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 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 معین.و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم  
 .ع"، فإنما وق"وأما الرا�ع إتماًما للمسألة الثالثة: -رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 

 "الثالث"، "الثالث".
 ".أظن ذ�رناه، "وأما الثالث، فسیأتي الجواب عنه في المسألة �عد هذا إن شاء هللا طالب:

 �ش؟ الرا�عة.�عني بـ"المسألة" أ
 .نعم طالب:

ا لخــص لنــا الوجــوه التــي أوردهــا مــن أوردهــ -جــزاه هللا خیــًرا -ونظــًرا لطــول العهــد، فالشــیخ عابــد
ى إن السـنة راجعـة إلـ :یناقشها، �قول: فإن قیـل -رحمه هللا-على �الم المؤلف، ثم أخذ المؤلف 

لــى الكتــاب و�ال التوقــف الكتــاب و�ال التوقــف عــن قبولهــا غیــر صــحیح مــن أوجــه، الســنة راجعــة إ
 :عن قبولها غیر صحیح من أوجه

فهو الحق فـي الحكـم، فـال بـد أن �كـون  -علیه الصالة والسالم-األول: أن ما جاء �ه الرسول  
زائـــًدا علیـــه، وأجـــاب عنـــه المؤلـــف �قولـــه: الســـنة بیـــان للكتـــاب، والز�ـــادة هـــي ز�ـــادة الشـــرح علـــى 

 المشروح، و�ینا هذا فیما تقدم.
ن لثـاني: األحادیـث الدالـة علـى ذم تـرك السـنة واتبـاع الكتـاب، أجیـب عنـه، و�مـا أن �كـو الوجه ا 

ــم �ظهــر مــن المبــیَّن  ،ز�ــادة معنــى آخــر ــواوهــذا جــواب الثــاني �مــا �ظهــر مــن البیــان مــا ل  {َأِقیُم
ـــَالَة} ـــَالَة}]، المبـــیَّن ٧٢[األنعـــام:  الصَّ ـــوا الصَّ ـــان �قو ٧٢[األنعـــام:  {َأِقیُم ـــه] والبی علیـــه - لـــه وفعل

مــن جهــة أنــه  ،وتــرك العمــل �الســنة ،، و�تجــه الــذم لمــن اقتصــر علــى الكتــاب-الصــالة والســالم
 كیف �قیم الصالة دون أن �عمل �السنة.

حصــى لــم ُیــنص علیهــا �ــالقرآن، ودل علــى أن فــي الســنة أشــیاء ال تُ  ،االســتقراء :�قــول: الثالــث 
 .ســألة �عــدها إن شــاء هللا تعــالى""ســیأتي الجــواب عنــه فــي الموهــو الــذي قــال عنــه المؤلــف: 

 ...والرا�ـــع: أن االقتصـــار علـــى الكتـــاب رأي قـــوم ال خـــالق لهـــم، �عنـــي الخـــوارج، والجـــواب عنـــه
 ."وأما الرا�ع"

اطـراحهم لمكـان إعمـالهم الـرأي و  ؛"وأما الرا�ع، فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك طالب:
 .السنن"

وأن �عملــوا بهــا؛ ألن القــرآن  ،وأن یتحفظوهــا ،فظوهــانعــم. الســنة صــعبت علــى أهــل البــدع أن �ح
ــا، ومــنهم حتــى مــن المعاصــر�ن مــن  ــدفتین �مكــن حفظــه، الزهــري حفظــه فــي ثمــانین یوًم بــین ال

جــل  -حفظــه واإلحاطــة �ــه میســورة، �هللا حفظــه فــي ثالثــة أشــهر، وفــي أقــل وفــي أكثــر، �عنــي
كْ �قول:  -وعال ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ ِكٍر}{َوَلَقْد َ�سَّ ]، �عنـي سـهل. لكـن السـنة، ١٧ر: [القمـ ِر َفَهـْل ِمـْن ُمـدَّ
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ي �حفـظ �ـذا و�ـذا، وال یبـرع فـي السـنة ذوالـ ،ي �حفـظ سـبعمائة ألـفذوالـ ،ي �حفـظ ألـف ألـفذال
إال مـــن �ثـــر حفظـــه، وأدام النظـــر فیهـــا؛ هـــذا صـــعب، فعـــدلوا عـــن حفظهـــا إلـــى أن قـــالوا لیســـت 

سـمون والسنة غیر الزمة. ولكل قوم وارث: یوجد أنـاس �ُ  ،بالزمة، خالص بیننا و�ینك �تاب هللا
ْطَنــا ِفــي اْلِكَتــاِب ِمــْن أنفســهم �ــالقرآنیین ال یلتفتــون إلــى مــا جــاء فــي الســنة، و�رفعــون را�ــة:  {َمــا َفرَّ

]، وهـــي �لمـــة حـــق أر�ـــد بهـــا �اطـــل. ومـــنهم مـــن تكـــا�س وقـــال: أنـــا أعمـــل ٣٨[األنعـــام:  َشـــْيٍء}
یحین؛ ألن الكتــب األخــرى فیهــا ضــعیف �ثیــر، وقــل أن یوجــد لكــن نقتصــر علــى الصــح ،�الســنة

حدیث صحیح ال یوجد في الصحیحین. وهذا قول قیل �ه في القدم، ابن األخرم نقل عنه األئمـة 
 ..في �تب علوم الحدیث أنه قال: ما یوجد خارج الصحیحین إال نادر

 وقل ما فاتهما، وقل عند ابن األخرم ما فاتهما أ�ش؟  
 .صود أنه مردودوُرد، المق

 لم �فت الخمسة إال النذر         وُرد لكن قال �حیى البر 
ث �حیى النووي قال: لم �فت الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسـائي مـن األحادیـ 

، الصـحیحین مـا فاتهمـا إال الشـيء القلیـل قلیـل �عنـي. ابـن األخـرم یـرى أنـه الصحیحة إال النذر،
حین مـــع القـــرآن والشـــيء القلیـــل یؤخـــذ مـــن غیرهـــا. وألـــف فـــي الموضـــوع تیســـیر فیعتنـــى �الصـــحی

-الــوحیین �االقتصــار علــى القــرآن مــع الصــحیحین، تــوفي المؤلــف منــذ أكثــر مــن ثالثــین عاًمــا 
سنة وهو معروف �العلم والعمل والزهد، لكن هفوة، زلة �بیرة؛ ألنه �صفو من ال -رحمة هللا علیه

 وامع وغیرها من دواو�ن اإلسالم من الصحیح الشيء الكثیر. األر�عة، والمسانید والج
على �ل حـال: هـذا أسـهل ممـن �قـول بنبـذ السـنة �الكلیـة، و�ن �ـان فیـه تضـییع لكثیـر ممـا ثبـت 

 ،أبــو داود ،مســلم ،�قــول: لــم �فــت الخمســة إال النــذر، البخــاري  -رحمــه هللا-مــن الســنة. النــووي 
ن ماجة، وجمع ابن األثیر في جـامع األصـول هـذه الكتـب النسائي، ولم �ضف إلیها اب ،الترمذي

ابـن طـاهر ومـن �عـده أضـافوا بـدل  ،وأضـاف إلیهـا الموطـأ، ثـم جـاء مـن جـاء ،األصول الخمسـة
 الموطأ ابن ماجة.

ومـــع ذلـــك یبقـــى فـــي صـــحیح ابـــن حبـــان وابـــن خز�مـــة ومســـتدرك الحـــاكم �صـــفو أحادیـــث �ثیـــرة  
وفهمــي ال  ،. نعــم مــن �قــول: أنــا عمــري ال �ســتوعبصــحیحة. فمثــل هــذه اإلطالقــات لهــا آثارهــا

أقتصــر علــى �ــذا. هــذا مــا سأقتصــر علــى الصــحیحین، أنــا سوحــافظتي ال تســعف، أنــا  ،یــدرك
 �حیط. أن ر�قدما ]، هو ٢٨٦[البقرة:  {َال ُ�َكلُِّف للااَُّ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها}الم؛ ألنه یُ 
لخیــال عنــد المتــأخر�ن، لكــن اآلن لمــا ُفــتح البــاب مــن ا او�ــان التطــاول علــى الكتــب الطــوال درً�ــ 

ووجــدوا عنــدهم القــدرة، اآلن نجــد مــن �حفــظ زوائــد البیهقــي  ،واختبــروا أنفســهم ،وولــج النــاس فیــه
وأجـر مـن عمـل  ،نسـأل هللا أال �حـرمهم أجرهـا ،وزوائد المسـتدرك فـي سـنة سـنها �عـض المـوفقین
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لواحـد لـو شـاف حجمـه خـاف، والبیهقـي عشـرة لـى المسـتدرك، اإیتطـاول ي ذبها، و�ال �ان مـن الـ
 أسفار �بار الواحد منها ذراع أو أكثر.

 فقــطو�ذا تطــاولوا إلــى المنتقــى، والصــحیحین تقــرأ �ــذا  ،النــاس �قتصــرون علــى البلــوغ والعمــدة 
مـة واأل أناس، فهـو سـهل اآلن. ُفتحت األبواب وولج ،للبر�ة في �ثیر من البلدان، لكن الحمد هلل

لــى یــوم القیامــة. اآلن �عــد صــالة العشــاء جــيء لــي بزوائــد ابــن حبــان وابــن خز�مــة فیهــا خیــر إ
والمستدرك في ثالثة مجلدات من شخص معاصر، جمع المتفق علیه، ثم ذ�ر زوائد السـنن، ثـم 

 .ذ�ر زوائد المسند والموطأ والدارمي، ثم جمع زوائد البیهقي، ثم جاء �الزوائد �لها
 جزاه هللا خیًرا.  ،للسنةالحمد هلل. ففي هذا تقر�ب  

 مـن ال"فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي واطراحهم السـنن  طالب:
جهــة أخــرى، وذلــك أن الســنة �مــا تبــین توضــح المجمــل، وتقیــد المطلــق، وتخصــص العمــوم، 

ان ن بیــفُتخـرج �ثیـًرا مـن الصــیغ القرآنیـة عـن ظــاهر مفهومهـا فـي أصـل اللغــة، وتعلـم بـذلك أ
هــوى، الســنة هــو مــراد هللا تعــالى مــن تلــك الصــیغ، فــإذا ُطرحــت واتُّبــع ظــاهر الصــیغ �مجــرد ال

لــى خا�ًطــا فــي عمیــاء ال یهتــدي إ ،صــار صــاحب هــذا النظــر ضــاال� فــي نظــره، جــاهًال �الكتــاب
لنـزر االصواب فیهـا؛ إذ لـیس للعقـول مـن إدراك المنـافع والمضـار فـي التصـرفات الدنیو�ـة إال 

 .یر، وهي في األخرو�ة أ�عد على الجملة والتفصیل"الیس
ا  ا، جـنعم. العقول قد تدرك �عض المنافع الدنیو�ة، تدر�ها، وقد �خفى علیها الشـيء الكثیـر جـد� د�

، ومـع ذلـك ال تفلـح، وقـد تفلـح ،وقد تعمل الدراسات المطولة والمفصـلة لجـدوى األعمـال الدنیو�ـة
 �العقول شيء؟ قد تدرك. لكن من أمور اآلخر یدرك 

 .ال طالب:
 ال �مكن. نعم. 

"وأمــا مــا احتجــوا �ــه مــن الحــدیث، فــإن لــم �صــح فــي النقــل، فــال حجــة �ــه ألحــد مــن  طالــب:
مـا الفر�قین، و�ن صـح أو جـاء مـن طر�ـق ُ�قبـل مثلـه، فـال بـد مـن النظـر فیـه، فـإن الحـدیث إ

معتبـر بـوحي صـحیح  -علیه الصالة والسـالم-وحي من هللا صرف، و�ما اجتهاد من الرسول 
ه علیــ-مــن �تــاب أو ســنة، وعلــى �ــال التقــدیر�ن ال �مكــن فیــه التنــاقض مــع �تــاب هللا؛ ألنــه 

ز و�ذا فـرع علـى القـول �جـوا .ما ینطق عن الهـوى، إن هـو إال وحـي یـوحى -الصالة والسالم
 .لبتة، فال بد من الرجوع إلى الصواب، والتفر�ع"أالخطأ في حقه، فال ُ�قر علیه 

 .ُفرِّع""و�ذا 
 .لبتة"أ"و�ذا ُفرِّع على القول �جواز الخطأ في حقه، فال ُ�قر علیه  طالب:

علیــه -ُ�قــر علیــه �عنــي �مــا حصــل فــي فــداء األســرى، قــالوا إنــه خــالف األولــى، ومــع ذلــك لــم 
 . -الصالة والسالم
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هللا  اب"والتفر�ع على القول بنفي الخطـأ أولـى أن ال ُ�حكـم �اجتهـاده حكًمـا �عـارض �تـ طالب:
كـون �تعالى و�خالفه. نعم، �جـوز أن تـأتي السـنة �مـا لـیس فیـه مخالفـة وال موافقـة، بـل �مـا 

م لـه فـي مسكوًتا عنه في القرآن، إال إذا قام البرهان على خالف هـذا الجـائز، وهـو الـذي ُتـرج
ث هــذه المســألة، فحینئــٍذ ال بــد فــي �ــل حــدیث مــن الموافقــة لكتــاب هللا �مــا صــرح �ــه الحــدی

 .�ور، فمعناه صحیح صح سنده أو ال"المذ
، فال �مكن أن توجد المعارضة بین ما ثبـت -علیه الصالة والسالم-ألنه إذا صح ما نسب إلیه 

، �مـا أن المقـرر أنـه ال یوجـد -جـل وعـال-وما نزل عنـه مـن ر�ـه  -علیه الصالة والسالم-عنه 
ن مـــا یـــدل علیـــه العقـــل و�ـــی -علیـــه الصـــالة والســـالم-مناقضـــة وال تعـــارض بـــین مـــا جـــاء عنـــه 

ا في �تا�ه موافقة صحیح المنقـول لصـر�ح المعقـول، أو  الصر�ح. ولشیح اإلسالم �الم نفیس جد�
 -والنقــل، الــذي �قــول فیــه ابــن القــیمســمه إن شــئت: العقــل والنقــل، وســمه: درء تعــارض العقــل 

 :-رحمه هللا
 ما في الوجود له نظیر ثاني      واقرأ �تاب العقل والنقل الذي  
ب نعم. وأنا أخشى أن �سمع هذا الكالم واحد من أوساط المتعلمین، فیقرأ في هذا الكتاب فیصا 

صـفحة مثـل الطالسـم ال  امائتـ ،بردة فعل؛ ألن الكتاب فیه صفحات أحیاًنا مواضع مائـة صـفحة
افظ ي مثل من �سمع ثنـاء الحـنصح �قراءة مثل هذا الكتاب. �عنُتفهم، �عني آحاد المتعلمین ما یُ 

على علل الـدارقطني، ومـن حبـه للحـدیث وهـو طالـب علـم مبتـدئ یـذهب  -رحمه هللا-ابن �ثیر 
و�تـب السـنة! ینتظـر، المســألة  �شـتري سـنن الـدارقطني �قرأهـا، ثـم �صـاب بـردة فعـل یتـرك السـنة

عـارض أ علـیهم فـي درء تهـا، ُ�قـر ؤ العقیـدة ومعرفتهـا وقراءتهـا و�قراج، �عنـي الشـیوخ الكبـار فـي تدر 
العقــل والنقــل ثــم �قــول: اتــرك هــذا المبحــث، عشــر�ن، ثالثــین، مائــة صــفحة، �لــه تجــاوزه، مــا فیــه 

تمـدنا فائدة، ما نعرفه؛ ألن المقدمات التي اعتمد علیها شیخ اإلسالم ال توجد عندنا، �عني مـا اع
لــیهم. �عنــي فــي منهــاج مــا اعتمــده شــیخ اإلســالم فــي القــراءة فــي �تــب القــوم مــن أجــل أن یــرد ع

س ، فــي الجــزء الرا�ــع أو الســادصــفحة هــذه تــد�س مــا لهــا داعٍ  امائتــالســنة مــثًال فــي الجــزء األول 
لكــن مــا أدر�ــت  ،جملتهــانســیت ثالثمائــة صــفحة، �عنــي أنــا قــرأت الكتــاب �ــامًال وقــرأت هــذه مــن 

 . شیًئا ُیذ�ر
ي بیـان مشـكل الحـدیث، عـن "وقد خـرَّج فـي معنـى هـذا الحـدیث الطحـاوي فـي �تا�ـه فـ طالب:

 صـلى هللا-عبد الملك بن سعید بن سو�د األنصاري عن أبي حمید وأبي أسید، أن رسـول هللا 
، إذا ســمعتم الحــدیث عنــي تعرفــه قلــو�كم، وتلــین لــه أشــعار�م وأ�شــار�م«قــال:  -علیــه وســلم

نــه تنــد موتــرون أنــه مــنكم قر�ــب؛ فأنــا أوالكــم �ــه، و�ذا ســمعتم �حــدیث عنــي تنكــره قلــو�كم، و 
 ."»أشعار�م وأ�شار�م، وترون أنه منكر، فأنا أ�عد�م منه

 قالوا في خالصة حكمه؟  وماذا
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 إسناده صحیح. طالب:
 ،�قول: رواه اإلمام أحمد �إسناد جیـد -رحمه هللا-أو إسناده صحیح على شرط مسلم، ابن �ثیر 

وقـــد  ،اده صـــحیحولـــم �خرجـــه أحـــد مـــن أصـــحاب الكتـــب، �عنـــي الســـتة، و�ال فهـــو المســـند، و�ســـن
إذا دخــــل أحـــد�م المســــجد فلیقــــل: اللهـــم افــــتح لــــي أبــــواب «أخرجـــه مســــلم بهــــذا الســـند، حــــدیث: 

ون لكن ال �عنـي أنـه إذا ُخـرِّج �حـدیث، ُخـرِّج لرجالـه فـي البخـاري أو فـي مسـلم، أن �كـ. »رحمتك
صحیًحا؛ ألن التصحیح والتضعیف، صحیح أن معولـه علـى صـحة اإلسـناد وسـالمة المـتن مـن 

ي �عـد النظـر فـ ، و�بقـى أن المـتن �حتـاج إلـى نظـر ثـانٍ الشذوذ والعلة، قد �كون اإلسناد صحیحً ا
 . اإلسناد
"وروي أ�ًضا عن عبد الملك المذ�ور عن عباس بن سهل، أن ُأبي بـن �عـب �ـان فـي  طالب:

ي �ـالمرخَّص والمشـدد وُأبـ -صـلى هللا علیـه وسـلم-مجلس، فجعلوا یتحـدثون عـن رسـول هللا 
صــلى هللا -أي هــؤالء! مـا حـدیث بلغكــم عـن رسـول هللا «ب سـاكت، فلمــا فرغـوا، قـال: بـن �عـ

لى صـ -جـون عنـده، فصـدقوا �قـول رسـول هللا�عرفه القلب، و�لین له الجلد، وُتر  -علیه وسلم
 ."»، فإن رسول هللا ال �قول إال الخیر-هللا علیه وسلم

ا، مضــعف عنــقــال: فیــه عبــد هللا بــن صــالح، وهــو معــروف �اتــب اللیــث ســی د أهــل ئ الحفــظ جــد�
 . العلم

ِكـَر ِذیَن ِإَذا ذُ ُنـوَن الَّـ{ِإنََّمـا اْلُمْؤمِ "و�یَّن وجه ذلك الطحاوي أن هللا تعالى قال في �تا�ـه:  طالب:
ُ َوِجَلْت ُقُلوُ�ُهْم}  }َر�َُّهـمْ  َشـْونَ  ِمْنـُه ُجُلـوُد الَّـِذیَن َ�خْ {َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ] اآل�ة، وقال: ٢[األنفال:  للااَّ

ُسـوِل َتـرَ ] اآل�ة، وقال: ٢٣[الزمر:  ْمِع}ْم َتِفـیُض ِمـنَ ى َأْعُیـَنهُ {َوِ�َذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَّ   الـدَّ
 ] اآل�ــة. فــأخبر عــن أهــل اإل�مــان �مــا هــم علیــه عنــد ســماع �المــه، و�ــان مــا٨٣[المائــدة: 

 ؛ ألنـه �لـه مـن عنـد هللا، ففـيمن جـنس ذلـك -صلى هللا علیه وسلم-�حدثون �ه عن النبي 
 كونهم عند الحدیث على ما �كونون علیه عند سـماع القـرآن دلیـٌل علـى صـدق ذلـك الحـدیث،

 .و�ن �انوا �خالف ذلك وجب التوقف لمخالفته ما سواه"
ُســوِل َتــَرى أَْعُیــَنُهْم َتِفــیُض لكــن اآل�ــة:  ]، ٨٣ [المائــدة: }ْمعِ  ِمــَن الــدَّ {َوِ�َذا َســِمُعوا َمــا ُأْنــِزَل ِإَلــى الرَّ

 فأخبر عن أهل اإل�مان، اآل�ة في حق من؟ 
 .النصارى  طالب:

؟ نعـم. جـاء "فـأخبر عـن أهـل اإل�مـان"، النصارى، في حق النصـارى. فهـل �سـوغ أن �قـول: نعم
 ]،٢٣الزمــر: [ �َُّهــْم}{َتْقَشــِعرُّ ِمْنــُه ُجُلــوُد الَّــِذیَن َ�ْخَشــْوَن رَ فــي حــق أهــل اإل�مــان وفــي وصــفهم أنهــا 

ق حـهذا ما فیه إشكال، وآ�ة األنفال ظـاهرة فـي البـاب. لكـن یبقـى أن هـذه اآل�ـة آ�ـة المائـدة فـي 
 النصارى، لماذا؟
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ي ألنهم �سمعون ما یوافق ما عندهم فـي �تـابهم وال �خـالفهم، فهـو یـذ�رهم �مـا عنـدهم، والنجاشـ 
 وهو نصراني لما قرأت علیه سورة مر�م تأثر تأثًرا �بیًرا؛ ألن ما قرئ.

 من مشكاة واحدة. طالب:
 اوفئاًمـ ایوافق ما عنده، ومع األسف أن هذه صفة للنصارى وال توجد عند جمیعهم، �ما أن �ثیرً 

غفیرة من المسلمین ال توجد عندهم هذه الصفة، جبیر بـن مطعـم تـأثر و�ـاد قلبـه �طیـر  اوجموعً 
مـن المسـلمین �سـمع سـورة �قرؤها، و�ثیـر  -علیه الصالة والسالم-لما سمع سورة الطور والنبي 

 الطور، �سمع سورة هود، �سمع الواقعة أو �سمع �ذا، �أنه �سمع نشرة أخبار!
 : هللا المستعان.طالب

 . ال فرق، �هللا المستعان
ُ ِ�َمــا َقــاُلوا َجنَّــفــي آخــر اآل�ــات:  -عــزَّ وجــلَّ -قــول هللا  طالــب: ــاَبُهُم للااَّ ا ي ِمــْن َتْحِتَهــاٍت َتْجــرِ {َفَأَث

 ].٨٥[المائدة:  َهاُر}اْألَنْ 
 .نعم

 .......  طالب:
اِلِحیَن}  ].٨٤[المائدة:  {َأْن ُیْدِخَلَنا َر�َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّ

 .......  -صلى هللا علیه وسلم-طالب: ألیس هذا في النصارى الذین آمنوا �النبي 
ًة ِللَِّذیَن آَمُنوا الَِّذینَ  یِسیَن}ِلَك ِ�َأنَّ ِمنْ َصاَرى ذَ َقاُلوا ِإنَّا نَ  {َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَ�ُهْم َمَودَّ  ]؟٨٢[المائدة:  ُهْم ِقسِّ

یِسیَن} طالب:  ].٨٢[المائدة:  {ِقسِّ
 فالذین آمنوا؟

 .......  طالب:
علیـه الصـالة -ال، هو یوجد قاسـم مشـترك مـن اإل�مـان، و�ن �ـان ال ینفـع مـا لـم یـؤمن �الرسـول 

زل علـى ضـوء مـا نـ -جـل وعـال-نزل علیه وعبادتهم هلل م �ما أُ ، إ�مانهم بنبیهم وعنایته-والسالم
ن وال تدخلـه الجنــة، لكـن یوجــد فیهـا نــوع مـن رقــة القلـب، تجــد �ثیـًرا مــ ،إلـیهم و�ن �انـت منســوخة

 عندهم �كاء لیل نهار وهم على ضالل!  سنة المتصوفة الذین یتعبدون ال على دلیل وال على
ُسـوِل َتـَرى أَْعُیـَنُهْم َتِفـ{َوِ�َذا َسـِمُعوا َمـ.......  طالب: ـاایُض ِمـَن ا ُأْنـِزَل ِإَلـى الرَّ ْمِع ِممَّ َعَرُفـوا ِمـَن  لـدَّ

اِهِدیَن}  ]؟٨٣[المائدة:  اْلَحقِّ َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ
ا هــو ، �عنــي �عــد إ�مــانهم، �عنــي هــل قــالوا فاضــت أعیــنهم �عــد أن آمنــوا أو قبــل؟ أو �ــان هــذنعــم

 المقدمة إل�مانهم �ما حصل لجبیر بن مطعم؟
�عنـي  طالب: ألنه ذ�ر قسًما آخر �عد آخر اآل�ات �ا شیخ، والذین �ذبوا مـنهم مـن النصـارى،

 كأن هذا من أهل اإل�مان الذین آمنوا.
 ]؟ ٨٢[المائدة:  {الَِّذیَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى}�عني ما فائدة قوله: 
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 في وقت عیسى. طالب:
 ؟ اذام

 طالب: في وقت عیسى وماتوا على ذلك.
 ....... طالب:

 ما �منع أن �كون أخبر على اإل�مان �اآل�ة السا�قة، ما �منع.
 .......  طالب:

 . فصار هذا مآلهم ،انتفعوا �ه اعلى �ل حال: اآل�ة لیس بها إشكال، وأنهم سمعوا سماعً 
الف لمـا ال مخالًفـا فـي المعنـى؛ إذ لـو خـ"وما قاله یلـزم منـه أن �كـون الحـدیث موافًقـا  طالب:

ا حـاوي أ�ًضـاقشعرت الجلود، وال النت القلوب؛ ألن الضد ال یالئم الضد وال یوافقه. وخرَّج الط
كرونـه إذا ُحـدثتم عنـي حـدیًثا تعرفونـه وال تن«: -علیـه الصـالة والسـالم-عن أبي هر�ـرة عنـه 

وال  تنكرونـه  ینكر، و�ذا حدثتم عني حدیًثافصدقوا �ه قلته أو لم أقله، فإني أقول ما ُ�عرف وال
ق �تـاب ووجـه ذلـك أن المـروي إذا وافـ. »تعرفونه فكذبوا �ه، فإني ال أقول ما ینكر وال �عـرف

د للفـظ، فقـألنه إن لم یثبت أنه قاله بذلك ا ؛هللا وسنة نبیه لوجود معناه في ذلك، وجب قبوله
 .قال معناه �غیر ذلك من األلفاظ"

 .ند البخاري وعند أبي حاتم الرازي �ور مضعف عالحدیث المذ
�قلــه،  "و�ذا �ـان الحــدیث مخالًفـا �كذ�ـه القــرآن والسـنة، وجــب أن یـدفع، و�علـم أنــه لـم طالـب:

دم وهذا مثل ما تقـدم أ�ًضـا. والحاصـل مـن الجمیـع صـحة اعتبـار الحـدیث �موافقـة القـرآن وعـ
أمــا إن لـم تصــح فــال علینــا؛ إذ مخالفتـه، وهــو المطلــوب علـى فــرض صــحة هـذه المنقــوالت، و 

المعنــى المقصــود صــحیح، و�حقــق ذلــك مــا تقــدم فــي المســألة الثانیــة مــن الطــرف األول مــن 
یـة، كتاب األدلة، ففـي ذلـك الموضـع مـن أمثلـة هـذا األصـل فـي الموافقـة والمخالفـة جملـة �اف

تـى حالسـنة، و�اهلل التوفیق. و�ذا ثبـت هـذا، �قـي النظـر فـي الوجـه الـذي دل الكتـاب �ـه علـى 
 .ة"ة الرا�عصار متضمًنا لُكلِّیَّتها في الجملة، و�ن �انت بیاًنا له في التفصیل، وهي المسأل

 قف علیها.
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

 


