
 
 

 كتابشرح 

 املوافقات للشاطبي

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٢٧/٠٥/١٤٣٤ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۲==E=
=

٢ 

 سمِّ.
 .أحسن هللا إلیك. الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا طالب:

یــق: إن "المســألة الرا�عــة: فنقــول و�ــاهلل التوف :-رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد، فیقــول المؤلــف 
ا، و�أنــه جــاٍر مجــرى أخــذ الــدلیل مــ فــي هــذا المعنــى مآخــذ؛ منهــا: مــا هــوللنــاس  ن عــام جــد�

ى الكتاب على صحة العمل �السنة ولزوم االتباع لهـا، وهـو فـي معنـى أخـذ اإلجمـاع مـن معنـ
ُسوَل ِمـْن َ�ْعـِد َمـا َتَبـیََّن َلـُه اْلُهـ: قوله تعالى  ِبیِل اْلُمـْؤِمِنیَن}َسـِبـْع َغْیـَر َدى َوَ�تَّ {َوَمْن ُ�َشاِقِق الرَّ
 .] اآل�ة"١١٥[النساء: 

 . -رحمه هللا-جماع اإلمام الشافعي وأول من استدل �اآل�ة على حجیة اإل
 ."وممن أخذ �ه عبد هللا بن مسعود" طالب:

 . ذ الدالئل من عموم الكتاب والسنةم الذي هو أخ�عني هذا العمو 
ه: "وممــن أخــذ �ــه عبــد هللا بــن مســعود، فــروي أن امــرأًة مــن بنــي أســد أتتــه، فقالــت لــ طالــب:

أجـد  فلـم ،بلغني أنك لعنت ذیت وذیت والواشمة والمستوشمة، و�نني قد قرأت ما بین اللـوحین
 .الذي تقول"

ْطَنـا ِفـالواشمة والمستوشمة، مـع أنـه قـال: �عني ما في �تاب هللا في القرآن لعن  ِب ي اْلِكَتـا{َمـا َفرَّ
ـــ]، و�یننـــا و�ینـــك �تـــاب هللا. قـــال: ٣٨[األنعـــام:  ِمـــْن َشـــْيٍء} ُســـوَل َفَق  }ْد َأَطـــاَع للااََّ {َمـــْن ُ�ِطـــِع الرَّ

 عنـاقـد أط والرسـول ثبـت عنـه اللعـن. إًذا إذا أطعنـا الرسـول فـي هـذا الكـالم، فإننـا]، ٨٠[النساء: 
 . هللا

ُسوُل َفُخُذوُه َوَمـا"فقال لها عبد هللا: أما قرأت  طالب: ُهوا َواتَُّقـوا َعْنـُه َفـاْنتَ  َنَهـاُكمْ  {َوَما آَتاُكُم الرَّ
 .]؟"٧[الحشر:  للااََّ}

 نعم. هذا مما آتانا �ه الرسول، فنحن مأمورون �األخذ �ه، �القرآن. نعم. 
لعــــن هللا الواشــــمات، «ا�ــــة قــــال عبــــد هللا: "قالــــت: بلــــى. قــــال: فهــــو ذاك. وفــــي رو  طالــــب:

مـرأًة قـال: فبلـغ ذلـك ا. »والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسـن المغیـرات خلـق هللا
ي ال من بني أسد، فقالت: �ا أ�ا عبد الرحمن بلغني عنك أنك لعنت �یـت و�یـت. فقـال: ومـا لـ

قد قرأت لاب هللا؟! فقالت المرأة: وهو في �ت -صلى هللا علیه وسلم-ألعن من لعنه رسول هللا 
-وجـلَّ  عزَّ  -�نت قرأتیه لقد وجدتیه، قال هللافما وجدته! فقال: لئن  ،ما بین لوحي المصحف

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا}:   .لحدیث"ا] ٧حشر: [ال {َوَما آَتاُكُم الرَّ
، وأن �ـل مـا صـح عنـه -علیـه الصـالة والسـالم-�عني هذه اآل�ة تأمر �جمیع مـا جـاء �ـه النبـي 
ِإْن ُهـَو  )٣{َوَمـا َیْنِطـُق َعـِن اْلَهـَوى (: -جـل وعـال-داخل في هذه اآل�ة، �ما أنه داخل في قولـه 

 . ]٤، ٣[النجم:  ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى}
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ُسولُ {َوَما آَتاُكُم الر ذلك �قوله: "فظاهر قوله لها: هو في �تاب هللا، ثم فسّ  طالب:  }..ُخُذوهُ  فَ رَّ
ـــُرنَّ َخْلـــَق للااَِّ}] دون قولـــه: ٧[الحشـــر:  ن تلـــك اآل�ـــة ]، أ١١٩ء: [النســـا {َوَآلُمـــَرنَُّهْم َفَلُیَغیِّ

 .تضمنت جمیع ما جاء في الحدیث النبوي، وُ�شعر بذلك أ�ًضا ما روي عن عبد الرحمن"
لشــــیطان فــــي أمــــره إن الواشــــمة والمستوشــــمة والمتنمصــــة والمتفلجــــة مســــتجیبة ل :�عنــــي لــــو قیــــل

ــُرنَّ َخْلــَق للااَِّ}: -جــل وعــال-المــذ�ور فــي قولــه  اســُتدل بهــذه  ]، لــو١١٩: [النســاء {َوَآلُمــَرنَُّهْم َفَلُیَغیِّ
 اآل�ة ما �كون أقرب؟ 

 .نعم طالب:
ه ن السـنة �لهـا مقبولـة؛ ألنهـا داخلـة فـي هـذإ :لكن ابن مسعود یر�د من ورائـه أو مـن جـراء قولـه

لقضـیة فكـل قضـیة ]، ألنه إذا تم الجواب عن هذه ا٧[الحشر:  َتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه}{َوَما آاآل�ة: 
ُسـوُل {َوَمـا آَتـاُكُم اتحتـاج إلـى جـواب مـن �ـالم هللا، اقطـع دابـر هـذا اإلشـكال واسـتدل �ـالعموم:  لرَّ

 . ]٧[الحشر:  َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا}
�ــه، �ًضـا مــا روي عـن عبــد الـرحمن بـن یز�ــد أنـه رأى ُمحرًمــا علیـه ثیا"و�شـعر بــذلك أ طالـب:

ُسـولُ {َوَمـا آَتـاُكُم افنهاه، فقال: ائتنـي �آ�ـة مـن �تـاب هللا تنـزع ثیـابي. فقـرأ علیـه:   َفُخـُذوُه} لرَّ
 .] اآل�ة"٧[الحشر: 

ات، اآلن یتــداولون مــن أجــل التنصــل عــن األوامــر، ومــن أجــل التلــبس �فعــل المحظــورات والمنكــر 
ذا إیتــذرعون �مثــل هــذا: ائتنــي �آ�ــة مــن �ــالم هللا. إذا قیــل لــه: هــذا الفعــل حــرام، قــال: هــات. ثــم 
ل: ُأتي �مثل هذه اآل�ة، قال: هذه اآل�ة ما تنص على ما نر�د، و�ذا ُأتـي �حـدیث تنصـل منـه وقـا
ألمــة الحـدیث هــذا �فهـم مــن؟ ألــوف مؤلفـة لألفهــام فــي مثـل هــذا الحـدیث. تقــول لــه: �فهـم ســلف ا

 وأئمتها. �قول: هم رجال ونحن رجال! 
هـم و وقد قیل لبعض العلماء مثل هذا الكالم من شاب، قال: لماذا ُنلزم �فهـم الصـحا�ة والتـا�عین 

وال عــرف  ًئا،وال قــرأ شــی ًئا،رجــال ونحــن رجــال؟ قــال: هــم رجــال وأنــت حمــار! شــاب مــا �فهــم شــی
 �هللا المستعان. !�قول مثل هذا الكالم ًئاشی
هـذا مـن أجـل، وأنـا سـمعت فـي منـاظرة لمـا أورد دلیـل مـن القـرآن ومـن السـنة علـى شـخص  �ل 

ل قیـل لـه هـذه اآل�ـة أو هـذا الحـدیث، قـا -نسـأل هللا العافیـة -یر�د أن یتنصل من جمیـع األوامـر
لك: �فهـم مـن؟ ملیـون فهـم للنـاس لهـذه اآل�ـة ولهـذا الحـدیث، هـل هـذا یر�ـد الحـق؟ نحـن مقیـدون 

خیـر النـاس قرنـي، ثـم «�قـول:  -علیـه الصـالة والسـالم-األمة وأئمتها، والرسول  �فهم سلف هذه
 ،تـرمهمولـم نح ،�سـلف هـذه األمـة ، و�ذا لـم نقتـدِ »الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم الـذین یلـونهم

ْم ْعـِدهِ �َ {َوالَّـِذیَن َجـاُءوا ِمـْن : -جـل وعـال-أین نحـن مـن قولـه فـونسـبهم،  ،ولم نعظمهم، بل نذمهم
�َمانِ  ْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِ�اإلِْ  ]؟ ١٠: [الحشر }َ�ُقوُلوَن َر�ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِإلِ
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"وروي أن طاووًســا �ــان �صــلي ر�عتــین �عــد العصــر، فقــال لــه ابــن عبــاس: اتر�همــا.  طالــب:
علیـه  هللصـلى -فقال: إنما ُنهي عنهما أن ُتتخذا سنًة. فقال ابن عباس: قد نهـى رسـول هللا 

ــا َ�ــعــن صــالة �عــد العصــر، فــال أدري أتعــذب علیهــا أم تــؤجر؛ ألن هللا قــال:  -وســلم اَن {َوَم
ُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َ�كُ   ].٣٦[األحزاب:  ِمْن َأْمِرِهْم} ُم اْلِخَیَرةُ وَن َلهُ ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى للااَّ

أي رمة عن أمهات األوالد، فقـال: هـن أحـرار. قلـت: �ـوروي عن الحكم بن أ�ان أنه سأل عك 
 آَمُنـوا الَّـِذینَ  {َ�ـا َأیَُّهـا�أي شيء في القرآن؟ قـال: قـال هللا تعـالى:  :شيء؟ قال: �القرآن. قلت

ُســوَل َوُأوِلــي اْألَْمــِر ِمــْنُكْم} َ َوَأِطیُعــوا الرَّ مــر مــر مــن أولــي األ]، و�ــان ع٥٩ [النســاء: َأِطیُعــوا للااَّ
 .قال: َعَتْقت ولو �سقط"

 ."َعَتَقْت "
، ولكنـه "َعَتَقْت ولو �سقط. وهذا المأخذ �شبه االستدالل على إعمال السنة أو هو هـو طالب:

 ."..ُأدخل مدخل المعاني التفصیلیة التي یدل
وا ِطیُعــَوأَ  {َأِطیُعـوا للااََّ �عنـي فــي مسـألة جزئیــة، وأ�ًضـا مبنیــة علـى مســألة جزئیـة؛ ألن االســتدالل: 

رع فـلكـن طـاعتهم  ]، وأولو األمـر جـاء األمـر �طـاعتهم،٥٩[النساء:  الرَُّسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم}
 {َأِطیُعــوا للااََّ عــن طاعــة هللا وعــن طاعــة رســوله، ولیســت �أصــل؛ ولــذلك مــا ُ�ــرر الفعــل معهــا: 

ـــِر} ـــي اْألَْم ُســـوَل َوُأوِل ـــوا الرَّ ـــي ]؛ ألن ط٥٩[النســـاء:  َوَأِطیُع ـــة فـــاعـــة أول ي طاعـــة هللا األمـــر داخل
 . ورسوله
 "وهــذا المأخــذ �شــبه االســتدالل علــى إعمــال الســنة، أو هــو هــو، ولكنــه ُأدخــل مــدخل طالــب:

 المعاني التفصیلیة التي یدل علیها الكتاب من السنة.
 ألحكـام،اومنها: الوجه المشهور عند العلماء، �األحادیث اآلتیة في بیان ما ُأجمل ذ�ـره مـن  

 إمــا �حســب �یفیــات العمــل أو أســبا�ه أو شــروطه أو موانعــه أو لواحقــه، أو مــا أشــبه ذلــك،
هــا كبیانهــا للصــلوات علــى اختالفهــا فــي مواقیتهــا ور�وعهــا وســجودها وســائر أحكامهــا، و�یان

ــاة وتعیــین مــا یز�ــى ممــا ال یز�ــى ، و�یــان للز�ــاة فــي مقادیرهــا وأوقاتهــا ونصــب األمــوال المز�َّ
خبثیـة، وما فیه مما لم �قع النص علیه في الكتـاب، و�ـذلك الطهـارة الحدثیـة والأحكام الصوم 

 .والحج، والذ�ائح والصید وما یؤ�ل"
ألن فــي الكتــاب منهــا أوامــر عامــة مجملــة، تفصــیلها و�یانهــا وتخصیصــها وتقییــدها جــاء �الســنة. 

 نعم. 
ومـا یؤ�ـل ممـا ال یؤ�ـل،  "و�ـذلك الطهـارة الحدثیـة والخبثیـة، والحـج، والـذ�ائح والصـید طالب:

واألنكحة وما یتعلق بها من الطالق والرجعـة والظهـار واللعـان، والبیـوع وأحكامهـا، والجنا�ـات 
من القصاص وغیره، �ل ذلك بیان لما وقع مجمًال في القرآن، وهـو الـذي �ظهـر دخولـه تحـت 

َن ِللنَّـااآل�ة الكر�مة:  ْكَر ِلُتَبیِّ َل ِإَلـْیِهْم}{َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ ]. وقـد ُروي عـن ٤٤[النحـل:  ِس َمـا ُنـزِّ
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عمران بن حصین أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمـق، أتجـد فـي �تـاب هللا الظهـر أر�ًعـا ال ُ�جهـر 
د إلیه الصالة والز�اة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في �تـاب هللا مفسـًرا؟  فیها �القراءة؟ ثم عدَّ

ســنة تفســر ذلــك. وقیــل لمطــرف بــن عبــد هللا بــن الشــخیر: ال إن �تــاب هللا أبهــم هــذا، و�ن ال
تحــدثونا إال �ــالقرآن. فقــال لــه مطــرف: �هللا مــا نر�ــد �ــالقرآن بــدًال، ولكــن نر�ــد مــن هــو أعلــم 

 .�القرآن منا"
 . -علیه الصالة والسالم-هو الرسول و 

صـلى - "وروى األوزاعي عن حسان بن عطیة، قال: �ان الوحي ینزل على رسول هللا طالب:
إلـى  ، و�حضره جبر�ل �السنة التي تفسـر ذلـك. قـال األوزاعـي: الكتـاب أحـوج-هللا علیه وسلم

 .السنة من السنة إلى الكتاب"
علیـه -ألن في السنة أوامر تفصیلیة �مكـن العمـل بهـا، تسـتطیع أن تصـلي �مـا جـاء عـن النبـي 

، لكــن هــل تســتطیع أن وأنــت مــا قــرأت شــیًئا فــي القــرآن ممــا �خــص الصــالة -الصــالة والســالم
ــالقرآن وتصــلي �مــا صــلى النبــي  ــه:  -علیــه الصــالة والســالم-تســتقل � ــاًال لقول صــلوا �مــا «امتث

 ؟»رأیتموني أصلي
كتـاب؛ مفسرة، من السنة إلـى ال ،موضحة ،ألنها مبیِّنة ؛ما �مكن. فالكتاب أحوج إلى السنةأبًدا  

 . ، بینما المجمل �حتاج إلى مبینیلألن البیان والتفصیل ما �حتاج إلى مز�د بیان وتفص
 .......  طالب:

�فســـر و�بـــین، هـــذه  -علیـــه الصـــالة والســـالم-�عنـــي �اعتبـــار أنهـــا وحـــي تفســـر الكتـــاب، النبـــي 
؟ -ل وعـالجـ-]، لكـن هـل یبینـه �اجتهـاده أو بـوحي مـن هللا ٤٤[النحـل:  {ِلُتَبیَِّن ِللنَّـاِس}وظیفته: 

 ، لكـن فـي القـرآن واضـح، وأمـا-علیه الصالة والسالم- معلوم أن جبر�ل واسطة بین هللا ورسوله
قــد ینــزل �ــالوحي علیــه �مــا فــي �عــض الوقــائع التــي حضــرها الصــحا�ة وشــاهدوها، ففــي الســنة 

-تظـر الـوحي ومـا �ـادر �ـالجواب ین ،عـن �عـض األسـئلة -علیه الصالة والسالم-وسكت النبي 
 . -علیه الصالة والسالم

نبـل حوتبـین المـراد منـه. وسـئل أحمـد بـن  ،�د أنها تقضي علیـه"قال ابن عبد البر: یر  طالب:
، عن الحدیث الذي روى أن السنة قاضیة علـى الكتـاب، فقـال: مـا أجسـر علـى هـذا أن أقولـه

 ."ولكن أقول
، فــال �جســر أن �قــول مثــل هــذا -جــل وعــال-�عنــي مــن �ــاب أن اإلنســان یتــأدب مــع �ــالم هللا 

العمــل �عنــي معنــاه ظــاهر وواضــح، والــذي �قــرأ فــي الســنة الكــالم، و�ن �ــان عنــد التفصــیل وعنــد 
ألنـه أمـور  ؛نعم �حتاج إلى أضعاف أضعاف ما �حتاجه من �قـرأ القـرآن مـن الوقـت والفهـم و�ـذا

حجـم القـرآن وال ر�ـع صـحیح  ،حجمـه ءجـين �قـرأ مـا بـین الـدفتین مـا �أتفصیلیة ومطولة، و�ـدل 
ل وفیها أشیاء ودقائق وأمور �أنك تـرى النبـي ،فضًال عن الكتب األخرى، فیها تفاصي ،البخاري 
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و�أنـك تـراه �حـج؛ ألن اإلنسـان قـد �سـتغني  ،و�أنك تراه �صـوم ،�صلي -علیه الصالة والسالم-
تفصـیلیة، لكـن �اعتبـاره �ـالم هللا ومـا جـاء فـي فضـله وفضـل  األن فیهـا أمـورً  ؛�السنة عن القرآن

 .سائر الكالم �فضل هللا على خلقه تالوته وفضل تدبره وترتیله وفضل وأن فضله على
فـال مـا �مكـن أن قلـة أدب مـع القـرآن،  :وال نقـول ،�عني الكالم في مثـل هـذا فیـه صـعو�ة وسـوء 

 . �ستغنى عن القرآن
. وتبینـه ،"فقـال: مـا أجسـر علـى هـذا أن أقولـه، ولكـن أقـول: إن السـنة تفسـر الكتـاب طالب:

 .ى"وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنفهذا الوجه في التفصیل أقرب إلى المقصود، 
 .نقف على هذا

 اللهم صل على محمد. 
و�ـدعي أنــه عیسـى ابــن  ،كـم ســمعنا ممـن عاصــرناه مـن �قــوم أمـام النــاس فـي جمعــة أو فـي عیــد

 . ذا، لكن أكثرهم �كون في عقله خلل�ثیر ه ،مر�م
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ؟ن األول، یتدرج في طلـب العلـم، لكـن أنـت �النسـبة لـك فـي أي مسـتوى الطالب من جدید یبدأ م
 في أي صف؟ 

 ثاني متوسط. طالب:
 على هذا.تّوك ثاني متوسط 

 .......  طالب:
ا، أنت تمشي، لكن ال بد أن تقرأ العلوم من أولها، ابـدأ أول شـيء �األصـول الثالثـة احفظهـنعم، 

أنـــا أ�غـــي شـــرح األصـــول الثالثـــة،  :ت تقـــوللتســـجیالل تـــذهبوعلیهـــا شـــروح مســـجلة اســـمعها، 
 �عطونك للشیخ ابن �از وغیره تسـمع. ثـم �عـد ذلـك الفوائـد األر�عـة لشـیخ اإلسـالم محمـد بـن عبـد

�شـف الشـبهات وأدب المشـي الكتـب المختصـرة. ثـم �عـد ذلـك  -وفقـك هللا -الوهاب. ثم �عد ذلك
 في فهمه، �هللا �عینك و�وفقك.یصیر فیه صعو�ة علیك فتتأهل لفهم هذا الكالم. أما اآلن 

 .آمین طالب:
 حفظك هللا.
 وسلم على البشیر النذیر. اللهم صلِّ 

 


