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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحد ال شريك من 

 .له، وأشهد آن حممدا عبده ورسوله

 }ياأَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه ولَا تموتن ِإلَّا وأَنتم مسِلمونَ { 

وا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ياأَيها الناس اتقُ{ 
 } ِرجالًا كَِثريا وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تتساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا 

{  ا الَِّذينهاأَيايِديدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتن70(آم( كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصي
 }ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما

ا، أما بعذ، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثا
 . وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

 :وبعد

فإنه مبناسبة بعض املؤلفات اليت ظهرت ال تقيم وزنا للسنة، على أا مبينة للقرآن، أردت أن 
وتعاونوا على الرب {: أقدم إليكم ما عندي من علم قليل حول هذه املسألة اهلامة، من باب

 .}والتقوٍى

أن اإلسالم دستوره القرآن الذي أنزله اهللا تبارك : و معلوم من الدين بالضرورةكلنا يعلم ما ه
وتعاىل على قلب حممد عليه الصالة والسالم، وأن هذا القرآن كثري من الناس قد إستقلوا يف 

 :فهمه بناء على معرفتهم بشيء من اللغة العربية، بعد حتكيمهم عقوهلم، إن مل نقل

 تفسري كتاب اهللا تبارك وتعاىل يف كثري من آياته الكرمية؟ لذلك كان بعد حتكيمهم أهواءهم يف
لزاما على كل من كان عنده شئ من العلم يبطل هذا النهج الذي ظهر، أو أظهر قرنه يف هذا 

العصر احلاضر، بعد أن مسعنا منذ حنو نصف قرن من الزمان عن مجاعة ينتسبون إىل القرآن، 



 .ث أم أكتفوا بادعاء أن اإلسالم إمنا هو القرآن فقطويسمون أنفسهم بالقرآنيني حي

واآلن فقد ظهرت دعوة جديدة تتشابه مع تلك الدعوة السابقة، وإن كانت ال تتظاهر 
باالقتصار على القرآن وحده كما كانت تلك الفئة تصارح الناس بذلك، وتدعى أن اإلسالم 

ثبت بطالن دعوى هؤالء الذين الشيء منه سوى القرآن الكرمي، ولسنا حباجة إىل أن ن
يصرحون بأن اإلسالم إمنا هو فقط القرآن الكرمي، ولكننا نريد أن نبني أن بعض الناس ممن 

 قد احنرفت م أهواؤهم أو عقوهلم عن - كتابا وسنة-يتظاهرون بأم يدعون إىل اإلسالم
 .ن فقطالسنة، ووقعوا يف حنو ما وقع فيه أولئك الناس من االعتماد على القرآ

لذلك أريد أن أبني لكم خطر هذا املنهج الذي سلكه أصحاب هذه الدعوة فنحن نعلم مجيعا 
وأنزلنا إليك الذكر لتبني { قول ربنا تبارك وتعاىل خماطبا نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه بقوله 

بالرجوع إىل واآليات الكثرية اليت يلهج دائما ا خطباء السنة يف األمر } للناس ما نزل إليهم 
الكتاب والسنة، هي أشهر من أن تذكر فال أطيل اآلن بذكرها، وإمنا أدندن حول هذه اآلية 

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { الكرمية اليت فيها كما مسعتم قوله تبارك وتعاىل 
{. 

ه القرآن وكلف ففي هذه اآلية الكرمية نصر صريح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم انزل علي
 .هو السنة املطهرة: بوظيفة البيان هلذا القرآن، هذا البيان املذكور يف هذه اآلية الكرمية

فمعىن هذا أن اهللا عز وجل مل يكل أمر فهم القرآن إىل الناس، حىت ولو كانوا عربا أقحاحا ، 
 فكيف م إذا صاروا عربا أعاجم؟ فكيف م إذا كانوا أعاجم تعربوا؟

 إىل بيان النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن هذا البيان هو - ال يستغنون عنها-شك حباجةفهم ال
الوحي الثاين الذي أنزله اهللا تبارك وتعاىل على قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن حكمة 

. ا لقرآن الكرمي: اهللا تبارك وتعاىل اقتضت أن يكون هناك وحي متلو متعبد بتالوته أال وهو

ليس متلوا كالقرآن، ولكنه جيب حفظه، ألنه ال سبيل إىل فهم املبني أال وهو القرآن إال ووحي 
 .باملبني، أو البيان الذي كلف به عليه الصالة والسالم



إنه ال يستطيع أحد أن ينفرد أو أن يستقل بفهم القرآن، ولو : وقد يستغرب البعض حني نقول
هم بيانا، ومن يكون أعرب وأفهم للغة العربية كان أعرب العرب، وأفهمهم، وألسنهم، وأكثر

 من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، الذين انزل القرآن بلغتهم؟

ومع ذلك فقد أشكلت عليهم بعض اآليات فتوجهوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألونه 
 .عنها

عن عبدا هللا " ده مسن" واإلمام أمحد يف " صحيحه " من ذلك ما أخرجه اإلمام البخاري يف 
بن مسعود رضي اهللا عنه؟ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تال على أصحابه قوله تبارك وتعاىل 

شقت هذه } والذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وأولئك هم املهتدون { 
 ا مل يظلم؟وآين! يا رسول اهللا: اآلية على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

يعنون بذلك، أم فهموا الظلم يف هذه اآلية الكرمية أا تعين أي ظلم كان : وآينا مل يظلم
 سواء كان ظلم العبد لنفسه، أوكأن ظلم العبد

لصاحبه، أو ألهله أو حنو ذلك، فبني هلم صلى اهللا عليه وسلم أن األمر ليس كما تبادر 
وذكرهم بقول . م األكرب، وهو اإلشراك باهللا عز وجلإمنا هو الظل: ألذهام، وأن الظلم هنا

 ).إذ قال البنه يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم (العبد الصاحل لقمان 

فهؤالء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم العرب األقحاح أشكل عليهم هذا اللفظ من 
 . نيب صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية الكرمية، ومل يزل اإلشكال عنهم إال ببيان ال

وأنزلنا إليك الذكر لتبنت للناس ما نزل (وهذا هو الذي أشار إليه اهللا عز وجل يف اآلية السابقة 
ولذلك فيجب أن يستقر يف أذهاننا، وأن نعتقد يف عقائدنا أنه ال جمال ألحد أن يستقل ) إليهم 

 .السالمبفهم القرآن دون اإلستعانة حبديث الرسول عليه الصالة و

تركت فيكم أمرين أو شيئني، لن تضلوا ما إن ( فال جرم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
وعتريت، ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض " ويف رواية " كتاب اهللا، وسنيت : متسكتم ما

تركت فيكم أمرين ليس أمرا واحدا، وحيني ليس )] 330/ 4(سلسلة االحاديت الصحيحة )[



 . احدا، لن تضلوا ما إن متسكتم ما كتاب اهللا وسنيتوحيا و

أن كل طائفة متسكوا بأحد األمرين، فإمنا هم ضالون، خارجون عن : ومفهوم هذا احلديث
الكتاب والسنة معا، فالذي يتمسك بالقرآن فقط دون السنة شأنه شأن من يتمسك بالسنة 

ور أن يتمسك بالنورين، بكتاب اهللا فقط دون القرآن، كالمها على ضالل مبني، واهلدى والن
تبارك وتعاىل، وبسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقد بشرنا عليه الصالة والسالم يف هذا 

 .احلديث الصحيح، أننا لن نضل أبدأ ما متسكنا بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم 

ب تفسري القرآن بالقرآن والسنة، ولذلك كان من أصول التفسري وقواعد علم التفسري، أنه جي
جيب تفسري القرآن بالقرآن والسنة، وال أقول كما قد تقرءون يف بعض الكتب : وأكرر مؤكدا

 .جيب تفسري القرآن بالقرآن أوالً مث بالسنة ثانياً

هذا خطأ شائع مع األسف الشديد ألن السنة كما عرفتم تبني القرآن تفصل جممله وختصص 
 إىل غري ذلك من البيانات اليت ال جمال للمسلم أن يستغين عن شئ منها عامه وتقيد مطلقه

إطالقأ، ولذلك فال جيوز تفسري القرآن بالقرآن فقط وإمنا جيب تفسري القرآن بالقرآن والسنة 
ولن يتفرقا حىت يردا : ( فال جرم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف احلديث السابق. معاً

 ).علي احلوض 

جيب على كل مفسر يريد أن يفسر آية من القرآن، وخباصة إذا كانت هذه اآلية تتعلق لذلك 
 .بالعقيدة، أو باألحكام، أو باألخالق والسلوك ، فال بد له من أن جيمع بني القرآن والسنة

 .ملاذا؟ ألنه قد تكون أية يف القرآن حباجة إىل بيان من رسول اهللا عليه الصالة والسالم

ا املوضوع البد من التذكري حبديث معروف عند طالب العلم ، وخباصة الذين درس وإمتاماً هلذ
 -عليهم علم أصول الفقه، حيث يذكر هناك يف مناسبة التحدث عن القياس وعن اإلجتهاد

عن معاذ ابن جبل رضي اهللا عنه، أن النيب " السنن "  حديث مروي يف بعض -يذكر هناك
فإن مل جتد؟ : مب حتكم؟ قال بكتاب اهللا، قال( أرسله إىل اليمن صلى اهللا عليه وسلم قال له ملا 

: - يف احلديث–قال . فإن مل جتد؟ قال أجتهد رأيي وال آلو: فبسنة رسول اهللا، قال: قال 



 .احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا حيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

إسناده عند علماء احلديث تنصيصا فيجب أن نعلم أن هذا احلديث ال يصح من حيث 
أن كثريا من علماء احلديث قد نصوا على ضعف إسناد هذا : وتفريعا، وأعين بالتنصيص

احلديث، كاإلمام البخاري إمام احملدثني وغريه، وقد جاوز عددهم العشرة من أئمة احلديث 
ابن حجر العسقالين، قدميا وحديثا، من أقدمهم اإلمام البخاري فيما أذكر، ومن آخرهم اإلمام 

سلسلة األحاديث الضعيفة " وما بينهما أئمة آخرون، كنت ذكرت أقواهلم يف كتايب 
فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه ، الشاهد أن هذا " واملوضوعة وأثرها السئ يف األمة 

احلديث ال يصح بتنصيص األئمة على ذلك، وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم، حيث أن 
ليس معروفا بالرواية، فضال عن أن يكون : ديث مداره على رجل معروف باجلهالة، أيهذا احل

معروفا بالصدق، فضال عن أن يكون معروفا باحلفظ، كل ذلك جمهول عنه، فكان جمهول 
" العني، كما نص على جهالته اإلمام النقاد احلافظ الذهيب الدمشقي يف كتابه العظيم املعروف 

 " نقد الرجال مبيزان االعتدال يف

فهذا احلديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء احلديث تنصيصاً وتفريعاً كما ذكرنا، فيجب 
ذه املناسبة أن نذكر لكم أنه منكر أيضاً من حيث متنه، وذلك يفهم من بياين السابق، لكن 

القرآن األمر أوضح يف هذا احلديث بطالناً مما سبق بيانه، من وجوب الرجوع إىل السنة مع 
 .الكرمي معاً

ذلك ألنه صنف السنة بعد القرآن، وبعد السنة الرأي، فرتل مرتلة السنة إىل القرآن، ومرتلة 
 .الرأي إىل السنة

 فمىت يرجع الباحث أو الفقيه إىل الرأي؟

 .إذا مل جيد السنة

 ومىت يرجع إىل السنة؟

 .إذا مل جيد القرآن



من أئمة احلديث والفقه جيري على هذا التصنيف الذي هذا ال يستقيم إسالمياُ أبداً، وال أحد 
 .فبسنة رسول اهللا: بكتاب اهللا فان مل جتد؟ قال: مب حتكم؟ قال. "تضمنه هذا احلديث

 .وينبغي أن نقرب نكارة منت هذا احلديث ببعض األمثلة ولو كان مثاالً واحداً حىت ال نطيل

اآلية لو أن ) حرمت عليكم امليتة والدم (مي كلنا يعلم قول اهللا تبارك وتعاىل يف القرآن الكر
سائالً سأل فقيهاً ميشي على التصنيف املذكور يف حديث معاذ عن ميتة البحر، نظر يف القرآن 

فسيكون جوابه إذا ما اعتمد ) حرمت عليكم امليتة والدم (فوجد اجلواب يف هذه اآلية الصرحية
 إذا سئل عن الكبد والطحال؟ سيقول أنه حيرم أكل ميتة السمك، كذلك: على هذه اآلية

فالكبد والطحال دم، فإذاً ) حرمت عليكم امليتة والدم( ألنه معطوف على امليتة " حرام : أيضاً
سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه اآلية الكرمية وحدها غري إسالمي؟ ذلك ألن 

فماذا كان .  القرآن والسنةاإلسالم كما ذكرت آنفاً ليس هو القرآن فقط بل القرآن والبيان،
 بيان الرسول عليه السالم فيما يتعلق ذه اآلية الكرمية؟

لقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسناد فيه كالم، ولكنه صح عن ابن عمر موقوفاً ، 
احلوت : اُحلت لنا ميتتان ودمان( هو يف حكم املرفوع؟ ألن لفظه : وكما يقول علماء احلديث

كذلك باإلضافة إىل )] 1118(سلسلة األحاديث الصحيحة ) [ والكبد والطحال واجلراد،
هذا احلديث ، وفيه التصريح بإباحة بعض امليتة وبعض الدم ، يوجد هناك حديث آخر صحيح 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل سرية، وأمر عليها أبا " "صحيحه " رواه اإلمام مسلم يف 
 مع ساحل البحر، وكان قوم التمر حىت كاد أن ينفد، وملا قل عبيدة بن اجلراح، وساروا

التمر، كان يوزع على كل فرد مترة مترة، مث بدا له من بعيد شئ عظيم على ساحل البحر، 
فذهبوا إليه، فإذا هو حوت ضخم عظيم جداً، فأخذوا يأكلون منه، ويتزودون منه، وكان من 

 على األرض فمر الراكب من حتته وهو على مجله؟ ضخامته أم نصبوا قوساً من أقواس ظهره
من عظمة هذا احلوت، ألقاه البحر بقدرة اهللا عز وجل، وبتسيريه للبحر إلطعام أصحاب النيب 

 صلى اهللا عليه وسلم ، وملا عادوا إىل النيب، سأهلم هل معكم شئ منه تطعموين إياه؟



 .أن ميتة البحر حالل: ألولفهذا احلديث يدل على بعض ما دل عليه حديث ابن عمر ا

فما موقف القرآين الذي ال يعتمد علي السنة، أو من تأثر بشبهات القرآنيني إذا ما سئل عن 
: قال اهللا عز وجل: ميتة البحر، عن هذا احلوت وأمثاله؟ إذا اعتمد على القرآن، فسيقول

الكرمي من اآليات اليت وهذه ميتة، لكنه إذا ما رجع إىل ما يف القرآن ) حرمت عليكم امليتة (
تثبت أن طاعة الرسول عليه الصالة والسالم كطاعة اهللا تبارك وتعاىل، حينئذ جيد لزاماً عليه أن 

يعود أيضاً إىل السنة وأن يضمها إىل القرآن الكرمي، وأن ال يفرق املسألة املتعلقة ذه اآلية 
الكبد والطحال، من أين أخذنا هذا إال ميتة البحر والدم، إال ) حرمت عليكم امليتة(الكرمية 

اإلستثناء؟ من بيان الرسول عليه الصالة والسالم فهذا أمر مهم جداً، فالشريعة كلها قامت 
 :ي رمحه اهللا أنه قالعلى ضم السنة إىل القرآن، ولذلك جاء عن اإلمام الشافع

يعين اإلمام الشافعي ". السنة كلها هو مما أفهمه اهللا تبارك وتعاىل نبيه عليه الصالة والسالم " 
أن السنة الصحيحة ينطوي القرآن عليها، وأن اهللا عز وجل أهلم نبيه عليه الصالة والسالم ببيان 

ذا مثال واحد وفيه كفاية إن شاء وه. ما كان املسلمون حباجة إىل بيانه، من اآليات الكرمية
: فالقاعدة يف تفسري القرآن إمنا هي بالرجوع إىل القرآن والسنة، وال ينبغي أن نقول. اهللا

 .بالرجوع إىل القرآن مث السنة؟ ألن هذا فيه تصريح بأا يف املرتبة الثانية

ءنا متواتراً، ولكن من السنة من حيث ورودها هي باملرتلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جا. نعم
 حيث العمل السنة كالقرآن، ال جيوز أن نفرق

بني كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، والتفريق الذي يالحظه بعض العلماء 
املتخصصني يف علم احلديث هذا تفريق يتعلق بعلم الرواية، أما ما يتعلق بعلم الدراية والفقه 

 . كتاب اهللا وبني حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والفهم للكتاب، فال فرق بني

وهذا جيرنا إىل حبث آخر طاملا تطرق له بعض املشككني يف سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جلهلهم ا، وبأصوهلا، وتراجم رواا، أال وهو ما يسمى حبديث اآلحاد وحديث التواتر، 

حاد من علماء األمة أال وهم املتخصصون يف علم حديث اآلحاد ال يستفيد منه إال األفراد واآل



احلديث والسنة، أما عامة املسلمني فال يتسفيدون من هذا التفصيل شيئاً يذكر، بل يكون ذلك 
مدعاة وسبباً لتشكيكهم فيما جاءهم عن نبتهم صلى اهللا عليه وسلم من األحاديث اليت قد ال 

 اتتسع عقول بعض الشكاكني والربيني لإلميان. 

هو ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأي طريق يعرفه علماء احلديث، أما : احلديث
 .التفصيل فليس عامة املسلمني حباجة إليه

. صحيح لغريه. صحيح لذاته. حسن لغريه. حسن لذاته. وصحيح. حسن: تقسيم احلديث إىل

ل العلم، أما صحيح متواتر، هذا كله أله. صحيح مشهور. صحيح مستفيض. صحيح غريب
لعامة املسلمني، فحسبهم أن يعلموا من أهل العلم أن احلديث صحيح، فوجب اإلميان 

 .والتصديق به

أما الذين يتشبثون ذه التفاصيل اليت هي تليق بأهل العلم، وليس بعامة املسلمني، فهم يتشبثون 
ة، ملاذا؟ ألا أحاديث ا حلمل مجاهري املسلمني على عدم اإلميان بكثري من األحاديث الصحيح

 .أا مل تبلغ درجة التواتر: آحاد، ومعىن أحاديث آحاد باختصار

ويعنون بالتواتر على ذلك، أن احلديث اآلحاد غري متواتر ال جيوز األخذ به فيما يتعلق 
بالغيبيات، وهم يعربون عنها بالعقائد، فكل حديث يتعلق بغري األحكام، وإمنا يتعلق بالغيب إذا 

يكن متواتراً فال يؤخذ به، هكذا زعم الذين تشبثوا بالتفصيل املذكور آنفاً، وهو تفصيل مل 
 يصادف الواقع، لكن من الذي يكتشفه؟

 .ال يكتشفه إال أفراد قليلون جداً يف كل عصر من علماء احلديث املتخصصني

 .لنضرب مثالً من املتفق عليه عند علماء احلديث مجيعاً

من كذب علي متعمداً، فليبتوا " املتواتر قوله عليه الصالة والسالم إن أوضح مثال للحديث
هذا حديث متواتر فعالً، ملاذا؟ ألنه وجد له من الرواة من الصحابة أكثر من " مقعده من النار

وأنت نازل، لكن من ] كلمة تستعمل تعرياً عن املواصلة واالستمرار[مائة وهكذا دواليك 
ىت يصبح احلديث عنده متواتراً؟ إذا أنا قلت لكم هذا احلديث منكم اآلن حصل هذه الطرق ح



متواتر، فقد انقطع التواتر عنكم من عندي، فيجب عليكم أن تتبعوا األحاديث كما فعلت، 
وفعل غريي من قبلي، حىت يصبح احلديث عندكم متواتراً، ماذا يهمكم مثل هذا التفصيل الذي 

ملسلمني إطالقاً؟ فاشتراط التواتر يف احلديث، هو تعطيل هو أشبه بالفلسفة اليت ال تنفع عامة ا
للحديث النبوى، ولذلك وجدنا كثرياً من الناس اليوم بعضهم متحزبون، وبعضهم قد يكونوا 

غري متحزبني، يردون أحاديث صحيحة حبجة أن هذا ليس يف األحكام، وإمنا هو يف أمور 
 .ه نبذ النواةالغيب أو يف العقائد، فهي أحاديث آحاد، فينبذون

لنرجع اآلن إىل العهد األول عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، لنرى كيف كان أصحاب النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ينقلون أحاديث الرسول إىل من بعدهم، سواء كانوا من املعاصرين للنيب 

يني الذين صلى اهللا عليه وسلم ولكنهم مل يتشرفوا بصحبة النيب صلى اهللا عليه وسلم كاليمان
كانوا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اليمن ومل يتيسر هلم أن يفدوا إىل النيب صلى اهللا 

عليه وسلم ، فأرسل إليهم معاذاً، وأرسل إليهم علياً، وأرسل إليهم أبا موسى األشعري بفترات 
 .متفاوتة

سالم قال كما جاء يف ماذا قال ملعاذ ابن جبل رضي اهللا عنه حينما أرسله داعية إىل اإل
ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال : ( قال له عليه الصالة والسالم" الصحيحني "

 .إىل آخر احلديث.... اهللا، وأن حممداً رسول اهللا ، فإذا هم أجابوك فمرهم بالصالة،

ملعاذ بأن الشاهد الصالة حكم من األحكام، ومع ذلك فقد جاء قبل ذلك أمره عليه السالم 
يدعوهم إىل التوحيد، التوحيد هو أس اإلسالم وهو أصل كل عقيدة يف اإلسالم، ترى معاذ بن 

 جبل إذا بلغهم هذا األمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اخلرب خرب متواتر أم خرب آحاد؟

ال يشك كل ذي لب وعقل أنه خربآحاد، خرب فرد، ترى أقامت حجة اهللا، مث حجة رسول 
  صلى اهللا عليه وسلم على اليمانيني الذين أرسل إليهم معاذ بدعوة التوحيد أم مل تقم؟اهللا

ال تقوم حجة اهللا ورسوله : الذين أدخلوا فلسفة حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدة معىن كالمهم
بإرسال الرسول لصاحبه معاذ بن جبل وحده، بل كان عليه أن يرسل عدد التواتر، ولذلك فأنا 



 - قد يذهب أحدكم- ممن يدعي أن خرب اآلحاد ال تؤخذ به عقيدة-بعضهم مرةقلت ل

 قد يذهب أحدكم إىل بالد من بالد الكفر يدعوهم إىل -أخاطب من ال حيتج حبديث اآلحاد
: اإلسالم، ومما الشك فيه أنه سيدعوهم أول ما يدعوهم إىل العقيدة، وأول عقيدة يف اإلسالم

لكن هذا احلزب الذي أشري إليه قد وضع . ، وأن حممداً رسول اهللاهي شهادة أن ال إله إال اهللا
وهذا الطريق هو الذي " بطريق اإلميان " له رئيسه فصالً يف كتاب له يسمى هذا الفصل 

 .يسلكونه يف الدعوة، دعوة املسلمني يف بالد اإلسالم، ودعوة الكفار يف بالد الكفر والطغيان

حديث : هم طريق اإلميان، ويف هذا الطريق يأيت يف آخرهفإذا ذهب أحدكم يقرر علي: قلت
اآلحاد ال تثبت به عقيدة، وكان الناس جمتمعني يسمعون احملاضرة تلو احملاضرة، إىل أن انتهى 

 من بيان طريق اإلميان،

 .أن حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدة، فقام أحد الذين تتبعوا حماضرات الرجل: ومنه

أنت اآلن تعلمنا عقيدة اإلسالم، وتذكر فيما ذكرت أن . ا فضيلة الشيخي. يا أستاذ: فقال له
العقيدة ال تثبت خبرب اآلحاد، فأنت واحد من هؤالء املسلمني الذين جئت من عندهم، لتعرفنا 

بعقيدة اإلسالم، هذا على منهجك الذي علمتنا إياه، ال تقوم حجة اهللا علينا ألنك فرد واحد ، 
الدك، وأن جتلب عدد التواتر ليشهدوا معك علي أن هذا هو اإلسالم، فعليك أن تعود إىل ب

 فهل هذا هو اإلسالم؟

وأين أنتم من حديث الرسول عليه السالم الذي ذكرناه آنفاً حينما أرسل معاذاً، وأرسل علياً، 
وأرسل أبا موسى، أفراداً يعلمون الناس اإلسالم ، فمن هنا تعلمون أن هذه العقيدة دخيلة يف 

 .إلسالم، ال يعرفها السلف الصاحل؟ تقسيم احلديث إىل متواتر وآحادا

حسبكم أن يصلكم احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم صحيحاً بشهادة أهل التصحيح، 
 .وليس بشهادة العقول املأفونة، العقول اليت مل تتطهر بفقه الكتاب والسنة معاً

صالة والسالم، ولو كانت ليست متواترة، وإمنا هي إذاً جيب تفسري القرآن بسنة الرسول عليه ال
آحاد هذا هو الطريق الذي جيب علينا أن نسلكه دائماً يف تفسرينا لكتاب اهللا تبارك وتعاىل، 



فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم (إمياناً بقوله عز وجل 
 . هو املنهج الذي جيب أن نسلكه يف تفسري القرآنهذا) اآلخر ذلك خري وأحسن تأويالً

ولكن من املالحظ أن هناك بعض اآليات ال جند فيها حديثاً يفسر لنا القرآن الكرمي، فما هو 
 الطريق املكمل للمنهج األول؟

كما هو معروف عند أهل العلم، أنه جيب إذا مل جند يف السنة ما يفسر القرآن، نعود : اجلواب
تفسري سلفنا الصاحل، وعلى رأسهم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف بعد ذلك إىل 

عبدا هللا بن مسعود رضي اهللا عنه، لقدم صحبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم من جهة، : مقدمتهم
عبدا هللا بن عباس رضي اهللا : ولعنايته بسؤاله عن القرآن، وفهمه وتفسريه من جهة أخرى، مث

وهذه شهادة من ابن مسعود البن عباس، " إنه ترمجان القرآن " عود فيه عنه، فقد قال ابن مس
 .ترمجان القرآن: بأنه

على هذا إذا مل جند بياناً يف السنة للكتاب، نزلنا درجة إىل األصحاب، وأوهلم ابن مسعود، 
وثانيهم ابن عباس، مث من بعدهم أي صحايب ثبت عنه تفسريآية، ومل يكن هناك خالف بني 

ة، نتلقى حني ذلك التفسري بالرضى والتسليم والقبول، وإن مل يوجد وجب علينا أن الصحاب
نأخذ عن التابعني الذين عنوا بتلقي التفسري من أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم، كسعيد 
بن جبري، وطاووس، وحنوهم ممن اشتهروا بتلقي تفسري القرآن عن بعض أصحاب الرسول عليه 

 .بن عباس كما ذكرناالسالم، وخباصة ا

هناك بعض اآليات تفسر بالرأي، ومل يأت يف ذلك بيان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة، 
فيستقل بعض املتأخرين يف تفسريها تطبيقاً لآلية على املذهب ، وهذه مسألة خطرية جداً، 

أهل ذلك، حيث تفسر اآليات تأييداً للمذهب وعلماء التفسري فسروها على غري ما فسرها 
 :املذهب ميكن أن نستحضر على ذلك مثاالً

فسرته بعض املذاهب بالتالوة ) فاقرءوا ما تيسر من القرآن (قوله تبارك وتعاىل يف سورة املزمل 
أي الواجب من القرآن يف كل الصلوات ، إمنا هو آية طويلة أو ثالث آيات قصرية، : نفسها



ال صالة ملن مل يقرأ " صلى اهللا عليه وسلم قال قالوا هذا مع ورود احلديث الصحيح عن النيب
من مل يقرأ بفاحتة الكتاب، فصالته خداج، فصالته "ويف احلديث اآلخر " بفاحتة الكتاب 

ردت داللة هذين احلديثني بالتفسري لآلية، السابقة بدعوى " خداج، فصالته خداج، غري متام 
فقال بعض املتأخرين من ) سر من القرآن فاقرءوا ما تي(أا أطلقت القراءة، فقالت اآلية 

املذهبيني ال جيوز تفسري القرآن إال بالسنة املتواترة، أي ال جيوز تفسري املتواتر إال باملتواتر، فردوا 
فاقرءوا ( احلديثني السابقني اعتمادا منهم على فهمهم لآلية على ما يبدو للقارئ هلا أول وهلة 

 كل علماء التفسري ال فرق بني من تقدم منهم ومن -ء بينوالكن العلما) ما تيسر من القرآن 
فصلوا ما تيسر لكم من صالة الليل؟ ألن اهللا عز : فاقرءوا أي( أن املقصود باآلية الكرمية -تأخر

إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن ( وجل ذكر هذه اآلية مبناسبة قوله تبارك وتعاىل يف سورة املزمل 
إىل أن قال )  وطائفة من الذين معك و اهللا يقدر الليل والنهارمن ثلثي الليل ونصفه وثلثه

فصلوا ما تيسر لكم من صالة الليل، فليست اآلية متعلقة مبا : أي) فاقرءوا ما تيسر من القرآن (
جيب أن يقرأ اإلنسان يف صالة الليل خباصة، وإمنا يسر اهللا عز وجل للمسلمني أن يصلوا ما 

فال جيب عليهم أن يصلوا ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تيسر هلم من صالة الليل، 
 .يصلي كما تعلمون إحدى عشرة ركعة

أي : هذا هو معىن اآلية، وهذا يف األسلوب العريب من إطالق اجلزء وإرادة الكل، فاقرءوا
 .هو اجلزء: هي الكل، والقراءة: فصلوا، الصالة

األسلوب العريب إذا أطلق اجلزء وأراد الكل، فهذا من إن هذا : ويقول أهل العلم باللغة العربية
أقم (باب بيان أمهية هذا اجلزء يف ذلك الكل، وذلك كقوله تبارك وتعاىل يف اآلية األخرى 

أي : وقرآن الفجر أقم أيضاً، قرآن الفجر) الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر
 الكل، هذا أسلوب يف اللغة العربية معروف، ولذلك صالة الفجر، فأطلق أيضاً هنا اجلزء وأراد

فهذه اآلية بعد أن ظهر تفسريها من علماء التفسري دون خالف بني سلفهم وخلفهم، مل جيز 
 رد احلديث األول والثاين بدعوى أنه حديث آحاد، ال جيوز تفسري القرآن حبديث اآلحاد



وألن حديث النيب صلى .  بلغة القرآن أوالً؟ ألن اآلية املذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفني
اهللا عليه وسلم ال خيالف القرآن، بل يفسره ويوضحه كما ذكرنا يف مطلع هذه الكلمة، فكيف 

واآلية ليس هلا عالقة مبوضوع ما جيب أن يقرأه املسلم يف الصالة، سواء كانت فريضة أو 
 نافلة؟

أن صالة املصلي ال تصح إال بقراءة الفاحتة أما احلديثان املذكوران آنفاً فموضوعهما صريح ب
من مل يقرأ بفاحتة الكتاب فصالته خداج، فصالته " "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب "

أي هي ناقصة، ومن انصرف من صالته وهي ناقصة فما " خداج، فصالته خداج، غري متام 
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة " صلى، وتكون صالته حينئذ باطلة كما هو ظاهر احلديث األول 

 ".الكتاب 

إذا تبينت لنا هذه احلقيقة حينئذ نطمئن إىل األحاديث اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم مروية يف كتب السنة أوالً، مث باألسانيد الصحيحة ثانياً، وال نشك وال نرتاب فيها 

ال نعبأ بأحاديث :  اليت تقولبفلسفة األحاديث اليت نسمعها يف هذا العصر احلاضر، وهي
اآلحاد مادامت مل ترد يف األحكام، وإمنا هي يف العقائد، والعقائد ال تقوم على أحاديث 

هكذا زعموا، فقد عرفتم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل معاذاً يدعوهم إىل عقيدة . اآلحاد
 .أوىل أال وهي التوحيد، وهو شخص واحد

ه الكلمة اليت أردت بياا، وهي تتعلق بكيف جيب علينا أن نفسر وذا القدر كفاية يف هذ
 . القرآن الكرمي؟
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