خطبة بعنوان:

(السنّة مصدر التشريع الثاين)
ُ

للشيخ/سعيد بن هليل العمر 1441/4/29ه

احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى ابهلل شهيدا ،والصالة
والسالم على نب ينا ورسولنا حممد الذي تركنا على مثل البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك صلى هللا
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدي هبديه إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن السنة الصحيحة هي املصدر الثاين من مصادر التشريع وهي مقتضى اإلميان بنبوة ورسالة
حممد ﷺ فمن أنكرها أو جحدها أو جوز التحاكم إىل غريها أو قال عن النيب ﷺ :أنه مشرع
مدين كرئيس بلدية ابريس فهذا ما عرف الرسول ﷺ وما عرف دينه الذي جاء به ،وما آمن به
اَّلل ۖ إِ َّن َّ ِ
يد
الر ُس ُ
آت ُك ُم َّ
﴿وَما َ
اَّللَ َشد ُ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما ََنَا ُك ْم َعْنهُ فَانتَ ُهوا ۚ َواتَّ ُقوا ََّ
وهللا  يقولَ :
الْعِ َق ِ
اب﴾
َّ ِ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاْل َْم ِر ِمن ُك ْم ۖ فَِإن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِف
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
وقال سبحانهَ :
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
﴿َي أَيُّ َها الذ َ
ول إِن ُكنتم تُؤِمنو َن ِاب ََّّللِ والْي وِم ْاْل ِخ ِر ۚ َٰذَلِ
اَّللِ
الرس ِ
َشي ٍء فَرُّدوهُ إِ
َحس ُن ََتْ ِ
يل﴾.
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ً
وقال ﴿ فَ َال وربِك َال ي ؤِمنو َن ح ََّّت ُُي ِكم َ ِ
يما َش َجَر بَْي نَ ُه ْم ُُثَّ َال ََِي ُدوا ِف أَن ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِّمَّا
وك ف َ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َٰ َ ُ
ِ
ِ
يما﴾ فاقسم سبحانه أبَنم ليسوا مؤمنني حَّت يرضوا مبا جاء به الرسول ﷺ
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسل ُموا تَ ْسل ً
ويتحاكموا اىل شرعه.

سول صلى
الر َ
قال ابن كثري (:يُ ْق ِسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدَّسة أنه ال يؤمن أحد حَّت ُُيَ ِك َم َّ
ُ
احلق الذي َيب االنقياد له ابطناً وظاهراً ،وهلذا
هللا عليه وسلم ف مجيع اْلمور ،فما َح َكم به فهو ُّ
﴿ُثَّ َال ََِيدوا ِف أَنْف ِس ِهم حرجا ِ
ت ويسلِموا تَسلِيما﴾) تفسري ابن كثري(.)349/2
ي
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ق
َّا
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َ
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َ
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ُ
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ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم﴾ قال ابن
ين ُُيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَن تُصيبَ ُه ْم فْت نَةٌ أ َْو يُصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
وقال ﴿ فَ ْليَ ْح َذر الذ َ
كثري (: أي :عن أمر رسول هللا ﷺ ،وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن
اْلقوال واْلعمال أبقواله وأعماله ،فما وافق ذلك قبل ،وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله،

كائنا ما كان ،كما ثبت ف الصحيحني وغريمها ،عن رسول هللا ﷺ أنه قال :من عمل عمال ليس
عليه أمران فهو رد)

أ.ه .تفسري ابن كثري(.)89/6

ِ
ِ
ِ
ور َّرِح ٌيم * قُ ْل
وقال ﴿ :قُ ْل إن ُكنتُ ْم ُُتبُّو َن اَّللَ فَاتَّبِعُ ِوين ُُْيبِْب ُك ُم اَّللُ َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواَّللُ َغ ُف ٌ
ول فِإن تَولَّواْ فَِإ َّن اَّلل الَ ُُِي ُّ ِ
أِ
قوم على عهد
الر ُس َ
َطيعُواْ اَّللَ َو َّ
ين﴾ قال احلسن البصري (:قال ٌ
َْ
َ
ب الْ َكاف ِر َ
النيب ﷺَ :ي حممد ،إان حنب ربنا! فأن زل هللا  هذه اْلية فجعل اتباع نبيه حممد ﷺ َعلَ ًما حلبه،
وعذاب من خالفه)

أ.ه .تفسري الطربي(.)322/6

وغالب آَيت القران آمرة ابتباعه وحمبته وعبادة هللا على وفق ما شرع ،وحمذرة من خمالفته وعصيانه،
َنزلْنَا
ْلن هللا أرسله هادَيً ومبشراً ونذيراً وداعياً إىل هللا إبذنه وسراجاً منرياً ،ومبينا لكتاب ربنا ﴿ َوأ َ
إِلَي ِ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُ ِزَل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن ﴾ ْلنه ال سبيل لنا وال علم وال قدرة لنا
َْ
ك الذ ْكَر لتُبَِ َ

ملعرفة شرع هللا إال من طريقه ﷺ  ،وملا خشي عليه الصالة والسالم من ظهور احملرفني للدين
ُوصي ُكم بِت ْقوى َِّ
السم ِع والطَّ ِ
والزائغني واملبدلني للشرع قال(:أ ِ
اَّللَ ،و َّ ْ َ َ
اعة َوإِ ْن ََت ََّمَر َعلَْي ُك ْم َعْب ٌد ،فَِإنَّهُ
ْ ََ
ِ
اْللَ َف ِاء َّ ِ ِ
ِ
من يعِش ِمْن ُكم فَسريى ِ ِ
ضوا َعلَْي َها
ينيَ ،ع ُّ
اخت َالفًا َكث ًريا ،فَ َعلَْي ُك ْم بِ ُسن َِِّت َو ُسنَّة ُْ
َ ْ َ ْ ْ َ ََ ْ
ين الْ َم ْهد َ
الراشد َ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ب َع ْن
ِابلن ََّواجذَ ،وإِ ََّي ُك ْم َوُْحم َد ََثت ْاْل ُُموِر؛ فَِإ َّن ُك َّل بِ ْد َعة َ
ض َاللَةٌ) رواه أهل السنن  ،وقال ﷺ(:فَ َم ْن َرغ َ
ِ
س ِم ِن) متفق عليه.
ُسنَِّت فَلَْي َ

وقال ﷺ  (:أال إين أُوتيت الكتاب ومثلُه معه ،أال ي ِ
رجل شبعا ٌن على أريكتِه يقول :عليكم
وش ُ
ُ
ُ
ك ٌ
حالل ِ
هبذا ِ
القرآن ،فما وجدمت فيه من ٍ
فأحلُّوه ،وما وجدمت فيه من حرٍام ِ
فحرموهَُّ ،
رسول
حرَم ُ
وإن ما َّ
هللاِ
حرم هللا )...رواه أمحد وأبو دواد وغريمها.
كما
َّ
َ
ُ
وقال ﷺ (:كل أمِت يدخلون اجلنة إال من أىب قالوا َي رسول هللا ومن أيىب؟ قال :من أطاعن دخل
اجلنة ،ومن عصاين فقد

أىب)رواه البخاري.

عاما
شيخ اإلسالم ابن تيمية (: وليعلَ ْم أنه ليس أح ٌد ِمن اْلئمة املقبولني عند اْلمة ً
قبوال ًّ
قال ُ
يتعم ُد خمالفة رسول هللا ﷺ ف شيء ِمن سنَّتهٍ ،
دقيق وال جليل؛ فإَنم متفقون اتفاقًا يقينيًّا على
َّ

رسول هللا ﷺ)
كل أحد ِمن الناس يؤخذ من قوله ويرتك ،إال َ
وجوب اتباع الرسول ،وعلى أن َّ

رفع

السنة مع القرآن ،وأَنا ال تُعارضه( :فما كان
املالم عن األئمة األعالم( ، )8وقال ابن القيم  مبيِناً حال ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صي تُهُ)إعالم
ب طَ َ
منها َزائ ًدا على الْ ُق ْرآن فَ ُه َو تَ ْش ِر ٌ
اعتُهُ فيهَ ،والَ َُت ُّل َم ْع َ
يع ُمْب تَ َدأٌ من النيب ﷺ ََت ُ
املوقعني( ،)220/2وقال الشوكاين (:واحلاصلَّ :
طهرة ،واستقال َهلا بتشريع
السنة امل َّ
إن ثبوت ُحجيَّة ُّ
ُ
اْلحكام ضرورةٌ دينية ،وال ُُيالف ف ذلك إالَّ َم ْن ال َّ
حظ له ف دين اإلسالم)إرشاد الفحول(.)97/1

﴿وإِ َذا
ْلنه َي عباد هللا ال يعرض عما جاء به رسول هللا ﷺ إال من وصفه هللا ابلنفاق ف قولهَ :
ِِ
ِ
اَّلل وإِ َىل َّ ِ
ودا﴾
صدُّو َن َع َ
ص ُد ً
ت الْ ُمنَافق َ
الر ُسول َرأَيْ َ
يل َهلُْم تَ َعالَْوا إِ َ َٰىل َما أ َ
نك ُ
ني يَ ُ
َنزَل َُّ َ
ق َ
أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم﴿ :أَََل تَر إِ َىل الَّ ِ
ك َوَما أُن ِزَل ِمن
ذ
ين يَْزعُ ُمو َن أ َََّنُْم َآمنُوا ِمبَا أُن ِزَل إِلَْي َ
َ
ْ َ
ِ
يدو َن أَن ي تَحا َكموا إِ َىل الطَّا ُغ ِ
ِ
ض َالًال
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَن يَ ْك ُف ُروا بِِه َويُِر ُ
ك يُِر ُ
قَْبل َ
يد الشَّْيطَا ُن أَن يُضلَّ ُه ْم َ
َ َ ُ
يدا﴾ نفعن هللا وإَيكم هبدي كتابه وسنة نبيه حممد ﷺ.
بَعِ ً

اخلطبة الثانية
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا ورسولنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما
بعد:
عباد هللا :احذروا وحذروا ّمن يشكك ف سنة النيب ﷺ وفيما جاء به من اهلدي القومي والدين
العظيم ،فهؤالء زاندقة مستأجرون ومالحدة مفرتون يريدون إفساد دينكم والتشكيك ف ثوابته
وأحكامه وتشريعاته فلما يئسوا من تبديل القران وحذف آَيته عمدوا إىل السنة املطهرة املبينة له
فأخذوا يهوننها ويكذبوَنا ويردوَنا حبجة خمالفتها للعقل بزعمهم الفاسد.
بل عمدوا إىل شخص النيب ﷺ واحلط من قدره أبيب هو وإمي ،والتهوين من السنة هو هتوين من
نبوته ورسالته ﷺ وعدم إميان مبا جاء به وتكذيب له عليه الصالة والسالم وتبديل ملا شرع وحكم،
وما فعلوا ذلك إال ْلوفهم من التصريح برد القرآن فيفتضح أمرهم للناس عامة فلجئوا إىل السنة
الشريفة لعلمهم أَنا مبينة للقرآن وموضحة له وفيها بيان الدين أصوال وفروعا ،وكل مسلم آمن ابهلل
راب وابإلسالم دينا ومبحمد ﷺ نبياً ورسوالً يعلم أنه ال ينطق عن اهلوى وأن ما قاله وحي يوحى،
وأن ما أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام ،وأن مجيع شرائع ديننا ما عرفت إال من قبله عليه
الصالة والسالم ،فعن عقبةَ بن احلارث (:أنه تزوج ابنةً ْليب إهاب بن عزي ٍز ،فأتته امرأةٌ فقالت:
ِ
أخَبتِن ،فركب إىل
إين قد
ُ
أرضعت عقبةَ والِت تزوج ،فقال هلا عقبة :ما أعلم أنك أرضعتن ،وال َْ
رسول هللا ﷺ ابملدينة فسأله ،فقال رسول هللا ﷺ(:كيف وقد قيل؟) ،ففارقها عقبة ،ونكحت
زوجا غريه)
ً

رواه البخاري.

أمحق ،أَتد ف كتاب هللا الظُّهر أر ًبعا ال َيهر فيها
وقال عمرا َن بن حصني  لرجل (:إنك امرٌؤ ُ
مفسًرا ،إن كتاب
ابلقراءة؟ ُث عدد عليه الصالة والزكاة وحنو هذاُ ،ث قال :أَتد هذا ف كتاب هللا َّ

هللا أهبََم هذا ،وإن السنَّة تفسر

ذلك) أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله(.)1192/2

الناس على أن َمن استبانت له سنَّة رسول هللا ﷺ َل يكن له أن
وقال اإلمام الشافعي (:أمجع ُ
يدعها لقول أ ٍ
حد ِمن الناس) إعالم املوقعني(.)201/2
ََ
عباد هللا متسكوا بدينكم واعتصموا به وعضوا على سنة نبيكم ابلنواجذ كما أمركم واحذروا املبدلني
واحملرفني والزائغني وامللحدين ،وردوا ما اشتبه عليكم إىل علمائكم الرابنني تفوزوا برضا رب العاملني،
وصلوا على سيد اْلولني واالخرين وإمام املتقني وقدوة املوحدين عليه من هللا أفضل الصالة وأزكى
التسليم.
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وأذل الشرك واملشركني ،اللهم أحينا على التوحيد والسنه وأمتنا عليها
َي رب العاملني وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العاملني.

