
 

والصالة وكفى ابهلل شهيدا، رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله  أرسلاحلمد هلل الذي 
ينا ورسولنا حممد الذي تركنا على مثل البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك صلى هللا نبوالسالم على 

 :أما بعد، له وأصحابه ومن اهتدي هبديه إىل يوم الدينآعليه وسلم وعلى 

التشريع وهي مقتضى اإلميان بنبوة ورسالة ر فإن السنة الصحيحة هي املصدر الثاين من مصاد 
أنه مشرع  :ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  جحدها أو جوز التحاكم إىل غريها أو قال أو فمن أنكرهاملسو هيلع هللا ىلص حممد 

آمن به  وما، وما عرف دينه الذي جاء بهملسو هيلع هللا ىلص عرف الرسول  مدين كرئيس بلدية ابريس فهذا ما
ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا ۚ َوات َُّقوا اَّللََّ ۖ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد ﴿َوَما آتَ :يقول وهللا 

 اْلِعَقاِب﴾ 

 ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اْْلَْمِر ِمنُكْم ۖ فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِف :وقال سبحانه
ِلَك َخرْيٌ َوَأْحسَ   .ُن ََتِْويًل﴾َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر ۚ ذََٰ

ُدوا ِف أَنفُ  وقال  نَ ُهْم ُُثَّ اَل َيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ِسِهْم َحَرًجا ّمِ َّا ﴿َفاَل َورَبِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتََّٰ ُُيَكِ 
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  جاء به ليسوا مؤمنني حَّت يرضوا مبا أبَنمفاقسم سبحانه  َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾

 .ويتحاكموا اىل شرعه

َم الرَّسوَل صلى  قال ابن كثري قدَّسة أنه ال يؤمن أحد حَّت ُُيَكِ 
ُ
:)يُ ْقِسم تعاىل بنفسه الكرمية امل

مجيع اْلمور، فما َحَكم به فهو احلقُّ الذي َيب االنقياد له ابطناً وظاهراً، وهلذا  هللا عليه وسلم ف
ُدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾  (.2/349تفسري ابن كثري) (قال: ﴿ُُثَّ اَل َيَِ

َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾﴿فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأن  وقال  قال ابن  ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
وسنته وشريعته فتوزن  ، وهو سبيله ومنهاجه وطريقتهملسو هيلع هللا ىلصعن أمر رسول هللا  :أي:) كثري 

اْلقوال واْلعمال أبقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، 

 خطبة بعنوان:
   )الُسّنة مصدر التشريع الثاين(

 ه29/4/1441للشيخ/سعيد بن هليل العمر  



من عمل عمال ليس  أنه قال:ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحني وغريمها، عن رسول هللا  كائنا ما كان، كما ثبت ف
 (.6/89تفسري ابن كثري) أ.ه. (عليه أمران فهو رد

ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  :وقال  ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّلل  ُقْل *  ﴿ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتُِبُّوَن اَّلل َ فَاتَِّبُعوين ُُيِْبْبُكُم اَّلل 
َ َوالرَُّسوَل فِإن  َ الَ ُيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن﴾َأِطيُعواْ اَّلل  قال قوٌم على عهد قال احلسن البصري :) تَ َولَّْواْ فَِإنَّ اَّلل 

َعَلًما حلبه، ملسو هيلع هللا ىلص فجعل اتباع نبيه حممد هذه اْلية  َي حممد، إان حنب  ربنا! فأن زل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: النيب 
 (.6/322)الطربيتفسري  .أ.ه (ن خالفهموعذاب 

، وعصيانه وحمذرة من خمالفته، شرع على وفق ماَيت القران آمرة ابتباعه وحمبته وعبادة هللا آوغالب 
َوأَنَزْلَنا  ﴿ومبينا لكتاب ربنا ، منرياً  إىل هللا إبذنه وسراجاً  وداعياً  ونذيراً  ومبشراً  رسله هادَيً أْلن هللا 

َ لِلنَّاِس َما نُ ز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن ﴾ لنا قدرة  علم وال ل لنا واليسب ْلنه ال إِلَْيَك الذ ِْكَر لِتُ َبنيِ 
رفني للدين صالة والسالم من ظهور احملالخشي عليه  وملا،  ملسو هيلع هللا ىلصعرفة شرع هللا إال من طريقه مل

، َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن ََتَمََّر َعَلْيُكْم َعْبٌد، فَِإنَُّه ):والزائغني واملبدلني للشرع قال أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اَّللَِّ
َها يَِعْش ِمْنُكْم َفَسرَيَى اْخِتاَلفًا َكِثريًا، فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَِِّت َوُسنَِّة اْْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِدينَي، عَ َمْن  ضُّوا َعَلي ْ

ُكْم َوحُمَْدََثِت اْْلُُموِر؛ فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ  ْن َفَمْن َرِغَب عَ :)ملسو هيلع هللا ىلصوقال ،  واه أهل السننر ( اِبلن ََّواِجِذ، َوِإَيَّ
 .متفق عليه( ُسنَِِّت فَ َلْيَس ِمنِ  

ومثُله معه، أال يُوِشُك رجٌل شبعاٌن على أريكِته يقول: عليكم  الكتابأال إين أُوتيُت  :) ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
هبذا القرآِن، فما وجدمت فيه من حالٍل فأِحلُّوه، وما وجدمت فيه من حراٍم فحر ِموُه، وإنَّ ما حرََّم رسوُل 

 .وغريمها أبو دوادأمحد و رواه  ...(هللِا كما حرََّم هللاُ 

كل أمِت يدخلون اجلنة إال من أىب قالوا َي رسول هللا ومن أيىب؟ قال: من أطاعن دخل  :)ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 رواه البخاري.(ومن عصاين فقد أىب ،اجلنة

وليعَلْم أنه ليس أحٌد ِمن اْلئمة املقبولني عند اْلمة قبواًل عامًّا ): قال شيُخ اإلسالم ابن تيمية 
ِمن سنَّته، دقيٍق وال جليل؛ فإَنم متفقون اتفاقًا يقينيًّا على ف شيء  ملسو هيلع هللا ىلصيتعمَُّد خمالفة رسول هللا 



رفع  (ملسو هيلع هللا ىلص وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كلَّ أحد ِمن الناس يؤخذ من قوله ويرتك، إال رسوَل هللا

مبيِ ناً حال السُّنة مع القرآن، وأَنا ال تُعارضه: )فما كان  وقال ابن القيم ،  (8املالم عن األئمة األعالم)
َتَدٌأ من النيب  إعالم (َتَُِب طَاَعُتُه فيه، َواَل ُتَِلُّ َمْعِصيَ ُتهُ  ملسو هيلع هللا ىلصمنها زَاِئًدا على اْلُقْرآِن فَ ُهَو َتْشرِيٌع ُمب ْ

طهَّرة، واستقالهَلا بتش: الشوكاين وقال، (2/220املوقعني)
ُ
ريع )واحلاصل: إنَّ ثبوت ُحجيَّة السُّنة امل

 .(1/97إرشاد الفحول)اْلحكام ضرورٌة دينية، وال ُُيالف ف ذلك إالَّ َمْن ال حظَّ له ف دين اإلسالم(

﴿َوِإَذا : إال من وصفه هللا ابلنفاق ف قوله ملسو هيلع هللا ىلصجاء به رسول هللا  يعرض عما الَي عباد هللا  ْلنه
ُ َوِإىَل الرَُّسوِل رَأَْيَت الْ    ُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا﴾ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوا ِإىَلَٰ َما أَنَزَل اَّللَّ

ُْم آَمُنوا مبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن  من الشيطان الرجيم:أعوذ ابهلل  ﴿أَلَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن َأَنَّ
ا بِِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأن َيْكُفُرو 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنفعن هللا وإَيكم هبدي كتابه وسنة نبيه حممد  بَِعيًدا﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلطبة الثانية

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا ورسولنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما 
 :بعد

 والدين القومي اهلدي منبه جاء وفيما  ملسو هيلع هللا ىلصاحذروا وحذروا ّمن يشكك ف سنة النيب  :عباد هللا
زاندقة مستأجرون ومالحدة مفرتون يريدون إفساد دينكم والتشكيك ف ثوابته  ، فهؤالءالعظيم

له  املبينةوأحكامه وتشريعاته فلما يئسوا من تبديل القران وحذف آَيته عمدوا إىل السنة املطهرة 
 .ها للعقل بزعمهم الفاسدفتيهوننها ويكذبوَنا ويردوَنا حبجة خمال فأخذوا

والتهوين من السنة هو هتوين من ، واحلط من قدره أبيب هو وإمي ملسو هيلع هللا ىلصىل شخص النيب إبل عمدوا 
، وعدم إميان مبا جاء به وتكذيب له عليه الصالة والسالم وتبديل ملا شرع وحكم ملسو هيلع هللا ىلصنبوته ورسالته 

ْلوفهم من التصريح برد القرآن فيفتضح أمرهم للناس عامة فلجئوا إىل السنة ذلك إال  فعلواوما 
وكل مسلم آمن ابهلل ، وفيها بيان الدين أصوال وفروعاوموضحة له مبينة للقرآن  اأَن الشريفة لعلمهم

، قاله وحي يوحى ينطق عن اهلوى وأن ما يعلم أنه ال ورسوالً  نبياً  ملسو هيلع هللا ىلص ومبحمددينا  وابإلسالمراب 
عرفت إال من قبله عليه  وأن مجيع شرائع ديننا ما، أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام ماوأن 

أنه تزوج ابنًة ْليب إهاب بن عزيٍز، فأتته امرأٌة فقالت: ):فعن عقبَة بن احلارث ، الصالة والسالم
، فركب إىل إين قد أرضعُت عقبَة والِت تزوج، فقال هلا عقبة: ما أعلم أنك أرضعِتن، وال أخََبِْتن

كيف وقد قيل؟(، ففارقها عقبة، ونكحت :)ملسو هيلع هللا ىلصابملدينة فسأله، فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 ه البخاري.روا (زوًجا غريه

أربًعا ال َيهر فيها إنك امرٌؤ أمحُق، أَتد ف كتاب هللا الظُّهر  ):لرجل عمراَن بن حصني وقال 
ابلقراءة؟ ُث عدد عليه الصالة والزكاة وحنو هذا، ُث قال: أَتد هذا ف كتاب هللا مفسَّرًا، إن كتاب 

 .(2/1192جامع بيان العلم وفضله)الرب يف د أخرجه ابن عب (هللا أهبََم هذا، وإن السنَّة تفسر ذلك



َل يكن له أن  ملسو هيلع هللا ىلصأمجع الناُس على أن َمن استبانت له سنَّة رسول هللا ):وقال اإلمام الشافعي 
 .(2/201إعالم املوقعني) (حٍد ِمن الناسيَدَعها لقول أ

ذ كما أمركم واحذروا املبدلني جعباد هللا متسكوا بدينكم واعتصموا به وعضوا على سنة نبيكم ابلنوا
، اشتبه عليكم إىل علمائكم الرابنني تفوزوا برضا رب العاملني وردوا ماوامللحدين، واحملرفني والزائغني 

وأزكى  الصالةاملوحدين عليه من هللا أفضل م املتقني وقدوة اوصلوا على سيد اْلولني واالخرين وإم
 .التسليم

اللهم أحينا على التوحيد والسنه وأمتنا عليها ، وأذل الشرك واملشركني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني
 .رب العاملني وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العاملني َي


