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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 لمتوسط أن �كثر من الحضور عنـد المشـا�خ علـى حسـابهذا �سأل �قول: هل األولى للطالب ا
 القراءة لنفسه في الكتب، من �اب الحرص على مشا�خنا حضوًرا عندهم وقراءة علیهم؟ 

�عني على حساب القراءة فـي الكتـب، ولـو رتـب نفسـه وجـدول وقتـه السـتطاع أن �جمـع بینهمـا، ال 
ائـــدة �بیـــرة، أمـــا أن �كتـــب �مجـــرد ســـیما إذا �ـــان �حضـــر لهـــذه الـــدروس قبـــل الحضـــور الســـتفاد ف

وال �عــرف الكتــاب إال فــي الــدرس هــذا فائــدتها أقــل �كثیــر، لكــن لــو �ــان �حضــر لهــذه  ،الحضــور
 لقـراءة القـرآن ومراجعـة حفظـه وحفـظ المتـون ومراجعـة الشـروح ا�افًیـ او�حضر و�ترك وقتً  ،الدروس

وم، فـي الیـ ا�ثیـرً  ًئاع أن تسـمع شـیألنها أ�سر، �عني فـي السـیارة تسـتطی ؛علیها، ال سیما المسموعة
مـا ع، ثم �عد ذلك یناقش �امًال  افي مشوار واحد، درسً  �امًال  اتنهي شر�طً  أن �عني المشوار �مكن

�شكل، إذا أشكل علیـه فـي قراءتـه أو فـي درسـه أو عنـد سـماعه لشـر�ط ونحـوه �ضـع أسـئلة ینـاقش 
  الوقت فیه بر�ة.فى ترتیب و�ال فیها من یؤنس منه حسن الجواب علیها، المسألة تحتاج إل

حمد وعلـى : أحسن هللا إلیكم. الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا مطالب
 .آله وصحبه أجمعین

نحصـر "وأمـا النظـر الثـاني فـي عـوارض األدلـة فی :-رحمـه هللا تعـالى-أما �عد، فیقـول المؤلـف 
 :القول فیه في خمسة فصول

 في اإلحكام والتشا�ه، وله مسائل:  الفصل األول: 
ف المسـألة األولــى: المحكــم �طلـق �ــإطالقین: عــام، وخـاص. فأمــا الخــاص؛ فالـذي یــراد �ــه خــال

 .المنسوخ"
 هذه اآل�ة محكمة، أو ُ�ختلف في هذه اآل�ة هـل هـي محكمـة :�عني ما �قابل المنسوخ، حینما �قال

شـا�ه ق و�ـراد �ـه أ�ًضـا مـا �قابـل المتشـا�ه، والمتأو منسوخة؟ �كون إطالقه �ـإزاء مـا لـم ُینسـخ، �طلـ
 وهـذا متشـا�ه، ومنـه مـا ،سیأتي أسباب التشا�ه وما یورث هذا الحكم، فإذا قال �عضهم: هذا محكـم

آل عمــران: [ اِبَهاٌت}{ِمْنــُه آَ�ــاٌت ُمْحَكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكَتــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشــجــاء فــي صــدر آل عمــران: 
٧..[ 

، عبــارة علمــاء الناســخ والمنســوخ، ســواء علینــا أكــان ذلــك الحكــم ناســًخا أم ال"وهــي  طالــب:
 .فیقولون: هذه اآل�ة محكمة، وهذه اآل�ة منسوخة"
آ�ــة محكمــة،  :هــذه �قــال لهــا ؛لكنهــا لــم ُتنســخ الً �عنــي هــل نســخت آ�ــة أخــرى، أو لــم تعــارض أصــ

 . �النسخأجله ُ�حكم سواء �انت في مقابل المنسوخ، أو مع عدم وجود المعارض الذي من 
البـین  "فیقولون: هـذه اآل�ـة محكمـة، وهـذه اآل�ـة منسـوخة. وأمـا العـام؛ فالـذي ُ�عنـى �ـه طالب:

 .الواضح الذي ال �فتقر في بیان معناه إلى غیره"
 �عني اإلطالق العام للمحكم فهو البین الواضح �حیث �قابله الخفي المستغلق. 
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راد �ـه مـن و المنسوخ، و�اإلطالق الثاني الذي ال یتبـین المـ"فالمتشا�ه �اإلطالق األول ه طالب:
�ن فـي لفظه، �ان مما یدرك مثلـه �البحـث والنظـر أم ال، وعلـى هـذا الثـاني مـدارك �ـالم المفسـر 

 مُّ اْلِكَتــاِب أُ َمــاٌت ُهــنَّ اٌت ُمْحكَ {ُهــَو الَّــِذي َأْنــَزَل َعَلْیــَك اْلِكَتــاَب ِمْنــُه آَ�ــبیــان معنــى قــول هللا تعــالى: 
 .]"٧[آل عمران:  َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت}

إن الراســخین مــنهم مــن �علــم  :وهــذا التشــا�ه أو االشــتباه نســبي عنــد قــول أو علــى قــول مــن �قــول
 ...المتشا�ه، أو من المتشا�ه ما �علمونه، وحینئذ �حسن الوقوف على هذا عند

  .....: .طالب
 ،�علمـه إال هللا ]. وأمـا علـى القـول �ـأن هـذا المتشـا�ه ال٧: [آل عمـران {َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلـِم}نعم. 

 �مكـن أن �عرفـه هـذا ،إنه متفاوت :وال �مكن الوصول إلى معرفته، فهو على درجة واحدة، ال �قال
 ،والحـــرام بـــین ،الحـــالل بـــین«وجـــاء فـــي حـــدیث النعمـــان بـــن �شـــیر:  .العـــالم وال �عرفـــه ذلـــك العـــالم

ذا ًمــا الــذي فــي الوســط بــین طــرفین �صــعب حــده وضــبطه، فمثــل هــ، ودائ»و�ینهمــا أمــور مشــتبهات
شـكال، بـین الحـالل البـین و�ـین الحـرام البـین، الحـالل البـین مـا فیـه إ، المتشا�ه المتردد بین المحكم

ه. لكـــن اإلشـــكال هـــو محـــل امتحـــان أهـــل العلـــم معرفـــة نـــ�عرفـــه النـــاس �لهـــم، والحـــرام البـــین �عرفو 
 فهـــذه المرحلـــة المتذبذ�ـــة بـــین طـــرفین فـــي �ثیـــر مـــن العلـــوم .الحـــاللالمتشـــا�ه الواقـــع بـــین الحـــرام و 

�صعب تمییزها، �حیـث یـرى قـوم أنهـا ملحقـة �ـاألول، و�ـرى آخـرون أنهـا ملحقـة �الثـاني، و�تذبـذب 
 وال �ستطیع إلحاقها �األول أو �الثاني. ،�عضهم

فین، بـین الصـحیح ونظیر ذلك مـا قالـه أهـل العلـم فـي تعر�ـف الحـدیث الحسـن؛ ألنـه واقـع بـین طـر 
ا تـرى اختالًفـ ،والضعیف، متذبـذب بینهمـا، ولـذا تجـد أحكـام األئمـة علیـه غیـر متفقـة، �ختلفـون فیـه

 ؛فألنه في نقله ارتقى وارتفع، ومنهم من ینزله إلى درجـة الضـعی ؛بیًنا، منهم من یلحقه �الصحیح
  .و�حكم علیه �أنه حسن ،ألنه ال یرتقي إلى درجة القبول، ومنهم من �جعله في مرتبة متوسطة

وعلى �ل حال قیـل فـي الحـدیث الحسـن إنـه ال مطمـع فـي تمییـزه، و�ـأن �ـالم الحـافظ الـذهبي فـي 
اختالف أهل العلم في تعر�ـف الحسـن،  ،الموقظة �شیر إلى هذا، والدلیل على ذلك �ثرة االختالف

ـــدرى أیلحـــق �ـــالطرف األول أو  أو یبقـــى  ،�الثـــانيوالســـبب فـــي ذلـــك أنـــه متـــردد بـــین طـــرفین، ال ُی
 . ً�ا بینهما فیصعب تمییزه وتحدیدهمتذبذ

  .......الراجح عند�م في طالب:
 .�ِهللا األكثر على أن المتشا�ه ال �علمه إال هللا

  .......طالب:
مثل الحروف المقطعة، وهذا من �اب االبتالء للمكلفین، مقدار استسالمهم و�ذعانهم، هذه الحكمـة 

نســخ: اختبــار المكلفــین، هــل یــدورون مــع األوامــر والنــواهي أو مــع أهــوائهم؟ �مــا قیــل فــي ال .تكفــي
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ـــه واســـتمروا علیـــه ـــت إ�احت ـــى شـــيء نزل ـــ ،�عنـــي عاشـــوا عل ـــم ُمنعـــوا من ـــتالء ث ه أو العكـــس، هـــذا اب
 . للمكلفین

  ...آ�ات الصفات ..: .طالب
 .الك ال �صح عنه، بل هي من المحكمغلط، وما ینسب لإلمام م

بــي المتشــا�ه والمحكــم �ــالمعنى الثــاني مــا نبــه علیــه الحــدیث مــن قــول الن "و�ــدخل تحــت طالــب:
 ، فـالبین هـو المحكـم، و�ن �انـت»و�ینهمـا أمـور مشـتبهات ،والحـرام بـین ،الحالل بین«: ملسو هيلع هللا ىلص

اَطـب، ألن ذلك راجـع إلـى فهـم المخ ؛وجوه التشا�ه تختلف �حسب اآل�ة والحدیث، فالمعنى واحد
ا ُمبیناتهـ د المنسوخ والمجمل والظـاهر والعـام والمطلـق قبـل معرفـةوُوج ،و�ذا ُتؤمل هذا اإلطالق

 .داخلًة تحت معنى المتشا�ه"
نعـــم. إذا جـــاء عـــام ولـــم نجـــد تخصیصـــه، هـــل ُ�عمـــل �ـــه علـــى عمومـــه أو ُیتوقـــف فیـــه حتـــى یـــرد 

ص؟ إذا ُوجد مطلق ولم َیرد تقییده، أو ُوجد مـث ه أو مجمـل مـا ُوجـد تفسـیره، هـل ُ�عمـل �ـ الً المخصِّ
 . ل العلم، لكنها من أسباب التشا�هالمسألة معروفة عند أه ؟ُیتوقف على وجود ما �قابله

ص والمقیَّد داخلـ طالب: ل والمخصَّ  ة تحـت معنـى"كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبیَّن والمؤوَّ
 .المحَكم"

بنقیضــه و�عمــل آخــر  ،�عنــي أحیاًنــا �عمــل اإلنســان �حكــم و�ثــاب علیــه، و�عمــل اإلنســان بنقیضــه
 ؛حـةو�ثاب علیه، لماذا؟ ألن هذا اطلع على الناسخ، والثاني لـم یبلغـه الناسـخ، بنـى هـذا علـى اإل�ا

ألنه وجد ما ینسخ دلیل الحظر فأثیب على ذلك، والثـاني مـا بلغـه دلیـل الحظـر الناسـخ أو العكـس 
 فیثاب علیه؛ ألن لزوم الحكم �الدلیل من بلوغه. 

ار الواقـع شا�ه قد ُعلم أنه واقع فـي الشـرعیات، لكـن النظـر فـي مقـدالت :"المسألة الثانیة طالب:
 .منه هل هو قلیل أم �ثیر؟ والثابت من ذلك القلة ال الكثرة؛ ألمور"

لسـعة اطالعـه وقـوة فهمـه،  ؛على �ل حال هذه أمور نسبیة، �عض الناس عنده التشا�ه نزر �سـیر
و�عــض  .لســعة اطالعــه وقــوة فهمــه ؛راحــة�عنــي �ســتطیع أن یتعامــل مــع األدلــة ب ،فیكــون التشــا�ه

ألنـــه أقـــل منـــه مـــن حیـــث االطـــالع علـــى نصـــوص الشـــر�عة  ؛النـــاس التشـــا�ه عنـــده أكثـــر مـــن هـــذا
و�یفیــة تعاملــه مــع النصــوص قــد ال �صــل إلــى حــد األول، فتز�ــد  ،وقواعــدها العامــة، وفهمــه أ�ًضــا

ف لضـع ؛كـون هـي الكثـرة الكـاثرةألنه أقل مـن االثنـین، وقـد ت ؛وتز�د عند ثالث .عنده نسبة التشا�ه
 وضعف فهمه وحفظه. ،اطالعه
 لكن هل االطالع �ا شیخ مؤثر في مسألة وجود التشا�ه؟  طالب:

[البقـرة:  {الـم}أو  الً ] مـث١[الرعـد:  {المـر}إن هـذه  :؟ ألن التشا�ه نسبي، مـا نقـوللماذانعم. مؤثر، 
ي معرفتها الخاص والعام، لكـْن هنـاك أمـور �ستوي ف ،]، هذه من المتشا�ه التي ال �علمها إال هللا١

، �عني عند �ثیر من أهل العلـم هـي مـن الحـالل یده الحدیث بینهما أمور مشتبهاتال سیما فیما �ف
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البـــین، وعنـــد �عضـــهم مـــن الحـــرام البـــین. إًذا النســـبة متشـــابهة، فالتشـــا�ه نســـبي. و�یـــف یرتفـــع هـــذا 
ل �مز�ـد االطـالع، �عنـي لـو تخلـف نـص �فیـد فـي �مز�ـد االطـالع؛ ألن الصـورة إنمـا تكتمـ ؟التشا�ه

�عنــي أنــت  .هــذه المســألة نقــص فهــم المجتهــد لهــذه المســألة �قــدر مــا نقــص عنــده مــن النصــوص
ثـم أخـذ �جمـع  ،وطـارت بهـا الـر�ح ،تصور خارطة العاَلم عنـد شـخص ومزقهـا، ثـم ذراهـا فـي الـر�ح

منهـا مـا اسـتطاع و�قیـت خـروم  نحتاجهـا، فجمـع أن نجمع ونلصق �مكـن :هذه، ندم على ذلك قال
؟ مــا �مكــن، �قــدر مــا ذهــب علیــه، لكــن إن هــل تكــون الصــورة فــي ذهنــه مجتمعــة وأوراق ضــاعت،

 .حصلها �املة وألصقها �صیر تصورها �امًال 
ــا مجــرد النظــر إلــى النصــوص مــن حیــث إنهــا محكمــة أو  طالــب: ــا االطــالع، قلن لكــن لــو جردن

  متشابهة؟
 ، المجتهـد �علمه إال هللا، قلنا: إنهم �ستوون في علمه، المبتدئ والمنتهيال :التشا�ه نسبي، إذا قلنا

�ه هنـا إن الراسـخین �علمـون المتشـا�ه، والمـراد �المتشـا :لكن إذا قلنـا .والمطلق والعامي، �لهم واحد
تشــا�ه إن المــراد �ال :لكــن لــو قلنــا .الــذي أشــار هللا إلیــه الــذي یتبعــه أهــل الز�ــغ، هــذا معنــى اإلشــكال

أســباب التشــا�ه؟ تعــارض األدلــة، لكــن أنــا اســتطعت أن  ومــاالمشــتبهات التــي فــي حــدیث النعمــان، 
وارتفــع عنــي التشــا�ه. �عنــي االضــطراب فــي الحــدیث، االضــطراب نــوع مــن  ،أوفــق بــین هــذه األدلــة

ح ألحد الوجوه انتفى االضطراب، خالص انتهى التشا�ه،  ،هارتفع مـن أصـل التشا�ه، فإذا ُوجد مرجِّ
 . جذره من

ْنــُه آَ�ــاٌت ِكَتــاَب مِ {ُهــَو الَّــِذي َأْنــَزَل َعَلْیــَك الْ "أحــدها: الــنص الصــر�ح، وذلــك قولــه تعــالى:  طالــب:
{ُهــنَّ ُأمُّ لــه فــي المحكمــات: ]، فقو ٧[آل عمــران:  ُمْحَكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكَتــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت}

�معنى  ُأمُّ الطر�ق)(ا قالوا: ، وُأمُّ الشيء ُمْعَظُمه وعامَُّته، �میدل أنها الُمْعَظُم والجمهور اْلِكَتاِب}
 .ُمْعَظمه، و(ُأمُّ الدماغ)"

 ؛لعلـمان األصل االتفاق بـین أهـل إ :لكن لو قلنا �مثل هذا الكالم، وهو موَرد على هذا القول، لقلنا
لــف فیهــا أهــل العلــم، ألنهــا واضــحة، ال ینبغــي أن َ�خت ؛ألن المحكمــات ال ینبغــي أن ُ�ختلــف فیهــا

ا  لكن لو نظرنا إلى الواقع؟  .فیكون االختالف في المتشا�ه القدر الیسیر جد�
 .العكس طالب:

 . أكثر؟ المسائل المختلف فیها أكثرهل االتفاق أكثر أو االختالف 
م) أ�ًضـــا الجامعـــة ألجزائـــه ونواحیـــه، و(األُ  ،"و(ُأمُّ الـــدماغ) �معنـــى الجلـــدة الحاو�ـــة لـــه طالـــب:

األول،  ألصل، ولذلك قیل لمكة: (ُأم القرى)؛ ألن األرض ُدحیت من تحتهـا، والمعنـى یرجـع إلـىا
 .إنما یراد بها القلیل" {َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت}فإذا �ان �ذلك فقوله تعالى: 

[آل  للااَُّ} {َوَمـا َ�ْعَلـُم َتْأِو�َلـُه ِإالَّ نعم. إذا �ان التشـا�ه المشـار إلیـه فـي آ�ـة آل عمـران والوقـوف علـى 
ألن القـرآن نـزل تبیاًنـا لكـل شـيء، فكـون األكثـر المتشـا�ه �خـالف مـا  ؛]، فالكالم صحیح٧عمران: 
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لكن على مفهوم الحدیث وعرض ما ُ�فهـم مـن الحـدیث علـى الواقـع بـین أهـل  .نزل من أجله القرآن
 . إن التشا�ه �ثیر :العلم قلنا

  .......: .طالب
 .نعم

  .......: .طالب
] ٧آل عمـران: [ للااَُّ} {َوَمـا َ�ْعَلـُم َتْأِو�َلـُه ِإالَّ إنـه  :�عضهم، مـا یلـزم أن �كـون األقـل، لكـن إذا قلنـا ،ال

ا.  :ووقفنا على هذا، قلنا  إن المتشابهات نادرة وقلیلة جد�
 لـك ال �طلـقذ"والثاني: أن المتشا�ه لو �ان �ثیـًرا لكـان االلتبـاس واإلشـكال �ثیـًرا، وعنـد  طالب:
ــاِس َوُهــًدى َوَموْ القــرآن أنــه بیــان وهــًدى، �قولــه تعــالى:  علــى [آل  ْلُمتَِّقــیَن}ِعَظــٌة لِ {َهــَذا َبَیــاٌن ِللنَّ

َن لِ {َوَأْنَزْلَنا إِ  ،]٢[البقرة:  {ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن}]، وقوله تعالى: ١٣٨عمران:  ْكَر ِلُتَبیِّ لنَّـاِس َمـا َلْیَك الذِّ
ــْیِهْم} َل ِإَل ــزِّ لنــاس، والمشــكل لیرفــع االخــتالف الواقــع بــین ا ؛. و�نمــا نــزل القــرآن]٤٤[النحــل:  ُن

على أنه  الملتبس إنما هو إشكال وحیرة ال بیان وهًدى، لكن الشر�عة إنما هي بیان وهًدى؛ فدل
یـه مـن لیس �كثیر، ولوال أن الدلیل أثبت أن فیـه متشـابًها؛ لـم �صـح القـول �ـه، لكـن مـا جـاء ف

 واضح.  و�قراره �ما جاء، وهذا ،حكم من جهته زائد على اإل�مان �هذلك فلم یتعلق �المكلفین 
ــانون النظــر ــى ق ــه عل ــة الشــر�عة جــرت ل ــي أدل ــإن المجتهــد إذا نظــر ف ــث: االســتقراء؛ ف ، والثال

 ُثـمَّ ْت آَ�اُتـهُ {ِكَتـاٌب ُأْحِكَمـواتسقت أحكامها، وانتظمت أطرافها علـى وجـه واحـد؛ �مـا قـال تعـالى: 
َلْت ِمْن َلدُ   .]"١[هود:  ْن َحِكیٍم َخِبیٍر}ُفصِّ

لكـن مـن  ،ة، فالذي ُ�شكل على المجتهـد قلیـلإن هذا ُینظر فیه إلى �ل مجتهد على حد :هل نقول
والمشــكل عنــد  ،والمشــكل عنــد هــذا ،ینظــر إلــى مجمــوع األئمــة، فــإذا نظرنــا إلــى المشــكل عنــد هــذا

ر هـذه المشـكالت علـى مـن �عـدهم والمشكل عند هذا، �صفو منه قدر �بیر، ثم �عد ذلك تـأثی ،هذا
 على من ینظر في أقوالهم أ�ًضا یتحصل منها شيء �ثیر.

 .فروعهم ...طالب:
 أصـول واحـدة متفقـة ُیتعامـل بواسـطتها :لكن إذا نظرنا إلى مذهب إمام �عینه، مـذهب اإلمـام أحمـد

لكن إذا خلطت بین أصول أحمد وأصول أبـي حنیفـة  .مع جمیع النصوص، فتكون النتائج متقار�ة
وأصـول مالــك وأصــول الشــافعي وأصــول �ــذا، ثــم تعاملــت �مجمــوع هــذه األصــول وهــذه القواعــد مــع 

  ؟إلى أفراد األئمة أو إلى مجموعهم�ثر التشا�ه. فهل المنظور إلیه  ؛النصوص
  .....طالب:

االتشـــا�ه �ث إذا نظرنـــا إلـــى مجمـــوع أهـــل العلـــم ال شـــك أن . و�ذا أردنـــا أن نتعامـــل مـــع هـــذه یـــر جـــد�
النظــر  :النصــوص علــى ضــوء مــا جــاء مــن القواعــد المختلفــة عنــد األئمــة زاد التشــا�ه. لكــن الكــالم

ألن  ؛فیمــا تتســق فیــه القواعــد، والقواعــد العامــة وأصــول المــذاهب، تجــد التشــا�ه عنــد الحنابلــة قلــیًال 
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مطالـب  والشـافعیة �ـذلك، و�ـلٌّ  ،لمالكیـة �ـذلكأصولهم ونظرهم في النصوص على وتیرة واحدة، وا
 . �غیره دخلوهو ما له  ،�ما یؤد�ه إلیه اجتهاده، فقد �كون محكًما عنده ومتشابًها عند غیره

ُ َنــزَّ  وقــال تعــالى: ،]١[یــونس:  {ِتْلــَك آَ�ــاُت اْلِكَتــاِب اْلَحِكــیِم}"وقــال تعــالى:  طالــب: َل َأْحَســَن {للااَّ
 .له آخره"�عني: �شبه �ضعه �عًضا، و�صدق أو  ،]٢٣[الزمر:  َتَشاِبًها}اْلَحِدیِث ِ�َتاً�ا مُ 

ـــاِب}�عنـــي إذا ُوصـــف  الـــذي هـــو القـــرآن �لـــه متشـــا�ه، ال بـــد أن ُ�حمـــل علـــى هـــذا؛ ألن فیـــه  {اْلِكَت
، "�شـــبه �عضـــه �عًضـــاإن القـــرآن �لـــه متشـــا�ه، فمعنـــاه: أنـــه  :فـــإذا قلنـــا .، واإلحكـــام �ثیـــراإحكاًمـــ

 . و�صدق أوله آخره"
 ."و�صدق أوُله آخَره وآخُره أوَله" طالب:

فیمـا نـزل فـي  ان سنة، هـل تجـد تناقًضـو �عني مع طول المدة، �حیث إن وقت التنز�ل ثالث وعشر 
 السنة األولى من البعثة وما نزل في السنة األخیرة؟ �شبه �عضه �عًضا. 

ا جـ؟ وهـو �ثیـر الً لـی"أعني: أولـه وآخـره فـي النـزول. فـإن قیـل: �یـف �كـون المتشـا�ه ق طالب: د�
ــ ــا؛ فإنــه قــد دخــل فیــه مــن المنســوخ والمجمــل والعــام والمطل ق علــى الوجــه الــذي ُفســر �ــه آنًف
بـر والمؤول �ثیر، و�ل نوع مـن هـذه األنـواع �حتـوي علـى تفاصـیل �ثیـرة، و�كفیـك مـن ذلـك الخ

ُ {�َ ى: قال: (ال عام إال مخصص؛ إال قولـه تعـال -رضي هللا عنهما-المنقول عن ابن عباس  للااَّ
 .])"٢٨٢[البقرة:  ِ�ُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم}

ال یثبـــت عـــن ابـــن عبـــاس، أطلقـــه �عـــض األصـــولیین و�عـــض المتكلمـــین، ونقضـــه شـــیخ  الً هـــذا أو 
بقـرة اإلسالم ابن تیمیة وضرب أمثلة من أوائل القرآن في سـورة الفاتحـة والورقـة األولـى مـن سـورة ال

ص لها وأثبت عمومات  . ال مخصِّ
جري على ت"و�ذا نظر المتأمل إلى أدلة الشرع على التفصیل مع قواعدها الكلیة ألفیت ال  :طالب

 .معهود االطراد"
ل"أو؟  "ُأْلِفَیْت"  ."إذا َنَظَر المتأمِّ
ل إلى أدلة الشرع على التفصیل مع قواعدها الكلیة ُألفِ  طالب:  ؟َیْت""إذا َنَظَر المتأمِّ
 ؟"ُأْلِفَیْت"أو  "َأْلَفْیَت"

 .�مكن "ُأْلِفَیْت" الب:ط
 نعم.  "ُأْلِفَیْت"كأنها 

ــى  طالــب: ــات مــن الضــرور�ات أوجبــت عل ــْت ال تجــري علــى معهــود االطــراد؛ فالواجب كــم ح"ُأْلِفَی
 .اإلطالق والعموم في الظاهر"

، فـي أر�عـین افـي خمسـین مجلـدً  ا�عني ما السبب فـي سـعة المـدونات والمصـنفات؟ �عنـي تجـد �تاً�ـ
  ؟...، فيامجلدً 

 .تشا�ه طالب:
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�عني لو �انت �ل النصوص محكمة وظاهرة للناس ما فیها هذا التشا�ه الذي ُیرتـب علیـه األجـور 
العظیمة �النسـبة لألئمـة والمجتهـدین، �عنـي مـا جـاء مـن عبـث هـذا التعـب وهـذا العنـاء، و�ال صـار 

 هـذا التشـا�ه وهـذا لـوال ،كل الناس علماء، �ل الناس قاطبة یتزاحمون على العلـم و�صـیرون علمـاء
وجعل هذا الكتاب �ختلف عـن هـذا  ،التعب في تقر�ر العلم، وهذا الذي وسع المصنفات والمدونات

 . وهذا المذهب �ختلف عن هذا المذهب ،الكتاب
ــب: ــى وجــوه شــتى وأنحــاء ال طال ــات والتكمیلیــات والتحســینیات فقیــدتها عل  "ثــم جــاءت الحاجی

�عة ام. ثــم إنــك ال تجــد المســائل المتفــق علیهــا مــن الشــر تنحصــر، وهكــذا ســائر مــا ُذكــر مــع العــ
یـه غیـر �النسبة إلى ما اختلف فیه إال القلیل، ومعلوم أن المتفق علیـه واضـح، وأن المختلـف ف
اهـا فـي واضح؛ ألن مثار االختالف إنما هو التشا�ه �قع في مناطه. و�لى هذا فـإن الشـر�عة مبن

ینـت لـه فـي معنـاه، ثـم فـي صـیغته، ثـم إذا تع الً فیـه أو التكلیف على األمر والنهـي، وقـد اختلـف 
علـى  صیغة (افعل) أو (ال تفعل)، فاختلف في ماذا تقتضیه علـى أقـوال مختلفـة؛ فكـل مـا ینبنـي

إلـى  هذا األصل من فرع متفق علیه أو مختلف فیه مختلـف فیـه أ�ًضـا، إال أن یثبـت فیـه تعینـه
 .جهة �إجماع، وما أعز ذلك؟!"

ــ ذین یــرون أن األصــل فــي األمــر الوجــوب والنهــي التحــر�م، �قــابلهم مــن یــرى القــول �عنــي هــؤالء ال
اآلخــر، ثــم �عــد ذلــك تجــد مــن �ســتنبط مــن هــذا الحــدیث أن هــذا الحكــم واجــب، و�ســتنبط غیــره أنــه 

مـــنهم مـــن یـــرى أن هـــذا الصـــارف یرقـــى لصـــرف األمـــر مـــن الوجـــوب إلـــى االســـتحباب،  .مســـتحب
 بذلك سعة شقة الخالف. ومنهم من ال یرى و�رقى. فیحصل 

القـوادح  "وأ�ًضا؛ فإن األدلة التي یتلقـى معناهـا مـن األلفـاظ ال تـتخلص إال أن تسـلم مـن طالب:
ا. وأما اإلجماع؛ فمتنازع فیه أو  ثبـت  ، ثـم إذاالً العشرة المذ�ورة في أول الكتاب، وذلك عسیر جد�

ا"  .ففي ثبوت �ونه حجًة �اتفاق شروط �ثیرة جد�
مــن جهــة ثبوتــه لــبعض الصــحا�ة، مــن جهــة ثبــوت اإلجمــاع، و�ن �ــان  الً اإلجمــاع، أو متنــازع فــي 

الثبوت �عـد أن تفـرق النـاس فـي األمصـار واألقطـار �صـعب أن �جمعهـم دیـوان واحـد ینقـل أقـوالهم 
 على االتفاق، لكن هو حجة عند عامة أهل العلم. 

اًء؛ العمـوم مختلـف فیـه ابتـد "إذا تخلف منها شرط لـم �كـن حجـًة أو اختلـف فیـه، ثـم إن طالب:
شــترط هــل لــه صــیغة موجــودة أم ال؟ و�ذا قلنــا بوجودهــا، فــال ُ�عمــل منهــا مــا �عمــل إال �شــروط تُ 
ا، فـإذا وأوصاف ُتعتبر، و�ال لم �عتبر، أو اختلف فـي اعتبـاره، و�ـذلك المطلـق مـع مقیـده. وأ�ًضـ

 .طالق"للناظر دلیل �سلم �إ كان معظم األدلة غیر نصوص بل محتملًة للتأو�ل، لم �ستقر منها
من الكتـاب والسـنة؟  "نصوص"؟ �عني غیر "غیر نصوص"معنى  ما، "معظم األدلة غیر نصوص"

أو أن النصــوص مــن الكتــاب والســنة تحتمــل، لیســت قطعیــة فــي داللتهــا علــى المــراد، بــل هــي مــن 
 في المراد.  ا�اب الظاهر، وقد تكون من �اب المؤول فلیست نص� 
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ألسـانید بار اآلحاد هي عمدة الشر�عة، وهي أكثر األدلة، و�تطرق إلیها من جهة ا"ثم أخ طالب:
تلـت ضعف؛ حتى إنها مختلف في �ونها حجًة أم ال، و�ذا �انت حجًة؛ فلهـا شـروط أ�ًضـا إن اخ

 .لم تعمل"
جمیـع مـن خبر الواحد إذا صح أو وصل إلى درجة القبول، فهو حجة في جمیع أبواب الـدین عنـد 

 . وله من المسلمینُ�عتد �ق
لـف "حتى إنها مختلف في �ونها حجـة أم ال، و�ذا �انـت حجـة فلهـا شـروط أ�ًضـا إن اخت طالب:

 و�لـه مختلــف ،لـم ُتعمـل أو اختلـف فـي إعمالهــا، ومـن جملـة مـا �قتـنص منــه األحكـام المفهـوم
 .فیه؛ فال مسألة تتفرع عنه متفًقا علیه"

، أو عامـــة أهـــل العلـــم �ســـتدلون ا، فتجـــد مـــن األئمـــةلـــة المختلـــف فیهـــوقـــل مثـــل ذلـــك فـــي �قیـــة األد
ى �عارضــه و�خــالفهم غیــرهم، فــال یثبتــون حكًمــا �قیــاس، مــنهم مــن �ســتدل �أصــول أخــر  ،�القیــاس

 . و�خالفه غیره من األئمة
ـه علـى القـرى  طالب:  ، ثـمالً أو  �سـبب اخـتالفهم فیـه ؛"ثم إذا رجعنا إلى القیـاس أتـى الـوادي �َطمِّ

مسالك علله، ثـم فـي شـروط صـحته، وال بـد مـع ذلـك أن �سـلم عـن خمسـة  في أصنافه، ثم في
 .وعشر�ن اعتراًضا، وما أ�عد هذا من التخلص حتى �صیر مقتضاه حكًما ظاهًرا جلی�ا"

وفیهـا  ،مثل هذا الكالم الذي �ستوحى من �ـالم المؤلـف، أن العلـم وتقر�ـر مسـائل العلـم فیهـا عسـر
�قـول �عـض النـاس: لمـاذا تنظـر فـي �تـب الفقـه؟ لمـاذا تقـرأ  مشقة، لیس األمر من السـهولة �حیـث

�یــف تتعامــل مــع نصــوص  :لمــاذا تحتــاج إلــى غیــر الكتــاب والســنة؟ هــو اإلشــكال ؟فــي األصــول
فــإذا �نــت تحتــاج إلــى أصــول وقواعــد بواســطتها  .و�ال الكتــاب والســنة همــا األصــل ؟الكتــاب والســنة

یــك هــذه المــوارد، هــذه اإلیــرادات ال بــد أن تــرد تحســن التعامــل مــع نصــوص الكتــاب والســنة تــرد عل
فأعــد  ؛علیــك، فــإن �نــت قــد أجمعــت العــزم علــى أن تكــون عالًمــا ینفــع هللا �ــك األمــة، والعــالم أمــة

ــا «أمــوت طالــب علــم  أن العــدة، و�ن �نــت تقــول: �ِهللا أنــا أ�غــى ــا یلــتمس فیــه علًم مــن ســلك طر�ًق
 تك دون، فأنت ما تلتفت إلى مثل هذه األمور، صـح، و�انت هم»سهل هللا له �ه طر�ًقا إلى الجنة

 ال؟ أم
 .هللا المستعان طالب:

 .؟ فهذا العلم لیس �السهلنعم
لنظـر "وأ�ًضا؛ فإن �ل استدالل شرعي مبني على مقدمتین: إحداهما شرعیة، وفیها من ا طالب:

غالـب ، بـل الما فیها. ومقدمة نظر�ة تتعلق بتحقیـق المنـاط، ولـیس �ـل منـاط معلوًمـا �الضـرورة
�ــة أنــه نظــري، فقــد صــار غالــب أدلــة الشــرع نظر�ــًة، وقــد زعــم ابــن الجــو�ني أن المســائل النظر 

 .العقلیة ال �مكن االتفاق فیها عادًة، وهو رأي القاضي أ�ًضا"
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لمــاذا؟ الخــتالف الفهــوم، لیســت الفهــوم فــي مثــال واحــد، فهــم مالــك مثــل فهــم أبــي حنیفــة ومثــل فهــم 
، لكــن یبقــى أن لكــل إمــام فهمــه للنصــوص. �عنــي اقــدر المشــترك بیــنهم �بیــرً الشــافعي، قــد �كــون ال

و�ســتدل �ــه علــى  ،تجــدهم �ســتدلون بــنص واحــد، هــذا �ســتدل �ــه علــى الصــحة وهــذا علــى الصــحة
، جمهـور �الحـدیث �سـتدلون »وعرفـة �لهـا موقـف، وارفعـوا عـن �طـن عرنـة«البطالن، نص واحـد. 

كیـة �سـتدلون �الحـدیث علـى صـحة الوقـوف بـبطن عرنـة. على �طـالن الوقـوف بـبطن عرنـة، والمال
ــغ أو مــا بلــغ؟ ال، ثابــت عنــدهم  هــل �مكــن أن �قــال: ألن الحــدیث ثبــت عنــدهم أو مــا ثبــت، أو بل

 . احد فهمه للحدیث �ختلف عن الثانيو�الغهم الحدیث، �لهم �ستدلون �ه، لكن �ل و 
ق فیهـا؛ حضـة أولـى أن ال �قـع االتفـا"وهو رأي القاضي أ�ًضا، والنظر�ة غیر العقلیة الم طالب:

ا، �خالف ما تقدم االست . دالل علیـهفهذا �له مما یبین لك أن المتشابهات في الشر�عة �ثیرة جد�
لـك تو�ن دخـل فیـه -فالجواب أن هذا �له ال دلیـل فیـه، أمـا المتشـا�ه �حسـب التفسـیر المـذ�ور 

رت، إذ هــي قــد ُفســ ؛ا �حســب الواقــع، فــال تشــا�ه فیهــ-األنــواع �لهــا التــي مــدار األدلــة علیهــا
یـدل  فالعموم المراد �ه الخصوص قد ُنصب الـدلیل علـى تخصیصـه وُ�ـیِّن المـراد �ـه، وعلـى ذلـك

 .قول ابن عباس: (ال عام إال مخصص)"
 . ه لم یثبت عن ابن عباس �ما أشرنامع أن

عـدم  شـابًها عنـد"فأي تشا�ه فیه وقد حصل بیانه؟ ومثله سـائر األنـواع، و�نمـا �كـون مت طالب:
 ، ولــذلك الملسو هيلع هللا ىلصوأن الــدین قــد �مــل قبــل مــوت رســول هللا  ،بیانــه، والبرهــان قــائم علــى البیــان

صـه، وعلـى المطلـق حتـى الً �قتصر ذو االجتهاد على التمسك �العـام مـث  حتـى یبحـث عـن مخصِّ
ـه ل، الـدلیهـو  ینظر هل له مقیِّد أم ال؛ إذ �ان حقیقة البیان مع الجمع بینهما، فالعـام مـع خاصِّ

�ًغـا فإن فَقَد الخاص صار العام مـع إرادة الخصـوص فیـه مـن قبیـل المتشـا�ه، وصـار ارتفاعـه زَ 
 .وانحراًفا عن الصواب"

 ؟"اتباعه"أم  "ارتفاعه"
 عندي. "ارتفاعه" طالب:

  ؟"ارتفاعه"
 ارتفاع الخاص. طالب:

 ؟ نعم
 ارتفاع المخصص. طالب:

لمخصص وعدم األخذ �ـه مـع وجـوده فـي الشـر�عة؛ ألن �عني �كون المعلق، أي إهمال ا "ارتفاعه"
 .الدلیل الشرعي هو مجموع العام والخاص، فاألخذ �العام وحده

 .ز�غ طالب:
 النظر �المخصص. "ارتفاع"المخصص،  "ارتفاع" :ز�غ، �عني
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وا َمــا {اْعَمُلــ"وألجــل ذلــك ُعـدت المعتزلــة مــن أهـل الز�ــغ؛ حیــث اتبعـوا نحــو قولــه تعـالى:  طالـب:
 ."]٢٩[الكهف:  ْر}{َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكفُ وقوله:  ،]٤٠[فصلت:  ُتْم}ِشئْ 

و�رادتــه؛ هــذا  -جــل وعــال-�عنــي أن اإلنســان �خلــق عملــه، وأنــه لــه مشــیئة مســتقلة عــن مشــیئة هللا 
 قول المعتزلة. 

ُ}{َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن �َ "وتر�وا ُمبینه، وهو قوله:  طالب:  .]"٣٠[اإلنسان:  َشاَء للااَّ
نظـرهم إلـى النصـوص �عـین واحـدة، فتجـد مـن ینظـر إلـى  :واإلشكال الذي أوقع الفرق في الضالل

نصــوص الوعــد فقــط، ومــنهم مــن ینظــر إلــى نصــوص الوعیــد فقــط، هــؤالء ضــالل وهــؤالء ضــالل، 
ــق  ،دوص الوعیــوالخیــر فــي الوســط: مــن ینظــر إلــى المجمــوعتین، إلــى نصــوص الوعــد ونصــ و�وفَّ

 . للتوفیق بینها
ِ}"واتبع الخـوارج نحـو قولـه تعـالى:  طالب: ]، وتر�ـوا مبینـه وهـو ٥٧[األنعـام:  {ِإِن اْلُحْكـُم ِإالَّ هللَِّ
َعُثوا َحَكًمـا ِمـْن َأْهِلـِه َوَحَكًمـا {َفـا�ْ وقولـه:  ،]٩٥[المائـدة:  {َ�ْحُكُم ِ�ـِه َذَوا َعـْدٍل ِمـْنُكْم َهـْدً�ا}قوله: 
ُ َخَلَقُكــْم وَ ]. واتبــع الجبر�ــة نحــو قولــه: ٣٥[النســاء:  ِلَهــا}ِمــْن َأهْ  افات: [الصــ َمــا َتْعَمُلــوَن}{َ�للااَّ

مــا أشــبهه. وهكــذا و  ،]٨٢[التو�ــة:  {َجــَزاًء ِ�َمــا َ�ــاُنوا َ�ْكِســُبوَن}], وتر�ــوا بیانــه وهــو قولــه: ٩٦
مـر ك ووصـلوا مـا أسائر من اتبع هذه األطراف من غیر نظـر فیمـا وراءهـا، ولـو جمعـوا بـین ذلـ

 خـذ المبـینهللا �ه أن یوصل لوصلوا إلى المقصود، فإذا ثبت هذا فالبیان مقترن �ـالمبین، فـإن أُ 
لتشـا�ه ولیس �متشا�ه في نفسه شرًعا، بل الزائغـون أدخلـوا فیـه ا ،من غیر بیان صار متشابًها

 ."...اعدة، وهيفضلوا عن الصراط المستقیم، و�یان هذا المعنى یتقرر �فرض ق ،على أنفسهم
 قف علیها، اللهم صل على محمد.

، ال شــك أنــه هــو الــذي -جــل وعــال-مثــل مــا ذ�رنــا أن ســعة االطــالع وقــوة الفهــم �عــد توفیــق هللا 
 یوضح الصورة المتكاملة للعلم في �ل �اب �عینه.

 اللهم صل على محمد.
  ......: .طالب

 ؟ نعم
  كالمه األخیر...... طالب:

 االحتمالین، على الكثرة وعلى القلة. هو ذ�ر المسألة على
  .......هو یذ�ر اعتراضات اآلن و�ر�د أن طالب:

 هو ذ�ر اعتراضات على القول األول ثم أجاب عنها.
  .......: .طالب

قیـد ، إلغـاء الماال، هو �قع التشا�ه �إلغاء مـا یوضـح المتشـا�ه، �إلغـاء الخـاص �جعـل العـام متشـابهً 
 وهكذا.، ا�جعل المطلق متشابهً 
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 اللهم صل على محمد.
 


