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 و�ر�اته السالم علیكم ورحمة هللا 
عـین، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه أجم

 أما �عد....
ــف  ــل تســلیط : "المســألة الخامســة:-رحمــه هللا تعــالى–فیقــول المؤل ــى التأو� ــ المتشــا�ه عل  هفی

 ".اإلضافي من أو الحقیقي المتشا�ه من �كون  أن �خلو الف ،تفصیل
لــى المتشــا�ه الحقیقــي الــذي ال �علمــه إال هللا، فهــذا التأو�ــل ال مســتند لــه ولــن �صــل إفــإن �ــان مــن 

حقیقة، بل �قود إلـى الضـالل، إن �ـان مـن اإلضـافي الـذي یتشـا�ه علـى �عـض النـاس دون �عـض 
 فیكون متشابًها عند فالن، ومحكًما عند آخر سبب التشا�ه عند من تشا�ه علیه القصـور فـي الفهـم

البحث هذا أمره سـهل، �مكـن أن �صـل إلـى حقیقتـه و�عـرف تأولیـه �معنـى التفسـیر، أو تقصیر في 
مـن أهـل العلـم للتأو�ـل �معنـى التفسـیر �مـا فـي  �مـا هـو قـول مجاهـد، واسـتعمال �ثیـرفأمره سهل، 

  .  ذا معنى تفسیره، فهذا یوَصل إلیه�ذا، ه -جلَّ وعال–تفسیر الطبري القول بتأو�ل قول هللا 
 �المقیـد، طلـقوالم �الخـاص، العـام نیِّ بُ  �ما �الدلیل تعین إذا منه دبُ  فال ،اإلضافي من �ان فإن"

 ".المحكم هو مجموعهما ألن ذلك؛ أشبه وما �الحاجي، والضروري 
ــر �ــه المتشــا�ه نعــم �كــون هــالتشــا�ه المجمــوع مــن األمــر�ن، الم�عنــي اإلحكــام مــع  م حكــم الــذي ُ�فسَّ

ــی ا انضــمالُمحكــم، �عنــي التشــا�ه إذ تشــا�ه ن والُمَبــین هــو الُمحكــم؛ ألن المإلــى مــا ُیبینــه صــار الُمب
ـــ ، والعـــام إذا جـــاء مـــع ، فـــال إشـــكال فیـــه، ومثلـــه المطلـــق إذا جـــاء مـــع المقیـــداصـــار معنـــاه معروًف

 . الخاص وهكذا
 جمــالاإل �ــاب فــي تبــین قــد إذ ،تأو�لــه الزمٍ  فغیــر ،الحقیقــي مــن �ــان إن وأمــا بیانــه، مــر وقــد"

 قرآن�ـــال بیانـــه �قـــع أن إمـــا ألنـــه ؛اموجـــودً  �ـــان إن تكلیـــفٌ  �ـــه یتعلـــق ال جمـــللمُ ا أن والبیـــان
 ".الصر�ح

ء ، أمـا المجمـل الـذي جـاا�عني الُمجمل الذي �ستمر إجماله ال �قع �ه تكلیف، هذا إن �ان موجـودً 
م تــبیانــه بنصــوٍص أخــرى، فهــذا �قــع �ــه التكلیــف تبًعــا للبیــان، والمجمــوع مــن الُمجمــل والُمبــین إذا 

 . یان للُمجمل فهو من قبیل الُمحكمالب
 فـإن ال، أو القـاطع �اإلجمـاع أو الصـحیح، �الحدیث أو ،الصر�ح �القرآن بیانه �قع أن إما ألنه"

 �قــع لــم و�ن اإلضــافي، وهــو التشــا�ه، مــن األول الضــرب قبیــل مــن فهــو ،هــذه �أحــد بیانــه وقــع
 وهـو ،علـم�ُ  ال مـا علـى تسـور الوجـوه ذههـ غیـر مـن تعالى هللا مراد في فالكالم ،ذلك من �شيءٍ 

 ".محمود غیر
ي نعم؛ ألن طوائف البدع من الباطنیة وغیرهم تسوروا على أمور متشابهة ُمجملة مـا جـاء بیانهـا فـ

زهم حسـب رمـو �حسـب �شـوفاتهم، و �فبینوا مرادها  ،-علیه الصالة والسالم–كتاب هللا وال ُسنَّة نبیه 
 التي اتبعوها.
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 هللاتعـدوا هـذا، الكـالم فـي مثـل هـذا الـذي ال �علمـه إال هللا ال شـك أنـه قـوٌل علـى ومع األسف أنهم 
�غیر علم، وهجوٌم علـى مـا ال �جـوز الهجـوم علیـه، وتعـدى األمـر ذلـك إلـى مـا جـاء بیانـه �الكتـاب 

نَّة، فبینوه   حسب أمزجتهم، وما ُتملیه علیه قرائحهم وشطحاتهم.�والسُّ
�فســـرون الز�ـــاة، ُ�فســـرون  -علیـــه الصـــالة والســـالم–�ـــه النبـــي  �فســـرون الصـــالة �غیـــر مـــا فســـرها

 .-علیه الصالة والسالم-، ُ�فسرون الحج �غیر ما جاء عن هللا وعن رسوله الصیام
، ولهـا أتبـاع، وُ�ظـن �أهلهـا ُ�عتقـد فـیهم أمـور ،ولهـا �تـب ،ومع األسف أن مثل هذه المذاهب تـروج

 وأنهم �علمون ما ال �علمه الناس.
 .......طالب:..

شــفي �ة األقــوال التــي قیلــت مــا فیهــا شــيء �هللا أولــى مــا ُ�قــال فیهــا: هللا أعلــم �مــراده؛ ألن مــع �ثــر 
 .العلیل

 ال؟  أمطالب: شیخ �عني هذا الكالم أغلبه ینساق على أمور العقائد في الجملة 
اطنیــة مــن حتــى فــي العبــادات، �عنــي الباطنیــة فســروا حتــى أولــوا العبــادات، طوائــف البــدع غیــر الب

 -جــلَّ وعــال–المعتزلــة، والجهمیــة، واألشــاعرة وغیــرهم اقتصــروا فــي تــأولیهم علــى مــا یتعلــق �ــاهلل 
ن ال �العقائد، اقتصروا على تأو�لها وهاجموا وأولوا على حد زعمهـم بوجـوٍه محتملـة فـي العر�یـة، لكـ

الحتمـــال المرجـــوح؛ داعـــي لمثـــل هـــذه التآو�ـــل؛ ألنـــه ال ُملجـــئ لهـــا یتر�ـــون االحتمـــال الـــراجح إلـــى ا
فلـو  استصحاً�ا للتنز�ه، طیب هذا التنز�ه الذي ادعوه ما وصـلوا إلیـه إال مـن خـالل قنطـرة التشـبیه،

 .       هذا التأو�ل، فوصلوا إلى التعطیللم ُ�شبهوا ما اضطروا إلى 
 وا�عرضـ لـم بهـم المقتـدین مـن �عـدهم ومـن والتـا�عین الصـحا�ة مـن الصالح السلف فإن اوأ�ًض "
 و�لى لقدوة،وا األسوة وهم دلیل، غیر من تأو�لٍ  تعیین �قتضي �ما فیها تكلموا وال األشیاء، هذهل

 }ْنـهمِ  َتَشـاَ�هَ  َمـا َفَیتَِّبُعـونَ  غٌ َزْ�ـ ُقُلـوِ�ِهمْ  ِفي الَِّذینَ  َفَأمَّا{: تعالى �قوله ذلك إلى مشیرةٌ  فاآل�ة ذلك؛
 ".]٧:عمران آل[

 نتـدبره الل�ه، وقالوا: ما ُ�مكن �تاب ُأنـِزل للعمـل وللفهـم وُأنـِزل �عني لو اقتصروا على تأو�ل المتشا
دبره ُبد أن نوجد له معاني، هذا ضالٌل ُمبین، لكن قد �كون لهـم مـن االسـتدالل �اآل�ـة مـن أمرنـا بتـ

علـى  -وهـو غیـر مقبـول أصـًال -تدبر �الم ال نفهمه هذه هي حجتهم، �عني إذا ُقِبل في مثـل هـذا 
ج تســلیم، �یــف ُ�قبــل تأو�ــل الصــالة عنــدهم؟! �یــف ُ�قبــل تأو�ــل الز�ــاة عنــدهم والحــســبیل التنــزل وال

 وغیرهما؟! الصیام عندهم.
 –�حتملـه عقـل، فاإلنسـان �حمـد هللا �عني عند المتصوفة الذین مزجوا التصوف �الفلسـفة ضـالل ال

ـنَّة و  -جلَّ وعال  لـى غیرهمـاعـدلوا عنهمـا إأنه ما قرأ في هذه الكتب الُمضلة، لما تر�وا الكتاب والسُّ
هـا ال ُ�مكـن أن �صـل إلی ،وفیهما العصمة تاهوا؛ ألن هذه أمور لن �صل إلیها العقل البشري بذاتـه

 ا.العقل البشري بذاته؛ ألنها أمور ُمغیبة ما ُتر�ت للخلق، ومع ذلك خاضوا فیها فضلُّوا وأضلو 
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التفســیر) المقصــود مثــل هــذا فیــه �عنــي تقــرأ فــي تفســیر القشــیري تجــد فیــه مــن هــذا النــوع (لطــائف 
 كثیر.

تفسیر التُّستري فیـه، مـع األسـف تجـد فـي تفسـیر األلوسـي، بـدل مـا ُ�فسـر اآل�ـات علـى الجـادة فـي 
ي كالم أهل العلم، ومن اللغة، ومن غیرها وهو �ارع فـي هـذا البـاب تجـده مـن �ـاب اإلشـارة، ثـم �ـأت

 بتفاسیر الباطنیة.
عر�ـي فیهـا شـيء �ثیـر مـن وع ومتداول �ذلك (الفتوحـات) البـن التفسیر المنسوب البن عر�ي مطب

 .        هذا النوع
 ].٧:مرانع آل[ }َر�َِّنا دِ ِعنْ  ِمنْ  ُ�لٌّ  ِ�هِ  آَمنَّا َ�ُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِفي َوالرَّاِسُخونَ {: قال ثم"

 مــن هــمف�ُ  مــا إلــى ارجوًعــ اأ�ًضــ علیهــا التأو�ــل تســلیط إلــى األمــة متــأخري  مــن جملــةٌ  ذهــب وقــد
 اع؛االتســ أنــواع مــن وغیرهــا والتمثیــل واالســتعارة الكنا�ــة جهــة مــن �المهــا، فــي العــرب اتســاع
: ولــهق علــى الوقــوف إمكــان مــع فهــم،�ُ  ال �مــا الخطــاب اســتبعاد علــى و�نــاءً  للطــالبین، اتأنیًســ

 مسـألةٌ  وهـي هـد،مجا مـنهم للمفسـر�ن القولین أحد وهو ،]٧:عمران آل[} اْلِعْلمِ  ِفي َوالرَّاِسُخونَ {
 هـذا صـحة علـى الغزالـي اسـتدل وقـد السـلف، علیـه �ـان مـا ذلـك مـن الصـواب ولكن اجتهاد�ة،

 ".هنالك من فطالعه ،)العوام إلجام(بـ المسمى �تا�ه في ذ�رها �أمورٍ  المذهب
�ضـاعته مـن -له �الم ُیوافق هؤالء الباطنیة؛ وذلكم ألنه أوتي من جهله بنصوص الوحیین الغزالي

ا موضوعة وواهیة وضعیفة �ثیرة. -زجاةالحدیث م  هو مأل (اإلحیاء) �أحادیث �ثیرة جد�
ــنَّة،  ، مــاذا یبقــى لــه؟ یتخــبطففــإذا أفلــس اإلنســان مــن ســبب العصــمة وهــو: االعتصــام �الكتــاب والسُّ

نظر في ُ�تب المبتدعة وغرق في الفلسفة والمنطق، وعجز ما عـرف �یـف �سـبح، مـا اسـتطاع أن 
 �ل شيء ورجع إلى عقیدة العجائز. �خرج، أخیًرا رفض

�سـتطیع؟ تفـرض نفسـها علیـه  ، فهـللكن اإلنسـان المشـبع المتشـبع �أفكـار لـو أراد أن یتنصـل منهـا
ــالعلم، وأفتــى النــاس مــدة،  فــي �ــل وقــت، �عنــي ُمكــابرة أن �قــول: أنــا �هللا خلصــت، عــالم ُعــرف �

 انـاس وعـوامهم، وال أعـرف ال حكًمـوقضى بین الناس سنین طو�لة، ثم �قول: أنـا مـا أسـمع �اعـة ال
ــ أن یتصــور أن ، �مكــنائً مــا علمنــا شــی ا،ئً وال شــی وال دلــیًال  ، ؟ هــذا �ضــحك علــى نفســهایرجــع عامی�

 مــا عنـدي شــيء، وألَّــف (إلجــام ،علـى عقیــدة العجــائز ،وهـو الغزالــي �قــول: أرجـع إلــى عقیــدة العــوام
بـل  فعل ترك، لكن �تبه محشوة �علم الكـالم،العوام عن علم الكالم) وحرَّم النظر في �تب الكالم و 

ا في هذا الباب من الضالل  نسأل هللا العافیة. ،ما یتعدى ذلك، وصل إلى مرحلة متقدمة جد�
ــوم الحادثــة  هــمألن أثــر الفلســفة علــى التصــوف؛ ألن ــوا العل جمعــوا بــین جهــل �النصــوص، ثــم أدخل

في األمة مـن الِقـدم مـن ترجمـة العلـوم فـي عهـد  حرفت مسار العلم والتعلیم ،الطارئة الُمغّیرة للفطرة
قلــوٌب ُحبهــا فصــارت هــي دیــدنهم، ونبــذوا  تالمــأمون مــن القــرن الثالــث، وتشــبع النــاس بهــا، وُأشــِر�

واشــتغلوا بهــذه األمــور، ثــم �قــول: نرجــع إلــى عقیــدة  -علیــه الصــالة والســالم–كتــاب هللا وُســنَّة نبیــه 
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 ،تقــول: أغیــر هــذا الثــوب أو لبــاس تقــول: ال خــالصو ق العــوام، مــا ُ�مكــن، مــا هــو بثــوب أن تفســ
 أتنصل منه، هذا امتزج بلحمه ودمه.

لها؟  طالب: لكن لو رجع على األصول التي أصَّ
 أنأمـور ُخِزنـت وُحِفظـت مـا ُ�مكـن  ،لـن یتخلـى عنهـا ،لو رجع من جدید، ومع ذلك ال تزال ُتساوره

ن مـعلـى أهلهـا، و�كـون علـى بینـٍة منهـا و�سـتفید قد یرى �طالنها وضاللها، و�رد علیها و  ،یتناساها
 ا هـذا مـا�ـذ ا�ـذا و�وًمـ اطالنها، أما أن یبقى �الحیرة یوًمـوعرف � ،معرفته بها إذا رجع رجوًعا �لی�ا

 .ُ�مكن أن یتخلص منها
 طالب:........

 له (فضائح الباطنیة).
 طالب:........

لـن �خـرج سـالًما، األشـعري أبـو الحسـن  ،غـرق فـي هـذه البحـار ،بال شك، ولن یتخلص رجل تـورط
�عني حتى في رجوعـه فـي (اإل�انـة) وغیرهـا مـن ُ�تـب مقـاالت اإلسـالمیین وغیـرهم،  ،إمام المذهب

عـض ورجع إلى ما �قول �ه اإلمام أحمد وغیره، نعم نظر��ا رجـع، لكـن تجـد فـي ثنا�ـا �المـه ُ�قـرر �
 ه ال یزال، وهذا حال �ثیر من الناس.المسائل تجد اللوثة، �عني تأثیر المذهب القد�م عند

ســائل ، ُینــاقش الما، ثــم صــار شــافعی� ا�عنــي ابــن دقیــق العیــد خلونــا فــي المــذاهب الفرعیــة �ــان مالكی�ــ
على أصول الشافعیة، ثم �عرض علیه مـذهب مالـك وهـو ال �شـعر، هـذه أمـور فـي �ـاطن اإلنسـان 

 -جـلَّ وعـال–عنها إال بتوفیٍق مـن هللا  ال �ستطیع أن یتخلص منها، فهي مؤثرة بال شك، ولو رجع
حمـد في �ل لحظـة، �لمـا أفـاق قـال: ال -جلَّ وعال–�حیث �قتنع ببطالنها مائة �المائة، و�حمد هللا 

 .ینئٍذ �عرف �طالنه وال تؤثر علیههلل الذي أنقذني، ح
 طالب:........

ـنَّة، ولـه أصـٌل فـي لغـو�ـدل علیـه دلیـل مـن الكتـاب وال ،�هللا ما لـه أصـل مـن �ـالم سـلف األمـة ة سُّ
ـــغ أْوَعـــى مـــن ســـامع« هـــذا مقبـــول ممـــن جـــاء �ـــه؛ ألنـــهفالعـــرب  مـــن  قـــد ُ�فـــتح لإلنســـان »ُربَّ ُمَبلَّ

ـر الصـحا�ةو المتأخر�ن مما �كون فرًعا ممـا قالـه المتقـدمین، �كـون المتقـدم هـذه  ن قـالوا �أصـله، فسَّ
ا هــذا مــا فیــه إشــكال، لكــن إذ ،و��ضــاحاآل�ــة �كــذا، ثــم اســتطرد �اســتطرادات وأمثلــة، وز�ــادة بیــان، 

ـر آ�ـة  ،كان �المه ُ�خالف �الم من سلف أو أتى �كالٍم لم ُ�سبق إلیـه یهـا فوال أصـل لـه، �مـن ُ�فسِّ
ج وال ها تسـعة أقـوال فـي �تـب التفسـیر، فیأتینـا مـن �ـأتي �قـوٍل عاشـر، وال ُ�عـرِّ �لتسعة أقوال في تأو 

 على واحد من �الم السلف.
 د.طالب: هذا مردو 

واحـد، مـا ُ�قـال: ب ءنـك تسـأله عـن واحـد مـن هـذه التسـعة مـا جـاأمردود بال شـك نعـم، ال واإلشـكال 
 ...�هللا هضم �الم السلف ووفق بینه ورأى
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 طالب: وألَّف بین �عضها.
یـتهم ، �ـا لائً ما ُ�مكن، اإلشكال الذین یتصدون ِلما ُیذ�ر اآلن، ما �عرفون من �الم سلف األمة شـی

مــا  ،الم الســلف، ثــم ُفــتح لهــم مــن أبــواب العلــم مــا یز�ــدون �ــه علــى �ــالم الســلفتخرجــوا علــى �ــ
 �خــالف، المســألة مــا هــي مســألة حجــر وتلقــین، التــدبر �مــا ُأِمــر �ــه الصــحا�ة ُأِمــر �ــه آخــر النــاس،

 نعم.
 طالب:........

م نسـتفید منـه، هـات لنـا أمثلـة ونظـائر توضـح �ـال ااجتهد..اجتهد وفرِّع لنا على �الم السـلف �الًمـ
 السلف.

 طالب:........
ي تر�ـى و ابتـداًء فـتح المصـحف و�ـدأ... الـذمـن التسـعة مـا عـرف، هـ الو تقول له: اذ�ـر لـي واحـدً 

م فیـه تجده في إطار ما تكلـ لم ُ�سبق إلیها، لكن تجد عنده أقواًال  ،على أقوال السلف �أوي إلى علم
 .السلف

 ......طالب:..
ـر هذا مقبـول الحـدیث مقبـول نعـم، لكـن یبقـى أنـه مثـل هـذا َمـن الـذي �قـول برأ�ـه؟ الـذي ابتـداًء ُ�ف سِّ

م القرآن، أما من قرأ في ُ�تب التفسیر في تفاسیر األئمة وسلف هذه األمـة وحفـظ منهـا مـا حفـظ، ثـ
مخزونـــه �عـــد ذلـــك ُســـئل ومـــن مخزونـــه العلمـــي ولـــو لـــم ُ�حـــدد القائـــل علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــن 

العلمــي المعتمـــد علـــى علـــم الســـلف جـــاء �قـــوٍل فتشــنا فـــي �تـــب التفســـیر مـــا وجـــدناه، هـــذه ُعصـــارة 
 .السلف، هذا ما ُ�قال: قال برأ�ه لقراءته في ُ�تب
 طالب:........

 فیه؟  ماذا
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 متى �قولها وهو في مكان األذان؟
 كان األذان.مطالب: نعم وهو في 

 هذه ز�ادة على األذان. ،ال
    طالب:........

هذه ز�ادة مبتدعة، ُجمل األذان محفوظة ما فیها ز�ـادة وال نقصـان، �عنـي لـو انصـرف مـن مكانـه، 
مـا ُینكـر علیـه، هـذا مطلـوب، أمـا فـي مكانـه فهـي ز�ـادٌة علـى ُجمـل  ،وقال: اللهم صلِّ على محمـد

ـــاألذان، �عنـــي �مـــا یز�ـــد �عـــض الشـــیعة (حـــي علـــى  ولـــي هللا) هـــذه  اخیـــر العمـــل) (أشـــهد أن علی�
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األمــة، وتــواترت عنــدهم  تهــاثتوار ز�ــادات، ُجمــل األذان محفوظــة �النصــوص الصــر�حة الصــحیحة و 
جیٍل عن جیل تواتر عمل وتوارث ال �جوز الز�ادة علیها أبًدا، لكن لو انصرف عـن مكانـه وصـلى 

 .فمن أفضل األعمال -علیه الصالة والسالم–على النبي 
 أن: الثـةث أوصـافٌ  �ـه لالمؤوَّ  في فیراعى ،المتشا�ه على التأو�ل تسلط إذا :السادسة المسألة"

 فــظالل و�كــون  المختلفــین، بــین الجملــة فــي علیــه متفــقٍ  االعتبــار، فــي صــحیحٍ  معنــىً  إلــى یرجــع
 ".ال أو اللفظ �قبله أن إما �ه لالمؤوَّ  االحتمال أن وذلك له، قابالً  لالمؤوَّ 

له أحد المتناظر�ن �شيهذا عند  ء ال ُبـد المناظرة ُأوِرد لفظ متشا�ه، وهو من التشا�ه اإلضافي، فأوَّ
أن �كـــون الطـــرف الثـــاني مـــن المتنـــاظر�ن ممـــن �قتنـــع �أصـــل هـــذا التأو�ـــل، مـــا یرجـــع إلـــى أصـــٍل 

 –الكي فــي الحجــر الــذي ســبق الرمــي �ــهمختلــٍف فیــه، ومثــال �ررنــاه مــراًرا �عنــي تنــاظر شــافعي ومــ
ر قال الشافعي: ال ُ�جزئ، قال المالكي: ُ�جزئ، قـال الشـافعي: ال ُ�جـزئ �ـا أخـي، هـذا نظیـ -جمرة

ا مثـل المـاء المسـتعمل ال ُ�سـتعمل مـرة ثانیـة، قـال المـالكي: أنـا مـ ،الماء الذي سـبق أن توضـئ �ـه
 أوافقك على هذا األصل، أنا أرى أن الماء المستعمل ُ�جزئ.

ال، فـال إشـك هیتفقون على هـذا األصـل مـا فیـ ا،ُیناظر حنبلی�  اشافعی�  أن فال ُبد من االتفاق، لكن لو
 .     ه عند المتناظر�ن مما ُیتفق علیهُبد أن �كون األصل المرجوع إلی

 احتمـال ال نـصٌّ  فـاللفظ ،�قبلـه لـم فـإن ،ال أو اللفـظ �قبله أن إما �ه لالمؤوَّ  االحتمال أن وذلك"
 ".اللفظ قبله و�ن التأو�ل، �قبل فال فیه،

ل هـو المرجـ لة، الظاهر هو االحتمال الراجح، والمؤوَّ وح ألن النصوص إما أن تكون ظاهرة أو مؤوَّ
ــــ{ ، ال �قبــــل احتمــــاًال أو نــــص مــــا �قبــــل احتمــــاًال  ــــاُت َیَتَر�َّْصــــَن ِ�َأنُفِس ــــُروَ ِهنَّ َثالَ َواْلُمَطلََّق ــــَة ُق  }ءٍ َث

 نین؟ تحتمل؟تحتمل أن تكون أر�عة أو اث }َثَالَثةَ { ]٢٢٨[البقرة:
 طالب: ال.

ل عنـدنا احتمـال ظـاهر، واحتمـال مرجـوح احتمـا ]٢٢٨[البقـرة:} ُقـُرَوءٍ {ما تحتمل هـذا نـص، لكـن 
ل، الظاهر هو االحتمال الراجح وهي الحیض عند من یرجحهـا، هـذا ال ُبـد أن �كـون األصـل  ،مؤوَّ

عنـد مـن �قـول: إن القـرء متفق علیه، والطُّهر عند من �قول �ه احتمـال راجـح وهكـذا، وهـو مرجـوح 
 هو الحیض.

ا فعنــدنا فــي هــذه اآل�ــة الثالثــة األمــور: الــنص فــي الثالثــة ال تحتمــل أن تكــون اثنــین أو أر�عــة هــذ
تعتـد أر�ـع حـیض أو حیضـتین؟  أن نص، ُ�مكن أن �أتي مناظر �قـول: المعتـدة ذات األقـراء ُ�مكـن

لكــن الكــالم فــي الحــرة، هــذا نــص مــا  ،قــد ُینــازع فــي األمــة ،اللهــم إال فــي األمــة عــدتها حیضــتان
 �حتمل تأو�ل.

القرء فیه احتمال راجح، واحتمال مرجوح، االحتمال الراجح وهو القرء  ]٢٢٨[البقرة:} ُقُرَوءٍ {طیب 
ل، وال ُبـد أن  ،عند األكثر فیكون هو االحتمال الراجح فهـو الظـاهر، واالحتمـال المرجـوح هـو المـؤوَّ



 
 

  
 

==i_||||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||||èm_||||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^=F۱۱E=
=

٨ 

ن أصــل االحتمــال المرجــوح؛ ألن صــل االحتمــال الــراجح أقــوى مــ�كــون لالحتمــالین أصــل، فیكــون أ
 .       كال� له أدلته في االحتمالین

 فـي إشـكال فـال ،ذلـك علـى جـرى  فـإن ال، أو العلـم مقتضى على �جري  أن فإما ،اللفظ قبله و�ن"
 ممكـن هـو مال إهمالٌ  فاطراحه ،�أ�اه ال اللفظ من المقصود والمعنى له، قابلٌ  اللفظ ألن اعتباره؛
 لـم نإ وأمـا مرجوحیتـه، أو إهمالـه علـى آخـر دلیلٌ  �قم لم ما صحیح غیر وذلك ا،قصدً  االعتبار

 صـح لـو أنـه ذلـك علـى والـدلیل حـال، علـى اللفـظ �حمله أن �صح فال ،العلم مقتضى على �جر
 لیلللـد تـركٌ  فهـو ،جهالـة فـي اورمًیـ العمـى، إلـى ارجوعً  الظاهر اللفظ ترك مع إلیه الرجوع لكان
 .وجه هذا ،فباطل �ذلك �ان وما شيء، لغیر

 بـین فالنـاظر ،منـه أقـوى  هـو مـا لمعارضـة الـدلیل علـى �سـلط إنمـا التأو�ـل أن :وهـو ثانٍ  ووجهٌ 
 عرَجـیُ  نظرٌ  اوهذ الجمع، نفسه لزمیُ  وال الراجح، على ااعتمادً  جملةً  المرجوح بطلیُ  أن إما أمر�ن

 ".الجملة على التعارض عند مثله إلى
م؛ ألن األصــل العمــل �ــالراجح و�هــدار المرجــوح فــي �ـل شــيء، فــي تأو�ــل القــرآن، وفــي التــرجیح نعـ

ي بـین األدلــة، وفــي التــرجیح بــین روا�ــات الحــدیث، وفــي التــرجیح بــین أقــوال أهــل العلــم فــي الــرواة فــ
 وعنـدنا مرجـوح، الـراجح مـن لفظـه یؤخـذ أنـه هـو الـذي ُ�عمـل �ـه، ،كل المسائل العلمیة عندنا راجح

 والمرجوح ُ�طَّرح، �عني في الحدیث المرجوح ُ�قال له: شاذ، فال ُ�عمل �ه.
متـون لكن هل ُیلجأ إلى مثل هذا الترجیح قبل النظر في المتون والتوفیق بینها، والجمع بـین هـذه ال

للعمــل بهــا جمیعهــا؛ ألن التــرجیح أخــٌذ بــبعض األدلــة دون �عــض، والجمــع أخــٌذ �جمیــع األدلــة، ال 
 .  أمكن الجمع ال �عود إلى الترجیح اشك أنه إذ

 لـم و�ن فـذاك، علیـه فـقواتُّ  صح إن الوجه فذلك وجه، على �ه القول و�تعمد ،یبطله ال أن و�ما"
 تصـحیح أراد فقـد ،�صـح ال �شـيءٍ  المرجـوح دلیلـه تصـحیح رام ألنـه ؛الغـرض نقـض فهو �صح
 ".لفخُ  هذا ا،حیحً ص �كون  أن رام عندما �طالنه �قتضي وذلك �اطل، �أمرٍ  الدلیل

�ــأمٍر �اطــل مــا ُبنــي علــى �اطــل فهــو  ابــال شــك �عنــي التصــحیح �ــأمٍر �اطــل، �یــف �كــون تصــحیحً 
�اطــل، ال ُ�مكــن أن تبنــي علــى فاســد شــیًئا صــحیًحا، لكــن قــد ُیبنــى علــى شــيٍء صــحیح ُ�فــرَّع علیــه 

هـــذا الشـــيء ن أشـــيٌء فاســـد، ُ�فـــرَّع عنـــه شـــيٌء فاســـد؛ لضـــعف الُمحـــتج قـــد یـــذهل الُمحـــتج فـــیظن 
الصحیح ُ�مكن أن ُ�ستدل �ه على المسألة �ذا دلیٌل صحیح �ستنبط منه فالن مـن النـاس مـن أهـل 

 غیر صحیح، فبنى هذا الحكم الباطل على هذا الدلیل الصحیح. ،ال یوافق علیه االعلم استنباطً 
 .ال ُ�مكن لكن هل ُیبنى حكم صحیح على دلیٍل �اطل؟

 طالب:.........
 .  نعم

 .........طالب:
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 ولیس له دلیل، �عني ال حظ له من النظر؟ ،�عني ما له وجه
 طالب:.........

؛ ألنه قد �عـرض للمفـوق مـا �جعلـه فائًقـا، هنـاك أمـور وأشـیاء تحتـف �ـالحكم فـي وقـت الفتـوى، نعم
ًء وفي حال المستفتي، وفـي زمانـه، وفـي مكانـه هـذه أمـور ال ُبـد مـن مراعاتهـا تحقیًقـا للمصـالح ودر 

 مفاسد �ما تقدم في هذا الكتاب،.لل
 فرده ،ملةالج في دلیالً  �ونه �صح وجهٍ  على حمل�ُ  أن معناه الدلیل تأو�ل أن وهو :ثالث ووجهٌ "

 :ومثالــه النقیضــین، بــین جمــعٌ  وهــو وجــه، علــى �صــح ال دلیــل أنــه إلــى رجــوعٌ  �صــح ال مــا إلــى
 ،لفقیر�ـا] ١٢٥:النسـاء[ }َخِلـیًال  ِإْبـَراِهیمَ  للااَُّ  َواتََّخـذَ {: تعالى قوله في الخلیل لفظ تأول من تأو�ل
 ".صحیح غیر القرآني المعنى �صیر ذلك فإن

 }یًال َخِلـــ ِهیمَ ِإْبــَرا للااَُّ  َواتََّخــذَ {"الخلیــل معــروف، والُخلــة معروفــة فــي لغــة العــرب، �ــأتي مــن �قــول: 
ـــالفقیر] ١٢٥:النســـاء[ ـــد أن ی" � ـــه ُیر� ـــالفقر أن ـــة � ل الُخل ـــر!! ومـــن أوَّ ـــراهیم فقی مـــدح �أم نـــتقص إب

 إبراهیم؟
 طالب:........

نــه إمــاٌم فــي ٌن عظــیم، قــالوا عــن اإلمــام أحمــد: إال ال �مــدح؛ ألن المتصــوفة عنــدهم الفقــر لــه شــأ
نَّة، إماٌم في �ـل �ـاٍب مـن أبـواب الـدین، إمـاٌم فـي الفقـر، هـم المتصـوف ة �جعلـون العلم، إماٌم في السُّ

 . الفقرد الغا�ة في الزهد �صفونه �الزاه
ــه آَدمُ  َوَعَصــى{: قولــه مــن غــوى  تــأول مــن تأو�ــل و�ــذلك"  غــوي  نمــ أنــه ]١٢١:طــه[} َفَغــَوى  َر�َّ

 ".التأو�ل فیه �صح ال فهذا ،غوي  �معنى غوى  صحة لعدم ؛الفصیل
�عني أكثر األكل أو أكثر من اللبن، فُأصیب بتخمة ومرض؛ حتـى �ـاد  "غوي الفصیل"؟ما معنى 

لما قارف هذه المعصیة حصل له من التعـب مـا �حصـل للفصـیل إذا أكثـر أن یهلك، وُ�ر�دون آدم 
ضـالل، هـذا  -نسـأل هللا العافیـة-من األكل أو من شرب اللـبن حتـى ُأصـیب �مـا ُأصـیب �ـه، هـذا 

 ضالل.
 یــر!! نســأل هللاوصــف إبــراهیم �أشــرف األوصــاف الُخلــة التــي هــي غا�ــة المحبــة ونهایتهــا ُ�قــال: الفق

 .السالمة والعافیة
 عانسـم بـنا بیان تأو�ل :األوصاف فیه تخلفت ما ومثال المعنى، جهة من فیه �صح ال واألول"

 ].١٣٨:عمران آل[ }ِللنَّاس َبَیانٌ  َهَذا{: تعالى قوله في
 ".والترجیح التعارض �اب في جارٍ  هو بل التأو�ل، بباب �ختص ال المعنى وهذا فصل:

 �قول؟ ماذاالمؤلف سیأتي، تأو�ل بیان ابن سمعان لهذه اآل�ة �قول: إن 
 طالب: في المسألة التاسعة؟

 في المسألة المشار إلیها آنًفا بیان عن هذا البیان انظر الرا�ع.
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 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 إلیـه نسـبتُ  شـرذمةٌ  ولـه الشـیعي، الیمنـي الهنـدي التمیمـي سـمعان بـن بیان هومعروف، قال: " نعم

 " نعم.�اطلة حالً نِ  تنتحل البیانیة، تسمى
نفسـه أنـه  ُ�شـیر إلـى ]١٣٨:عمـران آل[ }َبَیـانٌ  َهـَذا{�عني �أنه ُ�شیر إلـى نفسـه إذا قـرأ هـذه اآل�ـة 

اســمها هــدى، ثــم �قــول: هــذا هــدى،  هــو المــراد �اآل�ــة، �عنــي مــاذا عمــن لــه زوجــة أو أم أو أخــت
هــذا ضــالل،  -افیــةنســأل هللا الســالمة والع–؟ �عنــي تنز�ــل القــرآن علــى مثــل هــذه األحــوال ءجــيت

 .نسأل هللا السالمة والعافیة�عني تعامل مع أشرف الكالم بهذه الطر�قة؟ 
 فــإن ،والتــرجیح التعــارض �ــاب فــي جــارٍ  هــو بــل التأو�ــل، ببــاب �خــتص ال المعنــى وهــذا فصــل:"

 صـحة عـن ثـانٍ  فـذلك ،فیهمـا التـرجیح إلـى فتقـرفیُ  واحـد، موضـوعٍ  علـى یتواردان قد االحتمالین
 ".لهما حلالم قبول

 . �عني مانع ثاٍن، �عني �منع یثني
 ."واحد الموضعین في والدلیل أنفسهما، في وصحتهما"

 اللهم صلِّ على محمد.
 تفضل �ا أخ.
 طالب:.......

 ین هذا؟أ
 طالب:.......

 قبره روضة من ر�اض الجنة یدعي له ما �خالف.
 طالب:.......

 إشكال. هما فی
 طالب:.......
 إشكال. هیدعو له ما فی
 طالب:.......

، مـن ورائـه النـاس و�لمـا ُذِكـر ُیـدعى لـه، وُ�ـأمن الدعاء للمیت مطلوب، في صالة الجنازة و�عدها،
 نون من ورائه.یدعو واحد والناس �أمِّ 

 طالب:.......
ن إذا لم یتخذ عادة صار مرة في العمر وال شيء، لكن ُیتخذ عادة في �ل جنازة ال، بدعة هذه، لك

 .ه إشكال، لكن �ونه ُیتخذ عادة هذا بدعةمرتین �عني شيء أحیاًنا ما فیلو مرة أو 
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 طالب:.......
إلـى  و�جعلونها وصًفا �إزاء الزهد، ما هم �جعلـون االحتیـاج �ـلٌّ محتـاج ،، لكنهم یتوسعون فیهانعم
ي ما هـو عن�لٌّ محتاج، �لٌّ فقیٌر إلى هللا، لكن الفقر له حقیقة شرعیة معروفة، � ،-جلَّ وعال–هللا 

مثل الفلس، الفلس جـاء لـه فـي الشـرع أكثـر مـن حقیقـة، لكـن الفقـر معـروف النصـوص علـى وتیـرة 
 واحدة جاء �من ال مال عنده أو عنده شيٌء �سیر ال ُ�مكن أن �سد حاجته.

 
 
 


