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 نعم. 
 .�سم هللا الرحمن الرحیم طالب:

 .عین وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجموصلى هللا، الحمد هلل رب العالمین 
لـى قـول الشـر�عة �لهـا ترجـع إ المسـألة الثالثـة:" :-رحمـه هللا تعـالى-فیقـول المؤلـف  أما �عد،

 .و�ن �ثـر الخـالف، �مـا أنهـا فـي أصـولها �ـذلك، وال �صـلح فیهـا غیـر ذلـك ،واحد فـي فروعهـا
 :والدلیل علیه أمور

َالًفــا وا ِفیــِه اْختِ  َلَوَجــدُ {َوَلــْو َ�ــاَن ِمــْن ِعْنــِد َغْیــِر للااَِّ ، مــن ذلــك قولــه تعــالى: أحــدها: أدلــة القــرآن 
ــًرا} ــ لبتــة،أ]، فنفــى أن �قــع فیــه االخــتالف ٨٢[النســاء:  َكِثی ــه مــا �قتضــي ق ــو �ــان فی ولین ول

وُه ِإلَ فَ ْيٍء ي شَ {َفِإْن َتَناَزْعُتْم فِ وفي القرآن:  لم َ�صدق علیه هذا الكالم على حال. ،مختلفین ى ُردُّ
ُسوِل}  .] اآل�ة٥٩[النساء:  للااَِّ َوالرَّ

 .وهذه اآل�ة صر�حة في رفع التنازع واالختالف" 
 احـد،إذا رددنا التنازع إلى هللا ورسوله �انت النتیجة أن نصدر عـن قـول و  لُیْصَدر عن قول واحد،

وذ�ـر الحـافظ ابـن �ثیـر عـن  ...لكـن مـا، نعـم ولو صدرنا عن أكثر من قول ما صار للرد فائـدة،
 هـذا االخـتالف،. فصدروا عـن أحـد عشـر قـوالً  عشرة من النصارى أنهم اجتمعوا في �حث مسألة،

 نعم.  نسأل هللا العافیة.. من �عد ما جاءهم بینات؟ متى ومتى جاءهم هذا االختالف؟
 ...... . طالب:
  .االختالف منفي عن القرآن �الكلیة، ال لیس �مفهوم اآل�ة أن االختالف القلیل موجود، ،ال ال

 .......  طالب:
�عنـي �ـون االخـتالف لـه مصـادر ، جـنس االخـتالف ،المقصود أن المنفـي وجـود االخـتالف مثله،

  هذه أمور ثانیة لیست من أصل. إما اختالف في ثبوت الدلیل وعدمه أو في فهم الدلیل، أخرى،
مــن �ــان ، متعارضــان ملسو هيلع هللا ىلصحــدیثان ثابتــان عنــه  ال یوجــد: �قــول -رحمــه هللا-اإلمــام ابــن خز�مــة 

ومـع ، رف �ـالتوفیق بـین األحادیـثوهـو مـن ُعـ ،-رحمة هللا علیه-عنده شيء من ذلك فلیأتني �ه 
ال یــؤمن أحــد�م غیــره فــیخص نفســه « وحكــم علـى حــدیث: ولــیس �ــالمحیط، ،ذلـك لــیس �المعصــوم

ـــ حكـــم علیـــه �أنـــه موضـــوع، ،»�الـــدعوة دونهـــم  ،عنـــد جمـــع مـــن أهـــل العلـــمن مـــع أن الحـــدیث محسَّ
اللهــم «ألنــه معــارض �حــدیث الصــحیحین : و�قــول ،حكــم علیــه �أنــه موضــوع، و�عضــهم �صــححه

 . وهذا في السنن ،وهذا في الصحیحین، خص نفسه بدعوة دونه ،»�اعد بیني و�ین الخطا�ا
: ولو�ال فــالمعروف وشــیخ اإلســالم �قــ أو مــا حضــره التوفیــق فــي وقتــه، ،-رحمــه هللا-مــا اســتطاع 

ال �جــوز  الــذي یــؤمن علیــه ال �جــوز أن �خــص نفســه بــدعوة دونــه،، ؤمَّن علیــههــو الــدعاء الــذي ُیــ
فــاالختالف مــدفوع . آمــین وخلفــه النــاس �قولــون: اللهــم اهــدني فــیمن هــدیت،: فــي القنــوت أن �قــول

 عن الكتاب وعن السنة. 
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عة، نــازعین إلــى الشــر�، فإنــه رد المتوهــذه اآل�ــة صــر�حة فــي رفــع للتنــازع واالخــتالف" طالــب:
و �ـان لـولیس ذلك إال لیرتفـع االخـتالف، وال یرتفـع االخـتالف إال �ـالرجوع إلـى شـيء واحـد؛ إذ 

 .فیه ما �قتضي االختالف لم �كن في الرجوع إلیه رفع تنازع، وهذا �اطل"
 ال بــد أن فصــدروا عــن قــولین أو أكثــر مــا اســتفادوا، ،�عنــي لــو رجعــوا إلــى هللا ورســوله بــال شــك،

 . احدیرجعوا عن قول و 
ُقــوا َواْخَتَلُفــوا ِمــنْ "وقــال تعــالى:  طالــب: ــِذیَن َتَفرَّ َنــاتُ ا َجــاَءُهُم الْ َ�ْعــِد َمــ {َوَال َتُكوُنــوا َ�الَّ [آل  }...َبیِّ

لبتـة لمـا أ هي الشر�عة، فلوال أنها ال تقتضي االختالف وال تقبلهالبینات ] اآل�ة، و ١٠٥عمران: 
الف كـان لهـم فیهـا أبلـغ العـذر، وهـذا غیـر صـحیح، فالشـر�عة ال اخـتقیل لهم: من �عـد �ـذا، ول

 .فیها"
نهـا یَّ بأما وجود الخالف بین أهل العلم فأسبا�ه �ثیرة . ألن الحق واحد وال یتعدد هذا األصل؛نعم، 

أســباب االخــتالف بــین أهــل العلــم بــین  شــیخ اإلســالم وغیــره فــي رفــع المــالم عــن األئمــة األعــالم،
ولـذلك إذا اتحـد األصـل اتحـدت ؛ لكن لیس مردها االخـتالف فـي األصـل م موجودة،الفقهاء وغیره

فتجـــد الخـــالف بـــین مـــذهب ومـــذهب أكثـــر مـــن  و�ذا اختلفـــت األصـــول تعـــددت الفـــروع، الفـــروع،
 نعم.    جدت االختالفات بین روا�اته.و�ن وُ  الذي تتفق أصوله، ،الخالف في داخل المذهب

ــال تعــالى:  طالــب: ــاتَِّبُعوُه َوَال تَ {َوَأنَّ "وق ــَتِقیًما َف ــَذا ِصــَراِطي ُمْس ــوا اَه ــتَِّبُع ــُبَل َفَتَف ــْن لسُّ ــْم َع َق ِ�ُك رَّ
جملــــة الشــــر�عة  ن أن طر�ــــق الحــــق واحــــد، وذلــــك عــــام فــــي]، فبــــیَّ ١٥٣[األنعــــام:  َســــِبیِلِه}

 .وتفاصیلها"
ُبَل} �منـة هـي رعة التي والسبل المتف والصراط واحد، ،السبیل واحد]، ١٥٣[األنعام:  {َوَال َتتَِّبُعوا السُّ

ــ :-جــل وعــال-و�ن جــاء فــي قولــه  ،و�ســرة هــذه مخالفــة للصــراط المســتقیم ُ َم  ِن اتََّبــعَ {َیْهــِدي ِ�ــِه للااَّ
ــَالِم} و�لهــا  یم،ســبل الســالم �لهــا متفرعــة عــن الصــراط المســتق]، ١٦[المائــدة:  ِرْضــَواَنُه ُســُبَل السَّ

 هذا عنده نفس فـي الـذ�ر، ا موصلة إلى الصراط المستقیم:مثل شرائع الدین سبل �له تؤدي إلیه،
وهــذا فــي  وهــذا فــي الجهــاد، وهــذا فــي الــتالوة، �عنــي وز�ــادة فــي أمــر الصــالة، ،وهــذا عنــده نفــس

 نعم.    .التي هي الشرائع ،�لها سبل موصلة إلى الصراط المستقیم وغیر ذلك، الحج،
ـ{َكاَن النَّاُس ُأمَّـًة وَ "وقال تعالى:  طالب: ُ النَِّبیِّ ـِر�َن َوُمْنـیَن ُمبَ اِحـَدًة َفَبَعـَث للااَّ ِذِر�َن َوَأْنـَزَل َمَعُهـُم شِّ

وال  اآل�ـة، ]٢١٣قـرة: [الب َف ِفیـِه}ا اْخَتَلـاْلِكَتاَب ِ�اْلَحقِّ ِلَیْحُكَم َبْیَن النَّـاِس ِفیَمـا اْخَتَلُفـوا ِفیـِه َوَمـ
یِن َماُكْم ِمنَ لَ {َشَرَع وقال:  . بین المختلفینِ �كون حاكًما بینهم إال مع �ونه قوًال واحًدا فصالً    الدِّ

ى ِ�ِه ُنوًحا} ُقوا ِفیِه}] اآل�ة إلى قوله: ١٣[الشورى:  َوصَّ ني ب]، ثم ذ�ر ١٣لشورى: [ا {َوَال َتَتَفرَّ
ُقـوا ِإالَّ ِمـْن �َ ر األمـة أن �أخـذوا �سـنتهم، فقـال: إسرائیل وحـذَّ  ُم َ�ْغًیـا اْلِعْلـاَءُهُم َجـْعـِد َمـا {َوَمـا َتَفرَّ

 .]"١٤[الشورى:  َبْیَنُهْم}
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ولـو  لحـق،ولیس من �ـاب طلـب ا ،إنما من �اب البغي للحق،ا ال طلبً  ]١٤[الشورى:  {َ�ْغًیا َبْیَنُهْم}
 . طلبوا الحق لما تفرقوا

ا ال وع إلــى الشــر�عة �ثیــر �لــه، قــاطع فــي أنهــج"واآل�ــات فــي ذم االخــتالف واألمــر �ــالر  طالــب:
 ا، و�نمــا هــي علــى مأخــذ واحــد وقــول واحــد، قــال المزنــي صــاحب الشــافعي: ذم هللاخــتالف فیهــ

، ولـو فلـو �ـان االخـتالف مـن دینـه مـا ذمـه ،وأمر عنده �الرجوع إلى الكتاب والسنة ،االختالف
 كان التنازع من حكمه ما أمرهم �الرجوع عنده إلى الكتاب والسنة.

ــوا فــي ال ــاني: أن عامــة أهــل الشــر�عة أثبت ــ قــرآن والســنة الناســخوالث ــى الجمل  ة،والمنســوخ عل
 .والخطأ فیه"�ه روا من الجهل وحذَّ 

ولــو �ــان الحــق یتعــدد ألثبــت الناســخ �مــا أثبــت  فیــدل علــى أن الحــق واحــد،، "الناســخ والمنســوخ"
ــ المنســوخ، . فــدل علــى أن الحــق ال یتعــدد لكــن الناســخ رافــع لحكــم المنســوخ،ا، و�كــون �الهمــا حق�

 نعم. 
بـین  ومعلـوم أن الناسـخ والمنسـوخ إنمـا هـو فیمـا روا مـن الجهـل �ـه والخطـأ فیـه،حـذَّ و " طالب:

ر ا �ـــان أحـــدهما ناســـًخا واآلخـــدلیلـــین یتعارضـــان �حیـــث ال �صـــح اجتماعهمـــا �حـــال، و�ال َلَمـــ
من  -خلما �ان إلثبات الناسخ والمنسو  منسوًخا، والفرض خالفه، فلو �ان االختالف من الدین

صــح فائـدة، ولكــان الكـالم فــي ذلـك �الًمــا فیمـا ال �جنــي ثمـرة؛ إذ �ــان � -غیـر نــص قـاطع فیــه
ین، لكـن العمل �كل واحد منهما ابتداًء ودواًما، اسـتناًدا إلـى أن االخـتالف أصـل مـن أصـول الـد

 ل�ـهذا �له �اطل �إجماع، فدل على أن االخـتالف ال أصـل لـه فـي الشـر�عة، وهكـذا القـول فـي 
ذه هـمع معارضه، �العموم والخصوص، واإلطالق والتقیید، وما أشبه ذلـك، فكانـت تنخـرم دلیل 

 أدى إلیه مثله. األصول �لها، وذلك فاسد، فما
 یلین إذاوالثالث: أنه لو �ان في الشر�عة مساغ للخالف ألدى إلى تكلیف ما ال �طاق؛ ألن الـدل

مــا أن �قــال: إن المكلــف مطلــوب وفرضــناهما مقصــودین مًعــا للشــارع، فإ ،فرضــنا تعارضــهما
�مقتضــاهما، أو ال، أو مطلــوب �أحــدهما دون اآلخــر، والجمیــع غیــر صــحیح، فــاألول �قتضــي: 

 .من وجه واحد" لمكلف واحد )ال تفعل ،افعل(
إذا افترضـــنا أن المكلـــف  ونـــص ینهـــى، ،نـــص �ـــأمرا، �عنـــي لـــو �ـــان المطلـــوب األمـــر�ن جمیًعـــ

فیكــون مــن  ،ألنــه �صــح ارتفاعهمــا نقیضــین أو �المتضــادین؛�ال امطلــوب �النصــین لكــان ذلــك أمــرً 
: و�ن �ــان المطلــوب أحــدهما فإمــا أن �قــول افعــل وال تفعــل. والضــدان ال �جتمعــان: �ــاب الضــد،

 �أدلــةا وأن �كــون مؤ�ــدً ، فــال بــد حینئــٍذ أن �كــون أحــدهما هــو المطلــوب. ال تفعــل: أو �قــول، افعــل
 أخرى مرجحة. 

 .�ما ال �طاق، والثاني �اطل؛ ألنه خالف الفرض""وهو عین التكلیف  طالب:
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 المفتــرض أن فــي المســألة و�ذا قلنــا أحــدهما هــو المطلــوب،، "ألنــه خــالف الفــرض ؛الثــاني �اطــل"
فـإذا ألزمنـاه ، المفتـرض أنـه أكثـر مـن قـول فكیـف نـأمر �قـول واحـد؟ فیـه اخـتالف، أكثر مـن قـول،

 ؛ألزمنـاه �ـالقولین �ـان هـذا مـن ضـرب المحـال و�ذا هذا خالف المفتـرض،ف�قول واحد دون الثاني 
 بین المتضادین. ا ألن فیه جمعً 

 ."إذا �ان الفرض"و�ذلك الثالث،  طالب:
 ".إذ"

األول  ؛ إذ �ـان الفـرض توجـه الطلـب بهمـا، فلـم یبـق إال"و�ذلك الثالث. أحسن هللا إلیك طالب:
 ."ینحالال �قال: إن الدلیلین �حسب شخصین أو  فیلزم منه ما تقدم.

أو تتجـه فـي هـذا الوقـت دون  تتجـه لهـذا الشـخص، )ال تفعل(و، تتجه لهذا الشخص )افعل(�عني 
 . أو في هذا المكان دون ذلك المكان ذلك الوقت،

 ."ألنه خالف الفرض" طالب:
 �كـون المطلـوب قـوًال  إذا قلنا �اختالف األشخاص واخـتالف األحـوال، ألنه �عود إلى توحید القول،

 . واحًدا
ى جهـة ، وهو أ�ًضا قول واحد ال قوالن؛ ألنه إذا انصرف �ل دلیل إلألنه خالف الفرض" لب:طا

  لم �كن َثم اختالف، وهو المطلوب.
 ن الجمـع،والرا�ع: أن األصولیین اتفقوا علـى إثبـات التـرجیح بـین األدلـة المتعارضـة إذا لـم �مكـ

ــا مــن غیــر ر فــي ترجیحــه علــى اآلخــر، نظــ وأنــه ال �صــح إعمــال أحــد دلیلــین متعارضــین جزاًف
إلیـه  وال حاجـة ،والقول بثبوت الخالف في الشـر�عة یرفـع �ـاب التـرجیح جملـة؛ إذ ال فائـدة فیـه

 ."...على فرض
ن أنحتـاج إلـى تـرجیح إذا أردنـا ؟ إذا أثبتنا الخالف واالخـتالف فـي الشـر�عة مـا نحتـاج إلـى تـرجیح

 . نخرج �قول واحد راجح دون غیره
قـوع ثبـوت الخـالف أصـًال شـرعی�ا لصـحة و وال حاجـة إلیـه علـى فـرض  ،دة فیـهإذ ال فائـ" طالب:

 التعارض في الشر�عة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إلیه مثله.
یتحصـل  والخامس: أنه شيء ال ُیتصور؛ ألن الدلیلین المتعارضین إذا قصدهما الشارع مثًال لم

نــه مفــال �مكــن أن �كــون المفهــوم  ال تفعــل، ،ألنــه إذا قــال فــي الشــيء الواحــد: افعــل ؛مقصــوده
فـال  یـف،طلب الفعل لقوله: ال تفعل، وال طلب تر�ه لقوله: افعل، فال یتحصل للمكلـف فهـم التكل

خـتالف لفسـاد اال ؛ُیتصور توجهه على حال، واألدلة على ذلك �ثیرة ال �حتاج فیها إلى التطو�ل
 .في الشر�عة"
هــذا ف شــيء واحــد لــذات واحــدة علــى مكلــف واحــد،ر وجــود األمــر والنهــي فــي صــوِّ نعــم. إذا لــو تُ 

نظـر إلیـه أو ، افعـل ألنـه إن نظـر إلیـه �اعتبـار: المكلف ال بد أن �قع في حیرة تمنعه مـن الفعـل؛
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. �هللا المسـتعان و�ن تـرك فهـو ملـوم. فهـو ملـوم، إن فعـل،ا فیبقـى حـائرً ، ال تفعـل ورد علیه عبارة:
 .اإلیرادات

  ؟�كون هنا تناقض �ا شیخ طالب:
 .نعمبال شك 

 .ما هو تضاد طالب:
 لكــن الــرد علیهــا والجــواب عنهــا طو�ــل. اإلیــرادات علــى هــذا الكــالم �عنــي فــي ورقتــین،. وال �مكــن

 ؟ أو نترك اإلیرادات مع الجواب فنأخذ اإلیرادات ونترك الجواب؟
 .مع الجواب طالب:

ا.؟ تركتُ   ال ال مع الجواب طو�لة جد�
 .......  طالب:

 ! ؟نفعل نفعل أو ال
 .......  طالب:
ألنهـــا فــــي ورقتـــین عنــــدنا فــــي  ؛اإلیـــرادات ممكــــن أخــــذها أوالً  ال �مكــــن أن نفعـــل وال نفعــــل.نعـــم، 
 وفصــل اإلیــرادات وعــدم تصــورها أثنــاء األجو�ــة فیــه مــا فیــه، لكــن الجــواب عنهــا طو�ــل.، الكتــاب

 اجــــع هــــذه اإلیـــــرادات،�عنــــي إذا أ�عــــدنا إذا أفردنــــا اإلیـــــرادات ثــــم �عــــد أســــبوع نحتـــــاج إلــــى أن نر 
 ...فالمسألة
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .مرة واحدة طالب:
  .من �اب ال تفعل ترك مرة واحدة نعم،تُ  أجل،

 مع أنه ورد عمن �جتهد أو اختالف أمتي رحمة؟ طالب: االختالف رحمة،
 ذا.هما هو �حدیث 

 .......  طالب:
ومـا فیـه  الخـالف فـي المسـائل الفرعیـة، ذ�ر فیـه في �تاب اسمه رحمة األمة في اختالف األئمة،

ــدلیل معــروف أنــه فیــه ســعة للنــاس لكــن لــیس ، شــك أن وجــود شــيء مــن الخــالف المســتند إلــى ال
 یذ�ر المسألة هو.س، معنى هذا أنه �إطالق
 .تطبق نفس الكالم حتىتحتاج إلى المراجع المذ�ورة  لكنطبعة الرسالة  خذ هذا طا�قها للشیخ،

 .......  طالب:
  هي موافقة لنسختك؟ مجلد واحد، ال�ِهللا إن ذ�ك ، ي تراه الذ

 .موافقة طالب:
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 .ألنها عندي ؛إذا �انت موافقة طبقها
 .اطالب: ....... لو فیه مؤسسة راحة لشر�ة تأمین تعمل تأمینً 

 .نعم
 .طالب: ....... من ضمن البولیصة قالوا یبقى فیه د�اترة وعیادات

 .نعم
تصــرف مرتبــات فالتــأمین شــر�ة التــأمین �انــت  حة لغــت العیــادات،وزارة الصــ ذلــكطالــب: �عــد 

 و�عطونــه�أخــذوا المرتبــات علــى هــذا المستوصــف  حتــىمستوصــف  عــنفیــه  یبحثــون للــد�اترة 
 ؟ هل حرام على المستوصف نسبة،

 استعجلت.
 .طیب مؤسسة راحت شر�ة تأمین طالب:

 .نعم
 . �كون فیه د�اترة وعیادات......ها الزم تعمل التأمین بي تطالب: من ضمن البولیصة ال

 .ما فیه مستوصف إال بهذا الوصف
كـالم مـا لمـا وزارة الصـحة لغـت هـذا ال. تدفع المرتبـات لألطبـاءتي شر�ة التأمین ال، نعمطالب: 

 تصرف مرتبات مباشرة للد�اترة....... على مستوصف.أن تقدر شر�ة التأمین 
 .لیس �شرعيعلى التأمین و ؟ ماذاألن هذا �له مبني على 

 .نعم طالب:
 فال نتوقع نتائج شرعیة.

  .......أمالمستوصف یبعد عن ذلك  طالب:
 .على �ل حال لن نتوقع نتائج شرعیة والوسیلة غیر شرعیة

  نعم....... :أقول له �سأل،�عني واحد المستوصف  طالب:
 .ومقابله مجهول اومقدرً  امعینً  األنك تدفع مبلغً  ؛أصل التأمین ال �جوز

 .......  الب:ط
 


