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 .نعم
ه حمــد وعلــى آلــه وصــحبوصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا م، الحمــد هلل رب العــالمین طالــب:
 .أجمعین
  :للمسألة الثالثةا إتمامً  -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  أما �عد،

قـد و م مـا �قتضـي وقوعـه فـي الشـر�عة، فإن قیل: إن �ـان َثـم مـا یـدل علـى رفـع االخـتالف، فـثَ "
 منها:  ؛وقع، والدلیل علیه أمور

هــذا و�ن و ار واخـتالف اآلراء والمـدارك، إنـزال المتشـابهات، فإنهـا مجـال لالخـتالف لتبـاین األنظـ
، كان التوقف فیها هو المحمود، فـإن االخـتالف فیهـا قـد وقـع، ووضـع الشـارع لهـا مقصـود لـه

ُینفـى  و�ذا �ان مقصوًدا له وهو عـالم �المـآالت، فقـد جعـل سـبیًال إلـى االخـتالف، فـال �صـح أن
 .مجال االختالف جملًة"وضع عن الشارع 

لكــن هــل هــو مقصــود ، أعنــي االخــتالف وأســبا�ه معروفــة، ،هــو واقــع، ك فیــهوقوعــه وأســبا�ه ال شــ
جـل  -نعـم. ولـذا قـال هذا محل االخـتالف.؟ للشارع مرضي له أو هو نتیجة حتمیة لتلك األسباب

وهـذا یـدل علـى أن ]، ١١٩، ١١٨[هـود:  ) ِإالَّ َمـْن َرِحـَم َر�ُّـَك}١١٨{َوَال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن ( :-وعال
 . مقصود للشارع وال مرضي وال محبوبتالف لیس �االخ

ا تتـوارد مـ"ومنهـا: األمـور االجتهاد�ـة التـي جعـل الشـارع فیهـا لالخـتالف مجـاًال، فكثیـًرا  طالب:
جتهاد المسألة الواحدة أدلة قیاسیة وغیر قیاسیة، �حیث �ظهر بینها التعارض، ومجال اال ىعل

ختلــف فــي �القیــاس ووضــع الظــواهر التــي ممــا قصــده الشــارع فــي وضــع الشــر�عة حــین شــرع 
-قولـه �ه فـي الحـدیث علـى هـذا المقصـد ثابوا على ذلـك، ولـذلك نّبـأمثالها النظار لیجتهدوا فیُ 

ا ، فهــذ»إذا اجتهــد الحــاكم فأخطــأ فلــه أجــر، و�ن أصــاب فلــه أجــران« :-علیــه الصــالة والســالم
الراســخین واألئمــة  ومنهــا: أن العلمــاء موضــع آخــر مــن وضــع الخــالف �ســبب وضــح محالــه.

 .المتقین"
ممــا یــدل علــى أن مقصــود  »و�ن أصــاب فلــه أجــران، إذا اجتهــد الحــاكم فأخطــأ فلــه أجــر« حــدیث:

كـل لا، ولو �ان مقصوده القـولین لكـان األجـر متسـاو�ً  ب علیه األجر�ن،ألنه رتّ ؛ الشارع قول واحد
 . ، فالمطلوب اإلصا�ةا مصیبوهذ ،ق أن هذا مخطئلكن لما فرّ ، أو اثنین اقول أجره إما واحدً 

 ...... . طالب:
 ."�سبب َوَضِح َمحالِّه"

 .......  طالب:
 َوَضُح الشمس وضوحها.  �عني وضوحه،

م اختلفــوا: هــل �ــل مجتهــد مصــیب، أأن العلمــاء الراســخین واألئمــة المتقــین  ومنهــا:" طالــب:
 .المصیب واحد؟"
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 ل علیه الحدیث السابق. والثاني خطأ �ما د، والجمهور على أن المصیب واحد
ــب: ــى  طال ــي الشــر�عة عل ــه مســاًغا ف ــى أن ل ــل عل ــع ســوغوا هــذا االخــتالف، وهــو دلی "والجمی
 .الجملة"

 . ، لكن لیس �مقصود للشارعمخطئ وله أجرا، و�ن �ان له مساغ ومتوصل إلیه و�ن �ان مخطئً 
 االخــتالف حــق،"وأ�ًضــا، فالقــائلون �التصــو�ب معنــى �المهــم أن �ــل قــول صــواب، وأن  طالــب:

  وأنه غیر منكر وال محظور في الشر�عة.
ــیالن متعارضــان، و وأ�ًضــا، فطائفــة مــن العلمــاء جــوَّ  ــأتي فــي الشــر�عة دل ــتزوا أن � ك جــو�ز ذل

 .عندهم مستند إلى أصل شرعي في االختالف"
�حســـب نظـــر العـــالم ، �حســـب نظـــر النـــاظر زوا أن �ـــأتي فـــي الشـــر�عة دلـــیالن متعارضـــان""جـــوَّ 

ال  :-رحمــه هللا-ولـذا �قــول ابــن خز�مــة ؛ وأمــا فــي حقیقــة األمـر فــال اخــتالف وال تعــارض النـاظر،
ومـن �ـان لد�ـه شـيء  �عنـي فـي حقیقـة األمـر، أو ال یوجد حدیثان متعارضان،، یوجد في الحدیث

ففـي طـرق الجمـع والتـي ، �عنـي قـد یوجـد تعـارض فـي الظـاهر. من ذلـك فلیـأتني �ـه ألوفـق بینهمـا
ــم معروفــةهــي عنــد أهــل الع ــه مســالك وطــرق ل مــن أراد هــذه األشــیاء فلیراجــع  ،، والتــرجیح أ�ًضــا ل

 فقــد ذ�ــر منهــا نحــو خمســین طر�قــة لطــرق الجمــع والتوفیــق والتــرجیح، مقدمــة االعتبــار للحــازمي،
 ومسألة التعارض والترجیح معروفة عند أهل العلم ومبحوثة في �تب علوم الحدیث وأصول الفقه. 

 ...... . طالب:
 ؟ اماذ

 .......  طالب:
ــ«، هــذه علــى حــال وهــذه علــى حــال، حمــل علــى حــالإمــا أن تُ   ،»ســوى الز�ــاةا إن فــي المــال حق�

إن هـذا : قـالوا؟ صـح أنـت تقصـد مثـل هـذا، ،»حـق سـوى الز�ـاة«حـدیث آخـر  »ولیس في المـال«
وفیـــه حـــق ســـوى الز�ـــاة علـــى  محمـــول علـــى لـــیس فیهمـــا حـــق ســـوى الز�ـــاة مـــن الحقـــوق الواجبـــة،

 .والجمع بینهما یوفق بینهما دقات والتطوعات،الص
 .......  طالب:

ا المتقـــدم والمتـــأخر و�ال إذا عرفنـــ إذا عجزنـــا عـــن الجمـــع وأ�ســـنا مـــن التـــرجیح صـــرنا إلـــى النســـخ،
 . فالتوقف
 "وطائفة أ�ًضا رأوا أن قول الصحابي حجة، فكل قول صحابي و�ن عارضه قول صحابي طالب:

 .آخر، �ل واحد منهما حجة"
الكــالم فیمــا إذا قــال الصــحابي  لــیس �حجــة،فإذا عارضــه غیــره  عنــد المعارضــة لــیس �حجــة، ،نعــم
وأمـــا القـــول المعـــارض  هـــذا الـــذي فیـــه الخـــالف. وانتشـــر ولـــم ینكـــر علیـــه ولـــم �عارضـــه أحـــد، قـــوالً 

 �صحابي واحد ولیس قول أحدهما �أولى من القبول من الثاني. 
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 أحسن هللا إلیك. طالب:
  �انت من صحابي، طیب لو �انت من تا�عيالمخالفة لو 

 ما قال أحد من أهل العلم �أن قوله حجة. التا�عي له، ......... ال ما لها
 .......  طالب:
 .هم رجال ونحن رجال ألنه �الم الناس، ه،�خالف ألنه ما ال یرى حجة،نعم؛ 

 .......  طالب:
 حجتـه؟ ومـا بیل التنـزل �ـأتي بهـذا،لكـن علـى سـ، حجـة قول الصحابي جمهور أهل العلم ما یرون 

 مرنــا �االقتــداء بهــم،الكــالم فــي قــول األر�عــة الــذین أُ  ال، ،ال، حــدیث �اطــل »أصــحابي �ــالنجوم«
نظــر فیــه فیمــا لــم ي �مكــن أن یُ ذهــذا الــ، »اقتــدوا �اللــذین مــن �عــدي« وفــي قــول أبــي �كــر وعمــر:

ا وأمـ .........بقیـة فـالجمهور علـى أمـا أقـوال الصـحا�ة ال ألن له ما یـدل علیـه. ؛�عارض المرفوع
و�ن  الحــدیث �اطــل، ،»أصــحابي �ــالنجوم �ــأیهم اقتــدیتم اهتــدیتم« اســتدالل مــن �حــتج بهــا �حــدیث:

 تداولته �تب األصول. 
حیــث  ملسو هيلع هللا ىلص"وللمكلــف فـي �ــل واحــد منهمـا متمســك، وقــد ُنقـل هــذا المعنــى عـن النبــي  طالـب:
م إذا فأجاز جماعة األخذ �قـول مـن شـاء مـنه ،»أصحابي �النجوم �أیهم اقتدیتم اهتدیتم«قال: 

 فـي أعمـالهم، ال ملسو هيلع هللا ىلصوقال القاسم بن محمـد: لقـد نفـع هللا �ـاختالف أصـحاب النبـي  اختلفوا.
 .العامل �عمل رجل منهم إال رأى أنه في سعة، ورأى أن خیًرا منه قد عمله" مل�ع

شــك أنهــا معتبــرة عنــد أهــل ال  �عنــي أقــوال الصــحا�ة فیمــا إذا خلــت المســألة مــن األدلــة، بــال شــك،
ه و�ـوال تجـد فتا واإلمام أحمد �عتني �ـأقوال الصـحا�ة،، ملزمة �النصوصا العلم و�ن لم تكن حججً 

 . -رحمه هللا-تخرج عن أقوالهم 
ومثـل معنـاه مـروي عـن  "وعنه أ�ًضا: أي ذلك أخذت �ه لم �كـن فـي نفسـك منـه شـيء. طالب:

 .عم"مر النِّ �اختالفهم حُ  عمر بن عبد العز�ز، قال: ما �سرني أن لي
 ؟"حمر"

 ."ُحمر النَّعم" طالب:
 نعم.  ،"النَّعم"

 ."قال القاسم: لقد" طالب:
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ما فیها دلیل. رأي غیرهم؟ أوالمسألة إما رأیهم ، هو أقوى من رأي غیرهم من الرجال، نعم
 .......  طالب:
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 . یرجحه قول الصحابي دلة متكافئة عنده،أو األ ألنه ما فیه دلیل،
 أعجبنـي قـول عمـر بـن عبـد العز�ـز: مـا أحـب أن أصـحاب رسـول هللالقـد  قال القاسـم:" طالب:
، فلـو أئمـة ُ�قتـدى بهـم هـملم �ختلفوا؛ ألنه لو �ان قوًال واحًدا �ان الناس في ضیق، و�ن ملسو هيلع هللا ىلص

وال فـإن أقـ وأ�ًضـا ن العلماء.وقال �مثل ذلك جماعة م أخذ أحد �قول رجل منهم �ان في سعة.
ــة �النســبة إلــى المجتهــدین، و�جــوز لكــل واحــد علــى قــ ول العلمــاء �النســبة إلــى العامــة �األدل

 جماعة أن �قلد من العلماء من شاء، وهو من ذلك فـي سـعة، وقـد قـال ابـن الطیـب وغیـره فـي
 .األدلة إذا تعارضت"

  ؟"ابن الطیب"من 
 .......  طالب:

 ؟ أقوالهنقل تُ  ال، هلال 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ال.
 .......  طالب:

 . أبو �كر الباقالني "ابن الطیب" ذاك أبو الطیب.، ال
 ؟الباقالني طالب:
 نعم. 

ضـد  على المجتهد واقتضـى �ـل واحـد"وقد قال ابن الطیب وغیره في األدلة إذا تعارضت  طالب:
بة إلیـه ا �النسـلخیـرة فـي العمـل �أیهـا شـاء؛ ألنهمـا صـارَ ا ولم �كن َثم تـرجیح، فلـه ،حكم اآلخر

 .كخصال الكفارة"
فـإذا لـم یتوصـل إلـى  المطلـوب قـول واحـد ممـا تـدل علیـه هـذه األدلـة، هذا لیس على التخییـر، ال،

 الراجح فلیتوقف. 
ــب: ــد العلمــاء ال  طال ــي الشــر ینشــأ "واالخــتالف عن ــت إًذا ف ــد ثب ــة، فق ــارض األدل �عة إال مــن تع

صـل أض األدلة، إال أن ما تقدم من األدلـة علـى منـع االخـتالف ُ�حمـل علـى االخـتالف فـي تعار 
 الدین ال في فروعه، بدلیل وقوعه في الفروع من لدن زمان الصحا�ة إلى زماننا.

ــ   ،ق النظــر فیهــا �حســب هــذه المســألةفــالجواب: أن هــذه القواعــد المعتــرض بهــا �جــب أن �حقَّ
 .وعة"أما مسألة المتشابهات، فال �صح أن ُیدعى فیها أنها موض فإنها من المواضع المخیلة.
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لكــن عامــة أهــل  هــي مــن مضــائق األنظــار، شــك أنهــا مــن المواضــع المشــكلة الضــیقة، همــا فیــ وهــ
و�عـض األدلـة  وأن أسـباب االخـتالف مردهـا إلـى أفهـام األئمـة، ،العلم یرون أن القـول الحـق واحـد

 . لالختالفا وال یثبتها اآلخر تكون أ�ًضا سببً  ،قد یثبتها �عضهم
ــ" طالــب: فــي الشــر�عة قصــد دعى فیهــا أنهــا موضــوعة أمــا مســألة المتشــابهات فــال �صــح أن ُی

ضـعت وُ االختالف شرًعا؛ ألن هذا قد تقدم في األدلـة السـا�قة مـا یـدل علـى فسـاده، و�ونهـا قـد 
َنٍة َوَ�ْحَیى  َنٍة}{ِلَیْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َبیِّ  .] ال نظر فیه"٤٢نفال: [األ  َمْن َحيَّ َعْن َبیِّ

[النـــور:  }{َســـِمْعَنا َوَأَطْعَنـــا: هـــل �قـــول إ�مـــان المكلـــف، إ�مـــان العبـــد، ،الختبـــار اإل�مـــان لالختبـــار،
أو یوغل في البحث فیها و�قحـم نفسـه فـي شـيء ال �مكـن الوصـول ]؟ ٧[آل عمران:  {آَمنَّا}]؟ ٥١
 . و�ن التشا�ه نسبي؟ إلیه

ــیَن (فقــد قــال تعــالى:  ال نظــر فیــه،" طالــب: ــوَن ُمْخَتِلِف ــَذِلَك  ) ِإالَّ ١١٨{َوَال َیَزاُل ــَك َوِل َمــْن َرِحــَم َر�ُّ
 وهـــو-ق بـــین الوضـــع القـــدري الـــذي ال حجـــة فیـــه للعبـــد ]، ففـــرَّ ١١٩، ١١٨[هـــود:  َخَلَقُهـــْم}

 ي ال �ســتلزم وفــق، و�ــین الوضــع الشــرعي الــذ-الموضــوع علــى وفــق اإلرادة التــي ال مــرد لهــا
 .]"٢[البقرة:  {ُهًدى ِلْلُمتَِّقیَن}اإلرادة، وقد قال تعالى: 

َال {وَ  ،اال �عني أنه مرضي شـرعً  �أسباب وترتبت علیها مسبباتها،ا قدرً ا �عني �ون الخالف موجودً 
. ذم؟ مـدحأم الف خـتهـذا ذم لال]، ١١٩، ١١٨[هـود:  ) ِإالَّ َمْن َرِحَم َر�ُّـَك}١١٨َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن (

مــا  الــو �انــت مــرادة شــرعً  هبــدلیل أنــا، َرْد شــرعً و�ن لــم ُتــا و�ــون نتیجــة االخــتالف التــي وقعــت قــدرً 
 فأمرنـــا ،الكنهـــا غیـــر مـــرادة شـــرعً  و�مشـــي بـــدون اجتهـــاد، �أخـــذ قـــوًال  صـــار �ـــلٌّ  لفنـــا �االجتهـــاد،كُ 

 ؛لجهـداق و�ذل الوسـع واسـتفراغ وأمرنا �التدقیق والتمحیص والنظر الدقی ،وأمرنا �النظر ،�االجتهاد
ا �ونــه �قــع قــدرً  .-جــل وعــال-مــن أجــل أن نصــل إلــى القــول الصــحیح المــراد الموافــق لمــراد هللا 

ي العــام ألن العــامي ال یــؤمر و�كلــف �مــا یــؤمر �ــه العــالم،ا؛ ونتیجتــه فیهــا نــوع تخفیــف للنــاس تبًعــ
 هذا العالم لزمه قبول قوله.  فإذا اطمأن إلىا، وورعً ا وعلمً ا د األوثق في نفسه دینً �قلّ 

 ذا،هـذم هذا ومدح  تقسیم االختالف إلى اختالف تنوع واختالف تضاد،، أحسن هللا إلیك طالب:
  ؟هل فیه أصل

 ؟ كیف
 .اواختالف التضاد مذمومً ا، طالب: اختالف التنوع �كون ممدوحً 

 مقدمة التفسیر لشیخ اإلسالم.  راجع مقدمة شیخ اإلسالم في التفسیر،
 .......  لب:طا

 ؟ كیف
 .......  طالب:
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 ،اأو فرعی�ــــ اســــواء �ــــان أصــــلی�  كثیــــر مــــن العلمــــاء المنتســــبین إلــــى مــــذهب أو المــــوافقین لمــــذهب،
 . �خرجون عنه

یانـه فـي �تـاب األوامـر، بومـر  ].٢٦[البقـرة:  {ُ�ِضـلُّ ِ�ـِه َ�ِثیـًرا َوَ�ْهـِدي ِ�ـِه َ�ِثیـًرا}"وقال:  طالب:
ف و�ذا �ــان �ــذلك، لــم یــدل علــى وضــع االخــتال .األول ثــاني ال مــنفمســألة المتشــابهات مــن ال

 .شرًعا"
 الذي هو الشرعي.  "ال من األول"، الذي هو القدري  "من الثاني"

ون فـي "بل وضعها لالبتالء، فیعمل الراسخون على وفق ما أخبـر هللا عنـه، و�قـع الزائغـ طالب:
احـد �نما أخبـر عـنهم أنهـم علـى مـذهب و ن هم المصیبون، و یاتباع أهوائهم، ومعلوم أن الراسخ

 فــي اإل�مــان �المتشــابهات علموهــا أو لــم �علموهــا، وأن الــزائغین هــم المخطئــون، فلــیس فــي
وال أصـًال  الخـتالفًمـا للْ ا لم �كن إنزال المتشا�ه عِ المسألة إال أمر واحد، ال أمران وال ثالثة، فإذً 

 .فیه"
 �عني عالمة. "َعَلًما"أو 

 �ا شیخ؟ "ًماَعلَ "أصوب  طالب:
 نعم. ، �عني عالمة أو داللة

 ."وأ�ًضا لو �ان �ذلك لم ینقسم المختلفون فیه إلى مصیب ومخطئ" طالب:
 إن أصاب والثاني أخطأ. ، كما دل علیه الحدیث

د ألنـه قـ ؛"بل �ان �كون الجمیع مصیبین؛ ألنهم لم �خرجوا عن قصـد الواضـع للشـر�عة طالب:
سمین إلى الشارع، وأن الخطأ �مخالفته، فلما �انوا منق موافقة قصدتقدم أن اإلصا�ة إنما هي �

وأمــا مواضــع االجتهــاد،  مصــیب ومخطــئ دل علــى أن الموضــع لــیس �موضــع اخــتالف شــرًعا.
الـك طرفـي نفـي و�ثبـات شـرعیین، فقـد �خفـى هن فهي راجعة إلى نمط التشـا�ه؛ ألنهـا دائـرة بـین

ذا إن قیل �أن المصیب واحد، فقد شهد أر�اب هـوعلى �ل تقدیر  وجه الصواب من وجه الخطأ.
القـول �ـأن الموضــع لـیس مجــال االخـتالف، وال هــو حجـة مـن حجــج االخـتالف؛ بــل هـو مجــال 

دلـة استفراغ الوسع، و�بالغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد، فهذه الطائفـة علـى وفـق األ
  .المقررة أوالً 

ق؛ بــل �النســبة إلــى �ــل مجتهــد أو مــن قلــده و�ن قیــل: إن الكــل مصــیبون، فلــیس علــى اإلطــال 
 . �ه"التفاقهم على أن �ل مجتهد ال �جوز له الرجوع عما أداه إلیه اجتهاده وال الفتوى إال

إنمـا هـو مطالـب �مـا یـدین هللا �ـه �مـا توصـل  ألنه غیر مطالب �ما �جتهد فیـه غیـره و�صـل إلیـه،
 .ة عند أهل العلمعلى القواعد المتبع إلیه من خالل النظر في النصوص،

 .......  طالب:
 ؟ ماذا
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 .......  طالب:
 . یرجع عن األول، ما �فتي �االثنین لیس �كل،، یرجع عن قوله األول إذا تبین له

 .......  طالب:
 .االمقصود أن فیه مخطئً 

 .......  طالب:
 .والحق واحد ال یتعدد ،والمصیب واحد ،االمقصود أن فیه مخطئً 

 .......  طالب:
 ؟ ینأ

 طالب: ............
ونظـر فـي النصـوص واسـتفرغ  ،المجتهـد إذا �انـت لد�ـه األهلیـة، تب علیه أجر ولو أخطـأولذلك رُ 
 نعم. . هو مأجور على �ل حالف و�ذل الجهد على الطرق المتبعة عند أهل العلم، ،الوسع
 .ائًغا"ساالختالف  عندهم إضافیة ال حقیقیة، فلو �ان ؛ ألن اإلصا�ة�ه وال الفتوى إال" طالب:

 المصــــیب واحــــد، :وأمــــا مــــن �قــــول غوا اإلصــــا�ة فــــي الجــــانبین،ألنهــــم ســــوَّ  "؛إضــــافیة ال حقیقیــــة"
 فاإلصا�ة حقیقیة. 

ه ال فالحاصـل أنـ ا على اإلطالق، لكان فیه حجة، ولیس �ذلك.فلو �ان االختالف سائغً " طالب:
ل، ثبـت �ـه اخـتالف مقـرر علـى حـا�سوغ على هذا الرأي إال قول واحد، غیر أنه إضافي، فلـم ی

ن، فلـم هو قصد الشـارع عنـد المجتهـد، ال قـوالن مقـرراو مون على قول واحد و�نما الجمیع ُمحوِّ 
 حـو�م علـى�ظهر إًذا من قصد الشارع وضع أصل لالختالف؛ بل وضع موضع لالجتهـاد فـي التَّ 

أصـًال،  نفسه قولین مًعاقصد الشارع الذي هو واحد، ومن هناك ال تجد مجتهًدا ُیثبت لمإصا�ة 
 .و�نفي ما عداه" ،و�نما یثبت قوًال واحًدا

افعي لـه والشـ، اقد تكون روا�اته في هذه المسألة أر�عً  یرد على هذا أن اإلمام أحمد مثًال له أقوال،
ي المقلــدون ألبــ ،وعنــد الحنفیــة أشــیاء وعنــد المالكیــة أ�ًضــا أشــیاء مــن هــذا،، قــد�م وجدیــد قــوالن:

 و�كـون هـو المـذهب عنـدهم �مـا هـو ،�أخـذون �قـول صـاحبیها وأحیاًنـ ،�أخذون �قولها حنیفة أحیانً 
فتـوى اإلمام الشافعي له القول القـد�م والقـول الجدیـد وال، مقرر في �تب األتباع من جمیع المذاهب

 فهـذه مسـائل ترجیحیـة فـي كلها على الجدید إال في �ضع وثالثین مسـألة �فتـون فیهـا علـى القـد�م،
 و�ـرون الـراجح عنـدهم ولـو ،جـون فـي المـذهب�بـار األتبـاع یرتبـون و�خرِّ  ،األتباع یرجح ب،المذه

ه �عني الزاد المعتمد والمعـول علیـه فـي هـذه الـبالد فیـ ومثل ذلك في المذهب،، خالف قول إمامهم
 أكثر من ثالثین مسألة مخالفة للمذهب. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا
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 .......  طالب:
 .نعم

 .... ... طالب:
 والـذي صـلى األول؟ الذي أعاد الصـالة لمـا وجـد المـاء،أم الذي صلى مرتین ؟ لكن الحق مع من
ي لـه أم الـذالـذي أصـاب السـنة  أیهما أفضـل: وهذا له أجران �حسب المشقة، ،الذي أصاب السنة

 ؟ أجران
 .الذي أصاب السنة طالب:

 .بال شك
 .......  طالب:

الــذین معهــم األصــل ، »حــد�م العصــر إال فــي بنــي قر�ظــةال �صــلي أ«: معــروف فــي بنــي قر�ظــة
وقتهـا  ولـو أخرجوهـا عـن والوقت شرط لصحة الصـالة، وهو أن مواقیت الصالة محددة، ،األصیل

فصـلوها فـي وقتهـا  معـروف الصـالة ال �جـوز تأخیرهـا عـن وقتهـا، لكان األمر على خالف، �عني
مـنهج وهـذا  طبقوا األمـر األخیـر �حـذافیره،والذین ، هؤالء على حق للنصوص السا�قة؛ا استصحا�ً 

 معــــروف عنــــد �عــــض أهــــل العلــــم أنــــه ال �خــــرج عــــن الــــنص ولــــو �ــــان المعنــــى �قتضــــي خالفــــه.
لكـن یبقـى أن  فما ثرب علـى هـذا وال علـى هـذا، فالمقصود أن �لهم على خیر إن شاء هللا تعالى،

 . اومرجوحً  افیه راجحً 
فـإن  وأما تجو�ز أن �أتي دلیالن متعارضان، طئة."وقد مر جواب مسألة التصو�ب والتخ طالب:

، فــي أنظــار المجتهــدین ال فــي نفــس األمــرهــو أراد الــذاهبون إلــى ذلــك التعــارض فــي الظــاهر و 
رادوا أولكن ال �قضي ذلـك �جـواز التعـارض فـي أدلـة الشـر�عة، و�ن  فاألمر على ما قالوه جائز،

علیـه،  الشر�عة لورود ما تقدم مـن األدلـة ذلك في نفس األمر، فهذا ال ینتحله من �فهم تجو�ز
 یقوله.بوال أظن أن أحًدا منهم 

 .أحدهما"؛ فال دلیل فیه ألمر�ن وأما مسألة قول الصحابي،
 قف علیها.

 .أحسن هللا إلیك طالب:
 


