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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وينـا رب العالمين، وصـل  هللا ولـلم وبـارل علـ  عوـدو ورلـ له   بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل

 محمد وعل  آله وأصحابه أجمعين.
أقـــ ا: الـــدروذ  ـــو هـــهو الـــدورة كلهـــا  ـــو كاـــاب اسجاهـــا ، وهـــ  ال اـــاب ال ـــام  مـــن كاـــ  هـــها 
ـــا و  ـــو امحكـــام  ـــه ماـــدماب، وال  ال اـــاب ال ويـــر الم ا اـــاب،  ال اـــاب اموا  ـــو الماـــدماب، جعل

بعــة ة والا ليفيــة، وال الــ   ــو المااصــد، والاســم الرابــو  ــو ام لــة. وجميــو هــهو ال اــ  امر ال ضــعي
 ا اهت. وشرعنا  و الاسم ال ام  وه  اسجاها ، و يه مسائل ك يرة علـ  رريااـه وعا تـه  ـو هـها

 ال ااب العظيم. 
ا ، ورــر   المســةلة امولــ : ال اــاب جعلــه  ــو أرــرا ، رــر   اعلــة بالمهاهــد مــن جهــة اسجاهــ

بإعمــاا ق لــه واسقاــداث بــه، طــم  ــو ال ــر  اموا  ــو  ، اعلــة بفاــ او، ورــر   اعلــة بــالنظر  يــه
ومــا  اعــين علــ  المهاهــد، وهــها ال ــر  جعلــه  ،اسجاهــا   فســه وأ واتــه وأركا ــه ومــا  نو ــو علــ 

 .مسائل، وما زلنا  و ال ر  اموا
مرار وين  ـو امولـ  أن اسجاهـا  مسـامر، الـا، وي"االجتهاد على ضربين" المسةلة امول  يا ا:  

ََ اْلَيَاـيُن أصل الا ليف الهي ه :  ََ َحاَّـ  َيْةَتَيـ ل ـا و يمكـن أن  نا ـو [. وا99]الحهـر:  }َواْعُوْد َربَّـ
 قول  ناث الد يا، وت لم عن هه ن الن عين  و المسةلة امول . 

نماا حصلاد دةجاال االجتهااد امان احلا  "إوالمسةلة ال ا ية وهو  و صفحة واحد وأربعـين، ياـ ا: 
علاااى لمااهااااا يااااااان ا اااااتم ن مااان  -م اصاااف ااعااار  ال-بوصااا؛ينح همااافهماا مهااا  اام اصاااف 

 .االستنباط بناء على مهمه ميهما"
هاا "ااعر  ال للها حرجع إاى قول يامف م  مريعوالمسةلة ال ال ة  و صفحة تسعة وخمسين يا ا: 

لصـ اب يعنـو هـهو امقـ اا ال  يـرة المـةط رة عـن امئمـة ا اماف""حرجع إاى قول ي ، يإن لار ااخالف"
حكــم علــ  اسجاهــا اب كلهــا بة هــا مــا  ــين  -عليــه الصــالة والســالم- ــو واحــد منهــال من النوــو 

والم  ــا لــه أجــر واحــد، و ن  حــا  «لــه أجــران»ُمصــي  وم  ــا، والمصــي  كمــا  ــو الحــد  : 
 ن هها ق ا مرج ح، والمرجح أن اإلصـابة الم ا اـةبعضهم والاروح إل  أ ه قد  اعد  المصي ، ل 

عنـد واحــد مــن أهــل العلــم إألا كا ــت امقــ اا ماعارضــة  -جــل وعــال-لمـا  ــو  فــ  اممــر لحكــم هللا 
 وماناقضة. طم الادا علـ  أللـَ بة لـة مـن ال اـاب والسـنة، والـا ر   ـو أقـ اا أهـل العلـم، إلـ  أن

 د  الحد   عنها.وصل ال الم  و المسةلة الرابعة الاو  حن بص
 . عم

 ا بس  هللا اارممن اارمي .طااب
 اين. ااصمف هلل ةب اا اامينا يصلى هللا يسل  يباةك على نبينا مصماف يعلاى هااه يصاصبه هجم 

 برممتك يا هةم  ااراممين. اااله  اغ؛ر انا ياعيخنا يالصاضر ن ياامستم ين



 

 

 

 

 

 

3  
3 

 3 معالي ال يخ عبد الكريم اخلضري

ددت باين االجتهااد اام تبار ها  ماا حار  "اامسأاال ااراب الا مصاال ا-ةممه هللا ح ااى-قال اامؤا  
 .طرمين يضح م  لد يامف منهما قلَف ااعاةع م  اإلثبات م  همفهما"

 ."قصدُ "
لا  م"يضح م  لد يامف منهما قلُف ااعاةع م  اإلثبات ما  همافهما ياان؛ا  ما  ا  ارا  طاابا

  .ابتال إاى طرف اان؛  يال إاى طرف اإلثبات"هحنلرف 
  ، ما يك ن  يه الار    ـين رـر ينل من المسـائل الاـو لـي   يهـا إس رـر  عم. هها محل اسجاها 

واحـــد مـــن ي ـــالف  يهـــاق المســـائل الا عيـــة الاـــو  لـــت عليهـــا  سئـــل ال اـــاب والســـنة ليســـت محـــل 
علـم احاماا النايض هها الهي يهاهد  يـه أهـل ال ،اسجاها ، ل ن ما  ون أللَ مما يعاريه اسحاماا

ليل م، وألواب اسخاال  عند أهل العلم كما ه  معلـ م مرجعـه إلـ   لـ د الـدمما لم  اوين  يه الحك
عو ، ل ـن يفهمــه ال ــا اوعـدم  ل هــه لــوعض أهـل العلــم، أو إلــ   هـم الــدليل،  اــد يكـ ن الــدليل واحــد  

هير ما يفهمه مالَ، ويفهمه أحمد هير عل  هير ما  همـه اإلمـام ال ـا عو. هـهو مـن ألـواب مـن 
ــدليل وُي الــف  ــو صــحاه وطو تــه، س ي فــ  علــ  الم ــالف هــها  أهــم ألــواب ال ــال . قــد  ولــد ال

ل ــه وقــد  نــاز،  ــو  همــه وقــد س  و ،الــدليل وأ ــه  ل ــه ل ــن  نــاز،  ــو طو تــه،  هنــا  نــاز،  ــو طو تــه
 أصال .

 وبيان أللَ. 
 "يبيانااه هن ن ااولا ال حخلااو هم ااال اام لاا  هي حريلااها إمااا هن يااأح  ميهااا   اااب ماان طاااابا
رًضاا معا هي الا مإن ا  ياأت ميهاا   اابا مإماا هن ي اون علاى ااباراءة اوصاليال هي ي اون ااعاة 

إن هحاى غير موجودا ياابراءة اوصليال م  ااص ي ال ةاج ال إاى   ااب ااعااةع بااا ؛و هي غيار ا ي 
 .ميها   اب"

صـلية يعنو عل  ما تادم  و قسم المواح أ ه هل ه   اخل  و امحكـام أو هيـر  اخـلق الوـراثة ام
 ــو مســةلة مــا لــم  ــدا  ليــل علــ  رلوهــا أو علــ  رلــ  الاــرل،  هــو مــن قســيم الموــاح،  الموــاح 
ي الفــ ن  ــو  خ لــه  ــو امحكــام، مــو أ هــم ياســم ن امحكــام الا ليفيــة إلــ  خمســة أقســام خامســها 
 المواح، ل ن  و حاياة اممر: هل  ـو اإلباحـة ت ليـف والا ليـف  يـه م ـاة علـ  المكلـف، أو أ هـا
مهر  عف   دون إطم وس أجر إس باعاواراب أخرى و و أح اا تسادعو أن ت  ن هـا أن يكـ ن هـها 

ب، اممر المواح  يه  ارت  عليه ط ابل من امم ر بمااصدها، والنياب تح ا العـا اب إلـ  عوـا ا
 ويارت  عليها أج ر،  هو من ههو الحي ية  اخلة  و الا ليف.

ر أو هـهو أمـ   ،أو وجد الناذ يفعل  ها ،عل   ية، بمهر  أ ه وجدهاأما من يساعمل المواحاب س  
 ب.ههو من قويل المواح الهي س ط اب وس عاا يةكل  ها وس  ن ون  ها الاا ي عل  راعة هللا، 

 .......  طاابا
 ق ماألا
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 ا إذا حرحب عليها ثواب هد حكون مبامال؟ طااب
 س.

  ما حكون مبامال؟ طاابا
ـــار  ـــو الفعـــل والاـــرل، باعاوـــار، ل ـــن إألا  ـــ ى  هـــا النيـــة هـــو  ـــو امصـــل موـــاح  باعاوـــار اسخاي

جـــل -الصــالحة والحســـنة ُأجــر علـــ  هــهو النيـــة.  ـــالن م مــ ال  إألا  ـــ ى بــه الااـــ ي علــ  راعـــة هللا 
وأن ياــ م الليــل أو ياــ م لصــالة الفهــر، ُأجــر علــ  أللــَ. امكــل إألا  ــ ى بــه. وك يــر مــن  ،-وعــال

ته امج ر العظيمة، و و الحد   أن اإل سان  ـججر علـ  مـا يضـعه  ـو الناذ ي فل عن هها  اف  
 . رضر م ل هها،  يحرم من ههو امج وَ  امرأته. ك ير من الناذ  نفة امم اا ال ائلة وس يساح

ه قلاف "مإما هن يظهر ميه العاةع قلف م  اان؛  هي م  اإلثبات هي الا مإن ا  يظهار اا طاابا
 .هات"ابتالا مهو قس  اامتعابه

د الاو هو  ين الحالا والحرام، المار  ة  ين الحـالا والحـرام، علـ  حـد لـ اث، س يظهـر  يهـا قصـ
 .أ ه  ر ضها،  ههو هو الما ا هاب لل ار، أ ه ي لوها، وس يظهر من مااصدو

ال النظار "يإن ظهرا متاةًة ي ون ق  يًّاا يحاةًة ي اون غيار ق  ا ا مأماا اا   ا ا ماال م ا طاابا
 .ات"ف يضوح ااصق م  اان؛  هي م  اإلثباتا يايس مصالًّ االجتهادا يهو قس  ااواضصميه ب 

م هـــا ق عيـــاب، وقصـــد ال ـــار، مـــن إرا تهـــا  لم ـــل امركـــان أركـــان اإللـــالم مـــا ي ـــالف  يهـــا أحـــد
ظاهر،  هو ليست محالا لالجاها . ل ن هنال مسـائل ك يـرة  ون هـهو المرتوـة، يعنـو ممـا هـ   ـو 

 .يعنو ال ال   يها كويرالظن،  ائرة 
ون "وناه ياضاح ااص ا  م ي ااًلا يااخااة  عناه مخ ا، ق ً ااا يهماا غيار اا   ا ا ماال ي ا طاابا
 .كذاك"

 ُوجد من بعـض الُ اـاب أ ـه ياـ ا: الا عـو لـه حاياـة، وهـ  مـا طوـت  ـو الاـرآن وماـ اتر السـنة، طـم
عليـــه الصـــالة -رث مـــن عهـــدو و يـــه الاـــ اتر تـــ اتر العمـــل والاـــ ا ،يـــةتو علـــ  شـــوث ت ارطاـــه اممـــة

الة إل    منا هها، طم  ناز،، يا ا: أع   و من املا يد مـا  ولـد حـد الاـ اتر  ـو أن صـ -والسالم
الم رب طالث ركعاب م ال ، وُوجـد م ـل هـها.  عـم. أع ـ  و مـن الاـ اترق ريـ ، يعامـل اممـة مـن 

، و يهــا مــا   وــت العــد . . العــد   ــو امحا  ــ  الصــحيحة معــرو -عليــه الصــالة والســالم-عهــدو 
  تدرل. ل ن عد  املا يد الاو  ولد  ها الحد   حد الا اتر، قد س

مــا طوــت إس عــن رريــة  ،،  نــاز،  يــه ياــ ا: حــد   هريــ «إ مــا امعمــاا بالنيــاب»م ــل حــد  : 
 ،وعملـت بـه ،واحد، ما وصل لحد الا اتر الهي   وت الا عية! ل ن اممة تلات هها ال ور بـالاو ا

طــم تنــاز،  يــهق! س شــَ أن مــن يســلَ هــها المســلَ إ مــا هــ  مــن  ــو قلوــه  ،م ي ــالف  يــه أحــدولــ
 ناز، أن الزكاة س يسا يو أحد مسةلة وج ب الصالة أو وج ب   س مرض، مو الههل المرك ، و 

 . يها
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 5 ضريخلمعالي ال يخ عبد الكريم ا

ةضاه "يهما غير اا     مال ي ون لذاك إال مع د ول امتمال مياه هن ي لاف ااعااةع م ا طاابا
يار ا مليس من ااواضاصات باإطال ا باد باإلضاامال إااى ماا هاو ه ؛اى مناها لماا هناه ُي اف غهي ال

شاف ياضح باانسبال إاى ما هو هيضاح مناهح ون مراحاب ااظناون ما  اان؛ا  ياإلثباات حختلا  باو
 .ياوضع  متى حنته  إما إاى اا ل  يإما إاى ااعك"

ا، ولـ   ظـرب إلـ  عم. الظن الهي ه  المرتوة الما ل ة  ين الا و وال َ،   هـها مهالـه والـو جـدا
 ُيْ َنـو }َس لي  المرا  به الظـن الـهي و المسائل العلمية وامحكام الاو طو تها عند أهل العلم بالظن، 

ح مـن الظـن الـهي هـ  الها ـ  الـراج ،«أكهب الحد  »[ أو الهي ه  36]    :  َمَن اْلَحةَ  َشْيئ ا 
 وس ،هــل العلــم. وهالــ  امحكــام أ لاهــا ظنيــة وطو تهــا ظنــووت وــت بــه امحكــام عنــد أ  ،اسحامــالين

  ناز،  و هها، هها أمر مافة عليه.
يعنو إألا قلنا إن وج ب الصالة ق عو،  فو مسائل الصـالة مـا طو تـه ظنـو، يعنـو قـد يكـ ن  يـه  

، ل ـــن مـــا الـــهي جعلهـــا ظنيـــةق -عليـــه الصـــالة والســـالم- صـــ ح صـــحيحة صـــريحة طواـــت عنـــه 
، مـا الـهي «س صـالة لمـن لـم ياـرأ بفاتحـة ال اـاب»الصـامت وهـ   ـو الصـحيح:  حد   عوـا ة  ـن

المائــة جعلــه ظنياــاق النصــ ح الم الفــة المعارضــة،  هــ   ــزا مــن  رجــة الياــين الا عــو مائــة  ــو 
ه من   وت النايض بة لة أخرى وق ة ههو ام لة وضعفها، بعضهم  ـرى أ ـ إل   سوة قد تاراوح  ين

و س  ئـة، وال ـا و  نازعـه ياـ ا: س،  نسـوة خمسـة وطمـا ين. وهـهو أم لـة تنظيريـة، نسوة تسـعين بالما
ام لة ما يااا  يها م ل هها ال ـالم. ل ـن مـو أللـَ مـا الـهي جعـل حـد   عوـا ة أو حـد   عمـر،  

الحد   عمر بالالاو بالاو ا مـا  يـه إشـكاا، ق عـو، ل ـن حـد   عوـا ة باعاوـار أن ال ـال   ـين 
ه معنــ   سلاــه ظنيــةق أ ــ مــال جــ   الم ــالف.  ل لــة المعارضــة قــال ا:  سلاــه ظنيــةأهــل العلــم وام

، ويســـا ن ن مـــن أللـــَ  ـــ  كـــل مصـــل   ـــراجح عنـــد مـــن ياـــ ا   جـــ ب قـــراثة الفاتحـــة عل اسحامـــاا ال
 المسو ق. ما الهي  زَّا النسوةق وج   ام لة المعارضة الاو يسادا  ها من س  رى ال ج ب.

 .......  طاابا
  قماألا

 .......  طاابا
 .عل  ق ا من  رى أن كل أحا    الصحيحين ق عية

  واق و بصحة لما قد ألندا 
 وقيل ظناا ولدى محاايهم قد عزاو الن وي. 
 يعنـو ،ك يـر معرو ـة، وال ـالم  يهـاالمسةلة  ـو مسـةلة خوـر ال احـد و سلاـه علـ  الا ـو أو الظـن  

 .ل   سارلل  يها ما م ينا
 .ا االمتمال حاةًة ي َوى م  إمفى اا هتينا يحاةًة ال ي َوى""إال هن هذ طاابا
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 حا  المهاهد ال احد أحيا  ـا  ـو بعـض اموقـاب  اـرجح عنـدو أن  سلـة هـها الحـد   ظنيـة، طـم  ـر 
لـه عـن ا لظنـو، عليه من ام لة الما ية له ما  ر عه إل  الا عو، وقد  ر  عندو ما يعارضه مـا  نزَ 

مة لعلم س ياف عند حد، واسجاها   ا ير، ومعرو  عند أهل العلم، ولألئوه  مهاهد واحدل من ا
 . ظر ا لاعد  لا ير اسجاها  لأك ر من ق ا  و ك ير من المسائل

ي اع  "مإن ا  ي َو ةجع إاى قس  اامتعابهاتا ياام فم عليه مائ  مول ااصماى ووشاك هن طاابا
 .ميه"

أو «  ــين والحــرام  ــين، وبينهمــا أمــ ر م ــاوهاب الحــالا»كمــا جــاث  ــو حــد   النعمــان  ــن ب ــير: 
ـــاب،  «ما ـــا هاب»أو  «م ـــوهاب» ـــه وعرضـــه، ومـــن واقعهـــا »علـــ  الرواي مـــن تركهـــا الـــاورأ لد ن

ب ويضـعف خ امهـا إألا الـَاْمر  ،لمن النفـ ذ تسارلـ ل«كالراعو ح ا الحمـ    شـَ أن ياـو  يـه
 ، يــه  ليــل  ــدا علــ  تحريمــه ليــل  ــدا علــ  تحريمــه، أو    جــدعلــ  شــوث. أ ــت عنــدل هــها مــا 

وأقــدمت  ،و ليــل  ــدا علــ  إباحاــه،  ة ــت إألا مــا تــرجح عنــدل أحــد الاــ لين إمــا باجاهــا  أو  االيــد
 .محرم الصريح الوين و ال ،  شَ أن تاو  يه ،عليه،  ة ت ح ا الحم 

 .......  طاابا
اإل سـان الـهي عـ    جاث عن السلف أ هم  ارك ن تسعة أع ار الحالا خ ية أن ياع ا  و الحـرام،

 فســه علــ  أمــ ر مواحــة بحيــ  س يســا يو أن يصــور عنهــا، أس يحامــل أ ــه  ــو  ــ م مــن اميــام 
 ،أو  نــ ، كراهــة، ياــ ا لــَ:  ــو هــها ال ــوهة ، ــال يهــدو إس  نــ ، شــوهة ، وحــ  عــن هــها الحــالا

لاحـــريم مـــو وال راهــة س تااضـــو تحريمـــه،  ُياـــدم عليـــه، طـــم يفاـــدو إس مــو  ـــ ، مـــن اسخـــاال   ـــو ا
يــه   ي مــاهاــل بعـد أللــَ إلـ  الحــرام الـان ُياــدم عليـه، طــم   ،رجحـان الاحــريم، ياـ ا: المســةلة خال يـة

و طـم ياـ ،واإلك ار منه س شَ أ ه ل   يفادو  و   م من اميام ،... ولهلَ الامراث الحالاخال 
  اركـ ن تسـعة أع ـارطم ياو  يما ه  أعظم من أللَل ولهلَ  عم  و  اه السلف أ هم  ، و المكروو

م ــه مــو  لخ ــية أن ياعــ ا  ــو الحــرام، واإل ســان عليــه أن يحاــا  لد نــه لكمــا طوــت عــنهم ،الحــالا
 الاساهل  و م ل هها ي فل، طم س يفية إس وقو  يما حرم هللا عليه، وهللا المساعان.  عم. 

م  باانسابال "يإن قاو  ما  إمافى اا هتاينا مهاو قسا  اام تهافاتا يهاو ااواضاح اإلضاا طاابا
م عليااه ماان ههااد االجتهاا ادا إايااه ماا  ن؛سااه يباانساابال إاااى هنظاااة اام تهاافونا مااإن لااان ااُم ااف 

مواضااح ماا  م ااه ماا  اان؛اا  هي ماا  اإلثبااات إن قلناااا إن لااد م تهااف ملاايبا يهمااا علااى قااول 
م عليه إن لان مليًبا م  ن؛س اومر مواضحا يإال مم ذية" ئالا مااُم ف   .ااُمَخ   

 ،مةج ر إألا كان من أهل اسجاهـا ،  ـإن كـان مصـيو ا  ـو  فـ  اممـر  ـاممر واضـحيعنو معهور 
 وه  أجر اسجاها . ،أجر اسجاها  وأجر اإلصابة، و ن كان م  ئ ا  له أجر واحد :وله أجران
 .......  طاابا
 ق كيف
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 .......  طاابا
 س، قد يك ن ق عياا من حي  ال و ب وهير ق عو من حي  الدسلة.

 .......  باطاا
  نق أ

 .......  طاابا
ََ َواْ َحـــْر أ ـــت عنـــدل  و حكـــم هـــهو  ـــانـــاز، العلمـــاث ألـــم  ق اق عياـــ ألـــي [، 2]ال ـــ طر:  }َ َصـــلَ  َلَربَ ـــ

الصــالةق طو تــه ق عــو، ل ــن  سلاــه علــ  صــالة العيــد قــاا  هــا بعــض أهــل العلــم كالحنفيــة وشــيخ 
 . ة، سهيرهم قال ا: ق عية الدسل اإللالم وهيرهم، ل ن

ذ او "يقف ح رة من هذا اوصد هن قس  اامتعابهات مرلب من ح اةض اان؛  ياإلثباتح إ طاابا
ا باد ا  وت اةَضا اكان من قس  ااواضصاتا يهن ااواضح بإطال  ا  وت اةض ميه ن؛  مع إثباات

 .هو إما من؛  ق ً ا يإما مابت ق ً اا يهن اإلضام ُّ إنما صاة"
 ."اإلضا وَّ "س، 

" همسن هللا إايك. طاابا  ."يهما اإلضام َّ
 ."وأنَّ "س، 

نا ين ااواضاصيونه مذبذب بين اا ارم ح"يهنَّ اإلضام َّ إنما صاة إضاميًّا همسن هللا إايك. طاابا
مي رب عنف ب ض من همف اا رمينا يعنف ب ض مان اا ارف ا  ارا يةبماا ج لاه ب اض ااناا  

  .من قس  اامتعابهاتا مهو غير مست ر م  ن؛سه"
وهـها  ظيــر اخــاال  أهــل العلــم مــن أهــل الحـد    يمــا  اــر    ــين الصــحيح والضــعيف،  يمــا  اــر   

ســم  الحســن، والحســن اخالفــ ا  ــو حــدو والــهي اعامــد الماــةخرون أ ــه يُ  ، ــين الصــحيح والضــعيف
ــا كويــر ا، والســو  هــ  هــها الاه ــهب والاــر    ــين الصــحة والضــعف، حاــ  قــاا جمــو  وحايااــه اخاال  

م وياـرجح عنـدو أ ـه مـن قسـ ،هل العلم: إ ه س م مو  و تمييزو، الناقد قـد  ـدرذ هـها الحـد  من أ 
 االصحيح، وآخر  درله ويارجح عندو أ ه من قسم الضعيف، وهها الار    ين الاسـمين يهعـل طال  ـ
ـد بعضـهم أن الـهي ُي الـف  يـه مـن هيـر تـرجيح أ ـه  من أهل العلم يحكم عليه بة ه حسنل ولـها قعَّ

 ،حكم عليه بالحسن. وقل م ل هها  يمن ُي الـف  يـه مـن الـرواة، بعضـهم ُ  طاـه وبعضـهم يضـعفهيُ 
وبـــالنظر إلـــ  ق اعـــد الهـــرح والاعـــد ل مـــا  اـــرجح قـــ ا هـــها وس هـــها ُيحكـــم عليـــه بالمرتوـــة ال لـــ   

 وحد  ه من قويل الحسن. ،ويااا: صدوق 
ج إلــ   ظــر  قيــة وتفاــيأل والــول من الماصــ   أن م ــل هــهو اممــ ر تاوــا ن  يهــا ام ظــار، تحاــا 

 ـو  الار    ين هه ن امصلين أو  ين هاتين المرتواين يهعل الناظر قد يحاار  و أمرو، قـد يحاـار
 اممر.



 

 

 
 

8 

 (  1) املوافقررررررررررررا  لل ررررررررررررا يشررررررررررررر  كتررررررررررررا  

 

8 

ا، وكلها عليها اعاراضاب ك يرة من   جـ و و  الحد   الحسن تعر  ن ال ال   يه، امق اا ك يرة جدا
   تمييزو، ل ن هنال ق اعد تهعل الناظر بعد هـها الاـر ماعد ةل ولها جزم بعضهم أ ه س م مو  و 

يساروح إل  أ ه   ق مرتوة بحيـ  ُ ـر   يكـ ن مـن قويـل الماوـ ا، وبعضـهم وقـد يكـ ن مـن تسـاهله 
 ــو الناــد والاصــحيح و اــد الــرواة يحكــم عليــه بالصــحة، وال ــر  ال الــ  قــد يكــ ن مــن ت ــد و  ــو 

 .الضعيف، والمسائل العلمية م لها  صله إل  حدق اعد الهرح والاعد ل بالنسوة للرواة قد  
"مهااو غياار مساات ر ماا  ن؛سااها ملااذاك صاااة إضاااميًّا ات؛ااايت مراحااب ااظنااون ماا  اا ااوة  طاااابا

ه يااضع ا ي  ر  م رى اان؛  م  همف اا ارمين إثباات ضاف ا  ار مياها ماباوت اا لا  ماع ن؛يا
 .ن يضانا لوقوع ااتكلي  يعفمه"

الهمهــ ر علــ  أن ب ــن عر ــة لــي  مــن  ،«ار عــ ا عــن ب ــن عر ــةعر ــة كلهــا م قــف، و »حــد  : 
ــهكر عــن اإلمــام مالــَ وألكــروو عنــه  ــو كاــ  ال ــال  أ هــا مــن  ،عر ــة وس يصــح  يــه ال قــ  ، ُ 
وال قــ   صــحيح مــو اإلطــم، ياــ ا: لــ  لــم ت ــن مــن عر ــة مــا الــُا نو، مــا قــاا: ار عــ ا عــن  ،عر ــة

 نفـــو، ومـــر  أللـــَ إلـــ  الفهـــم  هـــم الـــن ، والـــن  وهـــها  ،َمنـــ ، ار عـــ ا عـــن مز لفـــة،  هـــها ُ  وـــت
 ، والنايضـان معـرو  أ همـا س"ماباوت اا لا  ماع ن؛ياه ن يضاان"مـا ي الفـ ن  يـه، ياـ ا:  ،صحيح

 .آلخر، ب ال  الضد نوس  رتفعان،  ال  د من وج   أحدهما  ون ا ،يهامعان
 ."مابوت اا ل  مع ن؛يه ن يضانا لوقوع ااتكلي  يعفمه" طاابا
 .ن أن تا ا: زيد مكلف وهير مكلفمكما ي

 ."يلااوجوب يعفمها يما هشبه ذاك" طاابا
ال جـــ ب  ـــو الهملـــة مـــا يضـــا و مـــن امحكـــام امخـــرى بهعـــل امحكـــام امخـــرى قســـم واحـــد ماا لـــة 

 ضدانق  أملل ج ب كهعل الاحريم  و ماا ل اإلباحة،  هما من ههو الحي ية  ايضان 
 .ن يضان طاابا

ــا مــن امحكــام الا ليفيــةعلــ  كــالم المجلــف  ا  يضــان، ول ــن إألا  ظر ــا إلــ  ال جــ ب باعاوــارو حكم 
ــا مــ ال ،  ــإألا كــان لــه أك ،ال مســةل م ــه قــد س يكــ ن واجو ــا ــا، قــد يكــ ن حرام   ــر مــن وس يكــ ن مواح 

 اــيض مــا صــار مــن بــاب النايضــينل من النايضــين س  رتفعــان وس يهامعــان، ب ــال  الضــد ن 
ل ــن يمكــن أن  رتفعــا. يعنــو ال جــ   والعــدم  ايضــان، مــا يمكــن شــوث م جــ    ،اللــه ن س يهامعــان

  .وهير م ج   أو م ج   معدوم، س، ب ال  الس ا  والوياض: هما أيألق ضدان
 .ر أو أخضر أو هير أللَ من امل انم هما قد  رتفعان  يحل محلهما ل ن آخر كةن يك ن أصف

بااوت اا لاا  مااع ثبااوت ااظاان هي ااعااك ضاافانا "يلااااوجوب يعفمااه يمااا هشاابه ذاااكا يث طاااابا
 .كااوجوب مع اانفبا هي اإلبامالا هي ااتصر  ا يما هشبه ذاك"
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م ، علم مو ظنل من المراتـ  س تااصـر علـ  العلـ"يثبوت اا ل  مع ثبوت ااظن هي ااعك ضفان"
ي  يـه وهـ  مـا يسـا   ا،الهي س يحامل النايض أو الظـن الـهي هـ  احامـاا المرجـ ح، قـد يكـ ن شـكا 

 .احاماا الراجح.  هو من باب الضد ال ر ان، أو وهم وه  احاماا المرج ح، والظن ه 
نيس "يهذا اوصد ياضح م  ن؛سها غير مصتاا  إااى إثباحاه بافايدا ياكان ال باف مان ااتاأ طاابا

نهاى عان »إن شاء هللا. ممن ذاك هنه  اميه بأمالال ُيست ان بها على مهمه يحنز له يااتمرن ميه
 .ا يةهونا اا لماء هجم وا على منع بيع اوجنال ياا ير م  ااهواء"«اغرةبيع ا

م هـــا هـــرر محـــض، امجنـــة  ـــو ب ـــ ن ام عـــام أو اإلمـــاث، هـــها س يمكـــن ال صـــ ا إليـــه وس إلـــ  
حايااــهل م ــه ممــا الــاةطر هللا بعلمــه. ال يــر  ــو الهــ اث هيــر ماــدور علــ  تســليمه،  هــ  مــن بــاب 

 تويو لمكة  و الماثق  أن السمَ  و الماث، تادر ال رر: يحصل أو س يحصل.
 .......  طاابا

 ق ماألا
 .......  طاابا

ي عند ا ها امم لة ههو، هها هرر وجهالة وهير مهزوم بحص له،  م ل هـها  خ لـه  ـو هم له الو 
 الحد   ما ي الف  يه أحد من أهل العلم. ل ن ألاذ الوناث يمكن ال ص ا إليهق 

 .ال طاابا
  قماألا
 ا ما يم ن.طااب

أشــياث مــا تاــدر. لمــاألا منعنــا  يــو الســمَ  ــو المــاث  ه، ل ــن  يــوتنظــرو وت ســر  أن  يــه شــوث تاــدر
 وأجز ا  يو الويت من هير ت سير للهدران وس الا اعد وس شوثق 

 .......  طاابا
 ق ماألا

 .......  طاابا
 ، ضرورة. ضرورةههو 
 كمل.
اءا يعلاى "يةهونا اا لماء هجم وا على منع بيع اوجنال ياا ير م  ااهواء يااسمك م  اام طاابا

 .جواز بيع اا بَّال اات  معوها مغيَّب عن اوبلاة"
، ل ــن مــا هــها الح ــ ق اشــوث، تهــد  ــو  اخلهــا ح ــ    أوبــال    أوالهوــة م ــل الهوــة وم ــل ال ــ ب 

، تـراو د ت ـ ن مـن المزا ـل! صـحيحل م ـَ مـا ص  ق ما تـدري، أو مـ ا  أخـرى قـ أوتعلم أ ه ق ن 
 .  عم...  ل ها ما ويرى  ،يا عهاتسامح ا  و م ل هها، ل  كل واحد ي اري جوة ل ن العلماث 

 ."ياو ب يع معوها بان؛راد  المتنع" طاابا



 

 

 
 

10 

 (  1) املوافقررررررررررررا  لل ررررررررررررا يشررررررررررررر  كتررررررررررررا  

 

10 

ا ما س   وت الااالس  م ه م ي ، ل ن  ل عم. ما تويو الح   لحاله  .  وت توع 
 .ععر ن"راء اافاة معاهرًة مع امتمال هن ي ون ااعهر ثالثين هي حس اًل ي "يعلى جواز ل   طاابا

يعنــو  ،اليــ م الزائــد أو النــاق  هــها مههــ ا  ــين ال ــر ين س يمكــن ال صــ ا إليــه، وكــهلَ ُمعاومــة
ة وخمســة الاــةجير بالســنة، الســنة قــد ت ــ ن طالطمائــة وخمســين، طالطمائــة واطنــين وخمســين، طالطمائــ

 .ة و ا وخمسين،  يها زيا 
 "يعلى د ول ااصمام مع ا تالف عاادة ااناا  ما  اسات مال اامااء يطاول االبا ا يعلاى طاابا

 .ُشرب ااماء من ااس اء مع ا تالف اا ادات م  م فاة اار "
امجرة واحدة، ل ن واحد يسا رق من الماث ضعف ما يسـا رقه هيـرو، ومـن ال قـت  "د ول ااصمام"

ه اوت ن  ــو هـها تفاوت ـا كويــر ا، ل ـن واحــد لـه عــا ة إألا وضـو لــضـعف مـا يســا رقه هيـرول م ــه لـياف
لـ  س شَ أن  يه م ـاة ع الماث، هها أمحمام وأجرو للناذ تضوط الساعة ر  الساعة الماث باللار 

 .المكلفين
  هد ماله يا شيخ اابوميه اام؛توح؟ طاابا
 ق كيف

  اابوميه اام؛توح دا د م  هذا؟ طاابا
 ،  عم.ثيهول

الن؛كااك ااكارحه م  اويل يقلته مع عفم  حهذان طرمان م  اعتباة ااغرة يعفم اعتباة "م طاابا
 .عنه م  اااان "

وواحــد  ،مــن المــاث: بعــض النــاذ ي ــرب طالطــة أضــعا  ال ــا و، واحــد يكفيــه كــ ب بكــهلَ ال ــر 
 أربعــة، س شــَ أن هــها  يــه  ــ ، هــرر. ل ــن م ــل هــهو الــدقائة لــ  ُكلــف النــاذ ،يحاــاج إلــ  طالطــة

ا ُيعلـن مداخلة  و الن ، اموا، مسةلة الداخلة  و هها أو دقة لا درب حياتهم. والمسةلة ال ااوعها  
 عنه من الو  يـه المفاـ ح، س شـَ أن بعـض النـاذ ت فيـه اللامـة واللاماـان، وبعضـهم مـا يكفيـه كـل

  ، اموا أوالم ضــ ، مــن ال عــام!  افــاوت نل ولــهلَ ت الــف  يهــا  اــاوي العلمــاث  ــو إلحاقهــا بــالن
 الن ، ال ا و، وس شَ أ ه لي  هنال ضرورة تسادعو أن  اهاوز م ل هها الافاوب.  عم. 

 .......  طاابا
  .س

 .......  طاابا
ها وهللَا أ ــا أكرهــه كراهــة شــد دةل م ــه  يــه تفــاوب كويـــر  ــين امَكلــة، اآلن لــ   خــل رــائر إلــ  هـــ

 المسهد ما حكم  يعهق 
 .......  طاابا

  قماألا
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 .......  طاابا
الماــدور علــ  تســليمهل من المكــان محصــ ر، وكــهلَ لــ  كــان الســمَ  ــو حــ ض صــ ير. ل ــن 

  و مروحةق  وباعه واحد عل  طان   ،ا ارضنا أن هها ال ائر  خل المسهد
 .......  طاابا

 ق ماألا
 .......  طاابا

رذ  .  خل رائر  ـو  معا    ا ال يصح  يعه حا  ُيسلم لليم   اأق ا: ما  ام هها اسحاماا م ج    
ياــو  يــه، أخيــر ا وقــو  ــو حهــر ال ــيخ، وقــو  ــو  امــا لاــو مكا  ــ ،الــرازي بالمســهد،  ار  ار وعهــز

 :قاا -ما أحفظ ال عرأ ا  -ا ن ُعنين  ظم قصيدة وقاا  يها : يه شاعر يااا له وكانحهرو، 
 وأ ت مالأل ال ائفين!  
 ه   ا لم عل  لسان هها ال ائر، ما ،عنو المسةلةي خا  منه ال الب جاث لَ. يها ال ائر الهه

 أمن إس أ ت.
 .......  طاابا

  عم، أ ت ما شاث هللا عليَ، أ ا ما أحفظ.
 .......  طاابا

 ق ماألا
 .......  طاابا
 شوَق
 ر يطاة يمس ت ....... ئالا طا طاابا

 وله صاح ق من مال هق 
 ما هعرف يا شيخ. طاابا

 ، له مالَ هها. ل 
 .......  اطااب

 له مالَ، ما يصح.
 .......  طاابا
 ما يصح. ،س س

 قا  ال طاابا
 . عملا ة 
 .......  ياو حرلته يا شيخ طاابا
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ل نه من سر،  ،حو ما ماب ، ه المروحة هو دخل ال ائر وتضربه ه  ل  م ال  أ ت ما عليَ منه، 
يمــ ب، طــم جــاث صــاحوه  أن ألكيه قوــل مــا يمــ ب، يســافا  مــن لحمــه، واحامــاا لــ  تركاــهلــةتاــ ا: 
 تا ا أ تق  ماألا ، ابع رين ألف   اشارياهوقاا: 
 .......  طاابا

 الايم، حمام يصل إل  هها الحد.  ههو امن  يه أ  اع  
 .......  طاابا
 ما تضمنق أم تضمن 
 .......  طاابا

لها المة س يعـدم ل ههو امم ر الاو س تدركها وس تعر  أقيامها، الس ...م َ مصلح، ل ن  وا  
، اأو بعيــر   اشــوث. هــ  ياــ ا: لــ  أ ــت تركاــه عالهنــاو وعا ــاو هللا. أو جــاثب عاــرب ولــدهت عنــز  

 احسـ  م ـل  أن ا الوعير!  عل  اإل سانهتا ا:  دا ما تم ب أألكيه، وقاا لَ: ب مسة مال ين ه
 لئال ُ دع  عليه طم بعد أللَ. لههو امم ر

 .يغر   طاابا
  عم.  ،ي رق 
ه كد مسأاال يقع ااخالف ميها م  باب ااغرة مها  متوسا ال باين اا ارمينا ه اذة بعاب"م طاابا

 .من لد يامف منهماا ممن هجاز مال إاى جانب اايساةةا يمن منع مال إاى اا انب ا  ر"
ــ لريــ ، الاــةمين لــ اث كــان علــ  اممــ اا أو علــ  ام فــ   يــه هــرر كويــر  امعين ــ ام ــَ تــد و مول  

و نهاية س تدري كم تسافيد من هها المجمن  يه، تجمن علـ  صـحاَ مـ ال  وتـد لمدة لنة، طم  و ال
ــا، قــد تحاــاج مــن ام ويــة والعالجــاب والمراجعــاب إلــ  ع ــرة أضــعا  ع ــرين ضــعف، وقــد  مول  
 تسلم من اممراض مـا تـراجعهم وس مـرة، وهكـها  ـو اممـ ر امخـرى: الاـةمين علـ  لـيارة تـد و لـَ

يصــلح ن لــيارتَ بع ــرة آس . هــها هــرر كويــر، وم لــه الضــمان   ،حــا ث ياــوطــم  ،طالطمائــة ريــاا
ضمان السياراب وامجهزة، ت اري عل  الضمان لمدة لناين أو حا  تم ـو مائـة ألـف مـ ال ، وقـد 

، ضـمان الهـ اسب، ئ اوقـد س تحاـاج شـي ،تا لف ال كالة عل  ليارتَ أضـعا  أضـعا  مـا   عـت
ن ،. ل ن ماألا يا ا الم اري الهي ُيفرض عليه هها اممرق ضمان، كل الضما اب ههو من هها ال

ر  و واما  يه  يو وس شراث إس  هها اممرق إألا كان قيمة الضمان لها وقو  و ال من صار لها اعا
لـ  أللـَ ،  ـاممر لـهل، وأ ـا مكـرو عاأ  ـو طالطمائـة ويمكـن مـا أحاـاجهم أ ـد  العاد، أما إألا قاا: أ ا 
  .مسةلة أخرى. عا   الصيا ةمن هير اخايار، ههو 

 .......  طاابا
 يعنو اإلجارةق 

 .......  طاابا
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 س، النظر سلاعماا أولا  الناذ، وما  زيد عل  الاعماا أولا  الناذ يك ن مضراا.
  ؟مرامي ن   طاابا

 ، حرام عليه ه ،  عم
ة ا هـها تـد و الـ زار عل  كل حاا: عا   الصيا ة، ومن ألل م  ي ب هللا، عا   الصيا ة م ـل مسـهد 

س  و ُعاـد معهـا العاـد قـداـا أ ري كـم  ـد ع ن، ل ـن ال ـركة ال، ا اراض، ماعليه ع رة آس  لن يا 
المكيفـاب ت ـرب كلهـا طـم  ةت فـأن ، ويمكـن أو شوث من هـهاخرب مصواح  و السنة،  اتا لف ألف  

رل من الافـاوب بعد كمق أضعا . س شَ أن هها هرر وجهالة وهرر من حي  النظـر هيـر م افـ
ا. ل ن هم اعامدوا عل  ق ا من يا ا باله از باعاوار أن ههو أم ر   ُصـر   ل  ُ قة  يها اكوير جدا

 فهـم أك ـر مـن أللـَ،ن وأشـياث  ـو الاـدقية ت ل    عليها من امم اا أك ر من أللَ، يكـ ن لهـم محالـو
 ل ن هو  و امصل هرر كوير من الن ، الهي س ي افر. 

  إايك يا شيخا "اايساةة" ااتيسير يا شيخ؟ طاابا همسن هللا
 ق ماألا

 طاابا "اايساةة"ا قالا "ممن هجاز مال إاى جانب اايساةة"؟
  يسـرون والفاـه الميسـر، و يـه  ـاذ  احـرون وي صـف ن  ايعنو الاسهيل، يا ا: تعر  ن أن  يه  ال  

 .المر   و أللَ إل  النية والاصد بالا د د. وعل  كل حاا
ى ك مسأاال زلاة ااصل ا يذاك هنها  هجم اوا علاى عافم اازلااة ما  اا اريض يعلا"يمن ذا طاابا

 .ا"خالف ميهاازلاة م  اان فونا ملاة ااصل  اامباح االست مال دائًرا بين اا رمينا مذاك يقع اا
ا  ـ ،وهها يمكن أن ُيساعمل  يه ما يسم  باياذ ال وه، قيـاذ ال ـوه ين وهـ  أن يكـ ن الفـر، ماـر   

ا به،  ُيلأصلين  .حة بةقربهما شوه 
 باول ذااك مان اا؛اساقا يصااة"ياح؛ اوا علاى قباول ةياياال اا افل يشاهادحها يعلاى عافم ق طاابا

 .ااصاُل دائًرا بينهما" اام هول
 ق "المهه اُ "

 ."يصاة اام هوُل ااصال  دائًرا بينهماا موقع ااخالف ميه" طاابا
 أيألق  "صاة اام هوُل"ول ن ر عاه قوُل طم جررتهق 

" باطاا  ق"اام هوُل ااصال 
 "الحاَا"،  عم.

 . ن   طاابا
 مضا  إليه.

 طاابا مضاف إايه ن  . همسن هللا إايك.
  يه أاق و ُيضا   وكيف
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 .......  طاابا
أو  يمــا ُأضــيف   ــها المضــا  م افــر، يعنــو إألا كا ــت اإلضــا ة لفظيــة وُوجــدب  ــو المضــا  إليــه

 .إليه المضا  إليه
د جاناب يهن اابهيمال ال حملكا ياما ه ذ اا بف ب رف مان لا ااصر يملك"ياح؛ وا على هن ا طاابا

 .ا تل؛وا ميها هد يملكا هم ال؟ بناًء على حغليب م   همف اا رمين"
 وما الهي ُألحة به العود  و هها الوابق هل ُألحة بالحر أو بالوهيمةق 

 .......  طاابا
 ق ماألا

 .باابهيمال طاابا
 .......  طاابا

وهـ  م ـاا مـن أم لـة قيـاذ ال ـوه، ل ـن الهمهـ ر علـ  أ ـه  ،ر    ين هه ن امصـلينه  شوهه، ما
 يملَ أو س يملَق 

 ....... طاابا
 س يملَ، إلحاق ا له بةيألق 

 .اابهيمال طاابا
  ن حا ق اإل سان مو ههاق!أالوهيمة، 
 .......  طاابا

 ق ماألا
 .......  طاابا

 ق ماألا
 .......  طاابا

  عم.  منها،م لة معرو ة عند أهل العلم، وأن الممل ل عل  كل حاا ههو أ
 .......  طاابا

 العروض المساعملة، العروض المساعملة.
 .......  طاابا

 س س، س س.  عم.
يب اف  "ياح؛ وا على هن ااواجف الماء قباد ااعاريع ما  االاالة وتوضاأ يال يلال  بتيمماها طاابا

نا يإعااادة االااالةا يمااا بااين ذاااك دائاار بااين اا اارميإحمامهااا ي ااري  ااوقاات ال ولزمااه ااوضااوء 
 .ما تل؛وا ميه"
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 يعنو هـل يعيـد إألا جـاث المـاث بعـد الفـراد مـن الصـالة وقوـل خـروج ال قـتق اخالفـ ا  ـو أللـَ، مـنهم
 .الة ا اهت كما ل  خرج ال قتمن ألحاه بما قول الصالة، ومنهم من  ظر إليه أن الص

ال غير حاب  إذا ا  حظهر حاب اٌل األصد م  اابيعا يعلى هنها "ياح؛ وا على هن ثمرة ااع رة طاابا
 .اها إذا ُجذت"

ــهلَ يهيــزون الويــو ب ــر  الا ــول م ــه يكــ ن  يعــه مســااالا  ، وأمــا  ــدون شــر  الا ــو قوــل  ــدو ول
 .مما س خال   يهال يه ز  يعه، وبيعه توع ا مصله  صالحه 
مه ههد""يا تل؛وا ميها إذا لانت ظاهرةا يإذا همت طاابا  .ى يامف يعرَّ
 ."عَرمه"
 همسن هللا إايك. طاابا

 .يعنو عَر  الا ا وعَر  الاائل
ريا ذاااكح "يإذا همتاى ياماف يعَرماه ههاد اإلجمااع يهقاريا بااا بولح مإجمااع باح؛اا ا هي هنكا طااابا

 .وا ميه"مغير إجماع باح؛ا ا مإن س توا من غير ظهوة إنكاةح مفائر بين اا رمينا ملذاك ا تل؛
 .ا، السك تو، اخالف  يه أهل العلميعنو  و اإلجم

ع بماا ال "ياامبتفع بما وتضمن ل؛ًرا من غير إقاراة باااك؛ر دائار باين طارمينا ماإن اامبتاف طاابا
ًما به ايس من اومالا مااوسط مختل   ياها هاد موتضمن ل؛ًرا من اومالا يبما اقتضى ل؛ًرا ملرَّ

 .هو من اومال هم ال؟"
ــرة هــل  لحاــ ن بال فــار، أو بالمســلمين يعنــو أربــاب الوــد،   ــال ي رجــ ن  ــهلَ مــن الــد نق ،المكفَ 

 ولهل م تهدون  و أحكام امئمة  ـو هـها الوـاب  ـو ال ـالم اإلجمـالو علـ  الاـ ا يحكمـ ن بـال فر،
م ـه ياـ ا  لن الزم  ـري كـا رإ :من قاا ب لة الارآن مكفَّر عنـد جمهـ ر السـلف، ل ـن هـل  اـ ا

م ا فير بـالعين هيــر الا فيـر بال صــف واإلجمـاا. م ــل لعـَن مــن ور  ال ـر،  لعــنهب لـة الاـرآنق  ــال
ر، ل ـن مـا تاـ ا ،«آكل الربا وم كله»، «لعن هللا شارب ال مر»جملة:  : إل  آخـرو، ولعـن المصـ َ 

 .وهير أللَ.  اإلجماا هير الاعيين م َ تص ر م ال ، ال اشمة والمسا شمة، للعنَ هللا
 ا د يااملاد اح؛ اوا علاى هن اابااة  ح اااى موصاوف بأيصااف ااكماال باإطال "يهةباب اانص طاابا

مااالا ليعلاى هنااه مناازَّ  عان اان ااائ  بااإطال ا يا تل؛ااوا ما  إضااامال همااوة إايااه بنااًء علااى هنهااا 
فم يعاافم إضااامتها إايااه بناااًء علااى هنهااا ن ااائ ا يماا  عاافم إضااامال همااوة إايااه بناااًء علااى هن عاا

 .اًء على هن اإلضامال إايه ه  ااكمالا يلذاك ما هشبهها"اإلضامال لمالا هي إضامتها بن
عنـه أو علـ  لسـان  -جـل وعـال-والحكم  و أللَ عند لـلف اممـة وأئماهـا هـ  طوـ ب ال صـف هلل 

عـــن هللا أو عـــن  -جـــل وعـــال-م هلل لـــاس ،  ـــإألا طوـــت ال صـــف أو-عليـــه الصـــالة والســـالم- ويـــه 
ما وراث أللـَ، هـو كمـاا علـ  أي حـاا، ولـ   هـم ال  لافت إل   ، -عليه الصالة والسالم-رل له 

 اـ ا:   وـت  ، جل وعـال، لـوحا ه وتعـال عزَّ وجلَّ ها  ا  وأرا  أن  نزو هللا عنها منها من  هم أ 
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مــن هيــر تم يــل وس تع يــل وس  -عليــه الصــالة والســالم-ومــا أطواــه لــه رلــ له  ،مــا أطواــه هللا لنفســه
َميُو اْلَوَصيُر }َلْيَ  َكَم ْ ت ويه وس، إل  آخرو:   [،  عم.11]ال  رى:  َلَه َشْوٌث َوُهَ  السَّ

 .......  طاابا
 ق ماألا

  هذا ااكالم هد ....... ااعاطب ؟ طاابا
 .عل  ررياة امشاعرة، عل  رريااهمس، 

 ."مكد هذ  اامسائُد إنما يقع ااخالف ميها" طاابا
"  ."اامسائد 
رمين طااإنمااا يقااع ااخااالف ميهاااح ونهااا دائاارة بااين  "مكااد هااذ  اامسااائد   همساان هللا إايااك. طاااابا

ا ب  لياات ه م  اا ياضصينا مصلد اإلش ال يااترددا يا لك ال ح ف  الًما ياقً ا بين اا  الء م تفًّ
  ميهمااا هي ماا  اان لياااتا ال مبنيًّااا علااى ااظاان يال علااى اا  ااعا إال دائاار بااين طاارمين يال يختلاا

 إن شاء هللا. اة بينهماا ماعتبر  ح ف  لذاكهصصاب اال تالف م  ااواس ال اامتردد
بلايًرا  ملدا يبإم ام اانظر م  هذا اام نى وترشح الناظر هن وبلغ دةجال االجتهادح ونه يلاير

  بمواضع اال اتالفا جافوًرا باأن وتباين ااه ااصاق ما  لاد نازااال ح ارض ااها يوجاد ذااك جااء ما
ياا  قلاتا ابياك. «عبف هللا ابان مسا ود يا»قالا  -صلى هللا عليه يسل -مفو  ابن مس ود هنه 

 هعلاا  اانااا »قلااتا هللا يةسااواه هعلاا . قااالا  «.هحاافة  ه  اانااا  هعلاا ؟»ةسااول هللا. قااالا 
 «".ستهاهبلره  بااصق إذا ا تل  اانا ا يإن لان م لًرا م  اا مدا يإن لان وزم  م  

اإلجمــا، وال ــال   ــو  حــاا هــها الحــد   شــد د الضــعف  ــال ُ لافــت إليــه، واشــارا  معر ــة مــ ارن
 م ه ي الف ما أجمو عليه العلماث، لالمهاهد م ج  ة  و كا  أهل العلم، يعر  م ارن اإلجما،

و من أجل أن تفاح له آ اق ال ولهلَ ال ا  المجلفـة  ـ لويعر  م ارن اسخاال  كما أشار المجلف
ناـل هير مسلَّم، ك ير ممـن  عل  رال  العلم أن  ديم النظر  يها، و ن كان ك ير منها  ..اإلجما،

اإلجما،  اساهل  يه وس يسلَّم له اإلجمـا،،  ـل مـنهم مـن  اـل اإلجمـا، و اـل ال ـال   ـو م ضـو 
آخــر، وهــها م جــ    ــو إجماعــاب ا ــن عوــد الوــر والنــ وي وا ــن قدامــة وا ــن المنــهرل من اإلجمــا، 

ا ، ولــها بعضــهم س  ــرى يعنــو الهــزم بــه بعــد تفــرق الصــحابة  ــو اممصــار، يعنــو  و ــه خــرق الااــ
 م ل هها اإلجما،، و ن كان امصل أ ه   َجد هيوة ل ال  العلم حا  يهد الم الف. 

وهها ال الم الهي قلناو من وجـ   الانـاقض  ـو أحكـام بعـض أهـل العلـم  ـو بعـض المسـائل، جعـل 
ــاألكر ــاه مــنوألكــر مــنهم  -ال ــ كا و ياــ ا: و عــاوى اإلجمــا، الاــو  ــدعيها  الــة اإلجمــا،   -م آ ف 

 تهعل رال  العلم س  هاب اإلجما،. 
وأق ا: إألا ُ ال اإلجما،  عل  رال  العلم أن  هاب اإلجما، حاـ  يهـد مـا ي الفـهل م ـه قـد يكـ ن 
ــا حاياياــا، وعلــ  رالــ  العلــم الــهي ُيعــد  فســه علــ  النفــو العــام واسجاهــا  أن ي لــو علــ  مــا  إجماع 
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وكا  اإلجما، معرو ة، وكا  ال ال  يعنـو مـن أقربهـا  ُكاَ  من ُكاَ  اإلجما، وكا  ال ال ،
 داية المهاهد واإل صاح س ن هويرة وكااب عنـد ال ـا عية الـمه رحمـة اممـة  ـو اخـاال  امئمـة، 

ــ ــا ل الــ  العلـــم أن  ــو هــهو المســـةلة خال   وأن هــها ال ـــال  س  ــد لــه  ـــو  ا،يعنــو هــهو تفـــاح آ اق 
وحينئــه  ، ليلــهويوحــ  عــن  ،مــن قــاا  هــهامــة،  يوحــ  عمن الم ــالف مــن امئ لامصــل مــن  ليــل
 .تا  ن لديه امهلية

الفا "مهاذا حنبياه علاى اام رماال بمواقاع ااخاالفا يااذاك ج اد ااناا  اا لا  م رماال اال ات طاابا
 .م ن قتادةا من ا  ي رف اال تالف ا  يع  هن؛ه اا؛ ه"

لـ  لهي يعر ه، وس شـَ أن اسرـال، ع، قد يك ن أضعف امق اا هها ااواحد   من س يعر  إس ق س  
ــم إلــ   رجــة اسجاهــا ، و ن كا ــت مــن هيــر  أقــ اا أهــل العلــم إن كا ــت بة لاهــا  اجهــل رالــ  العل
الـــادسا كمـــا هـــ  شـــةن بعـــض مـــن  ناـــل ال ـــال  المهـــر   عليـــه أن  وحـــ  عـــن اسلـــادسا لهـــهو 

 .ي ازن  ينها ويرجح الراجح  دليلهوينظر  و ههو ام لة و  ،امق اا
اا   "يعن هعام بن عبياف هللا اااراز ا مان اا  ي ارف ا اتالف اا اراءة ملايس ب ااة ا يمان طاابا

 .ي رف ا تالف اا؛ هاء مليس ب؛ يه"
 لحظة لحظة، "من لم يعر  اخاال "ق

 ."اا  راءة " طاابا
 ق ماألا

 ."اا  راءة" طاابا
 ."ااَ َرهة"س، 

 طاابا همسن هللا إايك.
 المرا  الُارَّاث.

 .؛ يه"بف اا؛ هاء مليس ن ا  ي رف ا تالف ااَ َرهة مليس ب اة ا يمن ا  ي رف ا تال"م طاابا
 و و تفسير ال وري من أوله إل  آخرو: اخالف الَاَرأة  و... ههو ال لمة.

 .......  طاابا
  عم. 
إناه إن "يعن ع اءا ال ونبغ  ومف هن ُي؛ت  اانا  متى ي ون عااًما با تالف اانا ح م طاابا
 . ن لذاك ةد من اا ل  ما هو هيثق من ااذ  م  وف "ا  ي

 " و  ديه".
 ."ما هو هيثق من ااذ  م  وفيه" طاابا

 ارلــو عليــه لا يــر لــم ي لــو عليــه، ولــ  ل م ــه قــد يكــ ن الاــ ا الــراجح  ــو هــهو المســةلة قــ س   عــم
 .اجاها و
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الف   علًمااا بااا ت"يعاان هوااوب ااسااختيان  ياباان عيينااالا هجَسااُر اانااا  علااى اا؛تيااا هقلهاا طاااابا
 .اا لماء"

ي يمنعه من أن ُيفاوق إألا كان ما عندو قـ ا معـارض هال  ماصحيح، إألا صار ما عندو معارض 
ا هلما ترجح عندو، ما يعر  هير ه  .يفاو  هها الا اهرأ و ايلا الا ا، ق ع 

 ."زاد هووبا يهمَسك اانا  عن اا؛تيا هعلمه  با تالف اا لماء" طاابا
ــ ه يــاسحامــاا يكــ ن ل ــال  الــهي هــها ا  عــمل من مــن امقــ اا مــا هــ  أرجــح ممــا  علــ  أن اقائم 

 اعامدو، س شَ أ ـه لـ    اـر   عـن الفايـال م ـه قـد يكـ ن  ـو امقـ اا امخـرى مـا هـ  أرجـح، إس
 ـو  يلـه،  إ ـه حينئـه  س  ـدخلإألا الااص  امق اا والااص  ام لة وترجح عنـدو الاـ ا الـراجح  دل

 .هها
ههاد  يعن مااكا ال ح وز اا؛تيا إال امان علا  ماا ا تلا  ااناا  مياها قياد ااها ا اتالف" طاابا

ْلا  ااناساخ ياامنساو -صلى هللا علياه يسال -ااره ؟ قالا الا ا تالف هصصاب مصمف  مان  ا يع 
 .اا رهن"

 ."وَعَلمَ "
صالى هللا -"يَعل َ  ااناسخ ياامنسو  من اا رهن يمن مفو  اارسول هللا  همسن هللا إايك. طاابا

 ."-عليه يسل 
 اللهم صلَ  عليه.

 ."يقال يصيى بن َساَلما ال ونبغ  امن ال ي رف اال تالف" طاابا
م"أو  "ابن َساَلم"عندل   ق "َسالَّ
م" طاابا م ا ال ونبغا  امان ال ي ارف همسن هللا إايك.، "َسالَّ  اال اتالف هن "يقاالا يصياى بان َساالَّ
 .ُي؛ت "

م م د  إس و  وـد الـد عو الد عود هللا  ن َلاَلم، ووالد محمد  ن َلـاَلم علـ  ال ـال   يـه، ه  كل َلالَّ
 .هللا  ن َلاَلم باستفاق م فف

ا ن ي ول هاذ"ال ونبغ  امن ال ي رف اال تالف هن ُي؛ت ا يال ي وز امن ال ي ل  اوقاي د ه طاابا
 .همبَّ إا "

 ."أح   "
اًماا. مان اا  يسامع اال اتالفا ماال ح اف  عا. يعن س يف بان هبا  عريباالا "هذا همبُّ إا    طاابا

 يعن قبيلال بن ع بالا ال ي؛لح من ال ي رف ا تالف اانا .
ااك يلالم اانا  هنا لايرا يماصاله م رماال مواقاع ااخاالفا ال م؛اد م ارد ااخاالفا يم رماال ذ 

ماا   إنمااا حصلااد بمااا ح اافم ماان اانظاارا مااال بااف منااه اكااد م تهاافا يلايااًرا مااا ح ااف هااذا المص  ااين
 .ظر لاامازة  يغير "اان
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 .......  طاابا
 ق ماألا

 .......  طاابا
 ألوابه، ألوابه.

* * * 
 ا همضد حص يق يم ن هن ي تنيه طااب اا ل  اكتاب ااموام ات؟هها يسةا يا ا

 ق همضد طب ال 
ال اــاب ُروــو أوس   ــو تــ    قوــل مائــة وخمســين لــنة، طــم ُروــو  احايــة محمــد ال ضــر حســين  ــو 

 ة لنة ألف وطالطمائة وواحد وأربعـين، طـم بعـد أللـَ ُروـو  احايـة محمـد  ـن عوـد هللاالم وعة السلفي
 ـيخ ة الوتعليااته  فيسة، طم ُحاة أخيـر ا النسـخ الم جـ  ة اآلن  احايـ ، راز، وههو أ ضل ال وعاب
ي مــا لــه عنايــة بامصــ ا ت فيــه، و يهــا زيــا ة تحايــة وزيــا ة ت ــري  هم ــه ر هــهو رالــ  العلــم الــ

 وأشياث يسافيد منها رال  العلم. ،أحا   
 

 اللهم صلَ  وللَ م عل  عودل ورل لَ.
 
 


