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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم طالب:
 عین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین. 

ور تنبني "فصل: إذا ثبت هذا، فال بد من النظر في أم :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الشاطبي 
ا لـه؛ منهـا: أن زلـة العـالم ال �صـح اعتمادهـا مـن جهـة، وال األخـذ بهـا تقلیـدً  على هـذا األصـل؛

ا ب جعل ها لم �ُ وذلك ألنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك ُعدت زلًة، و�ال فلو �انت معتد�
ها إلـى لها هذه الرتبـة، وال ُنسـب إلـى صـاحبها الزلـل فیهـا، �مـا أنـه ال ینبغـي أن ُینسـب صـاحب

ة المخالفـ ال أن ُ�شنع علیه بهـا، وال ُینـتقص مـن أجلهـا، أو ُ�عتقـد فیـه اإلقـدام علـىالتقصیر، و 
وغیـره  �حًتا؛ فإن هذا �له خالف ما تقتضي رتبُته في الدین، وقد تقـدم مـن �ـالم معـاذ بـن جبـل

 .ما ُیرشد إلى هذا المعنى"
محمــــد وعلـــى آلــــه الحمـــد هلل رب العــــالمین، وصـــلى هللا وســــلم و�ـــارك علــــى عبـــده ورســــوله، نبینـــا 

 وأصحا�ه أجمعین.
 ، �عنــي مــن التحــذیر مــن زلــة"فصــل: إذا ثبــت هــذا": -رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد، فیقــول المؤلــف 

هـا العالم؛ ألنه �ضل بها أناس ممن �حسنون الظن �ه و�تبعونه و�قلدونه فیـه، �فتـرض فـي الزلـة أن
ضـي أن زلـة، و�ضـافتها إلـى العـالم تقت سـمَّ ، و�ال لم تكن أو لم تُ -جل وعال-قول مخالف لمراد هللا 

�كــون هــذا العــالم ینطبــق علیــه الوصــف، مــا هــو متعــالم، مــن ینطبــق علیــه الوصــف، وممــن �صــح 
ین االقتــداء �ــه وتقلیــده ممــن اتصــف �ــالعلم والــدین والــورع. اآلن �كثــر الزلــل مــن �ثیــر مــن المنتســب

 ال هــؤالء، لكــن إذا حصــلت هــذه الزلــةوالمتعــالمین، لكــن النــاس �عرفــون و�میــزون، ال �غتــرون �أمثــ
لـدین مـن عـالم، والعـالم مفتـرض فیـه مـا ذ�ـره أهـل العلـم: العلـم وا -جـل وعـال-والمخالفة لمـراد هللا 

 .والورع
 ما لم �ضف للعلم والدین الورع            متبع ولیس في فتواه مفتٍ  
هــذا الــذي زلتــه �خشــى منهــا، ، -جــل وعــال-هــذا الــذي إذا زل وأخطــأ وأفتــى �مــا �خــالف مــراد هللا  

مثـل هـذا ال یتبعـه إال صـاحب هـوى. ودخلـت امـرأة عجـوز مـن محارمنـا قالـت: فوأما من �ان أمـره 
أرأیت فالًنا جزاه هللا خیًرا �فتي سمعته اآلن وأنا في الطر�ق �الرادیو �فتي �ـأن الحلـي ال ز�ـاة فیـه؟ 

وأفتي �أنـه ال ز�ـاة فیـه، لكـن رأي فـالن  ،هلیست هوى، أنا مثل ،قلت لها: �ا أم فالن، المسألة دین
معي في �فة وابن �از وابن عثیمین في �فة؛ ألن المسألة مسـألة دیـن مـا هـي �مسـألة اتبـاع هـوى 

. فمثــل هــذا العــالم إذا زل وقــد تــوافرت فیــه الشــروط الثالثــة، أو..أن هــذا �صــلح لــه و�خفــف عنــا 
ال �قـع فـي جهة، ومن جهة أخـرى أ �قلده فیها منال دي �ه إذا تبین له أن هذه زلة أینبغي لمن �قت
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رضـي -عرضه و�تر�ه في جمیع ما �قول، وال �كون عوًنا للشیطان علیه �ما تقدم في �الم معـاذ 
 . -هللا عنه

ذا هـ، لكـن قـد �كـون سـبب "كما أنه ال ینبغي أن ُینسـب صـاحبها إلـى التقصـیر"أما قول المؤلف: 
واسـتفرغ وســعه فـي البحــث، لكنـه أخطــأ. قـد تكــون مقدماتــه  ،الزلـل التقصــیر، قـد �كــون بـذل الوســع

. فهــو مــأجور علــى ذلــك، وال عنــده أكثــر ممــا حصــل �مــا �قــال: لــیس فــي صــحیحة، ونتیجتــه خطــأَ 
د اإلمكان أكثر مما �ان. لكن قد �كون سبب الخطأ والزلل التقصیر أو القصور، والمؤلف فیما �عـ

، "ال ینبغي أن ُینسب صـاحبها إلـى التقصـیر"�قـول: سیشیر إلى أنه قد �كون هناك تقصیر، وهنا 
قد �كون مقصًرا؛ ألن النفس أحیاًنـا تضـعف عـن اسـتیعاب مـا قیـل فـي المسـألة ومـا جـاء فیهـا مـن 

 . افیكون هذا تقصیرً  ،النصوص
 .......  طالب:

المقصــود أن التقصــیر قــد �كــون؛ ألن الــنفس لیســت علــى نشــاط مســتمر وعلــى مســتوى واحــد فــي 
 . ئلیع المسا�حث جم

 �عنــي: فــي-"وقــد ُروي عــن ابــن المبــارك أنــه قــال: �نــا فــي الكوفــة فنــاظروني فــي ذلــك  طالــب:
 .، فقلت لهم"-النبیذ المختلف فیه

 �عني بین الحنفیة والجمهـور، الحنفیـة یبیحـون شـرب النبیـذ الـذي ال �صـل إلـى حـد اإلسـكار، لكنـه
، مـهنه، وأمـا جمهـور أهـل العلـم فـإنهم یـرون تحر�بدأ في االشـتداد وزاد وقتـه علـى یـوم ولیلـة �شـر�و 

 .والمسألة معروفة عند أهل العلم
ه صـلى هللا علیـ-"فقلت لهم: تعالوا فلیحتج المحتج منكم عمن شاء من أصـحاب النبـي  طالب:
�الرخصــة، فــإن لــم نبــین الــرد علیــه عــن ذلــك الرجــل �شــدة صــحت عنــه فــاحتجوا. فمــا  -وســلم

 .جاءوا عن واحد برخصة"
 .الرخصة، �عني التشدید في المسألةشدة المقصود بها ما �قابل ال

 ."فما جاءوا عن واحد برخصة إال جئناهم �شدة" طالب:
 .عن هذا الواحد ،�عني عنه

رخصة  في ید أحد منهم إال عبد هللا بن مسعود، ولیس احتجاجهم عنه في "فلما لم یبقَ  طالب:
 أن لت للمحتج عنـه فـي الرخصـة: �ـا أحمـق! ُعـدَّ النبیذ �شيء �صح عنه. قال ابن المبارك: فق

 .ابن مسعود لو �ان هاهنا جالًسا فقال: هو لك حالل"
في �الم منسوب إلیـه ولـم  ولیسلك حالل، هو  :�عني قطًعا قال ،�عني لو ثبت عنه ذلك مواجهة

علیـــه الصـــالة -�صـــح، هـــب أن ابـــن مســـعود بیننـــا وقـــال: هـــو لـــك حـــالل، ونقلنـــا لـــك عـــن النبـــي 
 وعن جمیع الصحا�ة الشدة والتحر�م، فماذا أنت صانع؟  -سالموال
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ن أوأصحا�ه في الشدة، �ان ینبغـي لـك  -صلى هللا علیه وسلم-"وما وصفنا عن النبي  طالب:
 .تحذر أو تحیر أو تخشى. فقال قائلهم: �ا أ�ا عبَد الرحمن"

 ."عبدِ "
ام؟ فقلـت عهما، �انوا �شر�ون الحر "�ا أ�ا عبِد الرحمن! فالنخعي والشعبي، وسمى عدًة م طالب:

أن  لهم: دعوا عند االحتجـاج تسـمیة الرجـال، فـُرب رجـل فـي اإلسـالم مناقبـه �ـذا و�ـذا، وعسـى
 .�كون منه زلة، َأَفَألََحد"

 ."َأَفِألََحدٍ "
�ـد وسـعید "َأَفِألََحٍد أن �حتج بها؟ فإن أبیتم، فمـا قـولكم فـي عطـاء وطـاوس وجـابر بـن ز  طالب:

 ًدا بیــد؟یــرمــة؟ قــالوا: �ــانوا خیــاًرا. قــال: فقلــت: فمــا قــولكم فــي الــدرهم �الــدرهمین بــن جبیــر وعك
ت عـفبقـوا وانقط فقالوا: حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤالء رأوه حالًال فماتوا وهم �ـأكلون الحـرام،

 .حجتهم"
هــذه مــن �عنـي یبــین لهـم أنــه مـا �ــل مـا �قولــه العــالم �كـون صــواً�ا محًضـا، بــل قـد �خطــئ، واعتبـر 

 خطئه ال سیما إذا �ان فـي المسـألة نـص، �عنـي النهـي عـن االنتبـاذ فـي أسـقیة األدم، فـي األسـقیة
غیـر مـا ألنـه یت ؛واألوعیة الصلبة، نهـى عـن النبیـذ �ـالحنتم والـد�اء والمقیـر، ُنهـي عـن االنتبـاذ فیهـا

غیـر تألدم فإنهـا إذا وال یتغیر الوعاء، فیأتي الشارب فیشـرب منـه وقـد تغیـر، �خـالف أسـقیة ا ،فیها
نبـه ما فیها انتفخت فیعرف الشارب أن ما فیها قد تغیر. ثم �عد ذلك لما اسـتقر تحـر�م الخمـر واجت

ن ُینتبـذ یـوم ولیلـة، �مـا �ـا حـدوه، ُأذن لهم في االنتباذ في أي سقاء، لكن ال تز�ـد علـى الناس فتوقَّ 
 ال شــك أنــه مظنــة للتغیــر، وقــد �شــر�ه، أمــا إذا زاد علــى ذلــك فهــو -علیــه الصــالة والســالم-للنبــي 

 .اإلنسان وقد تغیر فیقع في الحرام
م، ذا اجتهـاده، �عنـي الر�ـا، لكـن هـ"قال ابـن المبـارك: إن هـؤالء رأوه حـالًال فمـاتوا"، �قول: "فبقوا"

خص عـذر ، تتبعهم على ذلك؟ لكـن قـد �كـون للشـ"إن هؤالء رأوه حالًال فماتوا وهم �أكلون الحرام"
، قــد تضــعف نفســه هــؤالء المســألة مفترضــة فــي غیــرو و�كــون مخطًئــا لــه أجــر واحــد،  ،فــي اجتهــاده

أو لــدفع مفســدة، ولــه  ،أو لمراعــاة مصــلحة ،أو لهــدف ،لســبب مــن األســباب ؛و�فتــي �خــالف الحــق
من �حار الحسنات ما �غمر مثل هذا الخطأ، إلى غیر ذلك من األمور التي ُتذ�ر في جانب أهـل 

ئمـة في �تاب له اسمه رفع المالم عـن األ -رحمه هللا-الورع، وشیخ اإلسالم العلم أهل الدین أهل 
 األعالم أبدع في هذا.

 . �عني �قوا حائر�ن، انقطعت حجتهم ،"فبقوا"
{َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفـي َشـْيٍء "هذا ما حكي. والحق ما قال ابن المبارك، فإن هللا تعالى �قول:  طالب:

ــى للااَِّ  وُه ِإَل ــُردُّ ُســوِل}َف ــا ظــاهًرا أن قــول القائــل مخــالف ] اآل�ــة. فــإذا �ــان بیِّ ٥٩[النســاء:  َوالرَّ ًن
للقرآن أو للسنة، لم �صح االعتـداد �ـه وال البنـاء علیـه، وألجـل هـذا ُیـنقض قضـاء القاضـي إذا 
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خــالف الــنص أو اإلجمــاع، مــع أن حكمــه مبنــي علــى الظــواهر مــع إمكــان خــالف الظــاهر، وال 
االجتهاد و�ن تبین؛ ألن مصلحة َنْصب الحاكم تناقض نقض حكمه، ولكن  ُینقض مع الخطأ في

 .ألنه حكم �غیر ما أنزل هللا" ؛ُینقض مع مخالفة األدلة
أمــا �النســبة للمخالفــة ووقــوع الخطــأ فــي حكــم الحــاكم، فإنــه إذا ُوجــد نــص صــحیح صــر�ح مخــالف 

 ؛ ألنـه مخـالف لمـا جـاء عـن هللاضنقَ یـهذا الحكـم فـال توقـف فـي أن الحكـم أو �خالفه  ،لهذا الحكم
ًئا وعن رسوله أو عن إجماع األمة التي هي األدلة القطعیة المجمع علیها. أما إذا �ان حكمه ناش

 جتهــاد ال ُیــنقضعــن اجتهــاد، والمســألة لــیس فیهــا دلیــل، فــال �مكــن أن ُیــنقض �اجتهــاد مثلــه، فاال
 .�االجتهاد

 .ًفا في المسائل الشرعیة""فصل: ومنها: أنه ال �صح اعتمادها خال طالب:
ذا �عنــي مــا ُتنقــل هــذه الزلــة مــع الخــالف فــي المســألة ضــمن أقــوال أهــل العلــم، إال للتحــذیر منهــا، إ

صــاف ال �ــأس، وأمــا أن ُتنقــل فــي مفــن أنهــا زلــة و�حــذَّر منهــا كــان القصــد مــن ذلــك أن ُتبــیَّن و�بــیَّ 
 . ا �عض الناس فالحهو�مكن أن یرجِّ  ،أقوال أهل العلم �حیث یتناولها النظر

 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .وال تخرق اإلجماع ،رد على اإلجماعالزلة ال ت

ن "ألنها لم تصدر في الحقیقة عن اجتهاد، وال هـي مـن مسـائل االجتهـاد، و�ن حصـل مـ طالب:
، فصــارت فــي نســبتها إلــى الشــرع �ــأقوال غیــر صــاحبها اجتهــاد فهــو لــم �صــادف فیهــا محــ ال�

 .المجتهد، و�نما �عد في الخالف األقوال"
وأتــى �مــا یناســب غیــر العــالم،  ،اعتبــر هــذا العــالم الــذي زل، �عنــي المفتــرض أنــه عــالم، لكــن زل

 .المسألة مثل عامة الناستعتبره في هذه 
، فصارت في نسبتها إلى طالب: و�نمـا  الشرع �أقوال غیر المجتهـد، "فهو لم �صادف فیها محال�

ف، وأما عد في الخالف األقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشر�عة، �انت مما �قوى أو �ضع�ُ 
 ."..إذا صدرت عن مجرد

أقـوال الجهمیـة  :ولذلك ال �عتد أهل العلم �أقوال المبتدعة، ال �عتد بها أهـل العلـم، �ثیـًرا مـا �قولـون 
الز�د�ــة، والخــوارج، �عنــي البــدع الكبــرى ال  :ال الــروافض، حتــى قــال �عضــهمال یلتفــت إلیهــا، وأقــو 
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هــل ُ�عتــد بهــم و�خــرق �قــولهم  ،عتــد بهــا ال فــي االتفــاق وال فــي الخــالف، و�ختلفــون فــي الظاهر�ــة�ُ 
 اإلجماع أو ال؟

. هـذا ادألنـه ال یـرى القیـاس الـذي هـو أحـد أر�ـان االجتهـ ؛النووي وغیره قالوا: وال ُ�عتد �قول داود 
 عتـدّ كالم النووي، وذ�ره فـي شـرح مسـلم، ذ�ـره فـي ترجمـة داود مـن تهـذیب األسـماء واللغـات: وال �ُ 

ه �قول داود؛ ألنه ال یرى القیاس الذي هو أحد أر�ان االجتهاد. ومن أهل العلم من یـنص علـى أنـ
د یـث أنـه اعتمـمها، وما أوتي إال من شـدة تعظـیم الـنص، �حد �ه؛ ألنه ُ�عنى �النصوص و�عظِّ عتَ مُ 

 منطوقه ال مفهومه.
وعلى �ل حال: المسـألة معروفـة عنـد أهـل العلـم، فـإذا �ـان عمـدة المسـألة ومعولهـا علـى الـنص،  

فـال شـك أنهـم أهـل نـص، وابـن حـزم وهــو أشـهر مـن ینتسـب إلـى هـذه الطائفـة، عنایتـه �النصــوص 
اود وابــن حــزم وغیــرهم یــرى االعتــداد بــد -رحمــه هللا-وتعظیمــه لهــا معــروف. الشــیخ أحمــد شــاكر 

 و�شدد في ذلك.  ،ممن ینتسب إلى الظاهر
علــى �ــل حــال: �ــالم النــووي واضــح وحجتــه ظــاهرة، و�ذا نظرنــا إلــى أن مثــل ابــن حــزم لــه عنا�ــة 
�النصــوص و�هــتم بهــا، لكــن طر�قتــه فــي التعامــل مــع النصــوص تحتــاج إلــى إعــادة النظــر، طر�قتــه 

ورمیـه مـن �قـول �األقیسـة  ،وتشدیده فیـه ،قوفه عندهوو  ،في التعامل مع النصوص تعصبه للظاهر
ا، و�هـــذا قـــال مالـــك، وهـــو قـــول مـــن ال یـــؤمن بیـــوم  وأهـــل النظـــر، �المـــه فـــي أهـــل العلـــم قـــاٍس جـــد�

 الحساب! 
 .......  طالب:

بهــذا قــال أبــو حنیفــة، وهــو ال �ســاوي رجیــع الكلــب! �ثیــر مــن هــذا النــوع، مشــاكل هــذه تحتــاج إلــى 
ن سـتفاد مـن �تبـه، لكـوعنـده ذ�ـاء خـارق، لكـن یبقـى أنـه �ُ  ،ان عنده علم �ثیـرإعادة النظر، و�ن �

ُیتحاشــى مثــل هــذه األلفــاظ التــي هــي �جانــب أئمــة �بــار �الجبــال، ممــا �جعــل اإلنســان �حتــاط فــي 
 .-رحمه هللا-أقواله، ما �قدم علیها �سهولة 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 الة في إ�طال القیاس.وله رس ،یبطل القیاس ،هو یبطلهمن غیر قصد، و�ال فاألصل ف

وفـي التعامـل مـع  ،ابن حزم أفضى إلى ما قدم، وعنده أخطـاء وطـوام فـي االعتقـاد على �ل حال 
 [اإلسـراء: }{َفـَال َتُقـْل َلُهَمـا ُأفٍّ : -جل وعال-النصوص، �عني واحد �قول: ولو لم یرد إال قول هللا 

ب البــر إال هــذه اآل�ــة لجــاز قتلهمــا! �عنــي مــا یــرى أن مــا فــوق هــذه ]، �عنــي لــو لــم یــرد فــي �ــا٢٣
 حكمها حكمها، لكن جاء في نصوص أخرى. 

 .......  طالب:



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

 ؟ ماذا
 قیاس .......  طالب:

 على �ل حال.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

رك وال ُیتــ ،الحیثیــة ســتفاد منــه مــن هــذهعنــده دقــة فــي النظــر واالســتنباط وقــوة حجــة، ال، �ُ  لكــنال، 
، ألنــه �شــد القــارئ  ؛ألن المشــكلة قــراءة المحلــى ألنصــاف المتعلمــین یــؤثر علــیهم ؛حــاد المتعلمــيآل

ال مــانع أن فــ�شــد و�نســاب وراءه القــارئ فیتــأثر ومــا �شــعر، �عنــي مــن رســخ علمــه وعــرف و�میــز 
 .الكتاب وفیه فوائد، فیه علم �بیرینظر في 

 .......  طالب:
 عن أ�ش؟ 

 .......  ب:طال
ي نعم. والصنعاني �كثر عن النقل عنهم، و�ذلك الشو�اني؛ ألنهم �ما قال الصـنعاني: الهادو�ـة فـ

لكتـاب، ره لمذاهبهم لترو�ج �تا�ه، لو تر�هم ما ُقرئ الكتـاب، ُهجـر ا�ْ وقتهم غالب سكان الیمن، فذِ 
ســتطیع أن یتغافــل عمــا بیئتــه، بیئــة ضــاغطة ال �ن بــاو�ــذلك الشــو�اني. مــع أن البیئــة، واإلنســان 

 .صعبة أنه یتغافل عنهم ،، الاو�صلون جمیعً  ،و�تعامل معهم ،یدور حوله وهو یراهم، و�عاشرهم
 وهنــاك مقاصـــد ألهـــل العلــم لتـــرو�ج الكتـــب أحیاًنــا تكـــون �الـــذ�ر وأحیاًنــا تكـــون �الحـــذف، فهـــؤالء 

هـل : هناك من حذف أقـوال أ إنها لترو�ج الكتب، �المقابل :ذ�روا مذاهب منسو�ة إلى مبتدعة وقلنا
 أو ُیتلـف الكتـاب، مثـل ،لـئال ُیهجـر الكتـاب ؛الحق، من حذف أسماءهم، ذ�ر أقوالهم بدون أسـماء

ابن أبي العز في شرح الطحاو�ة �ل �المه أو جل �المه عن شیخ اإلسالم وابن القیم، مـا صـرح 
ــابهمــ ــم الشــیخین ُتتلــف فیــه �تــب شــیخ اإلســالم وابــن القــیم ه، لمــاذا؟ ألنــه فــي وقت ، فهــو حفــظ عل

 �طر�قة مناسبة.
ب وهو یز�د عن مائة مجلد، ابن عـروة رتَّـ ،ابن عروة صاحب الكواكب الدراري في ترتیب المسند 

ثم شرحه، فصار ال تمر مسألة فیها مصنف لشیخ اإلسالم أو ابـن القـیم أو ابـن رجـب أو  ،المسند
مـن أجـل أن �حفـظ هـذا الكتـاب؛  ؛فـي الشـرحأحد مـن أهـل العلـم المعـروفین إال نقـل الكتـاب برمتـه 

عـن  ن مجلـًدا �كسـل النـاسو ن أو ثالثو عشر و ه له، والكتاب مائة ألنه إذا �ان ضمن �تاب ما ُیتنبَّ 
 ُیتلف بذلك. اقراءته، لكن لو �ان مفرًدا �توسل الوسیلة لشیخ اإلسالم مثًال مفردً 

، �ـان الشـر�ف مـع مفتـي مكـة دحـالن إلـى مكـة -رحمة هللا علیه-وقبل دخول الملك عبد العز�ز  
یتعــاونون علــى إتــالف �تــب شــیخ اإلســالم وابــن القــیم، وأرســل صــدیق حســن خــان مــن �تــب شــیخ 
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اإلسالم وابن القیم التي ُطبعت �الهند إلى مكة، فصاروا واحد �طلع الكتب من الصـنادیق بواسـطة 
؟ الحفـاظ علـى مثـل مـاذاأجـل ها بیده، والثاني �حرق! فمثل هذه األمور تسـتعمل مـن شيء ما �مسّ 

ج �تبــــه ببــــدع �بــــرى مثــــل: مــــا صــــنعه هــــذه الكتــــب، لكــــن ال �صــــل األمــــر إلــــى أن اإلنســــان یــــروِّ 
ووجــدت بدعــة ابــن عر�ــي القــول بوحــدة الوجــود  ،آ�ــادي صــاحب القــاموس لمــا شــرح البخــاري ز الفیرو 

، هـذا مقبـول؟ غیـر ج �تا�ـه بهـذه البدعـةوسـرت فـیهم، فـأراد أن یـروِّ  ،وانتشـرت ،في الیمن في وقته
مقبــول، القــول بوحــدة الوجــود هــذه طامــة مــن الطــوام ُ�فــر �ســببها ابــن عر�ــي، فیــروج الكتــاب بهــذه 

ر �خمسـین أو سـتین، لكـن مـن نعـم قـدّ �ُ  �ـان الطامة، وفرغ منه مقدار عشر�ن مجلًدا، �قول: لو تم
رضـة مـن أول صـفحة ي أتـت علیهـا األدأن النسخة الوحیـدة التـي �خـط الفیروزآ�ـا -جل وعال-هللا 

 فما أ�قت منه شیًئا! ،إلى آخر صفحة
. ج �تا�ــه وشــرحه للبخــاري بهــذه البدعــة، مــا �مكــن أن �قبــل مثــل هــذا الكــالمیــروّ �عنــي بزعمــه أنــه  

هـي مجــرد أقـوال ُتنســب للهـادي أو القاسـم أو غیــره مـن أئمــة  ،بینمـا األمـور التــي هـي أخــف �كثیـر
 هللا المستعان.الز�د�ة والمذاهب األخرى موجودة، �

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
ا، ال، في المسائل الفقهیة قر�بـة؛ ألن الز�د�ـة �عتمـدون أصـول أهـل السـنة مـن الكتـب السـتة وغیرهـ
ًئا وعندهم مسند ز�د، والمعتزلة �عتمدون الصحیحین وغیرهما، لكـن الرافضـة؟ أبـًدا مـا �عتمـدون شـی

 عتمده أهل السنة، ولذلك �ختلفون معهم في األصول، فما فیه نسبة للتقارب أبًدا.مما ا 
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 التوسل؟ 

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
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ننـا إنهـا صـحیحة، ال مـا هـي �صـحیحة، لكـن مـا هـو �معنـى أ :وال نقـول ،هذه عامة وطامة و�ثیرة
 .یوجد فیه اختالف في �عض المسائل نهجر الكتاب الذي

�صـح  "وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدلیل أو عدم مصادفته فال، فلـذلك قیـل: إنـه ال طالب:
المتعـة، و أن ُ�عتد بها في الخالف، �ما لم َ�عتد السلف الصالح �الخالف في مسألة ر�ا الفضـل، 

 .ل التي َخفیت فیها األدلة على من خالف فیها"ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائ
ُتذ�ر �عض المسـائل مثـل: المطالبـة بـنص صـحیح صـر�ح یر�ـدون قطعـي فـي تحـر�م إتیـان  وهكذا

ــْأُتوا َحــرْ : -جــل وعــال-النســاء فــي األد�ــار، و�ســتدلون �قولــه  ــ{ِنَســاُؤُ�ْم َحــْرٌث َلُكــْم َف  ى ِشــْئُتْم}َثُكْم َأنَّ
عطونــا الــنص الصــحیح مــن الكتــاب أو مــن الســنة؟ فــي مجمــوع مــا ورد ]، �قولــون: أ ٢٢٣[البقــرة: 

فیــه، مجمــوع مــا ورد فــي البــاب �قتضــي التحــر�م، واتفــاق أهــل العلــم علــى التحــر�م مــا فیــه إشــكال، 
 "وأشـباهها مـن المسـائل التـي خفیـت فیهـا األدلـة علـىمنقول اإلجماع علیـه، لكـن مثـل مـا قـال: 

 .یل، المخالف خفي علیه الدلمن خالف"
 ."فإن قیل" طالب:

 مفهومـه؟ مـا، »ال ر�ـا إال فـي النسـیئة«فر�ا الفضل مثًال، جاء في الحدیث الصحیح في البخـاري: 
 أن ر�ا الفضل جائز. لكن دلت األدلة األخرى على تحر�مه، وأنه لما بیع الصـاع �الصـاعین قـال:

 ، لكـن قـالوا فـي الحصـر: ال، وهذا أمر مقرر في األدلة ومعروف عند أهل العلم»أوه، عین الر�ا«
 .اقی� ال حقی انسبی�  ا، فیكون الحصر إضافی� »الحج عرفة«ر�ا أشد منه مثل شدته في النسیئة، مثل: 

ن "فــإن قیــل: فمــاذا ُ�عــرف مــن األقــوال مــا هــو �ــذلك ممــا لــیس �ــذلك؟ فــالجواب: إنــه مــ طالــب:
ذا م فــال تمییــز لهــم فــي هــوظــائف المجتهــدین، فهــم العــارفون �مــا واَفــق أو خــالف، وأمــا غیــره

لیل الًفا لـدخالمقام، وَ�عُضد هذا أن المخالفة لألدلة الشرعیة على مراتب، فمن األقوال ما �كون 
قطعــي مــن نــص متــواتر أو إجمــاع قطعــي فــي حكــم �لــي، ومنهــا مــا �كــون خالًفــا لــدلیل ظنــي، 

 .واألدلة الظنیة متفاوتة: �أخبار اآلحاد والقیاس الجزئیة"
�قــوى  ، أخبــار اآلحــاد، مفرداتهــا ال مجموعهــا؛ ألنــه قــد �كــون الخبــر �مفرداتــه اللجزئیــة""ااألخبــار 

 .�مجموع طرقه �صل، و�ذلك األقیسة أن �صل إلى حد االحتجاج، لكن
راحـ طالب: ه، ولكـن "كأخبار اآلحاد والقیاس الجزئیـة، فأمـا المخـالف للقطعـي فـال إشـكال فـي اطِّ

 .یه وعلى ما فیه، ال لالعتداد �ه"للتنبیه عل ؛العلماء ر�ما ذ�روه
�عني مثل مـن أفتـى: مـن أفطـر فـي نهـار رمضـان �الجمـاع �ـأن �صـوم وهـو قـادر علـى اإلعتـاق، 

 ال تعتق، أنت علیك ،هذه منسو�ة لبعض العلماء في األندلس حینما وقعت من خلیفة، قال: ال ال
فـي جمیـع نهـار رمضـان �ـل  صیام شهر�ن. حجته في ذلك أنه لو قیل له: أعتق رقبـة، �ـان �ـرره

تعـادل عنـده؟ مقـدور علیهـا، لكـن صـیام شـهر�ن صـعب. هـذا مخـالف للـنص مـاذا یوم، عتق رقبـة 
 .جتهادهواتفقوا على تخطئته في ا ،القطعي، فلم یلتفت العلماء إلیه
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صـاحبه  "وأما المخالف للظني، ففیه االجتهـاد بنـاًء علـى التـوازن بینـه و�ـین مـا اعتمـده طالب:
م ال؟ یاس أو غیره. فإن قیل: فهل لغیر المجتهد من المتفقهین في ذلـك ضـا�ط �عتمـده أمن الق

 .فالجواب: إْن �ان له"
 ."إنَّ له"
 ."فالجواب: إنَّ له ضا�ًطا تقر�بی�ا، وهو أن ما �ان" طالب:

و�كثــر الســؤال عنــه: موقــف طالــب العلــم المبتــدي أو العــامي مــن الفتــاوى  ،ألن هــذا مثــل مــا �قــال
فـي العصـور التـي قبلـه، والعـامي مـا �سـتطیع أن  ،تضار�ة الموجودة فـي هـذا العصـر وفـي قبلـهالم

 �میـز بــین الصـواب مــن الخطـأ، وال �میــز بـین القــول الـراجح مــن المرجـوح، ولــو �ـالنظر إلــى قائلــه.
�ن لكن مثل هذا قـال أهـل العلـم: �كفـي فیـه االستفاضـة، مثـل اعتمـاد العـالم، العـامي مـا عنـده مـواز 

 ما وصل؟ لكن استفاضـته وقبولـه عنـد النـاسأم زن بها هذا العالم هل وصل إلى مرتبة االجتهاد ی
 .مثل هذا عند العامي وشبه العامي �كفي

ا في الشـر�عة، وغ طالب: أن  الـب األمـر"وهو أن ما �ان معدوًدا في األقوال غلًطا وزلًال قلیل جد�
 هد آخـر، فـإذا انفـرد صـاحب قـول عـن عامـةأصحابها منفردون بها، قلما �ساعدهم علیها مجت

األمـــة، فلـــیكن اعتقـــادك أن الحـــق فـــي المســـألة مـــع الســـواد األعظـــم مـــن المجتهـــدین، ال مـــن 
 .المقلدین"

ال شــك أن الخطــأ أ�عــد عــن الجماعــة منــه عــن الواحــد، أ�عــد عــن الجماعــة منــه عــن الواحــد؛ ألن 
و�رقي �عضها �عًضا، �خالف الواحد.  ،هؤالء یتضافرون واجتهاداتهم ونظرهم �عین �عضها �عًضا

لـم جمهـور أهـل الع رأىوالواحد �ما قـال اإلمـام الشـافعي: أولـى �الخطـأ مـن الجماعـة، فالعـامي إذا 
 وانفرد واحد عنهم، و�ن �انت لیست مطردة، قد �كون الصواب مـع هـذا الواحـد، لكـن ،�قولون بهذا

 . أ أ�عد عن الجماعة منه عن الواحداألصل أن الخط
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

ا اشـتهر ال، العبرة �من تبرأ الذمة بتقلیده. لكن �یف �عرف من تبرأ الذمـة بتقلیـده؟ �االستفاضـة، إذ
وال انتقـــده أحـــد؛ ألن النـــاس مـــا یتر�ـــون حتـــى العامـــة مـــا  ،ومشـــى علـــى الجـــادة ،أمـــره بـــین النـــاس

 .ان من أكبر أهل العلمن فیه و�ن �یتر�ون، إذا ُوجد خطأ �ِهللا �قعو 
یِّد هذا" طالب:  ."فصل: وقد عد ابن السَّ
ید"  ."السِّ
 أحسن هللا إلیك. طالب:

ید؟  ما  السِّ
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 ما أدري �ِهللا. طالب:
ید؟  ما  السِّ

 ما أدري �ِهللا �ا شیخ. طالب:
ید الذئب، من أسماء الذئب، تسمعون �عض الناس �قول: �ا ِسیدي �ا ِسیدي، ما هم �قولون هـا؟ السِّ

ـیِّد اما أدري �ونهم �ظنونها تخفیفً  ـید الـذئب، مـن أسـمائه. وابـن  ،مـن السَّ ـید هـذااو�ال فأصـل السِّ  لسِّ
 ب أخرى، وهو معدود فيالَبْطَلُیوسي، هذا له �تاب في أسباب االختالف مطبوع ومنشور، وله �ت

 .أئمة اللغة
ــید هــذا المكــان مــن أســباب الخــالف، حــین طالــب: هــا عــد جهــة الروا�ــة وأن ل "وقــد عــد ابــن السِّ

 .ثماني علل: فساد اإلسناد، ونقل الحدیث على المعنى أو من الصحف"
ونقـل الحـدیث علـى معنـى، الروا�ـة  ،إذا ُوجـد فیـه ضـعف أو انقطـاع "فساد اإلسناد"لحظة لحظة، 

�المعنى عند أهل العلم معروفـة وجمهـور أهـل العلـم �جیزونهـا �شـروطها، لـیس �ـل أحـد �صـوغ لـه 
ینقــل الحـــدیث �ـــالمعنى، إنمـــا تجــوز الروا�ـــة �ـــالمعنى لمـــن �عــرف مـــدلوالت األلفـــاظ ومـــا �حیـــل أن 

ذا ُوجـد المعاني، فإذا �ان بهذه المثا�ة فالعامة عامة أهل العلم على جـواز الروا�ـة �ـالمعنى، لكـن إ
 .ا �المعنى تطرق الخلل إلى الدلیلخلل من نقل هذ

 .الصحف""ونقل الحدیث على المعنى أو من  طالب:
 نعــم. ولــم یتلقــه مــن أفــواه الشــیوخ، �عنــي �عتمــد علــى الصــحف، �قــرأ الكتــب، وقــد�ًما قیــل: مــن �ــان

 علمه من �تا�ه �ان خطؤه أكثر من صوا�ه.
 .......  طالب:

 .نقل من الصحف، الصحف غیر التصحیفالتصحیف، هذا ی ءیجيسین؟ ال أ
 ."والجهل �اإلعراب" طالب:

ذا و�كـون هـ ،و�خـالف فیـه �قیـة الـرواة  ،حدیًثا على وجه إعرابـي لـم یثبـت الجهل �اإلعراب: قد ینقل
واه ، ر »ذ�ـاُة الجنـین ذ�ـاُة أمـه«اللحن فیه یترتب علیه تغییر في الحكم، مثـل مـا قـالوا فـي حـدیث: 

 واستدل �ه �عض أهل العلم على أنه ال بـد مـن أن ُیـذ�ى الجنـین مثـل ذ�ـاة ،»ذ�اَة أمه«�عضهم: 
 .كفي، فذ�اُة الجنین هي ذ�اُة أمهعلى أن ذ�اة األم تأمه، والجمهور 

 ."والتصحیف" طالب:
التصحیف: هناك �تب في هذا الباب ُتروى األحادیـث فیهـا مصـحفة محرفـة مغیـرة مبدلـة األلفـاظ، 

إلـى  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ثم �عد ذلك یتندر بها الناس و�ؤلفـون و�تناقلونهـا: (صـلى رسـول هللا 
، والثـــاني رواهـــا »َعْنـــزة«ثـــم ُســـكِّنت، رواه:  ،»إلـــى َعَنـــزة«لـــى شـــاة؟ أصـــلها: صـــلى إ �یـــفشـــاة)، 

هذا مـن التصـحیف فـي  :�المعنى قال: الَعْنزة والشاة ما بینهما فرق! (جعل السفینة في رجل أخیه)
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َقاَ�َة ِفي َرْحِل َأِخیِه}القرآن،   ]. �ثیر من هذا النوع، فیـه أشـیاء مضـحكة، لكـن قـد٧٠[یوسف:  {السِّ
 .لعسكري أكثر من �تاب في التصحیفا هالل �كون �عضها واقع و�عضها متوقع، وهناك ألبي

 ."و�سقاط جزء الحدیث" طالب:
�عنـي یـروي �عضــه، یـروي جملــة و�تـرك جملـة، وتكــون هـذه الجملــة المترو�ـة یتوقـف فهــم مـا ُذكــر 

، بالمقصـود أنـه مـن �ـا فـي الحكـم، امـؤثرً  امثًال أو وصفً  على وجود ما ُحذف، �أن �كون استثناءً 
 .ُحذف ال �كون ما ُذكر یتوقف فهمه على مافي اختصار األحادیث اشترطوا أ

 ."أو سببه" طالب:
 �عنــي إذا لــم ُیــذ�ر الســبب وال فــي طر�ــق واحــد، وقــد �كــون الســبب ضــرور��ا لفهــم الحــدیث، إذا لــم

علــى النصــف مــن أجــر صــالة القاعــدة «ُیــذ�ر َســبَّب الخلــل فــي أصــل الحــدیث، فــإذا ُروي حــدیث: 
صل قائًما، فـإن لـم «، من دون ِذ�ر للسبب یتعارض مع حدیث عمران بن حصین: »صالة القائم

أنهـــا فـــي  »علـــى النصــف مـــن أجـــر صـــالة القـــائم«، الســـبب بـــیَّن لنـــا أن الحـــدیث »تســتطع فقاعـــًدا
 ،فــرضالتعــارض موجــود، لكــن ُحمــل حــدیث عمــران علــى الفالنافلــة، و�ــذلك یرتفــع التعــارض، و�ال 

 وأن القیام مع القدرة فرض فیه، ر�ـن ال تصـح الصـالة إال �ـه، وُحمـل الحـدیث اآلخـر علـى النفـل.
ي دلنــا علــى أن هــذا فــي النفــل؟ حــدیث عمــران هــو األصــل وخــرج مــن هــذا األصــل ذالــ مــاطیــب، 

 هـا�عنـي فی -المسـجد والمدینـة ُمِحمَّـة  -علیـه الصـالة والسـالم-دخـل النبـي «النفل بـدلیل السـبب: 
: صـالة القاعـد علـى -علیـه الصـالة والسـالم-فوجد الناس �صلون من قعود، فقال النبـي  - حمى

ــا علیــه الصــالة  -لمــا دخــل النبــي. »النصــف مــن أجــر صــالة القــائم، فتجشــم النــاس الصــالة قیاًم
؟ فر�ضة؟ ال، ما �مكن أن �صـلوا حتـى الصالة فما هذه �صلون وهم قعود،  وجد الناس -والسالم
ي العـاجز فـفنافلـة، وهـي فـي حـق القـادر، بـدلیل أنهـم تجشـموا القیـام فقـاموا، و�ال  نما هو� �حضر.

 .أجره �امًال �ما لو عجز في فر�ضةالنافلة له 
 ."وسماع �عض الحدیث وَفْوت �عضه" طالب:

و�عضـــه �فـــوت علـــى الـــراوي، �ـــأتي متـــأخًرا فیســـمع �عـــض الحـــدیث  ،نعـــم. �ســـمع �عـــض الحـــدیث
یاًنا �حصـل الخلـل مـن شـيء عـارض، مثـل حـدیث یرو�ـه �عضـهم، حـدیث و�عضه فات علیه، وأح
بـت ؟ ما هـو �الُبنـاني، ثامنلكني نسیته، فدخل ثابت الُبناني، ثابت ابن  ،من األحادیث الصحیحة

بــن موســى الزاهــد، لمــا رآه المحــدث وقــد دخــل ووجهــه �الشــمس یــتألأل، قــال: (مــن �ثــرت صــالته 
الحاضـر�ن أو فثابـت نفسـه صـار یـروي الحـدیث �السـند الـذي �اللیل حسن وجهه �النهار)، فبعض 

 .لحدیثُذكر �ه الحدیث األول، �ظنه من تتمة ا
لـل ع"وهذه األشیاء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صـح أنهـا فـي المواضـع المختلـف فیهـا  طالب:

 انحقیقة، فإنه قـد �قـع الخـالف �سـبب االجتهـاد فـي �ونهـا موجـودًة فـي محـل الخـالف، و�ذا �ـ
 �ه �خالف الوجه األول. عتدّ على هذا الوجه فالخالف مُ 
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و فـي هـوأما القسم الثاني وهي المسألة التاسعة: فیعـرض فیـه أن ُ�عتقـد فـي صـاحبه أو َ�عتقـد 
ف، وهـو أخـ ،وأن قولـه معتـد �ـه، وتكـون مخالفتـه تـارًة فـي جزئـي ،نفسه أنه من أهل االجتهاد

مـال، العامـة، �انـت مـن أصـول االعتقـادات أو األع وتارًة في �لي من �لیـات الشـر�عة وأصـولها
ه مـن فتراه آخًذا ببعض جزئیاتها في هدم �لیاتها حتـى �صـیر منهـا إلـى مـا ظهـر لـه ببـادئ رأ�ـ

 همهــا، والفغیـر إحاطـة �معانیهـا وال راجـع رجـوع االفتقــار إلیهـا، وال ُمسـلِّم لمـا ُروي عـنهم فـي 
ُســوِل}ى للااَِّ َوالوُه ِإَلــ{َفــِإْن َتَنــاَزْعُتْم ِفــي َشــْيٍء َفــُردُّ راجــع إلــى هللا ورســوله فــي أمرهــا �مــا قــال:   رَّ

 .] اآل�ة"٥٩[النساء: 
 تفضل؟ 

 طالب: �عض ....... فیقع فیها أخطاء �ثیرة.
ال شــك أن هــذا مثــل هــذا موجــود، مثــل هــذا موجــود، و�جــب علــى المفتــي أن یتــأنى و�فهــم الســؤال 

ددة في قضـا�ا متعـ -علیه الصالة والسالم-المطا�قة، والنبي لیطابق جوا�ه هذا السؤال، ال بد من 
ي ُ�سأل فیسكت، من أهل العلم من قال إنه ینتظـر الـوحي، ومـنهم مـن قـال إنـه لیسـن للمفتـین التـأن

 �سـبب ؛وعدم العجلة، و�م سمعنا من األشیاء التي وقـع فیهـا الخطـأ الكبیـر، بـل المناقضـة للسـؤال
 لسـؤال، واحـد �سـأل: والـد �شـتكي مـن عقـوق ابنـه وأنـه �ضـر�ه، وقبـلالتسرع في اإلجا�ة قبل فهم ا

مــا یــتم الســؤال قــال: األدب معــروف مقــر فــي الشــر�عة وأن مــن أخطــأ یــؤدَّب، وأنــه... هــو ظــن أن 
ي �شـتكي مـن ضـرب أبیـه لـه، قلـب المسـألة. ومثـل ذي �ضرب الولد، أن الولد هـو الـذالاألب هو 

 . تمكن المفتي من فهم السؤالجواب التي الهذا �ثیر �قع، وسببه العجلة في ال
هذه المسألة التاسعة، هذا شخص �عتقـد فـي شـخص أنـه بلـغ مرحلـة االجتهـاد، أو �عتقـد فـي نفسـه 

"وأن قوله معتـد أنه أهل لالجتهاد، فیهجم على المسائل العلمیة و�فتي فیها وهو دون ذلك، �قـول: 
�عنــي فــي  "وتكــون مخالفتــه تــارة فــي جزئــي"�ــه،  ، مــا دام بلــغ مرتبــة االجتهــاد فــإن قولــه �عتــد�ــه"

ال شــك أن الجاهــل إذا لــم �عــرف قــدر نفســه  "وتــارة فــي �لــي مــن �لیــات الشــر�عة"مســألة جزئیــة، 
وتطـاول علـى الفتیــا �غیـر علـم، أنــه �قـع منــه هـذه األمـور، وأحیاًنــا �سـتعجل فـي الجــواب ثـم یبحــث 

ولعلـه ُسـبق فـي ذلـك أو هـل مـن دلیـل  ،ل األخرى ثم یبحث في األقوا ،لیبرر فتواه، یتبین له الخطأ
لهــا، ثــم یتبنــى المســألة و�تعصــب لهــا وهــي فــي الحقیقــة خطــأ، وهــذا ســببه الجهــل المر�ــب الــذي 

وأن �قــول علــى هللا �غیــر علــم، �ــل هــذا لــیحفظ مكانتــه عنــد  ،�عــرض نفســه لغضــب هللا وســخطه
ٌة}{َوَ�ــْوَم اْلِقَیاَمــ: -جــل وعــال-النــاس و�هــدرها عنــد هللا  ِ ُوُجــوُهُهْم ُمْســَودَّ  ِة َتــَرى الَّــِذیَن َ�ــَذُبوا َعَلــى للااَّ

{َوَال َتُقوُلــوا ِلَمــا َتِصــُف َأْلِســَنُتُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــَالٌل َوَهــَذا ]، مــنهم الــذین �ــذبوا علــى هللا، ٦٠[الزمــر: 
الصــنف ممــن ]، هــذا مــن أشــد أنــواع الكــذب. علــى �ــل حــال، ومــا أكثــر هــذا ١١٦[النحــل:  َحــَراٌم}

على ظنهم أنهم بلغـوا مرتبـة االجتهـاد. لكـن إذا شـككت، فضـًال عـن  یتصدرون و�فتون الناس بناءً 
كونك تعرف من نفسك ما تعرف، السالمة ال �عدلها شيء، و�ذلك لو غرك الناس �الثناء الكـاذب 
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جـاة نفسـك، ال �جوز لك أن تغتر �كالم النـاس، وأهـم مـا علیـك ن ،ال ینبغيفورفعوك فوق منزلتك، 
. لكن مـع �ثـرة األسـئلة و�ثـرة األجو�ـة والـورع خـف، -جل وعال-تمثل نفسك أمام هللا ففإذا سئلت 

لـئال تنـزل منزلتـه عنـد النـاس،  ؛بل ُفقد في �ثیر من األحوال، تجد اإلنسان ما یتردد في أن �جیب
 �هللا المستعان.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 فیه؟  ماذا

 .......  طالب:
 في االعتقاد؟ 

 .نعم طالب:
ا علیه فـي �تـاب هللا وسـنة نبیـه أو أجمـع علیـه سـلف األمـة وأئمتهـا، هـذ امنصوًص  ًئاإذا خالف شی

 أمر.
 .......  طالب:

 لكن ال یلزم أن ُ�خرج من مسألة واحدة أو �مسائل �سیرة في مقابل الكم الكبیر من المسائل.
 .......  طالب:

 ُیبّدع منه.
 .......  ب:طال

دا�ـة في مسألة واحدة ما �خالف، و�فَّروا من قال �خلق القرآن و�ـذا و�ـذا. أنـا أقـول مثـل هـذا فـي ب
إن الزمخشـري �ـافر وهـو �قـول  :من أجل القضاء علیهـا فـي مهـدها، لكـن مـن �قـول ؛نشوء البدعة

د األمـر فـي بدایتـه أكثـر ممـا � رى بـین شـدد فیـه إذا سـ�خلق القرآن اآلن �عد استقرار األمور، فُیشـدَّ
 الناس و�ثر وتواطئوا علیه وتوارثوه.

ـــدخل  أو�بیـــر  أوجاهـــل  أواآلن االخـــتالط فـــي المستشـــفیات، �ـــل واحـــد عـــالم  المثـــال  صـــغیر ی
لمــاذا؟ لكــن لــو  ؟أحــدینكــر هــذا هــل الممرضــة عنــدها الطبیــب والطــالب یتعلمــون،  یــرى المستشــفى 

ــالتعلیم، سصــار أو أشــیع أنــه  ر وضــع النــاس؟ لُیقضــى علیــه فــي مهــده، تثــور �صــیمــاذا یصــیر �
األمة �كاملها، وهـذا هـو الواجـب. ولـیس هـذا معنـاه التخفیـف مـن شـأن االخـتالط فـي المستشـفیات 

ـــوى مـــع أن  :أو غیرهـــا، ال، لكـــن هـــو مـــن �ـــاب، �عـــض النـــاس �قـــول ـــه البل إن هـــذا ممـــا عمـــت �
 التصحیح ممكن، �هللا المستعان.

بد هللا ابن اإلمام أحمد: �افر �افر، وأبو حنیفة �ـافر، وفـالن �ـافر، فإذا قرأت في �تاب السنة لع 
أحد �ستطیع أن �قول مثل هذا الكالم؟ ما �سـتطیع. ومـرد ذلـك إلـى  هل هناك بدع. اآلن من أجل
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د فیها  ،لیقضى علیها في مهدها، و�ذا تتا�ع الناس علیهـا ؛ما ذ�رت: ألنه في بدء نشوء البدع ُ�شدَّ
ون مثــل هــذا الكــالم �خفــف ووصــل إلــیهم مــن الشــبه مــا �جعلهــم �قولــ ،وعرفــوا ،ًضــاد �عضــهم �عوقلَّــ

 .في األمر
املـة "و�كون الحامل على ذلك �عض األهـواء الكامنـة فـي النفـوس، الح أحسن هللا إلیك. طالب:

یـه علـم على ترك االهتداء �الدلیل الواضح، واطراح النصـفة واالعتـراف �ـالعجز فیمـا لـم �صـل إل
تیجـة نوتوهم بلوغ درجـة االجتهـاد �اسـتعجال  ،و�عین على هذا الجهل �مقاصد الشر�عةالناظر، 

 .الطلب، فإن العاقل قلما �خاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم �أنه ُمخاطر"
خص ا االقتحام، أوًال لرقة في الدین، ولـر ذنعم. األهواء، هوى النفس والشیطان، تحمل على مثل ه

ظـر فـي العواقـب، و�ال فاألصـل أن النصـوص فـي هـذا البـاب شـدیدة، و�ـل متـع في الذمم، وعـدم ن
مـا في مسألة واحدة، و�عض الناس بدون مقابـل �فتـي � -جل وعال-الدنیا ال تقاوم القول على هللا 

م إلنســان أن یهــتیــراد مــن دون مقابــل؛ حب�ــا للشــرف والر�اســة والتصــدر، وهــذه مــن المهالــك، فعلــى ا
 .لنفسه و�حتاط لها

ْنــُه آَ�ــاٌت ِكَتــاَب مِ {ُهــَو الَّــِذي َأْنــَزَل َعَلْیــَك الْ "وأصــل هــذا القســم مــذ�ور فــي قولــه تعــالى:  طالــب:
ــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت}  -، وفــي الصــحیح أن النبــي] اآل�ــة٧: [آل عمــران ُمْحَكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكَت

ك نـه، فأولئـتم الذین یتبعون ما تشـا�ه مفإذا رأی«قرأ هذه اآل�ة، ثم قال:  -صلى هللا علیه وسلم
ألمـور اعلیـه العلمـاء مـن  والتشا�ه في القرآن ال �ختص �مـا نـصَّ . »الذین سمى هللا فاحذروهم
 .اإللهیة الموهمة للتشبیه"

موهمـة للتشـبیه، وهـذا �قـول  االمؤلف في �المه هذا یرى أن نصوص الصفات من المتشـا�ه؛ ألنهـ
منســوب لإلمــام مالــك. لكــن هــذا لــیس �صــحیح؛ ألن معــاني هــذه �ــه جمــع مــن أهــل العلــم، وهــو 

الصـــفات معلومـــة، وممـــن نـــص علـــى ذلـــك اإلمـــام مالـــك نفســـه: (االســـتواء معلـــوم) �عنـــي معـــروف 
 المعنى و�ن �انت الكیفیة مجهولة، (االستواء معلوم والكیف مجهول)، فمعرفة المعنى تخرجـه عـن

 .ئرة المتشا�ه، فلیست من المتشا�هدا
�رون، بـل "وال العبارات المجملة وال ما یتعلـق �الناسـخ والمنسـوخ، وال غیـر ذلـك ممـا َیـذ طالب:

 .هو من جملة ما یدخل تحت مقتضى اآل�ة"
�عنــي أن هــذه المــذ�ورات داخلــة فــي المتشــا�ه، نصــوص الصــفات عنــده داخلــة، العبــارات المجملــة 

 ن المعنـى، أن مـا یتعلـق �الناسـخداخلة فـي المتشـا�ه، وهـي �ـذلك، إن لـم یوجـد مـا یـرجح المـراد مـ
ن والمنســوخ، إذا عرفنــا الناســخ عرفنــا المتــأخر أوًال تقــرر التعــارض �حیــث ال �مكــن الجمــع بوجــه مــ

الوجـــوه، وعرفنـــا أن المتـــأخر، حكمنـــا �النســـخ فـــال �كـــون مـــن المتشـــا�ه. لكـــن اإلشـــكال إذا تقـــرر 
ــا المتقــدم ــا أن نجمــع بــین هــذه النصــوص وال عرفن فحینئــذ نتوقــف  مــن المتــأخر التعــارض، وعجزن

 .ونقول من المتشا�ه
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ون "بل هو من جملة ما یدخل تحت مقتضى اآل�ة؛ إذ ال دلیل على الحصـر، و�نمـا یـذ�ر  طالب:
 من ذلك ما یـذ�رون علـى عـادتهم فـي القصـد إلـى مجـرد التمثیـل بـبعض األمثلـة الداخلـة تحـت

 .النصوص الشرعیة"
ة خل تحت هذا اللفظ من مفردات �مثلون �أمثلـة تكـون �افیـ�عني ال �ستوعبون األمثلة، و�ل ما ید

ذ�ر لهـا تـتـذ�ر القاعـدة و  أنهـا في توضیح الصورة، ونظیـر ذلـك �تـب القواعـد: تجـد ،في التوضیح
 .ثلة لطال وانقطع اإلنسان دون ذلكأمثلة، ولو استوعبت جمیع األم

 ح فـي معظمهـا، ثـم جـاء"فإن الشر�عة إذا �ـان فیهـا أصـل مطـرد فـي أكثرهـا مقـرر واضـ طالب:
 .�عَض المواضع فیها"

 ."�عُض "
 .......  طالب:

 "�عُض"؟أم "�عَض" 
 ."ثم جاء �عُض المواضع فیها مما �قتضي ظاهره مخالفة ما اطرد" طالب:

، �ـل نعم. �ل قاعـدة إال القواعـد الكلیـة، �عنـي المقصـود القواعـد األغلبیـة، یوجـد أمثلـة تخـرج عنهـا
قــرأ فــي قواعــد ابــن رجــب وفــي األشــباه والنظــائر وحتــى فــي قواعــد فــي علــوم قاعــدة لهــا شــواذ، ومــن 

ا �خــرج عنهــا أخــرى لهــا مــا �خــرج عنهــا، قــد تكــون مطــردة فــي الغالــب ثــم یوجــد �عــض األمثلــة ممــ
 . حاشا القواعد الكلیة

 .......  طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
ل ما �قال لـه أصـل، لكنـه ممـا جزئي هو فرع من ذلك األصل؟ فرع من ذلك األصال�صیر؟  كیف

 ألنها لیست �لیة، ما فیه إشكال، و�ل حكمه المخالف لحكم األصل. ؛�خرج عن هذه القاعدة
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 بدلیل صحیح؟ 
 ....... نعم طالب:

 المانع؟  ما
 .......  طالب:

 ال، محكم بدلیله؟ 
 .......  طالب:
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 ین؟ أ
 .......  طالب:

موقفك من هذا المتشا�ه؟ هذا الجزء؟ ومعـك فیـه نـص صـحیح یـدل  مالماذا قال من المتشابهات؟ 
 علیه وهو �خرج عن القاعدة المقررة، تتر�ه �اعتبار أنه متشا�ه؟ ال أبًدا.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
متــردد بــین القاعــدة  ال، �اعتبــار أنــه إن نظــرت إلــى قاعدتــه وأصــله، نظــرت أنــه خــرج عنهــا، �عنــي

  .لتردده بین القاعدة والدلیل ؛والدلیل
 .......  طالب:

 نعم. نعم. 
هـور إلـى ظ "فذلك من المعدود في المتشـابهات التـي ُیتقـى اتباعهـا؛ ألن اتباعهـا مفـضٍ  طالب:

أمـر  معارضة بینها و�ین األصول المقـررة والقواعـد المطـردة، فـإذا اعتمـد علـى األصـول وأرجـئ
 .، وو�لت إلى عالمها أو ردت"النوادر

ح، بین أصلین بدون دلیـل مـرجح، حین ئـٍذ �كون من المتشا�ه إذا تردد بین قاعدتین بدون دلیل مرجِّ
 . ذا ُوجد الدلیل فالدلیل هو الحكم�كون، أما إ

  �عني �ا شیخ قول المؤلف مرجوح؟ طالب:
 ؟ كیف

  قوله هنا مرجوح؟ طالب:
وال �خرجــون عنهـا إال �شــيء مثـل الشــمس، فهـو إذا خرجــت  ،واعـدوهـو، العلمــاء عامـة �قدســون الق

 هذه المسألة عن هذه القاعدة بدلیل، �قول: تأكد من الدلیل.
  �عني قد �كون الدلیل فیه؟ طالب:

 ، فیه نظر.نعم
 جزاك هللا خیًرا. نعم طالب:
 نعم. 

ولها، ُردت إلـى أصـ "فإذا اعتمد على األصول وأرجـأ أمـر النـوادر وو�لـت إلـى عالمهـا أو طالب:
 .فال ضرر على المكلف المجتهد وال تعارض في حقه"

 .ا التعارض ومع وجود هذا التشا�ه�عني إذا توقف مع وجود هذ
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]، فجعـل ٧ران: [آل عم ِب}{ِمْنُه آَ�اٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتا"ودل على ذلك قوله تعالى:  طالب:
م ع إلیه، ثـهو األمَّ واألصل المرجو  -شكال فیه وال اشتباهوهو الواضح المعنى الذي ال إ-الحكم 
 .ي إًذا قالئل"]، یر�د: ولیست �أمٍّ وال معظَّم، فه٧[آل عمران:  {َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت}قال: 

 �عني لیست �ثیرة. "وال ُمْعَظم"،
اع بـر أن اتبـأخ "یر�ـد: ولیسـت �ـأمٍّ وال ُمعَظـم، فهـي إًذا قالئـل، ثـم ، أحسن هللا إلیك.نعم طالب:

 المتشــا�ه منهــا شــأن أهــل الز�ــغ والضــالل عــن الحــق والمیــل عــن الجــادة، وأمــا الراســخون فــي
تـاب �عـم أمُّ الكو العلم، فلیسوا �ذلك، وما ذاك إال �اتباعهم أمَّ الكتاب وتـر�هم االتبـاع للمتشـا�ه، 

 .ما هو من األصول"
ا، و�ذا و�لــه مــا فالمكلــف أو المجتهــد إلــى عالمــه ومنزلــه  والتشــا�ه الــذي ال یوجــد لــه حــل قلیــل جــد�

علـم �ضیره هذا، �عني ما �ضیر المفسر إذا مر �الحروف المقطعة، وما الـذي �فوتـه إذا قـال: هللا أ 
  ؟الذي �فوته من العلم ما �مراده؟
 ب ذلـك وال"وأمُّ الكتاب �عم ما هو من األصول االعتقاد�ة أو العملیة؛ إذ لـم �خـص الكتـا طالب:
: -صــلى هللا علیــه وســلم-بــل ثبــت فــي الصــحیح عــن أبــي هر�ــرة قــال: قــال رســول هللا  الســنة،

ین افترقت الیهـود علـى إحـدى أو اثنتـین وسـبعین فرقـًة، وتفتـرق النصـارى علـى إحـدى أو اثنـ«
وفــي الترمــذي تفســیر هــذا �إســناد . »وســبعین فرقــًة، وتفتــرق أمتــي علــى ثــالث وســبعین فرقــة

و�ن بنــي إسـرائیل تفرقــت علـى ثنتــین وســبعین «ال فــي حدیثـه: غر�ـب عــن غیـر أبــي هر�ـرة، فقــ
ن هـي �ـا مـقـالوا: . »ملًة، وتفترق أمتي على ثالث وسبعین ملًة، �لهم في النار إال ملًة واحـدةً 

 والــذي علیــه النبــي وأصــحا�ه ظــاهر فــي األصــول. »مــا أنــا علیــه وأصــحابي«رســول هللا؟ قــال: 
 .االعتقاد�ة والعملیة على الجملة"

ثـم تفسـیر المـراد بـذلك، لكـن  »كلهم في النـار إال واحـدة«أهل الحدیث ُ�ضعف آخر الخبر:  �عض
 حه �مجموع طرقه، وله وجه في التصحیح، ُفسرت الفرقة الناجیة �الجماعـةمن أهل العلم من صحَّ 

 ولو واحد.  -علیه الصالة والسالم-ما �ان علیه النبي  ىوالجماعة هم الذین علعلى ما سیأتي، 
 .......  لب:طا
 ستوجد؟  أمفیما �عد �عني الثالثة والسبعین وجدت في عصره : »ستفترق «

 .ستوجد طالب:
 ، نعم. »ستفترق «ستوجد، و

 .......  طالب:
 .، تفترق �عني في المستقبلنعم

"والذي علیـه النبـي وأصـحا�ه ظـاهر فـي األصـول االعتقاد�ـة والعملیـة علـى الجملـة، لـم  طالب:
و�ن هـــذه الملـــة ســـتفترق علـــى ثـــالث «دون شـــيء. وفـــي أبـــي داود:  ُ�خـــص مـــن ذلـــك شـــيء
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، وهــي �معنــى الروا�ــة »وســبعین؛ ثنتــان وســبعون فــي النــار، وواحــدة فــي الجنــة وهــي الجماعــة
 .التي قبلها. وقد ُروي ما یبین هذا المعنى، ذ�ره ابن عبد البر"

 .ف �المجموعالضع و�رتفع عنها ،روا�ة أبي داود تشهد للروا�ات السا�قة عند الترمذي
ــا طالــب: ن األمــر فیــه، أنــه ق ــد البــر �ســند لــم یرضــه، و�ن �ــان غیــره قــد هــوَّ ل: "ذ�ــره ابــن عب

لـون ستفترق أمتي على �ضع وسبعین فرقًة، أعظمها فتنًة الـذین �قیسـون األمـور بـرأیهم فیح«
یـه مـا أنـا عل«، فهـذا نـص علـى دخـول األصـول العملیـة تحـت قولـه: »الحرام و�حرمون الحـالل

 ."»وأصحابي
 .هذه الروا�ة ضعیفة عند أهل العلمولكن 
 ."وهو ظاهر، فإن المخالف في أصول من أصول" طالب:

 "في أصل"، "في أصل".
"فإن المخالف في أصـل مـن أصـول الشـر�عة العملیـة ال �قصـر عـن المخـالف فـي أصـل  طالب:

 .من األصول االعتقاد�ة في هدم القواعد الشرعیة"
م یــرون أن الخــالف فــي الفــروع أخــف مــن الخــالف فــي األصــول، �اعتبــار أن جمــع مــن أهــل العلــ

الخــالف فــي الفــروع ُوجــد بــین الصــحا�ة، �خــالف المخالفــة فــي األصــول، فالصــحا�ة اتفقــوا علــى 
ا واختلفوا في �ثیـر مـن مسـائل الصـالة والصـیام والحـج والمعـامالت، فـرأوا أن هـذ ،أصول االعتقاد

�ـة فرق بین مخالفة الـدلیل الثابـت، سـواء �ـان متضـمًنا لمسـألة اعتقادأخف. ومنهم من یرى أنه ال 
، �غـض النظـر -جـل وعـال-لى هذا �اعتبار أنك خالفت حكـم هللا إأو فرعیة، وشیخ اإلسالم �میل 

 . عن موضوع هذا الحكم
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 المعامالت والعبادات وغیرها.
 .......  طالب:

 .نعم
 وسلم على عبدك ورسولك. �ا حي �ا قیوم �ا ذا الجالل واإلكرام، اللهم صلِّ  �ا رب

 
 


