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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. 

لخـالف فـي "المسألة الحاد�ة عشرة: تقدم الكالم على محالِّ ا :-رحمه هللا تعالى-قال الشاطبي 
یِّد"الجملة، ولم �  .قع هنالك تفصیل، وقد ألف ابن السَّ

ید"  ."السِّ
 .أحسن هللا إلیك طالب:

 مر قر�ًبا.
ــید �تاً�ــا فــي أســباب الخــالف الوا نعــم مــر، أحســن هللا إلیــك. طالــب: قــع بــین "وقــد ألــف ابــن السِّ

 .حملة الشر�عة، وحصرها في ثمانیة أسباب"
بیـه علـى أسـباب الخـالف، وفـي الموضـوع والكتاب مطبوع ومتداول في مجلد متوسـط، واسـمه: التن

، لشیخ اإلسالم ابن تیمیة في �تا�ه: رفع المالم على األئمة األعـالم، إشـارات إلـى �عـض الخـالف
ولولي هللا الـدهلوي أ�ًضـا �تـاب فـي الموضـوع اسـمه: اإلنصـاف فـي بیـان أسـباب الخـالف، و�تـب 

 .وجودة في األسواق، لكن هذه أهمهاأخرى لمعاصر�ن م
ك ام: اشـترا"أحدها: االشتراك الواقع في األلفاظ، واحتمالهـا للتـأو�الت، وجعلـه ثالثـة أقسـ طالب:

 .في موضوع اللفظ المفرد، �الُقرء وأو في آ�ة الحرا�ة"
وهـو مشـترك بـین الحـیض والطهـر، ونشـأ عـن ذلـك االشـتراك خـالف بـین أهـل العلـم: هـل  "كالقرء"

، و�ـه ؟ جمع من أهل العلم �قولون: المراد �القرء الحـیضالمراد �القرء الحیض، أو المراد �ه الطهر
�قول الحنابلة ومن معهـم، وفر�ـق مـن العلـم یـرون أنـه الطهـر، و�ـه �قـول الشـافعیة ومـن معهـم مـن 

 أهل العلم.
والسبب في ذلك أن لفظ القرء مشترك في لغة العرب، و�ل منهما، �ل من الفر�قین یـرجح �ـأمور  

 خارجیة.
  ُیْنَفْوا ِمـَن اْألَْرِض}ْن ِخَالٍف َأوْ ْرُجُلُهْم مِ {ُ�َقتَُّلوا َأْو ُ�َصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِهْم َوأَ : را�ة""أو في آ�ة الح 

 هذه، (أو) في األصل في لغة العرب تأتي لمعاٍن �ثیرة: {َأْو}]، ٣٣[المائدة: 
ْم �َأْو وَأْبِهمِ  َخیِّْر َأِ�حْ    راٌب بها أ�ًضا ُنِميو�ض واْشُككْ          َقسِّ
فـي  {َأْو}واإلضـراب.  ،والشك ،واإلبهام ،والتقسیم ،واإل�احة ،فهي تأتي لمعاٍن �ثیرة منها: التخییر 

آ�ة الحرا�ة منهم أنهـا للتخییـر لإلمـام، فاإلمـام مخیـر بـین أن �فعـل �المحـار�ین مـا ُذكـر فـي اآل�ـة، 
عـل، وقسـم مـنهم ُ�فعـل �ـه �ـذا، وقسـم ُ�فعـل �ـه ومنهم من یرى أنها للتقسیم: ِقسـم مـن المحـار�ین ُ�ف
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كذا. والخالف الفقهي معروف �كتـب الفقـه و�تـب أحكـام القـرآن. المقصـود أن مـرد هـذا االخـتالف 
 .وورود أكثر من معنى لهذا الحرف ،االشتراك
البقـرة: [ َشـِهیٌد} {َوَال ُ�َضـارَّ َ�اِتـٌب َوَال "واشتراك في أحواله العارضـة فـي التصـرف، نحـو:  طالب:
٢٨٢"[.  

)، الحرف المضعف في آخر الكلمة عبارة عن حـرفین، إذا ُفـك اإلدغـام وصـار محـتمًال   (ال ُ�ضارَّ
جـــد ألن �كــون: ُ�ضـــاِرر أو ُ�ضـــاَرر، ال ُ�ضـــاِرر �اتـــب وال شــهید، إذا فككنـــا اإلدغـــام، �عنـــي إذا وُ 

ر أو ُ�ضــاَرر؟ ومــن اإلدغـام صــار مشــترً�ا، ال تــدري هــل هــو للفاعــل أو للمفعــول؟ هــل هــو ُ�ضــارِ 
هنا نشأ الخالف في المعنـى: هـل النهـي للكاتـب أن ال ُ�ضـاِرر صـاحب الحـق أو المـدین؟ أو هـو 

اِرر هذا الكاتب والشهید ال ُ�ضاَرر؟ و�ل منهما محتمل، فالكاتب ال ُ�ضاِرر، ال �جـوز لـه أن ُ�ضـ
أنـه متجـه لصـاحب  صاحب الحق و�ذلك الشهید، أو ُ�ضاِرر المدین محا�ـاة لصـاحب الحـق، �مـا

 الدین أن ال ُ�ضاِرر الكاتب وال الشهید.
أو  ،فعلى هذا: ال ُ�ضـاَرر �اتـب وال شـهید. والُمَضـارَّة صـورها معروفـة، قـد �كتـب، ُ�حسـن، یتبـرع 

ُ�تَعـب ثم �عد ذلك ُ�ضاِرره، ُ�ضاَرر من قبل الـدائن أو المـدین، و  ،وفالن �شهد ،�كتب الدین لفالن
الشهادة في مواقع الحكم. وقـل مثـل هـذا فـي نفـس الكاتـب صـاحب الـدین قـد  وأداء ،في المطالبات

 ُ�ضاَرر.
 .ف في االشتراك الذي سببه التصر�فوعلى �ل حال: منشأ الخال 

اِلُح َیْرَفُعُه}"واشتراك من قبل التر�یب، نحو:  طالب:  .]"١٠[فاطر:  {َواْلَعَمُل الصَّ
، هــذا لح أن �عــود علــى األول أو علــى الثــاني�عنــي عــود الضــمیر علــى أكثــر مــن واحــد، وهــو صــا

 .یوجد اختالف في فهم المعنى
 .]"١٥٧[النساء:  {َوَما َقَتُلوُه َ�ِقیًنا}" طالب:

نــه إ :عامــة أهــل العلــم والمفســر�ن علــى أن (مــا قتلــوه) الضــمیر �عــود إلــى عیســى، ومــنهم مــن �قــول
قتلـوا العلـم. هـذا  ]، و�كون المعنـى حینئـٍذ: ومـا١٥٧[النساء:  {َما َلُهْم ِ�ِه ِمْن ِعْلٍم}�عود إلى العلم: 

قیـــل �ـــه مـــن ِقبـــل �عـــض المفســـر�ن، لكـــن وجـــه ضـــعیف، والظـــاهر مـــن الســـیاق أن المقصـــود هـــو 
عــن حمــل الكــالم علــى الحقیقــة أو  اعیســى. ثــم إذا قیــل �مثــل هــذا الخــالف، �كــون الخــالف ناشــئً 

ل مجـازي و�ذا قلنا: �عود إلى العلـم، فهـو قتـ المجاز، فإذا قلنا: (ما قتلوه) �عود إلى عیسى، حقیقة.
هـو عند من �قـول �المجـاز. فیرجـع الخـالف إلـى التـردد فـي حمـل الكـالم علـى حقیقتـه أو مجـازه، و 

 .الثاني الذي یتحدث عنه المؤلف
 ."والثاني: دوران اللفظ بین الحقیقة والمجاز، وجعله" طالب:

ید، ما زال الكالم ال "وجعله" ید�عني: ابن السِّ  .بن السِّ
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ُ "وجعلــه ثالثــة أقســام: مــا یرجــع إلــى اللفــظ المفــرد، نحــو حــدیث النــزول، و طالــب: وُر ُنــ{للااَّ
َماَواِت َواْألَْرِض}  .]"٣٥[النور:  السَّ

ــید ســلك مســلك النفــاة، نفــاة الصــفات، ولــذلك حملــه علــى المجــاز، حمــل النــزول  المؤلــف ابــن السِّ
 -...، المسـند إلـى هللا، و�ذلك لفظ النور المضـاف إلـى هللاإللهي الثابت في الحدیث المتفق علیه

، حمله على المجاز، وهذه طر�قة نفاة الصفات، والذي علیه أئمـة المسـلمین مـن سـلف -جل وعال
لتمثیـل اما أثبته لنفسه، مع نفي مـا ُیتـوهم مـن التشـبیه أو  -جل وعال-األمة وأئمتها: أن ُیثبت هلل 

 .النفاةأو ما َیتذرع �ه 
ــِل َوالنََّهــاِر}"ومــا یرجــع إلــى أحوالــه، نحــو:  الــب:ط ــُر اللَّْی ــْل َمْك ، ولــم یبــین وجــه ]٣٣[ســبأ:  {َب

 .الخالف"
هــل هــو  ِل}ْكــُر اللَّْیــ{مَ : مضــاف إلیــه. {اللَّْیــِل}: مضــاف، و{َمْكــُر}، {َبــْل َمْكــُر اللَّْیــِل َوالنََّهــاِر}�عنــي 

ضــافة ، و�لَّْیــِل}{َمْكــُر ال؟ هــل المــراد ْیــِل َوالنََّهــاِر}{اللَّ المــاكر�ن فــي  {َمْكــُر}مضــاف إلــى اللیــل؟ أو 
؟ النََّهـاِر}وَ {اللَّْیِل  المكلفین في {َمْكُر}، {اللَّْیِل َوالنََّهاِر}المكر إلیه مجاز على �المه؟ أو مكر�م في 

ل األول مــن ر بــین هــذا وهــذا، واالحتمــال الثــاني هــو الحقیقــة علــى �ــالم المؤلــف، واالحتمــائــدا وهــ
 .قبیل المجاز

 ....... طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ ماذاعلى 

 .......  طالب:
 الظرفیة.
 .......  طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
 الظرف �ما ثبت فیه، ظروف �قدر فیها (في)، نعم. 

یِّد، هل حمله .......   طالب: حدیث النزول ....... ابن السَّ
 ؟ منابن 

ید طالب:  .السِّ
ید، ید؟  وما السِّ  هو السِّ
ْئب طالب:  .الذِّ

ْئب  ْئب، الذِّ  ِذیب؟ أمالذِّ
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 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ي في القرآن؟ ذوال

ْئُب} طالب:  ].١٣[یوسف:  {الذِّ
 �قول؟ ماذا والكسائي 

 .......  طالب:
یبُ قــراءة ســبعیة، الكســائي مــن أئمــة القــراء �قــول:  ــذِّ  ] علــى مــا هــو دارج عنــدنا.١٣[یوســف:  }{ال

 وقیل له: ِلم ال تهمز الذئب؟ قال: أخاف أن �أكلني!! 
 .......  هل هو ذ�ر طالب:

 هو وضعه تحت عنوان.
 هل هو حمله على المجاز؟فطالب: هو ذ�ر أنه من أسباب الخالف، 

 .ا�ه محل خالف بین السلف والخلف، لكنه یتبنى �ونه مجازً نعم، 
 لــئن قــدر هللا«ا یرجــع إلــى جهــة التر�یــب، �ــإیراد الممتنــع �صــورة الممكــن، ومنــه: "ومــ طالــب:

 .الحدیث" »علي
 فأوصـى أوالده أنـه إذا -جـل وعـال-في حدیث اإلسرائیلي الذي بلغ �ه من الخوف ما بلغ مـن هللا 

ى أن إل »لئن قدر هللا علي لیعذبني عذاً�ا«مات أن ُ�حرق وُ�ذر رماده في یوم شدید الر�ح، وقال: 
وصــف العــذاب �أنــه شــدید أو عظــیم. هــذا بلــغ �ــه الخــوف مــا بلــغ، ولــزم علــى هــذا الخــوف إنكــار 

 -جـل وعـال -كار القدرة �فر، إنكار قدرة هللالقدرة اإللهیة على جمعه. لكن ما الذي حصل له؟ إن
 ما ُعذر؟ أم كفر. لكن ُعذر 

 .ُعذر طالب:
  ....�سبب ؛ُعذر

 .......  طالب:
الذي بلـغ �ـه مـا غطـى عقلـه، مـذهول، إضـافة إلـى الجهـل. علـى �ـل حـال هـذا الـذي  شدة الخوف

تنـع "وما یرجع إلـى جهـة التر�یـب �ـإیراد المم�قوله المؤلف وأشباه ذلك، �قول في أصل المسألة: 
 .�صورة الممكن"

 عكس الصورة؟ أم الموجود عندنا من هذه الصورة  
 العكس �ا شیخ. طالب:
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 العكس.
 .نعمالعكس  طالب:

كســه. ولــذلك المثــال الــذي ألنــه فــي األصــل أن �قــول: وعكســه، �ــإیراد الممتنــع �صــورة الممكــن وع
 .ذ�ره عكس

 ."وأشباه ذلك مما یورد من أنواع الكالم �صورة غیره، �األمر �صورة الخبر" طالب:
األصـل أنــه أمــر فال ]، جــاء �صـورة الخبــر و�٢٢٨[البقــرة:  {َواْلُمَطلََّقــاُت َیَتَر�َّْصـَن}: "�صـورة الخبــر"

 .�المكث وقت العدة
 ."والمدُح �صورة الذم" طالب:

 ."والمدحِ "
 ."والمدِح �صورة الذم" أحسن هللا إلیك. طالب:

 :مدح �صورة الذم
 بهن فلول من قراع الكتائب         وال عیب فیهم غیر أن سیوفهم

ي مـدح، لـه مثـال؟ لـه أمثلـة فـلكنه أورده في صورة الذم، وأ�ًضا عكسـه: الـذم �صـورة ال ،هذا مدح 
 كتب البالغة.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ال، هذا واضح أنه ذم.

 .......  طالب:
 ذ�ِّرونا �ا إخوان.نعم، ال ال، ذم هذا، ذم �صورة الذم، 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 �ا شیخ........  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  :طالب

 ما أدري �ِهللا.
 .......  طالب:
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 .ال �ظلمون الناس، هو حسبه �مدحهم، �سبب العجز نعم
 ."والتكثیر �صورة التقلیل، وعكسها" طالب:
سـتعمل �، الحـرف الـذي یـرد للتقلیـل و�ـرد للتكثیـر مثـل (ر�مـا)، قـد "التكثیـر �صـورة التقلیـل"مثاله؟ 

، مثلـه (قـد) األصـل فیـه التقلیـل و�سـتعمل للتكثیـر، وعكسـهللتكثیر، والحرف فـي األصـل للتقلیـل، و 
فـاظ ة تصـفر منهـا األنامـل)، و�ـأتون �ألفـاظ ظاهرهـا الـذم، �أله�التصغیر �أتي للتعظیم، مثل: (دو و 

 على صبره یلقبون بها �عض الناس ظاهرها ذم، وهم �مدحونه بذلك، فقد �قال: (فالن حمار) بناءً 
 .وتحمله

الوا: بهذا لوفائه، وغیر ذلك من األلفاظ التي فـي ألفـاظ الجـرح والتعـدیل، قـ وقد �قال (كلب) و�مدح
(فــالن شــیطان)، اآلن إذا أعجــب اإلنســان �ألمعیتــه ودقتــه و�ــذا قیــل: شــیطان، وال �قصــدون بــذلك 

ه ألفـاظ أنهم یذمونه. و�ذا أرادوا أن یذموا شخًصا �المقابل قالوا: (فالن ابن حالل) �عني مغفل! هذ
 .مبتكرة لیستند المتقدمین، ى عدارجة حت

أبـي  "والثالث: دوران الدلیل بـین االسـتقالل �ـالحكم وعدمـه، �حـدیث اللیـث بـن سـعد مـع طالب:
 .حنیفة وابن أبي لیلى وابن ُشبرمة في مسألة البیع والشرط"

�عني هل نهى عن بیع وشرط؟ �مكن أن یؤخذ علـى جهـة االسـتقالل و�طبـق علـى �ـل صـورة مـن 
 -علیـه الصـالة والسـالم-أو ینظر فیه إلى أدلة أخرى، �حدیث جـابر، �شـراء النبـي  هذه الصور؟

مـــن أخـــذه مجـــرًدا طـــرده  ا؟نأخـــذ الحـــدیث مجـــردً هـــل جمـــل جـــابر واشـــتراط الحمـــالن إلـــى المدینـــة. 
 �جمیع الصور، ومن نظر إلى األدلة األخرى حمله على �عض الصور دون �عض. نعم.

 .االكتساب""و�مسألة الجبر والقدر و  طالب:
 َمـــى} للااََّ رَ {َوَمـــا َرَمْیـــَت ِإْذ َرَمْیـــَت َوَلِكـــنَّ نعـــم. مـــن نظـــر إلـــى �عـــض األدلـــة مـــن القـــرآن أو الســـنة: 

]، �عنــي مــا لــك أي دخــل وال تصــرف، لكــن مــن �فهــم الحــدیث علــى وجهــه، الجبر�ــة ١٧[األنفــال: 
ك دخـل، مثـل حر�ـة الشـجر ] أنت ما ل١٧[األنفال:  {َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ للااََّ َرَمى}�قولون: 

لـى والورق، حر�تك مثل حر�ة ورق الشـجر. و�المقابـل القدر�ـة �قولـون: �خلـق أفعالـه. فـإذا نظرنـا إ
النصوص التي استدل بها الجبر�ة علـى حـدة اتجـه قـولهم، و�ذا نظرنـا إلـى النصـوص التـي اسـتدل 

ف هذا وهذا خرجنا �القول الصـحیح الـذي هـو قـول سـل بها القدر�ة اتجه قولهم، لكن إذا جمعنا بین
 األمة وأئمتها.

وفــي جمیــع أبــواب الــدین القــول الوســط ُینظــر فیــه إلــى الطــرفین، مــا ننظــر إلــى طــرف، ولــذا فــي  
أهـل السـنة والجماعـة، وأنهـم وسـط  مـذهبأبدع فـي توصـیف  -رحمه هللا-الواسطیة شیخ اإلسالم 

 جبر�ة والقدر�ـة، فـي �ـاب الصـفات بـین الجهمیـة والمشـبهة، فـيفي �اب �ذا، في �اب القدر بین ال
 .میع أبواب الدین على هذه الطر�قة�اب الصحا�ة بین الروافض والنواصب، وفي ج

یِن}"والرا�ع: دورانه بین العموم والخصوص، نحو:  طالب:  .]"٢٥٦لبقرة: [ا {َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ
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یِن}{َال ِإْكــَراهَ هــل هــو عــام؟ لجمیــع النــاس   لجز�ــة؟، أو خــاص �أهــل الكتــاب الــذین یــؤدون ا ِفــي الــدِّ
 .فاللفظ دائر بین العموم والخصوص

 .]"٣١[البقرة:  {َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء ُ�لََّها}" طالب:
 ،ذلـك تي تـدل علـى، أسماء �ل شيء، وجاء في التفسیر �عض األمثلة ال{َوَعلََّم آَدَم اْألَْسَماَء ُ�لََّها}

 أو ه علمــه أســماء مــا �حتــاج إلیــه؟ أو أســماء المالئكــة فقــط؟ المقصــود أنــه دائــر بــین العمــومأو أنــ
 .الخصوص بنوع أو �أنواع معینة

 ."والخامس: اختالف الروا�ة، وله ثماني علل قد تقدم التنبیه علیها" طالب:
ائــة تقــدم قبــل ســتین صــفحة، صــفحة مائــة وأر�عــین إذا �ــان معكــم الكتــاب المحقــق، فــي صــفحة م
ید، وفي ذلك الموضع مر ذ�ره. ذ�رهـا فـي صـفحة مائـة وأر�عـ ین وأر�عین ذ�رها، نقًال عن ابن السِّ

 وواحد وأر�عین:
ـید هــذا المكـان مــن أسـباب الخــالف"  "حــین عــد �عنـي علــى مـا سـیأتي  "فصـل: وقــد عـد ابــن السِّ

 .."ومـن الصـحف.جهة الروا�ة وأن لها ثماني علل: فساد اإلسناد، ونقل الحدیث على المعنـى، 
"والجهــل �ــاإلعراب، والتصــحیف، و�ســقاط جــزء الحــدیث أو ســببه، هــذا �لــه شــرحناه فیمــا تقــدم 

إلــى آخــره.  وســماع �عــض الحــدیث وفــوت �عضــه، وهــذه األشــیاء ترجــع إلــى معنــى مــا تقــدم..."
 والغر�ب أنه في التعلیق نقلها، نقل الثمانیة أعاد ذ�رها! 

 .والقیاس" "والسادس: جهات االجتهاد طالب:
 ، من جهة االستدالل �القیـاس مـثًال أو مـواطن االجتهـاد واالخـتالف فیهـا،"جهات"�عني من جهة، 

والخالف في �عض األقیسة، والخالف في تحقق العلـة، والخـالف فـي مشـابهة الفـرع لألصـل، مـن 
 القیــاس، علــة ینفــيال وجــه بینهمــا واالشــتراك بینهمــا �ال :یــرى وجــود المشــابهة �قــیس، والــذي �قــول

 .فیحصل االختالف
 ."والسا�ع: دعوى النسخ وعدمه" طالب:

د �ـه ، المسألة مفترضة فیمن �قول �النسخ، أما من ال �قول �النسخ فـال ُ�عتـ"دعوى النسخ وعدمه"
في الوفاق وال في الخالف. لكن من �قول، الخالف، �حصل اختالف عنـد مـن �قـول عنـد القـائلین 

أو غیــر منســوخ؟ مــع االعتــراف �النســخ فــي أصــل المســألة، أمــا  �النســخ، هــل هــذا الــنص منســوخ
هؤالء ال ُ�عتد بهـم، و�ن �ـان �عـض مـن علـق علـى الكتـاب ذ�ـره مـن فالذین ال یرون النسخ أصًال 

 مواطن الخالف بین القائلین �النسخ وعدمه. لكن ینبغي أن ال یورد من ال �قول �النسخ.
هــا: هــل هــي محكمــة أو منســوخة؟ �ختلفــون فــي هــذا، مــن �قــول �النســخ، هــذه اآل�ــة �ختلفــون فی 

و�ترتـب علــى ذلــك وجــود الخــالف فــي المســألة المســتنبطة مــن هــذه اآل�ــة. نعــم. وقــل مثــل هــذا فــي 
 .األحادیث

 ."والثامن" 
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والتكبیـر  "والثامن: ورود األدلة على وجوه تحتمل اإل�احة وغیرها �االختالف فـي األذان، طالب:
 .قراءات"على الجنائز، ووجوه ال

تنـوع ال سـیما إذا �ـان االخـتالف مـن اخـتالف ال "ورود األدلة على وجوه تحتمـل اإل�احـة وغیرهـا"
ال مــن اخــتالف التضــاد؛ ألنــه فــي اخــتالف التنــوع �ــل �قــول �مــا �شــاء مــن القــائلین فــي حكــم هــذه 

تحمــل المســألة أو فــي معنــى هــذه اآل�ــة أو حكــم مســتنبط مــن هــذه اآل�ــة. فــاختالف التنــوع، �عنــي 
، وقد ُتحمل علـى المبلـغ عنـه، وقـد ُتحمـل علـى -جل وعال-اآل�ة على المشرع األصلي، وهو هللا 

 الكتاب الذي أنزله، والكل �معنى واحد، فهو من اختالف التنوع ال من اختالف التضاد.
مـنهم : هناك أوامر �ختلفون في مفادها، منهم من �قول للوجـوب، و "وجوه تحتمل اإل�احة وغیرها" 

فــظ ]، الل٥٣: [األحــزاب {َفــِإَذا َطِعْمــُتْم َفاْنَتِشــُروا}مــن �قــول لالســتحباب، ومــنهم مــن �قــول: لإل�احــة. 
�حتمـــل فـــي أصـــل األمـــر الوجـــوب، ونظـــًرا لألدلـــة األخـــرى الصـــارفة لـــه عـــن الوجـــود تـــردد بـــین 

ــــُتْم َفاْصــــَطاُدوا}االســــتحباب واإل�احــــة.  ــــدة:  {َوِ�َذا َحَلْل ــــِإَذا قُ ]، ٢[المائ ــــُروا}اِضــــَیِت {َف ــــَالُة َفاْنَتِش  لصَّ
]. فــاألمر محتمــل، و�ن �ــان التقعیــد مــن أهــل العلــم أن األمــر �عــد الحظــر �ختلفــون ١٠[الجمعــة: 

 .�عود إلى ما �ان علیه قبل الحظر فیه، منهم من �قول لإل�احة مطلًقا، ومنهم من �قول:
ید في �تا�ه، ومن أراد ال طالب: إذا عـرض  تفصیل فعلیـه �ـه، ولكـن"هذه تراجم ما أورد ابن السِّ

 جمیع ما ذ�ر على ما تقدم تبین �ه تحقیق القول فیها، و�اهلل التوفیق. 
 .المسألة الثانیة عشرة: من الخالف ما ال ُ�عتد �ه في الخالف، وهو ضر�ان"

 أوًال مــن العلمــاء ومــن الفــرق مــن ال ُ�عتــد �قولــه وال یــؤثر فــي الخــالف، فمــن لــم �صــل إلــى مرتبــة
عتـد بهـم، تهاد هذا ال ُ�عتد �خالفه. والفرق المخالفة لألصول وقواعد الشـر�عة هـؤالء أ�ًضـا ال �ُ االج

النظــر عــن  عــن الخــالف نفســه هــل �عتــد �ــه أو ال �عتــد �ــه �غــض -رحمــه هللا-و�ــتكلم المؤلــف 
 .قائله؟ �قول: هو ضر�ان

لتنبیـه عة، وقـد تقـدم ا"أحـدهما: مـا �ـان مـن األقـوال خطـًأ مخالًفـا لمقطـوع �ـه فـي الشـر� طالب:
 .علیه"
نـه ولو �ان قائله من أهل االجتهاد، فإذا ُتحقق الخطـأ المخـالف للـدلیل الصـحیح الصـر�ح فإ "خطأ"

ذا لیهــا األدلــة الشــرعیة، فهــال ُیلتــف إلیــه وال ُینصــب هــذا الخــالف فــي مقابــل األقــوال التــي تــدل ع
 .ُ�طرح

فسـیر تلحقیقة �ذلك، وأكثر ما �قع ذلـك فـي "والثاني: ما �ان ظاهره الخالف ولیس في ا طالب:
 .الكتاب والسنة"

آل�ـة وهو الذي تقدم اإلشارة إلیه وهو اختالف التنـوع، مثـل هـذا یـذ�ر المفسـرون أقـواًال فـي معنـى ا
 .بینها، فمثل هذا ال �سمى خالًفا وهي في حقیقتها ال اختالف
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لظـاهر، اكتاب أقواًال مختلفـًة فـي "فتجد المفسر�ن ینقلون عن السلف في معاني ألفاظ ال طالب:
قـول اعهـا والفإذا اعتبرتها وجدتها تتالقى على العبارة �ـالمعنى الواحـد، واألقـوال إذا أمكـن اجتم

رح ش�جمیعها من غیر إخالل �مقصد القائل، فال �صح نقل الخالف فیها عنه، وهكذا یتفق في 
 .السنة"

ة هـو فظ أو التر�یـب ممـا ال اخـتالف فیـه فـي الحقیقـ�عني مثل ما ُتشرح السنة و�بین فیها أقوال الل
 .ما جاء عن السلف في تفسیر اآل�ة �مثا�ة
 ."و�ذلك في فتاوى األئمة و�المهم في مسائل العلم" طالب:

وهذا موجود في �الم أهل العلم �كثرة، تسـتعرض الفتـاوى مـن شـخص فیسـأل سـؤاًال واحـًدا و�جیـب 
 ،�أجو�ــة، �مكــن ُ�ســأل فــي خمســة مواضــع أو ســتة فــي �ــل موضــع �جیــب �جــواب مضــمونه واحــد

 لكن األلفاظ تختلف، فمثل هذا ال �سمى اختالًفا في القول إال إذا تضاد الحكم بینهم. نعم.
الموضــوع ممــا �جــب تحقیقــه، فــإذا ُنقــل الخــالف فــي مســألة ال خــالف فیهــا فــي "وهــذا  طالــب:

 .الحقیقة خطأ، �ما أن"
 "فإنَّ َنْقَل".

وفـاق فـي "فإنَّ َنْقَل الخالف في مسألة ال خـالف فیهـا فـي الحقیقـة خطـأ، �مـا أن نقـل ال طالب:
 .موضع الخالف ال �صح"

ب األقـــوال فـــي المســـألة، فیقـــول: المســـألة ولـــذا تجـــدون �عـــض البـــاحثین یر�ـــد أن �ستقســـي و�ســـتوع
و أعشرة أقوال، وأنت إذا تأملتها ودققت فیها ونظرت ما بینهـا مـن التوافـق �مكـن أن تصـیر أر�عـة 

 .ضم �عضها إلى �عض لالتفاق بینهاخمسة أو ثالثة، �مكن أن �ُ 
 -النبـيها: أن یـذ�ر فـي التفسـیر عـن "فـإذا ثبـت هـذا، فلنقـل الخـالف هنـا أسـباب؛ أحـد طالب:

 في ذلك شيء أو عن أحد من أصحا�ه أو غیرهم، و�كون ذلـك المنقـول -صلى هللا علیه وسلم
ینصـهما �عض ما �شتمله اللفظ، ثم یذ�ر غیر ذلك القائل أشیاء أخر مما �شمله اللفظ أ�ًضا، ف

 .المفسرون على نصهما"
ت شـیاء أفـراد تنـدرج تحــألینقلـون مـا وجـدوا، مـا وجــدوا ممـا ُذكـر فـي معنــى اآل�ـة، وقـد تكـون هــذه ا

 .عموم اللفظ
 لتـرنجبین،"فیظن أنه خالف، �ما نقلوا في الَمن أنه خبز الرقاق، وقیل: زنجبیل، وقیل: ا طالب:

اء فــي جــوقیــل: شــراب مزجــوه �المــاء، فهــذا �لــه �شــمله اللفــظ؛ ألن هللا َمــنَّ �ــه علــیهم، ولــذلك 
 ."»سرائیلالكمأة من المن الذي أنزل هللا على بني إ«الحدیث: 

 .»الكمأة من المن ماؤها شفاء للعین«وفي البخاري: 
 ."فیكون الَمن جملة نعم، ذ�ر الناس منها آحاًدا" طالب:
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 ؛�عني لو سمع شخص �فسر المن �أنـه الزنجبیـل، هـل �سـتطیع أن �قـول: هـذا خطـأ، المـن الكمـأة
 .المنالمن؟ ال، هذا فرد من أفراد ألنه جاء في البخاري تفسیره �أنها من 

 .""والثاني: أن یذ�ر في النقل أشیاء تتفق في المعنى �حیث ترجع إلى معًنى واحد طالب:
، -صـــلى هللا علیـــه وســـلم-والفـــرق بـــین األول والثـــاني: أن األول فـــي التفســـیر المرفـــوع إلـــى النبـــي 

 . -علیه الصالة والسالم-والثاني فیما ینقل عن قوله 
 .......  طالب:
 ال ال.
 .. ..... طالب:

 .ال ال �كفي
"فیكــون التفســیر فیهــا علــى قــول واحــد، و�ــوهم نقلهــا علــى اخــتالف اللفــظ أنــه خــالف  طالــب:

طیر  محقق، �ما قالوا في السلوى إنه طیر �شبه السماني، وقیل: طیر أحمر صفته �ذا، وقیل:
�الهنــد أكبــر مــن العصــفور، و�ــذلك قــالوا فــي المــن: شــيء �ســقط علــى الشــجر فیؤ�ــل، وقیــل: 

ملـه حغة حلوة، وقیل: الترنجبین وقیل: مثل ُربٍّ غلیظ، وقیل: عسل جامد، فمثل هذا �صـح صم
 .على الموافقة وهو الظاهر فیها"

 ، ؟  ماكل هذه قیلت، وهي مما �شملها و�تناولها اللفظ. الرُّبُّ  هو الرُّبُّ
 .......  طالب:
 .أو تمر یوضع في السمن لیحلو طعمهعسل 
لمعنـوي، ذ�ر أحد األقوال على تفسیر اللغة، و�ـذ�ر اآلخـر علـى التفسـیر ا"والثالث: أن ی طالب:

اللغـوي  وفرق بین تقر�ر اإلعراب وتفسیر المعنى، وهما مًعا یرجعان إلى حكم واحـد؛ ألن النظـر
 في قوله راجع إلى تقر�ر أصل الوضع، واآلخر راجع إلى تقر�ر المعنى في االستعمال، �ما قالوا

 .�األرض الَقوَّاء" ]، أي: للمسافر�ن، وقیل: النازلین٧٣[الواقعة:  ا ِلْلُمْقِو�َن}{َوَمَتاعً تعالى: 
 ."الَقَواء"

 ."وقیل: النازلین �األرض الَقَواِء وهي القفر" أحسن هللا إلیك. طالب:
 حتــى إذا �ــات المــرء جائًعــا قالــت العــرب: (�ــات الَقــَواء)، �عنــي �طنــه خــاٍل لــیس فیــه شــيء. و�ذا

فقیـه �قـول: ال -رحمـه هللا-یه والعالم مع اللغوي في فهم آ�ة أو حدیث، اإلمـام الشـافعي اختلف الفق
 مقدم على اللغوي في الفهم، ومثل هذا یـرد فیمـا إذا ُوجـد فـي غر�ـب الحـدیث أو فـي غر�ـب القـرآن

مــا �حتــاج إلــى تفســیر و�یــان للمعنــى، فممــا �خطــئ فیــه �عــض طــالب العلــم أن یرجعــوا إلــى �تــب 
ســـروه �ـــأدنى مـــا �جدونـــه مـــن المعـــاني؛ ألنهـــم حینئـــٍذ �غفلـــون عـــن الســـیاق و�غفلـــون عـــن اللغـــة و�ف

 النصوص األخرى في الباب، �خالف الفقیه.
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عامی�ـا  فال بد أن �جمع بین اللغة والفقه، واألصل في الفقیه أن �كون لد�ه معرفة �اللغة، ال �كون  
 ط االجتهـاد. لكـن المتخصـص فـي اللغـة مـعفي الباب ثم ینازع، هذا ما هو �فقیه، واللغة من شـرائ

�تـاب  الفقیه الذي أخذ من اللغة ما �كفیه لالجتهاد، فالفقیه مقدم علیه، أنك تشـرح هـذه الكلمـة مـن
 لغــة ُ�عنــى �جمــع أقــوال اللغــو�ین ومعــاني هــذه الكلمــة عنــدهم، قــد تأخــذ مــن هــذا الكتــاب معًنــى ال

للفـظ اهمه المعنى أكثر من اللفظ ال �مكن أن �فسـر  یناسب السیاق وال یلیق �ه، بینما الفقیه الذي
 �ما ال یتمشى مع السیاق.

، وهـذا موجـود رون"]، قیـل فـیهم: المسـاف٧٣[الواقعـة:  {َوَمَتاًعـا ِلْلُمْقـِو�َن}"في قوله تعالى قـال: 
 ،روهـــي القفـــر، وال شـــك أن النـــار �حتاجهـــا المســـاف "وقیـــل: النـــازلین �ـــاألرض القـــواء"فـــي اللغـــة، 

نهـا البلدان والقرى قد �ستعیضـون ع أهل ن حاجة أهل البلدان والقرى؛ ألناجها النازل أكثر مو�حت
هللا  �شراء األطعمة الجـاهزة الموجـودة فـي بلـدانهم، لكـن هـؤالء ال بـد أن �عـدوا طعـامهم، ولـذا امـتن

 .یهم �النارعل
یــة تفجــؤهم، وقیــل: ]، أي: داه٣١[الرعــد:  {ُتِصــیُبُهْم ِ�َمــا َصــَنُعوا َقاِرَعــٌة}"و�ــذلك قولــه:  طالــب:

 .، وأشباه ذلك"-صلى هللا علیه وسلم-سر�ة من سرا�ا رسول هللا 
لمفهـوم أو ا ا�عني على التفسیر اللغوي: القارعة الداهیة، وعلى التفسیر الواقعي الذي قد �كون سببً 

ؤهم، �ـذلك من السیاق �له أن الداهیة �ما تحصل �آفة من السـماء أو �سـباع أو أشـیاء أخـرى تفجـ
ة علیـه الصـال -، التـي یبعثهـا النبـي-الة والسـالمعلیـه الصـ-من الدواهي السر�ة التي �عثها النبـي 

 . هيهم، وهذه من أعظم الدوا ءوتقتل رجالهم وتسبي نسا ،إلیهم فتدهاهم وتأخذهم -والسالم
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .نعمفرق، �شملها �لها، 
 ."والرا�ع" 

مـوم أو "والرا�ع: أن ال یتوارد الخالف على محل واحد، �ـاختالفهم فـي أن المفهـوم لـه ع ب:طال
وا الـذین نفـال، وذلك أنهم قالوا: ال �ختلف القائلون �المفهوم أنه عام فیما سوى المنطوق �ه، و 

، لمسـائلاالعموم أرادوا أنه ال یثبت �المنطوق �ه، وهو ممـا ال �ختلفـون فیـه أ�ًضـا، و�ثیـر مـن 
 .فال �كون في المسألة خالف، و�نقل فیها األقوال على أنها خالف" ،على هذا السبیل

�عنـــي لـــو دققـــت النظـــر فـــي أصـــل المســـألة وجـــدت أن القـــول الثـــاني ال یـــدخل، �عنـــي القـــول �ـــأن 
المفهــوم لــه عمــوم أو ال عمــوم لــه، �عنــي حملــه علــى أن المنطــوق ال عمــوم لــه فــي غیــر المحــز، 

فهم فـي أن المفهـوم لـه عمـوم أو ال، وذلـك أنهـم قـالوا: ال �ختلـف القـائلون "كـاختالولذلك قـال: 
، �عنـي داللـة اللفـظ فـي غیـر محـل النطـق تشـمل �ـل مـا �المفهوم أنه عام فیمـا سـوى المنطـوق"
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یتناوله هذا اللفظ في غیـر مـا ُنطـق �ـه، فهـو �فیـد العمـوم. لكـن الـذین قـابلوهم والـذین نفـوا العمـوم، 
 م أو عن المنطوق؟ نفوه عن المفهو 

 .عن المفهوم طالب:
 .شيء ثاٍن، هذا ال شك أنه سبق فهمأنه ال یثبت �المنطوق هذا 

 ."والخامس: �ختص �اآلحاد في خاصة أنفسهم" طالب:
 �عني في أفراد الناس.

 ."كاختالف األقوال �النسبة إلى اإلمام الواحد" طالب:
 مــن القــول فــي �ثیــر مــن المســائل، فاإلمــام أحمــدومعلــوم أن األئمــة لهــم فــي المســائل أقــوال، أكثــر 
لــه القــول  -رحمــه هللا-أر�ــع روا�ــات، والشــافعي  ،عنــه روا�ــات، قــد تكــون المســألة ثــالث روا�ــات

 وله القول الجدید، وقل مثل هذا عن �قیة األئمة. ،القد�م 
ن �عتـد صـح أ"بناًء على تغیر االجتهاد والرجوع عما أفتى �ه إلى خالفـه، فمثـل هـذا ال � طالب:

ه لـألول �ه خالًفا في المسألة؛ ألن رجـوع اإلمـام عـن القـول األول إلـى القـول الثـاني اطـراح منـ
 .ونسخ له �الثاني"

أن  نعــم. إذا �ــان القــول الثــاني مناقًضــا لــألول، فــال شــك أن أقــوال األئمــة �مــا قــالوا عــن األتبــاع،
و�قیــد مطلقهــا �مقیــدها،  ،صــهاأقــوالهم ونصوصــهم ُتعامــل معاملــة النصــوص، فــیخص عامهــا �خا

جـع وأن اإلمـام ر ، و�ذا أعیت المسـالك ُرجـع إلـى القـول �النسـخ، فالمعتمـد هـو المتـأخر دون المتقـدم
عــن القــول األول. وقــد یرجــع عــن القــول األول فــي ظــرف أو فــي حــال ثــم یتــرجح عنــده فیمــا �عــد، 

 ولذلك تعددت الروا�ات. 
ع ي على القول الجدیـد �اعتبـار أن �لـه منسـوخ إال فـي �ضـوعند الشافعیة الفتوى على الجدید، �عن

 والسـیوطي فـي األشـباه ،وععشرة مسألة �فتـون فیهـا علـى القـد�م، وذ�رهـا النـووي فـي مقدمـة المجمـ
 . والنظائر
قولـه لف �خـا اأحسن هللا إلیك �ا شیخ. لو وجدنا قوًال ألهل العلـم مـن المعاصـر�ن متـأخرً  طالب:

 المتقدم.
 نفس الشيء.

 على قید الحیاة؟ االب: فهل ُ�عدل األول، لو �ان مثًال العالم موجودً ط
 ال، ُینظر في الظرف والحال التي صدرت فیهـا تلـك الفتـوى القد�مـة، وظـرف الفتـوى الجدیـدة، فـإن

ما فیـه إشـكال، لكـن إذا فُوجد ما �مكن حملهما على الصحة و�حمل هذا على حال وذا على حال 
 فالجدید هو مذهبه.كانت األحوال متطا�قة 

�عـد و  ،طالب: �عني مثًال الشیخ الحكم على األحادیث، قد �حكم العالم علـى حـدیث �أنـه ضـعیف
 خمس سنوات تجد له... 
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 ألنه یتجدد عنده، �قف على طرق لم �قف علیها في السابق.نعم؛ 
 طالب: فهل �عدل األول �ا شیخ، لو �ان مثًال؟

 ین؟ أ
 ؟طالب: له �تاب مثًال لم �طبع

 لـئال یـورده أحـد علـى المسـتدل، فیقـول: أنـا أعـرف هـذا ؛على �ل حال، لو ُیذ�ر من �اب العلم �ـه
 قد�م عند فالن ورجع عنه.الالقول 
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 .لمجرد ذ�ره والعلم �ه
دم فـي "وفي هذا من �عض المتأخر�ن تنازع، والحق فیه مـا ذ�ـر أوًال، و�ـدل علیـه مـا تقـ طالب:

 .الشر�عة على قول واحد" مسألة أن
 .المصیب واحد، نعم، والثاني مخطئ وأن

 ."وال �صح فیها غیَر ذلك" طالب:
 ."غیرُ "

ذ�ـر،  "وال �صح فیهـا غیـُر ذلـك، وقـد �كـون هـذا الوجـه علـى أعـمَّ ممـا أحسن هللا إلیك. طالب:
س فـي بن عباكأن �ختلف العلماء على قولین ثم یرجع أحد الفر�قین إلى اآلخر، �ما ُذكر عن ا

نین، المتعة ور�ا الفضل، و�رجوع األنصـار إلـى المهـاجر�ن فـي مسـألة الغسـل مـن التقـاء الختـا
 .فال ینبغي أن �حكى مثَل هذا"

 ."مثلُ "
 ."فال ینبغي أن �حكى مثُل هذا في مسائل الخالف" أحسن هللا إلیك. طالب:

 .أن القول األول خطأ معارض للدلیل، ألنه تبین نعم
لســـادس: أن �قـــع االخـــتالف فـــي العمـــل ال فـــي الحكـــم، �ـــاختالف القـــراء فـــي وجـــوه "وا طالـــب:

 .القراءات، فإنهم لم �قرؤوا �ما قرءوا �ه على إنكار غیره"
ختلفـت نعم. �عني مع االعتراف بثبوت جمیع القراءات، القراءات السبعیة �لها ثابتـة ومتـواترة و�ن ا

 .اد �األحرف السبعةالخالف في المر ألفاظها مع اتفاق صورها على 
س فـي "بل على إجازته واإلقرار �صـحته، و�نمـا وقـع الخـالف بیـنهم فـي االختیـارات، ولـی طالب:

فسـیر تالحقیقة �اختالف، فإن المرو�ات على الصحة منها ال �ختلفون فیها. والسـا�ع: أن �قـع 
 احتمــال مــااآل�ــة أو الحــدیث مــن المفســر الواحــد علــى أوجــه مــن االحتمــاالت، و�بنــي علــى �ــل 

 یلیــق �ــه مــن غیــر أن یــذ�ر خالًفــا فــي التــرجیح، بــل علــى توســیع المعــاني خاصــًة، فهــذا لــیس
 .�مستقر خالًفا"
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وهذا ما �فعله �عض أهل العلم في تقر�ر المسـائل، سـواء �ـان ذلـك فـي الـدروس أو فـي المؤلفـات، 
یع مــدارك الطالــب یــوردون فــي الشــيء الواحــد أكثــر مــن احتمــال، و�تر�ونــه مــن غیــر تــرجیح، لتوســ

وتوســیع أفقــه، وهــذا ال شــك أنــه �ختلــف �ــاختالف المتلقــي، فــإذا �ــان ممــن �حتمــل مثــل هــذا یلقــى 
إلیــه، و�ذا �ــان مــا �حتمــل فیقتصــر معــه علــى قــول واحــد، وفــرق بــین طــالب ُیلقنــون العلــم و�ــین 

وجــــه لمســــائل العلمیــــة علــــى الطــــالب ُتفــــتح لهــــم آفــــاق وأبــــواب و�مرنــــون و�نشــــئون علــــى دراســــة ا
 .الصحیح
مــن  "إذ الخــالف مبنــي علــى التــزام �ــل قائــل احتمــاًال َ�عُضــده بــدلیل یرجحــه علــى غیــره طالــب:

 .االحتماالت حتى یبني علیه دون غیره، ولیس الكالم في مثل هذا"
ألن مــن یلقــي أو یؤلــف علــى هــذه الطر�قــة، علــى طر�قــة االحتمــاالت، مــا �ســتوعب األدلــة لیــتمكن 

لقــي أ مــا�ثیــًرا  ين�ــأمــا ُ�شــكى مــن �عــض، بــل فــي هــذا الــدرس �ثیــر قــالوا  مــن التــرجیح، و�ثیــًرا
ــرّجــأالمســائل وال  ــح؟ قلــت: أنــا أعلِّ الب ن. ولــیس هــذا فــي �ــل المســائل، ولكــن تمــر�ن الطــم وال ألقِّ

وتدر�بهم على �یفیـة االسـتنباط مـن النصـوص؛ ألن مأخـذ المسـألة صـحیح مـن الـدلیل، لكـن یبقـى 
مســألة اســتیعاب  هالفــه، هــذمــا یوافقهــا ومــا �عارضــها ومــن قــال بهــا ومــن خالنظــر فیمــا �خالفهــا و 

 .المسائل
ًال وقـوم "والثامن: أن �قع الخالف في تنز�ل المعنى الواحد، فیحمله قوم على المجـاز مـث طالب:

َحـيَّ ِرُج الْ {ُ�ْخـعلى الحقیقة، والمطلوب أمر واحد، �ما �قع ألر�اب التفسیر �ثیًرا في نحو قولـه: 
}مِ   .]"٣١[یونس:  َن اْلَمیِِّت َوُ�ْخِرُج اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحيِّ

ال یــرد عنــده فــولــذلك �كثــر مــن ذ�ــره، وأمــا مــن ینفــي المجــاز  ،المؤلــف معــروف أنــه �قــول �المجــاز
ــِت َوُ�ْخــمثــل هــذا الكــالم، وهــو قــول معــروف عنــد أهــل العلــم.  ــَت ِمــَن ِرُج اْلمَ {ُ�ْخــِرُج اْلَحــيَّ ِمــَن اْلَمیِّ یِّ

}ا ة. ]، �عنــي ُ�خــرج النطفــة مــن اإلنســان الحــي، والنطفــة میتــة، هــذا علــى الحقیقــ٣١[یــونس:  ْلَحــيِّ
ن مـلكن من حیاته غیـر حقیقیـة ال تفارقـه �خـروج الـروح، �حیـاة النبـات مـثًال، إطـالق الحیـاة علیـه 

 .نوع الثاني الذي ذ�ره وهو المجازال
ال و ا، ومنهم من �حملهما علـى المجـاز، "فمنهم من �حمل الحیات والموت على حقائقهم طالب:

ْخِت"فرق في تحصیل المعنى بینهما، ونظیر هذا قول ذي الرمَّة: وظاِهر لها ِمن �اِ�ِس ال  .شَّ
 .نعم

ْخِت، وقد مر بیانه" طالب:  َ�اِئس �ا شیخ؟، "و�اِئُس الشَّ
 .�اِئس و�اِئس، جاء هذا وهذا

 ه".وقول ذي الرمَّة فیطالب: أحسن هللا إلیك. "".
 .و�اِ�س، �ائس و�ا�س
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ــِر�ِم}"إن �ــائس و�ــا�س واحــد، ومثــل ذلــك قولــه:  طالــب: ]، فقیــل: ٢٠[القلــم:  {َفَأْصــَبَحْت َ�الصَّ
�ن كالنهار بیضاء ال شيء فیها، وقیل: �اللیـل سـوداء ال شـيء فیهـا، فالمقصـود شـيء واحـد و 

 .ُشبه �المتضادین اللذین ال یتالقیان"
 .ُفسر �أنه أدبر وفسر �أنه أقبل {َعْسَعَس}]، ١٧[التكو�ر:  َس}{َواللَّْیِل ِإَذا َعْسعَ 

"والتاســع: أن �قــع الخــالف فــي التأو�ــل وصــرف الظــاهر عــن مقتضــاه إلــى مــا دل علیــه  طالــب:
ل الدلیل الخارجي، فإن مقصود �ل متأول الصـرف عـن ظـاهر اللفـظ إلـى وجـه یتالقـى مـع الـدلی

 ا مـا �قـعك سواء، فال خالف فـي المعنـى المـراد، و�ثیـرً الموجب للتأو�ل، وجمیع التأو�الت في ذل
 .هذا في الظواهر الموهمة للتشبیه"

 .ني بذلك، مر مراًرا، نصوص الصفاتو�ع
ي مالـك "وتقع في غیرها �ثیًرا أ�ًضا، �تـأو�التهم فـي حـدیث خیـار المجلـس بنـاًء علـى رأ طالب:

 .فیه، وأشباه ذلك"
ر �ـالكالم، وعلـى رأي غیـره وهـو قـول جمهـو  »ر مـا لـم یتفرقـاالبیعان �الخیا«نعم. على رأي مالك: 

 .�األبدان »البیعان �الخیار ما لم یتفرقا«أهل العلم: 
 ."والعاشر: الخالف في مجرد التعبیر" طالب:

بــل مـع أن القــول �ـالتفرق �ــالكالم ُیلغــي الحـدیث، یلغیــه، �عنـي مــا فیــه بیـع أو عقــد یوجـب الخیــار ق
ث، �جـــاب والقبـــول. فمثـــل هـــذا التأو�ـــل ال ُ�قبـــل؛ ألنـــه ُیبطـــل معنـــى الحـــدیالتفـــرق �ـــالكالم، قبـــل اإل

ج ألن مالًكـا خـرَّ  ؛�المه القاسي فـي حـق اإلمـام مالـك ،ووجوده مثل عدمه، ولذا قال ابن أبي ذئب
ســتتاب مالــك. رحــم هللا وهــو صــحیح، قــال ابــن أبــي ذئــب: ینبغــي أن �ُ  ،وروي مــن طر�قــه ،الحــدیث

 .ن، لكن مع ذلك قوله بال شك مرجوحالهجرة نجم السن اإلمام مالك إمام دار
فـي  "والعاشر: الخالف في مجرد التعبیر عن المعنـى المقصـود وهـو متحـد، �مـا اختلفـوا طالب:

 .الخبر: هل هو منقسم إلى صدق و�ذب خاصًة"
 .هذا قول أهل السنة، أم لهما قسیم ثالث وهو قول لیس �صدق وال �ذب �ما �قوله المعتزلة. نعم

 .""أم َثم قسم ثالث لیس �صدق وال �ذب؟ فهذا خالف في عبارة، والمعنى متفق علیه طالب:
 .لیه لوازم مذ�ورة في �تب العقائدال، الخالف في المعنى ما هو في العبارة فقط، وع

 .""و�ذلك الفرض والواجب یتعلق النظر فیهما مع الحنفیة بناًء على مرادهم فیهما طالب:
ِ َ�ـِذً�ا َأْم ِ�ـِه ِجنَّـٌة}: -جل وعـال-ون �قوله المعتزلة �ستدل قـابلوا الكـذب ]، ف٨[سـبأ:  {َأْفَتـَرى َعَلـى للااَّ

هـا لة والـرد علی�غیر الصدق، فدل على أن هناك قسیًما ثالًثا غیر الصدق والكـذب. ومناقشـة المسـأ
 .معروفة في مظانها

 .رام"ح): إن أرادوا �ه أن تر�ه "قال القاضي عبد الوهاب في (مسألة الوتر أواجب هو؟ طالب:
 .ش الحنفیة الذین یرون وجوب الوترمن أئمة المالكیة و�ناق "القاضي عبد الوهاب"
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�صـح أن  "إن أرادوا �ه أن تر�ه حرام ُ�جرح فاعله �ـه، فـالخالف بیننـا و�یـنهم فـي معًنـى طالب:
جـب �أنـه وا ح فاعلـه، فوصـفهتتناوله األدلة، و�ن لم یر�ـدوا ذلـك، وقـالوا: ال �حـرم تر�ـه وال ُ�جـر 

 .خالف في عبارة ال �صح االحتجاج علیه"
وُ�جـرح �ــه، والجمهـور علــى خـالف ذلــك  ،و�ـأثم تار�ــه ،علـى �ـل حــال الحنفیـة یــرون الـوتر واجــب

 ،ءر عـن اإلمـام أحمـد أنـه قـال: مـن تـرك الـوتر فإنـه رجـل سـو ال �أثم تار�ـه، و�ـؤثَ  ،أنه سنة مؤ�دة
وال یـــوافقهم علـــى القـــول �ـــإطالق الوجـــوب  ،و یوافـــق الحنفیـــة مـــن وجـــهینبغـــي أن تُـــرد شـــهادته، فهـــ

 ال ُ�جـرحو  ،"و�ن لم یر�دوا ذلـك، وقـالوا: ال �حـرم تر�ـهوالتأثیم. وصفه �أنه واجب مع أنه ال �أثم، 
لـى ع ا، �عني ال �كـون احتجاًجـفاعله، فوصفه �أنه واجب خالف �عبارة ال �صح االحتجاج علیه"

ج على إطالق الواجب في لغـة العـرب علـى غیـر الواجـب المصـطلح علیـه، حكم، و�نما هو احتجا
الحـق؟ وحملـوا علـى ذلـك  أؤدِّ  لـممعنـى هـذا؟ �عنـي آثـم لـو  مـامثل ما �قولـون: حقـك واجـب علـي، 

 .»غسل الجمعة واجب على �ل محتلم«حدیث: 
ال فـحكـم،  "ومـا قالـه حـق، فـإن العبـارات ال مشـاحة فیهـا، وال ینبنـي علـى الخـالف فیهـا طالب:

مـن  اعتبار �الخالف فیها. هذه عشرة أسباب لعدم االعتداد �الخالف، �جب أن تكـون علـى �ـال
 .المجتهد، لیقیس علیها ما سواها، فال یتساهَل فیؤدي ذلك إلى مخالفة اإلجماع"

 "فال یتساهَل"؟
 ."فال یتساهَل" طالب:
 شي.مت "لیقیس"ینصبها؟ تصیر ال ملغاة والعطف على ماذا 

 ؟"یتساهُل"أو  لب:طا
 علیه؟ اهل، أو هو تا�ع لما قبله معطوفألن یتس ؛ال، هو أمر أو نهي

 .نعم طالب:
 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صلِّ 

 
 


