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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
الفتــوى عنــد أهــل العلــم عنــد الراســخین مــن أهــل العلــم ومــا  هــذه فائــدة فــي آخــر درس �مناســبة هیبــة

ُذكر عن مالك وغیره، ذ�رت أنا أن الشیخ ابن �از ُسئل في برنامج عام في اإلذاعة عـن معـن بـن 
 زائدة هل هو صحابي أو ال؟ وتوقف، قال: نبحث إن شاء هللا. 

عـن یخ ابن �از سئل عـن مذ�رتم في آخر الدروس قبل الحج أن الش: -جزاه هللا خیًرا-هذا �تب 
 عـنمبن زائدة هل هو صحابي أو تا�عي، ولعل منشأ السؤال هو أنه قد ورد ِذ�ر شـخص اسـمه 

، قــال ابــن قدامــة فــي -رضــي هللا عنــه-بــن زائــدة لعلــه آخــر فــي أثــر عــن عمــر بــن الخطــاب 
ة بن زائـد نالمغني: وقال مالك: �جوز أن یزاد التعز�ر على الحد إذا رأى اإلمام، لما روي أن مع

لـغ عمل خاتًما على نقش خـاتم بیـت المـال، ثـم جـاء �ـه صـاحب بیـت المـال فأخـذ منـه مـاًال، فب
ن �عد وُ�لم فیه، فضر�ه مائة أخرى، فُكلم فیه م ،وحبسه ،، فضر�ه مائة-رضي هللا عنه-عمر 

 فضر�ه مائة ونفاه. ونقله ابن مفلح في الفروع. 
ا�ـع معـن بـن زائـدة فـي �تـاب اإلصـا�ة فـي القسـم الر  ومن أجل هذا األثر أورد ابن حجـر ترجمـة

لیـه إفیمن ُذكر في الصـحا�ة غلًطـا، فقـال: ذ�ـر أبـو الحسـن بـن القصـار المـالكي أن عمـر ُرفـع 
قـال فونقش مثل خاتمه، فجلده مائة ثم سجنه، فشفع لـه قـوم،  ،كتاب زوره علیه معن بن زائدة

ر مـن خـرى، ثـم جلـده مائـة ثالثـة، وذلـك �محضـله: ذ�رتني الطعن و�نت ناسًیا، ثم جلده مائـة أ
 ولم ینكر علیه أحد، فكان ذلك إجماًعا. ،العلماء

روه؛ قلت: الشأن في ثبوت ذلك، فإن ثبت فیحتمل أن �كون فعل ذلـك �طر�ـق االجتهـاد فلـم ینكـ 
إلجمـاع؟ ألن المجتهد ال �كون حجة على مجتهد، فال یلزم أن �كونوا قائلین �جـواز ذلـك، فـأین ا

لثالـث، ا من حیث الحكم، وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح، فلو ثبت لذ�رته في القسم اهذ
نـي بو�نمـا �ـان فـي آخـر دولـة بنـي أمیـة وأول دولـة  ،لكن معن بـن زائـدة لـم یـدرك ذلـك الزمـان

  العباس.
 هذا المعروف المشهور، قصصه �ثیرة في �تب التوار�خ واألدب. 

شـهیرة  أمیة وأول دولة بني العباس وولي إمـرة الـیمن، ولـه أخبـار و�نما �ان في آخر دولة بني
ى ُ�عد و�كون مما وافق اسم هذا واسم أبیه عل ،في الشجاعة والكرم، و�حتمل أن �كون محفوًظا

 في ذلك.
وقال ابـن الملقـن فـي شـرحه لصـحیح البخـاري �عـد أن ذ�ـر القصـة: عمـر هـذا لـیس عمـر بـن  

عز�ز، فـإن سـن معـن �صـغر عـن ذلـك، لكـن سـیأتي فـي الروا�ـة الخطاب، ولعله عمر بن عبد ال
 التصر�ح �أنه عمر بن الخطاب.



 
 

 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

ألثـر وقد قال ابن حجر في التلخیص الحبیر: حدیث عمر أنه عزر مـن زور �تاً�ـا لـم أجـده، وا 
یبان، شـقد رواه البالذري في أنساب األشراف �سنده قال: حدثنا عفـان، قـال: حـدثنا األسـود بـن 

ة فأصـاب نا خالد بن ُسمیر، أن رجًال �قال له معـن بـن زائـدة انـتقش علـى خـاتم الخالفـقال: أنبأ
غنـي أن خراًجا من خراج الكوفة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلى المغیرة بن شـعبة أنـه بل

فـإذا  اًجـا مـن خـراج الكوفـة،ر رجًال �قال له معـن بـن زائـدة انـتقش علـى خـاتم الخالفـة وأصـاب خ
ذ النـاس هذا فإذا رأیته فنفذ أمري فیه وأطع رسولي، فلمـا صـلى المغیـرة العصـر وأخـ أتاك �تابي

في مجالسـهم، خـرج المغیـرة ومعـه رسـول عمـر فاشـرأب النـاس ینظـرون إلیـه حتـى وقـف علـى 
ادع  معن، فقال للرسول: إن أمیر المؤمنین أمرني أن أطیع فیـه أمـرك فمرنـي �مـا شـئت، فقـال:

 ك فیه أمـر، ففعل وجبذها جبًذا شدیًدا، ثم قال له: احبسه إلى أن �أتی�جامعة فاجعلها في عنقه
 أمیر المؤمنین، ففعل.

و�ــان الســجن یومئــذ مــن قصــب، فتحیــل معــن للخــروج و�عــث إلــى أهلــه أن ا�عثــوا لــي بنــاقتي  
فضـحه وجارتي وعبائتي القطوانیة، ففعلوا، وخرج من اللیل وأردف جار�ته وسار حتى رهـب أن �

أردف اخ ناقته وعقلها ثم �من حتى إذا سكن عنـه الطلـب أعـاد علـى ناقتـه العبـاءة و الصبح، أن
 جار�ته ثم سار �ذلك حتـى قـدم علـى عمـر وهـو یـوقظ المتهجـدین النـوام لصـالة الصـبح، ومعـه

یـر درته، فجعل ناقته وجار�ته فـي �عـض المواضـع، ثـم دنـا مـن عمـر فقـال: السـالم علیـك �ـا أم
 ائًبـا قبـلر�اته، فقال: وعلیك، من أنت؟ قال: معن بـن زائـدة، قـد جئتـك تالمؤمنین ورحمة هللا و�

، فقال عمر: أنت معن فال حیاك هللا، فلما صلى الصبح قال للناس: مكـان كم، فلمـا أن تقدر عليَّ
ج طلعت الشمس قال: هذا معن بن زائدة انتقش علـى خـاتم الخالفـة فأصـاب �ـه خراًجـا مـن خـرا

 ،  -نــهعرضــي هللا -فقــال قائــل: اقطــع یــده، وقــال قائــل: اصــلبه، وعلــيٌّ الكوفــة، فأشــیروا علــيَّ
 ساكت، فقال لـه عمـر: مـا تقـول �ـا أ�ـا الحسـن؟ قـال: هـذا رجـل �ـذب �ذ�ـة عقو�تـه فـي �شـره،

 .فضر�ه عمر ضرً�ا شدیًدا، أو قال مبرًحا، وحبسه، فكان محبوًسا ما شاء هللا
ؤمنین فــي تخلیــة ســبیلي، فقــد بلــغ مــن ثــم أرســل إلــى صــدیق لــه مــن قــر�ش أن �لــم أمیــر المــ 

قو�تـه عقو�تي ما أراد، فكلمه القرشي فقال: �ـا أمیـر المـؤمنین معـن بـن زائـدة قـد أصـبته مـن ع
، ثـم دعـا �ما �ان له أهًال فإن رأیت أن تخلي سبیله، فقال عمر: ذ�رتني الطعن وقد �نت ناسـًیا

 ال تـذ�روني ألمیـر المـؤمنین!�معن فضـر�ه وأمـر �ـه إلـى السـجن، فبعـث معـن إلـى صـدیق لـه: 
خلـى فلبث في السجن ما شاء هللا، ثم إن عمـر انتبـه لـه فقـال: معـن، فـأتي �ـه فقاسـمه مالـه و 

 سبیله، أو قال: قاسمه ما �ان له.
ورواه البالذري أ�ًضا في فتوح البلـدان عـن هنـاد عـن األسـود بـن شـیبان �ـه، ورواه أبـو هـالل  

عن األسود بن شیبان �ه، واألسود بن شیبان ثقـة مـن  يائنالعسكري في األوائل من طر�ق المد



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱٦==E=
=

٤ 

رجــال مســلم، وشــیخه خالــد بــن ُســمیر البصــري وثقــه النســائي، وقــال ابــن حجــر فــي التقر�ــب: 
صدوق یهم قلیًال، لكن جعله من الطبقة الثالثة، فالظاهر أنه لـم یـدرك عمـر. وقـد قـال البخـاري 

شــیر بــن نهیــك وعــن ابــن عمــر، فلــم یثبــت لــه فــي التــار�خ الكبیــر فــي ترجمتــه: ســمع أنًســا و�
 السماع حتى من ابن عمر.

 قال المزي في تهـذیب الكمـال: رأى األحنـف بـن قـیس، فهـو مشـعر أنـه لـم یـدرك مـن هـو أقـدم 
 منه.

على �ل حال: هذا خبر مثـل مـا قـال ابـن حجـر، �قـول: لـم أجـده، ووجـده فـي �تـب تـوار�خ مـا هـو 
 ت من الحدیث، إنما هي في الغالب أخبار.في �تب حدیث، ولیست مظنة لما یثب

 .نعم
ه : الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبطالــب

 أجمعین.
د، وفیـه "كتـاب لواحـق االجتهـا في �تاب الموافقـات: -رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 

 ."نظران؛ النظر األول: في التعارض والترجیح
حقـق ت"فالنظر األول فیه مسائل، �عد أن نقدم مقدمـًة ال بـد مـن ذ�رهـا، وهـي أن �ـل مـن �قول: 

�كـاد  �أصول الشر�عة، فأدلتها عنده ال تكاد تتعارض، �ما أن �ل من حقـق منـاط المسـائل، فـال
س لبتــة، فــالمتحقق بهــا متحقــق �مــا فــي نفــأ�قــف فــي متشــا�ه؛ ألن الشــر�عة ال تعــاُرَض فیهــا 

ى البتــة دلیلــین أجمــع المســلمون علــأ، فیلــزم أن ال �كــون عنــده تعــارض، ولــذلك ال تجداألمــر
تعارضــهما �حیــث وجــب علــیهم الوقــوف، لكــن لمــا �ــان أفــراد المجتهــدین غیــر معصــومین مــن 

 .الخطأ، أمكن التعارض بین األدلة عندهم، فإذا ثبت هذا فنقول"
 عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على

 أجمعین.
المســألة �مــا قــال المؤلــف: التعــارض الحقیقــي ال یوجــد فــي الشــر�عة، ولــذا �قــول ابــن خز�مــة إمــام 

ي ألؤلـــف ناألئمـــة: ال یوجـــد حـــدیثان صـــحیحان متضـــادان، ومـــن �ـــان عنـــده شـــيء مـــن ذلـــك فلیـــأت
�النســـبة للمجتهـــدین، ولـــیس فـــي حقیقـــة  بینهمـــا. التعـــارض الـــذي ُیـــذ�ر، بـــل یوجـــد بـــین النصـــوص

ل، األمــر. فــال تعــارض بــین اآل�ــات وال بــین األحادیــث وال بــین الكتــاب والســنة وال بــین النقــل والعقــ
النقل الصحیح ال �مكن أن یتعارض مع العقل الصـر�ح، و�تـاب شـیخ اإلسـالم درء تعـارض العقـل 

 والنقل أفاض في هذه المسألة.
�تب أهل العلم التعارض الكثیر بین النصـوص و�ـین األدلـة، لكنـه �حسـب قد �قول قائل: نقرأ في  

والمتشـا�ه  ،�ـان أقـل للتعـارض عنـده اما �ظهـر للمجتهـد و�لـوح لـه، و�لمـا �ـان العـالم أكثـر اطالًعـ
ت �ضــــاعته مــــن النصــــوص واالطــــالع علــــى قواعــــد عنــــده أنــــدر، بینمــــا إذا تصــــدى للعلــــم وقــــد قلَّــــ
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. وهذا مرده إلى قلة االطالع أو الخلل في االطالع، وأ�ًضا اختالف الشر�عة، تجد عنده هذا �كثرة
الفهوم، هذا العالم �فهم من هذا الـنص إفـادة هـذا الحكـم، والثـاني �فهـم منـه إفـادة حكـم مخـالف، ثـم 

 الخلـل فـي فهمـه لـذلك الـنص، وهكـذا. ولـیس هـذا عیًبـ ؛یوجد عنـد هـذا مـا �عارضـه مـن نـص آخـر
 إلى أفهام المجتهدین واطالعهم.في الشر�عة، و�نما مرده 

وسبق أن ذ�رت مثاًال، و�ن �ان غیر مطـابق مـن �ـل وجـه، لكـن فیـه نـوع توضـیح. أنـا قلـت: لـو  
ن هـذه قها وذراها في الهواء، ثم جاء من یلـتقط مـأن شخًصا أتى �خارطة لبلد أو للعالم �له، ثم مزَّ 

ي مـا یـدرك ذرؤ�ته أوضـح، الـ ذه القصاصات تكون القصاصات، �ل من �كون نصیبه أكثر من ه
درك آالف القطـع مـن هـذه، ، مثـل مـن یـغیـره قطعة مـن أوقطعة من جبل  أوإال قطعة من جز�رة 

الخارطـة � أتیـتمن یدرك الخارطة �لها، مع أن هذا �النسبة للنصوص مستحیلة. لكن إذا فضًال ع
عـي، تكـون الصـورة �ل واحـدة مكانهـا فـي موضـعها الطبی ووضعت طاولة،الممزقة ووضعتها على 

واضحة، لكن قد �ختل األمر في فقدان قصاصة أو قصاصـتین أو عشـر قصاصـات، �ـأتي الخلـل 
أحـد �حـیط  أن من هذا النقص. وقل مثل هذا في النصوص، وهذا من �اب التمثیل، و�ال ما �مكـن

 و�جمع نصوصها �لها. ،�الشر�عة
 ؛ي �ـهنن متضـادان، ومـن �ـان عنـده فلیـأتهو الذي �قول: ال یوجـد حـدیثاو ابن خز�مة إمام األئمة  

 هـل ، هـذا علیـه وعیـد،»مـن أم قوًمـا فخـص نفسـه بـدعوة دونهـم«ا. حكم علـى حـدیث مألؤلف بینه
 أحد �حفظ الحدیث؟هنا 

 .»فقد خانهم«: طالب
اللهم �اعد بیني و�ـین «، هذا قال ابن خز�مة: الخبر موضوع؛ ألنه معارض لحدیث: »فقد خانهم«

ـــا ـــول: الرســـول خـــص نفســـه ، هـــذا »الخطا� ـــه، �ق ـــق علی ـــه الصـــالة -فـــي دعـــاء االســـتفتاح متف علی
، واألئمة من �عده الذین �قتدون �ه �خصون أنفسهم، وجمیـع المصـلین �خصـون أنفسـهم، -والسالم

 لكن الكالم في اإلمام.
نــت أو  �یــفألنــه مخــالف لهــذا الحــدیث المتفــق علیــه. طیــب ابــن خز�مــة  ؛الحــدیث �قــول: موضــوع 

 والجمع ممكن؟  ،ناس بین األحادیثتألف لل
ن علیــه �ــدعاء القنــوت ؤمَّ شــیخ اإلســالم �قــول: الحــدیث صــحیح، وهــو مخصــوص �الــدعاء الــذي ُیــ

، أال �قولـون: آمـیناهدني فیمن هدیت، والنـاس وراءه  مثًال، �عني لو أن إماًما قال في قنوته: اللهم
والنـــاس یؤمنـــون علـــى  ،؟ خـــص نفســـهیوجـــد فـــیهم مـــن �قـــول: هللا ال یهـــد�ك؟! أال یوجـــد مـــن �قـــول

 هذا ال �جوز. هذا �الم شیخ اإلسالم. و�عضهم �السخاوي �قول: هذا في الدعاء الذي الفدعائه، 
؛ إلمـام أن �خـص نفسـه�شترك فیه اإلمام مع المأمون، أما ما �شترك فیـه اإلمـام والمـأموم فیجـوز ل

طــوني األحادیــث المخطئــة؟ ممــا یــدل ي �قــول: أعذیــن ابــن خز�مــة الــأیــدعو �ــه. لكــن ألن المــأموم 
 على أ�ش؟ 
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 .......  طالب:
النقص مالزم للبشر، حتى ابن خز�مة على سعة اطالعه وعلى قدرته التوفیق بین األحادیث، هذا 
الحاصـــل، وغیــــره �ثیـــر. العلمــــاء �لهــــم علـــى هــــذا، و�عضـــهم یوفــــق للجمــــع بـــین هــــذه النصــــوص 

فوتهــا شــيء مــن الــدین وال مــن العلــم المحتــاج إلیــه و�عضــهم یوفــق لغیرهــا، واألمــة �مجموعهــا لــن �
 �مجموعها، لكن �أفرادها الخلل حاصل.

 ....... طالب:
الفــرق الــدعاء الــذي یــؤمن علیــه ال شــك أنــه أدق وأوضــح، �ــالم الســخاوي مثــل أ�ــش؟ مثــل دعــاء 

ـــین الخطا ـــال: اللهـــم �اعـــد بینـــي و� ـــب اإلمـــام ق ـــه. طی ـــول: المـــأموم واإلمـــام �قول ـــا، االســـتفتاح، �ق �
و والمأموم قال: سبحانك اللهم و�حمدك، ما قاله، فیه خلل �الم السخاوي. و�الم شیخ اإلسـالم وهـ

 األدق واألظهر في الحكمة أنه ال �مكن اإلنسان و�ؤمن وهـو �ـالمحراب واألمـة خلفـه تقـول: آمـین.
دعــوة مــن بیــوتهم معــانین یرجــون  ؤوامثــل مــا قلــت: لــن �عــدم مــن �قــول مــن یــدعو علیــه، النــاس جــا

 مستجا�ة وهو یدعو لنفسه و�خلیهم! هذا غیر مناسب.
قـق "فالنظر األول فیه مسـائل �عـد أن نقـدم مقدمـة ال بـد مـن ذ�رهـا، وهـي أن �ـل مـن تح�قول: 

 .�أصول الشر�عة"
كـاد "فأدلتهـا عنـده ال ت�عنـي اطلـع علـى قواعـدها العامـة و�لیاتهـا،  "من تحقـق �أصـول الشـر�عة" 

واضـحة عنـده، و�ـل مـا زاد العلــم اتضـحت الرؤ�ـة أكثـر، و�ـل مـا قـل العلــم ؛ ألن الرؤ�ـة تتعـارض"
ة ألن الرؤ�ـ ؛علـى النـاس زاد الخفاء، ولـذلك �قـول �عـض العلمـاء: إن العـالم الحقیقـي ال �كـاد �شـقّ 

�ــالم ینســب لإلمــام مالــك وال  یوجــدأو �ضــطرب فیــه.  ،واضــحة عنــده، وال �كــاد یتــردد فــي �المــه
ر مـن و�عـذ ،لما زاد العلم قل اإلنكار. لماذا؟ ألنه �طلع على أقوال اآلخر�نإخاله یثبت عنه: أنه �

س ألنـه موافـق مـن قبـل اإلمـام الفالنـي أو العـالم الفالنـي. لكـن هـذا لـیس �مبـرر، الكـالم لـی؛ خالف
 على إطالقه؛ ألن العبرة �القول الذي �سنده الدلیل، ما هو العبرة �مجرد وجود القول. 

لبتـة، أ ناط المسائل ال �كاد �قف في متشـا�ه؛ ألن الشـر�عة ال تعـاُرَض فیهـا"كما أن من حقق م
لبتـة أ فالمتحقق بها متحقق �ما في نفس األمر، فیلزم أن ال �كون عنده تعارض، ولذلك ال تجـد

"�حیـث ، �عنـي واسـتغلق األمـر �حیـث ال �مكـن الجمـع، دلیلین أجمع المسـلمون علـى تعارضـهما"
 تى �جب الوقوف؟ ، موجب علیهم الوقوف"

 : ما استطاع.طالب
 إذا استحكم التعارض ولم یوجد وجه من وجوه المخارج من جمع وغیره.

هم، "لكن لما �ان أفراد المجتهدین غیر معصـومین مـن الخطـأ، أمكـن التعـارض بـین األدلـة عنـد
 ، نعم. فإذا ثبت هذا فنقول"
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مـن  جهـة مـا فـي نفـس األمـر، و�مـا "المسألة األولى: التعارض إما أن �عتبـر مـن: �قول طالب:
تاب �جهة نظر المجتهد. أما من جهة ما في نفس األمر فغیر ممكن �إطالق، وقد مر آنًفا في 

ظـر ما فیه �فا�ـة. وأمـا مـن جهـة ن -في مسألة أن الشر�عة على قول واحد-االجتهاد من ذلك 
ه الجمـع موضع ال �مكن فیـ المجتهد فممكن بال خالف، إال أنهم إنما نظروا فیه �النسبة إلى �ل

مـع  بین الدلیلین، وهو صواب، فإنه إن أمكن الجمع فال تعارض، �العام مـع الخـاص، والمطلـق
لــذي ال فیمــا لــم یـذ�روه مــن الضــرب ا -�حــول هللا تعـالى-المقیـد، وأشــباه ذلــك. لكنـا نــتكلم هنــا 

ي فـ�مجمـوع النظـر �مكن فیه الجمع، ونستجر من الضـرب الممكـن فیـه الجمـع أنواًعـا مهمـًة، و 
علــى المجتهــد فــي هــذا البــاب مــا عســر علــى �ثیــر ممــن زاول  -إن شــاء هللا-الضــر�ین �ســهل 

 االجتهاد، و�اهلل التوفیق.
ن محـال فأما ما ال �مكن فیه الجمـع، وهـى المسـألة الثانیـة: فإنـه قـد مـر فـي �تـاب االجتهـاد أ 

خـذة آل واحد منهما، فإن الواسطة الخالف دائرة بین طرفي نفي و�ثبات ظهر قصد الشارع في �
ا: دلیـل من الطرفین �سبب، وهو متعلَّق الدلیل الشرعي، فصارت الواسطة یتجاذبها الـدلیالن مًعـ

تصـیر مـن النفي ودلیل اإلثبات، فتعارض علیها الدلیالن، فاحتیج إلى التـرجیح، و�ال فـالتوقف و 
 .المتشابهات"

لــو �حمــل المطلــق علــى المقیــد والعــام علــى الخــاص، �عنــي إذا لــم �مكــن الجمــع بوجــه مــن الوجــوه و 
الوجـوه،  نسخ، و�ذا لم ُ�عرف التار�خ فحینئذ وال الترجیح بوجه من�النظر المتقدم والمتأخر فیحكم فیُ 

كــن لال مبـرر لــه وال مـرجح، فــالتوقف.  افیلـزم التوقــف؛ ألن اعتمـاد أحــد القـولین �كــون حینئـٍذ تحكًمــ
 ألنــه لــم یــبن لــه وجــه مــن وجــوه الجمــع، وال أمكــن التــرجیح، ووجــوه ؛هــذا قــد یتوقــف فیــه هــذا العــالم

ا، ذ�ر منها الحازمي في مقدمة االعتبار خمسین وجًهـا، وِز�ـد علیهـا حتـى ب لغـت الترجیح �ثیرة جد�
 عند الحافظ العراقي المائة.

و�النســــبة للحــــدیث ضــــبطها الســــیوطي فــــي التــــدر�ب فــــي ثمانیــــة أوجــــه مــــن وجــــوه التــــرجیح بــــین  
ن ألنـه ال �مكـن أ ؛حادیث التي ظاهرها التعارض. إذا لم �مكن هذا �له ال شك أن التوقف الزماأل

 من غیر مرجح. ائً یرجح شی
وقــالوا فــي العــامي �النســبة للعــالم: یتعامــل مــع أقــوال العلمــاء الــذین ُأمــر �ســؤالهم مثــل مــا یتعامــل  

علیــه فــي مقدمــة اإلنصــاف وفــي العــالم مــع النصــوص. ولــذلك تجــدون عنــد فقهــاء المــذاهب، ومنــوه 
آخــره فــي الخاتمــة الجامعــة، �قــول: إنــه إذا ُوجــد عــن اإلمــام أكثــر مــن روا�ــة فإنهــا تعامــل معاملــة 

وعامهــا علــى خاصــها، وهكــذا إلــى أن قــال: إن المتــأخر  ،النصــوص �حمــل مطلقهــا علــى مقیــدها
التـي تبلـغ و تجد ما فیه روا�ة ینسخ المتقدم من الروا�ات. لكن �النسبة لإلمام أحمد والروا�ات عنه، 

خمس أو ست روا�ـات إال وهـي مدعومـة �قـول بـدلیل مـن آ�ـة أو حـدیث أو �قـول صـحابي، فتجـده 
�عــدد الروا�ــات تبًعــا لمــا بلغــه عــن الصــحا�ة. وعنــد الشــافعیة عنــدهم الفتــوى علــى الجدیــد إال فــي 
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اه والنظـــائر، و�ال والســـیوطي فـــي األشـــب ،مســـائل �ضـــع عشـــرة ذ�رهـــا النـــووي فـــي مقدمـــة المجمـــوع
ألن االجتهـاد یتغیــر، وقــد أفتــى �قـول فــي هــذه المســألة فــي أول  ؛فاألصـل أن المتــأخر هــو المعتمــد

إن األول معتمـد معتبـر؟ لكـن ال �منـع أن  :ثم رجع عنـه فیمـا �عـد، فكیـف نقـول ،أمره أو في أثنائه
عاملـة النصـوص �عامـل م �كون قد غفل عن القول األول أو نسي دلیله و�بقـى قائلـه، وال �مكـن أن

 .من �ل وجه
ن األدلـة أ"ولما �ان قد تبین في ذلك األصل هذا المعنى، لـم َ�حـتْج إلـى مز�ـد. إال �قول:  طالب:

كمــا �صــح تعارضــها علــى ذلــك الترتیــب، �ــذلك �صــح تعــارض مــا فــي معناهــا، �مــا فــي تعــارض 
المــات هــد، ومنــه تعــارض العالقــولین علــى المقلــد؛ ألن نســبتهما إلیــه نســبة الــدلیلین إلــى المجت

ر الدالــة علــى األحكــام المختلفــة، �مــا إذا انُتهــب نــوع مــن المتــاع ینــدر وجــود مثلــه مــن غیــ
 .االنتهاب، فُیرى ِمثُله في ید رجل ورع، فیدل صالح ذي الید على أنه حالل"

ق طر�ـألن مثل هذا الورع ما ُ�ظن �ه أنه انتهب، هذه قر�نة مرجحة علـى أنـه حـالل، �عنـي ملكـه �
 .شرعي
 ."و�دل ندور مثله من غیر النهب على أنه حرام، فیتعارضان" طالب:

ما �مكن، �یف وصل إلیه من غیر النهب، والعادة جرت أنه ال �مكن أن یوجد �أیدي الناس بهـذه 
مـا  وهلل الحمـد، والكتـاب ،�تـاب ُطبـع علـى نفقـة الدولـة، وهـذا �ثیـر ،السهولة. �عني مـثًال لـو �تـاب

و�لــى اآلن مــا ُوزع منــه وال نســخة، فرأیتــه بیــد شــخص ورع مــن المشــا�خ أو طــالب العلــم  ،�عــد ُوزع
یــن جــاءوا بــذلك؟! أ نســخة مــن هــذا الكتــاب، وأنــت تعــرف أن الكتــاب مــا �عــد فــك وال �رتونــة، مــن

�عني ثقتك بهـذا العـالم تـدل علـى أنـه وصـله �طر�ـق صـحیح، لكـن جزمـك �أنـه لـم �صـل إلـى اآلن 
وصـل إلیـه؟ ولـیس لـه وسـیلة توصـله إلـى  فكیـف ،زع وال نسخة وال فك وال �رتون الكتاب، ما �عد وُ 

. المقصــود أن هــذا شــيء مــن أواختلســه  أوالمســتودع أو مــا أشــبه ذلــك إال �شــيء، اســتأجر أحــد 
 ستعمل فیه قاعدة تعارض األصل مع الظاهر.تمثل هذا �كون فیه تعارض األصل مع الظاهر، 

وجـــدت عنـــده �تاً�ـــا علیـــه ف ا،أســـماء، أنـــت مـــثًال زرت شخًصـــ یـــهوعلوجـــدت �تاً�ـــا عنـــد شـــخص،  
واألصــل أن  ،ا الكتــاب، فقلــت: هــذا �تــابي، هــو الكتــاب بیــدهذاســمك، وأنــت مــا تــذ�ر أنــك �عــت هــ

 ..الكتاب.
 .لك طالب:

نعم. األصل أنه هو لمن علیه اسمه، والظـاهر أنـه لـه �اعتبـار أن الیـد یـده، فعنـدنا تعـارض أصـل 
فـي الـدرس،  اب علیه اسم فالن وهو بید فالن، فالكتاب لمـن؟ اآلن لـو وجـدنا �تاً�ـمع ظاهر، الكتا

ب وعلیــه اســم واحــد مــن شــيء، وجــدنا الكتــا أوفــي الــدرس مــع شــخص قــام مــثًال إلــى الــدورة  اكتاً�ــ
ا الكتـاب؟ األصـل أن الكتـاب لمـن علیـه االسـم، وذاك �اعتبـار أن الیـد ذهـ ،نالموجودین، ننسبه لم

ظاهر أنه له، فتعارض هنا األصل مع الظاهر، فینظر فـي صـاحب األصـل هـل مـن وال ،لها دخل
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م الظـاهر، و�ن لـم �كـن مـن عادتـه أن أن �عیر؟ فإن �ان من عادته أن یبیع ُقدِّ أو  ،عادته أن یبیع
 م األصل. فتعارض مثل هذه األمور ال بد من النظر فیها بدقة.أو ُیهدي ُقدِّ  ،یبیع

ى مــن العلمــاء وجـيء بتر�تــه، فیهــا �تـاب علیــه خــاتمي شــخص متـوفَّ  بتر�ــة مـن مصــر، أحـد جــاء 
ین اســتعاره مــن المدرســ امدرًســ لعــل؟ ا الكتــابذراح هــ �یــف، هــو اطالًبــ �نــتمــن أر�عــین ســنة یــوم 

ــ ــًرا -التر�ــة�ء ي جــاذمنــي وراح، لكــن صــار ال قــال لــي: خــذ �تا�ــك. هــذا مــن أنــواع  -جــزاه هللا خی
 جمــع بــین هــذه الوجــوه �مثــل هــذه القواعــد. هــذا رجــل ورع و�یــده�ُ ج و التعــارض الــذي �مكــن أن ُ�عــالَ 

شيء ال �مكن أن ُ�ملك إال بنهبة، فورعـه یـرجح أنـه ملكـه �طر�ـق شـرعي، ورعـه، وانحصـار سـبب 
 .بة �عطي غیر ذلك، �هللا المستعانالملك في النه

مجـرى  ي، فیجـري "ومنه تعارض األشباه الجارة إلى األحكـام المختلفـة، �العبـد، فإنـه آدمـ طالب:
 .األحرار في الملك، ومال فیجري مجرى سائر األموال في سلب الملك"

وأجـــروا علیـــه مـــا �ســـمونه �قیـــاس الشـــبه، هـــو تـــردد فـــرع بـــین أصـــلین، فیلحـــق �أقر�همـــا شـــبًها �ـــه، 
ـــاع و�شـــترى ُألحـــق �الســـلع.  ـــه أحكـــام بنـــي آدم، لكـــن �اعتبـــاره ســـلعة یب �اعتبـــاره آدمـــي تجـــرى علی

 .ه �أغلبهما شبًها �ه وهو السلعقو والعلماء ألح
 ."ومنه تعارض األسباب، �اختالط المیتة �الذ�یة، والزوجة �األجنبیة" طالب:

، وهذا سبب محرم، تعارض السـببان ،الذ�یة �عني المذ�اة، اختالط المیتة �المذ�اة هذا سبب مبیح
فـــي ظـــالم، وزوجتـــه  الزوجـــة �األجنبیـــة اختلطـــت "والزوجـــة �األجنبیـــة"ومثـــل هـــذا ُ�جتـــب، ُیتقـــى. 

مر، مــع أنــه فــي مثــل هــذه موجــودة وموجــود معهــا امــرأة ثانیــة، هــذا إذا افترضــنا أن االشــتباه مســت
  ؟!تغافلی منالصورة 
 صعب أو �عید أو خرسان. طالب:

 ؟ماذا
 : أم خرسان؟طالب

 .�مكن خرسان �مكن هللا أعلم
 .......  طالب:

 سماء.طیب �سمع، لكن فیه عالمات �ستدل بها غیر األ
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:
 صحیح. طالب:
 من �ل وجه. اما �صیر تشابهً  ،ال ال

 ....... طالب:
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 ؟ما هذه
 ....... طالب:

 .نعم
 ....... طالب:

�عــرف الفــرق مــن تصــور �عــض  ،ال، الشــكل مــا هــو �كــل شــيء، �مكــن �عــرف الفــرق مــن الصــوت
ة. م مــا �عــرفهم إال أهلهــم بدقــئعنــدنا تــوافر�ــق و�ال ، لكــن التفائً وهــذه عرفــت شــی ،األمــور دون �عــض

 نعم. هم أكثر ما �مثلون: إذا اشتبهت أخته �أجنبیة. 
 ....... طالب:

ي �مكــن ذوال تعــرف، هــو مــا �عــرف أختــه، هــذا الــ فــي عقــد النكــاح، فمثــل هــذا إذا �ــان العــدد قلــیًال 
لـد، فـي هـذا الب اه أخًتـو�عـرف أن لـ دان وتزوج وجاءه بنـت،فیها التشا�ه. ذهب أبوه إلى بلد من البل

أن  وهذه األخت تذوب مع األلوف المؤلفة من البشر، ما �مكن ا،یتزوج. لكن إذا �ان البلد �بیرً سو 
و�سـأل. لكـن إذا �ـان العـدد  ،�سبب مثل هذا االشتباه، و�جب علیه أن یتحـرى  ؛یتعطل عن النكاح

ـــیًال  یتـــیمم وال  أن ور بـــنجس، �جـــب حینئـــذٍ مـــا �جـــوز، �مـــا إذا اشـــتبه مـــاء طـــاهر بـــنجس، طهـــف قل
�ستعمل الثاني �اعتباره طهور، �خـالف مـا إذا اشـتبه طـاهر �طهـور، قـالوا: یتوضـأ مـن هـذا غرفـة 

لـزم؟ یم أو ال لیكون عادًما للماء فیتـیم ؛ومن هذا غرفة، و�ذا اشتبه الطهور �النجس هل تلزم إراقته
 .معروف الخالف فیها

تعـارض  طـرق إلیهـا احتمـال وجـود السـبب المحلِّـل والمحـرِّم، ومنـه"إذ �ل واحدة منهما ت طالب:
ي إثبـات الشروط، �تعارض البینتین، إذ قلنا: إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتض

 .أمر، واألخرى تقتضي نفیه، و�ذلك ما جرى مجرى هذه األمور داخل في حكمها"
وال �مكــن التــرجیح بــین هــاتین البینتــین، مــع قواعــد أخــرى تنضــم إلــى ذلــك مــن التقــد�م بــین المثبــت 

 .دم؟ �قواعد أخرى من وجوه الترجیحوالنافي أیهما المق
صـیة "ووجه الترجیح في هذا الضرب غیر منحصر؛ إذ الوقائع الجزئیـة النوعیـة أو الشخ طالب:

ي تفـاق بـین الجزئیـات، �حیـث ُ�حكـم علـى �ـل جزئـال تنحصر، ومجاري العادات تقضـي �عـدم اال 
 �حكــم جزئــي واحــد، بــل ال بــد مــن ضــمائم تحتــف، وقــرائن تقتــرن، ممــا �مكــن تــأثیره فــي الحكــم

وجـوه فد معلـوم، و�ذا �ـان �ـذلك، المقرر، فیمتنـع إجـراؤه فـي جمیـع الجزئیـات، وهـذا أمـر مشـاهَ 
إلحالـة فـال �مكـن فـي هـذه الحـال إال ا الترجیح جار�ة مجرى األدلة الواردة على محـل التعـارض،

لنظـر على نظر المجتهـد فیـه، وقـد تقـدم لهـذا المعنـى تقر�ـر فـي أول �تـاب االجتهـاد، وحقیقـة ا
 .االلتفات إلى �ل طرف من الطرفین أیهما أسعد وأغلب"

 .�الدلیل، �عني أقوى دلیًال وأقرب�عني أقرب، إذا قیل: القول الفالني أسعد 
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ن غیـر مـد وأغلب أو أقرب �النسبة إلى تلك الواسطة، فیبنى على إلحاقها �ه "أیهما أسع طالب:
 ."مراعاة للطرف اآلخر، أو مع مراعاته �مسألة العبد في مذهب مالك ومن خالفه وأشباهها

طیب، لو تعارض قوة البینة مع الواقع؟ ادعى شخص أن هـذه الناقـة لـه، وأتـى مـن الشـهود �ـأعلى 
ثـم خـالف  ،الثـاني وأحضـر بینـة أقـل �كثیـر مـن البینـة األولـى، أقـل �كثیـردرجات التوثیق، ثم جـاء 

 .الواقع
مثل ما حصل في قضیة، قال المدعي الثاني الذي عنده من الشـهود مـا ال �قـوم بهـم حكـم، قـال:  

. طیـب، ناقة؟ فسأله، قال: ناقة، قال: إن �انت ناقة فهي له، صارت جمًال أم اسأله هل هو جمل 
وهـو فـي الحقیقـة جمـل؟ هـم  ،لتي هي في أعلى درجات التوثیق �یف شـهدت �أنـه ناقـةبناء البینة ا

لــه مــن اإلبــل مــا عنــده، وفیــه ناقــة تشــبه هــذا الجمــل مــن �ــل وجــه أن �عرفــون هــذا الرجــل، �عرفــون 
مـن  في الشهادة. فیعرض أحیاًنا من المفوق ما �جعله فائًقا، وال سـیما هـذا فشهدوا �ه، فصار خطأً 

 طعیة، في مثل هذه الصورة المسألة قطعیة، ما هي �مسألة تعارض ظني بین البینات.األمور الق
 مثل داود وسلیمان؟  طالب:

  ؟ماذا
[ص:  اِحــَدٌة}ْعَجــٌة وَ {َلــُه ِتْســٌع َوِتْســُعوَن َنْعَجــًة َوِلــَي نَ طالــب: �مــا فــي داود وســلیمان فــي الغــنم، 

٢٣.[ 
، شــخص، طــرق علیــه البــاب قــال: �هللاِ  لیســتعیر حمــاًرا مــن ؛ال، أوضــح مــن ذلــك: جــاء شــخص
یجيء إن شــاء هللا �كــرة، فنهــق الحمــار! قــال: اســمع، قــال: �ــا ســالحمــار أخــذه فــالن، ســافر علیــه و 

ال تحتمـــل �عنـــي النقـــیض وال الظـــن.  ،أســـفاه! تكـــذبني وتصـــدق الحمـــار! مثـــل هـــذه األمـــور قطعیـــة
 ن.قولون: ال �مكن أن یتعارض قطعیافالكالم في الدالئل الظنیة �خالف الدالئل القطعیة. ولذلك �

 ....... طالب:
 ي یز�ده قوة بال شك. نعم.ذال

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
یاًنــا التــرجیح �كــون أح ،تقــوم �ــاثنین �كفــي. لكــن البینــات ،ألن القــدر الزائــد مــا لــه قیمــة، �كفــي ؛نعــم

 �القشة.
 ....... طالب:

 .نعم
 ....... طالب:

 .جحون �القشة یر ، نعم
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ــب: ــا  طال ــى ظــاهر �ــالم األصــولیین، و�ذا تأملن ــي الضــرب األول عل "فصــل: هــذا وجــه النظــر ف
و إ�طـال المعنى فیه وجدناه راجًعا إلى الضرب الثاني، وأن الترجیح راجع إلـى وجـه مـن الجمـع أ
ع، وهـي أحد المتعارضین، حسبما ُیذ�ر على أثر هذا �حول هللا تعالى. وأمـا مـا �مكـن فیـه الجمـ

�لیة  لمسألة الثالثة، فنقول: لتعارض األدلة في هذا الضرب صور؛ إحداها: أن �كون في جهةا
محـرم مع جهة جزئیة تحتها، �الكذب المحرم مع الكذب لإلصالح بین الزوجین، وقتـل المسـلم ال

 .مع القتل قصاًصا أو �الزنا، فهو إما أن �كون الجزئي رخصًة في ذلك الكلي، أو ال"
دخل في التعارض؛ ألن الجزئي ال �عارض �الكلي، وهو في معناه قولهم أن الخـاص مثل هذا ال ی

مقــدم علــى العــام، والمقیــد مقــدم علــى المطلــق. لكــن قــد یــرد التعــارض مــن جهــة أخــرى تقتضــي أن 
، هـذا »من لم �جد النعلین فلیلـبس الخفـین ولـیقطعهم أسـفل مـن الكعبـین«�قدم المؤخر، مثال ذلك: 

فــي الموقــف الــذي شــهده أضــعاف  -علیــه الصــالة والســالم-ینــة، مــع أنــه قــال متــى قیــل؟ فــي المد
ــالوا: �قــدم المقیــد علــى ــذین رجحــوا القطــع ق ــذ�ر القیــد. فال ــم ُی  أضــعاف مــن ســمع القیــد �المدینــة ول

ل الصـورة واضـحة مـع اتحـاد الحكـم والسـبب، وهنـا ُ�حمـ قید المطلـق �القیـد، ال سـیما وأنالمطلق، �ُ 
�االتفاق لـوال المعـارض الـذي فیـه أنـه حضـره ألـوف مؤلفـة وأضـعاف مضـاعفة  المطلق على المقید

ممــن لــم �ســمع القیــد، ولــو �ــان مــراًدا لــُذكر فــي هــذا الموضــع؛ ألن هــذا �حتــاج إلــى بیــان، موقــف 
 �حتاج إلى بیان، تأخیر البیان عن وقت الحاجة ال �جوز.

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
یــان األول، قــالوا: خــالص انتهینــا، خــالص المطلــق �حمــل علــى المقیــد. نعــم. الــذین قــالوا �كفــي الب

الــذین قــالوا إنــه ال �كفــي البیــان األول لمــاذا؟ ألن الــذین حضــروا اإلطــالق ألــوف مؤلفــة وأضــعاف 
مضــاعفة لــم �ســمعوا القیــد فیحتــاج إلــى بیــان، وهــذا وقــت حاجــة للبیــان مــن أجــل هــؤالء األضــعاف 

�عنـي  ...ن عن وقت الحاجـة ال �جـوز. ولـذلك اختلـف العلمـاء فیهـا، و�ال المضاعفة، وتأخیر البیا
فـاء ألنها ظاهرة. لكن یبقى الخ ؛�ختلف فیها أن ما �مكنفلو قلنا �قاعدة حمل المطلق على المقید 

ألن هــذا متــأخر والبیــان ال بــد منــه. ونظیــر  ؛مــن جهــة أخــرى، و�عمــال قاعــدة أخــرى وهــي النســخ
المشـــاعر، مـــنهم مــــن قـــال: جمیـــع الحجـــاج �قصـــرون الصـــالة �منــــى  ذلـــك: القصـــر والجمـــع فـــي

حــج �النــاس وحــج معــه األلــوف  -علیــه الصــالة والســالم-و�جمعــون �عرفــة والمزدلفــة؛ ألن النبــي 
المؤلفــة مــن جمیــع األقطــار �مــا فــیهم أهــل مكــة، وال ُحفــظ أنــه قــال: أتمــوا، فیجمــع الجمیــع و�قصــر 

سـبة. في مناسبات �ثیرة، وال یلزم أن �كرر البیان في �ـل منا الجمیع. منهم من �قول إنه تم البیان
 .، وقوة التعارض من الجهتین ظاهرةولذلكم المسألة تبقى خالفیة
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ا، وذلـك "وعلى �ل تقدیر، فقد مر في هذا الكتاب ما ُ�قتبس منـه الحكـم تعارًضـا وترجیًحـ طالب:
 في �تاب األحكام و�تاب األدلة، فال فائدة في التكرار.

 .الثانیة: أن �قع في جهتین جزئیتین"و  
�عني األولى دخول الجزئیة في الكلیة هـذا أمـره سـهل، دخـول الجزئیـة فـي الكلیـة األمـر سـهل مثـل 

د العام والخاص، لكن إذا �ان التعارض من جهتین جزئیتین أو �لیتین، وقل مثل هـذا فیمـا إذا ُوجـ
 .نواع التعارضوهو أشد أ ،التعارض من جهة العموم والخصوص الوجهي

 "أن �قــع فــي جهتــین جــزئیتین �لتاهمــا داخلــة تحــت �لیــة واحــدة، �تعــارض حــدیثین، أو طالــب:
لـذي ال اقیاسین، أو عالمتین على جزئیة واحدة، و�ثیًرا ما یذ�ره األصـولیون فـي الضـرب األول 

 مــا�مكــن فیــه الجمــع، ولكــن وجــه النظــر فیــه أن التعــارض إذا ظهــر، فــال بــد مــن أحــد أمــر�ن: إ
ال مــع الحكــم علــى أحــد الــدلیلین �اإلهمــال، فیبقــى اآلخــر هــو الُمعَمــل ال غیــر، وذلــك ال �صــح إ

ر أو وْهــم فــي الســند أو فــي المــتن إن �ــان خبــ ،فــرض إ�طالــه �كونــه منســوًخا، أو تطر�ــق غلــط
 .آحاد"

 .هذا إذا استغلق الجمع
ار ذلـك وه القادحة فـي اعتبـ"أو �ونه مظنوًنا �عارض مقطوًعا �ه، إلى غیر ذلك من الوج طالب:

لموا أن الدلیل، و�ذا ُفرض أحد هذه األشیاء لم �مكـن فـرض اجتمـاع الـدلیلین فیتعارَضـا، وقـد سـ
 لثابـت عنـداأحدهما إذا �ـان منسـوًخا ال ُ�عـد معارًضـا، فكـذلك مـا فـي معنـاه، فـالحكم إًذا للـدلیل 

 ."كم علیهما معا �اإلعمالالمجتهد �ما لو انفرد عن معارض من أصل. واألمر الثاني: الح
هـى متقـدم مـن المتـأخر، انتأو أمكـن القـول �النسـخ �معرفـة ال ،نعم. إذا أمكن الجمع وأمكن الترجیح

 .التعارض
 دلیالن علـى"واألمر الثاني: الحكم علیهمـا مًعـا �اإلعمـال، و�لـزم مـن هـذا أن ال یتـوارد الـ طالب:

 .محل التعارض من وجه واحد"
 .ألنه تناقض ؛علیهما �اإلعمال مع وجود التعارض من �ل واجه ألنه ال �مكن الحكم

"ألنـــه محـــال مـــع فـــرض إعمالهمـــا فیـــه، فإنمـــا یتـــواردان مـــن وجهـــین، و�ذ ذاك یرتفـــع  طالـــب:
د فـي رأي لبتة، إال أن هذا اإلعمال تارًة َیرد على محـل التعـارض �مـا فـي مسـألة العبـأالتعارض 

، فـال ه وأهمل ذلك مـن وجـه، وتـارًة �خـص أحـد الـدلیلینمالك، فإنه َأعمل حكم الملك له من وج
 ضى ذلك.یتواردان على محل التعارض مًعا، بل ُ�عمل في غیره وُ�همل �النسبة إلیه لمعًنى اقت

و�ــدخل تحــت هــذا الوجــه �ــل مــا �ســتثنیه المجتهــد صــاحب النظــر فــي تحقیــق المنــاط الخــاص  
 .كفا�ة المذ�ور في �تاب األحكام"المذ�ور في أول �تاب االجتهاد، و�ذلك في فرض ال
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 �عني في فرض الكفا�ة �أتي الدلیل الموجب �األمر بتغسـیل المیـت وتكفینـه والصـالة علیـه ودفنـه،
كلهـــا مــــن فــــروض الكفا�ــــات، و�ــــل مســــلم �صـــح أن یتوجــــه إلیــــه األمــــر. لكــــن ال �عقــــل أن یتجــــه 

 یع؟ المسلمون �لهم لتغسیل هذا المیت، ممكن أن یتجه الخطاب إلى الجم
 .ال طالب:

ما �مكن، مع أنه في األصل �ل واحد مخاطب بهـذا، إلـى أن �قـوم مـن �كفـي، فـإذا قـام مـن �كفـي 
لكـــن درجتـــه اختلفـــت مـــن الوجـــوب إلـــى  ا،حینئـــٍذ �كـــون فـــي حـــق البـــاقین ســـنة، و�بقـــى األمـــر قائًمـــ

ضـرر؟ مـثًال السنیة. طیب، �قولون: یبقى في حق الباقین سنة، لكن إذا �انت السنة یترتب علیهـا 
�حقــق هــذه الســنة، یترتــب لموجــود فــي المقبــرة ألــف، �ــل واحــد دفــن المیــت، دفنــه عشــرة، �كفــون، وا

على ذلك ضرر، تزاحم وقد یتضرر �عضهم ال سـیما ضـعیف البنیـة. فمثـل هـذا ال �كـون مشـروًعا 
 .القدر الزائد إذا ترتب علیه ضرر في حق
ة شـیخ، �یـف ینسـحب هـذا فـي الكـالم علـى صـال أحسـن هللا إلیـك �ـا، "والصـورة الثالثـة" طالب:

 الكسوف مثًال لما...
 ؟ماذا

 طالب: صالة الكسوف على قول من �قول �أنها على فرض الكفا�ات؟
 فرض الكفا�ات صالة الكسوف؟

 طالب: عند الجمهور.
 الجمهور أنها سنة مؤ�دة.

 طالب: یذ�رون عنها أنها من الكفا�ات.
 ...وقال: الجمهور على أنها سنة مؤ�دة، 

 صالة العید. طالب:
 صالة العید.

 صالة العید. طالب:
هــي، وقــال أبــو عوانــة فــي صــحیحه: �ــاب وجــوب صــالة الكســوف، واألمــر فیهــا ظــاهر، فــإذا ، نعــم
 فصلوا. صالة العید هي التي قال �ثیر من أهل العلم �أنها فرض �فا�ة. وهارأیتم

 .صحیح طالب:
یخ شـو�لـیهم �میـل  ،سنة مؤ�دة، ومنهم قال �ـالوجوب �الحنفیـة :عند الحنابلة والشافعیة، ومنهم قال

 .اإلسالم
خـرى، "والصورة الثالثة: أن �قع التعارض في جهتین جزئیتین ال تـدخل إحـداهما تحـت األ طالب:

یُموا {َوَأقِ ضى وال ترجعان إلى �لیة واحدة، �المكلف ال �جد ماًء وال تیمًما، فهو بین أن یترك مقت
َالَة} َالِة َفاْغِسُلوا}] لمقتضى ٤٣[البقرة:  الصَّ  .]"٦المائدة: [ {ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
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نعــم. ألن الطهــارة شــرط ورفــع الحــدث شــرط، فمــا وجــد مــا یرفــع �ــه الحــدث ال �الوضــوء األصــلي 
یـر غ�الطهارة األصلیة وال �التیمم، ُعدم الشرط ُ�عدم المشروط، هذا األصـل، �قـول: مـا دام الشـرط 

"فهـو لماذا أصلي حتى أجد ما أرفع �ه الحدث. ولذلك �قـول: فوالمشروط ال �صح إال �ه  ،متحقق
ـــَالَة}بـــین أن یتـــرك مقتضـــى  ألن رفـــع  ؛ط، لمـــاذا؟ ألن الطهـــارة شـــر ]"٤٣[البقـــرة:  {َوَأِقیُمـــوا الصَّ

ــَالِة َفاْغِســ"لمقتضــى وال �صــح المشــروط إال �ــه،  ،الحــدث شــرط مائــدة: [ال ا}ُلو {ِإَذا ُقْمــُتْم ِإَلــى الصَّ
ُمــوا}، و�یــف نغســل وأنــا مــا عنــدي مــاء؟ ]"٦ ــْم َتِجــُدوا َمــاًء َفَتَیمَّ لمقصــود أنــه لــم ا .]٦[المائــدة:  {َفَل

 یوجد الطهارة األصلیة وال البدیل الـذي هـو التـیمم، ففعـل المشـروط مـع اخـتالل شـرطه مـع االتفـاق
 ؟ على أنه ال �جزي مشروط �شرط، لكن إذا ُعدم �الكلیة ما تصلي

 .�صلي طالب:
ة "إلــى آخرهــا، أو �عكــس، فــإن الصــالة راجحــة إلــى �لیــة مــن الضــرور�ات، والطهــار ولــذلك قــال: 

، لكــن هــل الوســیلة راجعــة إلــى �لیــة مــن التحســینات أو التحســینیات علــى قــول مــن قــال بــذلك"
ن إ :�قـولأحـد لیها إن قر�ت منها أخذت حكمهـا، فمـا القر�بة من الغا�ة، الغا�ة ضرور�ة، الوسیلة إ

لقر�هــا مــن الغا�ــة، لكــن هنــاك أشــیاء �مالیــة تحســینیة،  ؛الطهــارة �مــال وتحســین، بــل هــي ضــرور�ة
ن د الحـار �مـال، لكـ�ـوتبر ن البـارد �مـال، ی�ـارد، تسـخ أوواحد عنده ماء یتوضأ �ه، لكنه إمـا حـار 

یهــا علــى األصــل موجــود، وتحقیــق هــذه الغا�ــة، ولــذا ثبــت علیهــا أو ثبــت فیهــا النصــوص المرغبــة ف
مـن تـرك اعتبارها عبادة قائمة بذاتها، جاءت النصوص �الحث على الوضـوء وعلـى الغسـل ووعیـد 

 .الطهارة
سـینیات "فإن الصالة راجعة إلى �لیة من الضرور�ات، والطهارة راجعة إلى �لیة مـن التح طالب:

ـَالَة}على قـول مـن قـال بـذلك، أو معارضـة  َحْیـُث َمـا ُ�ْنـُتْم {وَ لـه: ] لقو ٤٣[البقـرة:  {َوَأِقیُمـوا الصَّ
ة، فاألصـل أن الجزئـي ] �النسبة إلى من التبست علیه القبلـ١٤٤[البقرة:  َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه}

 .راجع في الترجیح إلى أصله الكلي"
َمْســِجِد {َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر الْ �عنــي مــن التبســت علیــه القبلــة، األصــل أن �صــلي إلــى جهــة الكعبــة: 

تـولى،  ]، لكن إذا التبسـت علیـه القبلـة؟ هـو بـین أمـر�ن: إمـا أن �صـلي حیثمـا١٤٤[البقرة:  َحَراِم}الْ 
أو ینتظــر حتــى �قطــع �ــأن القبلــة إلــى هــذه الجهــة. فــإن انتظــر حقــق الشــرط، اســتقبال القبلــة. و�ن 
انتظر فقد شـرط الوقـت. وهنـا تعـارض عنـده شـرطان. ومثلـه فـي تعـارض الطهـارة مـع الوقـت: هـل 

نتظر حتى �جد الماء ولو خرج الوقت، أو ینتظر حتى یتمكن من مباشرة الماء ولو خـرج الوقـت، ی
ولو لم یتمكن من الشرط الذي هـو الطهـارة. وجمهـور أهـل  ،أو �صلي على حسب حاله في الوقت

 العلــم فــي تبــو�بهم علــى تقــد�م الطهــارة، واإلمــام مالــك فــي تقــد�م وقــوت الصــالة علــى الطهــارة ُ�شــم
 .لكیة في تقد�م الوقت على الطهارة�أن شیخ اإلسالم �عد میله إلى �الم مالك أو الما منه،
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ئیـه، "فاألصل أن الجزئي راجع في الترجیح إلى أصله الكلـي، فـإن رجـح الكلـي فكـذلك جز  طالب:
ـه، وقـد ثبـت تر  زئیـه. ججیحـه، فكـذلك یتـرجح أو لم یرجح فجزئیه مثلـه؛ ألن الجزئـي معتبـر �كلیِّ

ي، فهـو قد تقدم أن الجزئي خادم لكلیه، ولیس الكلـي �موجـود فـي الخـارج إال فـي الجزئـف وأ�ًضا
لجزئیـات االحامل له، حتى إذا انخرم فقد ینخرم الكلي، فهذا إًذا متضمن له، فلو رجح غیره مـن 

 .غیر الداخلة معه في �لیه، للزم ترجیح ذلك الغیر على الكلي"
 رجیح للكلي، لكن إذا ُرجح جزئي خارج عن هذا الكلي فهـذاألن ترجیح الجزئي الداخل في الكلي ت

 .جزئي أو بهذا الجزئي لذلك الكليفیه معارضة من هذا ال
ذلك، "وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على اآلخر، فـال بـد مـن تقـد�م جزئیـه �ـ طالب:

یهـا مـع لـى الكـالم فوقد انجر في هذه الصورة حكم الكلیات الشاملة لهذه الجزئیات، فال حاجـة إ
 أن أحكامها مقتبسة من �تاب المقاصد من هذا الكتاب، والحمد هلل.

نـه فـي والصورة الرا�عة: أن �قع التعارض في �لیین من نوع واحد، وهذا فـي ظـاهره شـنیع، ولك 
ن، التحصیل صحیح. ووجه شناعته أن الكلیات الشرعیة قد مـر أنهـا قطعیـة ال مـدخل فیهـا للظـ

 یــات محــال. وأمــا وجــه الصــحة، فعلــى ترتیــب �مكــن الجمــع بینهمــا فیــه إذا �ــانوتعــارض القطع
 .الموضوع"

تعارض القطعیات مـن جمیـع الوجـوه، �عنـي القطعـي �عـارض قطعـي مـن جمیـع الوجـوه، �عنـي فـي 
ة الواقع، هذا ال شك أنه محـال. لكـن إذا اعتبرنـا أن األدلـة القطعیـة نصـوص الكتـاب ومتـواتر السـن

ل بینهما و�ین اآل�ات وهي �لها قطعیـة و�ـین األحادیـث المتـواترة و�لهـا قطعیـة، وقـفوجد التعارض 
مثل ذلك في األحادیث اآلحـاد التـي احتفـت بهـا القـرائن ارتقـت إلـى درجـة القطعـي والتعـارض فیهـا 

 .ارض في الظاهر ال في حقیقة األمرموجود، لكنه تع
اران، مـا فیـه إذا �ـان الموضـوع لـه اعتبـ"وأما وجه الصحة فعلى ترتیب �مكن الجمع بینه طالب:

ا فــال �كــون تعارًضــا فــي الحقیقــة، و�ــذلك الجزئیــان إذا دخــال تحــت �لــي واحــد و�ــان موضــوعهم
ه لمیـل ونحـو اواحًدا، إال أن له اعتبار�ن. فالجزئیان أمثلتهما �ثیـرة، وقـد مـر منهـا ومـن األمثلـة 

ال و بة إلـى شـخص فیبـاح لـه التـیمم، في تحدید طلب الماء للطهور، فقد �كون فیه مشقة �النس
 .�شق �النسبة إلى آخر فیمنع من التیمم"

 ولیس عندهما ماء، والماء قیل إنه قر�ب �عني مسافة میـل مـثًال، ،نعم إذا وجد شخصان في مفازة
واآلخـر شـیخ �بیـر ال �سـتطیع أن یـذهب إلیـه، ولـیس هنـاك وسـیلة ینقـل بهـا  ،أحدهما شـاب نشـیط
 هذا �عذر لعدم استطاعته، والثاني ال �عذر لقدرته على تحصیل الماء. نعم. شيء من الماء، فإن

ع "فقد تعارض على المیل دلیالن، لكـن �النسـبة إلـى شخصـین، وهكـذا ر�ـوب البحـر �منـ طالب:
 .منه �عٌض و�باح لبعض"
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وأصـیب  ،وأصـیب �غثیـان ،ر�ـب البحـر أو ر�ـب الطـائرة أصـیب بـدوار ذاألن �عـض النـاس إ؛ نعم
ثلـه ، معلیه أن ینیـبفر تضره، فمثل هذا �منع، و�ذا �ان الحج ال یتمكن منه إال بهذه الطر�قة �أمو 

 .الذي ال یثبت على الراحلة
وأمـا  "و�باح لبعض والزمان واحد، لكن �النسبة إلى ظـن السـالمة والغـرق، وأشـباه ذلـك. طالب:

إن شـاء  ا �قـاس علیـه مـا سـواهالتعارض في الكلیین على ذلك االعتبـار، فلنـذ�ر لـه مثـاًال عام�ـ
لتفات هللا. وذلك أن هللا تعالى وصف الدنیا بوصفین �المتضادین: وصف �قتضي ذمها وعدم اال 
ألنـه  إلیها وتـرك اعتبارهـا. ووصـف �قتضـي مـدحها وااللتفـات إلیهـا وأخـذ مـا فیهـا بیـد القبـول؛

ل جدوى لهـا وال محصـوشيء عظیم مهًدى من ملك عظیم. فاألول له وجهان؛ أحدهما: أنها ال 
 .عندها"

 �عني الدنیا �جمیع ما تحتو�ه من متع. نعم.
ْنَیا َلِعــٌب َوَلْهــٌو َوزِ "ومــن ذلــك قولــه تعــالى:  طالــب: [الحدیــد:  ُكْم}َفــاُخٌر َبْیــنَ �َنــٌة َوتَ {َأنََّمــا اْلَحَیــاُة الــدُّ

ــع فیــه٢٠ ــي شــيء وال نف ــذي ال یوجــد ف ــا مثــل اللعــب واللهــو ال ــة. فــأخبر أنه  إال مجــرد ] اآل�
 ْنَیا ِإالَّ َیـاُة الـدُّ {َوَمـا اْلحَ الحر�ات والسكنات التي ال طائـل تحتهـا وال فائـدة وراءهـا. وقولـه تعـالى: 

قولـه تعـالى: ]، فحصر فائـدتها فـي الغـرور المـذموم العاقبـة. و ١٨٥[آل عمران:  َمَتاُع اْلُغُروِر}
ْنَیا ِإالَّ َلْهٌو َولَ  اَر اْآل {َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ ]، وقولـه ٦٤[العنكبـوت:  َواُن}ِهـَي اْلَحَیـلَ ِخـَرَة ِعٌب َوِ�نَّ الـدَّ

َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنیَن}تعالى:  {َذِلـَك َمَتـاُع إلى قوله:  ]١٤مران: ع[آل  {ُز�َِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ْنَیا} ْنَیا}وَن ِز�َنُة الْ {اْلَماُل َواْلَبنُ ]، وقال: ١٤[آل عمران:  اْلَحَیاِة الدُّ ]، إلـى ٤٦: [الكهـف َحَیـاِة الـدُّ

لـو «: -علیـه الصـالة والسـالم-غیر ذلك من اآل�ات. و�ذلك األحادیث فـي هـذا المعنـى، �قولـه 
 ."»كانت الدنیا تزن عند هللا جناح �عوضة ما سقى �افًرا منها شر�ة ماء

ــم، ومثلــه:  ــدنیا ملعونــة«والحــدیث مضــعف عنــد أهــل العل ف عنــد �ثیــر مــن أهــل العلــم. مضــع »ال
، وعلى �ل حال: ذم الدنیا وعدم االغترار بها، النصوص �ثیرة طافحة بذلك، ولذلك ال ُتتخـذ غا�ـة

ْنیَ {َوَال َتـْنَس َنِصـیَبَك ِمـنَ : -جل وعـال-و�نما هي وسیلة ومر�ب إلى اآلخرة، ولذلك جاء قوله   ا} الـدُّ
ألن هـذا النصـیب �سـتعان �ـه للغا�ـة والهـدف ]، النهي عن نسیان النصـیب، لمـاذا؟ ٧٧[القصص: 

{َوَمـا الـذي مـن أجلـه خلـق المكلفـون مـن الجـن واإلنـس:  -جل وعال-الذي هو تحقیق العبود�ة هلل 
ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن} �عـین علـى تحقیـق الهـدف،  ]، فیؤخذ من الدنیا مـا٥٦[الذار�ات:  َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

  داخل في الذم، و�زداد ذمه إذا شغل عما ُخلق من أجله.وما عدا ذلك فهو زائل و 
الناس �ختلفون في مقاصدهم وغا�اتهم وأهدافهم، منهم من �جعـل الـدنیا غا�ـة، و�ثیـر مـن الكتـاب  

]، طلـب مـنكم عمارتهـا ٦١[هـود:  {َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَهـا}الیوم هذا منحاهم، یرون الهدف عمارة الدنیا: 
�عنـي طلـب عمـارة،  {َواْسَتْعَمَرُكْم}، اة األسمى وهي العبود�ة، �عضهم �قول: أبدً لماذا؟ لتحقیق الغا�

هذه غا�ة، �عض الكتاب �كتبون هذا. لكن الغا�ة الحقیقیة التي من أجلها خلـق الجـن واإلنـس هـي 
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كــن فــي «العبود�ــة، وأمــا مــا یتعلــق �الــدنیا ومتاعهــا فهــو مــن أجــل تحقیــق هــذا الهــدف، ولــذا جــاء: 
ـــدنیا  ـــب أو عـــابر ســـبیلال ـــك غر� ـــول: »�أن ـــن عمـــر �ق ـــد هللا ب إذا أصـــبحت ال تنتظـــر «، فكـــان عب

، ولــیس معنــى هــذا أنــك أغلــق علــى نفســك البــاب إلــى أن »المســاء، و�ذا أمســیت ال تنتظــر الصــباح
تخــرج روحــك، مــا هــو �صــحیح، ابــذل األســباب التــي ُأمــرت ببــذلها لنفــع نفســك ولنفــع غیــرك، فــال 

خر ممن یرغب في الزهد والـورع و�قـول: �یـف ُ�مـدح سـفیان والفضـیل تعارض. و�عضهم �كتب �س
 .ُأمرنا �عمارته، �هللا المستعان وفالن وفالن �الزهد الذي هو تعطیل للدنیا الذي

ا، وعلــى هــذا المنــوال نســج الزهــاد مــا نقــل عــنهم مــن ذم الــدنیا و  طالــب: أنهــا ال "وهــي �ثیــرة جــد�
 .شيء"

علیـــه -یـــل األســـباب، مـــع بـــذل األســـباب التـــي ُأمرنـــا بهـــا، والنبـــي لكـــن الزهـــد والـــورع ال �عنـــي تعط
�اشــر األســباب بنفســه وأمــر �مباشــرتها، ومــر بنــا فــي هــذا الكتــاب ممــا ُنقــل عــن  -الصــالة والســالم

ذا إالرسالة القشیر�ة أن ثالثة في بر�ة �مشون فوقعـوا فـي بئـر، فجلسـوا، قـالوا: لـن نبـذل أي سـبب، 
ــكــان هللا ، نطلع، فمــر قــوم فقــالوا: إن هــذه البئــر فــي طر�ــق النــاس فلــو ســقفناهاســ ب لنــا حیــاةا �اًت

 تحت. منفسقفوها، وأولئك �سمعون 
 ....... طالب:

ــ ا؛ئً شــی واغیــر  مــا، نعــم حاصــل؟ جــاء قــوم آخــرون فقــالوا: فــي هــذا  مــاذان، فســقفوها. و ألنهــم متو�ل
رج أولئــك. ذ�رهــا صــاحب و�ســتفیدوا منهــا، فحفروهــا فخــ ،المكــان بئــر لــو حفرناهــا لیســتقي النــاس

متـى  ،أظـن مـا هـي �العهـد مـن قـدم، مـا هـي �قد�مـة ..ونقلها عنه الشاطبي فیما تقـدم مـن ،الرسالة
 تقرأ؟

 ي قبل هذا.ذالمجلد ال طالب:
 الرا�ع؟
 .نعم طالب:

، »تــروح خماًصــا وتعــود �طاًنــا«المقصــود أن مثــل هــذا �عنــي مثــل تــرك األســباب قــدح فــي العقــل: 
، مـا قـال تجلـس فـي »لتو�ل لرزقكم �ما یـرزق الطیـر تغـدو خماًصـا وتـروح �طاًنـالو تو�لتم حق ا«

 .أو�ارها
{ِإنََّمـا َمَثـُل اْلَحَیـاِة "والثـاني: أنهـا �الظـل الزائـل والحلـم المنقطـع، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:  طالب:

َماِء َفاْخَتَلَط ِ�ِه َنَباُت اْألَ  ْنَیا َ�َماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَن السَّ {َكـَأْن َلـْم َتْغـَن ] إلى قوله: ٢٤[یونس:  ْرِض}الدُّ
ْنَیا َمَتاٌع}]، وقوله: ٢٤[یونس:  ِ�اْألَْمِس} نَّـَك ]، وقولـه: ٣٩[غـافر:  {ِإنََّما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ {َال َ�ُغرَّ

ــِبَالِد ( ــي اْل ــُروا ِف ــِذیَن َ�َف ــُب الَّ ــٌل}١٩٦َتَقلُّ ــاٌع َقِلی ــه: ] اآل�ــ١٩٧، ١٩٦[آل عمــران:  ) َمَت ة، وقول
َماِء َفاْخَتَلَط ِ�ِه َنَباُت اْألَْرِض َفَأْص  ْنَیا َ�َماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَن السَّ َبَح َهِشـیًما {َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحَیاِة الدُّ

َ�اُح} ]، وغیـر ذلـك مـن اآل�ـات المفهمـة معنـى االنقطـاع والـزوال، و�ـذلك ٤٥[الكهـف:  َتْذُروُه الرِّ
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مـا لـي «: -علیـه الصـالة والسـالم-. واألحادیث فـي هـذا أ�ًضـا �ثیـرة، �قولـه تصیر �أن لم تكن
 ."»وللدنیا؟! ما أنا في الدنیا إال �راكب قال تحت شجرة ثم راح وتر�ها

 .ام وقت القیلولة التي وسط النهار�عني: ن »قال«نعم. 
 .ا"وجهان أ�ًض "وهو حادي الزهاد إلى الدار الباقیة. وأما الثاني من الوصفین، فله  طالب:

 .قف علیها
 اللهم صل على محمد. 
 
 


