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

 أحسن هللا إلیك. طالب:
، عـینبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمهلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على ن الحمد 

 أما �عد،
مـا نـاظر "المسألة الخامسة: الناظر في المسائل الشرعیة إ :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  

نـاظر، في قواعدها األصلیة أو في جزئیاتها الفرعیة، وعلـى �ـال الـوجهین فهـو إمـا مجتهـد أو م
ول فأمــا المجتهــد النـــاظر لنفســه، فمــا أداه إلیـــه اجتهــاده فهــو الحكـــم فــي حقــه، إال أن األصـــ

فـي لفـروع فیكوالقواعد إنما ثبتت �القطعیات، ضرور�ًة �انت أو نظر�ًة، عقلیًة أو سمعیًة، وأما ا
قـه حفیها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه، فما أوصله إلیه الدلیل، فهو الحكـم فـي 

ره فـي ا، وال �فتقر إلى مناظرة؛ ألن نظره في مطلبه إمـا نظـر فـي جزئـي، وهـو ثـاٍن عـن نظـأ�ًض 
و تقراء، وهـالكلي الذي ینبني علیه، و�ما نظر في �لي ابتداًء، والنظر في الكلیات ثاٍن عن االسـ

 .محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان �سع ذلك"
رك علــــى عبــــده ورســــوله، نبینــــا محمــــد وعلــــى آلــــه الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــا

 وأصحا�ه أجمعین.
 یة""الناظر في المسائل الشـرعفي هذه المسألة الخامسة، �قـول:  -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

�عنــي الباحــث الــذي یبحــث عــن الحكــم الشــرعي فــي المســائل الشــرعیة، هــذا إمــا نــاظر فــي قواعــدها 
ــذلك قــالاألصــلیة أو فــي جزئیاتهــا، التــي مــ ن إ :ن مجمــوع هــذه الجزئیــات تتكــون تلــك القواعــد. ول

الكلیات قطعیة والجزئیات ظنیة؛ ألن الجزئیات عبارة عن مفردات تندرج تحت هذه الكلیات، �یف 
 وصلت الكلیات إلى أن تكون قطعیة؟ 

 ســتنبط منهــا هــذه القاعــدة الكلیــة، �مــا هــو الشــأن فــي الحــدیثألنهــا عبــارة عــن مجمــوع مفــردات �ُ 
 الالظنــي والقطعــي، والكــالم العــادي الظنــي والقطعــي. قــول الواحــد �مفــرده أو روا�ــة الواحــد �مفــرده 
م تفیــد القطــع، إال الحــدیث الصــحیح إذا احتفــت �ــه القــرائن �مــا هــو اختیــار شــیخ اإلســالم وابــن القــی

 ا مـن راوٍ ألنه م ؛وغیره، و�ال فالجمهور على أنه ظني في األصل؛ ألنه غیر ملزم للنفس بتصد�قه
 مهما بلـغ مـن درجـة الحفـظ والضـبط واإلتقـان إال أنـه یتطـرق إلیـه الخطـأ والنسـیان، ومـا دام تطـرق 

 إلیه الخطأ والنسیان فإنه ال �فید القطع عند الجمهور.
وعلــى �ــل حــال متــى أفــاد القطــع؟ حینمــا �ثــرت طرقــه، فــاجتمع مــن مجمــوع هــذه الطــرق مــا یلــزم  

مع بتصــد�قه. هــذه الكلیــات متــى وصــلت إلــى درجــة القطــع؟ حینمــا الــنفس بتصــد�قه، مــا یلــزم الســا
"إال أن األصـول والقواعـد اجتمع من جزئیاتها ومسائلها ما �جعل النفس تطمئن إلیها، ولذلك قال: 
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ومنـه مـا  ،ن العلم القطعي منه مـا هـو ضـروري إ؛ إنما ثبتت �القطعیات ضرور�ة �انت أو نظر�ة"
 نظري؟معنى الضروري وال ماهو نظري، 

فال �حتاج إلى نظـر وال اسـتدالل وال مقـدمات، والنظـري �حتـاج  ،الضروري �صدق �مجرد سماعه 
ن �ســاوي أر�عــة، إذا ین فــي اثنــااثنــ :نظــر واســتدالل، فــرق بــین أن تقــولتحتــاج إلــى  ،إلــى مقــدمات

؟ وتـروح لمحاسـب �حسـب لـك النتیجـة ،آلـة حاسـبة�ء �م نتیجة اثنین في اثنین تروح تجي :قیل لك
ن وسـبع فـي سـبع، نتیجتـه قطعیـة بـال شـك، و ن وسـبعاوخمسمائة واثن او�ذا قیل لك: ثالثة عشر ألفً 

لمحاسب �حسـب لـك. فالقطعیـات  تذهب أم ،وتقسم ،وتضرب ،آلة� لكن تحتاج إلى مقدمات، تجي
 منها ما �حتاج إلى نظر واستدالل، ومنها ما ال �حتاج إلى نظر واستدالل. 

 نـاكههـل مثلها مثل ما قلنا في األعداد، والسـمعیة فـي األدلـة،  "عقلیة"، ة""عقلیة �انت أو سمعی
إنمــا األعمــال «أحــد یتــردد. أو حــدیث:  ه؟ مــا فیــ»مــن �ــذب علــي متعمــًدا«أحــد یتــردد فــي حــدیث: 

ألنـه فـرد غر�ـب، لكـن احتفـت �ـه القـرائن حتـى وصـل إلـى حـد  ا؛و�ن �ان في أصـله ظنی�ـ »�النیات
 القطع.

لنــاظر المجتهــد إذا أوصــله اجتهــاده إلــى قاعــدة �لیــة، فهــي فــي حقــه ملزمــة، وهــذا علــى �ــل حــال، ا
هو الواجب في حقه، أو مسـألة جزئیـة، فهـو یتـدین �مـا یوصـله إلیـه نظـره الـذي تأهـل لـه، هـذا فـي 

ن فـي أقـوال أهـل العلـم و�ـواز  ،حق المجتهد المتأهل، أما غیـر المتأهـل فإنـه ینظـر فـي أقـوال النـاس
صل �خبرته ودر�ته إلى ما هو أرجح مـن هـذه األقـوال ال مـن حیـث النظـر فـي األدلـة، وقد � ،بینها

 .ار القائلین �ما هو شأن المقلدینو�نما �اعتبار األقوال أو �اعتب
متطلـب  "وهكذا إن �ان عقلی�ا، ففـرض المنـاظرة هنـا ال �فیـد؛ ألن المجتهـد قبـل الوصـول طالب:

لبـه إلـى غیـره فیهـا، و�عـد الوصـول هـو علـى بینـة مـن مطمن األدلة الحاضرة عنده، فال �حتاج 
 .في نفسه، فالمناظرة علیه �عد ذلك ز�ادة"

 ال �حتاج إلى غیره، المجتهد ما �حتاج إلى أن �سـأل مجتهـًدا آخـر، إال علـى مـا تقـدم إن �ـان مـن
 .بین أهل العلم، والمذاكرة معروفة�اب المذاكرة 

المجتهـد  سه، فإذا �ان مقبول القول قبله المقلد، وو�لـه"وأ�ًضا، فالمجتهد أمین على نف طالب:
سـألة اآلخر إلى أمانته؛ إذ هـو عنـده مجتهـد مقبـول القـول، فـال �فتقـر إذا اتضـح لـه مسـلك الم

 .إلى مناظرة"
 .ألن االجتهاد ال ُینقض �االجتهادوال �مكن أن المجتهد الثاني ینقض قوله؛ 

ـعدین فـي م -صـلى هللا علیـه وسـلم-هللا  "وهنا أمثلة �ثیرة، �مشـاورة رسـول طالب: صـالحة السَّ
یبـغ �ـه  األحزاب على نصف تمر المدینة، فلما تبین له من أمرهما عز�مة المصابرة والقتـال، لـم

 .ولم �ستشر غیرهما" ،بدالً 
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أهــل  ،لمــاذا استشــار الســعدین؛ ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة، األوس والخــزرج، وهــم أهــل الشــأن
�مـان مـن والثمار لهم، فال بد من مشاورتهم، و�ن �انوا في النها�ـة لمـا تمكـن اإل ،لهم البلد والزراعة

ـــالمُ -قلـــو�هم والنبـــي  ـــالُة والسَّ لمـــا  جـــزم واطمـــأن إلـــى مـــا عنـــدهم مـــن اإل�مـــان والیقـــین، -علیـــِه الصَّ
 -هللاإلــى إ�مــانهم، و�ــا�عوا رســول  ُقســمت غنــائم حنــین مــا أُعطــوا شــیًئا، مــا أعطــاهم شــیًئا، َوَ�لهــم

 .على األثرة -ى هللا علیه وسلمصل
أحـد  "وهكذا مشاورته وعرضه األمر في شأن عائشة، فلما أنزل هللا الحكـم لـم یلـق علـى طالب:

لـك، �عد وضوح القضیة، ولما منعت العرب الز�اة عزم أبو �كـر علـى قتـالهم، فكلمـه عمـر فـي ذ
ألوه الشرعي المقتضي لخالفه، وسـفلم یلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال؛ إذ وجد النص 

نـع رد لصحة الـدلیل عنـده �م ؛لیستعین �ه و�من معه على قتال أهل الردة، فأبى ؛في رد أسامة
 ."-صلى هللا علیه وسلم-ما أنفذه رسول هللا 

ـالمُ عل-ألنـه قبــل وفاتــه  ــالُة والسَّ ــر علی وأمَّــر علیهــا، جـیَّش جیًشــا أو ســر�ة ة�ــاعقــد ر  -یــِه الصَّ هــا أمَّ
ــالمُ -ســامة بــن ز�ــد، فمــات النبــي أ ــالُة والسَّ ر: لــو قبــل نفــاذ هــذا الجــیش، فقیــل ألبــي �كــ -علیــِه الصَّ

صــلى هللا -رســول هللا  اســتعنت �أســامة ومــن معــه علــى قتــال المرتــدین؟ فقــال: ال أحــل را�ــة عقــدها
 .-علیه وسلم

راجعـة، مرة وال إلـى "و�ذا تقرر وجود هذا في الشر�عة وأهلها لم �حتج �عد ذلك إلـى منـاظ طالب:
یمـا هـو فإال من �اب االحتیاط، و�ذا ُفرض محتاًطـا، فـذلك إنمـا �قـع إذا بنـى علیـه �عـض التـردد 
ن؛ إذ ال ناظر فیه، وعند ذلك یلزمه أحد أمر�ن: إما السكوت اقتصاًرا على �حث نفسه إلـى التبـی

ال �خلـو ظر المسـتعین، فـتكلیف علیه قبل بیان الطر�ق. و�ما االستعانة �من یثق �ه، وهو المنـا
 .أن �كون موافًقا له في الكلیات التي یرجع إلیها ما تناظَرا فیه أو ال"

د لـه نعم. ال بد أن �كون موافًقا له في الكلیات واألصـول التـي �عتمـد علیهـا، فـإذا �ـان هـذا المجتهـ
ــاني،  ون فــي مثــل هــذا مــا �مكــن أن �ســتعان �ــه؛ ألنهــم �ختلفــفأصــول تخــالف أصــول المجتهــد الث

 األصول.
ي فلتكون النتیجة واحدة، �عني  ؛فال بد في المستعین والمستعان �ه أن �كونا متفقین في األصول 

�عنــي شــافعي أو حنبلــي نــاظر مالكی�ــا فــي عــدم جــواز رمــي الجمــرة  ،المنــاظرة لــو أن شخًصــا نــاظر
الكي مل، فنـاظر هـذا المـ�حصاة قد ُرمي بها، هذا عند الشافعیة والحنابلة قیاًسا علـى المـاء المسـتع

ــه: قیــاس مــاشٍ  ــا ال أوافقكــم علــى األصــل، المــاء المســتعمل عنــدي  وقــال ل مــا فیــه شــيء، قــال: أن
 .نعم. ال بد من االتفاق في األصولطهور ُیتوضأ �ه، هنا ال تصح المناظرة في مثل هذا. 

نـاط مه تحقیـق "فـإن �ـان موافًقـا لـه صـح إسـناده إلیـه واسـتعانته �ـه؛ ألنـه إنمـا یبقـى لـ طالب:
فـي ذلـك  ألن األمـر ؛المسألة المناظر فیها، واألمر سهل فیها، فإذا اتفقـا فحسـن، و�ال فـال حـرج

 .راجع إلى أمر ظني مجتهد فیه"
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 .ألن المسألة اجتهاد�ة ؛�أن اختلفا فال حرج في ذلك نو�ال یتفقا
 ."وال مفسدة في وقوع الخالف هنا حسبما تبین في موضعه" طالب:

ا هـو مجـرد رأي ال �صـل من الصحا�ة االختالف الـذي ال یـورث البغضـاء والشـحناء، إنمـوقد وقع 
 .إلى القلوب

ــب: ــدخل فیهــا أســئلة الصــحا�ة رســول هللا  طال ــرة، ی ــة هــذا األصــل �ثی ــ-"وأمثل ه صــلى هللا علی
ْلِبُسـوا ا َوَلـْم یَ {الَِّذیَن آَمُنو في المسائل المشكلة علیهم، �ما في سؤالهم عند نزول قوله:  -وسلم

 .]"٨٢[األنعام:  ِإ�َماَنُهْم ِ�ُظْلٍم}
م لــیس األمــر �مــا تظنــون، الظلــ«ن فــي اآل�ــة؟ قــال: و نــا لــم �ظلــم نفســه؟ �عنــي �لنــا داخلــوقــالوا: وأی

ْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم}�قصد �ه الشرك:   .]»١٣[لقمان:  {ِإنَّ الشِّ
] ٢٨٤[البقـرة:  }ِ�ـِه للااَُّ  َحاِسـْبُكمْ ُكْم َأْو ُتْخُفوُه �ُ {َوِ�ْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِس "وعند نزول قوله:  طالب:
 .اآل�ة"

نعم. الصحا�ة خشوا من هذه اآل�ة خشیة عظیمة، �عنـي الحسـاب علـى مـا یبـدى و�خفـى هـذا أمـر 
 عظیم، نعم.

] ٩٥اء: [النســ یَن}{َال َ�ْســَتِوي اْلَقاِعــُدوَن ِمــَن اْلُمــْؤِمنِ "وســؤال ابــن أم �تــوم حــین نــزل:  طالــب:
َرِر}اآل�ة، حتى نزل   .]"٩٥[النساء:  {َغْیُر ُأوِلي الضَّ

ــَرِر}ألن ابــن أم مكتــوم ظــن دخولــه فــي اآل�ــة، لمــا نــزل قولــه:  ــُر ُأوِلــي الضَّ نــه أل ؛، خــرج منهــا{َغْی
 .أعمى

، »مــن نــوقش الحســاب ُعــذب«: -علیــه الصــالة والســالم-"وســؤال عائشــة عنــد قولــه  طالــب:
، وأشـباه ]٨نشقاق: [اال  {َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا َ�ِسیًرا}هللا تعالى: واستشكالها مع الحدیث قول 

 .ذلك"
ــالمُ -وأجابهــا النبــي  ــالُة والسَّ لعــرض. ألنــه لــیس الحســاب الــذي أشــیر إلیــه، و�نمــا هــو ا ؛-علیــِه الصَّ

 نعم.
إنمـا م "و�نما قلنا: إن هذا الجنس من السؤاالت داخل في قسـم المنـاظر المسـتعین؛ ألنهـ طالب:

 .سألوا �عَد ما َنظروا في األدلة، فلما نظروا أشكل علیهم األمر"
الُة والسَّ -واستشكلوا مدلولها، فسألوا النبي  ،واضح أنهم اطلعوا على األدلة م فأجـابه -المُ علیِه الصَّ

 .�ما یز�ل اإلشكال
یـر غج إلـى "�خالف السائل عـن الحكـم ابتـداًء، فـإن هـذا مـن قبیـل المتعلمـین، فـال �حتـا طالب:

م، �مـا تقر�ر الحكم، وال علیك من إطالق لفظ المناِظر، فإنه مجـرد اصـطالح ال ینبنـي علیـه حكـ
 أنه یدخل تحت هذا األصـل مـا إذا أجـرى الخصـم المحـتج نفسـه مجـرى السـائل المسـتفید، حتـى

 .ینقطع الخصم �أقرب الطرق"
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 د وهـو فـي الحقیقـة منكـر لمـا سـمع،ألنه قد �أتي االستدراك على طر�قـة السـؤال، �ـأتي �أنـه مسـتفی
�سمع فتوى مخالفـة لـنص، ثـم �ـأتي إلـى الشـیخ المفتـي الـذي أفتـى بهـذه الفتـوى الخاطئـة، مـا �قـول 

وهــو بــذلك یر�ــد أن ینبهــه لــه: أخطــأت، الــدلیل یــدل علــى �ــذا. ال، �جار�ــه و�ســأله ســؤال المــتعلم، 
 .على خطئه

المُ علیِه ا-"كما جاء في شأن حاجة إبراهیم  طالب: س، فإنـه قومه �الكو�ب والقمـر والشـم -لسَّ
 فرض نفسه �حضرتهم مسترشـًدا حتـى ُیبـین لهـم مـن نفسـه البرهـان أنهـا لیسـت �آلهـة، و�ـذلك

 .قوله في اآل�ة األخرى"
القمـر ثـم وألوهیتـه �الكو�ـب و  -َجلَّ وَعـال-�عني في آ�ة األنعام لما أراد أن �ستدل على ر�و�یة هللا 

 مناِظر؟ أمر الشمس، هل هو ناظ
 .مناِظر طالب:

؛ ألن اإلنسـان عنـده شـك فـي أول األمـر، و�نمـا هـو مـن اولـیس نـاظرً  ،هو في الحقیقة منـاظر ،نعم
وفــي �ثیــر مــن األحــوال، أن تــأتي إلــى  ،�ــاب إلــزامهم. وهــذا أســلوب نــافع فــي �ثیــر مــن القضــا�ا

ى تصـل إلـى قلبـه، وهـذا وتعارضـه، إنمـا تبار�ـه، تمشـي معـه حتـ ،وال ُتشعره أنـك تضـاده ،الشخص
ا  .أسلوب حتى في الدعوة نافع جد�

�عني لو جاءك مجموعة من الشباب المتحمسین وعندهم منكرات وأشیاء ینكرونها و�شـددون فیهـا، 
لهــم  تقــول لهــم تــوافقهم: جــزاكم هللا خیــًرا، ثــم مــا حملكــم علــى ذلــك إال الغیــرة علــى دیــن هللا، وتــدعو

ئت، م �عد ذلك إذا دخلت إلى قلـو�هم بهـذا األسـلوب تملـي علـیهم مـا شـوتوافقهم فیما توافقهم فیه، ث
�خــالف مــا لــو قلــت: أنــتم متشــددون، أنــتم متزمتــون، أنــتم مــا تفهمــون، أنــتم صــغار، مثــل مــا �قــول 

 .�قبل منهم أن �عضهم، هذا ال �مكن
اُلوا َنْعُبـُد َأْصـَناًما قَ ) ٧٠وَن (دُ {ِإْذ َقاَل ِألَِبیِه َوَقْوِمِه َما َتْعبُ "و�ذلك قوله في اآل�ة األخرى:  طالب:

نــى الخــاص ]، فلمــا ســأل عــن المعبــود ســأل عــن المع٧١، ٧٠[الشــعراء:  َفَنَظــلُّ َلَهــا َعــاِكِفیَن}
ــه:  ــالمعبود �قول ــْدُعوَن (� ــَمُعوَنُكْم ِإْذ َت ــْل َ�ْس ــوَنُكمْ ٧٢{َه وَن} ) َأْو َیْنَفُع ، ٧٢[الشــعراء:  َأْو َ�ُضــرُّ

 .اب إلى اإلقرار �مجرد االتباع لآل�اء"]، فحادوا عن الجو ٧٣
 .]٢٣: [الزخرف َتُدوَن}ِهْم ُمقْ {ِإنَّا َوَجْدَنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوِ�نَّا َعَلى آَثارِ ألنهم ما عندهم غیر هذا: 

 .] اآل�ة"٦٣[األنبیاء:  {َبْل َفَعَلُه َ�ِبیُرُهْم}"ومثله قوله:  طالب:
شـيء، لكـن مـن �ـاب  أوخشبة  أوروف �بیرهم صنم مثلهم، حصاة معف، من �اب اإللزام، و�ال نعم

 .{َبْل َفَعَلُه َ�ِبیُرُهْم}اإللزام والتنزل، طیب: 
 ].٦٣[األنبیاء:  {َفاْسَأُلوُهْم ِإْن َ�اُنوا َیْنِطُقوَن}طالب: 

 �جاوب؟ هل جعوا إلى �بیرهم: أنت فعلت هذا؟ نعم. لكن إذا ر 
 .ال طالب:
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 ر؟ �ستحق أن ُ�عبد؟ �صی ماذافإذا ما جاوب 
 .ما �ستحق طالب:

 .ما �ستحق أن ُ�عبد
ُ الَّـِذي َخَلَقُكـْم ُثـمَّ َرَزَقُكـْم ُثــمَّ ُ�ِمیـتُ "وقولـه تعـالى:  طالـب: ْل ِمـْن ُشـَرَكاِئُكْم َمــْن ْحِیـیُكْم َهـ�ُ ُكْم ُثـمَّ {للااَّ

َع َأمَّـْن َال اْلَحـقِّ َأَحـقُّ َأْن ُیتََّبـ ي ِإَلـى{َأَفَمـْن َیْهـدِ ]، وقوله: ٤٠[الروم:  َ�ْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء}
ي ِإالَّ َأْن ُیْهَدى}  ِطُشـوَن ِبَهـا}َهـا َأْم َلُهـْم َأْیـٍد َیبْ بِ {َأَلُهْم َأْرُجٌل َ�ْمُشـوَن ]، وقوله: ٣٥[یونس:  َیِهدِّ

 ]، إلى آخرها.١٩٥[األعراف: 
�ن �ــان ة واالســتعانة فــي النظــر، و فهــذه اآلي ومــا أشــبهها إشــارات إلــى التنــزل منزلــة االســتفاد 

ته، مقتضى الحقیقة فیها تبكیت الخصم؛ إذ �ان مجیًئا �البرهان في معرض االستشـارة فـي صـح
هـا یـرًة أدهافكان أبلغ في المقصود في المواجهة �التبكیت، ولما اخترموا من التشر�عات أموًرا �ث

ألنبیـاء: [ا َهـاَنُكْم}اُتوا ُبرْ َهـْن ُدوِنـِه آِلَهـًة ُقـْل {َأِم اتََّخـُذوا ِمـالشرك طولبـوا �الـدلیل، �قولـه تعـالى: 
ُ َلُكْم ِمـْن ِرْزٍق َفَجَعْلـُتْم مِ ]، ٢٤ ُ َأِذَن َلُكـْم اًمـا َوَحـَالًال ْنـُه َحرَ {ُقْل َأَرَأْیُتْم َما َأْنَزَل للااَّ ْم َعَلـى أَ  ُقـْل آهللَّ

ِ َتْفَتُروَن}  .]١١٧لمؤمنون: [ا ُبْرَهاَن َلُه ِ�ِه}  ِإَلًها آَخَر َال {َوَمْن َیْدُع َمَع للااَِّ ]، ٥٩[یونس:  للااَّ
تي ینبنـي وهو من جملة المجادلة �التي هي أحسن. و�ن �ان المناِظر مخالًفا له في الكلیات ال 

ذ مـا مـن علیها النظر في المسألة، فـال �سـتقیم لـه االسـتعانة �ـه، وال ینتفـع �ـه فـي مناظرتـه؛ إ
  وهــو مبنــي علــى �لــي، و�ذا خــالف فــي الكلــي، ففــي الجزئــي المبنــيوجــه جزئــي فــي مســألته إال

ه، علیه أولى، فتقع مخالفتـه فـي الجزئـي مـن جهتـین، وال �مكـن رجوعهـا إلـى معًنـى متفـق علیـ
 .فاالستعانة مفقودة"

 قد �قول قائل: هذا الكالم �جعل المخالف في المذهب ال �ستفید من مخالفـة، و�جعـل المتفقـه علـى
رأ فـي �تـب المـذاهب األخـرى؛ ألنهـا تختلـف مـع إمامـه فـي القواعـد؟ نقـول: هنـاك قـدر مذهب ال �قـ

مشترك بین األئمة من نصوص الكتاب والسنة و�ثیـر مـن القواعـد التـي یتفقـون علیهـا، فـإذا رجعـوا 
 .لسنة �لهم یذعنون �الكتاب والسنةوتحاكموا إلى الكتاب وا

ْخن"ومثاله في الفقهیات مسـألة الر�ـا فـي  طالب: ، والـذرة، غیـر المنصـوص علیـه، �ـاَألْرز، والـدُّ
 .والحلبة، وأشباه ذلك"

 هو؟  ما؟ األول يءش أيوأشیاء �
 ."كاَألْرز" طالب:

 اَألُرز، أما اَألْرز: اَألْرز شجرة في لبنان.
 .......  طالب:

 .نعم
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ْخن، والذرة، والحلبة، وأشباه ذلك، فال �مكن االستعان طالب: النـافي  �الظاهري  ة هنا"كاَألُرز، والدُّ
 .للقیاس؛ ألنه �اٍن على نفي القیاس جملًة"

نـده عومـا  ،وال �قـر �مثـل هـذه األمـور ،وال �قـر �العلـل ،ال �قـر �القیـاس اتناظر ظاهر��  أن ما �مكن
مـا  إال المنصوص علیه الخمسة أو الستة، تقول له: عندنا الدخن �شارك الُبر في العلة، �قول: أنا

ما عندي غیره. هذا ما فیه طب هـذا.  ،علة، عندي خمسة منصوص علیها عندي ام ،عندي علة
 نعم.

ف فـي "و�ذلك �ل مسألة قیاسیة ال �مكن أن یناظر فیها مناظرة المسـتعین؛ إذ هـو مخـال طالب:
ي إذا األصــل الــذي یرجعــان إلیــه، و�ــذلك مســألة الحلبــة والــذرة أو غیرهمــا �النســبة إلــى المــالك

بنـي یأو الحنفي و�ن قالوا �صحة القیـاس، لبنائهمـا المسـألة علـى خـالف مـا استعان �الشافعي 
 .علیه المالكي"

غیـر  فـي العلـة النتیجـة نعم. �ختلفون في العلل الجامعة لهذه الممنوعات من الر�و�ـات، إذا اختلفـوا
 .متفق علیه

فـي  عانة �ـه"وهـذا القسـم شـائع فـي سـائر األبـواب، فـإن المنكـر لإلجمـاع ال �مكـن االسـت طالب:
ي مسـألة تنبنـي علـى صــحة اإلجمـاع، والمنكـر إلجمــاع أهـل المدینـة ال �مكــن أن �سـتعان �ـه فــ

الوقف ، والقائل �ـأن صـیغة األمـر للنـدب أو لإل�احـة أو �ـمنِكرمسألة تنبني علیه من حیث هو 
 .لبتة"أائًال �أنها للوجوب قال �مكن االستعانة بهم لمن �ان 

 ؛ودإنـه ال �عتـد �قـول داود، �عنـي الظاهر�ـة، ال ُ�عتـد �قـول دا :من قال نعم. وعلى هذا یتخرج قول
ا ألنه ال یرى القیاس الـذي هـو أحـد أر�ـان االجتهـاد، صـرح بهـذا النـووي وغیـره. لكـن إذا طبقنـا هـذ

الكــالم وجــدنا أننــا نتفــق مــع الظــاهري فــي �عــض األصــول، ونختلــف معــه فــي القیــاس والــرأي، فمــا 
لـــه فـــي المســـائل التـــي مبناهـــا علـــى الـــنص، وُ�ختلـــف معـــه أو ال ُ�عتـــد �ـــه فـــي المـــانع أن ُ�عتـــد �قو 

 ؟المسائل التي مبناها على القیاس
ا ال ن مسـاعًدا حقیقـًة، وهـذ"فـإن ُفـرض المخـالف مسـاعًدا صـحت االسـتعانة، �مـا إذا �ـا طالب:
 �خفى.

رد ه طالـب لـلیها، ولكنفصل: و�ذا فرض المناظر مستقال� بنظره غیر طالب لالستعانة وال مفتقًرا إ
ـ  یهـا أصـالً ل العلمـاء بهـذه الوظیفـة، غیـر أن فالخصم إلى رأ�ه أو ما هو منزل منزلته؛ فقـد تكفَّ
 دلة، وهنا تمامه �حول هللا، وهي:یرجع إلیه، وقد مر التنبیه علیه في أول �تاب األ

ــق األخــرى المنــاط، و  المســألة السادســة: فنقــول: لمــا انبنــى الــدلیل علــى مقــدمتین؛ إحــداهما َتحقُّ
ــاظر  ــین المتن ــق المنــاط، ظهــر انحصــار الكــالم ب ــه، ومــر أن محــل النظــر هــو تحقُّ ــم علی �ن َتحُك

 .هنالك، بدلیل االستقراء"
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ــائج التــي فــي األصــل منطقیــة وطبَّ  قوهــا علــى األحكــام ســواء �انــت فــي �عنــي مثــل المقــدمات والنت
یؤ�ـــد هـــذه  »كـــل مســـكر حـــرام«و »كـــل مســـكر خمـــر«العقائـــد أو فـــي الفـــروع، وزعمـــوا أن حـــدیث: 

المقــدمات والنتــائج، هــي اتفــاق، موافقــة؛ ألن �ــل األحكــام الشــرعیة مبنیــة علــى �ــل هــذه المقــدمات 
مـن  ألنـه فیـه نـوع موافقـة لهـم، لكـن مـاذا عـن غیـره ؛وهذه النتـائج، هـم فرحـوا �الحـدیث فرًحـا شـدیًدا

سـائل الـدلیل هـو األصـل، وال تحتـاج المف، مـن �ـاب مجـرد اتفـاق ااألدلة؟ إذا ُوجد هـذا الـدلیل موافًقـ
الطر�قة علـى هـذا  الشرعیة في االستدالل لها من النصوص من الكتاب والسنة أن تكون على هذه

 .المسلك المنطقي
 "ومــر أن محــل النظــر هــو تحقــق المنــاط، ظهــر انحصــار الكــالم بــین المتنــاظر�ن هنالــك طالــب:

فـي هـذه  ال بـد مـن فرضـها مسـلَّمًة. ور�مـا وقـع الشـكبدلیل االستقراء، وأما المقدمة الحاكمـة فـ
 سـكر، و�ـلالدعوى، فقد �قال: إن النزاع قد �قع في المقدمة الثانیة، وذلك أنـك إذا قلـت: هـذا مُ 

 ُمسكر خمر، أو و�ل ُمسكر حرام، فقـد یوافـق الخصـم علـى أن هـذا ُمسـكر وهـي مقدمـة تحقیـق
 .المناط"

 .نعم
حــل ألنهــا م ؛أ�ًضــا، و�ذا خــالف فیهــا فــال نكیــر علــى الجملــة "كمــا أنــه قــد �خــالف فیهــا طالــب:

االختالف، وقد �خالف في أن �ـل ُمسـكر خمـر، فـإن الخمـر إنمـا �طلـق علـى النیـئ مـن عصـیر 
 .العنب"

 .عصیر التمر وما أشبهه أو الز�یب كما �قول الحنفیة، وال یرون غیره مما �سكر من
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 .نعم
 ....... طالب:

وهــو مــأخوذ مــن �ــالم �عــض أهــل اللغــة، األصــل فــي  ،ألن عنــدهم األصــل فــي العنــب ؛�ختلفــون 
مـر قاطع في المسألة، نزلـت آ�ـة الخ -َرِضَي ُهللا عنهُ -الخمر أنه من العنب فقط، لكن �الم عمر 

ذا أســكر ال ومــا فــي المدینــة مــن خمــر إال مــن التمــر، فمخــالفتهم حقیقــة ال وجــه لهــا، �عنــي التمــر إ
 سمى خمًرا؟ �ُ 

 .ال طالب:
ا، والمنازعة بینهم و�ین الجمهور إن ع ما هو نزا و�ذا نازعوا في النبیذ، فالمنازعة في الخمر �عیدة جد�

مـن التمـر مـا  األنه إذا أسكر وجب الحد عند الجمیع، ما فیه حنفـي �قـول: إذا شـرب مسـكرً  ؛لفظي
 هذا محل االختالف.سمى؟ ما �ُ  أم اُ�جلد. لكن هل �سمى خمرً 
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 ....... طالب:
 . ألنه ما هو �خمر ؛، �قول: ما یدخل هذا»ملء الكف منه حرام«وعلى هذا فـ

ــب: ــه خمــًرا و�ن أســكر، و�ذ ذاك ال �ســلم أن �ــل مســكر خمــر طال ، "فــال �كــون هــذا المشــار إلی
وصــة ألنهــا مخص ؛و�خــالف أ�ًضــا فــي أن �ــل مســكر حــرام، فــإن الكلیــة لهــذه المقدمــة ال تثبــت

د صــارت ُأخــرج منهــا النبیــذ بــدلیل دل علیــه، و�ذا لــم تصــح �لیتهــا، لــم �كــن فیهــا دلیــل، فــإًذا قــ
دة منازًعــا فیهــا، فكیــف �قــال �انحصــار النــزاع فــي إحــدى المقــدمتین دون األخــرى؟ بــل �ــل واحــ

 .منهما قابلة للنزاع، وهو خالف ما تأصل"
النفوس ُحسم وانتهى �الـدلیل القطعـي مـن ولو أن هذا الكالم الذي یورث �عض التردد من ضعاف 
مـا هـو �خمـر؟ الخمـر مـا هـو؟ الخمـر أم الكتاب والسنة وانتهى اإلشـكال، ُینظـر فـي الحقیقـة خمـر 

وانتهــــى  ،مــــا غطــــى العقــــل، خــــامر العقــــل أو غطــــاه. نعــــم. ُتنــــزل علیــــه نصــــوص الكتــــاب والســــنة
  .اإلشكال
تفقـا یوارد، و�یانـه أن الخصـمین إمـا أن "والجواب: أن تقدم صحیح، وهذا اإلشـكال غیـر  طالب:

وقد مـر  على أصل یرجعان إلیه أم ال، فإن لم یتفقا على شيء، لم �قع �مناظرتهما فائدة �حال،
لـیس عنـده هذا، و�ذا �انت الدعوى ال بد لها من دلیل، و�ان الدلیل عند الخصـم متنازًعـا فیـه، ف

 .بدلیل"
ا الــدلیل، فوجــوده حینئــذ مثــل  �عتــرف لــه �صــحة هــذوالثــاني ال ،نعــم. إذا �ــان عنــد الخصــم دلیــل

 .عدمه
رد الخصـم  "فصار اإلتیان �ه عبًثا ال �فید فائدة وال ُ�حصل مقصوًدا، و مقصود المنـاظرة طالب:

ن مــإلـى الصــواب �طر�ــق �عرفــه؛ ألن رده �غیــر مــا �عرفــه مــن �ــاب تكلیــف مــا ال �طــاق، فــال بــد 
لى: معرفـة الخصـم المسـتدل. وعلـى ذلـك دل قولـه تعـا رجوعهما إلى دلیل َ�عرفه الخصـم السـائل

ُســوِل} وُه ِإَلــى للااَِّ َوالرَّ �ــة؛ ألن الكتــاب والســنة ال ] اآل٥٩: [النســاء {َفــِإْن َتَنــاَزْعُتْم ِفــي َشــْيٍء َفــُردُّ
 .خالف فیهما عند أهل اإلسالم"

 ، اآلن أهــل الســنة �جمیــع مــن ینتســب إلیهــا ولــو �ــان عنــده نــوع مخالفــة، �لهــم"عنــد أهــل اإلســالم"
یتفقـــون علـــى أن األصـــول الكتـــاب والســـنة، أصـــل األصـــول الكتـــاب والســـنة. �عـــض الطوائـــف مـــن 
أصحاب البدع الكبرى من جهمیة ومعتزلة �سـتدلون و�حتكمـون إلـى الكتـاب والسـنة، �غـض النظـر 

لـى إف في االستدالل �الكتاب والسنة إال الرافضة، و�ال إذا رجعت عن فهم للكتاب والسنة. ما �خال
، رجعت حتى إلى �تب الز�د�ة �سـتدلون �الكتـاب والسـنة إذا كتب المعتزلة عمدتهم الكتاب والسنة،

 .ستدل �الكتاب والسنة إال الرافضةرجعت إلى �تب الطوائف �لها ت
التنازع، و�هذا المعنى وقع االحتجاج علـى  "وهما الدلیل واألصل المرجوع إلیه في مسائل طالب:

] إلـى ٨٤[المؤمنـون:  {ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َوَمْن ِفیَها ِإْن ُ�ْنُتْم َتْعَلُموَن}الكفار، فإن هللا تعالى قال: 
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رهم �مـا �ـه أقـروا، واحـتج علـیهم �مـا عرفـوا، ]، فقـرَّ ٨٩[المؤمنون:  {ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن}قوله: 
 .]"٨٩[المؤمنون:  {ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن}هم: حتى قیل ل

سـلو�ة معقـولكم  ت�انـ إن �منعكم من إفراده �العبادة؟ ما فیه إال ماذاف�عني ما فیه، ما دام اعترفتم 
 .�سحر أو جنون 

؟ وقـال : فكیف ُتخـدعون عـن الحـق �عـد مـا أقـررتم �ـه، فـادعیتم مـع هللا إلًهـا غیـرهنعم " طالب:
]، ٤٢[مـر�م:  ْنـَك َشـْیًئا}َال ُ�ْغِنـي عَ ْبِصـُر وَ اَل ِألَِبیِه َ�ا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما َال َ�ْسـَمُع َوَال یُ {ِإْذ قَ تعالى: 

ُبـُدوَن {َأَتعْ وهذا من المعروف عندهم؛ إذ �انوا ینحتون �أیـدیهم مـا �عبـدون. وفـي موضـع آخـر: 
ـْمسِ َراِهیُم َفـِإنَّ للااََّ {َقـاَل ِإْبـ]، وقـال تعـالى: ٩٥[الصافات:  َما َتْنِحُتوَن} ِق  ِمـَن اْلَمْشـرِ  َ�ـْأِتي ِ�الشَّ

 .]، قال له ذلك �عد ما ذ�ر له"٢٥٨[البقرة:  َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب}
، قــال: �ــا رســول هللا، أیــن عقولنــا -َرِضــَي ُهللا عنــهُ -ســأل �عضــهم، ومــنهم مــن ینســبه إلــى عمــر 

 ها؟ عندما �نا نعبد التمر فإذا جعنا أكلنا
 أخذها �ار�ها. طالب:

ى ، أخـذها �ار�هـا، �هللا المسـتعان، وأصـنامهم ومعبـوداتهم وصـل بهـا الحـد مـن الـذل والهـوان إلـنعم
 هي؟ وماأن �الت علیها الثعالب، حصاة 

 لقد هان من �الت علیه الثعالب          هأرب یبول الثعلبان برأس 
وجــد ف]، ٢٥٨رة: [البقــ َي الَّــِذي ُ�ْحِیــي َوُ�ِمیــُت}{َر�ِّــ"قــال لــه ذلــك �عــد مــا ذ�ــر لــه قولــه:  طالــب:

ن أوضـح مـالخصم مدفًعا، فانتقل إلـى مـا ال �مكنـه فیـه المـدفع ال �المجـاز وال �الحقیقیـة، وهـو 
�ـة، ] اآل٥٩مران: ع[آل  َدَم}آ{ِإنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعْنَد للااَِّ َ�َمَثِل األدلة فیما نحن فیه. وقال تعالى: 

 .ن �ما لم �ختلفوا فیه، وهو آدم"فأراهم البرها
ــا ُأْحِیــي َوأُ نعــم. علــى ســبیل التنــزل �عنــي:  ــاَل َأَن ــِذي ُ�ْحِیــي َوُ�ِمیــُت َق ــَي الَّ ]، ٢٥٨بقــرة: [ال ِمیــُت}{َر�ِّ

ذا أمتـه وهـذا أمتـه، هـ ،، قـال: هـذا أحییتـهاو�عتـق واحـدً  ا�أتي �اثنین �حكم علیهما �القتل �قتل واحدً 
محـل السـؤال؟ ال، لكـن هـب أن ر�ـك �حیـي و�میـت علـى سـبیل التنــزل،  وهـذا أحییتـه. هـل هـذا هـو

ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفـْأِت ِبَهـا ِمـَن اْلَمْغـرِ قال:  أن �قـول  ]، �سـتطیع٢٥٨ة: [البقـر  ِب}{َفِإنَّ للااََّ َ�ْأِتي ِ�الشَّ
 شیًئا؟ ما �مكن.

 .ُبهت طالب:
 نعم.

�ـــة، فـــأراهم ] اآل٥٩ن: [آل عمـــرا َد للااَِّ َ�َمَثـــِل آَدَم}{ِإنَّ َمَثـــَل ِعیَســـى ِعْنـــ"وقـــال تعـــالى:  طالـــب:
ونَ {َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم تُ البرهان �ما لم �ختلفوا فیه، وهو آدم، وقال تعالى:  یَم َوَمـا ِفـي ِإْبـَراهِ  َحـاجُّ

ــِدِه} ــْن َ�ْع ــُل ِإالَّ ِم ْنِجی ــْوَراُة َواإلِْ ــِت التَّ ي دعــواهم أن إبــراهیم هــذا قــاطع فــ]، و ٦٥[آل عمــران:  ُأْنِزَل
 .یهودي أو نصراني"
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ْنِجیُل ِإالَّ ِمْن َ�ْعِدِه} یتـدین  اأو نصـرانی�  اف �كـون یهود��ـ]، �یـ٦٥[آل عمران:  {َوَما ُأْنِزَلِت التَّْوَراُة َواإلِْ
ه �ــالتوراة أو یتــدین �اإلنجیــل ومــا أنزلــت التــوراة واإلنجیــل إال مــن �عــده؟ لكــن �عــض النــاس �صــل �ــ

ْبـرَ {َوِ�نَّ ِمـْن ِشـیَعتِ والغباء أو التغابي إلى حد یـزعم أن إبـراهیم مـن شـیعة علـي!  إلى الجهل  اِهیَم}ِه إلَِ
 ]! أو �قول لما �حث عن نسخة من فتح الباري غیـر الطبعـة السـلفیة، قـالوا السـلفیة٨٣[الصافات: 

حـذف رد ابــن الشـیخ ابـن �ـاز  لكـنوعلیهـا تعلیقـات للشـیخ ابـن �ــاز، قـال:  ،ز�ـن ومخدومـة ومرقمـة
 بیة!! حجر على الوها

 .وتجاهل جهل مر�ب، أو تغابٍ 
 ."وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن، فال ُیؤِتي فیه إال بدلیل �قر" طالب:

 ؟"فال"
 هو "ُیؤِتي" هو على أنه واحد المناِظر؟أم طالب: "فال ُیؤَتى" 

 "فال ُیؤَتى".أم "فال َ�أِتي" 
ء الـرد دلیل ُ�قـر الخصـم �صـحته شـاء أم أبـى. وعلـى هـذا النحـو جـا"فال ُیـؤَتى فیـه إال بـ طالب:

ُ َعَلـى َ�َشـٍر ِمـْن َشـْيٍء}على من قال:  {ُقـْل َمـْن َأْنـَزَل تعـالى:  ]، قـال٩١[األنعـام:  {َمـا َأْنـَزَل للااَّ
 ه عــالم. وتأمــل�ــ] اآل�ــة، فحصــل إفحامــه �مــا هــو ٩١[األنعــام:  اْلِكَتــاَب الَّــِذي َجــاَء ِ�ــِه ُموَســى}

ــا أن �كتــب   هللا�ســم «حــدیث صــلح الحدیبیــة، ففیــه إشــارة إلــى هــذا المعنــى، فإنــه لمــا أمــر علی�
سـمك �ا«، ولكـن اكتـب مـا نعـرف: »�سـم هللا الـرحمن الـرحیم«قالوا: ما نعـرف . »الرحمن الرحیم

ك، ولكـن ، قـالوا: لـو علمنـا أنـك رسـول هللا التبعنـا»اكتب: من محمد رسـول هللا«فقال: . »اللهم
میـة ، و�ن �ـان قـولهم مـن ح-صلى هللا علیه وسلم-تب اسمك واسم أبیك، فعذرهم رسول هللا اك

 .الجاهلیة، و�تب على ما قالوا، ولم �حتشم"
ـال-وأصـر  »اكتـب رسـول هللا«نعم. �كتب على ما یتفق علیـه، أمـا لـو قـال:  ـالُة والسَّ  -مُ علیـِه الصَّ

المُ -ول ما �ق وهم أصروا، ما حصل صلح؛ ألنهم ال یوافقونه على الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ
أنهـم و  ،"و�تب على ما قالوا، ولم �حتشم من ذلك حین أظهروا له النصفة من عدم العلم طالب:

عوى، إنما �عرفون �ـذا. و�ذا ثبـت هـذا، فاألصـل المرجـوع إلیـه هـو الـدلیل الـدال علـى صـحة الـد
كمـًة مًة عند الخصـم مـن حیـث جعلـت حاوهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة، فلزم أن تكون مسلَّ 

ع یل إال قطـفي المسألة؛ ألنها إن لم مسـلمًة لـم ُ�فـد اإلتیـان بهـا، ولـیس فائـدة التحـام إلـى الـدل
 .النزاع ورفع الشغب"

 .لم ینقطع النزاع ولم یرتفع الشغبألنها إذا لم تكن مسلمة 
إن ُفـرض تسـلیم الخصـم  و�ـل مسـكر خمـر، ،"و�ذا �ان �ـذلك، فقـول القائـل: هـذا مسـكر طالب:

فیه للمقدمة الثانیة، صح االستدالل من حیث أتى بدلیل مسلم، و�ن فرض نزاع الخصم فیها لـم 
لبتة، بل تكـون مقدمـة تحقیـق المنـاط فـي قیـاس آخـر، وهـي التـي ال �قـع أ�صح االستدالل بها 
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إذا بـیَّن ذلـك حكـم النزاع إال فیها، فیبین أن �ل مسكر خمر بدلیل استقراء أو نص أو غیرهما، ف
إن �ــل خمــر «علیــه �أنــه حــرام َمــثًال إن �ــان مســلًَّما أ�ًضــا عنــد الخصــم، �مــا جــاء فــي الــنص: 

، و�ن نازع في أن �ل خمر حرام، صارت مقدمة تحقیق المناط، وال بـد إذ ذاك مـن مقدمـة »حرام
عوى األخـرى أخرى َتحكم علیها، وفي �ل مرتبة من هذه المراتـب ال بـد مـن مخالفـة الـدعوى للـد

التي في المرتبة األخرى، فإن سؤال السائل: هـل �ـل خمـر حـرام؟ مخـالف لسـؤاله إذا سـأل: هـل 
 كل مسكر خمر؟

م المنـاط وهكذا سائر مراتب الكالم في هذا النمط، فمن هنا ال ینبغي أن یؤتى �الـدلیل علـى حكـ 
لـك ذن فعلنـا إألنـا  ؛إلى أخـرى  منازًعا فیه، وال مظنة للنزاع فیه؛ إذ یلزم فیه االنتقال من مسألة

 .لم تتخلص لنا مسألة، و�طلت فائدة المناظرة"
م نعم. لـو طبقنـا هـذه القواعـد المنطقیـة المبنیـة علـى هـذه المقـدمات علـى جمیـع المسـائل الشـرعیة لـ

نتفــق علــى شــيء، واألصــل األصــیل االســتدالل �الكتــاب والســنة جــرى علیــه ســلف األمــة وأئمتهــا 
 .ذا من غیر احتیاج إلى هذا الكالمائها إلى یومنا هوالمخلصون من علم

 "فصل: طالب:
معروفـة، واعلم أن المراد �المقدمتین ها هنا لیس ما َرَسمه أهل المنطـق علـى وفـق األشـكال ال 

 وال علــى اعتبــار التنــاقض والعكــس، وغیــر ذلــك و�ن جــرى األمــر علــى وفقهــا فــي الحقیقــة، فــال
؛ ألن المــراد تقر�ــب الطر�ــق الموصــل إلــى المطلــوب علــى �ســتتب جر�انــه علــى ذلــك االصــطالح

 بـدیهی�ا أقرب ما �كون، وعلى وفق ما جاء في الشر�عة، وأقرب األشكال إلى هذا التقر�ر ما �ان
 ادة العـربفي اإلنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي، إال أن المتحرى فیه إجراؤه على عـ

 هـو أقـرب إلـى حصـول المطلـوب علـى أقـرب مـا �كـون، وألنفي مخاطباتها ومعهود �المها؛ إذ 
ب فــي التــزام االصــطالحات المنطقیــة والطرائــق المســتعملة فیهــا ُمبِعــد عــن الوصــول إلــى المطلــو 

 .األكثر؛ ألن الشر�عة لم توضع إال على شرط األمیة"
ه، ب وفـي غیـر ، وما ُذكر فیما تقدم في هذا الدرس وفي غیره، في هذا الكتا"على شرط األمیة"نعم 

قــد ســاهم فــي صــد �ثیــر مــن طــالب العلــم عــن تحصــیل العلــم، ولــذلك جــاءت التعقیــدات فــي �تــب 
األصول مما استصـحبه طـالب العلـم أن علـم األصـول أصـعب العلـوم، وهـو فـي حقیقتـه مـن أمتـع 

 .قة غیر المقدمات التي بنوا علیهاالعلوم وألذها، لكن �حتاج إلى أن یؤخذ �طر�
ــب: ــي القضــا�ا "ألن الشــ طال ــم المنطــق ف ــة، ومراعــاة عل ــى شــرط األمی ــى عل ــم توضــع إل ر�عة ل

منـى مـا  الشرعیة مناٍف لذلك، فإطالق لفظ المقدمتین ال �ستلزم ذلك االصطالح. ومن هنـا ُ�علـم
، قــال: »كــل مســكر خمــر، و�ــل خمــر حــرام«: -علیــه الصــالة والســالم-قالــه المــازري فــي قولــه 

 .مسكر حرامفنتیجة هاتین المقدمتین أن �ل 
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قال: وقد أراد �عض أهـل األصـول أن �مـزج هـذا �شـيء مـن علـم أصـحاب المنطـق، فیقـول: إن 
 كــل مســكر«أهــل المنطــق �قولــون: ال �كــون القیــاس وال تصــح النتیجــة إال �مقــدمتین، فقولــه: 

أو  مقدمــة ال ُتنــتج �انفرادهــا شــیًئا، وهــذا و�ن اتفــق لهــذا األصــولي هاهنــا وفــي موضــع »خمــر
 .في الشر�عة" موضعین

مســألة  هــاتوا لنــا »كــل مســكر خمــر، و�ــل خمــر حــرام«�عنــي فــي هــذه المســألة، فــي هــذا الــنص: 
ســـتدالل علیهـــا إال مـــن هـــذه إن جمیـــع المســـائل الشـــرعیة ال �مكـــن اال :ثانیـــة، مـــن أجـــل مـــا �قـــال

 .الطر�قة
نــه ال "وهــذا و�ن اتفــق لهــذا األصــولي هاهنــا وفــي موضــع أو موضــعین فــي الشــر�عة، فإ طالــب:

ُ�عـرف  �ستمر في سائر أقیستها، ومعظم طرق األقیسة الفقهیة ال ُ�سلك فیهـا هـذا المسـلك، وال
نه الُبر �أ التفاضل في -علیه الصالة والسالم-من هذه الجهة، وذلك أنا مثًال لو علَّلنا تحر�مه 

ناهـــا مطعــوم �مــا قــال الشــافعي، لــم نقــدر أن نعـــرف هــذه العلــة إال ببحــث وتقســیم، فــإذا عرف
فللشــافعي أن �قــول حینئــذ: �ــل ســفرجل مطعــوم، و�ــل مطعــوم ر�ــوي، فتكــون النتیجــة الســفرجل 

 ر�وي.
قة أخـرى، قال: ولكن هذا ال �فید الشافعي فائدًة؛ ألنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتیجة �طر� 

 ذهفلمــا عرفهــا مــن تلــك الطر�قــة أراد أن �ضــع عبــارًة �عبــر بهــا عــن مذهبــه، فجــاء بهــا علــى هــ
 الصیغة.

 قــال: ولــو جــاء بهــا علــى أي صــیغة أراد ممــا یــؤدي منــه مــراده، لــم �كــن لهــذه الصــیغة مز�ــة 
 .علیها"

وجــه اخــتالف األئمــة فــي اإللحــاق �مــا ُذكــر مــن الر�و�ــات اخــتالفهم فــي العلــة التــي �شــترك فیهــا 
هب مــن ولكــل إمــام مــن األئمــة ومــذ ،األصــل المقــیس علیــه مــع الفــرع المقــیس، فــإذا اتفقــت العلــة

 مناَظر مـاالمذاهب اختیاره في العلة، وهذا یؤ�د ما تقدم أنه إذا لم �كن هناك اتفاق بین المناِظر وال
 . وال أثمرت وال أدت ثمارها ،مناظرةأجدت ال
 .......  طالب:

المقــدمات ســواء �انــت صــغرى أو �بــرى مــع نتائجهــا �لهــا مــن تعقیــدات المتكلمــین، و�ال إذا ســمعنا 
لــك �لــه ال شــيء، فــالَحكم فــي ذ]، مــا �حتــاج إلــى مقــدمات و ٢٨٥[البقــرة:  َنا َوَأَطْعَنــا}{َســِمعْ الــنص: 

 .النص
د فیهــا "قــال: و�نمــا نبهنــا علــى ذلــك لمــا ألفینــا �عــض المتــأخر�ن صــنف �تاً�ــا أراد أن یــر  طالــب:

 .أصول الفقه ألصول علم المنطق"
المتكلمــین، ولــذا ینــادي �عــض  ولــم َ�ســلم �ثیــر مــن �تــب األصــول مــن مســائل منطقیــة ومــن قواعــد

الغیور�ن إلى تنقیة �تب األصول من هذه المقدمات، لكن تنقیتها تنقیة تامـة قـد ُ�ظهـر فیهـا �عـض 
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الخلل في ترا�ط الكالم، �عضهم ینـادي أن �كـون األصـل فـي أصـول الفقـه رسـالة اإلمـام الشـافعي. 
ن؟ �هللا ما �مكن، هل فیها �ـل مـا وهل �مكن أن ُیر�ى علیها طالب علم یترقى في هذا العلم؟ �مك

�حتاجه طالب العلم من هذا العلم؟ لیست �متن یتر�ى علیه طالب العلم في هـذا العلـم؛ ألن طالـب 
 العلم �حتاج إلى تعار�ف، حدود. 

 .......  طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
�حتـاج إلیـه تسلك منهجها، هذه �سلك منهجها من وصل إلى علـم الشـافعي وعـرف مـا  أن ما تقدر

 .الصطالحات تختلف عما �عرفه الناسال. حتى األلفاظ وافقبلها، أما أن ُیبدأ بها 
دم "هذا مـا قالـه المـازري، وهـو صـحیح فـي الجملـة، وفیـه مـن التنبیـه مـا ذ�رنـاه مـن عـ طالب:

مـن أن  التزام طر�قة أهل المنطـق فـي تقر�ـر القضـا�ا الشـرعیة، وفیـه أ�ًضـا إشـارة إلـى مـا تقـدم
وضـعها  قدمة الحاكمـة علـى المنـاط إن لـم تكـن متفًقـا علیهـا مسـلَّمًة عنـد الخصـم، فـال �فیـدالم

نبـي، لـم ألنـه نـص ال ؛مسـلًَّما »و�ل خمر حـرام«: -علیه الصالة السالم-دلیًال. ولما �ان قوله 
ل علـى �عترض فیه المخالف، بل قابله �التسلیم، واعترض القاعـدة �عـدم االطـراد، وذلـك ممـا یـد

 .أمر اتفاقي، ال أنه َقَصد َقْصد المنطقیین" -علیه الصالة والسالم-من �المه  أنه
 .یر قصد لموافقة القواعد المنطقیة�عني الحدیث جاء هكذا اتفاًقا من غ

ُ  َهــٌة ِإالَّ {َلــْو َ�ــاَن ِفیِهَمــا آلِ "وهكــذا �قــال فــي القیــاس الشــرطي فــي نحــو قولــه تعــالى:  طالــب: للااَّ
الم العــرب �ــألن (لــو) لمــا ســیقع لوقــوع غیــره، فــال اســتثناء لهــا فــي  ؛]٢٢نبیــاء: [األ  َلَفَســَدَتا}

 .ي التسبب"ألنها تفید ارتباط الثاني �األول ف ؛قصًدا، وهو معنى تفسیر سیبو�ه، ونظیرها (إْن)
 .ألنها مثلها شرطیة

ق فـي منطـ"واالستثناء ال تعلق له بها في صر�ح �الم العرب، فـال احتیـاج إلـى ضـوا�ط ال طالب:
حكـام أشـار البـاجي فـي أ -�هللا أعلـم-تحصیل المراد في المطالـب الشـرعیة. و�لـى هـذا المعنـى 

ة الفصــول حــین رد علــى الفالســفة فــي زعمهــم أن ال نتیجــة إال مــن مقــدمتین، ورأى أن المقدمــ
فــي  الواحــدة قــد تنــتج، وهــو �ــالم مشــكل الظــاهر، إال إذا طولــع �ــه هــذا الموضــع فر�مــا اســتقام

 ظر. الن
إنجاز ذلك الموعـود علـى أنـه قـد  -�فضل هللا -الغرض المقصود، وحصل-والحمد هلل -وقد تم 

�قیــت أشــیاء لــم �ســع إیرادهــا؛ إذ لــم �ســهل علــى �ثیــر مــن الســالكین مرادهــا، وقــل علــى �ثــرة 
، التعطش إلیها ُورَّاُدها، فخشیت أن ال َیردوا مواردها، وأن ال َینظموا في سـلك التحقیـق شـواردها

فثنیــت مــن جمــاح بیانهــا العنــان، وأرحــت مــن رســمها القلــم والبنــان، علــى أن فــي أثنــاء الكتــاب 
رمــوًزا مشــیرًة، وأشــعًة توضــح مــن شمســها المنیــرة، فمــن تهــدَّى إلیهــا رجــا �حــول هللا الوصــول، 
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مـع تحقیـق علـم  -إن شـاء هللا -ومن ال، فال علیه إذا اقتصر التحصیل علـى المحصـول، ففیـه
 لم َیذهب �ه مذاهب السلف، وَ�ِقُفُه على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف.األصول ع

ورفقـه،  فنسأل هللا الذي بیده ملكوت �ل شيء أن �عیننا على القیـام �حقـه، وأن �عاملنـا �فضـله
إنـــه علـــى �ـــل شـــيء قـــدیر، و�اإلجا�ـــة جـــدیر، والحمـــد هلل و�فـــى، وســـالم علـــى عبـــاده الـــذین 

 .اصطفى"
بنعمتــه تــتم الصــالحات، وفــي هــذا الیــوم الثالــث والعشــر�ن مــن الشــهر الثــاني عشــر الحمــد هلل الــذي 

 ...سنة ست وثالثین وأر�عمائة وألف، انتهى التعلیق على.
 .......  طالب:

 الرا�عة للتقو�م.
 .طیب طالب:

 ؟ ماذا
 .صحیح طالب:

 الرا�عة للتقو�م، الثالث والعشر�ن.
 ح تر�طها إال �الیوم.لو مضت السنون الناس ما را هطالب: ألن

 ما علینا منه، نحن على الرؤ�ة.
 أحسن هللا إلیك. طالب:

�عني تم التعلیق على هذا الكتاب فیما یز�ـد علـى عشـر سـنوات، �ضـع عشـرة سـنة، مـا أدري علـى 
التحر�ـر فــي أول درس متـى �ــان، لكنهـا قطًعــا أكثــر مـن ثــالث عشـرة ســنة، والتعلیـق یناســب حجــم 

مهـــا علـــى العـــالم تـــاب فـــي �عضـــه فـــي مواضـــع منـــه فیهـــا عســـر �صـــعب فهالكتـــاب، و�ن �ـــان الك
 ، ولكن على وجه نرجو أن �كون فیه فائدة.والمتعلم والمعلم
لــم عفــه الشــاطبي علــى طر�قــة فر�ــدة تختلــف اختالًفــا �بیــًرا عمــا ســلكه المؤلفــون فــي وهــذا الكتــاب ألَّ 

أو مـــن �قـــدم  ،قـــة الحنفیـــةاألصـــول، ســـواء مـــن �ـــان مـــنهم علـــى طر�قـــة المتكلمـــین أو علـــى طر�
 األصول ومن یؤخر الفروع، إلى آخره.

وفیـــه طـــول، وفـــي �عـــض مواضـــعه أو فـــي �عـــض مباحثـــه شـــيء مـــن  ،المقصـــود أنـــه �تـــاب فر�ـــد 
العســـر. وجهـــد المقـــل قـــد حصـــل فـــي هـــذه المـــدة الطو�لـــة، �هللا المســـتعان، وصـــلى هللا علـــى نبینـــا 

 محمد.
مــن مــرة، فــأول طبعاتــه: ُطبــع فــي تــونس، هــذه طبعــة  ومعنــا طبعــات الكتــاب؛ ألنــه ُطبــع فــي أكثــر

تــونس فــي أر�عــة أجــزاء، هــذه أول طبعــة، وخالیــة مــن التعــالیق، وفــي ســنة ألــف وثالثمائــة واثنــین، 
 �عني من مائة وأر�ع وعشر�ن سنة، من مائة وأر�ع وثالثین سنة.
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م عـا فـاتح شـهور الحـرام�قول: وقد وافق الفراغ من طبعه یوم االثنـین الثـاني والعشـر�ن مـن المحـرم 
المُ -اثنین وثالثمائة وألف من هجرة سید األنام  الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ

 هذه طبعة تونس أول طبعة.
 الطبعة الثانیة، ذ�ر في معجم المطبوعات العر�یة والمعر�ة إلى سر�یس، ال.

سـعة، فـي مائـة هذه: ذ�ـر أنـه ُطبـع الجـزء األول فقـط فـي قـازان فـي الشـرق سـنة ألـف وتسـعمائة وت
 وتسعة وثمانین صفحة، الجزء األول فقط.

الطبعــــة التــــي تلیهــــا وهــــي الثالثــــة: طبعــــة المطبعــــة الســــلفیة �مصــــر، ســــنة ألــــف وثالثمائــــة وواحــــد 
وأر�عین، على نفقة عبد الهادي بن الشـیخ محمـد منیـر الدمشـقي، �عنـي أبـوه محمـد منیـر الدمشـقي 

�طبـــع الكتـــاب فـــي مطبعـــة أبیـــه، أو ألن المطبعـــة  صـــاحب المطبعـــة المنیر�ـــة، مـــا أدري لمـــاذا لـــم
المنیر�ــة قــد تكــون انتهــت فــي ذلــك الوقــت، هللا أعلــم. وعلــق علیهــا مــن قبــل الشــیخ محمــد الخضــر 

 وهي أجود الطبعات. ،حسین شیخ األزهر، ومن قبل محمد حسنین مخلوف. والطبعة الثالثة هذه
 .......  طالب:

 ین؟ أ
 .......  طالب:

ا أدري عن صحتها، ألني على حرصي على الكتاب وطول �حثـي عنـه مـا وجـدتها، طبعة قازان م
 وهي جزء واحد من أر�عة أجزاء.
فــي المطبعــة التجار�ــة فــي  ن اعتبرنــا طبعــة قـازان ناقصــة: طبــعإ ،هـذه الطبعــة إن شــئت فقــل را�عــة

ا مصـــر، وعلیهـــا تعلیقـــات وشـــرح للشـــیخ عبـــد هللا دراز، شـــیخ علمـــاء دمیـــاط، وتعلیقاتـــه نف یســـة جـــد�
  .ومهمة، و�مناسبة ِذ�ر هذه الطبعة وهذا الشرح رأیت أر�عة مجلدات

 .......  طالب:
ــا یوضــع فــي مكــان غیــر واضــح. علــى �ــل حــال  ؛تحتــاج إلــى وقــت الســتخراج التــار�خ ألنــه أحیاًن

 نتجاوز هذا.
ــــدات شــــرح الموافقــــات، شــــرح الموافقــــات  ورأیــــت مــــن معروضــــات الكتــــب القد�مــــة فــــي أر�عــــة مجل

خطوط، �عني مخطوط في، هذا هو، شرح الموافقات، فرحت �ـه فرًحـا شـدیًدا، لكـن مـا تمـت هـذه م
 الفرحة، لماذا؟ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ِلَم؟

 .......  طالب:
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ا نقــًال. ، نقلهــا، مــا زاد علیهــا وال حرًفــا، وال زاد علیهــا وال حرًفــفقــطألنــه نســخ تعلیقــات الشــیخ دراز، 
صنف من الناس، �عني نسخة الشیخ دراز أجـزم �أنهـا فـي أول األمـر لمـا ُطبعـت �أقـل مـن  وهناك

ولیســت  ،جنیــه، وأتصــور أن عنــده هــذه الطبعــة، الطبعــة الســلفیة، وهــو �حتــاج إلــى تعلیقــات دراز
عنــده، وال یر�ــد أن �شــتري نســخة ثانیــة لیكــرر الكتــاب، وهــذا �عــض النــاس �حملــه الحــرص علــى 

 الحد، عفا هللا عن الجمیع.المادة إلى هذا 
وأذ�ر أنه قبل أر�عین سنة خرج مجموع في مجمـوع القصـائد المفیـدة، منهـا منظومـة اآلداب البـن  

عبــد القــوي، �عــد مــدة �ســیرة خــرج غــذاء األلبــاب شــرح منظومــة اآلداب، فقلــت لواحــد مــن زمالئنــا: 
 ،ألنـه نفـیس ومفیـد ؛ني نسخةترى خرج غذاء األلباب مطبوع طبعة جدیدة وز�نة طباعة، فلیتك تقت

ا. قال: ال �هللا أنا عنـدي المـتن وال ودي كـرر، مـا أ ، أن منهجـي أنـيأكـرر أن وفیه فوائد �ثیرة جد�
ري هـذه النسـخة �جنیـه أو أقـل مـن جنیـه، راح تتكـرر! فهـذا بـدل مـا �شـ مـاذاالمتن عشر صـفحات 

 �كتب �ل التعلیقات �أر�عة مجلدات! 
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .......  الب:ط

 �عیدة عن األصل؟ 
 .......  طالب:
و�ــدفع  ،و�شــتري هــذه النســخة ،مــا أتصــور هــذا، لكــن �إمكانــه أن یبیــع هــذه النســخة األولــى ،ال ال

 الفرق.
 وله وجهة نظره، لكن مع ذلك أنا فرحتي بها. ،وله اجتهاده ،على �ل حال الرجل اجتهد

 .راحت طالب:
ة ومخطوطـة، أر�عـة مجلـدات؛ ألنـه لـو �انـت النسـخة مغلوطـة ذهبت سدى، وهـذه مـا زالـت موجـود

وقابلهــا علــى شــیخ �صــحح علیــه، وصــار فیــه فــرق بــین المنســوخ والمنســوخ منــه، ممكــن. أمــا أن 
 ینسخها �حروفها، وأجزم �المعتاد أنه حصل فیها أخطاء أثناء النسخ، فال فائدة.

 تجار�ـة، هـذه ال عنا�ـة لـي بهـا، آخرهـا:آخر طبعة من الطبعات، ال أعني التصاو�ر أو النشـرات ال
طبعة الشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید، هذه، محمد محیي الـدین عبـد الحمیـد �قـول: �مطبعـة 

 المدني، بتحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید.
 هذه �م طبعة؟

 .......  طالب:
 ، الخامسة.نعم
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ال، لكـن مقاصـد الكتـاب نظمهـا وشـرح  في �تاب نظم مقاصد الموافقات، ما نظمـه �ـامًال �حروفـه،
الــنظم فــي �تــاب أســماه: المرافــق علــى الموافــق، وهــذا مطبــوع �مطبعــة أحمــد �منــي �فــاس �ــالمغرب 

 سنة ألف وثالثمائة وأر�ع وعشر�ن، وأعید طبعه قر�ًبا في جزأین، موجود في األسواق.
ات، �قـــول: تـــألیف واخُتصـــر الكتـــاب فـــي جـــزأین �اســـم: توضـــیح المشـــكالت فـــي اختصـــار الموافقـــ

 ثــم فقدتــه �عــد ،أول مــا ظهــر مــنالعالمــة محمــد �حیــى الــوالتي الشــنقیطي، فــي جــزأین، وأنــا اقتنیتــه 
  .ذلك

 .......  طالب:
 ترونهـا؛الكتب. ففقدته �عد ذلك، واآلن جيء لـي بنسـخة وأنـتم  ذهراح بها البحر الذي دخل! بین ه

 ألني طلبت من واحد من اإلخوان.
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 ال، هذا مختصر الموافقات. 

مختصـر صـغیر  ،اختصره أ�ًضا الد�تور محمد بن حسین الجیزاني من أساتذة الجامعـة اإلسـالمیة
ــهــو نصــف اختصــار الــوالتي  �عتمــد �عتمــد علــى الكتــاب ي ذهــذا، واألصــل ال ُ�عــدل �ــه شــيء، ال

 األصلي.
ظهــر مــن الطبعــات المحققــة  وحقــق الكتــاب فــي أكثــر مــن تحقیــق �عضــها دعــاوى، ومــن أمثــل مــا

طبعـــة دار ابـــن القـــیم ودار ابـــن عفـــان، وتـــولى التحقیـــق الشـــیخ أبـــو عبیـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل 
ســلمان، و�قــع فــي ســتة مجلــدات الســادس فهــارس، واعتنــى بتعلیقــات الشــیخ دراز وأثبتهــا وتعلیقــات 

الخضـــر الشـــیخ مخلـــوف وتعلیقـــات أ�ًضـــا محمـــد الخضـــر حســـین، وتعلیقـــات حســـنین مخلـــوف مـــع 
ا �النسبة لشرح الشیخ دراز.  حسین قلیلة جد�

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 
 


