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 م على رسول هللا وعلى آله وصحبه.الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسال 
 .مسموع ٌض رَ عَ وهو الرا�ع الصوت: : "-رحمنا هللا تعالى و��اه وعفا عنه– قال المؤلف

 على مخرج من مخارج الحروف.  معتمدٌ  واللفظ: صوتٌ 
 ا أو غیر مفید.ل وجمعها �لم مفیدً عمِ استُ  وضع لمعنى مفرد، واألجود لفظٌ  والكلمة: لفظٌ 
 �ثیرة. وحرف، ولقسمتها طرقٌ  وفعلٌ  : اسمٌ أنواعه وهي جنٌس 

 ما تضمن �لمتین �اإلسناد، وهو نسبة أحد الجزئین إلى اآلخر إلفادة المخاطب. :والكالم
اسـم، و  و فعـلٍ أ ،قـائم وال �أتلف إال مـن اسـمین، نحـو ز�ـدٌ  ،وقیل: اللفظ المر�ب المفید �الوضع، وشرطه اإلفادة

 .والثانیة فعلیة، و�ا ز�دُ  ،اسمیة فاألولى جملةٌ  ،نحو قام ز�د
 ".إن تقم أقم، فعلیتان :والشرطیة نحو

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
 �عني من األ�حاث اللغو�ة التي ُ�حتاج إلیها في هذا العلم."الرا�ع"  :-رحمه هللا تعالى–�قول المؤلف 

ه وال شــك أن هــذه اإلطالقــات، وهــذ ،الصــوت َعــَرض ُ�طلقونــه فیمــا ُ�قابــل الجــوهر" مســموع ٌض رَ َعــوهــو  صــوت"ال
 األلفاظ ُمستحدثة، أقول: ُمحدثة من ِقبل أهل الكالم.

ن مــا نحتــاج إلــى أ ،مــا ُ�ســمع بواســطة اُألذن �فــى وهــولــو اقُتِصــر علــى �ونــه مســموًعا الصــوت  "َعــَرٌض مســموع"
 أحٍد �قول: إن الكالم جوهر. هنه ما فینقول: َعَرض؛ أل

 ال شك أنه ُ�سبب صوت.فسببه اصطكاك األجسام �عضها على �عض، فإذا وقع جسٌم على آخر  "مسموع"
ه اللفــظ الــذي هـو فــي األصــل اســم المفعــول الملفــوظ �ــ" علــى مخــرج مــن مخــارج الحــروف معتمــدٌ  واللفــظ: صــوتٌ "

 .  خارج الحروف معروفٌة عند أهل العلمصوٌت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، وم
لمة وِضـعت �الكلمة الواحدة هذا األصل في استعمالها لفٌظ وِضع لمعنًى، فز�د " مفرد وضع لمعنىً  والكلمة: لفظٌ "

جمـع  للداللة على الُمسمى بهذا االسـم، �عنـي علـى الـذات الُمسـماة بهـذا االسـم، �تـاب لفـظ وِضـع للداللـة علـى مـا
 ل وهكذا.األبواب والفصو 

م لـ سـُتعمل أوالفٌظ وضـع لمعنـى �عنـي سـواًء " لعمِ استُ  واألجود لفظٌ  ،مفرد وضع لمعنىً  لفظٌ فالكلمة األصل فیها "
سـمى �لمـة �ُ ُ�ستعمل، لكن األجود لفٌظ اسُتعمل؛ ألن اللفظ و�ن وِضع لمعنًى لكنه لم ُ�ستعمل �معنى أنـه أُهِمـل ال 

ُلِفـظ  للداللة على معنـى لشـيٍء مفـرد هـو �لمـة �معنـى أنـه ؛وِضع في اللغة على هذا، لكنه في الحقیقة �لمة مادام
 �ه، فاللفظ یتناوله  

�ن �ـان و واألصـل فیهـا اللفظـة الواحـدة ُتطلـق أ�ًضـا علـى الجملـة، وعلـى الكـالم  ،كمـا ُتطلـق الكلمـة" موجمعهـا �ِلـ"
 هللا هـذه اإلخـالص، و�لمـة التوحیـد ال إلـه إالطو�ًال، فُیقال: أصدق �لمٍة قالهـا شـاعر، قـال: مـا قالـه لبیـد، و�لمـة 

 لیست �كلمة �الم، لكن مع ذلك ُأطِلق علیها �لمة.
أو القاضــي  ن مــن ُجمــل، فتقــول: ألقــى األمیــر �لمــًة، أو العــالم �لمــة،وقــد ُتقــال الكلمــة �ــإزاء الكــالم الطو�ــل المكــوَّ 

 كلمة، ومرادك بذلك �الًما �ثیًرا.  
بت جملة غیر مفیدة، إن قـام ز�ـٌد، هـذه �ِلـم، لكنـه لـ" یر مفیدا أو غم مفیدً وجمعها �لِ " ن ألیس �كـالم؛ �عني لو ر�َّ

یس �كـالم؛ الكالم ما أفاد، نعم هو �ِلم �اعتبار أنه جمٌع لعدة �لمات یتكون من ثالث �لمات: إن قام ز�ـٌد، لكنـه لـ
 ألنه ال �فید.

 وهو �الم؛ ألنه مفید.  و�ن قام ز�ٌد أكرمته، �ِلم؛ ألنه مر�َّب من عدة �لمات، 
 الكلمة جنس تحته أنواع ُحِصرت �االستقراء في ثالثة أنواع:" وهي جنٌس "

 اسم، وفعل، وحرف.
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أم سـم تبـع الحـروف؟ إًذا صـه �معنـى: اسـكت ا أم�صـیر تبـع االسـماء  ماذاوال را�ع لها، قد �قول قائل: اسم الفعل 
 فعل؟ 

 طالب:.......
بً قد �قول قائل: لماذا ال �صیر  لكـن  ،وعیننـمـن  اقسًما را�ًعا وهو ما ُركِّب من نوعین، هو و�ن �ان في اللفظ مر�َّ

 هو في الحقیقة مآله إلى نوٍع واحد، فهو من حیث اللفظ اسم، ومن حیث المعنى فعل؛ ولذا قیل: اسم فعل.
ا إمـا أن ق �ثیـرة؛ ألنهـ�عني لقسمة ما یتر�ب من هذه الثالثة من االسم والفعـل طـر " �ثیرة ولقسمتها طرقٌ " �قول:

و مـن حـرف واسـم وفعـل أو مـن فعـل أتكون من اسٍم أو اسمین أو من اسٍم وفعل أو من فعـٍل واسـم أو مـن فعلـین 
رً  خـرى وهكـذا ، وُتضـیف إلیـه األنـواع األاوحرف واسم وهكذا، تأتي �الثالثة على الترتیب، ثم تجعل المبدوء �ـه مـؤخَّ

 إلى أن تصل إلى أقساٍم �ثیرة. 
 ضع.�عني ما أفاد، الكالم هو: اللفظ المر�َّب المفید �الو " ما تضمن �لمتین �اإلسناد :والكالم" ول:�ق
 هذا معنى التر�یب." ما تضمن �لمتین"

بً  "إلفادة المخاطب"  ، وإلفادة المخاطب وهو المفید.اما تضمن �لمتین هذا �كون مر�َّ
ًدا لُیسـمى ال ُبـد مـن أن �كـون مفیـ ،هـذا هـو تعر�ـف الكـالم ع""اللفظ المر�َّب المفید �الوضـومعنى قولهم �الوضع: 

ــ ــد أن تكــون إفادتــه �الوضــع العر�ــي؛ لیخــرج ب ــا مــن أكثــر مــن �لمــة، وال ُب ًب ــد أن �كــون ُمر�َّ ــا، وال ُب ذلك �ــالم كالًم
  األعاجم.

ض الطیـور أو �كون معنـى قولـه: "علـى مـا قـال �عضـهم �الوضـع" �عنـي: �القصـد، فیخـرج بـذلك �ـالم الطیـور، �عـ
  على هذا.       اتتكلم، �الم النائم، والغافل، والساهي ال ُ�سمى �المً 

 أن �كون مفیًدا فائدًة �حُسن السكوت علیها." اإلفادة" شرط الكالم" وشرطه"
 و�الهما من األسماء. ،جملة مر�بة من مبتدأ وخبرال" وال �أتلف إال من اسمین، نحو ز�د قائم" �قول:

ة وهـي م جملـة اسـمیطیب ز�ٌد �قـوم أو ز�ـٌد قـا" والثانیة فعلیة ،اسمیة فاألولى جملةٌ  ،نحو قام ز�د واسم، أو فعلٍ "
 ُمر�بٌة من اسم وفعل.

  إال أنها �معنى أدعو وأنادي ز�ًدا. اهذا �الم؛ ألن (�ا) و�ن �انت حرفً " و�ا ز�دُ "
 وت علیه.ي �الٌم مفید؛ ألنه �حُسن السكمكونة من جملتین فعلیتین، وه" إن تقم أقم، فعلیتان :والشرطیة نحو"

ــم أقــم"  �صــیر؟ �حُســنمــاذا ؟ إن قــام ز�ــد تســكت وال �قــول لــك الســامع: و�عــد لكــن إن قــام ز�ــٌد �مكــن أن ،"إن تق
قــم قــام ز�ــد؟ مــا �حُســن الســكوت علیــه ال ُبــد أن ُتكِمــل جــواب الشــرط، لكــن إن قــال: إن ت : إنالســكوت علــى قــولهم

 .اع، وال �طلب منك مز�ًدا على هذأقم، خالص �ستفید السام
 جمل.، ومُ ، وظاهرٌ والكالم: نصٌّ "

 .ت الظبیة رأسها، أي: رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس: الكشف والظهور، ومنه نصَّ فالنص لغةً 
 ا: الصر�ح في معناه، وقیل: ما أفاد بنفسه من غیر احتمال.واصطالحً 

وال مـانع  �عضـده دلیـل، وعلـى الظـاهر، تطـرق إلیـه احتمـالٌ یى مـا طلق علأن ال یترك إال بنسخ، وقد �ُ  :وحكمه
 ."إذ االشتقاق المذ�ور �جمعهما ؛منه

 الكالم ینقسم إلى ثالثة أقسام من حیث الوضوح في الداللة والخفاء، والتوسط ینقسم إلى ثالثة أقسام:
عنــًى آخــر معنــًى مرجوًحــا، وهــو الــذي �حتمــل م ،وهــو الــذي ال �حتمــل معنــًى آخــر، ومنــه الظــاهر ،فمنــه الــنص

 فالظاهر المعنى الراجح، والُمجمل الذي �حتمل أمر�ن على حدٍّ سواء.
إذا قلـت: ز�ـد �حتمـل أن �كـون غیـر ذلـك الشـخص الُمسـمى بهـذا االسـم؟ إذا قلـت: جـاء فـالن بـن فـالن مـا  "نص"

 �حتمل.
 والظاهر هو: االحتمال الراجح من حیث االستعمال.
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ح.والُمجمل هو: االحتما  ل المساوي الذي �حتمل معنیین على حدٍّ سواء، فُیطلب الُمرجِّ
 والمؤلف تكلم عن هذه الثالثة واحًدا �عد اآلخر.

ـفالنص عرَّفه فـي اللغـة �أنـه " منصـة  ت الظبیـة رأسـها، أي: رفعتـه وأظهرتـه، ومنـهالكشـف والظهـور، ومنـه نصَّ
  ألنها ُتوضع في مكاٍن مرتفع. ؛"العروس

ا، فمــثالً  ،الــذي ال �حتمــل معنــًى آخــر" صــر�ح فــي معنــاها: الواصــطالحً "  فــي قولــه و�ن احتمــل فعلــى ُ�عــٍد شــدیٍد جــد�
 اإلبل؟ ُ�فهم منماذا اآلن  ]١٧[الغاشیة: {َأَفال َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َ�ْیَف ُخِلَقْت}تعالى: 

 طالب:.......
 آخر؟ ائً �حتمل شی هل الدا�ة المعروفة،
 طالب:.......

 ما هو؟
 طالب: السحاب؟

رجـه عـن و�ن �ان قوًال ضعیًفا، لكنه على ُ�عٍد شدید، فهذا ال ُ�خ ،ذ�ره �عض أهل التفسیر ،نعم قیل: عن السحاب
ااكونه نص�   .، ال نقول: إنه ظاهر في اإلبل الدواب، نقول: هو نص؛ ألن احتماله المعنى اآلخر �عیٌد جد�

كون الحیوان، واحتماٌل آخـر الجمل المراد �ه �حتمل أن � ]٤٠[األعراف: ْلِخَیاِط}{َحتَّى َیِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اطیب 
یلـج البعیـر فـي  كیـف ]٤٠[األعراف: {َسمِّ اْلِخَیاِط}هو احتماٌل أ�ًضا قوي عند أهل العلم أنه الحبل الغلیظ، بـدلیل 

 .اظاهرً  غلیًظا ُ�حاول، فهذا ُ�سمىفي سمِّ الخیاط، لكن الحبل و�ن �ان  أحد ُیدخل جمًال  هناك ؟ هلسمِّ الخیاط
 هذا �قول �عضهم، �قول شاعر:

 وصـبا�ةٍ  ن مـا بـي مـن جـوىً أولو 
 

 لــم یبــق فــي النــار �ــافرٌ  علــى جمــلٍ  
 

 معنى هذا الكالم؟  ما
 وصـبا�ةٍ  ن مـا بـي مـن جـوىً أولو 

 
 لــم یبــق فــي النــار �ــافرٌ  علــى جمــلٍ  

 
 �قصد بهذا الكالم؟ماذا 

  طالب: �عني الجمل سیضعف.
 نعم من هذا الهم والغم حتى یدخل في سم الخیاط، وحینئٍذ �لهم یدخلون الجنة.

ا �ــال اح" وقیــل: مــا أفــاد بنفســه مــن غیــر احتمــال ،الصــر�ح فــي معنــاه" تمــال وعرفنــا أن االحتمــال الضــعیف جــد�
 یدخل في النص. 

  �ل.خ؛ ألنه غیر قابل للتأو ال �مكن أن تترك النص الصحیح الصر�ح إال بنس" أن ال یترك إال بنسخ :وحكمه"
 نعم." �عضده دلیل طلق على ما تطرق إلیه احتمالٌ وقد �ُ "

 طالب:.......
 �قصدون النص الدلیل عموًما، نعم.

 طالب:.......
 كیف؟

 طالب:.......
ة نص في الموضوع ما معنى هـذا؟ هم ُ�طلقون النص �إزاء ما ال �حتمل معنًى آخر، �عني إذا قلت: هذه اآل� ،ال
ن هل �شك أحـد أن اآل�ـة ُ�حـتج بهـا؟ ال �شـك أحـد، لكـن مـن حیـث االحتمـاالت �مكـن؛ ألنـه و�ن �انـت قطعیـة اآل

{َفَصلِّ ِلَر�َِّك الثبوت إال أنها داللتها قد تكون ظنیة، فُینازع في االحتجاج بها �ما ُنوِزع في االحتجاج �قوله تعـالى: 
ثًال، لكـن إذا قلـت: دلیلـه الـنص، �عنـي اللفـظ الـوارد عـن هللا وعـن علـى وجـوب صـالة العیـد مـ ]٢[الكـوثر: َواْنَحْر}
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اء هـذا، لكنــه هنـا فـي ُمقابــل الظـاهر والُمجمــل اللــة وضـعفها، ُ�طلـق �ــإزاء هـذا و�ز رسـوله �غـض النظــر عـن قـوة الد
لمقصـود بهـا ُیراد �ه ما ال �حتمل، لكن إذا قلت: دلیلنـا أو دلیـل المسـألة الـنص والقیـاس یؤ�ـدها الـنص والقیـاس، فا

 الدلیل السمعي والقیاس علیه.
 طالب:.......

 ...ي هوالثالث الذ
 طالب:.......

نَّة، تسـتدل بنصـوص،اأو مرجوحً  اراجحً  �ان كیف �ان سواءً  إًذا  ، تستدل المذاهب �أدلة نصوص من الكتاب والسُّ
اســُتدل �ــه علیــه ال تحتمــل اســتدلت بــنص، هــذا الــنص �حتمــل أن �كــون االحتمــال الــذي دل علیــه داللتــه علــى مــا 

�مـا  غیره، و�حتمل أن تكون داللته على ما اسُتدل �ه ظاهرة، و�حتمل أن تكون داللتها راجحة أو مرجوحة، �عني
ْطـَن �َ  فعـوا عـنوار  َعَرَفَة ُ�لََّهـا َمْوِقـٌف،«�ستدل المالكیة على جواز الوقوف ببطن ُعرنة �النص، �ستدلون �ـالنص 

هـور از الوقوف ببطن عرنة، �ستدلون بنص، لكن مـن حیـث التقسـیم فـي مقابـل اإلجمـال والظ�ستدلون �جو  »ُعَرَنةَ 
فمن  -علیه الصالة والسالم–لیس بنص، �عني حتى هو لیس �ظاهر، لكنه نص �معنى أنه منصوص من النبي 

   نص، ظاهر؟أنه هذه الحیثیة ُ�طلق علیه 
 الذي هو قسیٌم للنص." دلیل وعلى الظاهر�عضده  طلق على ما تطرق إلیه احتمالٌ وقد �ُ " �قول:

فعــة والظهــور، الظــاهر مــ" وال مــانع منــه، إذ االشــتقاق المــذ�ور �جمعهمــا" ذ مــن أخو االشــتقاق الــذي هــو مــن الرِّ
 ؟ الكشف والظهور.الظهور، والنص مأخوٌذ مماذا

 "."والظاهر حقیقًة هو االحتمال المتبادر
 اقرأ. 

 .ظهرا أماللفظ المحتمل معنیین فأكثر، هو في أحده لعمواستُ  ،تبادر"والظاهر حقیقًة هو االحتمال الم
 واستعماًال.

منـه  و ما �ـادرأ ،ا أظهرماللفظ المحتمل معنیین فأكثر، هو في أحده تعماالً واس "حقیقًة هو االحتمال المتبادر،
یر �ـه �صـ ه لـدلیلٍ عـدل عنـه إال بتأو�ـل، وهـو صـرف اللفـظ عـن ظـاهر عند إطالقـه معنـى مـع تجـو�ز غیـره، وال �ُ 

     ا.المرجوح راجحً 
وقـد یتوسـط،  أدنـى دلیـل، هقوي، وقد �قـرب، فیكفیـ د االحتمال، فیحتاج في حمل اللفظ علیه إلى دلیلٍ ثم قد یبعُ 

 .مثله یهفكیف
 ".والدلیل قر�نةً 

 قر�نٌة.
فـع رتوقـد ی ح وعاضـده.�حتـاج إلـى بیـان االحتمـال المرجـو  و�ل متـأولٍ ، آخر، أو قیاس أو ظاهرٌ  والدلیل قر�نةٌ "

یالن بـن لغـ -علیـه السـالم-االحتمال مجموع قرائن الظـاهر، دون آحادهـا، �تأو�ـل الحنفیـة المفارقـة فـي قولـه 
، وعضـدوه ءً احهن ابتـداعلى تـرك نكـو  »أمسك ِمْنُهنَّ َأْرَ�ًعا َوَفاِرْق َساِئَرُهنَّ «سلمة حیث أسلم على عشر نسوة: 
  ، أو نحوه.�اإلمساك دون �عضٍ  �القیاس، وهو عدم أولو�ة �عضهن

اح، و�أنـه التسـر�ح، ال تـرك النكـو مـن المفارقـة  -رضـي هللا عـنهم-د �أن السابق إلى فهمنا وفهم الصـحا�ة ورُ 
ح ال داء النكـاالمـرأة، و�ـأن ابتـ ىد مـن رضـ�ـه، وابتـداء النكـاح ال �سـتقل �ـه، بـل ال ُبـ ض إلیـه ذلـك مسـتقالً فوَّ 

 ا ممن شئت، فهذه قرائن تدفع تأو�لهم.ول: انكح أر�عً �ختص بهن، فكان ینبغي أن �ق
َها َفِنَكاحُ «و�تأو�لهم:  َمـا َفَلَهـا اْلَمْهـُر �ِ «هم: م صدَّ ثعلى األمة،  »َها َ�اِطلٌ َأ�َُّما اْمَرَأٍة َأْنَكَحْت َنْفَسَها ِ�َغْیِر ِإْذِن َوَلیِّ

فـي غا�ـة  ذ هـذا عـامٌّ ولوه علـى المكاتبـة، وهـو تعسـف، إفتـأ ،ال لهـا إذ مهر األمـة لسـیدها »اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها
 ضعیف. القوة، فال یؤثر فیه تأو�لٌ 
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ــَیاَم ِمــَن اللَّْیــلِ «وقــد قیــل فــي حمــل:  ــِت الصِّ  ؛مــن هــذا القبیــل النــذر: إنــهو علــى القضــاء  »َال ِصــَیاَم ِلَمــْن َلــْم ُیَبیِّ
 .عارض، فهو �المكاتبة في حدیث النكاح لوجو�هما �سبٍب 

 ."فقصرَ  ،یح أنهما لیسا مثلها في الندرة والقلةوالصح"
 فقصُر مضمون الحدیث.
، قـوي، فحصـل مـن هـذا، أن إخـراج النـادر قر�ـب عن صوم رمضان، �حتاج إلـى دلیـلٍ  "فقصُر مضمون الحدیث

 ا.ا وقر�ً عدً ، �ُ متفاوتةٌ  والقصر علیه ممتنع، و�ینهما درجاتٌ 
 ".جمل �أتي ذ�ره إن شاء هللا تعالىوالمُ 

 ظاهر له حقیقة وله استعمال.ال
معنـى متبـادر إلـى  هفیـ ]٢[الكـوثر: {َفَصـلِّ ِلَر�ِّـَك َواْنَحـْر}�عنـي إلـى الـذهن، �عنـي "حقیقًة هو االحتمـال المتبـادر" 

لــى إوهــو أنــه المــراد بهــذه الصــالة الصــالة الشــرعیة، واحتمــال آخــر وهــي أنهــا صــالة لغو�ــة، لكــن المتبــادر  ،الــذهن
 رعیة.الذهن أنها صالة ش

هـو �عیـد و ، واحتمـال آخـر ن وهو نحر القـرابین مـن هـدي وأضـاحٍ في احتمال یتبادر إلى الذه ]٢[الكوثر: {َواْنَحْر}
وهـــو وضـــع الیـــدین علـــى النحـــر، فالظـــاهر مـــن اللفـــظ أن المـــراد �الصـــالة الصـــالة الشـــرعیة، والمـــراد �ـــالنحر نحـــر 

 القرابین، هذا هو الظاهر؛ ألنه االحتمال الراجح.
 ألنه هو المتبادر للذهن. "حقیقًة هو االحتمال المتبادر" : �قول

نیــین، �حتمــل �حتمــل مع ]٢[الكــوثر: {َواْنَحــْر}" اللفــظ المحتمــل معنیــین فــأكثر، هــو فــي أحــدها أظهــر تعماالً واســ"
ا، همر، فهــو أكثــر اســتعماًال فــي أحــدنحــر القــرابین، و�حتمــل وضــع الیــدین علــى النحــر، فنحــر القــرابین هــو المتبــادِ 

 وهو أظهر فیه. 
فـظ مـع أنـه �عني یتبـادر إلـى الـذهن معنـى مـن هـذا الل" مع تجو�ز غیره أو ما �ادر منه عند إطالقه معنىً " �قول:

مالها ال �ستحیل وجود غیره من المعاني، �عني قد تكون الكلمة لها عدة استعماالت، لكن هي في هذا المقام اسـتع
 تعمال اآلخر.هو المتبادر إلى الذهن مع تجو�ز االس

هـل  »َفْلُیَصـلِّ «ه: الحتمـال فـي قولـا »ْلُیَصـلِّ �ْن َ�ـاَن َصـاِئًما فَ وَ  فلیأكـل، إْن َ�اَن ُمْفِطًرافِإَذا ُدِعَي أَحُدُكْم َفْلُیِجْب، «
ُ�صـــلي ر�عتـــین أو یـــدعو؟ األكثـــر علـــى أن االحتمـــال المتبـــادر مـــن اللفـــظ الـــدعاء الصـــالة  أن الـــراجح االحتمـــال

، و�ن قال �عضهم �االحتمال الثاني، لكـن الـذي یتبـادر إلـى الـذهن فـي مثـل هـذه المناسـبة هـو الـدعاءاللغو�ة، و�ن 
 أنه ُدعي فصلى صالة شرعیة. -علیه الصالة والسالم–كان حصل منه 

ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعلَ  في قوله: ذا �حتمل معنیین، �حتمل ه ]١٠٣[التو�ة: ْیِهْم}{ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
لـذا لمـا و ر على الذهن من االحتمالین هو الصالة اللغو�ـة؛ الصالة الشرعیة، و�حتمل الصالة اللغو�ة، لكن المتبادِ 

لى علیـه مـا �بَّـر وصـ »اللهم صلِّ على آل أبـي أوفـى«: -علیه الصالة والسالم–جاء أبو أوفى بز�اته قال النبي 
 تمل معنیین.ر�عتین، فهناك اللفظ �ح

ي الوضوء �حتمل أن �كون الوضوء الشرعي، و�حتمـل أن �كـون الوضـوء اللغـو  »توضؤوا من اللبن إن له دسًما«
 له دسم، فهذا هو المعنى المتبادر من النص.فبدلیل العلة  ؛المضمضةهو و 

ن االحتمـال صـرف اللفـظ عـ والتأو�ـل المـراد �ـه:"إال بتأو�ـل" �عني عن المتبادر إلى غیر المتبـادر  "وال ُ�عدل عنه"
لـراجح إلـى الدلیٍل �قترن �ه، أحیاًنا ُ�حتاج إلى أن ُ�صرف هذا اللفظ عن االحتمال  ؛الراجح إلى االحتمال المرجوح

مبتدعــة ر، و�ن �ــان الاالحتمــال المرجــوح، لمــاذا؟ لوجــود دلیــل �منــع مــن إرادة المعنــى الحقیقــي أو المعنــى المتبــادِ 
ــ ح للنفــوجعلــوا الــدلیل علــى نفیهــا الُمــ ،، وجعلــوا مــا لــیس بــدلیٍل دلــیًال، فنفــوا الصــفاتعوا فــي هــذا التأو�ــلتوسَّ ي رجِّ

�مكـن أن  ، وهـو فـي الحقیقـة لـیس بـدلیل، إًذاللتأو�ل الذي هو االحتمال المرجوح جعلوا نفي المشـابهة جعلـوه دلـیًال 
 وعظمته مع انتفاء المشابهة. -سبحانه وتعالى–ُنثبت وننفي المشابهة، ُنثبت شیًئا یلیق �جالل هللا 
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؛ لیكــون هــو ال ُبــد مــن دلیــٍل قــوي یدعمــه" قــوي  حتــاج فــي حمــل اللفــظ علیــه إلــى دلیــلٍ د االحتمــال، فیُ ثــم قــد یبُعــ"
 المقصود.

  ما معنى عسعس؟ أقبل أو أدبر، أیهما أولى؟ ]١٧[التكو�ر: }َواللَّْیِل ِإَذا َعْسَعَس {اآلن عندنا 
 طالب:.......

 لماذا؟
 ......طالب:.
 كیف؟

 طالب:.......
 لماذا ما �كون َذكر مجيء اللیل ومجيء الصبح، فیكون إقبال اللیل و�قبال الصبح؟

 طالب:.......
 �جوز؟ ؟�جوز حمل اللفظ الواحد على معنیین في آٍن واحد

 طالب:.......
ح توقف، وُ�طلق على �ذا و   ح.على �ذا من غیر مرجِّ �جوز أن ُ�حمل اللفظ على معنیین؟ إذا لم �كن هناك ُمرجِّ

ح ما یراه راجًحا.الُقرء مثًال �ُ   طلق على الحیض وُ�طلق على الطُّهر، و�لٌّ من أهل العلم رجَّ
 طالب:.......

 شيء مناسب ألحد المعنیین في القرآن منصوص علیه؟   هلكن ما فی
 طالب:.......

ذه اآل�ــة هــو المــراد فیكــون المــراد بهــ ]٣٣[المــدثر: }َبــرَ َواللَّْیــِل ِإْذ َأدْ {فــي غیرهــا ممــا �ــان �عنــي �حتــاج إلــى مــرجح 
 .عسعس: أدبر، بدلیل اآل�ة األخرى  بتلك اآل�ة، فیكون معنى

 طالب:.......
ح �مـا فـي وهو أفضل أنـواع التفسـیر، واللفـظ محتمـل علـى حـدٍّ سـواء ُنـرجِّ  ،هو إذا احتجنا إلى تفسیر القرآن �القرآن

 القرآن.
ت علــى ألصــل فــي الكــالم التأســیس ال التأكیــد، فــإذا حملناهــا علــى نفــس المعنــى فكانــطالــب: إذا قــال قائــل: ا

 التأكید، أما إذا حملناها على المعنى المخالف فیكون للتأسیس...
 نعم تأسیس حكم، لكن هذا اآلن حكم؟ ما في حكم حتى نؤسس حكم.

 طالب:.......
 ما هو �عسعس.

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 ؟فیهماذا 

 طالب:.......
 من أجل المذهب.

مــا هــي �صــدد تــرجیح أحــد المعــاني علــى اآلخــر، إنمــا هــو لمجــرد التمثیــل  ،علــى �ــل حــال هــذه مجــرد تمثیــل لهــا
ح.   للظهور والخفاء، وأنه قد یوجد االحتمال على حدٍّ سواء فنحتاج إلى مرجِّ

نحتـاج إلـى  "أدنـى دلیـل هفیـیكقـوي وقـد �قـرب، ف حتاج في حمـل اللفـظ علیـه إلـى دلیـلٍ د االحتمال، فیُ ثم قد یبعُ "
ُنرجح �قشة، وأنتم ترون في مرجحات أهل العلم فـي المسـائل عنـد التعـارض ُیرجحـون �أشـیاء �عنـي قـد ال ُتحتمـل، 
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حً  مفـر مـن التـرجیح، ولـو  ه، لكـن ال ُبـد مـن التـرجیح مـا فیـاُیرجحون �أشیاء هي في الحقیقة �مفردها ال ُتعتبر ُمرجِّ
ح تجـدون فیهـا مـا ال ُ�حتمـل إال عنـد نظرتم  إلى المرجحات التي ذ�رها أهل العلـم التـي تقـرب مـن مائـة، مائـة ُمـرجِّ

وأر�عــین �یلــو، ووضــعت فــي الكفــة الثانیــة  ةالضــرورة القصــوى، أنــت بــین خیــار�ن �مــا لــو وضــعت فــي �فــة تســع
ح ماذا ، ان إال جرامً و ، والثانیة فیها خمس اجرامً و وخمسین أو وضعت مثًال خمسین �یلو  اواحدً  تحتاج إلـى أن تُـرجَّ

 یرجح.فعود تبن وتضعه  ترفعإحداهما على األخرى؟ �قشة، 
ح؛ ولــذا ابــن القــیم  ،ثــم مثــل هــذا أحیاًنــا �قــرب االحتمــالین مــن التســاوي   -عــالىترحمــه هللا –فنحتــاج إلــى أدنــى مــرجِّ

ح �الضــعیف، ومــن احتــاج إلــى القشــة جعــل ُیــرجَّ  أن ومــن یــرى عــدم االحتجــاج �الضــعیف مطلًقــا، یــرى أنــه ُ�مكــن
 .-رحمه هللا-لى هذا إالضعیف قشة، ابن القیم في (تحفة المودود) أشار 

 طالب:.......
 إلى الترجیح �الضعیف.

 طالب:.......
 ما یرى االحتجاج �الضعیف.

 طالب:.......
حــث المســألة مــن الجــانبین أنــت صــار عنــدك علــى حــدٍّ ســواء وقفــت، مثــل مــا وقــف الشــنقیطي فــي ز�ــاة الحلــي، �

ــح،  أن عجــز اووجــد األثــر والنظــر �لــه متســاو�ً  ح، قــال فــي النها�ــة: واالحتیــاط إخــراج الز�ــاة مــا رجَّ مثــل هــذا فُیــرجِّ
ح �ه.   �حتاج إلى أدنى شيٍء ُیرجِّ

ح �یـف تُـرجِّ  ،ووضـعت �الثانیـة عشـرة �یلـو ،�عنـي لـو وضـعت �كفـة �یلـو الشـاهد" أدنـى دلیـل هوقد �قرب، فیكفیـ"
ا مــن أجــل أن یــرجح �الكفــة الثانیــة، لكــن لــو تقار�ــت قســمت الع اقو��ــ اهــذه علــى هــذه؟ ُتر�ــد لــك ُمرجًحــ شــرة بــین جــد�

خمســة وهــذه خمســة صــارت واحــدة تحتــاج إلــى أدنــى شــيء لــو تــنفخ رجــح، لــو تــنفخ هــذین الكفتــین  هالكفتــین هــذ
ح.     رجحت �أدنى شيء ُترجِّ

   كفیه دلیٌل متوسط ال هو �قشة وال هو دلیٌل قوي.      �عني �" مثله یهوقد یتوسط، فكیف"
ا، الــدلیل ا" آخــر، أو قیــاس أو ظــاهرٌ  والــدلیل قر�نــةٌ " ح �ــه المرجحــات �ثیــرة جــد� لــذي نحتاجــه الــدلیل الــذي ُیــرجَّ

 أدنى قر�نة. ،للترجیح إما قر�نة
 �كون أرجح منه �شيٍء �سیر. "أو ظاهر آخر"

ح االحتمال ه "أو قیاس"  ننـا نحتـاجألذا االحتمـال و�ن �ـان ُمسـاو��ا إال أنـه لوجـود قیـاٍس �عضـده رجـح عنـدنا؛ ُنرجِّ
 .إلى مرجح �أدنى ترجیح

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
ح هذا االحتمال.  هذ قوي، هذا ُیرجِّ

 طالب:.......
ح، إذا �ــان عمــدتك ح تُــرجِّ  نفــرق بــین أ أدنــى.... نعــم لكــن أنــت إن �انــت عمــدتك الــنص األول وتحتــاج إلــى مــرجِّ

تبحث مسائل �تـاب �أدلتهـا مـن نفـس الكتـاب، و�ـین أن تبحـث المسـألة وأنـت حـر تختـار مـا تشـاء مـن األدلـة هـذه 
د ، لكـن لـه شـاههمسألة أخرى، مثل مـا تـأتي إلـى �تـاٍب ُتخـرِّج أحادیثـه، اسـتدل صـاحب الكتـاب �حـدیٍث �ـابن ماجـ

 وأدخـل الحـدیث فـي البخـاري، ،مـا لـي �ـه حاجـة هیث هذا �ابن ماجقوي في البخاري، أنت تقول: أنا ُمصحح الحد
، ُتخــرِّج هــذا الحــدیث وتحكــم علــى ضــعفه، وتقــول: لكنــه یتقــوى �مــا رواه البخــاري فــي صــحیحه ،أنــت ملــزم �الكتــاب

 ما �حتاج إلى أن تأتي بهذا الحدیث، تصورت الفرق؟فلكن لو أنت تبحث المسألة من تلقاء نفسك 
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 طالب:.......
 م.نع

 طالب:.......
�ح لكنهم ُ�جیبون عن الصر�ح، أقـول: ُ�جیبـون عـن الصـر�ح �أجو�ـٍة قـال �مثلهـا مـن أخـذ بهـذا الحـدیث الصـر  ،نعم

�كفــر تــارك الصــالة أن مــن عملهــا �فــر، هــو أجــاب �أنــه �فــر دون  ق الكفــر علــى أمــور ال یــرى مــن قــالفــي إطــال
 ُیحمل على الُمستِحل، هذه ُحجتهم.فكفر، و�ال 

ـ أن �كـون  عـالم مـن أهـل العلـملما �مكن  د أن �كون لهم...ال بُ  ل لـه مـا �مكـن، ال ُبـد أن ااعتمـاده ُ�صـادم نصَّ  ُیتـأوَّ
فــي (رفــع المــالم عــن األئمــة األعــالم) أجــاب عــن عــدم عملهــم �أحادیــث  -رحمــه هللا–مثــل هــذا، وشــیخ اإلســالم 
 صحیحة صر�حة.         

ل �عت" المرجــوح وعاضــده �حتــاج إلــى بیــان االحتمــال و�ــل متــأولٍ " أن  ُبــد مــد علــى االحتمــال المرجــوح الكــل متــأوِّ
وى كیف �عدل من الراجح إلى المرجوح إال إن �ان في نفسه هوى، إن �ان في نفسه هـفیدعم هذا االحتمال، و�ال 

 ول: الهذه مشـكلة �عـد، لكنـه �قـدح فـي د�انتـه إذا �ـان مجـرد هـوى؛ ألن �عـض النـاس تقـول لـه: المسـألة �ـذا، �قـف
هــذا المــذهب  ،أبــًدا الــراجح �ــذا، طیــب الــنص فــي البخــاري، �قــول: ولــو، طیــب أجــب، ولــو، هــل هــذا جــواب؟! ال

 ،ولما �كفي، أنت عندك نص ال ُبد أن ُتجیب على هذا النص، النص قال هللا وقـال الرسـ وعلیه العمل، وعلیه...
 وما �مكن أن ُتجیب �كالٍم وال هو �الم.

ت ي یواجــه النصــوص �مثــل هــذا الكــالم �قــدح فــي عدالتــه، و�قــدح فــي أهلیتــه العلمیــة؛ ألن أنــمثــل هــذا الكــالم الــذ
؟ على النصـوص هـذا نـص ال ُبـد أن تقـوي دلیلـك، وُتضـعف دلیـل الُمخـالف أو ُتجیـب عنـه ماذامبنى علمك على 

 �أي جواٍب مقبول       
ــد یُ " �قــول: ــرائن الظــاهر، دون آحادهــار وق ــع االحتمــال مجمــوع ق ــ" ف نهــا أو د �جتمــع قــرائن �ثیــرة، لكــن واحــدة مق

ح االحتمــال المرجــوح علــى الــراجح ا مــ اعلــى المیــزان عیــارً  ، �حتــاج، مثــل مــا تضــعمجموعــة قــرائن ال تــنهض لُتــرجِّ
وانـق ... �عني لو تضع دإلى أن یرجح، فإذا �انت المرجحات ا، ضع خامسً ا، ضع را�عً ا، ضع ثالثً اضع ثانیً  ،نفع

لــو  تحتــاج لشــيٍء �ثیــر مــن المرجحــات؛ ألنهــا ضــعیفة؛ لكــن ،عشــرة، مائــةًقــا وثانًیــا وثالًثــا، مــا تــرجح، وضــعت دان
  تأتي �مرجٍح قوي أغناك عن �ل هذه المرجحات.  

علیــه -ه �تأو�ــل الحنفیــة المفارقــة فــي قولــ :فــع االحتمــال مجمــوع قــرائن الظــاهر، دون آحادهــار وقــد یُ " �قــول:
ــاِرْق َســاِئرَ  أمســك«علــى عشــر نســوة: لغــیالن بــن ســلمة حیــث أســلم  -الســالم تــرك  علــى »ُهنَّ ِمــْنُهنَّ َأْرَ�ًعــا َوَف

ـم، قال: خالص �ل العشرة اتر�هن، ثم تزوج أر�ًعا منهن، لماذا؟ ألنه �قـول: إمسـاك أر�ـع ت" نكاحهن ابتداءً   مـاحكُّ
جها األر�ع من تزو  �أنیة نكاحهن �اطل؟ �عني لو قیل ي نكاحهن صحیح، والبقالت الدلیل على أن هذه األر�ع هي

، لكــن لامســة نكاحهــا �اطــل، هــذا القیــاس التــي نكــاحهن صــحیح األر�عــة األو األولــى والثانیــة والثالثــة والرا�عــة، الخ
 الخامسة والسادسة والسا�عة إلى العاشرة نكاحهن �اطل.

ا أنهـن ، لـو قـال: افرضـو الو قال: أمسك األر�عة األوائل عضده القیاس، لكن قـال: أمسـك أر�ًعـا، �عنـي اختـار أر�ًعـ
كـن لالسا�عة والثامنـة والتاسـعة والعاشـرة، معنـى �المهـم هـم عضـدوا �المهـم �القیـاس، ال شـك أن القیـاس یدعمـه، 

      ق الباقي.�عني فار  ،»َوَفاِرْق َساِئَرُهنَّ « ،�عني أي أر�ع »ِمْنُهنَّ َأْرَ�ًعا أمسك«النص عندنا �قول: 
  ، أو نحوه.ساك دون �عضٍ وهو عدم أولو�ة �عضهن �اإلم"

تـار مـنهن �خ »َ�ًعـاِمـْنُهنَّ َأرْ  أمسك« ال شك أننا نفهم أنه �قول: اختر "د �أن السابق إلى فهمنا وفهم الصحا�ةورُ 
 .»َوَفاِرْق َساِئَرُهنَّ « اأر�عً 

أطلـق " احمـن المفارقـة التسـر�ح، ال تـرك النكـ -رضـي هللا عـنهم- د �أن السابق إلى فهمنـا وفهـم الصـحا�ةورُ "
ت وأمسك أر�عً    .اسراح السِّ
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لـم �علـق  فوَّض إلیه قال: أمسـك، فتـرك اإلمسـاك واالختیـار لـه، ولـم �صـف أو" �ه ض إلیه ذلك مستقالً و�أنه فوَّ "
 هذا التفو�ض بوصف ُ�قیده �ه.
، ل هللاو�ن �ــان هللا أعلــم بباطنــه؛ ألن ســیرته غیــر مرضــیة، وحكــم �غیــر مــا أنــز  ،تیمــور لمــا أســلم أظهــر اإلســالم

 رق هــذه الزوجــات مــا رضــي، قــالالمقصــود أنــه أظهــر اإلســالم، و�ــان تحتــه زوجــات أبیــه أفتــاه أهــل العلــم �ــأن �فــا
 ،زواجـه صـحیح؛ ألنهـم �خـافون فوهـو مسـلم  ،منهم: ارتكاب أخف الضرر�ن، ُنفتیه �أن زواج أبیـه بهـم �اطـل واحد

 . فهو مستوٍل علي �ثیر من البلدان اإلسالمیة
 ..طالب:.....

 ل: اإلسالم �جعلنا نفارق، فما الضرورة؟یرتد، �قو 
 نكاحـه صـحیح،و فمن �اب ترغیبه في اإلسالم قال له �عضهم مثل هذا الكالم، قـال: نكـاح أبیـه �اطـل، وهـو أسـلم 

هـــذا مـــن �ـــاب السیاســـة، و�ال معـــروف أن وضـــعه ووضـــع أســـالفه ســـاموا المســـلمین ســـوء  ،وأســـلم علـــى مـــا أســـلف
 .-عان�هللا المست-العذاب 

 طالب:.......
 تیمور الثامن الظاهر.

 طالب:.......
 ال عقبه، الثامن استولى على العراق والشام، المقصود أنه �عد سقوط الخالفة، �هللا المستعان. 

ذ�ـــر أن أهـــل العلـــم حكمـــوا �ـــأن د�ـــاره د�ـــار حـــرب، و�ن �ـــان الشـــعب  بـــردي فـــي (المنهـــل الصـــافي) البـــن تغـــري 
 ة، وُ�ؤذَّن فیها، �هللا المستعان.مسلمین، وتقام فیهم الصال

 ذ�ره في (المنهل الصافي) في ترجمته في ترجمة تیمور.
 طالب:.......

لـیهم ألنـه لـو ثـار ع ....ون دبـل نقـل اإلجمـاع علـى �فـره، لكـن هـم �قولـون: هـم یلبـ �الیاسـق نعـم، نعم؛ ألنه �حكم
 ذل ومهانة.وقت المسألة ضعف واستكانة، و  ،وقتَّل فیهم

 ......طالب:.
 على �ل حال إذا �انت المسألة مع عدم القدرة ال �كلف هللا نفًسا إلى وسعها.

 طالب:.......
 بالد الشام وأطراف العراق وغیرها.

 ،النكـاح مـن المفارقـة التسـر�ح، ال تـرك -رضـي هللا عـنهم- د �أن السابق إلى فهمنا وفهـم الصـحا�ةورُ "�قول: 
إلـى رضـى  معنـى مسـتقل �ـه؟ لـم یرجـع ذلـك مـا" وابتـداء النكـاح ال �سـتقل �ـه ،�ـه ض إلیه ذلك مستقالً و�أنه فوَّ 

 هذه الزوجات، بل و�ل األمر إلیه.
 النساء. يبل ال ُبد من رض "ابتداء النكاح ال �ستقل �ه"

، لعشـر النسـوة�عني لو قیل له: فارق هذه ا" المرأة، و�أن ابتداء النكاح ال �ختص بهن ىد من رضبل ال بُ �قول: "
 أمسك«:-علیه الصالة والسالم–فرق، ما �كون لقوله  هانكح أر�ًعا، ینكح أر�ًعا من العشرة أو من غیرهن ما فی ثم

  .ما �كون له داللة »ِمْنُهنَّ َأْرَ�ًعا
 ا ممن شئت، فهذه قرائن تدفع تأو�لهم.فكان ینبغي أن �قول: انكح أر�عً "

َهـا َفِنَكاحُ َأ�َُّما اْمـَرَأٍة َأْنَكَحـْت َنْفَسـ«و�تأو�لهم:  َهـا«" مـةعلـى األَ  »َهـا َ�اِطـلٌ َها ِ�َغْیـِر ِإْذِن َوَلیِّ نـي: �ع »ِ�َغْیـِر ِإْذِن َوَلیِّ
 سیدها، أنكحت نفسها �غیر إذن سیدها محمول على األمة، و�ال فالحرة لها أن تزوج نفسها عندهم.

 
 لمهر لسیدها.مة لیس لها مهر، و�نما ااأل" »َفَلَها اْلَمْهُر ِ�َما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها«ثم صدهم: "
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 ."إذ مهر األمة لسیدها، ال لها فتأولوه على المكاتبة"
 طالب:.......

 ین یذهبون؟ إما أن �قولوا مثل هذا الكالم و�ال �ستسلمون للدلیل.أیتنفسون  أن هذه حجرة وال ُبد
 طالب:.......

 ین؟أ
 طالب:.......

 ة.نعم لما قالوا: هذا محمول على األم
 طالب:.......

تملــك، �ــل  المهــر لســیدها، قــالوا: ال، المكاتبــة؛ ألنهــا ،علــیهم �ــأن األمــة ال مهــر لهــا هــو قــال: األمــة نعــم، لكــن ُردّ 
 عدم اشتراط الولي في النكاح. ن هذا؛ ألنهم یرو 

   تعسٍف ظاهر." ففتأولوه على المكاتبة وهو تعسّ "
رط، فــتعم جمیــع فــي ســیاق الشــ نكــرة »َأ�َُّمــا اْمــَرَأةٍ « مــن صــیغ العمــوم »َأةٍ َأ�َُّمــا اْمــرَ «" فــي غا�ــة القــوة إذ هــذا عــامٌّ "

 النساء.
مـن  ءرد علـیهم شـيیـالمكاتبة، لو �عد  مثل هذه التآو�ل التي معنا أوًال قالوا: أمة، ثم" ضعیف ر فیه تأو�لٌ ؤثَ فال یُ "

 إلى غیره. یلجئون  فلعلهمخلل في المكاتبة 
َیاَم ِمَن اللَّْیلِ َال ِصیَ «وقد قیل في حمل: " یام صـعني �خالف الفرض �" والنذر على القضاء »اَم ِلَمْن َلْم ُیَبیِِّت الصِّ

 رمضان.
ــَیاَم ِمــَن اللَّْیــ«قــال �عضــهم: " إنــه مــن هــذا القبیــل" ــِت الصِّ مــا أى القضــاء والنــذر، هــذا علــ »لِ َال ِصــَیاَم ِلَمــْن َلــْم ُیَبیِّ

 �قولـون: رمضـان مـا �حتـاج إلـى تبییـت، �مـا أن الوضـوء ال �حتـاج إلـى ما �حتاج إلى تبییت مثل هـؤالءفرمضان 
صــه وُتعینــه، بینمــا الضــعیف مــا وجــب مــع ضــعف نیــة فــي غا�ــٍة مــن القــوة التــي تجعلــه ال �حتــاج إلــى نیــٍة ُتخصِّ 

 كالقضاء والنذر ما هو مثل صیام رمضان في القوة.
 ،وضـوءمـا فیـه قـوة ال ،لتیمم، �قولـون: التـیمم فیـه ضـعف�شترطونها في ا ،اآلن الحنفیة ال �شترطون النیة للوضوء
فیحتـاج إلـى مـا یدعمـه  ،مـن الضـعف ا وجـب �القضـاء أو �النـذر فیـه شـيءفیحتاج إلى من یدعمـه �النیـة، وهنـا مـ

 �النیة �خالف شهر رمضان الذي هو فرض على األمة صیامه ما �حتاج إلى نیة.  
 .فهو �المكاتبة في حدیث النكاح عارض، إنه من هذا القبیل لوجو�هما �سبٍب "

 لمكاتبة.بل القضاء والنذر فیهما قوة أقوى من تناول الحدیث ل" والصحیح أنهما لیسا مثلها في الندرة والقلة
 ."قوي  صوم رمضان، �حتاج إلى دلیلٍ  لىع "فقصُر مضمون الحدیث

 طالب: على صوم رمضان أو عن صوم رمضان؟
 عندك �الشرح؟ ماذا ،كأنه �قول: على صوم رمضان

 جعل القصر على القضاء. ،طالب: هنا عن؛ ألنه قال: على القضاء
رة معروف أن الكالم األول ینقض قول علـى، فكـأنهم ُیر�ـدون أن صـوم رمضـان ال �حتـاج إلـى نیـة، والعبـارة األخیـ

 رناه غیره ذلك. تجعلهم �جعلون صوم رمضان هو المحتاج إلى النیة، مع أن الذي قرَّ 
َال « :-علیـه الصـالة والسـالم–فإذا �ان قوله " قوي  صوم رمضان، �حتاج إلى دلیلٍ  نع ضمون الحدیث"فقصُر م

ــَیاَم ِمــَن اللَّْیــلِ  ــِت الصِّ ــْم ُیَبیِّ ٌن مــن أر�ــان الــذي هــو ر�ــ �عنــي عنــدنا درجــات: عنــدنا صــوم رمضــان »ِصــَیاَم ِلَمــْن َل
 ج.اإلسالم، وعندنا قضاء واجب، ونذر واجب، وعندنا نفل، تدر�

، فــإذا �ــان النفــل مــا �حتــاج إلــى نیــة مــن اللیــل، نرتفــع درجتــین، ونقــول: رمضــان ال �حتــاج والــذي بینهمــا �حتــاج
 التدر�ج العقلي �عني.
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 ر�ــن مــن ،لقر�ــه مــن النفــل؛ ألنــه مــا أوجبــه هللا فــرض ؛إذا �ــان رمضــان ال �حتــاج إلــى نیــة فمــن �ــاب أولــى النــذر
 ما هو �ظاهر؟أم أر�ان اإلسالم، ظاهر 

�حتــاج إلــى مخصــص، الحــدیث " قــوي  صــوم رمضــان، �حتــاج إلــى دلیــلٍ  نعــ "فقصــُر مضــمون الحــدیث�قــول:  
  �حتاج إلى مخصص.

نـه قـد ألالنـادر قر�ـب إخراجـه مـن العمـوم قر�ـب؛ " فحصل من هذا، أن إخراج النادر قر�ب، والقصر علیه ممتنـع"
ن إنمـا �ستحضـر الغالـب، و�ثیـر مـ ،تحضـر النـادروال �س -وهذه مسألة مفترضة في عموم المـتكلم-یتكلم المتكلم 

المشـرِّع، لكـن �اعتبـار  ىالنصوص جاءت بناًء على الغالب مـن غیـر استحضـاٍر للنـادر، �عنـي هـي مـا خفیـت علـ
والنادر ال حكـم لـه، فـإخراج األقـوى �قتضـي إخـراج األضـعف مـن �ـاب أولـى، و�دخـال األضـعف  ،أن المقابل نادر

 اب أولى.�قتضي إدخال األقوى من �
َم ِلَمـْن َال ِصـَیا«: -علیـه الصـالة والسـالم–�عنـي إخـراج النـذر مـن قولـه " فحصل من هذا، أن إخراج النادر قر�ب"

ــَیاَم ِمــَن اللَّْیــلِ  ــِت الصِّ لحــدیث اذا لــم �كــن إخراجــه مــن هــذا الــنص أقــرب مــن إخــراج صــوم رمضــان؛ ألنــه إ »َلــْم ُیَبیِّ
 ان اإلسالم ینبغي أن ُ�حتاط له، فال یتناول النذر من �اب أولى. تناول صوم رمضان الذي هو ر�ن من أر�

ــعــدً ، �ُ متفاوتــةٌ  و�ینهمــا درجــاتٌ  ،والقصــر علیــه ممتنــع" ادر در، بــین النــ؟ بــین النــادر وغیــر النــامــاذابــین " اا وقرً�
 والغالب درجات متفاوتة.

 .ر فیأخذ ُحكمهر ما �قرب من النادمن الصور ما �قرب من الغالب فیأخذ ُحكمه، ومن الصو 
 طالب:.......

 وناٍو �صوم غًدا؟
 طالب:.......

 ي ینیمه من المغرب؟ذال ما
مــا ف -إن شــاء هللا-أنــا صــائم ف اوغلبــه النــوم ونــام، وقــال: إن �ــان رمضــان �ــاكرً  ،عشــر يانتظــر اإلعــالن إلــى اثنــ

ي علـى ن غًدا من رمضـان فهـو فرضـمع إقامة الصالة انتبه، هذه المسألة التي �قول: إن �ا ،انتبه إال �عد األذان
 المذهب ال �صح، لماذا؟ ألنه تردد في النیة.

 تـردد فـي دخـول الشـهر، والجهـة منفكـة، هـو عـازم علـى ،شیخ اإلسالم �قول: �صح؛ ألنه ما تردد في نیـة الصـیام
مــا عــزم علــى صــیام یــوم شــك، إنمــا عــزم علــى صــیام رمضــان، شــیخ  ،الصــیام، لكــن عــازم علــى صــیام رمضــان

صـل والجهـة منفكـة؛ ألن التـردد مـا ح ا،أن مثل هذا الصیام صحیح، یراه صحیحً  -رحمه هللا تعالى–سالم یرى اإل
ي نیـٍة جازمـة، مـا یـدر  هـهالمـذهب �قولـون: ال، مـا فی فـي في الصیام نفسه، و�نما حصـل التـردد فـي دخـول الشـهر،

  فهو متردد. ،ما �صومأم �صوم أ
 فـي األخبـار شـيء، مـا جـاء ةشـيء، الحاد�ـة عشـر  هـاما جـاء فیو اعة التاسعة ر الساخبأ تجاء ،�عني قال: أنتظر

ه صـیام :مـا انتبـه إال مـع إقامـة الصـالة، نقـول ،-إن شاء هللا–نام و�ن �ان من رمضان فأنا صائم قال: خالص أ
ده ال؟ عند شیخ اإلسالم صحیح؛ ألنه �قول: إن �ان غًدا من رمضان عازم على صیام رمضان، وتردأم صحیح 

 إنما هو تردد في دخول الشهر، والمذهب �قولون: ال، صیامه لیس �صحیح؛ لحصول التردد في النیة.
  طالب:.......

فـظ والتـرجیح فیهـا �القشـة؛ ألن الل ،االحتیاط شـيء و��طـال الصـیام شـيٌء آخـر؛ ألن هـذه مثـل المسـائل التـي مـرت
ذا التــردد فــي دخــول الشــهر أو فــي العز�مــة علــى متــردد؟ هــل هــ غیــرأم هــو متــردد بــال شــك، هــو متــردد  ،ُمحتمــل

الصوم؟ في دخول الشهر نعم، شیخ اإلسالم �قول: في دخول الشهر، لكن التردد في دخول الشهر ال شـك أن لـه 
، ظـاهر في التردد في الصوم؛ ألن الصوم مبني على دخول الشهر، فإذا تردد فیما ُبني علیه تردد فـي المبنـي اأثرً 
  اهر.ظاهر؟ ظ� لیسأم 
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 طالب:.......
 فیه قوة.

على �ل حال شخص صام بهذه النیة إ�طال صیامه فیه ما فیه، و�ونك تقـول لـه: المـذهب یبطلـون صـیامك هـذه 
 مسألة ثانیة.

ك واحـد نأخذ عمرة، وأنت ما تدري هل �قـدم ز�ـد غـًدا أو ال، ثـم �سـأل أن أنت اآلن لو تقول: متى ما جاء ز�د نر�د
تـردد فـي أصـل العمـرة أنـت م امتـرددً  لسـتوأنـت  -إن شاء هللا- ا�اكرً  أن �كون  له: احتمال متى نروح لمكة؟ تقول

 غیر مطابق؟    أم في قدوم ز�د متى �قدم، التنظیر مطابق 
لـه عتمـر، ومثت لـنأنـت فلكن ال شك أن ترددك في قدوم ز�د مؤثر على ترددك في العمرة، لماذا؟ ألنه لـو مـا جـاء 

  في النیة. اأنت �صائم، فال شك أن له أثرً ما فإن لم �كن رمضان 
 والقول �إلزامه �القضاء قضاء ذلك الیوم له حظ من النظر.

  طالب:.......
 كیف؟

 في الصیام.
 طالب:.......

غیـر رمضـان، �قـول: صـائم إن صـار رمضـان صـمت و�ال فطـرت،  أو�قـول: أنـا صـائم صـائم رمضـان ما ال هو 
همــت قصــدي؟ ألنــه مــا �مكــن إال أن الثــاني إن لــم �كــن مــن رمضــان فهــو یــوم فهــو متــردٌد بــین الصــیام وعدمــه، ف

 الشك الذي ال �جوز صیامه.
 طالب:.......

 ُأدِخل؟أم هو دخل 
 طالب: دخل.

ده؟ قصـ مـانرى الباعث على هذا النـذر  ،علیه، فینظر على مراده ، قرنه بلفظ الیمین صار نذًراینظر إن �ان نذر
 ه أو لو ُأدِخل؟ فاأل�مان والُنذر لها ما �حتف بها.یدخل ز�د بنفس أن هل قصده

دة، وهــل إذا ُأدِخــل الشــخص ُ�قــال: دخــل، �مــا أنــه إذا ُحــج �ــه ُ�قــال: حــج؟ لكــن ال شــك أن الــدخول �حتــاج إلــى إرا
 والمیت ال إرادة له، بینما من ُحج اآلن �ه له إرادة.

 ، نقول: حج الهدي؟ ال، ال إرادة له.فرق بین شخص مع أبیه وحج �ه، و�ین الهدي الذي �سوقه صاحبه
 طالب:.......

 هذه المسألة مبنیة على مسألٍة أخرى وهي أن رمضان عبادة واحدة أو �ل یوم عبادة مستقلة؟ ،ال
 طالب:.......
 �فارة واحدة؟ ا�عني لو جامع ثالثین مرة في ثالثین یومً  ،عبادة واحدة

جـامع ثــم  ،�ـل یــوم عبـادة، وجـامع فـي یـوٍم واحــد أكثـر مـن مـرة لكـن یـرد علـیهم أنهـم حتـى مــن �قـول: إنـه عبـادات
 كفَّر، ثم جامع تلزمه �فارة ثانیة عندهم؛ ألنه انتهك الشهر والیوم عبادة واحدة اتفاًقا.

 حظت الفرق؟ال
 طالب:.......

 �كفي خالص.         
  


