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حؿن الرحقم
الر ٰ
بسم اهلل َّ
الحؿد هلل رب العالؿقن ،وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحابته أجؿعقن.
كرحب بؽم يف ٰهذا الؾؼاء الثاين مع الشقخ األستاذ الدكتور طبد السالم بن محؿد بن سعد الشويعر.
الؾؼاء األول :كان طن الؿعامالت الؿالقة.
أما القوم فالؾؼاء طن «الخالف دراسته وكقػقة التعامل معه» ،و ٰهذه الؾقؾةة هةو الؿةدرس يف الؿسةجد
الحرام وهو أستاذ الػؼه الؿؼارن يف كؾقة الؿؾك ففد األمـقة ويف الؿعفد العالي لؾؼضةاء ،ولؾشةقخ دروس
سؿاع  ..كبقر يف جامع الوادي ،وتتؾؿذ طؾى سؿاحة الشقخ طبد العزيز ابن باز ،واستػاد من طؾؿه ،ووالده
الشقخ محؿد كان مدير مؽتب الشقخ طبد العزيز ابن باز  $رحؿة واسعة.
أترك اآلن الؿجال إلى مع ضقػـا واإلخوة يف موقع البث اإلسالمي وكذلك اإلخةوة يف موقةع سةاتر
واإلخوة الحاضرين يف ٰهذه الـدوة فضقؾة الشقخ طبد العزيز بن طبد اهلل بن طؼقل حػظه اهلل شقخ الحـابؾة.
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حؿن الرحقم
الر ٰ
بسم اهلل َّ
الحؿد هلل رب العالؿقن وأشفد أن ال إ ٰله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسةوله
كثقرا إلى يوم الدين.
صؾى اهلل طؾقه وطؾى آله وأصحابه وسؾم
تسؾقؿا ً
ً
ثم أما بعد..
فؼبل الحديث طن موضوطـا ،أسلل اهلل العظةقم رب العةرش الؽةريم أن يغػةر ل ةاحب ٰهةذه الةدار
طؿر ٰهذا الؿجؾس بذكر اهلل جل وطةال وبةالعؾم الشةرطي ،وقةد كةان $
وصاحب ٰهذا الؿجؾس فؾؽم ُ
تعالى هو ُأكس ٰهذا الؿجؾس وهو كوره ،وقد اجتؿع يف مجؾسه من كبار العؾؿةاء وأطقةا م وأمقةزهم مةن
مشارق األرض ومغارهبا ،فلسلل اهلل  ۵أن يرفع ذكره يف الدكقا واآلخةرة ،وأن يتجةاوز طـةا وطـةه وأن
يغػر له ولوالديه ولؾؿسؾؿقن والؿسؾؿات ،فؼد كان كعم الرجل يف تعامؾه ويف طؾؿه ويف ما ب ّثه بقن الـةاس
من العؾوم.
حديثـا ٰهذه الؾقؾة بؿشقئة اهلل  ۵اختار له اإلخوة أن يؽةون حةدي ًثا طةن (الخالالف الػؼفالي وكقػقالة
دراسته والتعامل معه) ،وقل أن كتؽؾم طن الدراسة والتعامل فال بد أن كتؽؾم طن الخالف الػؼفي.
ولـعؾم أن حديثـا يف الحؼقؼة حديث ق قر طةن موضةوع صويةل ،إذ الخةالف الػؼفةي مؾئةت كتةب
بعضةا مةن أهةل العؾةم
العؾؿاء والػؼفاء والعؾؿاء به فؼؾؿا تجد كتا ًبا ال خالف فقه؛ بل أطظم من ذلك أن ً
كؼض ومـع وأكؽر أن يوجد كتاب ال خالف فقه ،فؼد ذكروا يف األخبار أن أبا حامد اإلسػرايقـي لؿا جةاءه
تؾؿقذه الؿحامؾي فلفرد كتا ًبا مخت ًرا يف الػؼه ال خالف فقه مجر ًدا طن الخالف والؿـاصةات أكؽةر طؾقةه
وغضب طؾقه غض ًبا شديدً ا ،فالعؾؿاء يعرتفون بػضل ٰهذا األمر وهو االختالف الػؼفي ويعرفةون أهؿقتةه
كؿا سقليت بعد قؾقل.
بقد أكه من الؽثرة بؿؽان ،ولذا ال يؿؽن أن ُيحقط بؽل الخالف رجةل ،وال أن يعؾؿةه كؾةه كؿةا ققةل
لبعضفم لؿا سئل طن مسللة قال :ال أطؾم ٰهذه الؿسةللة ،فؼةال لةه صةاحبه الةذي يؼابؾةه :أو كةل العؾةم
حويت؟ قال :ال ،قال :أو ك ػه؟ قال :ال ،قال :أربعه؟ قال :ال إلةى أن قةال طشةره؟ قةال :أرجةو ،قةال:
فؾعؾه ما ال تعؾؿه يف الؽتب تسعة أطشاره ،إ ًذا الخةالف كثقةر جةدا واإلحاصةة بةه كبقةرة ،وقةد ُكؼةل طةن
قرر وقعد وصـف يف مذهب اإلمام مالك واطتؿده من بعده أكه كةان
سحـون الػؼقه الؿالؽي الجؾقل الذي ّ
يػاخر أهل زماكه فقؼول :أكا أطؾم أهل زماين بالخالف حتى أكه كةان يـؼةل يف بعةض كتبةه كالػتةاوى مةن
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أكاس يف مشارق األرض كاإلمام أحؿد مع أن سحـون مات قبؾه ،و ٰهذا يدل طؾى أهؿقةة معرفةة الخةالف
واالصالع طؾقه.
إذن حديثـا القوم حديث ق قر طن موضوع صويل جدا سواء كان من باب التلصقل أو مةن بةاب ذكةر
الػروع التي فقفا خالف.
ٍ
كةاف بةالغرض
وقبل أن أتؽؾم طن ٰهذا األمر جئت هبٰذه الؿؼدمة لتؽون مبقـ ًة إلى أن ما سلذكره لقس
وذكةر
وال بـ ػه وال ب ُعشر معشاره يف تؼعقد ما يتعؾق باالختالف الػؼفي ،وإكؿا هي إلؿاحات وإشةارات
ٌ
لبعض الؿسائل التي تػقد صالب العؾم يف ٰهذه الؿسللة.
دارسا لؾخالف الػؼفي أريد
طـدي قبل أن أتؽؾم طن كقػقة دراسة الخالف وكقف يؽون صالب العؾم ً
أن أقدم ثالث مؼدمات سفالت ،و ٰهذه الؿؼدمات السفؾة مفم لطالةب العؾةم أن يعرففةا وأن ِ
يعقفةا وأن
تؽون حاضرة بقن طقـقه.
أولى ٰهذه الؿؼدمات :أكـا يجب أن كعؾم أن الخالف سـة كوكقة أرادها اهلل جل وطةال ،ولةذلك يؼةول
ربـا جل وطةال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ﴾ [هةود

قةالوا :يف قةول اهلل جةل

وطال﴿ :ﭢ ﭣﭤ﴾ ققل :إن ٰهذا طائد لؾرحؿة؛ أي خؾؼفم لقرحؿفم ،وققل :إكةه طائةد لالخةتالف؛
أي خؾق اهلل الـاس لالختالف ،فاالختالف سـة كوكقة وإرادة كوكقة من الج ّبةار جةل وطةال ،ولةذلك فةنن
الـاس يختؾػون يف صةبعفم ويف صِبةاطفم ويف اكطبةاطفم ورؤاهةم فؿةا مةن شةيء إال ويختؾػةون فقةه؛ يف
أشؽالفم وألوا م ويف ما يلكؾوكه وما يشربوكه ،يف ألسـتفم ويف لغاهتم ويف أمور كثقرة جدا.
إذن ٰهذا االختالف أمر أراده اهلل جل وطال ،وقد ذكر أبو حقان يف تػسقره أن قولةه﴿ :ﭢ ﭣﭤ﴾
يعود لالختالف وك ر ٰهذا الؼول ،والؿعـى فقفؿا مؼبول فنن الضةؿقر قةد يعةود لؿعـقةقن وال مشةاحة يف
ذلك.
إذن ٰهذا ما يتعؾق باألمر األول أن ٰهذا االختالف أمر أراده اهلل  ۵لحؽؿة وألمر قدره گ  ،ولربؿا
كان من ٰهذه الحؽم أن يؽون هـاك طؾؿاء يبحثةون طةن الخةالف ويبحثةون طةن الحةق وال ةواب فقةه،
ولذلك جاء طـد الحاكم من حديث ابن مسعود أن الـبي ﷺ قال« :إذا اجتفد الحاكم فلصاب فؾه أجران،
وإذا أخطل فؾه أجر» فد ّلـا ذلك طؾى أن األحؽام الشرطقة لو كاكت ك ّؾفا بال استثـاء ُمجؿ ًعا طؾقفا لؿا وجةد

اخلالف الفقهي وكيفية دراسته والتعامل معه

5

ل ٰفذا الباب العظقم من أبواب العبادات وهو االجتفاد والـّظر فائدة ،فؾةذلك هةي ِحؽؿةة ،ولةذلك يؼةول
يسرين أن أصحاب الـبي ﷺ لم يختؾػوا ،فدل طؾى أن هـاك م ؾحة.
طؿر بن طبد العزيز :ما ّ
أيضا ما سقليت معـا بعد قؾقل ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [األكػال73 :
ربؿا من الحؽم يف ٰهذا األمر ً

كثقةرا
بعض الـاس يرى اختال ًفا وقع يف كػسه طدم العؿل هبٰذه الؿسللة ويتخقر مسللة أخرى ،ولذلك ترى ً
من الـاس إذا طؾم أن يف مسللة محرمة خال ًفا تجده يؼع يف كػسةه أن ٰهةذا الخةالف لةقس لؾتحةريم وإكؿةا
معـاه الؽراهة ،حتى أصبح بعض الـاس الكتشار ٰهذا الرأي و ٰهذا االكطباع طـد كثقةر مةن الـةاس إذا سةلل
طن مسللة و ُأفتي بالحرام قال :أال يوجد خالف يف ٰهذه الؿسةللة؟ ،فاكؼةدح يف كػسةه أن كةل مسةللة فقفةا
خالف لك أن تختار ما شئت ،فؽان معرفة الخالف لبعض الـاس فتـة ،العؾم لبعض الـاس فتـةة ال شةك
يف ذلك.
إذن ٰهذا الخالف كريد أن ك ل لؾؿؼدمة األولى أن ٰهذا االختالف الػؼفةي بالخ ةوص هةو حؽؿةة
أرادها اهلل جل وطال وأمر قدره گ وله حؽم ِ
وحؽؿةة يف ذلةك تظفةر يف صةور ويظفةر غقرهةا يف صةور
ُ
أخرى.
األمر الثاين وهو ق قر جدا كريةد أن كعةرف أن حةديثـا اآلن إكؿةا هةو طةن االخةتالف الػؼفةي دون
االختالف يف غقره من فروع الشريعة أو من فروع العؾوم اإلكساكقة كالؾغة وغقرها.
فال كتؽؾم طن االخةتالف والخةالف يف األمةور اإلخباريةة يف الحةديث ويف غقةره ومةا يحؽةم فقةه
بالشذوذ وما ُيحؽم فقه بالـؽارة لوجود االختالف والخالف فقه بقن الرواة.
وال كتؽؾم طن الخالف واالختالف يف باب االطتؼاد واإللفقات فذلك مبحثه كتب العؼائد.
وإكؿا كالمـا كؾه يعـي مـح ر يف مسائل الػؼه الػروطقة ،وما يتع ّؾق هبا كاألصول التي ترجع لفا ٰهذه
الؿضةؿرات
الؿسائل الخالفقة ،بعض الؿسائل الخالفقة ترجع الختالف يف قاطدة أو يف مـاط مثل طؿوم ُ
هل لؾؿضؿرات طؿوم أم ال؟ مثل بعض الؼواطد الػؼفقة أفقفا خالف أم ال؟ وهؽةذا ،إ ًذا كريةد أن كعةرف
هاتان الؿؼدمتان.
الثالثة التي أريدها وقد تؽون صويؾة بعض الشيء؛ لؽن سلوجز فقفا ،أريد أن تعرف أن هـاك أمران:
 هـاك شيء يسؿى خال ًفا.
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 وهـاك شيء يسؿى اختال ًفا.
والتػريق بقن هذين الؿ طؾحقن تػريق لبعض أهل العؾم ومـفم الشقخ تؼي الةدين رحؿةة اهلل طؾقةه،
ومشى طؾقه بعض الؿتلخرين كالؽػوي يف «الؽؾقات وغقرها» ،فرقوا بقن شةيء يسةؿى الخةالف وشةيء
آخر يسؿى االختالف.
صحقحا.
استثؿارا
قالوا :فاالختالف هو ما كان مبـ ًقا طؾى دلقل واس ُتثؿر
ً
ً
استثؿارا غقر صحقح.
وأما الخالف ففو غقر مستـد إلى دلقل ،وما استثؿر
ً
ولذلك جاء يف األثر وال ي ح إسـاده البتة ،وإكؿةا معـةاه صةحقح قةال الشةقخ تؼةي الةدين والشةقخ
مرطي بن يوسف الؽرمي وغقرهم« :اختالف أمتي رحؿة» أي ما اختؾػوا فقه رحؿة ومعـةاه صةحقح وإن
لم ي ح إسـاده ،ولذلك يؼول أحؿد :اختالف أمة محؿد سعة ورحؿة من اهلل ۵؛ االختالف.
وأما الخالف فؼد قال ابن مسعود ﭬ لؿا ققل له :أال تـؽر طؾى طثؿان؟ قال :الخالف شر.
إذن االختالف مؿدوح والخالف مذموم ،والتػريق بقن هذين الؿ طؾحقن هو تػريق تواضةع طؾقةه
بعضا من أهل العؾم الذين يعـي استؿروا وتواضعوا طؾى ٰهذا الؿ طؾح،
بعض أهل العؾم ،وذكرت لؽم ً
وإال فال مشاحة يف االصطالح فؼد يسؿى أحدهؿا باسةم اآلخةر؛ ولؽـةه اصةطالح لةبعض أهةل العؾةم،
ويستدل ل ٰفذا االصطالح ما ذكرت لؽم قبل قؾقل.
ائؿا طـدكا أن الزيادة يف الؿبـى زيادة يف الؿعـى ،فؿجرد وجود الرأيان ٰهذا خالف؛ ولؽن إذا وجةد
ود ً
الرأيان واألصل فقفؿا الذم ،وأما إذا كان الرأيان مـفا فائدة وم ؾحة فـسؿقه اختال ًفا فزدكا يف مبـاه ألن يف
معـاه فائدة وم ؾحة.
إذن ما الػرق بقن االختالف والخالف؟
الػرق بقـفؿا وأريد أن تـتبه بقن هذين األمرين من جفتقن.
من جفة الؼول كػسه ،وسلرجع له بعد قؾقل ،من جفة الؼول كػسه وما معـةى الؼةول كػسةه؟ يعـةي أن
الؼول:
ً
يسؿى اختال ًفا ،ويسؿى اختال ًفا كاف ًعا غقر ضار.
 إن كانمؼبوال واجتفا ًدا سائ ًغا فنن ٰهذا الخالف ّ
 وأما إن كان الؼول غقر معترب ومؾغةى ومسةتـدً ا إلةى دلقةل ضةعقف أو ٍواه أو مؾغةي أو كحةو ذلةك
فـؼولٰ :هذا من خالف الشر.
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إذن الؿعقار األول باطتبار الؿستـد ل ٰفذا الؼول واألصل له وسلرجع له بعد قؾقل بسرطة.
اسةتثؿارا
األمر الثاين :كقف يؿؽن أن ُيستثؿر ٰهذا الخالف الػؼفي ،فؿةن اسةتثؿر الخةالف الػؼفةي
ً
شر كؿا جةاء طةن
صحقحا فنكه يؽون يف حؼه رحؿة ومـػعة ،ومن استثؿره
ً
استثؿار شر وسوء ففو يف حؼه ّ
َ
ابن مسعود.
من أمثؾة ذلك يف الخالف الشةر وجةد يف كتةب بعةض الؿتػؼفةة حقـؿةا تؽؾؿةوا طةن بةاب الـؽةاح
وتعرضوا لؾؽػاءة وأ ا شرط من شروط الـؽاح قالوا :وهل يؽون الحـػي كف ًءا لؾشةافعقة؟ أو الشةافعي
كف ًءا لؾحـػقة؟ قال بعضفم كالم ال فائدة مـه وبـو ذلك طؾى مسائل خالفقة بـةو طؾقفةا ٰهةذا األمةر غقةر
رجال جؾس بجاكب آخر وأشار بقده يف ال ةالة
ال حقح ،و ُذكر يف السقر وما زال يػعل كؿا يؼال اآلن أن ً
حركفا وأشار هبا فؽان بجاكبه رجل يف مذهب آخر ال يرى اإلشارة فرفع إصبعه حتى كسةر ٰهةذا اإلصةبع
ٰهذا شر.
إذن كل خالف يستثؿر يف تػرقة الؿسؾؿقن ويف تػريق كؾؿتفم ويف أذ ّيتفم ويف إثبات أحؽام ال أثر لفا
بعضةا و ٰهةذا تـؽقةر
شر ،ولذلك ابحث يف كتب الػؼه تجةد ً
يف الشرع ،ويف التع ب الؿذموم فال شك أكه ّ
بعضا مؿن يؼول :وال ت ح ال الة خؾف الشافعي،
بعضا لؾتؼؾقل والتحؼقر ،تجد ً
لؾتؼؾقل والتحؼقر أقول ً
وصل لؾ الة ،أو ال ت ح ال الة خؾف حـػي أو مالؽي أو من كذا وكذا و ٰهذا خطقر جدا.
ولذلك أحؿد ققل له :أت ؾي خؾف من ال يتوضل من لحم الجذور؟ قال :أال أصؾي خؾف مالك؟
أت ؾي خؾف من يجفر بالبسؿؾة ويؼـت يف صالة الػجر؟ قال :أال أصؾي خؾف الشافعي؟ وهؽذا.
لؽن اكظر لؿا ققل له :أت ؾي خؾف من يؼول إكؿا الؿاء مةن الؿةاء؟ قةال :ال ،ال ي ةؾى خؾػةه؛ ألن
طؿر قال ﭬ :ال يلتقـي رجل بعد ما كان يرى ٰهذا الرأي وكبئ بالحديث ال حقح من الـبي ﷺ بل هؿةا
أيضا :أكه إذا التؼى الختاكان فؼد وجب الغسةل،
حديثان صحقحان واردان يف ال حقح ولفا ألػاظ أخرى ً
قال طؿر بعدما كان يظن أن الحديث األول غقر مـسةوخ «إكؿالا الؿالام مالن الؿالام» قةال :ال يةلتقـي رجةل
فقؼول« :إكؿا الؿام من الؿام» إال أوجعته ضر ًبا ،قالوا :ألن ٰهذا الحديث ال يؼبل التلويل إكؿةا هةو الةـص
ً
كاسخا واكعؼد اإلجؿاع يف طفد ال حابة طؾى ضفور الـسخ باكتشاره.
فجاء الـص
الؿؼ ود من ٰهذا أكـا يجب أن كعرف أن الػرق بقن الخالف واالختالف هو من جفة الؿستـد ،ومةن
جفة االستثؿار واالستػادة واإلطؿال لؾخالف ،فؼد يؽون يف أحدهؿا وقد يؽون فقفؿا الشةر وقةد يؽةون
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الرحؿة يف أحدهؿا أو يف كالهؿا.
هـا مسللة معي أريد أن أقف لفا وهي قضقة كقف كػرق؟.
إ ًذا اكتفقـا من الؿؼدمات الثالث اآلن وبؼي طـةدي ثةالث مسةائل لؽةي إذا كسةقت مسةللة ذكةروين،
سلتؽؾم ً
أوال طن كقف أفرق بقن الخالف الؿؿدوح والخالف الؿؾغي وما هي درجات الخالف.
أيضا ثاك ًقا طن كقف دراسة الػؼه إن أمؽن الوقت.
ثم سلتؽؾم ً
ثم كقف كتعامل مع الخالف الؿبثوث يف كتب الػؼفاء.
ثم سقـتفي حديثي بالدطاء وبال الة طؾى كبقـا ﷺ.
فلول حديثـا سقؽون طن كقف كػرق بقن الخالف الؿعتبالر ويقالر الؿعتبالر؟ ،أو بؾغةة أخةرى مةا هةو
الخالف واالختالف؟
غقر الؿعترب خالف ،والؿعترب اختالف.
كقف كػرق بقن الخالف الؿعترب وغقره؟
كػرق بواسطتفا بةقن الخةالف الؿعتةرب وغقةر الؿعتةرب ،ولةذلك يؼةول
طـدكا هـاك مسائل كستطقع أن ّ
صاحب «الؿراقي»:
ولةةةةقس كةةةةل خةةةةالف معتةةةةرب

إال خال ًفةةةا لةةةه حةةةظ مةةةن الـظةةةر

ال شك لقس كل قول قد ققل ،وال أمر قد كتب يف كتةب الػؼفةاء أو غقةرهم معتةرب ،فؽةم مةن أشةقاء
كثقرا ما تجد يف
مؽتوبة ،ال يـظر فقفا الػؼفاء ،ويؾغو ا حتى يف داخل الؿذهب الواحد طؾى سبقل الؿثالً :
كتب فؼفاء الؿذهب ،الؿذاهب الؿختؾػة األربعة أ م (يزيػةون) ٰهةذا م ةطؾح مشةفور طـةد الجةويـي
بخ وصه تزيقف الؼول بلن يؼول لك ٰهذا الؼول مؾغي هو مزيف أي ال ي ح كسبته إلى مذهب الشةافعي
وأصحابه ،وكثقر ما يذكر ذلك الجويـي ،وقد أشقر بعد قؾقل بعض األمثؾة.
كستطقع أن كؿقز بقن الخالف الؿعترب وغقر الؿعترب بجفات.
أكاسا قد يستدلون بلدلةة ال ت ةح مطؾ ًؼةا ،كةلن يؽةون أصةل الةدلقل
األمر األول :باطتبار دلقؾه ،فنن ً
مثال دلقل مختؾف فقه ،وال واب إلغاء ،مثل ما يرى بعض الـةاس
حديث موضوع ،أو يؽون أصل الدلقل ً
ذكر ذلك البقجوري أن بعض الـاس يرى حجقة ما يؼع يف وهن الشخص ما يؼةع يف وهـةه ومةا ويظـةه يف
ومرجحا بقن األقوال ،إذن يف ٰهذه الؿسللة مباحث أصولقة أكثر ،فؼد كـظر يف الدلقل فؼد
دلقال
كػسه ،يظـه ً
ً
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يؽون الدلقل مؾغي ،إذن فؿا كان دلقؾه مؾغ ًقا فنكه حقـئذ يؽون الؼول مؾغي.
ومن الدلقل الؿؾغي ما أجؿعت األمة طؾى كسخ حؽؿه ،مثل حديث ذكرته لؽم قبل قؾقةل جةاء طةن
الـبي ﷺ أكه قال« :إكؿا الؿالام مالن الؿالام» حةديث صةحقح ،ال يجةب الغسةل إال بةاإلكزالٰ ،هةذا معـةى
الحديث ،وال أحد يشك يف صحة ٰهذا الحديث والذي هو يف «صحقح مسةؾم» ،وجةيء ب ةقغة الح ةر
«إكؿا» إن ودخؾت طؾقفا ما الؽافقة التةي تؽةف طؿؾفةا والتةي تػقةد الح ةر فةال يوجةب االغتسةال إال
اإلكزال ،دلقل صحقح وال شك فقه؛ لؽن ثبت كسخه ،وأجؿعت األمة كؿا قال الشقخ تؼي الدين بـاء طؾى
أثر طؿر :أجؿع ال حابة بعد ذلك طؾى كسخه باألحاديث التي وردت «إذا التؼالى الختاكالان»« ،إذا جؾالس
بقن شعبفا األربع ثم جفدها فؼد وجب الغسل» وهؽذا.
إذن الحديث الؿـسوخ يؾزم العؿل بالـاسخ وطدم العؿل بالؿـسوخ ،ولذلك ذكر يعـةي يف أحاديةث
مختؾف هل هي مـسوخة أم ال ،ويف أحاديث مجؿع طؾةى كسةخفا ،وقةد ذكةر الرتمةذي أربعةة أحاديةث
أجؿع أهل العؾم طؾى طدم العؿل هبا ألجل أ ا مـسوخة ،ثم جاء ابن رجب  $تعالى فةزاد طؾةى ٰهةذه
األحاديث يف شرحه لؾعؾل أحاديث أخرى التي أجؿع أهل العؾم طؾى طدم العؿل هبةا إمةا لـسةخفا أو يف
صورة أو صورتقن لتلويؾفا ،والغالب أن الجؿقةع لؾـسةخٰ ،هةذه مجؿةع طؾقفةا ،ولةـعؾم أن قضةقة كسةخ
ً
الحديث وطدم كسخه فقه خالف ،ومن أقل الػؼفةاء ً
وإطؿةاال أي ومةن أكثةرهم
قةوال بـسةخ األحاديةث
ً
إطؿاال لؾحديث وطدم هم فؼفاء الحـابؾة والبحث يف ذلك صويل .إ ًذا اكتفقـا من اطتبار الدلقل.
األمر الثاين :يـظر باطتبار الؼائل فؾقس كل رجل اكتسب لؾعؾم أو تعؿم بعؿامة الػؼفاء فنن قوله يؽون
معتربًا ،ولذلك يؼول مالك بن أكس إمام دار الفجةرة وهةو مةن هةو أجؿعةت األمةة طؾةى جاللةة قةدره
معؿؿا أين أهل لؾػتوى ،قال ابن ك ر الدين لؿةا كؼةل
ومؽاكته يف العؾم قال :لم أفت حتى شفد لي ستون
ً
ٰهذا األثر طـه يف كتابه «أوضح الؿسالك» أو كذا قال :ولم يؽن يتعؿم يف ذلك الزمان إال فؼقه ،إ ًذا العؾؿاء
هم الذين يعرفون العؾم ،ومن تطبقؼاهتم يف ذلك أن فؼفاء الشريعة يؼولون :إن أهل األهواء والبدع الةذين
خالػوا أهل السـة يف أصل االستدالل ال يؼبل خالففم ،الرافضة ،الخوارج ،يلتقـا رجةل اآلن ويؼةول :إن
الخوارج يؼولون بجواز زواج الرجل أن يلخذ طؿته وأن يتةزوج بخالتةه ففةل كلخةذ بؼةولفم؟ ققةل ٰهةذا
الؽالم أكا ال أقول شيء احتؿال بل ققل ووجد وذكر يف بعض الؽتب الؿعاصرة ،و ٰهذا خطل جدا ما يجوز
ٰهذا خالف مؾغي فؾقس قائؾه معترب ،مثال ذلك رجل مشفور جدا بعض الـاس يجةد إجؿاطةات كثقةر مةا
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يؼول الؿوفق :وأجؿعوا طؾى ٰهذه الؿسللة ولم يخالف يف ذلك إال إبراهقم بن إسؿاطقل بن ُطؾقة وأبو بؽر
األصم ،فبعض الـاس يؼول قولفؿا حجة طؾى سبقل الؿثال حقـؿا قاال :إن ديةة الؿةرأة مثةل ديةة الرجةل
قال :قولفؿا حجة خالف كلخذ بؼول همالء ،لؽن ٰهذان االثـان قولفم باصل مؾغي أجؿع العؾؿاء طؾى أن
قولفم باصل لؿخالػته يف أصل االستدالل؛ أل م ال يرون العؿل باألحاديث وهم معتزلةة ،وإن كةان ابةن
طؾقة أبوه من طؾؿاء الحديث؛ لؽن ابـه لقس كذلك ،إ ًذا يجب أن كـظر من العالم و ٰهذا له أمثؾة كثقرة جةدا
ال أريد أن أصقل فقفا ألجل الوقت ،لؽن ال بد أن يـظر العالم.
ولذلك اكتبه ل ٰفذه الؿسللة من خ ائص الدين :أكه ال يمخذ إال طن معةروف بةه ،يؼةول طبةد اهلل بةن
الؿبارك يف مؼدمة «صحقح مسؾم» كؿا كؼؾه مسؾم يف مؼدمته أكه قال :اإلسـاد مةن الةدين فةنن ققةل طؿةن
بؼيٰ ،هذا األثر شرح يف ثالث كتب ،اإلسـاد من الدين فنن ققل طؿن بؼي ،كحن ال كلخذ ديــةا وطؾؿـةا إال
طن الؿعروفقن وال كلخذه طن الؿجاهقل ،يف الؼديم أكا أتؽؾم طن الػؼفاء ،قؾةت لؽةم :إخبةاريون الةذين
آثارا ال يؼبؾون رواية الؿجفول ،وكذلك الػؼفاء يؼولةون الرجةل
يؼولون األخبار سواء كاكت أحاديث أو ً
الذي ال يعرف فؼوله مؾغي ،هـاك كتب فؼفقة موجودة وفقفا خةالف ،وأصةحاب ٰهةذه الؽتةب الخالفقةة
مبثوث خالففا يف الؽتب األخرى فؿا تػرد به ٰهذا الرجل ال كؼبؾه ،ما السبب؟ أكـا ال كعرف ٰهذا الؿملف.
أضرب لؽم مثال صب ًعا األمثؾة كثقرة ،أضرب لؽم مثال طـد الحـابؾة وآخر إن شئتم طـد الحـػقة.
الحـابؾة طـدهم كتاب يسؿوكه «الروضة الػؼفقة» ٰهةذا الؽتةاب «الروضةة الػؼفقةة» طـةدكا روضةتان
روضة فؼفقة وروضة أصولقة ،األصولقة كل صالب الشريعة درسوها ،وأما الروضة الػؼفقة ف ٰفةذا مػؼةود،
لؽن فقه خالف مبثوث يف «اإلك اف» من صاحب ٰهذه «الروضةة الػؼفقةة»؟ ال يعةرف ،يؼةول الؼاضةي
طالء الدين الؿرداوي يف مؼدمة كتابه قال :وجدت كتا ًبا اسؿه «الروضة» وال أطرف مملػه.
والعجقب أن يف ٰهذا الزمان من وجد ً
قوال اكػرد به صاحب «الروضة» يف مسللة تتعؾق بؿسةائل بةاب
الجفاد فـ رها ،وجعؾفا هي األصل وألغى اإلجؿاع الذي حؽاه الؿوفق فقفا.
إذن يجب أن كعرف أن لقس كل خالف معترب إال خال ًفا له حةظ مةن الـظةر ال بةد لةه شةروط حتةى
الؼائل.
وكذلك يؼال يف الؽـقة لؾزاهدي فنن بعض الحـػقة يؼول :إن الزاهدي ٰهةذا كجةم الةدين الزاهةدي ال
يعرف ،ولذلك ما تػرد به صةاحب «الؼـقةة» يؼةول لةه كتةاب مخطةوط ال يعتةرب خالفةه وال يـظةر إلقةه،
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وبعضفم قال :بال الزاهدي معروف وذكروا له ترجؿة يف سطرين أو ثالثة وقالوا :إن الخةالف معةروف؛
ألكه قد طرف ذلك الرجل.
أكا ق دي من ذلك أكـا يجب أن كـظر لؾعالم صب ًعا من باب األمور الشيء بالشيء يذكر بقن الـبةي ﷺ
رجةال أيت يؼةول:
ً
أن يف آخر الزمان يلخذ الـاس العؾم طن الؿجاهقل فػي ال حقح أن الـبةي ﷺ ذكةر أن
«جاءين رجل أطرف وجفه وال أطرف اسؿه» ،سبحان اهلل العظقم و ٰهذا يف زماكـا كثقةر ،فؿةا طؾقةك إال أن
تػتح جفاز الذي يف جقب كل واحد مـا فتـظر يف وسائل التواصل فتلتقك من الػتاوى واألحؽام والتؼعقةد
والتػ قل؛ بل الحؽم طؾى الـاس بالؽػر واإلسالم من أكاس ال تعرف اسؿفم كاهقك أن تعرف وصػفم.
إذن إخبار الـبي ﷺ يف محؾه وأهل العؾم بقـوا ذلك ال بد أن يعرف الدين طؿن أخةذ وذلةك العةرف
يعرف بلشقاخ ،الرجل بلشقاخه فنن ذهب أشقاخه فال خقر يف الـاس فنذا ذهب األشةقاخ فةال خقةر فةقفم،
ٰهذه مسللة صويؾة ال كريد أن كطقل فقفا.
الؿؼ ود من ٰهذه الؿسللة ما هو؟ أن مؼ ودكا أن الخالف ال بد أن يـظر باطتبار قائؾه من هو.
األمر الثالث الذي كـظر فقه يف الخالف أكـا كظر باطتبار الؿستـد وباطتبار الؼول ،وكـظةر ثال ًثةا باطتبةار
أيضا.
الؼوة ،صب ًعا فقه اطتبارات أخرى غقر ٰهذه ً
ّ
باطتبار الؼوة ،اكظر معي الخالف لقس درجة واحدة.
 ففـاك خالف وهو أضعف شيء الؿؾغي ،هـاك خالف مؾغي.
 وهـاك خالف شاذ.
 وهـاك خالف ضعقف.
 وهـاك خالف قوي.
أربع درجات لؾخالف ،وتستطقع أن تزيد غقر ذلك:
 وهو الؿفجور بعضفم يزيد الؿفجور يعـي كان موجو ًدا ثم ألغي.
كؿر طؾى ٰهذه بسرطة ألجل الوقت أما الؿغؾي ففو الذي اختةل أحةد شةروصه التةي ذكةرت بعضةفا
وهـاك غقرها ،ففو مؾغي وجوده وطدمه سةواء ،ولةذلك يؼةول ابةن طؾقةة وأبةو بؽةر األصةم والرافضةة
والخوارج وغقرهم والؿعتزلة ال يـظر لخالففم ،صب ًعا بعض الـاس أدخل مع هةمالء الظاهريةة فؼةال :إن
الظاهرية ال يعتد بخالففم وما اكػردوا به ،ولقس األمر كةذلك ولةذلك ألػةت يعـةي بحةوث مـػ ةؾة يف
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قضقة هل يعتد بخالف الظاهرية أم ال؟ ٰهذا واحدٰ ،هذا مؾغي وجوده وطدمه سواء.
مفجةورا يعـةي وجةد يف زمةان معةقن ثةم
مفجورا ،اكتبه معي أن يؽون خالف
األمر الثاين :أن يؽون
ً
ً
أجؿعت األمة طؾى إلغائه ،و ٰهذه هي الؿسللة التي يذكرها الػؼفاء بؼولفم :إذا وجد خالف طؾى رأيقن ثم
أجؿعت األمة طؾى أحد هذين الرأيقن ففل ٰهذا اإلجؿاع يؽون راف ًعا لؾخالف أم ال؟ ٰهذه صورة.
ٰهذا الخالف فقه قوي جدا أن اإلجؿاع طؾى أحد الرأيقن يؽاد يؽون مؾغ ًقةا لؾثةاين ،والخةالف يعـةي
الؼوة ل ٰفذا الرأي.
ال ورة الثاكقة :إذا كان الخالف يف ثالثة أقوال ثم اتػق الػؼفاء طؾى قولقن وتركوا الؼول الثالةث لةم
يؼل به أحد؛ لؽن الخالف ما يزال موجود ،ما أجؿعوا طؾى أحد األقوال ،وإكؿا اتػؼوا طؾى إطؿال قةولقن
وترك الثالث ،مثل أقوال السؾف وغقرهم ،ففل يجوز لؾؿتلخر أن يلخذ بالؼول الثالث الذي لم يمخةذ بةه
قبل أم ال؟ ٰهذه الؿسللة مشفورة تسؿى بتؼؾقد الؿقت ،فؿن األصولققن صب ًعا مةن يؼةول :ال يجةوز تؼؾقةد
الؿقت؛ بل ال بد من التسؾسل بالؼول فال بد أن الشقخ يلخذ ٰهذا الؼول طن شةقخه وشةقخه وهؽةذاٰ ،هةذا
الؼول قال به ابن صػي الفـدي والباقالين كسقت ،وبعضفم يؼةول :يجةوز وهةو قةول أغؾةب األصةولققن
يجوز تؼؾقد الؿقت وهو إذا كاكت الؿسللة طؾى ثالثة أقوال فاتػق الػؼفاء بعد ذلةك طؾةى قةولقن وتركةوا
الثالث ،و ٰهذه لفا كظائر كثقرة جدا بشرط أن يؽون الؼول معتربٰ ،هذا يسؿى الخالف الؿؾغةي ،الؿؾغةي أن
يؽون معتربًا لؽن أجؿعوا طؾى خالفه إذا كان قولقن ال إذا كان ثالثة أقوال ،و ٰهةذه مسةللة أصةولقة ال بةد
لؿن يـظر يف الخالف أن يعرففاٰ ،هذا يسؿى الخالف قؾـا الؿؾغي والخالف الؿفجور.
مةثال ابةن رشةد و ُدرس
الـوع الثالث :الذي يسؿوكه الخالف الشاذ ،وأكثر من يعرب هبٰةذا االصةطالح ً
اصطالحه يف رسالة صبعت يف مجؾدين أو مجؾد ضخم ،الخالف الشاذ يعـي خالف قال بةه رجةل معتةرب
مةثال طؾةى سةبقل الؿثةال يؼةول ابةن
قوله ومعترب أصول استدالله؛ لؽن ٰهذا الؼول شذ به ،ولذلك يؼول ً
مةثال أكةه
قدامة :وقد شذ ابن طباس ﭭ يف باب الػرائض يف خؿس مسائل ،فعؾى سبقل الؿثال لةو قؾـةا ً
يرى طدم طول الؿسائل ما يرى العول فعؾى الؿسللة التي قبؾفا الرأي الذي قبؾه كثقر من أهل العؾم يؼةول
إن قول ابن طباس يف طدم العول مؾغي لإلجؿاع طؾى خالفه ،ومن أهل العؾم مةن يةرى أكةه لةقس مؾغ ًقةا
وإكؿا هو شاذ ،ولذلك ألؿح ابن كثقر إلى أن ٰهذا الؼول له من تبعه فقه فؾقس مؾغقا فال يةزال لةه أتباطةه يف
قضقة طدم العول وإكؿا تؼديم من قدمه اهلل و ٰهذه مسللة يعـي مسللة أخرى.
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أكا ق دي من ٰهذه الؿسللة أن الخالف الشةاذ أقةل وكثقةر اكتبةه معةي ،وكثقةر مةن الةذين يحؽةون
مفجورا أو شا ًذا لم ُيعؿؾوه ،كثقةر مةـفم لةم يعؿؾةه
اإلجؿاطات إذا حؽوا إجؿا ًطا إذا رأوا خال ًفا مؾغ ًقا أو
ً
و ٰهذه صريؼة ابن الؿـذر و ٰهذه صريؼة من تبعه كالـووي والؿوفق وكثقر مةن الةذين يحؽةون اإلجؿاطةات
يروون ٰهذه.
صقب األمر الرابع واألخقر وهو قضقة الخالف الضعقف ،والخالف الضعقف يعـةي أن يؽةون هـةاك
مسللة فقفا قوالن فقذهب لؾضعقف.
والؼوي أن يؽون الؼوالن يعـي وسقؾة الرتجقح بقـفؿا تؽون دققؼة جدا ولقست واضحة وبقـةهٰ ،هةذا
طؾى سبقل اإليجاز ،لو أردكا أن كلخذ محاضرة كامؾة يف درجات الخالف ألمؽــا بسفولة.
كبدأ بالؿسللة التي بعدها وأوجزت يف ٰهذه الؿسللة ،كبدأ بالؿسللة التي بعةدها طشةان الوقةت ،وهةي
مسللة كقف تتعؾم الخالف ،أضن بؼي تؼري ًبا طشةر دقةائق أو ربةع سةاطة كقةف اإلكسةان يةتعؾم ويةدرس
الخالف؟
طالؿةا لؾخةالف ،ولةذلك صةح طةن
أول مسللة اطؾم أكه ال يؿؽن أن يؽون الػؼقه ً
فؼقفا إال أن يؽون ً
السدوسي  $تعالى أكه قال :ما شم رائحة الػؼه من لم يعرف الخالف ،ال بةد أن تعةرف
قتادة بن دطامة َّ
الخالف ،ما شم رائحة الػؼه من لم يعرف الخالف ،ال بد أن تعرف الخالف ،لؿاذا؟ مفم طؾى الشةخص
أن يعرف الخالف؛ ألن الؿرء ً
أوال يحتاج الخالف لؽي يعرف الؿـاصات ،أكا ال أقول لك اطرف خةالف
األقوال؛ بل اطرف الخالف مع مـاصةهٰ ،هةذا هةو العؾةم الخةالف كؿةا سةقليت بعةد قؾقةل ،لؽةي تعةرف
الؿـاصات ٰهذا واحد.
األمر الثاين :لؽي إذا اجتفدت يف مسللة فال تؽن قد خالػت من سبؼك فقفا ،فعؾى سبقل الؿثال و ٰهذه
مسللة أخرى غقر التي ذكرهتا قبل قؾقل ،إذا اتػق الػؼفاء يف مسللة طؾى قةولقن ففةل يجةوز إحةداث قةول
ثالث أم ال؟ ٰهذه مسللة أصولقة مشفورة ،فنذا كـت طارفا لؾخالف فال يجوز لك أن تحدث خال ًفةا ثال ًثةا،
ولذلك يؼول أضرب لؽم مثال ،الشقخ تؼي الدين طؾقه رحؿة اهلل ألكةه فؼقةه كػةس مةرة اجتفةد يف مسةللة
وقال يف مسللة طدة الؿرأة فذكر قاطدة ومـاط قال :إن الؿرأة إذا كاكت فرقتفةا فرقةة يؿؽةن فقفةا الرجعةة
فتؽون لؿ ؾحة الزوج فتعتد الؼروء ثالثة قروء ،وأما إذا كاكةت الػرقةة لةقس فقفةا رجعةة فتؽةون العةدة
ألجل استرباء الرحم فتؽون قر ًءا واحدً ا ،قال :و ٰهذا مـضةبط إال يف مسةللة واحةدة فؼةط وهةي الؿطؾؼةة
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ثال ًثا ،فنن الؿطؾؼة ثال ًثا ال يجوز لزوجفا أن يراجعفا يف أثـاء طدهتا ،قال :وطؾى الؼاطةدة يؾةزم أن تؽةون
قر ًءا واحدً ا ولو ال أين أطؾم أحدً ا قال هبٰذا الؼول لؽان له حظ من الـظر ،صب ًعا بعض الـاس مثل البعؾي أكةه
يرى ٰهذا الرأي ،وما قال به قال :ال أطؾم أحد قال به فال أقول به ،لؽن ذكروا بعده بعةد كالمةه ذاتةه ذكةر
ابن الؼقم أكه قال :وقد قال ابن الؾبان من الشافعقة ٰهذا الؼول فؾعل الشقخ ربؿا يؿقل إذا طؾم بخةالف ابةن
الؾبان األمر ربؿا ال يعترب بخالف ابن الؾبان ألكه ّ
متلخر ،أكا ق دي من ٰهذا اكظر يعـي اإلكسان ال يحةدث
ً
أقواال ال يسبق إلقفا ،السبب أكه لم يعرف الخالف.
وكثقر من الـاس يحدث
توسع مدارك الػؼقه وتجعل الؿرء يـظةر بؿـاصةات مختؾػةة ويةرجح،
األمر الثاين :أن معرفة الخالف ّ
ولذلك يف بعض الؿذاهب أوسع من بعض الؿذاهب يف ٰهذا الؿـاط ،فؿذهب أحؿد طؾى سبقل الؿثال أو
مذهب أصحاب أحؿد من أوسع الؿذاهب يف قبول الؿـاصات حتى قال الطويف :إن مذهب أحؿد مذهب
اجتفاد فقسع الؿذاهب كؾفاٰ ،هذه لفا يعـي حديث غقر ٰهذا الحديث ،أكا ق دي أن معرفة الخةالف مفةم
جدا وله فائدة كبقرة جدا.
كقف تعرف الخالف بسرطة؟ اإلكسان لو جؾس طؿره كؾه أراد أن يحػظ الخةالف مةا اسةتطاع ،فةنن
الخالف من الؽثرة ومن السعة ومن التشتت ومن التـوع ،ومن االختالف يف صريؼة حؽايتةه ،فقةه خةالف
يف صريؼة حؽاية الخالف.
وذلك طـد الؿذاهب هـاك شيء يسةؿوكه الطريؼةة ويؼ ةدون بالطريؼةة يف الؿةذهب كقةف يحؽةى
الخالف فقه ،شوف كقف يحؽى الخالف ،حؽاية الخالف فقفا خالف.
ضفةرا أبؼةى إن
أرضةا قطةع وال
إذن الؿرء لو أراد أن يعرف الخالف سقطول وسق بح كالؿـبةت ال ً
ً
أراد أن يحػظ ذلك كؾه ،ولذلك يؼول أهل العؾم :من أراد أن يعرف الخالف ال بد أن يؿر بلمور.
األمر األول :ال بد أول درجة أن يبدأ بؿذهب وقول يبـي طؾقه الخالف الذي بعده أكت تريد أن تبـةي
قوال ثم اكتؼل لؾؼول الثاين والثالث وهؽذا ،إ ًذا اطرف ً
خذ ً
قوال واحدً ا ثم اطرف الخالف بعده.
الدرجة األولى ما هي؟ أن تلخذ ً
قوال واحدً ا أكا أتؽؾم طةن الةذي يريةد أن يعةرف الخةالف لقؽةون
فؼقفا ،وال أتؽؾم طن الذي يريد فتوى ،اكتبه أكا أتؽؾم طن من يريد الخةالف ويؽةون فؼقةه ويؽةون طةالم
ً
ومطؾع.
إذن أول مسللة طـدكا ما هي؟ هو أن تعرف ً
قوال واحدً ا تبـي طؾقه ،وقد جرت طادة أهةل العؾةم أ ةم
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يبـون تػؼففم وتعؾؿفم ومعرفتفم بلحد الؿذاهب األربعة الؿتبوطة ،وحؼقؼة بعض صؾبة العؾةم مةر طؾةي
يبدأ تعؾؿه بغقر ٰهذه الؿذاهب األربعة الؿتبوطة إما تؾػق ًؼةا وإمةا اتبا ًطةا لؿةذهب غقةر متبةوع ولقسةت لةه
مدرسة ولقست له مملػات مخ وصة فقه فق بح حقـئذ يف تػؽقره الػؼفي غقر مر ّتب ،ثق أكك لةن تؽةون
مرت ًبا ،ال يف التـظقم وال يف معرفة الخالف وال يف غقره ،ولذلك الطريؼة السوية أن تلخةذ أحةد الؿةذاهب
األربعة الؿتبوطة فتعرففا.
ثم بعد ذلك الدرجة الثاكقة :أن تعرف مسائل اإلجؿاع قد تؼدم درجة طؾةى درجةة يف قضةقة التؼةديم
والتلخقر أمر سفل لؽن الدرجة األولى ال بةد مـفةا لؿةاذا؟ ألن الؿةرء إذا طةرف مسةائل اإلجؿةاع فنكةه
سقخرجفا من الخالف ،خالص اكتفت الؿسللة مجؿع طؾقفا فال يحتاج أن كعرف مسائل الخةالف ،وقةد
يتوسع بعض أهل العؾم يف مسائل اإلجؿاع فقورد مسائل اإلجؿاع ويورد معفا ما يسؿى بؿسائل االتػةاق
وهي التي اتػؼت طؾقفا الؿذاهب األربعة الؿتبوطة ،فنكه يف غالب الؿسائل وجؾفا ال يعدو الحق أن يؽون
يف أحد ٰهذه الؿذاهب األربعة أقول يف جؾفا ،وإن كان ابن رجب جزم أكه يف جؿقع الؿسةائل بةال اسةتثـاء
مثل الشقخ تؼي الدين ابن تقؿقة ،لؽن كؼول :من باب األغؾب فاالحتقاط يف الؾػظ أولى مةن الجةزم فقةه،
إ ًذا الؿسللة الثاكقة أن تعرف مسائل اإلجؿاع ،صب ًعا لفا كتبفا ما أضن الوقت يؽػي ألذكرها.
األمر الثالث :أن تعرف الخالف الؼريب يسؿقه الؿالؽقة بالخالف الـازل ،والؿةراد بةالخالف الـةازل
الخالف يف داخل الؿذهب ،ال يؿؽن لشخص أن يعةرف الخةالف العةالي بةقن الؿةذاهب حتةى يعةرف
الخالف الـازل ،ومعرفة الخالف الـازل يؽون بثالثة أشقاء.
الؿسللة األولى :يؽون بؿعرفة ما ال خالف فقه يف الؿذهب ،فعؾى سبقل الؿثال الوقت أكا ال أريةد أن
أدخل يف الؿذاهب األربع هـاك كتب يف مذهب أحؿد طـقت بذكر ما ال خالف فقه ك احب «اإلك ةاف»
ومثال طؾى سبقل الؿثال ابن أبي موسى الفاشةؿي
كثقرا من الؿسائل التي ال خالف فقفا يف الؿذهبً ،
أطد ً
كثقرا بذكر الؿسةائل التةي ال خةالف فقفةا يف الؿةذهب ،ف ٰفةذا
الشريف أبو طؾي يف كتاب «اإلرشاد» ُطـي ً
الؽتاب من أغراضه األساسقة ما لقس فقه إال رواية واحدة يف الؿذهبٰ ،هذا واحد.
اثـقن :أن تعرف الخالف الـازل الؿذهبي الؿفم فنن كل مذهب من الؿذاهب الػؼفقة بةال اسةتثـاء -
ركزوا معي الؿحاضرة صالت لؽن سلخت ر -كل مذهب من الؿةذاب الػؼفقةة بةال اسةتثـاء يوجةد فقفةا
دائؿةا قةولقن ،يعـةي الشةافعقة طـةدهم
قوالن وثالثة وأربعة وخؿسة يف داخل الؿذهب؛ لؽـفم يؼةدمون ً
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مثال وهؽذا.
السؾسؾة يف الؼولقن ،ألبي محؿد الجويـي ً
طـد الحـابؾة طـوا بؼولقن الؼاضي أبو يعؾى كان يجؿع الؼولقن يف الروايتقن والوجفقن وتؿؿه ابـةه يف
كتاب «التؿام» الؼاضي أبو الحسةقن ،ثةم بعةد ذلةك ألغةي ٰهةذان الؼةوالن ،فؽةان االطتؿةاد يف الؼةولقن
والروايتقن طؾى ما ذكره صاحب «الؽايف» الؿوفق ،فنن الؿوفق يف «الؽايف» ُطـي بلقوى روايتقن ،ثةم بعةد
ذلك طـد الؿتلخرين واكتبه لؽؾؿتي ٰهةذه الؿتةلخرين مةن الحـابؾةة ُيعـةون بؼةولقن ولةذلك الػؼفةاء مةن
الج َّراطةي يف «غايةة
مشايخـا يعتـون هبا الؿذهب والؼول الثاين الذي هو اختقةار يسةؿى باالختقةار سةؿاه ُ
دائؿا الروايتان يسؿى باالختقار ،ويعـون باالختقار اختقار ثالثالة الشالقخ تؼالي الالدين،
الؿطؾب» باالختقار ً
وتؾؿقذه ابن الؼقم ومن سار عؾى صريؼتفم كابن قاضي الجبل وابن مػؾح والشؿس الزركشي ومن مثؾفم،
ولذلك ذكر الجراطي يف «غاية الؿطؾب» اكه يذكر الؿشفور والرواية الثاكقة ويسؿقفا االختقار وهو اختقةار
الشقخ تؼي الدين ،ولذلك الػؼقه الحـبؾي ال يؿؽن أن يضةبط ٰهةذا الؿةذهب إال بؿعرفتةه ضةبط الروايةة
دائؿةا
الثاكقة التي اطتؿد الؿتلخرون بعد الؼرون الثامن اطتؿاد ما رجحه الشقخ تؼةي الةدين غال ًبةا ولةقس ً
يسؿو ا الرواية الثاكقة.
ثم بعد ذلك الؿرحؾة الثالثة أن يعرف كل خالف الؿذهب وهو صعب جةدً ا ويعةرف الؿغؾةي وغقةر
الؿؾغي و ٰهذا صويل جداٰ ،هذا يسؿى الخالف الؿذهبي.
األمر الثالث وأختم به وهو الخالف العالي بقن الؿذاهب األربعة وخالف الؿذاهب األربعةة كةذلك
فقه خالف قريب وفقه خالف بعقد من حقث االطتبار ،والشخص أن يحقط بؽل مسللة من كتب الخةالف
صعب جدا ،وقد ألف الػؼفاء كت ًبةا مخ وصةة سةؿوها بؿةاذا؟ بؽتةب رؤوس الؿسةائل ،كتةب رؤوس
الؿسائل ٰهذه يؼولون :أن ٰهذه الؿسائل هي أهم الؿسائل التي يجب طؾى صالب العؾم أن يعرففا ،فالػؼقةه
الحـبؾي أو من أراد أن يتػؼه طؾى صريؼة أحؿد كل الؿذاهب كػس الطريؼة بال خالف يبدأ بؿذهبه مشفور
الؿذهب ثم يـتؼل بؿعرفة الؿسائل اإلجؿاطقة والخالف الـازل ،إن أراد العالي والـازل غقر الروايتقن ثةم
يـتؼل لؾخالف العالي فقبدأ ً
أوال بؿاذا؟ برؤوس الؿسائل؛ وهي أهةم الؿسةائل التةي فقفةا خةالف ،وقةد
ألػت فقفا كتب الشريف أبو جعػر له كتاب مطبوع يف مجؾدين الذي حؼؼه الشقخ طبد الؿؾك بةن دهةقش
وهو يسؽن  $قري ًبا من هـا تويف طؾقه رحؿة اهلل وهو من طؾؿاء ٰهذه البالد طؾقه رحؿةة اهلل ،ولةه جفةود
تذكر فتشؽر ،و ٰهذا الرجل من الذين كػعوا مذهب أحؿد يف التحؼقق وإخراج كتةب مةا يعؾةم هبةا إال اهلل،
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كتاب يعـي «شرح البفاء طؾى الوجقز لؾدجقؾي» لو ال توفقق اهلل ً ۵
وأخقةرا ثةم أن الشةقخ وجةده
أوال
ً
بغقر اسؿه لؿا طرفـةاه اآلن ،فلسةلل اهلل  ۵أن يغػةر لؾشةقخ وأن يرحؿةه وأن يجزيةه وسةائر مشةايخـا
ووالديـا بالجـةٰ ،هذه الؿسللة التي هي قضقة الخالف العالي والـازل صب ًعا فقه خالف قضقة كقف كعرفه.
األمر األخقر كقف كستثؿره؟ أضن الوقت اكتفى أو بؼي شيء؟ بؼي؟ بةاقي طشةر دقةائق أكةا أكؿةل يف
الؽتب ومعرفتفا كقف كعرف الخالف أو اكتؼل كقف تتعامل مع الخالف؟
دطوكا كتؽؾم مع الؽتب مفم جدا..
إذن أكا أريد أن أطرف ٰهذا الشيء كثقر من صؾبة العؾم حقـؿا يليت يف بحوثه العؾؿقة يف الجامعةات هةو
يورد ً
قوال لؿذهب ما يورده طؾى غقر وجفه ،لؿاذا؟ ألكه إذا أراد أن يـؼل الخالف كؼؾه مةن الؿوسةوطات
و ٰهذا خطقر جدا ،خطقر جدا أن تـؼؾه هبٰذه الطريؼة ،يجب طؾقك إذا أردت أن تـؼل الخالف أن تـؼؾةه مةن
الؽتب التي ُطـقت بالخالف أول مرحؾة تـؼؾه من الؽتب التي طـقت بالخالف ،تـؼل من «الؿغـةي» كتةب
كثقرا أن الؿةرء إذا كةان يـؼةل الخةالف
الخالف «اإلشراف» لؾؼاضي طبد الوهاب وغقره ،ولذلك يؾحظ ً
مباشرة من الؽتب يخطئ يف الػفم فالؾغات تختؾف ،الؿةذاهب كةل مةذهب لغتةه تختؾةف م ةطؾحاته
تختؾف ،أحقاكًا قسم الباب كؾه الحـابؾة يسؿون الؽػالة ضؿان غقرهم يسؿقفا كػالةة شةوف بةاب كامةل
يختؾف باب كامل يختؾف فتسؿقة الؿسائل وتسؿقة ال ور يختؾف.
ولذلك أولى ما يرجع إلقه بل أول ما يرجع إلقه طـد حؽايات الخةالف أن ترجةع لؾؽتةب الؿخت ةة
وذلك العز بن طبد السالم وهو إمام جؾقل فؼقه من فؼفاء الؿسؾؿقن وال شك الؽبار قال :ما صابت كػسةي
لؾػتوى حتى وقػت طؾى «الؿغـي»؛ ألن الؿغـي يحؽةي الخةالف ويعةرف مةا يحؽةي ،وأغؾةب حؽايةة
الؿوفق لؾخالف هو حؽاية بالواسطة ،فالشافعقة من كتب معقـةة ،والؿالؽقةة كةذلك ،وكةذلك الحـػقةة،
ولذلك كان اطتؿاد كثقر طؾى كتب الؼاضي طبد الوهاب كثقرة جدا وشقخه ابن الؼ ار وابن الؿـذر يـؼةل
مـفم ،فالرجوع لؾؽتب التي تحؽي الخالف مفؿة جدا لؿعرفة الخةالف ،وذلةك يف كثقةر مةن الؿسةائل
أصال يف كتب ذلك الؿذهب ،يؼول لةم أجةدها طـةد الحـػقةة ولؽةن
و ٰهذا مجرب يف البحوث ال تجدها ً
وجدهتا طـد من؟ طـد الؿوفق ،فوجودها يف الؿوفق صحقح ،لؽن ربؿا هي موجودة يف كتب لم ت ؾـا من
مثال ،أو كتب وصؾتـا لؽـك رجعت إلى ثالثة وأربعة ولم يذكرها.
كتب الحـػقة ً
مثال طـد الؿوريتاكققن يؼدمون «مواهةب الجؾقةل»
مثل طؾى سبقل الؿثال بعض الـاس وذلك مشفور ً
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الحطاب  $تعالى صاحب الؿواهب الرطقـي أول الؽتاب كان شةاد حقؾةه يف الطفةارة شةادد حقؾةه يف
قؾقال ،آخر كتابه مل جدً ا فؾذلك الجـايات ق قرة جدا ال تتجاوز أقةول يعـةي مائةة
الؿعامالت فطر شق ًئا ً
ومائة وشوية صػحة ال أدري كم بالضبط ،فؾذلك تبحث طن مسللة يف الجـايات يف «الؿواهب» لةم تجةد
ما يشػقك ،اكظر الحارثي ماذا فعل يف «شرح الؿؼـع» بةدأ بةاألخقر قبةل أن يبةدأ بةاألول فبةدأ بةالؿطبوع
بالشػعة والغ ب والعارية ،بدأ من العارية أضـه صب ًعا ما أكؿل األخقر إلى الـفايةة ومةا بةدأ وصةل األول
لؽـه لو أتؿه لؽان كتابه شرح الؿؼـع آية من اآليات يف مذهب أحؿد.
الحديث يف التعامل صويل جدا وال أريد أن آيت بشيء وأترك أكثةره ولؽةن أقةف طـةد ٰهةذا الؿحةل،
أسلل اهلل  ۵لؾجؿقع التوفقق والسداد وصؾى اهلل وسؾم وبارك طؾةى كبقـةا محؿةد وطؾةى آلةه وصةحبه
وسؾم أجؿعقن.
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شؽر اهلل لؾشقخ طبد السالم بن محؿد الشويعر طؾى ٰهذا التوجقه يف ٰهةذا الخةالف ،وكقػقةة اسةتثؿار
ٰهذا الخالف ،وما هو الخالف الؿػروض وما هو الخالف غقر الؿػروض ،وذكر قواطد وذكر أمورا طةدة
قد يتحدث طن بعضفا ،كستؼبل أسئؾتؽم ومداخالتؽم ومشاركات اإلخوة.
قبل ذلك كعؾن طن ضقف الؾؼاء الؼادم بؿشقئة اهلل  ۵وهو زائر أو ضةقف ألول مةرة يحضةر مثةل
ٰهذه الـدوة الؿباركة كدوة الشقخ طبد اهلل بن طبد العزيز بن طؼقةل  $وهةو الشةقخ الةدكتور ط ةام بةن
صالح العويد ،وسقحدد طـوان الؾؼاء بؿشقئة اهلل  ۵وكعؾـه لؽم طرب وسةقؾة التواصةل فقؿةا بقــةا وهةي
الواتس آب وتويرت وتؾقغرام وغقرها مةن الوسةائل الربيةد اإللؽةرتوين والػةقس بةوك ،يف أسةػل الورقةة
الؿوجودة وأذكر الرقم لؿن أراد التواصل برسالة إلةى كةدوة ابةن طؼقةل أو غقرهةا مةن الـةدوات أو مةن
الؿحاضرات التي تؼام بالؿساجد أو الدروس العؾؿقة ومـفا درس الشةقخ الةذي يؼقؿةه يف جةامع الةرواد
وغقرها ،الرقم ٰهذا هو  6160500035كعؾن لجؿقع الجوامع التي تؼام هبا الدروس العؾؿقة جامع ٰهذه الجزيرة
الراجحي وجامع الراجحي بشربا ،وجامع طثؿان بحي وادي وكذلك جةامع ال ةاكع يف حةي السةويدي
وجامع الؿواردي وجامع العؿري يف حي العزيزية وغقرها من الؿحاضةرات التةي تؼةام ومـفةا السؾسةؾة
التي تؼام يف جامع ح ة السديري يف حي الؿعرب والذي سقؽون ضقػـا يف لقؾة الجؿعة إن شةاء اهلل الشةقخ
طائض الؼرين ،ال ػحة تويرت صػحة الجوال الغربي تضع يف تويرت الجوال الغربةي تجةد إطالكةات ٰهةذه
التي ذكركاها جؿق ًعا ،الربيد اإللؽرتوين موجود يف أسػل الورقة من أراد أن يتواصل معـا.
وأيضا اقةرتح لـةا
حؿن وهو الذي بدأ اآلن ألكه هو صاحب اقرتاح ٰهذا العـوانً ،
الر ٰ
وكشؽر ألبي طبد َّ
طـوان الشقخ طبد اهلل العـؼري فؾه الشؽر طؾى ٰهذا التواصل مع ٰهذه الـدوة.
سمال () :هل وسائل اإلجؿاع كثقرة؟
حؿن الرحقم ،أما مسائل اإلجؿاع ففي موجودة وال شك ،ومةن الخطةل الؼةول
الر ٰ
الجواب :بسم اهلل َّ
بلن ال إجؿاع يف أحؽام الشرع ،فنن ٰهذا الؼول قول غقر صحقح.
ولؽن يجب أن كػرق بقن أمرين بقن إجؿاع قطعي يف ثبوته ويف مسةتـده يعـةي يف الوصةول إلقـةا مةن
الذي حؽاه ،وشيء يؽون أضعف ولقس قو ًيا فقفؿا ،واإلمام أحؿد  $تعالى حقـؿا قال :ال تؼل أجؿةع
كثقةرا مةن الـةاس يتوسةع يف
الـاس ،فؾعؾفم اختؾػوا .كان ق دوا هبٰذا كؿا كؼل طن طبد اهلل ابـه ق ده أن ً
حؽاية اإلجؿاع ،ولذلك كؼل طن اإلمام أحؿد ما يؼارب مسةللة هةو كػسةه حؽةى فقفةا اإلجؿةاع وكػةي
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الخالف ،مع أكه  $تعالى يحؽي يف مسائل أن ال خالف فقفا مع أكه هو كػسه مةن كؼةل الخةالف و ٰهةذا
يدلـا طؾى أن الػؼفاء رحؿفؿا هلل تعالى يف مسائل اإلجؿاع كوطان:
مسائل إجؿاطقة قطعقة يروكه دلقل يف ذاته.
األمر الثاين :أن تؽون مسائل إجؿاطقة وألغوا الخالف الذي فقفا ،فقؽون وسقؾة لؾرتجةقح ،و ٰهةذا مةا
يسؿى باإلجؿاع الظـي وغال ًبا ال يخالف بشرط أن يؽون الذي حؽاه من أهل العؾم.
أما طد مسائل اإلجؿاع فاهلل أطؾم كم هي ولؽن يؼولون :كل ما كان معؾو ًما من الدين بالضرورة فنكةه
مجؿع طؾقه وهو كثقر جدا بحؿد اهلل ٰ ،۵هذا واحد.
األمر الثاين :أن طد ًدا من األئؿة حؽى إجؿاطات جؿع بعض الؿعاصرين اإلجؿاطةات التةي حؽاهةا
الزهري محؿد بن شفاب ويف صبؼة صغار التابعقن ﭬ فوجد أكه حسب ما ذكر لي أكه وجد له أكثةر مةن
أربعقن إجؿاع حؽاه إجؿاع متؼدم ،واإلجؿاطات التي حؽاها الزهري يف الغالب أ ا إجؿاطات صةحابة،
أيضةا طةن غقةرهم
واإلمام أحؿد جؿعت إجؿاطاته فؼقةل أ ةا وصةؾت إلةى مائةة التةي حؽاهةا ،وكؼةل ً
إجؿاطات كالشعبي ٰهذه إجؿاطات متؼدمة لؾسؾف يحؽو ا ف ٰفذه موجودة.
األمر [الثالث بعض أهل العؾم طـي بذكر اإلجؿاطات ،ومن أشفرهم أبو بؽر بن الؿـةذر تةويف سةـة
ثالثؿائةةة وخؿسةةة وتسةةعقن يف كتابةةه «اإلجؿةةاع» و«اإلشةةراف» و«األوسةةط» فؼةةد حؽةةى كثقة ًةرا مةةن
اإلجؿاطات ،الؼاضي طبد الوهاب التغؾبي  $تعالى يف «اإلشةراف» ويف غقةره طةالم بغةداد بةل طةالم
الؿالؽقة مشر ًقا ومغر ًبا فنن الؿغاربة والؿ ريقن رجعوا يف مذهب مالةك لؽةالم الؼاضةي طبةد الوهةاب
فن م راجعوا شرح الؿازري طؾى التؾؼقن لؾؼاضي طبد الوهاب ،فػؼفم يرجع ل ٰفةذا الؽتةاب وهةو شةرح
التؾؼقن الؼاضي طبد الوهاب ،ففو يف الحؼقؼة أن فؼه الؿالؽقة الؿتةلخرين كؾةه يرجةع إلةى كةالم الشةقخ
كثقةرا
الؼاضي طبد الوهاب بن ك ر يسؿوكه الؼاضي أبو محؿد ،فالؼاضي طبد الوهاب كتبه جؿقؾة وأخذ
ً
مـفا من شقخه كابن الؼ ار ،ثم الؿتلخرون يجؿعون كابن طبد الرب الـووي ابن الؼطان يجؿعون مةا قالةه
األوائل يف الغالب.
سمال () :ما أبرز مسللة فقفا اختالف؟
الجواب :أبرز فقفا اختالف ،ال أطؾم واهلل ما ففؿت كل الػؼه فقه خالف.
سمال () :كؽؿل ٰهذه األسئؾة هل يمخذ بالرواية الضعقػة لإلمام أحؿد؟
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الجواب :إن كان يؼ د بالرواية الضعقػة حدي ًثا أو الرواية الضعقػة طـه ،الرواية الضعقػة يف الؿةذهب
كتؽؾم طـفا يف التعامل وما ذكره بعض الؿالؽقة ألف فقفا كتاب «رفع العتب والؿالم طن مةن قةال األخةذ
الؼول الضعقف ضرورة لقس بحرام» لؽن لم كتؽؾم طؾى الرواية الضعقػة حدي ًثا ربؿا يؼ د ففةل األئؿةة
يلخذون بالحديث الضعقف أم ال؟
كؼول :إن الحديث الضعقف ٰهذا من األلػةاظ التةي يختؾةف االصةطالح فقفةا ،فةنن كةان الؿؼ ةود
باالصطالح أكه ضعقف الؿوضوع الؿؽذوب طن الـبي ﷺ أو الؿـؽر ،والؿـؽةر طـةد الؿتؼةدمقن يشةؿل
الؿـؽر والشاذ وما يف معـى ٰهذا األمر؛ يعـي الذي قال به ثؼة ومن هو أوثق مـه وما خةالف فقةه الضةعقف
مـؽرا ،فالؿـؽر والضعقف شقئان واهان ال يمخذ به مطؾ ًؼا.
من هو أوثق مـه أو الثؼة ،كؾفم يسؿوكه ً
وأما ما كان فقه إطالل لبعض إسـاده فن م يلخةذون بةه بشةرصه ،وقةد ذكةر العالئةي إجؿةاع فؼفةاء
الحديث -كذا قال -إجؿاع فؼفاء الحديث ذكر ذلك يف «جةامع التح ةقل» طؾةى أكةه يحةتج بالحةديث
الؿرسل بشرصه ،وما شرصه يختؾف الـاس ،الشافعي ذكر أربعة شروط يف «الرسالة» وغقةره يزيةد وغقةره
يغقر وغقره يـؼص ،فالحديث الضعقف يمخذ به بشرصه:
 أن ال يخالف حديث أصح مـه.أصال من أصول الشريعة ،لذلك قال أحؿد :ألن آخذ بالحةديث أحةب إلةي
 األمر الثاين :أن يوافق ًمن أن آخذ بالؼقاس ،أكا أقول الدلقل ٰهذا حديث ضعقف ،الؿسللة فقفا ققاس ويوافق ٰهذا الؼقاس حةديث
ضعقف فؼال :ألن أقول إن دلقل ٰهذه الؿسللة هو حديث ضعقف أحب إلي من أن أقول إن دلقؾفا الؼقاس
الـتقجة واحدة ،و ٰهذا معـى قول أحؿد آخذ بالحديث الضعقف أحب إلي من أن آخذ بالؼقاس.
األمر الثالث :أن يتبع شواهد أو يعضده شواهد وهؽذا ،لذلك قةال أحؿةد لؿةا روى حةديث أبةيهريرة يف «الؿسـد» والحديث رواه هو يف الؿسـد قال :ال ي ح فقه حديث يعـي حديث «ال وضالوم لؿالن
لم يذكر اسم اهلل عؾقه» قال :ولؽن العؿل طؾقه يعـي أكا أطؿل به ،قال ال ي ح إسـاد ولؽن أطؿل به ،لةم؟
ألكه ثبت طن طؿر ﭬ أكه قال بـحوه ،وجاء طن كثقر من السؾف أ م قةالوا بةذلك ،فؿتؼةدمو أصةحاب
أحؿد يرون أن قوله ولؽن العؿل طؾقه لؾـدب والؿتلخرون يرون أكه لؾوجوب موافؼة لؾشارع.
الؿؼ ود من ٰهذا ماذا؟ أكه لقس كل حديث فقه إطالل أكه ال يحتج به مطؾ ًؼا ويستؿسك باألصل فةنن
كثقرا من األحؽام الؿتػق طؾقفا ،ولذلك يعـي أشقاء كثقرة مثل طـدك حديث الـبةي ﷺ ةى طةن
ٰهذا يرد ً
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بقع الؽالئ بالؽالئ ،قال أحؿد :ال ي ح فقه حديث ولؽـه إجؿاع ،أي أجؿع الـاس طؾى ٰهذا العؿل هبٰةذا
الحديث فلكا ق دي من ٰهذا أن الؿرء يجب طؾقه من فؼفه أن يعرف كقف االستثؿار يف األحاديث ولؽةن
يؼول أبو طؿر بن ال الح :إكـا حقن كحؽم طؾةى ضةعف ال طؾةى الـؽةارة والوضةع فنكؿةا كحؽةم طؾةى
اإلسـاد ال طؾى الحديث ،فؼد تضعػه أكت وقد صح طـد سػقان ،وسػقان قد يحتج بالحةديث ،وقةد ذكةر
أبو بؽر بن العربي يف «الؼبس» أن األئؿة الؿتؼدمقن إذا احتجوا بحديث فنكةه ت ةحقح مةـفم لةه ،وكحةن
كعؾم أن األساكقد لم تـؼل لـا جؿق ًعا وإكؿا كؼل لـا أشفرها وأبقـفا يف الستة ويف وغقرها ،كعم.
سمال ():ذكرتم أن دراسة اإلسـاد العالي له أربع مراحل ،ذكرتم األولةى وهةو رؤوس الؿسةائل ثةم
تؽؿل بسبب السمال طن الوقت فلرجو أن تؽؿل.
الجواب :كعم معرفة الخالف العالي يؿر بدرجات أربعة ال أدري ألن التؼسقم يليت أثـاء الحديث.
األمر األول :الدرجة األولى أن تبدأ بؿعرفة اإلجؿاع هبٰذا الرتتقب ،ألكةك إذا طرفةت الؿجؿةع طؾقةه
والؿتػق فقه وأكا ألحق الؿتػق به يف الؿجؿع طؾقه بدرجة واحدة يف حال الؼراءة مع التػريق بقـفؿا بحقةث
الحؼقؼة ،ولذلك ألف ابن هبقرة «اإلف اح» يف مجؾدين وهةي جةزء مةن «اإلف ةاح الؽبقةر» جؿةع فقةه
الؿسائل التي اتػق فقفا األربعة ،إ ًذا الؿسللة األولى أن تعرف الؿسائل الؿتػق طؾقفا ٰهذه تريح ذهـك.
الؿسللة الثاكقة :أن تعرف رؤوس الؿسائل ٰهذه الؿسللة الدرجة الثاكقة مفؿةة جةدا ورؤوس الؿسةائل
قؾت لؽم ققل أ ا مح ورة بخؿسؿائة مسللة ،وققل أكثر من ذلك.
األمر الثالث :أن تعرف مـاصات رؤوس الؿسائل ،شةوف مـاصةات رؤوس الؿسةائل ولةذلك الةذين
كتبوا يف رؤوس الؿسائل يذكرون تعالقل هي التي تؽون فر ًقةا بةقن مةذهب وآخةر ،الشةريف أبةو جعػةر
الفاشؿي الؽويف ثم البغدادي لؿا ألف رؤوس الؿسائل يذكر الخالف ثم يذكر لم خةالف هةمالء أولئةك
الؼاطدة طـده فػقه من فؼه الشيء العظقم جداٰ ،هذه الؿرحؾة الثالثة.
الؿرحؾة الرابعة :أن تعرف الخالف من كتب أصحابه فرتجع لؾؽتب بعد ذلك ،إذن تعرف طن صريق
الؽتب األصحاب وهـا يليت مراحل يف معرفة كل مذهب ما هو الؿعتؿد ومةا هةو غقةر الؿعتؿةد ،مةا هةو
الؿؼدم وغقر الؿؼدم يعـي الػؼفاء لفم ألػاظ يؿؽن كتؽؾم طؾقفا يف الحديث الضعقف؛ لؽن ضاق الوقةت
يف حؽاية ضعف الؼول فعـدهم الراجح واألرجح وال ةحقح واألصةح والؿـ ةوص والؿشةفور وغقةر
ذلك من األلػاظ فؽل لػظة تدل طؾى قوة الخالف الؿؼابل لفا ،ضعف الؼول الؿؼابةل لفةا ،أكةك ترجةع

اخلالف الفقهي وكيفية دراسته والتعامل معه

23

لؾؽتب الؿذهبقة مباشرة ،وهـا البد من معرفة الؽتب ألن من لم يعرف الؽتب لم يحسن االستػادة مـفةا،
ولربؿا كؼل شق ًئا غقر محتؿل وغقر مؼبول ،و ٰهذا كثقر جدا لو تؼرأ طـد الحـػقة مؼدمة طبد الحي الؾؽـةوي
أضن بؽسر الالم أو بػتحفا ال أدري لؽن الؾؽـوي بالػتح الؾؽـةوي الشةقخ طبةد الحةي لةه مؼدمةة طؾةى
الفداية جؿقل جدا مؼدمة الحاشقة ،ذكر فقفا الؽتب الؿعتؿدة وغقر الؿعتؿدة طـد الؿتلخرين ويعـةي هبةم
متلخري الحـػقة من الفـود بالخ وص ،فذكر الؽتب الؿعتربة وغقر الؿعتربة ،فؿثل ٰهذه الؿعتةربةٰ ،هةذه
الؿسللة األخقرة.
األمر األخقر طـدي وهو قضقة و ٰهذا دققق جدا وهو معرفة مـاصةات الؿةذهب ،اكظةر معةي مـاصةات
الؿذهب أضرب لؽم ً
مثاال :كثقر من الـاس يظن أن قول الؿالؽقة وقول الحـػقة يف طدم وجوب زكاة غقةر
مدار واحد و ٰهذا غقر صحقح فنن قول الحـػقة يختؾف تؿا ًما طن قول الؿالؽقة من جفةة معقـةة فةن م لةم
يعتربون بلصل الؿؾك ،وأما أولئك فقـظرون لؾػعل واإلدارة ،فدقة ضبط الؼول مفةم ،ولةذلك ققةل طةن
بعضفم وهو الشقخ تؼي الدين :إكه يخرب أهل الؿذهب بؿذهبفم يؼول أكت مذهبك كةذا وهةو كةذا ألكةه
مشى بالتدرج.
الؿرحؾة األخقرة :و ٰهذه الؿرحؾة بعد ما تربد ٰهذه األمور تـتؼل لفا وهو معرفة الخةالف العةالي جةدا
وهو خالف السؾف ،خالف السؾف من أطظم الخالف ال شك لؽن فؼةه ،وأقولفةا بؿةلء يف ال اسةتؼراء
مـي فنين أضعف أن أستؼرأ وإكؿا باستؼراء ابن رجب ٰهةذا الرجةل الةذي ال يـؼةل إال طةن متؼةدمي أهةل
العؾم ،آخر من كؼل طـه أحؿد ،وربؿا لم يـؼل طن أحد ،يعـي رجل استؼراؤه طظقم جدا من كبار السؾف،
يؼول :كل خالف طـد السؾف يعـي ال حابة وتةابعقفم وتةابعي تةابعقفم إن كةان قو ًيةا غقةر مؾغةي ففةو
موجود يف الؿذاهب األربعة ،لؽن بعض الـاس يستغرب ألكه ما ففم الؼول يؼرأ من كتب بعض اآلثةار ال
يػفؿه فقظـه طؾى خالف وجفه ،مثل ما يليت بعض الـاس ويرون أن بعض السةؾف يةرى جةواز أن يؽةون
هـاك زر من ذهب ويؼول يجوز زر الذهب مطؾ ًؼا ويجوز الذهب ،كذب طؾى هةمالء ،وإكؿةا هةي روايةة
يسةقرا ثةالث كؼةاط،
مذهب أحؿد وهي الرواية الثاكقة ،أكه يجوز استعؿال ما حرم لغقره لحاجةة إذا كةان
ً
يسقرا.
حرم لغقره ال لذاته ،وأن يؽون لحاجة اثـقن ،وأن يؽون ً
قديؿا األزرار طـدهم تتؼطع بسرطة فقضعون شق ًئا يبؼى ولةذلك كةان طـةدهم يعـةي سةجاف الثةوب
ً
حريةرا لؾؿ ةؾحة
وأصرافه مع كثرة الؾؿس تتؼطع فقجعؾةون لةه حريةر فقجةوز أن يؽةون صةرف الثةوب
ً
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فالحاجة موجودة ،و ٰهذه يعـي مسللة كظرها غقر هذا الـظر.
وأيضا كذكر اإلخةوة أن أبـةاء الشةقخ
جزاك اهلل خقر كذكر اإلخوان ب الة االستسؼاء غدً ا إن شاء اهللً ،
 $رأوا أن يغؾق الؼسم الـسائي وسقؽون إن شاء اهلل من األسبوع الؼادم التواصل مع الـساء طرب الةرابط
الذي يبث ٰهذه الؾؼاءات طربه ،وهو ي ل لإلخوة جؿق ًعا حتى كتواصل مع غقركا وكـؼل ٰهةذه الـةدوة إلةى
غقركا ،الحؿد هلل ،كثقر إخواكـا يتواصؾون معفم.
سمال () :متع أسؿاطـا ولو بنيجاز بالخالف بقن أهل السةـة والجؿاطةة وكقةف يؽةون جؿةع شةؿل
بعضا وال كؽػر بعضـا بعض؟
األمة وكقف كؼبل بعضـا ً
الجواب :كعم ،الخالف الػؼفي وال العؼدي؟ ٰهذا هو سماله ،أجقب يف دققؼتقن ،اإلشؽال هو أدخةل
أمرين أدخل كحن كؼول يف البداية أن حديثي طن الخالف الػؼفي وثم أشار أخوكا الػاضل الشقخ ٰهذا إلى
الخالف العؼدي ،الواجب طؾى الؿسؾم االستؿساك باألصل وهو الؽتاب والسـة« ،تركالت فالقؽم مالا إن
تؿسؽتم به لن تضؾوا بعدي كتاب اهلل وسـتي» و ٰهذا الؾػظ جاء طـد الحةاكم ولةه شةواهد وألهةل العؾةم
كالم يف قضقة «وسـتي» وأن معـاها صحقح جاءت طن الـبي ﷺ بللػاظ مختؾػة معروف كالم أهل العؾةم
يف ٰهذه الجزئقة ،ولؽن يجب طؾى الؿرء االطت ام هبؿا؛ ولؽن يف كػس الوقةت ثبةت طةن الـبةي ﷺ أكةه
قال« :هالك أمتي يف ثـتقن» تلمل األول فنكه «الؽتاب» كقف يؽون االطت ام هو الذي لم يضل ،ويف كػةس
الوقت يؽون الؽتاب هو سبب ضالل أمة محؿد ﷺ ،فػةي حةديث طؼبةة بةن طةامر أن الـبةي ﷺ قةال:
«هالك أمتي يف ثـتقن وذكر مـفؿا ً
أوال قال« :الؽتاب فقؼرؤون الؽتاب فقتلولوكه عؾى يقر وجه» إذن ال بةد
رؤوسةا
من قراءة كالم اهلل  ۵وتوجقفه كؿا أمةر اهلل  ،۵وإذا جةاء أن يف آخةر الزمةان يتخةذ الـةاس
ً
ً
جفاال فقسللون فقػتون فقضؾون ويضؾون بغقر طؾم ،ولةذلك ال بةد مةن الخةوف مةن اهلل  ۵أن يةتؽؾم
الؿرء يف شيء من العؾم وهو ال يحسـه ،ولذلك لؿا ققل أضن الؿقؿوين من أصةحاب أحؿةد أو الؿةروذي
ققل له :لؿاذا أحؿد إذا سئل أحقاكًا كثقرة يؼول :ال أدري؟ بعض الؿعاصرين جؿةع ألػةاظ توقةف اإلمةام
أحؿد وصؾت أكثر من خؿسقن لػظ يتوقف فقفا ،ال أدري ،اهلل أطؾم ،يسؽت ،الـةاس اختؾػةوا ،خؿسةقن
لػظ كؾفا ألػاظ توقف ققل له :لؿاذا أحؿد يتوقف؟ قال :لعؾؿه بالخالف ،فاإلكسان كؾؿةا زاد طؾؿةه ،زاد
ورطه من اهلل  ،۵وذلك يف األثر :إكؿا العؾم الخشقة ،وإذا رأيت الؿرء يتؽؾم يف ال ةغائر قبةل الؽبةائر،
ال غائر قبل األمور الؽبقرة ورأيته يـ ّ ب كػسه فاطؾم أن ٰهذا الرجل  ...ويف الؿؼابةل الةذي يؿتـةع فنكةه
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يرجى له الخقر ولذلك يف الحديث سؿرة ﭬ« :من جامه ٰهذا األمر من يقر استشراف كػس أعقن عؾقاله»
ٰهذا األمر ،وذلك إكؿا يعرف العؾم والػضل أهؾه ،أكا أقسم ٰهذا الرجوع ألهل العؾم واإلكسان يؼول كؾؿة
يف آخر الزمان أو يف أوله يف أي وقت فقفؾك بؽالمه أقوام كثقةرون فؾقتةق اهلل  ،۵مجةرد أن الؿػتةي إذا
أفتى ،الػؼفاء ذكر الؿالؼي صاحب كتاب «األحؽام» يسؿى الؿالؼي الشعبي قال :إن الؿػتةي إذا أخطةل يف
فتواه يضؿن .واحد من الؿػتقن جاء لؾشقخ ابن باز وسلله مسللة فؼال :يا شةقخ أكةا كـةت أفتةي يف الحةج
وجاءين رجل وقال :أكا أطؿل يف مؽة من خؿس سـوات ففل أكا من حاضري الؿسجد الحرام قال :قؾةت
له ال ،فذهب لؾشقخ قال :هل ٰهذا فتوى صحقحة؟ قال :ما هي صحقحة هو لقس من حاضةري الؿسةجد
الحرام؛ ألن اهلل  ۵يؼول ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾ [البؼرة500 :

قال أحؿد :فجعل العربة بالزوجة والولةد

إن شاء اهلل يعؿل يف مؽة طشرين سـة ما دام ما كؼل زوجتةه وأبـةاءه معةه إلةى مؽةة فؾةقس مةن حاضةري
الؿسجد الحرام ،إ ًذا ما الذي يجب؟ يجب طؾى مػتقةه أن يػةدي طـةه؛ ألن الؿػتةي يضةؿن ،ذهةب ٰهةذا
الرجل واشرتى ٰهذا يف الػدية ،الـاس يػتي أخطلت حتى ما يؼول :أستغػر اهلل أين أخطلت أمر خطقر جةدا
يا شقخ ٰهذا الؽالم يف شرع اهلل « ۵إطالم الؿو ّقعقن طن رب العالؿقن» وذلك الجاهل هو الذي يتؽؾم،
وأما العالم فنكه يخاف ويفابُ ،كؼل طن بعةض الؿشةايخ أكةه كةان يؼةول :خةافوا اهلل يف ال تسةللوين طةن
الراجح ،أحؽي لؽم خال ًفا وأسؽت الؿؼ ود من ٰهذا أن اإلكسان يجب طؾقه أن يحػةظ كػسةه وأن يتؼةي
اهلل  ،۵وأن يبقن يف قضقة أن ٰهذا الدين يعـي الحديث فقه خطقر جدا وأكةه حةديث طةن رب العةالؿقن
جل وطال ،فال يـؼل كؾؿة ولو يف صغائر األمور إال وقد تلكد مـفا وجزم.
سمال ()ٰ :هذا يؼول توضلت وأكا كويت بالوضوء أن أمشي مع الجؿفور كقة الوضوء أم هـاك التـظف
والتربد؟
الجواب :يبدو لي أكه يسلل طن قضقة أكه إذا تروش واغتسل هل اغتساله ٰهذا يرفع الحةدث األصةغر
أم ال؟ كؼول لك حالتان.
الحالة األولى :إذا كـت قد اغتسؾت ألجةل الجـابةة فقرتػةع الحةدث األصةغر ولةو لةم تـةوه طؾةى
التحؼقق.
الـوع الثاين :أن يؽون اغتسالك لغقر جـابة بؿعـى أكه يؽون لسـة كجؿعة أو لتةربد وكحةو ذلةك ف ٰفةذا
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يرتػع به الحدث األصغر بشرصقن كؼول يرتػع بشرصقن:
الشرط األول :الـقة إكؿا األطؿال بالـقات ،وإكؿا لةم كشةرتط الـقةة يف الحالةة األولةى ألن ال ةغرى
دخؾت يف الؽربى ،وما معـى الـقة؟ قال الشافعي :الـقة العؾم ،فبؿجرد أن الؿرء يعؾم أن ٰهذا الػعةل يرفةع
حدثه فنن ٰهذه كقة ،بس اكتفقـاٰ ،هذه هي الـقة هو يعؾم أن طؾقه حدث وأن ٰهذا الػعل يرفةع الحةدث ،الـقةة
تبع لؾعؾم ٰهذا واحد.
الشرط الثاين :ذكر ذلك ابن رجب يف الؼواطد :أكه يؾزم أن تؿر طؾقه أربةع جريةات يعـةي مةن جؾةس
تحت الدش ٰهذا الدش فنكه جؾس تحته دققؼة تؼري ًبةا أو أكثةر فؼط ًعةا مةرت طؾقةه أربةع جريةات فتؽةون
الجارية األولى لوجفه والثاكقة لقديه والثالثة لرأسه والرابعةة لؼدمقةه ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ﴾ [الؿائةةةدة0 :

أربة أركان والرتتقب موجود والؿواالة موجودة ولذلك ابةن رجةب يف الؼواطةد قةال :وهةل كةل جريةة
بغسؾة؟ كعم التحؼقق يف الؿذهب أ ا كذلك ،فؿن جؾس تحت الدش قط ًعا جريةت طؾقةه أربةع جريةات
فقرتػع حدثه بالـقة ،لؽن من اكغؿس وخرج ال يؽون يرتػع حدثه ألكه غسل جرية واحدة.
سمال ()ٰ :هذا يؼول :هل مؼدمة «اإلك اف» تؽػةي يف معرفةة الؿعتؿةد وغقةر الؿعتؿةد يف الؿةذهب
الحـبؾي؟
الجواب :ال مؼدمة «اإلك اف» وخاتؿته ،يجب أن يؼول مؼدمة اإلك اف وخاتؿتةه ،ألن يف الخاتؿةة
يعـي فوائد كػقسة جداٰ ،هذا الؿؼدمة والخاتؿة من أكػس ما كتب يف ٰهذا األمر ،صب ًعا فقه أشقاء أخرى مثةل
أبو صالب العبدلقاين أبو صالب الب ري يف «مؼدمة الحاوي الؽبقر» مؼدمة حاوي الرطايةة البةن حؿةدان،
لؽن ٰهذا اإلك اف حوى الشيء الؽثقر ،قد يػوته أشقاء مـفا ما ألف بعده إكؿا كتؽؾم طؿا قبؾةه وال كةتؽؾم
طن تللقػه هو وال تللقف مةن بعةده ،والؿتةلخرون يؼةال :أ ةم بةدؤوا بةه أي بةالؿرداوي بتؽتبةه الثالثةة
«الت حقح» و«اإلك اف» و«التـؼقح» ولذلك لم يتؽؾم طن كتبه وكقػقة يعـي التؼديم بقـفا ومن بـي طؾقفا
مثل كتاب العسؽري وكتاب يعـي مجؿوع مثل الشويؽي وغقره ،كعم.
سمال ()ٰ :هذا أخقـا طؾي سؾقؿان الباغي وباخت ار أن طـةده شةبفة يؼةول :كقةف يؽةون خةالف يف
اإلسالم واهلل بقن الحالل والحرام وقال أكه بقان لؽل شةيء .مةا الؿؼ ةود بةاالختالف بعةد مةا جةاءهتم
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البقـة؟ وهل يختؾف شخص يعـي بعد معه بقـة؟
يؼول اهلل جل وطال ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﴾ [آل طؿران3 :

جاءت قراءتان قراءة بالوقف وقراءة بالوصل وكالهؿا قراءة ،فؼراءة

﴿ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﴾ ﴿ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﴾ واآلية تؼرأ بالوصل فالؿؼ ود من ٰهذا أن
من كالم اهلل  ۵أمر بقن واضح ال خالف فقه ففو بقن ضاهر ،واضح جؾي جدا كاألمر بتوحقد اهلل جل
وطال واألمر بنقامة ال ؾوات وإيتاء الزكاة وغقر ذلك من األمور الجؾقة الواضحة التي ال خالف فقفا،
و ٰهذا واضح وجؾي وال شك فقه.
األمر الثاين :هـاك أمر لحؽؿة أرادها اهلل  ۵أخػاها ولذلك جاء يف طفد الـبي ﷺ أمةور كةان فقفةا
اختالف بقن ال حابة فلقره الـبي ﷺ و ٰهذا إقرار بوجود االخةتالف ،ولةذلك جةاء أن الـبةي ﷺ يف غقةر
مسللة اختؾف أصحابه مثل لؿا قال« :ال يصؾقن أحدكم العصر إال يف بـي قريظة» فبعضفم خةالف ضةاهر
األمر وصؾى يف الوقت فلطؿل طؿوم األمةر السةابق ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾
[الـسةاء  ،وآخر أطؿل ٰهذا األمر وهو تلخقر ال الة وخ

ه بالثاكقةة ،ففةل اآليةة مخ

ةة مةن العؿةوم

الؿخ وص أم هي من العؿوم الذي بؼي طؾى طؿومه فقؽون حديث الـبي ﷺ الثاين هو الؿخ وص؟
إذن ٰهذا من باب االجتفاد تعارض ك ان فلبقفؿا يؼدم؟ ومع ذلك أقرهم الـبي ﷺ طؾى ذلةك ،ف ٰفةذا
دل طؾى أن هـاك خالف يف أمة محؿد ﷺ معترب ،ولذلك يؼول طؿر بن طبد العزيز :ما وددت ومةا سةرين
كذا يؼول :ما سرين أن أصحاب الـبي ﷺ أجؿعوا ولؽن اختؾػوا لقؽون رحؿة ،كقف يؽون رحؿة؟ ٰهةذه
قضقة التعامل وهو األهم تركـاه لضقق الوقت ،كم دققؼة بسرطة يؽون رحؿةة بسةبعة أمةور ،لؽةن مـفةا:
يؽون رحؿة فنن االجتفاد يختؾف باختالف البؾدان ،ولذلك تجد سةبحان اهلل العظةقم اخةتالف البؾةدان
يؽون اختالف اجتفاد ،أحقاكًا يؽون رحؿة وذلك يعـي فقفا أمثؾة.
األمر الثاين :يؽون رحؿة طـد الحاجة فلحقاكًا طـدما تؽون حاجة طامة ألهل البؾد ،اكظر معةي حاجةة
طامة ألهل البؾد أو طامة لؿجتؿع معقن فقجوز إفتاؤهم بالؼول الضةعقف وقةد ألةف فقةه كتةب مـفةا مةا
ذكرت لؽم قبل قؾقل كتاب «رفع العتب والؿالم طؿن قال :إن العؿةل بةالؼول الضةعقف ضةرورة لةقس
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بحرام» ضرورة أي لحاجة ،حاجة طامة ،و ٰهذا كثقر جدا ،ولذلك بعةض الؿعاصةرين قةد يةرى يف بعةض
التعاقدات الؿالقة الؿعاصرة التي أصبحت ضرورة لؾـاس مثل التلمقن وغقره قد يستدل هبٰذا الؿـاط يؼول
كلخذ بالؼول الضعقف أكا معك أكه قول ضعقف؛ لؽن حاجة الـاس ال تستطقع أن تبقع وتشةرتي ،ال تـؼةل
بضاطة ،إال طن صرقة اطتؿاد صورة من صةور التةلمقن ،فؿثةل ٰهةذه الضةرورة العامةة قةد كلخةذ بةالؼول
مثال أو غقره بجواز أخذ األجرة طؾى الضؿان.
الضعقف الؿحؽي طن إسحاق بن راهويه ً
إذن فؿثل ٰهذه األمور معرفة الخالف أحقاكًا الحاجة الشخ قة بعض الـةاس لؿةا سةئل طةن مسةللة
اذهب لحؾؼة الؿدكققن يعرففا؛ يعـي قضقة التوضقفٰ ،هذا مفةم فؿةن رحؿةة اهلل  ۵جعةل ذلةك ،فلكةا
ق دي من ٰهذا أن اهلل  ۵جعل ٰهذا لرحؿة وجعؾه ابتالء ،فجعل ٰهذا الخالف ابتالء لؽي يؽةون هـةاك
طؾؿاء كؿا ذكركا قبل قؾقل يبحثون ويـظرون ويعرفون الحةق وآخةرون يزيغةون حقـؿةا يتتبةع هبةواه قةال
األوزاطي الػؼقه الؾبـاين وغقره :ما أخرجت بقروت قبؾه وال بعةده مثؾةه طؾقةه رحؿةة اهلل وهةو مةن أئؿةة
الؿسؾؿقن واألئؿة الؿتبوطقن قال :من تتبع رخص العؾؿاء تزكدق.
خقرا يا شقخ كختم بالشقخ محؿد.
جزاك اهلل ً
شؽر اهلل ألبـاء الشقخ ،وقضقة العؿل الذين هؽذا اختاروا ٰهذا الشقخ واختاروا ٰهذا الؿوضوع الؿفةم
خقةرا،
والؿفم جدً ا ،وصقتي إلى كػسي وإلقؽم التواصي هبٰذه الؼواطد الؿفؿة التي ذكرها الشقخ جزاه اهلل ً
سرين ما ذكةر
خقرا يػؼفه يف الدين» ّ
ومن فضل اهلل أ ا مسجؾة تعاد وتابعوها ،فالـبي يؼول« :من يرد اهلل به ً
ودائؿا كوكؽم تسؿعون أكا أسر به ألكه متؿؽن من مادته.
خقرا
ً
الشقخ العالمة جزاه اهلل ً
سرين أن قال :هـاك خالف واختالف ،ف ٰفذا الخالف كؿا شرحه الشقخ ،ال كاالختالف ٰهذا حاصل،
أيضا يا مسؾم ويا صالب العؾم خاصة أن تػتح صدرك وأن تعرف ٰهذا الدين.
وطؾقك ً
مثال من حقاة رسول اهلل ﷺ وأصحابه حتى كعرف أن ٰهذا االخةتالف ضةروري
وسرين أن يضرب لـا ً
والزم «ال يصؾقن أحد مـؽم العصر إال يف بـي قريظة» وصؾوا لـ ف الطريق اكؼسؿوا قسؿقن:
قسم ترى غروب الشؿس ويمذن الؿغرب ال يؿؽن أن كرتك ال الة؛ ف ؾوا الع ر يف وسط الطريق.
آخرون الحديث بحذافقره «ال ي ؾقن أحد مـؽم الع ر إال يف بـي قريظة» ما ك ؾي إال يف بـي قريظةة
حتى لو وصؾـا العشاء أو بعد العشاء ،وهؽذا بارك اهلل فقه طادوا إلى رسول اهلل وأخربوه كؾفم أقةرهم مةا
قال لؾذين صؾوا :صالتؽم باصؾة وال قال لؾذين أخروا ال الة :صالتؽم باصؾة وهؽذا هو العؾةم وهؽةذا
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هو الػؼه فاحػظوا ٰهذه الوصايا ،احػظةوا ٰهةذه الؼواطةد ،احرصةوا طؾقفةا تابعوهةا ،اقرؤوهةا راجعوهةا
خقرا يػؼفه يف الدين» ،جزى اهلل البـةاء الشةقخ حرصةه طؾةى ٰهةذا العؾةم و ٰهةذا
تعؾؿوها «ومن يرد اهلل به ً
خقةرا وضةاطف اهلل مثوبتةه أن
الطريؼة لوالدهم العالمة الشقخ طبد اهلل بن طبد العزيز بن طؼقةل جةزاه اهلل ً
خقرا وبارك اهلل فقفم طؾقه واجتؿةاطؽم وحضةوركم
هؽذا جعل لـا ٰهذا الؾؼاء وحرص األبـاء جزاهم اهلل ً
طؾؿا وهداية وتوفق ًؼا.
خقرا وزادكم اهلل ً
يدل طؾى ما أكتم طؾقه من طؾم وحب لؾعؾم فجزاكم اهلل ً
فم زدكا وال تـؼ ـا أكرمـا وال هتـا ،وأططـا وال تحرمـا ،وآثركا وال تمثر طؾقـا ،وأرضـا وارض طـا،
ال ّٰؾ َّ
فةم آمـةا يف أوصاكـةا ،وأصةؾح أئؿتـةا
فم إكا كسللك رضاك والجـة ،وكعوذ بك من سخطك والـةار ،ال ّٰؾ َّ
ال ّٰؾ َّ
فةم مةن
فم اجعل ٰهذا البؾد آمـا مطؿئـًا رخاء وسائر بالد الؿسؾؿقن يا رب العةالؿقن ،ال ّٰؾ َّ
ووالة أموركا ،ال ّٰؾ َّ
تةدمقرا
أرادكا أو أراد الؿسؾؿقن أو أراد ٰهذه البالد بسوء فلشغؾه بـػسه ورد كقده إلى كحره واجعل تةدبقره
ً
فم اغػر لـا ولوالديـا ولؾؿسؾؿقن والؿسؾؿات والؿممـقن والؿممـات برحؿتةك
طؾقه يا رب العالؿقن ،ال ّٰؾ َّ
يا أرحم الراحؿقن.
ومرة أخرى أسلل اهلل تبارك وتعالى أن يجزي الشقخ خقر الجزاء طؾى ما قدم ويؼدم وكؼةول لةه إلةى
األمام أيفا الشقخ فالطريق صويل وصويل وهـق ًئا لك ٰهذا التوفقق ،كؿا أسةلل اهلل تبةارك وتعةالى أن يثقةب
ويجزي من سن لـا ٰهذا األمر العظقم الشقخ طبد اهلل بن طؼقل وأوالده الؽرام طؾى ما بذلوا وفريق العؿةل
فم وبارك طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وأصحابه.
خقرا ،وصل ال ّٰؾ َّ
ومؼدمتفم األستاذ طبد اهلل جزاه ً

