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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله ،وبعد:
قال المؤلف –رحمه هللا:-
"من جهة مواقع الوجود ،ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.
فأمــا النظــر األول ،ف ـ ن المصــال الدنيويــة -مــن حي ـ هــي موجــودة هنــا -ال يــلخل

كونهــا

مصــال محضــة ،وأعنــي بالمصــال مــا يرجــع إلــى قيــام حيــاة اإلنســان وتمــام عيشــه ،ونيلــه مــا

تقلضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على اإلطالق ،حلـى يكـون منعمـا علـى اإلطـالق ،وهـ ا فـي
مجرد االعلياد ال يكون؛ ألن تلك المصال مشوبة بلكاليف ومشاق ،قلـ أو كثـر ،،تقلـرن بهـا

أو تسبقها أو تلحقها ،كاألكل ،والشرب ،واللبس ،والسكنى ،والركوب ،والنكاح ،وغيـر ذلـك ،فـ ن
ه ه األمور ال تنال إال بكد وتعب".
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا ححماد وعلاى لاه وصاحبه
أجمعين.

المؤلف –رحمه هللا تعالىُ -يقرر هنا في أن أحاور الادنيا ت تناون صال اة حان الواوا ل لايي في اا
ح االحة حاان الم ااالة صال ااة ت يوااوب ا ح ساادل جوجا إاه حاان الوجااوه ،و نمااا الحيااال ت تقااوم ت ج ااا،
و ن اعت ارهااا حااا اعت ارهااا حاان نقااا ،واتحااور التااي تقااوم ج ااا الحيااال صال ااة حاان جمي ا الو اوا ل ت

تنون هذه ت في دار القرار ت في الجنة ،فاتكل الذي هاو أعمام وجاوه اتنت اا فاي الادنيا يسابقه
التعاال فااي تح اايله ،فاام التعاال فااي أفنااا اتكاال ،و ن تلااذه مااه حاان وجااه ،فاام العساار أحيانااا فااي
هضمه ،فم تأفيره على الناحية ال حية معد هلك ،وهذا كلاه حوجاود ،فا ها تأحلناا ات ذياة التاي جاا

السَّنة ،ف ل تسلم حن صلل؟ هل تسلم حن ح اسد؟ ت تسالم و ن جاا حادح ا ،ت
حدح ا في النتاب و ُّ
يوجد حا يغذي البدن حن إ
أكل وشرب ت وفيه حا فيه ،ولوت هلك لماا ُعارق رادر الجناة ،وحاا للب اا
ُ
الطالبون ،ولما تجاافى عان هاذه الادنيا أهال ا صارلي تناه ُيوجاد عنادهم حااله ت يبحهاون عان ياره،

نعاام هااذه الماااله ح مااا جلغااك تنقط ا  ،لناان يبقااى أن الركااون لااى حهاال هااذه الماااله التااي ت يعتر ااا
إ
جوجه حن الوجوه حما أُشربك ُحبه الن وس والقلوب.
نقا
فبعض الناس يغرم إ
مأكل حعين ،فام معاد هلاك حاا يلباي أن ُيحارم حناه وُمنا حناه حان ربال اتلباا ،
ُ

الم سدل راجحة ،لننه ربل هلك أيضا فيه ح سدل ،و ن كانك حغمورل في لاار هاذه الم الحة ،وُرال
حهاال هااذا فااي المسااكن حتااى يتيساار لرنسااان أن يعماار حسااكنا حااا يعتر ااه شااي ت يلحقااه ديااون ،وت

تلحقه حوقة ولاو حاا ُيناجاده حان ربال العمااق والمقااولين و يارهم لاو كاناك الادراهم حتاوفرل وت شاكاق
في ا ،ت أنه ح توفرها أيضاا نقااي تن اسنساان يواي علياه أن يباذق حان حالاه شاياا هاو نقاا،
لننااه حغمااور فااي حقاجاال هااذه الم االحة ،أحيانااا رااد تنااون هااذه الم ساادل أكباار حاان الم االحة ُيرهااي

ن سه ،وُحمل ن سه حن الديون حا يوقى ماه معاد ساكن هاذا البياك ها أإا نا لاى هلاك لاى أناه كام
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حاان شااما عماار حسااكنا علااى نماره ،وبااالف فااي عمارتااه ،وأن ااي فيااه اتحاواق الطا لااة ،فلاام يسااكنه،

إ
وحاان يسااكنه معااده؟ لحاان الااذي يسااكنه
وسااكنه ياره ،وكاام حاان شااما أفااي ولاام يااتمكن حاان السااكنى ل
معده؟
يسااكنه أحيانااا ت أرااوق :دا مااا ،فااي الغالاال اتوتد واتهاال يسااكنونه ،لناان أحيانااا رااد يسااكنه ح ان ت
يرإاه حمن يتزوج الزوجة معده ،فعلى اسنسان أن ينتبه ل ذا اتحر ،وت يركن لى هاذا الادنيا التاي
شر الل؟
شر ححض أو ٌّ
هذه حنافع ا وهذه حلذات ا ،فنيف مما هو ٌّ

الننااام حااهال أحنيااة لناال رجاال حااهال ،وكاال احارأل ،كاال نسااان يتمنااى أن يتيساار لااه الاازواج حااا ماااحرإأل
إ
جرجل صالة ن كانك احرأل ،فم معد هلك حا الذي يعتاري هاذا النناام حان
صالحة ن كان رجال أو
المنغ اااو والمكاادراو تساايما فااي حهاال المااروق التااي نعيو ا ا ،جيااوو كهيا إار حاان الناااس جحاايم ت

ُيط اااو ،وحا ا هل ااك ي ااأحر الو اار م ااهي تن ااه ت تق ااوم عم ااارل اتر  ،وت يس ااتمر الن ااو ت م ااه ،هللا
المستعان.

"كمــا أن المفاســد الدنيويــة ليسـ بمفاســد محضــة مــن حيـ مواقــع الوجــود ،إذ مــا مــن مفســدة

تفرض في العادة الجارية إال ويقلرن بها أو يسبقها أو يلبعهـا مـن الرفـق واللطـف ونيـل اللـ ا،
كثير ،ويدل على ذلـك مـا هـو األصـل ،وذلـك أن هـ ه الـدار وضـع علـى االملـ اا بـين الطـرفين
واالخلالط بين القبيلين".

"القبيلين" الور والمير ،الم لحة والم سدل.

الم اسد الموجودل في هذه الدنيا يووب ا شي ٌ حن الم لحة ،سوا ٌ كاناك فاي أحاور الادنيا أو حتاى
فيمااا يتعلااي مالمن ياااو ،يوااوب ا شااي حاان الم االحة حمااا يتلااذه مااه اسنسااان ،لناان تعقبااه النداحااة،
فيوجاد عناده

اسنسان رد يحتاج لى سيارل ،فم يبحي عمن ُيقرإه ورتا لو ال ،فم يجاد حان ُيقار
نووى وفرمي تنه حقي حطلبا مالنسبة له ،لنن حاها معد هلك؟ حا الاذي يح ال معاد هاذا؟ معاد هاذا

المطالبة مالليل والن ار والذق هق الدين الاذي يقاوق معاض أهال العلام :ن الادين حاا دصال رلال أحاد
ت ص اارج ح اان العق اال مق اادره ح ااا ت يع ااود لي ااه ،الن اااس حبتل ااون ج ااذا ا ن ،يتس اااهلون و تسا ااححون،

وُسرو له أحور الديون ،و الل النااس حاديون ،وجاا التحاذير حان الادين ،وجاا و الن اوب ماأن
الو ادل تُن ر كل شي ت الدين ،وأن اسنسان حرت ٌن جدينه.

المق ود أن حهل هذه اتحور ينبغي أن ُينتبه ل ا ،وأت تنون الدنيا هي الغاية.
"فمن رام اسلخالص جهة فيها لم يقدر على ذلك ،وبرهانـه اللجربـة اللامـة مـن جميـع الخالئـق،
وأصل ذلك اإلخبار بوضعها على االبلالء واالخلبـار واللمحـي

 ،قـال هللا تعـالى{ :ﯿ ﰀ
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النار ب َّ
الحدي « :ح َّف اْلجَّنة باْلمكاره ،وح َّف َّ
الشهوا »،فله ا لم يخلـ

خالية من شركة الجهة األخرى".

فـي الـدنيا ألحـد جهـة

الحااديي ت يحتاااج لااى توإاايةي تن أحااور الجنااة فقيلااة علااى الاان ي ،وهااي تناااليف ،وهااي لازام حااا

فيه كل ة ،وح هلنم الادين ُيسار ،وفاي حرحلاة اتحتحاان تجاد حان أن يجاد المواقة المسالم والمتعباد،
والمحقي للعبودية ،تجاد أن يجاد فاي المرحلاة اتولاى حواقة ،فام معاد هلاك يرتاام مالعباادل ها تجااوز
جل وعالُ -يعان معد هلك ،حتى تناون
هذه المرحلة ،وعلم هللا حنه صدو النية وفاجر وأصلا هلل – َّ
حطالل الجنة التي ُح ك ج ا تنون حلاذاوي ولاذا يقاوق النباي –علياه ال االل والساالم« :-أرحنـا يـا
بالل بالصالة» ،واتوق في حرحلة المجاهدل والمكاجدل ُير د أن يرتام حن ال االل ها سام الماؤهن
ور في ن سه شي  ،وأن جيده شياا حن أحور دنياه يحتااج لاى الماالب حناه وال ارا ،حناه ،لنان ها

تجاااوز حرحلااة اتجااتال واتحتحااان وعلاام هللا حنااه –جا َّال وعااال -صاادو نيتااه صااار يترراال اتهان،

وصار رلبه ُحعلقا مالمسجد وحوالن العبادل.
وأح ااا ح ااا ُح ااك م ااه الن ااار فبالوا ا واو ،وال اان ي تمي اال وترت ااام ل ااى الوا ا واو ،و ن ك ااان في ااا الن ااد
والعنا  ،تجد المسجد على صطى حن جيته و هقل عليه ،و قاوق :المساجد معياد ،والجاو ماارد أو حاار

ُحومي الم ر ،كيف نطل ؟ وفي العوا وال جر مارد الجو ،وح هلك لو ُهكر له شي حماا ُح اك
مااه النااار حاان ش ا وإل أو حااا يتبع ااا تجااده حاان الس ا ل عليااه أن يقط ا المسااافاو وأن يتجاااوز ك ال حااا
يعترإه ،وهاو فاي هلاك كلاه فارم حساروري تناه ُير اد أن ُيحقاي شا ولي تن الناار ُح اك مالوا واو،
هللا المستعان.

"ف ذا كان ك لك ،فالمصال والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنمـا تفهـم علـى مقلضـى مـا غلـب ،فـ ذا
كان الغالـب جهـة المصـلحة ،فهـي المصـلحة المفهومـة عرفـا ،وإذا غلبـ الجهـة األخـرى ،فهـي
المفســدة المفهومــة عرف ـا ،ول ـ لك كــان الفعــل ذو الــوجهين منســوبا إلــى الجهــة الراجحــة ،ف ـ ن
رجح المصلحة ،فمطلوب ،ويقال فيه :إنه مصلحة ،وإذا غلب جهة المفسدة ،فمهـروب عنـه،
ويقال :إنه مفسدة ،على ما جر ،به العادا ،في مثله".
"و ها اجتم فيه اتحاران" "ويقال :إنه مفسـدة وإذا اجلمـع فيـه األمـران علـى تسـاو ،فـال يقـال فيـه
إنه مصلحة أو مفسدة"
طالب :ه ا ناق

؟

سطر كاحل.
طالب" :ف ن رجحـ المصـلحة ،فمطلـوب ،ويقـال فيـه :إنـه مصـلحة ،وإذا غلبـ جهـة المفسـدة،
فمهروب عنه ،ويقال :إنه مفسدة"
معد هذا "وإذا اجلمع فيه األمران على تساو ،فال يقال فيه أنه مصلحة أو مفسدة على مـا جـر،
به العادا "،نعم.
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"ف ن رجح المصلحة ،فمطلوب ،وإذا اجلمع فيه األمران على تساو ،فال يقال فيـه إنـه مصـلحة
أو مفسدة".
"ف ن رجح المصلحة ،فمطلوب ،ويقال فيه :إنه مصلحة".
طالب :ويقال فيه وإذا...

ت هذه معد "ويقال :إنه مفسدة" السقط...

طالب" :ويقال :إنه مفسدة ،وإذا اجلمع.
"وإذا اجلمع" نعم.
"ويقال :إنه مفسدة ،وإذا اجلمع فيـه األمـران علـى تسـاو ،فـال يقـال فيـه إنـه مصـلحة أو مفسـدة
على ما جر ،به العادا ،فـي مثلـه ،فـ ن خـر عـن مقلضـى العـادا ،،فلـه نسـبة أخـرى وقسـمة

غير ه ه القسمة".
نعم ها أراد اسنسان أن يعمل عمال فلينمر فيه ،ف ن كاناك ح الحته ححضاة ،وهاذا علاى حاا رارره

فليقادم و كاون
فليقدم علياه ،وكاذلك ها كاناك ح الحته راجحاة ُ
المؤلف رد ت يوجد في أحور الدنياُ ،
حطلااوب شاارعا ،وأحااا ها كانااك ح ساادته راجحااة فلي اارب حنااه ،وت يجااوز فعلااه حيناا إاذ ،و ها تساااوى

اتح اران فليتورااف فيااه حتااى يجااد الماارجة ،لناان تحديااد الم االحة والم ساادل يحتاااج لااى درااة نماار،

ال عل ااى ال طا ارلي تن مع ااض الن اااس ي اارى الم س اادل
و حت اااج ل ااى رل اال ح ااا اجتالت ااه الو اايالين ،رل ا ٌ
ار ،لناان
ح االحة ،وهااذا حماان ُننااي رلبااه ف ااار كااالنوب ُح لجميااا ت يعاارق حعروف اا وت ينناار حننا ا
نحتاااج لااى صااالم القلااوب رباال هلااك ،وأن يكااون ال ااوى تبعااا لمااا جااا مااه النبااي –عليااه ال ااالل

والسالم-ي تن معض الناس حمن ُفتن مالدنيا وزصرف ا يرى الم الة التي هي في الحقيقة ح االة
ي ارهااا ح اسااد ،و قااوق :لماان اجتنب ااا هااذا حسااكين ححااروم ،والعكااي ياارى معض ا م الم اسااد ح ااالة،

والم الة ح اسد ،وحن لنَّور هللا رلبه ح ظ رلبه حن اتبا ال وى يعرق الحقا ي على وج ا.
"ه ا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية ،من حي مواقع الوجـود فـي األعمـال
العادية.
وأما النظر الثاني فيها من حي تعلق الخطاب بها شرعا".
حن ج إة أصرى رد يكون العمل فيه ح لحة صاصة وح سدل عاحاة ،أو العكاي فياه ح سادل صاصاة،
وفيه ح سدلٌ عاحة ،علاى سابيل المهااق نساان أُلازم مالقضاا  ،والسالف ي رباون حناه كماا هاو حعلاوم،
وهااو حزلااة راادم ،وجااا فيااه حااا جااا حاان الوعيااد ،مالنساابة للوااما ن سااه ح االحته الماصااة حقدحااة
على الم لحة العاحةي تن اسنسان أهم حا عليه نجال ن ساه ،لنان لاو جاا يستواير شم اا ،وهاذا
ار لن ااا ل هااذا
المستوااار حااؤتمن ،هاال ُيقاادم الم االحة الماصااة أو ينماار لااى الم االحة العاحااة نما ا
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المستوااير؟ عليااه أن ينماار فااي الم االحة العاحااة ،وت ُيقاااق :نااك ت ترإاااه لن سااك ،فنيااف ترإاااه
لغيرك؟ تن ح لحة الجماعة أولى مالمحافمة حن ح لحة ال رد هذه حن وج ة نمر فانية.
"فالمصلحة إذا كان هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكـم االعليـاد ،فهـي المقصـودة
شــرعا ،وللحصــيلها وقــع الطلــب علــى العبــاد؛ ليجــر قانونهــا علــى أقــوم طريــق وأهــدى ســبيل،

وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقلضى العادا ،الجارية فـي الـدنيا ،فـ ن
تبعها مفسدة أو مشقة ،فليس بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه".
حهاااق هلااك الحاام فيااه حوااقة ،ولاان ُيبلااف كمااا راااق هللا -جا َّال وعااال { :-ﭘ ﭙ ﭚﭛ } [النحــل]7:
وح هلك هو حطلوبي تن ح لحته راجحة ،والم سدل المترتبة عليه كا ت ح سدل.

فااي الم ااالة العاحااة والوتياااو معااض الناااس يلتاابي عليااه ها أراد أن ُيقاادم أو ُيحجاام النماار فااي
الم لحة العاحة ،وهي التي يجل اعتبارها ،والنمر في ح لحته الماصة ،والن ي تناز فاي هاذا،
وحمااول الاان ي رااد تتاادصل فااي تقاادير الم ااالة والم اسااد ،وكهياار حاان المواااكل التااي تُعااا

فااي

الع ور المتأصرل كل ا أو ُجل ا يرج لى هذا ،والم لحة سمعنا تردادها كهيرا ،لنم ح لحة لحن؟
المق ود ح لحة الدين الم لحة العاحة لرسالم والمسلمين هذه التاي تُ ارعاى مالدرجاة اتولاى ،ن
تب هلك ح الة صاصة ت تُعاار

هاذه الم الحة التاي يجال اعتبارهاا حاا يمنا هاذا ،لنان معاض

الناس يتلبي عليه اتحر و م ى علياه ،و جلايي ُيلابي علياه ،يقاوق :ن وجاودك فاي هاذه الم الحة
أو عملااك هااذا العماال فيااه ح االحة كبي ارل ،وتتاارك المجاااق لماان؟ وأنااك تُحقااي الم االحة أكهاار حاان
ياارك ،و ها تركااك وهااي ح االحة صاصااة الم ارعااال فااي الجملااة ح االحة صاص ااة ،ولااو نم اار ل ااى

الم الة العاحة ف و حأجور جال شك ،جل رد يتعين عليه ها لم ُيوجد حن يقوم مالعمل حهله.
"وك ـ لك المفســدة إذا كان ـ هــي الغالبــة بــالنظر إلــى المصــلحة فــي حكــم االعليــاد ،فرفعهــا ه ـو
المقصود شرعا ،وألجله وقع النهي ،ليكون رفعها على أتم وجوه اإلمكان العاد  ،فهي مثلها".

في حهل ا.

"على أتم وجوه اإلمكان العاد  ،في مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم ،ف ن تبعلهـا مصـلحة
أو ل ة ،فليس هي المقصودة بالنهي عـن ذلـك الفعـل ،بـل المقصـود مـا غلـب فـي المحـل ،ومـا

سوى ذلك ملغى في مقلضى النهي ،كما كان جهة المفسدة ملغاة في جهة األمر".
تن ا حغمورل في الم لحة في حاق الطلل ،وحغمورل في الم سدل في حاق الن ي.

"فالحاصــل مــن ذلــك أن المصــال المعلبــرة شــرعا أو المفاســد المعلبــرة شــرعا هــي خالصــة غيــر
مشــوبة بشــيء مــن المفاســد ،ال قلــيال وال كثيــرا ،وإن ت ـوهم أنهــا مشــوبة ،فليس ـ فــي الحقيقــة
الشــرعية ك ـ لك؛ ألن المصــلحة المغلوبــة أو المفســدة المغلوبــة إنمــا الم ـراد بهــا مــا يجــر ف ـي
االعلياد الكسبي من غير خرو إلى زيادة تقلضي اللفا ،الشارع إليها على الجملة".
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جاادليل أن فاعاال هااذه الم االحة يناااق اتجاار كاااحال يعنااي حااا ُيحساام حاان اتجاار المرتاال علااى هااذا

العمل مقدر حا فيه حن ح سدل ،فاتجر المرتل على هذا العمل يناله فاعلاه كااحال ،هاذا دلي ٌال علاى
أن الوااار لاام يعتباار الم ساادل فااي هااذا ،وحقاجاال هلااك العماال الااذي ُيطلاال تركااه ُيرتاال عليااه الااوزر

كاحال ،و ن اعتراه حا يعتر ه حن معاض الم االة المغماورل فاال ُيحسام حان وزره فيماا ُيقاجال الم سادل
أو الم لحة المرتبة عليه المغمورل.
"وه ا المقدار هو ال

قيل :إنه غير مقصود للشارع في شرعية األحكام.

والدليل على ذلك أمران:
أحدهما :أن الجهالة المعلومة".
الج ة.

طالب :الجهة؟

المغلوبة.
رد يقوق را ل :ن المرتنل للمحمور الذي يساتحي العقوباة راد ُيم اف عناه شارعا حان هاذه العقوباة
التااي يسااتحق ا ،فافنااان ،ت ااور أن رجلااين ارتنبااا حع ااية واحاادل ،لناان احتااف م عاال أحاادهما حااا
فحناام علااى هااذا مااأربعين جلاادل ،وهااذا
يقتضااي التم يااف ،واحتااف م عاال ا صاار حااا يقتضااي التوااديدُ ،
جهالفين جلدل ،لماها ت ي ير الحكم واحدا؟ ن رررنا أن الم اسد والم الة المغمورل ت اعتبار ل اا

في الور  ،نقوق :هذه أحور اجت ادية تمض للز ادل والنقا محسل اتجت اد ،لنن حا ُيقااق :هللا
ان حح ن ،احتف م عله كذا ُيم ف عنه الرجم أو ز إ
هذا ز إ
ان ير حح ان ُيجلاد تساعين جلادل جادق

حا ااة ت ،اتحااور المقاادرل شاارعا التااي ت تمض ا لالجت اااد هااذا حكم ااا ،ولااو احتااف ج ااا شااي حاان

الم الة.
افتر

أن هذا أحسن لى هذه العا لة ،وأفاا

لي اا حان اسحساان واس اداو واسكارام ،و تعاهادهم

مالن قة وكل حاا يحتاجوناه ،فزناى جبنات م حاهال ،وا صار ت ،ياؤهي م و جلال لاي م اسشاكاتو النبيارل
والضرر النبير وزنى جبنت م ،نقوق :هذا ُيجلد ستين ،وهذا حا ة وسابعين؟ ت ،هاذا يار حنماور لاه
في الور  ،هذه الم الة والم اسد حغمورل في محر حا ارتنباه.

"والدليل على ذلك أمران:

أحدهما :أن الجهة المغلوبة لـو كانـ مقصـودة للشـارع -أعنـي :معلبـرة عنـد الشـارع -لـم يكـن

مأمور به ب طالق ،وال منهيا عنه ب طالق ،بل كان يكون
مأمور به مـن حيـ المصـلحة،
ا
ا
الفعل
ومنهيا عنه من حي المفسدة ،ومعلوم قطعا أن األمر ليس ك لك.
وه ا يلبين في أعلى المراتب في األمر والنهي ،كوجـوب اإليمـان وحرمـة الكفـر ،ووجـوب إحيـاء
النفــو

ومنــع إتالفهــا ،ومــا أشــبه ذلــك ،فك ـان يكــون اإليمــان ال ـ

اللكليف منهيا عنه ،من جهة ما فيه من كسر النفس من إطالقها".

ال أعلــى منــه فــي مراتــب


8

حن أم عن؟

شر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر كتر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا املوافقر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا )13( 26

8

طالب :عن إطالقها؟

معض النسخ عن ،وبعض ا حن.

"وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تح سلطان اللكليف ال

ال ل ة فيه لها ،وكان الكفر الـ

ـأمور بــه أو
يقلضــي إطــالق الــنفس مــن قيــد اللكــاليف ،وتملعهــا بالشــهوا ،مــن غيــر خــو  ،مـ ا
مأذونا فيه؛ ألن األمور المل وذة والمخرجة عن القيود القـاهرة مصـلحة علـى الجملـة ،وكـل هـ ا
باطل محض ،بل اإليمان مطلوب ب طالق ،والكفر منهي عنه ب طالق".
ولو لحي المؤحن شاي حان اتهى حاأحور ماه ولاو لحقاه شاي حان الم اساد التاي هاي المغماورل فاي
اأحور م ااه ما ا لالوي تن ح االحته
مح اااره ،وب ااالعكي الن اار ول ااو ترت اال علي ااه ح االحة ،فاسيم ااان ح ا ٌ
ُححققة وح سدته حغمورل كأن ا ت وجود ل ا.
"فدل على أن جهة المفسدة".

فدق هذا.

طالب :فدل ذلك؟

فدق هذا.
"فدل ه ا على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب اإليمان ،وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي
عن الكفران غير معلبرة شرعا ،وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا.
والثاني :أن ذلك لـو كـان مقصـود االعلبـار شـرعا ،لكـان تكليـف العبـد كلـه تكليفـا بمـا ال يطـاق،
وهو باطل شرعا".

لااو كااان هااذا اتعتبااار حق ااودا شاارعا مااأن تنااون اتعماااق ح ااالة ححضااة صاليااة عاان الم اسااد،

والم اسد المن ي عن اا ح اساد ححضاة صالياة عان الم االة ها كاان هاذا تنلي اا مماا ت ُيطااوي تناه
جل وعال -مال الل ،وال الل توغل حن عمر اسنسان ورك ُيمكان أن ي ارق هاذا
ها أحرنا هللا – َّ
الورك في ن إ إ
حتعد حهال ،وُمكن أن ي رق هذا الورك في نوافل يتعادى ن ع اا ،فاال شاك أن هاذا
الورك الذي ُشاغل مال االل حابي عان الن ا ا صار ،فاال يساتطي أحاد أن ُيوجاد ح الحة ت تعوراه
عاان ح ااالة أصاارى ،وكااون هااذا العماال يعورااه عاان الم ااالة ح ساادل ،يعنااي كونااه ت يح اال علااى

جمي الم الة في إن واحد ح سدل ،لنن هاذه الم اساد حغماورل فاي محاار حاا أُحار ماه شارعا ،ها ت
يت ور أن يعمل اسنساان جميا اتعمااق فاي إن واحاد تسايما اتعمااق التاي ت يمكان اجتماع اا،

أحا حا يمكن اجتماعه يمكن أن ي وم و حم و
يمكن أن يجم جين حا يتنافى فعله ح ا صر.

لي حا فيه تعار  ،نعم يمكن هذا كله ،لنن حاا

"أما كون تكليف ما ال يطاق باطال شرعا ،فمعلوم في األصول ،وأما بيان المالزمة".
و دق له صر سورل البقرل.
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"وأما بيان المالزمة ف ن الجهة المرجوحة مثال مضادة في الطلب للجهة الراجحة ،وقد أمر مـثال
ب يقاع المصلحة الراجحة ،لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقـاع المفسـدة المرجوحـة ،فهـو

مطلوب ب يقاع الفعل ،ومنهي عن إيقاعه معا ،والجهلان غير منفكلين".
ح اتحااد الج اة ،يعناي فاي هاذه الادرا ي التاي تقضاي في اا ال االل أو تاؤدي في اا ال االل ،صاالل

الم ر حهال عور درا ي م حكانك في هذه العورل درا ي أن تعمل أعمات صير ة تُهااب علي اا ،لنناك
ححجوب عن فعل اا ماأدا حاا هاو أوجال حن اا ،فناون ال االل هاذه العوارل دراا ي أعارتاك عان فعال
ٌ
ح لحة ح سدل ،لنن أين هاذه الم سادل حان تحقياي الم الحة المرتباة علاى اتحار مال االل ،وهكاذا

ينبغي أن يكون النمر عند لالل العلم دريي عند تعار

الم الة ،رد تنون الواجباو التعاار

في ا ير ظااهر ،لنان المساتحباو ساأق واحاد ربال الادرس يقاوق :أناا أتوإاأ فسامعك اسراحاة ،هال

أتوإااأ فالفااا فالفااا أو أرت اار علااى ح ارل ح ارل؟ أنااك ن توإااأو ح ارل حاارل حققااك ح االحة تتعلااي
مال ااالل ،و ن توإااأو فالفااا فالفااا حققااك ح االحة تتعلااي مالوإااو ي تنااه رااد ت وتااك ركعااة ،لناان

ينبغااي أن ت اوازن جااين هاااتين الم االحتين ،ها فاتتااك ركعااة هاال ي وتااك معاادها صااالل جنااازل حااهال؟
محيااي لااو أدركااك ال ااالل كاحلااة أدركااك ال ااالل علااى الجنااازل ،هاال تتعاار

صااالتك للنق ااان

ممرور الناس جين يديك ها رضيك الركعة أو ت؟
وهااذا ينبغ ااي أن ُيالح ااظ ف ااي الح اارحين ف ااي حكااة والمدين ااة ،ف ااي حا اوالن الزح ااام ينبغ ااي أن ُيالح ااظ،

فاابعض الناااس يقااوق :أنااا أر ااد أن أراارب حاان اسحااام هااذا أفضاال جااال شااك ،لناان ها كااان رربااك حاان
اسحام ي وو عليك ركعة أو ركعتين وفاتتك صالل الجنازل حهال ،وتعرإك لمرور الناس جين ياديك

وح ل الملل في صالتك وازن جين الم الة ،فمهل هذه اتحور تحتاج لى درة نمر.

"والجهلان غير منفكلـين لمـا تقـدم مـن أن المصـال والمفاسـد غيـر ملمحضـة ،فالبـد فـي إيقـاع
الفعل أو عدم إيقاعه من توارد األمر والنهي معا".
يعني على ج إة واحدل ،وحين إاذ يكون حن التنليف حا ت ُيطاو.
"فقد قيل له :افعل وال تفعل لفعل واحد ،أ  :من وجه واحد في الوقـوع ،وهـو عـين تكليـف مـا ال
يطاق".
يعنااي فااي اتصبااار لااو راااق ز ااد جااا أو راااق شااما :جااا ز ا ٌاد الطو اال الق ااير ،وهااو يق ااد فااي
راحته فقط حن ج إة واحدل هذا حمكن أو ير حمكان؟ يار حمكان ها ر اد ج اة واحادل حا اتحااد
الج ااة ،لناان لااو ان نااك الج ااة نعاام لو اال فااي راحتااه ر ااير فااي عم اره ،أو العكااي حااهال ،لناان ها
ر ااد ج تااين حن نتااين جين مااا ص ااا محيااي يلتاابي علااى الساااح هااذا ها كااان كبياار الساان ور ااير

ار
القاحة يم ر هذا لل ار ي ،لنن لو راق حهال :جا ز ٌد الطو ل الق ير ،ولحظ السااح أن فياه ر ا
أحر ص يا حهل البركة في عمره ،حهل هذا ليي حان
في راحته ،ور ار في عمره ،لنن المتنلم تحظ ا
البال ة وت حن ال

احة أن ُياركن لاى حهال هاذا الم اا  ،كاالبمر مالنسابة ل ساد ،لاو جاا شاما
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أجاابن الناااس أو حاان أجاابن الن ااس ،فاام راااق :جااا أسا ٌاد ،حاااها تحااظ المااتنلم؟ أنااه ُيواابه اتسااد فااي
ال ار حااة التااي تبعااي حنااه ،واتسااد أمماار ،وهااذا فيااه شااي حاان هااذا ،وت ُيعاارق جااين الناااس ج ااذا كااان

التعبير عنه ج ذا إعي ا.

"ال يقال :إن المصلحة قد تكون غير مأمور بهـا ،ولكـن مأذونـا فيهـا ،فـال يجلمـع األمـر والنهـي
معا ،فال يلام المحظور.

َّ
ألنا نقول :إن ه ا ال يطرد في جميع المصال ".

نعم اتحر والن ي إدان ،لنن الن ي واسماحة حهال ن الم لحة رد تنون يار حاأحور ج اا ،ولنان
حأهونا في ا ،يعني في حكم المبام ،فال يجتما اتحار والن اي حعاا ،اجتما الن اي حا اسماحاة ،فاال

يلزم المحمور لعدم التضاد ،وُرل حهل هذا فيما لو ح ل اسهن ح الوجوب هل ُيت اور فاي فع إال
اأحور ماه حأهوناا فاي تركاه؟ ت فاي الواجال الن اا ي هاو حاأحور ماه
واحد حن ج إة واحدل أن يكون ح ا

حن ج ة ان نك الج ة ،ا ن الواجل على الن اياة حاأحور ماه ،وتاأفم اتحاة لاو تركتاه ،كال حان علام
مه يأفم ،لنن ماعتباره رام مه حن يك ي ،صار حأهونا فيه مالنسبة صر ن.
النبي –عليه ال الل والسالم -رد ين ى عن الوي و علهي لبيان الجواز ،وراد ياأحر مالواي

وت

ي علهي لبيان أن اتحر مه ت على سبيل اسلزام ،ف ذا يجتم  ،لنن نقوق :ن الج ة حن نة.

"فـ ن المصـلحة كمـا يصـ أن تكــون مأذونـا فيهـا ،يصـ أن تكــون
مـأمور بهـا ،وإن سـلم ذلــك،
ا

فــاإلذن مضــاد لألمــر والنهــي معـا ،فـ ن اللخييــر منــا

لعــدم اللخييــر ،وهمــا واردان علـى الفعــل

الواحد ،فورود الخطاب بهما معا خطاب بما ال يسلطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به".
حمااا ياادق علااى أن الن ااي ُيضاااد اسهن كااون اسماحااة تُقاجاال التحاار م {ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ} [األع ار « ]157:الحالل بين والحرام بين» ،فناون اسماحاة تُقاجال ماالتحر م يادق
على أنه ت ُيمكن اجتماع ما حن ج إة واحدل.
"وهو ما أردنا بيانه ،وليس ه ا كالصالة في الدار المغصـوبة؛ إلمكـان االنفكـاك بـأن يصـلى فـي
غير الدار ،وه ا ليس ك لك".

أحد جبطالن ا.
فيكون عليه فم الغ ل ،وصالته في ير هذه الدار صحيحة ،وت يقوق ٌ

نعم هو ير إ
جل وعال -يقاوق { :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [المائـدة ]27:ت أحاد حان
حتي ،هللا – َّ

أهل العلم يأحره م عادت ا ،و نما عدم القبوق هنا ُي َّسر جن ي الهواب المرتل على العبادل.
اسشاكاق صاالل الغاصاال فاي الاادار المغ اوبة هااذه الحركااو التااي أُدياك فااي هاذه الاادار هاي التااي
ينتاج ا اتحر والن ي حعا ،اتحر هو حطالل ج ذه ال الل ،لنناه حن اي عان الحركاة فاي هاذه الادار
التي ا ت ب اي تنه ت رق في حلك الغير مغير هنه.

"ف ن قيل :إن ه ا اللقدير مشير لما ذهب إليه الفالسفة ومن تبعهم".

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عندنا يقوق" :ف ن قيل :إن ه ا اللقرير".
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طالب :اللقريب؟
"اللقرير" مال ار  ،يقوق :هكذا في اتصل وفي داق" :اللقدير" ،وراق ححقق ا :لعل ا "اللقريـر" .يعناي
حا ُررر سامقا.
"ف ن قيل :إن ه ا اللقرير مشير لما ذهب إليه الفالسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس بمقصود
الفعل ،وإنما المقصود الخيـر ،فـ ذا خلـق هللا تعـالى خلقـا مملاجـا خيـره بشـره ،فـالخير هـو الـ

خلــق الخلــق ألجلــه ،ولــم يخلــق ألجــل الشــر ،وإن كــان واقع ـا بــه ،كالطبيــب عنــدهم إذا ســقى
المريض الدواء المر البشع المكروه ،فلم يسقه إياه ألجل ما فيه من المرارة واألمر المكـروه ،بـل
ألجل ما فيه من الشفاء والراحة ،وك لك اإليالم بالفصد والحجامة وقطع العضو الملأكل".
المتآكل.
هذا مالنمر لى ر د ال اعل ،ال اعل تسيما ها كان فعله ممن ُيحبه وُوي عليه ت يق د يذا اه،
لنن رد يق د اسيذا ها كان جينه وبين حن ُيعالجه وُطببه شي ُير اد أن ُيؤلماه وُؤهياه حا كوناه

ُير د ش ا ه ،ف ذا حوجود.
وال اانف الهالااي عكااي اتوق الااذي هدفااه اتهى ،وهااذا يوجااد تساايما حا اتصااتالق أو حا اسحاان
والعدواو المترتبة عن اصتالق اتديان أو اتعراو أو اتجناس أو حا أشبه هلك.
يعن ااي كم ااا س اامعنا عا ان الطبي اال والممرإ اااو ال ااذين حقنا اوا اتل اااق م ي ااروس اسي اادز –نس ااأق هللا
العافية.-

"إنما قصده ب لك جلب الراحة ودفع المضـار ،فكـ لك عنـدهم جميـع مـا فـي الوجـود مـن المفاسـد
المســببة عــن أســبابها ،فمــا تقــدم شــبيه بهـ ا مــن حيـ قلـ  :إن الشــارع -مــع قصــده اللشــريع

ألجل المصلحة -ال يقصد وجه المفسدة ،مع أنها الزمة للمصلحة.

وهو أيضا مشير إلى م اهب المعلالة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع ،وأن
وقوعها إنما هو على خال

كبير".
اإلرادة ،تعالى هللا عن ذلك علوا ا

هااذا حبنااي علااى حااذهل المعتزلااة فااي وجااوب رعايااة اتصاالة مالنساابة هلل –جا َّال وعااال ،-وأن عليااه

وجوبا أن يرعى الم الة ،عليه أن يرعى اتصالة ،لنان ت شاك أن الم االة ح ارعاال فاي الوار عة
جل وعال ،-وأنه ت يجل عليه شاي  ،نعام كوناه ح َّارم الملام علاى ن ساه هاذا فضال
كرحا حن هللا – َّ
جل وعال.-
وكرم حن هللا – َّ

"فــالجواب أن كــالم الفالســفة إنمــا هــو فــي القصــد الخلقــي اللكــويني ،ولــيس كالمنــا فيــه ،وإنمــا
كالمنا في القصد اللشريعي ،وقد تبين الفـرق بينهمـا فـي موضـعه مـن كلـاب األوامـر والنـواهي،

ومعلـوم أن الشـريعة وضـع لمصـال الخلـق بـ طالق حســبما تبـين فـي موضـعه ،فكـل مـا شــرع
لجلــب مصــلحة أو دفــع مفســدة فغيــر مقصــود فيــه مــا ينــاقض ذلــك ،وإن كــان واقع ـا ب ـالوجود،
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فبالقدرة القديمة وعن اإلرادة القديمة ،ال يعاب عن علـم هللا وقدرتـه وإرادتـه شـيء مـن ذلـك كلـه
في األرض وال في السماء".
وصف القدرل واسرادل مالقدم ،نعم اسرادل رديماة ،والقادرل رديماة أزلياة حا وجاوده –ج َّال وعاال ،-هاذا
ها صااة التعبياار علااى ساابيل التجااوز ،يعنااي كااان هللا وحعااه جمي ا أوصااافه ،كااان هللا وحعااه جمي ا

أوصااافه لاام يتجاادد شااي وتساايما حاان اتوصاااق الذاتيااة ،وكااذلك أصاال اتوصاااق ال عليااة رااديم،
رديمااة النااو  ،لناان حادهااا كااالنالم حااهال نوعااه رااديم ،وهاام ي ا ونه عاان اتشااعر ة مالقاادم المطلااي،
جل وعال -حتنلما ،فم معد هلك لم يعد يتنلم ،تنلام فاي اتزق ولام يعاد ياتنلم ،لنناه
يعني كان هللا – َّ
عند أهل الحي راديم الناو حتجادد ا حااد ،ف رادتاه كاذلك حتجاددل ،وأراد وُر اد فاي المساتقبل ،الحااق
واتستقباق ،وعنده أنه أراد رادل رديمة حهل النالم ،وهذا حبني على حذهل اتشعر ة.

"وحكــم اللشــريع أمــر آخــر ،لــه نظــر وترتيــب آخــر علــى حســب مــا وضــعه ،واألمــر والنهــي ال
يســللامان إرادة الوقــوع ،أو عــدم الوقــوع ،وإنمــا ه ـ ا قــول المعلالــة ،وبطالنــه م ـ كور فــي علــم
الكالم ،فالقصد اللشريعي شيء ،والقصد الخلقي شيء آخر ،ال مالزمة بينهما.
فصل:
وأمـــا إذا كانـــ المصـــلحة أو المفســـدة خارجـــة عـــن حكـــم االعليـــاد ،بحيـــ لـــو انفـــرد ،لكانـــ
مقصودة االعلبار للشارع ،ففي ذلك نظر ،وال بـد مـن تمثيـل ذلـك ثـم تخلـي

الحكـم فيـه بحـول

هللا.
مثالــه أكــل الميلــة للمضــطر ،وأكــل النجاســا ،والخبائـ اضــطرارا ،وقلــل القاتــل ،وقطــع القـاطع،
وبالجملة العقوبا ،والحدود للاجر ،وقطـع اليـد الملآكلـة ،وقلـع الضـر

الوجعـة ،واإليـالم بقطـع

العروق والفصد وغير ذلك لللداو  ،ومـا أشـبه ذلـك مـن األمـور اللـي انفـرد ،عمـا غلـب عليهـا
لكان النهي عنها ملوجها".
اور اعتياديااة ،يعنااي فااي المااروق العاديااة ت يجااوز أكاال
نعاام تن هااذه ظروف ااا صاصااة ،ليسااك أحا ا
الميتااة محاااق {ﭑ ﭒ ﭓ} [المائــدة ]3:فااي المااروق العاديااة حينمااا ت يقتضااي المقتضااي
جتر اليد أو القدم أو حا أشبه هلك ت يجاوز هلاك محااق ،لنان الماروق الماصاة المارجاة عان حكام
اتعتياااد تؤكاال الميتااة عنااد اتإااطرار ،وتُقط ا اليااد ها صيااف حاان الس ارايا ،وكااذلك الرجاال وجمي ا
اتلاراق التااي تبقااى جاادون ا الحيااال ،لناان هاال ُي عاال هلااك فيمااا ت تبقااى حعااه الحيااال؟ ت ُي عاالي تن

المآق واحد.

"وبالجملة كل ما تعارض فيه األدلة ،فال يخلـو أن تلسـاوى الجهلـان ،أو تلـرج إحـداهما علـى
األخرى.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ف ن تساوتا ،فال حكم من جهة المكلف بأحـد الطـرفين دون اآلخـر ،إذا ظهـر اللسـاو بمقلضـى
األدلة ،ولعل ه ا غير واقع في الشـريعة ،وإن فـرض وقوعـه ،فـال تـرجي إال باللشـهي مـن غيـر
دليل ،وذلك في الشرعيا ،باطل باتفاق ،وأما أن قصد الشارع ملعلق بالطرفين معا".

ها تجد أن يكون الترجية حبني على إ
دليل شرعي أو راعادل حان رواعاد الوار  ،المق اود أناه يكاون

حرده لى الور ت لى التوا يي ولاذا ُيننار جم اور أهال العلام اتستحساان ،و قاوق الواافعي :فمان
شر  ،فال ترجية ماال وى ،لنان أحياناا تضايي المساالك علاى المجت اد ،فتتسااوى عناده
استحسن فقد َّ

اترواق وتجد حان العمال ،فنياف ُيارجة؟ هال ُيقااق :فاي حهال هاذه الحااق يساو ،لاه التقلياد ،أو ُيارجة

مغياار ُحاارجة؟ وجااوه التاارجية زادو عنااد معضا م علااى الما ااة ،و ها تأحل ااا اسنسااان تساايما ها كاان
الس َّانة ورواعاد الوار عة ،وكاان فقياه الان ي تجاد
عنده حن المعرفة مالن وب الوارعية حان النتااب و ُّ

أن يجد حاا ُيارجة ،راد يتوراف اسنساان فاي حااق الساعة ،لنان ها كاان اتحار تجاد حان حسامه وتجاد
ح اان العم اال في ااه ،ف ن ااه حينا ا إاذ ح ااا أن ُيق اااقُ :يقل ااد ف ااي ه ااذه المس ااألة أو ينم اار ف ااي رواع ااد الت اارجية،
وب حكانه أن ُيرجة – ن شا هللا تعالى.-

"وأما أن قصد الشارع ملعلق بالطرفين معا طـر اإلقـدام ،وطـر اإلحجـام ،فغيـر صـحي ؛ أل نـه
تكليف ما ال يطاق؛ إذ قد فرضنا تساو الجهلين على الفعل الواحد".

حن م حن ين ي وجود التساوي حن ير ُحرجة حتاى فاي اتحاور العادياة ،تجاد حان ُحارجة حتاى فاي
اتحور العادية .تسافر أو تقايم؟ أحياناا يقارب معضا ما حان معاض ،الم الحة المترتباة علاى السا ر

رد ُيقاوح ا ح سدل أو ح لحة فاي الحضار ،فأحياناا عناد النااظر يتارددي ولاذا يح ال معاض النااس
حن لبعه التردد ،وبعض الناس يح ل له التردد حينا دون صر.
شيخ اسسالم كأنه يميل لاى أن أناه راد ُيوجاد فاي أحاور الادنيا حاا يحتاار فياه اسنساان وحينا إاذ ي عال
أي ما شا  ،يقوق :كاصتياار أحاد الطار قين والبادا ل مأحاد الار ي ين ،أحاحاك ر ي اان أي ماا الاذي تبادأ
مااه؟ تجااد حاان حاارجة يقااوق أهاال العلاام ،يعنااي هااي حتساااو ة حاان كاال وجااه ُينماار لااى ج ت ااا تنااون
ُحرجحا ،هذا يمين وهذا شاماق ،هاذا رر ال وهاذا معياد ،راد ُينمار لاى هاذا؟ ليال الطر قاان كالهماا
اار ،والنقطاة المقاجلاة ماالمللي حتسااو ة تاروم يميناا أم
يؤديان لاى نقط إاة واحادل واحاد يميناا وواحاد يس ا
شمات؟

طالب :يمينا.

رجحك مالج ة و ت حا فيه ُحرجة يتعلي مالطر ي ن سه.
حعناه أنك َّ
"إذ قد فرضنا تسـاو الجهلـين علـى الفعـل الواحـد فـال يمكـن أن يـؤمر بـه وينهـى عنـه معـا ،وال

يكون أيضا القصد غير تعلق بواحدة منهما".
ير حتعلي..حتعلي.

طالب :ملعلق بواحدة؟
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"إذ قد فرضنا أن توارد األمر والنهي معـا ،وهمـا علمـان علـى القصـد علـى الجملـة حسـبما يـأتي
في موضعه -إن شاء هللا تعالى -إذ ال أمر وال نهي من غير اقلضاء".
تجد حن اترتضا في اتحر والن ي ،في اتحر ارتضا ال عل ،وفي الن ي ارتضا النف.

"فلــم يبـــق إال أن يلعلـــق ب حـــدى الجهلـــين دون األخـــرى ،ولــم يلعـــين ذلـــك للمكلـــف ،فالبـــد مـــن
اللوقف.

وأما إن ترجح إحدى الجهلين على األخرى ،فيمكن أن يقـال :إن قصـد الشـارع ملعلـق بالجهـة
األخرى".

حتعلي مالج ة الراجحة.
ٌ
طالب :بالجهة األخرى الراجحة؟
ت" .فيمكن أن يقال :إن قصد الشارع ملعلق بالجهة الراجحة".
طالب :الراجحة بدل األخرى؟

ت تأتي "األخرى" معد سطر "بالجهة الراجحة".
طالب :بالجهة األخرى.

ت ،اترك اتصرى جين الج ة واتصرى إ تمر جا للساقط "الراجحـة -أعنـي فـي "نظـر المجلهـد-

وغير ملعلق بالجهة األخرى" عندك اتصرى حوجودل" .وغير ملعلق بالجهة" معد هلاك "األخـرى إذ
لو كان".

"فــيمكن أن يقــال :إن قصــد الشــارع ملعلــق بالجهــة الراجحــة -أعنــي فــي نظــر المجلهــد -وغيــر
ملعلق بالجهة األخرى ،إذ لو كان ملعلقـا بالجهـة األخـرى لمـا صـ اللـرجي  ،ولكـان الحكـم كمـا
إذا تساو ،الجهلان ،فيجب الوقف".
أو التورف.

طالب :اللوقف أوجه.

فيجل التورف.

"وذلـــك غيـــر صـــحي مـــع وجـــود اللـــرجي  ،ويمكـــن أن يقـــال :إن الجهلـــين معـــا عنـــد المجلهـــد
معلبرتان ،إذ كل واحدة منهما يحلمل أن تكون هي المقصودة للشارع".

ودل.
المق
ل
"أن تكون هي المقصودة للشارع ،ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع".
نعم ،على اسنسان أن يعمل وُ تي مما يدين هللا مه ،مما يم ر له حن صالق النمار فاي اتدلاة مماا
يم ر له أن هذا حق ود الوار .
وت ي َّ
نلف أن يبحي عما هو حق ود في ن ي اتحري تنه رد ُي يبه ،ورد ت ُي يبه
ُ
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"ونحن إنمـا كلفنـا بمـا ينقـدح عنـدنا أنـه مقصـود للشـارع ال بمـا هـو مقصـوده فـي نفـس األمـر،
فالراجحة -وإن ترجح  -ال تقطع إمكان كون الجهة األخرى هي المقصودة للشارع ،إال أن ه ا
طرح في اللكليف إال عند تساو الجهلـين ،وغيـر م َّ
اإلمكان م َّ
طـرح فـي النظـر ،ومـن هنـا نشـأ،
قاعدة مراعاة الخال

عند طائفة من الشيوخ".

معض م ُيراعي المالق والمروج حنه ،و جعلاه ُحرجحاا ،وأحياناا يبناي علياه الحكام ،فيساتحل العمال
صروجا حن المالق ،و رجة الترك صروجا حن المالق ،هو جرأسه ليي إ
جدليل شارعي ،لنان صواية
ُ
الممااالف للمعارإااة ،فننااون عملنااا ماتحتياااجي فمرجنااا حاان اتصااتالقي صوااية أن
أن يقااوى دلياال ُ
الممااالف تساايما فيمااا ُيمكاان فيااه اتحتياااج ،أحااا حااا ت ُيمكاان فيااه اتحتياااج ف اال
يقااوى الاادليل عنااد ُ
نمر ،تجد حن الحسم هنا ،ها كان فر ي يقوق مالوجوب ،و صر يقوق ماالتحر م حاا يمكان اتجت ااد،

لنن ها كان فر ي يقوق مالتحر م وفر ي يقوق مالنراهة نترك ،ها كان فر ي يقوق ماالوجوب ،وفر اي

يقااوق ماتسااتحباب أو اسماحااة ن عاال صروجااا حاان المااالق ،وهااذا ُيقاارره أهاال العلاام فااي كهيا إار حاان

المسا ل.

"واإلمكان األول جار على طريقة المصوبين".
"علــــى طريقــــة المصــــوبين" وأن ك اال حجت ااد ُح اايلي تن ااه عم اال مالمق اادحاو الو اارعية ،واجت ااد
واست ر ،،جذق ج ده ،واست ر ،وسعه ،ف او ُح ايل علاى كال حااق ،ولعال هاؤت نماروا لاى اتجار
الممطاااة الااذين ُيمطاااون فر قاا ،وُ ااوبون صاار و ت علااى
فبااك لااه حاان اتجاار مقاادر صاااجته ،وأحااا ُ

هذا ف و أرجة ،الذين يرون أن الم يل واحد ،وحا عداه ُحمطئ جادليل ها اجت اد الحااكم فأصااب
أجر واحد.
فله أجران ،و ن أصطأ فله ٌ
"والثاني جار على طريقة المخطئين.

وعلى كل تقدير ،فال
تلما" .فال
"فال

تلخ

تلخ

يلخ

من ذلك".

".

من ذلك أن الجهـة المرجوحـة غيـر مقصـودة االعلبـار شـرعا عنـد اجلماعهـا مـع

الجهة الراجحة ،إذ لو كان مقصودة للشارع الجلمع األمر والنهي معا على الفعل الواحـد فكـان

تكليفا بما ال يطاق ،وك لك يكون الحكم في المسائل االجلهادية كلها ،سواء علينا أقلنـا :إن كـل
مجلهد مصيب أم ال ،فال فرق إذا بـين مـا كـان مـن الجهـا ،المرجوحـة جاريـا علـى االعليـاد أو

خارجا عنه".
جارية.
طالب :جارية؟
نعاام ،لناان صارجااا حوجااودل ،فالجااد حااا أن ُيقاااق :جار ااة أو صارجااة ،أو جار ااا أو صارجااا ،أحااا واحاادل
هكذا وواحدل هكذا حا تجي .
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طالب.........:

"جارية على االعلياد أو خارجا عنه" يعني كون م على إ
نسي واحد أولى.
"فالقيا

مسلمر ،والبرهان مطلق في القسمين ،وذلك ما أردنا بيانه.

ف ن قيل :أفال تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني ،ف ن مقاصد الشارع تنقسم
إلى ذينك الضربين؟

فالجواب أن القصد الثاني إنما يثب إذا لم يناقض القصد األول ،ف ذا ناقضه ،لـم يكـن مقصـودا
بالقصد األول وال بالقصد الثاني ،وه ا م كور في موضعه من ه ا الكلاب ،وباهلل اللوفيق".
يك ي يك ي.
هذا صر الدروس ن شا هللا تعالى.
مالنسبة لدرس الجمعة....نعم.
طالب........:

نعم.

طالب........:
يعني هل اتفضل الحم أو الت دو جن قاته هذا ر دك؟
طالب........:
أو توس على المسلمين ،يحم جدت حنك واحد حا أفر

يعناي حاا حام؟ الن اوب حاا نمارو لاى

حهل هذا جا و مالحي العام حي المسلمين على الحم ،فمن تيسر له هلاك ولام يحام فاال شاك أناه
ححروم.

طالب........:

نعم.

طالب........:

على كل حاق اتحر حراعا فيه الم لحة جال شك ،وحبني على فتوى وح لحته ظاهرل.

طالب........:

إ
وبنااي هلااك علااى فتااوى
و ت ف ااذا اتصاال ،اتصاال أن ولااي اتحاار ها أحاار موااي ح االحته ظاااهرلُ ،
حن أهل العلم اتصل أنه ُيلتزم.
طالب........:

جال شك ،ال يام حن أفضل اتعمااق «وما من أيام العمل الصال فيهن خير وأحب إلـى هللا مـن
صــيام العشــر» وت الج اااد فااي ساابيل هللا كمااا جااا فااي الحااديي ال ااحية ،فال اايام حواارو  ،وجااا
عن معاض أزوج النباي –علياه ال االل والساالم -أناه كاان ي اوم ،وجاا عان عا واة فاي ال احية

أنه حا كان ي وم ،والمهبك ُح َّ
قدم على النافي ،ولو افترإنا أن النبي –علياه ال االل والساالم -حاا
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صااام ،فنقااوقُ :يحماال علااى حاان كااان فااي حهاال حالااه –عليااه ال ااالل والسااالم -حاان تحتاجااه اتحااة
حاجااة عاحااة ،وُااؤفر ال ااوم فااي عطا ااه ،نقااوق :ت ي ااوم ،وحااا عاادا هلااك يبقااى محقااه الحااي علااى
الطاعاو كل ا ،وحن أفضل ا وأجل ا ال يام ،واحد حي على العمرل في رحضان وحاا اعتمار ،حااها

نقوق؟ نقوق :حا نعتمر.

طالب........... :

