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ﻘول :ﻌﺿﻬم طﻠ ﻗﺎﻋدة :ﻣن ﺛر ﻋﻠﻣﻪ ﻗﻞ إﻧ ﺎرﻩ ،ﻓﻣﺎ ﻣد ﺻﺣﺗﻬﺎ؟

أﻣﺎ إن ﺎن ﺣ ﻲ ﻋن واﻗﻊ وأن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻻ ﯾﻧزﻟون إﻟﻰ اﻷﺳواق ،وﻻ ﯾ ﺎﺷرون ﻣﺣﺎﻓﻞ اﻟﻧﺎس ﻻﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﻋن ذﻟك
ﻣﺎ ﻫو أﻫم؛ ﻓﻬذا اﻟﻛﻼم ﻟﻪ ﺣظ ﻣن اﻟﻧظر ،ﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺟد

ﺎر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻐﺷون ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﺎس وﻣﺣﺎﻓﻠﻬم

اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺛرة ﻋﻠﻣﻪ ،..ﺛرة ﻋﻠﻣﻪ ﺗؤﺛر ﻓﻲ إﻧ ﺎرﻩ اﻟﻣﻧ ر اﻟذ

ﯾراﻩ ﻓﻣن وﺟﻪ دون وﺟﻪ ،ﻣن وﺟﻪ ﺎﻋﺗ ﺎر أن

وأﺳواﻗﻬم اﻟﺗﻲ ﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت؛ ﻟﻛﺛرة ﻋﻠﻣﻬم وﻟﻛﺛرة ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻬم ،ﻫذا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺛ ﺔ ﻟﻪ وﺟﻪ ،أﻣﺎ ون
اﻟذ ﻗﻞ ﻋﻠﻣﻪ وﻋﻠم أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣﻧ ر ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ﺧ ﺎرات ،وﻻ ﻌرف أﻗوال ﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗورث ﻫذﻩ اﻷﻗوال

ﻋﻧدﻩ ﻏﻠ ﺔ ظن أن ﻫذا اﻟﻣﻧ ر ﻣﻧ ر أو ﻟ س ﻣﻧ ر؟ أو ﻋﻠﻰ أﻗﻞ اﻷﺣوال ﺗورث ﻋﻧدﻩ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗردد ﻻﺳ ﻣﺎ
ﻋﻧد ﻗوة ﻗول اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ،اﻟذ ﻻ ﻌرف إﻻ ﻗول واﺣد ﻣن ﻋﺎﻣﻲ أو ﺷ ﻪ ﻋﺎﻣﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ إﻻ ﻫذا ﺣرام ﺧﻼص،
ﻣﺎ ﻌرف إن اﻹﻣﺎم اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻗﺎل :ﻻ ﻫذا ﺣﻼل وﻫذا ﻣ روﻩ ﻌﻧﻲ اﻟذ

ﻋﻧدﻩ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻌﻠم ﺎﻷﻗوال ﺄدﻟﺗﻬﺎ ﻻ

ﺷك أن ﻋﻧدﻩ ﻣن اﻟﺳﻌﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻋﻧد طﺎﻟب اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺑﺗدئ أو اﻟﻌﺎﻣﻲ ،ﻓﺈذا ﻋرﻓت ﻣﺛﻼً أن ﻫذا اﻟﻣﻧ ر ﻌض

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾرون أن ﻫذا اﻟﻣﻧ ر ﻣﻣﺎ اﺧﺗﻠﻒ ﻓ ﻪ ﺄﻧﻬم ﺗوارﺛوا ﻫذا اﻟﻘول ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻬم ﻣﺛﻼً أو ﻣن واﻗﻌﻬم ووﺿﻌﻬم ،ﺗﺟد

ﻫذا ﻣﺎ ﻋﻧدﻩ أدﻧﻰ إﺷ ﺎل ﻓﻲ وﻧﻪ ﯾﻧ ر ﻋﻠﻰ ﻫذا ،وﻻ ﯾﺗردد ﻓﻲ وﻧﻪ ﻣﻧ ر ،ﻓﻣﺎ ﻋﻧدﻩ ﻣﺷ ﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا ،وﻻ ﯾﺗﺄﺧر

ﻓﻲ إﻧ ﺎرﻩ؛ ﻟﻛن اﻟذ

ﻌرف ﻫذا اﻟﻣﻧ ر ،واﻟراﺟﺢ ﻓ ﻪ أﻧﻪ ﺣرام؛ ﻟﻛن اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺣظ ﻣن اﻟﻧظر وﻟﻪ وﺟﻪ

ﻻﺳ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل دون ﺣﺎل ،وﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﻻ ﯾﻧطﺑ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘول ﺎﻟﺗﺣرم ﻣن ﻞ وﺟﻪ؛ ﺗﺟد ﻫﻧﺎك ﺳﻌﺔ ﻋﻧد ﻣن
ﻋﻧدﻩ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻌﻠم؛ ﻟﻛن إذا ﺗرﺟﺢ ﻋﻧدﻩ أن ﻫذا اﻷﻣر ﻣﺣرم ﯾﻠزﻣﻪ إﻧ ﺎرﻩ ،وﻟو ﺎن ﻣ ﺎﺣًﺎ ﻋﻧد ﻏﯾرﻩ  ،وﻟو أر

ﻏﯾرﻩ أﻧﻪ ﻣ ﺎح ﻷﻧﻪ إﻧﻣﺎ ﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾدﯾن ﷲ ﻪ ،ﻋﻠ ﻪ أن ﻔﻌﻞ و ﻧ ر ﻣﺎ ﻌﺗﻘد ،ﻌﻧﻲ ﻌﻣﻞ ﻣﺎ ﻌﺗﻘد ﻻ ﻣﺎ ﻌﺗﻘدﻩ
ﻏﯾرﻩ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺛ ﺔ ﺗﺟدون إن ﻌض اﻟﻧﺎس ﻗد ﯾرﻣﻰ ﺎﻟﺗﺳﺎﻫﻞ ﻓﻲ اﻹﻧ ﺎر ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗد ون اﻟﻣﺗرﺟﺢ ﻋﻧدﻩ أن

ﻫذا ﻟ س ﻣﻧ ر ،وأن ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾدل ﻟﻪ ،أو ﻋﻠﻰ أﻗﻞ اﻷﺣوال إن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻌﺎرض اﻟدﻟﯾﻞ اﻟذ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻧ ر،
ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔﻒ ﻋﻧدﻩ ﺷﻲء ﻣن ﻫذا اﻷﻣر؛ ﻷن اﻟﻘول ﺎﻟرﺟﺣﺎن واﻟﻣرﺟوﺣ ﺔ أﻣور ﻧﺳﺑ ﺔ ،ﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ
ﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗرﺟ ﺢ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎﺋﺔ ﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻫذا ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻘطﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻓﯾﻬﺎ أﺣد ،وﻫﻧﺎك ﻣن اﻷﻣور ﻣﺎ

ﺻﻞ ﻓ ﻪ اﻟرﺟﺣﺎن إﻟﻰ ﺗﺳﻌﯾن ﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻫذا أ ﺿﺎً ﻻ ﺑد ﻣن إﻧ ﺎرﻩ؛ ﻷن اﻟﻘول اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻻ ﺣظ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻧظر،

ﻋﺷرة ﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻻ ﺷﻲء ،ﺛم ﺗزداد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ أن ﺻﻞ أﺣد اﻟﻘوﻟﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس وأرﻌﯾن ﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ
ﺧﻣس وﺧﻣﺳﯾن ،وﻫو ﻌﺗﻘد إن اﻟراﺟﺢ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺧﻣس وﺧﻣﺳﯾن ،وﻫو اﻟذ

ﻋﻠ ﻪ أن ﻌﻣﻞ ﻪ و ﻧ ر ﻣن رآﻩ

ﻔﻌﻠﻪ ،ﻟﻛن ﻟ س إﻧ ﺎرﻩ ﺎﻟﻣﺳﺗو اﻟذ ﯾﻧ ر ﻓ ﻪ اﻷﻣور اﻟﻘطﻌ ﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،أو اﻷﻣور اﻟﺗﻲ اﻟﺧﻼف ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺎذ
أو ﺿﻌﯾﻒ.

