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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 
 عد:ة والسالم على رسول هللا ومن وااله، و��سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصال

 :اعدقو  علیه انبنى هذا ثبت و�ذا في تتمة المسألة الثامنة "فصل: -رحمه هللا–قال المؤلف 
 قـرره ا�مـ المنـع، المضـار وفـي اإلذن، المنافع في األصل �أن القول إطالق �ستمر ال أنه: منها

 ".إضافیة ن تكو أن عامتها و�نما حقیقي، ضررٌ  الو  حقیقي انتفاعٌ  یوجد �كاد ال إذ ؛الرازي  الفخر
 صـحبهالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و 

 .أجمعین
مــن  و�ذا ثبــت مـا سـبق ذ�ـره فــي المسـألة الثامنـة، وهـي أن الــدنیا إنمـا ُأقیمـت ،�قـول: إذا تقـرر هـذا

نسـان ه وُ�ستفاد منه من أمور هذه الـدنیا إنمـا هـو إلقامـة مـا ُخلـق اإل�ل ما ُ�ستمتع � ،أجل اآلخرة
 .-جلَّ وعال-مرضاة هللا  ،وهو العبود�ة، فالهدف اآلخرة ،من أجله

 يفــ األصــل �ــأن القــول إطــالق �ســتمر ال أنــه: منهــا :قواعــد علیــه انبنــىفــإذا تقــرر هــذا �قــول: "
ي: ُمبـاح �عنـ ،�عني �ل ما ُینتفع �ه فهـو مـأذوٌن �ـه �عني �ل ما ُینتفع �ه ُیؤذن �ه،" اإلذن المنافع

 أو مطلوب على سبیل االستحباب أو الوجوب.
ال شــك أن الشــر�عة جــاءت  "كمــا قــرره الفخــر الــرازي"�ــل مــا �ضــر ممنــوع  "وفــي المضــار المنــع"

: -جـّل وعـال–�مـا جـاء عـن هللا  -علیه الصالة والسـالم–�جلب المصالح ودرء المفاسد، والرسول 

} U V W X Y Z{ :وال شـــــــك أن مزاولـــــــة الطیبـــــــات  ،]١٥٧[األعـــــــراف
نهــا ضــرر إمــا فــي أمــور ألمضــار، فمــا ُحرِّمــت الُمحرمــات إال و مصــالح، ومزاولــة الخبائــث مفاســد 

هـا، ومـا أو في اآلخرة، وما ُأبیحت هـذه الطیبـات إال لنفعهـا والحاجـة إلی ،وهو الكثیر الغالب ،الدنیا
م أنه ال ُیوجد مصلحة محضـة فـي هـذُأِمر بها إال لتمحض مصلحته ه ا، و�ن �ان قد تقرر فیما تقدَّ

 الدنیا، �ما أنه ال ُیوجد مفسدة محضة.
یـب إنمـا هـو إضـافي، والضـرر والخبـث إضـافي الطیبات �لها لوجدت فیهـا أن الطّ ولو استعرضت 

یب والخبث إضافي �معنـى أنـه: نسـبي ولـیس �ِطیـٍب مـن �ـل وجـه �خبـٍث  وال ،ال محض، فهذا الطِّ
–ولو استعرضنا �عـض الطیبـات ممـا أ�ـاح هللا  ،من �ل وجه في الجانب اآلخر، وهذا تقرر سا�ًقا

 ومــن ،�ــالتمر واللــبن والخبــز �لهــا طیبــات وُمجمــٌع علــى إ�احتهــا :مــن المــأكوالت مــثالً  -جــلَّ وعــال
ن أال ُیوجــد مــوهــي ُمباحــة، لكــن  ،هــي طیبــة ،حرَّمهــا مــا ُحكمــه؟ حــرَّم مــا ُأجِمــع علــى إ�احتــه �كفــر

فضـًال عـن �ـون �ـل َمـن �طلبهـا  ،یتضرر بها؟ ُیوجد من یتضـرر بهـا، ُیوجـد مـن یتضـرر بتناولهـا
و�بحث عنها متضرر بوجٍه ما؛ ألن مجرد الطلب و�ضاعة الوقت من أجل �سبها ضرر مـن هـذه 

 .فهو متضرر من هذه الحیثیة ،من ماله امن عمره وجزءً  األنه أضاع علیه جزءً  ؛الحیثیة
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لكــن األصــل أن هــذه الطیبــات طیبــاٌت لــذاتها دون عوارضــها؛ ألنــه قــد �عــرض لهــا مــا ُتمنــع مــن  
 ال �جـوز أن �أكـل منـه؛ ألنـه یتضـرر �ـه، فـال �جـوز ،أجله، فالتمر لمر�ض السكر مثًال ُ�منـع منـه

الدهون والشحوم ألمـراض القلـوب الحسـیة وأمـراض ضـغط الـدم  :لإلنسان أن یتناول ما یتضرر �ه
تعلق �ه ُ�منع المر�ض من تناول هذه األمـور، و�ذا تناولهـا �حیـث �غلـب علـى الظـن التضـرر وما ی

ول مــا بهــا �حــرم علیــه أن یتناولهــا؛ ألنــه ال �جــوز لــه أن ُیلقــي بیــده إلــى التهلكــة، وال �جــوز أن یتنــا
 لكن لها عوارض تجعلها ممنوعة. ،�ضره، فهي طیبات في األصل

ت هــي أصــلها؛ إنمــا مــن أجــل مــا �عــرض لهــا، وقــل مثــل هــذا فــي لكنهــا لیســ ،وفیهــا أ�ًضــا مفاســد
ا فـي القـرآن أثبـت أن فیهـ -جـلَّ وعـال–�هللا  ،الخبائث، الخبائث الخمر خبیث، بل هي أم الخبائث

ومـــع هـــذا جـــاء تحر�مهـــا، و�ن �ـــان فیهـــا شـــيء مـــن  ،فیهـــا منـــافع ،منـــافع، فلیســـت ضـــرًرا محًضـــا
 المنافع.

 
یب المحض هذا ال  ،ا ُیبحث عنه في الدنیا، و�ـذلك الخبیـث المحـض ال ُیوجـد فـي الـدنیفالنفع والطِّ

ــ ــا محًضــا إنمــا هــو فــي الجنــة، والخبــث خبًث ــا مطلًق ا و�نمــا �مــا قــرر المؤلــف ســا�ًقا أنــه الطیــب طیًب
 نسأل هللا السالمة والعافیة. ،مطلًقا محًضا إنما هو في النار

م أن أهـل النـار متفـاوتون فــي مقـدار العـذاب، فالـذي هـو أخـف مـن غیـره فــي  وذ�ـر أشـیاء فیمـا تقـدَّ
ضــرر، لكــن أ�ًضــا ِخفــة هــذا العــذاب مصــلحة لــه مــن وجــه، لكــن هــل ُیتصــور  هعذا�ــه ال شــك أنــ

مصلحة حتى فـي أخـف النـاس عـذاً�ا َمـن ُیوضـع بـین أصـبعیه أو تحـت أخمصـیه جمـرة مـن النـار 
لمصـلحة مـع أن غیـره أشـد �غلي منها دماغه، هل هـذا ُیتصـور أن عنـده فیـه شـيء مـن الخیـر أو ا

م تقر�ره.   منه عذاً�ا؟ �ما تقدَّ
وفـي  "األصـل فـي المنـافع اإلذن،�قول: إنه ال �ستمر إطالق القـول �ـأن  الفخر الرازي ُ�قرر أصًال 

ن قبیـل مال شك أن الُمقرر عند أهل العلم قاطبة أن ما هو  المضار المنع �ما قرره الفخر الرازي"
ة أو المنـــافع الراجحـــة حـــح، والمضـــار المحضـــة ُمحـــرَّم، والمصـــالح الراجالمنـــافع المحضـــة هـــذا ُمبـــا

ح هم و�عضـ ،ُمباحة، والمضار الراجحة أ�ًضا ُمحرَّمة ممنوعة، وما �ستوي طرفاها �حتـاج إلـى ُمـرجِّ
 إلبراء الذمة. ؛�ختار أنها من قبیل الممنوع احتیاًطا

قــرر هــذا ال ُیوجــد انتفــاٌع حقیقــي، فكیــف نُ �قــول: مــادام المســألة " حقیقــي انتفــاعٌ  یوجــد �كــاد ال إذ"
عمـوم ل ااألصل أن المنافع األصل فیهـا اإلذن؟ ال ُیوجـد انتفـاٌع حقیقـي، �عنـي: إذا �ـان التمـر نافًعـ

 لمــاذا ال ننظــر إلــى هــؤالء المرضــى الــذین ُ�شــكلون اآلن نســبة حــوالي ثالثــین �المائــة مــنف ،النــاس
 اننظــر إلــى هــذه النســبة؟ نقــول: یبقــى التمــر ُمباًحــال ســكان األرض ممــن یتضــرر �ــالتمر؟ لمــاذا 

على ِحله و�ن عرض له ما �عرض مما ُ�سبب �ونه ضاًرا لـبعض النـاس، ولـو نظرنـا إلـى  اوُمجمعً 
  المفردات لما تقرر عندنا حكم، بل األحكام تأتي على العموم، ثم لكل ُمكلٍَّف منها ما �خصه.
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ــا �انــت مباحــة، الُحمــر األهل ــا �انــت ُمباحــةوالُحمــر لمَّ أم  مــا وصــفها؟ طیبــة، هــل هــي طیبــة ،یــة لمَّ
الوصـف فقـط نقلهـا  ؟الوصـف الشـرعي ،الحكـمأم �عني انقلبت عینهـا  ،رجس خبیثة �عد أن ُحرِّمت

یب إلى الخبث  مـا تغیـرت؟ �عنـي مـن أهـل العلـم مـن یـرى أنأم و�ال حقیقته وذاتـه تغیـرت  ،من الطِّ
تقیم هـذا ال �سـأم سـلبه المنـافع �مـا قـالوا فـي الخمـر سـلبه المنـافع، إذا حـرَّم شـیًئا  -جلَّ وعـال–هللا 

دة، الكــالم وال ینطبــق علــى الُحمــر؛ ألن الُحمــر إذا ُشــرِّحت فــي الســابق وفــي الالحــق ُمر�باتهــا واحــ
مـع  هل تغیر طعمها؟ هل تغیر انتفاع األجسـاد بهـا أو التلـذذ �أكلهـا؟ اللهـم إال النفـوس التـي تـدور

م لــك أرنــب  ،ار ال شــك أنهــا تتقــزز مــن الُمحرمــاتالشــرع حیثمــا د هــر علــى شــكٍل  أو�عنــي لــو قــدِّ
الحكــم  ا؟ الفــرق بینهمــاالفــرق بینهمــ مــا ،هــذا علــى صــحن، وهــذا علــى صــحن ،واحــد وهیئــٍة واحــدة

 فرق. هالشرعي، و�ال من حیث الشكل والمنظر ما فی
�ال فـال و رًدا إنمـا یتبـع الحكـم الشـرعي، فالمسلم الذي یتدین �الشرع واالتباع ال شك أن نفسه قبـوًال و 

م فــي الجنــة  ،ُیوجــد انتفــاٌع حقیقــي مــن �ــل وجــه وال ضــرٌر حقیقــي مــن �ــل وجــه إال علــى مــا تقــدَّ
 والنار.

ــا" ــا و�نم  ،�عنــي نفــع خــالص لــبعض النــاس، نفــع راجــح لــبعض النــاس" إضــافیة تكــون  أن عامته
 افیة.ضرر محض لبعض الناس أو ضرٌر راجح لبعض الناس، فهي إض

 طالب:.........
 ین؟أ

 طالب:.........
 زي حینما قرر هذا األصل.اهو المؤلف ینتقد الر  ،ال

 طالب:.........
، بال شك �الم الفخر الرازي وجیه؛ ألن الشرع جاء بتقر�ـر المصـالح، ودفـع المفاسـد �قـدر اإلمكـان

لحقیقـة هـو منطـٍو علـى لكن قد یـرى اإلنسـان فیمـا لـم یـرد �ـه شـرع یـرى أن فیـه مصـلحة لـه، وفـي ا
�ـالم  �عني ما ورد فیه الشـرع ال ،مفسدٍة من جهٍة أخرى؛ ألنه لم یرد...ما ورد فیه الشرع فال �الم
أو المفســدة الراجحــة إن �ــان مــن  ،فــي أن المصــلحة الراجحــة فــي ِحلــه إن �ــان مــن �ــاب المصــالح

هــا ممــا لــم یــرد فیهــا حكــم لكــن فیــه أعیــان ُ�مكــن أن ُینتفــع ب ،الممنوعــات، إن �ــان مــن المباحــات
الشــرع، وهــذه �ختلفــون فیهــا مــا حكمهــا، �عنــي مــا حكــم األعیــان المنتفــع بهــا قبــل أو مــع عــدم ورود 

مــثًال أنــت فــي  ،الشــرع �التنصــیص علیهــا؟ �عنــي ال تنــدرج تحــت أصــٍل عــام وال ُتقــاس علــى غیرهــا
ا مـأم أن تأكل منها، تأكـل وأردت  ،فوجدت شجیرة مثًال وأعجبتك رائحتها وطعمها ،نزهة في البر�ة

 ما تأكل؟ أم األصل المنع؟ نعم، تأكل أم تأكل؟ تقول: األصل اإل�احة 
 طالب:.........

 ما تأكل؟أم طیب ولو وجدت دو�بة تأكل 
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 طالب:.........
 أم لـــیسمـــا تعرفـــه؟ معـــروف أم �عنـــي العطـــار�ن یـــذ�رون مـــثًال الســـقنقور تعرفـــه  ،األصـــل اإل�احـــة

 معروف؟ �
 روف.طالب: مع

 .نعم
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 ین؟أ
 هـو ،طولـه سـتة أذرع �قـدر األصـبع ،ُسنَّة حیـاة الحیـوان �قـول: السـقنقور موجـود فـي دمیـاط والهنـد

 .ا �كون إلى الوزغ �مشي في الرمالأقرب م
 طالب: ستة أذرع؟

ــبر ن �قولــو  أو خمســة  اعشــر�ن ســنتیمترً �عنــي �قــدر  ،فــي حیــاة الحیــوان، لكنــه أقــرب أو أقــل مــن الشِّ
وذ�ــره لــك  ،مــا یز�ــد، وهــذا یــذ�ره العطــارون لــبعض األمــراض، فأنــت احتجــت لهــذا اعشــر ســنتیمترً 

 و�عضــهم ،�مســكونه �أكلونــهمــا تأكــل؟ أو تقــول: العــوام أم مــثًال، تأكــل  اعطــار قــال: تأكــل ســقنقورً 
 .�أكله حي

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........

 j k l m n o p q r s t u v w x y {�قــــــول: عنــــــدك فــــــي األطعمــــــة 

z { | }{ :ـــباع وُمخلـــب مـــن  ،]١٤٥[األنعـــام ثـــم �عـــد ذلـــك جـــاء مـــا لـــه نـــاٌب مـــن السِّ

 j i k l m n {یــدخل فــي قولــه:  ،وُذِكــر �عــض الحیوانــات �اســمها، لكــن هــذا مــا ُذِكــر ،الطیــر

o{ :ه الشــرع، وعنــد الشــافعي الحــالل مــا أحلــ :واألصــل اإل�احــة؟ وعنــد أبــي حنفیــة ]١٤٥[األنعــام
ى فـرق �بیـر، فهـل تتوقـف حتـ هفرق بین الجملتین؟ فی هما فیأم  ،فرق  هالحرام ما حرمه الشارع، فی

 یدلك عل أكله أو ال تتوقف؟ تجد دلیًال 
ما تأكـل؟ وجدتـه أم ما یدل على المنع من أكله إال النهي عن قتله مثًال، تأكل  هالهدهد مثًال ما فی

مـا تأكـل بنـاًء علـى أن أم ، تأكـل اوُمعلًبـ اومنظًفـ اوزت مرحلة القتـل، وجدتـه مـذبوحً أنت تجا ،مقتوًال 
المصــــلحة راجحــــة أو المفســــدة راجحــــة؟ أمــــا مــــا ورد الشــــرع �ــــه فــــال شــــك إذا ورد الشــــرع �إ�احتــــه 
فالمصلحة راجحٌة في أكله، و�ذا ورد الشرع �منعه فالمصـلحة راجحـٌة فـي خبثـه، بنـاًء علـى االطـراد 
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أمــــور تضــــر  هنــــاك، ]١٥٧[األعــــراف: }U V W X Y Z { �ــــةطــــرًدا لآل
  ما ُتمنع؟أم هل تمنع ف ،تضر �عض الناس فمثًال الَحوار، �عض الناس

أردت أن أنهـى عـن الغیلـة، فـإذا «أنـه قـال:  -علیـه الصـالة والسـالم–نعم في الحدیث عـن النبـي 
  ؟الغیلة ماما نهى عن الغیلة،  »فارس والروم ُ�غیلون وال یتضررون 

 طالب: توالي الموالید.
هــذه هــي الغیلــة، فكثیــر مــن النــاس یتضــرر �الغیلــة، �عنــي أهــل هــذه الــبالد  ،الرضــاع مــع الحمــل

أراد أن ینهــى عنهــا؛ لوجــود  -علیــه الصــالة والســالم–عموًمــا والحجــاز یتضــررون �الغیلــة، فــالنبي 
 ســبة �النســبة للعــالم �لــه،الضــرر، لكــن لمــاذا َعــَدل؟ ألن ســكان هــذه الــبالد مــاذا ُ�شــكلون مــن الن

بقـى عالمیـة، لكـن ی -علیه الصالة والسالم–للعالمین �لهم؟ ما نهى؛ ألن رسالته  ،والرسالة عالمیة
�من یتضرر �التمر ُ�منع، فالبد من مالحظة هذه األمور؛ ألنـه �أتیـك مـن �قـول لـك  ،من یتضرر

الـــدخان ضـــار، لكـــن لمـــاذا ار لمـــاذا ال ُنحرمـــه؟ ،مـــثًال: الـــدخان ضـــار صـــحیح، لكـــن البیبســـي ض
الَحوار ما ُنحرِّمه؟ هـذا �ضـر علـى العمـوم، وهـذا �ضـر �عـض النـاس دون �عـض، وفـرٌق بـین هـذا 

 والنظر للغالب. ،وهذا
ین اإلسالمي استفاد من الحضارات األخرى، فهي مصدر من  و�تب من �تب في الصحف أن الدِّ

مـــا هـــو  »م ُ�غیلـــون وال یتضـــررون فـــإذا فـــارس والـــرو «مصـــادره، و�ـــأتي لنـــا �مثـــل هـــذا الحـــدیث 
منطلق عموم الرسالة إلى الناس أجمعـین، إلـى الجـن واإلنـس مـن منطلـق عمـوم الرسـالة  ،�صحیح

ه إلى أن األعم األغلب فارس والروم ما یتضررون، وهم األعـم األغلـب، والحكـم للغالـب؛ ألنـ انظرً 
 .عض الناس إذا قرأ مثل هذا الكالمقد ُ�شكك �

  طالب:.........
 المانع؟ ما

 طالب:.........
علیـــه الصـــالم –الحكـــم الشـــرعي أخـــذناه مـــن اإلقـــرار ال مـــن تشـــر�ع الجاهلیـــة، إقـــرار النبـــي  ،ال ال

نــه تعافـــه إتشــر�ع، �ونــه ُأِكــل علــى مائدتــه رأى مــن �أكــل ومــا تكلــم وال ســكت، وقــالوا:  -والســالم
  .ما فیه إشكال، لكن اإلقرار تشر�عنفسه، هذا 

 هیتوجــ أنــه خطا�ــه مــن علمنــا وقــد، الشــارع خطــاب إلــى راجعــةً  �انــت إذا مفاســدوال والمصــالح"
 حـالٍ  وأ وقـتٍ  فـي فیـه امأذوًنـ عینالمُ  االنتفاع �كون  حتى ،واألوقات واألشخاص األحوال �حسب

 العبـارة هـذه إطـالق �سـوغ فكیـف ،ذلـك غیـر علـى �ان إذا فیه مأذونٍ  وغیر شخص، �حسب أو
 "المنع؟ المضار وفي ،ناإلذ المنافع في األصل أن
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تفـق و� ،علـى �ـالم الـرازي  �عني الشاطبي ُیر�د أن ُ�قرر أن اإلذن والمنع في األمور الُمطردة مـاشٍ 
فیهــا معــه، لكــن األمــور التــي ال تطــرد مــثًال، األمــور التــي تطــرد، فمــثًال اللحــم جــاءت النصــوص 

�ـى، ه علـى الطر�قـة اإلسـالمیة ُمز هـذا مـذبوح �لـ ،�إ�احته، لكن هناك لحم ُمنِتن، ولحـم غیـر ُمنـِتن
�یــة مســلم أو ذ�ي مقبــول التذ�اة متــوافرة والمــ، شــروط الــذوهــذا لحــم ،هــذا لحــم ،ومــن حیــواٍن ُمبــاح

 كتابي، لكن هذا ما فیه نتن، وهذا ُمنتن في حال دون حال.
�عنـــي مـــا هـــي مســـألة ُمطـــردة، �عنـــي اللحـــم الیـــوم حـــالل وغـــًدا حـــرام؛ ألننـــا تر�نـــاه فـــي جـــٍو حـــار، 
فالشاطبي ُیر�د أن یرد على الرازي �مثل هذه األحكام التي تختلف من حال إلى حال، ومـن ظـرف 
إلى ظرف، ومن شـخص إلـى شـخص، لكـن المـانع لـیس لـذات العـین المباحـة، و�نمـا ألمـٍر عـرض 

جـاء فیطرد �الم الرازي؛ ألنه ال ُیدخل العوارض �ونـه أنـتن، والنـتن فـي المـأكوالت متفـاوت، و  ،لها
 أضـافه یهـودي -علیـه الصـالة والسـالم–وجـاء أن النبـي  »فُكله ما لم ُینتن«دیث أبي ثعلبـة في ح

وذاك فــي نهایتــه،  ،علــى خبــز شــعیٍر و�هالــٍة ســنخة �عنــي: متغیــر وُمنتنــة، لكــن هــذه مبــادئ التغیــر
�حیــث �كــون یتضــرر مــن أكلــه، فهــذه األمــر وهــذه العــوارض التــي عرضــت لهــذه الُمباحــات تكــون 

 اإل�احــة، فُیوجــد الســبب وهــو الحكــم �ِحلهــا وطیبهــا، و�ذا عــارض هــذا الســبب مــانع أقــوى  مانًعــا مــن
 منه یتخلف الحكم.

 هذا �سأل �قول: ما الفرق بین الجر�وع والفأر؟
  .، والشكل واحدوهذا حرام ،مثل ما قلنا بین األرنب والهر، وهذا حالل ،هذا حالٌل، وهذا حرام

ــإذا اوأ�ًضــ" ــافع �انــت ف ــو ال المن ــالعكس، ةمضــار  مــن تخل ــى والنهــي اإلذن �جتمــع فكیــف و�  عل
 االنتشـــاء منفعـــة حیـــث مـــن اإلذن مـــثالً  الخمـــر فـــي األصـــل نإ: �قـــال و�یـــف الواحـــد، الشـــيء

 رذ�ـ عـن والصـد العقـل سلب مضرة حیث من المنع اأ�ًض  فیها واألصل الهموم، وطرد والتشجیع
 ".الصالة وعن هللا

ن �قول �قوله �طردون �حیث لو وجدت ما فیه منفعـة فهـو ُمبـاح، وم ،كأن الشاطبي فهم أن الرازي 
ومــا فیــه مضــرة فهــو ممنــوع ُمحــرَّم، والشــيء الــذي تجتمــع فیــه المفســدة والمصــلحة ُمبــاٌح ممنــوع، 

ألن فیــه ضــرر، ثــم ضــرب مثــل �ــالخمر، وهــذه منصــوص علــى أن  ؛ألن فیــه نفــع، وممنــوع ؛ُمبــاح

 ]٢١٩[البقــرة: }À Á Â Ã{كــم فــي مثــل هــذا فیهــا منــافع للنــاس وفیهــا إثــم، لكــن الحَ 
 صارت المضرة راجحة؛ فاتجه المنع لكون المفسدة راجحة.

ن ُ�مكن تصو�ر المسألة فیما یتساوى فیه المصلحة والمفسدة، تتساوى فیه المصلحة والمفسـدة فیكـو 
ح فـال مطلوً�ا ممنوًعا، ممنوع من حیث المفسدة، مطلوب مـن حیـث المصـلحة، أمـا إذا وجـدنا ُمـرجِّ 

ح للمصلحة ترجحت اإل�احة و�ال فالعكس.  إشكال إن �ان المرجِّ
 إذا ُوِجدا على حدٍّ سواء مثاله، مثال ذلك فیه مصلحة وفیه مفسدة؟
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 طالب: الزواج من ضیقة الحوض.
 .نعم

 طالب: فیه مصلحة من حیث �ف النفس عن الشهوات.
 طیب.

 طالب: ومفسدة من حیث إنجاب الولد.
ألنـه  لكن هذه مفسدٌة عدمیة ُنر�د مفسدة وجود�ة، المفسدة العدمیة سـهلة مـا تُـؤثر؛ نعم،ما ُتنجب، 

همـا د�ة ومفسدٌة وجود�ـة �الهذه ال أثر لها، ُنر�د مصلحة وجو  ،ُینظر فیها إلى المصلحة والمفسدة
 .موجود

 طالب:.........
 العالج الدواء.

 طالب:.........
 فیه؟ماذا 

 طالب:.........
  جانبیة أخرى. اق و�كون فیه مفسدة؛ ألن له آثارً ال، إذا واف

-البیاض الذي في الجسم-في مرة من المرات وجدت علبة زجاجیة فیها ماء أبیض ُ�عالج البهاق 
 وفي الورقة الوصف الذي معـه، �قـول: ُ�حـذر اسـتعماله �كثـرة؛ ألنـه ُ�سـبب سـرطان الجلـد، أیهمـا ،

نــه قــد ووجــد فــي األســواق؟ أل ،و�ِیــع واشــتراه النــاس �ــأموالهمأرجــح؟ التــرك الــراجح، إًذا لمــاذا ُصــنِّع 
�ستعمله اإلنسان مع المفسدة والمصلحة على حدٍّ سـواء ، وقـد تكـون المصـلحة راجحـة، وقـد تكـون 
ا مفســدته راجحــة إذا زاد فــي الكمیــة، �ثیــر مــن األدو�ــة التــي تشــتمل علــى ُمر�َبــات �یمیائیــة وغیرهــ

 ،وفیهـا مفسـدة ،االستعمال أو مع اإلدمان علیها، ففیها مصلحة السیما مع سوء ،فیها ضرر راجح
ي ، فهــذه مصــالح ومفاســد وجود�ــة هــذه التــاأو أنواًعــ امــن األمــراض، وُتحــِدث نوًعــ اهــي ُتعــالج نوًعــ

یتردد فیها النظر؛ ألن �عض الناس ُ�حاول أن یتخلص من المـرض الـذي هـو فیـه، فیـه ُزكـام، فیـه 
هنـا یتحقـق  ،أن یتخلص من هذا المرض، فیتناول مـن األدو�ـة مـا �ضـره فیه شيء ُیر�د أوأنفلونزا 

  .ه األدو�ة الكیمیائیة ضررها راجحالمنع؛ ألنه مفسدة السیما في مثل هذ
ــا" ــان ال وهم ــال�ُ  أو ینفك ــي األصــل: ق ــدواء شــرب ف ــع ال ــه ؛شــر�ه لمضــرة ؛المن ــ لكراهت  هوفظاعت

 ".ومرارته
نسبة لبعض الناس مطلوب، �عض ما ُیؤ�ـل فیـه مـرارة، لكـن هو ما ُ�منع لهذا؛ ألن �عض الُمر �ال

و�جعلـــه هـــو  ،�عـــض النـــاس �ستســـیغه و�جعلـــه أفضـــل مـــن الحلـــو، �عـــض النـــاس فیـــه حـــالوٌة زائـــدة
أفضل �عض الناس، فهو لیس من هذه الحیثیة، فال یترتب علیه حكم من هذه الحیثیـة، لكونـه ُمـر 
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ُمباًحـا أو حـالًال مضـرته البدنیـة الحسـیة للبـدن، مثـل إنمـا الـذي �جعلـه  ،�حرم؟ �حرم لكونه ُمر؟ ال
 هذه �جعله ممنوًعا.

 فــي إحــداث العــالج �عــض األمــراض، �مــا ینتا�ــه أ�ًضــا �ونــه ضــار�  افهــذا الــدواء ینتا�ــه �ونــه نافًعــ
 أو لكــون الشــارب ال �ستســیغه؛ ألن مــا ال �ستســیغه الیــوم �ستســیغه ا�عــض األمــراض ال لكونــه ُمــر� 

 غًدا.
و�ــل  اوطعًمــ ا�كــون لذیــذً  ،یل المثــال النــاس �لهــم فــي أول األمــر �شــر�ون الشــاي �ــالحلىعلــى ســب

الناس یبغونه ، لكن إذا خشي اإلنسان على نفسه من هـذا الحلـى، وأخـذ �ـأطر نفسـه علـى تخفیـف 
�ستسـیغه أكثـر مـن الـذي  ،السكر شیًئا فشیًئا إلى أن ینعـدم �الكلیـة، فیشـرب الشـاي مـن غیـر سـكر

  فیه سكر.
ـــو ،فهـــذا مـــا �ضـــر ـــاس یتـــذوق الحل ـــذوق  ،هـــذه المســـألة مســـألة ذوق، �عـــض الن ـــاس یت و�عـــض الن

هذه ال یترتب علیها ُحكم شرعي، الكـالم فـي إ�جـاد الضـرر  ،الحامض، و�عض الناس یتذوق المر
 .ى البدن هذا الذي یتحقق �اإلدمانعل

 طالب:.........
 ؟ الكن هل ُ�منع ألنك أكلت مر� نعم، 

 ....طالب:.....
 نعم، ُمر ما �ضرك.

 طالب:.........
ألنـه  ؛بـدون سـكر ُ�حـرم علیـك احـالل حـرام، هـل ألنـك شـر�ت شـا�ً  ،لكن المسألة حكم شرعينعم، 

ُمر؟ ال، لكن �حرم علیـك مـن جهـٍة أخـرى لـو أدمنـت علـى هـذا الشـاي بـدون سـكر وأكثـرت الشـاي 
لحة الحیثیـة ُ�منـع؛ ال ألنـه ُمـر فالمصـخطر على الكبد مثًال؛ ألن الكبد تحتاج إلى حلو، فمن هذه 

اوالمفسدة المضرة و    .المنفعة فیما یتعلق �البدن حس�
 ذناإل �لــه ذلــك فــي األصــل فیكــون  منفكــین؟ غیــر وهمــا ،�ــه االنتفــاع ألجــل اإلذن فیــه واألصــل"

 .محال وذلك ا،معً  اإلذن وعدم
 حكــم فــي ســواه ومــا حكــم،ال إلیــه نســبیُ  الــذي فهــو الــراجح، التعــارض عنــد المعتبــر: قیــل فــإن
 .رحطَّ المُ  غفلالمُ 

 طالق،�ـإ اإل�احـة أصـلها لـیس المنـافع أن علـى دلیلٌ  هو إذ تقدم، ما �شد مما هذا أن فالجواب
 �ـه ومتقـ مـا وهـو تقـدم، ما إلى راجعٌ  ذلك في األمر بل �إطالق، المنع أصلها لیس المضار وأن

 ".عندفِ مُ  ما نفعٌ  أو ،متوقع ما ضررٌ  الطر�ق في �ان و�ن لآلخرة، الدنیا
دعونا من مسألة اإل�احات وما یتعلق �المطعومات، ُأِمرت  ،إذا نظرنا إلى ما ُأِمر �ه من العبادات

أنـت مـأمور، لكـن فـي ذلـك تفـر�ط �ـالنفس،  ،�أن ُتجاهد، و�غلب على ظنك أنك ُتقتل؛ لعدم التكافؤ
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س، هل معنى هذا أنك ُتمنع من من الضرور�ات والكلیات الخم ،وحفظ النفس من ضرورات الدین
�ونـك ُتقتـل  ،الجهاد؟ �عني الجهاد في حقك حرام، أو نقول: �ونك ُتقتل �عد أن اسـتجبت وجاهـدت

مصلحة على مصلحة؟ هل نقول: عندنا مفسدة ومصـلحة، مصـلحة إقامـة الـدین �الجهـاد، ومفسـدة 
 اد أیهما؟ ماذا نقول؟ قتل النفس، أو نقول: مصلحة على مصلحة، نور على نور، شهادة على جه

 طالب:.........
 كیف؟

 طالب:.........
 .الجهاد ُ�منع من مثل هذه الصورة �عني مصلحٌة على مصلحة، فال نقول: إن

 طالب:.........
 .ة الدنیا والدین، الدنیا واآلخرةاجتمعت مصلح ،إًذا مصلحة على مصلحة

عـة، لكـن فـي طر�قـك َسـبع هـل نقـول: في الطر�ـق ضـرٌر مـا متوقـع أنـت ُأمـرت �الصـالة مـع الجما
نقـول مثـل هـذا؟ ال مـا  ؟تصلي مع الجماعة ولو التهمك هذا السبع مثل ما نقول في الجهـاد تذهب

ومصـــلحة الصـــالة خاصـــة فـــي  ،نقـــول �مثـــل هـــذا، لمـــاذا؟ ألن مصـــلحة الجهـــاد عامـــٌة فـــي األمـــة
 .المصلحة العامة مقدمةالشخص، و 

 طالب:.........
 النفع قلیل؟ كیف

 لب:.........طا
 .ما أنت مقیم الدین وحدك تبدأ ،دینأنت عندك مصلحة وهي إقامة ال

و�ـون أبـي �كـرة نـزل مـن �كـرة �مفـرده مـن الحصـن هـذه  ،نغماس ومـا فـي حكمهـاالمسألة مسألة اال
 ،-جـلَّ وعـال–�ون اإلنسان یرتكب عز�مة هذا شيء، و�ونه ُیر�د الجهـاد و�متثـل أمـر هللا  ،مسائل

 .فیها هذا أ�ًضا ما ُیالم على ذلكي المسائل التي ُ�عذر لكن یترخص ف
 طالب:.........

  .-إن شاء هللا تعالى-اد لها وقتها على �ل حال مسائل الجه
 لجمیـع الزمٌ  عنـده وهـو عنـه، جـب�ُ  ولـم والمفاسـد المصالح في إشكاالً  أورد القرافي أن: ومنها"

 ".فقال والمفاسد، للمصالح المعتبر�ن العلماء
ـــى ك ـــاتهم أو فـــي دروســـهم ُیثیـــرون إشـــكاالت، و�عرضـــونها عل ـــم ســـواٌء فـــي مؤلف ثیـــر مـــن أهـــل العل

الطالب؛ لُیفیدوا مـن أجـو�تهم، نعـم قـد ُ�عـرض اإلشـكال مـن أجـل امتحـان الطـالب واختبـارهم، وقـد 
�كـون الشــیخ مــا عنـده حــل لهــذا اإلشـكال، فیســتفید مــن الطـالب، وقــد ال �ســتطیع الطـالب حــل هــذ 

ا، عرضــه ُمفیــد اإلشــكال،  هــل نقــول: عــرض مثــل هــذا اإلشــكال ُمفیــد وال تر�ــه؟ عرضــه مفیــد جــد�
ُ�ســري الموضــوع إذا مــا ُحــل بهــذا الــدرس حلــه بــدرٍس ثــاني، إذا مــا حلــه الشــیخ یتشــاور الطــالب 
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 �عنـــي:" إشـــكاالً  أوردمشـــا�خ آخـــر�ن، فوجـــود مثـــل هـــذه اإلشـــكاالت، وهنـــا �قـــول: " ن �ســـألو  ،علیـــه
لهـذا اإلشـكال  ولعلـه بـیَّض لـه علَّـه أن �جـد حـال�  ،"عنـه جـب�ُ  ولـم والمفاسد لحالمصا في" القرافي

  .أو لهذه اإلشكاالت
 الغالـب يف وفیه إال باحٍ مُ  من فما �انا، �یف مسماها �ان إن والمفسدة �المصلحة المرادفقال: "

 مٌ وآال س،النفـو  ولـذات األجسـاد مصـالح فیهـا اللینـات ولـبس الطیبات أكل فإن ومفاسد، مصالح
ــث �المضــغ، و�جادتهــا و�حكامهــا، وطبخهــا، وتناولهــا، و�ســبها، تحصــیلها، فــي ومفاســد  وتلو�
 وقـد یـؤثر فمـن عدمـه، الختـار وعدمـه وجـوده بـین العاقـل رّیـخُ  لو مما ذلك غیر إلى....األیدي
 ".النیران
 وقید.

 طالب: وقید عندك؟
 نعم.

 ".لبتةا باحٌ مُ  یبقى ال أن فیلزم ،ذلك وغیر الدخان ومال�سة"
 .ه األمور، فال یبقى حینئٍذ ُمباحما من شيء إال و�عتر�ه مثل هذ هألن
 من أولى �عضها فلیس متعددة، الخصوص مراتب أن مع مطلقهما من أخص هو ما أرادوا و�ن"

 ".سفه فإنه االعتزال، قواعد تأ�اه والمفسدة المصلحة أصل عن العدول وألن �عض؛
عا�ــة �جــب علیــه ر  -جــلَّ وعــال–ن األصــل الُمقــرر عنــد المعتزلــة أن هللا أل" االعتــزال قواعــد تأ�ــاه"

ُ�قابلــه انتفــاء التحســین  ،األصــلح عنــدهم، �جــب علیــه رعا�ــة األصــلح، وهــذا قــوٌل �اطــل بــال شــك
ل علـى النصـوص ولـو �انـت ال یترتـب علـ ى والتقبیح �الكلیة، ونفي المصـالح والمفاسـد، وأن الُمعـوَّ

كام لحة وال یرتفع أعلى مفسدة، فال هذا وال هذا المصالح والمفاسد في األحاألمر والنهي أدنى مص
ن عـموجودة، والِحكم موجودة، موجودة وُ�در�ها العقل، لكن العقل فیها تا�ٌع للشرع �حیث لو عجز 

 علیك أن ترضى وُتسلِّم. فدر�ها 
ا ذا، وأحیاًنـا �قفـون مـمـن إ�جـاب �ـ ،كثیر من أهل العلم ُیبدي حكمة من هذا الحكم من تحـر�م �ـذا

�جـــدون، وحینئـــذ �قولـــون: تعبـــد، التعبـــد �عنـــي امتثـــال األمـــر والنهـــي مـــن غیـــر وصـــوٍل إلـــى تحقـــق 
مصلحٍة أو درء مفسـدة. هـذا مـرده القصـور فـي هـذه العقـول؛ ولـذلك تجـد حتـى مـن یـتلمس الِحكـم، 

ا، فــدل علــى أن ُیبــدي أضــعف وهكــذ اتجــد آخــر ُیبــدي حكمــة أوضــح منهــا وأظهــر، وثالًثــ ،وُ�بــدیها
هــي مجــرد اســتنباط مــن  ،الِحكــم والعلــل التــي ال ُیــَنص علیهــا فــي نفــس الخبــر الــذي جــاء �ــه الحكــم

ع ا �قولـون: ال یـدور معهـا الحكـم وجـوًدا وعـدًما إنمـا إذا �انـت منصوصـة مـن الشـار أهل العلم؛ ولـذ
دار معها، وعلى �ل حال ال �خلـو تشـر�ٌع مـن حكمـة؛ ألنهـا جـاءت مـن عنـد الحكـیم الخبیـر سـواًء 

 أدر�ناها أو لم ُندر�ها.
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 فـال �جـب ،-عـالجـلَّ و –أما قول المعتزلة في وجوب رعا�ـة األصـلح، فهـذا قـوٌل �اطـل وُمحـادٌة هلل 
: �أنـه حرَّم الظلم علـى نفسـه فضـًال منـه و�رًمـا، لكـن ال ُ�قـال -جلَّ وعال–على هللا شيء، نعم هللا 

 .-جلَّ وعال-هذا سوء أدب مع الرب  ،أو �جب علیه �ذا ،�حرم على هللا �ذا
 محضــة وال، وال ُیــدرك مصــلحٌة ال ًئاوُ�قابــل ذلــك مــن ُیلغــي دور العقــل �الكلیــة �حیــث ال یــتفهم شــی

نَّة في هـذا وسـط ُیـدر�ون المصـالح والمف ،راجحة من أمر اسـد، وال العكس �النسبة للنهي، وأهل السُّ
للعقـل،  او�جعلون الحكم في ذلك النصوص المعتزلة �جعلـون الـنص تا�ًعـ ،و�دورون مع النصوص

نَّة �جعلـون العقـل م لكنـه  ،وُ�ـدرك اوجـودً واألشاعرة في هذه المسائل �جعلون العقل ُملغى، وأهل السُّ
  .مختوٌم بزمام الشرع

 توعـد مفسـدةٍ  و�ـل تر�هـا، علـى هللا توعـد مصـلحةٍ  �ل أن ذلك ضا�ط إن: �قولوا أن �مكنهم وال"
 مطلـق دنر� فنحن مقصدونا، في داخلٍ  غیر تعالى هللا أهمله وما المقصودة، هي فعلها على هللا

 لمصـلحةل تـا�عٌ  والتكلیف عند�م الوعید: نقول األنَّ  اإلشكال؛ فیندفع تخصیص، غیر من المعتبر
 فدتماسـت فلـو المفاسـد، وفعـل المصـالح تـرك علـى هللا یتوعد أن �العقل عند�م و�جب والمفسدة،
 ".الدور زملل الوعید من المعتبرة والمفاسد المصالح

الـــدور هـــو: ترتیـــب شـــيٍء علـــى شـــيٍء مترتـــٍب علیـــه، �عنـــي مثـــل مـــا تقـــول: الدجاجـــة مـــن البیضـــة 
 تسلسل؟أم البیضة من الدجاجة، هذا دور و 

 طالب: هذا دور.
هــذا إذا �ــان مــا عنــدنا إال بیضــة ودجاجــة فقــط، نقــول: هــذه مــن هــذه، وهــذه مــن هــذه یلــزم علیــه 

 ن هذه الدجاجة من تلك البیضـة، وهـذه البیضـة مـن دجاجـٍة أخـرى، والبیضـةإالدور، لكن إذا قلنا: 
؟ تسلســل ترتیــب شــيء علــى آخــر إلــى مــا ال نها�ــة هــذا امــاذمــن دجاجــٍة ثالثــة وهكــذا هــذا ُ�ســمى 

التسلسل، أما الدور فهو ترتیب الشيء على شيٍء مترتٍب علیه هو �حیث �عـود إلیـه، تـذ�رون مـن 
  قول الشاعر: ،أمثلته

 لـــــــــــوال مشـــــــــــیبي مـــــــــــا جفـــــــــــا
  

 لـــــــــــــوال جفـــــــــــــاه لـــــــــــــم أشـــــــــــــب 
ســبب المشــیب؟ دور حصــل جفــاء بینــه و�ــین محبو�ــه، فهــل مشــیب هــذا �ســبب الجفــاء أو الجفــاء � 

 هذا یلزم علیه الدور؛ ألن �ل واحد منهم ُمرتب على الثاني.
فهذا الدور الذي معنا توجیهه في �الم الشیخ/ دراز �التعلیق �قول: "تقر�ره أنهـم �قولـون: إن العقـل 

، یتــأتى لــه االســتقالل �فهــم أكثــر المصــالح والمفاســد، و�ــأتي الشــرع �اشــًفا وُمقــرًرا ِلمــا أدر�ــه العقــل
نه �جب عقًال أن یتوعـد هللا علـى تـرك المصـلحة، فكـأنهم �قولـون: إن التوعـد علـى تـرك إو�قولون: 

المصـــلحة �فهمـــه العقـــل تبًعـــا إلدراكـــه المصـــلحة، فلـــو قـــالوا: إن إدراك المصـــلحة ُ�علـــم مـــن التوعـــد 
قـل، نعـم " هم �قولون: أدر�نـا المصـلحة �العالتوعد على المصلحة علم توقف لزم ،الوارد من الشرع
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 توقـف لـزمأدر�نا المصلحة �العقل "فلو قالوا إن إدراك المصلحة ُ�علم مـن التوعـد الـوارد مـن الشـرع 
ــ التوعــد علــم �ــان وقــد ،التوعــد علــى المصــلحة علــم  الــدور هــو وهــذا المصــلحة، علــم علــى اموقوًف

 �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول: العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ،"�عینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
رك بذاتــه، و�یــف عرفنــا أن هــذا ممنــوع؟ مــع انفكاكــه عــن الشــرع ُیــدن العقــل ُیــدرك إأدرك األصــل؟ 

 ألن هللا توعد علیه، ولماذا توعد علیه؛؟ ألنه ُمخالف للعقل، إذًا هذا هو الدور �عینه، نعم.
 صـالحالم بتـرك التكلیـف یرد أن تجوزوا أن للزمكم والمفاسد المصالح في االستفادة صحت ولو"

 �ـان ه�ـ هللا �لـف شيءٍ  فأي التكلیف، وه المعتبر فإن حینئذ، الحقائق وتنعكس المفاسد، وفعل
 ".أصلكم یبطل وهذا مصلحة،

بتر�ــه �ــان مفســدة وهــذا ُیبطــل  -جــلَّ وعــال–�عنــي �لــف هللا �فعلــه صــار مصــلحة، إذا �لــف هللا 
 .أصله

 ".علیهم یتعذر أن فهو اإلشكال، هذا من أصحابنا حظ وأما: قال"
 أنه..أنه.

 علـى ةالمفسـد طلـقومُ  ،المصـلحة طلـقمُ  راعـى تعـالى هللا إن: �قولوا أن"فهو أنه یتعذر علیهم 
 فـــي �عضـــها ألغـــى هللا إن: �قولـــون  بـــل یـــراع، ولـــم ذلـــك فیهـــا تاالمباحـــ ألن التفضـــیل؛ ســـبیل

 لجـواب،ا عسر �عتبر ال أن ینبغي مما المعتبر ضا�ط عن ئلواسُ  و�ذا �عضها، واعتبر المباحات،
 ".فقط واقعمال استقراء سبیلهم بل

 الواقع.
 ب: الواقع؟طال
 نعم.

 M N O {: �قولون  أنهم غیر الفقه، أسرار �عض على االطالع من بنمطٍ  خل�ُ  �ان و�ن وهذا"

P{ ]و ،]٢٧:إبراهیم} p q r{ ]یـرهغ ال �شـاء مـا و�ترك �شاء، ما هللا و�عتبر] ١:المائدة 
 ".ذلك في

 ال غرو في ذلك.
 طالب: ال غرو؟

 نعم.
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........
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ــك"  ال غــرو، ال جــرم، وهــو صــوب فــي الحاشــیة أن الــذي �ظهــر لــي أن أصــل العبــارة ــر ذل "ال غی
وال یـــذ�رون غیـــره، المقصـــود أن هـــؤالء الـــذین اضـــطر�ت  ،�عنـــي هـــم أنهـــم یتمســـكون بهـــذا الكـــالم

هـایتهم نأقوالهم حینما �جرون المصالح أحیاًنا وال ُ�جرونها أحیاًنـا، وُ�فرقـون بـین �عـض المتمـاثالت 
 �قولوا: �فعل هللا ما �شاء، �عني علینا أن نرضى وُنسلِّم. أن

ها�ـة قـولهم؛ ن هـذه -جـلَّ وعـال–إنما نحن مر�و�ون نمتثل أوامر الرب ] ١:المائدة[ }p q r {و
 . ألن قولهم ال �طَّرد

 إذا نهـمأل  الصـعو�ة؛ غا�ـة فـي علیهم األمر هذا فیكون  ،عقالً  ذلك یوجبون  الذین المعتزلة وأما"
 .القرافي قاله ما هذا .االعتزال قواعد تزلزلت الباب هذا افتحو 
 هبمــذ علــى أمــا موقــع، اإلشــكال لهــذا یبــق لــم قبلهــا، تقــدم ومــا المســألة أول راجعــت إذا وأنــت

 وجــهٍ  علــى لكــن �معتبــر، لــیس ممــا المعتبــر هــو مــا علــى دل الشــر�عة اســتقراء فــإن األشــاعرة،
 غیـر نمـ الشـرع جادة على الجار�ن أحوال استقراء لكذ في القاطع والدلیل ذلك، ضوا�ط لحصَّ �ُ 

 إخـاللٍ  غیـر مـن حقـه حـق ذي �ـل و�عطاء المستقیم، الصراط على جر�انها في �الخروج إخاللٍ 
 لمخالفـةا مـن �قـع مـا �مقـدار فیهـا الخلـل وقوع وفي اإلسالم، قواعد من لقاعدةٍ  هدمٍ  وال بنظام،

 فـإذا التكلیـف، أصـول مـن أصـلٍ  و�ـل الشرع، بأبوا من �اٍب  �ل �حسب وذلك الشرع، حدود في
 مـذ�ورٌ  وهـو �ـه، یلیق ما على �اٍب  �ل في ضوا�ط �ه لهم حصل الراسخین، للعلماء ذلك حصل

 ".الفقه أصول علم في ومبسوطٌ  �تبهم، في
ال شــك أنــه �ظهــر للعــالم الراســخ مــا ال �ظهــر لمــن دونــه، و�لمــا توســع العــالم فــي العلــم وتحصــیله، 

ـف لـه أمـور ال تضـح لغیـره وال تبـین لغیـره، العلم المور  نَّة ال شك أنه یتكشَّ وث من علم الكتاب والسُّ
وهـو مـن أهـل اإلحاطـة واالطـالع التـام  -رحمـه هللا–فلو نظرنا إلى أجو�ة شیخ اإلسالم ابن تیمیـة 

ة لكنـه جـاٍر علـى قواعـد عامـة منضـبطة؛ ألن اإلحاطـ و�ته ُمطردة، قد ُ�ستشكل منهـا شـیًئا،نجد أج
 ،�النسبة للعالم الراسخ في جمیع أبواب الدین تجعل تصوره عن الدین �امًال تجعـل التصـور �ـامًال 

 É Ê Ë Ì Í {: -جـلَّ وعـال–ولـن �خـرج أحـٌد مـن دائـرة قـول هللا  ،�عني في مقدور ما أوتي
Î{ :لكــن ُیوجــد ممــن ُ�مكــن أن ُیوصــف �أنــه مــن �حــور العلــم، وُ�وجــد العــالم،  ،]٨٥[اإلســراء

جد العالمة، وُ�وجد طالب علم، وُ�وجد...الناس متفـاوتون، لكـن إذا تمـت النظـرة إلـى الـدین مـن وُ�و 
فــي �المــه، و�ذا �ــان علــى  مــا تجــد خلــًال  ا،جمیــع أبوا�ــه ال شــك أن مثــل هــذا �كــون قولــه ُمطــردً 

اطــالٍع ومعرفــٍة وفهــٍم �مــا ُ�عینــه علــى فهــم العلــم الشــرعي تجــد الصــورة أوضــح؛ ولــذلك تجــد أهــل 
تخصص مثًال الذین یتخصصون في فٍن واحد إذا خرج عن فنه ضاع، وقد یرد علیه فـي فنـه مـا ال

البد له منه من العلوم األخرى، فـال ُ�حسـن هـذه المسـألة و�ن �انـت فـي فنـه، لكـن صـاحب التفـنن، 
مــن فهــم وقــدرًة علــى  -جــلَّ وعــال –ٍم مــن العلــوم �قــدر مــا أعطــاه هللاوصــاحب الضــرب فــي �ــل علــ
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ـر القـرآن أو �شـرح الحفظ مثـ ل هـذا مـا �قـف فـي وجهـه شـيء فـي الغالـب؛ ولـذا �شـترطون لمـن ُ�فسِّ
أن �كون متفن�ا، لكن �ونه ینطوي على علٍم من العلوم وُ�غِرق  -علیه الصالة والسالم–كالم النبي 

 .في هذا العلم و�ترك غیره، ثم �أتي لُیفسر القرآن، القرآن ما ُألِّف ألهل هذا الفن وحدهم
ث �ســـتطرد فـــي ِذ�ـــر و   لـــذا تجـــدون الخلـــل فـــي التفاســـیر المبنیـــة علـــى الفنـــون، فتجـــد مـــثًال الُمحـــدِّ

 الروا�ــات المرفوعــة والموقوفــة واآلثــار وغیرهــا، لكــن أ�ًضــا القــرآن لــه جوانــب أخــرى، نعــم خیــر مــا
ر �ه القرآن �الم النبي  لقـرآن اا لكـن أ�ًضـ -جـلَّ وعـال–�عـد �ـالم هللا  -علیه الصـالة والسـالم–ُ�فسَّ

له جوانب أخـرى فـي أسـلو�ه فـي نظمـه فـي إحكـام شـرائعه مـن نـواحي أخـرى مطلو�ـة، فتجـد الخلـل 
 یتطرق إلى هذا العالم من هذه الحیثیة.

ى لكن لو رأیت مثًال تفسیر الطبري وهو ُمصنَّف على أنه تفسیر أثري، لكـن فیـه مـن العلـوم األخـر 
صــرف والمعــاني والبیــان وغیرهــا مــن العلــوم شــيء مــن �ــل فــن فیــه مــن علــوم العر�یــة مــن النحــو وال

ــا �ــان الغالــب علیــه األثــر مــا ُیلتفــت إلــى هــذه األمــور، وقــد  أكثــر مــن الكتــب المتخصصــة، لكــن لمَّ
وِجـد الطبـري  ،متخصـص فـي المعـاني والبیـانالُأجري مقارنة بین تفسـیر الطبـري و�ـین الزمخشـري 

ي مــن المســائل مــا جــاء فــي تفســیر الطبــر  أمكــن مــن الزمخشــري فــي هــذا العلــم، ولــو قارنــت بــین
حـوي �تاب سیبو�ه وجدت الرجحان، فالمسألة مسألة تفنن؛ ولـذا تجـد مـثًال الن النحو�ة لو قارنته في

قصـور وأحادیث ما تجد؛ ل افقهیة، تطلب آثارً  اإشكال ُ�فسر، لكن تطلب أحكامً  هُ�فسر القرآن ما فی
ـ  ،مـهو�فـتح المراجـع أما ،ر نعـم قـد �سـتفید مـن المراجـع�اعه فـي هـذا البـاب، ألن اإلنسـان وهـو ُ�فسِّ

 و�ستفید من هذا الكتاب وهذا الكتاب، لكن یبقى أنهـا علـوم متنـاثرة مـا لـم تكـن مصـوغة فـي الـذهن
 قبل، ومرتبة ومنظمة و�ستطیع أن یتعامل مع هذا النص و�یف �خدمه �النص اآلخر.

صـــات، فمـــن العقائـــد و�ثیـــٌر مـــن التفاســـیر ولـــذا وجـــدت التفاســـیر علـــى أنحـــاء، وأثـــرت فیهـــا التخص
ى محشو �العقائد الباطلة، فلو رأیت تفسیر الزمخشري مبني على قواعـد المعتزلـة، الـرازي مبنـي علـ

قواعد األشعر�ة والجبر�ة وغیرهم، فمثل هذا ال شك أن هذا ُ�ضعف و�ن �ان فیه جوانـب فـي غا�ـة 
ـا ذ�ـر فـي ت ،خرى خلـل فـي تفسـیرهالقوة في فنه، لكن أ�ًضا عدم معرفته �العلوم األ فسـیر الـرازي لمَّ

علیــه الصــالة –وقــال: إن امــرأةٌ جــاءت تســأل عــن النبــي  امرفوًعــ احــدیثً  ،رفعــه اســورة العصــر حــدیثً 
فــي أســواق المدینــة فــُدلت علیــه، فقالــت: إنهــا شــر�ت الخمــر وزنــت وولــدت وقتلــت الولــد،  -والســالم
الة الخمــر فالحــد، وأمــا الزنــا فلعلــِك لــم تصــلي صــأمــا القتــل فجــزاؤه جهــنم، وأمــا شــرب «فقــال: 
 هــذا ســاقه الــرازي فــي تفســیر ســورة العصــر، ثــم نقلــه عنــه األلوســي، وقــال: "تفــرَّد بــذ�ره ،»العصــر

 ،اإلمــام "تفــرَّد بــذ�ره ،قــال اإلمــام، قــال اإلمــام ،الــرازي علیــه اإلمــام مطلًقــاعلــى اإلمــام" هــم �طلقــون 
ذم؟ ذم هــذا، �یــف ال �عــرف أم �عرفــه أهــل الحــدیث" هــذا مــدح  نــه إمــاٌم فــي معرفــة مــا الإولعمــري 
ر القرآن.و الحدیث   ُ�فسِّ
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أقــول: تطــرق الخلــل علــى هــذه التفاســیر مــن القصــور فــي أهــم المهمــات؛ ولــذا تجــدون تفاســیر أقــل 
، نعـم هـي �حاجـة إلـى أن یـتكلم علـى اآل�ـات مـن النـواحي األخـرى، لكـن مجمـوع اوأكثر نفًعـ احجمً 

ذه المخلفات ال شك أن ر للرجل الذي �ستطیع االستیعاب، و�ستطیع أن یتخلص من ههذه التفاسی
 .ُ�فید منها

�كــون تصــوره  ،صــغیرة اهــذه الخارطــة ُمِزقــت قطًعــ ،�عضــهم ُ�صــور العلــم المتكامــل �خارطــة �بیــرة
 واضـح أم لـیس بواضــح؟عـن هـذه الخارطـة �قـدر مـا ُترجـع مـن هـذه القطعـة الصـغیرة إلـى مكانهـا، 

ــ�عنــي  ، لكــن لــو انخــرم عنــدك الــو أرجعــت الخارطــة �لهــا �ــل قطعــة فــي مكانهــا �كــون تصــورك تام�
انخــرم مــن تصــورك �قــدر مــا انخــرم مــن هــذه الخارطــة، أمــا الــذي ال �ســتطیع إال أن �جعــل  ،شــيء

ا هذا ما عنده تحصیٌل �املأشیاء �سیر    .ة جد�
 امــ �حســب والمفاســد المصــالح ون �عتبــر  إنمــا ألنهــم ا؛أ�ًضــ فكــذلك المعتزلــة، مــذهب علــى وأمــا"

 فـي لوالتفصـی الجملـة علـى العـالم صـالح �ـه یتم الذي الوجه وهو زعمهم، في العقل إلیه أداهم
 نـدهمع العقـل ادعـاه مـا لمقتضـى ا�اشـفً  الشـرع جعلوا وقد المفاسد، في �ه ینخرم أو المصالح،

 ".نقصان وال ز�ادة بال
 ز�ادٍة.

 فـي فـوااختل و�نمـا المسـألة، محصـول فـي األشـاعرة و�ـین بینهم فرق  فال ،نقصان وال ز�ادةٍ  بال"
 ".دركالمُ 

م؟ بــالزم هــذا الكــالم؟ هــل المعتزلــي یلتــزم بــالزم هــذا الكــال ،�عنــي هــل المعتزلــي یلتــزم بهــذا الكــالم
ه، لكالمــ اقبــل معرفــة دلیلــه �عقلــه، ثــم �جــد الــدلیل مؤ�ــدً  اشــرعی�  ا�معنــى أن الزمخشــري ُ�قــرر حكًمــ

زم �المهــم هــذا أنهــم �عرفــون األحكــام والمصــالح والمفاســد �العقــل، ثــم �ــأتي �عــد ذلــك ألــیس مــن ال
أن  معتزلـة مهمـا بلـغحـد مـن الألهذا العقـل ِلمـا توصـل إلیـه؟ ال ُ�مكـن أن یـدعي  ا�أتي الشرع �اشفً 
 .یدعي مثل هذا

 ،أنفسها في ومنضبطةً  اشرعً  معتبرةً  المصالح �ون  في �ضر ال فیه واختالفهم"
 ازي الــر  اإلمــام فسـرها حــین والرخصـة، العز�مــة علــى �المـه فــي اأ�ًضـ المعنــى هــذا إلـى زعنــ وقـد

 ".شكلمُ  هو: قال. المانع قیام مع اإلقدام جواز :�أنها
البــد أن �قــول مــع ذلــك لمصــلحٍة راجحــة، فاألكــل مــن المیتــة إقــدام علــى الممنــوع مــع قیــام المــانع 

  .لمصلحٍة راجحة -یفالبد أن ُ�ض–ُحرِّمت علیكم المیتة لمصلحٍة 
 جـوز� إذ رخصـة، والحـج والجهـاد والتعـاز�ر والحـدود الصـلوات تكـون  أن یلـزم ألنـه"هو ُمشكل؛ 

 z{: تعـالى �قولـه إلزامـه، مـن المانعـة النصـوص ظـواهر: مانعـان وفیـه �لـه، ذلك على اإلقدام
 ".]٧٨:الحج[ }¡ ے ~ { | }
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 ، ذها�ـه إلـى المسـجداكـة ومزاحمـة النـاس حرًجـُیر�د أن �جعـل مـثًال ذهـاب اإلنسـان مـن بلـده إلـى م
د ، المانع موجود من ذها�ك إلـى المسـجد؛ ألنـه حـرج، المـانع موجـو ا، ذها�ه إلى الجهاد حرجً احرجً 

من ذها�ك إلى مكـة؛ ألنـه حـرج، المـانع موجـود مـن ذها�ـك إلـى الجاهـد؛ ألنـه حـرج، وُقـل هـذا فـي 
 حــرج، فالمــانع موجــود، و�جــوز اإلقــدام علیهــا مــع وأ�ًضــا الحــدود والتعــاز�ر �لهــا ،جمیــع العبــادات

ألن األصــل أن الــدین مــا فیــه  ؛وجــود المــانع، فعلــى هــذا تكــون �لهــا ُرخــص؛ لمعارضــتها لألصــل
 حرج.

 ]٧٨:الحـج[ }¡ ے ~ { | } z{معنى الحـرج؟ هـل الحـرج التكلیـف الـذي قـال:  مالكن 
ــادات، فــدل علــى أن التكلیــف بهــذه ا ــا بهــذه العب هــذا ال  ،لعبــادات خــارج مــن الحــرجهــو الــذي �لفن

لـــى أن التكلیـــف بهـــذه فـــدل ع -تعـــالى هللا وعـــز-و�ال حصـــل التنـــاقض فـــي �المـــه  ا،ُ�ســـمى حرًجـــ

 ]٢٨٦[البقــرة: } À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ ¿{مــن الحـرج  العبـادات لـیس
و�ال فــي عبــادات األصــل فــي التكلیــف أنــه إلــزام �لفــة ومشــقة علــى النفــوس، وفــي �عضــها مشــقة 

ن جــاءت إلیهــا منقــادة هــذا �الســیما مــع النفــوس التــي مــا تروضــت علــى العبــادات وأحبتهــا و  شــدیدة
لنا مـن اآلصـار واألغـالل  ،حرج شدید، لكن مع ذلك هو ما جعل علیكم في الدین من حرج وال ُحمِّ

 ،�النســبة لمــن تقــدمنا هنــاك أمــور ُفِرضــت علــى مــن تقــدمنا وُخفــف عنــا، فمــا جعــل علینــا مــن حــرج
  .ن قبلناذي ُوِجد على مالحرج ال

 ".األمور هذه وجوب من مانعٌ  وذلك ،»ضرار وال ضرر ال«: الحدیث وفي"
هـو �مجموعـه �صـل إلـى الصـحیح وهذا الحدیث له ُطرق �ثیرة، ومروي عن جمع من الصـحا�ة، و 

 .لغیره

 ".]٧٠:اإلسراء[ }a  b ̀ _ {: لقوله ؛مكرمة اإلنسان صورة أن واآلخر"

} ̀ a  b{ ]نعـم هـذا مـن  تكرم بني آدم ومع ذلك تأمر �جلده أو رجمـه أو قتلـه؟ ]٧٠:ءاإلسرا
 . مه وصیانًة له ولغیره من اإلهانةتكر�مه، إقامة الحدود علیه من تكر�

ـــین[ } 0 / . - , +{" ـــك] ٤:الت ـــاد، هلـــكیُ  أال یناســـب وذل ـــه وال �الجه  لمشـــاقا یلزم
 .والمضار

 ".�ذلك لموالس المعدوم، بیع من رخصةٌ  اإلجارة اوأ�ًض 
لى إالبیع هنا بیع منفعة، والمنفعة ما حصلت "؟ المعدوم بیع من رخصةٌ  اإلجارة" كیف صارت

بیـــع مســـتقبل �عنـــي مـــا �عـــد تحققـــت، متـــى یتحقـــق هـــذ المعـــدوم؟ إذا تمـــت مـــدة اإلجـــارة  ،اآلن
 واســتوفى المنفعــة �املــة تحقــق هــذا المعــدوم، لكــن هــل العقــد �كــون قبــل التحقــق أو �عــده؟ قبلــه،

  .تثنى من بیع المعدوم على حد زعمههذا بیع معدوم، وهذا ُمسف
 ".األجرة لجهالة رخصتان والمساقاة والقراض"
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أم نعـــم القـــراض والمضـــار�ة ُ�عطیـــه المـــال علـــى أن �كـــون لـــه نصـــف الـــر�ح، نصـــف الـــر�ح معلـــوم 
 .و�ن ُعِلمت نسبته ،مجهول المقدار مجهول؟

 ".مصلحةأال  �قتضي الشر�عة واستقراء منها، عدت ولم بدمه، الحیوان ألكل رخصةٌ  والصید"
مــا صــار رخصــة إذا مــات قبــل " بدمــه الحیــوان ألكــل رخصــةٌ  "الصــید كیــف ُیؤ�ــل الحیــوان بدمــه؟

 أن...
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

طیب ما خرج منه دم محل الرمي؟ �عني أنت افترض مثًال أن األصـل فـي المـذبوح أن �خـرج منـه 
فیخـرج منهـا دم �ثیـر، فلـو  ،م المسفوح الذي هو في األصل ضـار مثـل مـا ُتز�ـى بهیمـة األنعـامالد

صـار علیـه؟ مـاذا  ،وسال منه شيٌء �سیر ومات هنا نقول: إنه صـیدٌ  ،عقر حماًرا وحشی�ا مع فخذه
 . ل بدمه، الدم المسفوح ما خرج �لهُیؤ�

 الكفر�ـ العبـد علـى لـتقَ  و�ن و�ـالعكس، ةٌ مفسد وفیها مصلحة إال أال �قتضي الشر�عة واستقراء"
 "�غیرهما؟ ظنك فما واإل�مان،

إ�مــان ُیلزمــك بلــوازم  ،المصــلحة فــي اإل�مــان �قــول: إن فیهــا مفســدة ینظــرون إلــى المســألة مجــردة
و�حرمك من �عض المتع، و�عض األمور التي تستمتع بها في هـذه الـدنیا، فهـذه مفسـدة، لكـن أیـن 

ل المفاسد التي لیست مفاسد، �عني لو دققنا وحققنا لوجدناها مصالح، وُقـمصلحة اإل�مان من هذه 
�عنــي فیــه مصــلحة علــى حــد تقــدیرهم وزعمهــم أن المصــلحة فــي الكفــر أنــك  ،مثــل هــذا فــي الكفــر

 .أوضح من هذا تستمع �جمیع ما خلق هللا لك، وال ُتمنع وال ُتكف من شيء، لكن هناك أمثلة
حف تقـــرأ القـــرآن لمـــدة ســـاعة، أنـــت فـــي هـــذه الســـاعة علـــى أنـــت جـــالس فـــي المســـجد معـــك المصـــ

 ،مصــلحٍة عظیمــة، لكــن هنــاك مفاســد: أضــعت التكســب فــي أمــور الــدنیا، وأضــعت عبــادات أخــرى 
�عنـــي بـــدل مـــا تقـــرأ هـــذه الســـاعة ُتصـــلي عشـــر�ن ر�عـــة مـــثًال، وهـــذه �ـــالنظر إلـــى األولـــى مفســـدة، 

ســـاعة، لكـــن فـــي الشـــرع تنـــوع عبـــادات وأضـــعت أ�ًضـــا اإلشـــراف علـــى أوالدك وتـــر�یتهم فـــي هـــذه ال
علــى عبــاده، وهــذه مــن األنــواع، ال �عنــي أنــك  -جــلَّ وعــال–وهــي مــن فضــل هللا  ،مقصــودة للشــارع

وُتصـــلي فـــي وقـــت،  ،ال، فأنـــت تقـــرأ فـــي وقـــت ،تجلـــس فـــي المســـجد تقـــرأ وتتـــرك جمیـــع مصـــالحك
تكــون مفاســد إذا  بهــذا تتكامــل المســألة، فــال ،وتطلــب الكســب فــي وقــت، وُتر�ــي أوالدك فــي وقــت

 .نظرنا إلیه من هذه الحیثیة
ومع ذلك ینبغي للمكلف أن ُ�فاضل بین هذه العبادات، وأن �فعل منها ما هو األفضـل فـي وقتـه،  

فمثًال التسبیح في الر�وع والسجود أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن جاء النهـي عنهـا فـي هـذا 
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، �ــوع والســجود، و�ن �ــان األصــل أن القــرآن �ــالم هللالموضــع، بــل صــرحوا بتحر�مهــا فــي حــال الر 
 .وأفضل الكالم، وأفضل األذ�ار

 مـا لمـانع�ا یـراد أن مكـن�ُ  ال ألنـه الشـرعي؛ المـانع مـع وهو إال حكمٌ  الشر�عة في ما هذا وعلى"
 میتـة،ال مفسـدة علـى راجـحٌ  معـارٌض  فیه دجِ وغیره وُ  المیتة أكل فإن الراجح، المعارض عن سلم

 فیـه حكـمٍ  �ـل ألن الشـر�عة؛ جمیـع تنـدرج وحینئـذ �ـالراجح، المغمـور المانع إال المراد ما فحینئذٍ 
 .�معارضه مغمورٌ  مانعٌ 
ــم ــر ث ــذي أن ذ� ــه اســتقر ال ــه علی ــي حال ــیح( شــرحي ف  ضــبط عــن العجــز )المحصــول(و )التنق

 .الرخصة
 ".كاماألح �تاب في الرخصة في كرذُ  ما مع الموضع، في غني�ُ  -تعالى هللا شاء إن- تقدم وما

لكـن  ،أكل المیتة �النسبة للمضطر رخصة؛ ألنه جاء علـى خـالف الـدلیل الشـرعي مـع قیـام المـانع
ــــــــــــــــراجح ــــــــــــــــنفس، لكــــــــــــــــن  ،جــــــــــــــــاءت الرخصــــــــــــــــة لوجــــــــــــــــود المعــــــــــــــــارض ال ــــــــــــــــظ ال  وهــــــــــــــــو حف

أال �مكـن أن ُیوصـف �ــالوجوب؟ وهـل مـن الــرخص مـا �جـب؟ نعــم مسـألٌة خالفیـة مــنهم مـن �جعــل 
یـل العـزائم وال تـدخلها الـرخص؛ ألنـه �یـف ُمسـمى الرخصـة وهـي �سـر الواجبات والمحرمات من قب

م في القسم األولوسهولة، ومع ذلك ُنؤثِّم تارك هذه الرخ   .صة!! وهذا تقدَّ
 لــه�قو  وأحكامــه، القــرآن آ�ــات مــن �ثیــرٍ  فهــم بهــا حصــل مــتهِ فُ  إذا المســألة هــذه أن: ومنهــا"

 ".]٢٩:البقرة[ }À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ {: تعالى
�هللا  ،ن �عض الناس �كتب و�قول: �یف ُنضیق على أنفسـنا �سـد الـذرائعأألنه �حصل خلط  ؛نعم
خلق لنا ما فـي األرض جمیًعـا، والمحرمـات منصوصـة وأشـیاء �سـیرة، ومـا عـدا ذلـك  -جلَّ وعال–

  .د من اعتبار ما تقدمخلق لنا ما في األرض جمیًعا، فالب

 .]١٣:اثیةالج[ }Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß{: وقوله"

 ".اآل�ة ]٢٢:األعراف[ } =< > ; : 9 8 7 6 5 4 3 {: وقوله

 }7 6 5 4 3 {ُمحرمـة، ثـم �عـد ذلـك ُینـازع  األن هذه �ستدل بها �عض الناس تجـد علیـه أمـورً 

 9 8 7 6 5 4 3 { یــدخل فــي اإلســراف وُ�غــِرق فیــه، ثــم �عــد ذلــك �قــول: ]٢٢:األعــراف[

التــي تمنعــه عــرض الحــائط، و�نمــا یتبــع هــواه، ضــارً�ا �النصــوص األخــرى  ]٢٢:األعــراف[ }:
 .و�ستدل من الشرع �ما ُیوافق هواه 

 ماحسـب بهـا، تقیـدت �قیودٍ  بل �إطالق، ظاهرها مقتضى على لیست أنها من ذلك نحو �ان وما"
 .أعلم �هللا المفاسد، ودفع المصالح وضع في الشر�عة علیه دلت

 مــاوأ �الشــرع، إال عــرفتُ  ال ومفاســدها خــرةاآل الــدار مصــالح إن: قــال النــاس �عــض أن: ومنهــا
 .المعتبرات والظنون  والعادات والتجارب �الضرورات عرففتُ  الدنیو�ة،
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 فلیعــرض مرجوحهــا، مــن راجحهــا والمفاســد، المصــالح فــي المناســبات �عــرف أن أراد ومــن: قــال
 ".�ه ردیُ  لم الشارع أن بتقدیر عقله على ذلك

 لم َیرد.
 "لم َیرد �ه".

ًمـــا، أراد أن ُ�قـــِدم علـــى أمـــٍر ُمحـــرَّم �عرضـــه عـــل عقلـــه، وعنـــده  �عنـــي إذا ص نـــأراد أن �فعـــل ُمحرَّ
لكــن �عــرض علــى عقلــه هــل  ،كــالخمر مــثًال فیــه النصــوص القطعیــة فــي تحر�مــه، عنــده النصــوص

هـل المصـالح راجحـة أو مرجوحـة؟ وهكـذا فـي  ،أستفید أو ال أستفید؟ یوازن بـین المصـالح والمفاسـد
 ثــم �جــد أن الشــرع ،وهكــذا فــي �ــل واجــب قبــل أن یرد...�عتبــر أن الشــارع لــم یــرد بهــذاكــل ُمحــرَّم، 

 راعى المصالح ورجحان المصالح، وراعى أ�ًضا درء المفاسد.
 علـى قـفو یُ  لـم التـي التعبـدات إال ذلـك، عـن �خـرج منهـا حكـمٌ  �كـاد فال األحكام، علیه یبني ثم"

 ".قوله هذا. مفاسدها أو مصالحها
، وصـالة العشـاء أر�عـة؟ هـذه أمـور ا�عنـي مـا الحكمـة فـي �ـون صـالة المغـرب ثالًثـ ،اتنعم التعبد

 .حینئٍذ أن ُنسلِّمتعبد�ة ال یدخلها عقل؛ ولذا ال ُ�قاس علیها، فعلینا 
 مـا أمـاو  ،قـال فكمـا �الشـرع، إال عـرف�ُ  ال �ـاآلخرة یتعلـق مـا أن أمـا نظـر، تقدم ما �حسب وفیه"

 ".وجه �ل من قال �ما فلیس الدنیو�ة، في قال
ألن لــیس لهــا نظیــر ُ�قــاس علیهــا، �عنــي أمــور اآلخــرة لــیس لهــا نظیــر ُ�قــاس علیهــا؛ ولــذا جــاء فــي 

 .»أنه لیس في الدنیا مما في اآلخرة إال األسماء«الحدیث 
 ان�ـ مـا �ـه تبـین فتـرة، زمـان �عـد الشرع جاء المَّ  ولذلك ؛�عض دون  الوجوه �عض من ذلك بل"

 .اماألحك في العدل مقتضى عن وخروجهم االستقامة، عن األحوال انحراف نم الفترة أهل علیه
 ةاآلخــر  الــدار مصــالح بــث إلــى إال الشــرع فــي حــتج�ُ  لــم �ــإطالق، قــال مــا علــى األمــر �ــان ولــو

 ".�كن لم وذلك خاصة،
ي عنـ� ،ألنه �النسبة ألمور الدنیا، �قول: ُتعرف �الضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبـرات

  .مكن قیاسها وال مشاهدتها فُتدركهذه ُیدر�ها �ل إنسان، فاإلشكال في أمور اآلخرة التي ال �ُ 
 فلـیس خـرة،لآل الـدنیا �إقامـة قصـده �ـان و�ن ا،مًعـ اآلخـرة وأمـر الـدنیا أمـر �قـیم �ما جاء و�نما"

 في بث وقد اآلخرة، طر�ق سلوك فیها یتأتى حتى الدنیا، مصالح إلقامة اقاصدً  �ونه عن �خارجٍ 
 حیـلتُ  فالعـادة علیـه، مز�ـد ال مـا جار�ـة �انـت التي الفساد أوجه من وحسم التصرفات، من ذلك

 هــذا در�ــیُ  أن إال اللهــم التفصــیل، علــى ومفاســدها مصــالحها �ــإدراك الــدنیا فــي العقــول اســتقالل
 ".فیه اعنز  ال فذلك أصولها، الشرع وضع �عد وغیرها، �التجارب لحصَّ تُ  بها المعرفة أن القائل

 اللهم صلِّ على محمد.
 هذا سائل �قول: ،على ِذ�ر اإلشكاالت التي أوردها القرافي
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 :-�قــول –ن علــى أن الشــبهة فــي العقیــدة مــع أن العلمــاء ُمقــروهــل مناســب إیــراد اإلشــكاالت 
 خطافة والقلوب ضعیفة؟

شـــبهة ال شـــك أنهـــم ن الشـــبهة تقبلهـــا القلـــوب �ســـرعة؛ ألن مـــن ُیلقـــى علیـــه هـــذه الإالشـــبهة �قـــول: 
به على عوام؛ ألنهم ال یـدر�ون  ،ُیتفاوتون   لقـى أ�ًضـاوال یـدر�ون الجـواب عنهـا، وال تُ  ،فال ُتلقى الشُّ

علــى مبتــدئین مــن المتعلمــین؛ ألنهــم فــي أحكــام العــوام، لكــن مــن تمكــن مــن معرفــة عقیــدة الســلف 
 ،اوالجــواب عنهــا والــرد علیهــ و�نظــر ُشــبههم، ،وأراد أن ینظــر فــي العقائــد األخــرى الباطلــة ،الصــالح

ــبه  هــذا نــوع مــن الجهــاد، واآلن مــع األســف الشــدید أنــه مــع االنفتــاح فــي وســائل اإلعــالم هــذه الشُّ
علـــى هـــذا البـــد مـــن �شـــفها  ،وصـــلت إلـــى عـــوام المســـلمین فـــي بیـــوتهم ،وصـــلت إلـــى قعـــر البیـــوت

 واإلجا�ة عنها.
 اللهم صلِّ على محمد.

 ك.اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسول


