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

 :عشرة الحاد�ة المسألة" :-رحمه هللا–قال المؤلف 
 دون  ببــاٍب  تخــتص ال عامــة، مطلقــةً  تكــون  أن التشــر�ع فــي المصــالح بــث فــي الشــارع مقاصــد

 ".خالف محل دون  وفاقٍ  �محل وال محل، دون  �محلٍّ  وال �اب،
 قبل مقاصد الشرع؟ هما فی

 لشارع؟طالب: مقاصد ا
ر �األصل في مقاصد الشرع أن تكون مطلقًة عامة. امقاصد الشارع، �عني لو أن �المً   ُصدِّ

 طالب: نعم.
 كان �ستقیم، أو مقاصد الشرع ُ�خبر عنها أن تكون...

 طالب: مقاصد الشرع؟
 الشارع �عني ما فیها إشكال، لكن....

 طالب: نعم مقاصد الشرع.
 ي قرأته صحیح.نعم الكالم الذ

 .لب: نعمطا
 و�مكن جمیع النُّسـخ علـى هـذا، لكـن عبـارة ُتوضـح المـراد أن ُ�قـال: األصـل فـي ،وهو الموجود هنا

اسـتقام  "أن تكـون"هذا األصل فیهـا، لـو ُحـِذفت  ،مقاصد الشارع في بث المصالح أن تكون مطلقةً 
ته الكـالم �صـور  ،الكالم واضح ،الكالم، مقاصد الشارع مطلقٌة عامة ما فیها إشكال، تر�یب الكالم

: الموجودة واضح، �عني معنـاه: ال �خفـى، لكـن یبقـى أن التر�یـب �حتـاج إلـى إعـادة، فإمـا أن ُ�قـال
ولــو تصــرف فــي شــيء  "أن تكــون"األصــل فــي مقاصــد الشــارع أن تكــون مطلقــًة عامــة أو ُتحــذف 

فـي �ـالم  حـذف حقیقـي �معنـى أننـا نمسـح ونتصـرف هُ�حذف، لكن ُینبَّه على مثل هـذا، و�ال مـا فیـ
فـي التشـر�ع المؤلف ال، �عني لو أ�قینا علـى �ـالم المؤلـف قلنـا: مقاصـد الشـارع فـي بـث المصـالح 

  .مطلقٌة عامة هذا خبره
 .وجزئیاتها الشر�عة �لیات في امطلقً  مطردٌ  المصالح في األمر و�الجملة"

 مشــروعةٌ  األحكــام وأن المصــالح، مطلــق علــى االســتدالل فــي تقــدم مــا ذلــك علــى الــدلیل ومــن
 ىعلـ قـام البرهـان لكـن اإلطـالق، علـى للمصالح موضوعةً  تكن لم اختصت ولو العباد، لمصالح

 ".مختصة غیر فیها المصالح أن على فدل ذلك،
 ،عامــة �النســبة لألفــراد ،نعــم المصــالح �مــا قــال المؤلــف مطلقــة عامــة، مطلقــة �النســبة لألوصــاف

 . �قتضي التقیید وما �قتضي التخصیصتر�ها ما وقد �ع ،هذا األصل فیها ،ألفراد هذه المصالح
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 �ـأن القـول علـى �سـتمر إنمـا �المصـالح القـول أن -القرافـي وهـو -المتـأخر�ن �عـض زعـم وقد"
ــة القاعــدة ألن ؛واحــد االجتهــاد مســائل فــي المصــیب ــراجح أن العقلی  هــو �كــون  أن �ســتحیل ال
 �كــون  أن �قتضــي وهــذا ا،ًحــمرجو  اآلخــر �ــان اراجًحــ أحــدهما �ــان متــى بــل والنقــیض، الشــيء

ــمُ  �كــون  أن یتعــین وغیــره �ــالراجح، المفتــي وهــو اواحــدً  المصــیب  جوح،�ــالمر  فــتٍ مُ  ألنــه ؛اخطًئ
 ".قاعدة فتناقض

 فتتناقض.
 ".للمصالح تا�عةٌ  الشرائع وأن �القیاس، القول مع المصو�ین قاعدة ناقضتفت"

دة فـي جمیـع األطـراف �عنـي إذا نعم القول بتصو�ب جمیـع المجتهـدین �قتضـي أن المصـالح موجـو 
لنـا: ُقلنا: اجتهد الشافعي وأحمد وقبلهما أبـو حنیفـة ومالـك و�ـلٌّ مـنهم ُمصـیب �عنـي مـن األر�عـة، ق

إن المصـــلحة فـــي قـــول أبـــي حنیفـــة، والمصـــلحة فـــي قـــول مالـــك، والمصـــلحة فـــي قـــول الشـــافعي، 
ول أن تكــون المصــلحة والمصــلحة فــي قــول أحمــد؛ ألن �لهــم علــى الصــواب، ومــن الزم إصــا�ة القــ

ة مترتبًة علیه، وال شك أن المصلحة في واحـٍد مـن هـذه األقـوال؛ ألنـه ال ُ�مكـن أن تجتمـع المصـلح
 ،أو المصـــلحة فـــي �ـــون القائـــل �ـــه ُمصـــیًبا اوالمفســـدة �اعتبـــاره مرجوًحـــ افـــي قـــول �اعتبـــاره راجًحـــ

 كـن أن تتـرجح األقـوال علـىال ُ�م ،، إنمـا البـد مـن راجـح ومرجـوحاوالمفسدة في �ون القـول مرجوًحـ
�ًضـا أالبد أن �كون فیها الراجح والمرجوح، إًذا تتعدد المصـالح وفـي الوقـت نفسـه تتعـدد  ،حدٍّ سواء

مــا ُیناقضــها مــن المفاســد، فیكــون القــول الواحــد مــن هــذه األقــوال فیــه مصــلحة وفیــه مفســدة، فیــه 
القـول مرجـوح، فـُیمكن أن ُیوصـف مصلحة �اعتبار أن القائل �ه ُمصیب، وفیـه مفسـدة �اعتبـار أن 

 ،القول �أنـه مصـلحٌة مفسـدة، وهـذ تنـاقض وال �سـلم مـن ذلـك إال القـول الـراجح الـذي فیـه المصـلحة
 .و�خلو من المفسدة

ومر بنا في السابق أن المصلحة المحضة من �ل وجه في عموم ما یتعلق �أمور هذه الـدنیا مـن  
أو قـول محـض المصـلحة ال ُ�مكـن أن ُیوجـد إال فـي كال وجـه أنـه ال ُ�مكـن أن توجـد، �عنـي عمـل 

هـذا و  ،-نسـأل هللا السـالمة والعافیـة–الجنة، �ما أنه �المقابل ال ُیوجـد محـض مفسـدة إال فـي النـار 
 ما قرره المؤلف سا�ًقا.

وعلى �ل حال إذا عمل اإلنسان �مـا یتـرجح لد�ـه وهـو مـن أهـل النظـر واالجتهـاد، فهـو علـى خیـٍر 
یـٍر خواحد، وهـو علـى  فإن �ان ُمصیًبا فله أجران، و�ن �ان ُمخطًئا فله أجرٌ  -عالىإن شاء هللا ت–

 . على الحالین
 قاعدةال هذه نإ: �قولوا أن هؤالء على یتعین أنه الجواب في السالم عبد ابن شیخه عن ونقل"
 أن الىعت هللا عن الصادر �كن فلم الخالف، مواطن في أما اإلجماعیة، األحكام في إال تكون  ال

 ".فقط الظنون  فيفیما  بل األمر، نفس في للراجح تا�عٌ  الحكم
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لـف علـى غلبـة الظـن ال علـى القطـع؛ ألن األمـور القطعیـة ال ُ�خت نعم الرجحان إنما هو أمٌر مبنيٌّ 
لتهـا إنمـا مـا فـي دلیلهـا مـن القـوة المورثـة لغلبـة الظنـة ومـا فـي دال ،فلیس فیها راجـح ومرجـوح ،فیها

لقــول تبًعــا لــذلك، فــإذا �انــت المســألة مبنیــة علــى غلبــة ظــن فــي ثبــوت دلیلهــا وفــي كــذلك یتــرجح ا
لـراجح اإلیـه مـن ِقبـل المجتهـد، فیكـون هـو  افي النفس إلى هذا القـول وارتیاًحـ اداللته أورث اطمئنانً 

 عنده، وهو المتعین علیه العمل �ه.
 أن ُ�فتــي �قــوٍل مرجـــوح -نـــادًراوهــذا  -وقـــد یلجــأ ،نعــم قــد یلجـــأ المجتهــد إلــى العمـــل �قــوٍل مرجــوح

لظــرٍف أو ألمــٍر مــا؛ ألن النــاس اســتغلوا هــذا القــول  ؛لمصــلحٍة أرجــح مــن الفتــوى �ــالقول �ــالراجح
�عنــي �عــض المســائل �ســتروح �عــض أهــل العلــم إلــى الُفتیــا �ــالقول  ،غیــر مناســب الــراجح اســتغالًال 

ـح لقـول مـن أجلـه؛ ولـذلك قـد ُیلجـأ إلـى ا المرجوح؛ ألن الناس استغلوا القول الراجح فـي غیـر مـا ُرجِّ
 الثاني.

على �ل حال األصل أن اإلنسان علیه أن �عمل �ما �عتقد و�ـدین هللا برجحانـه، وسـواًء أصـاب مـا 
ال �مكـن أن �طلـع علـى مـا �مكـن  لیس له أن �طلع علـى أو لـیس...ففي نفس األمر أو لم ُ�صب 

 إنمـا عنـده وسـائل توصـله إلـى غا�ـةٍ  ،-لَّ وعـالجـ–وأن هـذا هـو الـراجح عنـد هللا  ،في حقیقة األمر
 وهي القول بترجیح القول من خالل الوسائل والطرق المتبعة عند أهل العلم، نعم. ،ُمعینة

 صـو�بالت قاعـدة أن ملِّ وُسـ ا،مرجوًحـ أو األمـر نفـس فـي اراجًحـ فقـط �ـان الظنـون  فـيفیمـا  بل"
ــأبى ــراجح، لتعــین المصــالح مراعــاة قاعــدة ت ــى یتعــین :ول�قــ و�ــان ال ــل عل  أن �التصــو�ب القائ

 �ـالم وحمـل فیهـا، �قـع الخطـأ أن علـى لالتفـاق األسـباب، إلـى الحـاكم حدیث في الخطأ �صرف
 ".عنه قلنُ  ما هذا. أولى علیه المتفق على الشارع

ب لجمیــع األقــوال ولجمیــع المجتهــدین بنــاًء علــى أن �ــل� مــنهم مــأجور، فكیــف ُیــؤجر وهــو  المصــوِّ
الُمخطئ معذور، لكن �یف ُیـؤجر وهـو ُمخطـئ؟ فحملـة هـذا علـى أن الكـل ُمصـیب، ُمخطئ؟ نعم 

ب القــول ونقیضــه فیلجــأ هــو أ�ًضــا إلــى أن �قــول: لــیس الخطــأ  ،الكــل ُمصــیب یلــزم علیــه أنــك ُتصــوِّ
فـــي النقـــیض، و�نمـــا الخطـــأ فـــي األســـباب التـــي أوصـــلت إلـــى هـــذا النقـــیض مـــادام ســـلك األســـباب 

ومـا �ـان مـن  ،و�ستوي في ذلك ما �ان من جهة الفتـوى  ،ا حكمه صحیحالشرعیة المتبعة شرًعا إذً 
 جهة القضاء.

نفترض أن قاضـًیا لد�ـه قضـیة مـدعي ومـدعى علیـه، وأحضـر المـدعي الشـهود، ورأى القاضـي أن 
هؤالء الشهود تقوم بهم البینة عدول مرضیون من جهة نظره، ولیس �إمكانه أن �شـق علـى مـا فـي 

قتضى هذه البینة، وحقیقة األمر أن هذه البینـة لیسـت ُمجزئـة؛ ولـذا �حصـل قلوب الناس، فیحكم �م
الخطـأ خـالف مـا فـي نفـس األمـر،  ،ما فیها إشكال ،الخلل في النتیجة، الوسیلة التي سلكها شرعیة

مخالفة ما في نفس األمر للحكم حكم �ـأن المـدعي لـه الحـق، وفـي حقیقـة األمـر أن المـدعى علیـه 
وهــو غیــر  ،�ــه، القاضــي ســلك القواعــد المتبعــة الشــرعیة، وظهــرت النتیجــة بــرئ ممــا اُدعــي علیــه
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أحكم علـى  ،إنما أنا �شر«�قول:  -علیه الصالة والسالم–مكلف أن ینظر فیما وراء ذلك، والنبي 
نحو ما أسمع، فمن قضیت له �شيٍء من حق أخیه، فإنما أقضي لـه قطعـًة مـن نـار، فلیأخـذها 

 .»أو یدعها
 إذا وصل إلى هذه النتیجة �الوسـائل التـي أوجـدها -علیه الصالة والسالم–لرسول هل نقول: إن ا 

خطــأ؟ هــل نقــول: أالشــارع وهــو �قضــي للمحكــوم لــه �شــيٍء مــن حــق أخیــه هــل نقــول: إن الرســول 
؟ مثــل هــذا -علیــه الصــالة والســالم-وهــو ُمخــالف لمــا فــي نفــس األمــر  ،الرســول ُمصــیب، ُمصــیب

�ـــأن الكـــل  �ب وهـــو الـــذي حـــداهم وجعلهـــم �قولـــون ن أهـــل التصـــو الكـــالم تجعـــل عنـــد مـــن �قـــول مـــ
ُمصیب، �عني ما وافق مـا فـي نفـس األمـر ومـا خالفـه �لهـم ُمصـیبون؛ ألننـا ال نسـتطیع أن نقـول: 

أخطأ، و�ن قطع للمدعي شیًئا من حـق أخیـه، وخـالف مـا فـي  -علیه الصالة والسالم–إن الرسول 
ا حكمهم أهل الفتوى، اتبـع الطـرق والوسـائل الشـرعیة إذً  وفي ،و�ذلك القضاة من �عده ،نفس األمر

 هو ُمصیب.
علیـه الصـالة –نعم هو ُمصیب في الوسیلة، لكن ما أصاب في الغا�ة؛ ألنها ما طا�قت، والرسول 

 ،فلـیس مـن حقـه» فإنما أقتطـع لـه مـن حـق أخیـه«وهو المعصوم المؤ�د �الوحي �قول:  -والسالم
طـئ م الحاكم سواًء �ان في القضاء أو في الُفتیا، وهذا خطأ والُمخفدل على أنه �قع الخطأ في حك

 ،إذا حكــم �مثــل هــذا الحكــم -علیــه الصــالة والســالم–معــذور، بــل مــأجور لــه أجــٌر واحــد، والرســول 
واقتطع للمـدعي مـن حـق أخیـه المـدعى علیـه فإنمـا هـو بـذلك لیُسـن وُ�شـِرع للقضـاة مـن �عـده، و�ال 

هــذا  ،وشــهوده شــهود زور ،ان أن ینــزل جبر�ــل، و�قــول: المــدعي �ــذاب�اإلمكــ ،فهــو مؤ�ــٌد �ــالوحي
وقد �قتطع للمـدعي مـن حـق أخیـه  ،و�جتهد -علیه الصالة والسالم–سهل �عني، لكنه �صنع ذلك 

المدعى علیه للتشر�ع، �ما أنه سها في الصالة لیسن، ونام عن الصـالة تشـر�ع وتسـلیة ألمتـه مـن 
ة وال ینــام قلبــه، فكیــف نــام عــن صــال ،تنــام عینــاه -الصــالة والســالمعلیــه –و�ال فــالمقرر أنــه  .�عــده

 .إنما هو من أجل التشر�ع ،الصبح وال أوقظه إال حر الشمس
ر أنه   لكـان �ثیـٌر مـن أهـل التحـري والحـرص  -مـا حصـل لـه ذلـك -علیه الصالة والسالم–ولو ُقدِّ

 -علیه الصالة والسـالم–نه ولو �عذر، لكن حصل م ،یتقطعون أسى إذا فاتهم شيء من الصلوات
لیســـن وُ�شـــِرع، و�ـــذلك �حكـــم  ؛-علیـــه الصـــالة والســـالم–ونســـي  ،وســـها فـــي صـــالته ،تســـلیًة لهـــم

 .الطر�قة، ولیس علیهم أكثر من ذلك�الوسائل المتبعة لیُسن للقضاة 
 إذ إضـافیة، التصـو�ب مـذهب علـى األحكـام ألن ؛المـذهبین �ـال علـى جار�ةٌ  القاعدة أن و�ظهر"

 أو لمصـالحا فتكـون  ،له متبوعةٌ  أو للحكم تا�عةٌ  والمصالح ،المجتهد لنظر تا�عٌ  عندهم هللا حكم
 ".ثابتةٌ  الخالف مسائل في المفاسد

 ثابتًة.
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 هـدالمجت عنـد األمـر نفـس في ما �حسب ثابتةً  الخالف مسائل في المفاسد أو المصالح فتكون "
 ".ظنه وفي

ــا�عٌ  عنــدهم هللا حكــم" �قــول: لتــي �عنــي حكــم القاضــي للمــدعي ببینتــه بوســائله ا" دالمجتهــ لنظــر ت
ُمبطـل، فـالحق فیمـا حكـم �ـه لـه، و�حـل لـه أن �أكـل مـا  ،وهو فـي حقیقـة األمـر غیـر ُمحـق ،سلكها

ولــو عـرف فـي نفســه أنـه لـیس �محــق، وهـذا قـوٌل معــروف عنـد الحنفیــة،  ،اقُتطـع لـه مــن حـق أخیـه
لــه مــن حــق أخیــه فإنــه �جــوز لــه أكلــه؛ ألن  واقتطــع ،فــإذا حكــم القاضــي للمــدعي أو المــدعى علیــه

ن لیس عنده أكثر من ذلك، ولو عـرف أ ،حكم هللا تا�ع لالجتهاد، �عني ُألزم بوسائل شرعیة سلكها
 .ما ادعاه لیس له

و�عضـهم یتوســع فـي مســائل الفـروج أكثــر مـن األمــوال، بـل �عضــهم مـن �منــع أكـل مــال أخیـه فــي  
حكـم القاضـي �ـأن هـذه زوجتـك ولـو �نـت تعلـم فـي قـرارة نفسـك  األموال، وُ�بیح ذلك في الفـروج إذا

أنها لیست زوجتك مادام حكم لك القاضي انتهى اإلشكال، حكم لك القاضـي بهـذا المـال ُ�ـل؛ ألن 
فإنمـا أقتطـع «خطأ؟ خطأ؛ ألنه مصـادم للـنص أم حكم هللا تا�ع لالجتهاد، لكن هذا القول صحیح 

 ،ألقـلفـأمر تهدیـد هـذا، ولـیس �ـأمر إلـزام أو إ�احـة علـى ا »اله قطعًة من نار، فلیأخذها أو یدعه
 هو ما في نفس األمر، نعـم حكـم القاضـي صـحیح ونافـذ، لكنـه ال ُیبـیح -جلَّ وعال–ال، فحكم هللا 

 .ان أن �أكل مال غیره �مجرد الحكملإلنس
 ضـرلخُ ا فـي الفضـل ر�ـا أن المـالكي ظـن علـى غلب فإذا والمصو�ة، المخطئة بین هنا فرق  وال"

 ؛هظنـ فـي األمر نفس في �ذلك وهي الراجحة، هي عنده المصلحة فجهة جائز، الرطبة والفواكه
 ".المحرم الر�ا حكم عن خارجةٌ  عنده ألنها

ال فـا من �قصر العلة علـى هـذ ،ولیس فیها علة الر�ا ،نعم الُخضر والفواكه التي ال ُتكال وال ُتدخر
ألن  وال �أثم بذلك إذا فعلـه؛ ،ا النسئ؛ ألنها لیست ر�و�ةمانع أن �جري فیها التفاضل، و�جري فیه

إلشـكال مـن تبـرأ �ـه الذمـة �مالـك انتهـى ا لو تهاده، و�ن �ان ُمقلًدا، فعمل �قهذا هو ما أداه إلیه اج
كـون البـد أن �فالمصلحة هذا، وال یتردد في هذا، لكن القول الثـاني �ـذلك، و�ذا نظرنـا إلـى القـولین 

 والمرجـوح هـو الـذي فیـه ،، فالراجح هو الذي فیـه تتحقـق المصـلحةاآلخر مرجوحً وا ،أحدهما راجًحا
المفسدة، و�ن �انت لیست �مفسدة محضة وال مصلحة محضة؛ ألنه لو �انت مصلحة محضـة مـا 

 ،اخُتلف فیها أو مفسدة محضة ما اخُتلف فیهـا، لكـن �النسـبة المكلـف ترجحـت المصـلحة عنـد هـذا
  ومنع هذا، نعم. ،فأ�اح هذاهذا،  عند وترجحت المفسدة

 وال دنیاال في ال فیه ضرر ال جائز هو وما جائز، هو ما على مقدمٌ  فیها التفاضل على فالمقدم"
 جائز، رغی فیها الر�ا أن الشافعي ظن على غلب و�ذا جیز،أُ  ألجلها مصلحةٌ  فیه بل اآلخرة، في

 الراجحــة، ال المرجوحــة هــي هعنـد المصــلحة وجهــة المحـرم، الر�ــا حكــم تحـت داخلــةٌ  عنــده فهـي
 ".ضررال ف ظنه، ما على األمر نفس في �ذلك وهي
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 فال؟ أمطالب: عندك فیه وال فال، ففیه ضرٌر 
 على ما ظنه فالضرر.

 طالب: فالضرر؟
 ".اآلخرة وفي الدنیا في �ه الحقٌ  "فالضررنعم، 

 المخطئ حكم ههنا المصوب فحكم اآلخرة، وفي الدنیا في �ه الحقٌ  "فالضرر
 ظـن ،نـاظر�ن مـن هـو بـل واحـد، نـاظرٍ  مـن امرجوًحـ الـراجح دعُ  إذا اعً ضوا التناقض �كون  و�نما
 عنده راألم نفس في ما �حسب المحل في موجودةً  الحكم علیها ينبُ  التي العلة منهما واحدٍ  كل

 اتفــق فههنــا اإلجمــاع، مســائل فــي إال ذلــك �صــح ال إذ ؛نفســه فــي علیــه هــو مــا ال ظنــه، وفــي
 ألمـرا نفـس فـي مـا هـو الحكـم ذلـك أن علـى بنـاءً  حكمت فالمخطئة �عد، اختلفا و�نما ان،الفر�ق
 ،اآلن ظهـر مـا هـو بل األمر، نفس في حكم ال أن على بناءً  حكمت والمصو�ة ظنه، وفي عنده

 .األمر نفس في �ذلك أنها بها مظنون  علةٍ  على حكمه �انٍ  و�الهما
 المصـــالح إن: قـــال مـــن و�ـــذلك ،تفضـــالً  أو ازوًمـــل المصـــالح �اعتبـــار �قـــول مـــن ههنـــا و�تفـــق

 نمـ أكثـر ا�سطً  �حتمل مجالٌ  وهذا األعیان، صفات من لیست أو األعیان، صفات من والمفاسد
 ابـن �ـه اعتـذر الـذي االعتـذار إلـى �فتقـر لم هذا، ثبت و�ذا الفقه، أصول مباحث من وهو هذا،
 .هلل والحمد ،المسألة إشكال وارتفع السالم، عبد
 قتضـي� وذلـك ا،وحكًمـ ااجتهـادً  �التصـو�ب القـول علـى المعتزلة اتفاق نقل الجو�ني فإن أمل،وت

 إلى راجعٌ  ذلك وأن العقلي، والتقبیح �التحسین القول مع عندهم التصو�ب قاعدة اجتماع تصور
 ".أعلم �هللا تقدیر، �ل على شكلٌ مُ  القرافي فكالم الذوات،

ان واحـد فالبـد أن ُیؤد�ـه نظـره إلـى أن الُمصـیب واحـد، و�ذا �ـ إذا �ان النظر إلى قضیٍة معینة مـن
ح لد�ـه قـول  النظر من أطراف هي أطراف النزاع فـي هـذه القضـیة فكـلٌّ یـدعي الصـواب، ومـن تـرجَّ

وهــو المصــلحة، وهــو ُمصــیب عنــد نفســه �اعتبــار أن اجتهــاده المبنــي علــى  ،صــار هــو الصــواب
و�ـذل وسـعه، وهـو مـن أهـل االجتهـاد، ونظـر فـي األدلـة الوسائل الشرعیة وافق الحـق مـادام اجتهـد 

 ا،من خالل القواعد المتبعة عند أهل العلم فهو ُمصیب، لكن النصوص تدل على أن هنـاك ُمصـیبً 
ـــ ُمصـــیب وغیـــره ُمخطـــئ، والحـــدیث یـــدل علـــى ذلـــك فـــي الفتـــوى وفـــي  اأحـــدهم ا،وأن هنـــاك ُمخطًئ

 ،وحـــدیث الخطـــأ مشـــهور ومعـــروف ،»أإذا اجتهـــد الحـــاكم فأصـــاب و�ن اجتهـــد فأخطـــ« ،القضـــاء
ه، وذ�رناه آنًفا، فیدل على أنه قد ُ�خطئ في قضائه، والحدیث األول یدل على أنه ُ�خطـئ فـي فتـوا 

 وفي اجتهاده في �اب الفتوى.
ــًة، وهــي ُوجــدت فــي األصــول ومحــل النــزاع البــد أن یتحــرر،  ،فــال داعــي لمثــل هــذا التطو�ــل حقیق

ا وتخطئًة إن �انت من شخٍص واحـد فالبـد أن �حكـم �ـأن اإلصـا�ة فالنظر إلى هذه األقوال تصو�بً 
فــي جهــٍة واحــدة؛ ألنــك إن حكمــت علــى القــول ونقیضــه �حكــٍم واحــد تناقضــت؛ ألن القــول البــد أن 
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وأن ُ�حكم على نقیضه �ما ُیناقض حكمه، إذا قال واحد: واجـب أو حـالل،  ،ُ�حكم علیه �ما ُیناسبه
وُتصـوب أ�ًضـا  ،ندك جانب اإل�احة، فكیف ُتصـوب جانـب اإل�احـةوالثاني قال: حرام، فترجحت ع

جانب التحر�م؟ هذا تناقض، أما إذا �ان النظر إلى هذه األقوال من أطـراف مـن أكثـر مـن طـرف، 
 .جح لد�ه إذا �ان من أهل االجتهادوما یتر  ،فال شك أن �ل واحد ُ�صوب قوله

 :عشرة الثانیة المسألة"
 و�مـا معصـوم، -وسـلم علیـه هللا صـلى- صـاحبها أن �مـا معصومة، المبار�ة الشر�عة هذه إن

 :بوجهین ذلك و�تبین ،معصومة علیه اجتمعت فیما أمته كانت

 } g h i j k l m{: تعالى �قوله ا،وتلو�حً  اتصر�حً  ذلك على الدالة األدلة :أحدهما

 .]١:هود[ }f g  h { وقوله] ٩:الحجر[

 X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i{: تعـالى قـال وقد
j k l m n o{ ]ال حتـــى حكمهـــاو�ُ  آ�اتـــه حفـــظ� أنـــه فـــأخبر ،]٥٢:الحـــج 

ــ التبــدیل، وال التغییــر یــداخلها وال ،غیرهــا �خالطهــا  ودائــرةٌ  لــه بینــةٌ م فإنهــا تــذ�ر، لــم و�ن ةنَّ والسُّ
ـ الكتـاب مـن واحـدٍ  فكـل معانیهـا، فـي ترجـع و�لیـه منـه فهي حوله،  ا،ًضـع� �عضـه �عضـد ةنَّ والسُّ

 K L M N O P Q R S T {: تعــالى وقــال ا،�عًضــ �عضــه و�شــد
VU { ]٣:المائدة[." 

، وهـي نَّة؛ ألنها هـي الُمبینـة لـه، والموضـحة لـهمقتضى اآل�ة األولى في حفظ القرآن أن ُتحفظ السُّ 
نَّة، ومن ُمقتضى عصمة األمة أال ُتفـرِّط �شـيءٍ  مـن  المفسرة له، فمن مقتضى حفظه أن ُتحفظ السُّ

به ـنَّة دینها �ُسنَّة نبیها؛ ألن الشُّ  بعمائة ألـفسـاإلمـام أحمـد �حفـظ  ،التي ُتثار أن األمة ضیعت السُّ
مـة معصـومة مـن أن ُتفـرِّط فـي شـيٍء مـن دینهـا، وال ُیوجـد حـدیث ممـا أین هـي؟ نقـول: األ ،حدیث

البـــد أن ُیوجـــد عنـــد  ،�حتاجـــه النـــاس �حیـــث ال ُ�غنـــي عنـــه غیـــره وقـــد ضـــاع علـــى األمـــة �كاملهـــا
�عضــها، البــد وأن �كــون قــد اســتدل �ــه مــن احتاجــه مــن أهــل العلــم، وهــذه الســبعمائة ألــف لــو �حثنــا 

ان دنا وال ُعشر هذه الكمیة، لكنهم �عدون الطرق أحادیث، ور�ما �ـعنها في دواو�ن اإلسالم ما وج
هـى هـذا الحكـم �حـدیٍث واحـد انت في المسألة الواحدة مائة حدیث تتوارد على حكـٍم واحـد، فـإذا ُحفـظ

خطـب �حـدیث  -علیه الصالة والسالم–الرسول  :ما یلزم حفظ البقیة؛ ولذا قد �قول قائل ،اإلشكال
المنبــر، وعمــر خطــب �ــه علــى المنبــر، فلــم ُ�حفــظ إال مــن طر�ــق عمــر، ولــم األعمــال �النیــات عــل 

 ُ�حفظ عن عمر إال من طر�ق علقمة.
وهـي موجـودة  ،مـا ضـیعوها ،مئات حضـروا الخطبـة وضـیعوها؟ نقـول: ال ،كیف ضیع الناس �لهم

ــنَّة �غیــرهم ــا تــأدت السُّ  �كفــي وقــد قــام �ــه �عــض َمــن ،وهــذا مــن فــروض الكفا�ــة ،ومحفوظــة، لكــن لمَّ
 �كفي.
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 . فرط في شيٍء من دینهافالدین محفوظ واألمة معصومة من أن تُ 
 :قال المنتاب، بن الحسن أبي عن له )القراء طبقات( في الداني عمروٍ  أبو حكى"

 هـلأ علـى التبـدیل جـاز لـمَ : لـه فقیـل إسحاق، بن إسماعیل إسحاق أبي القاضي عند ایومً  كنت

 a {: ةالتـورا أهـل فـي -وجـل عـزَّ - هللا قـال: القاضـي فقـال ؟القرآن أهل على �جز ولم ،التوراة
b c d e{ ]فـــي وقـــال علـــیهم، التبـــدیل فجـــاز إلـــیهم، الحفـــظ فو�ـــل ،]٤٤:المائـــدة 

 فمضیت: علي قال علیهم، لالتبدی �جز فلم] ٩:الحجر[} g h i j k l  m {: القرآن
 ."هذا من أحسن ا�المً  سمعت ما: فقال الحكا�ة، له فذ�رت المحاملي، هللا عبد أبي إلى

القاضـي  ا دعاهفي (دالئل النبوة) ذ�ر أن یهود��  -رحمه هللا تعالى–ذ�رنا مراًرا أن الحافظ البیهقي 
أخرت مـا السـبب أنـك تـ :�حیى بن أكثم إلى اإلسالم فلم ُ�سلم، و�عد سنة جاء ُمعلًنا إسالمه، فسأله

 مـن التـوراة وحرَّفـت فیهـا ال: نسـخت ُنسـخً قال: تـأخرت ألنـي اشـتغلت، �مـا اشـتغلت؟ قـا ؟لمدة سنة
 وقدَّمت وأخَّرت، وِزدت ونقصت، فعرضتها على الیهود، فاشتروها وعملوا بهـا، ثـم فعلـت مثـل ذلـك
ـــا  فـــي ُنســـخ مـــن اإلنجیـــل، وفعلـــوا مثـــل مـــا فعـــل الیهـــود، ثـــم فعلـــت ذلـــك فـــي ُنســـخ مـــن القـــرآن، فلمَّ

وهــو الثابــت وهــو البــاقي، ثــم  ،دین حــقعرضــتها فــي الســوق رموهــا فــي وجهــي، فجزمــت أن هــذا الــ
ــا ســمع هــذا عرضــه فــي  وأعلــن إســالمه، ،ذهــب إلــى �حیــى بــن أكــثم علــى  هحجــ�حیــى بــن أكــثم لمَّ

 }g h i  j {هــذا فــي القــرآن، وأورد اآل�ــات  اســفیان بــن ُعیینــة، قــال: هــذا مــا �حتــاج �الًمــ

 .]٤٤:المائدة[ }a b c d e {، ]٩:الحجر[
 .�حفظه وأما القرآن فقد تكفَّل هللا ،ما حفظوانعم ُوِ�ل إلیهم الحفظ ف

 اطینالشـی ومنـع ،-وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي �عثة أمام هبالشُّ  حوادث من جاء ما اوأ�ًض "
 لكلمةا �سمعون  �انوا حیث السماء، أخبار من سمعوا فیما یز�دون  �انوا لما السمع استراق من

 ألرض،ا فـي فكـذلك السـماء، في ذلك من منعوا قد �انوا فإذا أكثر، أو �ذ�ة ئةام معها فیز�دون 
 ".مثله من ة�سور اإلتیان عن سناللُّ  الفصحاء عجزت وقد
 سن.اللُّ 
 فـظح علـى تـدلك الجملـة فهـذه السـاعة، تقـوم أن إلـى دائـمٌ  والحفـظ الحفظ، جملة من �له وهو"

 ".والتبدیل التغییر عن وعصمتها الشر�عة

 }X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f {قد �قول قائل في آ�ة الحج: 
ــنها جمــٌع مــن أهــل العلــم، ابــن حجــر �قــول: لهــا طــرق  ]٥٢[الحــج: �قــول: قصــة الغرانیــق التــي حسَّ

أثبتهــا فــي �تــاب الســیرة،  -رحمــه هللا–تــدل علــى أن لهــا أصــًال، والشــیخ/ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ح أنها �اطلة وعة حكـم ببطالنهـا جمـٌع غفیـر وال تثبـت، بـل موضـ ،وجمع من أهل العلم، لكن الُمرجَّ

لـــه (نصـــب المجـــانیق  -رحمـــه هللا–مـــن أهـــل العلـــم مـــن المتقـــدمین والمتـــأخر�ن، والشـــیخ/ األلبـــاني 
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�ان �قرأ في سورة النجم، فُأدِخل فـي �المـه  -علیه الصالة والسالم–النبي  ،لنسف قصة الغرانیق)
�ـأتي الحفـظ والشـیطان زاد؟!  على ما جاء في هذه القصـة المختلقـة، فكیـف تـأتي العصـمة، و�یـف

المؤلـف أوردهـا داللـًة علـى  فهذا یـدل علـى أنهـا مختلقـة موضـوعة ال أسـاس لهـا مـن الصـحة؛ ألن
  .الحفظ

 وذلـك ن،اآل إلى -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول زمن من الواقع الوجودي االعتبار :والثاني"
ــذب األمــة دواعــي وفــر -وجــل عــزَّ - هللا أن ــة �حســب عنهــا والمناضــلة الشــر�عة عــن لل  الجمل

 .والتفصیل
 مــن آالفٌ  ألخرجــه واحــد حــرفٌ  فیــه ز�ــد لــو �حیــث حفظــةً  لــه هللا قــیض فقــد الكــر�م، القــرآن أمــا

 .األكابر القراء عن فضالً  األصاغر، األطفال
 مـنهم نفكـا ،أیدیهم على حفظه رجاالً  علمٍ  لكل هللا فقیض الشر�عة، جملة في األمر جرى  وهكذا

 ررواق حتى العرب، لسان على الموضوعة والتسمیات اللغات حفظ في الكثیرة األ�ام ون یذهب قوم
 إلى هللا أوحاها إذ الشر�عة، فقه أبواب من األول الباب وهو ،والحدیث القرآن من الشر�عة لغات

 ".العرب لسان على رسوله
ظ ًرا ال شـك أنـه مـن حفـنعم حفظ هذه المفردات ومعانیها وما �شهد لها مـن أقـوال العـرب شـعًرا ونثـ

ن مـ�جمیـع فروعهـا، فـال علـم إال �عـد معرفـة اللغـة، �ثیـر  الدین، ومن هنا تأتي أهمیة معرفـة اللغـة
علیــه الصــالة -طــالب العلــم ُیزهــدون فــي هــذا البــاب، لكــن القــرآن بلســاٍن عر�ــيٍّ ُمبــین، والرســول 

 -جــلَّ وعــال–ب، فقــیض هللا فــال ُ�مكــن أن ُ�عــرف الــدین إال مــن خــالل لغــة العــر  ،عر�ــي -والســالم
 االختالط،�ـهؤالء الذین أتعبوا أنفسهم وعاشوا في البراري والقفار بین القبائل العر�یة التي لـم تتـأثر 

إن األصـمعي �حفـظ سـتة عشـر ألـف قصـیدة،  ، فقد قیـل:اختالط العرب �غیرهم، وحفظوا وضبطوا
�حفظـون مـن أجـل  ،ي مالیـین األبیـات�عني منها ما هو في مائتي بیت مثًال أو أكثر أو أقل، �عنـ

حفــظ الشــر�عة، والشــعر دیــوان العــرب، فالبــد مــن عنا�ــة طالــب العلــم �ــه؛ ألنــه �ــه �حفــظ المفــردات 
 .و�حفظ معانیها، و�قرأ في شروح الدواو�ن �ستفید و�قرأ في جمیع فروع العر�یة

المفتـاح الـذي ُتفـتح  وال شك أن حفظ هذا األمـر مـن حفـظ الـدین، وهـذا هـو البـاب األول، هـذا هـو 
 ،�ه النصوص، شخص ال �عرف فروع علوم العر�یة ال ُ�مكن أن �طلب العلـم علـى الجـادة المتبعـة

م الب العلطأن ُ�عنى  و�صل إلى غا�ًة ُیر�دها وُتر�دها منه أمته أن �كون ُمعوًَّال علیه فیما �عد البد
 .بلغة العرب

 ا،ونصـبً  ارفًعـ فیهـا النطـق فـي اللغـات هذه فتصار� عن یبحثون  رجاالً الحق سبحانه  قیض ثم"
 مـن ذلـك غیـر إلـى ا،وجمًعـ او�فـرادً  ا،وقطًعـ اعـاو�تبً  ا،وقلًبـ و�بـداالً  ا،وتـأخیرً  اوتقد�مً  ا،وجزمً  اوجر� 

 العر�ـي الكـالم قـوانین بهـا ضـبطوا قواعـد لـذلك واسـتنبطوا والتر�یـب، اإلفـراد في تصار�فها وجوه
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 علیــه هللا صــلى- هرســول وعــن �تا�ــه، فــي عنــه الفهــم ذلكبــ هللا فســهل اإلمكــان، حســب علــى
 ".خطا�ه في -وسلم

نعــــم، وهــــذه تتنــــاول مفــــردات اللغــــة التــــي ُ�ســــمونها مــــتن اللغــــة، وفقــــه اللغــــة، والنحــــو، والصــــرف، 
 والمعاني، والبیان، والبد�ع، والوضع، واالشتقاق.

 كمل �ا شیخ.
 طالب: نعم.

 تسعة. عددناكمل �مل، اآلن 
 ..طالب:......

 نعم.
 طالب:........

 .المعاني، والبیان، والبد�ع هذه البالغة انتهت
 طالب: النحو والصرف.

ان، ي هو المفـردات، وفقـه اللغـة، والنحـو، والصـرف، والمعـاني، والبیـ؟ متن اللغة الذذ�رت ماذاأنا 
 والبد�ع، والوضع، واالشتقاق.
 طالب: واألسلو�یات األسلوب.

 المقصود أنها اثنا عشر، والعروض أ�ًضا. ،بالغةال، هذه تتدخل في علوم ال
 طالب: العروض معدود؟

 نعم.
 ،على �ل حال لو واحد اهـتم �العشـرة هـذه تكفیـه، تكفیـه هـذه العشـرة، وفـي �ـل واحـٍد منهـا مؤلفـات

طلب العلم أدنى عسر وال  ه�عني ما فی ،والحمد هلل ،كل شيء متیسر، و�ل شيء موجود ومشروح
  .علینا أن نعملذه، لكن مشقة في أ�امنا ه

 علیــه هللا صــلى- هللا رســول حــدیث مــن الصــحیح عــن یبحثــون  رجــاالً  ســبحانه الحــق قــیض ثــم"
 لتـوار�خا وتعرفـوا والسقیم، الصحیح بین میزوا حتى النقلة، من والعدالة الثقة أهل وعن -وسلم

 ".�ه لالمعوَّ  الثابت استقر حتى فالن، عن لفالنٍ  األخذ في الدعاوى  وصحة
 المعمول �ه.

 نلبیــا العظــیم هللا جعــل و�ــذلك -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول أحادیــث مــن "المعمــول �ــه
 علیـه ان�ـ وعمـا ة،نَّ وُسـ ا�تاً�ـ الشـر�عة أغـراض عـن �حثـوا عبیـده مـن اناًسـ البدعـة عن ةنَّ السُّ 

 تمیز حتى ،واألهواء البدع أهل على وردوا والتا�عون، الصحا�ة علیه وداوم الصالحون، السلف
 ".الهوى  تباعا عن الحق تباعا

 "تمیز أتباع الحق عن أتباع الهوى". أو أتباع
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 طالب: أتباع؟
 نعم.

نَّة عن المبتدعة وغیرهم مـن الطوائـف، وللمؤلـف  ي الشـاطب -رحمـه هللا تعـالى–�عني تمیز أهل السُّ
اب رة، لكنـه فـي هـذا البـ�عنـي علیـه أشـیاء �سـی ،في هذا البـاب ىفي �تا�ه (االعتصام) القدح الُمعل

  .بدع و�شفها �الٌم في غا�ة الجودةفي بیان ال
 عــدهم� �ــأتي لمــن وعلمــوه الصــحا�ة، مــن اتلقًیــ �تا�ــه أخــذوا قــراء عبــاده مــن تعــالى هللا و�عــث"

 واحـد، شـيءٍ  علـى الجمیـع یتوافـق حتـى المصاحف، في تألیفه في الجماعة موافقة على احرًص 
 .الناس من أحدٍ  من اختالفٌ  القرآن في �قع وال
ــ و�ــدفعون  دینــه، عــن یناضــلون  اناًســ تعــالى هللا یضقــ ثــم  كــوتمل فــي فنظــروا ببراهینــه، بهالشُّ

 ا،هـارً ون لـیالً  ذلـك عـن �شـغلهم مـا أنفسـهم عـن وأذهبـوا األفكـار، واسـتعملوا واألرض، السماوات
 واتهســما فــي هللا صــنع عجائــب إلــى نظــروا حتــى ا،جلیًســ بــر�هم وفــازوا ا،أنیًســ الخلــوة واتخــذوا
 معـارض، اإلسـالم دیـن عـارض فـإن حقـه، أداء مـع والواقفون  خلقه، من العارفون  وهم وأرضه،

 مـاةوح اإلسـالم جنـد فهـم القاطعـة، �األدلة شبهاته وجه في روایغ مناقض، خصمٌ  فیه جادل أو
 .الدین
 ".فهموا سادةً  هؤالء من هللا و�عث

 عندنا غبَّروا. 
 طالب: نعم.
 هكذا. وجه شبهاته" "غبَّروا في

 طالب: عبَّروا؟
 بـ الغین غبَّروا.

 في عندك؟ ماذاطالب: هنا غیروا في هذه النسخة، 
 غبَّروا.

 طالب: غبَّروا؟
 نعم. 

 تنبطوافاسـ ،-وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسول وعن هللا فهموا عن سادةً  هؤالء من هللا و�عث"
 مـن وتـارةً  ،القـول نفـس مـن تارةً  ة،نَّ والسُّ  لكتابا في الشر�عة أغراض من معانیها فهموا اأحكامً 
 جـاء لمـن لواوسـه ر،ِكـذُ  مـا علـى ذ�رُتـ لـم التي الوقائع لوانزَّ  حتى الحكم، علة من وتارةً  معناه،
 فــي احتــیج أو علیــه الشــر�عة فهــم توقــف علــمٍ  �ــل فــي األمــر جــرى  وهكــذا ذلــك، طر�ــق �عــدهم

 ".إلیه إ�ضاحها
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 نـى �ـه و�جتهـدلكل فرٍع من فروعها من ُ�ع -جلَّ وعال–أن قیض هللا نعم، وهذا من حفظ الشر�عة 
 .في دفع ما ُیلصق �ه

 ".التوفیق و�اهلل المنقولة، األدلة تضمنته الذي الحفظ عین وهو"
 ما جاء هنا صاحب ُسبل السالم؟

 طالب:........
 ما جاء، �مل �مل.

 :عشرة الثالثة المسألة"
 آحــاد ترفعهــا فــال ات،یالتحســین أو الحاجیــات أو الضــرور�ات يفــ �لیــةٌ  قاعــدةٌ  ثبــت إذا أنــه كمــا

 بـد فـال ا،آحادهـ فـي أو الثالثة هذه في �لیةٌ  قاعدةٌ  الشر�عة في ثبت إذا: نقول �ذلك ،الجزئیات
 معتبـرةٌ  مقصـودةٌ  فالجزئیـات الجزئیات، وذلك الكلي �ه �قوم ما إلى �النسبة علیها المحافظة من
 لـكذ علـى �التشـر�ع، والـدلیل المقصـودة مصـلحته فتتخلـف الكلـي لفیتخ ال أن الكلي إقامة في

 :أمور
ــى العتــب ورود: منهــا ــارك عل ــة فــي الت ــر مــن الجمل  أو الجماعــة، أو الصــالة، �تــرك عــذر، غی

 �ــان عنــه، مهــروٍب  أو مطلــوٍب  أمــرٍ  لغیــر الجماعــة مفارقــة أو الجهــاد، أو الز�ــاة، أو الجمعــة،
 یــرغ فــي والتجــر�ح الواجبــات، فــي الحــدود و�قامــة �العــذاب، �الوعیــد غیــره، أو اوعیــدً  العتــب

 .ذلك أشبه وما الواجبات،
 ".الباب هذا من التكلیف عامة أن: ومنها

 التكالیف.
 ".احتمً  جاء قد فیما والنهي واألمر الثالث، القواعد على دائرةٌ  ألنها"

ر بهـا المالقواعد الثالثة التي یدور حولها الكالم من بدا�ة هذا الجزء وهي ال سـألة، ضرور�ات وصدَّ
 .ت والكمالیات التي هي التحسینیاتوالحاجیا

 وال اختصــاصٍ  غیــر مــن �ــه، المــأمور تــرك أو منهــا عنــه المنهــي فعــل علــى الوعیــد وتوجــه"
 ذلك،�ـ ذلـك �ـان وحـین التحر�م، أو الوجوب أحكام سقطتُ  التي األعذار مواضع في إال محاشاة،

 ".علیها والمحافظة الطلب في الكلیات دخلم داخلةٌ  الجزئیات أن على دل
�عنــي لــوال المطالبــة �الجزئیــات لمــا اســتقر الطلــب �الكلیــات؛ ألن الكلیــات عبــارة عــن مجمــوع هــذه 

  .لطلب لهذه الجزئیات انتهت الكلیةالجزئیات، فإذا تخلى أو تأخر ا
 مـن لي�ـالك األمـر �صـح لـم الكلـي، إقامـة فـي مقصـودةً  معتبـرةً  تكـن لم لو الجزئیات أن: ومنها"

 ال ولٍ معق ألمرٍ  راجع ألنه إلیه، التكلیف في القصد �صح ال �لي هو حیث من الكلي ألن ؛أصله
 ".الجزئیات ضمن في إال الخارج في �حصل
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ر، ُیتصـ ر نعم ال ُ�مكن وجوده في األعیان إال من خـالل جزئیاتـه، أمـا وجـوده فـي األذهـان ُیتصـوَّ وَّ
د إال �ـأن توجـ وجودهـا فـي األعیـان ال ُ�مكـن أن توجـد �كلیتهـا وعامتهـالكن  ،قاعدة �لیة في الذهن

 .أفرادها وجزئیاتها
 �مـا وعالوق ممنوع وذلك �طاق، ال ما تكلیف إلى توجهٌ  �ه التكلیف حیث من إلیه القصد فتوجه"

 ".الجزئیات حصولم� إال �حصل ال �ان فإذا -هللا شاء إن- سیأتي
 إال �حصول.
 طالب: إال؟
 �حصول.

 طالب: إال �حصول؟
 .الجزئیات إلى متوجهٌ  الشرعي فالقصدالجزئیات،  "إال �حصول

 فیـه وتتفـا ال واحـد ونظـامٍ  ترتیـٍب  علـى الخلـق أمور تجري  أن هنا �الكلي المقصود فإن ا،وأ�ًض 
 ال همالاإل مع فإنه الكلي، في القصد إهمال إلى یرجع الجزئیات في القصد و�همال اختالف، وال

 ".لفخُ  هذا ا،مقصودُ  فرضناه وقد �القصد، ا�لی�  �جري 
 . ه ال �جري، و�ونه �جري هذا تناقض�عني �ون

 الــبعض، مــن أولــى ذلــك فــي الــبعض ولــیس الجزئیــات، حصــول إلــى القصــد صــحة مــن بــد فــال"
 كلیـاتال أن المتقدمـة القاعـدة �عـارض هذا: قیل فإن، المطلوب وهو الجمیع، إلى القصد فانحتم

 ".الجزئیات آحاد خلفت فیها �قدح ال
و�ن �انــت ُمشــابهة  ،التخلــف هــذا إمــا أن �كــون لــبعض الجزئیــات ُمطــرًدا �معنــى أن هــذه الجزئیــة

ــدلیٍل شــرعي،  لجزئیــٍة أخــرى تنــدرج تحــت هــذه القاعــدة بــدلیٍل شــرعي المماثلــة موجــودة، والتخلــف ل
ر، خلــف �عــض أفرادهــا لعــذوال تكــون �لیــة أو تكــون القاعــدة �لیــة و�ت ،فتكــون القاعــدة حینئــٍذ أغلبیــة
 یة.وتخلف �عض أجزائها لعذٍر مقبول شرًعا ال ُ�خل �كون القاعدة �ل ،وحینئذ تستمر القاعدة �لیة

لـى فمثًال األمور �مقاصـدها قاعـدة �لیـة، لكـن حینمـا ُ�قـال للموسـوس الـذي أداه وسواسـه فـي النیـة إ
قــدة نیــة؟ الشـخص الــذي �قــول: �ــل ع تـرك الصــالة، أال ُ�مكــن أن ُ�قــال لــه: اتـرك النیــة صــلِّ بــدون 

وهـذه النیـة ُتكـرر مـراًرا أسـمعها نفسـي وأسـمعها غیـري مـن أجـل  من عقد األصا�ع �حتاج إلى نیـة،
أن �شـهدوا أنــي نو�ـت لكــل عقــدة مـن األصــا�ع فــي الوضـوء، مثــل هـذا ُ�قــال لــه: توضـأ بــدون نیــة، 

أمـا  ،ةوال ُ�خـل هـذا �كـون القاعـدة �لیـ تخلَّف لعذر، تخلَّف هـذا الفـرد مـن أفـراد هـذه القاعـدة لعـذر،
ــٍذ أغلبیــًة، والكــون �عــض األفــراد تتخلــف عــن التحاقهــا �القاعــدة بــدلیٍل شــرعي تكــون القاعــ  دة حینئ

 .تكون �لیة
 ".فیه نحن لما فیها معارضة وال صحیحة، القاعدة أن: فالجواب"

 "وال معارضَة فیها".معارضَة 
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ــإن نحــن لمــا فیهــا معارضــةَ  وال" ــه ف ــه نحــن مــا فی ــرٌ  فی ــث مــن معتب ــارض مــن الســالمة حی  الع
 ".الجزئي إلى القصد انحتام في شك فال المعارض،

هــذا یبقــى حكمــه فــإن  ،أمــا الجزئــي المشــتمل علــى ُمعــارض ،�عنــي الجزئــي الســالم عــن المعــارض
 .خارًجا عن القاعدة

 وهـ إنمـا لـك،هنا الجزئـي تخلـف إن حتـى الكلـي، على العارض ورود حیث من معتبرٌ  تقدم وما"
 مشـروع النفـوس حفـظ إن: نقول �ما أخرى، جهة من ةً �لی في الجزئي على المحافظة جهة من

 فــي الــنفس فقتــل للنفــوس، احفًظــ القصــاص رعُشــ ثــم إلیــه، الشــارع �قصــد مقطــوعٌ  �لــيٌّ  وهــذا
 المحــافظ الكلــي جزئیــات مــن جزئــي تخلــف ذلــك مــن و�لــزم �القصــد، علیهــا محافظــةٌ  القصــاص

 ".علیه
 ،-القاعـدة العامـة-؛ ألن المحكوم علیه �القتل قصاًصـا هـو فـرٌد مـن أفـراد القاعـدة فـي األصـل نعم

 ¦ ¥ ¤ {: -جـلَّ وعـال–لكن قتله من �اب المحافظـة علـى القاعـدة العامـة؛ ولـذا �قـول هللا 
 .یاة إال �القصاصوال ُ�مكن أن تتم هذه الح ]١٧٩[البقرة: } §

 ضٍ لعـار  ؛الـنفس هذه إتالف وهو ،علیه المحافظ الكلي تجزئیا من جزئي تخلف ذلك من و�لزم"
 جزئـي علـى المحافظـة جهـة مـن ةً �لیـ في الجزئي هذا فإهمال النفس، على الجنا�ة وهو عرض

 ٍة".�لی في الجزئي اعتبار عین فصار علیها، المجني النفس وهو ا،أ�ًض  ةٍ �لی في
.  في �ليٍّ

؟  طالب: في �ليٍّ
 نعم.

 ".الجزئي إهمال عین هو �ليٍّ  في يالجزئ اعتبار عین فصار"
 طالب: ضا�ط هو عیَن.

 .و ضمیر فصل ال محل له من اإلعرابخبر صار، خبر صار وه، نعم
 ."�لیه على المحافظة في لكن"

 طالب: �لیِّه �الهاء.
 ال.

 طالب: �لي �الیاء؟
 �لیًة، على �لیِّه. لكن في المحافظة على

 ".وجهین من"على �لیِّه 
 ألولى على �لیِّه؟طالب: وجاءت ا

 ال ال.
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 طالب: �عني األولى �لي والثاني �لیِّه؟
 نعم.

 مقتضـى عـن الجزئیـات آحـاد تخلـف هـذا فعلـى، الباب هذا من یرد ما سائر وهكذا"من وجهین، 
 علـى المحافظـة إلـى راجـعٌ  فذلك ،لعارضٍ  �ان و�ن ا،شرعً  �صح فال ،عارضٍ  لغیر �ان إن الكلي
 ال لثـانيوا الكلـي، فـي تخلفـه اقادحً  �كون  فاألول آخر، �ليٍّ  على أو أخرى، جهةٍ  من الكلي ذلك

 ".اقادحً  تخلفه �كون 
 لثـاني فـالانعم فاألول �كـون قادًحـا تخلفـه فـي الكلـي، فـال �كـون �لی�ـا إنمـا �كـون أغلبی�ـا، وأمـا النـوع 

 �قدح، فتبقى القاعدة �لیة عامة شاملة لجمیع أفرادها، �هللا أعلم.
 لم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.وصلى هللا وس

 
 

  
 


