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

  :الخامسة المسألة: "-رحمه هللا–قال المؤلف 
ــت إذا ــث مــن للكــالم أن ثب ــه حی ــى داللت ــى عل ــار�ن المعن ــه جهــة مــن: اعتب ــى داللت ــى عل  المعن

 أن الواجــب مــن �ــان لألصــل، خــادمٌ  هــو الــذي التبعــي المعنــى علــى داللتــه جهــة ومــن األصــلي،
 جهتـینال �عم أو األصلي؟ المعنى �جهة �ختص وهل األحكام، منه ستفادتُ  لذيا الوجه في نظریُ 

 ".ا؟معً 
�ــأن �كــون لهــا معنــًى واضــح داللــة  نعـم المعنــى األصــلي للــنص هــو مــا یهجــم علــى القلـب أول مــرة

واضــحة، وهنــا داللــة خفیــة �مكــن أن ُتســتنبط مــن الــنص علــى ُ�عــد، فهــل ُ�ســتفاد وُ�ســتدل �ــالنص 
صلي والمعنى التبعي؟ لـو �ـان الـنص مـن مقـول المخلـوق، فنقـول: قـد ُیتصـور أن على المعنى األ

نَّة ممـا ال یُ  توقـع منـه المعنى التبعي لم �خطر على �اله، لكن لمَّا �ان النص من القرآن أو من السُّ
 لـم �قصـد المعنـى التبعـي الـذي قـد -جـلَّ وعـال–ن هللا إأو �خطر على البـال مثـل هـذا، هـل ُ�قـال: 

بط مــن الخبــر مـــن اآل�ــة ومــن الحـــدیث؟ �عنــي الحــدیث أو اآل�ــة ُ�ســـتنبط منهــا أحیاًنــا عشـــرة ُ�ســتن
ثـــالٌث منهـــا قر�بـــة، واثنتـــان  ،خمـــس منهـــا واضـــحة مثـــل الشـــمس، وخمـــس ،عشـــر مســـائل ،أحكـــام

 �عیدتان �ل البعد.
ــا قــال النبــي  وفي تطــافعلــي مــا �فعلــه الحــاج غیــر أال «لعائشــة:  -علیــه الصــالة والســالم–مــثًال لمَّ

رآن، هل ُ�مكن لنا أن نستدل بهذا النص على أن الحائض تقرأ القرآن؛ ألن الحاج �قـرأ القـ »�البیت
ن الــنص إنمــا ســیق لبیــان الحــج ومــا یتعلــق �ــه؟ �عنــي هــل هــذا معنــًى أصــلي أو تبعــي إأو نقــول: 

 فهو تبع. ،النص سیق من أجل القرآن أو من أجل غیره؟ من أجل غیره ،للنص؟ تبعي للنص
رط؛ ما المانع أن ُ�ستدل �ه على المعنى التبعي ما لم ُ�عارض بهذا الشـ أنه من یرى  العلم من أهل

ألنه إذا عورض المعنى التبعي الذي ُیؤخذ �شيٍء من التكلف من النص على ُ�عد إذا ُعورض �ما 
 هو أقوى منه ال ُیلتفت إلیه.

وقـت صـالة العصـر �قولـون: یبـدأ  من ذلك رأي الحنفیة في وقـت صـالة العصـر، رأي الحنفیـة فـي
وقت صالة العصر من مصیر ظل الشيء مثلیه، والجمهور �قولون: یبدأ من مصـیر ظـل الشـيء 

 صــحیح مســلم وغیــره مــن األدلــة ظــاهر مثلــه، الجمهــور اســتداللهم �حــدیث عبــد هللا بــن عمــر فــي
اضـح التنصیص على أن حتى �صیر ظـل �ـل شـيء مثلـه أو حـین �صـیر ظـل �ـل شـيٍء مثلـه، و 

إنما َمثلكم فیمن قـبلكم �مثـل رجـٍل اسـتأجر «الداللة من النص، لكن الحنفیة �قولون: مثلیه بـدلیل 
أجیًرا مـن أول النهـار إلـى وقـت صـالة الظهـر بـدینار، ثـم أسـتأجر أجیـًرا مـن زوال الشـمس إلـى 

 »وقــت صــالة العصــر بــدینار، ثــم أســتأجر أجیــًرا مــن وقــت العصــر إلــى غــروب الشــمس بــدینار
�عنــي مــثًال مــن وقــت  »بــدینار�ن«ول الیهــود، والثــاني النصــارى، والثالــث المســلمون، ثــم احــتج فــاأل



 
 

 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

احتج أهــل الكتـاب، فقــالوا: نحـن أكثــر عمـًال وأقــل أجـًرا، فالبــد أن فـالعصـر إلــى الغـروب بــدینار�ن، 
�كــون عمــل الیهــود أكثــر مــن عمــل المســلمین وهــذا ظــاهر مــن أول النهــار إلــى الــزوال أكثــر مــن 

ما فیه إشكال، لكـن هـل عمـل الیهـود مـن زوال الشـمس إلـى وقـت العصـر أطـول  ،صر إجماًعاالع
 إذا صار ظل �ل شيء مثله أو مثلیه؟ 

 طالب:........
 ما هو أطول؟ أمو�ذا �ان مثله أطول 

 طالب:........
 ،لكـن الظهـر أطـول فـي �ـل زمـان وفـي �ـل مكـان، �مـا قـرر ذلـك أهـل العلـم ،ال ال، متقارب صح

 تقو�م �شهد بهذا.وال
هــل ُ�مكــن أن نســتنبط أن وقــت صــالة العصــر مــن هــذا الحــدیث یبــدأ مــن أنــه �صــیر ظــل الشــيء 

 مثلیه؟ هل هذه الداللة سیق الحدیث من أجلها؟ 
 طالب:........
 لیس من أجلها.

معــارٌض بنصــوٍص صــحیحة صــر�حة، فهــذه  وهــو ومــا ُ�مكــن أن ُیؤخــذ مــن هــذا الحــدیث علــى ُ�عــد
؟ وحدیث عبـد هللا بـن عمـر داللتـه أصـلیة فـي الموضـوع، فهـل نسـتدل �الداللـة التبعیـة داللة تبعیة،

ا مـن هذه ما �ختلف فیهـا أحـد، لكـن الداللـة التبعیـة التـي یبُعـد أخـذه ،ما فیها إشكالالتي األصلیة 
ف ســألة خالفیــة، والمؤلــالــنص، نقــول: ال یبعــد أن ُ�ســتدل بهــا إذا لــم ُ�عارضــها داللــة أصــلیة، والم

 .سوق الخالف�
 ي �تبته �ا شیخ: معنى النص التبعي قد ال �خطر ببال الناظر.طالب: �عني أنا هذا الذ

 مع.قد ال �خطر ببال المتكلم أصًال، فضًال عن السافنعم، لكن لو �ان المتكلم من بني آدم مثًال 
 ا لـم یـردمـبعـي طالب: فهل ُ�مكن القول: إن هللا لم �قصده، أهل العلم على أن ُ�عتبر المعنـى الت

 المعارض.
  .ه هذا التفصیل، إما نعم، و�ما الهذا الراجح في المسألة، مع أن القولین ما فی

 وال ،�ـإطالق األحكـام علـى الداللـة فـي اعتبارها صحة في إشكال فال األصلي، المعنى جهة أما"
 ومـا ات،والخصوصـ والعمومـات والنـواهي، األوامـر صـیغ ذلـك ومثال حال، على خالفٌ  فیه �سع
 .األول الوضع مقتضى عن لها الصارفة القرائن من امجردً  ذلك أشبه
 هـامن فهـم�ُ  حیـث مـن األحكـام علـى الداللـة فـي اعتبارهـا �صـح فهـل التبعـي، المعنـى جهة وأما

 نمــ وجــهٌ  الطــرفین مــن واحــدٍ  ولكــل تــردد، محــل هــذا ال؟ أم األصــلي المعنــى علــى زائــدةٌ  معــانٍ 
 ".النظر
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�قــول:  -�عنــي مــن �عــض النــاس ُیبعد..ُیبعــد وُ�غــرق وُ�معــن فــي اإل�عــاد -ثالثــةحــدیث األجــراء ال
الحــدیث یــدل علــى أن ُعمـــر األمــة المحمد�ــة ألـــف وأر�عمائــة ســنة، مـــن أیــن؟ قــالوا: ألن العصـــر 

ن الف سنة، والُخمس ألف وأر�عمائـة، هـل هـذا اسـتدالل ُ�مكـن أآُخمس النهار، وُعمر الدنیا سبعة 
ر لكـن هـذا أ�عـد منـه �كثیـ ن المذهب الحنفـي علـى مـا فیـه،إدیث؟ �عني إذا قلنا: ُیؤخذ من هذا الح

�عـرف  أنه ُمعارض بنصوٍص قطعیة أنه ال ُ�مكن أن ُ�ستدل ال من قر�ب وال من �عیـد، والالسیما 
  .الساعة أبًدا ُمرسل ُ�ستدل على قیام ذلك ال ملك ُمقرب وال نبي

 :�أوجه �ستدل أن فللمصحح"
 عـدم كـن�م وال ال، أو علیـه، دل مـا علـى داللتـه فـي امعتبـرً  �كـون  أن إمـا النـوع هذا أن :أحدها

 األصـلي عنـىالم علـى زائـدٌ  وهـو فیـه، اعتبـاره مـن فالبد المعنى، لذلك �ه يتأُ  إنما ألنه اعتباره؛
 ال �مـا ،اطراحـه وأ إهمالـه �مكـن لـم ا،شـرعی�  اكًمـحُ  �قتضـي المعنـى هذا �ان فإذا �صح، لم و�ال
 ".المطلوب وهو عتبر،مُ  اإذً  فهو األول، النوع إلى �النسبة ذلك كن�م

ولعـــل القـــول األول القـــول �التصـــحیح هـــو قـــول عامـــة أهـــل العلـــم، �عنـــي الُمخـــالف ال ُ�ظـــن �ـــه أن 
ُ�خــالف فــي أصــل المســألة إال إذا عــورض مــع المعارضــة، أمــا �ــون الــدلیل ُ�ســتنبط منــه أكثــر مــن 

مـا  منه ما هو قر�ٌب من الظاهر، ومنه ما یبعد قلـیًال، ومنـهعلیه، و حكم منه ما هو ظاهر الداللة 
 .یبعد �ثیًرا

ا، و�ذا أوردوا الحـدیث اسـتن اأهل العلم إذا أوردوا اآل�ة اسـتنبطوا منهـا أحكاًمـ   اًمـبطوا أحكا�ثیـرة جـد�
ا، ولو ق ال لهـذا إسـیقت  اآل�ـة مـا ا،واحـدً  النـا �ـالقول اآلخـر معنـاه أنـك ال تسـتنبط إال حكًمـكثیرة جد�

 .من أهل العلم، وال جرى علیه أحد الحكم، وهذا لم �قل �ه أحدٌ 
 مـن ال العـرب، بلسـان �ونهـا جهـة مـن هـو إنمـا األحكـام على �الشر�عة االستدالل أن :والثاني"

 هـذا انیـة،الث �الجهة دل وما األولى، �الجهة دل ما �شمل االعتبار وهذا فقط، ا�المً  �ونها جهة
ــا و�ن ــة إن :قلن ــى مــع الثانی ــه فــذلك والخاصــة، �الفصــل الموصــوف مــع �الصــفة األول ــر �ل  غی

 یـرغ مـن تخصیٌص  الثانیة دون  األحكام على �الداللة األولى فتخصیص �ذلك، �ان و�ذا ضائر،
 مـن للداللـة �ـأولى ذاك إذ األولـى فلیسـت �اطـل، �لـه وذلـك مرجح، غیر من وترجیحٌ  خصص،مُ 

 .تعینالمُ  هو اعً م اعتبارهما فكان الثانیة،
 مــا� �ثیــرة، مواضــع فــي جهتهــا مــن األحكــام علــى واســتدلوا اعتبروهــا قــد العلمــاء أن :والثالــث
 َداُكنَّ ِإْحـ َتْمُكـثُ «: -السـالم علیـه- �قولـه ایوًمـ عشـر خمسة الحیض مدة أكثر أن على استدلوا
 ".»ُتَصلِّي َال  َدْهِرَها َشْطرَ 

ال أصـل لـه، وال یوجـد  ،ر مـدة الحـیض، والحـدیث ال یثبـتهذا الحدیث �ستدل �ه الفقهاء علـى أكثـ
ض ن أكثـر مـدة الحـیو�ستنبطون منه أ ،في شيٍء من دواو�ن اإلسالم، لكن الفقهاء یتداولونه بینهم

 .خمسة عشر یوًما
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 ذلـك، ذ�ـر اقتضـت المبالغـة ولكـن المـدة، �أقصـى اإلخبار ال الدین، بنقصان اإلخبار والمقصود"
 .لها لتعرض ةالز�اد صورتتُ  ولو

ــى الشــافعي واســتدل ــاء تنجــیس عل ــل الم ــره ال بنجاســةٍ  القلی ــه تغی ــه- �قول  َذاإِ «: -الســالم علی
 قلیـل أن واللـ: فقـال الحـدیث، »ا�غسـله حتى اإلناء في َیَدهُ  َ�ْغِمْس  َفَال  َنْوِمِه، ِمنْ  َأَحُدُكمْ  اْسَتْیَقظَ 
 ".توهمه لكان سنجِّ یُ  النجاسة

س..ُینجِّس نعم، قلیل النجاسة....قلیل" "لوال أن ینُجس..ینُجس   ُینجِّ
س.  طالب: ُینجِّ

 نعم.
 حلـهت القلیـل المـاء حكـم بیـان فیـه قصـد�ُ  لـم الموضـع فهـذا االسـتحباب، وجـبیُ  ال"لكان توهمـه 

 .ذ�ره صدقُ  مما الزمٌ  لكنه النجاسة، قلیل
 ِفَصــاُلهُ وَ  َوَحْمُلــهُ {: تعــالى قولــه مــن اأخــذً  أشــهرٍ  ســتة الحمــل مــدة أقــل تقــدیر علــى و�اســتداللهم

 اآل�ة في فالمقصد] ١٤:َمانَ ُلقْ [ }َعاَمْینِ  ِفي َوِفَصاُلهُ {: قوله مع ،]١٥:اْألَْحَقافِ [ }َشْهًرا َثالُثونَ 
 وسـكت ا،قصدً  الفصال مدة الثانیة في نبیَّ  ثم تفصیل، غیر من اجمیعً  األمر�ن مدة بیان األولى

 ".أشهر ستة أقلها أن ذلك من فلزم ،مدة له �ریذ فلم ا،قصدً  وحدها الحمل مدة بیان عن
 نعم �إجراء عملیة الطرح ألر�عة وعشر�ن التي هي الحوالن من ثالثین الناتج �كون سـتة، لكـن هـل

 أو سیقت لبیان المجموع؟  ،اآل�ة سیقت لبیان أقصر مدة الحمل
 َلُكــمُ  َیَتَبــیَّنَ  تَّــىحَ {: تعــالى قولــه إلــى ]١٨٧:البقــرة[ }َ�اِشــُروُهنَّ  َفــاْآلنَ {: تعــالى قولــه فــي وقــالوا"

ــَیُض  اْلَخــْیطُ   انًبــجُ  اإلصــباح جــواز لــىع یــدل نــه: إاآل�ــة] ١٨٧:البقــرة[ }اْألَْســَودِ  اْلَخــْیطِ  ِمــنَ  اْألَْب
 ".الصیام وصحة

ن ِذن لـه أنعم إذا ُأِذن �المباشرة إلى الحـد الفاصـل المـذ�ور فـي اآل�ـة، فالبـد أن ُ�صـبح ُجنًبـا، إذا أُ 
 .ا؛ ألن الجنا�ة من الزم المباشرةلى أن یتبین له الخیط، فالبد أن ُ�صبح ُجنبً ُ�جامع إ

 مـن مٌ الز  ألنـه ؛البیـان مقصـود �كـن لـم و�ن ذلـك، تقتضـي الفجر طلوع إلى المباشرة إ�احة ألن"
 ".والشرب واألكل المباشرة إ�احة بیان إلى القصد

أم المــؤمنین وغیرهــا، هنــاك مســائل  لكــن هــذه المســألة جــاء فیهــا األحادیــث الصــحیحة عــن عائشــة
ُ�مكن أن ُ�ستدل �الالزم علـى جوازهـا مـثًال لـو قـال قائـل: أنـا عنـدي یـوم ُمخصـص مـن �ـل أسـبوع 

مـا أخـتم فـي غیـره، أنـا أقصـد یـوم االثنـین أصـوم؛ ألنـه جـاء الحـث علـى صـیامه  ،أخـتم فیـه القـرآن
أو فــي ســاعة االســتجا�ة مــن یــوم  ،أخــتم القــرآن فــي �ــل یــوم اثنــین،وعنــد فطــري دعــوٌة مســتجا�ة 

ن هـذا الزم عمـل السـلف إالجمعة، آخر ساعة من یوم الجمعة، هل نقـول لـه: ابتـدعت، أو نقـول: 
في تحز�بهم القرآن إلى سبعة أسباع؟ هذا من الزم فعل السـلف، فهـل ُ�سـتدل �ـالالزم فـي مثـل هـذا 

ة الســلف مــن الزم ذلــك أن علــى طر�قــ ونقــول: خــالص مــا دام أنــت تقــرأ القــرآن فــي أســبوع ومــاشٍ 
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�كـن  مببدعیتـه؛ ألنـه مـن الزم عمـل السـلف، و�ن لـ للخـتم؟ فعلـى هـذا ال ُ�قـال اُمخصًص  اتتخذ یومً 
 ، لكنه من الزم عملهم؟من عملهم

ــاُلوا{: تعــالى �قولــه ملــك�ُ  ال الولــد أن علــى واســتدلوا" ْحَمنُ  اتََّخــذَ  َوَق ــًداوَ  الــرَّ ــ ُســْبَحاَنهُ  َل ــادٌ  لْ َب  ِعَب
 ".]٢٦:األنبیاء[ }ُمونَ ُمْكرَ 

 تََّخــذَ ا َوَقــاُلوا{نعــم ألن الوالد�ــة ُتنــافي العبود�ــة، فاســتدلوا بهــذا علــى بهــذا، أضــرب عــن ذ�ــر الولــد 
ْحَمنُ  ألنـه إمـا  ]٢٦:األنبیـاء[ }ِعَبـادٌ  َبـلْ {تنز�ـه أن �كـون لـه ولـد  ]٢٦:األنبیاء[ }ُسْبَحاَنهُ  َوَلًدا الرَّ

 ولد، وأثبت العبود�ة، فدل على أال ولد.ولد، و�ما عبد، فأضرب عن ذ�ر ال
ـ�ستدل على منع الُمحـدث مـن مـس المصـحف �قولـه تعـالى:  -رحمه هللا–شیخ اإلسالم  ُه {الَّ َ�َمسُّ

ُرون} ، وهـل ُیتصـور مع أن اآل�ة عنده الضمیر �عـود إلـى اللـوح المحفـوظ ]٧٩[الواقعة: ِإالَّ اْلُمَطهَّ
ـــوح أن الُمحـــدث �مـــس اللـــوح المحفـــوظ؟ و�ن ا ـــم، فقـــالوا: لـــو توضـــأ بنیـــة مـــس الل فترضـــه أهـــل العل

المحفوظ هل یرتفـع حدثـه أو ال یرتفـع؟ هـذه مسـألة افترضـوها، وهـذه مسـتحیلة، لكـن شـیخ اإلسـالم 
ــرون أصــالةً �ســتدل �اآل�ــة علــى منــع الُمحــدث مــن مــس المصــحف، فیقــول: إذا ُمنــع المُ  وهــم  -طهَّ

�عنـي  ،�مسه من الزمـه الحـدث أنـه البـد أن ُ�حـدث من مسه إال �طهارة دل على أنه ال -المالئكة
 .�اب أولى، من �اب القیاس األولى من

 طالب:........
ُه}على �ل حال   ؟ ي �مسه في غیرهم�عني: اللوح المحفوظ، من الذ ]٧٩[الواقعة: {الَّ َ�َمسُّ
 طالب:........

ــرون مــن األصــل، أخــذ �ــالالزم �قــول: إذا �ــان المالئكــة مــن وصــفهم الطهــارة مــن األصــل هــ م ُمطهَّ
 .ما �مكن وصول الُمحدث إلیه من �اب أولى ،وغیر الُمطهَّر ال ُ�مكن أن �صل إلیه، فألن ُ�منع

 طالب:........
  .واجب نعم بال شك

 اتخـاذ فـين للمالئكة اوخصوًص  هللا لغیر العبود�ة �إثبات المقصود فإن اآل�ات، من ذلك وأشباه"
 إذ ا،عبـدً  إال إلیهـا المنسـوب �كـون  ال أنو  ،الوالدة نفي من لزم لكنه ك،مل�ُ  ال الولد أن ال الولد،

 .عبد أو ربٌّ  إال موجود ال
 یَمــافِ «: -والســالم الصــالة علیــه- �قولــه و�ثیرهــا الحبــوب قلیــل فــي الز�ــاة ثبــوت علــى واســتدلوا

َماءُ  َسَقتِ   منـه، خـرجالمُ  ینتعیـ ال خـرجالمُ  الجـزء تقـدیر المقصـود أن مـع الحـدیث، »اْلُعْشـرُ  السَّ
 والمقصـود، ظاللفـ �مجـرد ااعتبارً  �التعمیم األخذ على األكثر فإن سبب، على لزِّ نُ  عامٍ  �ل ومثله

 ".الخصوص على السبب �ان و�ن
ـــاق،  نعـــم ُ�طلقـــون قـــولهم: العبـــرة �عمـــوم اللفـــظ ال �خصـــوص الســـبب، و�عضـــهم ینقـــل علیهـــا االتف

 �ختلفـــون فـــي التفاصـــیل فـــي أصـــل القاعـــدة ال �عضـــهم ینقـــل علـــى هـــذه القاعـــدة االتفـــاق، وهـــم ال
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�ختلفون، و�ن �ان القول عند المالكیة أن العبرة �خصوص السبب ال �عموم اللفـظ عكـس مـا �قولـه 
الجماهیر، لكن قد ُیلجأ إلى خصوص السبب إذا عورض عموم اللفظ �منطوٍق أو خصوٍص أقـوى 

وضــح األمثلــة علــى ذلــك حــدیث مــن أ ،بــنّصٍ أخــص منــه ،منــه، إذا عــورض عمــوم اللفــظ �خــاص
السبب یدل على أنها نافلة، وأن هذا في حـق  »صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم«

 المستطیع للقیام.
ـــد البیهقـــي وغیـــره أن النبـــي  دخـــل المســـجد والمدینـــة ُمِحمـــة،  -علیـــه الصـــالة والســـالم–الســـبب عن
صالة القاعـد علـى النصـف مـن « -لسـالمعلیه الصالة وا–فوجدهم �صلون من قعود، فقال النبي 

نـه ال فتجشـم النـاس الصـالة قیاًمـا، فـدل علـى أنهـا نافلـة، نسـتفید أنهـا نافلـة؛ أل »أجر صـالة القـائم
ودل علـــى أنـــه �النســـبة للمســـتطیع؛ ألن  -علیـــه الصـــالة والســـالم-ُ�مكـــن أن �صـــلوا قبـــل حضـــوره 

 ،ًماصلِّ قائ« تصح من قعود إال مع العجز تجشموا القیام فقاموا استطاعوا القیام، لكن الفر�ضة ال
امـل الذي ال �ستطیع الصالة من قیام أجـره � »فإن لم تستطع فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

ســواًء �انــت فر�ضــة أو نافلــة، لكــن الســبب یــدل علــى أن هــذه الحادثــة صــالة نفــل مــع االســتطاعة، 
 .العموم ُمعارٌض �ما هو أقوى منه ب؛ ألنوحینئٍذ �كون له النصف من األجر، فلجئنا إلى السب

 المقصود أن مع] ٩:الجمعة[ }اْلَبْیعَ  َوَذُروا{: تعالى �قوله النداء وقت البیع فساد على واستدلوا"
 ".البیع فساد بیان ال السعي إ�جاب

 . زمهلكنه من ال
 -قولـه يفـ مقصـودال أن مع العتق، سرا�ة في �العبد األمة �إلحاق اقیاسً  الجلي القیاس وأثبتوا"

  .الذ�ر خصوص ال الملك، مطلق »َعْبدٍ  ِفي َلهُ  ِشْرًكا َأْعَتقَ  َمنْ «: -السالم علیه
 ".�ثرة حصىتُ  ال التي المسائل من ذلك غیر إلى

ى العبـد �عني أحیاًنا ُتقاس األمة علـى العبـد، وأحیاًنـا ُ�قـاس العبـد علـى األمـة، هنـا ُتقـاس األمـة علـ
اِت ِمـَن ْلُمْحَصـنَ َفَعَلـْیِهنَّ ِنْصـُف َمـا َعَلـى ا{الحـدود ُ�قـاس العبـد علـى األمـة في ُمطلق الِملك، وفـي 

عـذاب، علیه نصـف مـا علـى الحـر مـن ال ،قالوا: إن العبد ُحكمه حكم األمة ]٢٥[النساء: }اْلَعَذاِب 
 نعم.

 جهتــه نمــ االســتدالل أن ثبــت �ــذلك، �ــان و�ذا األول، �ــالنوع ال الثــاني �ــالنوع تمســكٌ  وجمیعهـا"
 ".�ه مأخوذٌ  صحیحٌ 

  �قي ُحجج المانع. ،هذه ُحجج الُمصحح
 :�أوجه اأ�ًض  �ستدل أن وللمانع"

 إنمـا معنـىً  علـى فـداللتها لهـا، و�ـالتبع لألولـى خادمـةٌ  �ـالفرض هي إنما الجهة هذه أن: أحدها
 سـماعاأل مـن لهـا وقعـةٌ ومُ  لمعناهـا، وموضـحةٌ  لهـا، ومقو�ةٌ  لألولى، دةٌ مؤ�ِ  هي حیث من �كون 
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: �قولـه التـو�یخ، أو للتهدیـد اآلتـي األمـر في تقول �ما الفهم، موقع العقول ومن القبول، موقع
 ".]٤٠:فصلت[ }ِشْئُتم َما اْعَمُلوا{

 ن هنا األمر إهذا تهدید، لكن هل �قول قائل: 
 طالب: ..........
طلـب، ُیتصـور أنـه �معنـى النـه للتهدیـد، فـال ُ�مكـن أن إعلى حقیقته؟ مادام قلنا: نعم إن األمر هنا 

 األصل في الصیغة الطلب. و�ن �ان
ولـة، الداللـة التبعیـة إذا لـم ُیوجـد مـا ُ�عارضـها إنهـا مقب �النسبة للنصـوص الشـرعیة ال شـك أناآلن 

لكــن إذا عورضــت فــال، أمــا األصــلیة فــال خــالف فیهــا، لكــن لــو افترضــنا أن مثــل هــذه األمــور هــذه 
، فـي وصـا�اهم ،فـي أوقـافهم ،یة وداللـة تبعیـة ُوٍجـدت فـي �ـالم النـاساأللفاظ التي فیهـا داللـة أصـل

ن الموصـــي استحضـــر هـــذا المعنـــى التبعـــي أو أن إهـــل ُیؤخـــذ بهـــا أو ال ُیؤخـــذ بهـــا؟ هـــل نقـــول: 
ز أن �عزب عن �اله، بل هو األصل؛ ألن ذهن  الُموقف استحضر هذا المعنى التبعي؟ ونحن ُنجوَّ

�غیــب  ائً لكــن یبقــى أن عمــوم النــاس إذا استحضــر شــی ،فــي هــذا اإلنســان محــدود، النــاس یتفــاوتون 
 عنه غیره مما تبعد داللة الخبر علیه.

ن الزم المـــذهب لـــیس �مـــذهب، وهـــذا ظـــاهر عنـــد أهـــل العلـــم إال إذا إومـــن ذلـــك �قـــول أهـــل العلـــم: 
ل �عبـد عـدمً  ذا حكـم م هـ، لـو قـال: نعـم أنـا أعبـد عـدانوقش �الالزم والتزمه، لو قیل مثًال: إن الُمعطِّ

قـال: أنـا  -مـن عـوام المبتدعـة-مـا ُ�حتـاج أن ُ�كفَّـر مثـل هـذا، لـو قـال شـخص  ،على نفسه �ـالكفر
م أل تقبلـه �هللا أذم أبو هر�رة، بل �كفِّر أ�ا هر�رة مثًال أو أ�ا �كر، طیب الدین الذي وصـلنا مـن ِقبـ

الدین جاء مـن طر�ـق أبـي  �عني من الزم تكفیرك ألبي هر�رة أنك ال تتدین �الدین نصف ؟ما تقبل
لـــو التـــزم هـــذا الـــالزم مـــا ُشـــك فـــي �فـــره، لكـــن الزم المـــذهب لـــیس �مـــذهب حتـــى ُ�قـــرر �ـــه  ،هر�ـــرة

 لكـن و�لتزمه، هذا �له بناًء على أن المخلوق ال �حتمل عقله ُدفعـًة واحـدة جمیـع مـا �حتملـه اللفـظ،
 .ال �مكن أن یتجه هذا إلى الخالق

 طالب:.........
 . مقرٌر أن الزم المذهب لیس �مذهباب الرد علیهم، و�ال �لٌّ هذا من �، نعم

 طالب:.........
إذا ُوجـــدت قـــرائن تـــدل علـــى أنـــه �عمـــل �ـــالالزم قـــرائن قو�ـــة قر�بـــة من...علـــى الخـــالف فـــي العمـــل 

 �القرائن هل ُتوقع موقع األدلة والبینات أو ال؟
 طالب:.........

 أي مثاٍل؟
 طالب:.........
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هل  ر الزمه �فر، القول لیس �كفر أصًال أو في البدا�ة لیس �كفر، لكن الزمه �فر،نعم أتى �مكفِّ 
  م؟نقول: إنه �كفر �مجرد هذا القول؛ ألنه یلزم منه الكفر أو حتى ُ�قرر �الالزم و�لتزم الالز 

  .حتى یلتزم �الالزم
 هـو و�نمـا األمـر، �ـه قصـد�ُ  لم هذا مثل فإن ]٤٩:الدخان[ }اْلَكِر�مُ  اْلَعِز�زُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ُذقْ {: وقوله"

 ".األوامر �اب في حكمٌ  منه ؤخذیُ  أن قبل�ُ  لم فلذلك؛ الخزي  أو التهدید في مبالغةٌ 
، األصـل أن الصـیغة تـدل ام جـاءت هـذه األدلـة: مـادون ن �قولـو نعم هذه هي أدلة المـانعین، المـانع

ــدخان[ }ُذقْ {علــى الوجــوب  ــوا{و ،]٤٩:ال و داللــة أصــلیة فــي الســیاق أهــذه  ]٤٠:فصــلت[ }اْعَمُل
ــا، فهــل ُ�قــال: �ــأن هــذا مقصــوٌد �ــه االتبعیــة؟ األصــلیة  ألمــر تهدیــد والتــو�یخ، لكــن األمــر هنــا تبعی�

لیــه، إ�الداللــة التبعیــة، أو نقــول: إن هــذین النصــین إنمــا همــا للتهدیــد والتــو�یخ، واألمــر ال التفــات 
�ـد ن هـذا السـیاق �أ�ـاه، �ـأبى أن ُتهـدد وُتر وهذا هو الظاهر في مثل هـذین النصـین، لكـن لمـاذا؟ أل

 . ه على عمٍل ُتر�ده منه هذا تناقضمنه العمل، تهدد
 طالب:.........

طیب هذا أمٌر �عد حظر، منهم من ُ�طلق اإل�احة في األمـر �عـد الحظـر، ومـنهم �قـول: إن األمـر 
 .ا �ان علیه قبل الحظر، وهذا أظهریرجع إلى م

ــَألِ {: نحــو فــي قــولت و�مــا یؤخــذ، أن �صــح وال" ــةَ  َواْس ــي اْلَقْرَ� ــا الَِّت ــ ُ�نَّ  إن] ٨٢:یوســف[ }اِفیَه
 غیـرو  �السـؤال االسـتیفاء فـي مبالغـةً  ولةً ؤ مسـ القر�ـة علـتجُ  ولكـن القر�ـة، أهـل سـل: المقصود

 ".ذلك
 لـمالع سـألها، لكـن مـن أهـلا�عني: حتى اسأل جمیع أهل القر�ة، حتى إذا لم یبق إال القر�ة نفسها ف

نفـــي أن المـــراد ســـؤال أهـــل القر�ـــة، القر�ـــة أوًال: إنمـــا ُتطلـــق علـــى المجمـــوع علـــى األهـــل، مـــع مـــن ی
المســاكن، مــع األرض مــع �ــل مــا تحو�ــه القر�ــة، القر�ــة ُتطلــق علــى المجمــوع �مــا فــي ذلــك أهلهــا، 

ن والقر�ــة �مســاكنها ُ�مكــن ســؤالها ســؤال مــا ُ�مكــن ســؤاله بلســان المقــال �ــالعقالء، وســؤال مــن ُ�مكــ
 اله بلسان الحال.سؤ 
ــا ذهــب إلــى القبــور وســألهم عــن أحــوالهم، ثــم أجــاب عــنهم، هــل  -رضــي هللا عنــه–�عنــي علــي   لمَّ

سـان منهم؟ ال، لكن لسان الحـال ُ�جیـب، فـالجواب أعـم مـن أن �كـون بل اینتظر رد�  اُیتصور أن علی� 
 . تفي المجاز الُمدعى في هذه اآل�ةالمقال أو بلسان الحال، وحینئٍذ ین

 ."حكم للقر�ة السؤال إسناد على ینبنِ  فلم"
عــن  -جــلَّ وعــال–فیهــا ألفــاظ ال ُیــراد معنــاه، حینمــا �قــول الــرب  ،طیــب هنــاك آ�ــات ســیقت ألفــاظ

مـا فیـه إشـكال، لكـن  ،الشمس: أنها سراج، وحینما �قول عن األرض: أنها �سـاط، هـذا نـص قرآنـي
مــا �حنــث؟ مــا �حنــث، أم حنــث مــع ذلــك لــو حلــف أال �جلــس علــى �ســاط وجلــس علــى األرض �
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لماذا؟ ألن اآل�ة لم ُتسق لبیان الحكم، ولو حلف أال �جلس تحت سراج أو �كتب في ضـوء سـراج، 
 .ان الحكمو�تب في ضوء الشمس ما �حنث؛ ألن اآل�ة ما سیقت لبی

ـَمَواتُ  َداَمتِ  َما ِفیَها َخاِلِدینَ {: قوله و�ذلك"  �أنهمـا القـول ىعلـ بنـاءً  ]١٠٧:هـود[ }َواْألَْرُض  السَّ
ــ تــدومان، وال تفنیــان  العــذاب مــدة انقطــاع منــه یؤخــذ لــم �التأبیــد اإلخبــار �ــه المقصــود �ــان المَّ
 ".حصرها على ؤتىیُ  ال المعنى هذا من أشیاء إلى للكفار

ن ال اآل تـانالسـماء واألرض؟ السـماء واألرض الموجود" تفنیـان �أنهما القول على بناءً " معنـى ما
مـا �عنـي شـيء ُ�قله ا،، وشـيء �ظلهمـان، لكن البد من الجنة والنار من شيٍء ُ�قلهمشك أنهما تفنیا

ُل اَألْرُض َغْیــَر اَألْرِض}مــن تحــت، وهــذا  ل �مــا ُ�ظــل والســموات أ ]٤٨[إبــراهیم: {َیــْوَم ُتَبــدَّ �ًضــا ُتبــدَّ
لــةالجنــات، لكــن هــل اآل�ــة ســیقت لبیــان الســموات واألرض المعهــودة التــي تفنــى أو للســموات ال  ُمبدَّ

 التي تبقى؟ 
ــا ُعلِّــق األمــر بهــذه الســموات واألالقــول �أنهمــا تفنیــان وال تــدومان علــى رض ، لكــن هــل المقصــود لمَّ

ـا ُعلِّـق الخلـود بهمـا ،التي تفنى هـذا، هـل المقصـود أن النعـیم ینقطـع؟ ال؛ ألن الـنص مـا سـیق ل ،لمَّ
  نعم.

  
 ضـاحاإل� علـى زائـدٌ  أمـرٌ  لـه وضـعت الـذي المعنـى علـى الداللـة مـن لهـا فلـیس كذلك، �ان و�ذا"

 ".حال� ذلك على ازئدً  منها یؤخذ حكم خصوص لها لیس افإذً  األولى، للجهة والتقو�ة والتأكید
فیهــا عــدد رمــل عــالج "لــو لبثــوا  :�النســبة ألهــل النــار -رضــي هللا عنــه–طیــب مــا ُیــذ�ر عــن عمــر 

علیــه  ، إًذا مــا ُعلِّــقمهمــا بلــغ عــدده متنــاهٍ لكــان لهــم یــوم �خرجــون فیــه" اآلن الرمــل متنــاٍه بــال شــك 
د لِّق �عـد�كون متناهی�ا، وهذا من أدلة من �قول: �فناء النار، لكن السیاق هل ُ�فهم منه أن البقاء عُ 

ى رمل عالج أو لو أنهم ُوقِّت لهم وقت مثل عدد رمـل عـالج النتهـوا، هـو ُوقِّـت لهـم وقـت؟ هـذا علـ
ى أو ه مـا ُوقِّـت لهـم أصـًال، فـال دلیـل فـي الخبـر علـى أن النـار تفنـسبیل الفرض لو ُوقِّت لهم، لكنـ

 أن العذاب ینقطع.
 طالب:.........

 فیه؟ ماذا
 طالب:.........

"أنهم لو لبثـوا عـدد رمـل عـالج لكـان لهـم یـوٌم �خرجـون فیـه"  -رضي هللا عنه–هذا ُیذ�ر عن عمر 
 .ؤهم بهذا الرمللكن ما ُحد لهم بهذا، ما قورن �قا

 »فـإن هللا ال �مـل حتـى تملـوا«هناك ارتباط �أمور البـد مـن وُقوعهـا، فالبـد مـن تأو�ـل، مثـل:  لكن
البــد أن �مــل، ألــیس المخلــوق مجبــوًال علــى الملــل؟ �مــل هــذا مــن  ،�عنــي مــن طبــع المخلــوق الملــل
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 ،عـه�مـل؛ ألن مللـه ُعلِّـق وُر�ـط �ـأمٍر البـد مـن وقو  -جـلَّ وعـال–صفته الثابتة، فهـل نقـول: إن هللا 
 أو البد من تأو�ل في مثل هذه الحالة؟ 

ــ«الســیاق ســیاق نفــي  عــن ن أثبتــوا الملــل الــذین نفــوه قــالوااآلن الــذی ــى تمل ــإن هللا ال �مــل حت  »واف
نــه ال ینقطــع حتــى ینقطــع خصــمه؛ ألنــه لــو انقطــع مــع إ�عنــي: و�ن مللــتم �مــا ُ�قــال فــي الخطیــب: 

مـا صـار لـه علیـه مز�ـة، لكـن ال ینقطـع انقطاع خصمه ما صار ممدوح مثله مثل خصـمه صـار، 
ال إلــه إال –هــذا تأو�ــل عنــد أهــل العلــم، وهــذا ُیرجحــه �ثیــٌر مــنهم؛ ألن الملــل  ،و�ن انقطــع خصــمه

وق نهـا البـد مـن تأو�لهـا �اعتبارهـا �النسـبة للمخلـإالملل صفة نقص في المخلوق، فهل نقـول:  -هللا
لخـالق مـا یلیـق �جاللـه وعظمتـه، �مـا ُتثبـت أو نقول: لكلٍّ ما �خصـه، للمخلـوق الـنقص، ول ،نقص

 ؟له الصفات األخرى 
مـا األصل هذه هي الجادة ما دام ُعلِّق على أمٍر البد من وجوده إًذا هـو البـد مـن وجـوده و�كـون م

 یلیق �جالل هللا وعظمته، وال ُ�شبه ملل المخلوق.
َئٍة َســـ ومـــنهم مـــن �قـــول: إن هـــذا ُیثبـــت مـــن �ـــاب المقابلـــة، والمشـــاكلة المجانســـة َئٌة}{َوَجـــَزاء َســـیِّ  یِّ

  .]٤٠[الشورى:
 طالب:.........

 .و الكالم متجه إلى �ل شخٍص �عینهال، ه
 ".األولى هي لكانت األولى دون  اشرعً  �قرر حكمٍ  خصوص موضع لها �ان لو أنه: والثاني"

ی�ـا، لـم �كـن تبع�عني لو �ان االستنباط الثاني من النص مثل االستنباط األول لكـان أصـلی�ا، و  ،نعم
 نعم.

 طالب:.........
 كیف؟

 طالب:.........
 . والبد؛ ألنه ما ینطق عن الهوى 

 ال األولـى الجهة من عنه العبارة فتكون  ،األصل �حق امقصودً  المعنى ذلك تقر�ر �كون  �ان إذ 
 ینفـي ال بع�ـالت دالةً  �ونها إن: قال�ُ  ال، �مكن ال لفٌ خُ  هذا الثانیة، من فرضناه وقد الثانیة، من

 أصـلیةٍ  مقاصـد إنهـا: الشـرعیة المقاصد في نقول �ما اثانیً  القصد �ان و�ن �القصد، دالةً  كونها
 مـع التا�عـة المقاصـد إلـى القصـد المكلـف مـن و�صـح للشارع، مقصودٌ  والجمیع تا�عة، ومقاصد
 -هللا شــاء إن- �عــد �ــأتي حســبما التكلیــف أحكــام فــي ذلــك علــى و�نبنــي األصــلیة، عــن الغفلــة
 ألن منهــا؛ األحكــام فهــم إلــى المكلــف قصــد تمنــع ال الثانیــة الجهــة داللــة إن: هنــا نقــول فكــذلك

 التفر�ــق �ــان النســبة اتحــدت و�ذا ،عمــالً  بهــا األخــذ مــن تلــك نســبة الشــر�عة فهــم مــن نســبتها
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 إحــداهما إهمــال مــن یلــزم �مــا األخــرى، اعتبــار إحــداهما اعتبــار مــن ولــزم صــحیح، غیــر بینهمــا
 .األخرى  إهمال

ــ  قضــاء د�قصــ النكــاح �ــان إذا ألنــه ؛تقــدم مــا علــى الــدلیل أدل مــن -ملِّ ُســ إن- هــذا: نقــول األنَّ
 فغفلــة النســل، وهــو النكــاح مــن األصــلي للمقصــود امؤ�ــدً  �ــان حیــث مــن ا،صــحیحً  مــثال الــوطر
: نامسـألت فـي نقـول فكـذلك الشـارع، قصـد فـي امؤ�ـدً  �ونه في �قدح ال امؤ�دً  �ونه عن المكلف

 ".لألولى دةٌ مؤ�ِ  هي إنما العر�ي اللسان في القصد حیث من الثانیة الجهة إن
ن أو ثـالث أو زوجـة وعنـده أوالد ازوجتـ ،عنـده زوجـات وهـ�عني لو أن شخًصا �حـث عـن زوجـة، 

 وُ�ر�د زوجة ال ُتنجـب ال ُتنسـل، �قصـد مـن ذلـك قضـاء الـوطر ولـم یلتفـت إلـى اإلنجـاب، بـل ،ُكُثر
مــه، �عنــي �ــون المكلــف �قصــد مثــل هــذا هــل ُیلغــى مــن قصــد الشــارع؟ قصــد یلتفــت إلــى ضــده وعد

النســل والتكــاثر و�قــاء النــوع اإلنســاني ال �مكــن، �عنــي �ــون المكلــف �غفــل عــن شــيء ال �عنــي أن 
 . الشارع �غفل عنه السیما وقد قرره

 ي،صـلاأل المعنـى هـو علیـه دلـت ومـا األولـى، علیـه دلـت مـا نفـس فـيلألولى  دةٌ مؤ�ِ  هي إنما"
 ز�ـادةٌ  يالتبعـ المعنـى فـي �كـون  ال أن هـذا من و�لزم األصلي، المعنى إلى راجعٌ  التبعي فالمعنى

 .المطلوب وهو األصلي، المعنى على
 وجـه مـن داخـالً  �ـان إن الـوطر قضـاء �قصـد النكـاح أن وذلك ا،فرقً  المسألتین بین فإن وأ�ضا،

 ىإلـ راجـعٌ  ألنـه الحاجیـات؛ تحـت آخـر وجـهٍ  مـن داخـلٌ  فهـو للضـرور�ات التا�عـة المقاصـد تحت
 حـتت دخل و�ذا عنهم، الحرج ورفع أوطارهم، وقضاء مآر�هم، نیل في العباد على التوسعة قصد
 �التبعیــة، ال امقصــودً  �ونــه إلــى ورجــع الجهــة، هــذه مــن �القصــد إفــراده صــح الحاجیــات، أصــل

 ".ألولىل التأكید غیر معنىً  ىعل �الداللة إفرادها �صح ال التا�عة الجهة فإن مسألتنا، �خالف
لنبـي �مـا أمـر ا ،الُمكـاثرة ،�عني المقصد الشرعي �قاء النسل، �قاء النوع ،المقاصد في النكاح ،نعم
وغض البصـر، وقـد �كـون  ،منه قضاء الوطر، وفیه إعفاف النفس ،بذلك -علیه الصالة والسالم–

وقـد تكـون المـرأة ذات مـال  ،]٣٢[النـور:  ِمـن َفْضـِلِه}{ِإن َ�ُكوُنوا ُفَقَراء ُ�ْغِنِهُم للااَُّ فیه طلب المال 
هـي و  ة،، ثـم الثالثـةأولها أهمها، و�لیه الثانیـ ،وهي مقاصد متفاوتة ،فیقصده الخاطب، فهذه مقاصد

شـخص �قـول: أنـا  ،مقاصد بال شك في قلوب الناس، لكـن لـو غفـل عـن مقصـد مـن هـذه المقاصـد
 ،دعتبـره مقصـد هـذا ال قیمـة لـه، لكـن لـو قـال: أنـا عنـدي أوالثري ما احتاج إلى مالها، والشرع لـم �

ذا والشــرع �طلبـه، نقــول: ال قیمـة لــه؟ ال، األصـل الشــرع، وأن النكـاح هــ ،ال ُأر�ـد نسـل وتغافــل عنـه
هو القصـد األصـلي منـه، ثـم �عـد ذلـك یلیـه �التبعیـة قضـاء الـوطر و�عفـاف الـنفس وغـض البصـر، 

 ،�قاء النوع، والثـاني حـاجي، والثالـث تكمیلـي تحسـیني ،روري لكن إن جاء �عد ذلك؛ ألن األول ض
 .لذي هو طلب المال من وراء النكاحا
 .غیره إلى عنه الخروج مكن�ُ  فال ،القصد بهذا إال ذلك على �المها وضعت ما العرب ألن"
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 ال المعنـى مـن تؤد�ـه مـا أن �قتضـي لألولـى اتبًعـ تكـون  أن علـى الجهة هذه وضع أن: والثالث
 وضـعها، عـن بهـا اخروًجـ لكـان غیرهـا، مـن أخـذه جـاز فلـو الجهـة، تلك من إال ؤخذیُ  أن �صح
 اتبًعــ �ونهــا عــن لهــا خــروجٌ  األولــى فــي مــا علــى زائــدٍ  حكــمٍ  علــى وداللتهــا صــحیح، غیــر وذلــك

 أدى فمـا صـحیح، غیـر وذلـك عر�ـي، فهـمٍ  غیـر علـى جهتهـا من الحكم استفادة فیكون  لألولى،
 أحـد إلـى جعـةٌ را هـي و�نمـا م،سـلَّ مُ  غیـر الثانیـة �الجهة األحكام استفادة من ركِ ذُ  وما مثله، إلیه

 .ذلك غیر ثالثةٍ  جهةٍ  إلى و�ما األولى، الجهة إلى إما: أمر�ن
 نأ :یــةالحنف �قــول ولــذلك ؛النــزاع وفیــه علیهــا، دالٌ  الحــدیث أن مســلِّ نُ  فــال الحــیض، مــدة فأمــا

 ".أ�ام عشرة أكثرها
 إن..إن.

ــذلك " ــة �قــول ول ــام عشــرة أكثرهــا نإ :الحنفی ــ و�ن ،أ� ــیس لم،ُس ــك فل ــة جهــة مــن ذل  ظاللفــ دالل
 .الكالم وفیه �الوضع،
 مــن مــأخوذةٌ  الحمــل مــدة وأقــل غیــره، أو القیــاس �ــاب مــن المــاء نجاســة فــي الشــافعي ومســألة
 وأمـا لـك،ذ غیـر �مكـن ال إذ ؛انًبـجُ  اإلصـباح مسـألة و�ـذلك الثانیة، الجهة من ال ،األولى الجهة
 "...الز�اة لةمسأ في ذ�ر وما النزاع، وفیه ،ممنوعٌ  �اآل�ة علیه فاالستدالل ك،ملَ �ُ  ال الولد كون 

ي معنــى الولـد ال ُ�ملــك الفــرع واألصـل ال یــدخل تحــت الملـك؟ ألنــه لـو �ــان عبــًدا، ثـم أُعتــق و�قــ مـا
�ـاه لـو اشـترى أذا أوالده أرقاء، ثم استطاع أن �شتري أحًدا منهم ال �ستمر رقه، بل �عتق علیه، و�ـ

  .أو أمه �عتق علیه
 مســألة يفــ كــرذُ  ومــا النــزاع، وفیــه ،ممنــوعٌ  �اآل�ــة علیــه فاالســتدالل ملــك،�ُ  ال الولــد �ــون  وأمــا"

 و�ال ود،مقصـ غیـر أنـه علـى یبنِ  ولم مقصود، العموم أن على بنى إنما �التعمیم فالقائل ،الز�اة
 قصــودم هــو أنــه علــى بنــاءً  الشــرعیة األحكــام منهــا خــذأُ  إنمــا الشــر�عة أدلــة ألن ا،تناقًضــ كــان

 مالعـا وهكـذا مقصـود، غیـر ظـاهره �ـأن االعتـراف مـع �ـالعموم، االسـتدالل �صـح فكیـف الشارع،
 :تعـالى قولـه علـى بنـاءً  النـداء وقـت البیـع �فسـخ :قـال ومـن فـرق، غیـر مـن سـبب علـى الوارد

 ر،ِكـذُ  �مـا ألمـرا فـي التنـاقض لـزم و�ال غى،لمُ  ال مقصودٌ  عنده فهو ،]٩:الجمعة[ }اْلَبْیعَ  َوَذُروا{
 أن علـى بنـاءً  إال �القیـاس العبـد حكـم فـي األمـة دخـول �جعلـوا لـم الجلـي، القیـاس شـأن و�ذلك
 .الباب هذا في فرض�ُ  ما سائر وهكذا �خصوصه، �الذ�ر المقصود هو العبد

 لبتة".أ عمالهإ �صح فال یثبت، ال األحكام على الثانیة �الجهة االستدالل أن فالحاصل
دم، ومازال القول ألهل الرأي الثاني، رسالة على لسان المؤلف إنما الترجیح سیأتي في الفصـل القـا

  على لسان أصحاب القول الثاني.إنما الكالم 
 مصـادرةٌ  األول فـي فـإن والثـاني، األول فـي �مكـن �ـذلك الثالـث، الـدلیل عن الجواب أمكن و�ما"

 �مكـن فـال ا،شـرعی�  احكًمـ �قتضـي علیـه المـدلول المعنـى �ان فإذا :فیه قال ألنه ؛المطلوب على
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 الثانیـة الجهـة اسـتقالل فـي النظـر یبقـى ولكـن ،مٌ سلَّ مُ  والثاني النزاع، مسألة عین وهذا إهماله،
 ".أعلم �هللا ا،مطلقً  �المنع القول اإذً  فالصواب فیه، المتنازع وهو شرعي حكمٍ  على �الداللة

 خالص �كفي.
 ........طالب:.

 في الفصل. ،ال
 طالب:.........

 هو اآلن.
 طالب:.........

 .انظر اآلن الفصل هذا فیه الترجیحال..ال مازال على لسان الخصم، 
 طالب:.........

 ال، هذا لیس �صحیح، هذا ال أصل له.
 طالب:.........

 طیب.
 طالب:.........
 من المحقق هذا؟
 طالب:.........

 هذا. �مكن هذا نسخة جمیل
 طالب:.........

الذي في المسند لیس فیه شطر الدهر أبًدا، ما فیه شـطر الـدهر، عنـدك نسـخة هـذا، مشـهور؟  ،ال
 لكن لیس فیها. ...أشار إلى الروایتین

 .نعم
 طالب:.........

ال هــو �اعتبــار أنــه جــاء علــى خــالف الــدلیل للمعــارض �كــون رخصــة، و�اعتبــار أن حمــل الــنفس 
 فهو عز�مة من هذه الحیثیة.  ،دة أمٌر مرجوٌح في الشرععلى المشقة الشدی


