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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

  :الثامنة المسألة: "-رحمه هللا–قال المؤلف 
 الهـوى  أهـل بلـغ ولـذلك ؛عنـه خروجهـا وصـعبٌ  علیها، شاقٌ  األنفس تهوى  ما مخالفة أن وذلك
 ثِعــ�ُ  مــن وحــال المحبــین، حــال ذلــك علــى اشــاهدً  و�فــى غیــرهم، یبلغهــا ال مبــالغ مســاعدته فــي

 ىعلـ صـمم ممـن وغیـرهم الكتاب، وأهل المشر�ین من -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول إلیهم
: عالىت قال حتى ؛الهوى  �مخالفة یرضوا ولم واألموال، النفوس �إهالك رضوا حتى ،علیه هو ما
 ة.اآل� ]٢٣:الجاثیة[} ِعْلمٍ  َعَلى للااَُّ  َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  ِإَلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأَفَرَأْیتَ {

 ].٢٣:النجم[ }اْألَْنُفُس  َتْهَوى  َوَما الظَّنَّ  ِإالَّ  َیتَِّبُعونَ  ِإنْ {: لوقا
َنةٍ  َعَلى َ�انَ  َأَفَمنْ {: وقال  وما] ١٤:محمد[} َأْهَواَءُهمْ  َواتََّبُعوا َمِلهِ عَ  ُسوءُ  َلهُ  ُز�ِّنَ  َ�َمنْ  َر�ِّهِ  ِمنْ  َبیِّ
 ".ذلك أشبه

جــلَّ –جــاءت؛ إلخــراج النــاس مــن عبود�ــة غیــر هللا  أن الشــر�عة -رحمــه هللا تعــالى–مــراد المؤلــف 
 َتْهــَوى  َوَمــا نَّ الظَّــ ِإالَّ  َیتَِّبُعــونَ  ِإنْ {وتحقیــق ذلــك، فقــد �ــانوا �عبــدون أهــوائهم  ،إلــى عبودیتــه -وعــال

 .]٢٣:النجم[ }اْألَْنُفُس 
فـي غا�ـة المشـقة علـى الـنفس، ه واتباع الهـوى ُمخالفتـ ]٢٣:الجاثیة[} َهَواهُ  ِإَلَههُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأَفَرَأْیتَ {

مـع و بدلیل أن الُمحب �عرف أنه ُ�عرِّض نفسه للجلد أو الرجم، ُ�عرِّض نفسـه لهـذا الخطـر العظـیم، 
تــالف، وال یهــون علیــه �رتكــب الفاحشــة، وُ�عــرِّض نفســه لإلو  ،-جــلَّ وعــال–ذلــك یتجــاوز أمــر هللا 

ذلــك ال �ســتجیب لــداعي اإل�مــان  مخالفــة هــواه، ومثلــه المشــرك �صــدد أن ُ�قتــل علــى ِشــر�ه، ومــع
 اتباًعا لهواه إال من �تب هللا له السعادة.

، حیث یلتقي الصـفان مـن المـؤمنین ومـن الكفـار ،ونعرف من ُقتل دفاًعا ِشر�ه في المغازي النبو�ة
 نسأل هللا العافیة. ،والكافر ُ�قدم نفسه فداًء لهواه 

وحتــى �كــون  ،-جــلَّ وعــال–عبود�ــة هللا  فالشــر�عة جــاءت إلخــراج النــاس مــن عبود�ــة الهــوى إلــى
 . -علیه الصالة والسالم–المسلم تبًعا ِلما جاء �ه النبي 

 ".هواه اتباع عن المكلف إخراج الشر�عة وضعمن  قصد إنما الشارع ولكن"
ن قد �كون هواه في اللذة، قد �كون هواه في األكل والشرب، قد �كون هواه في جمع المال، وتجد مـ

 اتباًعـا لهـواه، و�تخطـى الشـبهاتتجـده ُ�خـالف مـا جـاء �ـه الشـرع؛  -ابفـي هـذه األبـو –�قدم الهـوى 
م متوعــٌد علیــه، ومــع ذلــك ُ�قــد ،إلــى المحرمــات، و�عــرف أن هــذا أمــر ُمحــرٌم علیــه، وأنــه ُمعاقــٌب �ــه

فـت مخلصین في عباداتهم؛ ولـذا حُ  -جلَّ وعال–هواه، والشر�عة إنما جاءت لجعل الناس عباًدا هلل 
  .اه األنفس، وُحفت الجنة �المكارهار �الشهوات، �عني �ما تهو الن
 ".التكلیف في عتبرةالمُ  المشقات من لیست الهوى  مخالفة افإذً  هلل، اعبدً  �كون  حتى"
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اه ألفنــ- ،نعــم، فــال ُ�قــال: إن المشــقة تجلــب التیســیر، قــد �قــول قائــل: �هللا تــرك الر�ــا مشــقة عظیمــة
نتر�ـه، فهـل فـي مثـل هـذا ُ�قـال: المشـقة تجلـب التیسـیر؟ نعـم هـي لكـن مـا نسـتطیع  ،-وأخذنا علیه

مثــل هــذه غا�ــة المشــقة عنــد َمــن ُأشــِرب قلبــه حــب المــال، هــذه غا�ــة المشــقة عنــده، ومــع ذلــك هــل 
 .المشقة تجلب التیسیر؟ ال

 ".العادات مجاري  في شاقةً  �انت و�ن"
هـل ل �اإلنسـان إلـى أن �فقـد عقلـه، ف�عني الهوى والحب، والعشق، والغـرام، والتتـیم �ـل هـذا قـد یـؤو 

ـن مـن هـذه المـرأة؛ لـئفظ العقل من الضـرورات، هـل نقـول: إنقول: مادام األمر �ذلك، وح ال نـه ُ�مكَّ
 لحـرب�فقد عقله؟ هل مثل هذا مما یدخل في قاعدة المشقة تجلـب التیسـیر؟ أبـًدا؛ إنمـا جـاء الـدین 

 . هذا الهوى 
 لـه، ةالشـر�ع عتوِضـ لمـا انقًضـ ذلـك لكـان ذلـك، ألجـل فیفالتخ شرع�ُ  حتى معتبرةً  �انت لو إذ"

  .تعالى هللا شاء إن ،�عد مذ�ورٌ  المعنى هذا و�یان مثله، إلیه أدى فما �اطل، وذلك
 ان�ــ إذا األعمــال فــإن أخرو�ــة، تكــون  �ــذلك دنیو�ــة، تكــون  المشــقة أن �مــا :التاســعة المســألة
 مشقةال من الشرع �اعتبار مشقةً  أشد فهو ،محرم فعل أو واجٍب  تعطیل إلى یؤدي فیها الدخول
 نظـر فـي وغیرهـا الـنفس اعتبـار علـى مقـدم الـدین واعتبـار بـدین، خلـةٍ مُ  غیر هي التي الدنیو�ة
 ".الشرع

 ن، نعم.ال شك أن الدین ُمقدم على اعتبار النفس؛ ولذلك ُشِرع الجهاد، وُتقدم فیه النفس فداًء للدی
 لـةاألد مـن تقـدم وقـد الجهـة، هـذه مـن المشـقة إدخـال فـي دٌ قصـ للشارع فلیس �ذلك، �ان فإذا"

 .�فا�ة فیه ما المطلب هذا تحتها یدخل التي
 �المســائل وحــده، �ــالمكلف تخــتص التكلیــف مــن الناشــئة المشــقة تكــون  قــد :العاشــرة المســألة
 ".المتقدمة

ــ ى غیــره، �عنــي المشــقة خالصــة �الشــخص، �عنــي أثرهــا علــى الشــخص وجــوًدا وعــدًما ال تتعــداه إل
ا وهنــاك مــن المشــقات مــا یتعــدى أمــره إلــى الغیــر: �الوال�ــات العامــة مــثًال، �اإلمامــة، والقضــاء ومــ

 . به ذلك مما یتعدى أمره إلى الغیرأش
 .�سببه غیره على داخلةً  تكون  وقد ولغیره، له ،عامةً  تكون  وقد"

 الوال�ــة أن إال إلیــه، ســندأُ  فیمــا �فا�ــة ذا لكونــه إلیــه المفتقــر �ــالوالي :ولغیــره لــه العامــة ومثــال
 والضرر، سادالف عمَّ  بذلك �قم لم إذا فإنه �مناجاته، واألنس هللا عبادة إلى االنقطاع عن تشغله
 ".غیره یلحق ما ذلك من ولحقه

�عنــي إذا وِجــد الكــفء لهــذه الوظیفــة العامــة، لكــن هــذه الوظیفــة إذا ُنِظــر إلــى شخصــه ال شــك أنهــا 
لـــه الخاصـــة، لكـــن ُینظـــر فیهـــا إلـــى النفـــع المتعـــدي، وقـــد یتضـــرر ســـوف تكـــون علـــى حســـاب أعما

�الوظیفـة: �القضــاء مــثًال وُ�عــرِّض نفســه للفتنـة، ومــع ذلــك قــد ُیلــزم بهـا، و�ثیــٌر مــن الســلف رفضــوا 
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القضـــاء، ورفضـــوا الوال�ـــات مـــن هـــذا البـــاب، لكـــن إذا استشـــار اإلنســـان، طالـــب مـــن طـــالب العلـــم 
�ستشیر، ونعرف أن هذه الوال�ة فیـه مزلـة قـدم، وقـد تـزل �ـه القـدم، الكفء واختیر لوال�ٍة ما، وجاء 

ُ�شار علیه؟ ُ�شـار �المصـلحة العامـة  وقد �فقد �عض األمور من األمور الخاصة التي ُ�عانیها، فبمَ 
ولو تضرر؛ ألن المصـلحة العامـة ُمقدمـة علـى الخاصـة، ولـولي األمـر أن ُیلـزم �مثـل هـذا إذا رأى 

 .ألمر علیه إذا لم ُیوجد �فؤ غیرهین علیه، و�أثم إن تأخر أو تردد مع تعین االكفء السیما إن تع
 طالب:.........

 .-إن شاء هللا-نعم إذا عاقه عنه ما ُألزم �ه یثبت 
 تیــالفُ ا فــي الــدخول أن إال إلیهمــا، المفتقــر والعــالم �القاضــي :دونــه غیــره علــى الداخلــة ومثــال"

 قومــا� لــم إذا وهمــا دنیــوي، أو دینــيٍّ  مهــمٍ  عــن �شــغلهما وأ �جــوز، ال مــا إلــى �جرهمــا والقضــاء
 فیهــا المــأذون  لمصــالحهما طلبهمــا عــن هنــا نشــأ فقــد النــاس، مــن غیرهمــا الضــرر عــمَّ  بــذلك،

 .عام فسادٌ  منهما والمطلو�ة
 العمـل وال مطلو�ـة، غیـر تكـون  للشـارع مقصـودةٍ  غیـر هـي حیـث من فالمشقة تقدیر، �ل وعلى

 ".بیانه تقدم �ما امطلو�ً  إلیها المؤدي
المشـــقة ال �خلـــو إمـــا أن تكـــون وســـیلة أو غا�ـــة، �ونهـــا وســـیلة إلـــى غا�ـــٍة مطلو�ـــة تكـــون مطلو�ـــة 

هـــا إلیللشــارع، وُ�ثـــاب علیهــا المكلَّـــف، أمــا إذا �انـــت غا�ــة فلیســـت �مطلو�ــة، وال الوســـائل المؤد�ــة 
 .مطلو�ة

 قةٌ ومشـ فسـادٌ  بنفسـه اشـتغاله مـن لـزم إن المكلف فإن مشقتین، تعارض في نظرٌ  هنا نشأ فقد"
 فـي لنظـرا تصـدى �ـذلك �ان و�ذا نفسه، في ومشقةٌ  فسادٌ  �غیره االشتغال من اأ�ًض  فیلزم لغیره،
 مـــن بـــد فـــال �مكـــن، لـــم و�ن ،ذلـــك أمكـــن إن المشـــقتین انتفـــاء مـــع المصـــلحتین اجتمـــاع وجـــه

ــرجیح، ــإذا الت ــت ف ــراعتُ  أعظــم، العامــة المشــقة �ان ــا و�ن الخاصــة، جانــب همــلوأُ  جانبهــا ب  ن�
 التعـــارض �تـــاب فـــي ذ�ـــره ســـیأتي �مـــا فـــالتوقف ،تـــرجیحٌ  �ظهـــر لـــم و�ن فـــالعكس، �ـــالعكس،
 ".هللا شاء إن ،والترجیح

 طالب:........
لكــون اإلنســان �قصــد المشــقة، �قصــد تعــذیب نفســه، ینــذر مــثًال أن �صــوم فــي الشــمس هــذه مشــقة 

عــن تعــذیب اإلنســان نفســه  -جــلَّ وعــال– قصــدها المكلَّــف لــذاتها، ولیســت مقصــودًة للشــرع، �هللا
 . طلب وال الوسائل لتحصیلها مطلو�ةغني، فهذه المشقة غا�ة عنده جعلها غا�ة، فهذه ال تُ 

 ادمعتـ عـن خارجـةً  التكلیـف فـي �ـالمكلف الواقعـة المشـقة تكـون  حیـث :عشـرة الحاد�ة المسألة"
 افیهـ الشـارع فمقصـود دنیـوي، أو دینـي فسـادٌ  بهـا �حصـل حتـى العاد�ـة، األعمـال في المشقات

 .امطلقً  الرخص فیها شرعت ولذلك ؛المتقدمة األدلة دلت ذلك وعلى ،الجملة على الرفع
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 مــن مثلهــا فــي المشــقة تقــع مــا نحــو علــى وقعــت و�نمــا المعتــاد، عــن خارجــةً  تكــن لــم إذا وأمــا
 .اأ�ًض  لرفعها �قاصدٍ  فلیس وقوعها، �قصد لم و�ن فالشارع العاد�ة، األعمال
 أو اديعـ عمـلٍ  �ـل ألن معها؛ التكلیف �قاء �كن لم لرفعها اقاصدً  �ان لو أنه ذلك على والدلیل

 ".لجَ  أو لقَ  قدره، على اوتكلیفً  اتعبً  �ستلزم عادي غیر
هـا نعم األعمـال فـي الجملـة ال ُبـد فیهـا مـن مشـقة، لكـن هنـاك المشـقة المحتملـة العاد�ـة التـي �حتمل

ذه محتملــة فــي األمــور الشــرعیة، �عنــي إذا �ــان اإلنســان فــي متجــره هــ ،النــاس فــي أمــورهم العاد�ــة
یتعرض لحر الشمس وال یترك التجارة، فهو في صیامه إذا تعرض للشمس ال یترك الصیام؛ ألنهـا 
 مشقة محتملة وعاد�ة، و�ن �ان فیها شيء مـن المشـقة فـي األمـور العاد�ـة وغیـر العاد�ـة، إذا �ـان

ا إذا �انــت تملهــا فــي العبــادة مــن �ــاب أولــى، وال ُ�طلــب رفعهــا شــرعً �حتمــل هــذه المشــقة فــال أن �ح
  .مما �حتملها اإلنسان

 خولالـد إلـى فیـه �ـان عمـا المكلـف خـروج فـي و�ما �ه، المكلف العمل نفس في إما لجَ  أو لقَ "
 لرفـع اقتضـاءً  ذلـك �ـان التعـب، ذلك رفع الشرع اقتضى فإذا ا،معً  فیهما و�ما التكلیف، عمل في

 ".�ستلزمه امم فكان صحیح، غیر وذلك أصله، من �ه المكلف لالعم
 فكان ما �ستلزمه.

 طالب: ما؟
 فكان ما �ستلزمه غیر صحیح.

 معتـادةال األعمـال فـي والمشـقة التعب أن وهو ا،نظرً  هنا أن إال ،صحیح غیر فكان ما �ستلزمه"
 ر�عتــي فــي �المشــقة الفجــر ر�عتــي صــالة فــي المشــقة فلیســت األعمــال، تلــك �ــاختالف مختلفــةٌ 
 ".الصبح

تقــــول: صــــلى ر�عتــــین  -رضــــي هللا عنهــــا–مبنــــاهم علــــى التخفیــــف، وعائشــــة  ألن ر�عتــــي الفجــــر
 أدري أقرأ �فاتحة الكتاب أم ال؟ خفیفتین ال

صالة الصبح فمبناهـا علـى التطو�ـل، والمشـقة فیهـا أشـد مـن المشـقة فـي ر�عتـي الفجـر،  اأما ر�عت
  نعم.

 الو  الحـج، فـي �المشـقة الصـیام فـي المشـقة وال الصـیام، فـي �المشـقة الصالة في المشقة وال"
 في عملٍ  �ل ولكن التكلیف، أعمال من ذلك غیر إلى الجهاد، في �المشقة �له ذلك في المشقة
 علـى ادالمعتـ عـن تخـرج فلم العاد�ة، األعمال من مثله مشقة توازي  فیه معتادةٌ  مشقةٌ  له نفسه

 ".الجملة
ي �مكـث فیهـا األ�ـام واللیـالي، تعـب نهـار وحـر الشـمس، وأ�ًضـا سـهر لیـل ومـا نعم مشقة الحـج التـ

أشبه ذلك، �النسـبة لألمـور العاد�ـة هـل المشـقة الالحقـة �الحـاج أ�سـر وال المشـقة الالحقـة �الصـیاد 
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فــي وقــت الصــید؟ �عنــي إذا جــاء وقــت الصــید تجــد �عــض النــاس �خــرج الشــهر �امــل لهــث وراء 
 ، هل هذا أسهل وال الحج؟ الناس یتجاوزون مثل هذا في األمور العاد�ة.الصید في األ�ام الحارة

 وأحیاًنا رحلة نزهة �كون فیها من المشقة أعظـم ممـا فـي الحـج، وهـي طلعـة للنزهـة وتـرو�ح الـنفس،
 ومع ذلك �حتملها الناس.

د رج عن حـوفي أمور العبادات، أما ما خ ،فمثل هذه المشقات المعتادة محتملٌة في األمور العاد�ة
 ، نعم. فإنها أ�ًضا ال ُتحتمل في األمور العباد�ة ،العادة مما ال �حتمله الناس في أمورهم العاد�ة

ا، �عنــي ُیوضــح هــذا أن �ثیــًرا مــن النــاس إذا جــاء المطــر فــي جــوٍّ معتــدل، جــوٍّ ر�یعــيٍّ مناســب جــد� 
ذا لوجود المطـر، ومـع ذلـك إمن الناس ُ�طالب �الجمع؛  ا، تجد �ثیرً والخروج فیه إلى المسجد متعة

جمع بیت الصالتین خرج إلى البر�ة؛ لینظر مواقع القطر، وخرج أ�ًضا لرحالت واسـتراحات، وهـذا 
لتــؤدي صــالة  ؛المشــقة فیــه ُمحببــة للــنفس، لكــن مــا الــذي �منعــك أن تخــرج مــرًة ثانیــة إلــى المســجد

و�عــد صــالته �جلــس فــي بیتــه العشــاء؟ فاإلنســان ینظــر إلــى أمــوره إذا �ــان هــذا األمــر �شــق علیــه، 
 . -�هللا المستعان– لمشقة الخروج

 �ــل وفــي وقــت، كــل فــي واحــد، وزانٍ  علــى تجــري  فیهــا المشــقة لیســت المعتــادة األعمــال إن ثــم"
 ".الحار الزمان في إسباغه �ساوي  السبرات في الوضوء إسباغ فلیس حال، �ل وعلى مكان،

 .آخر اللیل وأول الصبح مثالً  لائاألوقات الباردة السیما أو  �عني:"السبرات" 
 نمـ نزعـه أو طلبـه تجشـم مـع �ساو�ه استقائه في تكلفٍ  غیر من الماء حضرة مع الوضوء وال"

 ".�عیدة بئرٍ 
 وال ُیــدرك مثــل هــذا الكــالم إال الــذین عاشــوا فــي مثــل هــذه الــبالد قبــل أر�عــین وخمســین ســنة، اآلن

 تتوضـأ وأنـت ماشـي ال ُ�كلفـك شـیًئا، وجـاء �عـدها�إمكانك وأنت جالس تفتح البز�ـوز أو الصـنبور و 
أمور أسهل من ذلك مجرد مـا تضـع یـد�ك �صـب المـاء، و�ـانوا یـذهبون إلـى الفلـوات، و�لـى القفـار 

بـل یبحثون عن الماء، یـذهبون إلـى اآل�ـار فـي المـزارع، وفـي األمـاكن البعیـدة �سـتقون منهـا المـاء ق
  نعم. -�هللا المستعان–لیوم، مشقات صالة الصبح؛ لُیحضروا ما �كفیهم في هذا ا

 فخـال علـى فعلـه مـع البـرد، شـدة فـي أو اللیـل صـرقِ  فـي النـوم مـن الصـالة إلـى القیام و�ذلك"
 .ذلك
 للااَِّ  ِفـي ِذيَ ُأو  َفـِإَذا اهللَّ ِ�ـ آَمنَّا َ�ُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ {: تعالى �قوله القرآن أشار المعنى هذا و�لى
 َأنْ  ُیْتَرُكـوا َأنْ  النَّـاُس  ِسـبَ َأحَ {الـم * : قولـه �عـد] ١٠:العنكبـوت[ } للااَِّ  َ�َعـَذاِب  نَّـاسِ ال ِفْتَنـةَ  َجَعلَ 

 .آخرها إلى] ٢-١:العنكبوت[ }ُ�ْفَتُنونَ  َال  َوُهمْ  آَمنَّا َ�ُقوُلوا
ـــ اْلَحَنـــاِجرَ  اْلُقُلـــوبُ  َوَ�َلَغـــتِ  اْألَْ�َصـــارُ  َزاَغـــتِ  َوِ�ذْ {: وقولـــه  اْبُتِلـــيَ  َناِلـــكَ هُ  * لظُُّنوَنـــاا ِ�ـــاهللَِّ  ونَ َوَتُظنُّ

 ] .١١-١٠:األحزاب[ }َشِدیًدا ِزْلَزاًال  َوُزْلِزُلوا اْلُمْؤِمُنونَ 
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 }َعَلْیـهِ  للااََّ  َعاَهـُدوا َمـا َصـَدُقوا ِرَجـالٌ {: �قولـه وعـده فـي وصـدق ذلـك علـى صبر من هللا مدح ثم
 اآل�ة.] ٢٣:األحزاب[

 رسـول ومنـع تبـوك غـزوة عـن تخلفهـم فـي -عـنهم هللا رضـي- وصاحبیه مالك بن �عب وقصة
 اِ�َمـ اْألَْرُض  ْیِهمُ َعَلـ َضـاَقْت  ِإَذا َحتَّـى{: أمرهم و�رجاء مكالمتهم، من -وسلم علیه هللا صلى- هللا

 ].١١٨:التو�ة[ }َأْنُفُسُهمْ  َعَلْیِهمْ  َوَضاَقْت  َرُحَبْت 
ـــذلك ـــي جـــاء مـــا و� ـــاح ف ـــد اإلمـــاء نك ـــت، خشـــیة عن ـــم العن ـــال ث ـــِبُروا نْ َوأَ {: ق ـــرٌ  َتْص ـــمْ لَ  َخْی  }ُك

 ].٢٥:النساء[
 ،عتـادم غیـر أنـه �ظن ما المعتادة األعمال في تبلغ قد المشقة أن على یدل مما ذلك أشباه إلى

 طرفـان لهـا الواحـد العمـل فـي المشقة إذ �عتاد؛ مما مثله في ومشقته معتاد، الحقیقة في ولكنه
 ".المعتاد نع لخرج اشیئً  زاد لو �حیث أعلى طرفٌ  وواسطة،

�عنـــي ولـــو �ســـیًرا، �عنـــي �القشـــة التـــي تقطـــع ظهـــر البعیـــر، �عنـــي �صـــل إلـــى حـــد �حیـــث ال �قبـــل 
ه الز�ادة، فإذا زاد عجز، إذا وصل إلى هذا الحد هذا هو الطرف األعلى، ودونـه الواسـطة، ثـم دونـ

 الطرف األدنى.
ل، ومـنهم َمـن الطـرف وهذه �لهـا أمـور مختلفـة �ـاختالف األشـخاص فـي التحمـل، فمـنهم مـن یتحمـ

، إذا األعلى �النسبة لبعض الناس �كون هو األدنى �النسبة ألخر�ن، وال �كلف هللا نفًسا إال وسـعها
  .ى حدٍّ یتضرر �ه فإن له أن یترخصوصل إل

ـ لـو �حیـث أدنـى وطرفٌ  ا،معتادً  �ونه عن �خرجه ال وهذا"  تنسـب مشـقةٌ  مَثـ �كـن لـم اشـیئً  صنقَّ
 مـن لرأيا ببادئ �ظهر مما فكثیرٌ  �ذلك، �ان فإذا واألكثر، الغالب هي ةوواسط العمل، ذلك إلى

 تخـرج لم و�ذا العادات، �مجاري  اعارفً  �ان لمن �ذلك �كون  ال المعتاد عن خارجةٌ  أنها المشقات
 ر�ـةالجا األعمـال فـي المعتـادة المشـقات �سـائر رفعهـا، فـي قصـدٌ  للشـارع �كـن لـم المعتـاد، عن
 .للخالف محالً  فیكون  امشتبهً  الموضع �كون  وقد رخصة، فیها ون �ك فال ،العادة على

ْ�ُكمْ  َتْنِفــُروا ِإالّ {: قــال ثــم ،]٤١:التو�ــة[ }َوِثَقــاًال  ِخَفاًفــا اْنِفــُروا{: تعــالى هللا قــال فحیــث  َعــَذاً�ا ُ�َعــذِّ
 ".شدة موضع هذا �ان] ٣٩:التو�ة[ }َأِلیًما

 قبلها؟أم واآل�ة الثانیة �عد األولى  ،"ثم قال"العطف بـ(ُثم) 
 طالب: �عدها.

 في الترتیب في القرآن؟
 طالب: نعم.

 أیهما األولى في الترتیب؟
 طالب:..........

كري، �  .عني هنانعم إًذا العطف بـ (ثم) هو للترتیب الذِّ
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 ولٌ مـمح الحـرج رفـع علـى األدلـة �مقتضـى أنه إال التخلف، في أصالً  رخصة ال أن �قتضي ألنه"
 في جتمعا �ان وقد الخروج، و�مكن النفیر یتأتى �حیث المعتادة، األعمال في قلالثُّ  أقصى على

 اكــهالفو  واســتدرار الظــالل، مفارقــة علــى ازائــدً  الشــقة، عــدو�ُ  الحــر، شــدة: أمــران تبــوك غــزوة
 ".تادمعال عن لها خرجٍ مُ  غیر ولكنه ظاهرة، ز�ادةً  الغزو مشقة في زائدٌ  �له وذلك والخیرات،

عــن األمــر الــذي ال ُ�طــاق، عــن نعــم لــو زادت شــدة الحــر، وزاد ُ�عــد المشــقة؛ لحصــلت الرخصــة، 
 كــهالفوا واســتدرار الظـالل، مفارقــة"المعتـاد، لكــن مـا قیـل �عــد ذلـك ممـا ال ُ�عــد ضـرورة مـن األمـر 

انیـة ر الفمثل هذا ال ُ�مكن أن ُینظر إلیه في رفع التكلیف؛ ألن هـذا �كـون مـن �ـاب إیثـا" والخیرات
 على الباقیة، ومن أجله ُحكم على �عضهم �النفاق حیث آثر الفانیة على الباقیة.

 . ت عن طوقه واختیاره، فهذا ُمحتملأما من تعذر �المشقة والمشقة حقیقیة، وزاد
 َنْعَلـــمَ  تَّـــىحَ  َوَلَنْبُلـــَونَُّكمْ {: تعـــالى قـــال وقـــد أشـــباهها، فكـــذلك رخصـــة، ذلـــك فـــي �قـــع لـــم فلـــذلك"

اِبِر�نَ  ِمْنُكمْ  َجاِهِدینَ اْلمُ   ].٣١:محمد[ }َأْخَباَرُكمْ  َوَنْبُلوَ  َوالصَّ
ینِ  ِفـي َعَلـْیُكمْ  َجَعـلَ  َوَمـا{: تعالى قوله في عباس ابن قال وقد  إنمـا]: ٧٨:الحـج[ }جٍ َحـرَ  ِمـنْ  الـدِّ
 ".والكفارات التو�ة من هللا جعل ما ،اإلسالم سعة ذلك

ینِ  ِفــي َعَلــْیُكمْ  َجَعــلَ  َمــاوَ { �عنــي �النســبة لألد�ــان الســا�قة ق �حیــث �شــ ]٧٨:لحــجا[ }َحــَرجٍ  ِمــنْ  الــدِّ
 عـتعلیكم مشقًة تخرج عن العـادة والقـدرة �األد�ـان السـا�قة، حیـث فیهـا اآلصـار واألغـالل، وقـد ُرفِ 

 .عن هذه األمة
 .ور�اع وثالث مثنى النساء من لكم أحل ما: عكرمة وقال
: فقـال الحـرج، عـن فسـأله عبـاس، ابـن إلـى قومـه مـن نـاس في جاء أنه عمیر، بن عبیدٍ  وعن

 ".ذیلهُ  من رجالً لي  ادعُ : قال ثم! العرب؟ أولستم
 نعم." لذیهُ  من رجالً  لي ادع: قال ثم !العرب؟ أولستم: �قول ذلك �ل ا،ثالثً  فسألوه" قبل ذلك

 ذلــك: عبــاس ابــن قــال. مخــرج لــه لــیس مــا الشــجر مــن الحرجــة: قــال فــیكم؟ الحــرج مــا: فقــال"
 .له مخرج ال ما الحرج؛
 ".له مخرج ال ما الحرج جعل �یف فانظر

 .ال أنه ما اشتمل على مشقة
 فـي تالمشـقا معتـادات مـن �ـان فما الضیق، الحرج وأصل والكفارات، التو�ة �شرع رفعه روفسَّ "

 حكمـةٍ ل وضـع الحـرج مـن النـوع وهـذا �یـف ا،شـرعً  وال لغـةً  �حـرجٍ  فلـیس مثلهـا، المعتاد األعمال
 ینتبـ فقـد الغائـب، فـي هللا علمـه مـا الشـاهد في �ظهر حتى ؛واالختبار التمحیص وهي عیة؛شر 
 ".هلل والحمد ،الرفع �مقصود لیس وما الرفع، مقصود الحرج من هو ما اإذً 
�متثـــل وُ�وِجـــد هـــذا العمـــل  �عنـــي أن فالًنـــا" الغائـــب فـــي هللا علمـــه مـــا الشـــاهد فـــي �ظهـــر حتـــى"

ه مشقة، والثاني �ـأبى وال ینقـاد ُمعلـًال تر�ـه �المشـقة، هـذا فـي علـم هللا ولو �ان فی ،المطلوب شرًعا
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 مـا الشـاهد فـي �ظهـر حتـى"موجود قبل التكلیـف، لكـن ُ�لِّـف بهـذا مـع أن هـذا �متثـل، وهـذا یتـرك 
 ." وال �كون ألحٍد حجةالغائب في هللا علمه

 اخاًصـ ان�ـ و�ذا �سقط، فإنه الناس، في عامةٍ  نازلةٍ  في الحرج �ان إذا: العر�ي ابن قال :فصل"
 .قال ما انتهى. اعتباره الشافعي أصول �عض وفي عندنا، عتبر�ُ  لم

 مـا� فـالحكم المعتـاد، مراتـب أعلـى فـي الـذي الحـرج �الخـاص عنى إن فإنه فیه، ینظر مما وهو
 �الو  فیـه، إسقاط ال المعتاد أن ثبت فقد المعتاد من �ان إن ألنه فیه؛ �ختلف أن ینبغي وال قال،
 قبیـل نمـ الحـرج ذلـك أن على مبنيٌّ  هو فإنما اختالف، وقوع رصوِّ تُ  فإن التكلیف، أصل في لزم

 ".المعتاد
، رأى أنه لم �خـرج عـن �عني من قال: برفعه، رأى أنه خرج عن حد المعتاد، ومن قال: �عدم رفعه

 . حد المعتاد
 ".أحدهما من أنه على اقاالتف مع فیه مختلفٌ  أنه ال المعتاد، عن الخارج قبیل من أو"

له المالكیة من أنه ال ُینظر إلیه مع اتفـاقهم علـى ،نعم تحدیـد  ال �ختلف اإلمام الشافعي مع ما أصَّ
هـــذا الحـــرج وهـــذه المشـــقة أنهـــا خارجـــة أو غیـــر خارجـــة، فمـــن قـــال برفعـــه، رأى أنهـــا خارجـــة عـــن 

زاع، ینئـٍذ لـم یتحـرر هنـا محـل النـنها ال تخرج عـن المعتـاد، وحإالمعتاد، ومن قال �عدم رفعه، قال: 
 محل النزاع إذا وِجد الخالف في مسألٍة یتفقون على تحر�رها.

 .اك، فال خالف حینئذٍ أما إذا لم ُ�حرر مورد الخالف هنا غیر مورد الخالف هن
 �كــل فإنــه فیــه، شــاح�ُ  اخاًصــ فتســمیته اوأ�ًضــ ، مــن أنــه علــى االتفــاق مــع فیــه مختلــفٌ  أنــه ال"

 .�عض دون  التعیین على المكلفین ببعض امختًص  لیس إذ خاص، غیر عامٌ  اعتبارٍ 
 مومفـالع والتوسعة، الرخصة فیه تقع ما جنس ومن المعتاد، عن خارجٌ  هو ما �الحرج عنى و�ن

ــه والخصــوص ــإن فهمــه، شــكل�ُ  ممــا اأ�ًضــ فی ــل مــع للحــرج ســببٌ  مــثالً  الســفر ف  الصــالة تكمی
 م،�عـا لـیس وهـو التخفیـف فیـه رعُشـ قـد والمـرض ام،عـ فهـذا التخفیف، فیه عرِ شُ  وقد والصوم،

 الصـالة إكمـال علـى �قـدر ال مـن المرضـى مـن إذ مـرض؛ �ـل فـي التخفیـف �سـوغ ال أنه �معنى
 قـدر،� ال مـن ومـنهم ،الصـوم علـى �قـدر من ومنهم ذلك، على �قدر من مومنه ا،قاعدً  أو اقائمً 
 ".نفسه في المكلفین من واحدٍ  �ل �خص فهذا

ــو�ن اتحــدو  ، مــا نقــول: إن الرخصــة إذا حلــت و�ــاءً  اا فــي نفــس المــرض، �عنــي صــار المــرض عام�
لفـالن؛ ألنـه ُأصـیب بهــذا الو�ـاء تحـل لفــالن؛ ألن هـذا خـاص و�ن شــمل النـاس �لهـم؛ ألن نصــیب 
كل واحٍد مـنهم مـن هـذا المـرض �ختلـف عـن نصـیب اآلخـر، فتجـد الجمیـع مرضـى �مـرٍض واحـد، 

لي قائًمـــا، ومـــنهم ال �ســـتطیع، ومـــنهم مـــن ال �ســـتطیع إال إ�مـــاء، لكـــن مـــنهم مـــن �ســـتطیع أن ُ�صـــ
ومنهم من �ستطیع أن �صوم، ومنهم من ال �ستطیع إال أن األمـراض تمُكنهـا فـي األبـدان متفـاوت 

 .وصف وقید مؤثِّر یتفق فیه الجمیع�خالف السفر 
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 الـكٌ م فیـه �خـالف ال ولكن ،خاٌص  أنه فالظاهر الجملة، على التخفیف فیه رعشُ  فقد ذلك، ومع"
 ".الشافعيو 

 الشافعي.
 واو عندك؟ هطالب: ما فی

ـــله فـــي أصـــل المســـألة خـــالف مالـــك مـــع  ال ال؛ ألن الخـــالف فـــي أصـــل المســـألة بینهمـــا مـــا أصَّ
 الشافعي.

 طالب:.........
 ال ال، بدون واو. 

 المـرض یـدتقی عنـد العام الحرج من هذا جعلوا �كونوا أن إال الشافعي مالكٌ  فیه �خالف ال ولكن"
 مالــكٌ  فیــه خــالف�ُ  وال العــام، قســم إلــى ذاك إذ فیرجــع المعتــاد، غیــر الحــرج فیــه �حصــل �مــا

 فٌ تخفیـ لـه �كـون  أن عـد�ُ  حـرجٍ  مـن فمـا و�ال الخـاص، تمثیـل �صـعب ذلـك وعند ا،أ�ًض  الشافعي
 ".واحد دٌ فر  إال الوجود في منه �قع ال أن اتفق و�ن عام، وهو إال �اختالفٍ  أو �اتفاقٍ  مشروعٌ 

ـــ {نعـــم التخفیـــف علـــى المـــر�ض ال ُیالحـــظ فیـــه مـــر�ض واحـــد  ـــى َس ـــُتم مَّْرَضـــى َأْو َعَل  َفٍر}َوِ�ن ُ�ن
ال ُیالحظ فیه مر�ض واحد، إنما ُیالحظ فیه �ل مـن اتصـف بهـذا المـرض مـع عـدم  ]٤٣[النساء:

ع القدرة، فهو من جهة فیه عمـوم، ومـن جهـة فیـه خصـوص، الوصـف المـؤثِّر المـرض �شـمل جمیـ
المرضـــى، لكـــن تفـــاوت المرضـــى فـــي تمكـــن المـــرض مـــن �ـــل واحـــٍد مـــنهم �جعلهـــم یتفـــاوتون فـــي 

 .، و�ال فأصل مقتضي التخفیف موجوداألحكام
 إال ةالشـر�ع فـي متصـورٍ  غیـر فهـذا مخصوصـین، لقومٍ  أو وحده له التشر�ع �كون  أن ردِّ قُ  و�ن"

 ".-وسلم علیه هللا صلى -النبي �ه اختص ما
�ة معروفـة، وقـد ُألِّـف فیهـا المؤلفـات، للسـیوطي الخصـائص فـي ثـالث مجلـدات، والخصائص النبو 

 نعم.
 ".أصحا�ه أحد �ه خص أو"

 أو ُخص.
 ".الجذعة �العناق بردة أبي �تضحیة ،أصحا�ه أحد �ه صخُ  أو 

قبل صالة اإلمام هذه ال ُتجزئ، فقیـل لـه: �اإلعـادة أعـد، فقـال: مـا عنـدي إلـى  �عني حینما ضحى
فــالجمهور علــى أن الجذعــة ال ُتجــزئ،  ،»ضــح بهــا وال ُتجــزئ عــن أحــٍد غیــرك«ل: جذعــة، فقــا

 ،الجذعة من الماعز ال ُتجزئ عند عامة أهل العلم، وشیخ اإلسالم جعـل الخصـوص فـي الوصـف
مــن �ــان فــي مثــل وصــفه ُتجــزئ عنــه �ــأن ســبق اإلمــام وضــحى، ثــم �عــد ذلــك مــا وجــد إال جذعــة 

 علــى الشــخص، فلــو �ــان فــي مثــل حالــه ُتجــزئ عنــه وال ُتجــزئ، فحمــل الخصــوص علــى الحــال ال
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ُتجزئ عن أحٍد غیره في غیـر حالـه، وال شـك أن �ـالم شـیخ اإلسـالم فیـه مـا فیـه؛ ألن الظـاهر فـي 
  .شخصه ال حاله »وال ُتجزئ عن أحٍد غیرك«النفي 

 ".ذلك �عد ما دون  النبوة بزمان مختصٌّ  فذلك ،خز�مة وشهادة"
�حــدوث  -علیــه الصــالة والســالم–ا عــن شــهادة اثنــین؛ ألنــه شــهد للنبــي شــهادة خز�مــة ُ�كتفــى بهــ

هادته �شـهادة اثنـین البیع، وقال: ُنصدقك على خبر السماء، وال ُنصدقك فـي صـفقة بیـع، فجعـل شـ
 .�ه وهذا خاصٌّ 

ـ �ـان ومـا �لهـم، للنـاس اعام�ـ �ـان مـا والعمـوم �الخصـوص یر�ـد لعلـه: قیـل فإن"  عضبـب اخاص�
 .ذلك أشبه وما الناس، �عض أو األزمان، عض� أو األقطار،
 ذلـك يفـ عـام الصـنف أو النـوع إلـى �النسـبة الحـرج فإن فیه، نظریُ  مما اأ�ًض  هذا نأ: فالجواب

 المتعینین". األشخاص ببعض اخاص�  فیه الحرج �ان ما الخاص حقیقة ألن خاص؛ ال الكلي
 الُمعینین.

 علـى أو ،النبـوة زمان في تصوریُ  إنما ذلك و�ل نة،المعی األمكنة أو المعینة، األزمان �عض أو"
 ".غیره علیه قاس�ُ  ال وجهٍ 

 ،الـدم نعم العموم والخصوص منه العموم المطلق، ومنه العموم الُمقید، فمثًال القارن والمفـرد یلزمـه
 كَ {َذِلـ ،دم المتعة والقران، لكن إن �ان مكی�ا �ـان أهلـه مـن حاضـري المسـجد الحـرام، نعـم ال یلزمـه

هـو  جماعـة؟أم هـل هـذا شـخص  لكـن ،]١٩٦[البقرة: ِلَمن لَّْم َ�ُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم}
لكنـه عـاٌم فـي األشـخاص، افتـرض أن فـي مكـة مـن الحجـاج مائـة ألـف،  ،خاص من حیـث المكـان

 م التمتـع علـىحج من أهل مكة مائة ألف �لهم قرنوا بین الحج والعمرة أو تمتعـوا إن �ـان �حـق لهـ
 قول.

 .�النسبة للجهة سبة لألشخاص، خاصٌّ �الن المقصود أن هذا عامٌّ 
 ".الدافة زمن األضاحي لحوم ادخار عن كنهیه"

ن عـ -علیه الصالة والسـالم–نعم الدافة قوم وفدوا إلى المدینة في أ�ام عید األضحى، فنهى النبي 
ــو ُأبــیح لهــم االدخــار مــا ادخــار لحــوم األضــاحي فــوق ثــالث؛ مــن أجــل الدافــة، مــن أ جــل هــؤالء ل

�ـام أُتُصدُّق على هؤالء، لكن لمَّا منعوا من االدخـار، فـال �سـتطیعون أكـل �ـل مـا ذ�حـوا فـي ثالثـة 
و مـن أن العلـة إنمـا هـن ال ُبد من أن یتصدقوا على هذا، ثم �عد ذلك ُنسخ النهي عن االدخار وُ�ـیِّ 

 أجل الدافة.
 د،المسـاج سـائر علـى فضـلها من اشتهر �ما الثالثة المساجدو  �االستقبال، الكعبة و�تخصیص"

 .متأتٍّ  غیر العر�ي ابن مسألة في هذا مثل رفتصوُّ 
 شـاملٍ  جـنسٍ  تحـت داخـلٌ  صـنفٌ  أو نوعٌ  هو حیث من خصوص الصنف أو النوع ففي: قیل فإن
 .ولغیره له
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 وهــو الطــرفین أحــد فلــیس ،ینحصــر ال لمتعــددٍ  شــامالً  �ونــه جهــة مــن عمــوم اأ�ًضــ وفیــه :قیــل
 فیهـا الحـرج ألن أولـى؛ العمـوم جهـة بـل العمـوم، وهـو ،اآلخـر الطـرف مـن �ـه أولـى الخصوص

 لصـنفا أو النـوع ذلك فنسبة الحكم، في �ه للحق آخر اصنفً  أو آخر انوعً  لحق لو �حیث ،كليٌّ 
 يفـ الجـنس ذلـك أفـراد �عـض نسـبة الواحـد الجنس تحت الداخلة األصناف أو األنواع سائر إلى

 و�ن الـبعض، فـي ثبـت �عضـها فـي الحكـم ثبـت فـإن أفـراده، جمیـع إلى السفر أو المرض لحوق 
 هـافی األمـر �كـون  أن ینبغـي فمسـألتنا اإلمـامین، بـین علیـه متفـقٌ  وهذا البعض، في سقط سقط
 ".كذلك

فیعــود أن ســبب االخــتالف الســبب فــي اخــتالف تحقیــق المنــاط، �عنــي المســألة التــي ُ�خــالف فیهــا 
ر المسألة التي ُ�خـالف فیهـا الشـافعي، وسـبب اخـتالفهم عـدم تحر�ـر محـل النـزاع، هـو فیـه مالك غی

 مالـك هـو غیـر الجـائز عنـد هذا ینحى إلى المنع، وهذا ینحى إلى الجواز، لكـن الممنـوع عنـد،نزاع 
 .الشافعي

 عـام، هـوو  ا،غالًبـ عنـه ینفـك ال �مـا للمـاء الالحق التغیر مثل �ان ما بذلك یر�د لعله: قیل فإن"
ـ االنفكـاك عـدم �ـان إذا �مـا ،خاص أو ذلك، وشبه والطحلب كالتراب  إنفـ المیـاه، بـبعض اخاص�

 هـل ،البحـر ماء في لفاختُ  و�ذلك لخصوصه، ؛فیه مختلفٌ  والثاني لعمومه، ؛ساقطٌ  األول حكم
 ".فالخ ففیه ،اخصوًص  المیاه في األوراق بتفتت و�التغیر خاص، متغیرٌ  ألنه ال؟ أم طهورٌ  هو

ـــل:  ـــر، فالتفتـــت غیـــر  ان �ونـــه طهـــورً إو�ذا قی إنمـــا هـــو للمشـــقة الحاصـــلة �ســـبب اتقـــاء هـــذا الُمغیِّ
قیـه وال ا، أما �النسبة للتفتیت �ونـه ُیوضـع فیـه هـذا ال �شـق تو ، إذا تغیر �التفتت صار شاق� التفتیت

 التحرز منه.
علــى حكــم أنــه إذا تغیــر ال  و�ذا اختلــف اثنــان فــي مــاٍء هــل هــو متغیــر أو غیــر متغیــر؟ هــم یتفقــون 

�جوز الوضوء �ه، إال أنهما واحد �قول: إنـه تغیـر وصـل إلـى حـد التغیـر، والثـاني �قـول: لـم �صـل 
 .مثل مسألة اختالف مالك والشافعي إلى حد التغیر، ومثل هذا التغیر محتمل، �كون 

ن عائـٌد ن اإلمـامیي �تبتها أنا مستقیمة (السـبب فـي االخـتالف بـی�ا شیخ العبارة هذه الت طالب:
  إلى االختالف في جهة تحقیق المناط، أي: عدم تحر�ر محل الخالف)؟

فـي  فالمسألة الصورة التي ُ�خالف فیها مالك غیر الصورة التي ُ�خـالف فیهـا الشـافعي، مثـل مـا قلنـا
 ،اإلــى �ونــه طــاهرً  االمــاء المتغیــر ســواء، هــم �لهــم یتفقــون علــى أن المتغیــر ینتقــل مــن �ونــه طهــورً 

 .قول: ما وصل إلى الحد الذي ُ�منعلكن واحد منهما �قول: وصل إلى الحد الذي ُ�منع، والثاني �
 ".خالف ففیه اخاص�  �ان و�ن سقط، اعام�  �ان إن النكاح قبل والطالق"

نـي فقال: �ل امرأٍة أتزوجهـا فهـي طـالق، هـذا �سـقط؛ ألن فیـه حـرج ومشـقة، �ع"إن �ان عاًما" نعم 
-نفســه مــن النكــاح مطلًقــا، وهــذا علــى خــالف هــدي المصــطفى وســائر المرســلین  معنــاه أنــه �حــرم

 .-علیهم الصالة والسالم
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س �عني قال: إن تزوجت مـن قبیلـة �ـذا أو إن تزوجـت فالنـة هـذا لـی ا ففیه خالف""و�ن �ان خاص� 
 . لطالق قبل النكاح على جهة العمومفیه من المشقة مثل ما في ا

 مـن وأ السـودان مـن أو الفالنـي البلـد مـن أو فـالن بنـي مـن أتزوجهـا امـرأة �ـل: قـال إذا كما" 
 تهااشـتر� أمـةٍ  �ـل ومثلـه طـالق، فهـي ذلـك، أشـبه ومـا ثیـٍب  �ـل أو أتزوجهـا �كرٍ  �ل أو البیض
 طــالق، أتزوجهــا حــرة �ــل: قــال لــو �مــا الخــاص، مــن الــوطء قصــد إلــى �النســبة هــو حــرة، فهــي

 لسـودانا مـن اشتر�تها أمةٍ  �ل: فیه قال فإن فیسقط، عامال من لكالمِ  طلقمُ  قصد إلى و�النسبة
 .المسائل من ذلك وأشباه الخالف، فیه وجرى  ا،خاص�  كان

 اءاألشـی هـذه فـي الخـالف نـص أن إال �المه، علیه یؤخذ ما أقرب وهو ممكن، هذا أن فالجواب
 ثلــةاألم هــذه فـي حقــق�ُ  أن �جــب �االعتبـار الشــافعي وعـن االعتبــار، �عــدم مالـكٍ  عــن وأشـباهها

 ".األصول نظر إلى �النسبة ال الفقه، علم إلى �النسبة غیرها وفي
 مــا الفــرق بــین الفقــه واألصــول؟ �النســبة إلــى علــم الفقــه فــي المســائل الجزئیــة، �عنــي فــي �ــل مســألة

جزئیة في الطهارة، في الصالة، فـي الز�ـاة �ـل مسـألة جزئیـة، لكـن �النسـبة إلـى علـم األصـول فـي 
 .ُ�ستمد منها هذه المسائل الجزئیةامة التي هي أصول الفقه التي األصول الع

 العـام حـرجال فإن قال، ما �قتضي األصولي والنظر ،هناها  المراد فهو الخالف، ثبت إذا أنه إال"
 عنـه، كـاكاالنف أمكـن إذا فأمـا المتقدمـة، �األمثلـة عنـه، االنفكاك في لإلنسان قدرة ال الذي هو

 ال ذإ أخـف؛ �ـان و�ن آخـر حـرجٌ  فیـه �كـون  قـد عنـه االنفكـاك أن إال طالق،�ـإ عامٍ  �حرجٍ  فلیس
 .ذلك في الناس أحوال الختالف مشقة؛ دون  عنه االنفكاك �طرد
 ذا عتبـاراال بهذا فكان وجودها، مع �طرد ال �ذلك مشقة دون  عند االنفكاك �طرد ال فكما اوأ�ًض 

 العــادة فــي عنــه انفكــاك ال الــذي لعــاما الطــرف: وواســطة طــرفین ذات المســألة فصــارت نظــر�ن،
ــة، ــه الجار� ــاك �طــرد خــاص طــرف و�قابل ــه االنفك ــر مــن عن ــر حــرج غی  �الخــل المــاء هــذا �تغی
 .واجتهاد نظر محل هي الطرفین بین دائرة وواسطة ونحوه، والزعفران

 ."أعلم �هللا 
 .اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه


