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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 سمِّ.

 أحسن هللا إلیك.  طالب:
، ینبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نالحم

 أما �عد،
ــ :-رحمــه هللا تعــالى-فیقــول المؤلــف   ــة عشــرة: لمــا �ــان التكلیــف مبنی� ــى "المســألة الثالث ا عل

 ولإلـى دخـ لما ینبني علیها �النسـبة ؛استقرار عوائد المكلفین، وجب أن ُینظر في أحكام العوائد
 المكلـف تحــت حكـم التكلیــف. فمــن ذلـك أن مجــاري العـادات فــي الوجــود أمـر معلــوم ال مظنــون،

أحــدها: أن الشــرائع  وأعنــي فــي الكلیــات ال فــي خصــوص الجزئیــات. والــدلیل علــى ذلــك أمــور؛
 .�االستقراء إنما جيء بها على ذلك"

إذا وصــلت إلــى حــد  �عنــي فــي الجملــة: عامــة النــاس وعمــومهم ظــروفهم واحــدة، مــن حیــث المشــقة
فــإنهم �شــتر�ون فیهــا، و�ــؤمرون بتــأخیر الظهــر لوجــود الحــر مــثًال، وال �قــال: فــالن ال یتضــرر فــي 

لكـد الحر وفالن یتضرر؛ ال، �لهم. المشقة الالزمـة للمسـافر غالًبـا ُینظـر فیهـا إلـى عمـوم النـاس، ا
كـامهم فیـه واحـدة، مـا والكدح من أجل الكسب ال شك أنه �شق على الناس �لهم، لكن مـع ذلـك أح

ـــه الضـــرب فـــي  ـــاح لغیـــره، أو هـــذا �ســـهل علی ـــه مـــا ال یب �قـــال: هـــذا �شـــق علیـــه التكســـب فیبـــاح ل
األمصــار واألقطــار و�كســب المــال مــن وجــوه متعــددة فیوجــب علیــه مــن الز�ــاة أكثــر مــن غیــره. ال، 

مـــن ال ومـــنهم  ،مـــنهم مـــن یتحمـــل ؛النـــاس فـــي عوائـــدهم واحـــدة؛ هـــذا األصـــل فـــیهم، قـــد یتفـــاوتون 
 .یتحمل

األصــل أنهــم ســواء، و�نظــر فیــه إلــى أوســاط النــاس فــي مثــل هــذه العوائــد. النــاس سواســیة أمــام  
�عنــي الظــروف المــؤثرة فــي  ،نظــًرا ألن الظــروف المحیطــة بهــم ســواء، فــي الجملــة ؛التشــر�ع العــام

خلـه داواة، هذا التشر�ع سواء. لكن قد �قول قائل: لماذا الناس سواسیة، واإلسالم جاء �العدل والمس
أو ال دخـل لـه؟ نقـول: ال، مثـل هـذا لـیس مـن التشـر�ع العـام،  ،وهذا دخله ألـف ،الشهري مائة ألف

وجده واجتهاده ثم جده واجتهـاده؛ ألن �عـض النـاس عنـده  -جل وعال-هذا �لٌّ �خضع لتوفیق هللا 
 ن رزق. وهـذا أ�ًضـامن الخبرة والمعرفـة مـا ال یوجـد عنـد غیـره، ومـن وراء ذلـك �لـه مـا ُ�تـب لـه مـ

ــ ب ینبغــي للمســلم أال َینظــر إلیــه؛ ألنــه مــا ُخلــق لهــذا، إنمــا ُخلــق لتحقیــق العبود�ــة، وهــم فــي مطال
ــ االعبود�ــة ســواء، مــا �مكــن أن �قــال: أنــت تصــلي الظهــر خمًســ ، �لهــم �صــلون اوأنــت تصــلي ثالًث

 .ئدهم وأحكامهم التكلیفیة العامةالظهر أر�عة. فهم في عوا
�عـــض الظـــروف الطارئـــة، أهـــل األعـــذار ُ�عـــذرون فـــي �عـــض التشـــر�ع، الـــذي ال �خـــرج عـــن ذلـــك و 

�ســـتطیع الصـــالة مـــن قیـــام �صـــلي وهـــو قاعـــد، لكـــن الـــذین �ســـتطیعون �لهـــم یلـــزمهم الصـــالة فـــي 
الفر�ضــة قائًمــا ســواء �ــان أمیــر المــؤمنین أو الز�ــالین والحمــالین واإلســكاف وغیــرهم، مــا �ختلفــون. 
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وهــذا  ،وهــذا فطرتــه صــاع، ولــو �ــان هــذا مــن أغنــى النــاس ،رتــه صــاعأمــام التشــر�ع العــام هــذا فط
 وذاك فطرته صاع. ،، �جد صاًعا زائًدا عن قوت یومه، هذا فطرته صاعافقیرً 

هـــذا �النســـبة للتشـــر�ع العـــام، هنـــاك ظـــروف تحتـــف بـــبعض األشـــخاص تجعـــل الشـــرع ینظـــر إلـــیهم 
ن ال لـــذواتهم وأشخاصـــهم، و�خفـــف عـــنهم �عـــض األشـــیاء؛ هـــذا شـــيء، لكـــ ،�عـــین، برؤ�ـــة خاصـــة

للوصف الذي تلبسوا �ه، فإذا تلبس �ه غیـره اسـتحق هـذا الحكـم، فـال �قـال: ز�ـد مـن النـاس �صـلي 
ا لــم ألنــه ال �ســتطیع القیــام، وأنــت إذ ؛ بــل؟ نقــول: ال، ال ألنــه ز�ــدامــا أصــلي جالًســ لمــاذا ،اجالًســ

�ــاختالف الوصــف ال �ــاختالف أنــت مثــل ز�ــد. فــالحكم اختلــف فتســتطع القیــام فــي یــوم مــن األ�ــام 
 الشخص.

لد وقل مثل هذا مثًال في �اب الهبات والعطا�ا والوصا�ا وغیرها: ال وصیة لوارث، و�جب على الوا
أن �ســوي بــین أوالده �أشخاصــهم، أمــا أوصــاف: هــذا معــاق اشــترى لــه آالت تخدمــه، ال �مكــن أن 

أر�ـد  ح یر�د زوجة، مـا �قـول الصـغیر: أنـا�قول الثاني: أنا أر�د مثل هذه اآلالت. هذا بلغ حد النكا
 . أمر عام للجمیع ال یتخلف عنه أحدزوجة. فهذا 

لق موضوعة "ولتعتبر �شر�عتنا، فإن التكالیف الكلیة فیها �النسبة إلى من �كلَّف من الخ طالب:
 .على وزان واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتیب واحد"

و��جـــاب الحـــج مـــرة واحـــدة فـــي أصـــل الشـــرع وصـــوم �عنـــي مثـــل مـــا قلنـــا فـــي الصـــلوات والز�ـــوات 
ــوَ رمضــان علــى الجمیــع، لكــن مــن أراد أن یتــزود مــن الخیــر تــزود  ــَر الــزَّاِد التَّْق ــِإنَّ َخْی ة: [البقــر  ى}{َف

ن في عمـره، ا]، ال على سبیل الوجوب واإللزام، ما �قول له: فالن قوي شدید قادر علیه حجت١٩٧
 الستطیع �مشقة �الغة، �قال له: لیس علیـك حـج. ال، إنمـا الـذي ال. أو �قال: هذا ال �ستطیع أو �

 . ما هو مستطیع، مشروط �االستطاعة �ستطیع نعم
 ."ال اختالف فیه �حسب متقدم وال متأخر، وذلك واضح في الداللة" طالب:

والذي جاء في تكلیـف الصـحا�ة سـاٍر إلـى قیـام السـاعة؛ هـذا �النسـبة للوجـوب والحظـر، مـا یوجـب 
الصـــحا�ة یوجـــب علـــى غیـــرهم، ومـــا �حـــرم علـــیهم �حـــرم علـــى غیـــره. لكـــن ال شـــك أن هنـــاك علـــى 
أنكـم «تعتري �عض األحكام، �عني جاء فـي �عـض اآلثـار �عـض األخبـار �حسـنه �عضـهم:  اظروفً 

، »فــي زمــان مــن عمــل فیــه بتســعة أعشــار الشــرع هلــك، وســیأتي زمــان مــن عمــل فیــه �العشــر نجــا
بقــى التكــالیف األخــرى مــن المســتحبات وتــرك المكروهــات ت، لكــن �عنــي العشــر هــذا هــو الواجبــات

ال تجـد مـن �عینـك؛  ،اوأمور �حتاج �عض الناس مع المشقة الشدیدة في آخـر الزمـان ال تجـد معیًنـ
ولـــذا �قـــرر أهـــل العلـــم فـــي �ثیـــر مـــن المناســـبات �قولـــون: حســـنات األبـــرار ســـیئات المقـــر�ین. هـــذا 

فـرط ولـو  وأعانه هللا علیها، یؤاخـذ مـا ال یؤاخـذ غیـره فیمـا إذا ،دةهذا الذي اعتاد هذه العبا ،المقرب
 . ا�مستحب أو ارتكب مكروهً 
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نــب ان اإلمــام إذا انصــرف إلــى المــأمومین �عــد الســالم، فــرأى �عــض المــأمومین اثنــین �جإوقلنــا: 
: ي جـاء �صـلي، والثـاني �قـولذن، أحـدهما �قـول: الحمـد هلل، الـاوهـذا ر�عتـ ،�عض فاتـه هـذا ر�عـة

هـذا  لماذا؟ ألن الناس یتفاوتون فـي ،فعًال سبحان هللا! �یف تفوته ر�عة؟ أال یتفاوت الناس؟ �مكن 
 . وما حرمه هللا ورسوله ،الباب، في �اب القدر الزائد على ما أوجب هللا ورسوله

ــة علــى أن موضــوعات التكــالیف وهــي أفعــال المكلفــین �ــذلك،  طالــب: "وذلــك واضــح فــي الدالل
ائـد تلفـت العو لفین إنما تجري على ترتیبها إذا �ان الوجود �اقًیا علـى ترتیبـه، ولـو اخوأفعال المك

ن في الموجودات القتضـى ذلـك اخـتالف التشـر�ع واخـتالف الترتیـب واخـتالف الخطـاب، فـال تكـو
 .الشر�عة على ما هي علیه، وذلك �اطل"

ن مـ اال �سـتطیع القیـام، وفالًنـمـن النـاس  االذي شرع هـذه الشـرائع �عـرف أن فالًنـ -جل وعال-هللا 
لكــن ال �ســتطیع الســجود، فــالن مــن النــاس... لمــاذا ال ُیــنص علــى هــؤالء  ،النــاس �ســتطیع القیــام

�أعیــانهم؟ فــي القضــا�ا الخاصــة ال تنتهــي، فیكلــف النــاس مــن التكلیــف أضــعاف أضــعاف مــا هــم 
لیبـــین فیـــه جمیـــع هـــذه  ، �ـــم نحتـــاج مـــن جـــزءاعلیـــه؛ ألنـــه بـــدًال مـــن أن �كـــون القـــرآن ثالثـــین جـــزءً 

یــنص علیــه وعلــى قدرتــه، وأنــت �جــب لــى أســفار �ثیــرة، إذا �ــان �ــل شــخص التفاصــیل؟ نحتــاج إ
 أفـراد النـاس ال �مكـن أن یـدخلوا تحـت ،�ـذاألنك تسـتطیع  ؛علیك أن تر�ع، وأنت ال یلزمك الر�وع

  . عامة یندرج فیها �ل من اتصف بها الحصر؛ فلذا �أتي الشرع �قواعد
ختلفـة موالثاني: أن اإلخبار الشرعي قد جاء �أحوال هذا الوجـود علـى أنهـا دائمـة غیـر " طالب:

 .إلى قیام الساعة"
نعــم. هــذا األصــل، لكــن هنــاك أحكــام مؤقتــة تنتهــي بــزمن معــین، فنــزول المســیح فــي آخــر الزمــان 

زول ُنسـخ بنـ أحكام تنتهـي: ال �قبـل إال اإلسـالم وال �قبـل الجز�ـة، هـل نقـول إنـه هینتفي أحكامه، فی
ثــم  -علیــه الســالم-مؤقــت بوقـت معــین بنــزول عیســى  ،إنــه شــرع �شــر�عة محمــد :عیسـى؟ أو نقــول

 �عد ذلك ینتهي التوقیت؟ 
"كاإلخبـــار عـــن الســـماوات واألرض ومـــا بینهمـــا ومـــا فیهمـــا مـــن المنـــافع والتصـــار�ف  طالـــب:

 .واألحوال، وأن سنة هللا ال تبدیل لها، وأن ال تبدیل لخلق هللا"
م. �عني ولذا من الخطأ البین الفادح إخضاع النصوص للنظر�ات؛ ألن النظر�ات لیست حقائق نع

علمیة، إنما هـي تجـارب، و�سـارع �عـض النـاس إذا ُوجـد نظر�ـة أن �سـتدل لهـا مـن الكتـاب أو مـن 
 مطا�قة االختراعات العصر�ة لما جاء عـن سـید البر�ـة! و�نـزل علیهـا أحادیـث، ثـم �عـد ذلـك ،السنة
یــنقض مــا اخترعــه، مــاذا نصــنع �اآل�ــة والحــدیث الــذي نزلنــاه علــى هــذا ا ئً المختــرع �كتشــف شــیهــذا 

 االختراع؟! 
خـالف "كما جـاء �ـإلزام الشـرائع علـى ذلـك الـوزان أ�ًضـا، والخبـر مـن الصـادق ال �كـون � طالب:

 مخبره �حال، فإن الخالف بینهما محال. 
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ِف فر ما ُعرف الدین من أصـله فضـًال عـن َتَعـوالثالث: أنه لوال أن اطراد العادات معلوم، لَ  وعـه؛ رُّ
زة، سـطة المعجـألن الدین ال ُ�عرف إال عند االعتراف �النبوة، وال سبیل إلـى االعتـراف بهـا إال بوا

 .وال معنى للمعجزة إال أنها فعل خارق للعادة"
ر األمر هل هو جـاإًذا ال بد من معرفة العادة، من معرفة العادة المطردة؛ من أجل أن نعرف هذا 

ة على العادة أو خارق على العادة؟ فإذا لم نعـرف هـذا األمـر أنـه جـار علـى العـادة أو خـارق للعـاد
 ألنك أنت تقول: معجزة خارقـة للعـادة، �قـول ؛ما عرفنا معجزات وال �رامات؛ ألن أمورنا مضطر�ة

 العادة التي تحتكم إلیها وترجع إلیها؟  ومالك: ال، 
�مــا  فعــل خــارق للعــادة إال �عــد تقر�ــر اطــراد العــادة فــي الحــال واالســتقبال "وال �حصــل طالــب:

ــارن  ــر مق ــدر وقوعــه غی ــو ُق ــروض ل ــل المف ــادة إال أن الفع ــى للع ــي الماضــي، وال معن اطــردت ف
لـم عُ للعـادة،  للتحدي لم �قع إال على الوجه المعلوم في أمثاله، فـإذا وقـع مقترًنـا �الـدعوة خارًقـا

مـا حصـل لَ الًفا لما اطرد إال والداعي صادق، فلو �انت العادة غیـر معلومـة أنه لم �قع �ذلك مخ
 .العلم �صدقه اضطراًرا"

ــ  لیكــون معجــزة، �عنــي �یــف ؛بــدعوى النبــوة انعــم. ال بــد أن �كــون هــذا األمــر الخــارق للعــادة مقروًن
جـــل - نعـــرف أنـــه صـــادق؟ إذا ُخرقـــت لـــه العـــادة، وال ُتخـــرق العـــادة لكـــاذب. �عنـــي هـــل �مكـــن هللا

لیؤ�ـده  ؛إنمـا خـرق لـه العـادة -جـل وعـال-یؤ�د من �كذب علیه �معجزة؟ ال �مكن؛ ألن هللا  -وعال
 یــد. ولــو لــم یــدع النبــوة ثــم جــاء مــا �خــرق العــادة علــىعجــزة، ولــو افترضــنا أنــه �ــذب لمــا أبهــذه الم

عـن و ء عـن هللا مطـابق لمـا جـاید�ه، ما اعترفنا �أنه نبي و�ن اعترفنا �أنـه ولـي إذا عرفنـا أن عملـه 
 . رسوله
لــك "فلــو �انــت العــادة غیــر معلومــة لمــا حصــل العلــم �صــدقه اضــطراًرا؛ ألن وقــوع مثــل ذ طالــب:

نبنـى االخارق لم �كن ُیدعى بدون اقتران الدعوة والتحدي، لكن العلـم حاصـل، فـدل علـى أن مـا 
 علیه العلم معلوم أ�ًضا، وهو المطلوب.

والـدلیل  أن اطراد العوائد غیر معلوم، بل إن �ان فمظنون، فإن قیل: هذا معاَرض �ما یدل على 
ا تمرار إنمـعلى ذلك أمران؛ أحدهما: أن استمرار أمر في العاَلم مساٍو البتـداء وجـوده؛ ألن االسـ

د فــي هــو �اإلمــداد المســتمر، واإلمــداد ممكــن أن ال یوجــد، �مــا أن اســتمرار العــدم علــى الموجــو 
لعـدم، ُوجد حصل أحد طرفي اإلمكان مـع جـواز �قائـه علـى أصـل االزمن األول �ان ممكًنا، فلما 

ن فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن، وعدمـه �ـذلك. فـإذا �ـان �ـذلك، فكیـف �صـح مـع إمكـا
 .هل هذا إال عین المحال؟" ؟عدم استمرار وجوده العلُم �استمرار وجوده

ى النبـوة، أوًال هـذه الـدعوى و�عـث �عني هذا تناقض، هذه شـبهة تـورد علـى مـا تقـدم، �عنـي إذا ادعـ
هــذا النبــي ممكــن، �معنــى أنــه لــیس بواجــب لذاتــه وال ممتنــع لذاتــه، ممكــن، إًذا هــو داخــل فــي حیــز 

أن ُیدعى استمراره �مخـالف للعـادة المضـطردة، �عنـي  وانتهاءً  الممكن، فكیف ُیدعى للممكن ابتداءً 
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. هذا الكالم �الم منطقي مقضي علیه ما �أتي على ذ�ره �مخالف للعادة المضطردة من معجزات
�عثه للناس، �عنـي أنـت تبحـث هـذا قبـل �عثـة نبـي ممكـن،  -جل وعال-�ما حصل من الشرع، هللا 

 ،یبعــث أو مــا ُیبعــث؟ ُ�عــث اآلن، وصــار اآلن حقیقــة معلومــة أن إنــه �مكــن :لكــن إذا ُ�عــث تقــول
 . قق وقوعه ووجودهبل تح ا،وادعى النبوة وأؤ�د �المعجزات، ما صار األمر ممكنً 

 ؟جوده"أمر في العاَلم مساٍو البتداء و  �قصد بـ"استمرار -أحسن هللا إلیك-ماذا: �عني طالب
 .نعم

  �عني هل.... طالب:
، �عنــي �عثــة نبــي آخــر ممكــن أال یوجــد، ممكــن یبعــث أو ال یبعــث، "واإلمــداد ممكــن أن ال یوجــد"

 لكن إذا ُ�عث هل نقول مثل هذا الكالم؟ 
 انقضى �عني. ،ال طالب:

 ال �مكن، نعم. 
رى جــ"والثــاني: إن خــوارق العــادات فــي الوجــود غیــر قلیــل، بــل ذلــك �ثیــر، وال ســیما مــا  طالــب:

فـي و من ذلك، و�ـذلك مـا انخـرق لألولیـاء مـن هـذه األمـة  -علیهم السالم-على أیدي األنبیاء 
ح ًذا ال �صـفـي الداللـة، فـإ األمم قبلها من العادات، والوقوع زائد على مجرد اإلمكان، فهو أقـوى 

 .أن �كون مجاري العادات معلومًة البتة"
معنـــى االضـــطراد؟ االضـــطراد أنـــه ال  مـــاإن العـــادات مضـــطردة،  :طیــب، هـــو �قـــول: أنـــتم تقولـــون 

ا، هـل تصـیر  یتخلف عنها شيء، فرد من مفرداتها. طیب، ُخرقـت هـذه العـادات �خـوارق �ثیـرة جـد�
 عادات؟ 

 .ال طالب:
ن معجــزة، وألــف اهــم، هــل تكــون هــذه عــادات؟ افتــرض أنــه ُخــرق ألــف معجــزة أو ألفــعلــى حــد زعم
ن أو أر�عـة آالف أو خمسـة ان �رامة، هل �مكن أن یوجد قاعدة مضطردة �خرمها ألفاكرامة أو ألف

آالف، تســمى قاعــدة؟ نقــول: نعــم، إذا �ــان ینــدرج تحتهــا المالیــین �مكــن، هــذا شــيء �ســیر �النســبة 
قى قواعـد شرعیة منها القواعد الكلیة التي ال �خرج منها شيء، منها قواعد أغلبیة وتبلهذا. القواعد ال

ولـــو ُخرمـــت فـــي �عـــض الصـــور. لكـــن قاعـــدة �خـــرج عنهـــا نصـــف مـــا �مكـــن أن ُیـــدرج تحتهـــا مـــن 
ى فهــذه تبقــ اهــذه قاعــدة؟ ال. لكــن إذا �ــان نســبة مــا َ�خــِرق هــذه القواعــد �ســیرً  :المســائل، هــل نقــول

 . تكن �لیة تبقى قاعدة أغلبیةو لم قاعدة، ول
لقطعـي، "فالجواب عن األول أن الجواز العقلـي غیـر منـدفع عقـًال، و�نمـا انـدفع �السـمع ا طالب:

 .و�ذا اندفع �السمع وهو جمیع ما تقدم من األدلة، لم ُ�فد حكم الجواز العقلي"
ث، هـذا ممكـن قبـل خـتم و�مكـان أن ال یبعـ انبی�ـ -جـل وعـال-نعم. إذا �ـان �اإلمكـان أن یبعـث هللا 

، هــذا �جــوز عقــًال. لكــن مــا الــذي �قــرر الجــواز مــن عدمــه؟ -علیــه الصــالة والســالم-النبــوة �محمــد 
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�عنـــي هـــل هـــذه األمـــور عقلیـــة تُـــدرك �العقـــل لیقـــرر جوازهـــا أو امتناعهـــا �العقـــل، أو أمـــور ســـمعیة 
اختلفــوا فــي وجــوب شــرعیة ال �مكــن أن ُتعــرف إلــى مــن قبــل الشــرع؟ هــذه أمــور شــرعیة. �عنــي إذا 

اإلمامــة هــل تجــب �العقــل أو تجــب �الشــرع أو تجــب...؟ �ــالم، نحــتكم إلــى، إن تنازعنــا فــي شــيء 
 ؟ إلى هللا ورسوله، ما نرده إلى العقل. ..نرده إلى

نعــم الشــرع ال �ــأتي �مــا ینــاقض العقــل، النقــل الصــحیح مطــابق للعقــل الصــحیح. نعــم، لكــن عقــول 
وقـد تلوثـت  ،هـي عقـول صـر�حة :ات مـن المتكلمـین، هـل نقـول�عض من یتكلم في هذه الموضوع

 لشـرع علـى حسـب�أفكار المتقدمین من الفالسفة الذین ال یتدینون بدین؟ ما �مكن أن تقـرر أمـور ا
 . قواعدهم ومصطلحاتهم

 إذا "وال �قـال: إن هـذا تعـارض فـي القطعیـات وهـو محـال؛ ألنـا نقـول: إنمـا �كـون محـاالً  طالب:
 .تعارضا من وجه واحد"

نعــم. إذا اتحــدت الجهــة، إذا تعــارض القطعیــان مــن جهــة واحــدة، نعــم هــذا محــال. لكــن إذا انفكــت 
 اعارًضـوال �سـمى ت ،مـا فیـه إشـكالفالجهة �حصل شيء قـد یوصـف �التعـارض، إذا انفكـت الجهـة 

كـن لفي الحقیقة؛ ألن المورد لیس بواحد. �عني إذا قیل لز�د: ال تقم وال تقعد؛ هذا أ�ـش؟ تعـارض. 
انفكـت  إذا قیل: ال تقم �ا ز�د وال تقعد �ا عمرو، أو: ال تقعد �ا ز�د في الصباح واقعد فـي المسـاء.

 . جهةال
 .، ولیس...""ألنا نقول: إنما �كون محاًال إذا تعارَضا من وجه واحد طالب:

�یف طو�ـل وقصـیر؟ نقـول: نعـم إذا  ،�عني إذا قلت: جاء الطو�ل القصیر، �قول لك: هذا تناقض
مـرادك؟ قـال: �ِهللا طو�ـل القامـة قصـیر  مـاكان النظـر إلـى جهـة واحـدة تعـارض، �عنـي �قـول لـك: 

مــا أم القامــة، نقــول: هــذا تعــارض. لكــن إذا قــال: أقصــد طو�ــل العمــر قصــیر القامــة، فیــه تعــارض 
عني یناقضـه، هـل �]، الضالل مقابل الهدا�ة، ٤[الحج:  {َفَأنَُّه ُ�ِضلُُّه َوَ�ْهِد�ِه}فیه؟ ما فیه تعارض. 

 ...ىإل {َوَ�ْهِد�ِه}عن الصراط المستقیم  {ُ�ِضلُُّه}نقول: تعارض هذا؟ ال، انفكت الجهة، یهد�ه 
 .........طالب:
 نعم. 

 .نعم طالب:
 .........طالب:
نـاع یس �ذلك هنا، بل الجـواز العقلـي هنـا �ـاق علـى حكمـه فـي أصـل اإلمكـان، واالمت"ول طالب:

 .السمعي راجع إلى الوقوع، و�م من جائز غیر واقع؟!"
 مستحیل؟ أم �جوز أن یدخل علینا رجل من هذا الباب، �جوز 

 .�جوز طالب:
 ع؟ مستحیل؟ لكن إذا انتهینا وال دخل أحد، هل یلزم من الجواز الوقو أم �جوز 
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 .ال طالب:
 ال یلزم من الجواز الوقوع. نعم. 

ن أن و�مكـ ،"و�ذلك نقول: العاَلم �ان قبل وجـوده ممكًنـا أن یبقـى علـى أصـله مـن العـدم طالب:
د �ـان یوجد، فنسبة استمرار العدم علیه أو إخراجه إلى الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة، وقـ

 جــوده، ومحــال اســتمرار عدمــه، و�ن �ــان فــيمــن جهــة علــم هللا فیــه ال بــد أن یوجــد، فواجــب و 
 نفســه ممكــن البقــاء علــى أصــل العــدم، ولــذلك قــالوا: مــن الجــائز تنعــیم مــن مــات علــى الكفــر،

 .وتعذیب من مات على اإلسالم"
ظلــم تحــت القــدرة اإللهیــة، لكــن فیمــا أوجبــه هللا علــى نفســه مــن تحــر�م ال نعــم. جــائز �اعتبــاره داخــًال 

 . ما �حصل؟ ال �مكن أن �حصلأم ر، �حصل وتحر�م الجنة على الكاف
م، وتعـذیب مـن مـات علـى اإلسـال ،"ولذلك قالوا: مـن الجـائز تنعـیم مـن مـات علـى الكفـر طالب:

أن ولكـــن هـــذا الجـــائز محـــال الوقـــوع مـــن جهـــة إخبـــار هللا تعـــالى أن الكفـــار هـــم المعـــذَّبون، و 
اهنـا، هب علـى مرمـى واحـد، �ـذلك المسلمین هم المنعمون، فلم یتوارد الجواز واالمتناع والوجـو 

 فالجواز من حیث نفس الجائز، والوجوب أو االمتناع من حیث أمر خارج، فال یتعارضان. 
 فـي ال ،وعن الثاني: أنا قـدمنا أن العلـم المحكـوم �ـه علـى العـادات إنمـا هـو فـي �لیـات الوجـود

لـك علـى ولذلك لم یـدخل ذجزئیاته، وما اعترض �ه من �اب األمور الجزئیة التي ال تخرم �لیة، 
ا وال توقًفـــا فـــي العمـــل علـــى مقتضـــى العـــادات  العلـــم  لبتـــة، ولـــوال اســـتقرارأأر�ـــاب العوائـــد شـــك�

 .�العادات، َلما ظهرت الخوارق �ما تقدم"
على من �خطر بباله إذا توضأ وأراد أن �خرج إلى الصالة �قول: احتمال أن المسجد مهـدوم، هـذا 

ن فیــه أحــد بیتوقــف عــن الخــروج إلــى المســجد لوجــود هــذا االحتمــال مســتحیل؟ جــائز، لكــأم جــائز 
 ؟الجائز
 .�عید طالب:

أنـا  مـا �مكـن �ِهللا أن �قـول: مـا، والذي یر�د الصـالة ما فیه أحد، إال واحد من أصله ما هو مصلٍّ 
طــالع احتمــال أن المســجد مهــدوم؛ ألن هــذا أمــر جــائز ممكــن، هــو جــائز فــي العقــل ممكــن، لكــن 

رك العـادات طردة. أنـا أذهـب إلـى المسـجد �ـالیوم خمـس مـرات ونجـده قـائم. نعـم. فـال ُتتـالعادة مض
 . لمجرد هذه االحتماالت

دلـة علـى "ولوال استقرار العلم �العادات لما ظهـرت الخـوارق �مـا تقـدم، وهـو مـن أنبـل األ طالب:
 نخرقـت فیـهاجزئی�ـا  ، فـإذا رأینـا-رحمـه هللا تعـالى-العلم �مجاري العادات، وأصـله للفخـر الـرازي 

إن  -المعلیـه الصـالة والسـ-العادة على شرط، دلَّنا على ما تدل علیه الخوارق من نبوة النبـي 
 .اقترنت �التحدي"
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و�ــزاول  ،قــد �قــول قائــل: �ــل هــذا الكــالم لســنا �حاجــة إلیــه، والمســلم �مكــن أن �عــیش عمــره الكامــل
مسـائل الكالم �لـه، فلمـاذا ُیبحـث؟ ولـذلك هـذه ال وال �خطر بباله مثل هذا ،العلم علم الكتاب والسنة

ـــى تنقیـــة �تـــب األصـــول منهـــا، و�قولـــون: إنهـــا غـــزت �تـــب  الكالمیـــة �طالـــب �عـــض الغیـــور�ن عل
األصــول. لكنهــا مســائل فرضــت نفســها، ولــو لــم تكــن إلقنــاع مــن ال �عرفهــا أو مــن ال یلتفــت إلیهــا 

مــن إقناعــه. نعــم. ولــذلك شــیخ اإلســالم  و�مكــن أن �عــیش بــدونها، لكــن هنــاك مــن �قتنــع بهــا، ال بــد
 كیف نجح في مقارعة المبتدعة؟

 .�أصولهم طالب:
 .إال �سالحهم

 أرداهم نحو الحضیض الداني          ومن العجیب أنه �سالحهم 
ن مـإن هـذا یلـزم جمیـع المتعلمـین، یلـزم  :و�ال �یف ترد علیهم وأنت ما تعرف أسـالیبهم؟ وال نقـول 

 . فهمه ونقضه والقدرة على نقضهءة لتوجد فیه الكفا
لخوارق مـن ا"فإذا رأینا جزئی�ا انخرمت فیه العادة على شرط ذلك، دلنا على ما تدل علیه  طالب:

ال�ـة إن اقترنت �التحـدي، أو وال�ـة الـولي إن لـم تقتـرن أو اقترنـت بـدعوى الو  ملسو هيلع هللا ىلصنبوة النبي 
ادًة عذا رأینا ار العادات الكلیة، �ما إعلى القول �جواز ذلك، وال �قدح انخراقها في علمنا �استمر 

ا فــي َجــَرْت فــي جزئیــة مــن هــذا العــاَلم فــي الماضــي والحــال، غلــب علــى ظنوننــا أ�ًضــا اســتمراره
اسـتمرار �االستقبال، وجاز عندنا خرقها بدلیل انخراق ما انخرق منها، وال �قدح ذلك فـي علمنـا 

العمـل ال تـرى أن العمـل �القیـاس قطعـي، و العاد�ات الكلیة، وهكذا حكم سـائر مسـائل األصـول. أ
 .�خبر الواحد قطعي"

و�ن �انــت داللــة القیــاس ظنیــة، وداللــة خبــر الواحــد ظنیــة عنــد األكثــر. المقصــود أن �ــون الداللــة 
 . �ه، بل ال بد من العمل �ه ظنیة ال �عني أن وجوب العمل مظنون أو مشكوك

ي، إلـى یح عند تعارض الـدلیلین الظنیـین قطعـ"والعمل �خبر الواحد قطعي، والعمل �الترج طالب:
مـل �خبـر أشباه ذلك. فإذا جئت إلى قیاس معین لتعمل �ه �ان العمل �ه ظنی�ا، أو أخذت في الع

ة صـل المسـألواحد معین وجدته ظنی�ا ال قطعی�ا، و�ذلك سائر المسائل، ولم �كن ذلك قادًحـا فـي أ
 الكلیة، وهذا �له ظاهر. 

 شــــــــــــــــــــــرة: العوائــــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــــتمرة ضــــــــــــــــــــــر�ان؛المســــــــــــــــــــــألة الرا�عــــــــــــــــــــــة ع
لشرع أمـر اأحدهما: العوائد الشرعیة التي أقرها الدلیل الشرعي أو نفاها، ومعنى ذلك: أن �كون 

ي: نوالضـرب الثـا بها إ�جاً�ا أو ندً�ا، أو نهى عنهـا �راهـًة أو تحر�ًمـا، أو أذن فیهـا فعـًال وترً�ـا.
ا فثابت أبدً  وال إثباته دلیل شرعي. فأما األول؛هي العوائد الجار�ة بین الخلق �ما لیس في نفیه 

لنجاسـات، كسائر األمور الشرعیة، �ما قالوا في سلب العبد أهلیـة الشـهادة، وفـي األمـر �إزالـة ا
 .وطهارة التأهب للمناجاة، وستر العورات، والنهي عن الطواف �البیت على العري"
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 . فیه النصوص، فهو من الضرب األول �عني �ل هذا جاءت
، فإنهـا "وما أشبه ذلك من العوائد الجار�ة في الناس، إمـا حسـنًة عنـد الشـارع أو قبیحـةً  طالب:

ن فیهـا، و�ن اختلفـت آراء المكلفـی ،من جملة األمور الداخلة تحت أحكام الشـرع، فـال تبـدیل لهـا
د العبـ هادةفال �صح أن ینقلب الحسن فیها قبیًحا وال القبیح حسًنا، حتى �قال مثًال: إن قبول شـ
، أو فلُنِجـزه ال تأ�اه محاسن العادات اآلن فلُنِجزه، أو: إن �شف العورة اآلن لیس �عیب وال قبیح

 .غیر ذلك"
ئات والسـیئات و�ن ُوجد من �عض المخالفین و�عض من ُمسخت فطرهم أنهـا صـارت الحسـنات سـی

 . ن، �هللا المستعاانً والقبیح حس ابیحً صاروا یرون الحسن قُمسخت أفكارهم وفطرهم  نیذحسنات، ال
سـخ �عـد "أو غیر ذلك؛ إذ لو صح مثل هذا لكان نسًخا لألحكـام المسـتقرة المسـتمرة، والن طالب:

ثابتـًة  �اطل، فرفع العوائد الشرعیة �اطل. وأما الثاني؛ فقد تكـون تلـك العوائـد ملسو هيلع هللا ىلصموت النبي 
 .لشراب"شهوة الطعام وا وقد تتبدل، ومع ذلك فهي أسباب ألحكام تترتب علیها، فالثابتة �وجود

یـه هذا ما �حتـاج إلـى دلیـل، الضـرب الثـاني �عنـي العـادات الجار�ـة بـین الخلـق �مـا لـیس ف "الثاني"
 دلیل ال نفي وال إثبات.

 .اإل�احة طالب:
 . تحتاج إلى دلیل �شهد بها الواقع �عني شهوة الطعام والشراب وغیرها، هذه تحتاج إلى دلیل؟ ما

وأشـباه  جود شهوة الطعام والشراب والوقـاع والنظـر والكـالم والـبطش والمشـي"فالثابتة �و  طالب:
كـم لیهـا والحذلك، و�ذا �انت أسباً�ا لمسببات حكم بها الشارع، فال إشكال في اعتبارها والبناء ع
 لعكس، مثلعلى وفقها دائًما. والمتبدلة: منها ما �كون متبدًال في العادة من حسن إلى قبح و�ا

 .فإنه �ختلف �حسب البقاع"كشف الرأس 
 ،ومـن زمـان إلـى زمـان، هـذا أمـره واسـع ،�عني ما مرده إلى األعراف، هذا �ختلف من بلـد إلـى بلـد

ُیرجــع فیــه إلــى عــرف البلــد. �عــض البلــدان لــو مشــى الرجــل حاســر الــرأس انتقــد وُقــدح فــي عدالتــه، 
امــة انتقــد، و�عضــهم . �عضــهم لــو أكــل فــي األمــاكن العرو�عضــهم �مشــي حاســر الــرأس بــدون نكیــ

. و�مــا �ختلــف هــذا �ــاختالف البلــدان واألزمــان، �ختلــف ركــل فــي األمــاكن العامــة مــن غیــر نكیــ�أ
فیـة، ومـنهم أ�ًضا �اختالف األشخاص، فمن الناس من ُیتسامح في حقـه فـي مثـل هـذه األمـور العر 

 . من ال ُیتسامح في حقه
، فعلـه ى هذا العالم وانتقل إلى المغـربشیخ، هذا لو انتقل الذي في المشرق ومتعود عل طالب:

 فعل المغار�ة هل...؟
 نعم. نعم. إذا �ان فعلهم فعل المسلمین.

 .نعم طالب:
 ، إذا �انت عوائد إسالمیة ال �أس.نعم
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  ال ُیثرب علیه فیه؟ طالب:
 . یه نعم إذا �انت عوائدهم إسالمیةال یثرب عل

ي فـفي الواقع، فهو لذوي المـروءات قبـیح "مثل �شف الرأس فإنه �ختلف �حسب البقاع  طالب:
، فیكـون البالد المشرقیة، وغیر قبیح في البالد المغر�یة، فالحكم الشرعي �ختلـف �ـاختالف ذلـك

لتعبیر اعند أهل المشرق قادًحا في العدالة، وعند أهل المغرب غیر قادح. ومنها ما �ختلف في 
مــم خــرى، إمــا �النســبة إلــى اخــتالف األعــن المقاصــد، فتنصــرف العبــارة عــن معًنــى إلــى عبــارة أ

ر�ـاب كالعرب مع غیرهم، أو �النسبة إلـى األمـة والواحـدة، �ـاختالف العبـارات �حسـب اصـطالح أ
ــة االســتعمال فــي �عــض  الصــنائع فــي صــنائعهم مــع اصــطالح الجمهــور، أو �النســبة إلــى غلب

قبل ذلـك  �ان ُ�فهم منه المعاني، حتى صار ذلك اللفظ إنما �سبق منه إلى الفهم معًنى ما، وقد
  .شيء آخر"

لمــا نحــن فیــه: ُطلــب تعر�ــف التمــر�ض، هــو مطلــوب فــي أي مقــرر؟  صــلح مثــاًال مــن الطرائــف و�و 
�عني لو ُطلب في علم الطب وقال: التمر�ض أن �صدر الكالم �قیل و�قال وُ�ـذ�ر، أو العكـس لـو 

خـــاه المـــر�ض و�ـــذا! هـــذا ُطلـــب فـــي مصـــطلح الحـــدیث وقـــال: مهنـــة إنســـانیة �خـــدم بهـــا اإلنســـان أ
طالح هـــؤالء، وهـــو مـــا یر�ـــده اصـــطالح وهـــذا اصـــطالح، لكـــن اصـــطالح هـــؤالء �ختلـــف عـــن اصـــ

 . المؤلف
یـه ف"أو �ان مشترً�ا فاختص، ومـا أشـبه ذلـك، والحكـم أ�ًضـا یتنـزل علـى مـا هـو معتـاد  طالب:

ــًرا فــي األ�مــ ــده، وهــذا المعنــى �جــري �ثی ــم �عت ــاده دون مــن ل ــى مــن اعت ــ�النســبة إل ود ان والعق
ا �انـت والطالق �نا�ًة وتصـر�ًحا. ومنهـا مـا �ختلـف فـي األفعـال فـي المعـامالت ونحوهـا، �مـا إذ
النسـیئة �العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول، أو في البیع الفالنـي أن �كـون �النقـد ال 

 طور فـيعلـى ذلـك حسـبما هـو مسـ أو �العكس، أو إلى أجل �ذا دون غیره؛ فـالحكم أ�ًضـا جـارٍ 
 كتب الفقه. 

ن ومنها ما �ختلف �حسب أمور خارجـة عـن المكلـف، �ـالبلوغ فإنـه �عتبـر فیـه عوائـد النـاس مـ
االحــتالم أو الحــیض، أو بلــوغ ســن مــن �حــتلم أو مــن تحــیض، و�ــذلك الحــیض �عتبــر فیــه إمــا 

اِت"  .عوائد الناس �إطالق أو عوائد ِلدَّ
 ."ِلَدات"
 .ها""ِلَداِت المرأة أو قرا�ات طالب:

هــا ل�عنــي إذا �انــت المــرأة ال عــادة لهــا وال تمییــز، إن �انــت لهــا عــادة ُردت إلــى عادتهــا، و�ن �ــان 
ض أمهـا؟ تحـیتمییز ُردت إلى تمییزها. طیب، ال عادة لها وال تمییز؟ ترد إلى ِلَداِتها وقرا�اتها، �ـم 

 . وهكذا ؟كم تحیض أختها
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ن فـي لعـادة فـي ذلـك االنتقـال. ومنهـا مـا �كـو"أو نحو ذلك، فیحكم لهم شرًعا �مقتضـى ا طالب:
علـى  أمور خارقة للعادة، �بعض الناس تصیر له خوارق العادات عادة، فإن الحكم علیه یتنزل

 ترجـع إال مقتضى عادته الجار�ة له المضطردة الدائمة، �شرط أن تصیر العادة األولى الزائلـة ال
حتــى صــار المخــرج المعتــاد فــي النــاس  �خارقــة أخــرى: �البائــل أو المتغــوط مــن جــرح حــدث لــه

الخـتالف ا�النسبة إلیه في حكم العدم، فإنه إن لم �صر �ذلك فالحكم للعـادة العامـة. وقـد �كـون 
تنـزل من أوجه غیر هذه، ومع ذلك فالمعتبر فیها من جهة الشرع أنفس تلك العادات، وعلیهـا ت

 .ر معتادة"أحكامه؛ ألن الشرع إنما جاء �أمور معتادة جار�ة على أمو 
نعم. لو ُفتح في بدن اإلنسـان مخـرج غیـر المخـرج األصـلي، األحكـام المختصـة �ـالمخرج األصـلي 

، مــع أنــه ال یز�ــل النجاســة �املــة، هــل �كفــي االســتنجاء فــي المخــرج امــن �ــون االســتنجاء مجزً�ــ
ســه، الفرعــي؟ ال بــد مــن غســله، مــا �كفــي فیــه االســتنجاء. وقــل �ــالعكس: إذا مســه، مخــرج البــول م

 إن مسه مثل مس الذ�ر یثبت له حكم من انتقض �ه الوضوء؟ ال.  :هل نقول
 "ألن الشرع إنما جاء �أمور معتادة جار�ة على أمور معتادة �ما تقدم بیانه.  طالب:

حقیقـة فصل: واعلم أن ما جرى ذ�ره هنا من اختالف األحكام عند اختالف العوائد، فلیس فـي ال
ن ن الشرع موضوع على أنـه دائـم أبـدي لـو ُفـرض �قـاء الـدنیا مـ�اختالف في أصل الخطاب؛ أل 

 عوائـد إذاغیر نها�ة، والتكلیف �ذلك؛ لم �حتج في الشرع إلى مز�د، و�نما معنى االخـتالف أن ال
اب اختلفت رجعت �ل عادة إلـى أصـل شـرعي ُ�حكـم �ـه علیهـا، �مـا فـي البلـوغ مـثًال، فـإن الخطـ

تكلیـف قبـل البلـوغ، فـإذا بلـغ وقـع علیـه التكلیـف، فسـقوط الالتكلیفي مرتفع عن الصبي ما �ان 
و فـي أقبل البلوغ ثم ثبوته �عـده لـیس �ـاختالف فـي الخطـاب، و�نمـا وقـع االخـتالف فـي العوائـد 

 .ادة"على الع الشواهد، و�ذلك الحكم �عد الدخول �أن القول قول الزوج في دفع الصداق بناءً 
ي بلـد �أن الصداق یدفع قبـل الـدخول، لكـن إذا �انـت العـادة فـ ، أن العادة جار�ة"بناء على العادة"

ُ�قبـل  جار�ة أن الصداق منه المقدم ومنه المؤخر، ُ�قبل قول الزوج أو ال ُ�قبـل أنـه دفـع الجمیـع؟ ال
 . ولهق

تالف علـى نسـخ تلـك العـادة، لـیس �ـاخ "وأن القول قول الزوجة �عـد الـدخول أ�ًضـا بنـاءً  طالب:
دعى م أن الذي ترجح جانبه �معهود أو أصـل فـالقول قولـه �ـإطالق؛ ألنـه مـفي الحكم؛ بل الحك

 .علیه"
 . هل العلم ال بد أن �كون مع �مینهو�ل من ُ�قبل قوله في �الم أ 

ت "ألنــه مــدعى علیــه، وهكــذا ســائر األمثلــة، فاألحكــام ثابتــة تتبــع أســبابها حیــث �انــ طالــب:
 .�إطالق، �هللا أعلم"

 لى آله وصحبه.على محمد وع اللهم صلِّ 
 


