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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 أحسن هللا إلیك.  طالب:

، ینرب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـالحمد هلل 
 أما �عد، 

حـدهما: أ"المسألة الرا�عـة عشـرة: العوائـد المسـتمرة ضـر�ان؛  :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
ر بهــا العوائــد الشــرعیة التــي أقرهــا الــدلیل الشــرعي أو نفاهــا، ومعنــى ذلــك: أن �كــون الشــرع أمــ

 .ً�ا أو ندً�ا"إ�جا
 ؟ماذا

 ........ طالب:
 ."الخامسة عشرة"

 . نعم طالب:
لها أو "المسألة الخامسة عشرة: العوائد الجار�ة ضرور�ة االعتبار شرًعا، �انـت شـرعیة فـي أصـ

 ."أمًرا أو نهًیا أو إذًنا أو إمالءً  :غیر شرعیة، أي: سواء �انت مقررة �الدلیل شرًعا
ل أو قـرر �الـدلی، ولهذه العوائد سـواء �ـان المء �انت مقررة �الدلیل شرًعا""سوا، "أو إذًنا أو إمالء"

�الـــدلیل علـــى طر�ـــق األمـــر  ااقتضـــت العـــادات عـــادات النـــاس وحاجـــاتهم إلیهـــا، ســـواء �ـــان مقـــررً 
 . اوال نهیً  اوالطلب، أو طر�ق النهي والكف، أو اإلذن ال أمرً 

ــدلیل فأمرهــا ظــاهر، وأمــا غ طالــب:  بــذلك، یرهــا فــال �ســتقیم إقامــة التكلیــف إال"أمــا المقــررة �ال
 َیـاٌة}ِقَصاِص حَ {َوَلُكْم ِفي الْ فالعادة جرت �أن الزجر سبب االنكفاف عن المخالفة، �قوله تعالى: 

 .]"١٧٩[البقرة: 
 . زجر سبب للكف والترغیب سبب للفعلكما أن الترغیب سبب للفعل، �عني ال

 .نحتم القصاص ولم ُ�شرع""فلو لم تعتبر العادة شرًعا، لم ی طالب:
ــن مــن نفســه �ــأن ُینــال �قتــل أو مــا دونــه مــن األذى، عــادة ال �مكــن، مــا  نعــم. ال یوجــد عاقــل ُ�مكِّ

ووضعت الحدود من أجل الكف؛ ألن العادة جرت أن اإلنسـان ال �طیـق  ،یوجد. فوضع القصاص
تون تختلــف. والنـاس یتفــاو  أن ینالـه أذى، ال ســیما إذا �ـان ســو��ا، أمـا إذا �ــان غیـر ســوي فالمسـألة

أو مـن عقـاب المخلـوق،  -جل وعـال-في هذا، �عني الخوف من العقاب سواء �ان من عقاب هللا 
 یتفاوت النـاس فیـه تفاوًتـا بیًنـا، لكـن الجـامع للجمیـع أنهـم �لهـم �خـافون. �عنـي قـد یوجـد شـخص ال

�مكلــف، أو مجنــون ال وال یهــتم إمــا لصــغر ســنه وعــدم معرفتــه �العواقــب؛ مثــل هــذا لــیس  ،�كتــرث
 �فرق بین ما ینفعه وال �ضره؛ هذا أ�ًضا.

 : ال عبرة.طالب
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 :كــذلك نفــس الشــيء. �عنــي تفــاوت النــاس وتبــاینهم فــي تحمــل هــذه األمــور، مــدرس ابتــدائي �قــول
قـال  .اكتـب :�ـال علـى نفسـه مـن الخـوف، والثـاني قلـت لـهاكتـب  :ن واحـد إن قلـت لـهاعندي طالبـ

 :أعطیـك ملفـك؟ قـال :أخرجـك مـن الفصـل؟ قـال عـادي، قـال :عادي، قلتأضر�ك؟ قال  :ال، قلت
ــاه هاتــه! �عنــي بــون شاســع، لكــن مثــل هــؤالء غیــر مخــاطبین �مثــل هــذا الكــالم ، هــؤالء أعطنــي إ�

 .أطفال ال یدر�ون العواقب
ل عـادة، "و�ذلك البذر سبب لنبات الزرع، والنكاح سبب للنسل، والتجارة سبب لنماء الما طالب:
ُ َلُكْم}تعالى:  كقوله ]، ١٠[الجمعـة:  ا ِمْن َفْضِل للااَِّ}{َواْبَتُغو ]، ١٨٧[البقرة:  {َواْبَتُغوا َما َ�َتَب للااَّ

 .]، وما أشبه ذلك مما..."١٩٨[البقرة:  {َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َر�ُِّكْم}
 والهـواء و�نتظـر الـزرع، �مـا أنـه ال یوجـد عاقـل ال و�تر�هـا للشـمس ا�عني ما فیه أحد �شتري أرًضـ

 . أسباب عاد�ة ُرتبت علیها آثارها یتزوج و�نتظر الولد؛ هذه
 ."وما أشبه ذلك مما یدل على وقوع المسببات عن أسبابها دائًما" طالب:

�عني مضطردة، لكن قد تتخلف المسببات مع وجود األسباب لوجـود مـانع �منـع مـن ترتـب اآلثـار، 
 قد یوجد السبب، قد یتزوج اإلنسان وال یولد له، وقد یزرع وال �خرج له نبات. نعم.  نعم

ل "فلــو لــم تكــن المســببات مقصــودة للشــارع فــي مشــروعیة األســباب، لكــان خالًفــا للــدلی طالــب:
 القاطع، فكان ما أدى إلیه �اطًال. 

 . ووجه ثان: وهو ما تقدم في مسألة العلم �العاد�ات، فإنه جاٍر هاهنا
بـد مـن  ووجه ثالث: وهو أنه لما قطعنا �أن الشارع جـاء �اعتبـار المصـالح، لـزم القطـع �أنـه ال
ألن  ؛لـكاعتباره العوائد؛ ألنه إذا �ان التشر�ع على وزان واحد دل على جر�ان المصـالح علـى ذ

ره أصل التشر�ع سـبب المصـالح، والتشـر�ع دائـم �مـا تقـدم، فالمصـالح �ـذلك، وهـو معنـى اعتبـا
 .لعادات في التشر�ع"ل

�عنــي المصــالح ســواء �انــت المصــالح التــي نشــأت عــن النصــوص، �عنــي مــا أمــر هللا �ــه هــو �لــه 
وال شـر إال حـذرها منـه، �ـذلك مـا  ،مصالح، وما نهى عنه �له مفاسـد، ال خیـر إال دل األمـة علیـه

مــا یترتــب علیــه یزاولــه النــاس فــي أعمــالهم العاد�ــة منهــا مــا هــو مرتــب علیــه مصــالح عــادة، ومنهــا 
 مفاسد. فالعاقل الذي ینظر إلى العواقب �عین الحكمة، و�طلب نجاة نفسه فال ینظـر إال مـا �صـلح

 . یاه، و�نظر ما �فسد حاله فیجتنبهشأنه في دینه ودن
ر جـائز "ووجه را�ع: وهو أن العوائد لو لم تعتبر ألدى إلى تكلیـف مـا ال �طـاق، وهـو غیـ طالب:

 .الخطاب إما أن �عتبر فیه" أو غیر واقع؛ وذلك أن
اعتبارهــا، البــرد قاتــل  فــي الحیــاة ال بــد مــن -جــل وعــال-نعــم. العوائــد فــي الســنن التــي أجراهــا هللا 

، �عنــي لــو قیــل لإلنســان فــي أشــد یــوم بــرد مــن أ�ــام الســنة: علیــك أن تغتســل بــدون أن والحــر مــؤذٍ 
ترتــب علــى ذلــك المــوت. أال  �كــون هنــاك بــدل، �عنــي مــا ُوجــد بــدل، مــا ُوجــد تــیمم، تغتســل ولــو
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، عــادة. بینمــا فــي -جــل وعــال-نالحــظ أن العــادة البــرد هنــا أثــر فــي الحكــم؟ وهــو عــادة أجراهــا هللا 
الصیف لو �قال لك: نم في الشمس مثًال، في عز الصیف؟ أو: صل في الشمس مثًال، هل تعقـل 

 ؟ ائً من صالتك شی
 .ال طالب:

ا أو عصـــًرا، �ـــل هـــذه عوائـــد لكنهـــا معتبـــرة فـــي أو إذا صـــمت اجلـــس فـــي الشـــمس ضـــحوة أو ظهـــرً 
مــن  التشــر�ع، لهــا أثرهــا فــي التشــر�ع، ولــو لــم �كــن لهــا هــذا األثــر لكــان التكلیــف �ــاألوامر والنــواهي

 المر�عانیــة �ــاب مــا ال �طــاق، منــه مــا ال �طــاق. �عنــي لــو قیــل فــي آخــر اللیــل: اغتســل فــي لیــالي
، لكــن مــع الغســل شــرط لصــحة الصــالة ...ال شــيءواخــرج بــدون دثــار وال غطــاء وال تســخین مــاء و 

 . ذلك ُروعیت هذه العادات
ر جـائز "ووجه را�ع: وهو أن العوائد لو لم تعتبر ألدى إلى تكلیـف مـا ال �طـاق، وهـو غیـ طالب:

  .أو غیر واقع"
غیر ممكن؟ غیـر جـائز فـي الشـر�عة، غیـر أم �عني على الخالف في جوازه، �عني هل هو ممكن 

قــل؟ والخــالف معــروف بــین أهــل العلــم، لكنــه غیــر واقــع حتــى لــو قلنــا �جــوازه. �عنــي جــائز فــي الع
�كلــف اإلنســان أن �حمــل صــخرة �بیــرة ال �طیقهــا، وقدرتــه مائــة  -ســبحانه وتعــالى-�جــوز أن هللا 

كیلــو مــثًال مــن أقــوى النــاس، �قــال: ال بــد أن تحمــل هــذه الصــخرة التــي تــزن طن�ــا؟ هــذا غیــر واقــع 
 سورة البقرة یدل علیه.قطًعا، وأواخر 

 م نفسه �النذر �ا شیخ.لز لو أ طالب:
 نعم. 

 لو ألزم نفسه �النذر؟ طالب:
ن لـم لـم �ـف �ـه، و�النـذر إن  اهو الذي أدخل نفسه فیه، �أثم بهـذفلو ألزم نفسه بنذر ما ال �طیقه، 

 . �طقه فله البدل
لـك مـن مكلـف �ـه، ومـا أشـبه ذ"وذلك أن الخطاب إما أن �عتبر فیه العلم والقـدرة علـى ال طالب:

 .العاد�ات المعتبرة في توجه..."
 ؛دوًمالیتسـنى إتیانـه �ـه، �مـا أنـه ال بـد أن �كـون معـ ؛ال بد أن �كـون معلوًمـا للمكلـف "المكلف �ه"
 . �جاده. نعم. وشروط التكلیف ستأتيلیتسنى له إ

لمعتبـرة اك مـن العاد�ـات "إما أن �عتبر فیه العلم والقدرة علـى المكلـف �ـه، ومـا أشـبه ذلـ طالب:
كلیــف فــي توجیــه التكلیــف أو ال، فــإن اعتبــر فهــو مــا أردنــا، و�ن لــم �عتبــر فمعنــى ذلــك: أن الت

لــه؛  متوجــه علــى العــالم والقــادر، وعلــى غیــر العــالم والقــادر، وعلــى مــن لــه مــانع ومــن ال مــانع
 .وذلك عین تكلیف ما ال �طاق، واألدلة على هذا المعنى واضحة �ثیرة"
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صـلي قائًما، وال بـدل، صـل قائًمـا. القیـام ر�ـن مـن أر�ـان الصـالة، ال بـد أن ت قیل للمقعد: صلِّ لو 
 . قائًما، وهو ال �ستطیع. هذا ال شك أنه من تكلیف ما ال �طاق، وهذا مرفوع عن هذه األمة. نعم

ت عـادة قیـ"فصل: و�ذا �انت العوائد معتبـرة شـرًعا، فـال �قـدح فـي اعتبارهـا انخراقهـا مـا � طالب:
ا ي، فیخلفهـعلى الجملة، و�نما ُینظر في انخراقها. ومعنى انخراقها: أنها تزول �النسبة إلى جزئ

 فــي الموضــع حالــة، إمــا مــن حــاالت األعــذار المعتــادة فــي النــاس أو مــن غیــر ذلــك، فــإن �انــت
 .منخرقة �عذر فالموضع للرخصة"

 ، هذه انخراقها لعذر.نعم. الرخصة التي جاءت على خالف دلیل شرعي لمعارض راجح
 .معتبر طالب:

 یتـیمم مــع ال�عنـي مـا �أكـل هـذا مـن المیتـة لغیـر عـذر، مـا �صـلي جالًسـا فـي فر�ضـة لغیـر عـذر، 
 م. وجود الماء ولیس َثم عذر؛ لكن یترخص إذا ُوجد العذر، ُوجد المانع المعارض لقیام السبب. نع

 ئمـة �حسـب الوضـع العـادي، �مـا فـي"و�ن �انت من غیر ذلـك، فإمـا إلـى عـادة أخـرى دا طالب:
 .البائن من جرح صار معتاًدا"
 ...�عني �ما لو انفتح من �طنه

 ثقب. طالب:
 فتحة فصار یتبول منها؛ ولذلك فإمـا إلـى عـادة أخـرى دائمـة، هـو ال بـد أن یتبـول، ال بـد أن تخـرج

لمخـــرج ر خـــروج هـــذه الفضـــالت مـــن افضـــالته، لـــو احتبســـت فـــي جســـده مـــات، فـــإن انســـد أو تعـــذَّ 
طـــارئ، وتترتـــب علیـــه األحكـــام أو ُجـــل  ، مخـــرج ثـــانٍ ال بـــد أن یوجـــد مخـــرج عـــادي ثـــانٍ فـــالمعتـــاد 

األحكـــــام، أمـــــا �عـــــض األحكـــــام التـــــي جـــــاءت مـــــن �ـــــاب التخفیـــــف علـــــى النـــــاس �االســـــتنجاء أو 
 كاالستجمار �الحجارة مثًال: هل �جزئ االستجمار من هذه الفتحة الطارئة؟ األصل أن االسـتجمار

ء، یبقـى تنقیة تامة، ولذا �ان ضا�طه عند أهل العلـم أال یبقـى أثـر إال مـا ال یز�لـه إال المـا ال ینقي
ون لكــن ال یز�لــه األحجــار، فمعنــاه أنــه یبقــى أثــر، فــال بــد مــن إزالتــه �المــاء، واالســتجمار �كــ ،أثــر

ا �مورد النص.   خاص�
أكیاس  ل مثانته و�علق لهمشیخ أحسن هللا إلیك. استطراد اآلن: مثل هؤالء اللي �ستأص طالب:

  �صیر ثقب خارجي للتبول، هذا �یف �صیر حكمه من حیث نقض الطهارة؟
 هو مجرد ما ینتقل البول من داخل البدن إلى خارجه �كون انتقض وضوؤه.

  هذا الكیس مستمر ال إرادي؟ طالب:
 معروف أنه ال إرادي، لكن نعرف أن هذا الكیس �ان فارًغا ثم صار فیه.

 .......طالب:
، مثـل مـن حدثـه دائـم، صـار حكمـه حكـم مـن حدثـه دائـم. اإذا استغلق األمر واستبهم وصار صـعبً 

 نعم. 
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 یتوضأ لكل صالة؟ طالب:
 یتوضأ لكل صالة. نعم. 

 "و�ن �انت من غیر ذلـك، فإمـا إلـى عـادة أخـرى دائمـة �حسـب الوضـع العـادي، �مـا فـي طالب:
ا تقـدم، لى حكم العادة األولى ال إلـى حكـم الـرخص �مـالبائن من جرح صار معتاًدا؛ فهذا راجع إ

 ى ال تخـرمو�ما إلى غیر عادة، أو إلى عادة ال تخرم العادة األولى، فـإذا انخرقـت إلـى عـادة أخـر 
معتـاد، العادة األولى فظاهر أ�ًضا اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى �اب التـرخص: �ـالمرض ال

لى غیـر تین، والفطر والقصر، ونحو ذلك. و�ن انخرقت إوالسفر المعتاد �النسبة إلى جمع الصال 
 معتاد، فهل �كون لها حكمها في نفسها، أو تجري علیها أحكام العوائد التي تناسبها؟ 
ف عمـر وال بد من تمثیلها أوًال، ثم النظر في مجـاري تلـك األحكـام فـي الخـوارق، فمـن ذلـك توقـ

وه، ع الز�ـاة، وقولـه لمـن �تـب لـه بـذلك: دعـعن إكراه مـن منـ -رضي هللا عنه-بن عبد العز�ز 
 ."...وقصة ر�عي بن حراش حین

إن صح الخبر أنه منع مـن إكـراه مـن منـع الز�ـاة. األصـل  -رضي هللا عنه-عمر بن عبد العز�ز 
أن الز�ــاة �أخــذها اإلمــام مــن النــاس، مــن دفعهــا �طیــب نفــس منــه ُقبلــت منــه، ومــن رفضــها ُأخــذت 

 ظاهًرا ال �اطًنا. منه قهًرا، وتجزئه حینئذٍ 
وال تكرهـوه. لمـاذا؟  ،ال تلزمـوه ،عمر بن عبد العز�ز �النسبة لشـخص مـن األشـخاص قـال: اتر�ـوه 

 ألنه �عرف أن عنده من الدین والورع ما �منعه من االستمرار في منع الز�اة، �عرف من حال هـذا
. ألن �عـــض النـــاس الرجـــل أن عنـــده مـــن الـــدین مـــا �حملـــه علـــى دفـــع الز�ـــاة، ثـــم دفعهـــا �عـــد ذلـــك

األســلوب معــه �ختلــف عــن غیــره، �عــض النــاس إذا رفــض مــن دفــع شــيء یتر�ــه، �مــا لــو رفــض 
االستجا�ة لواجـب أو تـرك محـرم، مثـل هـذا �ـاللین والرفـق یتـرك ثـم �عـود، لكـن �عـض النـاس ال بـد 

 . ناس یتفاوتون في مثل هذه األمورأن ُیؤطر على الحق، فال
 ......... طالب:

 . بن عبد العز�ز فهو محمول على هذاالخبر عن عمر لكن إن صح 
ره، "وقصة ر�عي بن حراش حین طلب الحجاج ابنه لیقتله، فسأله الحجاج عن ابنه فـأخب طالب:

 .واألب عارف �ما یراد من ابنه"
هـذا الولـد، فهـل للوالـد أن �سـلم هـذا الولـد لمـن أراد أن �قتلـه ظلًمـا؟ فـي األصـل ال  ا�قتل ظلمً نعم، 
، ال �جــوز �حــال، لكــن لعــل ر�عی�ــا وقــد ُعــرف �الصــدق، �عنــي مــا ُ�عــرف أنــه �ــذب ر�عــي بــن �جــوز

حــراش، فــإذا ســئل عــن ولــده مــاذا �قــول؟ ال بــد أن �ســلمه أو �كــذب، �قــع فــي الكــذب ولــو �ــان مــن 
مثل هـذه األمـور فأن ینجي الولد �سبب صدق والده. و�ال  -جل وعال-�اب التور�ة، نعم، لعل هللا 

ُ�قتـل ظلًمـا، �عنـي هـل األب تسـمح نفسـه وتجـود نفسـه أن �سـلم  سـوفأن ولـده  ااألب عارفً ما دام 
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فـي  �ان االبن مظلوًمـا واألب معـذور الظالم المستحق للقتل، تسمح نفسه �سمله؟ فكیف إذا ،نفسه
 الستر علیه؟ 

 ........ طالب:
 الم.هو من الجائز �اعتبار أن التور�ة والمعار�ض تنفع المظلوم دون الظ

 ........ طالب:
 ِرَه}{ِإالَّ َمــْن ُأْكــلــو �ــذب مــن أجــل إنقــاذ مــن هلــك ســواء �ــان لنفســه وهــو المظلــوم فــي هــذه الحالــة: 

 . ینطق �كلمة الكفر في �اب اإلكراه ]، له أن ١٠٦[النحل: 
 ."وقصة أبي حمزة الخراساني حین وقع في البئر ثم ُسد رأسها علیه ولم �ستغث" طالب:

ــالوا: نر�ــد أن نســقف هــذه  -إن صــح الخبــر-ة هــذا نعــم. أبــو حمــز  وقــع فــي بئــر، فجــاء رجــالن فق
يء، لئال �قع فیها أحد، وهو موجود في داخلها، سقفوها ما تكلم وال استغاث وال صرخ وال ش ؛البئر

ل؟ ال ب ینـافي التو�ـاعتماًدا على هللا وتو�ًال علیه وعدم االلتفات إلى المخلوق. لكن هل بذل السـب
 . التو�لینافي 
"وحــدیث أبــي یز�ــد مــع خد�مــه لمــا حضــرهما شــقیق البلخــي وأبــو تــراب النخشــبي، فقــال  طالــب:

ال شقیق: للخد�م: ُ�ْل معنا، فقال: أنا صائم، فقال أبو تراب: �ل ولك أجر صوم شهر، فأبى، فق
 .كل ولك أجر صوم سنة"

 .-ســبحانه وتعــالى-إال هللا  هــذا ال �ملكــه شــقیق وال غیــره، األجــر المرتــب علــى العبــادة ال �ملكــه
 نعم. 

 ."فقال أبو یز�د: دعوا من سقط من عین هللا" طالب:
 . نسأل هللا العافیة

 ."فأخذ ذلك الشاب في السرقة �عد سنة" طالب:
ألنـه  "سـقط مـن عـین هللا"�عني أصیب �سبب مخالفته ومعصیته لهما؛ هذا الكالم لیس �صحیح، 

مراعـــاة لســـیده أو ســـید�ه أو  ؛حیح. لكـــن األولـــى أن �أكـــللـــم ُ�طـــع هـــذین الشـــیخین؟! مـــا هـــو �صـــ
، األولـى أن �أكـل ال سـیما إذا �ـان صــوم نفـل، أمـا صـوم فر�ضــة امسـتأجر�ه إن �ـان لـم �كـن رقیًقــ

 ُكــْل، إن«لمــا زار أ�ــا الــدردار ووجــده صــائًما قــال:  -رضــي هللا عنــه-ال �ــالم ألحــد فیــه. ســلمان فــ
ة علیـه الصـال-، وأخبـر النبـي »نـم، إن لنفسـك علیـك حق�ـا«ال: ، أراد أن �قـوم قـ»لنفسك علیك حق�ـا

 .»صدق سلمان«، فقال: -والسالم
 .وقطعت یده" ،"فأخذ ذلك الشاب في السرقة �عد سنة طالب:

لــبعض الصــالحین فراســة أن  ،لــبعض األولیــاء ،لفراســة مــا ُتنكــر، �عنــي قــد تحصــل لــبعض النــاسا
فـي قصـده  العبـادات، �عنـي �أنـه یلمـس مـن عبادتـه خلـًال  هذا الولد الذي �فعل �ـذا و�ـذا مـن أنـواع

�ذا ثم �قول: إن مثل هذا لن �ستمر، أو سوف �حصل لـه �ـذا أو �حصـل لـه، ممكـن مـن �ـاب  أو
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ة؟! الكـالم لـیس �صـحیح علـى أي الفراسة. لكن ألنه لـم �أكـل، لـم �متثـل أمرهمـا، وأعطـي أجـر سـن
 .حال

 ."ومنه دخول الَبِر�َّة بال زاد" طالب:
�َّة"  ."الَبرِّ
�َّة بال زاد" طالب:  ."الَبرِّ

 المفازة. نعم. 
 ."ودخول األرض الُمْسَبعة" طالب:

 ، �عني ذات السباع."الُمْسِبعة"
 ."ودخول األرض الُمْسِبعة، و�الهما من اإللقاء �الید إلى التهلكة" طالب:

�غیــر زاد و�ســمون: بــال شــك، هــذه األســباب ال بــد مــن اتخاذهــا، و�ــان مــن أهــل الــیمن مــن �حــج 
 لما سئل عنهم قال: المتو�لین على أزواد الناس!  -رحمه هللا-المتو�لین، اإلمام أحمد 

 "فالذي �قال فـي هـذا الموضـع �عـد العلـم �ـأن مـا خـالف الشـر�عة غیـر صـحیح، أن هـذه طالب:
األمـــور ال ینبغـــي حملهـــا علـــى المخالفـــة أصـــًال، مـــع ثبـــوت دیـــن أصـــحابها وورعهـــم وفضـــلهم 

 .على األخذ بتحسین الظن في أمثالهم" حهم، بناءً وصال
ــن الظــن �العلمــاء العــاملین المخلصــین، نحســن الظــن بهــم، لكــن ال نقبــل بهــم مــا �خــال ف نحــن ُنحسِّ

 . الشرع، ما �خالف الكتاب والسنة
وغیــرهم  -رضــي هللا عــنهم-"كمــا أنــا مؤاخــذون بــذلك فــي ســلفنا الصــالح مــن الصــحا�ة  طالــب:

سـوغ قوى والفضل سبیلهم، و�نما ُینظـر فیهـا بنـاء علـى أنهـا جار�ـة علـى مـا �ممن سلك في الت
ن مــشــرًعا، وعنــد ذلــك فــال �خلــو مــا بنــوا علیــه أن �كــون غر�ًبــا مــن جــنس العــادي أو ال �كــون 

مبنی�ـا  جنسه، فإن �ان األول لحق �جنس العادات، مثاله: األمر �اإلفطار، فإنه �مكـن أن �كـون 
عنـاًدا  ، وهم األكثر، فتصیر إ�ا�ة التلمیـذ عـن اإلجا�ـة»طوع أمیر نفسهالمت«على رأي من یرى 

واتباًعــا للهــوى، ومثــل هــذا مخــوف العاقبــة، ال ســیما �النســبة إلــى موافقــة مــن شــهر فضــله 
 .ووالیته"

لــه أن �فطــر. بینمــا  ،نعــم. هــذا المعــروف عنــد الشــافعیة والحنابلــة أن المتطــوع أمیــر نفســه، صــام
 . في صوم التطوع ال �فطر إال �عذر ال �فطر إال لعذر، إن دخل المالكیة والحنفیة

عاملـة "و�ـذلك أمـر عمـر بتـرك مـانعي الز�ـاة، لعلـه �ـان نوًعـا مـن االجتهـاد؛ إذ عاملـه م طالب:
لین"  .الُمَغفَّ

 ال.
 ."إذ عامله معاملة الُمْغِفلین" طالب:
 نعم. 
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�ـذلك وقـع؛ بنفسه و�نتهـي عمـا هـمَّ �ـه، و "الُمْغِفلین المطرحین في قواعد الدین؛ لیزدجر  طالب:
 أو �ختبـر فإنه راجع نفسه وأدى الز�ـاة الواجبـة علیـه، ال أنـه أراد تر�ـه جملـة، بـل لیزجـره بـذلك

�عي بن حاله، حتى إذا أصر على االمتناع أقام علیه ما �قام على الممتنعین. ومثل ذلك قصة ر 
 الحجـاج عـن ابنـه، والصـدق مـن عـزائم حراش، فإنه ُحكي عنـه أنـه لـم �كـذب قـط، فلـذلك سـأله

النطـق  العلم، و�نما جواز الكذب رخصة �جوز أن ال �عمل �مقتضاها، بل هو أعظم أجًرا �ما فـي
ــوا اتَّ وهــي رأس الكــذب، وقــد قــال تعــالى:  ،�كلمــة الكفــر ــِذیَن آَمُن ــا الَّ ــا َأیَُّه ــوا للااََّ {َ� ــواُق ــَع   َوُ�وُن َم

اِدِقیَن} م هللا �ـالتزام عد ما أخبر �ه من قصة الثالثة الـذین خلفـوا، فمـدحه]، �١١٩[التو�ة:  الصَّ
علــى أن  الصــدق فــي مــوطن هــو مظنــة للرخصــة، ولكــن أحمــدوا أمــرهم فــي طر�ــق الصــدق بنــاءً 

 األمن في طر�ق المخافة مرجو، وقد قیل: علیك �الصـدق حیـث تخـاف أنـه �ضـرك فإنـه ینفعـك،
 .هو أصل صحیح شرعي"ودع الكذب حیث ترى أنه ینفعك فإنه �ضرك، و 

ال شك أن ارتكاب الصدق المـأمور �ـه هـو العز�مـة، واالحتیـاج فـي �عـض الظـروف إلـى غیـره مـن 
التور�ــة أو الكــذب حیــث یوجــد الظلــم والضــرر الــذي ال ُ�حتمــل؛ هــذه رخصــة، ولإلنســان أن یرتكــب 

ق �كلمـة ، �مـا أن لـه أن ینطـ-جـل وعـال-العز�مة �ما هـو األصـل، ولـه أن یتـرخص برخصـة هللا 
 . �اإل�مان االكفر إذا ُأكره علیها، لكن یبقى قلبه مطمئنً 

 ........ توجیه طالب:
 .نعم

 ......... طالب:
 -علیــه الصــالة والســالم-هــو مــا فیــه رخصــة نعــم؛ ألن �ــل مــن �ــذبوا واعتــذروا، �لهــم قِبــل النبــي 

ة ، بینمــا هــؤالء الثالثــونزلــت فــیهم اآل�ــات التــي تفضــحهم ،وو�ــل ســرائرهم إلــى هللا ،مــنهم ظــواهرهم
هـذا نـزل فیـه مـا نـزل، ومـن ال عـذر لـه ولـم فلیس لهم، من له عذر أبداه، ومـن ال عـذر لـه و�ـذب 

 هؤالء هم الثالثة.ف�كذب 
 .. تبقى مظنة للرخصة، أنهم مثلما ظنوا الذین قبلهم وترخصوا، �عدم صدق..... لكنطالب: 
 ترخصوا، ترخصوا �الكذب.ما ال، هم 
 .ب�الكذ طالب:

فرق بین من یترخص لیتوصل إلـى مـأمور أو تـرك محظـور و�ـین مـن  هال، هذا لیس برخصة؛ ألن
 یترخص الرتكاب محظور أو لترك مأمور.

 .نعم طالب:
 .اهؤالء تر�وا مأمورً 

 مظنة.......  :لماذا �قول لكنطالب: 
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لكـن  ،اان خمسـین یوًمـما له وجه، إال أن العقو�ة الشدیدة، نعم، العقو�ة الشدیدة التي لحقتهم: هجـر 
  ؟وما یدر�هم أنه �حصل لهم هذا؟ ما یدر�هم عن العاقبة

مـد علـى "ومثله قصة أبي حمزة من �اب األخذ �عزائم العلم، فإنه عقد علـى نفسـه أال �عت طالب:
ـْل {َوَمـْن َیتَ ودل على خصوص مسألته قوله تعالى:  ،غیر هللا فلم یترخص، وهو أصل صحیح َو�َّ

 .یره"]، وو�الة هللا أعظم من و�الة غ٣[الطالق:  َفُهَو َحْسُبُه} َعَلى للااَِّ 
ــال طین ُیتــرك البئــر ُ�ســقف علیــه البئــر و�قــول: یتو�ــل علــى هللا؟! لــو أن إنســاًنا خلــع البــاب و�نــاه �

ل ، نقـول: اسـكت فـي هـذه الغرفـة وأذعـن لمـن أراد أن یبنـي البـاب وتو�ـاواللبن ولـم یتـرك لـه متنفًسـ
 الید إلى التهلكة. نعم.  ینافي التو�ل؛ بل هو من إلقاء لیس �صحیح، هذا ال على هللا؟! هذا

ــي  )٥٥ِظــُروِن ({َفِكیــُدوِني َجِمیًعــا ُثــمَّ َال ُتنْ : -علیــه الصــالة والســالم-"وقــد قــال هــود  طالــب: ِإنِّ
ْلُت َعَلى للااَِّ َر�ِّي َوَر�ُِّكْم}  .و حمزة"] اآل�ة. ولما عقد أب٥٦، ٥٥[هود:  َتَو�َّ

فرق بین من �موت بیدي عدو �قتله في سبیل هللا، و�ین من �موت في جـوف بئـر أو داخـل غرفـة 
 . فرق بین هذا وهذا وال �سعى لفتح الباب، ،ُ�غلق علیه

 ْم}َذا َعاَهــْدتُ للااَِّ إِ  {َوَأْوُفــوا ِ�َعْهــدِ "ولمــا عقــد أبــو حمــزة عقــًدا ُطلــب �الوفــاء؛ لقولــه تعــالى:  طالــب:
 .�ًضا فإن �عض األئمة"]، وأ٩١[النحل: 

مـن  �عني عقد مع هللا عقًدا أال یتو�ل إال علیه، فهو مطالب �الوفاء أال یتو�ل على أحد. لكن هل
هــذا الســبب بیــده، هــل  -جــل وعــال-التو�ــل علــى المخلــوق الــذي بیــده ســبب �قــدر علیــه، جعــل هللا 

األسـباب تعطـل علـى هـذا. معنـاه أن تعطـل األسـباب �لهـا، �ـل أم هذا من التو�ل علـى غیـر هللا، 
 . عتماد على األسباب خلل في الشرعوال شك أن تعطیل األسباب خلل في العقل، �ما أن اال

ال أعلـى  ملسو هيلع هللا ىلص"وأ�ًضا، فإن �عض األئمة نقل عنه أنه سمع أن أناًسا �ـا�عوا رسـول هللا  طالب:
 مـزة: رب،قـال أبـو ح�سألوا أحًدا شیًئا، فكان أحدهم إذا وقع سـوطه ال �سـأل أحـًدا رفعـه إلیـه. ف

ــا إن هــؤالء عاهــدوا نبیــك إذ رأوه، وأنــا أعاهــدك أال أســأل أحــًدا شــیًئا أبــًدا. قــال: فخــر  ن مــج حاج�
 علـى نفسـه الشام یر�د مكة، إلى آخر الحكا�ة. وهذا أ�ًضا من قبیل األخذ �عـزائم العلـم؛ إذ عقـد

ولـذلك لمـا حكـى ابـن علـى غیـر األصـل الشـرعي.  مثل ما عقد من هو أفضل منه، فلیس �جـارٍ 
اء شقتدوا إن العر�ي الحكا�ة قال: فهذا رجل عاهد هللا، فوجد الوفاء على التمام والكمال، فبه فا

 .هللا تهتدوا"
ال ، و�اوال أظن أن األمـر �صـل إلـى هـذا الحـد، أن اإلنسـان �ستسـلم لعـدوه وال �قـاوم وال �طلـب سـببً 

لـــى رأســـه المغفـــر؟! قـــال: أنـــا معصـــوم مـــن مكـــة وع -علیـــه الصـــالة والســـالم-كیـــف دخـــل النبـــي ف
خل بـدون مغفـر ]، فیـد٦٧[المائـدة:  {َ�للااَُّ َ�ْعِصـُمَك ِمـَن النَّـاِس}قـال:  -جل وعال-الناس؛ ألن هللا 

ه الصـــالة علیـــ-و�ـــدون ســـالح و�ـــدون شـــيء و�قاتـــل. هـــذا الكـــالم لـــیس �صـــحیح، ســـید المتـــو�لین 
 . یباشر األسباب -والسالم
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 ........ طالب:
 ؟ ماذا

 ........ طالب:
، الذي �ستطیع أن �عیش بدونه هذا سـهل، لكـن إلغـاء األسـباب �الكلیـة، ُ�سـقف البئـر وهـو فـي نعم

 جوفه وال یتكلم! 
ن مألحكام أن "و�ذلك دخول األرض الُمسِبعة ودخول الَبِر�َّة بال زاد، فقد تبین في �تاب ا طالب:

، فــإن هللا هــو مســبب األســباب وخــالق النــاس مــن �كــون وجــود األســباب وعــدمها عنــدهم ســواء
ق، مسبباتها، فمن �ان هذا حاله فاألسباب عنده �عدمها، فلم �كن له مخافة مـن مخـوف مخلـو

 التهلكـة، وال رجاء في مرجو مخلوق؛ إذ ال مخوف وال مرجو إال هللا، فلیس هذا إلقاء �الیـد إلـى
وأمـا  هلك، و�ن قـارب السـبع هلـك،و�نما �ان �كون �ذلك لو حصل في اعتقاده أنه إن لم یتزود 

 .إذا لم �حصل ذلك فال"
مـا أم حـق التو�ـل تسـافر بـدون محـرم؟ �جـوز  -جـل وعـال-لماذا ال تخرج المرأة المتو�لة على هللا 

�جـــوز؟ متو�لـــة حـــق التو�ـــل. �عنـــي هـــذا وقـــع فـــي أمـــر أعظـــم مـــن ذلـــك، نســـأل هللا العافیـــة؛ ألن 
قـق. ننتظـر إلـى أن تـأتي خارقـة؟ �عنـي ننتظـر إلـى أن االعتداء علیهـا غلبـة ظـن، وهـذا هالكـه مح

�ــأتي مثــل مــا حصــل لألمــین مــن بنــي إســرائیل الــذي وضــع الــدراهم فــي خشــبة الــدنانیر فــي خشــبة 
ونقرهــا ووضــعها وأرســلها فــي البحــر ووصــلت إلــى صــاحبها، هــل �جــوز أن نفعــل مثــل هــذا؟ فــي 

. �عنــي لــو أن واحــًدا إضــاعة المــالللمــال، وقــد نهینــا عــن شــرعنا ال �جــوز، هــذا تضــییع، إضــاعة 
أم موسـى، ألقیـه فـي الـیم مـن أجـل أن یتبـرد،  فعلـتقال: هذا ولدي الحـر شـدید وأنـا أفعـل مثـل مـا 

 ما �سوغ؟ أم هللا أنا متو�ل مثل أم موسى، �سوغ  وسیأتي �ه
 ما �سوغ. طالب:

 . لبتة أن تفعل هذا الفعلأمهما بلغ عندها التو�ل من مبلغ، ال �جوز لها 
بع "و�نما �ان �كون �ـذلك لـو حصـل فـي اعتقـاده أنـه إن لـم یتـزود هلـك، و�ن قـارب السـ طالب:

 اد اعتیـادهلك، وأمـا إذا لـم �حصـل ذلـك فـال. علـى أنـه قـد شـرط الغزالـي فـي دخـول الَبِر�َّـة بـال ز 
 .الصبر واالقتیات �النبات، و�ل هذا راجع إلى حكم عادي. ولعلك تجد مخرج"

د أنه �سافر من بلـد �ـذا إلـى �ـذا، وأنـه قـد ال �حتـاج شـیًئا فـي طر�قـه للقـرب مـن نعم. إذا �ان اعتا
المسافة، مع احتمال أن �حصـل لـه مـانع �منعـه مـن الوصـول فـي وقـت محـدد، �عنـي أمـور عاد�ـة 

، اساعات فال �حتاج إلـى أن �حمـل زادً  يجرت، �عني التقدیر أنه �سافر من هنا إلى مكة في ثمان
. لكن لو �ان �حتـاج إلـى ا�حمل زادً  أن ، یتغدى و�صل قبل العشاء، ما �حتاجبین الوجبتین �صل

شـهر، نقـول: مـا تحتـاج إلــى زاد؟ إذا �ـان مـن عادتـه أن یتقـوت علــى النبـات، مـع أن النبـات لــیس 
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 مــن مــأكول بنــي آدم، یتقــوت علــى النبــات و�مكنــه أن �عــیش �النبــات ومــا �جــده، وقــد ال �جــد مــاءً 
 . فسه إذا سافر بدون طعام وال شرابخائًنا لن فیموت عطًشا، فیكون 

یــث "ولعلــك تجــد مخرًجــا فــي �ــل مــا �ظهــر علــى أیــدي األولیــاء الــذین ثبتــت والیــتهم، �ح طالــب:
 ُیرجع إلى األحكام العاد�ة؛ بل ال تجده إن شاء هللا إال �ذلك. 

مهـم فیـه فصل: وأما إن �ـان مـا بنـوا علیـه مـن غیـر جـنس العـادي �المكاشـفة، فهـل �كـون حك
عاملــًة حكــم أهــل العــادات الجار�ــة، �حیــث ُ�طلبــون �ــالرجوع إلــى مــا علیــه النــاس؟ أم �عــاَملون م

نها في أل أخرى خارجًة عن أحكام أهل العوائد الظاهرة في الناس و�ن �انت مخالفًة في الظاهر؛ 
 .تحقیق الكشف الغیبي مواِفقة ال مخالفة"

ر، واحد: إلـى هللا ورسـوله، فمـا اعتبـره الشـرع فهـو معتبـ على �ل حال، الناس �لهم ُیردون إلى أمر
 . ان �ائًنا من �انوما لم �عتبره فهو معتبر، في حق أي إنس

 "ألنهــا فــي تحقیــق الكشــف الغیبــي موافقــة ال مخالفــة. والــذي �طــرد �حســب مــا ثبــت فــي طالــب:
ا، بل ُیردون إلـ د ل العوائـى أحكـام أهـالمسألة الثانیة عشرة وما قبلها أن ال �كون حكمهم مختص�

یـه أ�ًضـا الظاهرة، و�طلبهم المر�ي بذلك حتًما، وقد مر ما ُ�ستدل �ـه علـى ذلـك، ومـن الـدلیل عل
 .أوجه؛ أحدها: أن األحكام لو وضعت"

د �عني لو فرقنـا بـین الخـواص والعـوام، للـزم التفر�ـق فـي األحكـام، فـي التكـالیف، فـي األقضـیة، عنـ
مقتضــى الوال�ــة مــن �شــف و�رامــات وغیرهــا، وهــذا ال �عامــل �مـــا الــوالة، نقــول: هــذا �فعــل علــى 

�عامل �ه عامة الناس. طیب، قد �قول قائل: إن الخضـر تصـرف تصـرفات لـو تصـرفها واحـد مـن 
الناس لیؤاخذ علیها، فكیف �قتل؟ فهـل للـولي أن �قتـل؟ نقـول: لـیس لـه أن �قتـل، مهمـا غلـب علـى 

وعنـــاد و�ســـاءة إلـــى اآلخـــر�ن ولوالد�ـــه علـــى وجـــه  ظنـــه مـــا جبـــل علیـــه هـــذا الولـــد مـــن �فـــر وظلـــم
ــُه َعــْن َأْمــِري}الخصــوص. نقــول: الخضــر �قــول:  ــا َفَعْلُت  ]، إن صــار عنــدك هــذا٨٢[الكهــف:  {َوَم
 فافعل ما شئت، لكن من أین لك؟ 

لـم یـرتبط "أحدها: أن األحكام لو ُوضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعـدة، و  طالب:
  وجـه إاللف إذ �انت؛ لكون األفعال �لها داخلًة تحت إمكان الموافقـة والمخالفـة، فـاللحكمها مك

وعنـد  و�مكن فیه الصحة والفساد، فال حكم ألحد على فعل من األفعال بواحد منهما علـى البـت،
 .ذلك �حكم بترتب ثواب وال عقاب، وال إكرام وال إهانة"

 ."ال �حكم"أظن هذه 
 .�ا شیخ "ال �حكم" طالب:

 ."ال �حكم"أظن أنها 
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م وال د"وعنــد ذلــك ال �حكــم بترتــب ثــواب وال عقــاب، وال إكــرام وال إهانــة، وال حقــن نعــم،  طالــب:
صـالح، إهداره، وال إنفاذ حكم من حاكم، وما �ان هكذا فال �صح أن ُ�شرع مع فـرض اعتبـار الم

 .وهو الذي انبنت الشر�عة علیه"
غلـب علــى ظنـي، أو رأیــت رؤ�ـا أنـي أقتــل هـذا، أو ُ�شــف  �عنـي لـو �قتــل شـخص و�قــول: �ِهللا أنـا

ة. لبتـألي عن �ذا أنـي أقتـل هـذا، ُ�قبـل منـه مهمـا �ـان مـن الصـالح والزهـد والعبـادة؟ ال ُ�قبـل منـه 
 نعم. 

ة �قـوم "والثاني: أن األمور الخارقة ال تطرد أن تصیر حكًما یبنى علیه؛ ألنهـا مخصوصـ طالب:
 .مع غیرهم، فال تكون قواعد الظواهر شاملًة لهم" مخصوصین، و�ذا اختصت لم تجر

حتــى إذا افترضــنا أن هــذا الشــخص مــن أر�ــاب الكرامــات والخــوارق، هــذا فیمــا یتعلــق �ــه �خاصــة 
ن نفسه، أمـا مـا یتعـدى إلـى غیـره فـال بـد أن ُیـوزن �میـزان الشـرع؛ ألنـه �كـون فیـه أطـراف: ال بـد مـ

، ال بــد مــن ُحكــم علــى القاعــدة والجــادة المتبعــة علیــه ى، ال بــد مــن مــدعخصــومة، ال بــد مــن مــدعٍ 
ــد النــاس أو أزهــد النــاس مــع لــیس معنــى أنــه شــرًعا.  إذا جلــس بــین القاضــي أصــلح النــاس أو أعب

 شخص عادي أنه �میل إلیه و�نظر إلیه، ال، ال �جوز �حال. نعم.
قتضـى حكـم �م"وال أ�ًضا تجري فیما بینهم و�ین غیرهم ممن لیس منهم؛ إذ ال �صح أن �ُ  طالب:

 فـي نصـب أحكـام العامـة؛ إذ :�اتفـاق مـن الفـر�قین، أعنـي ،الخوارق على مـن لـیس مـن أهلهـا
 .أو �شف السلطان نفسه" ،أو السلطان أن �حكم للولي �مقتضى �شفه ،لیس للحاكم

و�شــف لــه أن هــذا صــاحب الحــق، �ســوغ لــه أن  ،إذا افترضــنا أن القاضــي نفســه مــن أهــل الكشــف
م ال �سوغ له �حال؛ ألن الحاكم ال �جوز له أن �حكم �علمه، بل ال بد أن �حك �حكم بهذا الكشف؟

 �المقدمات الشرعیة. 
 "أو �شف السلطان نفسه على مـن لـیس بـولي مـن غیـر معاملـة �األسـباب الظـاهرة، وال طالب:

ر علـى غیـ أ�ًضا للولیین إذا ترافَعا إلى الحاكم في قضیة. و�ذا ُفرض أنهـا غیـر شـاملة لهـم �ـان
 ما تقـدم البرهـان علیـه، مـن أن الشـر�عة عامـة وأحكامهـا عامـة علـى جمیـع الخلـق وفـي جمیـع

 .األحوال، �یف وهم �قولون: إن الولي قد �عصي والمعاصي جائزة علیه؟!"
 ،و�حتاط لهـا ،و�ن �ان یهتم لألوامر والنواهي لیس �معضصوم، ألنه لیس �معصوم، جازت علیه؛

 و�حرص على ذلك، لكنه في النها�ة لیس �معصوم. نعم.  ،األوامرو�فعل  ،و�بتعد عن النواهي
ن، فـال "فال ِفعل �خالف ظاهره ظاهر الشرع إال والسابق إلى �ـادئ الـرأي منـه أنـه عصـیا طالب:

ق �صح مع هذا أن یثبت أن هذا الفعل الخارق الذي ال �جري على ظاهر الشرع مشـروع؛ لتطـر
  االحتماالت، وهذا هو الوجه الثالث.

، ولـم �قـع منـه -رضي هللا عـنهم-، ثم الصحا�ة ملسو هيلع هللا ىلصوالرا�ع: أن أولى الخلق بهذا رسول هللا 
شيء من ذلك، إال ما نصت شر�عته علیه مما ُخص �ـه ولـم َ�ْعـُد إلـى  -علیه الصالة والسالم-
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وما سوى ذلك، فقد أنكر على من قال له: �حل هللا لنبیه مـا شـاء، ومـن قـال: إنـك لسـت  ،غیره
إني ألرجو أن أكون أخشـاكم «قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب وقال: مثلنا، 

ُ�ستشفى �ه و�دعائـه، ولـم یثبـت أنـه  -علیه الصالة والسالم-وقد �ان . »هلل وأعلمكم �ما أتقي
 .مس �شرة أنثى ممن لیست بزوجة له أو ِملك �مین"

ذا في حق المعصوم لم تمس یـده �شـرة امـرأة ، فإذا �ان ه-علیه الصالة والسالم-مع أنه معصوم 
 ممن لیست من محارمه قط، حتى في البیعة التي تقتضي المصافحة لم �حصل شيء من ذلك. 

 ، �عني لیست له إر�ة �النساء أو امـرأة لیسـت لهـا حاجـةا�عض الناس �قول: إذا �ان الشخص �بیرً 
ذا �له ال �جوز �حـال، ولـو اسـتثني أو شخص ُعرف �صالحه أنه ال ُیتوقع منه شيء؛ ه،�الرجال 

 . -علیه الصالة والسالم-أحد بذلك الستثني الرسول 
 "و�ــان النســاء یبا�عنــه ولــم تمــس یــده یــد أنثــى قــط، ولكــن �ــان �عمــل فــي األمــور علــى طالــب:

ولـم  ،دو�ن �ـان عاِلًمـا بهـا، وقـد مـر مـن هـذا أشـیاء، وهـو الـذي قعَّـد القواعـ ،مقتضى الظـواهر
ــا ــو نــزل الحكــم علــى اســتثناء الــولي وأصــحا �ســتثن ولی� ــا بــذلك ل ب مــن غیــره، وقــد �ــان حقیًق

ــا والفضــالء صــدًقا . وفــي الخــوارق، و�ــذلك الصــحا�ة والتــا�عون لهــم �إحســان، وهــم األولیــاء حق�
َ�یــع بیــان لهــذا، حیــث قــال ولیُّهــا  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبــي  أو َمــن �ــان: �هللا ال ُتْكَســر ثنیتهــا، :قصــة الرُّ

 ."»القصاص كتاب هللا«�قول: 
{ ــنِّ ــنَّ ِ�السِّ د هللا مــن لــو ، لكــن لمــا أقســم، ومــن عبــااَثنیــة ُتكســر ثنیتهــ ت]، َ�ســر ٤٥[المائــدة:  {َوالسِّ

ن أقسم على هللا ألبره. لكن هل هذا �منع من الحكم؟ مـا �منـع مـن الحكـم، لكـن إبـرار القسـم هـذا مـ
 یتنازل مهما ُبـذل مـا �فیـد، الأن جعل صاحب الحق یتنازل عن حقه، و�ال لو لم  -جل وعال-هللا 
 .  »كتاب هللا القصاص«بد: 

ره، فكـان �أن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبـ -علیه الصالة والسالم-"ولم �كتف  طالب:
 .هله"أیرجئ األمر حتى یبرز أثر الَقَسم، بل ألجأ إلى القصاص الذي فیه أشد محنة حتى عفا 

مــن أجــل العفــو والمماطلــة �أولیــاء الــدم حتــى �ملــوا و�تر�ــوا،  �عنــي ال �جــوز تــأخیر القصــاصنعــم، 
ــَرُب ِللتَّْقــوَ ال، ال بــد مــن القصــاص، القصــاص قصــاص. لكــن إن تنــازلوا:  ــوا َأْق : [البقــرة ى}{َوَأْن َتْعُف

٢٣٧[. 
، »بـرهألإن من عبـاد هللا مـن لـو أقسـم علـى هللا «: -علیه الصالة والسالم-"فحینئذ قال  طالب:

العفــو ذلــك القســم قــد أبــره هللا، ولكــن لــم �حكــم �ــه حتــى ظهــر لــه �رســي وهــو العفــو، و فبــیَّن أن 
 منتِهض في ظاهر الحكم سبًبا إلسقاط القصاص.

تهض والخامس: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضـًة للضـوا�ط الشـرعیة، فـال تنـ 
 .أن تثبت ولو �ضرائر الشعر، فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات"
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؟ الكرســي هــو فــي األصــل "كرســي"�قصــد �الـــمــاذا ، مــا أدري "ظهــر لــه �رســي وهــو العفــو"�عنــي 
العلــم، ومنــه �قــال لمــا �حــوي العلــم: �راســة؛ هــذا فــي األصــل، ظهــر لــه علــم خفــي علیــه قبــُل وهــو 

 . هذا فیه قلقف "كرسي العفو"العفو، ممكن، أو ظهر له شيء وهو العفو، أما 
ل مخالفة المشروعات ونقض لمصالحها الموضوعات، أال ترى أن رسو"فإن ذلك إعمال ل طالب:

، ولكـن قد �ان عالًما �المنافقین وأعیانهم، و�ـان �علـم مـنهم فسـاًدا فـي أهـل اإلسـالم ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
�قتـل  ال یتحدث الناس أن محمـًدا«كان �متنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في االعتبار، فقال: 

ة لـه أحكام الخوارق على أصحابها، حتى ال �عتقد مـن ال خبـر فمثله یلغي في جر�ان . »أصحا�ه
القول فـ، -رضـي هللا عنـه-أن للصوفیة شر�عًة أخرى، ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي َ�عزى 

 .�جواز انفراد أصحاب الخوارق"
وجعلهــم مــع أصــحابهم  ،، لكــن مــن عــرف حــال الصــوفیة وطــرقهم فــي زوا�ــاهم وتكا�ــاهم"أبــي یز�ــد"

ومر�دیهم، ونظر إلى عموم المسلمین حال المسلمین المطا�قة لما جاء عـن هللا، بـل نظـر  وخدمهم
إلى الرعیل األول من الصحا�ة والتـا�عین؛ جـزم �ـأن لهـم شـر�عة أخـرى، �عیشـون فـي جـو غیـر مـا 

وصـحابته �عیـد �ـل  -علیه الصالة والسالم-�عیش فیه الناس، حتى الجو الذي عاش فیه الرسول 
 �عـیش فیـه هـؤالء، ال سـیما إذا �ـانوا مـن الغـالة مـن غـالة الصـوفیة، ال تكـاد تعـرف مـنالبعد عما 

 . الكتاب والسنة ن یلیق بتصرفات من یتبعو  ائً تصرفاتهم شی
ــب: ــد  طال ــي یز� ــل أب ــار الفقهــاء لفع ــع إنك ــه-"ولهــذا وق ــالقول �جــواز انفــر -رضــي هللا عن اد ، ف

ا الجمهور�ــة قــوٌل �قـدح فــي القلــوب أمــورً أصـحاب الخــوارق �أحكــام خارجـة عــن أحكــام العـادات 
ًضــا ُ�طلــب التحــرز منهــا شــرًعا، فــال ینبغــي أن ُ�خصــوا بزائــد علــى مشــروع الجمهــور، ولــذلك أ�

 .اعتقد �ثیر من الغالین فیهم مذهب اإل�احة"
نعــم. �عنــي �صــلون إلــى مرتبــة ترتفــع عــنهم التكــالیف، فیبــاح لهــم مــا �ــان محرًمــا علــیهم، و�ســقط 

وال ینتهـون عـن  ،واجًبا علـى غیـرهم، فیصـلون إلـى مـذهب إ�احیـة ال یـؤمرون �ـأوامر عنهم ما �ان
 ، �هللا المستعان. نواهٍ 

 أن هلل ا"وعضدوا �ما سمعوا منها رأیهم، وهذا �له تعر�ض لهم إلى سـوء المقالـة. وحاشـ طالب:
ي هـذا فـالخوض �كون أولیاء هللا إال برآء من هذه الخوارق المنخرقة، غیر أن الكالم جرى إلى 

 .المعنى"
" أم "َجَرى"  ؟"َجرَّ
". طالب:  الهامش �صحح "َجرَّ

"، هي أوضح نعم  . "َجرَّ
ــم مــنهم المحافظــة علــى حــدود  طالــب: ــرَّ إلــى الخــوض فــي هــذا المعنــى، فقــد عل "أن الكــالم َج

، الشر�عة ظاهًرا و�اطًنا، وهم القائمون �أحكام السنة على مـا ینبغـي، المحـافظون علـى اتباعهـا
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ق، وألجلـه وقـع  ق فـي أحـوالهم مـا طـرَّ لكن انحراف الفهم عنهم في هذه األزمنة وفیما قبلها طرَّ
البحث فـي هـذه المسـائل، حتـى یتقـرر �حـول هللا مـا ُ�فهـم �ـه عـنهم مقاصـدهم، ومـا ُتـوزن �ـه 
ــى تمــام  ــم نرجــع إل ــى، نفعهــم هللا ونفــع بهــم. ث ــه حقیقــة طــر�قتهم المثل أحــوالهم، حســبما تعطی

لة، فنقول: ولیس االطـالع علـى المغیبـات وال الكشـف الصـحیح �الـذي �منـع مـن الجر�ـان المسأ
، ثــم مــا جــرى علیــه الســلف ملسو هيلع هللا ىلصعلــى مقتضــى األحكــام العاد�ــة، والقــدوة فــي ذلــك رســول هللا 

الصالح، و�ذلك القول فـي انخـراق العـادات ال ینبغـي أن یبنـى علیهـا فـي األحكـام الظـاهرة، وقـد 
ــاِس}معصــوًما؛ لقولــه تعــالى:  -لســالمعلیــه الصــالة وا-كــان  ُ َ�ْعِصــُمَك ِمــَن النَّ [المائــدة:  {َ�للااَّ
 ]، وال غا�ة وراء هذا. ٦٧

ه  عـن رتبتـثم إنه �ان یتحصن �الدرع والمغفر، و�توقى ما العادة أن ُیتوقى، ولم �كن ذلك نـزوالً 
؛ قـدرة هللا �النسـبة إلـى العلیا إلى ما دونها، بل هي أعلى. وما ُذكر من استواء العوائـد وعـدمها

�ـانوا  فذلك أ�ًضا غیر مانع من إجراء أحكام العوائـد علـى مقتضـاها. وقـد تقـدم أن الصـحا�ة قـد
 وا الـدخولحازوا رتبة التو�ل، ورؤ�ة إنعام المنِعم مـن المـنِعم ال مـن السـبب، ومـع ذلـك لـم یتر�ـ

سـقط حكـم هذه الحالة التـي تُ  مع ملسو هيلع هللا ىلصفي األسباب العاد�ة التي ُندبوا إلیها، ولم یتر�هم النبي 
 ال انخـراقوتقضي �انخرام العوائد، فدل على أنها العزائم التي جاء الشرع بهـا؛ ألن حـ ،األسباب

 .العوائد لیس �مقام �قام فیه، و�نما محله محل الرخصة �ما تقدم ذ�ره
وفیة الصـوقد �ـان المكملـون مـن . »قیدها وتو�ل«: -علیه الصالة والسالم-أال ترى إلى قوله  

ال الخلـق ، ونظًرا إلى أن وَضع هللا تعالى أحو ملسو هيلع هللا ىلصَیدخلون في األسباب تأدً�ا �آداب رسول هللا 
ــم �كونــو  ــد الجار�ــة یوضــح أن المقصــود الشــرعي الــدخول تحــت أحكــام العوائــد، ول ا علــى العوائ

 لیتر�وا األفضل إلى غیره.
]، فیظهـر �ـه ٨٢[الكهـف:  ْن َأْمـِري}{َوَمـا َفَعْلُتـُه َعـوقوله:  -علیه السالم-وأما قصة الخضر  

 .أنه نبي، وذهب إلیه جماعة من العلماء استدالًال بهذا القول"
َعْلتُـُه {َوَمـا فَ �عني على خالف بین أهل العلم، �ثیر من أهل العلم یرون أنه نبي بداللـة هـذه اآل�ـة: 

إال عـن وحـي، مــا  ]، والتصـرفات التـي حصــلت منـه ال �مكـن أن تحصــل٨٢[الكهــف:  َعـْن َأْمـِري}
لكــن یز�ــد  ،�مكــن أن تحصــل إال عــن وحــي؛ ألنهــا عــن أمــور مغیبــة، فــال تحصــل إال عــن وحــي

 �عضهم على نبوته أنه موجود إلى اآلن، لكن هذا الكالم لیس �صحیح. 
ز للنبـي "فیظهر �ه أنه نبي، وذهب إلیه جماعة من العلماء استدالًال بهـذا القـول، و�جـو  طالب:

 .الوحي من غیر إشكال، و�ن ُسلم فهي قضیة عین وألمر ما"أن �حكم �مقتضى 
 ، �عني ال تضطرد ألنه جاء بها النص. "فهي قضیة عین"أنه لیس بنبي  "إن ُسلِّم"�عني 
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ال لغیـره أنه ال �جوز في هذه الملة لـولي و  عنا، والدلیل على ذلك"ولیست جار�ًة على شر  طالب:
أنـه و من أبـًدا، الحلم، و�ن علم أنه ُطبع �ـافًرا، وأنـه ال یـؤ ممن لیس بنبي أن �قتل صبی�ا لم یبلغ 

 ة قد قـررتإن عاش أرهق أبو�ه طغیاًنا و�فًرا، و�ن ُأذن له من عالم الغیب في ذلك؛ ألن الشر�ع
األمــر والنهــي. و�نمــا الظــاهر فــي تلــك القصــة أنهــا وقعــت علــى مقتضــى شــر�عة أخــرى، وعلــى 

 ."مه أن َثم علًما آخر وقضا�ا أخر ال �علمها هوو�عال -علیه السالم-مقتضى عتاب موسى 
 . -علیهم الصالة والسالم-سى أ�ًضا �عني ال على شر�عة محمد وال على شر�عة مو 

لـى ع"فلیس �ل ما اطلع علیه الولي من الغیوب �سوغ له شرًعا أن �عمل علیه، بـل هـو  طالب:
 ن �صــح رده إلیهــا، فهــذا الضــر�ین؛ أحــدهما: مــا خــالف العمــل �ــه ظــواهر الشــر�عة مــن غیــر أ

 �صح العمل علیه البتة. 
ر والثــاني: مــا لــم �خــالف العمــل �ــه شــیًئا مــن الظــواهر، أو إن ظهــر منــه خــالف فیرجــع �ــالنظ

لصـواب، الصحیح إلیها، فهذا �سوغ العمل علیه، وقد تقدم بیانه. فـإذا تقـرر هـذا الطر�ـق فهـو ا
 ، وهـوملسو هيلع هللا ىلصسـًیا �سـید المتبـوعین رسـول هللا وعلیه یر�ـي المر�ـي، و�ـه �علـق همـم السـالكین تأ

ه أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظـوظ، وأولـى برسـوخ القـدم، وأحـرى �ـأن یتـاَ�ع علیـه صـاحب
 .و�قتدى �ه فیه، �هللا أعلم"

علیــه -�مــا تقــدم �اشــر األســباب وعمــل �مــا أمــر �ــه  -علیــه الصــالة والســالم-ال شــك أن النبــي 
 ألســوة. فلــو جــاء مــن یــدعي الوال�ــة، وأمــر النــاس �ــأوامر الكتــاب، فهــو القــدوة وا-الصــالة والســالم

نـه أوالسنة، واختص لنفسه واحتفظ لنفسـه �أشـیاء ال �عملهـا، أو أشـیاء ارتكبهـا ممـا حـرم هللا �حجـة 
 ولي؛ هذا ال �مكن أن �طاوعه أحد وال �مكن أن �قتدي �ه أحد.

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا على نبینا محمد. 
 


