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 أحسن هللا إلیك.  طالب:

، ینبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـك علـى نالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـار 
 أما �عد، 

نسبة إلى "المسألة السادسة عشرة: العوائد أ�ًضا ضر�ان �ال :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
وقوعهـــا فـــي الوجـــود؛ أحـــدهما: العوائـــد العامـــة التـــي ال تختلـــف �حســـب األعصـــار واألمصـــار 

نفــور عــن لنــوم والیقظــة، والمیــل إلــى المالئــم والواألحــوال، �األكــل والشــرب، والفــرح والحــزن، وا
 .المنافر، وتناول الطیبات والمستلذات واجتناب المؤلمات والخبائث، وما أشبه ذلك"

هذه �جتمع فیها الخلق �له، �لهم �أكلون و�شر�ون و�طلبون ما یـنفعهم و�فـرون عمـا �ضـرهم، هـذه 
وال �حســـب الظـــروف واألحــــوال، وال  عوائـــد ال تختلـــف ال �حســـب األعصـــار واألوقــــات واألزمـــان،

تختلـف أ�ًضــا �حســب األشــخاص والشـعوب واألمــم، �لهــا مجبولــة علـى أن تأكــل وتشــرب مــن أجــل 
�قـــاء النـــوع، هـــذا أمـــر غر�ـــزي ال بـــد منـــه مـــن أجـــل �قـــاء النـــوع. �عنـــي قـــد �ختلفـــون فـــي �عـــض 

ت قــد تختلــف، التفصــیالت، �عنــي أوقــات الوجبــات قــد تختلــف مــن مكــان إلــى مكــان، أنــواع الوجبــا
 ومثله النوم. نعم.  ،والشرب �ذلك ،أنواع المأكول قد �ختلف. لكن �شتر�ون في أن األكل ضرورة

للبــاس "والثــاني: العوائــد التــي تختلــف �ــاختالف األعصــار واألمصــار واألحــوال، �هیئــات ا طالــب:
 .والمسكن"

�كــون فیــه نــص، ال و�ختلــف مــن بلــد إلــى بلــد، علــى أال  ،اللبــاس خاضــع لألعــراف خاضــع للعــرف
س ا البلد اإلسبال، عرف هذا البلد �ذا من األمور المحرمة، ال، لبس الحر�ر أو لبذنقول: عرف ه

الذهب ومـا أشـبه ذلـك. مـا ورد فیـه نـص ال �مكـن أن �عـارض �ـأي عـرف مهمـا �ـان، هـذا مـا ورد 
 فیه نص. أما ما لم یرد فیه نص فهو �خضع لألعراف. 

 ........ طالب:
 ف ُعْرف.ُعْرف ُعرْ 

 ........ طالب:
 . إن العمامة ُسنة :إال عند من �قولال ال ما فیه شيء، 

ل، ومـا "واللـین فـي الشـدة والشـدة فیـه، والـبطء والسـرعة فـي األمـور، واألنـاة واالسـتعجا طالب:
 .كان نحو ذلك"

 . ظروف واألحوال واألماكن واألزمانهذه �لها تختلف �اختالف ال
 .یقضى �ه على أهل األعصار الخالیة والقرون الماضیة""فأما األول: ف طالب:
جبلـي فطـري  إن قوم نوح ما �أكلون وال �شـر�ون وال، أو مـن قـبلهم ومـن �عـدهم، هـذا أمـر :ما �قال

 . ُفطر الناس �لهم علیه
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ختلـف "للقطـع �ـأن مجـاري سـنة هللا تعـالى فـي خلقـه علـى هـذا السـبیل وعلـى َسـَنِنه ال ت طالب:
ضـي دم، فیكون مـا جـرى منهـا فـي الزمـان الحاضـر محكوًمـا �ـه علـى الزمـان الماعموًما �ما تق

ه على ما �والمستقبل مطلًقا، �انت العادة وجود�ًة أو شرعیًة. وأما الثاني، فال �صح أن �قضى 
ذلك بـلبتة، حتى �قوم دلیل على الموافقة من خارج، فإذ ذاك �كون قضاًء علـى مـا مضـى أتقدم 

 لعـــادة، و�ـــذلك فـــي المســـتقبل، و�ســـتوي فـــي ذلـــك أ�ًضـــا العـــادة الوجود�ـــةالـــدلیل ال �مجـــرى ا
 .والشرعیة"

نعــم. هــذا العوائــد التــي تختلــف �ــاختالف األعصــار واألمصــار، هــذا �ــل عصــر و�ــل مصــر لــه 
األكـل  أسلو�ه وطر�قته في الحیاة، وال �كلف غیره �ما ُ�لفوا �ـه أو العكـس، فـال �عـد خارًمـا للمـروءة

نـي خارًمـا للمـروءة إذا أكـل، �ع �عد الناس إذا �انت عادة الناس جرت بذلك، بینمافي الطر�ق بین 
األكــل فــي المطــاعم مــثًال هــذا �ختلــف �ــاختالف األزمــان، �ختلــف �ــاختالف األحــوال والظــروف، 

، �ختلف �اختالف البلدان، �عني لفئة من الناس عندنا ما زال األمر على ما �ان علیه في السـابق
ي فـوأثـر علـیهم  ا،شـدیدً  انقـدً ي الطر�ـق أو فـي المطـاعم انتقـدوا ناس �عني لو أكلوا فـنوعیات من ال

�خطـب و�ـرد، �خطـب زوجـة و�ـرد، أن �عض المطارات، �قولـون: فـالن �أكـل فـي المطعـم، و�مكـن 
 �ِهللا �أكل �المطعم، لماذا؟ 

فیـه إشـكال. فـي  مـافألنه طالب علم ینبغي أن �صون نفسه عن هذه األماكن، بینما لـو أكـل غیـره 
وال  ،البلــدان األخــرى تجــد الجلــة مــن أهــل العلــم �ــأكلون فــي المطــاعم، وتكــون والئمهــم فــي المطــاعم

 ،ُیالمــون بهــذا. فمثــل هــذه تختلــف �ــاختالف األحــوال والظــروف. �عضــهم �مشــون حاســري الــرأس
إقلـیم أو و�عضهم مغطون رءوسهم. �عني هذه أمور مثل مـا ذ�رنـا تختلـف، فـال �كلـف أهـل بلـد أو 

 .ُقطر ما �كلف �ه غیرهم
ي �مشــي بــدون �شــت ینتقــد، الــذي �مشــي بــدون ذزمنــة. �عنــي إلــى وقــت قر�ــب ونجــد الــو�ــذلك األ 

شــخص �عنــي عاقــل مــدرك ل�شــت ینتقــد، ثــم صــار انحســر األمــر إلــى صــالة الجمعــة، مــا �مكــن 
النـاس فـي  الصـور فـي الر�ـاض مـثًال قبـل سـتین سـنة �ـل انظـر�صلي الجمعة بدون �شـت، �عنـي 

د الناس إلى األعیـاد والجمـع والمناسـبات، ثـم �عـد ذلـك تجـ ثم �عد ذلك تنازل ،البشتالسوق علیهم 
 . ذا الحد، والمستقبل هللا أعلم �ه، انتهى األمر إلى هاألمر سهًال 

 لدنیا و�هـا"و�نما قلنا ذلك؛ ألن الضرب األول راجع إلى عادة �لیة أبد�ة، ُوضعت علیها ا طالب:
�ًضـا؛ مصالحها في الخلق، حسبما بیَّن ذلك االستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت الشـر�عة أقامت 

دلیل علـى إلى أن یرث هللا األرض ومن علیها، وهـي العـادة التـي تقـدم الـ فذلك الحكم الكلي �اقٍ 
 .أنها معلومة ال مظنونة"
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مـر إنما مقطوع �ه، واأل�عني غلبة ظن أو احتمال راجح، ال،  "ال مظنونة"�عني قطعیة،  "معلومة"
كذلك، �عني تحلف أن الناس في عهد عاد وثمـود ومـن قـبلهم ومـن �عـدهم أنهـم �ـأكلون و�شـر�ون، 

 ما تحلف؟ 
 .نحلف طالب:

 تحلف ألن هذه عادة مضطردة.
  : جبلیة �عني؟طالب
 نعم.

ي یتعلـق تـ"وأما الضرب الثاني؛ فراجع إلى عادة جزئیة داخلة تحت العادة الكلیة، وهي ال طالب:
لتبـدل الحتمـال ا ؛بها الظن ال العلم، فإذا �ان �ذلك لـم �صـح أن ُ�حكـم �الثانیـة علـى مـن مضـى

 .والتخلف، �خالف األولى"
 تستطیع أن تحلف أن قوم نوح �غطون رءوسهم؟ 

 .ال طالب:
 أو ال �غطونها؟ 

 .ال طالب:
ان األخـرى یلبسـون قبعـات هذه تختلف �اختالف األحوال والظروف واألزمان، �ان النـاس فـي البلـد

ین تـثـورة اثنلغیـت، �عنـي فـي وقـتهم مـثًال قبـل و�لبسون أشیاء و�لبسون طرابیش مثًال، ثم �عد ذلك أ
غیــت انتهــت الطــرابیش لأهــا تلــبس طــرابیش، ثــم �عــدها خــالص وخمســین وثالثــة وخمســین النــاس �ل

 مع الحكم السابق. 
تــرك لنــاس مــن حــال إلــى حــال، ومنهــا مــا یُ علــى �ــل حــال �عنــي �مكــن أن تتبــدل �قــرار، و�نتقــل ا

 . للوقت �حیث ینقضي تدر�جی�ا
 "وهــذه قاعــدة محتــاج إلیهــا فــي القضــاء علــى مــا �ــان علیــه األولــون؛ لتكــون حجــًة فــي طالــب:

لـیس هـذا و اآلخر�ن، و�سـتعملها األصـولیون �ثیـًرا �البنـاء علیهـا، ورد القضـاء �العلمیـة إلیهـا، 
�نشـأ و  فاسد �إطالق؛ بـل األمـر فیـه �حتمـل االنقسـام �مـا تقـدم. االستعمال �صحیح �إطالق وال

 بــین القســمین قســم ثالــث �شــكل األمــر فیــه: هــل ُیلحــق �ــاألول فیكــون حجــة، أم ال فــال �كــون 
 .حجة؟"

�عنــي هــل یلحــق �الضــرور�ات، أو یلحــق �ــاألمور التــي لیســت مــن هــذا القســم، بــل هــي مــن أمــور 
ن تقــدم مــن األمــم �ســتعملونه أو ال �ســتعملونه، إال حســب مــا األعــراف والعــادات؟ فــال تجــزم �ــأن مــ

 . ي غالب الظن من اإلثبات أو النفيیترجح ف
ــب: "المســألة الســا�عة عشــرة: المفهــوم مــن وضــع الشــارع أن الطاعــة أو المعصــیة تعظــم  طال

 .�حسب ِعظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها"
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، وقـد �طلـع لمصـلحة أو المفسـدة الناشـئة عنهـا""�حسب عظم ا -جل وعال-�عني في تقدیر هللا 
ا مـ ،عظم المفسدة الناس أو قد ال �طلعهم، �عنـي قـد �قـول �لمـة ال یلقـي لهـا �ـاالً  -جل وعال-هللا 

ـــا، وقـــد تكـــون عـــابرة ـــغ یهـــوي بهـــا فـــي النـــار ســـبعین خر�ًف  لعـــل هـــؤالء ،�ظـــن أنهـــا تبلـــغ هـــذا المبل
�ســیرة؟ علــى حســب أم هــا �ــاًال، هــذه مفســدته عظیمــة �مــا أنــه لــم یلــق ل ،الحاضــر�ن مــا انتبهــوا لهــا

األعمال ال تصـل  من ا�ثیرً  لعل، »یهوي بها في النار سبعین خر�ًفا«النص، هي عظیمة بال شك 
 ، لكن األصل أن هذه العقو�ـات سـواء �انـت دنیو�ـة أو أخرو�ـةي فیه ضرر متعدٍّ ذإلى هذا الحد ال

ب علیهــا. �عنــي لــو جئنــا مــثًال إلــى شــخص وطــئ مرتبــة علــى حســب عظــم الجــرم أو األثــر المترتــ
حـد امرأة أجنبیة على أنها زوجته، ورجـل آخـر زنـى �ـامرأة أجنبیـة �علـم أنهـا لیسـت زوجتـه. األثـر وا

 ما هو بواحد؟ أم 
 .واحد طالب:

 األثر واحد، لكن الذنب؟
 .الثاني أعظم طالب:

ا �النسبة لمن علم، بینما اآلخـر مـا علیـه شـيء. وال یـه �ـأتي مـن �قـول: �ِهللا أغمـض عین عظیم جد�
ة �سد أذنیه، ال، هذا غیر ذلك، هذا �علم هذا. على �ل حال: هـذا األصـل أن العقو�ـ أویتغافل  أو

على قدر الجرم، لكن قد یرد فیما ال �قدره المخلوق ما �صـل إلـى حـده و�نهـه مـا �ختلـف عـن هـذا 
 النظام.
 �ا شیخ الوطء �شبهة هل هو متصور؟  لكنطالب: 

 ین؟ أ
  متصور وواقع؟ طالب:
 متصور.نعم، 

  ؟ متصور طالب:
، في السابق الناس یتعبون في األسفار و�طلعـون، ووو، هللا المسـتعان. نعـم متصـور، ولـو مـن نعم

 طرف، قد یتصور من طرف والطرف الثاني �علم، العبرة �الذي ال �علم. نعم. 
رة فـي ن األمور الضرور�ة الخمسة المعتب"وقد ُعلم من الشر�عة أن أعظم المصالح جر�ا طالب:

"  .كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما ُ�َكرُّ
"  ."َ�ِكرُّ

 ."ما َ�ِكرُّ �اإلخالل علیها" طالب:
 . نعم. "�اإلخالل"�عني یرجع علیها 

فس ومـا "والدلیل على ذلك ما جاء من الوعید على اإلخالل بها؛ �ما في الكفر وقتـل الـن طالب:
 .ا والسرقة وشرب الخمر"یرجع إلیه، والزن
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الـدین، ثـم حفـظ حفظ الدین أعظم الضرور�ات؛ ولـذلك ُیبـذل فـي سـبیله �قیـة الضـرور�ات فـي حفـظ 
 . النفس، ثم ما یلیه

أو  "ومـا یرجـع إلـى ذلـك ممـا ُوضـع لـه حـد أو وعیـد، �خـالف مـا �ـان راجًعـا إلـى حـاجيٍّ  طالب:
لـى إم �خصه، فإن �ان �ذلك فهـو راجـع تكمیلي؛ فإنه لم �ختص بوعید في نفسه، وال �حد معلو 

 .أمر ضروري، واالستقراء یبین ذلك، فال حاجة إلى �سط الدلیل علیه"
تقســـیم األمـــور إلـــى ضـــرور�ات وحاجیـــات  ، �عنـــيمـــا بینـــه المؤلـــف فـــي أوائـــل الكتـــاب هنـــاك�عنـــي 

ل إلـى وتحسینیات تكمیلیـات، ومعلـوم أن الضـرور�ات ال ُتبـیح مـا ُمنـع �ـالنص، والحاجیـات ال تصـ
هــــذا و�نمــــا مــــا ُ�منــــع �القواعــــد أو �العمومــــات قــــد تبیحــــه الحاجــــات، لكــــن یبقــــى أن التحســــینیات 

مـن  ائً والتكمیلیات التـي أنزلهـا النـاس فـي هـذه األ�ـام منزلـة الضـرور�ات ال تبـیح شـیًئا، قـد تبـیح شـی
لیــات وهــذا المكروهــات؛ ألن المكــروه �عنــي یرتفــع �ــأدنى حاجــة، وال تجــد النــاس عنــدهم هــذه التكمی

و�ثیـر مـن األسـر ُینـزل منزلـة الضـرورة؛ ألن الـنفس إذا جـرت علـى  ،الترف في �ثیر من األوساط
 .شيء وأخذت علیه �صعب فطامها عنه

وامــرأة  وتقــول: ضــرورة.امــرأة تر�ــد صــیانة الكمبیــوتر حاجــة، تخــرج مــع ســائق أجنبــي بــدون محــرم  
تر�ــد أن تجمــع بــین المغــرب والعشــاء  ،ةاســتعملت األصــباغ والمكــاییج مــن أجــل أن تحضــر مناســب

�ثیـر مـن النـاس الیـوم مـع األسـف، �عنـي صـار الـدین فضـلة،  ،ضـرورة! هـذا تصـور النـاس :تقول
 .�عني فیما یوافق الهوى والنفس ،على الفضل

تشـــتري  حتـــى�عنـــي تجـــد بنـــات تتســـكع فـــي الشـــوارع فـــي منتصـــف اللیـــل و�عـــده طالعـــة مـــن بیتهـــا  
 �ــالم مــا �ــه، هــذا الواقــع الــذي نعیشــه، وال �عنــي أن النــاس �لهــم علــى أو! مــا هــو �أســاطیر اشــاحنً 

 ولیة تقـعؤ الشذاذ والنزاع من النـاس، لكـن ینبغـي أن یـؤطروا علـى الحـق، المسـ هؤالءهذا المستوى، 
لیـل الذي ینام �حجة أنه �قوم لیصلي الفجر أو �قوم آخـر ال ،في الدرجة األولى على أولیاء األمور

مثـــال هـــؤالء الشـــباب والشـــا�ات یتســـكعون فـــي الشـــوارع فـــي آخـــر اللیـــل بـــال رقیـــب، و�تـــرك هـــؤالء أ
؟ أو �ــذا، طیــب و�عــد ، أو الكمبیــوتر مــا هــو �صــافٍ شــاحن! طیــب و�عــد ألجــلطلعــت  !ضــرورة

 �سمونها ضرورة، �هللا المستعان. 
نعـم  تقـدر األمـور قـدرها، ،وهذه تختلف �اختالف األسر، �عني �عض األسر ما زالت على فطرتهـا

 ،المستشــفى ،قــد تر�ــب مــع ســائق بــدون محــرم، لكــن أصــیبت �كســر أو احترقــت أو شــيء مــن هــذا
صـد األبـواب و ؟ فـرق، شـتان، �عنـي الشـرع مـا أااإلسعاف، هل هذه مثل التي خرجت تشتري شـاحنً 

هـا، �عنـي ال هـي طبعـي وال كلها أمام مثل هذه الحوادث وهذه األمـور التـي قـد �ضـطر اإلنسـان إلی
 . ي اختیار 

هناك أمور �عني �انت مبنیة على التیسیر والتسهیل، �عني �انت األمور، الوالدة في البیـت �مكـن 
ضـرورة أنهـا تخـرج مـع السـائق لتلـد  :أن تلد المرأة في بیتها �مفردها ما عندها أحد، اآلن هل نقـول
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هـذا  تموت، نز�ـف فتمـوت. مـا الـذي حـدث حتـى غیـر المجتمعـات إلـى أن في المستشفى؟ احتمال
 الحد؟ �عني �انت المرأة تجلب السلعة من المزرعة إلى السوق وهي في الطلق وتلد في الطر�ق.

 .أسماء طالب:
 ؟ نعم

 .أسماء طالب:
ألـف وأر�عمائـة سـنة، تلـد  تـذهب إلـىتلد في الطر�ق هذا شـيء قر�ـب، �عنـي مـن خمسـین سـنة، ال 

ترجـع. و�ـان نسـاء الفالحـین �جـزون ي معهـا و ذقطع السرة �حصاة وتواصل، تبیع الـفي الطر�ق وت
طلـع توهي في التاسـع مـن الحمـل، �عنـي اآلن مجـرد مـا  ان مترً و ن ثالثو عشر  وهيالنخل العیادین 

وال تتحـرك، النـاس عوقبـوا �مثـل هـذا الـوهن، هـذا وهـن ضـرب  ،نتیجة التحلیل تستلقي على ظهرهـا
 ،علـى المطلـوب -جل وعال-هللا �سبب ما قدمت أیدیهم، �عني لما �ان التو�ل على  ؛على الناس

�فــاه، مــن تو�ــل علــى هللا فهــو حســبه، لكــن أبــًدا اآلن لــو �حــدث  یــهمــن تو�ــل عل -جــل وعــال-هللا 
أدنــى شــيء المستشــفى، هــذا �ــل واحــد یلمســه مــن نفســه ومــن تحــت یــده، �عنــي �ــم مــن واحــد جــاء 

 أو البنت. صحیح؟ على الولد  هیاشيء وجد المرأة عند الباب جاهزة  أومن مناسبة  امبسوطً 
المستشــفیات  ن فابتلینــا �مثــل هــذه األمــور التــي ترتــب �عضــها علــى �عــض، ومــا �ــان النــاس �عرفــو 

بـذل یوعا�شین وما عندهم مشكلة، �هللا المستعان. وال �عني هذا أن اإلنسان �ستسـلم وال �عـالج وال 
 م. ال یو�ل إلى نفسه. نعلئ ؛وال �فرط في هذه األمور ،وال �سترسل ،، ال، لكنه ال یبالغاأسبا�ً 

ــ طالــب: اء "إال أن المصــالح والمفاســد ضــر�ان؛ أحــدهما: مــا �ــه صــالح العــالم أو فســاده، �إحی
سـاد. مـا �ـه �مـال ذلـك الصـالح أو ذلـك الف والثـاني:النفس في المصالح، وقتلها فـي المفاسـد. 

نـا إذا ب أ�ًضـا، فإوهذا الثاني لیس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب، و�ذلك األول علـى مراتـ
 .رهما"نظرنا إلى األول وجدنا الدین أعظم األشیاء، ولذلك یهمل في جانبه النفس والمال وغی

 . بیل الدین، لماذا؟ ألن الدین أهم�عني ُتبذل النفس، المهجة ُتبذل في س
 ."ثم النفس، ولذلك یهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال" طالب:

 افظـة؟ المقطـوع بهـا المجـزوم،ة حبلى وخیف علیها مـن هـذا الحمـل، أیهمـا أولـى �المحنعم. لو امرأ 
 . األم

 ."فیجوز عند طائفة من العلماء لمن ُأكره �القتل على الزنا أن �قي نفسه �ه" طالب:
لـى هذا إذا ُتصور �النسبة للرجل، جمع من أهل العلم یرون أنه ال �مكن أن ُیتصور إكراه الرجل ع

ن أتصـور. و�عضـهم �قـول: �مكـن ، �خـالف المـرأة: المـرأة ممكـن أن تُ يألنه إذا أكـره ال ینتشـالزنا؛ 
 . �كره

ذلـك،  "وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من �طعمها إال ببذل �ضعها؛ جاز لها طالب:
 .وهكذا سائرها"
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�اعتبـار أن حفـظ  وال تـالم ،�عني هذا إذا وصـلت إلـى حـد المـوت، وفـي قصـة الثالثـة بـذلت نفسـها
 النفس أولى من حفظ العرض. ومع هذا النـاس یتفـاوتون فـي هـذا تفاوًتـا بیًنـا، ومـرت الشـدائد علـى
 الناس وال تنازلوا ال عن دین وال عرض، أكلوا الجیف وماتوا من الجوع وما تساهلوا في عـرض وال

علیـــه الصـــالة -ه النبــي دیــن، ثـــم ُفتحــت علـــیهم الــدنیا، ثـــم مــا النتیجـــة؟ تنــازعوا، وهـــذا الــذي خشـــی
 على أمته. -والسالم
 .»تنافسوها« طالب:

 �هللا المستعان، نعم. 
لــیس "ثــم إذا نظرنــا إلــى بیــع الغــرر مــثًال وجــدنا المفســدة فــي العمــل �ــه علــى مراتــب؛ ف طالــب:

 .مفسدة بیع حبل الحبلة �مفسدة بیع الجنین في �طن أمه الحاضرة اآلن"
، "حبـل الحبلـة"جنین واحد أسهل مـن بیـع جنـین فـي �طـن جنـین ألنه جنین في �طن جنین، ف ؛نعم

 نعم. 
ــى الصــفة، وهــو ممكــن الرؤ�ــة مــن غیــر  طالــب: ــبطن �بیــع الغائــب عل "وال بیــع الجنــین فــي ال
 .مشقة"

نعــم. ســلعة غائبــة، لكنهــا منضــبطة فــي الوصــف، أســهل مــن بیــع الجنــین فــي �طــن أمــه؛ ألن مــا 
مكن علم �ه مما ال �ألن العلم �المبیع شرط، أقرب إلى ال ؛�مكن وصفه أقرب إلى الوجود والعلم �ه

 . وصفه �الجنین
ة "و�ــذلك المصــالح فــي التــوقي عــن هــذه األمــور، فعلــى هــذا إن �انــت الطاعــة والمخالفــ طالــب:

عصـیة دین، والمتنتج من المصالح أو المفاسد أمًرا �لی�ا ضرور��ا؛ �انت الطاعة الحقًة �أر�ان الـ
 تنتج". الذنوب، و�ن لم كبیرة من �بائر

 . ُتْنِتج
ــم ــا، فالطاعــة الحقــة �النوافــل واللواحــق الفضــل طالــب: "و�ن ل ــِتج إال أمــًرا جزئی� صــیة یة، والمعُتْن

 .صغیرة من الصغائر، ولیست الكبیرة في نفسها مع �ل ما �عد �بیرة على وزان واحد"
 . كبائر متفاوتة، والصغائر متفاوتةنعم. حتى ال

ــا علــى وزان واحــد أ�ًضــا، �مــا أن الجزئیــات فــي الط"وال  طالــب: اعــة �ــل ر�ــن مــع مــا ُ�عــد ر�ًن
 .والمخالفة لیست على وزان واحد؛ بل لكل منها مرتبة تلیق بها"

 نعم. 
اللتفـات "المسألة الثامنة عشرة: األصل فـي العبـادات �النسـبة إلـى المكلـف التعبـد دون ا طالب:

 .إلى المعاني" إلى المعاني، وأصل العادات االلتفات
األصــل فــي العبــادات ال شــك أنــه التعبــد، �عنــي مــا �مكــن أن �قــول شــخص: لمــاذا صــارت الظهــر 

. نعــم، �ثیــر مــن األمــور الــُتمس لهــا حكــم مســتنبطة وعلــل د؟ هــذا تعبــاأر�ــع ر�عــات والمغــرب ثالًثــ
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هـــا مســـتنبطة، لكـــن ال أثـــر لهـــا فـــي الحكـــم. �عنـــي �ـــون قـــول النـــاس أو �ســـتنبطون مـــن الصـــالة أن
و�حــرك �ــذا، هــل �عنــي هــذا أننــا نطــرد  ،والســجود �حــرك الــدماغ واألعصــاب ،ر�اضــة تحــرك البــدن

هذه العلة فیقوم مقامهـا مـا أدى نفـس الغـرض؟ ال �مكـن. �عنـي و�ن اطلعنـا علـى شـيء مـن الحكـم 
هـــا وجـــوًدا وعـــدًما، �خـــالف واألســـرار فإنهـــا ال أثـــر لهـــا فـــي الحكـــم، �معنـــى أن الحكـــم ال یـــدور مع

 . داتالعا
 .موجبها" "أما األول، فیدل علیه أمور: منها االستقراء؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل طالب:

نعم. الموجب هو الحدث، والحدث موضع جزء �سیر من البدن. لماذا نغسل البدن �له في الغسل 
عالقــــة الیــــد �الموجــــب والرجــــل؟ و�ــــذلك فــــي الوضــــوء الحــــدث محلــــه  ومــــافــــي الطهــــارة الكبــــرى؟ 

صــور، فلمــاذا نغســل األطــراف؟ �عنــي هــل �ســتطیع شــخص أن �ــأتي �علــة لهــذا األمــر؟ �عنــي مح
  أن البدن �له تلذذ فُیغسل البدن �له، وفي المحرم �ذلك فُیضرب، وهكذا. �مكن، التمسوا علًال 

 . ل المستنبطة ال أثر لها في الحكمالمقصود أن هذه العل
على هیئات مخصوصة، و�ن خرجت عنها لـم "و�ذلك الصلوات ُخصت �أفعال مخصوصة  طالب:

ي فـتكن عبادات، ووجدنا الموِجبات فیها تتحـد مـع اخـتالف الموَجبـات، وأن الـذ�ر المخصـوص 
 .هیئة ما مطلوب، وفي هیئة أخرى غیر مطلوب"

ه مـن وال أثـر لـ ،، أحیاًنـا الموِجـب لـه أثـر مـن جهـة"الموِجبات تتحـد مـع اخـتالف الموَجبـات"نعـم، 
 والنفاس مثًال �منعان من الصالة والصیام، لكن هل هما في حكم واحد؟  جهة، فالحیض

 .ال طالب:
وال یوِجــب مــن جهــة  ،وال تقضــي الصــالة، فهــو موِجــب مــن جهــة ،مــثًال تقضــي الحــائض الصــوم

أخــرى، و�ــل هــذا مــرده الشــرع؛ ولــذا لمــا قالــت الســائلة: لمــاذا تقضــي الحــائض الصــوم وال تقضــي 
 .  »أحرور�ة أنت؟«الصالة؟ قالت عائشة: 

 ."وأن الذ�ر المخصوص في هیئة ما مطلوب وفي هیئة أخرى غیر مطلوب" طالب:
 نعم. ذ�ر مخصوص، في القیام قراءة، لكن هل تجوز القراءة في الر�وع والسجود؟

 طالب: ال.
 ال تجوز.  

 حال القیام بدل القراءة؟ التسبیح في الر�وع والسجود هل �جوز في 
 طالب: ال.
 . ال �جوز
 ."وأن طهارة الحدث مخصوصة �الماء الطهور و�ن أمكنت النظافة �غیره" طالب:

ألنــه یوجــد مــا ینظــف و�ز�ــل النجاســات و�ز�ــل األوســاخ غیــر المــاء ممــا هــو أقــوى منــه، ومــع  ؛نعــم
إن الطهـارة �النبیـذ صـحیحة  :وال یرتفع الحدث إال �الماء، و�ن قال من قـال ،ذلك ال تزول النجاسة
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�مــا ُیــذ�ر عــن الحنفیــة، و�عضــهم �قــول: إنــه أولــى �ــالتطهیر مــن المــاء؛ ألن  ،وء �ــهو�جــوز الوضــ
القــــرن  دائــــرة معــــارفوالكحــــول مطهــــر، مثــــل مــــا ذ�ــــر صــــاحبة  ،المســــكر اشــــتمل علــــى الكحــــول

العشــر�ن، �قــول: أي ضــیر فــي أن ُیتوضــأ �النبیــذ؟ النبیــذ مــاء وز�ــادة، ز�ــادة �حــول، افتــرض أنــك 
  !.اوضعت مع الماء صابونً 

ر، وه -ولیست فیه نظافة حسیة-"وأن التیمم  طالب: كذا سـائر �قوم مقام الطهارة �الماء المطهِّ
عـالى مر هللا تالعبادات �الصوم والحج وغیرهما. و�نما فهمنا من حكمة التعبد العامة االنقیاد ألوا

 .و�فراده �الخضوع والتعظیم"
ه أثـر لة النجاسة �الماء �عني معقولة، المـاء لـ�عني التیمم أمره في هذا أوضح، الوضوء �الماء و�زا

ك: في البدن یز�ل، لكن التیمم؟ له أثر في البدن؟ أو یز�د الوسخ؟ یز�د الوسـخ، غبـار، لكـن مـع ذلـ
 .]٢٨٥[البقرة:  {َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا}

عظـیم والتلخضوع "و�نما فهمنا من حكمة التعبد العامة االنقیاد ألوامر هللا تعالى و�فراده �ا طالب:
�ــان  لجاللــه والتوجــه إلیــه، وهــذا المقــدار ال �عطــي علــًة خاصــًة ُ�فهــم منهــا حكــم خــاص؛ إذ لــو

ن كــذلك لــم �حــد لنــا أمــر مخصــوص، بــل �نــا نــؤمر �مجــرد التعظــیم �مــا ُحــد ومــا لــم ُ�حــد، ولكــا
�ـذلك  المخالف لمـا ُحـد غیـر ملـوم؛ إذ �ـان التعظـیم �فعـل العبـد المطـابق لنیتـه حاصـًال، ولـیس

 .�اتفاق"
التقــوى «، �قـول: المعــول علـى القلــب �عنـي خالًفــا لمـن �قــول: المعـول علــى القلـب، تقــول لـه: صــلِّ 

�مــــا تــــأول �عــــض  ا،�شــــرب الخمــــر، �قــــول: لــــیس علــــي جنــــاح! مــــا دام اإلمــــام موجــــودً ! »هاهنــــا
ى والمعـول علـ ،، أنـتم تهتمـون �المظـاهر»التقوى هاهنـا«الصحا�ة، تقول له: اترك �ذا؟ �قول لك: 

�هللا ینظـــر إلـــى القلـــوب  ،والمـــدار علیـــه ،البـــاطن. نعـــم المعـــول علـــى البـــاطن، وهـــو قطـــب الرحـــى
، مـا الـذي یـدر�نا عـن حسـن �اطنـك؟ أنـت واألعمال، لكن یبقى أن الظاهر هو الذي یترجم البـاطن

 لو اتقیت هللا لفعلت مـا أمـرك هللا �ـه، ولـو اتقیـت هللا وصـدقت فـي دعـواك لمـا ارتكبـت مـا حـرم هللا
 . أمرك هللا �ه دلیل على عدم تقواكعلیك، فارتكا�ك لما نهاك هللا عنه أو تر�ك لما 

د لنـا خاص؛ إذ لـو �ـان �ـذلك لـم ُ�حـ"وهذا المقدار ال �عطي علة خاصة ُ�فهم منها حكم  طالب:
د غیـر أمر مخصوص، بل �نا نؤمر �مجرد التعظیم �ما ُحد وما لم ُ�حد، ولكـان المخـالف لمـا ُحـ

 قطًعـا أن ملوم؛ إذ �ان التعظیم �فعل العبد المطابق لنیتـه حاصـًال، ولـیس �ـذلك �اتفـاق، فعلمنـا
 ره غیر مقصود شرًعا. المقصود الشرعي األول التعبد هلل بذلك المحدود، وأن غی

والثاني: أنه لـو �ـان المقصـود التوسـعة فـي وجـوه التعبـد �مـا ُحـد ومـا لـم ُ�حـد؛ لنصـب الشـارع 
ــى  ــًة ال یوقــف معهــا عل ــى التوســعة فــي وجــوه العــادات أدل ــیًال واضــًحا، �مــا نصــب عل علیــه دل

وص المنصوص علیـه دون مـا شـابهه وقار�ـه وجامعـه فـي المعنـى المفهـوم مـن األصـل المنصـ
علیه، ولكان ذلك یتسع في أبواب العبادات، ولمـا لـم نجـد ذلـك �ـذلك بـل علـى خالفـه؛ دل علـى 
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أن المقصــود الوقــوف عنــد ذلــك المحــدود، إال أن یتبــین بــنص أو إجمــاع معًنــى مــراد فــي �عــض 
الصور، فال لوم على من اتبعه، لكن ذلـك قلیـل، فلـیس �أصـل؛ و�نمـا األصـل مـا عـم فـي البـاب 

 .وضع"وغلب في الم
�علـم مـا فـي القلـوب، وسـوف �حاسـب النـاس علـى مـا  -جل وعال-التعامل، �عني هللا  اأحیانً �عني 

وقـر فــي قلــو�هم، لكــن �یــف یتعامــل النــاس �عضــهم مــع �عــض؟ �یــف ُ�طبــق شــرع هللا الــذي �طبقــه 
من ینوب عنه في تطبیقه؟ لیس لـه إال الظـاهر. لـو جـاء شـخص وزعـم أنـه أتقـى النـاس، مـا الـذي 

 ولكـن مـا وقـر فـي القلـوب ،لـیس اإل�مـان �ـالتحلي وال �ـالتمني«نا على صدق دعـواه إال العمـل: یدل
إال مــن ، ال ینقبــون عــن قلــوب النــاس وال �مكــن أن �طلعــوا علــى مــا فــي القلــوب »وصــدقه العمــل

 . خالل ما �ظهر على جوارحهم
مسـافر مشـقة فـي قصـر ال"وأ�ًضا؛ فإن المناسب فیها معدود عندهم فیما ال نظیر له، �ال طالب:

نس فـي و�فطاره، والجمع بین الصالتین، وما أشـبه ذلـك. و�لـى هـذا؛ فـأكثر العلـل المفهومـة الجـ
 .أبواب العبادات غیر مفهومة"

ســافر ، المشــقة فـي الســفر الالحقـة للم"المناسـب فیهــا معـدود عنــدهم فیمــا ال نظیـر لــه، �المشـقة"
هــا فــي الحضــر، فهــل یتــرخص أو ال یتــرخص؟ ال التــي �ســببها یتــرخص، قــد یوجــد مشــقة أعظــم من

ذا ، مـا �مكـن أن �قـاس علیـه، فـإ"فالمناسب فیهـا معـدود عنـدهم فیمـا ال نظیـر لـه"یترخص. قال: 
ُوجـــدت المشـــقة صـــارت العلـــة التـــي ُعلـــق علیهـــا التـــرخص الســـفر، �غـــض النظـــر عـــن المشـــقة أو 

ل مـن ة لـبعض النـاس متعـة أفضـعدمها، األصل السفر مظنة للمشقة، لكن قد �كون السـفر �النسـب
 .ترخصیجلوسه في بیته ومع ذلك 

ها س"فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غیر مفهومة الخصوص، �قوله:  طالب:
 .فسجد"

 . �عني علة السجود السهو
 ."»ال �قبل هللا صالة أحد�م إذا أحدث حتى یتوضأ«"وقوله:  طالب:

 .  »حتى یتوضأ«�ة: علة عدم القبول الحصل، والغا
"ونهیــه عــن الصــالة طرفــي النهــار، وعلــل ذلــك �ــأن الشــمس تطلــع وتغــرب بــین قرنــي  طالــب:

نهـا الشیطان. و�ذلك ما �ستعمله الخالفیون في قیاس الوضوء علـى التـیمم فـي وجـوب النیـة �أ
 دل علـى یطهارة تعدَّت محل موجبها، فتجب فیها النیة قیاًسا على التیمم، وما أشبه ذلك مما ال

 .معًنى ظاهر منضبط مناسب"
ألصـل ، �عني صار التیمم هو األصل الـذي ُ�قـاس علیـه أو ا"فتجب فیها النیة قیاًسا على التیمم"

 الوضوء؟ 
 .الوضوء طالب:
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ال، هذا في محاجة من ال �شترط النیة في الوضوء و�شترطها في التـیمم؛ وهـو مـذهب الحنفیـة، ال 
"كـذلك مـا الفـرق؟ قـال:  مـاولكـن یرونهـا شـرًطا فـي التـیمم. طیـب،  ،یرون النیة شرًطا فـي الوضـوء

 �ستعمله الخالفیون فـي قیـاس الوضـوء علـى التـیمم فـي وجـوب النیـة �أنهـا طهـارة تعـدت محـل
�قـاس  ؛ ألن اإلنسـان قـد �قـول: هـذا مقلـوب، التـیممموجبها فتجـب فیهـا النیـة قیاًسـا علـى التـیمم"

ن علـــى أن التـــیمم محتـــاج إلـــى نیـــة، إال األوزاعـــي، الحنفیـــة علـــى الوضـــوء. نقـــول: ال، �لهـــم یتفقـــو 
جــع إلیــه لكــن ال �شـترطونها للوضــوء، فیجعلــون المتفـق علیــه هــو األصـل الــذي ُیر  ،�شـترطون النیــة

 . و�قاس علیه ما اختلف فیه
 .ع""مما ال یدل على معًنى ظاهر منضبط مناسب �صلح لترتیب الحكم علیه من غیر نزا طالب:

 هي العلة المعتبرة. نعم. نعم. وهذه 
 ."بل هو من المسمى شبًها" طالب:

مــن �ــل وجــه، إنمــا فیــه وجــه للشــبه بــین المقــیس  اوال ظــاهرً  ،مــن �ــل وجــه ا�عنــي لــیس منضــبطً 
 ، وجه من وجوه الشبه بین المقیس والمقیس علیه.. یس علیهوالمق

 قــیس �عــد أن ال �جــد"�حیــث ال یتفــق علــى القــول �ــه القــائلون، و�نمــا �قــیس �ــه مــن � طالــب:
 .سواه"

 تردد فرع بین أصلین ُیلحـق �أقر�همـا شـبًها �ـه، لكـن قـد تكـون وجهـاتهو و  ،نعم. مثل قیاس الشبه
 بهذا. ابهذا، ومنهم من �قول: هو أقرب شبهً  اهو أقرب شبهً  ،النظر متباینة، منهم من �قول: ال

نـــه نفســیته نفســـیة إنســـان، تر�یبـــه نــأتي مـــثًال إلـــى الرقیــق: هـــل �عامـــل معاملـــة اإلنســان؟ �معنـــى أ 
بـار تر�یب إنسان، وهو إنسان من �ل وجه، إال أنه منافعه لغیره �البهیمـة، أو یلحـق �البهیمـة �اعت

أنه مملوك یباع و�شـترى و�ـذا؟ هـذا قیـاس الشـبه. و�ن �ـان هـذا الكـالم یثیـر حفیظـة �عـض النـاس 
لـة، و�ن �ـان المسـلمون ال یوجـد مـن �اعتبار أن حقوق اإلنسـان تـدافع عـن حقـوقهم �عنـي فـي الجم

ق یدافع عن حقوقهم. تعدوا ذلك، یدافعون عن حقوق الحیوان. الرق ُألغي �الكلیة ألنه یناقض حقو 
إن وافقــت الحكومــة علــى تطبیــق  :اإلنســان. ومــع األســف القــرار الــذي صــدر أمــس بباكســتان قــالوا

ــ ســوات مــن أجــلالشــر�عة فــي وادي  فقــت الحكومــة ثــم اعتــرض البیــت �طــالبون �الشــر�عة، وا نیذال
 األبــیض لمــاذا؟ ألنــه ینــافي الد�مقراطیــة وحقــوق اإلنســان! �عنــي مــا یوجــد مــا ینــافي حقــوق اإلنســان

 هـؤالءن إال مثل تطبیق شرع هللا في أرضه؟! نسأل هللا العافیة. والذین ُ�قتلون �األلوف بل �ـالمالیی
 لیسوا �إنسان؟! 

رة تشهد لهـا المسـالك الظـاهرة، فـالر�ن الوثیـق الـذي ینبغـي "فإذا لم تتحقق لنا علة ظاه طالب:
االلتجاء إلیه الوقوف عند ما حد دون التعدي إلـى غیـره؛ ألنـا وجـدنا الشـر�عة حـین اسـتقر�ناها 
تدور علـى التعبـد فـي �ـاب العبـادات، فكـان أصـًال فیهـا. والثالـث: أن وجـوه التعبـدات فـي أزمنـة 
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هتـداءهم لوجـوه معـاني العـادات، فقـد رأیـت الغالـب فـیهم الضـالل الفترات لم یهتد إلیها العقالء ا
 .فیها"

 تِ ولـم تـأ ،وانتهت هـذه الرسـالة ،نعم. الذین عاشوا في الفترات، �عني بین الرساالت، انقطع الوحي
. هــذه -علیــه الصــالة والســالم-رســالة أخــرى، �مــا �ــانوا الشــأن فــي القــوم الــذین ُ�عــث فــیهم النبــي 

علــى مــا  -جــل وعــال-ن الفتــرة، هــل �ســتطیع اإلنســان أن یهتــدي إلــى عبــادة هللا فتــرة، �ســمونها زمــ
ل والجهـل، وصـاروا یر�د من غیر رسـالة؟ �سـتطیع؟ ال �سـتطیع. ولـذلك صـار الغالـب فـیهم الضـال

 . �سمون الجاهلیة
 ."فقد رأیت فیهم الضالل فیها والمشي على غیر طر�ق، ومن َثم حصل التغییر" طالب:

ك شـیًئا ال یدرك شیًئا لم یوقف علیه، ال �مكن أن یـدر  ما بلغ في القوة والنبوغ والذ�اءألن العقل مه
بنفســـه، و�ال �انـــت العبـــادات والنبـــوات وغیرهـــا ومـــا یتعلـــق بهـــا مكتســـبة، وهـــي فـــي الحقیقـــة لیســـت 

ا ثـم �صـل إلـى مكتسبة، مـا �مكـن أن یتـروض اإلنسـان و�رتـاض و�ترقـى فـي العبود�ـة التـي یزعمهـ
 . فیه النبوةحد یدعي 

اضـحة "ومن َثـم حصـل التغییـر فیمـا �قـي مـن الشـرائع المتقدمـة، وهـذا ممـا یـدل داللـًة و  طالب:
مـا �ـان على أن العقل ال �ستقل بـدرك معانیهـا وال بوضـعها، فافتقرنـا إلـى الشـر�عة فـي ذلـك. ول

ــا ُمَعــذِّ األمــر �ــذلك عــذر أهــل الفتــرات فــي عــدم اهتــدائهم، فقــال تعــالى:  ى َنْبَعــَث یَن َحتَّــبِ {َوَمــا ُ�نَّ
 .]"١٥[اإلسراء:  َرُسوًال}

ت نعـم. العقـل الســلیم والفطـرة المســتقیمة تـدرك الحســن مـن القبــیح، لكـن مــع ذلـك مــا یتعلـق �الغیبیــا
ا وتنفـر عمـ ،اوما یترتب علیها الحسن والقبح الشرعي ال تدر�ه، لكن تتعامل مع الناس �ما یالئمهـ

 . �قبح فعله من ِقبلها
ــوقــال تعــالى: " طالــب: ــِر�َن َوُمْنــِذِر�َن ِلــَئالَّ َ�ُكــوَن ِللنَّ ــةٌ اِس َعَلــى للااَِّ {ُرُســًال ُمَبشِّ ُســِل} ُحجَّ   َ�ْعــَد الرُّ

 أعلـم. ]. والحجة هاهنا هي التي أثبتها الشرع في رفع تكلیف ما ال �طـاق، �هللا١٦٥[النساء: 
نــى د مــا حــده الشــارع، وهــو معفــإذا ثبــت هــذا، لــم �كــن ُبــد مــن الرجــوع فــي هــذا البــاب إلــى مجــر 

ف التعبــد؛ ولــذلك �ــان الواقــف مــع مجــرد االتبــاع فیــه أولــى �الصــواب وأجــرى علــى طر�قــة الســل
نظافـة ؛ إذ لـم یلتفـت فـي رفـع األحـداث إلـى مجـرد ال-رحمه هللا تعالى-الصالح، وهو رأي مالك 

 .و�ن حصلت النظافة �غیر ذلك" ،حتى اشترط النیة والماء المطلق
فــي طــرف، والحنفیــة فــي طــرف آخــر، والشــافعیة والحنابلــة فــي الوســط:  -رحمــه هللا-لــك نعــم. ما

ل وقــد �خالفونــه فــي �عــض األشــیاء، و�وافقــون الحنفیــة فــي �قیــة المســائ ،فــي الجملــة ایوافقــون مالًكــ
و�خــالفونهم فــي �عــض األشــیاء. فــإذا نظرنــا إلــى النیــة و�طــالق المــاء البــاقي علــى خلقتــه �حیــث ال 

مــاء  ،مــاء البــاقالء ،شــيء، الحنفیــة �قولــون: إن المــاء ال تضــره اإلضــافة، مــاء الــورد �ضــاف إلــى
 كذا، ما تضره اإلضافة.
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 طاهر مطهر. طالب:
ا ُ�طهر، �ما لو قلت: ماء البئـر ومـاء الصـحراء ومـاء الفـالة ومـاء �ـذا. تقـول لـه: هـذا اإلطـالق مـ

، مــاء البئــر یتــأثر �ــالبئر؟ مــا �مكــن أن �قبلــه عقــل، هنــاك إضــافة ال تضــر وهنــاك إضــافة تضــر
 ما یتأثر؟ أم یتأثر، لكن ماء الباقالء ماء الورد یتأثر 

 .یتأثر طالب:
 لـو قلنــا �إطالقــه القتضـى أن نقــول: مــاء الرجــل ومـاء المــرأة أ�ًضــا ُیتطهــر �ـه، هــل �مكــن أن �قــول

ا مــا هــو غیــر الحنفیـة بهــذا؟ مــا �مكــن �قولــون بهــذا. فاإلضــافة ال شــك أن منهـا مــا هــو مــؤثر ومنهــ
 مـــؤثر. المالكیـــة مـــن أشـــد النـــاس فـــي هـــذا البـــاب، �قـــابلهم الحنفیـــة، و�بقـــى الشـــافعیة والحنابلـــة فـــي

 . الوسط. �النسبة للنیة: �شترطون النیة، والحنفیة ال �شترطونها. وعلى �ل حال المذاهب معروفة
، فیقولــون فــي ولــوغ و�توغــل المالكیــة فــي مســألة التعبــد، و�ن �ــان جــزء مــن النظافــة معقــول المعنــى

ة. ولــیس لنجاســته، بینــا عامــة أهــل العلــم علــى أنــه ُ�غســل للنجاســ ،للتعبــد ؛ن اإلنــاء ُ�غســلإ :الكلــب
 نعم. 

 .الز�اة" "وامتنع من إقامة غیر التكبیر مقامه والتسلیم �ذلك، ومنع من إخراج القیم في طالب:
ت ضـهم �سترسـل فیقـول �اللغـافیـة، و�عبینما �كفي التعبیـر عـن التكبیـر والتسـبیح �ـالمعنى عنـد الحن

 . األخرى 
یـر ذلـك "ومنع من إخراج القیم في الز�اة، واقتصر على مجرد العدد في الكفـارات، إلـى غ طالب:

من مبالغاته الشدیدة في العبـادات التـي تقتضـي االقتصـار علـى محـض النصـوص علیـه أو مـا 
 یه ور�ًنـات إلى المعاني أصًال یبني علماثله، فیجب أن یؤخذ في هذا الضرب التعبد دون االلتفا

 یلجأ إلیه.
 إنـا وجـدناففصل: وأما أن األصل في العادات االلتفات إلى المعاني، فألمور؛ أولها: االسـتقراء، 
نع لواحد ُ�مالشارع قاصًدا لمصالح العباد، واألحكام العاد�ة تدور معه حیثما دار، فترى الشيء ا

ع فـي ا �ان فیه مصلحة جاز �الدرهم �الدرهم إلـى أجـل، �متنـفي حال ال تكون فیه مصلحة، فإذ
ر المبا�عة و�جوز في القرض، و�یع الرطب �الیا�س �متنع حیث �كون مجـرد غـرر ور�ـا مـن غیـ

 .مصلحة، و�جوز إذا �ان فیه مصلحة راجحة"
�عنــي �مــا فــي مســألة العرا�ــا: العرا�ــا یبــاع رطــب بیــا�س، لكــن المصــلحة راجحــة؛ ألنــه لــیس عنــد 

د الفقیر ما �شتري �ه الرطب، وعنده �قیة من تمر العام الماضي �ا�س، ُرخص لهم في العرا�ـا. وقـ
أس و�بقیـه علـى ر  ،ُ�عري الرجل نخلته في �ستانه رجًال فقیًرا یتقوت مـن التمـر �ـل یـوم منـه �قسـطه

تتحقـق  ، ولـو لـماجـاهزً  االنخل، ثم یتضرر صاحب البستان، ثم �ضطر أن یدفع لـه فـي مقابلـه تمـرً 
فیه المساواة من �ل وجه؛ ألنه ال �مكن أن �مكن أن یباع الرطب �الیا�س من �ل وجه مـع تحقـق 

 المساواة. 
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المقصــود: أن مثــل هــذا لــوحظ فیــه مصــلحة المحتــاج مــن الفقیــر والمتضــرر مــن األغنیــاء؛ ألنــه قــد 
وفـي  هفـي �سـتان ثـم �ضـطر إلـى أن �عطیـه خیـره، �عنـي: هـذا ،ُ�عر�ه هذه النخلـة أو هـذه الـنخالت

خـذ بیته وفي مزرعته في وقت أنسه واجتماعه مع أوالده ونسائه و�ناتـه �طـرق البـاب هـذا الفقیـر لیأ
مـه، فـإذا تضـرر من هذا التمر و�تحین هذه الفرص التي �جلس فیهـا الرجـل مـع أهلـه وذو�ـه ومحار 

 .فالشرع یوجد له حال� 
ي َوَلُكـْم ِفـ{فهمناه في العادات، وقال تعـالى:  "ولم نجد هذا في �اب العبادات مفهوًما �ما طالب:

ــاِب} ــي اْألَْلَب ــا ُأوِل ــاٌة َ� ــال: ١٧٩[البقــرة:  اْلِقَصــاِص َحَی ــْأكُ ]، وق ــَنُكْم ِ�اْلبَ {َوَال َت ــَواَلُكْم َبْی ــِل}ُلوا َأْم  اِط
، »ال ضرر وال ضـرار«، وقال: »ال �قضي القاضي وهو غضبان«]، وفي الحدیث: ١٨٨[البقرة: 
 .، ونهى عن بیع الغرر"»لقاتل ال یرثا«وقال: 

 هذه أمور �لها معقولة المعنى معروفة، النهي فیها لعلة واضحة..
ــْیَطاُن َأْن یُ ، وفــي القــرآن: »كــل مســكر حــرام«"وقــال:  طالــب: اَوَة ُكُم اْلَعــدَ وِقــَع َبْیــنَ {ِإنََّمــا ُیِر�ــُد الشَّ

مــا ال �حصــى. وجمیعــه ] اآل�ــة، إلــى غیــر ذلــك م٩١: [المائــدة َواْلَبْغَضــاَء ِفــي اْلَخْمــِر َواْلَمْیِســِر}
ــاد، وأن اإلذن دائــر معهــا أینمــا دارت، حســبما بی ــار المصــالح للعب نتــه �شــیر، بــل �صــرح �اعتب

: . والثانيمسالك العلة؛ فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فیها االلتفات إلى المعاني
ر ما علـل شر�ع �اب العادات �ما تقدم تمثیله، وأكثأن الشارع توسع في بیان العلل والحكم في ت

 .فیها �المناسب"
 �عني العلة.

 . نعم طالب:
 نعم. 

نـا مـن "وأكثر ما علل فیها �المناسب الذي إذا ُعـرض علـى العقـول تلقتـه �ـالقبول، ففهم طالب:
 .ذلك أن الشارع قصد فیها اتباع المعاني، ال الوقوف مع النصوص، �خالف �اب العبادات"

 . ن: إن العبادات ال یدخلها القیاسولذلك �قولو 
ل ، حتـى قـا-رحمـه هللا-"فإن المعلوم فیه خالف ذلك، وقـد توسـع فـي هـذا القسـم مالـك  طالب:

عشـار فیه �قاعدة المصالح المرسلة، وقـال فیـه �االستحسـان، وُنقـل عنـه أنـه قـال: إنـه تسـعة أ
 .العلم، حسبما �أتي إن شاء هللا"

هــو مجــرد میــل واســترواح مــن ِقبــل المجتهــد، لكنــه ال �ســتطیع التعبیــر عــن وجــه  �عنــي االستحســان
 . علیه وقالوا: من استحسن فقد شرع رجحانه، إنما هو میل قلبي؛ ولذلك شنعوا

"والثالث: إن االلتفات إلـى المعـاني قـد �ـان معلوًمـا فـي الفتـرات، واعتمـد علیـه العقـالء،  طالب:
ا �لیاتهـا علــى الجملــة، فـاطردت لهــم، ســواء فـي ذلــك أهــل حتـى جــرت بـذلك مصــالحهم، وأعملــو 

روا في جملة من التفاصیل، فجاءت الشـر�عة لُتـتم مكـارم  الحكمة الفلسفیة وغیرهم، إال أنهم َقصَّ
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األخالق، فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت ُمتممـًة لجر�ـان التفاصـیل فـي العـادات 
 .على أصولها المعهودات"

هذه المستحسنات من العادات في الفترات موروثة من د�انات سـا�قة، �عنـي �ـل دیـن  إن :ولو قیل
یبقى منه ما یبقى من مكارم األخالق، ثم جـاءت شـر�عتنا لتـتم مكـارم األخـالق، مـع أن النـاس مـع 

�میــزون بــین مكــارم األخــالق  -جــل وعــال-عقــالء النــاس الــذین �قیــت فطــرهم علــى مــا خلقهــا هللا 
 . ومساوئ األخالق

ة، "ومــن هاهنــا أقــرت هــذه الشــر�عة جملــًة مــن األحكــام التــي جــرت فــي الجاهلیــة: �الد�ــ طالــب:
 .للوعظ والتذ�یر" -وهي الجمعة-والقسامة، واالجتماع یوم العرو�ة 

 .یوم الجمعة "یوم العرو�ة"نعم. �ان �سمى 
ــب: ــد أهــل طال ــك ممــا �ــان عن ــة، وأشــباه ذل ــذ�یر والقــراض و�ســوة الكعب ــوعظ والت ــة "لل  الجاهلی

. و�نمـا محموًدا، وما �ان من محاسن العوائـد ومكـارم األخـالق التـي تقبلهـا العقـول، وهـي �ثیـرة
 علیـه-كان عنـدهم مـن التعبـدات الصـحیحة فـي اإلسـالم أمـور نـادرة مـأخوذة عـن ملـة إبـراهیم 

 ."-السالم
ل.  كمِّ

جـد فیهـا لمعـاني، فـإذا وُ "فصـل: فـإذا تقـرر هـذا، وأن الغالـب فـي العـادات االلتفـات إلـى ا طالب:
 .التعبد، فال بد من التسلیم والوقوف مع النصوص"

 ."المنصوص"
"والوقوف مع المنصوص، �طلب الصداق في النكاح، والذ�ح في المحل المخصوص فـي  طالب:

 .الحیوان المأكول، والفروض المقدرة في الموار�ث"
�مكـن أن تـذ�ح مـع نصـفها مـع وهو البلعوم والودجین، محـل مخصـوص، مـا  "المحل المخصوص"

. نعـــم، و�ن �انـــت هـــذه فـــي األصـــل "المحـــل المخصـــوص"ِرجلهـــا مـــع طرفهـــا، ال، إنمـــا تـــذ�ح فـــي 
نعـام: [األ َعـاَلِمیَن}َربِّ الْ  {ُقـْل ِإنَّ َصـَالِتي َوُنُسـِكي َوَمْحَیـاَي َوَمَمـاِتي هللَِّ عادات، لكـن دخلهـا التعبـد: 

 ]. نعم. ١٦٢
مجــال  العــدد الطالقیــة والوفو�ــة، ومــا أشــبه ذلــك مــن األمــور التــي ال"وِعــدد األشــهر فــي  طالـب:

بـرة فـي للعقول في فهم مصالحها الجزئیة، حتى �قاس علیها غیرها، فإنا نعلم أن الشروط المعت
 .النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك؛ لتمییز النكاح عن السفاح"

ضـها علـى �عـض، لكـن مـن أظهرهـا بـراءة �عني الظاهر من تشر�عها أمـور مر�بـة �ع "الِعدد"�عني 
الــرحم، لكــن مــاذا عــن الصــغیرة واآل�ســة التــي نجــزم ببــراءة رحمهــا؟ ومــاذا عــن المتــوفى عنهــا قبــل 

ــة مر�بــة، و� ن �ــان أظهرهــا الجــزم ببــراءة الــدخول التــي نجــزم ببــراءة رحمهــا؟ علــى �ــل حــال: العل
 . الرحم
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ءات ى مــن المیــت، وأن الِعــدد واالســتبرا"وأن فــروض الموار�ــث ترتبــت علــى ترتیــب القر�ــ طالــب:
ــا أن ال ــة، �م ــا أمــور ُجملی ــاه، ولكنه ــا مــن اخــتالط المی ــرحم خوًف ــا اســتبراء ال خضــوع المــراد به

فیها،  والتعظیم واإلجالل علة شرع العبادات، وهذا المقدار ال �قضي �صحة القیاس على األصل
وط، ر مــثًال لــم ُتشــترط تلــك الشــر �حیـث �قــال: إذا حصــل الفــرق بــین النكــاح والســفاح �ـأمور أخــ

 قیـل: وهـل ومتى ُعلم براءة الرحم لم تشـرع العـدة �ـاألقراء وال �األشـهر، وال مـا أشـبه ذلـك. فـإن
ب أن توجد لهذه األمور التعبد�ات علة ُ�فهم منها مقصد الشـارع علـى الخصـوص أم ال؟ فـالجوا

ولـذلك لمـا  من غیر ز�ـادة وال نقصـان،�قال: أما أمور التعبدات، فعلتها المطلو�ة مجرد االنقیاد 
عــن قضــاء الحــائض الصــوم دون الصــالة، قالــت للســائلة:  -رضــي هللا عنهــا-ســئلت عائشــة 

ــة أنــت؟« ــد أن ُتفهــم ع »أحرور� ــم یوضــع التعب ــل هــذا؛ إذ ل ــه إنكــاًرا علیهــا أن ُ�ســأل عــن مث لت
د على ا یرجح التعب، وهذ»كنا نؤمر �قضاء الصوم وال نؤمر �قضاء الصالة«الخاصة، ثم قالت: 

ا �ـنة التعلیل �المشقة، وقول ابن المسیب في مسألة تسو�ة الشارع بین د�ة األصا�ع: هـي السـ
 .ابن أخي، وهو �ثیر، ومعنى هذا التعلیل أن ال علة"

وقف. �ان الناس إلى وقت قر�ب إذا سمعوا النص  "هي السنة"نعم. ال تبحث عن أكثر من هذا، 
ة لما ُفتح المجال للقیل والقـال وصـار �ـل یتحـدث �مـا شـاء مـن أهـل الخبـر  أذعنوا، لكن الناس اآلن

 . عن الناس، �هللا المستعان اوغیرهم، صاروا یناقشون في �ل شيء، ما صار شيء محجو�ً 
مصـالح؛ "وأما العاد�ات و�ثیر من العبادات أ�ًضا فلها معًنى مفهـوم، وهـو ضـبط وجـوه ال طالب:

رب نتشـر ولـم ینضـبط، وتعـذر الرجـوع إلـى أصـل شـرعي، والضـبط أقـإذ لو ُترك الناس والنظر ال 
ــاد مــا ُوجــد إلیــه ســبیل، فجعــل الشــارع للحــدود مقــادیر معلومــًة وأســباب معلومــ ة ال إلــى االنقی

 تتعدى، �الثمانین فـي القـذف، والمئـة وتغر�ـب العـام فـي الزنـا علـى غیـر إحصـان، وخـص قطـع
 .الید �الكوع"

علیــه الصــالة -ت مــن فعلــه قطــع �مــا ثبــالوالســاعد، هــذا محــل  �عنــي المفصــل الــذي بــین الكــف
 . -والسالم
ــب: ــرة، و�ــذلك األشــهر  طال ــام �ثی ا فــي أحك ــب الحشــفة حــد� "وفــي النصــاب المعــین، وجعــل مغی

ین، وهـو والقروء في العدد، والنصاب والحـول فـي الز�ـاة، ومـا ال ینضـبط ُرد إلـى أمانـات المكلفـ
 .وعه"ة للصالة والصوم والحیض والطهر، وسائر ما ال �مكن رجالمعبر عنه �السرائر: �الطهار 

 . ؛ هذا یو�ل إلى د�انته، ُیدین �ه�عني ما �ستحلف إذا قال: صلیت، أو قال: توضأت
"وسائر ما ال �مكن رجوعه إلى أصل معین ظاهر، فهذا مما قد ُ�ظن التفات الشـارع إلـى  طالب:

الـذرائع، لكـن لـه نظـران: نظـر مـن جهـة تشـعبه  القصد إلیه. و�لى هـذا المعنـى �شـیر أصـل سـد
وانتشار وجوهه إذا تتبعناه، �ما في مذهب مالك مـثًال، مـع أن �ثیـًرا مـن التكلیفـات ثبتـت �ونهـا 
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مو�ولًة إلى أمانة المكلف، فعلى هذا ال ینبغـي أن ُیلتفـت منـه إال إلـى المنصـوص علیـه. ونظـر 
فروعـه، وقـد ُفهـم مـن الشـرع االلتفـات إلـى  من جهة أن لـه ضـوا�ط قر�بـة المأخـذ و�ن انتشـرت

كلیه، فلُیجر �حسب اإلمكان في مظانه، وقد منع الشارع من أشـیاء مـن جهـة جرِّهـا إلـى منهـي 
 .عنه والتوسل بها إلیه، وهو أصل مقطوع �ه على الجملة، فقد اعتبره السلف الصالح"

ي إلــى محــرم، و�ن �ــان فــي نعــم. ســد الــذرائع �ــاب معــروف عنــد أهــل العلــم، �منعــون �ــه مــا �فضــ
وضـــیقوا علـــى  ،أصـــله غیـــر محـــرم. واآلن �طالـــب �فـــتح الـــذرائع، وأن النـــاس ضـــیقوا علـــى أنفســـهم

غیرهم �اسـم سـد الـذرائع، والمحرمـات المنصـوص علیهـا أمـور �سـیرة، ال سـیما المتفـق علیهـا أمـور 
ــا، ومــع ذلــك �ــأمرون  �فــتح الــذرائع علــى  قلیلــة؛ ألن األصــل أن هللا أ�ــاح لنــا مــا فــي األرض جمیًع

مصراعیها! فال �فیق اإلنسان في �ثیـر مـن أمـوره وأحوالـه إال و�ذا هـو فـي وسـط أمـر محـرم، �مـن 
ا حتـى �جــد �سـیر فـي طر�ــق مسـدود فــي آخـره منكــر، �سـیر مـع هــذا الطر�ـق ال یلتفــت �میًنـا و�ســارً 

 . نفسه وقد ارتكب المنكر
نظــر ثالــث، فخــص هــذا المختلــف فیــه "فــال بــد مــن اعتبــاره، ومــن النــاس مــن توســط ب طالــب:

لـع �الظاهر، فسـلط الحكـام علـى مـا اطلعـوا علیـه منـه ضـبًطا لمصـالح العبـاد، وو�ـل مـن لـم �ط
 .علیه إلى أمانته"

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
�قـــي درس مثـــل هـــذا الـــدرس وننتهـــي مـــن نصـــف الكتـــاب، �عنـــي مـــن قســـم المصـــالح والتمهیـــدات 

 .ا �لها تنتهيوالتوطئات لهذ
"یبقى أصول الفقه المعتاد. 
"


