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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،هلل رب العالمینالحمد 
 أما �عد، 

لة على في النظر األول في �لیات األد -رحمه هللا تعالى-فما زلنا في �تاب المؤلف الشاطبي 
 الُجملة: "المسألة السا�عة: �ل دلیل".

 الثامنة؟أم السا�عة 
 طالب: ما قرأنا السا�عة.

  منة.الثا
إلى ما  �النسبة اا فتأمله، تجده جزئی� إذا رأیت في المدنیات أصًال �لی�  المسألة الثامنة: فنقول:"

�حفظها  هو أعم منه، أو تكمیًال ألصٍل �لي، و�یان ذلك أن األصول الكلیة التي جاءت الشر�عة
رآن ا إلیه القخمسة: وهي الدین والنفس والعقل والنسل والمال، أما الدین: فهو أصل ما دع

نَّة وما نشأ عنهما ه: مكة، �قولوهو أول ما نزل �مكة، وأما النفس فظاهٌر إنزال حفظها � ،والسُّ
ُ ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي حَ { َم للااَّ ِ�َأيِّ َذْنٍب . ْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت {َوِ�َذا ا ،]١٥١}[األنعام:رَّ

َم َعَلْیُكْم إِ { ،]٩: ٨ُقِتَلْت}[التكو�ر َل َلُكْم َما َحرَّ  ]١١٩م:}[األنعاَلْیهِ ا اْضُطِرْرُتْم إِ الَّ مَ َوَقْد َفصَّ
 وأشباه ذلك، وأما العقل فهو و�ن لم یرد إن لم ُیِرد تحر�م".

 یِرد یِرد.
 و�ن لم یِرد تحر�م ما �فسده"."

ه ه نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسول
 أجمعین، أما �عد، 

ده ا تجًال �لی� في المسألة الثامنة: إذا رأیت في المدنیات أص -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
 ألن األصول أصول الدین والضرورات التي جاءت الشرائع �حفظها وحمایتها ؛افتأمله تجده جزئی� 

رت في أول األ لت وُفرِّعت، وُذِكرت أجزاكلها ألهمیتها ُقرِّ ة، �المدین ها وتراكیبهاؤ مر �مكة، ثم ُفصِّ
ا ألول مرة تسمعه إذا تأملته وجدت له أصًال فیمفإذا وجدت أصًال �معنى أنه أمٌر �قرره الشرع 

نزل �مكة، وجدت له أصًال فیما نزل �مكة، فأصول العقائد وأصول الد�انات والضرورات �لها 
ل  ،المدینةوتم تصو�رها تصو�ًرا دقیًقا ببیان ما ُأجِمل منه � ،ت فروعها وجزئیاتهانزلت �مكة، وُ�مِّ

 .وضرب لذلك مثًال �الكلیات الضرورات الخمس ،وهذا ما قرره المؤلف
أما الدین أصل الدین الذي جاءت الشرائع �حفظه والدعوة إلیه فهذا هل �ماري أحد في أنه أّول  

ر ببعثته  ال شك أن تفاصیل هذه المسألة جاءت ف؟ وأما النفس -والسالم علیه الصالة-ما ُقرِّ
ُ ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي حَ {لكن أصل حفظ النفس  ،�المدینة َم للااَّ سورة  ]١٥١}[األنعام:رَّ



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

حفٌظ للنفس  هذا أ�ًضا ]٩: ٨ِ�َأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت}[التكو�ر. ْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت {َوِ�َذا ااألنعام وهي مكیة، 
وهو األمر الثالث من هذه  ،في سورة التكو�ر وهي مكیة، إلى غیر ذلك، ثم بیَّن ما یتعلق �العقل

الضرور�ات الخمس قد �قول قائل: إن الشرع حفظ العقل بتحر�م الخمر، وتحر�م الخمر إنما نزل 
 ،المسألة ال الجزئیة المتعلقة �الخمرُیبیِّن أن أصل  -رحمه هللا-�المدینة، الشارح وهو المؤلف 

نزلت المحافظة علیه �المحافظة على  إنما المتعلق �حفظ العقل �اعتباره جزًءا من أجزاء البدن
النفس، �اعتباره جزًءا منها، فالذي ال �حافظ على عقله لم �حافظ على نفسه، الذي ال �حافظ 

فظ على نفسه وهو مأموٌر �المحافظة على جزء من أجزائه �یده ورجله، وسمعه و�صره، ما حا
ر هذه المسألة هذه هذا القسم أو هذا النوع من هذه الحیثیة و�ال فمعلوٌم أن  على النفس، فهو ُ�قرِّ

 .ةعقل ولو مؤقًتا إنما نزل �المدینتحر�م الخمر الذي فیه زوال ال
كیات ورد في الم وأما العقل فهو و�ن لم یرد تحر�م ما �فسده وهو الخمر إال �المدینة فقد"

مجمًال، إذ هو داخٌل في حرمة حفظ النفس �سائر األعضاء، ومنافعها من السمع والبصر 
سائر وغیرهما، و�ذلك منافعها، فالعقل محفوٌظ شرًعا في األصول المكیة عما یز�له رأًسا �

 األعضاء و�نما استدرك �المدینة حفظه عما یز�له ساعة أو لحظة".
 �عني مؤقًتا نعم.

شرب  م �عود �أنه ُغطِّي ثم �شف عنه، وأ�ًضا فإن حفظه على هذا الوجه من المكمالت ألنث"
ْیَطاُن الخمر قد بیَّن هللا مثالبها في القرآن حیث قال:  ْلَعَداَوَة ُم ا َبْیَنكُ ْن ُیوِقعَ أَ {ِإنََّما ُیِر�ُد الشَّ

ن، وأما النسل على اإلثم والعدوا إلى آخر اآل�ة فظهر أنها من العون  ]٩١}[المائدة:َواْلَبْغَضاءَ 
 ك الیمین،فقد ورد المكي من القرآن بتحر�م الزنى واألمر �حفظ الفروج، إال على األزواج أو مل

المیزان وأما المال فورد فیه تحر�م الظلم وأكل مال الیتیم واإلسراف والبغي ونقص المكیال و 
ن عالملحق بها فداخٌل تحت النهي والفساد في األرض، وما دار بهذا المعنى، وأما العرض 

 .إذا�ات النفوس، ولم تِرد هذه األمور في الحفظ من جانب العدم، إال وحفظها من جانب"
أذ�ة الناس جاءت ترهیًبا وجاءت الترغیب نعم جاءت النصوص �منع الضرر المتعدي عموًما، 

ن فیه من هذا الباب �ضدها، السعي على مصالح الناس مفهومه النهي عن أذاهم، والِعرض الطع
ؤ ألنه یؤذي، و�ذا جاء النهي عن سبِّ األموات؛ ألنه یؤذي األحیاء فألن ُینهى عن سبِّ األحیا

وأذ�ة األحیاء من �اب أولى، والقذف ال شك أنه من أعم ما یؤذى �ه اإلنسان وجاء علیه الحّد 
عد جاء التفصیل والتفر�ع � و�ن �ان متأخًرا إال أن العمومات تشمل �ل ما یتأذى �ه اإلنسان، ثم

 ذلك في المدینة.
ولم تِرد هذه األمور في الحفظ من جانب العدم إال وحفظها من جانب الوجود حاصل ففي "

األر�عة األواخر ظاهر، وأما الدین فراجٌع إلى التصدیق �القلب واالنقیاد �الجوارح، والتصدیق 
یوم اآلخر، لیتفرع عن ذلك �ل ما جاء اإل�مان �اهلل ورسوله والد في �القلب آٍت �المقصو 
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مفصًال في المدني، فاألصل وارد في المكي واالنقیاد �الجوارح حاصل بوجه واحد، و�كون ما زاد 
وذلك �حصل  ،على ذلك تكمیًال، وقد جاء في المكي من ذلك النطق �الشهادتین والصالة والز�اة

 �ه معنى االنقیاد".
مان ن العام العمل داخل في مسمى اإل�إ :�عني إذا قلنا جه واحد،نعم االنقیاد �الجوارح حاصٌل بو 

ُكْم لَ اْلَیْوَم َأْكَمْلُت {، �قوله: -علیه الصالة والسالم-ولم تكمل األعمال إال في آخر عهده 
ح إن األصل ُبیِّ  :والعمل داخل في اإل�مان واإل�مان أصل، �یف �قول ،]٣}[المائدة:َنُكمْ ِدی ن وُوضِّ

لك مما ُأِمر �ه في أول األمر، والز�ادات على ذ انعم، العمل جنس، �شمل ولو واحدً  :�مكة؟ نقول
 ز�ادات في متعلقات اإل�مان ال في أصله.

وذلك �حصل �ه معنى  ،وقد جاء في المكي من ذلك النطق �الشهادتین والصالة والز�اة"
 أوالً  �ان من فعل العرباالنقیاد، وأما الصوم والحج فمدنیان من �اب التكمیل على أن الحج 

 ".عن أبیهم إبراهیم، فجاء اإلسالم فأصلح منه ما أفسدوا وردهم فیه إلى مشاعرهم وراثة
و أحجَّ قبل حجة الوداع، والخالف في �ونه حجَّ قبل الهجرة  -علیه الصالة والسالم-نعم، النبي 

ثه العرب من دین أبیهم ألن الحّج مما ور  ؛قبل حجة الوداع ،لكنه حجَّ قبل حجة اإلسالم ،ال
 .شرع بتصحیح ما بدلوه، وما أفسدوهلكن جاء ال ،إبراهیم، نعم غّیروا فیه و�دلوا وحّرفوا

لیه صلى هللا ع-و�ذلك الصیام أ�ًضا، فقد �انت الجاهلیة تصوم یوم عاشوراء، و�ان النبي "
وانظر في وأمر �صیامه حتى نسخه رمضان،  ،�صومه أ�ًضا حین قدم المدینة صامه -وسلم

 حدیث عائشة في صیام یوم عاشوراء، فأحكمه".
وجد الیهود �صومون  ،المدینة وجد الناس �صومون  -صلى هللا علیه وسلم-أول ما قدم النبي 
 إنه یوم نجا هللا فیه موسى وقومه، وأهلك فیه فرعون وقومه ونحن نصومه :یوم عاشوراء، وقالوا

ء من السنة الثانیة، إلى التاسعة، أو العاشرة، فصام عاشورا »نحن أحق �موسى منكم«قال: 
ألنه صام عاشوراء السنة  ؛الحاد�ة عشرة »لئن �قیت إلى قابل ألصومن التاسع«حینما قال: 

ه أو خالفوا الیهود صوموا یوًما قبل«، »لئن �قیت إلى  قابل ألصومن التاسع«الحاد�ة عشرة، 
في آخر سنة �قول: خالفوا الیهود؟ نعم،  �عني مكث عشر سنوات وما خالف الیهود، ثم »�عده

هم س من�حب موافقتهم، تألیًفا لهم عّلهم أن �سلموا، فلما أ�ِ  -علیه الصالة والسالم-كان النبي 
 .أمر �مخالفتهم �فرق الشعر

ا وانظر في حدیث عائشة في صیام یوم عاشوراء فأحكمهما التشر�ع المدني وأقرهما على م"
َم اْلَیوْ {: مام الذي بینه في الیوم الذي هو أعظم أ�امه، حین قال تعالىأراد هللا تعالى من الت

، والجهاد الذي ُشرع اآل�ة، فلهما أصٌل في المكي على الُجملة ]٣}[المائدة:َنُكمْ َأْكَمْلُت َلُكْم ِدی
ر �مكة �قوله:   َأِقِم َ�ا ُبَنيَّ {�المدینة فرٌع من فروع األمر �المعروف والنهي عن المنكر وهو ُمقرَّ

الَة َوْأُمْر ِ�اْلمَ   لك".وما أشبه ذ ]١٧}[لقمان:ْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكرِ الصَّ
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 نعم.
ما  ا إالزئی� ا أم جا وسواًء علینا أكان �لی� خذه �لی� �ل دلیٍل شرعٍي �مكن أ: التاسعةالمسألة "

 وأشباه ذلك". ]٥٠}[األحزاب:َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنین َخاِلَصةً {خّصه الدلیل �قوله تعالى: 
ه ولو ُوجِّ  -علیه الصالة والسالم-ا لجمیع األمة، فما جاء في حقه ا �عني عام� �عني أخذه �لی� 

ْم ْمَواِلهِ ْذ ِمْن أَ {خُ لكل من �صحُّ توجیه الخطاب إلیه، و له وألمته من �عده  الخطاب إلیه فإنه عامٌّ 
ألنه هو  ؛-علیه الصالة والسالم-مرتبطة �ه  إن الصدقة :هل نقول ]١٠٣}[التو�ة:َصَدَقةً 

الةَ {َوِ�َذا ُ�نَت ِفیهِ المخاطب بهذا األمر؟ ال،  إن  :ل نقوله ]١٠٢:}[النساءْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصَّ
ا ا إال إذالخطاب متجه إلیه؟ ال، یؤخذ �لی�  ألن ؛-علیه الصالة والسالم-صالة الخوف خاّصة �ه 

 .فإنه ُ�حمل علیه -لصالة والسالمعلیه ا- دّل الدلیل على اختصاصه �ه
�ن �ان و  ،مطلوبا فهو الا فإن �ان �لی� ا أو جزئی� مستند إما أن �كون �لی� والدلیل على ذلك أن ال"

صل ا فبحسب النازلة ال �حسب التشر�ع في األصل �أدلة، منها عموم التشر�ع في األجزئی� 
ِ ِإَلْیُكْم َجمِ ِإنِّي َرسُ {ُقْل َ�ا َأیَُّها النَّاُس كقوله تعالى:  ا َأْرَسْلَناَك ِإالَّ {َومَ ، ]١٥٨راف:}[األعیًعاوُل للااَّ

َن ِللنَّاِس َما ُنزِّ َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ  {، ]٢٨}[سبأ: ِللنَّاِس َ�ِشیًرا َوَنِذیًراَكافَّةً  َل ْكَر ِلُتَبیِّ
 قطَع �ما جاء �ه".، وهذا معنًى مقطوع �ه ال �خرم ال]٤٤}[النحل:مْ ِإَلْیهِ 
 �ه.

 خز�مة وعناق أبي بردة".ال �خرم القطع �ه ما جاء من شهادة "
 وَعناق.

 ".»�عثت إلى األحمر واألسود«"وَعناق أبي بردة، وقد جاء في الحدیث: 
�شهادة اثنین حین شهد له في عقد وهو  -علیه الصالة والسالم-شهادة خز�مة التي جعلها النبي 

لناس �لهم، لكن هذا األصل ل ]٢}[الطالق:ْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل ِمْنُكمْ َوأَ {�ه،  لم �حضر، هذا خاصٌّ 
جاء ما �خّص خز�مة �عینه لقصة وقضیة عیٍن وقعت له دون غیره، ال �شبهه فیها غیره، اآلن 

�العقد ولم �حضر، فجعل شهادته عن اثنین، وأبو  -علیه الصالة والسالم-خز�مة شهد للنبي 
قه في قوله أنه ُأسري �ه وُعِرج �ه إلى السماء وهو لم �حضر، لماذا -عنه رضي هللا-�كر   صدَّ

 وُجعلت شهادة خز�مة عن اثنین؟  ،لم ُتجعل شهادة أبي �كر عن اثنین
 طالب:...

د هذا، لكن من حیث النظر والمعنى ألیس المعنى الموجود في خز�مة  ،نعم، النّص هو الذي حدَّ
 �د، أشد.موجود في أبي �كر بل بل أز 

 طالب:...
 صد�قیة.
 طالب:...
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نعم، أُعطي ما أعظم مما أُعطي غیره، وتفضیل إنساٍن �خصلٍة ال �عني تفضیله على غیره 
مطلًقا، �عني �ون خز�مة ُتقَبل شهادته منفرًدا ال �عني أنه أفضل ممن هو أفضل منه من 

ل بهذه الخصیصة یة الخصال، و�ون إبراهیم لكن ال �عني أنه أفضل في �ق ،الصحا�ة ألنه ُفضِّ
 -علیه الصالة والسالم-علیه السالم أولى من ُ�كسى یوم القیامة ال �عني أنه أفضل من محمد 

أعظم �كثیر من هذه  -علیه الصالة والسالم-و�ن ُ�سي قبله؛ ألن الفضائل مجتمعة في محمد 
أنا أول من «في الحدیث الصحیح أّول من تنشق أو  -علیه السالم-الخصلة، و�ون موسى 

ي أم فإذا موسى آخٌذ �قائمة العرش ال أدري أ�عث قبل«�قول:  »تنشق عنه األرض یوم القیامة
و�ن فاقه  -والسالمعلیه الصالة -لكن ال �عني أن موسى أفضل منه  ،»جوزي �صعقة الطور

 .في هذه الخصلة
 ومنها أصل شرعیة"."

 -ية، قبل صالة اإلمام وأخبره النبقبل الصالَعناق أبي بردة هذه الَعناق أبو بردة ذ�ح أضحیته 
أن شاته شاة لحم، فقال: �هللا ما عندي إال َعناق، �عني ال تجزئ في  -علیه الصالة والسالم

 .، فتخصیصه بهذا واضح من النّص »اذ�حها ولن تجزي عن أحد �عدك«األضحیة، قال: 
یغة �العام الصیغة في إذ ال معنى له إال جعل الخاص الص ؛ومنها أصل شرعیة القیاس"

 المعنى". 
 .ّدى الحكم إلى غیره �اتفاق العلةألنه ُ�ع

ن هللا ا �إطالق لما ساغ ذلك، ومنها: أولو لم �كن أخذ الدلیل �لی�  ،وهو معنى متفق علیه"
ْجَناَكَهاَفَلمَّا َقَضى َزْ�ٌد  {تعالى قال:  و�ج ال اآل�ة، فإن نفس التز  ]٣٧}[األحزاب:ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ

، فقال: صیغة له تقتضي عموًما أو غیره، ولكن هللا تعالى بّین أنه أمر �ه نبیه ألجل التأسي
ول هللا هذا ورس ]٢١اب:}[األحز ةٌ ُأْسَوٌة َحَسنَ  {َلَقْد َ�اَن َلُكْم ِفي َرُسوِل للااَِّ ولذلك قال:  }ِلَكْي ال{
 قد خّصه هللا �أشیاء". -صلى هللا علیه وسلم-

 .ي هذا الباب دون غیره من األبوابال سیما في �اب النكاح، فالخصائص النبو�ة �ثیرة ف
ع، ة على أر�قد خّصه هللا �أشیاء �هبة المرأة نفسها له، وتحر�م نكاح أزواجه من �عده، والز�اد"

 أن تكون األدلة یما سوى ذلك المستثنى، فغیره أحقُّ فذلك لم �خرجه عن شمول األدلة ف
ي فإلیه مقصودة العموم، و�ن لم �كن لها صیغ عموم، وهكذا الصیغ المطلقة تجري  �النسبة

القول فبّین ذلك �قوله وفعله،  -صلى هللا علیه وسلم-الحكم مجرى العامة، ومنها: أن النبي 
 ".»حكمي على الواحد حكمي على الجماعة«كقوله: 

وقد صرح  ،ال أصل له ،ال أصل لهالعلماء في �تب التخر�ج یرون أن هذا الحدیث بهذا اللفظ 
نه بهذا اللفظ ال إ قالوا: بذلك ابن �ثیر والمزِّي والذهبي والسبكي وابن حجر، جمع من أهل العلم

ئة امرأة �قولي أو مثل قولي اإنما قولي لم«: -علیه الصالة والسالم-أصل �ه، قر�ٌب منه قوله 
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ئة امرأة �قولي اقولي لم«ن وسنده صحیح، هذا مخرَّج في الموطأ والمسند والسن »المرأة واحدة
ا»المرأة واحدة  .، من حیث المعنى قر�ٌب جد�

كما  »أهي لنا خاصة أم للناس عامة؟ بل للناس عامة«وقوله في قضا�ا خاصة سئل فیها: "
الَة َطَرِفِي النَّ في قضیة الذي نزلت فیه:  هها، أشباو  ]١١٤هود:}[للَّْیلِ اَهاِر َوُزَلًفا ِمَن {َوَأِقِم الصَّ

هو قدوة للناس، �ما ظهر في حدیث اإلصباح جنًبا و  -علیه الصالة والسالم-وقد جعل نفسه 
 یر�د أن �صوم، والُغسل من التقاء الختانین، وقوله".

و�كمل صومه �غتسل  ،�صبح ُجنًبا من جماع ال من احتالم -علیه الصالة والسالم-نعم �ان 
خالًفا لما �ان �قوله أبو هر�رة في أول األمر ثم  ،لصومو�صلي و�كمل الصوم، وهذا ال �خدش ا

 .یرها من الصحا�ة، فهذا له ولغیرهرجع عنه لما أخبرته عائشة وغ
ى ألُسن«وقوله: "  ".»إني ألنسى أو ُأَنسَّ

وفي الحدیث  ،كذلك هذا الحدیث أ�ًضا ُمتكلَّم فیه، بل نفى �عضهم وجود حدیٍث بهذا اللفظ
 ؛إن هللا قبض أرواحنا«صالة الصبح، قال:  -علیه الصالة والسالم- الصالة التي نام عنها

ى و�نسى التشهد األ وأینسى  -علیه الصالة والسالم-فكونه  »لتكون ُسنًة لمن �عد�م ّول، ُینسَّ
، �ل هذا من أجل -علیه الصالة والسالم-ونسي غیره من أجزاء الصالة وزاد، وصلى عن نقص 

�ل  ،وهو المؤ�َّد �الوحي ،�قضي على نحٍو مما �سمع -ة والسالمعلیه الصال-التشر�ع، و�ونه 
 .أن �قتدي �ه من لم یؤ�د �الوحيهذا من أجل 

 .وهو �ثیر »خذوا عني مناسككم«، و»صلوا �ما رأیتموني أصلي«وقوله: "
 ،يالمسألة العاشرة: األدلة الشرعیة ضر�ان: أحدهما أن �كون على طر�قة البرهان العقل 

ى على المطلوب الذي ُجعل دلیًال علیه، و�أنه تعلیٌم لألمة �یف �ستدلون عل فیستدل �ه
 وهو في أول األمر موضوع  لذلك". ،المخالفین

نَّة على طر�قة البرهان العقلي ل ألن الناس في أو  ؛نعم، �كون الدلیل الشرعي من الكتاب والسُّ
الةَ : -جل وعال-قال هللا  :األمر لو تقول ید من هذا وهو ما أسلم ما �ستف ،]١٤[طه:}{َوَأِقِم الصَّ

لثاني اإذا تأمله أذعن له، الدلیل  ،الدلیل؛ ألنه ینازعك في األصل، لكن لّما تأتي له بدلیٍل عقلي
الذي �ستدل �ه على المواِفق هذا تدعمه المعجزة التي جعلت المسلم �سلم، ثم یذعن للنص 

الَة ِلِذْ�ِري}[طه:{الشرعي  صالة، قال لك: لو تقول لشخص لم �سلم: أقم ال ،هذا أمر]١٤َوَأِقِم الصَّ
دلیل علیه ال ثم �عد ذلك أملِ  ،ألنه ما أسلم، لكن لما تأتي له بدلیل عقلي فإنه ُیذِعن ؛ال، یرفض

ما الشرعي، والدلیل العقلي �ثیر في القرآن، الدلیل العقلي �ثیر في القرآن لمجادلة المخالف، أ
 .لضرب الثانيلة المواِفق فتكون �امجاد

  ِإالَّ للااَُّ َهةٌ َما آلِ {َلْو َ�اَن ِفیهِ و�دخل هنا جمیع البراهین العقلیة وما جرى مجراها �قوله تعالى: "
 ".]٢٢}[األنبیاء:َلَفَسَدَتا
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یِهَما {َلْو َ�اَن فِ له إلهه، تقول له:  لٌّ �و له ر�ه  شخص ینازع في الر�و�یة و�قول: �لٌّ نعم، لو 
بدلیل دلیل التمانع، والمتكلمون �عبرون عن مثل هذا ب ،]٢٢}[األنبیاء: َلَفَسَدَتاَهٌة ِإالَّ للااَُّ آلِ 

اء، التمانع أنه لو ُوِجد أكثر من إله فإنه ال بد أن �كون أحدهما أقوى من اآلخر، أو �كونان سو 
؟ جدهمامنهما أوجد نفسه فیقال: من أو  و�ذا قیل إن �ال� فإن �انا سواء فمن الذي أوجد الثاني؟ 

و�ذا اعترف المخالف �أن أحدهما أقوى من اآلخر فیحنئٍذ ال �مكن أن یذعن األضعف األقوى 
لألضعف، لو �ان فیهما آلهة إال هللا لفسدتا، قد �قول قائل: نرى أن في األرض مئات الدول 

َهٌة آلِ  َما{َلْو َ�اَن ِفیهِ �قول:  -جل وعال-وفیها الرؤساء القوي والضعیف، وماشیة أمورهم، �هللا 
ُ َلَفَسَدَتا وشأن رعیته یتصور،  �قوم �شأنه و�لٌّ  ،هنا حینما �حصل االنفكاك ]٢٢}[األنبیاء:ِإالَّ للااَّ

هل �مكن أن ینازعه أحد؟ حتى من  ،لكن في حق من ال �ستطیع القیام ال �ستطاع القیام إال �ه
 تنقطع وحینئذٍ  ،حیائه و�مامته و�ماتتهیدعي المنازعة مفتقٌر ومحتاٌج إلیه في خلقه ورزقه وتدبیره و�

 المنازعة، وال �مكن التنظیر �اختالف الدول واختالف مستوى ملوك ورؤوساء هذه الدول في القوة
 .والضعف

 ،ئة دولة من الدول الصغیرة، أو أكثر، وهذا �قال له: ملكانعم یوجد من �ملك دولة، تعادل م 
وهذا �قال: رئیس، لكن لو احتاج إلیه في وقت من  ،: رئیسله وهذا �قال له: ملك، وهذا �قال

أو ُسلِّط علیه لضمه إلیه، التهمه وانتهى اإلشكال، لكن هذه الدول �لها برؤسائها  ،األوقات
أكثر؟ لو �ان أكثر من واحد لتنازعوا أم ن إلى من خلقهم، الذي خلقهم واحد و ومرؤسیها محتاج
ُ َلَفَسَدَتالِ {َلْو َ�اَن ِفیِهَما آوفسد العالم �له،  ذا دلیل عقلي یذعن له ه، ]٢٢ء:}[األنبیاَهٌة ِإالَّ للااَّ

اد؟ واإلمام أبو حنیفة ضرب المثل �سفینة في البحر هل هذه السفینة تقود نفسها أو ُتق ،المخاِلف
 ،واحد یر�د أن یتجه إلى جهة الشمال ،ال بد لها من قائد، ولو افترض أن لها أكثر من قائد

ا قائد والرا�ع إلى الشرق، �فسد أمرهم، ال بد أن �كون له ،الجنوب، والثالث إلى الغرب والثاني إلى
 .اتجاه واحد و�ال لفسد األمرواحد ُ�سیِّرها إلى 

 ".]١٠٣یٌن}[النحل:ِ�يٌّ ُمبِ ِلَساُن الَِّذي ُیْلِحُدوَن ِإَلْیِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعرَ {وقوله: "
 ؛هذا القرآن�جلس عند فالن الرومي، و�أخذ منه  -علیه الصالة والسالم-لما قالوا إن محمًدا 

و�ملي على  ،ألن ذاك من أهل الكتاب، وعندهم �تاب بل عندهم �تب، و�أثرون عن أنبیائهم
 ،أعجمي -علیه الصالة والسالم-، هذا الذي اتهمتم محمًدا �ه -علیه الصالة والسالم-النبي 

ِزم، ؟ نعم دلیل عقلي ُملأم ا؟ دلیل عقلي أعجمي �ملي �الًما عر�ی� بین، �یف وهذا لساٌن عر�ٌي م
 .هناك أدلة ُملِزمة ُمسِكتة، تستعمل مع المخاِلف ،دلیل

الشیخ فالن تعرف أنه  ،أو قرأت على فالن ،إنني أروي عن فالن :�عني لو قال لك شخص 
خ، وهذا الذي ادعاه في ُتوفِّي قبل خمسین سنة، هذا معروف ومستفیض ومدون في �تب التوار�
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ن، �ستطیع أن یواجه و�جادل و�حاّج إذا و أنا عمري أر�ع :األر�عین من عمره حتى إذا سألته قال
 اة الشیخ الُمدَعى التتلمذ علیه؟أحضرت وف

 طالب:...
�عني شخص عنده �تاب هد�ة من المؤلِّف، من طالب العلم الموجودین اآلن، هد�ة من المؤلِّف 

دیث لما ، ولذلك العلماء من أهل الحهذه دوامغة ،ما ُ�قَبل؟ ما �مكنأم القیم ُ�قَبل والمؤلِّف ابن 
 :لانكشف ز�تهم ز�فهم، لما �قو  ،استعمل الناس الكذب استعملوا التار�خ، فانكشف �ثیر من الرواة 

یلتفت إلیه شخص تقول تروي عنه �عد ما مات �خمسین سنة؟ حجج  ،إني رو�ت عن عبد الرزاق
اإلجا�ة عنها، حجج ال �مكن أن �فّر عنها المخالف أو �حید، ما هي �حجج نظر�ة �مكن  ،ملزمة

 .قطعیة وواقعیة
َلْت آ{َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َأْعَجِمی�ا َلَقالُ وقوله: " َأَوَلْیَس الَِّذي {وقوله: ]٤٤صلت:}[فَ�اُتهُ وا َلْوال ُفصِّ

َمَواِت َواَألْرَض ِ�َقاِدٍر  َقاَل ِإْبَراِهیُم َفِإنَّ للااََّ {وقوله:  ]٨١}[�س:َأْن َ�ْخُلَق ِمْثَلُهمْ  َعَلىَخَلَق السَّ
ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن   ."] ٢٥٨ : اْلَمْغِرِب [اْلَبَقَرةِ َ�ْأِتي ِ�الشَّ

ن مها نعم، ادعى الر�و�یة، فقال له إبراهیم علیه السالم: إن هللا �أتي �الشمس من المشرق فأت ب
َي یُم َر�ِّ {ِإْذ َقاَل ِإْبَراهِ المغرب فُبِهت الذي �فر، ما �ستطیع أن �جیب، أجاب عن السؤال األول، 

لكم �مشي على  اا�ه ضعیفً و�ن �ان جو  ]٢٥٨}[البقرة: َقاَل َأَنا ُأْحِیي َوُأِمیتُ الَِّذي ُ�ْحِیي َوُ�ِمیتُ 
 .تطیع؟ ما �مكنها من المغرب هل �سالُسذج، لكن �مشي مثل هذا فائت ب

ُ الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكمْ {وقوله: " وِم :  }للااَّ  َعُل ِمنْ َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َ�فْ {ه: إلى قول ] ٤٠[ الرُّ
 وهذا الضرب ُ�ستَدل �ه على الموالف والمخالف". }َذِلُكْم ِمْن َشْيءٍ 

من المسلمین صار عنده شك أو ر�ب في  اأحدً  أن �عني الموافق في الدین والمخالف، �عني لو
دل �عض القضا�ا فُأتي له بدلیٍل عقلي من القرآن، ما �ستطیع أن �فّر وال �حید �المخاِلف، و�ست
ى �ه على المخاِلف الذي ال یذعن للشرع �حیث ال �مكن أن �ستدل له �األدلة الشرعیة المبنیة عل

 المعجزات.
 بنٌي على: مال �قتصر �ه على الموافق في النحلة، والثانيألنه أمٌر معلوٌم عند من له عقل، ف"

ى لنواهي علوذلك األدلة الدالة على األحكام التكلیفیة �داللة األوامر وا الموافقة في النحلة،
ُكِتَب َعَلْیُكُم {، ]١٧٨َرِة : [ اْلَبقَ  }ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى{الطلب من المكلف، وداللة 

َیامُ ال َفثُ ُأِحلَّ َلُكْم {، ]١٨٣[اْلَبَقَرِة:  }صِّ َیاِم الرَّ  ذا".، فإن ه]١٨٧َقَرِة : اْلبَ [ }َلْیَلَة الصِّ
َیامُ {شخص لم �سلم �عد تقول:  ،�عني لو تأتي إلى مخالف، تأتي إلى مخالف  }ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ

ألنه لم �سلم،  ؛؟ ما یذعن]١٧٨[ اْلَبَقَرِة :  }اْلَقْتَلى{ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي ؟ ] ١٨٣: [اْلَبَقَرةِ 
المذعن ألحكام الشرع، أما الذي ال یذعن ألحكام  ،المؤالف ،وهذه األدلة إنما توجه إلى المواِفق
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فإذا التزم �مدلولها وّجه إلیه  ،إنما یوجه إلیه النوع األّول ،الشرع فإنه ال توجه إلیه هذه األسئلة
 ًقا یوجه إلیه الضرب الثاني.�حیث صار مواف

يء جوال أتي بها في محل استدالل، بل  ،فإن هذه النصوص وأمثالها لم توضع وضع البراهین"
الدالة  بها قضا�ا �عمل �مقتضاها مسلمة متلقاة �القبول، و�نما برهانها في الحقیقة المعجزة

 و�ذا ثبت الصدق ثبتعلى صدق الرسول اآلتي بها، فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق، 
 و واضعه،ا �أنه هالتكلیف على المكلف. فالعاِلم إذا استدل �الضرب األول أخذ الدلیل إنشائی� 

 و�ذا استدل �الضرب الثاني: أخذه معنى مسلًما لفهم مقتضاه".
العاِلم إذا استدل على المخالف �الضرب األول �أنه هو واضعه، �ستدل �ه مباشرًة على 

لة ألنه ال یؤمن �اهلل، وقد یوِجد أد ؛-جل وعال-�ستدل على أنه نزل من عند هللا المخاِلف، ال 
عقلیة من تلقاء نفسه، یذعن لها المخاِلف وهي من تلقاء نفسه، �ما استدل اإلمام أبو حنیفة 

على  واستدل غیره �أدلة �ثیرة، وجود أدلة عقلیة یذعن لها المخاِلف، لكن ال �ستدل بها ،�السفینة
ل  ،أدلة شرعیة، �أنها من تلقاء نفسه أنها  علیه ال یذعن�أنه هو واضعها؛ ألن الخصم المستدَّ

 .لمن استدللت �كالمه
 طالب:...

 .تاب هللا وهم �فهمون. وهم �فهمون هو یتلوها علیهم یتلو �
 طالب:...

 .، حتى في المناظرة في الكو�بنعمة في بدا�ة األمر عقلی
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 .]٧٦}[األنعام:اللَّْیُل َرَأى َ�ْوَ�ًبامَّا َجنَّ َعَلْیِه {َفلَ 
 طالب:...

 ، الوحي ال �خاطب �ه إال المذعن، الموافق.دلیل عقلي، دلیل عقلي، نعم
فظ لا ُأطِلق "و�ذا استدل �الضرب الثاني: أخذه معنى مسلًما لفهم مقتضاه إلزاًما والتزاًما، فإذ

الفه ألن الدلیل �المعنى األول خ ؛بنوع من اشتراك اللفظ الدلیل على الضر�ین فهو إطالقٌ 
 خالفه �المعنى الثاني، فهو �المعنى األول جاٍر على االصطالح المشهور عند العلماء،

 و�المعنى الثاني نتیجة أنتجتها المعجزة فصارت قوًال مقبوًال فقط".
 هللإذا أسلم معناه أنه استسلم  �عني من غیر نظر، �عني من �اب التسلیم واالستسالم؛ ألن المسلم

 .، فمعنى اإلسالم االستسالم هلل �التوحید واالنقیاد �الطاعة والخلوص من الشرك-جل وعال-
 طالب:...
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 شیخ اإلسالم.
 طالب:...

هذا األصل هذا األصل، لن تجزي عن أحد �عدك، شیخ اإلسالم �قول �الوصف، إذا وجد من 
 وصفه مثل وصف أبي بردة تجزئ عنه.

 طالب:...
 ؟ماذاألحد �عدك، صر�ح الكالم،  ئ �هللا اعتبر، لن تجز 

 طالب:...
 .لى أنه خاص �سالم مولى أبي حذ�فةهذا األصل هذا الذي حمله الجمهور ع

 طالب:...
شیخ اإلسالم یرى أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك، عامة أهل العلم على أن رضاع الكبیر ال یؤثر، 

 اء هللا.إن ش ،مع الجمهور حنن�هللا 


