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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

آله  الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلىهللا إلیك، أحسن 
 وصحبه أجمعین، أما �عد، 

 : "المسألة الثالثة عشرة: -هللا تعالىرحمه -فیقول المؤلف 
 فاعلم أن أخذ األدلة على األحكام �قع في الوجود على وجهین".

 الداعي لها؟ مافاعلم، الفاء هذه 
 طالب:...

ة لة الثالثكان في أما قبل ذلك، فأما المسألة األولى، والمسألة الثانیة، لكن قدرنا أما هنا أما المسأ
 ال محل لها هنا.الثالثة عشر فاعلم و�ال فالفاء  عشرة فاعلم أو وأما المسألة

 طالب:...
 شرة،ولهذا األمر سبب نذ�ره �حول هللا على اختصار، على االختصار وهي الثالثة ع�قول: 
 تمشي.نفس الشيء، فاعلم. 

 طالب: استئنافیة؟
 ؟ماذا

 طالب:...
ل واعلم أو ثم اعلم عطف علیها ما �خالف، لكن على � :اعلم اعلم، لو �ان في اعلم قبلها ثم قال

قدیر لوال الحذف والت :حال األمر فیه سعة، تقدیر یز�ل الحرج، التقدیر یز�ل الحرج، و�قول السابق
 لیستقیم الكالم.  ؛ر، لكن ال بد من التقدیرلعرف النحو الحمی

نه من واقتباس ما تضم ،مأخذ االفتقار أن یؤخذ الدلیل ،على مأخذ "أحدهما: أن یؤخذ الدلیل
لحكم، لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدلیل من ا ؛الحكم لیعرض علیه النازلة المفروضة

 ".تالفى األمروعها فلیُ توقع على وفقه، وأما �عد وق فبأنأما قبل وقوعها 
و هخالصة هذه المسألة أن من �ستدل �الدلیل أحد اثنین: األّول أن �ستدل �الدلیل لیكون الدلیل 

ه ،القائد  وعن صرِّف للمستدل لیعمل �ه، وهذا جعل هواه تبًعا لما جاء عن هللاوهو الم ،وهو الُموجِّ
ق ثم یبحث له عن دلیل، �عني فر  ،یر دلیلمن غ او�تبنى رأ�ً  رسوله، والثاني العكس یتبنى قوًال 

ه وهو الُمرِشد ن أن و�ی ،بین األمر�ن، أن تستنبط من الدلیل لتجعل الدلیل هو القائد، وهو الموجِّ
 ثم �عد ذلك تبحث عما �سند هذا القول سواًء �ان على وجه الظهور ،من تلقاء نفسك تعتمد قوًال 
ف أو على طر�ق ،أو على وجه الخفاء ،والوضوح وتبحث عن �ل ما �سند هذا القول مما  ،التعسُّ

�ه والثَّاني ینتصر لرأ ،یثبت ومما ال یثبت، هذا انتصار للرأي ما هو للحق، األّول ینتصر للحق
 وهواه.
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ع خطأ الواقو�ستدرك ال" أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه، وأما �عد وقوعها فلُیتالفى األمر 
أو �قطع �أن ذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس فیها �حیث �غلب على الظن، 

 ."السلف الصالح األحكام من األدلة
وهو طر�ق األئمة من سلف هذه األمة وأئمتها، الثَّاني صار له ظهور وحضور  ،هذا هو األصل

حینما سلك الناس سبیل التقلید والتعصب لألئمة، واالنتصار لآلراء، تجد اإلنسان �سئل عن 
ما ینصر هذا م على هذه الفتوى، تجده یبحث عفیفتي برأ�ه، من غیر استدالل، ثم یال ،ةمسأل

صحیح، من غیر قول، یبحث عمن صحَّح هذا  :القول، وقل مثل هذا لو سئل عن حدیث وقال
هذا انتصار في الحقیقة للنفس والهوى ال للحق  ،عند أهل العلم اولو لم �كن معتبرً  ،الحدیث

 �خالف األّول.
ادئ والثاني: أن یؤخذ مأخذ االستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن �ظهر في �"

لدلیل لقصد الشارع، بل المقصود منه تنز�ل ا الرأي موافقة ذلك الغرض للدلیل من غیر تحرٍّ 
معنى ظهر هذا العلى وفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغین األحكام من األدلة. و�

 ْتَنِة َواْبِتَغاءَ َغاَء اْلفِ  ِمْنُه اْبتِ ا َتَشاَ�هَ {َفَأمَّا الَِّذیَن ِفي ُقُلوِ�ِهْم َزْ�ٌغ َفَیتَِّبُعوَن مَ : ة الكر�مةمن اآل�
إذ هو  ؛هواهمبو�نما مرادهم الفتنة بها  ،فلیس مقصودهم االقتباس منها ،]٧}[آل عمران:َتْأِو�ِلهِ 

 السابق المعتبر".
 .ثم یبحث عما یبرر هذا الهوى  ،المعتبروهو  ،الهوى هو السابق

ى ، والراسخون في العلم لیس لهم هو لتكون لهم حجة في ز�غهم ؛ه �التبعوأخذ األدلة فی"
 ".آمنا �ه �ل من عند ر�نا :فلذلك �قولون  ،�قدمونه على أحكام األدلة

ني ن الصنف الثالك ،وال أدري قبل أن �عرف الدلیل ،ال أعلم :آمنا، ما یهمهم أن �قولوا :�قولون 
 .عما �عضد قوله، فهو ینتصر لهواه  یبحث ؟ما مستندك ؟ثم إذا ُأحِرج ما دلیلك ،�فتي برأ�ه
فلذلك  ؛الزائغون  فیتبرءون إلى هللا مما ارتكبه أولئك ،: ر�نا ال تزغ قلو�نا �عد إذ هدیتنا"و�قولون 

اءت ألنها إنما ج ؛عةل على أهوائهم، وهو أصل الشر�مین للدلیصار أهل الوجه األول محكِّ 
 ، وأهل الوجه الثاني �حكمون أهواءهم علىحتى �كون عبًدا هلل ،لمكلف عن هواهلتخرج ا

تاب لجملة قد مرَّ منه في �، وتفصیل هذه اى تكون األدلة في أخذهم لها تبًعاحت ،األدلة
 ي �تاب االجتهاد �حول هللا تعالى. ، وسیأتي تمامه فالمقاصد

 رة: اقتضاء األدلة لألحكام �النسبة إلى محالها على وجهین".المسألة الرا�عة عش
مأزور؟ أم فوجده �سند قوله، مأجور  ،ثم �حث عن دلیل ،اآلن لو �حث عن دلیل، أفتى بهواه 

 مأزور بال شك؛ ألنه في �حثه عن الدلیل إنما ینتصر لنفسه وهواه.
 طالب:...
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- هللاثم �كون حكمه موافًقا لما یر�ده  ،م �جهلفالدلیل جاء تبًعا، الدلیل جاء تبًعا �القاضي �حك
 هذا في النار، نسأل هللا العافیة. -جل وعال

بل "اقتضاء األدلة لألحكام �النسبة إلى محالها على وجهین: أحدهما: االقتضاء األصلي ق
لصید ا�الحكم �إ�احة  ،طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجرًدا عن التوا�ع واإلضافات

 یع واإلجارة، وسن النكاح، وندب الصدقات غیر الز�اة، وما أشبه ذلك. والب
ة حكم �إ�احوالثاني: االقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوا�ع واإلضافات �ال

 النكاح لمن ال أرب له في النساء". 
كم البیع مثًال �عني أصول المسائل أصول المسائل من على الوجه األّول االقتضاء األصلي ح

 حكم البیع من الوجه األّول، حكم النكاح جملًة األول، وهكذا أصول األبواب وأصول المسائل من
الوجه األّول، إذا عرض عارض لمسألة من المسائل الفرعیة التا�عة لهذه األصول صار من 

ظر ما أصله الح ىالوجه الثّاني فقد َ�طُرأ على ما أصله اإل�احة ما �قتضي المنع، وقد َ�طُرأ عل
 .ما �قتضي اإل�احة

"ووجو�ه على من خشي العنت، و�راهیة الصید لمن قصد فیه اللهو، و�راهیة الصالة لمن 
  ".حضره الطعام

�عني لو سئل سؤال لو قیل: ما حكم النكاح؟ في الجملة �عني من غیر تعیین سائل، �جیبه �أنه 
لكن �أتي شخص شاب ُ�خشى  ،»منيمن رغب عن سنتي فلیس «ُسنة من ُسنن المرسلین، 

نساء ما حكم النكاح؟ ُ�فَتى �جواب، والّثاني �أتي شیخ ال أرب له في ال :علیه العنت مثًال فیقول
-نبي وقد �ظلم المرأة إذا تزوجها ُ�فَتى �جواب غیر هذا، ولذلك أجو�ة ال ،وال حاجة له في النساء
ص إلى شخص، لماذا؟ لطرو العوارض عن سؤال واحد تختلف من شخ -علیه الصالة والسالم

على هذه األسئلة، ُسئل عن أفضل األعمال فأجاب �أجو�ة �ثیرة فیجیب �ل شخص �ما یناسبه، 
من غیر نظر  مرسًال  امطلقً  ا�عني سئل جوا�ً  ،لكن لو ُسئل في الجملة ،هذا لوجود العوارض

 ؛ ألن حكم الشرع ال یتغیر.اللعوارض لكان الجواب واحدً 
 ".األخبثان الصالة لمن حضره الطعام أو لمن یدافع "و�راهیة

 .افع األخبثین أو یدافعه األخبثانید
إذا تبین و�الجملة �ل ما اختلف حكمه األصلي القتران أمر خارجي. ف "أو لمن یدافعه األخبثان،

 بد الأم  ،المعنى المراد فهل �صح االقتصار في االستدالل عن الدلیل المقتضي للحكم األصلي
 .؟"اد دلیل اإلطالق �األدلة المقتضیة العتبارهقیَّ اعتبار التوا�ع واإلضافات حتى �ُ  نم

أو تتضرر المرأة  ،إذا أردت أن تجیب بنّص، سأل شاب وأنت تعرف من حاله أنه یتضرر
�ا معشر «: -علیه الصالة والسالم-هل تجیبه �قوله  ،�النكاح وهو شاب ینطبق علیه الحدیث

لكن إذا وجد  ،هذا األصل من غیر اعتبار العوارض ؟»منكم الباءة فلیتزوج الشباب من استطاع
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وفیه شيء من هذا ما تفتیه بهذا  ،وفیه ِعنَّة ،عارض وأنت تعرف هذا الشخص، إنه فیه ضعف
ألن لهذه  ؛لكن مما تجب مالحظته للمفتي حال المستفتي ،الكالم و�ن �انت الفتوى بنّص 

وقد �عتر�ها ما �قتضي  ،ولذلك یذ�رون الحكم األصلي في مسألةالعوارض تأثیًرا في الجواب، 
 اختالف الحكم وتنوعه إلى األحكام الخمسة.

ا عن ا مجردً فردً فال �خلو أن �أخذ المستدل الدلیل على الحكم مُ " هذا مما فیه نظر وتفصیل 
و�یان  ،�صح و�ن أخذه �قید الوقوع فال اعتبار الواقع أوًال، فإن أخذه مجردا صح االستدالل،

  ".ذلك أن الدلیل المأخوذ �قید
ر مسأل ر مسألة من خالل الكتاب، قرَّ ة �عني لو أن معلًِّما �شرح في �تاب من �تب العلم، وقرَّ

ر في هذه المسألة ینطبق على �ل فرد من أفراد  من خالل الكتاب هل هذا الحكم الذي ُقرِّ
الحكم �ذا ال بد أن ُ�طبِّق، لكن عندك  �هللا سمعت :الطالب �غض النظر عن عوارضهم؟ �قول

ولذا تجدون العلماء  ،عوارض تمنع انطباق هذا الحكم علیك من مالحظة هذه العوارض
لون.  �فصِّ

 ن المناط، وتعیی"و�یان ذلك أن الدلیل المأخوذ �قید الوقوع معناه التنز�ل على المناط المعین
  ".موجب في �ثیر من النوازل إلى ضمائم وتقییدات

 في �ثیر من النوازل مفهومه ال في جمیعها، �عني هناك مسائل قد تشّذ عن هذا التقعید.
زم لال �شعر المكلف بها عند عدم التعیین ، و�ذا لم �شعر بها لم ی"إلى ضمائم وتقییدات 

محتاج إلى اعتباره في  إذ لیس موضع الحاجة �خالف إذا اقترن المناط �أمر ؛بیانها
 . من اعتباره االستدالل، فال بد
َررِ َغْیُر ُأْولِ  {ال َ�ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ : فقول هللا تعالى ُدوَن ِفي َسِبیِل َواْلُمَجاهِ  ي الضَّ

ِ ِ�َأْمَواِلِهْم َوَأنفُ  لي منزل على رة لحكم أص�انت مقر  اآل�ة لما نزلت أوالً  ]٩٥}[النساء:ِسِهمْ للااَّ
  ".، وهو السابقو�مكان االمتثال ،مناط أصلي من القدرة

اآل�ة على هذا األصل، ثم ألن المؤمنین بین مجاهد وقاعد، مجاهد وقاعد، هما نوعان، وجاءت 
المجاهد؟ فاستثني غیر أولي من یوجد عنده مانع، هل حكمه حكم القاعد؟ أو حكمه حكم ُسئل ع
 .الضرر

یه ، �ستوي فن عموم نفي االستواءو الضرر ظن أولما اشتبه ذ ،نزل حكم أولي الضررتفلم ی"
َررِ {: وغیره، فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزلذو الضرر   ."}َغْیُر ُأْوِلي الضَّ

 مقام المجاهدین أو دونهم؟لكن هل �كون في 
 طالب: دونهم.

 ؟نعم
 طالب:...
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 رجل أعمى لیس علیه حرج، یود أن لو �ان مبصًرا فیجاهد، ما الذي منعه من الجهاد؟ العمى،
أو ال �حرم من األجر في  ،المجاهد حقیقة ر، هل له أجهل له أجر المجاهد بنیته؟ حقیقةً 

 ؟ذلك هذا مما �تبه هللا علیه �ما �تب على بنات آدم الحیض  ومع ،الجملة
 طالب:...

لیلحق لیكمل له أجر  ؛أنا أعمى، ولذلك ابن أم مكتوم �جاهد وهو أعمى ،�قول أنا ما ذنبي
 ،لئال �جاهد ؛بعض یتمنى أن �كون أعمىالأنا معذور وخالص، حتى إن  :الالمجاهدین، ما ق

ة ال؟ نعم مسألأم منزلته؟ هذا منزلته أسوأ من الذي ال �جاهد وهو غیر أعمى، ظاهر  مالكن هذا 
تحتاج إلى نظر دقیق في مثل هذه المسائل، فمن اآلن إذا وجد المانع الشرعي من عمٍل یتمناه 

، هل �كتب له أجرها وهي طاهر؟ �ما �كتب يوال تصل ،ذا حاضت ال تصوماإلنسان، المرأة إ
 .-جل وعال-والمانع هو هللا  ،للمر�ض والمسافر؟ ألن هذا أمر �تبه هللا على بنات آدم

 طالب: لو استحضرت النیة.
 وتتمنى ذلك؟ ،تستحضر النیة ،تستحضر النیة

 طالب:...
 ؟ما �عتبرأم ا في حقه ااآلن لو �ان لها األجر اعتبر نقًص 

 طالب:...
لو �ان أجرها �امًال مثل المر�ض والمسافر ما �ان نقص في حقها، ما �ان نقًصا في دینها مع 

 ، لكن شيء، ذلك فضل هللا یؤتیه من �شاء هذا آخر ما �قال.-جل وعال-أن المانع من هللا 
 طالب:...

 نفس الشيء. نعم.
 تأصیل قاعدة على بناءً  »ش الحساب ُعذِّبمن نوق«: -المعلیه الصالة والس-ولما قال "

{َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا  :-عز وجل-أخرو�ة سألت عائشة عن معنى قول هللا 
  ".-المعلیه الصالة والس-كل دخوله تحت عموم الحدیث فبین ألنه �ش ؛]٨[االنشقاق: َ�ِسیًرا}

عموم نوقش الحساب عذِّب، ؟ من من صیغ الا�سیرً  ا�یف ُ�عذَّب و�حاسب حسا�ً  ،حساب �سیر
{َفَسْوَف ُ�َحاَسُب ِحَساً�ا كل من نوقش الحساب فإن مآله إلى العذاب، مع أن اآل�ة: 

هنا  �حاَسب ومع ذلك ینقلب مسرور، فكیف �عذَّب؟ فقال: ال لیس الحساب ]٨[االنشقاق: َ�ِسیًرا}
 لصغیر والكبیر.هو الحساب هناك، الحساب في اآل�ة یراد �ه العرض، ال المناقشة عن ا

الة علیه الص–وقال . ذلك العرض ال الحساب الُمناقش فیهأن  -علیه الصالة والسالم-"فبین 
  ".فسألته عائشة عن هذه الكراهیة ،إلخ »من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه«: -والسالم
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إال  ما من میت لكراهیة للقاء هللا؟ ال، أحد ما �كره الموت، هل هذه ها فیالموت، م �كرهكل الناس 
وأما  ،من أجل أن یز�د في إحسانه فترتفع حسناته ودرجاتهفأحب أن �ستعتب، أما المحسن 
 المسيء لعله أن یرجع عن إساءته.

لكراهیة هي الطبیعیة أم ال فأخبرها أن ال، وتبین مناط اهل فسألته عائشة عن هذه الكراهیة "
لى المناط المعتاد فلما ع ] تنز�الً ٢٣٨[البقرة: َقاِنِتیَن} َوُقوُموا هللَِِّ {: وقال هللا تعالى ،المرادة

عله �قوله وف -علیه الصالة والسالم-ج عن المعتاد، وهو المرض بینه عرض مناط آخر خار 
 .حین ُجِحش شقه"
 »فإن لم تستطع فعلى جنب ،فإن لم تستطع فقاعًدا«لعمران بن حصین  �عني صل قائًما

فال تصح صالة الفرض إال من قیام، من عجز عن القیام ال �كلف  واألصل القیام، األصل القیام
 هللا نفًسا إال وسعها.

نظر، قال  مناٌط فیهن ، ثم لما تعیَّ »أنا و�افل الیتیم �هاتین«: -علیه الصالة والسالم-"وقال 
 . "»ال تولین مال یتیم«: ألبي ذر -علیه الصالة والسالم

م، وال نعم، ُوِجد الضعف، المانع من القیام �الحق حق القیام، فإذا ُوِجد المانع ال تولین مال یتی
 تأمََّرن على اثنین، لوجود العارض.

صیل فلو ذا التفواستقراؤها من الشر�عة �فید العلم �صحة ه ،واألمثلة في هذا المعنى ال تحصى"
 في مقتضى ذلك العام �النسبة إلیه لكان، ثم أتى �ل من سمعه یتثبت فرض نزول حكم عام

، لبعض أصحا�ه �شيء -علیه الصالة والسالم-لى وفق هذه القاعدة نظیر وصیته الجواب ع
 . »قل ر�ي هللا، ثم استقم«ما قال: ووصیته لبعض �أمر آخر �
: ال الثقفي لما طلب منه أن �قول له في اإلسالم شیًئا �ستغني �ه ق�النسبة لسفیان بن عبد هللا

 ال«آمنت �اهلل ثم استقم، قل ر�ي هللا ثم استقم، لكن الثَّاني:  »آمنت �اهلل ثم استقم :قل«
 ما ،ألنه �جیب �ل إنسان �ما یناسبه، �عني لو جاء شخص ُتلمح علیه أمارات الذ�اء ؛»تغضب

ل عة قیولو ُنِظر إلیه من حیث البدن والقوة والشجاأفضل األعمال �النسبة لي؟ قلنا طلب العلم، 
 .وهكذا، �ل شخص ُ�فتى �ما یناسبه له: أفضل شيء �حقك الجهاد،

 ".�عضهم جمیع مالهل من ، و�ما قبِ »ال تغضب«: "وقال آلخر
: ماذا تر�ت وماذا فعلت -علیه الصالة والسالم-كأبي �كر جاء �جمیع ماله، ما قال له الرسول 

و�عض الناس  »والثلث �ثیر ،الثلث«ولماذا تأتي �جمیع مالك؟ وعمر نصف ماله، وقال لسعد: 
ُیَنزَُّل في منزلته إذا �ان عنده صبر وقوة  �لٌّ  ،ما �أخذ منه إال الر�ع، والناس مقامات ومنازل

تحمل وقدرة على االكتساب �حیث ال �كون عالة هو وأوالده على الناس یتككف الناس ُ�قَبل منه 
ما عندي شيء وال  ،تجمیع المال، جعلعت جمیع ماله، لكن إذا �ان في �ل مجلٍس: �هللا ط



 
 

 
 

F=m_—Ã^Èª^=i_k‘=}àè۰۸E 
=

٨ 

تكفي الز�اة، فالناس  ا،جزاك هللا خیرً  ،شيء� تأتِ ال  :هذالمصروف وال األوالد وال، نقول 
 یتفاوتون.

ى إل ،ق في سبیل هللاومن �عضهم شطره ورد على �عضهم ما أتى �ه �عد تحر�ضه على اإلنفا"
ما إذا �ألسباب الموجبة لتقر�ر األحكام، . فصل: ولتعین المناط مواضع: منها: اسائر األمثال

یه، فوعلى وفاق البیان التمام  ،فإن الدلیل �أتي �حسبه ،نزلت آ�ٌة أو جاء حدیث على سبب
ُ َأنَُّكْم ُ�نُتْم َتْخَتاُنوَن َأنُفَسُكْم َفتَ {فقد قال تعالى:  ] اآل�ة إذ ١٨٧قرة: [سورة الب}ُكمْ اَب َعَلیْ َعِلَم للااَّ
لهم ذلك نون أنفسم فجاءت اآل�ة تبیح لهم ما �ان ممنوًعا قبُل حتى ال �كون فعكان ناٌس �ختا

 ."الوقت خیانة منهم ألنفسهم
 لجمیع الناس. لكن تأتي اإل�احة خاّصة بهم أو لجمیع الناس؟

] ٣[النساء:} َساءِ نِّ ُكْم ِمَن الا َطاَب لَ َوِ�ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى َفانِكُحوا مَ {: وقوله تعالى"
 ، وما أشبه ذلك . عند وجود مظنة خوف أن ال �قسطوا إذ نزلت ،اآل�ة

 فیه ، أتىالحدیث »هفمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسول«: وفي الحدیث
 بتمثیل الهجرة لما �ان هو السبب". 

هل العلم من قصة مهاجر أم نعم السبب في حدیث عمر األعمال �النیات هو ما یذ�ر عند أ 
 قیس، فُذكرت الهجرة، ذ�رت الهجرة، وأكثر ما ینهز الناس من بلدانهم إلى بلدان أخرى إما طلب

األجر  ،التجارة الدنیا أو طلب المرأة، فمن �انت هجرته هلل ورسوله فیثبت له األجر والثواب
له وفي حقیقة األمر إنما ،سولكن من تظاهر للناس أنه هاجر إلى هللا ور  ،المرتب على الهجرة

ال إشك هما فیفو�ال  جاء فیه الحدیث مسوًقا مساق الذمهذا هو الذي فهاجر من أجل دنیا أو امرأة 
اس لكن ما یتظاهر للن ،إشكال هما فی ،و�نتقل من بلد إلى بلد من أجل الدنیا ،أن یهاجر اإلنسان

 أنه هاجر إلى هللا ورسوله.
ي فلكنه �ان السبب  ،امع أن غیر األعقاب �ساو�ها حكمً  »لنارو�ل لألعقاب من ا«: "وقال

 .صیر في االستیعاب في غسل الرجلین، ومن ذلك �ثیر"الحدیث التق
و�ل «�عني ما جاءه شيء من الماء فقال:  ،وأعقابهم تلوح -علیه الصالة والسالم-نعم جاء النبي 

  حكمه حكم العقب.فلكن لو ترك اإلنسان من یده شیًئا  ،»لألعقاب من النار
كم لك في الحا عنه وال �كون �ذ، أو خارجً م �عض المناطات داخًال في حكم عامهَّ وَ تَ ومنها أن یُ "

 :وقوله . »الحساب عذبمن نوقش «: -علیه الصالة والسالم-م في قوله فمثال األول ما تقد
 . »من �ره لقاء هللا �ره هللا لقاءه«

، وقد ما منعك أن تجیبني إذ دعوتك«للمصلي:  -والسالمعلیه الصالة -ومثال الثاني: قوله 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكمْ { :جاء فیما نزل علي ِ َوِللرَّ أو �ما قال  ؟»] ٢٤[ األنفال :  اآل�ة }اْسَتِجیُبوا هللَِّ
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المعینة ال یتناولها  ، إذ �ان إنما ثبت على صالته العتقاده أن نازلتهة والسالمعلیه الصال
 ."معنى اآل�ة

وأن الكالم  ،وأن الصالة ال �صلح فیها �الم الناس ،نعم؛ ألن اآل�ة معارضة لألمر �السكوت
 یبطلها فأداه اجتهاده إلى أال �جیب مع أنه داخل في عموم اآل�ة، ونظیره حدیث جر�ج لما دعته
م صالته على أمه، وهكذا، لكن قبول دعوة أمه علیه یدل على أ نه أمه قال: أمي وصالتي، فقدَّ

  .لو أجابها لكان أفضل
 ، إذ �ان إنما ثبت".-علیه الصالة والسالم-"أو �ما قال 

 ومنها.
لمكلف افتقر ، فی�حیث ال �فهم المقصود �ه ابتداءً  ،ا أن �قع اللفظ المخاطب �ه مجمالً ومنه"

، عض، وقد �قع لبعضهم دون �ا اإلجمال قد �قع لعامة المكلفین، وهذعند العمل إلى بیانه
م المقصود �ه فهَ ، فإنه ال �ُ ]١٠[المنافقون : } ْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكمْ َوأَ {: لعام قوله تعالىفمثال ا

 ."، وأفعاله مبینة لذلك-صلى هللا علیه وسلم-أقوال النبي  فجاءت ،من أول وهلة
 كاألمر �إقامة الصالة وغیتاء الز�اة في النصوص العامة وفي القرآن من هذا الشيء الكثیر،

نَّة من أقواله وأفعاله   َوهللَِِّ { ،-علیه الصالة والسالم-�أتي بیان المجمل في القرآن بیانه في السُّ
 .»خذوا عني مناسككم«�حجون؟ �یف  ]٩٧[آل عمران:َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت}

 طالب:...
 ّول: �ونه تركهو عوقب من وجه، ثم انتقلت هذه العقو�ة إلى منحة، فالمسألة لها جانبان: األ 

د ، واجته-جل وعال-والصالة نافلة، واألمر الّثاني: �ونه أقبل على هللا  ،أمه، و�جابتها واجبة
 وترجح عنده هذا وما أداه إلیه اجتهاده، فعوقب من جهة، وُأثیب من جهة أخرى، �عني ُأثیب ولو

ال، �عني مثل  ،ةكان الثواب �عني براءته هذه منقبة من مناقبه. �عني ما صارت محنة محض
جل  -؟ تو�ته، اجتباه هللاماذالكنه ُأثیب �عد  ،أكل آدم من الشجرة عوقب �إخراجه من الجنة

 .منزلة أعظم مما �ان علیه من قبل وأنزله ،-وعال
ومثال الخاص قصة عدي بن حاتم في فهم الخیط األبیض من الخیط األسود حتى نزل "

 ببه: من الفجر". �س
َن اْلَخْیِط َیُض مِ َألبْ َحتَّى َیَتَبیََّن َلُكُم اْلَخْیُط ا {النزول أنه لما نزلت اآل�ة  في سببنعم ُیذَ�ر 

ه ن، أسود وأبیض، صار �أكل حتى تبین لیجعل تحت وساده خیط ]١٨٧سورة البقرة: [}اَألْسَودِ 
 .}ِمَن اْلَفْجرِ {: -جل وعال-فجاء البیان �قوله  ،أحدهما

 ".]٣١لتو�ة: ا[  }ِن للااَِّ ا ِمْن ُدواتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَ�ا�ً { :وقصته في معنى قوله تعالى"
ألیسوا �حرمون «: -علیه الصالة والسالم-وال اتخذناهم أر�اً�ا فجاء البیان منه  ،�قول ما عبدناهم

ل هذا �ثیر نعم. و�قع في مث .»ما أحل وتحرمونه، و�حلون ما حرم هللا فتحلونه؟ هذه عبادتهم
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من المسلمین في هذه الظروف التي نعیشها، ینظرون األهواء أهواء المتبوعین، فیجعلونها هي 
المقیاس، لو أن هذا حرام ما سمح �ه، وال دخل، وال فعل وال �ذا، الحالل والتحلیل والتحر�م من 

نَّة، أما تصرفات المخلوقین لو �ان ح-جل وعال-هللا  ما فعله  ارامً ، في نصوص الكتاب والسُّ
نسان لیكون قدوته وعمله المقصود أن مثل هذه األمور یهتم لها اإل .فالن، أو ما تر�ه فالن

 .�الدلیل
. فهذه المواضع وأشباهها مما ق زوجته إلى أمثال من ذلك �ثیرةوقصة ابن عمر في طال "

 فأما إن ،�ل نازلة�قتضي تعیین المناط ال بد فیها من أخذ الدلیل على وفق الواقع �النسبة إلى 
لدلیل إفراده �مقتضى ا ، و�صحُّ خذه على وفق الواقع مفروض الوقوعأ لم �كن ثم تعیین فیصحّ 

 علیه في األصل ما لم یتعین، فال بد من اعتبار توا�عه". الدال 
إن لم �كن ثمَّ تعیین، �عني ُأخذ أصل المسألة من غیر تطبیقها وتحقیق مناطها، على شخص 

هذا ما �حتاج إلى أن  ،لهاوله عوارضه إنما تلقى المسألة هكذا شرعیة بدلی ،همعین له ظروف
ل  .ُتفصِّ

في  : ال �صح للعالم إذا سئل عن أمر �یف �حصلوعند ذلك نقول ،"فال بد من اعتبار توا�عه
 م اعتبار المناط، فإن أجاب على غیر ذلك أخطأ في عدع إال أن �جیب �حسب الواقعالواق
: إن ال �قال. فأجاب عن مناط غیر معین ،ناط معینألنه سئل عن م ؛هول عن حكمؤ المس

 المعین".  المعین یتناوله المناط غیر
ها، فُیسأل المفتي عن مناٍط معین فیجیب �مناٍط غیر  أحیاًنا ال �كون في المسألة دلیل �خصُّ

عّین وغیره، وعنده في غیر المعین نّص �شمل هذا الم ،ن نّص ألنه لیس عنده في المعیّ  ؛معین
، -علیه الصالة والسالم-عن الُحُمر تكلم عن الخیل  -علیه الصالة والسالم-لما سئل النبي 

َذرٍَّة  َقالَ ِمثْ  {َفَمْن َ�ْعَملْ ما ما أنزل علي فیه شيء إال هذه اآل�ة الجامعة «سئل عن الحمر قال: 
شمل �ل شيء، �ما فیها ت، هذه »]٧-٦ [سورة الزلزلة:ُه}َوَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشر�ا َیرَ  .َخْیًرا َیَرهُ 

لعدم وجود الدلیل الذي  ؛ول عنه، فیجیب عن المناط المعین �جواب مناط غیر معینؤ المس
ل فإذا وجد فیه دلی ،�خّص المعین، وال یدخل في �الم المؤلف هنا؛ ألن المناط المعین فیه دلیل

 .خطأً �جواب تحقیق مناٍط غیر معین  صار الجواب
 ؛ن مطلقمألنه فرد من أفراد عام، أو مقید  ؛"ال �قال: إن المعین یتناوله المناط غیر المعین

ض لطروء عوار  ؛عام، و�نما الكالم على مناط خاص �ختلف مع الذا: لیس الفرض هكألنا نقول
 مثل جواب إنما �قع �حسب المناط الخاص، وما، فإن فرض عدم اختالفهما فالكما تقدم تمثیله

أو  هم في وزنه من ِسكة أخرى؟ة �ذا بدر ك: هل �جوز بیع الدرهم من ِس هذا إال مثل من سأل
 ،ءرهم �الدرهم سواء �سواول �أن الدؤ ؟ فأجا�ه المسزنه، وهو في و المسكوك �غیر المسكوك

 حصل له جواب مسألته من ذلك األصل".، فإنه ال �، فقد أر�ىفمن زاد أو ازداد
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كة �ذا، فمثًال الجنیه الذهب �ختلف في وزنه عن الدرهم من الس �ذا قدألن الدرهم من الِسكة 
وفي الجنیه المصري الذهب الذي حّل محله الجنیه الورقي،  ،�ختلف في الجنیه العر�ي السعودي

، �الجنیه الورقي المصري �جنیه ذهب الورق او�ان في السابق ُ�صَرف الجنیه الذهبي ذهبً 
رشین، �عني جنیه الورق أفضل من جنیه الذهب، ثم انظر إلى ما المصري �جنیه ذهب وز�ادة ق

ما في  :جنیه �جنیه، قال :وصل إلیه األمر اآلن، وهذا موجود في سائر البلدان، لكن لو قلت
ول ؤ إشكال، لكن انظر إلى حقیقة المس هإشكال، دینار بدینار ما فی هإشكال، درهم بدرهم ما فی

 درهم بدرهم انظر، هل زنتها واحدة؟ هل هذا مغشوش وهذا :ا قیلعنه، قد �كون بینها تفاوت، و�ذ
سلیم؟ هل صحاح بدون غش؟ ال بد أن ُینظر في دقائق األمور، أما إذا �انا من ِسكة واحدة 

 فاألصل فیها التماثل.
هم لدر هل �جوز ا :؟ أما لو سألها سألتك عنه من قبیل الر�ا أم ال: فهل م"إذ له أن �قول

  في وزنه، وسكته وطیبه؟ فأجا�ه �ذلك لحصل المقصود".�الدرهم، وهو 
ن أكثر م هدرهم واحد ما فی ،وال یوجد في التعامل إال درهم بدرهم ،نعم لو قال: الدرهم �الدرهم

تقول  نوع، صحَّ الجواب، لكن �حصل الخالف �ثیًرا في التبا�ع أحیاًنا تأتي إلى بلد من البلدان ثم
 ،رةوأنت في قرارة نفسك أنه �النسبة لعملة البلد، وعملة البلد منها �خمسین، :�كم هذا؟ �قول لك

ف، ثم �حصل الخال ،یتعاملون �عملة أخرى، أكثر البلدان یتعاملون �الدوالر ،فهم ال یتعاملون بها
ئة ا�حصل الخالف، هو یر�د �ذا، أنت لو في بلد من البلدان قلت: �كم هذا الكتاب؟ قال: �م

، نٍ من بلد آخر ما �عرف إال ر�اله هو ر�ال الیمن مثًال، أو ر�ال أي بلد ثا ر�ال، هنا والمشتري 
�عني المسألة ال بد من التدقیق عند االختالف، وأما إذا لم یوجد هناك اختالف في حقائق هذه 

 األشیاء فالجواب الدرهم �الدرهم ال إشكال فیه.
 مثالن �ل وجه". الدرهمین ئل �أنلكن �العرض لعلم السا ،"فأجا�ه �ذلك لحصل المقصود

 مثالن من �ل وجه.
ن أل  ؛ضة فأجاب بذلك الكالم لكان مصیًبا. فإذا سئل عن بیع الفضة �الفمثالن من �ل وجه"

اقع مر �حسب الو ولو فصل له األ ،فأجا�ه �مقتضى األصل ،السؤال لم �قع إال على مناط مطلق
، و�سبب التفر�ع والبسط للمسائلنفین أهل ، وهو شأن المصلجاز، و�حتمل فرض صور �ثیرة

  ذلك عُظمت أجرام الدواو�ن".
، إلى اثالثین مجلدً  ا،عشر�ن مجلدً  ،وجدت الكتب في عشرة مجلدات ،نعم عُظمت أجرام الدواو�ن

ئة مجلد وصلت �عض الكتب، ما الذي نفخها وصارت بهذا الحجم إال �ثرة التفار�ع و�ثرة ام
 .العلمیة تراضات في المسائلالتوقعات واالف

، فإن سأل عن تضت أن �جاب السائل على حد سؤالهو�ثرت أعداد المسائل غیر أن الحكمة اق"
، فال بد من اعتباره عن ُمَعیَّن، و�ن سأل ین أجیب على وفق االقتضاء األصليمناط غیر مع
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 ، ومن اعتبر األقضیة والفتاوى الموجودة فيإلى أن َ�ستوفي له ما َ�حتاج إلیه في الواقع
نَّة وجدها على وفق هذا األصل، و�اهلل التوفیق" القرآن  .والسُّ

 على محمد. اللهم صلِّ  


