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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 
عـین، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه أجم

 أما �عد....
 �ســتلزم ال �ـالمطلق األمـر :الثالثـة المسـألةفـي �تا�ـه الموافقـات: " -رحمـه هللا–فیقـول المؤلـف 

 :أمور ذلك على والدلیل �المقید، األمر
 هــذا ك،�ـذل فرضـناه وقـد �ــالمطلق، اأمـرً  �كـون  أن النتفـى �المقیـد األمــر اسـتلزم لـو أنـه :أحـدها

 یــرغ مــن االســم هــذا علیــه طلــق�ُ  مــا أعتــق :فمعنــاه ،رقبــة أعتــق: الشــارع قــال إذا فإنــه لــف،خُ 
 اأمـرً  �كـون  الفـ ،الفالنیة المعینة الرقبة أعتق: معناه لكان �المقید األمر �ستلزم �ان فلو تعیین،
 ".لبتةا �مطلق

ه المین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�الحمد هلل رب الع
 أجمعین.

ُكْم َأْن َ�ـْأُمرُ  ِإنَّ للاّاَ {�عني من أوضح األدلة على هذه المسألة البقـرة التـي ُأِمـر بنـو إسـرائیل بـذ�حها 
أنفســهم، هــم  ا فشــددوا علــىمطلًقــا مــن دون أي قیــد، فســعوا فــي تقییــده ]٦٧[البقــرة: }َتــْذَ�ُحوْا َ�َقــَرةً 

إلـى أن ضـیقوا  ]٧٠لبقـرة:[ا }ِإنَّ الَبَقـَر َتَشـاَ�َه َعَلْیَنـا{ُأِمروا ببقرٍة مطلقة قالوا: مـا هـي؟ مـا لونهـا؟ 
 علـى أنفســهم ولـو امتثلــوا األمـر المطلــق وذ�حـوا �قــرة أي �قـرة وجــدوها لسـقط عــنهم الطلـب، ولكــنهم

 یة.نسأل هللا العاف ،شددوا فشدد هللا علیهم
ي لكــن إذا جــاء القیــد مــن الشــارع فــال ُبــد مــن اعتبــاره إذا اتحــد مــع المطلــق فــي الحكــم والســبب أو فــ

 .تلف السبب على ما بینه أهل العلمولو اخ ،الحكم فقط
 ال عم�ـاأل فـاألمر ،األخـص ثبـوت �سـتلزم ال األعـم وثبـوت الثبـوت، �ـاب مـن األمـر أن :والثاني"

 في ةالذهنی الكلیات اعتبروا الذین األصولیین �عض اصطالح وعلى هذا �األخص، األمر �ستلزم
 ".الشرعیة األمور

ثبت الحكم أو األمر لألعـم، فمـا یلـزم أن تخـص �عضـهم دون �عـض  ،فإذا قیل: أعِط الطُّالب هذا
أمــا إذا جــاء الُمخصــص �حكــٍم موافــق �مــا لــو قیــل: أعــِط  ،إال إذا جــاء الُمخصــص �حكــٍم مخــالف

ـــالب، ثـــم قیـــل: أعـــِط بنـــي تمـــیم، فـــإن هـــذا ال �قتضـــي التخصـــیص؛ ألن الحكـــم موافـــق، و�نمـــا  الطُّ
 .  ي العنا�ة ببني تمیم من الطُّالب�قتض

 لــزم اعیًنــم �ــان فــإن عــین،مُ  غیــر أو امعیًنــ �كــون  أن فإمــا �المقیــد؛ اأمــرً  �ــان لــو أنــه :والثالــث"
 ".النص في عین�ُ  لم فإنه ه،وقوع طاق�ُ  ال ما تكلیف
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ه بـه مـن غیـر نـّصٍ علـى تعیینـعیًنـا فـي حقیقـة األمـر ولـو لـم ُیـنص علیـه لكـان َتطلّ �عني إن �ـان مُ 
جــه �مــا ال ُ�طــاق، جــاء األمــر مطلًقــا، فیقــول قائــل: إننــا ال نســتطیع العمــل �ــالمطلق علــى و  اتكلیًفــ

ي فــفبحثــك عــن ُمقیَّــد یوافــق مــا  ،قیــده، والمفتــرض أن الشــرع لــم �ــأِت �فــال ُبــد مــن تقییــد ،اإلطــالق
لـى تكلیـف �مـا ال ُ�طـاق، مـا ُ�مكـن أن توافـق إال ع -والمسألة مفترضة أنه ال ُبد منـه -األمرنفس 

مـا  تكلیف �ما ال ُ�طـاق أن ُتعـینن والتحدید والجزم والقطع، هذا جهة الصدفة، ال على جهة التعیی
 . ه الشارع فتوافق ما أراده الشارعلم ُ�عین

 كلیـففت ،معـین غیـر �ان و�ن محال، وهذا مأمور، ل� إلى �النسبة المعین ذلك �كون  أن وللزم"
 ".امتثال �ه یتحصل ال والمجهول �مجهول، أمرٌ  ألنه ؛اأ�ًض  الزمٌ  طاق�ُ  ال ما

د ه، وال ُبـ�ـال ُبد أن �كون معلوًمـا لیـتم اإلتیـان  ،ال ُبد أن �كون المأمور معلوًما، وأن �كون معدوًما
�مـا  ُ�مكن إ�جاده، إال إذا وِجد على هیئٍة غیر صـحیحةال فأن �كون معدوًما إل�جاده أما الموجود 

نعــم صــالتك هــذه وجودهــا مثــل عــدمها، لكــن لــو  ،أنــت صــلیت »صــلِّ فإنــك لــم تصــلِّ «فــي قولــه: 
یتجــه إلیــك األمــر �الصــالة؟ مــا  ؟صــلیت صــالة صــحیحة ُمجزئــة ُمســقطة للطلــب �قــال لــك: صــلِّ 

وجـود، أمـا إذا �ـان وجـوده مثـل عدمـه مثـل یتجـه؛ ألن األمـر طلـب إ�جـاد معـدوم وهـذا مأن ُ�مكن 
 .  مر �إ�جاده؛ ألن وجوده مثل عدمهصالة المسيء، فإن مثل هذا یتجه فیه األ

 لـزم قیـد�الم یتعلـق ال األمـر أن ثبـت و�ذا محـال، �ـه فـالتكلیف ،امتثال �ه یتحصل ال والمجهول"
ــ ؛لــه امقصــودً  ن �كــو فــال ،مقیــد هـو حیــث مــن �المقیــد امتعلًقــ الشــارع قصــد �كـون  ال أن  قــد األنَّ

 إ�قــاع قصــده �كــن لــم ،المقیــد إ�قــاع فــي قصــدٌ  لــه �ــان فلــو المطلــق، إ�قــاع قصــده أن فرضــناه
 ".مكن�ُ  ال لفٌ خُ  هذا المطلق،

افـــق و وهـــذا �لـــه فیمـــا إذا لـــم یـــرد تقییـــد مـــن الشـــارع، أمـــا إذا ورد تقییـــد مـــن الشـــارع لـــزم اعتبـــاره إذا 
 . بب مًعاي الحكم والسالمطلق في الحكم أو ف

 :�أمر�ن معارض هذا: قیل فإن"
 لتكلیـفا لكـان، �المقید األمر �ستلزم ال مطلق هو حیث من �المطلق األمر �ان لو أنه :أحدهما

 ".الذهن في موجودٌ  هو و�نما الخارج، في یوجد ال المطلق ألن ؛اأ�ًض  محاالً  �ه
أن ُیوجـــد عـــین مجـــردة عـــن إذ ال ُ�مكـــن  ؛المطلـــق بوصـــف اإلطـــالق ال ُ�مكـــن وجـــوده فـــي الخـــارج

األوصاف، وهذه األوصاف التـي اشـتملت علیهـا هـذه العـین تقییـد، �عنـي لـو قیـل لـك: اعتـق رقبـة، 
فأتیـــت إلـــى أي رقبـــة وجـــدتها ال ُبـــد أن �كـــون فیهـــا قیـــد، لكـــن هـــذا القیـــد مقصـــود للشـــارع أو غیـــر 

 مقصود؟ 
 طالب: غیر مقصود.

مسـكوا أي �قـرة حمـراء  ]٦٧[البقـرة: }ُمُرُكْم َأْن َتْذَ�ُحوْا َ�َقـَرةً ِإنَّ للاّاَ َ�أْ {غیر مقصود  ،لم ُینص علیه
مثًال أو سوداء وذ�حوها، هنا ما جـاء قیـدها فـي الشـرع، لكـن فیهـا قیـد فـي نفـس األمـر هـي سـوداء 
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فوجـوده مثـل عدمـه، لكـنهم لمـا ضـیقوا علـى  ،هذا قید، لكن هذا القید غیر ُمعتبـر فـي نظـر الشـارع
ن والهیئةلقیود، فأنفسهم وطلبوا ا   .  ُقیِّدوا �اللون والسِّ

 �كـون  الفـ ،امطلًقـ ال امقیـدً  �صـیر ذاك و�ذ الخـارج، فـي حصـوله عنـد إال االمتثـال �ه �قع ال إذ"
 طـاق،�ُ  ال �مـا اتكلیًفـ �ـه التكلیـف فیكـون  ،الخـارج فـي إ�قاعه �مكن ال والذهني ،ممتثالً  �إ�قاعه

 ".ممتنع وهو
ف اإلطــالق مــن دون أي قیــٍد معتبــر هــذا ال ُ�مكــن وجــوده فــي الخــارج؛ �عنــي امتثــال المطلــق بوصــ

 ألنه ال من عیٍن إال ولها أوصاف، لكن امتثال األمر المطلق یتم �ـأي صـورٍة مـن الصـور التـي لـم
 . في المطلق فهي من جنسه ومن نوعه ُیلزم بها الشرع، فتكون داخلةً 

 إلیـه، لمصـیرا فوجـب االمتثـال، مكن�ُ  وحینئذٍ  قید،�الم لألمر امستلزمً  �ه األمر �كون  أن دبُ  فال"
 ".�ه القول بل

�عني خالصة ما فـي هـذه المسـألة أن المطلـق ُ�مكـن أن یـؤمر بهـا، و�ـتم امتثالـه �مـا �صـدق علیـه 
 ،�ون ما امتثلت �ه فیـه قیـد أو فیـه أوصـاف ،�غض النظر عن األوصاف المقتضیة للتقید ،االسم

هــذه األوصــاف فــي االمتثــال، إنمــا امتثلــت مــا �شــمله االســم  ال �عنــي أنــك قصــدت ،لــه أوصــاف
المطلق في الجملة، و�شمل األوصـاف �لهـا، وال ُ�مكـن أن توجـد جمیـع األوصـاف فـي ذاٍت واحـدة 

 . تم االمتثال �النسبة لذاٍت واحدةلیتم اإلطالق أو ُترفع جمیع األوصاف لی
 الواقعـة داألفـرا �ـاختالف الثـواب �ختلـف لـم �ـالمطلق األمـر فـي قصد�ُ  لم لو المقید أن :والثاني"

 ".المكلف من
أو  اقیــل لــك: اذ�ــح شــاة إمــا أضــحیة أو هــد�ً لــو فمــثًال  ،األوصــاف التــي یتفــاوت فیهــا الثــواب ألن

 متفاوتة لها أوصاف یتفاوت األجر بتفاوت هذه األوصاف، فإذا ضحیت �شـاةٍ العقیقة، هذه الشیاه 
ذا الوصــف، و�ذا ضــحیت �شــاٍة هز�لــة مجزئــة أجرهــا أقــل و�ن ثمینــة نفیســة �كــون أجرهــا أعظــم؛ لهــ

ـــد  ـــًة عن ـــم تكـــن مطلو� ـــب وهكـــذا، فـــاألجور تتفـــاوت �حســـب تفـــاوت األوصـــاف و�ن ل أســـقطت الطل
   .   لثواب یتفاوت بتفاوت هذه األوصافاإلطالق، یتم االمتثال االمتثال المطلق �أي وصف، لكن ا

 ذلك،�ـ ولـیس ا،أ�ًضـ تسـاوٍ  علـى الثواب �كون  نأفك ،تساوٍ  على �المطلق األمر حیث من ألنها"
 أدون  قأعتـ إذا �ـالعتق فالمأمور، المطلق لذلك المتضمنة المقیدات مقادیر على الثواب �قع بل

 لیــهع ئلُســ وقــد أعظــم، ثوا�ــه �ــان األعلــى أعتــق و�ذا ذلــك، �مقــدار الثــواب مــن لــه �ــان الرقــاب
 فـي ة�المغـاال وأمر ،»هلهأ ِعْندَ  َوَأْنَفُسَها َثَمًنا َالَهاَأغْ «: فقال الرقاب؛ أفضل عن والسالم الصالة
 عظـم،أ فیهـا األمـر �كـون  حتـى ؛العبـادات مـن وغیرها الصالة و�إكمال �الضحا�ا، القر�ات أثمان

 فـإذا یره،غ من اثوا�ً  وأكثر أفضل بها المأمور قاتطلَ المُ  أفراد في األعلى قصد أن في خالف وال
ــ طلقــاتالمُ  دأفــرا فــي التفــاوت كــان ــدرجات فــي للتفــاوت اموجًب ــزم ال ــك مــن ل ــدا �ــون  ذل  تالمقی

 .�المطلقات األمر حصل و�ن ،للشارع مقصودةً 
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 معنـاه بل ذهني، �أمرٍ  التكلیف معناه لیس العرب عند �المطلق التكلیف أن :األول عن فالجواب
 لمعنـى امطا�ًقـ الخارج في وجودها �صح التي أو الخارج، في الموجودة األفراد من �فردٍ  التكلیف
، قبـةر  أعتـق: قـال فـإذا العـرب، عند النكرة االسم وهو ،صدق اللفظ علیه أطلق لو �حیث اللفظ،
 علـى إال الرقبـة لفـظ تضـع لـم فإنها ،الرقبة لفظ علیه �صدق مما �فردٍ  العتق إ�قاع طلب فالمراد

 ألمـرا أن والحاصـل لعـرب،ا تعرفـه الذي هو هذا الجنس، من بواحدٍ  مختصٍ  غیر األفراد من فردٍ 
 ".الخارجیة األفراد في هاختیار  وللمكلف الخارج، في مما بواحدٍ  أمرٌ  �ه

هـو  �عني لو أن األب أو السید قال لعبده: ائِت لنـا �خبـز، هـذا درهـم �شـتري �ـه خبـًزا، والخبـز �مـا
ال لــه: ولــه أوصــاف، ولــه أنــواع، ذهــب إلــى المحــل واشــترى أول نــوع ُ�صــادفه، قــ ،معلــوم متفــاوت

 ما تم؟ أمخبز، لفظ مطلق بدون قید، و�دون تخصیٍص لبعض أفراده �كون تم امتثال 
 طالب: تم.

 ثم امتثاله، هل للسید أن �ضرب عبده؛ ألنه جاء له بنوع لم ُیرده؟
ــ اال؛ ألنــه تــم االمتثــال، لكــن لــو �ــان مــن عادتــه وجادتــه المطــردة أنــه �أكــل نوًعــ  ع مــن أنــوا  اخاص�

�ــهالخبــز، ثــم جــاء  د قــد ص أو التقییــ�اعتبــار أن التخصــی ،لــه �ــالنوع الــذي ال ُیر�ــده فــإن لــه أن ُیثرِّ
 .   تقدم، تقدم ذ�ره

 مـن امفهوًمـ إلیـه القصـد �كـون  أن إمـا الشـارع إلیـه التفـت الـذي التفـاوت ذلـك أن الثـاني وعن"
 ".األدلة من تقدم مالِ  ؛ممنوعٌ  واألول خارجي، دلیلٍ  من أو �المطلق األمر نفس

ح؟ أمامك شیئ نوعان من الطعـام  ،نا�عني هل من صنیع العقالء اختیار أحد أمر�ن من غیر ُمرجِّ
ح.  أو من الشراب أو من األمتعة تختار أحد النوعین من غیر مرجِّ

ح.  طالب: ال ُبد من مرجِّ
ح؟   ال ُبد من مرجِّ

 طالب: إذا لم �كن مقصوًدا أحدهما.
ح، شــیخ اإلســالم �قــول: مثــل   نــي وأنــت ُتخــرجاختیــار أحــد الطــر�قین أو أحــد الــرغیفین، �عهــذا مــرجِّ

ممـا فیـه مـن الخمسـة أو العشـرة، هـل أنـت تقصـد  امد یدك للكیس وتأخذ واحدً الرغیف من الكیس ت
ح؟   هذا الرغیف �عینه؟ هل هناك مرجِّ

أو هـــذا أ�ســـر  ،�قــول: �اختیـــار أحـــد الـــرغیفین، وســـلوك أحـــد الطـــر�قین، أنـــت مـــا تـــدري هـــذا أقـــرب
مــن  ، مشــیت مــع واحــٍد منهمــا، وأنــت مــا تــدري، وأنــت مــاشٍ ًئامــا تــدري عنــه شــی ،أو ذاك ،ســمحوأ

، ا�قـول لـك: مكـة �سـارً  ي، والـدائري الجنـو�االحي هذا إذا وصـلت الـدائري مـثًال قـال لـك: مكـة �میًنـ
أنت ما تدري أیهما أقرب؟ فترددت، ثم سلكت أحد الطر�قین، فتبـین لـك  ،یوصل إلى مكة اهمو�ال

ح أو مجرد اختیار أو استرواح ومیل؟ا�ثیرً  ًئان الثاني �ختصر لك شیأ  ، هل أنت سلكته �مرجِّ
 طالب: میل.
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ي أنت رجَّحت، ثـم تبـین أنـك سـلكت المرجـوح، لكنـه فـ ،، وقد یتبین خالفهاالترجیح قد �كون مظنونً 
ح، فأنـت لمـا أدخلـت یـدك فـي �ـیس الخبـز منهمـا قبلهـا  وأخـذت المتوسـطة ،األصل ال ُبد مـن ُمـرجِّ

 أنت رجَّحت �أي شيء؟ ،نان، و�عدها ثنتاثنت
 طالب: الحرارة.

ح محسوس.  ال، قد �كون هناك مرجِّ
 طالب: الحرارة.

و�صـیر فیـه رطو�ـة و�ـذا، �عنـي قـد �خطـر علـى �الـك  ،نعم الذي یلي الكـیس �كـون فیـه نـوع �خـار
ح، فتقول: آخذ الرغیف المتوسط؛ لُبعده عن هذه  ح، و�ن �ـانهذا، وهذا مرجِّ فـي  الرطو�ة هذا مرجِّ

اقل �ختار أحد أمـر�ن ي تیسر، فال ُ�مكن أن �فعل العأنك تدخل یدك في الكیس وتأخذ الذاألصل 
ح  .   إال �مرجِّ

 اقتضـاه ذيالـ النـدب أو الوجـوب في التفاوت �قع لم ولذلك ؛األدلة من تقدم مالِ  ؛ممنوعٌ  واألول"
 وهــذا المطلــق، مفهــوم مقتضــى عــن خــارجٍ  آخــر أمــرٍ  يفــ التفــاوت وقــع و�نمــا �ــالمطلق، األمــر

 أفضـل أن ىعلـ الدالـة �األدلـة خـارجي؛ دلیـلٍ  مـن مهِ فُ  إنما التفاوت فإن م؛سلَّ مُ  والثاني صحیح،
 هـامن نقـص التـي مـن أفضـل المطلو�ـة آدابها جمیع على المشتملة الصالة وأن أعالها، الرقاب
 ،اوً�ـوج ال انـد�ً  �ـان ولـذلك للشـارع، امقصـودً  ن�ـا هنالـك فمن ،المسائل سائر و�ذا ذلك، �عض
 ".مفهومه على زاد ألنه ؛اواجبً  األصل �ان و�ن

نعم الواجب ما یـتم �ـه االمتثـال، هـذا الواجـب، علیـك هـدي متعـة أو قـران أخـذت أقـل المجـزئ هـذا 
جــر، یــتم �ــه االمتثــال و�ســقط �ــه الطلــب، لكــن القــدر الزائــد مــن األوصــاف المقیــدة هــذا یز�ــد �ــه األ

 .من �اب الندب ال على سبیل الوجوبفیكون 
 نمـ ذلـك ولـیس األفـراد، إلـى القصـد �سـتلزم �عـض علـى األفـراد �عـض تفضـیل إلـى القصد افإذً "

 ال مطلـق هـو حیـث مـن المطلـق إلـى القصد أن فثبت خارج؛ من بدلیلٍ  بل �المطلق، األمر جهة
 ".مقید هو حیث من المقید إلى القصد �ستلزم

الغـالي النفـیس؟  هـل فیـه مـا یـدل علـى ]١٩٦[البقـرة: }َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَهـْديِ {أصله  ألن األمر
ترتــب علیــه األجــر  خــارجي عــن األمــر األصــلي؛ ولــذا مــن نــّصٍ  ،ال، القیــد جــاء مــن أمــٍر خــارجي

ه �ـ صار قدًرا زائًدا على المطلـوب األصـلي، فـالمطلوب األصـلي یـتم �ـه االمتثـال والقـدر الزائـد یـتم
 . �ادة الثواب، فیكون من �اب الندبز 
ــالمُ  الواجــب �خــالف"  أو رقبــة، المكلــف أعتــق فــإذا �ــاإلذن، للشــارع مقصــودةٌ  أنواعــه فــإن رخیَّ

 تحـت داخـلٌ  هـو حیـث مـن ذلـك أجر فله للمطلق موافق ومثلها صالةً  صلى أو �أضحیة، ضحى
 ا،أ�ًضـ مطلـقٌ  وهـو الخـارجي، النـدب �مقتضـى علیـه ثابفیُ  زائد، فضلٌ  ثم �كون  أن إال ،المطلق

 ال ،فعـل مـا �حسب الكسوة فأجر �سا أو اإلطعام، فأجر أطعم أو العتق، أجر فله �عتق ر�فَّ  و�ذا
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ــ �مــا تقییــدٍ  غیــر مــن فقــط الیمــین �فــارة أجــر لــه ألن ــالمُ  الشــارع تعیــین فــإن ،�ــه ر�فَّ  فیــه رخیَّ
 .ذلك إلى قصده عدم قتضي� المطلقات في تعیینه وعدم غیره، دون  ذلك إلى قصده �قتضي

 ".الرا�عة المسألة :وهي آخر، أصلٌ  هنا اندرج وقد
 إطعـام عشـرة مسـاكین أو �سـوتهم أو تحر�ـر رقبـة، هـل��عني حینما خیَّر الشارع فـي �فـارة الیمـین 

 تخییٌر في اإلجزاء أو في الثواب؟ ،هذا التخییر مقتضاه في اإلجزاء
 طالب: في اإلجزاء.
ا ر، لكـن فـي الثـواب یتفـاوت الثـواب �قـدر األثـر المترتـب علـى مـا أعتقـه أو مـفي اإلجـزاء هـو مخیَّـ

ــر �ــه، فقــد �كــون اإلطعــام أفضــل �مــا لــو وجــدت شخًصــا فــي  ــر �ــه، األثــر المترتــب علــى مــا �فَّ كفَّ
مـن أجـل البـرد، وقـد النزع من الجوع، وقد تكون الكسوة أفضل �ما لو وجدت شخًصـا ُینـازع الـروح 

ر�ـة وفیـه إعتـاق نفـٍس تعبـد ر�هـا �ح ،�كون العتق أفضل من اإلطعام والكسوة؛ وهذا ألنه أكثـر ثمًنـا
 .وارتیاح، وهذا هو الغالب

ــر �ــه، �عضــهم ُیالحــظ المصــالح   ــر والمكفَّ لكــن یتفــاوت الفضــل �حســب الظــروف واألحــوال والمكفِّ
و�ن �ــان  ،قــدم المصــلحة علــى الــنص، وهــذا قــولٌ المترتبــة �غــض النظــر عمــا جــاء فــي الشــرع، فی

ظـــاهره مقبـــول لكنـــه فـــي الحقیقـــة مـــردود؛ لمخالفتـــه الـــنص، مثـــل: الملـــك الـــذي جـــامع امرأتـــه فـــي 
�عتــق رقبــة، لمــا قیــل لمــن أفتــاه،  ه: ُصــم شــهر�ن متتــا�عین، األصــل أنرمضــان، فاســتفتى، فقیــل لــ

�صـوم شـهر�ن متتـا�عین، فهـل  أن مـا �قـدرقال: هذا عنده استعداد �طأ �ل یـوم وُ�عتـق رقبـة، لكـن 
ــم ُ�عــارض الــنص ؟هــذا ملحــوظ ، فــال وهــو فــي هــذه الحالــة عــارض الــنص ،نعــم هــو ملحــوظ مــا ل

 .اعتبار له
 :الرا�عة المسألة"

 ".فیها خیرالمُ  المطلقة أفراده إلى الشارع قصد �ستلزم خیر�المُ  األمر أن وترجمتها
 .مثل ما ذ�رنا في خصال الكفارة

 :الخامسة لةالمسأ"
 حیـث� مقتضـاه، علـى اومعینً  له اخادمً  الطبع شاهد �ان ما: أحدهما :ضر�ان الشرعي المطلوب

 عـــن عـــدوالبُ  والوقـــاع، والشـــرب، �األكـــل، الطلـــب مقتضـــى علـــى ا�اعًثـــ اإلنســـاني الطبـــع �كـــون 
 اسـنمح فـي العقـالء مـن الجار�ـة العـادة �انـت أو بهـا، والتضـمخ أكلهـا من القاذورات استعمال

 ".طبیعي منازعٍ  غیر من الطلب ذلك لمقتضى موافقةً  األخالق ومكارم الشیم
 مـن غیـر تأكیـد، وال یترتـب علیـه حـد وال اتجـد الطلـب فـي الشـرع خفیًفـ ،إذا لم ُیوجـد منـازع طبیعـي

 شيء.
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ي ، ومـن أوضـح مـا ُیـذ�ر فـاأما إذا وِجد المنازع الطبیعـي، فـإن الشـارع یؤ�ـد، وقـد �ضـع علیـه حـد� 
یــؤمر ببــر والد�ــه، لكــن هــل جــاءت األوامــر �العنا�ــة  ،اإلنســان یــؤمر و�شــدة وقــوة وتأكیــد هــذا أن

 �األوالد �ما جاءت �األمر ببر الوالدین؟ ال، لماذا؟
 طالب: جبلي.

ى قـوة ألن الجبلة تـدعوك إلـى العنا�ـة �ـأوالدك، و�ذا تنـازع الشـرع مـع الجبلـة فتقـد�م الشـرع دلیـٌل علـ
ن والصــبیة یتضــاغون مــن تحتــه ُیر�ــدون أ ،واإلنــاء بیــده ،لد�ــه اللیــل �لــهاإل�مــان، فالــذي ینتظــر وا

م مراد الشارع على هوى نفسه، و� ،جاء مدحه في شرعنا ،�شر�وا من هذا اللبن ال مـا لماذا؟ ألنه قدَّ
واه الــذي �ضــیره أن �ســقي األوالد، و�تــرك البــاقي للوالــدین؟ لكنــه ُیر�ــد أن ُ�خــالف الهــوى، و�كــون هــ

 ا جاء �ه الشرع.تبًعا ِلم
ذا لـم إالفقهاء عندهم في ترتیب النفقات األوالد قبل الوالدین أو �عدهم؟ قبـل الوالـدین، �عنـي  ،طیب

نـه خـالف �كن عنده إال ما �كفي نفسه وزوجته وأوالده ما �أثم إذا ترك الوالدین، لكن إنمـا ُ�مـَدح؛ أل
أووا  ولذا فـي قصـة الثالثـة الـذین ،-وعال جلَّ –واعتمد وخالف نفسه إلى ما ُیر�ده هللا  ،هوى النفس
 وُمِدح بهذا. ،وسیقت في شرعنا مساق المدح، قدم فیها الوالد على الولد ،إلى الغار

الوالـد ال  ،أبوه ُمقعد في الخیمة، ومعـه أطفالـه ،الشخص الذي حصل الحر�ق في منى وهو موجود
یر م، وتـرك الوالـد �حتـرق، هـذه فـي تقـدفحمل الولدین وهرب بهـ ،�ستقل بنفسه، واألوالد ال �ستقلون 

الشرع من عظائم األمور؛ ولذلك لما سمع �عض الشیوخ الكبار �كى، �یف؟! لكن لو خـالف هـوى 
 أخــذ مــن حیاتــه مــا ،ن ســنةو والشــیطان �أتیــه ُینازعــه �قــول: هــذا الوالــد ثمــان ،نفســه، وحمــل الوالــد

ن والنفس تقول لـه هـذا الكـالم، لكـن �عني الشیطا ،�كفي، وهؤالء في مقتبل العمر مساكین ضعاف
ِلم سـلـو فعـل هـذا وحمـل الوالـد  لعلـهلیعلم اإلنسان أنه في مخالفة الهـوى واتبـاع الشـرع الخیـر �لـه، 

 .     -�هللا المستعان-األوالد 
 ".والحرم النساء على والحفظ العورة، طبیعي �ستر منازعٍ  غیر من"
اس واجتالــت النــ ،ر ســلیمة، لكــن لمــا ُغیَّــرت الفطــر" هــذا لمــا �انــت الِفطــطبیعــي منــازعٍ  غیــر مــن"

صــار هــو الموضــة، وهــو الحضــارة،  -الســیما �النســبة للنســاء-الشــیاطین، وصــار �شــف العــورات 
س مجـامع النـا ،في المجامع -لو تأملتم-ولذا تجدون  ،»لتتبعن سنن من �ان قبلكم« ،وهو التقدم

ر، والعالمـــة علـــى الرجـــل الثـــوب المســـبل أو ومحـــافلهم تجـــدون العالمـــة علـــى المـــرأة الثـــوب القصـــی
البنطلــون المســبل، انظــروا أمــاكن دورات المیــاه، انظــروا المستشــفیات، انظــروا �ــل شــيء علــى هــذا 

 .هذا هو الحاصل ،األساس مبني، �عني عندك عالمة مدرسة بنات أو مدرسة أوالد
حتـاجون أن ُیـؤمروا �ســتر طـر سـلیمة، النـاس علـى ِفطــرهم مـا �فكـالم المؤلـف متـى؟ لمـا �انــت الف 

�هللا  –عـورة مقـذور مـرذول عنـد جمیـع النـاسعورات، ما �حتاجون؛ ألن فطرهم تدعوهم، و�شف ال
 .  -المستعان
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 موافقـة عـن الطبـع فیه �صد مما ونحوه االزن من اتحرزً  ؛المنازع �عدم یدقُ  و�نما ذلك، أشبه وما"
 ".الطلب

 ، نعم.  �قوة، فمثل هذا ُ�شدد فیه، وُ�وضع له الحد الرادعفي الزنا النفس ُتنازع و  ،ألن فیه منازعة
 وســائر والحــج، والصــیام، والصــلوات، الطهــارات، مــن �العبــادات �ــذلك �كــن لــم مــا: والثــاني"

 شـهادة،وال �الوال�ـة المخصوصـة واألنكحـة والجنا�ـات، الشرعي، العدل فیها ىالمراع ،المعامالت
 .ذلك أشبه وما
 ،ار�ـةالج والعـادات ،الطبیعیـة الجبلـة �مقتضـى طلبـه فـي الشارع �كتفي دفق ،األول الضرب فأما
 �ـان �نو  ،المخالفـة دون  الموافقـة علـى الباعـث الـوازع علـى حوالـة غیـره، تأكد الطلب یتأكد فال
 ومـةمعل حـدودٌ  المخالفـة علـى األشـیاء هـذه فـي یوضـع لـم أنـه تـرى  أال ا،متأكـدً  األمـر نفس في

 األخروي؟ الجزاء من �ه أخبر ما على ز�ادةً 
 علـى احاتٌ بمُ  أو إلیها، مندوبٌ  أو نن،سُ  أنها األمور تلك على العلماء من �ثیرٌ  �طلق هنا ومن

 ذلــك وفــق علــى الحكــم �قــع لــم ظــاهرة؛ مخالفــة فیهــا والنهــي األمــر خولــف لــو أنــه مــع الجملــة،
 ".نفسه قاتل في جاء �ما المقتضى،
ن أو خالفة صر�حة ما وقع الحكم على ما ُذِكر علـى أنهـا ُسـننه ُسنن لو ُخوِلف الحكم مإما ُ�قال: 

منـــدوب إلیهـــا، اإلنســـان شـــحیٌح علـــى نفســـه، محـــافٌظ علیهـــا �حوطهـــا �كـــل مـــا �ســـتطیع مـــن عنا�ـــة 
ورعا�ة، لكن ُ�قال: مندوٌب لك أن ُتحافظ على نفسك وعلى صحتك وعلى �ذا و�ذا، ما لم �قـع مـا 

والوعیــد  س، �قتــل اإلنســان نفســه حینئــٍذ �ــأتي الــنص�قتضــي مصــادمة الحكــم الشــرعي �قتــل الــنف
 .الشدید على من قتل نفسه

 نمـ أن كمالـ مـذهب فـي وجـاء، نفسـه �ه قتل �ما جهنم في عذب�ُ  نفسه أنه قاتل في جاء كما"
 حیـث مـن اأبـدً  أعـاد اعامـدً  بهـا صلى ومن ا،استحسانً  إال علیه إعادة فال ،اناسیً  بنجاسةٍ  صلى

ــأوقع ،الحــتم األمــر خــالف ــى ف ــة عل ــظ النجاســة إزال ــنَّة: لف ــى ااعتمــادً  السُّ ــوازع عل  ،طبیعــيال ال
 عــادة�اإل رمِ فــأُ  الجــزم؛ الطلــب مــن األصــل إلــى رجــع اعمــدً  ذلــك خــالف فــإذا العاد�ــة، والمحاســن

 ".اأبدً 
ي أنهـا والمؤلف من المالكیة، فإذا وجدنا في �تاب من �تب المالكیـة أن إزالـة النجاسـة ُسـنَّة ال �عنـ

عارضـــة مة ال ُ�عاقـــب علیهـــا، وال یؤاخـــذ بهـــا، وال یلزمـــه إزالتهـــا، فـــالمراد بهـــا مـــع عـــدم إرادة أو ُســـنَّ 
ــ ، فُیطلــق فــي حقــه االــنص �مــن صــلى وعلیــه أو بثیا�ــه نجاســة ناســی�ا أو جــاهًال هــذا مــا صــادم نص�

نیة، وأمـا مـن صـادم الـنص وعارضـه فإنـه ُ�طلـب منـه اإلزالـ  فـي حقـه ، وُ�طلـق التحـر�م�ـالجزم ةالسُّ
 . والوجوب

 لبـرد،وا الحـر من الواقي واللباس والشرب، األكل طلب في جازم نص �أت لم أنه هذا من وأبین"
 ".النسل �قاء �ه الذي والنكاح
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 نص یوجب على اإلنسان أن �أكل؟ ههل فی
 طالب:........

سـراف �ـه �عـدم اإل من �تاب أو ًسنَّة إال بوصـٍف متعلـقٍ  اصحیحً  اصر�حً  انص�  ، نر�داالعتبارخلِّ 
األكـل والشـرب، إنمـا  ىعلـ لیس المراد التنصـیص ]٣١[األعراف:} وُ�ُلوْا َواْشَرُ�وْا َوَال ُتْسِرُفواْ { مثالً 

�ـأثم  الهـالكك من إسراف، لكن لو ترك األكل والشرب حتى وصل إلى حـدٍّ لالمراد بذلك ما یتبع ذ
   .  للحیاة ُیترك لما ُجبل علیه من حبٍّ  ، لكنه قبل ذلكاحتمً  اإثًما عظیًما، وُ�ؤمر �ه أمرً 

 مظنــة فـي المكلــف �ـان إذا حتــى ،النـدب أو اإل�احــة معـرض فــي األشـیاء هــذه ذ�ـر جــاء و�نمـا"
 ".ذلك أشباه إلى المحرم، له بیحوأُ  رمِ أُ  الطبع مخالفة

م"  .ةله المحرَّم حتى ُتباح له المیت�أكل میتة، ُأِمر �األكل، وُأبیح  "ُأبیح له المحرَّ
 فـي والتخفیـف المؤ�ـدات، فـي التأكیـد مـن مقتضـاه علـى قـرره الشارع فإن :الثاني الضرب وأما"

 ىمقتضـ �ـان ر�مـا بل الطلب، مقتضى على �اعثٌ  طبعي خادمٌ  فیه لإلنسان لیس إذ ،المخففات
 .تكلیف مجرد ألنها ؛�العبادات نازعه؛و�ُ  مانعه�ُ  الجبلة
، الضــر�ین علــى المنهیــات فــإن ،النهــي فــي �كــون  �ــذلك ،األمــري  الطلــب فــي ذلــك �كــون  و�مــا

 ".وأشباهها المهالك واقتحام السموم، وتناول العورات، و�شف الخبائث، �تحر�م :فاألول
ا �عني ننتبـه إلـى مـا قرنـه المؤلـف مـع تحـر�م الخبائـث، وتنـاول السـموم، واقتحـام المهالـك قـرن معهـ

اء مـن بنـي آدم، و�بلـیس مـن أول مـا طلبـه كشف العورات؛ ألن هذا أمر لیس �السهل علـى األسـو�
ـــِدَي َلُهَمـــا َمـــا ُووِرَي َعْنُهَمـــا ِمـــن{؟ مـــاذامـــن أجـــل  ،مـــن آدم األكـــل مـــن الشـــجرة  }ِهَماَســـْوَءاتِ  ِلُیْب

ین هذه وظیفـة إبلـیس األولـى إبـداء العـورات، وهـي أ�ًضـا وظیفـة أتباعـه مـن المنـافق ]٢٠[األعراف:
ــا{وغیــرهم  ــ � ــيُّ ُق ــا النَِّب ــْؤمِ َأیَُّه ــاء اْلُم ــَك َوِنَس ــَك َوَ�َناِت َْزَواِج ــدْ ل ألِّ ــْیهِ ِنیَن ُی ــِبِهنَّ ِنیَن َعَل ــن َجَالِبی  }نَّ ِم

ــــي تلیهــــا  ]٥٩[األحــــزاب: ــــة الت ــــ {اآل� ــــِذیَن ِف ــــاِفُقوَن َوالَّ ــــِه اْلُمَن ــــْم َینَت ــــِئن لَّ ــــوِ�هِ َل ــــَرٌض ي ُقُل } م مَّ
علـى إبـداء السـوءات، وأ�ًضـا  إلى آخر اآل�ـة، فـدل علـى أن وظیفـة إبلـیس الحـرص ]٦٠[األحزاب:

 ]٥٩زاب:[األحـ }نَّ ُیـْدِنیَن َعَلـْیِهنَّ ِمـن َجَالِبیـِبهِ {مخالفـة  -وهـم خلفائـه مـن �عـده-وظیفة المنـافقین 
 .�هللا المستعان

 ".الكذاب �الملك ،طبعي �اعثٍ  وال عاجلة، شهوةٍ  لغیر المحرمات اقتحام بها لحقو�ُ "
لــى الكــذب؟ هــل هــو �حاجــة إلــى الكــذب؟ لــیس �حاجــة إلــى هــل عنــده مــا یــدعوه إ" الكــذاب كالملــك"

یدفع مفسدة، وقد أمـن مـن ذلـك المصـالح بـین  أوالكذب، الذي �كذب من أجل أن �كسب مصلحة 
مـع تعطلـت آالتـه و  ،فلیس �حاجة لمثل هـذا، ومثلـه الشـیخ الزانـي ،ید�ه، والمفاسد قادٌر على دفعها

إلــى مــا یــدعوه إلــى هــذه  ! �عنــي مــا یوجــد عنــده�ســتكبر؟ مــاذاعلــى  ،ذلــك یزنــي!! عائــل مســتكبر
 . األمور
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 لطبــاعا خالفــهتُ  ممــا قر�ــبٌ  هــذا مثــل فــإن المســتكبر، والعائــل الزانــي، والشــیخ ،الكــذاب كالملــك"
 �حـدٍّ  یؤ�ـد لـم الضـرب فهـذا سـلیم؛ عقـلٌ  إلیـه �میـل وال شهوة، إلیه تدعو فال ،العادات ومحاسن

ــوم  فــي األمــر جــاء �مــا فیــه النهــي جــاء بــل معینــة، ةٌ عقو�ــ لــه عتوِضــ وال الغالــب، فــي معل
 الطبــع لــوازع امخالًفــ �ــان لمــا هــذا مرتكــب أن إال ،لهــا اخادًمــ الطبــع �كــون  ال التــي المطلو�ــات
 اصـي�المع جـاهرالمُ  بـذلك أشـبه الشـرع، حرمـة انتهـاك مـن فیـه مـا إلـى ز�ادةً  العادة، ومقتضى

 احظ�ــ لنفســه �ســتدعي ال أنــه �ســبب ؛أعظــم حقــه فــي األمــر فصــار ؛هــو هــو بــل فیهــا، عانــدالمُ 
 يفــ الوعیــد مــن جــاء ذلــك وألجــل ؛مرتبــة البهــائم بــل العقــالء مجــال فــي لهــا یبقــى وال ،عــاجالً 
 ".وأخو�ه الزاني الشیخ: الثالثة

 .الملك الكذاب، والعائل المستكبر
ــ شــهوةٍ  �ســبب العاصــي �خــالف نفســه قتــل فــیمن و�ــذلك جــاء، مــا  اناســی�  غلــب، وطبــعٍ  ت،عنَّ

 ولـذلك ؛األمـر �مخالفـة جنـى مـا ومقـدار المعصیة، �مآل العلم �اب عنه اغلقً ومُ  األمر، لمقتضى
وءَ  َ�ْعَمُلونَ  ِللَِّذینَ  للااَِّ  َعَلى التَّْوَ�ةُ  ِإنََّما{: تعالى قال  ".اآل�ة] ١٧:اءالنس[ }َجَهاَلة�ِ  السُّ

ــةُ التَّ  ِإنََّمــا{�عنــي مــن غیــر معانــدة، ومــن غیــر قصــد للمخالفــة  ــذِ  للااَِّ  َعَلــى ْوَ� ــ ینَ ِللَّ ــوءَ  ونَ َ�ْعَمُل  السُّ
ة وجـاء فـي الخبـر أن �ـل مـن عصـى هللا فهـو جاهـل، و�ال فمقتضـى اآل�ـ ،]١٧:النسـاء[ }ِ�َجَهاَلة

أن الــذي �عــرف الحكــم بدلیلــه �عــرف أن الخمــر محــرَّم، والــدلیل واضــح عنــده و�شــرب الخمــر هــذا 
ن الــذي �عــرف الزنــا أنــه محــرَّم و�زنــي لیســت لــه تو�ــة، لیســت لــه تو�ــة، هــذا مقتضــى اآل�ــة، أو أ

 نَ َ�ْعَمُلـو ِذینَ ِللَّـ للااَِّ  َعَلـى التَّْوَ�ـةُ  ِإنََّمـا{�عرف أن الر�ا محرَّم و�تناوله و�تعاطـاه هـذا لیسـت لـه تو�ـة 
وءَ  ، نـه جاهـللكـن المقـرر فـي الشـرع أن الـذي �عـرف الحكـم وُ�خالفـه أ ]١٧:النسـاء[ }ِ�َجَهاَلة السُّ

لـم �حمـل هـذا الع اأو ُسـمي عالًمـ أنـه جهـل ولـو سـماه علًمـا اأن ما �حمله الفساق ممـا ُ�سـمى علًمـو 
 .، فما �حمله الفساق فلیس �علممن �ل خلٍف عدوله

 اهاتًكـ رفصـا جـاهر،المُ  عانـدالمُ  حكـم فـي فهـو ،علیهـا �اعـثٌ  وال إلیهـا، داعٍ  لـه لـیس الذي أما"
 یـهف الباعـث �ـان مـا �ـل ولكـن أشـد، فیـه األمـر فكـان ،ب�الخطـا امسـتهزئً  واألمـر النهي لحرمة
 تقتضـیه اعمـ الزجر في اإبالغً  مرتبة، وعقو�اتٍ  حدودٌ  الغالب في فیه علجُ  الطبع المخالفة على

 .دمحدو  حدٌّ  له جعل�ُ  لم فإنه ،عنه اوازعً  الطبع �ان أو الطبع خالف ما �خالف الطباع،
 يفــ النــاظر لیكــون  ألجلهــا علیــه التنبیــه فوقــع ؛لجمــ �االســتقراء منــه دوِجــ األصــل هــذافصــل: 
 اإل�احـة وأ النـدب علـى الضـرور�ة األمـور في والنهي األمر وقع ر�ما فإنه إلیه، املتفتً  الشر�عة
 فـي تمثیلـه تقـدم �مـا الضـرور�ات مـن �ونهـا فـي الشـك فیقـع ،مجار�هـا مـن فهـم�ُ  فیما والتنز�ه

 ،والوقاع واللباس والشرب األكل
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 یلحـــق ال ذلـــك أن فیـــرى  ،ذلـــك أشـــبه ومـــا هلكـــاتوالمُ  المضـــرات مـــن االحتـــراس وجـــوه و�ـــذلك
 ا؛هــذ مــن �ــالعكس األمــر وجــد ور�مــا ا،شــرعً  االســتقرائي االعتبــار فــي منهــا وهــو �الضــرور�ات،

 مـتحكم،ال الحكـم هـو تقدم ما أن إال ،�ال على المجتهد من لیكون  علیه التنبیه وقع ذلك فألجل
 .المستعان �هللا رأى، وما أحدٍ  فكل ،تنخرم ال التي والقاعدة

 �هللا ا،أ�ًضـ هنـا �ـه تقیـد �مـا مقیـدٌ  وهـو المقاصـد، �تـاب فـي منـه شـيءٍ  علـى التنبیه تقدم وقد
 ".أعلم

�عنــي مــن أوضــح األمثلــة ممــا ذ�رنــاه أن الشــارع أكــد علــى ِبــر الوالــدین، وصــلة األرحــام؛ ألنــه ال 
األوالد �ـإلیها تلقائی�ا من غیر تشدید، �خالف العنا�ـة  یوجد في النفوس والطبائع والِجبالت ما یدعو

لـذا فُجبل اإلنسان على االهتمام بهم، والعنا�ة �شأنهم، وتقـد�مهم علـى الـنفس فضـًال عـن الوالـدین؛ 
 لم �أِت في حقهم ما جاء في حق الوالدین.

 �هللا أعلم.
 وصلى هللا على محمد.

 


