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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 ین.هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمع الحمد هلل رب العالمین، وصلى طالب:

 أما �عد، 
ضـر�ان:  "المسألة السـا�عة: األوامـر والنـواهيفي �تاب الموافقات:  -رحمه هللا-فیقول المؤلف 

صر�ح، وغیـر صـر�ح. فأمـا الصـر�ح فلـه نظـران؛ أحـدهما: مـن حیـث مجـرده ال �عتبـر فیـه علـة 
الصـیغة مجـرى التعبـد المحـض مـن غیـر تعلیـل، فـال مصلحیة، وهذا نظر من �جـري مـع مجـرى 

ــفــرق عنــد صــاحب هــذا النظــر بــین أمــر وأمــر، وال بــین نهــي ونهــي، �قولــه:   َالَة}{َأِقیُمــوا الصَّ
 ."»اكلفوا من العمل ما لكم �ه طاقة«] مع قوله: ٧٢[األنعام: 

 ن اختلفــت مراتبــه،و� ،ألن المنظــور إلیــه فــي هــذه الحــال هــو اآلمــر، واآلمــر واحــد و�ن تعــدد األمــر
؛ ال األمر بین: أمر �التوحید، وأمر �الصالة، وأمر �أر�ان اإلسالم، وأمر �المسـتحبات والمنـدو�ات

شــك أن المراتــب متفاوتــة. و�ــذلك النهــي: نهــي عــن الشــرك، نهــي عــن الزنــا، نهــي عــن الر�ــا، نهــي 
ــیم، نهــي عــن العقــوق، نهــي عــن المكروهــات، المراتــب متعــددة ومتفاوتــة، لكــن  عــن أكــل مــال الیت

اآلمـر واحـد؛ فمـن نظـر إلـى أن اآلمــر واحـد قـال: ال فـرق بـین أمــر وأمـر وال نهـي ونهـي، فـي هــذا 
�قول من �قـول: انظـر إلـى قـدر مـن عصـیت وال تنظـر إلـى قـدر المعصـیة. وال شـك أن اآلمـر إمـا 

نـت حینمــا أن �ـأمر �جـزم وتشـدید، و�مـا أن �قتـرن �ـاألمر أو ینفـك عنــه مـا یـدل علـى أنـه أخـف. وأ
تهــتم لألمــر المشــدد فیــه مــن ِقبــل اآلمــر علــى أنــه أشــد وأهــم مــن األمــر الــذي اقتــرن �ــه مــا �قتضــي 

 . لدرجة األولى �غض النظر عن األمرتخفیف أمره وشأنه، فإًذا ال شك أنك ناظر لآلمر �ا
ــَع}لْ ا{َوَذُروا ] مــع قولــه: ٩[الجمعــة:  {َفاْســَعْوا ِإَلــى ِذْ�ــِر للااَِّ}"وقولــه:  طالــب: ]، ٩[الجمعــة:  َبْی
 .مثًال" »وال تصوموا یوم النحر«وقوله: 

ــَالَة} ، »اقـــةاكلفــوا مــن العمــل مــا لكــم �ــه ط«] هــذا مــن أعظــم األوامـــر، ٧٢[األنعــام:  {َأِقیُمــوا الصَّ
هـذا أمـر لكنـه مراعـى فیـه حـال المكلـف، ولـذلك تجـد مـن �خـالف  ،»اكلفوا من العمـل مـا تطیقـون «

علیــه -ة، �مــا أن عبــد هللا بــن عمــرو خــالف النهــي حینمــا قــال لــه النبــي مثــل هــذا األمــر مــن الجلــ
ي إنه قلل مـن شـأن النـاه :، صار یز�د، هل نقول»اقرأ القرآن في سبع وال تزد«: -الصالة والسالم

 واآلمر؟
 .ال طالب:

و�نما رأى أن هذا األمر وهذا النهي من �اب الشفقة علیه وهـو �طیـق أكثـر مـن ذلـك، یتقـرب بـذلك 
ن ال �فقـه مـ«ولـذلك حینمـا یـرد:  ،، فحقیقة مثل هذه األمور بینها فـروق �بیـرة-جل وعال-لى هللا إ

 ، وتجد من السـلف مـن �قـرأ القـرآن فـي لیلـة، هـل نقـول: إن هـؤالء مـا»قرأ القرآن في أقل من ثالث
 . ه إنما سیق رأفة بهم وشفقة علیهمفقهوا هذا الكالم؟ فقهوه، لكنهم عرفوا أن
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ــَع}ا{َوَذُروا ] مــع قولــه: ٩[الجمعــة:  {َفاْســَعْوا ِإَلــى ِذْ�ــِر للااَِّ}قولــه: "و  طالــب: ]، ٩[الجمعــة:  ْلَبْی
فهـم فیـه ، ومـا أشـبه ذلـك ممـا �ُ »ال تواصـلوا«مـثًال مـع قولـه:  »وال تصوموا یوم النحر«وقوله: 

بي بن ى أُ خرج عل -علیه الصالة والسالم-التفرقة بین األمر�ن. وهذا نحو ما في الصحیح أنه 
صـلى ، فالتفـت إلیـه ولـم ُ�جبـه، و »�ـا ُأبـي!«: -علیـه الصـالة والسـالم-كعب وهو �صلي، فقال 

ف ثم انصرف، فقال رسول هللا  : فقـال. »�ا ُأبي! ما منعـك أن تجیبنـي إذ دعوتـك؟«: ملسو هيلع هللا ىلصفخفَّ
: «�ا رسول هللا! �نت أصلي. فقال:  ُسـَولِ  {اْسـَتِجیُبوا هللَِِّ أفلم تجد فیما أوحي إليَّ اُكْم وِل ِإَذا َدَعـلرَّ

 ."قال: بلى �ا رسول هللا، وال أعود إن شاء هللا. »]؟٢٤[األنفال:  ِلَما ُ�ْحِییُكْم}
ُســوِل ِإَذا َدَعــاُكْم}لكنــه تعــارض عنــده أمــران:  ِ َوِللرَّ  ُقوُمــوا هللَِّ {وَ : -وعــال جــل-مــع قولــه  {اْســَتِجیُبوا هللَّ

لحـال، اوهذا أمر، فتعارض عنده األمران ولم �ستطع الترجیح في  ]، هذا أمر٢٣٨[البقرة:  َقاِنِتیَن}
ـــاِنِتیَن}إنمـــا رجـــح:  ِ َق ، ال -لســـالمعلیـــه الصـــالة وا-] فلـــم �ســـتجب للنبـــي ٢٣٨[البقـــرة:  {َوُقوُمـــوا هللَّ

 . ، إنما عارضه أمر آخر-ة والسالمعلیه الصال-استخفاًفا �أمره وال استخفاًفا �شأنه 
علیـه -ي عـن أبـي سـعید بـن الُمعلـى، وأنـه صـاحب القصـة؛ فهـذا منـه "وهـو فـي البخـار  طالب:

ابـن  إشـارة إلـى النظـر لمجـرد األمـر و�ن �ـان َثـم معـارض. وفـي أبـي داود أن -الصالة والسـالم
، فجلـــس ببـــاب »اجلســـوا«�خطـــب، فســـمعه �قـــول:  ملسو هيلع هللا ىلصمســـعود جـــاء یـــوم الجمعـــة والنبـــي 

 ."»تعال �ا عبد هللا«، فقال له: ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد، فرآه النبي 
أنــك تجلــس فــي مكــان غیــر مناســب، لــیس المقصــود مــن األمــر  »اجلســوا«�عنــي لــیس المقصــود 

كان غیر مناسب، والحدیث فیـه �الجلوس أن تجلس ال تتقدم خطوة وال تتأخر خطوة، فتجلس في م
 . كالم

، فجلــس »اجلســوا«وهــو �ــالطر�ق �قــول:  ملسو هيلع هللا ىلص"وســمع عبــد هللا بــن رواحــة رســول هللا  طالــب:
 :، فقـــال: ســـمعتك تقـــول»مـــا شـــأنك؟«، فقـــال: -علیـــه الصـــالة والســـالم-ر �ـــه �ـــالطر�ق، فمـــ

 ."»زادك هللا طاعة«، فقال له: »اجلسوا«
 . ه أ�ًضا فیه �الم قوي ألهل العلموهذا مثل
ال فـي ال �صل أحـد العصـر إ«یوم األحزاب:  -علیه الصالة والسالم-"وفي البخاري: قال  طالب:

ر فــي الطر�ــق، فقــال �عضــهم: ال نصــلي حتــى نأتیهــا، وقــال ، فــأدر�هم وقــت العصــ»بنــي قر�ظــة
 .تین"، فلم ُ�عنف واحدة من الطائفملسو هيلع هللا ىلص�عضهم: بل نصلي، ولم ُیرد منا ذلك. فُذكر ذلك للنبي 

لـوب ألن طائفة تعلقت �الحرفیة، وطائفة تعلقت �المعنى وقالوا: المطلوب منا المبادرة، ولـیس المط
لــو المبــادرة إلــى بنــي قر�ظــة، والطائفــة األخــرى طبقــت حرفی�ــا و منــا مخالفــة أحادیــث التوقیــت، إنمــا 

فاتهم الوقت. لم ُ�عنـف واحـدة مـنهم؛ ألنهـم �لهـم مـأجور، �لهـم مـأجورون، �لهـم اجتهـدوا فأصـابت 
طائفة وأخطأت األخرى، فللطائفة المصیبة أجران فال �سـتحقون التعنیـف، وللطائفـة المخطئـة أجـر 

 . واحد فال �ستحقون التعنیف
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 َع}وا اْلَبْیـ{َوَذرُ "و�ثیر من الناس فسخوا البیع الواقع في وقت النداء لمجرد قولـه تعـالى:  طالب:
 .]"٩[الجمعة: 
 . هذا النهي عن البیع مقتض للفساد �اعتبار أن

ــا، و�ن �ــان غیــره  طالــب: رجــح أ"وهــذا وجــه مــن االعتبــار �مكــن االنصــراف إلیــه والقــول �ــه عام�
ر منفســح، فمــن وجوهــه أن �قــال: ال �خلــو أن نعتبــر فــي األوامــر منــه، ولــه مجــال فــي النظــ

 .والنواهي المصالح أو ال، فإن لم نعتبرها فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها"
�عنــي مــع حروفهــا، �عنــي التطبیــق الحرفــي إذا لــم ننظــر إلــى مــا وراء هــذه األوامــر وهــذه النــواهي. 

 نعم. 
ر معقولهــا أمــر یتحصــل عنــدنا دون اعتبــار األوامــ"و�ن اعتبرناهــا فلــم �حصــل لنــا مــن  طالــب:

والنــواهي، فــإن المصــلحة و�ن علمناهــا علــى الجملــة فــنحن جــاهلون بهــا علــى التفصــیل، فقــد 
لجلـد علمنا أن حد الزنا مثًال لمعنـى الزجـر �كونـه فـي المحصـن: الـرجم دون ضـرب العنـق، أو ا

 بــذل مــال �الكفــارات، وفــي غیــرإلــى المــوت، أو إلــى عــدد معلــوم، أو الســجن، أو الصــوم، أو 
و أالمحصــن: جلــد مائــة، وتغر�ــب عــام دون رجــم، أو القتــل، أو ز�ــادة عــدد الجلــد علــى المائــة 

 .نقصانه عنها، إلى غیر ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل"
�عنــي التحدیــد بدقــة: مائــة جلــدة، لمــاذا ال ُیــزاد علیهــا فــي �عــض القضــا�ا و�ــنقص منهــا فــي �عــض 

ا؟ ال شـــك أن �عـــض القضـــا�ا �حتـــف بهـــا مـــن االســـتخفاف �حـــدود هللا مـــا �جعـــل المرتكـــب القضـــا�
واعتـراف �التقصـیر ممـا �سـتحق  ،�ستحق الز�ادة، و�عض القضا�ا مـا �حتـف بهـا مـن نـدم لمرتكبهـا

 تضیع الحدود بهذه الطر�قة؛ ،معه التخفیف، لكن لو ُترك هذا األمر لتقدیر الناس ضاعت الحدود
 جزم بدون النظر إلى التفاصیل. ولذلك جاءت �

قائـل:  وال ینقص. لو قال ،فیها نعم التعز�رات ُینظر فیها إلى مثل هذه األمور، لكن الحدود ال یزاد
نقــول:  ، فــال تمــر�ال لحظـة إال وهــو منتــٍه.�السـیف ، نقتلــهحصــى ونـرجم هــذا الزانــي�ء نجــي أنبـدل 

ها العقـول. �عضـهم رأى المصـلحة ال تـدر� ال، العقل ال مدخل له في هذه األمـور، وهنـاك مصـالح
 ر الحكـم الشـرعي، تبًعـا للمصـلحة، فالـذي جـامع امرأتـه فـي رمضـان، الملـك الـذي جـامع امرأتـهغیَّ ف

أعتـق  :لمـا نقـول لـه ذافي رمضان قـال: صـم شـهر�ن متتـا�عین، مـع أن الحكـم عتـق رقبـة، قـال: هـ
ن رقبة، لكن لما �صوم شـهر�ن متتـا�عین لـ رقبة وطأ امرأته �ل یوم، �طأ امرأته في �ل یوم، سهلة

ر �عود فیها ما �قي. فمثل هذه األمور غیر منظور إلیها، إنما المنظور إلیـه تطبیـق الشـرع مـن غیـ
 نظر إلـى مـا وراء ذلـك، مـع جزمنـا وعلمنـا �قیًنـا أن هـذا الشـرع إنمـا هـو مـن حكـیم خبیـر، ال �خلـو

 .وال حكمة أدر�ناها أو لم ندر�ها من مصلحة
فیـه علـى الخصـوص دون غیـره، و�ذا  "هذا �له لم نقف على تحقیق المصـلحة فیمـا ُحـدَّ  لب:طا

وال �مكن ذلك للعقـول؛ دل علـى أن فیمـا ُحـد مـن ذلـك مصـلحة ال نعلمهـا، وهكـذا  ،لم نعقل ذلك
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لنـا إًذا وزر  �جري الحكـم فـي سـائر مـا ُ�عقـل معنـاه. أمـا التعبـدات، فهـي أحـرى بـذلك، فلـم یبـقَ 
 .وف مع مجرد األوامر والنواهي"دون الوق

 ].١١[القیامة:  {َكالَّ َال َوَزَر}الوزر �قول: الملجأ والمعتصم، 
س األمـر ى مصلحي، و�كون في نفـ"و�ثیًرا ما �ظهر لنا ببادئ الرأي لألمر أو النهي معنً  طالب:

ك �خــالف ذلــك، ُیبینــه نــص آخــر �عارضــه، فــال بــد مــن الرجــوع إلــى ذلــك الــنص دون اعتبــار ذلــ
و�ذا  ى تعبـدي،المعنى. وأ�ًضا فقد مر في �تاب المقاصد: أن �ل أمر ونهـي ال بـد فیـه مـن معًنـ

سـبیل  ثبت هذا لم �كن إلهماله سبیل، فكل معنى یؤدي إلى عدم اعتبـار مجـرد األمـر والنهـي ال
 .إلى الرجوع إلیه؛ فإًذا المعنى المفهوم لألمر والنهي إن ُ�رَّ علیه"

"  ."َكرَّ
 .َ�رَّ علیه �اإلهمال" "إن طالب:

ع و �عنــي رجــع إلــى األمــر والنهــي فــألغى اعتبــاره؛ فإنــه ال ســبیل إلــى الرجــوع إلیــه، الســبیل إلــى الرجــ
؛ ألن األصـل اعتبـار األمـر والنهـي، ولـذا لـیس �ـل األوامـر و�ـل إلى هذه المصلحة وترك المفسـدة

ــا ا مــوال نفعــل إال  ،عتبــرة �ــاطرادإن الحكمــة م :النــواهي معقــول الحكمــة أو مــدرك الحكمــة، و�ذا قلن
 . طلنا �ثیًرا من األوامر والنواهيمعناه أننا ع ،وقفنا على مصلحته

ل �ال فالحاصـو رَّ علیه �اإلهمـال فـال سـبیل إلیـه، لمعنى المفهوم لألمر والنهي إن �"فإًذا ا طالب:
ــه ال ــار المصــالح أن ــول �اعتب ــآل األمــر فــي الق ــه، ف ــى األمــر والنهــي دون ــ الرجــوع إل ى ســبیل إل

 .اعتبارها مع األمر والنهي، وهو المطلوب"
 هي معتبرة، لكن... أقـول: هـي المصـالح والمفاسـد المعتبـرة فـي الشـرع، لكنهـا ال تـؤثر علـى األمـر

 . والنهي، ال في ثبوته وال في قوته
 ة؟ لكراهلأو التحر�م  ،للندب بوجو ال ؛طالب: لكن ما تصرف أحیاًنا مثًال �عض األوامر والنواهي

 .ال، إذا �انت منصوصةفإذا �انت العلة منصوصة، أما إذا �انت مستنبطة 
 ؟طالب: أحسن هللا إلیك، من المصیب........ 

 في الوقت، الذین صلوا في الوقت.
 .......  طالب:
 نعم. 

مـا فـي "وال �قال: إن عدم االلتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشـارع المعلومـة، � طالب:
ثـم صـبه  ئل: ال �جوز الوضوء �الماء الذي �ال فیه اإلنسان، فإن �ان قد �ال فـي إنـاءقول القا

 .في الماء جاز الوضوء �ه!"
، ُ�منـع أن یبـول فیـه، لكـن »ال یبـولن أحـد�م فـي المـاء الـدائم«�عني هذا مـن لـوازم قـول الظاهر�ـة: 

البــول. فرقــوا بــین هــذا  إن �ــال فــي إنــاء وصــبه فیــه مــا �صــح أنــه قــال إنــه �ــال فیــه، إنمــا صــب فیــه
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وهــذا، وهــذا ال شــك أنــه جمــود غیــر مرضــي. و�ــذا لــو �ــال حــول المــال فانســاب البــول إلــى المــاء. 
 نعم. 

لغـاء إ"ألنا نقول: هذا أ�ًضا معارض �ما �ضاده في الطرف اآلخر فـي تتبـع المعـاني مـع  طالب:
یمـة ، إن المعنـى ق»اةفـي أر�عـین شـاة شـ«: -علیه الصالة والسالم-الصیغ، �ما قیل في قوله 

م شــاة؛ ألن المقصــود ســد الخلــة، وذلــك حاصــل �قیمــة الشــاة، فجعــل الموجــود معــدوًما والمعــدو 
وجـه أموجوًدا، وأدى ذلك إلى أن ال تكون الشـاة واجبـة، وهـو عـین المخالفـة. وأشـباه ذلـك مـن 

 .المخالفة الناشئة عن تتبع المعاني"
مرجوًحــا حتــى فــي الواقــع، والمصــلحة الظــاهرة تقتضــي  قــد �كــون  ةقــد �قــول قائــل: إن اتبــاع الحرفیــ

عــدم اتبــاع الحرفــي. فــي ز�ــاة الفطــر صــاع مــن طعــام، �أخــذ الفقیــر هــذا الصــاع مــن هــذا الغنــي، 
خمسـین  ، و�كـدس األطعمـة ثـم یبیعهـا بـثمن �خـس. أخـذ لیلـة العیـداوعاشرً  اورا�عً  اوثالثً  ًیاو�أخذ ثان

ین؛ ألن العرض �ثیـر فـي لیلـة العیـد. لـو قـال قائـل: نحـن صاًعا من طعام، ثم �اعها الصاع بر�ال
 أیهما أفضل؟فع، ئع �ائأیهما أفضل له؟ هو �افنعطیه بدل الصاع عشرة ر�االت، 

 ........  طالب:
 ،الالنظر للمعنى، وأننا نعطیه القیمة. لكن هـل مثـل هـذا �سـوغ فـي أمـة تتعبـد �ـاألوامر والنـواهي؟ 

ؤلفـة الهـدي مـن �ثـرة الهـدا�ا ألـوف مُ  أدر�نـا أنحتـاج إلیـه. أال قـال: و ما �سوغ أبًدا، حتى لـو رمـاه 
دفن. مــن نظــر إلــى المعنــى قــال: مثــل هــذا �ــأتي �ــه وتُــ �الحفــارمئــات األلــوف، فتر�ناهــا �حفــر لهــا 

الطر�قــة مــا  شــرع؟ ال. لكنــه أمــر حتمــي ال بــد منــه، هــذه عبــادة، هــذا دیــن، �ــون النــاس أســاءوا فــي
 ،و�طبخـه ،و�جعلـه فـي قـدر ،و�قطعـه إرً�ـا ،من یذ�ح الهدي بنفسـهفقد وجد  .اُینسب إلى الشرع هذ
وترتبـــت علیـــه  ،أدى الغـــرض مـــن الهـــدي الـــذي و�ـــوزع علـــى النـــاس، هـــذا ،و�قـــف فـــي الطرقـــات

؟ نعــم العــج والــثج أفضــل ء...الؤ هــف و�تر�ونــه ن یــذ�حون و�مشــو  نیذالمصــلحة �املــة. أمــا النــاس الــ
ا لهــا مــدخل، هــو برئــت ذمتــه مــن هــذا الهــدي، لكنــه أســاء فــي الحــج، لكــن یبقــى أن المعــاني أ�ًضــ

 كیفیة تصر�فه. 
 "و�ذا �انــت المعــاني غیــر معتبــرة �ــإطالق، و�نمــا تعتبــر مــن حیــث هــي مقصــود الصــیغ؛ طالــب:

ح ألنهـا مـع المعـاني �األصـل مـع الفـرع، وال �صـ ؛فاتباع أنفس الصیغ التـي هـي األصـل واجـب
 �كفي من التنبیه على رجحان هذا النحو ما ُذكر. اتباع الفرع مع إلغاء األصل، و 

والثاني من النظر�ن: هو من حیث ُ�فهم مـن األوامـر والنـواهي قصـد شـرعي �حسـب االسـتقراء، 
ومــا �قتــرن بهــا مــن القــرائن الحالیــة أو المقالیــة الدالــة علــى أعیــان المصــالح فــي المــأمورات، 

ــه:  ــَالَة}{أَ والمفاســد فــي المنهیــات، فــإن المفهــوم مــن قول ــوا الصَّ ] المحافظــة ٧٢[األنعــام:  ِقیُم
الرفــق �ــالمكلف خــوف  »اكلفــوا مــن العمــل مــا لكــم �ــه طاقــة«علیهــا واإلدامــة لهــا، ومــن قولــه: 
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العنت أو االنقطاع، ال أن المقصود نفـس التقلیـل مـن العبـادة، أو تـرك الـدوام علـى التوجـه هلل. 
 .]"٩[الجمعة:  {َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْ�ِر للااَِّ}و�ذلك قوله: 

لـو ف، هل المقصود من هذا أنك ال تقرأ في الیـوم إال سـاعة، »اقرأ القرآن في سبع«�عني لما �قال: 
؟ ال. المقصـــود مـــن التقلیـــل أال تنقطـــع، وأن تتـــدبر مـــا تقـــرأ، لـــیس اقـــرأت ســـاعة إًذا صـــرت مخالًفـــ

صـبح أقرأ في الساعة خمسة أجزاء، وأر�د أن أقـرأ �عـد صـالة ال المقصود التقلیل. �عني لو قال: أنا
أختم فـي یـومین؟ قـال: فـو�عد صالة العصر سـاعة، �حیـث أقـرأ  ،و�عد صالة الظهر ساعة ،ساعة

بع »اقرأ القرآن في سبع«ال  وال فـي  قف ال تقرأ، ولـن تتغیـر طر�قتـك ال فـي القـراءةف، إذا انتهى السُّ
ــ لكــنالتــدبر،  ل وقــت، بــدل مــا تقــرأ ثــالث ســاعات �ــالیوم تقــرأ ســاعة واحــدة. هــل هــذا المســألة تقلی

أن تشـغل هـذا الوقـت  ]. المقصود٩٩[الحجر:  {َواْعُبْد َر�ََّك َحتَّى َ�ْأِتَیَك اْلَیِقیُن}مقصود الشرع؟ ال، 
وهــو العبود�ــة، ال أن المقصــود منــه أن تقلــل زمــن  ،هــذا العمــر �طاعــة، محقًقــا مــا ُخلقــت مــن أجلــه

 . مقصود أن تلتفت إلى معناها ولبهاإنما ال ،ادةالعب
 طالب: أحسن هللا إلیك، هذا ما هو استنباط أ�ًضا؟ 

 ین؟ أ
 طالب: مسألة أنا استنبطنا أن هذا نص الشارع القصد منه الرفق ولیس... 

 .�قرأ القرآن في یوم اعبد هللا بن عمرو مندفعً  ءجيلكنه ظاهر، لما � ،استنباط بلى
 . نعم طالب:

 ،، هـل المقصـود الشـهر ذاتــه»اقـرأ القـرآن فـي شــهر«: -علیـه الصــالة والسـالم-و�قـول لـه الرسـول 
 ر�ع ساعة؟  ا فيواحدً  اوأنه ما �قرأ في الیوم إال جزءً 

 طالب: ال لكن استنباط.
 استنباط، لكنه مع ذلك قطعي ما �حتاج، معروف أن هذا من أجل الرفق �ه.

 ..... �عني ما یرد علیه طالب:
ثل ما �ـان عبـد هللا بـن عمـرو ومـن معـه عثمـان بـن مظعـون حینمـا قـال واحـد مـنهم: أنـا ال آكـل م

 . ا أصوم الدهر. المقصود الرفق بهماللحم، وأنا ال أنام اللیل، وأن
مــا فالعلــة غیــر منصــوص علیهــا  تلته أنــه إذا جــاءي أّصــذأنــا قصــدي �المــك األول الــ طالــب:

 ا األمر إلى...... ذ�مكن یوجه ه
�قصـد  مـاذافـي حكـم المنصوصـة فـي ظهورهـا، �عنـي الرسـول هـي ، لكن العلل غیـر منصوصـة ال

 من عبد هللا بن عمرو؟
 الظاهر الرفق. طالب:
ك �قـول لـك: �ِهللا مـا أنـا بزائـد ئـهذا مقطـوع �ـه الرفـق، �عنـي �عـض النـاس لـو �جی ،طبًعا ك،بال ش

مـــا �قـــرأ القـــرآن إال مـــن ص مفـــرط ون. شـــخؤ القـــرآن إال فـــي شـــهر؟ تقـــول: ال �ـــا أخـــي الســـلف �قـــر 
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قصـدك تشـق علیـه؟ قصـدك تقر�ـه  ومـاإن السـلف �ختمـون بلیلـة؟  :، ما تقـولى رمضانرمضان إل
 . قلیًال 

لـى إقامـة الجمعـة ع] مقصـوده الحفـظ ٩[الجمعـة:  {َفاْسَعْوا ِإَلـى ِذْ�ـِر للااَِّ}"و�ذلك قوله:  طالب:
ٍر مجـرى ] جـا٩عة: [الجم {َوَذُروا اْلَبْیَع}، وقوله: وعدم التفر�ط فیها، ال األمر �السعي إلیها فقط

لًقـا التو�ید لذلك �النهي عن مال�سة الشاغل عن السـعي، ال أن المقصـود النهـي عـن البیـع مط
 .في ذلك الوقت، على حد النهي عن بیع الغرر، أو بیع الر�ا، أو نحوهما"

 �عني هل النهي عن البیع لذاته أو ألمر خارج؟ 
 خارج.أمر  طالب:

 نعم. ألمر خارج. نعم.
�قــاع المفهــوم مــثًال قصــد الشــارع إلــى تــرك إ »ال تصــوموا یــوم النحــر«"و�ــذلك إذا قــال:  طالــب:

 .الصوم فیه خصوًصا"
 . نعم. لذاته

دخل یــالرفــق �ــالمكلف أن ال  »ال تصــوموا الــدهر«، أو قولــه: »ال تواصــلوا«"ومــن قولــه:  طالــب:
، �ـان یواصل و�سرد الصوم -علیه الصالة والسالم-ذلك �ان فیما ال �حصیه وال یدوم علیه، ول

، -علیــه الصــالة والســالم-�صــوم حتــى �قــال: ال ُ�فطــر، و�فطــر حتــى �قــال: ال �صــوم. وواصــل 
ــا �ــأن مغــزى النهــي الرفــق والرحمــة؛ ال أن  وواصــل الســلف الصــالح مــع علمهــم �ــالنهي، تحقًق

ا راجـع سـائر األوامـر والنـواهي التـي مغزاهـ مقصود النهي عدم إ�قـاع الصـوم وال تقلیلـه. و�ـذلك
ال  إلــى هــذا المعنــى. �مــا أنــه قــد ُ�فهــم مــن مغــزى األمــر والنهــي اإل�احــة، و�ن �انــت الصــیغة

 .تقتضي بوضعها األصلي ذلك"
ـَالُة َفاْنَتِشـُروا}. ال سیما إذا �ان �عد نهي ي عـن البیـع ثـم إذا ]، ُنهـ١٠[الجمعـة:  {َفـِإَذا ُقِضـَیِت الصَّ

ِ}انتشـروا فالصـالة  قضیت و�ن  ،لوجـوبلإنـه  :]، فهـذا ال �قـال١٠[الجمعـة:  {َواْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـِل للااَّ
نعــوا مــن مُ هــم ]؛ ألن٢[المائــدة:  {َوِ�َذا َحَلْلــُتْم َفاْصــَطاُدوا}كانــت الصــیغة فــي األصــل تقتضــي، مثــل: 

 . الصید ثم ُأبیح لهم
  كونه....ل ؛قد ال �سلم أنه �عاد لإل�احة �ا شیخ طالب:

إل�احـة، و�ختـار �عضـهم أن لالمتقرر عند أهل العلم عنـد جلهـم أن األمـر �عـد الحظـر  :هم �قولون 
حسـب �األمر �عود إلى ما �ان علیه قبل الحظر. نعم. فالصید �عد الحـل مـن اإلحـرام ال شـك أنـه 

ــ ،الحاجــة الداعیــة إلیــه، قــد �كــون مضــطر�ا لألكــل یلة م �كــن َثــم وســإذا لــ افیكــون حینئــٍذ الصــید واجًب
 . غیره

ـَالُة َفاْنَتِشـُروا ِفـي ]، ٢[المائـدة:  {َوِ�َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا}"كقوله تعالى:  طالب: {َفـِإَذا ُقِضـَیِت الصَّ
]؛ إذ ُعلم قطًعا أن مقصود الشارع لیس مال�سة االصطیاد عند اإلحـالل، ١٠[الجمعة:  اْألَْرِض}
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، و�نما مقصوده أن سبب المنع من هذه األشیاء قـد زال، وهـو وال االنتشار عند انقضاء الصالة
 انقضاء الصالة وزوال حكم اإلحرام. فهذا النظر �عضده االستقراء أ�ًضا، وقد مر منه أمثلة. 

 لیهـا، فلـووأ�ًضا، فقد قام الدلیل على اعتبار المصالح شـرًعا، وأن األوامـر والنـواهي مشـتملة ع
لفـرض أن الكنَّا قد خالفنا الشارع مـن حیـث قصـدنا موافقتـه؛ فـإن  ،تر�نا اعتبارها على اإلطالق

ا قـد أهملنـ هذا األمر وقع لهذه المصلحة، فإذا ألغینا النظر فیها في التكلیف �مقتضى األمر �نا
 في الدخول تحـت حكـم األمـر مـا اعتبـره الشـارع فیـه، فیوشـك أن نخالفـه فـي �عـض مـوارد ذلـك

 -المعلیه الصالة والسـ-لصیام قد جاء النهي عنه، وقد واصل األمر؛ وذلك أن الوصال وسرد ا
هـاهم ن�أصحا�ه حیث نهاهم فلم ینتهوا. وفي هذا أمـران إن أخـذنا �ظـاهر النهـي؛ أحـدهما: أنـه 

افهة، لكــانوا قــد عانــدوا نهیــه �المخالفــة مشــ اظــاهرً فلــم ینتهــوا، فلــو �ــان المقصــود مــن النهــي 
 .ل بهذا ما فیه"وقابلوه �العصیان صراًحا، وفي القو

إن  :وزاد، هـل نقـول »اقـرأ القـرآن فـي سـبع وال تـزد«مثل صنیع عبـد هللا بـن عمـرو حینمـا قـال لـه: 
ا شـفقة ورفًقـ ؛نقول: عبد هللا بن عمرو فهم أن هذا من أجلـه أمهذه معاندة من عبد هللا بن عمرو، 

 . �منعتزود من الطاعة فال یوجد ما �ه، فهو أعرف طاقته وقدرته و�ر�د أن ی
ــب: ــ" طال ــو � ــه، ول ــوا نهی ــم �متثل ــه واصــل بهــم حــین ل ــان واآلخــر: أن ــى ظــاهره لك ان النهــي عل
 ."تناقًضا

 كیف ینهى عن الوصال و�واصل؟ 
مــا "وحاشــا هلل مــن ذلــك، و�نمــا �ــان ذلــك النهــي للرفــق بهــم خاصــة، و��قــاًء علــیهم، فل طالــب:
 .لم..."

 .-علیه الصالة والسالم-ال، واصل هو 
 .... ... طالب:

 وانتهى الشهر، ولو تم الشهر لواصل بهم، لزاد. اهو واصل بهم لیلتین أو ثالثً 
 .........  طالب:

 . �ارتكاب محرم من �اب التنكیل، لكن هل �كون التنكیل �محرم، �ارتكاب محرم؟ ما �كون التنكیل
ــم �ســامحو  طالــب: ــیهم، فلمــا ل ــاًء عل ــك النهــي للرفــق بهــم خاصــًة و��ق ا أنفســهم "و�نمــا �ــان ذل

أن ُیـر�هم  -علیـه الصـالة والسـالم-�الراحة، وطلبوا فضیلة احتمال التعـب فـي مرضـاة هللا؛ أراد 
هـو  -علیه الصالة والسالم-�الفعل ما نهاهم ألجله، وهو دخول المشقة، حتى �علموا أن نهیه 

. وأ�ًضـا، الرفق بهم، واألخلق �الضعفاء الذین ال �صبرون على احتمال الألواء في مرضاة ر�هم
وأمـر �أشـیاء، وأطلـق القـول فیهـا إطالًقـا  ،نهـى عـن أشـیاء -علیه الصالة والسالم-فإن النبي 

لیحملها المكلف في نفسه وفي غیره على التوسط، ال على مقتضى اإلطالق الذي �قتضیه لفـظ 
خالق األمر والنهي، فجاء األمر �مكارم األخالق وسائر األمور المطلقة، والنهي عن مساوئ األ
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وسائر المنـاهي المطلقـة، وقـد تقـدم أن المكلـف ُجعـل لـه النظـر فیهـا �حسـب مـا �قتضـیه حالـه 
 .ومنته، ومثل ذلك ال یتأتى مع الحمل على الظاهر مجرًدا من االلتفات إلى المعاني"

فُیتــرك مثــل هــذا للمكلــف لینظــر األصــلح، واألصــلح فــي إطــار الشــر�عة الوســط، مثــل مــا جــاء فــي 
ولهـا  ،ما جـاء فـي الشـجاعة، مثـل مـا جـاء فـي الغیـرة، مثـل مـا جـاء فـي جمیـع الخـاللالكرم، مثل 

 . طرفان ووسط، والمطلوب الوسط
قبـل  عن بیـع الغـرر، وذ�ـر منـه أشـیاء، �بیـع الثمـرة -علیه الصالة والسالم-"وقد نهى  طالب:

ا تنع علینـصیغة، امأن ُتْزِهي، و�یع حبل الحبلة، والحصاة، وغیرها. و�ذا أخذنا �مقتضى مجرد ال
شـبة بیع �ثیر مما هو جـائز بیعـه وشـراؤه، �بیـع الجـوز واللـوز والقسـطل فـي قشـرها، و�یـع الخ

لحوانیـت بل �ان �متنع �ل ما فیه وجه مغیـب، �الـد�ار وا ،والمغیبات في األرض، والمقاثي �لها
ذا ز. ومثـل هـالمغیبة األسس واألنقاض، وما أشبه ذلك مما ال �حصى ولم �أت فیه نص �ـالجوا

ال �صــح فیــه القــول �ــالمنع أصــًال؛ ألن الغــرر المنهــي عنــه محمــول علــى مــا هــو معــدود عنــد 
بــع فیــه العقـالء غــرًرا متــردًدا بـین الســالمة والعطــب، فهـو ممــا ُخــص �ـالمعنى المصــلحي، وال ُیت

 .اللفظ �مجرده"
 الكـون فـي األعمـدة حدیـد �الجـدران واألعمـدة و�ـذا، ألـیس مـن الغـرر أن � امعمورً  لو تشتري منزًال 
 تعرف سمكه؟ 

 .بلى طالب:
إن هـذا داخـل  :وفي القواعد أشـیاء مغیبـة عنـك ال �مكـن أن تصـل إلـى �نههـا وحقیقتهـا؟ هـل نقـول

فــي النهــي عــن بیــع الغــرر؟ هنــاك غــرر یتســامح النــاس فیــه، وغــرر ال ُیتســامح النــاس فیــه. مــن 
لیـوم وفیهـا الغـرر الكبیـر الـذي ال �مكـن أن �ستدل بهـذا علـى �عـض الصـور التـي یتـداولها النـاس ا

ومنــه مــا ال ُ�حتمــل.  ،نهــي عــن بیــع الغــرر. لكــن مــن الغــرر مــا �حتمــلهــو ُیتجــاوز، هــذه مكــابرة، 
 نعم. 

تفرقـة بـین "وأ�ًضا، فاألوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساٍو في داللـة االقتضـاء، وال طالب:
لـم عتحر�م أو �راهة ال ُتعلم من النصـوص، و�ن  ما هو منها أمر وجوب أو ندب، وما هو نهي

 .منها �عض فاألكثر منها غیر معلوم"
 . وص، لكن نصوص متصلة ونصوص منفصلةهي ُتعلم من النص

"فاألكثر منها غیر معلـوم، ومـا حصـل لنـا الفـرق بینهـا إال �اتبـاع المعـاني، والنظـر إلـى  طالب:
عنـوي، ولـم نسـتند فیـه لمجـرد الصـیغة، و�ال للـزم المصالح، وفي أي مرتبة تقع؟ و�االستقراء الم

فــي األمــر أن ال �كــون فــي الشــر�عة إال علــى قســم واحــد ال علــى أقســام متعــددة، والنهــي �ــذلك 
أ�ًضــا؛ بــل نقــول: �ــالم العــرب علــى اإلطــالق ال بــد فیــه مــن اعتبــار معنــى المســاق فــي داللــة 
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أسـد أو حمـار، أو عظـیم الرمـاد، أو  الصیغ، و�ال صار ضحكة وهزأة، أال ترى إلى قـولهم: فـالن
 .جبان الكلب، وفالنة �عیدة مهوى القرط، وما ال ینحصر من األمثلة"

 ب""جبـان الكلـ�عنـي �ـر�م،  "عظـیم الرمـاد"�عني بلید،  "حمار"�عني شجاع،  "فالن أسد"نعم. هذه 
 تدل علیه؟ ماذا 

 ........  طالب:
 ال.

 ........  طالب:
 ؟ "جبان الكلب"

 ........  طالب:
خیـف وال � ،وال یتبع �ل أحد ،نعم. �ثرة الزائر�ن، �عني هو من �ثرة الزائر�ن ما ینبح على �ل أحد

 كل أحد؛ ألنه �صیر وقته �له على هذا الحال.
 ........  طالب:

 . �عني طو�لة العنق "وفالنة �عیدة مهوى القرط"و�دل على الكرم، �ثرة الزوار. 
ما ظنـك األمثلة، ولو اعتبر اللفظ �مجرده لم �كن له معنى معقول، ف"وما ال ینحصر من  طالب:

البـول  ؟ وعلى هذا المسـاق �جـري التفر�ـق بـین-علیه الصالة والسالم-�كالم هللا و�الم رسوله 
أ�ا �كر  في الماء الدائم وصبه من اإلناء فیه. وقد حكى إمام الحرمین عن ابن ُسر�ج أنه ناظر

ال لقــول �الظــاهر، فقــال لــه ابــن ســر�ج: أنــت تلتــزم الظــواهر، وقــد قــبــن داود األصــبهاني فــي ا
ول فیمن �عمـل مثقـال ذرتـین؟ فقـال ]، فما تق٧[الزلزلة:  {َفَمْن َ�ْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َیَرُه}تعالى: 

وقـد نقـل  مجیًبا: الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سر�ج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف؟ فتبلد وانقطـع.
ي فـیاض عن �عض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت �عـد المـائتین، وهـذا و�ن �ـان تغالًیـا ع

مـا أن �رد العمل �الظاهر، فالعمل �الظواهر أ�ًضا علـى تتبـع وتغـاٍل �عیـد عـن مقصـود الشـارع، 
 إهمالهــا إســراف أ�ًضــا، �مــا تقــدم تقر�ــره فــي آخــر �تــاب المقاصــد، وســیذ�ر �عــُد إن شــاء هللا

 .تعالى"
 .......  الب:ط

هـذا األصـل، وال شـك أن مراعـاة المصـالح والمفاسـد تا�عـة  ،هو األصل النظر إلى الصیغة واآلمـر
دد لهذا. أهل الظاهر وما جاء عنهم ونقل عنهم ولزموا �ه، الكالم فیه �ثیر، ومن أهل العلم من شـ

الجزء الثـاني  رضة،العا في شأنهم وحقهم، ومنهم من رفع من شأنهم. المقصود أن ابن العر�ي في
 ذم؟  أم�قول: لما جاء القوم الذین هم �الحمیر �طلبون الدلیل في �ل صغیر و�بیر. هذا مدح 

 .ذم طالب:
 �طلبون الدلیل في �ل صغیر و�بیر!



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F۱==E=
=

١٢ 

 : ذم، ذم �ا شیخ.طالب
 ........  طالب:

خطبـاء مسألة الحمیر، لكن هل طلب الدلیل في �ل صغیر و�بیر �قتضي الذم؟ خطیب من ال دع
 ، مـا هـذا الكـالم؟على المنبر یذم طائفة �قـول: مـن عالمـاتهم تقصـیر الثیـاب وحمـل �تـب الحـدیث

 إذا لم تقع العلة موافقة للحكم صار الكالم ینقض �عضه �عًضا.
لــى لكــن �ــا شــیخ النظــر الثــاني هــذا الــذي ذ�ــره المؤلــف، �عنــي مــا �أنــه ُ�جــرئ النــاس ع طالـب:

 یبتها من حیث النظر إلى االلتفات في المعاني...... مسألة النصوص �عني تضعف من ه
ــ  ، ال بــد أن �كــون وال �كــون مــن أهــل الــرأي المجــرد اال، المنصــف ینظــر �ــالتوازن، ال �كــون ظاهر��

 . متوسًطا في أمره
  أحسن هللا إلیكم......... طالب:

ا، ضرر الر�ا وهذا أخف، فاألوامر متفاوتنعم  ة.، �عني ألن هذا أمر شدید جد�
 ........  طالب:

 . ألن النهي عاد ألمر خارج ]؛٩[الجمعة:  {َوَذُروا اْلَبْیَع}ال، الجمهور ما �قتضي الفساد 
 ........  طالب:

 ال، ما نهى عنه إال ألنه تأثر.
 ........  طالب:

 أقول: ما نهى عنه إال لتأثره.
 �ا شیخ الرسول سكت ما حرم �ا شیخ؟  لكن: طالب

 ا نهى؟ ألنه ما یتأثر؟ لكنه نهى، لماذ
 منكر أعظم. طالب:

 ال ال ال، ال لیس المنكر، أمره شدید.
 على محمد. اللهم صلِّ 

 
 


