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 .نعم
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا. طالب:

ل ر إلـى مـا د"ومنها: النظ إتماًما للمسألة الرا�عة: -رحمه هللا تعالى-ل المؤلف أما �عد، فیقو
لبیـان علیه الكتاب في الجملة، وأنه موجـود فـي السـنة علـى الكمـال ز�ـادًة إلـى مـا فیهـا مـن ا

 .والشرح"
 . مبیَّن وأطول، �شتمل علیه وز�ادةذ�رنا فیما سبق أن البیان والشرح �كون أوسع من ال

مفاسـدهما �وذلك أن القرآن الكر�م أتى �التعر�ف �مصالح الدار�ن جلًبا لها، والتعر�ف " طالب:
ــا لهــا، وقــد مــر أن المصــالح ال تعــدو الثالثــة األقســام، وهــي: الضــرور�ات، و�لحــق ب هــا دفًع

 .مكمالتها. والحاجیات، و�ضاف إلیها مكمالتها. والتحسینیات، و�لیها مكمالتها"
الحیــــاة إال بهــــا، والحاجیــــات: تقــــوم الحیــــاة بــــدونها لكــــن مــــع مشــــقة، الضــــرور�ات: مــــا ال تقــــوم 

 . لكنها من �اب التحسین والتكمیل ،والتكمیالت: ال مشقة في تر�ها
 .""وال زائد على هذه الثالثة المقررة في �تاب المقاصد، و�ذا نظرنا إلى السنة طالب:

لكــن �مشــقة  ،قــوم الحیــاة بــدونها�عنــي األكــل والشــرب ضــرورة، الیــوم الســیارة والكهر�ــاء حاجــة ت
شــدیدة، لكــن أمــور الكمالیــات والتحســینیات والتــرف ومــا أشــبه ذلــك قــد �كــون عنــد �عــض النــاس 

واألزمــان تختلــف، فقــد �كــون التحســیني فــي  ،واألوقــات تختلــف ،الحاجــة إلیــه أدعــى مــن �عضــهم
لوا: هــل �أخــذ فــي وقــت والعكــس، فــي وقــت أو فــي مكــان، �عنــي �ــان النــاس إذا ســئ اوقــت حاجی�ــ

لـي، اإلنسان من الز�اة لشراء سیارة أو شراء مكیف أو ثالجة؟ قالوا: ال، هذا تحسـیني، هـذا تكمی
ینــام بــدون مكیــف؟ صــارت حــد هــل هنــاك أمــن غیــر مشــقة. لكــن اآلن و �مكــن أن �عــیش بدونــه 

 . اس مشت أمورهم بدونها لما فقدوهاحاجات. وقد تتغیر األحوال وتكون �مالیات؛ ألن الن
 بها أصوالً  "و�ذا نظرنا إلى السنة وجدناها ال تز�د على تقر�ر هذه األمور، فالكتاب أتى طالب:

 .َیرجع إلیها"
 "ُیرجع"

 ال تجـد فـي"ُیرجع إلیها، والسـنة أتـت بهـا تفر�ًعـا علـى الكتـاب و�یاًنـا لمـا فیـه منهـا، فـ طالب:
صـلت ا تأصلت في الكتاب تفالسنة إال ما هو راجع إلى تلك األقسام. فالضرور�ات الخمس �م

. فــي الســنة، فــإن حفــظ الــدین حاصــله فــي ثالثــة معــان، وهــي: اإلســالم، واإل�مــان، واإلحســان
 فأصــــــــلها فــــــــي الكتــــــــاب، و�یانهــــــــا فــــــــي الســــــــنة، ومكملــــــــه ثالثــــــــة أشــــــــیاء، وهــــــــي:

 لطارئ فيالدعاء إلیه �الترغیب والترهیب، وجهاد من عانده أو رام إفساده، وتالفي النقصان ا
 .أصله"

 . ألولى من الضرورات خمس حفظ الدین�عني هذا في حفظ الضرورة ا
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ثة "وأصل هذه في الكتاب و�یانها في السنة على الكمال. وحفظ النفس حاصله في ثال  طالب:
ود ، وهي: إقامة أصـله �شـرعیة التناسـل، وحفـظ �قائـه �عـد خروجـه مـن العـدم إلـى الوجـمعانٍ 

ه من داخـل، والملـبس والمسـكن، وذلـك مـا �حفظـه من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما �حفظ
وذلـك  من خارج. وجمیع هذا مذ�ور أصله في القرآن ومبیَّن في السنة، ومكمله ثالثة أشیاء،

 .حفظه على وضعه في حرام"
 "عن"، "عن".

ذلـك و "ومكمله ثالثة أشیاء، وذلك حفظه عن وضعه في حرام �الزنـا،  أحسن هللا إلیك. طالب:
النكــاح الصــحیح، و�لحــق �ــه �ــل مــا هــو مــن متعلقاتــه، �ــالطالق، والخلــع، �ــأن �كــون علــى 

مـا ال  واللعان، وغیرها، وحفظ ما ُیتغذى �ـه أن �كـون ممـا ال �ضـر أو �قتـل أو �فسـد، و�قامـة
 .تقوم هذه األمور إال �ه من الذ�ائح والصید، وشرعیة الحد والقصاص"

 . ]١٧٩[البقرة:   ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة}{َوَلُكمْ �عني للحفاظ على النفس، القصاص والحد: 
ــب: ــد دخــل حفــظ النســل فــي هــذا القســم،  طال ــك. وق ــة، وأشــباه ذل "ومراعــاة العــوارض الالحق

�تنمیته و وأصوله في القرآن، والسنة بینتها، وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في األمالك 
 .أن ال �في"

 ؟"�فنى"أم  "�في"
 ."و�تنمیته أال �في ومكمله دفع العوارض"  إلیك،أال �في" أحسن هللا" طالب:
 ال ال.
 .......  "ال �فنى" طالب:

 ؟"ال �في" �یف، "ال �فنى"نعم. نعم. 
 ."ال �في" طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 الصدقة. لئال تأكلها ؛�االتجار �أموال األیتام -علیه الصالة والسالم-، �ما أمر النبي "ال �فنى"
 .. ..... طالب:
 ."�فنى"
 .......  طالب:

 ؟"�في" �یف "�في"؟ ال، ماذا
 ....... ال �في ........ طالب:

 �عني ینقص؟
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 .نعم طالب:
 . نقص ال بد من النقص نهالفناء، ألال 

ان، "و�تنمیته أن ال �فنـى ومكملـه دفـع العـوارض وتالفـي األصـل �ـالزجر والحـد والضـم طالب:
ي فــیتنــاول مــا ال �فســده واالمتنــاع ممــا �فســده، وهــو  وهــو فــي القــرآن والســنة. وحفــظ العقــل
 .القرآن، ومكمله شرعیة الحد أو الزجر"

ى ال ُیتعـدى علیـه فیصـاب صـاحبه �ـالجنون، أو یتعـد اأو دائًمـ احفظ العقل ممـا �فسـده إمـا مؤقًتـ
ء مــن الحفــاظ صــاحبه علــى نفســه فیذهبــه �ــالخمور والمخــدرات والمســكرات، فتحــر�م هــذه األشــیا

  . لضرور�ات الخمسعلى ا
"ومكمله شرعیة الحد أو الزجر، ولیس في القرآن له أصـل علـى الخصـوص، فلـم �كـن  طالب:

لــه فــي الســنة حكــم علــى الخصــوص أ�ًضــا، فبقــي الحكــم فیــه إلــى اجتهــاد األمــة، و�ن ُألحــق 
 .�الضرور�ات حفظ العرض، فله في الكتاب أصل"

 �عني �یف لیس فیه حد؟ 
 .......  طالب:
هــة اإلزالــة ج]، مــا قیــل: العقــل �العقــل، هــذا مــن ٤٥[المائــدة:  {الــنَّْفَس ِ�ــالنَّْفِس}مــا فیــه مثــل ألنــه 

دیث والذهاب. لكن اإلزالة مؤقتة فیها الحد، حد الشـرب والتعز�ـر فیمـا إذا لـم یرتـدع �الحـد فـي حـ
ــاقتلوه«معاو�ــة:  نــواحي المقصــود أن الشــر�عة مــا تر�ــت شــیًئا فــي جمیــع ف. »إذا شــرب الرا�عــة ف
ــْن َشــْيٍء}الحیــاة:  ــاِب ِم ــا ِفــي اْلِكَت ْطَن ــا َفرَّ واحي الحیــاة ]، ومــن یــزعم أن �عــض نــ٣٨[األنعــام:  {َم

 . سلطان الشر�عة فقد اتهمها �النقصتخرج عن 
 "و�ن ألحق �الضرور�ات حفظ العرض، فله في الكتاب أصل شـرحته السـنة فـي اللعـان طالب:

اب رور�ات، ولك أن تأخذها علـى مـا تقـدم فـي أول �تـوالقذف؛ هذا وجه في االعتبار في الض
ذلـك  المقاصد، فیحصل المـراد أ�ًضـا. و�ذا نظـرت إلـى الحاجیـات اطـرد النظـر أ�ًضـا فیهـا علـى

 الترتیــب أو نحــوه، فــإن الحاجیــات دائــرة علــى الضــرور�ات، و�ــذلك التحســینیات. وقــد �ملــت
�سـهل شيء، واالستقراء یبین ذلـك، و قواعد الشر�عة في القرآن وفي السنة، فلم یتخلف عنها 

 علــى مــن هــو عــالم �الكتــاب والســنة، ولمــا �ــان الســلف الصــالح �ــذلك قــالوا �ــه ونصــوا علیــه
ف إلـى مز�ـد، فـإن دوران الحاجیـات علـى التوسـعة،  حسبما تقدم عن �عضهم فیـه. ومـن تشـوَّ

ي ُة الـرخص فـوالتیسیر، ورفع الحرج، والرفـق. فبالنسـبة إلـى الـدین �ظهـر فـي مواضـَع شـرعی
رفــع الطهــارة، �ــالتیمم، ورفــع حكــم النجاســة فیمــا إذا عســر إزالتهــا، وفــي الصــالة �القصــر، و 

 .القضاء في اإلغماء"
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و ملحـق إذا تعدى ثالثة األ�ام؛ ألنه یلحق �الجنون فیرفع عنه القلم، وما دونها فهـ "في اإلغماء"
ابـن عبـد البـر فـي االسـتذ�ار. �النوم �جب فیه القضاء. وهذا معروف فـي قصـة عمـار، و�سـطه 

 . ة مثل ابن عبد البر في االستذ�ارما فیه أحد �حث المسأل
 .......  طالب:

 ًئایشـ أو ا�عطونه منومً  أوشبهه  أویدخل في غیبو�ة اختیار�ة أو إجبار�ة؟ إذا �ان اختیار�ة بنج 
 إذا تعدى ثالثة أ�ام ما �قضي. ،هذا ال بد أن �قضي، إجبار�ة ما فیه

 حتى لو طالت �ا شیخ؟ :طالب
 فمن �اب أولى. إذا طالت

لك "والجمع، والصالة قاعًدا وعلى جنب، وفي الصوم �الفطر في السـفر والمـرض، و�ـذ طالب:
 ســائر العبــادات. فــالقرآن إن نــص علــى �عــض التفاصــیل �ــالتیمم والقصــر والفطــر فــذاك، و�ال

ة عـدة والتـرخص �حسـبها، والسـنفالنصوص على رفع الحرج فیه �افیـة، وللمجتهـد إجـراء القا
تـة أول قائم بذلك. و�النسبة إلى النفس أ�ًضا �ظهر في مواضـع منهـا مواضـع الـرخص، �المی

قـة الـدم للمضطر، وشرعیة المواسـاة �الز�ـاة وغیرهـا، و��احـة الصـید و�ن لـم یتـأتَّ فیـه مـن إرا
مــن غیــر تســمیة المحــرم مــا یتــأتى �الــذ�اة األصــلیة. وفــي التناســل مــن العقــد علــى البضــع 

ق صداق، و�جازة �عض الجهاالت فیـه بنـاًء علـى تـرك المشـاحة �مـا فـي البیـوع، وجعـل الطـال 
ى المـال ثالًثا دون ما هو أكثر، و��احة الطالق من أصله، والخلـع، وأشـباه ذلـك. و�النسـبة إلـ

 صـةأ�ًضا فـي التـرخیص فـي الغـرر الیسـیر، والجهالـة التـي ال انفكـاك عنهـا فـي الغالـب، ورخ
َلم والعرا�ا"  .السَّ

علـم تمثل أسـس البنیـان وأصـول الجـدر مـثًال، �عنـي هـل یلـزم أن  "الجهالة التي ال انفكاك عنها"
و�ــم فیهــا مــن �ــیس مــن األســمنت  ،و�ــم فیهــا مــن ســیخ ،ومــا طولهــا ،حقیقــة القاعــدة مــا عرضــها

 . اذا متجاوز ما لم �كن الخلل بیِّنً الغرر في مثل ه أموالرمل �التفصیل؟ 
توسـعة "ورخصة السلم والعرا�ا، والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها، ومنـه ال طالب:

جهـة  في ادخار األموال و�مساك ما هو فوق الحاجة منها، والتمتع �الطیبات من الحالل على
 .القصد"

 . خر ألهلهیدّ  -علیه الصالة والسالم-�عني إلى مدة عام �ما �ان النبي 
سـبة الطیبات من الحالل على جهـة القصـد مـن غیـر إسـراف وال إقتـار. و�الن"والتمتع � طالب:

 ه، وعن المضطر علـى قـول مـن قـال �ـه فـي الخـوف علـىإلى العقل في رفع الحرج عن الُمكرَ 
النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك، �ـل ذلـك داخـل تحـت قاعـدة رفـع الحـرج؛ 

 .ألن أكثره اجتهادي، و�ینت السنة منه ما ُ�حتذى حذوه"
 . یسة فهذا مرده الجتهاد أهل العلملت األصول، وأما التفر�عات �األق�عني أصَّ 
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ــ" طالــب: ال  ر مــن ذلــك فــي الكتــاب، فالســنةفرجــع إلــى تفســیر مــا ُأجمــل مــن الكتــاب، ومــا ُفسِّ
 تعدوه وال تخرج عنه. 

الق ومـا وقسم التحسینیات جاٍر أ�ًضا �جر�ان الحاجیات، فإنها راجعة إلى العمـل �مكـارم األخـ
ذا هـ �حسن في مجاري العادات، �الطهارات �النسبة إلى الصلوات، على رأي من رأى أنها من

یـب القسم، وأخذ الز�نة مـن اللبـاس ومحاسـن الهیئـات والطیـب ومـا أشـبه ذلـك، وانتخـاب األط
رفق واألعلــى فــي الز�ــوات واإلنفاقــات، وآداب الرفــق فــي الصــیام. و�النســبة إلــى النفــوس �ــال
أو  واإلحسان، وآداب األكل والشرب، ونحـو ذلـك. و�النسـبة إلـى النسـل، �اإلمسـاك �ـالمعروف

 اإلحسان، من عدم التضـییق علـى الزوجـة، و�سـط الرفـق فـي المعاشـرة، ومـا أشـبهالتسر�ح �
لبـذل ذلك. و�النسبة إلى المال، �أخذه من غیر إشراف نفس والتورع في �سـبه واسـتعماله، وا
مالها، منه على المحتاج. و�النسبة إلى العقل، �مباعدة الخمر ومجانبتها و�ن لم �قصـد اسـتع

ق. فجمیع هذا له ] یراد �ه المجانبة �إطال ٩٠[المائدة:  {َفاْجَتِنُبوُه}لى: بناًء على أن قوله تعا
 .أصل في القرآن بینه الكتاب على إجمال أو تفصیل أو على الوجهین مًعا"

 ]، واجتنا�ه �قتضي إراقته.٩٠[المائدة:  {َفاْجَتِنُبوُه}
 .......  طالب:

قـت و وتر�ته ما تم االجتناب �اعتبار أنـك فـي  �قتضي اإلراقة االجتناب؛ ألنك لو اجتنبته �الفعل
مــن األوقــات تنســى أنــه خمــر، تقــول: هــو عصــیر، أو �ــأتي مــن ال �عــرف حقیقتــه فیشــرب منــه، 

 ،�شـرب  ما أنا �شـار�ه وال عنـدي أحـدواالجتناب المباعدة، فعلى هذا تجب إراقته. وال �قال: �هللاِ 
 �ه حر�ق!  ئنطف قال: ؟تبقیه ذافلمافنبقیه.  ،وال یتوقع منه الضرر ،والخطر زائل

 یز�د الحر�ق. طالب:
 . أنه یتخذه سترة! قیل هذا الكالم هذا علة، مثل من �قول إذا سجد لصنم احتمال

 .......  طالب:
تكمیلــي، تحســیني �عنــي تكمیلــي، الغســلة الثالثــة مــثًال فــي الوضــوء تكمیلــي ولیســت بواجبــة، ال 

 لمسألة.یترتب علیها خلل في، لیست ضرورة في ا
 .......  طالب:

الطهـــارات نعـــم. الز�ـــادة علـــى القـــدر الواجـــب، الواجـــب ضـــروري، و�ختلـــف أ�ًضـــا �ـــاختالف قـــوة 
 .ا�كون حاجی�  ا، أحیاًنا �كون واجبً افیكون ضرور��  االوجوب، أحیاًنا �كون شرطً 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
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، ااجــب الــذي ال یتــأثر الواجــب �ــه �صــیر تحســینی� طهــارة �عضــها تحســیني، القــدر الزائــد علــى الو 
منه ما هو ضـروري مـا تتوقـف العبـادة علـى صـحة هـذا الضـروري، مـا تصـح العبـادة  ه،تدرج فی

نمـا إنه �منزلة الحاجي، ومـا تصـح العبـادة معـه وال یـؤثر إ :بدونه مع اإلثم هذا نستطیع أن نقول
 هذا �مالي.فهو ز�ادة في األجر 

 .......  طالب:
 أنت ما تشعر، لكن الحكم �ختلف، أنت تظن أن الغسلة الثالثة مثل األولى؟ 

 .......  طالب:
ة ألن المسـأل ؛�قولـهأحـد  هنـاك�الوضوء مثل األولـى؟ مـا إن الغسلة الثالثة  :�قولأحد هل هناك 

إن الجهر �القراءة سنة، الجهر في موضـعه سـنة، وعـدم الجهـر فـي موضـعه  :إذا قالوا ..مسألة.
ســنة هــذه، هــذا  :ة. طیــب لــو صــلینا مــع واحــد �صــلي الفجــر �لهــا ســر�ة؟ مــا �كفینــا أن نقــولســن

إذا  -علیــه الصــالة والســالم-معانــد هــذا مخــالف لشــر�عة اإلســالم، هــذا منــاقض لســنة الرســول 
 اطرد فعله ذلك، لكن لو ترك الجهر بیوم من األ�ام؟ تتفاوت �حسب قوة ما ورد فیها من النص،

أو معارضـة ومعانـدة أو مـا  فتطبیـق مـن االسـتهتار أو االسـتنكا�صـاحب هـذا ال ثم �عد ذلك مـا
 و�ان سنة یز�ده قوة ما �حتف �ه من معاندة. اأشبه ذلك، حتى لو �ان تحسینی� 

 مشكلة �ا شیخ في هذا المقصد على العبادات.الهو إطالق عبارة تحسیني هي  طالب:
 الغسلة الثالثة، الغسلة الثالثة.

 ق عبارة تحسیني ....... ما یترتب علیها.إطال  طالب:
 :فـال تصـح العبـادة، مثـل مـا نقـول ،هذا ضروري فلیست منازلها واحدة، منها ما یؤثر في العبادة 

وري، مـا ما تقوم الحیاة إال �ه في أمور الدنیا، في أمور الدنیا ما ال تقوم الحیاة إال �ـه فهـو ضـر 
هـذا تحسـیني وتكمیلـي، فقـوم معـه الحیـاة بـدون مشـقة هـذا حـاجي، مـا تفتقوم �ه الحیاة مع مشقة 

وتعــرف محـــالت الكمالیـــات مـــا فیهـــا تمـــر ورز، الكمالیـــات فیهـــا هـــذا؟ مـــا یـــدخل فیهـــا مثـــل هـــذه 
ط، الضــرور�ات. إذا جئنــا إلــى العبــادات، أمــور العبــادات متفاوتــة، منهــا مــا األمــر فیــه أمــر اشــترا

 .م العبادة. �عض األوامر أخف من ذلكوأمر یلحقه �األر�ان، هذا ضروري �النسبة لقیا
�عنــي هــل تظــن المبیــت �مزدلفــة هــو مثــل الوقــوف �عرفــة، تظــن هــذا؟ المبیــت �المحصــب �عــد  

نها�ة أ�ـام لیـالي ِمنـى مثـل الوقـوف �عرفـة أو مثـل المبیـت �منـى؟ هـذه األمـور ُتقـدر �قـدرها علـى 
لكـن هـذا �ـالم أهـل ، یلغـىأن حسب ما ورد فیها من النصوص، والتقسیم �له مـن أصـله ینبغـي 

العلــم، واألمــور تتفــاوت منازلهــا فــي الشــرع حتــى فــي العبــادات، �عنــي تظــن صــالة الكســوف مثــل 
صـــالة الجمعـــة أو صـــالة العیـــد؟ تتفـــاوت هـــذه األمـــور تفاوًتـــا بیًنـــا، التـــراو�ح مثـــل الكســـوف؟ ال، 

دات وفــــي الكســــوف آكــــد. التقســــیم �قــــرب لــــك التصــــور فــــي التفــــاوت فــــي العبــــادات وفــــي العبــــا
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تحسـیني وتكمیلـي  :المعامالت أنها لیست علـى قـدم واحـدة قـدم المسـاواة. مـا هـو �معنـاه إذا قلـت
 أنك تتر�ه، ترف �عني، هذا ما هو �صحیح.

 .......  طالب:
 �لنا لنستفید. نبحث عنه،ي �كشف لنا الحق ذما �خالف، ال

ا اذ: أَونحــن مؤاخــذون �مــأنــه �عنــي لمــا قــال لــه معــ -صــلى هللا علیــه وســلم-.......  طالــب:
 .»ثكلتك أمك �ا معاذ«نقول؟ قال: 
 نعم، مؤاخذ.

  ما �ان �عني �أخذ أي أمر ....... طالب:
، أنـت مؤاخـذ مـن هـذا؟ هـو اوأتیـت فالًنـ امؤاخذ، لكن هل أنت مؤاخذ ببعت واشتر�ت وزرت فالنً 

لمــة یهــوي بهــا داخــل فــي �ــل مــا نقــول، لكــن أنــت مؤاخــذ �ــه، مثــل الغیبــة؟ وهــل الغیبــة مثــل �
ا اإلنسـان سـبعین خر�ًفـا؟ وهــل هـذه الكلمـة التــي یهـوي بهـا فــي النـار سـبعین خر�ًفــا ثـم �خـرج منهــ

مثــل �لمــة الشــرك األكبــر؟ هــي أمــور متفاوتــة جــاءت الشــر�عة بهــا، جــاءت الشــر�عة �التفــاوت، 
لي معروف هذا في النصوص. هو �قـرر أن هـذه األمـور متفاوتـة: منهـا الضـروري، ومنهـا الكمـا

 الحاجي الذي �أثم بتر�ه، ومنها الكمـالي الـذي ال �ـأثم بتر�ـه و�ـؤجر علـى فعلـه وهـو المسـتحب.
 ، من هذه الحیثیة.فقط

 ...أحسن هللا إلیك. طالب:
 حتى تتحول إلى خل �ما �قولون؟.......  طالب:

 نة.ال ال، تجب إراقته، لما نزل تحر�مها أمر النبي �إراقتها فأراقوها، فسالت سكك المدی
 .......  طالب:

ــاْجَتِنُبوُه}اجتنبــاب  فــي  عنــدي أتر�ــهمعنــى االجتنــاب؟ االجتنــاب  مــا]، اجتنــاب، ٩٠[المائــدة:  {َف
 ]؟ ٩٠[المائدة:  {َفاْجَتِنُبوُه}البیت؟ �صدق علیه 

 .......  طالب:
 ال ما ینفع.

 .......  طالب:
مـن الشـمس  أرفعـهأنـا  :تقـولخـل بنفسـه، �عنـي بـدل مـا هـو خمـر إلـى ال، نعم. �عنـي إذا تحـول 

 ألنه تخلل �فعلك. ؛رفعه�حرم علیك  ،یتخلل حتىللظل 
 ؟�حرم طالب:
 نعم. �حرم 

  عدم التضییق على الزوجة هل هو تحسیني؟طالب: شیخ 
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هـذا محـرم، التضـییق فضـرر  �ا أخي، التضییق الـذي یلحقهـا �ـه عدم التضییق التضییق النسبي
وصــار مــن عــاداتهم الخــروج مــن  ،، اآلن النــاس توســعواالــذي �حصــل بهــا الــنقص عــن نظرائهــا

فـي حیـاة النـاس، �عـض  االبیت إمـا لنزهـة أو لألكـل فـي مكـان معـین أو �ـذا، هـذا صـار تحسـینی� 
ـــوِتُكنَّ تطلـــع �مـــا هـــو األصـــل:  یر�ـــدهاالنـــاس �ضـــیق علیهـــا فـــي هـــذا البـــاب مـــا  ـــْرَن ِفـــي ُبُی  }{َوَق

وصـارت تنظـر إلـى نفسـها أنهـا  ،تهم بـذلك �لهـم]، لكن لـو �ـان النـاس جـرت عـاد٣٣[األحزاب: 
 هذا الذي �قصدونه. نعم. فوأن ذلك یبرر لها أن تنكد على زوجها،  ،وأن زوجها ظالم ،مظلومة
ین "فجمیع هذا له أصل في القرآن بینه الكتاب على إجمـال أو تفصـیل أو علـى الـوجه طالب:

مـا ي الفهـم وأشـفى فـي الشـرح، و�نمًعا، وجاءت السنة قاضیًة على ذلك �له �ما هو أوضح فـ
 .المقصود هنا التنبیه، والعاقل یتهدى منه لما لم ُیذ�ر"

 ؟"یهتدي"أو  "یتهدى"
 ."یهتدي" طالب:
 .......  طالب:

 ، �ذا؟"یتهدى"
 .......  طالب:

وقــد تكــرر مثلــه فنحتــاج إلــى تنبیــه آخــر. �عنــي أن  "یهتــدي"ألنــه قــال فــي الحاشــیة: فــي األصــل 
 ما أثبت.الصواب على 

  نعم هذا. طالب:
 : �ستدل."یهتدي"
 . نعم طالب:

 ؟!"یتهدى"�ستدل بها على نظائرها، 
ي. طالب:  �عني یهدِّ

 ؟"یتهدى"معنى  ما
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 تر�ث وتأمل.

 یتدهده.
 .یتدهده طالب:

 . رج. نعم. على �ل حال المعنى واضحیتدهده یتدح
 .ذ�ر مما أشیر إلیه، و�اهلل التوفیق""والعاقل یهتدي منه لما لم یُ  طالب:

 ."ومنها: النظر"�عني مثل ما �أتي في األصول والفروع المقیسة علیها، 



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱٤==E=
=

١٠ 

 ."ومنها: النظر إلى مجال االجتهاد الحاصل" طالب:
 قف على هذا.

 .......  طالب:
 "."یتهدى�ِهللا ما �انت لي 

}طالب:   ] .......٣٥س: [یون {َأَفَمْن َیْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ
 ؟ماذا

 .......  طالب:
 ؟"ُیتهدى" �یف، "ُیتهدى"
 .......  طالب:
 .......  طالب:

 


