
 
 

 كتابشرح 

 املوافقات للشاطبي

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٢٠/١١/١٤٣٥ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۱==E=
=

٢ 

 .نعم
  الحمد هلل رب العالمین، طالب:

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا 
سـألًة علـى هـذا المعنـى م اوقـد بنـوا أ�ًضـ فصـل:" :-رحمـه هللا تعـالى-فیقول المؤلـف ، أما �عد

ه دل لمــن قــال �ــاألخف �قولــهــل �جــب األخــذ �ــأخف القــولین، أم �أثقلهمــا؟ واســتُ  أخــرى، وهــي:
 .تعالى"

 نعم.  "،اسُتدل" ..أو "،اسَتدل"
 ."األخفواسُتدل لمن قال �" طالب:

ـــین قـــولین: �عنـــي هـــذه مســـألة مفترضـــة فیمـــا إذا تعـــذر التـــرجیح، ـــل  إذا تعـــذر التـــرجیح ب هـــل �می
ا ألن األصل فـي التكـالیف أنهـ ؛أو �میل إلى األثقل ألن هذه سمة الشر�عة، ؛المجتهد إلى األخف

 ذلـك الومـع  ،و�عض التكالیف الظاهرة فیها مشقة على �ثیر من الناس إلزام ما فیه �لفة ومشقة،
 تخرجها عن �ون هذه الشر�عة وأن الدین �سر. 

ُ ِ�ُكُم اْلُیْسَر} �قوله تعالى:" طالب: {َوَما َجَعـَل َعَلـْیُكْم ِفـي وله: ] اآل�ة، وق١٨٥[البقرة:  {ُیِر�ُد للااَّ
یِن ِمْن َحَرٍج} وقولـه:  ،»رال ضـرر وال ضـرا«: -علیه الصالة والسالم-وقوله  ]،٧٨[الحج:  الدِّ

 .»�الحنیفیة السمحة�عثت «
 .�ل ذلك ینافي شرع الشاق الثقیل" 

. ار بین أمر�ن إال اختار أ�سـرهمیِّ ما خُ  -علیه الصالة والسالم-و�عضهم �ستدل على ذلك �كونه 
ت تقــرر قــد أمــا و  التخییــر فــي وقــت التنز�ــل،؟ انتهــى التخییــرأم اآلن األحكــام الشــرعیة فیهــا تخییــر 

 نعم.  ما فیها إال راجح ومرجوح. ما فیها تخییر،ف ،األحكام واستوت الشر�عة و�ملت
ن �ــر�م، والعبــد محتــاج فقیــر، و�ذا وقــع التعــارض بــی "ومــن جهــة القیــاس أن هللا غنــي طالــب:

 .والجواب عن هذا ما تقدم" الجانبین �ان الحمل على جانب الغني أولى.
 لیـه حتـى أغمـي علیـه،الذي أحرم وهو صائم فجلس فـي الشـمس ولـم �ظلـل ع هذا الكالم النظري،

ألنــه التــزم  لمــاذا؟ ،»إن هللا عــن تعــذیب هــذا نفســه لغنــي« :-علیــه الصــالة والســالم-قــال النبــي 
 . ال ال �الدلیل وعمل �الراجح؟

فــإن  إلــى إ�جــاب إســقاط التكلیــف جملــًة، وهــو أ�ًضــا ُمــؤدٍّ  والجــواب عــن هــذا مــا تقــدم،" طالــب:
 .كلیًفا من الكلفة"التكالیف �لها شاقة ثقیلة، ولذلك ُسمیت ت

 .  »وحفت الجنة �المكاره«نعم. 
ئل، "وهي المشقة، فإذا �انت المشقة حیث لحقت في التكلیف تقتضـي الرفـع بهـذه الـدال  طالب:

 .لزم ذلك في الطهارات والصلوات والز�وات والحج"
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مــر نعـم إذا وصــل األ هــذا فیـه مشــقة. �قـول لــك:. نتوضــأ؟ مــا نتوضـأأم یــوم �ـارد نتوضــأ  جـاءإذا 
یِن ْم ِفـي الـدِّ {َوَمـا َجَعـَل َعَلـْیكُ : نعـم الحمـد هلل �حیـث لـو اغتسـل فیـه، إلى حد �كون هذا المـاء قـاتالً 

ِهللا � �قــول: لكــن ابتــداءً  یتــیمم إذا خشــي علــى نفســه. وال وســائل لتدفئتــه،]، ٧٨[الحــج:  ِمــْن َحــَرٍج}
ومـا أشـبه  ج إلـى صـالة الصـبح،ومـا أسـتطیع أن أخـر  ،والجـو �ـارد أتوضـأ، أن الماء �ارد ما أقـدر

  . هذا تضییع للشر�عة هذا الكالم لیس �صحیح، ذلك،
 .والجهاد وغیر ذلك، وال �قف عند حد"والصلوات والز�وات والحج " طالب:

والشــر�عة  ،إنــه فیــه مشــقة :هــل نقــول قتــل،الــذي �قــدم نفســه للقتــل وقــد �ُ  مــا فیــه أشــق مــن الجهــاد،
 . الم ما �صیر صحیًحاذا �ه؟ ما فیه جهاد، سمحة سهلة

 ...... . طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 منصور الماتر�دي؟
 طالب: ..........

 . �مكن ...
ثلـه، مإال إذا لـم یبـق علـى العبـد تكلیـف، وهـذا محـال، فمـا أدى إلیـه وال �قف عند حـد " طالب:

لـى إرجـع حاصـله رفع الشر�عة مع فرض وضعها محال، ثم قال المنتصر لهذا الرأي: إنـه ی فإنَّ 
م أن األصل في المالذ اإلذن، وفي المضار الحرمة، وهو أصل قـرره فـي موضـع آخـر، وقـد تقـد

 .التنبیه على ما فیه في �تاب المقاصد"
و�ـل مـا ینفـع  أن �ل مـا �ضـر محـرم، واألصل فیما �ضر الحرمة، �عني األصل فیما ینفع الحل،

وقـد �كـون  بدلیل خـاص، بدلیل من الخاص،وقد �عارض هذا األصل  األصل، األصل فیه الحل،
 ألنهـا ؛فیرجح جانـب المصـلحة لكن النفع فیه أكثر، ألنه فیه ضرر، ونفعه أكثر؛ ،من وجها ضار� 

 . والعكس غالبة،
 قـــد �كـــون نفعهـــا بنســـبة ثمـــانین �المائـــة، و�صـــرفها األطبـــاء للمرضـــى، ،اآلن العالجـــات الموجـــودة

علـــى أن المصـــلحة  صـــرف بنـــاءً تُ  صـــرف؟مـــا تُ أم صـــرف تُ  وفیهـــا ضـــرر بنســـبة عشـــر�ن �المائـــة،
واحـد �قـول إنـه  لجانب الحظـر والمنـع.ا تغلیبً  ؛صرفلكن لو �انت خمسین وخمسین ما تُ  راجحة،

 ،هـذا عـالج للبهـق والبیـاض :ولمـا قـرأ الورقـة التـي معهـا قـال رأى قارورة صغیرة فیها ماء أبـیض،
 مــا یؤخــذ؟أم هــذا یؤخــذ . فــي ســرطان الجلــدا بً احتمــال أن �كــون ســب والمحظــورات: �عنــي البــرص،

 هذا ضرره راجح وال �أخذه عاقل. 
لمكلـف، منا ذلك األصل هنا، لزم منه أن األصل رفع التكلیف �عد وضـعه علـى ا"و�ذا حكَّ  طالب:

 .ه عدم االلتفات إلى ما تقدم"وهذا �له إنما جرَّ 
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ــا ــو قلن ــأتي �ــه الشــر�عة،إ :�عنــي ل مــا فیــه شــيء إال وفیــه ، تفــع التكلیــفمعنــاه یر  ن �ــل شــاق ال ت
وقـت در أنـك تنـام مـن الصـیام شـاق علـى الـنفس ولـو ُقـ وأصـل التكلیـف إلـزام مـا فیـه �لفـة. مشقة،
 إلـى الشـرب إلـى الطعـام، ،نفسك تشتاق إلى األكـل ألن شاق على النفس؛ إلى أن أفطرت،اللزوم 

فـع أصـل ترت معنـاه أنـه مـا فیـه، عند أهلك، ،في بیتك ،في مكیفك ،وأنت في مخدعك وهذه مشقة،
 . التكالیف �لها ترتفع بهذه

 .......  طالب:
  ما فیه �لفة؟؟ تقولأن تبغي ماذا طیب 
 .......  طالب:

 ؟ الواقع؟ لكن ما فیه �لفة
 .......  طالب:
احمــل هــذه الصــخرة التــي زنتهــا خمســمائة  هــل قالــت الشــر�عة: فیــه آصــار عنــدنا وأغــالل؟ نفــت،
مــا فیــه  مــا عنــدنا آصــار، آصــار وأغــالل، اقــرض النجاســة مــن بــدنك �ــالمقص؟ :هــل قالــت؟ كیلــو

و�ن  ،�لهـا مقـدور علیهـا مـا فیـه تكلیـف �مـا ال �طـاق مثـل مـا �ـان قبلنـا، شيء ال �طیقه المكلف،
 ألنه حتى المترف �شق علیه �ل شـيء، ؛وتفاوت الناس في تقدیر هذه المشقة ،بلغت من المشقة

هـذا معنـاه أنـه  د،ئـألنـه ترفـه زا ؛ي طلعته في الشمس لصالة الظهر شاق�عن ال تصلي؟ نقول له:
 . ال شر�عة

 فإن قیل: فما معنى مراعاة الخالف المذ�ورة في المذهب المالكي؟  "فصل: طالب:
یهـا غیـر فإن الظاهر فیها أنها اعتبار للخالف، فلـذلك نجـد المسـائل المتفـق علیهـا ال ُیراعـى ف

الـراجح  ُروعي فیها قول المخالف، و�ن �ان علـى خـالف الـدلیل ،ا فیهادلیلها، فإن �انت مختلفً 
لـون: �ـل أال تـراهم �قو  ؟عند المالكي، فلم �عامل المسائل المختلف فیهـا معاملـة المتفـق علیهـا

ع مـنكاح فاسد اختلف فیـه فإنـه یثبـت �ـه المیـراث، و�فتقـر فـي فسـخه إلـى الطـالق، و�ذا دخـل 
مـن  لاًة لقـومراعـ ؛�وع ناسًیا تكبیرة اإلحرام، فإنـه یتمـادى مـع اإلمـاماإلمام في الر�وع و�بر للر 

 .ة"قال: إن تكبیرة الر�وع تجزئ عن تكبیرة اإلحرام، و�ذلك من قام إلى ثالثة في النافل
نعـــم مراعـــاة  وعلـــى العـــالم المجتهـــد أن �عمـــل و�فتـــي �مـــا یـــدین هللا �ـــه ممـــا یتـــرجح عنـــده �الـــدلیل،

مـة والقائل �ه ممـن تبـرأ الذ يء من الخفاء في االستدالل أو في الدلیل،الخالف في مسائل فیها ش
یهـا جه علیه �عض العامة ال سیما ممن انتشر قول هذا العالم فیهم �جهات ینتشر فولو وُ  بتقلیده،

ولـم �سـتطع المجتهـد  وال وضـوح فـي المسـألة، وجهـات ینتشـر فیهـا أقـوال أبـي حنیفـة، ،أقوال مالـك
 . و�راعي فیه مثل هذا الخالف نعم، �حیله على مذهبه، ئن إلیه نفسه،الترجیح �شيء تطم

وفیهــا قــول  ن هــذه المســألة مبناهــا علــى األثــر،إ و�عــض النــاس یراعــي فــي التــرجیح اعتبــار القائــل،
ال شك أن اإلمـام مالـك  وحینئذ �قول المفتي: وفیها قول ألبي حنیفة مثًال، لإلمام مالك أو ألحمد،
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 ومسألة أخرى مبناهـا علـى النظـر، ألنها مبنیة على األثر. ؛بي حنیفة في األثروأحمد أمكن من أ
فــال شــك أن العلمــاء لهــم مســالك فــي  مــثًال. ،نعــم، فیقــول مثــل هــذا فــي تــرجیح مــذهب أبــي حنیفــة

 . ي االستدالل لها نوع خفاءتقر�ر �عض المسائل التي ف
 .......  طالب:

 ؟ ینأ
 .......  طالب:

 ال سیما الخالف المعتبر. الخروج من الخالف، �ِهللا إذا أمكن
 .......  طالب:

 .هذا األصل بین االثنین
 .......  طالب:
و�حكم لصـاحب  ،فیها مقطع مسألة بینات ودعاوى ، نظر هذا في مسألة الصلح في القضاءتأنت 

تنظیــر �عنــي هــذا  أر�ــد أن أصــلح بینكمــا، لكــن إذا قــال: الحكــم مــن خــالل هــذه البینــات والــدعاوى.
ا ورضـی، أنـت مـا خالفـت ال األول وال الثـاني لكنه تنظیر عملـي. عملي قد ال ینطبق مائة �المائة،

 ا. جمیعً 
وقــال قــوم  وقــول آخــر فیــه دلیــل أرجــح مــن وجهــة نظــرك أنــت، أنــت عنــدك قــول فیــه دلیــل قــوي،

لهم فخشــیة أن �طــابق قــو  األرجــح مــن حیــث الــدلیل القــول الثــاني خــالف مــا ذ�ــرت أنــت.: آخــرون 
الخــالف ال یترتــب ال ســیما إذا �ــان القــول بتجنــب  تر�ــد أن تبــرئ ذمتــك مــن هــذا الخــالف، الواقــع،

 . علیه تعطیل دلیل
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ارتكـب، ألن الـدلیل ال یـنهض علـى اإللـزام ألنه قد �حمل نفسه على ما ال �حملـه علیـه غیـره؛ ؛ال
ـــة لهـــذا لكـــن  ففتـــى المفتـــي،ا محظـــورً  ـــزم �الفد� ـــل مل ـــدك دلی جـــاءك مســـكین ضـــعیف وأنـــت مـــا عن

 لى اإللزام. إألن النص ال یرقى  انظر في األقوال األخرى؛، المحظور
ل مــن مراعـاًة لقــو ؛وعقــدها �ضــیف إلیهـا را�عــةً  و�ــذلك مـن قــام إلــى ثالثـة فــي النافلـة،" طالـب:

 .�جیز التنفل �أر�ع"
 نعم. . »صالة اللیل مثنى مثنى« ل:أما في صالة اللی هذا في صالة النهار،

فـي عقـود  فیها غیر دالئلها، ومثله جـارٍ  ى"�خالف المسائل المتفق علیها، فإنه ال یراع طالب:
البیع وغیرها، فال �عاملون الفاسـد المختلـف فـي فسـاده معاملـة المتفـق علـى فسـاده، و�عللـون 

فـاعلم أن  مـا تقـرر فـي المسـألة.التفرقة �الخالف، فأنت تراهم �عتبرون الخـالف، وهـو مضـاد ل
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المســألة قــد أشــكلت علــى طائفــة، مــنهم ابــن عبــد البــر، فإنــه قــال: الخــالف ال �كــون حجــًة فــي 
 .وما قاله ظاهر" .الشر�عة

س ولـی عتمـد علیـه؟فكیـف �ُ  لیس من األدلة المتفـق علیهـا وال المختلـف فیهـا، ألنه لیس من األدلة،
دلیــل  نظــر إلیــه و�لحــظ هــو دلیــل هــذا المخــالف،الــذي یُ  المــراد نفــس الخــالف أو المخــالف للقــول،

 . المخالف للخروج من عهدته
تضـیه "فإن دلیلي القولین ال بد أن �كونا متعارضین، �ل واحد منهما �قتضي ضـد مـا �ق طالب:

یه هــو معنــى مراعــاة اآلخــر، و�عطــاء �ــل واحــد منهمــا مــا �قتضــیه اآلخــر أو �عــض مــا �قتضــ
ــدم. ــافیین �مــا تق ــین متن ــذین  الخــالف، وهــو جمــع ب ــد ســألت عنهــا جماعــًة مــن الشــیوخ ال وق

 ى أنهـا الالعبارة ولم �حملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناًء عل أدر�تهم، فمنهم من تأول
د ثــم �عــأصــل لهــا، وذلــك �ــأن �كــون دلیــل المســألة �قتضــي المنــع ابتــداًء، و�كــون هــو الــراجح، 

 .لمعارضة دلیل آخر �قتضي رجحان دلیل المخالف" ؛الوقوع �صیر الراجح مرجوًحا
 ألنـه ال �مكـن والثـاني �قتضـي التحـر�م؛ ،هذه المسألة ال تأتي في قـولین أحـدهما �قتضـي الوجـوب

أو الوجــــوب  بــــل إذا قیــــل �ــــأن المســــألة دائــــرة بــــین التحــــر�م والكراهیــــة، ال تــــأتي؛ فیهــــا االحتیــــاط،
 .وهو محتٍو له ألنه ما ینكره اآلخر، ؛قد �ستروح المفتي ترجیح التحر�م تحباب،واالس

 ومـا �حتــف بهــا. ،�عنـي الحــال ،مثــل هــذه األمـور �قــدرها المجتهـد �قــدرها �ــالنظر علـى �ــل حـال: 
 نعم. 

ا �عـد "فیكون القول �أحدهما في غیر الوجه الذي �قـول فیـه �ـالقول اآلخـر، فـاألول فیمـ طالب:
 وًال بهمـاواآلخر فیما قبلـه، وهمـا مسـألتان مختلفتـان، فلـیس جمًعـا بـین متنـافیین وال قـالوقوع، 

مًعا، هذا حاصل ما أجاب �ه من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس، وحكى لي �عضهم 
ؤال أنه قول �عض من لقي من األشیاخ، وأنه قد أشار إلیه أبـو عمـران الفاسـي، و�ـه ینـدفع سـ

الًفـا علـى أن البـاجي حكـى خ ، إن شـاء هللا.سـیأتي للمسـألة تقر�ـر آخـر �عـدُ اعتبار الخالف، و 
 .في اعتبار الخالف في األحكام، وذ�ر اعتباره"

لى صـ و�ین ما إذا فعل وانتهى. ق في الفتوى بین ما إذا �ان المستفتي یر�د أن �فعل،�عضهم �فرِّ 
أو حـج أو فعـل  ون عـن �قـین.اإل�طـال ال بـد أن �كـ هـل صـالته صـحیحة أو �اطلـة؟ فأتى �سـأل:

مـا �عـد الفعـل �كـون  فمثل هذا �كون الجواب علـى االحتیـاط. و�ین أن �كون قبل الفعل، أي فعل.
 .على إبراء ذمة المفتي والمستفتي على وجه ال �عارض األدلة

و�مكــن تصــحیح هــذا  ت وســافرت إلــى المشــرق أو المغــرب و�ــذا،جــأنــا حج إذا جــاءك مــن �قــول: 
مثل هذا �ختلـف فـیمن جـاء . وفیه من �قول بتصحیح حجه ،�الرجوع فیه مشقة علیه إلزامه الحج،

فمثــل هــذا ال تطلعــه علــى األقــوال المرخصــة ، علمنــي �یفیــة الحــج جــاء �قــول: �ســأل قبــل الحــج،
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بحث له عن مخرج ال �كون مـن �ـاب أن تإذا وقع �مكن  حتى إذا وقع في ذلك الوقت، والمسهلة،
 تتبع الرخص. 

عــن وذ�ــر اعتبــاره  فــي اعتبــار الخــالف فــي األحكــام،ا علــى أن البــاجي حكــى خالًفــ" طالــب:
تنباط، ما جاز أن �كون علًة �النطق جاز أن �كون علـًة �االسـ الشیرازي، واستدل على ذلك �أن

لـده واختلفـوا فـي جـواز أكلـه فـإن ج ،ولو قال الشارع: إن �ل ما لـم تجتمـع أمتـي علـى تحر�مـه
ه غیـر ومـا قالـ ذلك صحیًحا، فكذلك إذا علق هذا الحكـم علیـه �االسـتنباط.�طهر �الد�اغ؛ لكان 

 .ألمر�ن" ؛ظاهر
ــا ــى تحر�مــه: قلن ــي عل ــم تجتمــع أمت ــا ل ــده �طهــر  ،"إن �ــل م ــإن جل ــه ف ــي جــواز أكل ــوا ف واختلف

ثیـر هـذا قـرره �فوأمـا مـا یؤ�ـل ، ألن المسألة معروف أنه اختلف فیها علـى ثمانیـة أقـوال؛ �الد�اغ"
ن لكـن دعونـا ممـا. و�ن �ان �عضهم ال یرى أن جلد المیتة ال �طهر �الـد�اغ مطلًقـ لعلم،من أهل ا

الــد�اغ �حــل : �قــول و�عضــهم �طلــق، �ــغ إذا �انــت میتــة ممــا یؤ�ــل لحمــه.�قــول �أنــه �طهــر إذا دُ 
 .»�غ فقد طهرأ�ما إهاب دُ « سواء �انت من مأكول اللحم أو من غیره: جمیع أنواع الجلود،

 جـدت فـي أسـواق المسـلمینوُ  سـتمتع �ـه،األسواق من الشنط واألحذ�ـة وغیرهـا ممـا �ُ  فما یوجد في 
أ�مـا إهـاب « أال �شـمله عمـوم: وقـد �كـون �عضـها أو �ثیـر منهـا ممـا ال یؤ�ـل لحمـه، واستعملوها،

 ؟»�غ فقد طهردُ 
 .بلى طالب:

أنـــا  :خص قـــال�عنـــي لـــو جـــاءك شـــ وعلیهـــا لـــوازم، ،المســـألة تـــداولها النـــاس واشـــتروها واســـتعملوها
 صالتك �اطلة؟ تقول له:هل  ،من لحم أي لحم مما ال یؤ�ل وصلیت ااشتر�ت خفافً 

 .ال طالب:
لكــن إذا اشــترى  نعــم. لكــن لــو جــاءك قبــل أن �شــتري تدلــه علــى األحــوط. وفیــه وجــه لتصــحیحها،

یبقـــى جلـــود . »�ـــغ فقـــد طهـــرأ�مـــا إهـــاب دُ « ولـــه مستمســـك عمـــوم: ،وأمكـــن التصـــحیح ،واســـتعمل
هـــذه مســـألة أخـــرى غیـــر  هـــذا غیـــر الطهـــارة، ع والنمـــور التـــي جـــاء النهـــي عـــن اســـتعمالها،الســـبا

 .الطهارة
 .......  طالب:

لـده واختلفوا في جـواز أكلـه فـإن ج ،الذي لم تجتمع األمة على تحر�مه ي عندنا،تعلة استنباطیة ال
واختلفــوا فــي جــواز ألن األمــة لــم تجتمــع علــى تحر�مــه ؟ لمــاذا �ــغ،هــذا الجلــد طــاهر لمــا دُ  �طهــر،
 .فهو طاهر أكله،

فإن  واختلفوا في جواز أكله، ،إن �ل ما لم تجتمع علیه األمة على تحر�مه: لو جاءنا نص �قول 
لكــن معــروف أن العلــل المســتنبطة  ســواء �انــت العلــة هــذه منصوصــة أو مســتنبطة. جلــده �طهــر،
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وال  ،ال تـدخل فـي القیـاس ن العلل المسـتنبطةإ :حتى قال �عضهم أضعف من العلل المنصوصة،
  �خالف العلل المنصوصة.ا، وعدمً ا وال یدور معها الحكم وجودً ، �خالف �عم حكمها،

لــى ؛ أحــدهما: أن هــذا الــدلیل مشــترك اإللــزام، ومنقلــب عومــا قالــه غیــر ظــاهر ألمــر�ن" طالــب:
ـــل أن �ســـلِّ  ـــه؛ إذ لقائ ـــالمســـتدل � ـــالنطق جـــاز أن �كـــون عل ـــًة � ًة م أن مـــا جـــاز أن �كـــون عل

ي جـواز فـ�االستنباط ثم �قول: لو قال الشارع: إن �ل ما لم تجتمع أمتي على تحلیله واختلفـوا 
 .أكله، فإن جلده ال �طهر �الد�اغ؛ لكان ذلك صحیًحا"

 م. نع. ألنه ال یراه  ؛والثاني �قول بنقیضه فاألول �قول �النص السابق، الكل �قرر على ما یراه،
لـى جانـب علیه �االستنباط، و�كون هذا القلب أرجح؛ ألنه مائـل إ الحكم "فكذلك إذا ُعلق طالب:

  االحتیاط، وهكذا �ل مسألة ُتفرض على هذا الوجه.
وز أن والثــاني: أن لــیس �ــل جــائز واقًعــا؛ بــل الوقــوع محتــاج إلــى دلیــل، أال تــرى أنــا نقــول: �جــ

 ؟الحائض"ینص الشارع على أن مس 
 ."الحائط" ال،

ن �فســد الحــج، وأن ســخَّ مط یــنقض الوضــوء، وأن شــرب المــاء الالحــائ"علــى أن مــس  طالــب:
 وال �كــون هــذا التجــو�ز ســبًبا فــي المشــي مــن غیــر نعــل �فــرق بــین الــزوجین، ومــا أشــبه ذلــك،

لتجـو�ز اا لم �صح ذلـك دل علـى أن نفـس وضع األشیاء المذ�ورة علًال شرعیًة �االستنباط، فلمَّ 
 .لیس �مسوغ لما قال"
أمـا  ومـا �مكـن أن �قـاس علیـه الشـتراكه �العلـة،، مـا یتناولـه الـنص �عمومـهو  المعول على الـنص،

   ال قیمة لها.فاالحتماالت العقلیة التي ال �سندها الدلیل 
ألمثلـة "فإن قال: إنما أعني ما �صح أن �كون علًة لمعًنى فیـه مـن مناسـبة أو َشـبه، وا طالب:

ن ًضـا فِمـل: لـم تفصـل أنـت هـذا التفصـیل، وأ�قی المذ�ورة ال معنى فیها �ستند إلیه في التعلیل.
�مكـن أن و طرق االستنباط ما ال یلزم فیه ظهور معنى ُ�ستند إلیه، �االطراد واالنعكاس ونحوه، 

قـولین الباجي أشار في الجواز إلى ما في الخالف مـن المعنـى المتقـدم، وال �كـون بـین ال �كون 
  خالف في المعنى.

ل أخر عــن تقر�ــر، والحكــم ال �جــوز أن یتقــدم علــى علتــه، قــاواحــتج المــانعون �ــأن الخــالف متــ
 ."..الباجي: ذلك غیر ممتنع، �اإلجماع، فإن الحكم

وال شـــك أن الســـبب متقـــدم علـــى  العلـــة ســـبب فـــي الحكـــم، ذلكـــم ألن العلـــة هـــي ســـبب فـــي الحكـــم،
ثـم  ،�قـررون الحكـم مـن هـذا الـنص، لكن العلل التي �ستنبطها أهـل العلـم مـن النصـوص المسبب.

إال ، و�ن �انــت فــي وجودهــا متقدمــة علــى الــنص ،تكــون حینئــٍذ العلــة مســتنبطة �ســتنبطون العلــة،
 أنها في وقت استنباطها متأخرة. 
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 یثبـت �ـه و�ن حـدث فـي عصـرنا.فـإن الحكـم ، ذلـك غیـر ممتنـع �اإلجمـاع قال البـاجي:" طالب:
ن رسـول ذا �ان حاله فـي زمـاوأ�ًضا: فمعنى قولنا: إنه مختلف فیه أنه �سوغ فیه االجتهاد، وه

بـل  والجواب عن �الم الباجي: أن اإلجماع لیس �علة للحكـم، ، فلم یتقدم على علته.ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
  هو أصل الحكم، وقوله: إن معنى قولنا مختلف فیه �ذا، هي عین الدعوى.

لین ومن القواعد المبنیة علـى هـذه المسـألة أن �قـال: هـل للمجتهـد أن �جمـع بـین الـدلی فصل:
تورعون وجه من وجوه الجمع، حتى �عمل �مقتضى �ل واحد منهما فعًال أو ترً�ا �ما �فعله المب

 .في التروك، أم ال؟"
�عنــي توجیــه هــذا الــدلیل علــى حــال وتوجیــه هــذا الــدلیل  �عنــي مــا هــو �ــالجمع مــن حیــث التوجیــه،

هــذا أن  مقصــوده علــى إنمــا الجمــع �العمــل فیــه، الجمــع بــین النصــوص المتعارضــة؛، علــى حــال
هـل للمجتهـد أن �جمـع بـین الـدلیلین بوجـه مـن وجـوه الجمـع حتـى �عمـل �مقتضـى �ـل واحـد : �قال

ئـون �ـل العلمـاء هـذا ال یلج هـذا متعـین،فأما إذا أمكن الجمع بین النصوص ا؟ أو تر�ً  منهما فعالً 
  إلى الترجیح وال إلى النسخ إال إذا تعذر الجمع.

 .ترك العمل" يأما ف" طالب:
ــیهم یتر�ــوه وانتهــى  مــا �فعلــه المتورعــون فــي التــروك،لكــن � المتورعــون التــروك �ــل مــا أشــكل عل

 نعم. . لو جاء نص یبیحه ما فیه مخالفة للنص، اإلشكال
ضـى مًعـا مجتمعـین أو متفـرقین، فهـو التوقـف عـن القـول �مقتأما في ترك العمل بهما " طالب:

 .أحدهما"
. ل �أحدهما من غیر مرجح تَ فإن القو  ال سیما إذا لم یتبین المرجح،  َشهٍّ

عـارض، "وهو الواجب إذا لم �قع ترجیح. وأما في العمـل، فـإن أمكـن الجمـع بدلیلـه فـال ت طالب:
خـتالف و�ن ُفرض التعارض، فالجمع بینهما في العمل جمع بین متنافیین، ورجوع إلى إثبات اال

 .في الشر�عة، وقد مر إ�طاله"
 نعم.  وال �مكن االحتیاط. والثاني �قتضي اإل�جاب، التحر�م، ال سیما إذا �ان أحدهما �قتضي

  طالب:
"وهكــذا �جــري الحكــم فــي المقلــد �النســبة إلــى تعــارض المجتهــدین علیــه، ولهــذا الفصــل تقر�ــر فــي 

 ".تعالى إن شاء هللا ،كتاب التعارض والترجیح
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 

 


