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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم طالب:
 عین. الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 

منوعـات "ومنها: قاعـدة مراعـاة الخـالف، وذلـك أن الم :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الشاطبي 
 ا ُشـرعمـفي الشرع إذا وقعت، فال �كون إ�قاعها من المكلف سبًبا في الَحْیف علیـه بزائـد علـى 

 .له من الزواجر أو غیرها، �الغضب مثًال إذا"
 "الغصب"، "الغصب"، "الغصب".

 أحسن هللا إلیك. طالب:
دي إلـى "كالغصب مثًال إذا وقع، فإن المغصوب منه ال بد أن ُیوَفى حقه، لكن علـى وجـه ال یـؤ  

و إضرار الغاصب فوق ما یلیق �ه في العدل واإلنصاف، فإذا طولب الغاصب �أداء مـا غصـب أ
، قیمته أو مثله، و�ان ذلك من غیر ز�ـادة، صـح، فلـو ُقصـد فیـه حمـل علـى الغاصـب، لـم یلـزم

 .ألن العدل هو المطلوب، و�صح إقامة العدل مع عدم الز�ادة"
الحمـــد هلل رب العــــالمین، وصـــلى هللا وســــلم و�ـــارك علــــى عبـــده ورســــوله، نبینـــا محمــــد وعلـــى آلــــه 

 وأصحا�ه أجمعین.
 . ه�عني ومما یندرج تحت "ومنها": - تعالىرحمه هللا-�قول المؤلف 

 .......  طالب:
 فقه المآالت. 

 .نعم طالب:
دة، . ثم تكلم المؤلف تحت هذا العنوان عن إ�قاع العقو�ة علـى المخـالف دون ز�ـا"مراعاة الخالف"

یـر غ واالكتفاء �ما قرره الشرع. فالعنوان مطا�قته للكـالم الـذي تحتـه فیـه غمـوض، لـو أوجـد عنواًنـا
 ل العلم أن، ُینزله على ما �قوله مع أه"قاعدة مراعاة الخالف"هذا؛ ألن الذي �قرأ العنوان مجرًدا: 

الخروج من الخالف مطلوب �عني، الخروج من الخالف مطلوب. هذا ما یتبادر إلى الـذهن، لكـن 
ا ًدا معیًنـالمؤلف ال یر�د ذلك، بدلیل األمثلة التي ذ�رها، وهي أن الغاصب، من غصب شـیًئا محـد

ر علـى ه ال �طالـب �غیـره، غصـب ألًفـا یـرد ألًفـا، لكـن هـذا ال �منـع أن ُ�عـزَّ إذا ردَّ فـ�طالب �ه فقط، 
 الغصب.

هناك التعز�ر الذي �ختلفون فیه وهو التعز�ر �المال، وهو قدر زائد على ما ُقرر، من منـع الز�ـاة  
قالـه المؤلـف. لكـن إذا حـدد الشـارع ، هـذا ُ�سـتثنى ممـا »فإنـا آخـذوها وشـطر مالـه«وجاء في حقه: 

ا، ال سیما في الحدود التي ال تقبل الز�ـادة وال النقصـان، حـد الزانـي مائـة جلـدة، مـا �قـال: اجلـد  حد�
إذا زنــت أمــة «مائــة وعشــر�ن، وحــد الشــارب وحــد القــاذف وحــد �ــذا، ولــذا جــاء فــي حــدیث األمــة: 
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الم؛ ألن الز�ادة عن الحد ال تجـوز. أمـا فـي حتى ولو �الك »وال یثرب علیها ،أحد�م فلیجلدها الحد
له أن �قـرر مـن التعز�ـرات مـا فاألمور المالیة و�ذا أراد ولي األمر أن �قطع دابر شر وفساد و�ذا، 

 شاء.
 .......  طالب:

ا اإلنســان إذا غصــب شــیًئا وطولــب �ــه فقــط، مــ :االعتبــار �ســمونه، رد االعتبــار، لكــن إذا قلنــا ردّ 
ا أخـذ فقـط، لكـن لـو مـي ذ�أخـذون الـأنهم وثالثة، والمسألة  ةالب؟ و�غصب ثانی�جرب ثانیة لما �ط

ي �منع؟ ألن �عض النفوس الردیئة ما ذال ومایستمر سعقو�ة تردعه وتكفه عن هذا الغصب جد و 
 تنظر إال إلى النواحي الماد�ة فقط. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 للمغصوب منه.

 . نعم طالب:
 ؟ومائتین ا، �قال: تعطیه ألفً اصب ألفً �عني غ
 .نعم طالب:

 هذا قصدك.
 .......  طالب:

 ر، والمؤلف ما أشار إلى هذا.عزَّ نعم، إذا رؤي أن هذه المفسدة ال �قطعها إال التعز�ر �ُ 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 فیه؟ ماذا 

 .......  طالب:
عز�ــر �المــال، أمــا الــذي �قــول �ــالتعز�ر �المــال وهــو ال �جــوز الت :عنــدي مخــالف أصــول مــن �قــول

مــال مــا فیــه إشــكال، واآلن األمــور �لهــا قائمــة علیــه، التعز�ــر �ال ،ولــه مــن �قــول �ــه ،قــول لــه أدلتــه
 معمول �ه عند المسلمین قاطبة.

 .......  الغرامات طالب:
 غرامات.

مـن ثالثـین سـنة  الفخمسـة آالقیمة السـوقیة �ـا شـیخ، �عنـي غصـب  إذا اختلفتطیب  طالب:
  ؟خمسة وعشر�ن ألًفاواآلن ال تساوي إال 
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 الخمسة. ما لك إال
  ما لك غیرها؟طالب: 
ي �ســمونه ذب خمســة آالف ر�ــال عر�ــي فضــة أو الــألن العملــة مــا اختلفــت، لكــن لــو اغتصــنعــم؛ 

 قیمته واحدة.ف، أما الر�ال الورقي منسي قبل الفضة �قو الفر 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  :طالب
 فیه؟ ماذا 

 .......  طالب:
ة وقـال: إنـه صـار مـدخًال للظلمـ ،�ِهللا العمل علیه منذ قرون، والصنعاني لـه �ـالم طو�ـل فـي هـذا

 سالم. في سبل الهذا ثم �غرمونهم األموال،  ا،أن �أكلوا أموال الناس من هذا الباب، و�لبسوهم تهمً 
 .......  طالب:

 .م، �عني تنز�لها على العنوان فیهنعاألمثلة  تنظرال شيء، لو 
علیـه  "وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فال �كون إ�قاعها من المكلف سبًبا في الحیف
ال بـد  بزائد على ما ُشرع له من الزواجر أو غیرها، �الغصـب مـثًال إذا وقـع فـإن المغصـوب منـه

ــ ــى إضــرار الغاصــبوفَّ أن ُی ــؤدي إل ــى وجــه ال ی ــه فــي العــدل  ى حقــه، لكــن عل فــوق مــا یلیــق �
ة و�ـان ذلـك مـن غیـر ز�ـاد ،واإلنصاف، فإذا طولب الغاصب �أداء ما غصب أو قیمتـه أو مثلـه

ل صح، فلو ُقصد فیه حمل على الغاصب لم یلـزم؛ ألن العـدل هـو المطلـوب، و�صـح إقامـة العـد
 .مع عدم الز�ادة"

فیهـا  ة ال ز�ادة، لكن، هذا إذا �انت المسألال ُیزاد علیه �سبب جنایته" "و�ذلك الزاني إذا ُحدّ قال: 
لتثر�ـب ؛ ألن ا»ب علیهاوال یثرِّ  ،إذا زنت أمة أحد�م فلیجلدها الحد«د هنا حدیث: على الزنا، و�ورَ 

ثًال، مـال بد أن یزاد. إذا زنـى فـي نهـار رمضـان فز�ادة على الحد، لكن إذا زنى مثًال �محرم مثًال، 
د، لكن التعز�ر ال بد منـه. طیـب، إذا شـرب فـي نهـار رمضـان، أو في مكان فاضل، هو ُ�جلد الح

 . ضان. فهذه أمور مستثناة مما قررهمن أجل نهار رم ؛�جلد الحد و�زاد، قالوا: عشر�ن
 .......  طالب:

 أنــه ال یــزاد فیهمــا علــى المقــرر، المغصــوب منــه لــیس لــه إال مــا ُأخــذ منــه، والزانــي لــیس علیــه إال
 الحد.
ألنــه ظلــم لــه، و�ونــه جانًیــا ال �جنــى علیــه زائــًدا علــى الحــد  ؛لیــه �ســبب جنایتــه"ال یــزاد عقــال: 

الموازي لجنایته، إلى غیـر ذلـك مـن األمثلـة الدالـة علـى منـع التعـدي علـى المتعـدي، أخـًذا مـن 
، نعـم. ]"١٩٤رة: [البقـ {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْیـِه ِ�ِمْثـِل َمـا اْعَتـَدى َعَلـْیُكْم}قوله تعالى: 
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هذا هـو األصـل، لكـن هنـاك قضـا�ا �حتـف بهـا مـا �قتضـي الز�ـادة مـن أنـواع التعز�ـرات التـي تمنـع 
ي تقـع منـه الهفـوة ذمن وجود أو من تكرر هذا التعدي، وصـاحب الجـرائم والسـوابق مـا هـو مثـل الـ

اله علیــه هــواه والزلــة، األمــر �ختلــف بــین هــذا وهــذا، والمســتهتر لــه حكمــه، والــذي وقــع منــه مــا أمــ
 .ذلك، هذا له حكمه وشیطانه ورجع عن

جنایتـه؛  "و�صح إقامة العدل مع عدم الز�ادة، و�ذلك الزانـي إذا ُحـد ال یـزاد علیـه �سـبب طالب:
 ر ذلـك مـنألنه ظلم له، و�ونه جانًیا ال �جنـي علیـه زائـًدا علـى الحـد المـوازي لجنایتـه، إلـى غیـ

ــدَ المتعــدي أخــًذا مــن قولــه تعــالى: األمثلــة الدالــة علــى منــع التعــدي علــى  ــِن اْعَت ــْیكُ {َفَم ْم ى َعَل
[المائــدة:  اْلُجــُروَح ِقَصــاٌص}{وَ ]، وقولــه: ١٩٤[البقــرة:  َفاْعَتــُدوا َعَلْیــِه ِ�ِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى َعَلــْیُكْم}

 ]، ونحو ذلك.٤٥
 .و�ذا ثبت هذا، فمن واقع منهی�ا عنه" 
ساواة، الجرح ، ولذلك ال �قع القصاص فیما ال ُ�ضمن فیه الم]"٤٥[المائدة:  {َواْلُجُروَح ِقَصاٌص}"

ن القصـاص أكثـر خشـیة مـن أن �قـع التعـدي فیكـو  ؛ال �قتص منـهضمن مساواته ألصله الذي ال تُ 
 .مما حصل من الجاني

 ائـًدا علـىز "و�ذا ثبت هذا، فمن واقع منهی�ا عنه فقد �كون فیما یترتب علیه مـن األحكـام  طالب:
 .ما ینبغي"

 ."زائدٌ "
 إلـى أمـر "زائٌد علـى مـا ینبغـي �حكـم التبعیـة ال �حكـم األصـالة، أو مـؤدٍّ  أحسن هللا إلیك. طالب:

جـه أشد علیه من مقتضى النهي، فُیترك وما فعل من ذلك، أو نجیز ما وقع مـن الفسـاد علـى و 
 .ا"مرجوحً  �ان نظًرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فیه دلیًال على الجملة، و�ن ؛یلیق �العدل

ب علــى عملــه هــذا فســاد، فــإن �ــان مــن أهــل النظــر صــار القــول �عنــي عمــل بــدلیل مرجــوح، وترتَّــ
ده لذمـة بتقلیـًدا إلمـام تبـرأ االمرجوح أو الدلیل المرجوح عنده راجًحا، فهذا له اجتهـاده، و�ن �ـان مقلِّـ

قـول للمائـه، فخالفـه ألمـر أو والمعمول �ه عند في بلده وعنـد ع ا،فكذلك. لكن إذا �ان القول راجحً 
 د فیه ما تبرأ الذمة، فمثل هذا �عاقب. نعم. وال قلَّ  ،مرجوح، ما اجتهد ووصل إلیه بنظره

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
  ....مثال، لكن الهذا  ءیجيس

ى لــعطالــب: أحســن هللا إلیــك �ــا شــیخ، قــال: "نظــًرا إلــى أن ذلــك واقــع وافــق المكلــف فیــه دلیــل 
 ... ...الجملة"، �عني معنى ذلك أنه ما قصد اتباع إمامه، �عني هو فعل ما �عرف أنه �جوز، و

 ال، إذا ما �ان له سلف في هذا وال اجتهد وهو �عرف القول الراجح.
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 .نعم طالب:
�عنــي إذا اجتهــد، إذا وافــق دلیــل مرجــوح وهــو ال �عــرف القــول الــراجح، وال هــو شــائع فــي بلــده فــي 

 غامضة. مثل هذا �كون له شبهة.  مسألة خفیة
 أحسن هللا إلیك. طالب:

هـو راجـح "نظًرا إلى أن ذلـك الواقـع وافـق المكلـف فیـه دلـیًال علـى الجملـة و�ن �ـان مرجوًحـا، ف 
علـى  �النسبة إلى إ�قاء الحالة على ما وقعت علیه؛ ألن ذلك أولى من إزالتها مع دخـول ضـرر

ودلیـل  ألمر إلى أن النهي �ان دلیله أقوى قبل الوقـوع،الفاعل أشد من مقتضى النهي، فیرجع ا
 .الجواز أقوى �عد الوقوع"

المرجـوح  �فرقون في الفتوى بین ما إذا وقع األمر وانتهى، و�ین ما إذا لم �قع، فقد ُیلجأ إلـى القـول
 .أما قبل وقوعه فال �فتى �ه أصالً لتصحیح العمل �عد وقوعه، 

لتنبیـه الوقـوع لمـا اقتـرن �ـه مـن القـرائن المرجحـة، �مـا وقـع ا"ودلیـل الجـواز أقـوى �عـد  طالب:
 .علیه في حدیث تأسیس البیت على قواعد إبراهیم"

ة فـي عاد بناء البیـت علـى قواعـد إبـراهیم، وذ�ـر العلـتمنى أن �ُ  -علیه الصالة والسالم-ألن النبي 
  .جاهلیة، قلو�هم ال تحتمل مثل هذاعدم التنفیذ: أن القوم حدیثو عهد �

 .......  طالب:
 . لها أصل وال هو، وجوده مثل عدمه في األقوال التي لها أصل، أما ما

 ."وحدیث ترك قتل المنافقین" طالب:
 ، نعم.»لئال یتحدث الناس أن محمًدا �قتل أصحا�ه«

تم أمـر بتر�ـه حتـى ُیـ -صـلى هللا علیـه وسـلم-"وحدیث البائـل فـي المسـجد، فـإن النبـي  طالب:
نب تر�ـه َقطع بوله لنجست ثیا�ه، ولحدث علیه من ذلك داء في بدنه، فترجَّح جا بوله؛ ألنه لو

على ما فعل من المنهي عنه على قطعه �ما یـدخل علیـه مـن الضـرر، و�أنـه ُیـنجس موضـعین 
 .و�ذا ُترك، فالذي ینجسه موضع واحد"

ــ ي �عنــي �حصــل مــن �عــض �بــار الســن والمرضــى أن �حــس �الحاجــة إلــى قضــاء الحاجــة وهــو ف
لــئال یــنجس المســجد، ومــع ذلــك �خــرج  ؛الحــرم مــثًال، ومكانــه �عیــد مــن دورات المیــاه، فتجــده �خــرج

منــه البــول مــن غیــر إرادة. مثــل هــذا �قــال لــه: اجلــس مثــل األعرابــي، اجلــس حتــى تنتهــي، الطر�ــق 
 .هذا ما هو �صحیح، �هللا المستعان اكله �كون نجسً 

 م قـال:ثـ، »غیر إذن ولیها، فنكاحها �اطل �اطـل �اطـلأ�ما امرأة ُنكحت �«"وفي الحدیث:  طالب:
قع �وهذا تصحیح للمنهي عنه من وجه، ولذلك . »فإن دخل بها، فلها المهر �ما استحل منها«

 .فیه المیراث و�ثبت النسب للولد"
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ألنـــه شـــبهة، وطء شـــبهة، وهـــو نكـــاح �جمیـــع األر�ـــان والشـــروط مـــا عـــدا الـــولي، وهـــو فاســـد عنـــد 
 ألنـه نكـاح شـبهة، ؛بهة یثبـت �ـه مـا ُذكـر، �خـالف الزنـا، �عنـي یثبـت لهـا المهـرالجمهور، لكنه شـ

 ، مـا �قـال: �مـا اسـتحل مـن فرجهـا، �خـالف النكـاح بـال ولـي، فالزنـا ال»مهـر البغـي خبیـث«الزنا: 
 .ي حكم، �خالف ما ُذكر في مسألتنایثبت له أ

لصـحیح النكـاح الفاسـد مجـرى ا و�ثبـت النسـب للولـد. و�جـراؤهم ،"ولذلك �قع فیه المیراث طالب:
ال في هذه األحكام وفي حرمة المصاهرة وغیر ذلـك، دلیـل علـى الحكـم �صـحته علـى الجملـة، و�

 .كان في حكم الزنا"
فرق بین صحته، هو محكوم علیه �الفساد، هو نكاح فاسد ولیس �صحیح، لكن له نـوع وجهـة فیه 

بـت لوجـود الشـبهة، ولـذلك ترت ؛حته، نـوع قبـولقبول، لیس �الزنا المردود مطلًقـا، لكـن ال �قـال �صـ
 اآلثار علیه.

 �فرق بینهما �ا شیخ؟ طالب:
 ؟ ماذا

 : ما �فرق بینهما؟طالب
 .بینهما و�جدد العقد لوجود الولي ُ�فرَّق 

 ."ولیس في حكمه �اتفاق، فالنكاح المختلف فیه" طالب:
 جــال الحســبة، �عطیهــا، وأكثــر مــالــو أن الزانــي أعطــى مــن زنــى بهــا شــیًئا مــن المــال، وهــذا یــذ�ره ر 

ه أو �كون هذا فـي األجهـزة، نسـأل هللا العافیـة، وأحیاًنـا إذا وقـف علیهـا رجـال الحسـبة وحملوهـا معـ
سـؤال مقر الهیئة للتحقیق، فإنها تترك هذا الجهاز عنـدهم أو فـي السـیارة. هـذا �كثـر ال ،إلى المحل

ث إنـه خبیـ :ُیبحث عنها وتعطى إ�اه؟ أو �قالصنع �ه؟ هل �قال: تأخذه؟ تعطى إ�اه، عنه: ماذا �ُ 
ال  »مهـر البغـي خبیـث«صرف مصرف التخلص؟ هذه �سأل عنها �ثیًرا، واألصل في المسألة: و�ُ 

 تستحقه.
وذ�رنــا فــي دروس مضــت أو فــي مناســبات، أنــه قــد �ــأتي شــخص مــن هــؤالء المفســدین إلــى امــرأة  

ا، ما تتوقع، وهو مبعفیفة فیغر�ها �أموال طائلة، وقد �كون عندها حاجة یـت فـي ، �أموال �بیرة جد�
  ؟المسألة ذه، تتصور هًئا، ما هو �معطیها شی»مهر البغي خبیث«نفسه أن 

 .واضحة طالب:
أنا عندي لك مائة ألف، �عنـي فـي مقابـل سـاعة، نسـأل  :�غر�ها، یرسل لها بوسائل االتصال �قول

�ــأدنى مــن ذلــك، مــع أن األصــل العفــة، ثــم ورضــي �عضــهن  ،هللا العافیــة. فــإذا �انــت لــدیها حاجــة
؟ �عنـي مثـل هـذا وال �جـوز أن أعطیـك شـیًئا. ُیتـرك ،»مهر البغـي خبیـث«�عد ذلك إذا انتهى قال: 

من ُ�قدم على الر�ا مع علمـه �أنـه ر�ـا، ثـم إذا قضـى حاجتـه وأخـذ المـال قـال: ال أعطـیكم إال رأس 
النـــاس بهـــذه الطر�قـــة و�قـــدم علـــى المحـــرم  مـــالكم. وهـــذا �كثـــر فـــي المحـــاكم، ُیتـــرك؟ یتحایـــل علـــى
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 ،المجمع على تحر�مه الملعـون فاعلـه، ثـم �قـول: مـا أعطـیكم إال رأس مالـه؟ األصـل أن یؤخـذ منـه
 عطى الطرف اآلخر.وال �ُ 

 منهـأل ؛-نسأل هللا العافیـة -منه عطى المرأة تُ وال  ،وأنت خبیث، ادفع المال ،»مهر البغي خبیث« 
 .ًئالنساء، إذا صار ما هو مأخوذ منه شیبهذه الطر�قة �فسدون ا

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 نا، نسأل هللا السالمة والعافیة.و هللا ال یبلتصیر مسجلة علیه، هللا المستعان، 

 .آمین طالب:
 .......  طالب:

 إذا صار �صوته الذي ال ینكره، ومع التحقیق أقر �ه.
 .......  طالب:

 ین؟ أ
 ..... .. طالب:

 ، إقامة الحد، لكن إذا درئ الحد، نعم.نعم
یــه �عــد "فالنكــاح المختلــف فیــه قــد یراعــى فیــه الخــالف فــال تقــع فیــه الُفرقــة إذا ُعثــر عل طالــب:

ظٌر إلى الدخول، مراعاًة لما �قترن �الدخول من األمور التي ترجح جانب التصحیح. وهذا �له ن
 .ما یؤول إلیه ترتُّب الحكم �النقص"

 .لنقض""�ا
ي أو "ترتُّب الحكم �النقض واإل�طال من إفضائه إلى مفسدة تـوازي مفسـدة مقتضـى النهـ طالب:

ح تقــدم الكـالم علــى أصـله فـي �تــاب المقاصـد، وهــ و أن تز�ـد. ولمـا �عــد الوقـوع دلیــل عـام مـرجِّ
قتضـي العامل �الجهل مخطًئا في عمله له نظران: نظر من جهة مخالفته لألمر والنهـي، وهـذا �

 ،ألنــه داخــل مــداخل أهــل اإلســالم ؛اإل�طــال. ونظــر مــن جهــة قصــده إلــى الموافقــة فــي الجملــة
ل بـومحكوم له �أحكامهم، وخطؤه أو جهله ال �جني علیه أن �خرج �ه عـن حكـم أهـل اإلسـالم، 

 .ح له �ه ما أفسده �خطئه وجهله"یتالفى له حكم �صحّ 
هـو و  �مكن عـذره، لكـن إن أقـدم علـى الفعـل ألنه إن أقدم وهو عالم �الحكم، ال �مكن تصحیحه وال

 . ح عمله �قدر المستطاعصحّ جاهل �ه، �عذر �جهله و�ُ 
 .......  أحسن هللا إلیك �ا شیخ طالب:

 ؟ ماذا
  شاب وقع على ....... طالب:
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 .»الولد للفراش«ال، 
 .......  حتى طالب:

 ؟ ماذا
 هي .......  طالب:

دعى آلن وُ�ـنـادى �ـه افیـه قـول آخـر و�ُ  .، مـا لـه شـيء»لحجـرالولد للفـراش، وللعـاهر ا«ولو �ان، 
 . إلیه، لكن المرجع النص

 .......  طالب:
ـــأول مســـألة �فعلهـــا  ـــف �شـــمل، لكـــن هـــذه مســـألة مســـبوق إلیهـــا، مـــا هـــي � ال شـــك أن �ـــالم المؤل
ــه هــذه  الشــخص �جهــل، �عنــي �مكــن �قــال لمــن دخــل فــي هــذه المعاملــة ألول مــرة، أول مــرة تقابل

�قـدم علـى شـيء إال وقـد وهو ال �عرف عنها، لكن علیه أن یتحرى، علـى �ـل مسـلم أن ال  األسهم
 .هذا األصلعرف حكمه، 

مثل ما حصل قبل عشر سنوات لما األسهم خسفت مرة �الناس وضیعت أموالهم صـاروا یلومـون  
أن  ول، تبغــيالعلمــاء یبینــون قبــل الــدخ :لیــهــم؟ قل ن مــا یبینــو  لمــاذالهــم؟  ن مــا بینــو  لمــاذاالعلمــاء: 

 ، ثـم إذا وقـع الخـالف فـي حكـمون مـا �سـأل متدخل اسأل. مشكلة الناس من تأثیر المادة علـیهم أنهـ
 وال ،الكبـار مـا �عرفـون األسـهمهـؤالء المساهمة في هذه، ینظر من یوافقه، و�ـم سـمعنا مـن �قـول: 

فـة، ثـم الخبـرة والمعر  ، وهؤالء الفقهـاء الجـدد هـم أهـلًئاوال یدرون عنها شی ،�عرفون هذه المعامالت
سـمعنا یـدر�هم؟! یـدورون مـع الهـوى. مـاذا إذا خسرت األسهم قال: أولئـك الراسـخون وهـؤالء أغـرار 

 . هذا، قیل. مع الهوى یدورون 
 .......  طالب:

 .هللا المستعان
م لـم "وهكـذا لـو تعمـد اإلفسـاد لـم �خـرج بـذلك عـن الحكـم لـه �أحكـام اإلسـالم؛ ألنـه مسـل طالب:
 .شارع"�عاند ال

إنـه  :، هـو مسـلم، مـا أحـد قـال"لم �خرج بذلك عن الحكم له �أحكـام اإلسـالم"�عني تعمد اإلفسـاد، 
 .سالم، لكن المسلم �عاقب إذا تعمد�خرج من اإل

ال قــ"ألنــه مســلم لــم �عانــد الشــارع، بــل اتبــع شــهوته غــافًال عمــا علیــه فــي ذلــك، ولــذلك  طالــب:
ـوَء ِ�جَ {ِإنََّمـا التَّْوَ�ــُة َعَلـى للااَِّ تعـالى:  آل�ـة. وقــالوا: إن ا] ١٧[النســاء:  َهاَلـٍة} ِللَّـِذیَن َ�ْعَمُلــوَن السُّ

 .المسلم ال �عصي إال وهو جاهل"
ولــو عــرف الحكــم بدلیلــه هــو جاهــل، �عــرف أن الخمــر حــرام، و�عــرف األدلــة مــن الكتــاب والســنة، 

ــا مــا لــه تو�ــة، إذا �ــان �شــرب الخمــر، نقــول: جاهــل، لمــاذا؟ لإلجمــاع علــى قبــول تو�تــه، و�ال قل ن
ـوَء ِ�َجَهاَلـٍة}�عرف الحكم ما له تو�ة:  ِ ِللَّـِذیَن َ�ْعَمُلـوَن السُّ ]، و�ـل ١٧[النسـاء:  {ِإنََّمـا التَّْوَ�ـُة َعَلـى للااَّ
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 ،من عصى هللا فهـو جاهـل، و�ال فمقتضـى ذلـك أن مـن عصـى وهـو �عـرف الحكـم أنـه ال تو�ـة لـه
 . {ِإنََّما التَّْوَ�ُة}للحصر: 

 .......  ما نقول �ا شیخ طالب:
 ؟ ماذا

 من الدین �الضرورة........  طالب:
الكـالم،  انظـرومعلوم من الدین �الضرورة، �عرف اإلجماع علـى تحـر�م الخمـر، لكـن مـا لـه تو�ـة؟ 

لم ولــیس إنــه �عــرف الحكــم بدلیلــه عــا :، مقتضــى أننــا لــو قلنــا{ِإنََّمــا التَّْوَ�ــُة}اآل�ــة، حصــر:  انظــر
 . ما له تو�ة، لكن �ل من عصى جاهل :ول�جاهل نق

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 هي؟  ما

 .......  طالب:
 لآل�ة؟ 
 .......  طالب:

 �ستدل �اآل�ة على العامد، مثل من تعمد وشرب الخمر ما له تو�ة؟ ، هو نعم
 .......  طالب:

 ما فیه إشكال.
 .......  طالب:

سـلم لـم اإلفساد لم �خرج بذلك عن الحكـم لـه �أحكـام اإلسـالم؛ ألنـه م "وهكذا لو تعمد�قول لك: 
عنـي ، �قول لـك: الخمـر حـرام �الكتـاب والسـنة واإلجمـاع و�شـرب وال �عانـد الشـارع؟ ��عاند الشارع"
 .، لكن إذا تاب تاب هللا علیهامعاندً  اما زال ُمصرَّ 

ذاك  �ـاألمر الواضـح، فیكـون إذ "فجرى علیه حكم الجاهـل، إال أن یتـرجح جانـب اإل�طـال طالب:
رجح جانب التصحیح لیس له مآل �ساوي أو یز�د، فإذ ذاك ال نظر في المسـألة، مـع أنـه لـم یتـ

 .جانب اإل�طال إال �عد النظر في المآل وهو المطلوب. ومما ینبغي على هذا"
 ."ینبني"

 أحسن هللا إلیك. طالب:
ة االستحسان، وهو في مذهب مالك: األخذ �مصـلحة جزئیـة "ومما ینبني على هذا األصل قاعد 

في مقابلـة دلیـل �لـي، ومقتضـاه الرجـوع إلـى تقـد�م االسـتدالل المرسـل علـى القیـاس، فـإن مـن 
استحســن لــم یرجــع إلــى مجــرد ذوقــه وتشــهیه، و�نمــا رجــع إلــى مــا علــم مــن قصــد الشــارع فــي 
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ي �قتضي القیاس فیها أمًرا، إال أن ذلك الجملة في أمثال تلك األشیاء المفروضة، �المسائل الت
األمر یؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جْلب مفسدة �ـذلك، و�ثیـر مـا یتفـق هـذا فـي 
األصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكمیلي، فیكون إجراء القیاس مطلًقا في الضروري 

لك فــي الحــاجي مــع یــؤدي إلــى حــرج ومشــقة فــي �عــض مــوارده، فیســتثنى موضــع الحــرج، و�ــذ
  .التكمیلي، أو الضروري مع التكمیلي وهو ظاهر"

�قول، عرف االستحسان �أنه األخـذ �مصـلحة جزئیـة فـي مقابـل دلیـل �لـي، فـي مقابلـة دلیـل �لـي. 
 �عني �الترجیح في مسألة بین أدلتها �غیر مرجح، إنما هو �االستحسان، �غیـر مـرجح ظـاهر، و�ال

فـي حكـم  اجعلـه �میـل إلـى هـذا القـول استحسـاًنا، قـد �كـون ترجیًحـقد �كون عنـده مـرجح هـو الـذي 
فاستروح ومال من خالل النظر في  ،الدلیل، �عني اختلف فیه العلماء من حیث الصحة والضعف

و�ــذا مــن غیــر مــرجح ظــاهر، هــذا أ�ًضــا یــدخل فــي �ــاب االستحســان. وهــذا معــروف عنــد  ،طرقــه
 إنه تشر�ع، ومن استحسن فقد شرع. والحنفیة، والطرف اآلخر �قول:  ،المالكیة

لمرسـل "االسـتدالل ا، "ومقتضاه الرجوع إلـى تقـد�م االسـتدالل المرسـل علـى القیـاس"اآلن �قول: 
ـــى القیـــاس" ، هـــل هـــو �قصـــد االســـتدالل �الحـــدیث المرســـل؟ أو المقصـــود �ـــه المعنـــى اللغـــوي عل

 المطلق على الدلیل على القیاس؟ 
 كأنه الثاني �ا شیخ. طالب:
 .......  :طالب
 ؟ ماذا

 الثاني �ا شیخ. طالب:
. ، الثاني، �عني االستدالل على مسألة لیس فیها دلیل، مرسلة مطلقة، على ما �عضده القیاسنعم

و�ال لــــو �ــــان المقصــــود االســــتدالل �المرســــل، تــــرجیح المرســــل علــــى القیــــاس، المالكیــــة والحنفیــــة 
ان �ــه وتا�عوهمــا ودانــوا)، فلــیس هــذا هــو �حتجــون �المرســل، �حتجــون �ــه: (واحــتج مالــك �ــذا النعمــ

 المراد، االحتجاج �الحدیث المرسل وتقد�مه على القیاس، ال.
 .......  طالب:

المرســل المطلــق: المعنــى اللغــوي، مطلقــة، هــذه مســألة مطلقــة مــا فیهــا دلیــل، لكــن ُرجحــت علــى 
علیــه دلیــل �حقــق  لمعنــى انقــدح فــي ذهــن المجتهــد، یــرى أنهــا تحقــق أو القــول الــذي لــیس ؛القیــاس
و�درأ مفاسد أكثر ممـا یؤ�ـده القیـاس. ولكـن ال �قـال لهـذا فـي مكـان القیـاس دلیـل صـحیح  ،مصالح

 ألن هذه معارضة. ؛صر�ح، ال
 .......  طالب:

 . معروف القیاس �أنواعه
 .......  طالب:
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 نعم. ءیجيسعند المالكیة، و 
ى الـدرهم إلـ�رً�ا في األصل، ألنـه الـدرهم  "وله في الشرع أمثلة �ثیرة �القرض مثًال، فإنه طالب:

 أجل، ولكنـه أبـیح لمـا فیـه مـن المرفقـة والتوسـعة علـى المحتـاجین، �حیـث لـو �قـي علـى أصـل
 .المنع لكان في ذلك ضیق على المكلفین"

 نعم. القرض دراهم مقدمة بـدراهم مؤجلـة، مـا فیـه تقـا�ض، األصـل التسـاوي والتقـا�ض، التسـاوي ال
 تقا�ض في القرض؟ بد منه، لكن ال

 .ال طالب:
 وال �قصــد مــن ،إال أنــه �قــدم لینتفــع المقتــرض امعنــى �ونــه قرًضــ فمــامــا �شــترط، مــا �شــترط، و�ال 

ع بنفـ اذلك نفس التأجیل لذاته، و�ال فاألصل أنه ال بـد مـن التقـا�ض. لكـن لـو �ـان المقـرض منتفًعـ
�عیدها متى ما طلبها، �ضـر هـذا غیر مادي، عنده دراهم �خاف علیها فأقرضها لمن �حفظها له و 

  ما �ضر؟ ما �ضر؛ ألن المقترض منتفع، وهذا من �اب اإلرفاق ال من �اب العقود. نعم.  أم
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ین؟ أ
 .......  طالب:

 یه نص.فهذا فأما االستحسان فیما لم یدل علیه دلیل، أو ترجیح �غیر مرجح، 
 .......  طالب:

، هــو ضــر�ه مثــال �أنــه أخــرج هــذه الصــورة ممــا �جــب فیــه التقــا�ض للمرفــق اإلرفــاق، نعــم. لكــن ال
فــي عبــادات أو فــي معــامالت ُتتجــاوز هــذه الشــروط ألمــور �ســیرة،  اعنــدك أمــور قــد تكــون شــروطً 

مثًال الوقت ما هو �شرط لصحة الصالة؟ وجمـع التقـد�م بـین المغـرب والعشـاء لمطـر یبـل الثیـاب، 
 ال تصــح الصــالة إال �ــه لهــذه المفســدة الیســیرة؟ مــا هــو مــن هــذا النــوع، اتجاوزنــا شــرطً  نعــم. �یــف

 للرفق �الناس عموًما.
وأن الشرع تجاوز مسألة اشـتراط التقـا�ض  ،في القرض -رحمه هللا-�عني مثل ما ذ�ره المصنف  

لــم �التســاوي عــن المماثلــة العلمصــلحة المقتــرض، ذ�ــر مــن األمثلــة مســألة العرا�ــا وتجــاوز الشــرع 
ة المعرى أو المعري، وأ�ًضا مسألة الجمع بین الصالتین وتجاوز عـن شـرط دخـول الوقـت صلحلم

لـدلیل مــا �مكــن أن ُیتجــاوز لمصـلحة عمــوم النــاس فـي الرخصــة، و�ن �انــت فــي �ـادئ النظــر لــوال ا
 . عن شرط

 .......  طالب:
 ؟ ماذا
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 .......  طالب:
 �حقق مصلحة و�دخل في الكلیات.نعم، 

 .......  طالب:
 .ر�عة إذا حقق مصلحة أو درأ مفسدة، یدخل في �لیات الشنعم

ة "�حیث لو �قي على أصل المنع لكان في ذلـك ضـیق علـى المكلفـین، ومثلـه بیـع العر�ـ طالب:
لـى النسـبة إ��َخْرصها تمًرا، فإنه بیع الرطب �الیا�س، لكنه أبیح لما فیه من الرفق ورفع الحرج 

 .َعرَّى"الُمَعرِّي والمُ 
 ."الُمْعِري "

نــع وســیلًة لم "�النســبة إلــى الُمْعــِري والُمْعــَرى، ولــو امتنــع مطلًقــا لكــان أحســن هللا إلیــك. طالــب:
 .اإلعراء، �ما أن ر�ا النسیئة لو امتنع في القرض المتنع أصل الرفق من هذا الوجه"

 ،لســنة و�قــي عنــده�عنــي فــي العر�ــة �كــون الشــخص عنــده تمــر �ــاٍق مــن العــام الماضــي، انتهــت ا
ـــ ، اولـــیس عنـــده مـــا �شـــتري �ـــه مـــن الرطـــب، فیـــأتي إلـــى صـــاحب النخـــل و�قـــول: أعطنـــي �ـــه رطًب

أیـــنقص «فُیخـــرص مـــن الرطـــب مـــا �ســـاوي هـــذا، و�ال فاألصـــل المنـــع، ولـــذلك جـــاء فـــي الحـــدیث: 
نسـبة ال�عني ما �جوز، لكن العر�ة أبیحت إرفاًقـا �. »فال إًذا«، قالوا: نعم، قال: »الرطب إذا جف؟

للمعرى، وقد تكون إرفاًقا �النسـبة للمعـري؛ ألن �عـض النـاس �حسـن و�تصـدق علـى محتـاج بنخلـة 
ى فـــي أوقـــات متفاوتـــة لیأخـــذ مـــن هـــاتین عـــرَ أو نخلتـــین مـــن مزرعتـــه و�ســـتانه، ثـــم �ـــأتي هـــذا المُ 

ي فـ، و�ـأتي علیـههو وأسرته في هـذا البسـتان و�ـدق  اي؛ ألنه �كون جالسً عرِ النخلتین، فیتضرر المُ 
أوقات متفاوتة. إذا تضـرر �جـوز لـه أن �عطیـه مـن التمـر بـدًال مـن هـذا الرطـب، و�ـل هـذا �شـمله 

 هل المقصودة �النص هل هي هذه أو هذه؟ نعم.  ،النص، و�ن اختلفوا في الصورة
ي "ومثله الجمع بین المغـرب والعشـاء للمطـر وجمـع المسـافر، وقصـر الصـالة والفطـر فـ طالب:

 .ة الخوف"السفر الطو�ل، وصال
صالة الخوف فیها تجاوز عن أر�ان، فیها تجاوز عـن أر�ـان، وفیهـا الـنقص فـي الصـالة إلـى حـد 
قد تصل إلى ر�عة، فلو �انت في األمن دون الخوف لمـا صـحت الصـالة، لكـن مصـلحة اجتمـاع 
الناس وتمام الحراس والحیطـة والحـذر مـن العـدو حصـل هـذا التجـاوز، ولـو قیـل �مكـن أن �حصـل 

بــین هــذا و�ــین الصــالة علــى وجههــا �املــة، تكــون أكثــر مــن جماعــة، تصــلي هــذه الجماعــة  الجمــع
ثم تأتي جماعة �إمام ثاٍن و�صـلون صـالة �املـة، لكـن ورد �ـه الـنص، و�ذا نهـر هللا  ،صالة �املة

ال �ـالم ألحـد، و�ال لـو �ـان الـدین فـ ا�طل نهر معقل على ما قال اإلمام مالـك، مـا دام الـنص ثابًتـ
ــالرأ ال �صــلون وال  وهــؤالءهــؤالء الجماعــة �إمــام والجماعــة تصــلي الثانیــة �إمــام  ي�صــل :ي لقیــل�

�حرســـون، مـــا یـــروح نـــاس و�رجعـــون وهـــم فـــي صـــالتهم، أو یتقـــدم نـــاس و�تـــأخر النـــاس مـــن أجـــل 
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بـر، والمعـول المحافظة على إمام واحد، لكن قد تكون المصلحة في مقابلة العدو في هذا الفعـل أك
 .لى النصفي ذلك �له ع

ي "وســائر الترخصــات التــي علــى هــذا الســبیل، فــإن حقیقتهــا ترجــع إلــى اعتبــار المــآل فــ طالــب:
تحصیل المصالح أو درء المفاسد علـى الخصـوص، حیـث �ـان الـدلیل العـام �قتضـي منـع ذلـك؛ 

، فكـان ألنا لو �قینا مع أصل الدلیل العـام ألدى إلـى رفـع مـا اقتضـاه ذلـك الـدلیل مـن المصـلحة
ض واجــب رعــي ذلــك المــآل إلــى أقصــاه، ومثلــه االطــالع علــى العــورات فــي التــداوي والقــرامــن ال

 .والمساقاة و�ن �ان الدلیل العام �قتضي المنع، وأشیاء من هذا القبیل �ثیرًة"
ع نعم. مسألة االطالع على العورات، وهذه أمور تقدر �قدرها من أجل التداوي، فـال �جـوز أن �طلـ

وجـــود امـــرأة وال العكـــس، وقـــد ُ�فضـــي التـــرف فـــي العملیـــات التجمیلیـــة إلـــى الرجـــل علـــى المـــرأة مـــع 
 وهــذا ال �جــوز، إنمــا أبــیح للضــرورة أو للحاجــة، والضــرورة تقــدر �قــدرها، ،العــورات علــى طالعاال

قد حصل منهم تصـو�ر و وحصل منهم أشیاء ال تحمد،  ،والناس توسعوا في المستشفیات التجمیلیة
 .هللا العافیةهذه األماكن، نسأل  لبعض
صحا�ه. "هذا نمط من األدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة، وعلیها بنى مالك وأ طالب:

سـتثناء وقد قال ابن العر�ي في تفسیر االستحسان �أنه إیثار ترك مقتضى الدلیل على طر�ق اال
الـدلیل والترخص، لمعارضة ما �عـارض �ـه فـي �عـض مقتضـیاته، ثـم جعلـه أقسـاًما، فمنـه تـرك 

 .للعرف �رد األ�مان إلى العرف، وتر�ه إلى المصلحة �تضمین األجیر المشترك"
 ها إلى نیة الحالف والناذر أو إلى العرف؟ عند المالكیة الدلیل أو األ�مان والنذور مردُّ 

  ........... طالب:
 ..، لكن المعروف عند المالكیة أنهم �قولون.نعم

 .......  طالب:
 ین؟أ

 .... ... طالب:
لكــن خــالف الجمهــور مــع المالكیــة فــي أصــل المســألة أنــه یــرد إلــى نیــة الحــالف، والجمهــور علــى 

ن الشــعر فــي إ :العــرف. بــدلیل أنــه لــو حلــف أن ال �مــس شــاة، فوضــع یــده علــى ظهرهــا، هــو قــال
 .مسست الشاة؛ ألن العرف �قتضي ذلكت الشاة. نقول: ال، سحكم المنفصل، أنا ما مس

 .لإلجماع �إ�جاب الغرم على من َقطَّ َذَنب �غلة القاضي""أو تر�ه  طالب:
فعـل؟ قطـع الـذنب، فیغـرم البغلـة مـاذا نعم. الغـرم للبغلـة �قیمتهـا �املـة؛ ألنهـا �غلـة القاضـي، وهـذا 

�كاملها، مـا �غـرم األرش؛ ألن األثـر �النسـبة للقاضـي فـي ر�ـوب �غلـة ال َذَنـب لهـا أشـد مـن األثـر 
دخل شخص في مجلس القضـاء مـثًال أو فـي مجلـس الحـاكم، فجـاء معـه  �النسبة لعامة الناس. لو

سمین، �النسـبة للقاضـي أو األمیـر هـل األثـر فـي ذلـك مثـل عامـة النـاس أو قمقص فقطع الشماغ 
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"قـــط ذنـــب �غلـــة ي عنـــدنا: ذا: یـــزاد علیـــه فـــي العقو�ـــة، مثـــل الـــالمســـتخدم أو مـــا أشـــبه ذلـــك؟ قـــالو 
 .القاضي"
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  �أخذ البغلة �عني لب:طا

 ...�أخذها �انال، ما �أخذها عقو�ة له، لو 
 .......  طالب:

 ، هذا الحدیث صحیح ترى.»أمرنا أن ننزل الناس منازلهم«تتساوى في الجملة، لكن 
 .......  طالب:

 .�كل شيء، �ل ما �قتضیه هذا
تفاضـل سـعة علـى الخلـق، �إجـارة ال"وتر�ه في الیسیر لتفاهتـه لرفـع المشـقة و�یثـار التو  طالب:

 .الیسیر في المراطلة الكثیرة"
 ین رحت؟ أ

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 .......  طالب:
 ."وتر�ه"نعم، 

تفاضـل "وتر�ه في الیسیر لتفاهتـه لرفـع المشـقة و�یثـار التوسـعة علـى الخلـق، �إجـازة ال طالب:
 .ر"الیسیر في المراطلة الكثیرة، و�جازة بیع وصرف في الیسی

 �صـاع مـن القمـح مـن الحـب وزاد حبـات ا�عني األمور الیسیرة التي ال یلتفت إلیها، لو �عت صاعً 
 .، هذه أمور سهلةًئاشی أو�سیرة في هذا الصاع دون ذاك، أو صاع تمر �صاع تمر وزاد تمرة 

لین، "وقــال فــي أحكــام القــرآن: االستحســان عنــدنا وعنــد الحنفیــة هــو العمــل �ــأقوى الــدلی طالــب:
أي دلیـل فالعموم إذا استمر والقیاس إذا اطرد، فإن مالًكا وأ�ـا حنیفـة یر�ـان تخصـیص العمـوم �ـ

كــان، مــن ظــاهر أو معًنــى، و�ستحســن مالــك أن ُ�خــص �المصــلحة، و�ستحســن أبــو حنیفــة أن 
 .ُ�خص �قول الواحد من الصحا�ة الوارد �خالف القیاس"

 .إذا تعارضالقیاس على خبر الواحد مع أن من قواعدهم تقد�م ا
ت "و�ر�ــان مًعــا تخصــیص القیــاس ونقــض العلــة، وال یــرى الشــافعي لعلــة الشــرع إذا ثبتــ طالــب:

 .تخصیًصا"
دخلها لكـن المسـتنبطة قـد یـوالمراد �العلة التي �قصدها الشافعي العلة المنصوصة أو المومأ إلیها، 

 .التخصیص
 .......  طالب:
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 قول الصحابي المخالف للقیاس.�عني تخصیص القیاس أو تخصیص النص العام �
 ....... طالب:

عنــد المالكیــة، معــروف هــذا، ولــذلك معارضــة  عنــدهم، وعنــد الحنفیــة لــه شــأن غیــر القیــاس أصــل
خبر الواحد إذا خـالف القیـاس عنـد الحنفیـة �قدمونـه علـى خبـر الواحـد، �خـالف غیـرهم مـن األئمـة 

المسألة خالفیة ومعروفـة، و تب األصول، كما هو معلوم، والمسألة النظر في عمومها شأنه شأن �
ا، خصصوا �العقلوالمخصصات   .عندهم �ثیرة جد�

 ....... طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .الف القیاس ال بد أن �كون فقیًهاالفقیه، ال هذا في روایته عن النبي، إذا خ

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 .......  طالب:
 فیها؟ ماذا 

 .......  طالب:
، اكتسب الشـرعیة فقط، ما هو من فعل أبي �كر -علیه الصالة والسالم-كن هذا نص منه ، لنعم

 إنه تخصیص �فعل أبي �كر. نعم. :، ما �قال-علیه الصالة والسالم-من إقرار الرسول 
لعـام "وهذا الذي قال هو نظر في مآالت األحكام، من غیر اقتصار على مقتضى الـدلیل ا طالب:

ا، وفــيوالقیــاس العــام. وفــي   مــن ســماع العتبیــة المــذهب المــالكي مــن هــذا المعنــى �ثیــر جــد�
 .ِإْصَبٍغ"

 "من سماع"؟
 ."من سماع" طالب:

 "َأْصَبَغ".
أتي بولد، "من سماع َأْصَبَغ في الشر�كین �طآن األَمة في طهر واحد فت أحسن هللا إلیك. طالب:

 .فینكر أحدهما الولُد دون اآلخر"
 ."الولدَ "

ئه الـذي "فینكر أحدهما الولَد دون اآلخر أنه �كشف منكر الولد عن وط  إلیك.أحسن هللا طالب:
شـتر�ا اأقر �ه، فإن �ان في صفته مـا �مكـن فیـه اإلنـزال، لـم یلتفـت إلـى إنكـاره، و�ـان �مـا لـو 
ألحقـه  فیه، و�ن �ان یدعي العزل من الوطء الذي أقر �ه، فقـال َأْصـَبُغ: إنـي أستحسـن هنـا أن

 .�اآلخر"
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جـل  -قد تحمل منه ولو حصل العزل، �سبق الماء إذا أراده هللاقد تحمل ولو حصل العزل،  ألنها
 .-وعال

 ."والقیاس أن �كونا سواء، فلعله ُغلب وال یدري" طالب:
 .نها قد تحمل ولو استعملت الموانعسبق ماؤه إلیها و�ن عزل، �ما أ "ُغلب"
 أحسن هللا إلیك، األمة �شترط ....... طالب:
 ما �جوز، لكن وطئت، مع التحر�م، الولد لمن؟  ،ال ال

ي "وقد قال عمرو بن العاص في نحـو ذلـك: إن الو�ـاء قـد یتفلـت. قـال: واالستحسـان فـ طالب:
قـال:  العلم قد �كون أغلَب من القیاس، قال: وقد سمعت ابن القاسم �قول و�روي عن مالك أنه

 .تسعة أعشار العلم االستحسان"
 .تحسن فقد شرَّع، و�منع االستحسانمن اسفي مقابل من �قول: 

 "فهذا �له یوضح لـك أن االستحسـان غیـر خـارج عـن مقتضـى األدلـة، إال أنـه نظـر إلـى طالب:
ن نـا َ�عـزال لوازم األدلة ومآالتها، إذ لو استمر على القیاس هنـا �ـان الشـر�كان �منزلـة مـا لـو �ا

 .أو ُینزالن؛ ألن العزل ال حكم له إذ أقر �الَوطء"
 .نه تثبت �ه أحكام الوطء ولو عزلأل

ب أن "وال فرق بین العزل وعدمه فـي إلحـاق الولـد، لكـن االستحسـان مـا قـال؛ ألن الغالـ طالب:
ا مو مقتضى الولد �كون مع اإلنزال وال �كون مع العزل إال نادًرا، فأجرى الحكم على الغالب، وه

 صـَبُغ فـيأن العـزل واإلنـزال، وقـد �ـالغ تقدم، فلو لم �عتبر المآل في جر�ان الـدلیل لـم �فـرق بـی
 .علم"االستحسان حتى قال: إن المغرق في القیاس �كاد �فارق السنة، و�ن االستحسان عماد ال

و�سـتعمله فـي جمیـع المسـائل، وهـذا مـن واقـع مـن أغـرق فـي القیـاس، تجـده  "المغرق في القیـاس"
 ألثـر، �كتفـي �القیـاس، وهـذا جـرت �ـه، �كون نصیبه مـن افي الغالب �كون نصیبه من األثر قلیًال 

ه العادة فیمن �عتمد النظر والرأي أنه ال یوفق لحفظ األدلة واستحضـارها، �خـالف مـن �كـون معولـ
 .لى األثر وعنایته واهتمامه �النصوعمدته ع

هـي أن و "واألدلة المذ�ورة َتعُضد مـا قـال. ومـن هـذا األصـل أ�ًضـا ُتسـتمد قاعـدة أخـرى،  طالب:
رضــى تُ رور�ة أو غیَرهــا مــن الحاجیــة أو التكمیلیــة إذا اكتنفهــا مــن خــارج أمــور ال األمــور الضــ

شرًعا، فإن اإلقدام على جلب المصالح صحیح على شرط الـتحفظ �حسـب االسـتطاعة مـن غیـر 
 .حرج، �النكاح الذي یلزمه طلب قوت العیال مع ضیق طرق الحالل"

 الزوجــة تحتــاج إلــى نفقــة، وقــد تــأتي �ــأوالد �عنــي لــو قــال شــخص: أنــا لــن أتــزوج، قیــل: لمــاذا؟ ألن
ـــر، وفیهـــا  ـــیهم، واآلن األســـواق أســـواق المســـلمین فیهـــا المتشـــا�ه �ثی ـــاق عل ـــأموال لإلنف ـــاجون � �حت
ا المحرم أ�ًضا، وقد أطلب الحالل وال أستطیع الحصول علیه إال بنـوع شـبهة، فـال أتـزوج. مثـل هـذ

 .ما هو بوجیه؟ ال، هذا لیس بوجیهأم وجیه 
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�مـا ال  "واتساع أوجه الحرام والشـبهات، و�ثیـًرا مـا یلجـأ إلـى الـدخول فـي االكتسـاب لهـم :طالب
 .�جوز"
 .مضطر أن یوجد ما ینفق علیهم �هألنه 

 ."ولكنه غیر مانع لما یؤول إلیه التحرز من المفسدة الُمْرِ�یَّة" طالب:
 ."الُمْرِ�َیة"

 : أحسن هللا إلیك.طالب
 . الورع إلى هذا الحد ما تزوج أحد راجحة، لو �ل شخص وصل �ه�عني الزائدة، �عني مفسدة 

ــب: فســدة "ولكنــه غیــر مــانع لمــا یــؤول إلیــه التحــرز مــن المفســدة الُمْرِ�َیــة علــى توقُّــع م طال
ذلـك غیـر التعرُّض، ولو اعُتبر مثـل هـذا فـي النكـاح فـي مثـل زماننـا، ألدَّى إلـى إ�طـال أصـله، و 

 .صحیح"
؟ نعـم سـبعة احرمـات أ�ًضـا، وهـذا �قولـه الشـاطبي قبـل �ـم سـنة؟ �ـم قرًنـ�عني لكثرت الشبهات والم

أو ستة مـن القـرون، المقصـود أنـه إذا �ـان ذلـك فـي عصـرهم، فكیـف �مـا جـاء �عـده مـن العصـور 
 .ور الر�ا الصر�ح، �هللا المستعاننه یوجد من �فتي ببعض صإإلى وقتنا هذا؟ حتى 

 .ه مناكیر""و�ذلك طلب العلم إذا �ان في طر�ق طالب:
 ."َمناِكر"

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 .......  طالب:

 جمع منكر.
امــة "إذا �ــان فــي طر�قــه منــاكر �ســمعها و�راهــا، وشــهود الجنــائز و�ق أحســن هللا إلیــك. طالــب:

 .وظائف شرعیة إذا لم �قدر على إقامتها إال �مشاهدة ما ال ُیرتضى"
�جتمــع فیــه النــاس مــن األقطــار، و�عضــهم مــن �عنــي لــو قیــل لشــخص: لمــاذا ال تحــج؟ قــال: الحــج 

 بلـدان یتســاهلون فــي أمــر نســائهم، فأنــا ال أحــج لهـذا الســبب. و�ذا قیــل لــه: ال تعتمــر فــي رمضــان،
قال: الناس �جتمعون و�كثر التبرج وتكثـر المخالفـات وغیـر ذلـك مـن األعـذار. �عنـي فـرق بـین أن 

ا في مقابلة نفل. النفل هو طبیب نفسـه، إذ �قول ذلك في مقابل حجة اإلسالم، و�ین أن �قول ذلك
ن األمر إلیـه. لكـفـكان یتأثر بهذا أو �كتسب مـن األوزار أكثـر ممـا یتوقـع مـن المصـالح واألجـور، 

 .]٤٩[التو�ة:  {اْئَذْن ِلي َوَال َتْفِتنِّي}في مقابل حجة اإلسالم �كون مثل: 
هـا أصـول الـدین وقواعـد المصـالح، "فال ُ�خرج هذا العارض تلك األمور عن أصولها؛ ألن طالب:

وهو المفهوم من مقاصد الشارع، فیجب فهمهمـا حـق الفهـم، فإنهـا مثـار اخـتالف وتنـازع، ومـا 
ینقل عن السلف الصالح مما �خالف ذلك قضا�ا أعیان ال حجة في مجردها حتى ُ�عقل معناهـا، 
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ار مــآالت األعمــال، فتصــیر إلــى موافقــة مــا تقــرر إن شــاء هللا، والحاصــل أنــه مبنــي علــى اعتبــ
 .فاعتبارها الزم في �ل حكم على اإلطالق، �هللا أعلم"

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 
* * * 

 نعم. 
 .......  طالب:

ر ألنـه ُوجـد عنـدهم مـن األخبـا ؛أ�ًضـا اهم عندهم خبر الواحد إذا خالف القیاس، ولیس هـذا مطـردً 
ا �ــه وهــو ضــعیف، لكــن القاعــدة واألصــل عنــدهم: إذا خــالف الضــعیفة ممــا �خــالف القیــاس وعملــو 

القیـــاس فهـــو المقـــدم، لكـــن قـــد �أخـــذون �قـــول الصـــحابي ولـــو خـــالف القیـــاس، وقـــد �أخـــذون �خبـــر 
 ؟ماذاضعیف ولو خالف القیاس، مثل 

 طالب: ......
االوضوء �النبیذ، جوَّ    وهو مخالف للقیاس. ،زوا الوضوء �النبیذ لحدیث ضعیف جد�
 
 


