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 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 عین. و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم  
 :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 

لجمیـع  تقدم التنبیه علـى طـرف مـن االجتهـاد الخـاص �العلمـاء والعـام "المسألة الرا�عة عشرة: 
ذ المكلفین، ولكن ال بد من إعادة شيء من ذلك على وجه یوضح النـوعین، و�بـین جهـة المأخـ

 .في الطر�قین"
الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله، نبینــــا محمــــد وعلــــى آلــــه 

 وأصحا�ه أجمعین.
الـــذي یبحـــث فـــي �تـــب األصـــول بهـــذا االســـم الـــذي هـــو االجتهـــاد هـــو االجتهـــاد �معنـــاه الخـــاص، 

ف و�ن لفین هـذا ذ�ـره المؤلـالخاص �أهل العلم المتأهلین لالستنباط. أما االجتهاد العام لجمیع المك
كــان غیــر داخــل فــي أصــل البــاب ولــه وجــود، فــإن مــن المســائل مــا ال �حتــاج إلــى بــذل جهــد فــي 

مـا أتقر�رها، بل یدر�ها من لم یتأهل لالجتهـاد، بـل مـن عامـة النـاس، لكنـه اجتهـاد �ـالمعنى العـام. 
الجتهــاد أنــه بــذل �معنــاه الخــاص فــي عــرف أهــل األصــول فــال یــدخلون فیــه؛ ألن المعــروف مــن ا

ولیســت  االجهــد واســتفراغ الوســع فــي اســتنباط األحكــام مــن أدلتهــا، وعمــوم النــاس مــا یبــذلون جهــدً 
 .لخاص المصطلح علیه عند أهل العلملدیهم أهلیة وال أدوات، فال یدخلون في االجتهاد �المعنى ا

 ال مطلقــة غیــر"و�یــان ذلــك أن المشــروعات المكیــة وهــي األولیــة �انــت فــي غالــب األحــو  طالــب:
 .مقیدة"
 لعدم وجود ما �عارضها و�ضادها، نعم. ؛تنز�لها على الواقع ما �حتاج إلى �لفة وعناءفولذلك 
ا "وجار�ة علـى مـا تقتضـیه مجـاري العـادات عنـد أر�ـاب العقـول، وعلـى مـا تحكمـه قضـا� طالب:

 ن �ـل مـا هـومكارم األخالق، من التلبس �كل ما هو معروف في محاسـن العـادات، والتباعـد عـ
منكر في محاسن العادات، فیمـا سـوى مـا العقـل معـزول عـن تقر�ـره جملـة مـن حـدود الصـلوات 

لــى إومــا أشــبهها، فكــان أكثــر ذلــك مو�ــوًال إلــى أنظــار المكلفــین فــي تلــك العــادات، ومصــروًفا 
ن تلـك اجتهادهم لیأخذ �ل �ما الق �ه وما قدر علیه من تلك المحاسن الكلیات، وما استطاع مـ

الكتـاب  لمكارم في التوجه بها للواحد المعبود، من إقامـة الصـلوات فرضـها ونفلهـا حسـبما بینـها
دیر مقـرر والسنة، و�نفاق األموال في إعانة المحتاجین، ومواساة الفقراء والمساكین من غیر تق

ك في الشر�عة، وصلة األرحام قر�ت أو �عدت، على حسب ما تستحسنه العقول السـلیمة فـي ذلـ
ات ذتیــب، ومراعــاة حقــوق الجــوار وحقــوق الملــة الجامعــة بــین األقــارب واألجانــب، و�صــالح التر 

البــین �النســبة إلــى جمیــع الخلــق، والــدفع �ــالتي هــي أحســن، ومــا أشــبه ذلــك مــن المشــروعات 
 .المطلقة التي لم ینص على تقییدها �عُد"
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 قوم �فهمونها �حیث ال �خفىال شك أن الشر�عة في أول التنز�ل وفي أول العهد المكي تنزل على 
علــیهم شــيء مــن مقاصــدها، ونزولهــا �التــدر�ج شــیًئا فشــیًئا �جعلهــم �ســتوعبون �ــل مــا یلقــى إلــیهم، 

م ؟ فیما بلغهم من العلم وفیمـا نـزل إلـیهم مـن ر�هـم، ثـماذاولذلك قال: هم مجتهدون، مجتهدون في 
 . ا زادت التشر�عات وزادت التكالیفكلم

 طالب: قل المجتهدون.
 ألنه �حتاج إلى �لفة وعناء. الكالم الذي ذ�ره �مكن أن �طبق اآلن؟  ؛قل المجتهدون 

 .ال طالب:
  .ما �مكن
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

ین في أول األمـر لمـا �ـان النـاس علـى فطـرتهم، الفطـرة موافقـة لشـرع هللا، إال مـن اجتـالتهم الشـیاط
 .�حتاجون إلى إعادة مار فهؤالءكما في حدیث عیاض بن ح

نهم "و�ـذلك األمـر فیمـا نهـي عنـه مـن المنكـرات والفـواحش، علـى مراتبهـا فـي القـبح، فـإ طالب:
كــانوا مثــابر�ن علــى مجانبتهــا مثــابرتهم علــى التلــبس �المحاســن. فكــان المســلمون فــي تلــك 

ا مـعـد األحیان آخذین فیها �أقصى مجهودهم، وعاملین على مقتضاها �غا�ة موجودهم، وهكـذا �
إال أن  إلى المدینـة، و�عـد وفاتـه وفـي زمـان التـا�عین. -صلى هللا علیه وسلم-هاجر رسول هللا 

ي فــخطــة اإلســالم لمــا اتســعت، ودخــل النــاس فــي دیــن هللا أفواًجــا، ر�مــا وقعــت بیــنهم مشــاحات 
 .المعامالت، ومطالبات �أقصى ما �حق لهم في مقطع الحق، أو عرضت لهم خصوصیات"

العهــد وطــال الزمــان �ثــرت هــذه المشــاحنات والمشــاحات، واحتــاج النــاس إلــى ز�ــادة فــي و�لمــا �عــد 
النظر في المسائل وأصولها وأدلتها ومآخذها. �ان الناس إلى وقت قر�ب فـي الخصـومات �قنعـون 

صـار مـن التعقیـدات لمـا  مـاذا�أدنى حكم، و�ذا قال لهم الحكم في �لمة واحدة انصرفوا. لكـن اآلن 
مي عنــه، صــار الواحــد �حتــاج أن یو�ــل مــن �حــا ،نیا و�ثــرت األبــواب فــي الخصــوماتانفتحــت الــد

وقواعــد ولهــا روادهــا ولهــا مؤلفاتهــا، مجلــة المحامــاة فــي حــدود مائــة  والمحامــاة صــار لهــا أصــول
�ـأتي المتخاصـمان إلـى القاضـي و�ـل واحـد فـي نیتـه  مـا وأر�عین مجلًدا من المجلـدات الكبـار، أول

ر�ــد أن �أكــل شــیًئا ألخیــه، إنمــا یر�ــد أن �ســتخرج حقــه، فــإذا قــال لهــم القاضــي: نشــدان الحــق، ال ی
نـه إالحكم �ذا، انصرفوا بدون �تا�ة، و�قضى في الدماء بهـذه الطر�قـة، و�رضـون و�سـلمون، حتـى 

ي �قولــه إذا أخبرتنــي انتهــى اإلشــكال! ومــا ذلخصــمه: اذهــب أنــت إلــى القاضــي والــ ُوجــد مــن �قــول
ح؛ ألن الناس ما ُأشر�ت قلو�هم حـب الـدنیا. ثـم ُوجـد مـن �قـول مـن �سـأل فـي كان في السابق أسم
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ـــا علـــى أحـــد؟ المجـــالس: أتعرفـــون أن ألبـــ ـــا علـــى أحـــد ي حق� �طالـــب، مجـــرد مـــا �ســـمع أن ألبیـــه حق�
 .یذهب
 .للقاضي طالب:
 نعم. 

 .......  للقاضي طالب:
. فاحتـاج النـاس إلـى شـيء �طالبه من أجل أن �صل إلى شيء �حق أو �غیر حـق أن نعم. مستعد

لك من التدقیق والنظر العمیق في المسائل وتفر�ع المسائل وتشقیق المسائل، إال األمر أهون من ذ
، بلد ما هـو ًیالو �ان القصد بیان الحق یبین. تعقدت األمور وصار البلد �حتاج إلى خمسین قاض

في البلد، واآلن �حتـاجون إلـى  ع بین جمیع المصالح الدینیة وشخص واحدواحد وعمله موزّ  �قاضٍ 
ـــى المســـجدإ  ـــدًال مـــن أن �خـــرج الخصـــوم مـــع القاضـــي إل ـــد �األشـــهر، ب ا والمواعی ـــرة جـــد�  ،عـــداد �بی

و�نتهــون مــا وصــلوا إلــى المســجد. فهــذا شــاهد مــا �قولــه المؤلــف أنــه فــي أول األمــر األمــر ســهل 
یم: وقل مثـل هـذا فـي التعلـ .....سمح، واالجتهاد میسور للعام، االجتهاد العام لجمیع الناس، لكن 

ال-كان الناس في أول األمر �فهمون ما ُنزل إلیهم وما نطق �ه الرسول  الُة والسَّ مـن  -مُ علیِه الصَّ
وتعلیقات و�تب غر�ب تشرح لهم الكلمات  الحدیث، وما �حتاجون إلى أن یوجد لهم شروح وحواشٍ 

ـــي تعجـــز عـــن حملهـــا الشـــاحن ـــك مـــن المؤلفـــات الت ـــر ذل ـــى غی ـــدر الحاجـــة، �ـــان النـــاس و�ل ات، �ق
 .�قتصرون على ما �حتاجون �قدر الحاجة

ال�ـــه، واســتمر األمـــر إلـــى أن ُوجــدت الكتـــب المطبوعـــة واقتناهــا مـــن �حتاجهـــا مــن أهـــل العلـــم وط 
د ، هــذه مكتبتــه �لهـا؛ ألنــه �قــدر الحاجــة مــا یز�ــمثــل هــؤالءثالثـة  ،ناوصـار أكبــر عــالم عنــده دوال�ــ

ــرأت مــراًرا. واآلن المســألة الجزئیــة التــي �انــت تُ علیهــا، لكــن إذا فتحتهــا   كتــب فــي ســطروجــدتها ُق
ن، وهــذا هــو ترجمــة لمــا ذ�ــره الحــافظ ابــن رجــب فــي فضــل علــم الســلف علــى ُ�كتــب فیهــا مجلــد اآل

الخلف، فـي فضـل علـم السـلف علـى الخلـف قـال: �متـاز علـم السـلف �االختصـار الشـدید والجـواب 
ومـن  وفرعوهـا. قـال: ،وشـققوا المسـائل ،وطولـوه ،لخلف أكثروا الكالم�الكلمة والجملة، ثم لما جاء ا

 فضل عالًما على آخر �كثرة �المه فقد أزرى �السلف.
فــي مســألة، وفــي النها�ــة إذا انتهیــت �مكــن تلخیصــه فــي  ا�عنــي اآلن تــروح المكتبــة تجــد لــك مجلــدً  

 صفحة، �هللا المستعان.
 طالب: ...........

ا إذا انتهیــتال، وجاءنـا �تـب �ثیــر   تــب یبحـث المؤلــف مـن الك مــاذاالنها�ــة، لـو تقــول لـه:  فـي ة جـد�
ي فیــه مــن العلــم؟ مــا تمســك ذالــ ومــا؟ ا؟ �قــول لــك: �تــاب جیــد، لكــن و�عــدالثقافیــة والفكر�ــة وغیرهــ

 .ائً شی
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"أو عرضـت لهـم خصوصـیات ضـرور�ات تقتضـي أحكاًمـا خاصـة، أو بـدرت مـن �عضـهم  طالب:
تلـك  عات وارتكاب الممنوعات، فاحتاجوا عند ذلك إلـى حـدود تقتضـیهافلتات في مخالفة المشرو 

ت العـوارض الطارئــة، ومشــروعات تكمــل لهــم تلــك المقـدمات، وتقییــدات تفصــل لهــم بــین الواجبــا
 السـلیمة، والمندو�ات والمحرمات والمكروهات؛ إذ �ان أكثرها جزئیات ال تسـتقل �إدراكهـا العقـول

فـي  ل �أصـول العبـادات وتفاصـیل التقر�ـات، وال سـیما حـین دخـلفضًال عن غیرها، �ما لم تستق
هلیـة اإلسالم من لم �كن لعقله ذلك النفوذ من عر�ي أو غیـره، أو مـن �ـان علـى عـادة فـي الجا
مـور وَضِرَي على استحسانها فر�قه ومال إلیها طبعه وهي في نفسها على غیر ذلـك، و�ـذلك األ

 .كثر"ن لمصالٍح رأوها وقد شابها مفاسٌد مثلها أو أالتي �ان لها في عادات الجاهلیة جر�ا
 مفاعل: "مصالح"، "مفاسد"، مفاعل صیغة منتهى الجموع.

 أحسن هللا إلیك. "لمصالَح رأوها" طالب:
 نعم. 

فــرض  "لمصــالَح رأوهــا وقــد شــابها مفاســُد مثلهــا أو أكثــر. هــذا إلــى مــا أمــر هللا �ــه مــن طالــب:
وف مر �المعر لبوا بدعائهم الَخلق إلى الملة الحنیفیة، و�لى األالجهاد حین قَوْوا على عدوهم وط

 .والنهي عن المنكر"
حســب مقتضــیات المصــالح، الجهــاد فــي أول األمــر فــي وقــت ضــعف مــا ��عنــي األحكــام �التــدر�ج 

ُشرع، على خالف فـي شـرعیته �مكـة أو الحـض علیـه مـن غیـر أمـر �ـه، وأمـا األمـر �ـه فبعـد ذلـك 
 وتطبیقه أ�ًضا.

اء جـمقصود أن هذه العبادات إنما ُ�حتاج إلى ما ُأمـر �ـه لیمتثـل، ومـا ُنهـي عنـه لیجتنـب. وهـذا ال 
مـا متتطلبه هـذه التشـر�عات �التدر�ج في العهد المكي، ثم في العهد المدني تتا�عت التشر�عات وما 

 .�صححها
ة قرآن، وتــار تــارة �ــالن لهــم �ــل مــا احتــاجوا إلیــه �غا�ــة البیــان: "فــأنزل هللا تعــالى مــا یبــیِّ  طالــب:

ــ ت، دت تلــك المطلقــا�الســبة؛ فتفصــلت تلــك المجمــالت المكیــة، وتبینــت تلــك المحــتمالت، وُقیِّ
ــا مطــرًدا وأصــوخصِّ  ــم قانوًن ــاقي المحك ــك الب ــك العمومــات لیكــون ذل ــره تل ًال صــت �النســخ أو غی

 ءً مـة، و�نـاالمقدِّ مستن�ا، إلى أن یـرث هللا األرض ومـن علیهـا، ولیكـون ذلـك تماًمـا لتلـك الكلیـات 
نسـخ؛ تعلى تلك األصول المحكمة، فضًال مـن هللا ونعمـة. فاألصـول األول �اقیـة لـم تتبـدل ولـم 

جهـه ألنها في عامة األمر �لیات ضرور�ات وما لحق بهـا، و�نمـا وقـع النسـخ أو البیـان علـى و 
 .عند األمور المتنازع فیها من الجزئیات ال الكلیات"

 لعقائد وال یدخل األخبار، إنما یدخل في األوامر والنواهي.ولذلكم النسخ ال یدخل ا
"وهذا �له ظاهر لمن نظر في األحكـام المكیـة مـع األحكـام المدنیـة، فـإن األحكـام المكیـة  طالب:

مبنیة على اإلنصاف من النفس، و�ذل المجهود في االمتثال �النسبة إلـى حقـوق هللا أو حقـوق 
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فُمنزلــة فــي الغالــب علــى وقــائع لــم تكــن فیمــا تقــدم مــن �عــض  اآلدمیــین. وأمــا األحكــام المدنیــة،
ات، والرخص والتخفیفـات وتقر�ـر العقو�ـات  فـي الجزئیـات ال الكلیـات، فـإن -المنازعات والمشاحَّ

، وما أشبه ذلك، مع �قاء الكلیات المكیة على حالها، ولذلك -الكلیات �انت مقررة محكمة �مكة
ًرا وتأكیًدا، فكملت جملة الشر�عة، والحمد هلل �األمر�ن، وتمت یؤتى بها في السور المدنیات تقر�

{اْلَیـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِدیـَنُكْم َوَأْتَمْمـُت َعَلـْیُكْم ِنْعَمِتـي واسطتها �ـالطرفین، فقـال هللا تعـالى عنـد ذلـك: 
ْسَالَم ِدیًنا}  ].٣[المائدة:  َوَرِضیُت َلُكُم اإلِْ

 حة واألخـذحدود واألحكام الجزئیات التي هي مظـان التنـازع والمشـاو�نما عنى الفقهاء بتقر�ر ال 
لـى ع�الحظوظ الخاصة والعمل �مقتضى الطوارئ العارضة، و�أنهم واقفون للناس في اجتهادهم 

قـون حقِّ �خط الفصل بین ما أحل هللا وما حرم، حتى ال یتجاوزوا ما أحـل هللا إلـى مـا حـرم، فهـم 
 .الوقائع الخاصة" للناس مناط هذه األحكام �حسب

 وهذا المقصـود �ـه االجتهـاد �معنـاه الخـاص، وال �مكـن أن یـرد مـا تقـدم فـي أول المسـألة ممـا سـماه
 .ذه الدقائق ال یدر�ها إال الخواص�االجتهاد العام لعموم الناس، ه

مـا "فهم �حققون للناس مناط هذه األحكام �حسب الوقائع الخاصة حـین صـار التشـاح ر� طالب:
�ذا و مقار�ة الحد الفاصل، فهـم یزعـونهم عـن مقار�تـه و�منعـونهم عـن مداخلـة الحمـى،  أدى إلى

م تـارة زل أحدهم یبیَّن له الطر�ق الموصل إلـى الخـروج عـن ذلـك فـي �ـل جزئیـة آخـذین ِ�ُحُجـِزه
وا"  .�الشدة وتارة �اللین، فهذا النمط هو �ان مجال اجتهاد الفقهاء، و��اه تحرَّ

لحقیقـة ؛ ألن المسـألة مسـألة معالجـة لهـذا المخـالف الـذي هـو فـي اتـارة �ـاللین""تارة �الشدة و نعم. 
 كــالمر�ض �حتــاج إلــى مــن �عالجــه �الشــدة تــارة واألطــر و�ــاللین تــارة أخــرى، و�الصــلة تــارة و�ــالهجر

أخرى، �ل على حسب ما یناسبه، فبعض الناس ینفع معه الشدة، و�عض الناس تز�ده الشـدة عتـو�ا 
 . ینفع معه إال اللینستكباًرا فالوا

ل فیـه؛ "وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم األخـالق فعـًال وترً�ـا، فلـم �فصـلوا القـو طالب:
لوه ألنه غیر محتاج إلى التفصیل، بل اإلنسان في أكثر األمر �ستقل �إدراك العمل فیه، ف لى إَو�َّ

 .اختیار المكلف واجتهاده"
لوه"   "َوَ�لوه"؟ أم"َو�َّ
 ..... .. طالب:

 �عني تر�وه. "َوَ�لوه"
 فهـو جـارٍ  "فَوَ�لوه إلى اختیار المكلـف واجتهـاده؛ إذ �یـف مـا فعـل نعم. أحسن هللا إلیك. طالب:

 .ل"ولكن �حسب قر�ها من الحد الفاص ،على موافقة أمر الشارع ونهیه، وقد تشتبه فیه أمور
نقص، مثـل األمـر �اإلنفـاق مـثًال فیـه وفیها مجال للز�ادة والـ ،وفیها مساحة ،ألنها مسائل فیها سعة

مجــال: ألن ینفــق اإلنســان إلــى أن �صــل إلــى جمیــع مالــه �مــا فعــل أبــو �كــر، أو إلــى نصــف مالــه 
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كما فعل عمر، أو ینفق الثلث أو األقل، إلى أن �صل إلى الحد الـذي ال بـد منـه وهـو الز�ـاة؛ ألن 
اس �شــح �المــال، لكــن �صــل و�عــض النــ ،و�عــض النــاس تجــود نفســه ،هــذه فــي المجــال ومســاحات

 .النسبة المقررة في ز�اة األموال إلى الحد الذي ال �مكن تجاوزه، وهو
ان ُ�عـده "فتكلُّم الفقهاء علیها من تلك الجهة فهو من القسم األول، فعلى هذا �ـل مـن �ـ طالب:

ل سـومن ذلك الحد أكثر �ان إغراقه في مقتضى األصول الكلیة أكثر. و�ذا نظرت إلى أوصـاف ر 
زلتین، وأفعاله تبین لك فرق مـا بـین القسـمین، و�ـون مـا بـین المنـ -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 و�ذلك ما یؤثر من شیم الصحا�ة واتصافهم �مقتضى تلك األصول، وعلى هذا القسـم عـول مـن
ُشــهر مــن أهــل التصــوف، و�ــذلك ســادوا غیــرهم ممــن لــم یبلــغ مبــالغهم فــي االتصــاف �أوصــاف 

 .وأصحا�ه" - علیه وسلمصلى هللا-الرسول 
ل �عني أهل االنصراف عن الدنیا واإلقبال على اآلخرة متبعین في ذلك الكتاب والسـنة، مـا هـم �أهـ

التصــوف الــذین اســتقر االصــطالح علــى جمهــورهم �مــا عنــدهم مــن مخالفــات ومفارقــة للــدین حتــى 
 یتـدین ال -َرِضـَي ُهللا عنـهُ - یبلغ الحد إلى أن ُترفع التكالیف �لها، و�وجد فیهم من �قال فیـه: �ـان

 ،ًرا قـط، مثلما قیل، لم �فعل مـأمو -َرِضَي ُهللا عنهُ -�شرع وال �أمر وال نهي! قیل في ترجمته: �ان 
ـــیس هـــذا  ـــم یتـــرك محظـــوًرا وال جر�مـــة وال فاحشـــة إال ارتكبهـــا! �عنـــي وصـــل إلـــى هـــذا الحـــد، ول ول

صــوف فــي مواضــع، لكنــه یر�ــد بــذلك الصــنف هــم الــذین �قصــدهم المؤلــف، والمؤلــف أشــار إلــى الت
أهــل االتبــاع، لكــن غلــب علــیهم اإلقبــال علــى اآلخــرة واالنصــراف عــن الــدنیا، وهــم الــذین ألــف فــیهم 

طبقاتـه  ف فـیهم الشـعراني فـيأبو نعیم األصفهاني الحلیة حلیة األولیاء. وفي النوع الثاني الـذین ألَّـ
 .هللا العافیة، ووجد فیهم زنادقة الكبرى والوسطى، ینص على ما فعله من فواحش، نسأل

 ."وأما غیرهم ممن حاز من الدنیا نصیًبا فافتقر إلى النظر في هذه الجزئیات" طالب:
لنظـر "غیرهم ممن حـاز مـن الـدنیا نصـیًبا فـافتقر إلـى اوهذا یبین المراد �قوله من أهل التصوف: 

 ماذا؟ ، أولئك ال �حتاجون إلى النظر في الجزئیات، لفي هذه الجزئیات"
 .......  طالب:

 .»لقیمات �قمن صلبه«ها �الكلیة، �قتصرون من ذلك على ُبلغة: و ها �لها، تر�و تر�
لوقـائع حـاز مـن الـدنیا نصـیًبا فـافتقر إلـى النظـر فـي هـذه الجزئیـات وا نمـ"وأما غیرهم م طالب:

مـــا الـــدائرة بـــین النـــاس فـــي المعـــامالت والمناكحـــات؛ فأجروهـــا �األصـــول األولـــى علـــى حســـب 
 .استطاعوا"

قد �قول قائـل: هـؤالء الصـوفیة مـا لهـم مشـاكل مـع زوجـاتهم تحتـاج إلـى نظـر فـي دقـائق المسـائل؟ 
وال  ،المشـاكل إنمـا یورثهـا �ثـرة المقــام، �عنـي �ـون اإلنسـان یبقـى وقًتــا طـو�ًال عنـد أهـل ال عمـل لــه

یـدخل علـى زوجتـه ان ي �كثـر المشـاكل. لكـن إذا �ـذوال نظر ال فـي دیـن وال دنیـا هـذا الـ ،شغل له
هـذا تنـدر فیهـا فشـيء،  أوصـالته  أوینصـرف عنهـا إلـى مصـحفه  ،و�طلـع لعبادتـه ،�أكل ما تیسر
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إذا أدى حق هللا ما أوجب هللا علیه �النسبة لها فالمشاكل تقل. لكـن إذا �ـانوا �ـل الوقـت متقـابلین، 
ك العكـس، تنشـأ المشـاكل مـن رها بتأو�ل غیر مـراده، و�ـذلما عندهم إال مجرد ما ینطق �كلمة تفسِّ 
د المشـــكالت، وأولئـــك مـــا عنـــدهم فـــراغ، ورأینـــا مـــنهم عینـــات هـــذا الفـــراغ، الفـــراغ هـــذا هـــو الـــذي یولِّـــ

 .الدنیا، والحمد هلل مشوا على خیروهجروا  ،انصرفوا إلى اآلخرة
 �قــدر "وأجروهــا �ـالفروع الثــواني حــین اضـطروا إلــى ذلـك، فعــاملوا ر�هــم فـي الجمیــع، وال طالـب:

 ق الفـذ، وهـو �ـان شـأن معـامالت الصـحا�ة �مـا نـص علیـه أصـحاب السـیر.على هذا إال الموفّ 
صـارت  لكثـرة االشـتغال �الـدنیا والتفر�ـع فیهـا، حتـى ؛ولم تزل األصول یندرس العمـل �مقتضـاها

كالنسي المنسي، وصار طالب العمل بهـا �الغر�ـب المقصـى عـن أهلـه، وهـو داخـل تحـت معنـى 
 .»للغر�اء بدأ هذا الدین غر�ًبا وسیعود غر�ًبا �ما بدأ، فطو�ى«: -ة والسالمعلیه الصال-قوله 

لـة، فالحاصل من هـذه الجملـة أن النظـر فـي الكلیـات �شـارك الجمهـوُر فیـه العلمـاء علـى الجم 
 وأما النظر في الجزئیات فیختص �العلماء واستقراء ما تقدم من الشر�عة یبینه. 

ادهم رة آخذین �مقتضى التنز�ل المكي على ما أداهـم إلیـه اجتهـفصل: �ان المسلمون قبل الهج
ینــة موا الســا�قین �ــإطالق، ثــم لمــا هــاجروا إلــى المدواحتیــاطهم، فســبقوا غا�ــة الســبق حتــى ُســ

 .ولحقهم في ذلك السبُق من شاء هللا من األنصار"
 ."السبقِ "

مكارم و بها شعب اإل�مان  "ولحقوا في ذلك السبِق من شاء هللا من األنصار، و�ملت لهم طالب:
 .فكانت المتمات أسهل علیهم" ،األخالق، وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم

ســهلت  ،واســتقبلوها شــیًئا فشــیًئا ،نــة فــیهم، یبقــى التفر�عــات علــى هــذه األصــولألن األصــول متمكّ 
ن مــن جــاء علــیهم، �عنــي مــا جــاءتهم التشــر�عات جملــة واحــدة �مــا هــو شــأن مــن جــاء �عــدهم، شــأ

 �عــدهم الــذین ُوجــدوا وقــد �مــل الــدین واحتــاجوا إلــى أن �أخــذوه �التــدر�ج مــع أنــه قــد �حتــاجون إلــى
 . م االضطراب في �یفیة تحصیل العلمشيء لم �صلوا إلیه، فحصل عند �عضه

 .......  طالب:
 نعم. في العقیدة واألصول العامة واألحكام و�ل هذا.

 .......  طالب:
 ین؟ أ

 .... ... طالب:
لیست محل اجتهاد، لكن لیسـت خاصـة �العقیـدة، وتنـزل علـیهم أمـور وهـم أهـل فطـرة ولغـة وسـلیقة 
یدر�ونها وال �ختلفون فیها، ما وجدت اإلشكاالت في الفنون �لها حتى دخل في الـدین مـن �ختلـف 
وضــعه عمــن �ــان فــي أول األمــر أو أصــحاب هــوى أو نزعــات نفســیة ومــا أشــبه ذلــك، �حتــاج إلــى 

 مع �ثرة التشر�عات، إضافة إلى �ثرة التشر�عات. ......
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 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
، و�ذا تمكن طبـق ،في األحكام �معنى أنه �طبق العهد المكي اتدرجً لیس هو و هو ال بد أن یتدرج، 

، و�ن �ان ینادي �ـه �عضـهم ال ...و�حتاج من المدة �قدر ما حصل في العهد المكي ثم ینتقل إلى
هـــذا مـــا هـــو  ،، الالمـــدني أن األمـــة قـــد تحتـــاج إلـــى العهـــد المكـــي �جملتهـــا ثـــم تحتـــاج إلـــى العهـــد

 ینســواء �انــت مكیــة أو مدنیــة ومطــالب هــاو�ملــت الشــر�عة وواجبات ،�صــحیح، نزلــت علینــا تكــالیف
طــالب العلــم إلــى طبقــات  بهــا، لكــن التــدر�ج فــي الترتیــب لطالــب العلــم موجــود عنــد العلمــاء، تقســیم

 .لفنون والعلوم والكتب، هذا �ختلفولكل طبقة ما یناسبها من ا ،ومستو�ات
وا فكانت المتممات أسهل علـیهم، فصـار  ،"وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم طالب:

لى صـ-بذلك نوًرا حتى نزل مدحهم والثناء علـیهم فـي مواضـع مـن �تـاب هللا، ورفـع رسـول هللا 
هــل مــن أقــدارهم، وجعلهــم فــي الــدین أئمــة، فكــانوا هــم القــدوة العظمــى فــي أ - علیــه وســلمهللا

مـا لالنقیـاد اوأمعنـوا فـي  ،الشر�عة، ولم یتر�وا �عد الهجرة ما �انوا علیـه، بـل زادوا فـي االجتهـاد
 حد لهم في المكي والمدني مًعا. 

ي  صــدهم عـن بــذل المجهــود فــلـم تزحــزحهم الــرخص المـدنیات عــن األخــذ �ـالعزائم المكیــات، وال
ُ َ�ْخــَتصُّ بِ طاعــة هللا مــا ُمتعــوا �ــه مــن األخــذ �حظــوظهم وهــم منهــا فــي ســعة   َمــْن َرْحَمِتــهِ {َ�للااَّ

مــا �]. فعلــى تقر�ــر هــذا األصــل: مــن أخــذ �األصــل األول واســتقام فیــه ١٠٥[البقــرة:  َ�َشــاُء}
ول، علـى األول جـرى الصـوفیة األ استقاموا فطو�ى له، ومن أخذ �األصل الثـاني فبهـا ونعمـت، و 

ن إلـى وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم یلتزم ما التزمـوه، ومـن هاهنـا ُ�فهـم شـأن المنقطعـی
 .هللا فیما امتازوا �ه"

لمــاذا مــدح مــن أخــذ األصــل األول دون مــن أخــذ �األصــل الثــاني؟ هــو ممــدوح أ�ًضــا، لكــن مــا هــو 
ن الصـــنف األول مـــا احتـــاجوا إلـــى شـــيء مـــن مثـــل مـــن أخـــذ �األصـــل األول؛ ألن مـــن مـــدحهم مـــ

ل الثـاني الـذي قـرره فیمـا سـبق وهـو األصل الثاني النصـرافهم عـن الـدنیا، وأمـا الـذین أخـذوا �األصـ
غالـب األحكـام المدنیــة، أخـذوا �ـه لحــاجتهم إلیـه، ومـن مقتضــى ذلـك أنهـم التفتــوا إلـى الـدنیا، ولهــذا 
هــذا الكــالم مفــاده أن مــن أخــذ �األصــل األول لعــدم حاجتــه إلــى شــيء ممــا �قتضــیه األصــل الثــاني 

عـامالت والجنا�ـات؟ مـن �حتاجهـا إال مـن النصرافهم عن الدنیا. من �حتـاج إلـى مسـائل البیـوع والم
أغرق في أمور الدنیا واحتاج إلى أحكامهـا؟ أمـا مـن انصـرف عنهـا فإنـه ال �حتـاج، �عنـي افترضـنا 
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�حتاج إلى أن �ضبط مسألة العینـة ومسـألة مـد و�عیش على الكفاف، هل  ،لیست له تجارة اشخًص 
 �حتاج إلى هذه األمور؟  �ذا؟ عجوة ومسألة

 .ال طالب:
كــن مــن أخــذ �األصــل الثــاني �حتــاج إلــى هــذا وأكثــر منــه، بهــا ونعمــت إذا ضــبط واتقــى الشــبهات ل

وتجنــب المحرمــات، هــذا بهــا ونعمــت، لكــن مــا هــو مثــل الصــنف األول الــذي أقبــل إلــى تحقیــق مــا 
 . -َجلَّ وَعال-وهو العبود�ة هلل  ُخلق من أجله

 .......  طالب:
 ین؟ أ

 القسم األول. طالب:
 ول ما احتاجوه.القسم األ

 .......  طالب:
 ین؟ أ

 .......  طالب:
ثـر ألنهم �قرءون الكتاب والسنة، لكن ال حاجة لهم �ه. اآلن من الذي یهـتم �الشـيء أك ؛قد �علمون 

وذ�ــر مرًضــا مــن  ،: لــو جــيء �طبیــب مــثالً مــن غیــره؟ الــذي �عانیــه و�حتاجــه. هنــا أضــرب مثــاًال 
وعالجــه فــي عشــرة أنــواع،  ،والوقا�ــة منــه فــي عشــرة أشـیاء ،األمـراض الشــائعة، وذ�ــر أســبا�ه عشـرة

ي ما هو مصاب بهذا المـرض، ذ؟ ال، لكن الائً ت شی�فوِّ هذه األنواع. المصاب بهذا المرض وذ�ر 
 ما �عنیه وال یهمه.

 .......  طالب:
فاحتـــاجوا إلـــى مـــا �صـــحح أعمـــالهم، ســـواء �انـــت مـــن المعـــامالت أو مـــن  ،هـــم انهمكـــوا فـــي الـــدنیا

كحــات أو غیــر ذلــك مــن، فهـــم ال یــذمون �اعتبــار أنهــم وصــلهم مـــن العلــم مــا لــم �صــل إلـــى المنا
أو اهتمــوا �مســائل العلــم، هــم مــن هــذه الحیثیــة، إنمــا لمــا ســببه ذلــك، �عنــي أســباب ذلـــك  ،غیــرهم

جـل أو�نمـا مـن  ،والدوافع إلیه هو انهماكهم في الدنیا. قد �كون الشخص یهتم بهذه األمور ال لذاتـه
ره مـام �مـا �عنـي غیـهو ما له عالقة، ما له نظر في دنیا، لكن مع ذلك قد �صـده االهتفو�ال غیره، 

 .عما یهمه نفسه
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
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 وِن} ِلَیْعُبـدُ الَّ ْنـَس إِ {َوَمـا َخَلْقـُت اْلِجـنَّ َواْإلِ هو �النسبة للدنیا واآلخرة، اإلنسان ُخلق لتحقیق العبود�ـة: 
لنـاس، ]، وأما �النسبة للدنیا ُأمر أال ینسى نصـیبه مـن الـدنیا، أال �كـون عالـة علـى ا٥٦[الذار�ات: 

 . اه �قدر ما �حقق �ه الهدف األصليیهتم بدنی
 .......  طالب:

 انصرفوا.، نعم
 .......  طالب:

و�قــیم  ،ن عنــده مـا �كفیـهوعلــى حسـب مـا یــدعو إلیـه، إذا �ـا ،ال، هـذا علـى حسـب مــا یترتـب علیـه
 . العبادة �مدح بال شك، ممدوح هذا وانصرف إلى ،صلبه
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

ل اإلنسـان لكـن قـد �فضـت متعددة ما هو من جهة واحدة، ال، ما �قال هذا؛ ألن التفضیل من جها
ـالمُ -ألنه ال �عني أن إبراهیم  ؛من جهة وُ�فضل من جهات مـة أول مـن �كسـى یـوم القیا -علیِه السَّ

ـــالمُ -د أنـــه أفضـــل مـــن محمـــ ـــالُة والسَّ ، أو مـــا جـــاء فـــي حـــق موســـى ممـــا �قتضـــي أنـــه -علیـــِه الصَّ
المُ -مبعوث قبل النبي  الُة والسَّ أجـد أول مـن تنشـق عنـه األرض أنـا، ف«، في الحـدیث: -علیِه الصَّ

ذا أنـــه ، ال �عنـــي هـــ»لطـــورموســـى آخـــذ �قائمـــة العـــرش، فمـــا أدري ُ�عـــث قبلـــي أم جـــوزي �صـــعقة ا
 .أفضل من محمد، �هللا أعلم

، فــإن "ومـن هاهنـا �فهـم شــأن المنقطعـین إلـى هللا فیمـا امتـازا �ــه مـن نحلـتهم المعروفـة طالـب:
لــزمهم یالــذي �ظهــر لبــادئ الــرأي مــنهم أنهــم التزمــوا أمــوًرا ال توجــد عنــد العامــة، وال هــي ممــا 

مـدخل  م، وتكلفـوا مـا لـم ُ�كلفـوا، ودخلـوا علـى غیـرشرًعا، فیظن الظان أنهم شـددوا علـى أنفسـه
 .أهل الشر�عة"

هــذا ُرمــي �ــه أهــل العبــادة واالنصــراف عــن الــدنیا، و�تــب فــي الصــحف، فــي صــحفنا مــع األســف، 
كتــب واحــد وقــال: مــا أدري لمــاذا ُ�مــدح فــي �تــب التــراجم وعلــى أقــوال أهــل العلــم مثــل الفضــیل بــن 

 .جردوها من روحها! قیل هذا الكالملذین عطلوا الحیاة و عیاض وسفیان الثوري وفالن وعالن ا
"وحاش هلل! مـا �ـانوا لیفعلـوا ذلـك وقـد بنـوا نحلـتهم علـى اتبـاع السـنة وهـم �اتفـاق أهـل  طالب:

الســـنة صـــفوة هللا مـــن الخلیقـــة، لكـــن إذا فهمـــت حالـــة المســـلمین فـــي التكلیـــف أول اإلســـالم، 
وتنز�ل أعمالهم علیه؛ تبین لك أن تلك الطر�ق  ونصوص التنز�ل المكي المحكم الذي لم ینسخ،

سلك هؤالء، و�اتباعها ُعنوا على وجـه ال �ضـاد المـدني المفسـر. فـإذا سـمعت مـثًال أن �عضـهم 
سئل عما �جب من الز�اة في مائتي درهم، فقال: أما على مذهبنا فالكـل هلل، وأمـا علـى مـذهبكم 

د ممـا تقـدم، فـإن التنز�ـل المكـي أمـر فیـه فخمسة دراهم، ومـا أشـبه ذلـك، علمـت أن هـذا ُ�سـتم
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�مطلق إنفاق المال في طاعة هللا، ولم یبین فیه الواجب من غیره، بل ُو�ل إلى اجتهاد المنفـق، 
وال شــك أن منــه مــا هــو واجــب، ومنــه مــا لــیس بواجــب، واالحتیــاط فــي مثــل هــذا المبالغــة فــي 

یهــا نفــس المنفــق، فأخــذ هــذا اإلنفــاق فــي ســد الخــالت وضــروب الحاجــات، إلــى غا�ــة تســكن إل
�حـق الخدمـة، وشـكر  المسئول في خاصة نفسه �ما أفتـى �ـه، والتزمـه مـذهًبا فـي تعبـده، وفـاءً 

 ،النعمة و�سقاًطا لحظوظ نفسـه، وقیاًمـا علـى قـدم العبود�ـة المحضـة حتـى لـم یبـق لنفسـه حظ�ـا
{َال َنْسـَأُلَك ِرْزًقـا ه قـال: و�ن أثبته له الشـارع اعتمـاًدا علـى أن هلل خـزائن السـموات واألرض، وأنـ

[الـذار�ات:  {َمـا ُأِر�ـُد ِمـْنُهْم ِمـْن ِرْزٍق َوَمـا ُأِر�ـُد َأْن ُ�ْطِعُمـوِن}]، وقـال: ١٣٢[طـه:  َنْحُن َنْرُزُقَك}
َماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن}]، وقال: ٥٧  .]، ونحو ذلك٢٢[الذار�ات:  {َوِفي السَّ

ن عــعلــى الوفــاء �ــه، ومثلــه ال �قــال فــي ملتِزمــه: إنــه خــارج فهــذا نحــو مــن التعبــد لمــن قــدر  
د فــي الطر�قــة، وال متكلــف فــي التعبــد، لكــن لمــا �ــان هــذا المیــدان ال �ســرح فیــه �ــل النــاس ُقیــ

مــا  التنز�ــل المــدني حــین فرضــت الز�ــوات، فصــارت هــي الواجبــة انحتاًمــا، مقــدرة ال تتعــدى إلــى
نفـاق اتسـع علـى المكلـف مجـال اإل�قـاء جـواًزا، واإل دونها، و�قـي مـا سـواها علـى حكـم الخیـرة، ف

فلمـا �ـان  ندً�ا، فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر، والجمیع محمودون؛ ألنهم لم یتعدوا حـدود هللا،
 .األمر على هذا استفسر المسئول السائل لیجیبه عن مقتضى سؤاله"

وال یز�ـد علـى  ،هللا علیـه�عني مثل ما ذ�ر في مسألة اإلنفاق أن منهم من �قتصر على مـا أوجـب 
 وتجـود نفسـه �قر�ـب مـن رأس مالـه، وقـد ،ذلـك، ومـنهم مـن یتنفـل �الز�ـادة الیسـیرة، ومـنهم مـن یز�ـد

 ،وضـــیق علـــى نفســـه ،إن هـــذا متشـــدد :حصـــل مـــن أبـــي �كـــر أن تصـــدق �جمیـــع مالـــه، هـــل �قـــال
ــم ُیبــق إال ا ــه أو �النصــف أو أكثــر مــن النصــف أو ل لقــدر الــذي وضــیق علــى أوالده؟ لــو وجــد مثل

�كفیــه و�كفــي ولــده، �لهــم محمــودون ممــدوحون، لكــن إذا نقــص عــن القــدر الواجــب دخــل فــي حیــز 
 الذم.

قــل مثــل هــذا فــي الصــالة، �عنــي لــو اقتصــر علــى األر�عــین ر�عــة مــن الفــرائض والرواتــب والــوتر،  
ة ر�عـة أو و�ما ُأكد في حقـه، لكـن لـو زاد صـارت مائـ ،أر�عین ر�عة، هذا جاء �ما أوجب هللا علیه

صــارت مــائتین أو أكثــر مــن ذلــك أو أقــل، وقــد جــاء عــن الســلف صــنوف مــن هــذا. وقــراءة القــرآن، 
المُ -الرسول  الُة والسَّ ، و�صـح »اقرأ القرآن فـي سـبع وال تـزد«�قول لعبد هللا بن عمرو:  -علیِه الصَّ

�قولــون:  �ــل لیلــة، وعــن األئمــة شــيء ال تقبلــه عقــول مــن لــم �جــرب،�ــان �خــتم عــن عثمــان أنــه 
الوقت ال �ستوعب، اإلمام أحمد ثالثمائة ر�عة في الیوم واللیلـة، ووجـد مـن �خـتم �الشـافعي مـرتین 
ال ســیما فــي رمضــان، النــاس ینظــرون إلــى أنفســهم �اعتبــار أنــه إذا فــتح المصــحف وقــرأ الخمــس 

وم. الخــتم �ــل یــ معقــوًال لــیس  :دقــائق مــل وضــجر ونظــر �مینــه وشــماله علــه �جــد مــا �شــغله و�قــول
هـذا موجـود فـي أنـه نظـر فـي القـرآن  -َرِحَمـُه هللاُ -ُذكر من �ختم مـرتین، وهـذا ثابـت عـن الشـافعي 
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لشـافعي التـي جمعهـا البیهقـي، و�ـذ�ر عنـه فـي لست مرات في ثالث لیالي، هذا فـي أحكـام القـرآن 
 ترجمته أشیاء من هذا.

ل لیلــة ثــالث مــرات، و�غتســل فــي ترجمــة ســلیم بــن ِعتــر مــن الجــرح والتعــدیل أنــه �ــان �خــتم فــي �ــ 
بـــین �ـــل ختمتـــین، فیغتســـل ثـــالث مـــرات �موجـــب مـــا هـــو عبـــث!! �غتســـل لموجـــب. ابـــن الكاتـــب 
 الصوفي، ذ�ر ابن �ثیر والنووي عنه أنه �ان �ختم أر�ع مرات، وقالوا �أسانید صحیحة. مثل هـذه

یتســـنى مـــع هـــذه  األمـــور التـــي، و�ن أمكنـــت، لكـــن التـــدبر واالعتبـــار والترتیـــل المـــأمور �ـــه قـــد ال
ر�ن و�قرأ القرآن عشر مرات وعش ،العادات، وأما ما عدا ذلك مما ُیذ�ر أن الواحد ینظر في القرآن

 مرة �الیوم، هذا �الفعل الوقت ال �ستوعب.
ــر، �ســمونه: ابــن الُمــَنجِّس رافضــي، عــن أمیــر المــؤمنین علــي بــن أ  بــي ولــذلك لمــا ذ�ــر ابــن الُمَطهِّ

 واللیلة ألف ر�عة! �عني �م تحتاج الر�عة من دقیقة؟ أقـل شـيء دقیقـة،طالب أنه �صلي في الیوم 
و�ــم �حســم مــن األر�ــع والعشــر�ن ســاعة للتعبــد والحاجــات األصــلیة وغیــر ذلــك. ولــذلك قــال شــیخ 

یقـة اإلسالم: الوقت ال �ستوعب، �عني األلـف. أمـا مسـألة المائـة والمـائتین إذا عـددنا �ـل ر�عـة بدق
 فالوقت �ستوعب.

ذا مسألة المفاضلة بین اإلغراق في هـذه العبـادات الخاصـة والنفـع العـام؟ ال �قـال إن مثـل هـتبقى  
، اوهناك فروض �فا�ات ال بد من القیام بهـ ،الكالم دعوة إلى تعطیل الحیاة وترك المصالح العامة

هي مسألة مفاضلة، والمسألة مفترضة في شخص ال یوجد عنده نفـع عـام �صـده هـذا عنـه. وعلـى 
 . ال الشاك في هذه األمور �جربحكل 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .مواضع أنه یؤثر العبادات الخاصة فیه، ُ�شم من �المهم مدح التصوف في

 ."ومنهم من ال ینتهي في اإلنفاق إلى" طالب:
  .لحظة
 .......  طالب:

 فیه؟  ماذا، نعم
 ....... طالب:

 . ما أحد مقدمهفبد هللا على جهل �ع ال، ال ال مع العلم، أما أن
ثلـه "ومنهم مـن ال ینتهـي فـي اإلنفـاق إلـى إنفـاذ الجمیـع، بـل یبقـي بیـده مـا تجـب فـي م طالب:

المال  أن في«ا، علًما بـالز�اة حتى تجب علیه، وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم یبق شیئً 
ا سوى الز�اة  .، وهو یتعین تحقیًقا"»حق�



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۰==E=
=

١٤ 

لـیس فـي المـال حـق «فیه �الم ألهل العلـم، وجـاء مـا �قابلـه مـن حـدیث عائشـة: جاء مرفوًعا �سند 
إمــا فــي أوقــات الجــوع والحاجــات أو  »فــي المــال حــق ســوى الز�ــاة«، وهــذا محمــول: »ســوى الز�ــاة

 �عنـي »لـیس فـي المـال حـق سـوى الز�ـاة«فیما عدا الز�اة مما �جـب علـى اإلنسـان مـن النفقـات، و
 .الر�ن المفروض من األهم الذي هو

قـي ا فیـه مـا �"وهو ال یتعین تحقیًقا، و�نما فیه االجتهاد، فال یـزال نـاظًرا فـي ذلـك مجتهـدً  طالب:
 ، سـواءبیده منه شيء، متحمًال منه أمانـة ال ینفـك عنهـا إال بنفـاذه، أو �الو�یـل فیـه لخلـق هللا
ــم �كــن إمســاكه ــب أحــوال الصــحا�ة، ول ــان غال ــه أعــد نفســه مــنهم أم ال. وهــذا � ا علی م مضــاد�

نة سـ، إال أن هـذا الـرأي ُأجـري علـى اعتبـار -سبحانه وتعالى-العتمادهم على مسبب األسباب 
 .باد"هللا تعالى في العاد�ات، واألول لیس للعاد�ات عنده مز�ة في جر�ان األحكام على الع

الى فـي تعـ"إال أن هـذا الـرأي ُأجـري علـى اعتبـار سـنة هللا �عنـي: مـا تحكـم �ـه العـادة،  "العاد�ات"
ي ذ، العادة أنه قد �حتاج اإلنسان الشيء، قد �فاجئـه شـيء، وفـي زماننـا األمـر أشـد مـن العاد�ات"

قبــل، �انــت األمــور میســورة ومقــدور علیهــا ولــیس هنــاك طــوارئ وأمــور تفــاجئ اإلنســان؛ ألنــه �طــرأ 
فــي علــى اإلنســان فــي یــوم مــن األ�ــام أن �حصــل لــه شــيء �ــأتي علــى جمیــع مــا جمــع فــي وقتنــا، 

 .ور میسورة �عني ما هناك شيء �كلفالسابق األم
مباحـات "وأما من أ�قى لنفسه حظ�ا فال حرج علیه، وقد ُأثبت له حظه مـن التوسـع فـي ال طالب:

على شرط عـدم اإلخـالل �الواجبـات، وهكـذا �جـب أن ینظـر فـي �ـل خصـلة مـن الخصـال المكیـة 
�مـا  أن أهـل هـذا القسـم معـاملون حكًمـا -�هللا أعلـم-حتى �علم أن األمـر �مـا ذ�ـر، فالصـواب 

ذ قصــدوا مــن اســتیفاء الحظــوظ، فیجــوز لهــم ذلــك، �خــالف القســمین األولــین، وهمــا ممــا ال �أخــ
 .بتسببه أو �أخذ"

 "من ال".
فلـم  ولكن على نسـبة القسـمة ونحوهـا. فـإن قیـل: ،"وهو من ال �أخذ بتسببه أو �أخذ �ه طالب:

 .عند الفقهاء؟ فاعلم أن النظر فیه خاص ال عام"ال تقع الفتیا �مقتضى هذا األصل 
�عني مثـل مـا جـاء فـي السـؤال: �ـم فـي مـائتي درهـم مـن الز�ـاة؟ فاسـتفهم: مـن أي نـوع أنـت؟ أنـت 

، �له هلل، هـذا المـال عر�ـة بیـدك، خرة؟ إذا قال: من أر�اب اآلخرةمن أر�اب اآلأم من أر�اب الدنیا 
ه الحكـم �ـالتحقیق والتحر�ـر فر�ـع العشـر. ونظیـر هـذا مـن و�ن �نت من أر�ـاب الـدنیا الـذي تر�ـد فیـ

ســأل عــن حجــه، وهــذه قصــة مــذ�ورة فــي �تــب التــوار�خ أن شخًصــا حــج مــن �غــداد ثــالث مــرات 
ماشًیا، ثالث مرات حـج ماشـًیا مـن �غـداد، فلمـا قفـل مـن الحـج للمـرة الثالثـة دخـل البیـت ووجـد األم 

، و�عـد مـا ارتـاح اشي آالف األمیـال مشـیً . الرجل منائمة فانتبهت استیقظت �ه فقالت: أعطني ماءً 
، المـاء ، �أنه ما سمع، ما أجابها، ثم قالـت �عـد مـدة: اسـقني مـاءً استیقظت أمه قالت: أعطني ماءً 

، فقام نهض وقام وسقاها المـاء ثـم لمـا أصـبح موجود قر�ب من أمتار، ثم قالت الثالثة: اسقني ماءً 
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علــى قدمیــه آالف األمیــال و�تــردد فــي ســقیا أمــه المــاء مــن ذهــب �ســأل: مــا حكــم الحــج الــذي �حــج 
خلل، فسأل فُوفق لشـخص مثـل هـذا ألنه شك، وال شك أن هذا فیه  ؛أذرع قلیلة �عني ما هي شيء

لـیس مـن فقهـاء الظـاهر، قـال لـه: أعـد حجـة  ني قال: إن �نت �ـذا فالمـال هلل مـا لـك شـيء، مـذال
رط لصــحة العبــادة، و�ال مــاذا �عنــي أنــك تــروح آالف اإلســالم؛ ألن أصــل النیــة مدخولــة، والنیــة شــ

األمیال على قدمیك و�ضعة أمتـار ال تلبـي مـن وجبـت طاعتـه؟ هـذا طاعتـه آكـد الحقـوق �عـد حـق 
 .-َجلَّ وَعال-هللا 

علــى الــدروس  اوهــذا مــع األســف موجــود اآلن �كثــرة بــین النــاس و�ــین طــالب العلــم تجــده حر�ًصــ 
إلـى خالتـك فـي  اإلـى مسـجد، لكـن لـو تقـول لـه أمـه: أ�غـي مشـوارً و�تردد على المشا�خ ومن مسجد 

و�رهان واضح على أن لكن ال شك أن هذا خلل  ،طرف الحي، قال: �هللا أنا مشغول، هذا موجود
 . النیة مدخولة

 ."فاعلم أن النظر" طالب:
 لحظة.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ]، لكن هذا.٦٥[الزمر:   َعَمُلَك}{َلِئْن َأْشَرْكَت َلَیْحَبَطنَّ ال، 
 .......  طالب:

 اسمه؟ ترهیب، مثل هذا �حمل على قوة الزجر. هناك من �قال لهم اإلحباطیة من المعتزلة ماهذا 
 . الموازنة �أتي علیها ما �قابلها وغیرهم، وهناك الموازنة بین األعمال، قد �أتي �أعمال وفي

یهـا، �معنى أنه مبني على حالة �كون المسـتفتي عل ،عام "فاعلم أن النظر فیه خاص ال طالب:
فتـي �و�ترك هلل في جمیع تصار�فه، فسقط له طلب الحظ لنفسه، فساغ أن  ،وهو �ونه �عمل هلل

ا على حسب حاله؛ ألنه �قول: هذه حالتي، فاحملني على مقتضـاها، فـال بـد أن تحملـه علـى مـ
ت  علـى أن ال أمـس فرجـي بیمینـي، أو عزمـتقضیه، �ما لو قـال أحـد للمفتـي: إنـي عاهـدت هللا

هلل علـى  على أال أسأل أحًدا شیًئا، وأن ال تمس یدي ید مشرك، وما أشبه هذا، فإنه عقـد عقـًدا
ِ ِإَذا َعاَهـْدُتْم}فعل فضـل، وقـد قـال تعـالى:   فـي �تا�ـه ]، ومـدح هللا٩١ [النحـل: {َوَأْوُفـوا ِ�َعْهـِد للااَّ
لوفـاء �ـه اوهكذا �ان شأن المتجردین لعبادة هللا، فهـو ممـا ُ�طلـب الموفین �عهدهم إذا عاهدوا، 

 .ما لم �منع مانع"
 -َجـلَّ وَعـال-لكن هل مجرد وجود اإلنسان في هذه الفئة أو بین هذه المجموعـة الـذین انقطعـوا هلل 

 وهو واحد منهم، هل نقول إنه عاهد هللا على مثل هذا فیفتى �موجبه؟ 
 .......  طالب:



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۰==E=
=

١٦ 

 ي متجـره بـین أر�ـابواحد وقته �له في المسجد، دعاء وذ�ر وتالوة وصالة، والثـاني فـ یك�أت�عني 
�سألونك عـن مسـألة واحـدة. مقتضـى �ـالم المؤلـف أن هـذا �ختلـف عـن ذاك، وأن  ئون الدنیا، و�جی
ال  ، عقـده �فعلـه"فإنـه عقـد عقـًدا هلل علـى فعـل فضـل"وذاك له حال. ولذلك قال:  له، هذا ال حال

 �ن لم ینطق �ه. واألصل أن یبین الحكم بدلیله للمستفتي.�قوله و 
 : �غض النظر عن حاله.طالب
 ؟ ماذا

 �غض النظر عن حاله. طالب:
 .أحد ما �منعهف�غض النظر عن حاله وهو �ختار لنفسه، �عني إذا أراد أن یز�د علیه 

سوطه  دهم �قع له، فكان أح»إن خیًرا ألحد�م أن ال �سأل من أحد شیًئا«"وفي الحدیث:  طالب:
 من یده فال �سأل أحًدا أن یناوله إ�اه.

. -صـلى هللا علیـه وسـلم-وقال عثمـان: مـا مسسـت ذ�ـري بیمینـي منـذ �ا�عـت بهـا رسـول هللا  
بر ظاهرة في هذا المعنـى، إذ عاهـد هللا أن ال �مـس مشـرً�ا، فحمتـه الـ بر حـینوقصة َحمي الدَّ  دَّ

 ."استشهد أن �مسه مشرك، الحدیث �ما وقع
لــه أرادوا أن �مثلــوا �ــه �عــد قتلــه، فحمــاه هللا �الزنــابیر فطــردتهم عنــه حتــى تمكــن المســلمون مــن حم

د �عد، لو �حلف أحـأم  اوتغسیله؛ ودفنه، شهید هو، ولو �قال مثل هذا الكالم: ال تمس یدي مشر�ً 
 وهـو ال ،نو�ـةو�نما هـي مع ،على أن النجاسة لیست حسیة ُرمي �العظائم بناءً  امشر�ً  هال �مس بید

 .جس عن مثل هؤالء األنجاس ما یالمینجس، هذا من حیث الحكم. لكن من تن
ــاب هــذه  طالــب: ــل هــذا اختصــت �شــیوخ الصــوفیة؛ ألنهــم المباشــرون ألر� ــا �مث ــر أن الفتی "غی

بتـه لـه األحوال، وأما الفقهاء، فإنما یتكلمون في الغالـب مـع مـن �ـان طالًبـا لحظـه مـن حیـث أث
ًدا جـاء أن �فتیه �مقتضاه، وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه، فلو فرضنا أحـ الشارع، فال بد

ا صـرح مـسائًال وحاله ما تقدم، لكان على الفقیـه أن �فتیـه �مقتضـاه، وال �قـال: إن هـذا خـالف 
ن مـ -وهـي المـتكلم فیهـا-�ه الشارع؛ ألن الشارع قد صرح �الجمیع، لكن جعل إحدى الحالتین 

ألخـرى ألنهـا اختیار�ـة فـي األصـل، �خـالف ا ؛اسـن الشـیم، ولـم یلزمهـا أحـًدامكارم األخالق ومح
إن إن قیـل: فـالعامة فإنها الزمة، فاقتضى ذلك الفتیا بها عموًما �سائر ما یتكلم الفقهاء فیه. فـ

 .كانت غیر الزمة، فلم تقع الفتیا"
عـض النـاس لـو یـؤذن اخـتالف أنظـارهم فیـه وأحـوالهم فـي مثـل هـذا البـاب، � ،�عني اختالف الناس

وتكــدرت حیاتــه، و�عضــهم لــو تفوتــه تكبیــرة اإلحــرام أو  ،فــي المســجد، الم نفســه لــیسالمــؤذن وهــو 
تفوته الراتبة �ذلك، و�عضهم المهم أنه یدرك الواجب، وما عدا ذلك نفل �ستوي عنـده أدر�ـه أو لـم 

إمـام المسـجد سـلم مـن  یدر�ه. ال شك أن النـاس أحـوال، ونظـرة النـاس إلـیهم �ـذلك متفاوتـة، لـو أن
الصــالة وانصــرف إلــى الجماعــة فوجــد شخًصــا �قضــي الر�عــات األر�عــة وشخًصــا �قضــي واحــدة، 
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شــهد علــى حســب حالــه، فبإمكانــه أن یلــوم مــن فاتتــه ر�عــة علــى حســب حالــه، و�شــكر مــن أدرك الت
 .وهذا شيء مدرك

م �فـت اللـزوم؟ قیـل: لـ"فإن قیل: فإن �انت غیر الزمة فلم تقع الفتیـا بهـا علـى مقتضـى  طالب:
تـى بها على مقتضى اللزوم الذي ال ینفـك عنـه السـائل مـن حیـث القضـاء علیـه بـذلك، و�نمـا �ف

أصـله  لها وهو طالب أن یلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله، وأصل اإللزام معمول �ه شـرًعا،
 .النذر والوفاء �الوعد في التبرعات، ومن مكارم األخالق ما هو الزم"

 .نفسه من غیر إ�جاب في أصل الشرع ا یوجبه اإلنسان على�عني م
جـاره  ال �مـنعن أحـد�م«"ومن مكارم األخالق ما هو الزم، �المتعة في الطالق، وحـدیث:  طالب:

�میـل �عامل أصحا�ه بتلك الطر�قة و  -علیه الصالة والسالم-، و�ان »أن �غرز خشبه في جداره
 ."بهم إلیها، �حدیث األشعر�ین إذا أرملوا

 ."إذ"
 ."إذ أرملوا" أحسن هللا إلیك. طالب:

 .فأمر �الصدقة علیهم
الحــدیث �طولــه،  »مــن �ــان لــه فضــل ظهــر، فلیعــد �ــه علــى مــن ال ظهــر لــه«"وقولــه:  طالــب:
ط عـن ، و�شارته إلى �عض أصحا�ه أن �حـ»من ذا الذي تألى على هللا ال �فعل الخیر؟«وقوله: 

فـق علـى في شأن أبي �كـر الصـدیق حـین اْئَتَلـى أن ال ین غر�مه الشطر من دینه، وقد أنزل هللا
مـر بـن الخطـاب فـي ع] اآل�ـة، و�ـذلك عمـل ٢٢[النـور:  {َوَال َ�ْأَتـِل ُأوُلـو اْلَفْضـِل ِمـْنُكْم}مسطح: 

 .حكمه"
و�ـدر منـه مـا  ،وفي األصل النفقة غیر واجبة على أبي �كر، لكن لما وقع مسطح في قصة اإلفـك

 ِمـــْنُكْم {َوَال َ�ْأَتـــِل ُأوُلـــو اْلَفْضـــلِ ال ینفـــق علیـــه، �ـــان ینفـــق علیـــه فعوتـــب: بـــدر، حلـــف أبـــو �كـــر أن 
َعِة}  .علیهلى اإلنفاق إ] إلى آخر اآل�ة، فعاد ٢٢[النور:  َوالسَّ
"و�ــذلك عمــل عمــر بــن الخطــاب فــي حكمــه علــى محمــد بــن مســلمة �ــإجراء المــاء علــى  طالــب:

فتیـا  ، إلى �ثیر من هذا الباب. وأخص مـن هـذا»�ِهللا، لیمرن �ه ولو على �طنك«أرضه وقال: 
عـن  أهل الورع إذا علمت درجة الـورع فـي مراتبـه، فإنـه �فتـى �مـا تقتضـیه مرتبتـه، �مـا �حكـى

: أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل �ضـوء مشـاعل السـلطان، فسـألها: مـن أنـت؟ فقالـت
 الحكا�ــة دون لفظهــا. وقــد حكــىأخــت �شــر الحــافي. فأجابهــا بتــرك الغــزل �ضــوئها. هــذا معنــى 

نـاس، مطرِّف عن مالك في هذا المعنى أنه قال: �ان مالك �ستعمل فـي نفسـه مـا ال �فتـي �ـه ال
 .�عني: العوام"

 .، و�فتي الناس �ما �قتضیه الدلیل�حمله على العز�مة
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م ه لـوحتـى �حتـاط لنفسـه �مـا لـو تر�ـ ،"و�قول: ال �كـون العـالم عالًمـا حتـى �كـون �ـذلك طالب:
 .علم"أ�كن علیه فیه إثم. هذا �المه. وفي هذا من �الم الناس والحكا�ات عنهم �ثیر، �هللا 

 اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعین.
 
 


