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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله ،وبعد:
فقـال المللـ

–رحمـ هللا -فــا القسـم الثالــا مـن الموافقــا  :مقاـا ،المقااــد ،والمقااـد الاــا

المكل .
ُينظر فيها قسمان :أحدهما :يرجع إلى قصد الشارع ،واآلخر يرجع إلى قصد ُ
فاألولُ :يعابر من جهة قصد الشارع فا وضـع الشـريعة اباـدا  ،ومـن جهـة قصـده فـا وضـعها
لألفهامم.

لإلفهام.

موضعها لإلفهام ،ومن جهة قصده فا وضعها للاكلي
المكل
ُ

بمقاضاها ،ومن جهة قصده فـا دخـول

تحت حكمها ،فهذه أربعة أنواعم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيناا ححماد وعلاى لاه وصاحبه

أجمعين.
حضاى الالااالم حاان لبال الم لا

–رحمااه هللا تعاالى -علااى اكحكااام الفالليوياة والو ااعية ،وحااا احفاواه

المجلد اكول حن الالفاب ،الجزء اكول حن الالفاب ،وهنا يشرع الم ل

في النوع القسم الثالث وهاو

أو كانات حقاصاد المكلواين فاي أعماالهم حاا

اء كانت حقاصاد الشارع فاي هاله الفالاالي
المقاصد ،سو ً
ُكِلووا به.
الم ل –رحمه هللا -يفاللم على هلا الباب أو فاي هالا البااب بكاال يم حفاين رصاين لاد ع يوجاد عناد
غي اره ،وفيااه نااوع حاان الخمااو

وال واااء ،يحفاااإ ىلااى حةالعااة لباال الحضااور ،واحفاااإ ىلااى انفباااه،
البسا ا واعس اافة ار  ،فق ااد يا ا تي

فالمو ااوع ل اايه بالس ااهل اله ااين ال اال ُي اادركن كر قراق ااة الم لا ا
بالمبفاادأ فااي أول سااةر ،وا ا تي ب ب اره بعااد أسااةر ،وا ا تي بقساام حاان نااوع أو العكااه فااي صااوحة،

والل يليه بعد صوحات ،فنحفاإ ىلى لم أقراف الالالمن لالي تالور الصورة وا ح ًة.
فالم ل َّأل كفابه ع على قراقة المفاللمين اللين حبنى ت ليوهم على الفقاسيم واكنواع الفاي تالاور
وفرع ،وعمل ،لالنه حن أهال اعسافة ار  ،وهالا الناوع
لسم الم ل َّ ،
حفداركة بعضها يلي بعض ،نعم َّ
حن الفصني

يحفاإ ىلى انفباه ،واحفاإ ىلى حةالعاة لبال الحضاور ،حثال حاا يساوله ساي ا ساالم

–رحمه هللا تعالى -في بعض الموا ع ،ىذا تاللام علاى حسا لة تجاده يافاللم علاى أولهاا ،طام يسافةر

وادخل في جوف هاله المسا لة حسااأل أخارم ،طام يعاو ىليهاا ،حثال هالا يصاعا حصاره فاي الالهن
ُ
ِ
المعفني.
ىع حن لبل ُ
كالم لد ع يوجد عند غيره فاي بياار حقاصاد الشارع ،وهاو
فالبد حن العناية بمثل هلا الالالم ،وهو ٌ

كالم يحفاإ ىليه كل قالا علم ،فلو أر قالا العلم ل أر الالالم وتادبره ول صاه واخفصاره ،ولياد حاا
ٌ
فهمه حنه عسفوا  ،وأحا قالا العلم الل ع يعرف الالفاب ىع في الدرس ،في حلقات الدرس فهالا
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لااد ع ُياادرك ساايًئا ُياالكر ،يساافويد -ىر ساااء هللا تعااالى ،-وأج اره -ىر ساااء هللا -طاباات ،لالاان الواأاادة
المرجوة الفاحة لد ع ُيدركها ،يكوينا في تصور هلا الالفاب حا حضى في المجلد اكول.
والالفاااب أسارنا سااابًقا ىلااى أنااه حةبااوع قبعااات كثيارة ،أولهااا الةبعااة الفونسااية قبعااة لديمااة ،والثانيااة
قبعة السلوية ،والفي أسرف عليها الشاي ححماد ال ضار حساين ،قبعا ٌة جيادة ،لالنهاا حا خوذة حان

الفونسية بفصحيحات الشي  ،طم الةبعة الثالثة ،قبعة الشي

ححمد بن عبد هللا راز ،وهاله أنواه

قبع قبعات جديدة ،حنها حا هو ُححقق ،وحنها حا هو حجر نشر.
الةبعات ،وأجو ها ،طم ُ
المقصو أر قبعة الشي ححمد بن عبد هللا راز هله أفضال الةبعاات ،وفيهاا عناياة حان الشاي ،
واللين حققوا الالفاب اسفوا وا حن كالم الشي -رحمه هللا.-

فمثل حا ذكرت ساابًقا عباد حان القاراءة لبال الحضاور بانفبااه وحضاور ذهان ،وع ييا س قالاا العلام
حينمااا يق ا أر الالفاااب كول ح ارة ،واقااول حااا فهماات ،ع ،يق ارأه أول ح ارة ،وطاااني ح ارة ،واف حاال ،واجم اع
اكقاراف ،ولااو الفصاار فااي أول عر ااه علااى عناااوان اكن اواع حفااى تالفماال الصااورة عنااده ،طاام بعااد
ذلك يدخل في تواصيلها.

فالم ل –رحمه هللا -حصر أنواع المقاصد في اكربعاة المالكورة ،وكال ناوع حان هاله اكناواع ساال
ي
سيء حن الحصر.
وا يه فيه ،وأقال النوه فيه ،فنحفاإ ىلى
يقول مالمقااد الاا ُينظر فيها قسمانم المقاصد وهي الخاياتُ ،يقابلها الوساأل ،هله لسمار
القسم اكول حا يرجع ىلى لصد الشارع حن الفالالي واكحكام ،هل اكحكام ُحعللة أو غير ُحعللة؟
القسم الثاني حا يرجع ىلى لصد الم َّ
الل  ،وسي تي القسم الثاني ب نواعه.
ُ
اكول الل يرجع ىلى لصد الشارع َنَّوعه ىلى أربعة أنواع

اء،
ممن جهة قصد الشارع فا وضع الشريعة ابادا م الهدف حن ىنازال الالفاا وسرساال الرسال ابفاد ً
وه االا المقص ااد يحوا ااه لول ااه –ج ا َّال وع ااال { -ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الــــذاريا ]56:
القصد حن خلق الجن وا نه تحقيق العبو ية ،هلا هو الهدف اكصلي حن ىيجا هم.

مومن جهة قصده فا وضعها لإلفهامم ب ر تالور وا ح ًة حوهوحةن كي يفسنى العمل بها.
مومن جهة قصده فا وضعها للاكلي بمقاضاهام.
مومن جهة قصده فا دخول المكل تحت حكمهام يعني وعدم خول غير الم َّ
الل .
ُ
ُ
ُ
ي
واقدم بمقدحة حنةقية كالحية ،ونسمع هله المقدحة ،نعم.
هله هي اكنواع اكربعة ،يفحدث عنهاُ ،

مولُنقدم قبل الشروع فا المطلو ،مقدمة كالمية ُمسلمة فا هذا الموضع:
وها أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد فا العاجل واآلجل معام.

َحن المسفويد حن اعحفثال؟ العبد هاو المسافويد ،هللا –ج َّال وعاال -غناي «يـا عبـادل لـو أن أولكـم
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك فا ُملكا شا » والعكه ،لاو كاانوا
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على أفجار للاا رجال حاا نقام حان حلالاه سايء –ج َّال وعاال ،-فالمسافويد هاو العباد الم َّ
اللا ن ولالا
ّ
ُ
و ع الشراأع ىنما هي لمصالح العبا في العاجال فاي الادنيا ،وفاي افجال فاي افخارة ،وع ساك أر
احفثال اكواحار واجفنااب الناواهي أول حسافويد حنهاا العباد ،حفاى فاي الادنيا العباد يسافويد فاأادة كبيارة

ولو لم ُيرتا عليها طواب في افخرة ،وسذا لارنات باين رجلاين أحادهما ُحةياع وافخار عاا ي عرفات
حا بينهما حن الورق حفى في أحور نياهم.
وأحا بالنسبة لآلجل وهو الجزاء اكخرو فمعروف.

موهذه دعوى ال بد من إقامة البرهان عليها احة أو فسادا ،وليس هذا موضع ذلكم.

لالنهااا حاان الو ااوه والحهااور بحيااث يشااهد لهااا الوالااع العملااي لباال النحاار  ،بحيااث تالااور وا ااح ًة
جليا ًة لماان هااداه هللا ،أحااا بالنساابة لماان ُكفباات عليااه الشااقاوة فااال ُيبصاار حثاال هااله المصااالح ،ع يارم

حثل هله المصالح ،فمثل هلا هو الل ُيحفاإ ىلى أر ُيقام له البرهار على هله الدعوة ،نعم.
موقد وقع الخالف فيها فا علم الكالم ،وزعـم الـرازل أن أحكـام هللا ليسـت معللـة بعلـة ألباـة كمـا
أن أفعال كذلكم.

حرم ال مر فلاه أر ُيبايح ال مار ،وسباحفاه وتحراماه عناده علاى ح يّاد
ىنما علفها اعحفثال فق  ،فالل
َّ
َّ
اء كااار فيااه
ساواء حاان حيااث المصااالح ،ع علااة وع حكمااة ىنمااا ياادور ُ
الماللا حااع اكحاار والنهااي ساو ً
علة وحكمة أو ليست فيه علة وع حكمة.

نعاام تمااام اعحفثااال أع يبحااث عاان العلااة وع عاان الحكمااة أنااه ُحجاار حااا ُي ا حر يمفثاال ،ىر هاار لااه
حكمة فيما بعد أو علة ،لالن ُيرتا ىر تول عمله علاى هاور العلاة أو هاور الحكماة ،لالان حاع
ذلك الحكمة والعلة حوجو ة ،لالن كونه يرب عمله واحفثاله بالعلة والحكمة فال.
بشيء يحهر له علفه وحكمفه هالا خةا  ،ىذا أ ِ
ي
ُحار با حر لاال حاا الواأادة؟ حااذا
يقول حا يعمل ىع

أسفويد حن هلا اكحر؟ ليه له خيارة ،ب االف بعاض المالاها المفقدحاة حان حعفزلاة وغيارهم حينماا
ي ِّ
حكم ااور العق ااول ف ااي النص ااو  ،وأذن ااابهم ال االين ه اارت رخوس ااهم ف ااي العص ااور المفا ا خرة ال االين
ُ
يعر ور النصو على عقولهم و راأهم ،فماا وافقهاا لبلاوه ،وحاا ع فاال ،هالا زاا و االل –نسا ل
هللا السالحة والعافية.-
طالب.........:

ىر كااار س ا اله عاان الحكمااة والعلااة لالساافوا ة فاال با س ،لالساافوا ة ،ولينش ا علااى العماال ،لالاان ىذا
كار س اله عن العلاة والحكماة حان أجال أر يفولا

عليهاا عملاه أو الفارك فاال ،يعناي حثال حاا جااء

في بعض اكعمال الفي ُرِتا عليها جزاء نيو  ،جاء بعض اكعمال ،وبعض اكذكار أنها تحوظ
ا نسار.
اففاار أنااه رِتااا عليهااا أجاار ،أو أ ِ
ُحاار بهااا حاان غياار بيااار لهاالا الث اواب الاادنيو  ،بعااض الناااس
ُ
يحار علااى ياة الالرسااي ع كنهااا أعحام يااة فاي كفاااب هللا ،ىنمااا يحار عليااهن ل ُايحوظ بهااا ،هاالا
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ىع للفنشااي علااى العماال ،وسع فاكصاال الج ازاء

اكخرو  ،وُلل حثل هلا في حن صلى الصبح في جماعة ،حن صالى العشااء فاي جماعاة ....ىلاى
خره ،لالن ع يكور هلا الهدف ،تجد بعض الناس يحر على حثال هاله اكحاور الفاي فيهاا طاواب
عاجل أكثر حن حرصه على حا فيه طواب جل ،هلا في عبو يفه واحفثاله خلل ،نعم.

موأن المعازلــة اتفقــت علــى أن أحكام ـ تعــالى ُمعللــة برعايــة مصــالح العبــاد ،وأن ـ اخايــار أقثــر
اضطر فا علم أاول الفق إلى إثبا العلل لألحكام الشرعيةم.
الفقها الماأخرين ،ولما ُ

م ُمعللــة برعايــة مصــالح العبــادم هاالا حااا يقولااه المعفزلااة ،واقولااه غياارهم ،لالاان الواارق بااين المعفزلااة
وغياارهم أنهااا ىذا لاام تحهاار العلااة والحكمااة أو كااار فااي بااا أ ال ا أر أو عنااد هاالا المجفهااد أر هاالا
العمل ع ُيحقق هله العلة أو ع ُيحقق هاله المصالحة يمفثال أم حاا يمفثال؟ عنادهم حاا يمفثالن كنهاا
ُحعللة ،وعبد أر تحهر العلة حثل هور الحكم ،لالن المسلم ليه له خيرة أصالً.
اكحاار الثاااني أر العلاال حنهااا حااا هااو اااهر ،وحنهااا حااا هااو خوااي ،فالعلاال الحاااهرة تَبااين فحااا
المفعلمين ،وأحا بالنسبة للعلل ال وية فقد ت وى على بعض ال وا حن المفعلمين ،فهل نقول في
ي
حصلحة اهرة ،نقول ع تعمال حفاى يحهار لاك؟ ع،
حثل هله العلل الفي يفرتا عليها الحكم حن

ولو كنت
علة.

عي

الفحصيل ،سافجدور حينماا ُيعلال أهال العلام ُيعللاور بعلال كثيارة ك يال حانهم ي فاار

بالنسبة للعلل المنصوصة في النصاو

يعناي حكام حقارور بعلفاه هالا الال يقاول عناه أهال العلام

وعدحا ،أحا العلل المسفنبةة الفي ي فل
أر الحكم يدور حع علفه وجوً ا
ً
وعدحا.
ع أطر لها في الحكم ،حا يدور حعها وجوً ا
ً

فيها أهل العلم فمثل هله

اضطر فا علم أاول الفق إلى إثبا العلل لألحكـام الشـرعية ،أثبـت ذلـك علـى أن العلـل
مولما ُ
المعرفة لألحكام خااة ،وال حاجة إلى تحقيق األمر فا هذه المسألةم.
بمعنى العالما
ُ

الحمر اكهلية ،ىباحفها فيها حصالحة ،وفيهاا علاة وحكماة
لو جئنا -وهلا حثال ربناه سابًقا -ىلى ُ
َّ
المعفزلااي فااي
للماللا ن كنهااا رجااه ،لااد يقااول ُ
فااي أول اكحاار ،طاام تحرامهااا بعااد ذلااك فيااه حصاالحة ُ
رجس ا ا اا ،يعنا ا ااي انقلبا ا اات عينها ا ااا حا ا اان كونها ا ااا قيبا ا ااة {ﮅ ﮆ ﮇ}
أول اكحا ا اار أليسا ا اات ً
[األعراف ]157:ىلى كونها خبيثة تلقاأيا بمجر تخييار الحكام ،أو أنهاا كانات ُحشافملة علاى ال باث

والاارجه ،لالاان الحاجااة تُبيحهااا ،طاام ُرجااع فيهااا ىلااى اكصاال ،أو العكااه هااي قيبااة وليساات خبيثااة،
لماا
وسنما ُحِنعتن كنها حمولاة النااس؟ جااء الانم علاى أنهاا رجاه فهاي خبيثاة ،فهال كانات قيباة َّ
لما ُح ِّرحت؟
كانت
لما ُح ِّرحت ،كما ُيقال في ال مر أنها ُسِلبت المنافع َّ
رجسا َّ
ً
حالع ،طم صارت ً
ِ
الحمار؟ حان حقفضاى لولاه –ج َّال وعاال{ -
يقول أهل العلم ىناه ُسالبت ،فهال نقاول حثال هالا فاي ُ

االع ُحقفضا ااى
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ} [األعـــــراف ]157:أنها ااا َّ
لما ااا كانا اات حا ا ً


6

شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر كتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا املوافقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا )8( 26

6

الفحلياال أنهااا قيبااة ،وع سااك أر هللا –جا َّال وعااال -لدرتااه صااالحة لفخيياار اكعيااار حاان كونهااا قيبااة

رجسا ع ُيوجد حا يمنع حن هلا.
ىلى كونها ً
موالمعامد إنما هو أنا اساقرينا من الشـريعة أنهـا وضـعت لمصـالح العبـاد اسـاق ار ال ُينـازع فيـ
الرازل وال غيرهم.

حمن يقول ىر اكحكام ليست ُحعللة ،ولعل حن يقول بهلا القول حع هور كونها ُحعللة لالال أحاد،
لالل ُحفعلم يحهر له أنها ُحعللة ،وسنما هي لمصالح العبا  ،لعل حن يقول ىنها غير ُحعللة ُيرااد أر
واقوال البااب ،يكاور فاي حقابال لاول المعفزلاةُ ،يرااد أر يحسام الماا ة علاى المافعلم أع
ُيخلق الباابُ ،
يبحث في علة وع في حكمةن حن أجل أع يدور احفثاله على هله العلة والحكماة ،فمانهم حان ينحاو

هلا المنحى في حسااأل كثيارةن حان أجال حسام البااب ،حسام الماا ةن ولالا لاال حثال هالا ع ُي اال
فيه موال ُينازع في الرازل وال غيرهم.

مفإن هللا تعالى يقـول فـا بعثـة الرسـل وهـو األاـل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ } [النسا ]165:م.
{ﮁ} [النسا  ]165:الالم هله عم الفعليل.
م{ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ } [األنبيا . ]107:
وقال فـا أاـل الخلقـة{ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [هـــود{ ،]7:ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الـــذاريا { ،]56:
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ } [الملك.]2:
وأمــا الاعالي ـل لافااــيل األحكــام فــا الكاــا ،والس ـنة ،فــأقثر مــن أن ُتحصــى ،كقول ـ بع ـد آيــة
الوضـــــــــو  { :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}

[المائدة.]6:
وقـــــــــــال فـــــــــــا الصـــــــــــيام { :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ}
[البقرة]183:م.
والصيام علفه وحكمة تشاراعه تحقياق الفقاوم ،كماا أر الو اوء أو الفايمم ىذا لام ُيوجاد المااء ُيرااد {
ﮉ ﮊ ﮋ} [المائــدة ]6:ولاايه الما ار بااللك تالليا الم َّ
اللا وسعناتااه والمشااقة عليااه أبا ًادا،
ُ

اء كاناات حاان الحاادث اككباار أو اكصااخر {ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ىنمااا الواأاادة حاان الةهااارة ساو ً
ﮍ ﮎ} [المائــدةَّ ]6:
يفوضاال علاايكم باااكجور ،وححااو طااار الاالنوب والمعاصااي ،فالو ااوء
أيضاا تالويار للسايئات ى اااف ًة
علاى المكااره فياه أج ٌار عحاايم ،والو اوء بادور حكااره فياه أجاار ،وفياه ً
ىلى الفةهير.
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وحرحاار الم َّ
اللا
ُ
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َّ
المكلا
أيضا الصيام ليه الحكماة حناه تعاليا
و ً
ايام صاحيح
ً
أبدان ىنما ُليحقق الفقوم ،فالصيام الل ع ُيحقاق الفقاوم ع تفرتاا علياه طاار ،لالناه ص ٌ
حجزأ عند أهل العلمُ ،حسق للةلا ،ع ُيا حر بععا تاه ،وحاع ذلاك الثمارة العحماى والعلاة والحكماة
حان اككال والشارب وحاا يشافهيه

ار ح اان المسااالمين يص ااوم ،لالن ااه ُيا ازاول
والمص االحة حن ااه تحقي ااق الفق ااوم ح ااا ترتب ااتن ل االا تج ااد كثي ا ًا

حرحات ،وافرك الواجبات ،حا تحققت عنده العلة ،هل نقول ىر حثل هلا العلة وجاو هاله العلاة
الم َّ
ُ
تُبةل هلا العمل؟
يعني لو لام ُيوجاد ىع هاله افياة فاي هالا البااب ،نقاول علاة حنصوصاة ،هال نقاول ىر الحكام ار
عليهااا فااعذا ُعا ِادم تحقااق الفقااوم ُعاادم الصاايام الشاارعي أو نقااول هاالا جاااء حااا ياادل علااى خااالف هاالا
الالااالم حاان لولااه –جا َّال وعااال { -ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [المائــدة ]27:وا جماااع لاااأم علااى أر

أحياناا نواي الصاحة،
العصاة الالين لام يفقاوا هللا -ج َّال وعاال -حاا تُُقبال حانهم ،ونواي القباول ُيا ار باه
ً
ُ
الوس اااق ع
العص اااة و ُ
و ً
المرت ااا عل ااى العم اال ،وا جم اااع ل اااأم عل ااى أر ُ
أحيان ااا ُيا ا ار ب ااه نو ااي الثا اواب ُ
وحجزأة ُحسقةة للةلا لالن حاا يفرتاا
ُي حرور بععا ة العبا ات وعبا اتهم صحيحة عند أهل العلم ُ
عليها حن أجور ع يسفحقونها.

موفا الصالة{ :ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [العنكبو ]45:م.
كثير حن المصلين ُيصالي لالناه ُيازاول الوحشااء والمنالار
هلا حثل الصيام يعني بعض المصلين أو ٌ
يفرك واجبات وارتالا حححورات ،بل لاد يرتالاا حوبقاات ،وحاع ذلاك ُيصالي ،فهال نقاول ىر العلاة

وحساقةة للةلاا بمعناى أنااه ع
وحجزأاة ُ
تحققات؟ حاا تحققات ،وحاع ذلاك كالصايام صاالته صاحيحة ُ
الما ،والباقن بينه وبين ربه.
ُي حر بععا تها ُح ً

"وقال فا القبلة { :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [البقرة]150:
وفا الجهاد { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ } [الحج]39:م.
الباء هله باء سببيةن بسبا أنهم ُ ِلموا ف ُِذر لهلا السبا.
موفا القصاص{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [البقرة]179:م.
الحكمة حن تشراع القصا

الحياة المفرتبة عليه ،لد يقول لاأال ىر القصاا

بحياااة ،فااي بعااض صااوره القصااا
سا م وحياااة أسا ا

لفال ،حاوت ولايه

فااي الاانوه حااوت ولاايه بحياااة ،نقااول ع ،هااو حياااة بمااوت

 ،فهااو فااي الحقيقااة حياااة ،ولااوع القصااا

وهلا يث ر لهلا فيقفل هلا طم...ىلى خره.

حااا تولا

القفاال ،هاالا يقفاال هاالا،

وفــــا الاقريــــر علــــى الاوحيــــد{ :ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ} [األعراف]172:م.
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يعنا ا ااي لا ا اائال تقول ا ا اوا يا ا ااوم القياحا ا ااة ،وخشا ا ااية أر تقول ا ا اوا يا ا ااوم القياحا ا ااة { ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}
[األعراف.]172:
موالمقصود الانبي  ،وإذا دل االساق ار على هذا ،وكان فا مثل هذه القضية مفيدا للعلمم.
موكــان فــا مثــل هــذه القضــية مفيــدا للعلــمم اعساافقراء والاال ُيويااد العلاام حاان أنااواع اعساافقراء هااو
اعسفقراء الفام.
مفــنحن نقطــع بــأن األمــر مســامر فــا جميــع تفااــيل الشــريعة ،ومــن هــذه الجملــة ثبــت القيــا

واالجاهاد ،فلنجر على مقاضاه ،ويبقى البحا فا كون ذلك واجبام.

لالاان هاال الاراز حماان ياارم القياااس واعجفهااا  ،أو ع ياارم؟ يعنااي حاان عزم لولااه أر اكحكااام غياار
ُحعللة...

طالب........:

نعم.

طالب........:

ىن ااه ع ي اارم القي اااس ،كيا ا

يق اايه والعل ااة غي اار حف ااوفرة وغي اار حفحقق ااةن كر القي اااس ىلح اااق الو اارع
يفم القياس؟!

باكصلن لوجو العلة الجاحعة بينهما ،فعذا لم يكن طَم علة ،فالي
مويبقى البحـا فـا كـون ذلـك واجبـا أو غيـر واجـب موكـوال إلـى علمـ  ،فنقـول ،وهللا المسـاعان:
النوع األول :فا بيان قصد الشارع فا وضع الشريعة ،وفي مسائل:
المسألة األولى:
تكالي

الشريعة ترجع إلى حفظ مقاادها فا الخلق ،وهذه المقااد ال تعدو ثالثة أقسام:

أحدها :أن تكون ضرورية.

والثانا :أن تكون حاجية.

والثالا :أن تكون تحسينيةم.
نعام هاي طالطااة ألساام ،فالضاروراة حااا ع تقاوم الحيااة ىع بهااا ،هالا اكصال فااي الضاروراة ،وبعااض

أهاال العلاام ُينا ِّازل بعااض الحاجيااات الفااي تشاافد المشااقة باادونها حنزلااة الضااروراات ،لالاان اكصاال فااي
الضاارورة أر ع تبقااى حياتااه باادونها ،والحاجيااات تبقااى الحياااة باادونها ،لالاان حااع حشااقة ،والفالماايالت
والفحسينات هله ع أطر لها في بقاء الحياة ،وع حشقة في تركها.

فالضارورات أو الضاروراات ىذا حلات حثال هاله فاعر النصااو تادل علاى أناه ُيسافباه بهاا حاا كااار
حححور بالنم ،وأحا ىذا حلت الحاجة والمشقة الشديدة فال ُيسفباه حا ُحنع بالنم ،ع ُيسفباه بها
ًا

حا ُحنع بالنم ،وأحاا حاا ُحناع باكليساة أو ُحناع بالقواعاد فقاد يفجاوز أهال العلام فاي ىباحفاه ىذا حلات
الحاجة الفي حعها المشقة الشديدة.
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وأحااا بالنساابة للفالماايالت فمثاال هااله ع ُيساافباه بهااا ساايء ،ىنمااا المكروهااات لااد ُيفجا َّاوز فيهااان كنهااا
تزول ب نى حاجة عند أهل العلم.
حثال اككل والشرب رورة ،لالن أكل أ نوع حما ُي كل رورة أم الل ُيقيم الصلا ،وتقاوم باه
الحياة؟ فق هلا الضرورة ،لالن القدر ال ازأاد علاى ذلاك حماا يشاق علاى ا نساار تركاه حشاقة ساديدة
أيضاا تحساين ،وهاله اكحاور عسايما فاي الحاجاات والفحساينات
حاجة ،لالن القادر ال ازأاد علاى ذلاك ً
ي
عصر ىلى خر.
لد ي فل و عها حن

حثال ذلك لبل طالطين سنة حثالً الناس يعدور المكيا
تحسينان كنهم حاديثو عه ياد بوقادها ،يعناي حاا اسافدت ارورتهم لهاا ،فاال ي خال الوقيار حان الزكااةن
و
ً
اليواا ،لماااذا؟ كنااه يساافةيع أر ُيبا ِّار الماااء بةراقفااه السااابقة ،واساافةيع
ليشاافر طالجااة ،أو ليشاافر ُح ً
أر ينااام وهااو حرتاااه باادور حكي ا  ،لالاان بعااد ذلااك حاااذا صااارت؟ حاجااة يعنااي حااا يساافةيع أر ينااام
والثالجاة وحفاى ا

ااءة والالهربااء تالماي ًال

باادور ُحالي ا  ،فصااارت حاجااة ،لالاان يمااوت باادور حكي ا ؟ ع ،ى ًذا ليساات
صار ُيوفى ب ر ي خل الزكاة للمكي وللثالجة.

اارورة ،صااارت حاجااة،

الجوال افر الفليواور فاي جيباه تليواور ،لبال خماه سانوات حاا لهاا حاجاة افر صاار حاجاة ،ففجاد
بعض حن ي خل الزكاة في جيبه جوال ،وزوجفه حعها جوال ،وولاده حعاه جاوال ،وبنفاه حعهاا جاوال،

فالناااس يفوسااعور والاانوه ع نهايااة لهااا ،الاانوه حااا تنفهااي ىلااى حااد ىذا ُعا ِّاو ت ،الاانوه راغب ا ٌة ىذا
رَّغبفها ،لالن ىذا تُر ىلى ي
لليل تقنع
فما يفعلق بالحاجيات والفحسينات لد ي فل حكمها حن ي
ولت ىلى خر.

مفأما الضرورية ،فمعناها أنهـا ال بـد منهـا فـا قيـام مصـالح الـدين والـدنيا ،بحيـا إذا ُفقـد لـم

تجر مصالح الدنيا على اساقامة ،بل على فساد وتهارج وفو حياة ،وفـا األخـرى فـو النجـاة
والنعيم ،والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهما :ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
والثانا :ما يـد أر عنهـا االخـاالل الواقـع أو الماوقـع فيهـا ،وذلـك عبـارة عـن مراعاتهـا مـن جانـب
العدم.
فأاول العبادا راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجودم.
نعام الضااروراات حنهاا حااا يرجاع ىلااى أحاور الاادين ،وحنهاا حااا يرجاع ىلااى أحاور الاادنيا ،فماا ع تساافقيم
الحياة ىع باه

ارورة ،وحاا ع يسافقيم الادين ىع باه

ارورة فالباد حان وجاو ه ،والضارورات ال ماه

أو الضروراات ي تي ذكرها ،حنها حا يفعلق ب حور الدين ،وحنها حا يفعلق ب حور الدنيا.

مفأاــول العبــادا راجعــة إلــى حفــظ الــدين مــن جانــب الوجــود كاميمــان والنطــق بالشــهادتين،

والصالة ،والزكاة ،والصيام ،والحج ،وما أشب ذلك.
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والعــــادا راجعــــة إلــــى حفــــظ الــــنفس والعقــــل مــــن جانــــب الوجــــود أيضــــا ،كانــــاول المــــأقوال
والمشروبا  ،والملبوسا  ،والمسكونا  ،وما أشب ذلك.
والمعامال راجعة إلى حفظ النسل والمـال مـن جانـب الوجـود ،وإلـى حفـظ الـنفس والعقـل أيضـا،
لكن بواسطة العادا .
والجنايا  -ويجمعها األمر بالمعروف والنها عن المنكـر -ترجـع إلـى حفـظ الجميـع مـن جانـب
العدمم.
يعني حا حن حك يم سرعي ىع وادخل فيه اكحر بالمعروف والنهي عن المنالر ،كيا ؟ كر اكحكاام

قلاا ىيجااا ه ُيا حر
الشارعية ىحااا أر تالاور بةلااا أو بةلاا ىيجااا أو بةلااا كاك ،فالاال يفارك حااا ُ
بعيجا ه ،والل ي ِ
قلا تركه ُينهى عما ُنهي عنهن ولاللك لاال "ويجمعهـا األمـر بـالمعروف
وجد حا ُ
ُ

والنها عن المنكر".

وهاالا ُيبااين لنااا أهميااة هااله الشااعيرة حاان سااعاأر ا سااالم ،وع يساافقيم أحاار الاادين والاادنيا ىع بهااا ،ع
ُيمكاان أر يساافقيم أحاار المساالمين ىع باااكحر بااالمعروف والنهااي عاان المنالاار ،وسع صااارت فو ااى
المسا لة ،حاان أ ار أر ُيصاالي ُيصاالي ،وحاان أ ار أر يفاارك يفاارك ،حااا هااو بصااحيح ،باال عبااد حاان أر
وانهى ،وهله هي خصيصة هله اكحة ،وهي الفي جعلفها خير اكحم {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ُي حر ُ

ﭢ } [آل عمـــــــران ]110:لم ا ا اااذا؟ {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ } [آل عمران.]110:
يعني صار اكحر بالمعروف والنهي عن المنالار أهام حان ا يماار بمقفضاى الفقاديم؟ ع ،ع يصاح
أحر بمعروف ونهي عن ُحنالار ىع بعيماار ،لالان كوناه ُل ِّادمن كناه هاو سابا الفقاديم ،وسابا خيرااة،
وسع فا يمااار باااهلل اكحاام السااابقة تشاااركنا فااي ا يمااار باااهللن لالاان كهميفااه ُلا ِّادم ،وكنااه ه او الساابا
الحقيقي لهله ال يراة ،أحا ا يمار باهلل فنشفرك فيه نحن وغيرنا حن اكحم السابقة.

طالب.......:
ع ،العا ات.

طالب.......:

حا الةبعة الفي حعك؟
طالب.......:

ع..ع.
العصاة يعنـا لـو
طالب :فا -يا شيخ -فا مسألة على األال أن طاعا أو عبادا ال ُفساق و ُ
سأل سـائل -وهـذا حصـل -بأنـ عامـل ،حصـل بينـ وبـين ر ،العمـل خـالف فـا رمضـان ،فهـو
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ويفطر ،يعنا لو اسافاى هذا فا امعادة فا الصيام بنا على
يدعا بأن اضطر إلى أن ُيدخن ُ
القاعدة هذه؟
يعني هلا العاحل ا ةرن كنه سق عليه العمل حشقة سديدة؟

طالب :الغضب الـذل بلـ نايجـة خالفـ مـع ر ،العمـل أحوجـ إلـى أن ُيـدخن ،هـذه مـن عـادا

فيفطر على سيجارة ،يعنا هل المفاا ُيفاا ل بامعادة بإعادة ايام هذا اليوم؟
المدخنينُ ،
ُ
أحا ا عا ة يعني أفةر بعد.....
طالب :ال ،أفطر أثنا وقت الصيام.

أطناااء ولاات الصاايام يلزحااه ا عااا ة بااال سااك ،يلزحااه القضاااء بااال سااك ،وسر كااار لااد تعمااد ا فةااار،
وحضاةر كماا لاو أُكرهات
وحلجا ُ
لالن يلزحه أر يقضاي ،عباد حان لضااأه ،وأحاا حان لاال ىناه ُحالاره ُ
المرأة على الجماع فال يفرتا عليها حكم ،ي فل هالا ،ىع علاى لاول بعاض الضاالل الالين لاالوا
أففى بعض حن زاغ –نس ل هللا السالحة والعافية -أر القا ي يجا عليه أر ُيدخن ،حاا ُيسافحا..
يجا ىذا كار حن عا ته الفدخين ،لماذا؟ يقول ع يفمكن حن النحر في القضية ىع ىذا خن ،وحا
االل– نسا ل هللا

ع يفم الواجا ىع به فهو واجاا ،هالا زاا –نسا ل هللا الساالحة والعافياة ،-هالا
العافيااة -كي ا يكااور لا ا ًايا وهااو ُحاادخن؟! ىع ىذا أ اه اجفهااا ه ىلااى ِحلااه ،وهااو حاان أهاال النحاار
وعرف بنصر حا يراه حقا ،هله حس لة طانية.
واعجفها ُ ،
طالب :كون ُمدخنا ُمرتكبا لحرام معلوم أن ال ُفايا باحريم الاـدخين ،ومرتكـب هـذا مـا ُيسـق عنـ
الطلب يعنا بامعادة؟
باحا.
ع ،عبد حن ا عا ة وبالةلا أولى حمن تناول ُح ً

(العصاة وال ُفساق عباداتهم ُمجزئة وال يطالبون بإعادة)؟
طالب :وهذه القاعدة الاا كابناها ُ
ىذا صاالى صااالة حشاافملة علااى سااروقها وواجباتهااا وأركانهااا ،هللا –جا َّال وعااال -يقااول { ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ} [المائــدة ]27:هاال نقااول صااالتك باقلااةن كنااك ُحاادخن؟ لالاان ىذا خاان فااي أطناااء
الصالة أو في أطناء الصيام أتى بما ُيبةلها ،عبد حن ا عا ة.
(مسقطة للطلب) ال تعنا يعنا...
طالب :البد من امعادة ،يعنا عبارة ُ
(حسقةة للةلا) يعني ىذا جاء بها...
ُ
طالب :أنجز عبادت .

أنجز عبا ته وانفهاى علاى وج ياه صاحيح ،اكفملات الشاروا والواجباات واكركاار ،صاالته صاحيحة،
حا أحد ي حره با عا ة.
ى ًذا حاااذا عاان لولااه –جا َّال وعااال { -ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [المائــدة ]27:المقصااو بنوااي القبااول
هنا نوي الثواب المرتا على العبا ة.
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موالعبادا والعادا قد ُمثلت ،والمعامال ما كان راجعا إلى مصلحة امنسان مع غيره ،كاناقـال
األمالك بعوض أو بغير عوض ،بالعقد على الرقا ،أو المنافع أو األبضـاع ،والجنايـا مـا كـان
فشـــرع فيهـــا مـــا يـــد أر ذلـــك امبطـــال ،وياالفـــى تلـــك المصـــالح،
عائـــدا علـــى مـــا تقـــدم بامبطـــالُ ،
قالقصــاص ،والــديا للــنفس ،والحــد للعقــل ،وتضــمين قــيم األم ـوال للنســل ،والقطــع والاضــمين
للمال ،وما أشب ذلكم.
يعنااي حااا ُذ ِكاار حاان أر العااا ات ُحِثّلاات وتقا َّادم ،لالاان المعاااحالت –العبااا ات تقاادحت -المعاااحالت ح اا
اجعا ىلى حصلحة ا نسار حع غيره بالبيع والشراء هله حعاحلة ،بالنالااه باالةالق ،بالجناياات
كار ر ً
هله كلهان كنها تقع بين أكثر حن قارف ،ففحفااإ ىلاى تعاحال ،كيا

ُيفعاحال حاع هاله المعااحالت؟

البيع ىنما أبيح كنه عبد حنه ،لد تحفاإ ىلى حاا بياد أخياك ،فاال يبللاه لاك ىع بمقابال ،فعباحاة البياع
رورة.

انفقااال اكحااالك بعااو

أو بخياار عااو

ببيا ياع وس اراء أو هبا ياة أو عةيا ياة أو ىرث أو حااا أساابه ذلااك

بالعقااد علااى الرلاااب أو المنااافع ،يعنااي بيااع العااين ياافم بااالبيع ،والعقااد علااى المنااافع يكااور باااكجرة،

عاأدا على حا َّ
وابةال عبا تاه ،هالا عباد
والجنايات حا كار ً
تقدم با بةال ،يعني ُيبةال حاق أخياهُ ،
حمااا ياادرأه ،حااا يااد أر هاالا ا بةااال ،كالقصااا والااديات الفااي تزجاار عاان ولااوع الجنايااات ،القصااا
والديات تزجر وتمنع ولوع الجنايات للنوه والحد للعقل.

"وتضــمين قــيم األم ـوال للنســلم النساال ىنمااا ُيحوااظ بعلاحااة الحااد حااد الزنااا ،وحااد القاالف فيمااا يفعلااق
باكع ار .
"والقطع والاضمين للمالم فيما ىذا ُسرق المال الحد القةع ،وفيما ىذا ُغصا أو انفُهك أو حا أسبه
ذلك أو تُعد عليه ب وجه حن الوجوه بالفضمين وحا أسبه ذلك.
ونق

على ذلك.

ِ
صل على ححمد.
اللهم ّ
طالب........:
نعم.

طالب........:

حرم أو ترك واجا.
حا يحصل به الوسق حن ارتالاب ُح َّ
طالب........:
ي
خالف بيانهم ،هال يلازم المقصاو باالمفقين جانه ،فيشامل جمياع أحوالاه أو فاي
جنه المفقين على
هله العبا ة على وجه ال صو

؟ المقصو أنه كما لاال ابان عمار لاو أعلام أر هللا –ج َّال وعاال-

خير حن الدنيا وحا فيها ،حن هلا الباب يعني سهد بالفقوم.
تقبَّل ركعفين كانت ًا
يقول :ذكرتم الوضو فا المكاره والوضو فا غير المكاره؟
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الو وء على المكاره يعني ىذا كار الماء سديد البر أو سديد الحر أو الجو بار  ،واشق الو اوء،
حناسبا وع يف طر ا نسار بو وأه.
هله حكاره ،كللك الخسل ،وأحا غير المكاره ىذا كار الجو
ً
يقول :ما المقصود بقول  :مراعاتها من جانب الوجود والعدم؟
يعني حن جانا ىيجا حا ُيةلا ىيجا ه ،وحن جانا عدم حا ُيةلا عدحه.
يقول :أرجو توضيح مسألة أن كل األحكام فيها أمر بالمعروف والنها عن المنكر؟
ار با يجااا ففركااه زاااد حاان الناااس لياال لااه صا َّال ،لااال حااا أنااا
يعنااي ياادخلهان كنهااا ىر كاناات أحا ًا
ي
المحرحات فالبد أر ُينهاى
قلا عدحه كشرب ال مر وغيره حن
َّ
صل ،هلا ُي حر ،أو ىذا كار حما ُ
ُح ّ
عن المنالر ،فاكحكام اأرة بين هلين كما تق َّدم في كالحه في اكحكام.

طالب........:

هم يجفهدور في ىيجا العلةن ولللك ي فلوور فيها.
طالب........:

العلماااء يساافنبةور ،العلاال ُحساافنبةةن ولااللك ي فلوااور فيهااا ،هااله العلاال المساافنبةة ع ياادور حعهااا
وعدحا ،لالن ىذا كانت العلة حنصوصة حن الشارع ار حعها الحكم.
الحكم وجوً ا
ً
طالب.......... :

المحققاة حكفباة الرساالة ،وأحاا (ح فصار ال رلاي)
هلا يكور أفضل ً
قبعاا فاي ( از المعاا ) الةبعاة ُ
فةبعة المكفبة ا سالحية.
الحاهر أنه بعد حا هو حوجو ح فصر ال رلي ،فعلى هلا عبد حن تصواره.
طالب :كي

يدخل األمر بالمعروف والنها عن المنكر فا المباح؟

تفميمااا للقساامةن كنهااا قلااا أو ت ييار
المباااه حاان أهاال العلاام حاان ياارم أنااه لاايه بحكاام ،وسنمااا ُياالكر
ً
يعنااي ُيقاباال الةلااا ،والةلااا ىحااا قلااا ىيجااا أو قلااا كااك ،وقلااا ا يجااا ىحااا أر يكااور حااع

واقابله الححر والالراهة.
الف كيد فيكور الوجوب أو حع عدحه فيكور اعسفحبابُ ،
وأحا ا باحاة فهاي حكام سارعي باعفباار الفعباد بهاا ،وأر هللا –ج َّال وعاال -أبااه لناا حاا خلاق ،نفعباد
بهلا ونشكره عليه ،فهو حكم حن هله الحيثية ،وحنهم حن يقول ىنما ُذ ِكر حن باب تفميم القسمة.
هللا أعلم.

وصلى هللا على ححمد.

