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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 
 عد:ة والسالم على رسول هللا ومن وااله، و��سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصال

 :السا�عة المسألة: "-رحمه هللا–قال المؤلف 
 ال جـهٍ و  علـى ذلـكو  والدنیو�ـة، األخرو�ـة المصـالح إقامـة �التشـر�ع قصـد قـد الشارع أن ثبت اإذً 

 قبیــل مــن �ــان مــا ذلــك فــي وســواءٌ  الجــزء، �حســب وال الكــل �حســب ال نظــام، �ــه لهــا �ختــل
 �ختـــل أن �مكـــن �حیـــث موضـــوعةً  �انـــت لـــو فإنهـــا التحســـینات، أو الحاجیـــات وأ الضـــرور�ات

 ".أحكامها لختُ  أو نظامها
 تنحل.

 طالب: تنحل؟
 نعم، ولو �انت �عني هي برسم تنحل أو ُتخل أو تختل المعاني متقار�ة.

 مــن �ــأولى ذاك إذ مصــالح �ونهــا لــیس إذ لهــا، اموضــوعً  التشــر�ع �كــن أحكامهــا لــم تنحــل أو"
 ".مفاسد هاكون

�عنــــي لــــو �انــــت هــــذه الكلیــــات مــــن الضــــرور�ات مصــــالح فــــي �عــــض النــــاس دون �عــــض، وهــــذه 
�عنــي لــو �انــت مصــالح محضــة أو راجحــة فــي �عــض النــاس دون  ،الكمالیــات �ــذلك أو الحاجیــات

�عض بدًال من أن تكون فـي الـبعض اآلخـر مفاسـد محضـة أو راجحـة الختـل نظـام التشـر�ع؛ ألنـه 
ط أحكام بهذه الطر�قة، لكنها في الجملة مصالح للنـاس �لهـم �شـتر�ون فیهـا فـي ال �مكن أن ینضب

 و�ن اعتراها شيٌء من المفاسد. ،الضرور�ات
مـن اقـتص منـه هـل هـي حة ألولیاء المقتول، لكن ماذا عقد �قول قائل: إن قتل القاتل مصلحة راج

ي نـا نجـزم �ـأن هـذه األمـور التـ�عنـي �ون ،ذین االعتبـار�نجحة أو مفسدة �النسبة لـه؟ بهـمصلحٌة را
ُتراعــى فیهــا المصــالح و�كــون الخیــر فیهــا راجًحــا علــى الشــر نالحــظ فیهــا جمیــع النــاس، هــل معنــى 

 ا�النســبة لطــرف ومرجوًحــ اللطــرفین أو �كــون راجًحــ اهــذا أنــه فــي قضــیٍة واحــدة �كــون الخیــر راجًحــ
تفــر وُتغمــر فــي ســبیل المصــلحة �النســبة لطــرٍف آخــر، أو أن المرجوحیــة �النســبة للطــرف اآلخــر ُتغ

یــاء �قــي الحــق ألول ،المقتــول أفضــى إلــى مــا قــدم وانتهــى أمــره ،ومقتــوًال  العامــة، �عنــي نتصــور قــاتًال 
  المقتول في المطالبة �قتل قاتل صاحبهم.

وُقل مثل هذا فـي  ،معروف أن تنفیذ القصاص على القاتل مصلحة راجحة �النسبة ألولیاء المقتول
�ة مصلحة راجحة، لكن ماذا عن المقتـول قصاًصـا، هـل هـذا مصـلحٌة راجحـٌة لـه أو البدیل دفع الد

 مرجوحة؟ هو ینظر إلیها �اعتبارات:
 أما إذا نظرنا إلیها من حیث المصلحة العامة، فالقصاص حیاة مصلحة راجحة.

و�ذا نظرنــا إلیهــا �خصــوص الشــخص المقتــول قصاًصــا ُ�مكــن أن نقــول: مصــلحة راجحــة فــي حــق 
ر لــه صــالح �عــد �عــض ال نــاس دون �عــض، �یــف �كــون ذلــك؟ هــذا المقتــول لــو ُعفــي عنــه ولــم ُ�قــدَّ
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الحدود �فارات، فكونه ُ�قتـل وُ�كفَّـر ذنبـه الـذي ارتكبـه  ،وهو أ�ًضا �فارة ،القتل ال شك أن القتل حد
بـل قـد �عـرض لـه مو�قـة مثـل مـا ارتكـب سـا�ًقا فیقتـل  ،مصلحة، و�ونه ُ�عفـى عنـه وال تحسـن حالـه

نـه إذا ُعفـي عنـه، وحُسـنت حالـه ُحمـدت سـیرته، وصـار مـن ر، فالقتل مصـلحة، لكـن إذا قلنـا: إآخ
الصــالحین المصــلحین، ومــن الــدعاة المخلصــین �مــا هــو شــأن �عــض مــن ُعفــي عــنهم، فهــل �كــون 
المصلحة �النسبة لـه لهـذا الشـخص راجحـة أو مرجوحـة؟ ألن المسـألة ُینظـر إلیهـا �اعتبـارات �ثیـرة 

خص الشخص، ومنها ما �خـص المصـلحة العامـة، فتكـون مصـلحة راجحـة �ـالنظر إلـى منها: ما �
العامـة والعامــة ُمقدمـة علــى الخاصـة، وقــد تكـون مفســدة �النسـبة لهــذا الشـخص، لكــن هـذه المفســدة 

  مغمورة في �حار المصلحة العامة.
ــاًال  ــأتي �ستشــیر �قــول: الســا�ًقا لمثــل هــذا  وذ�ــرت مث قضــاء، أنــت إن ن �هللا ُرِشــحت للإشــخص �

مـــن خـــالل  اهـــل �كـــون نجاحـــه راجًحـــ ،نظـــرت إلیـــه بذاتـــه �شخصـــه البـــد أن تنظـــر إلیـــه �اعتبـــارات
نجاحـــه ومنفعتـــه لألمـــة راجحـــة أو مرجوحـــة؟ �غـــض النظـــر عـــن  امعرفتـــك لهـــذا الرجـــل أو مرجوًحـــ

مصلحته الخاصة، فإن �انت المصلحة �النسبة لألمة راجحة ما نظـرت إلـى الشـخص، فـإن �انـت 
ومثلــك ال �جــوز أن یتخلــى عــن  ،لحة راجحــة �النســبة للصــالح العــام، تقــول: تو�ــل علــى هللالمصــ

 ،نظــًرا إلــى المصــلحة العامــة ؛القضــاء، فــإن �انــت المصــلحة العامــة مرجوحــة حذرتــه مــن القضــاء
ونظًرا إلى ما یترتب على تولیه هذا المرفـق مـن خطـٍر علیـه، فتنظـر فـي مصـلحته أ�ًضـا، لكـن إذا 

 ،لظن أنه ینفع في هذا المجال أهدرت المفسـدة المترتبـة علیـه، و�ن �ـان هـذا مزلـة قـدمغلب على ا
 واإلنسان إذا اختار لنفسه ما �ختـار مثـل هـذا، لكـن إذا اسُتشـیر فـي مثـل هـذا ینظـر إلـى المصـالح

  .العامة والخاصة، �هللا المستعان
 ذلــك علــى وضــعها �كــون  أن بــد فــال اإلطــالق، علــى مصــالح تكــون  أن بهــا قاصــدٌ  الشــارع لكــن"

 األمـر وجدنا ذلكو� األحوال، جمیعو  والمكلفین التكلیف أنواع جمیع في اوعام�  او�لی�  اأبد��  الوجه
 ".هلل والحمد فیها،

ن هــذه إ :نعــم �عنــي مــا أقــره الشــرع ومــا جــاء فــي الشــر�عة مــن المصــالح �أنواعهــا الــثالث مــا ُ�قــال
قرون المفضلة، بینمـا �عـض القـرون المفضـلة ال، الـذي مصلحة جاء النص علیها؛ ألنها تناسب ال

ُ�صــلح النــاس العكــس عكــس هــذا النــاس جــاء الــدلیل �أنــه ال �ــأتي زمــان إال والــذي �عــده شــرٌّ منــه، 
فــأطر النــاس علــى هــذا الحكــم فــي القــرون المفضــلة ُ�صــلحهم، بینمــا فــي القــرون الالحقــة لــیس مــن 

؛ ولذلك الذین ُ�طالبون �سبب الضغوط التـي �عیشـها مصلحتهم ُ�مكن أن �أتي الشرع �مثل هذا؟ ال
 ،النـــاس �ســـبب الظـــروف التـــي �عیشـــونها �التســـاهل والتســـامح، وأن المعاملـــة �ـــالعزائم وقتهـــا انتهـــى

فالبد من مالحظة أحوال الناس؛ لئال ینفـروا مـن الـدین. هـذا ال أصـل لـه، لكـن ُ�فـرَّق بـین ز�ـد مـن 
ومـع اإلقـرار �ـأن  ،ُینظر في �ل حاٍل في �ل شـخٍص لظرفـه الناس والثاني، وعبید، وعمرو، و�كر

والحــرام حــرام، لكــن قــد ُتفتیــه �األســهل؛ لــئال تتســبب فــي ارتكا�ــه حراًمــا أعظــم منــه،  ،الحــالل حــالل
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فهـــذا مـــن �ـــاب ارتكـــاب أخـــف الضـــرر�ن مـــع االعتـــراف �أنـــه حـــرام أو ضـــرر ُتفتیـــه �ارتكـــاب هـــذا 
 الضرر لماذا؟ 

ه ارتكــاب ضــرٍر أعظــم منــه، و�بقــى أن �لهــا ضــرر، �عنــي ال �عنــي أننــا لــئال یترتــب علــى منعــه منــ
وقد عمت �ه البلوى، ثـم �ـأتي شـخص �سـتفتي هـو  ،وداخل في النصوص ،رأینا أن التصو�ر حرام

وأنـت تـرى المنـع، لكنـه  ،لبتـةأو�ـرى أن مثـل هـذا ال شـيء فیـه  ،ممن ارتكب ما هو أعظم من ذلك
عظــم منــه، فأنــت ُتفتیــه �ــأخف الضــرر�ن، مــثًال جهــاز فیــدیو أو إذا منعتــه مــن هــذا ارتكــب مــا هــو أ 

 و�ستفتیك في قناة المجـد، تقـول لـه: ،قناة المجد على سبیل المثال �أتیك شخص عنده �ل القنوات
ــــورع  ــــف، وفیهــــا أشــــیاء �مكــــن أهــــل التحــــري وال �هللا فیهــــا محظــــورات، وفیهــــا شــــيء مــــا هــــو نظی

ورع؟! علــى أقــل األحــوال أن تكفــه عــن أشــیاء �ثیــرة فــي یــن الــأ ؟یــن التحــري أیتحاشــونها، لكــن هــذا 
القنوات األخرى، فمثل هذا ُیرتكب معه ارتكاب أخف الضرر�ن، لكن شـخص مـن أهـل التحـري وال 

 �عرف من هذه األمور شيء ُ�قال له: السالمة ال �عدلها شيء.
 -جـــلَّ وعـــال–هللا ال �عنـــي أننـــا ُنبـــیح لـــه مـــا حـــرَّم  -�عنـــي �عـــض النـــاس–فكوننـــا ُنفتیـــه �األســـهل 

ونسـتغفر هللا  ،فارتكاب أخف الضرر�ن أمٌر مقرٌر فـي الشـرع مـع اعتـراف الجمیـع �ـأن هـذا تقصـیر
  .من هذا التقصیر -جلَّ وعال–
 تنزلـت و�ن الجملـة، علـى تخـتص ال الشـر�عة، فـي �لیـةٌ  الثالثة األمور أن بیان فسیأتي اوأ�ًض "

 ،ةً �لیـ �انـت إن أنهـا �مـا �لـي، نظـرٍ  فعلـى ا،ًضـ�ع خصـت و�ن �لـي، وجـهٍ  فعلـى الجزئیـات، إلى
 �ونــه رم�خــ ال للجزئیــات وتنزلــه ،للجزئیــات نــزلٌ مُ  فیهــا الكلــي فــالنظر الجزئیــات، تحتهــا فلیــدخل

 ینخـرم أن ى�ـأب فیه النظام و�مال التشر�ع، في النظام �مال على دل ثبت إذا المعنى وهذا ا،كلی� 
 .المصالح وهو له، ضعوُ  ما

 :ثامنةال المسألة
 للحیــاة االــدنی الحیــاة قــامتُ  حیــث مــن عتبــرتُ  إنمــا المســتدفعة والمفاســد اشــرعً  المجتلبــة المصــالح
 العاد�ــة، مفاســدها درء أو العاد�ــة، مصــالحها جلــب فــي النفــوس أهــواء حیــث مــن ال األخــرى،
 ".أمور ذلك على والدلیل

زرعــة، لیســت غا�ــة، و�نمــا هــي م �عنــي: الــدنیا "مــن حیــث ُتقــام الحیــاة الــدنیا للحیــاة األخــرى"نعــم 
ولیســت المقــر بــل هــي ممــر، فــاإلنس والجــن إنمــا ُخلقــوا للهــدف األســمى والغا�ــة العظمــى تحقیــق 

هـذه العبـادة البـد لهـا  ]٥٦�ات:[الـذار  }C D E F G  H{ -جلَّ وعال–العبود�ة هلل 
مـل وامتحـان، من ممر، البد لها من معبـر تمـر مـن خاللـه، البـد أن یوجـد هنـاك دنیـا محـل دار ع

والبــد مــن إصــالح هــذه الــدار �قــدر مــا ُ�حقــق �ــه الهــدف؛ لــذلك األصــل أن اإلنســان مخلــوق لهــذه 
 العبادة، فینشغل في تحقیق هذا الهدف الذي ُخلق من أجله.
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طیب اإلنسان إذا سمع هـذا الكـالم وانهمـك فـي عباداتـه صـار لیـل نهـار ال �فتـر عـن عبـادة ترتـب 
ى �أخـذ األمـوال علـ اي ُتعینـه علـى تحقیـق الهـدف فإمـا أن یرتكـب محظـورً علیه اإلضرار �الـدنیا التـ

ــــه اإللهــــي  ــــذا جــــاء التوجی ــــذل نفســــه �الســــؤال؛ ول ــــر وجههــــا أو ُی  }Á Â Ã Ä ÆÅ {غی
�عنــي �قــدر مــا ُ�حقــق لــك هــذا الهــدف، ومــع األســف أنــه ُیوجــد اآلن ُأنــاس �ــأنهم  ]٧٧[القصــص:

 مـا خلقـواو�أن ،ر �ثُـر، �عنـي انسـعر النـاس وراء هـذه الـدنیاُخِلقوا للدنیا، وهذا �ُثر في اآلونـة األخیـ
 وا إلى ما یتعلق �أمور اآلخرة �أنهم ُسلب منهم اإلدراك �الكلیة.ؤ لها، و�ذا جا

وذ�ــر لنــا شــخص قصــة والعهــدة علیــه ولیســت مســتبعدة؛ ألن اإلنســان أحیاًنــا �جــد هــذا مــن نفســه، 
نــون لكــن علــى مســتوى عــام فئــام مــن النــاس ُ�صــلون صــالة  وال أحــد  ،الظهــر و�جهــر اإلمــام وُ�ؤمِّ

ال ُیوجـد فـي القلـب أدنـى حـظ مـن حظـوظ  ه�ستنكر!! �عني هذا یدل على أن المسألة انتهت ما فی
مــا �خطــر علــى البــال، وهــذا ســببه التعلــق �عنــي  �قــول: آمــین، وهــو ســاجد!! هــذا شــيء اآلخــرة، أو

 تنسوا نصـیبكم مـن اآلخـرة، �حتـاجون إلـى عكس الهدف، �عني مثل هؤالء ُ�حتاج أن ُ�قال لهم: وال
 مثل هذا التوجیه.

فهــذا عكــس مــا ُخلــق اإلنســان مــن أجلــه، فعلــى اإلنســان أن �حتــاط لهــذا األمــر و�تــوازن فــي أمــوره 
  .یاكلها؛ ألنه مطالب أ�ًضا بتكالیف وتبعات تتطلب أن ال ینسى نصیبه من الدن

 :أمور ذلك على والدلیل"
 عـن نالمكلفـی خـرجلتُ  جـاءت إنمـا الشر�عة أن من -تعالى هللا شاء إن- ذ�ره سیأتي ما :أحدها

 ون �كــ أن فــرض مــع �جتمــع ال ثبــت إذا المعنــى وهــذا هلل، اعبــادً  �كونــوا حتــى ،أهــوائهم دواعــي
 ".النفوس أهواء وفق على الشر�عة وضع

ان لو جاءت الشر�عة على وفق أهواء النفوس ما صار فیها قاعدة ال ُ�لیة وال أغلبیة؛ ألن �ـل إنسـ
 ألهواء ما ُ�عارض أهواء اآلخر�ن.له من ا

 ".هسبحانُ  ر�نا قال وقد �انت، �یف العاجلة منافعها وطلب"
 سبحاَنه.

 .]٧١:المؤمنون [ } ½¾ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ {: "سبحاَنه
 أن �مــا عــادة، �المضــار مشــو�ةٌ  للمكلــف الحاصــلة المنــافع أن مــن معنــاه تقــدم مــا :والثــاني
 ".المنافع ببعض محفوفةٌ  المضار

م اإلشارة إلیه �أنه ال ُیوجد منفعة محضة ال �شو�ها ضرر على أي تقدیٍر لهذ الضر  ر وال وهذا تقدَّ
ــوتقــدَّ  -نســأل هللا الســالمة والعافیــة–العكـس، إال فــي نعــیم الجنــة وعــذاب النــار  ًال فــي م الكــالم ُمفصَّ

 .هذا
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 یائهـاإح بـین األمـر دار إذا �حیـث اإلحیـاء، ومطلو�ـة محفوظـةٌ  محترمـةٌ  النفـوس إن: نقول كما"
 إماتـة إحیاؤهـا رضاعـ فـإن أولـى، إحیاؤهـا �ـان المـال، و�حیـاء إتالفهـا أو علیها، المال و�تالف
 لمرتـد،ا وقتـل الكفـار، جهـاد فـي ءجـا �مـا إماتتها، إلى أدى و�ن ،أولى الدین إحیاء �ان الدین،
 ان�ــ ،مــثالً  المحــارب فــي �ثیــرةٍ  نفــوس إماتــة واحــدةٍ  نفــسٍ  إحیــاء عــارض إذا و�مــا ذلــك، وغیــر
 نفعــةٌ م وفیــه النفــوس، إحیــاء فیـه والشــرب األكــل: قلنــا إذا و�ـذلك أولــى، الكثیــرة النفــوس إحیـاء
 ازمـهلو  وفـي حـاالً  اسـتعماله وفـي ،ابتـداءً  تحصـیله فـي واآلالم المشـاق مـن فیـه أن مـع ظاهرة،
 ".ا�ثیرً  انتهاءً  وتوا�عه

الضرورات الخمس التـي سـبقت اإلشـارة إلیهـا مـن حیـث األهمیـة فـي میـزان الشـرع متفاوتـة، فالـدین 
م  م دونــه النفــوس، ثــم �عــد ذلــك الــنفس مقدمــة علــى المــال، والعقــل أ�ًضــا ُمقــدَّ لــى عرأس المــال ُتقــدَّ

 المال والِعرض.
ل أو "�حیـث إذا دار األمـر بـین إحیائهـا و�تـالف المـاٌص ُیر�د ماله قـرر المؤلـف لكن إذا جاء شخ

له، فهـل هذا �الم المؤلف، لكن إذا جاء شخٌص لیأخذ ما إتالفها و�حیاء المال �ان إحیاؤها أولى"
 -رحمــه هللا–�ستســلم وُ�ســلمه المــال أو ُ�قاتــل دون مالــه لیكــون شــهیًدا؟ �عنــي الــذي قــرره المؤلــف 

فهــا "أو إتالإتــالف المــال �عنــي: مــن أجلهــا  "فــإذا دار األمــر بــین إحیائهــا و�تــالف المــال"�قــول: 
الـه ممـن ُقتـل دون «: -علیه الصالة والسـالم–وماذا عن قوله  ،و�حیاء المال �ان إحیاؤها أولى"

ال �عنـي أنـه ُ�قاتـل دون جمیـع مالـه، فهـل معنـى هـذا أنـه  ،؟ ومـال مفـرد مضـاف فـیعم»فهو شهید
فـوس ء شخٌص �أخذ من ماله شیًئا ولو �سیًرا ُ�قاتله حتى �قتله؟ وهل المال المحبوب عنـد النلو جا

غر�زًة �حتاج إلى مثل هذا الحث للمحافظة علیه؟ ألن ما تحمیـه الغرائـز فـي الغالـب �خـف الطلـب 
 .الشرعي �حفظه

ة ألن المحافظــ ؛الدولـذلك تجـدون الشــرع یهـتم ببـر الوالــدین أكثـر مـن العنا�ــة �المحافظـة علـى األو  
ن جــاء األمــر �العنا�ــة بهــم وتــر�یتهم وتنشــئتهم، لكــن مــا هــو �مقــدار مــا جــاء مــ ،علــى األوالد غر�ــزة

 ،الحث على بر الوالدین وصلة األرحام؛ ألن الوالدین احتمـال أن �كـون �ثیـٌر مـن النـاس �عـق بهـم
عـوادي  ر�ـاهم وال حفظهـم مـن المـا أنفـق علـیهم وال ،رمـى أوالده اكما هو الواقع، بینما ما تجد واحدً 

مــا مــا تجــد مثــل هــذا، إذا �ــان مــا �أتیــك أمــر أنــك تســتعمل مــا ُیــدفئ األوالد و  ،وال مــن الحــر والبــرد
�حفظهـم مـن البــرد والحـر ومــا أشـبه ذلـك؛ ألن هــذا �ـالغر�زة مــدفوع أنـت، فمثـل هــذا �سـبب احتمــال 

 اإلهمال أكثر �انت العنا�ة الشرعیة أعظم.
ِلما یتعلق �األوالد ال شك أن الشرع یهتم بهم و�تر�یتهم وتنشئتهم، لكن مع ذلك لم یـرد وأما �النسبة 

فیه من النصوص فـي القـوة �مثـل مـا جـاء فیمـا یتعلـق �الوالـدین؛ ألن الوالـدین احتمـال أن اإلنسـان 
�عنــي لــو ُوِجــد حر�ــق فــي البیــت  ،فــي مضــایق األنظــار ،�عقهــم، والــدلیل علــى ذلــك فــي المضــایق

الغر�ــزة تــدفعك  ،وهــذا ولــدك ،�بیــر ُمقعــد أبــوك، هــذا أبــوك فــل صــغیر فــي المهــد وشــیخط وعنــدك
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وأخذ نصـیبه مـن  ،لحمل الوالد أو لحمل الولد؟ وتأتي التأو�الت أن هذا الشیخ الكبیر أمضى عمره
وقـد حصـل فـي حر�ـق ِمنـى قبـل عشـر سـنوات أو تسـع  ونستطیع حمل الولد ثم نرجـع للوالـد، الدنیا

هذا، وُسِئل عن هذه المسألة، ُسِئل الشـیخ �قـول مـن حضـروا: إن الشـیخ �كـى �یـف  سنوات حصل
م الولد على الوالد!!  ُ�قدِّ

 وهــذه ینتابهــا �حــوث �ثیــرة مــن جهــاٍت متعــددة، �عنــي لــو أتینــا إلــى حــدیث الثالثــة الــذین أووا إلــى
 والد یتضـاغون، هـذاینتظر والده حتـى ُ�صـبح واللـبن فـي یـده، واأل ،منهم شخص �ار بوالده ،الغار

فهـو عمـٌل صـالح، لكـن لـو  ،وُفـرِّج همهـم ،وتوسـلوا �ـه ،لیس �خیر؟ هذا عمـل صـالحأم عمل خیر 
قـــال شـــخص: بـــدًال مـــن أن یتضـــاغى هـــؤالء األطفـــال مـــن الجـــوع، والشـــیخ �بیـــر نـــائم �قســـم اللـــبن 

مون الســیما وأن الفقهــاء ُ�قــررون �النســبة ،و�نتظــر الشــائب ،قســمین ألوالد اللنفقــات أن  واألوالد ُ�قــدَّ
 ن على الوالدین، لكن المدح من أین جاء في هذه القصة؟ و مقدم

 طالب:..........
تقد�م هوى الشـرع علـى هـوى الـنفس؛ ألن الوالـد الشـرع جـاء األمـر ببـره بنصـوص �ثیـرة، لكـن ذاك 

علــى  لمـا �ــان الــذي یــدفع إلــى حمایتــه والعنا�ــة �ــه الغر�ـزة صــارت هــوى نفــس، فكونــك قــدمت الولــد
مــت الشــرع فـــي  مــت عاطفتــك هنــا، لكنــك لـــو أنــك فعلــت العكــس تكــون حكَّ الوالــد ال شــك أنــك حكَّ

 القضیة.
لفقـه افالمسألة لها أنظار متباینة، وأ�ًضا یدخلها من أعمـال القلـوب مـا یـدخلها، و�ـدخلها أ�ًضـا مـن 

م فــي �ــاب  النفقــات مــثًال؟ الظــاهر مــا یــدخلها، ولــو قیــل لفقیــه مــثًال: هــذا الــذي حصــل مــن المقــدَّ
ب فــي الدرجــة األولــى الــنفس، ثــم �عــد ذلــك الزوجــة واألوالد، ثــم �عــد ذلــك، الوالــد واألم، �عنــي الترتیــ

ال،  النفقات ألیس هكذا؟ هذا هو ترتیب الفقهاء، لكن �یف ُیالم من حمل الولد وترك الوالد؟ نقول:
 ُیالم من جهة تقد�م هواه الشخصي على ما ُ�حبه هللا ورسوله.

ثــل هــذه المســائل تحتــاج إلــى عنا�ــة إال لــو فــي میــزان الفقهــاء هــذا الــذي تــرك الصــبیة یتاضــغون فم
 ألــیس قــد حــرمهم شــیًئا قــد أوجبــه هللا ،والطعــام موجــود -عنــد الفقهــاء-إلــى الصــباح جوًعــا أال �ــأثم 

ه لــین ألن بــر الوالــد ؛-جــلَّ وعــال–لهــم علیــه؟ وال یتــأثر الوالــد �شــيء، لكــن هــذه لهــا وزن عنــد هللا 
ج بهذا العمل الصالح وُفرِّ  شأن في الشرع، فهو من هذه الحیثیة سیقت القصة سیاق مدح، وتوسلوا

  .عنهم
 دنیا،والـ الـدین عمـاد هـي التـي المصلحة جهة وهو األعظم، األمر هو إنما فالمعتبر ذلك، ومع"
 ملــ و�ن لــة،الجم فــي النــوع هــذا علــى اتفقــوا قــد العقــالء إن حتــى ،النفــوس أهــواء حیــث مــن ال

 قامـةإ اعتبـار علـى الجملـة فـي اتفقـوا فقـد الشـرع، �ـه أتـى مـا الشـرع قبل تفاصیلها من یدر�وا
 ".لآلخرة أو لها الدنیا الحیاة

 .لآلخرة؛ ألنها الممر وهي المزرعةأو ُتقام على سبیل التبع  ،�عني لها استقالالً 



 
 

  
 

=i_||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||è=m_||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^۲۷=F۲E=
=

٨ 

 ".أهوائهم من جملةٍ  اتباع من نعوامَ  �حیث"
 ُمِنعوا.

 غیـر علـى الشـرع �فقـد �ـانوا و�ن هـذا ذلـك، �سـبب ؛أهـوائهم مـن جملـةٍ  اتبـاع من عوانِ مُ  ث�حی"
 ".هذا بین جاء مالِ  فالشرع شيء،

 لمَّا.
 طالب: فالشرع �ما جاء، عند�م �ما؟

 ین؟ألمَّا، 
 "؟شيء غیر على الشرع �فقد �انوا و�نطالب: فالشرع �ما جاء أو ِلما جاء، "

 على غیر شيء، فالشرع.
 �ما؟ أملب: ِلما طا

 لمَّا جاء بیَّن هذا �له.
ــیَّن هــذا  ــا جــاء ب ــه،"فالشــرع لمَّ ــه المكلفــین وحمــل �ل ــ علی ــ أو اطوًع ــاهم أمــر لیقیمــوا ؛ا�رًه  دنی

 .آلخرتهم
 أنهـا ةً إضـافی �ونهـا ومعنـى حقیقیـة، ال إضـافیةً  تكـون  أن عامتها والمضار المنافع أن :والثالث
 وقـت، دون  وقـتٍ  أو شـخص، دون  شـخصٍ  إلـى و�النسـبة حـال، دون  حـالٍ  فـي مضار أو منافع
 الذیـذً  اولالمتن و�ون  األكل، داعیة وجود عند ولكن ظاهرة، لإلنسان منفعةٌ  مثالً  والشرب فاألكل

 ضـرر �ـه یلحقـه ال �هاكتسـا وجهـة ،آجالً  وال عاجالً  اضررً  دولِّ یُ  ال و�ونه ا،مر�  وال ا�ر�هً  ال ا،طیبً 
 ".آجل وال عاجلٌ  ضررٌ  أ�ضا �سببه غیره یلحق وال آجل، وال عاجلٌ 

�عنــي �حیــث ال یترتــب علیــه مفســدة ال خاصــة وال عامــة، ال قاصــرة وال متعد�ــة، فــإذا تــوافرت هــذه 
م الكـالم  فیـه وأنـه األمور فهو منفعة، و�بقى أنها منفعة �عتر�ها مـا �عتـري منـافع الـدنیا، وأن مـا تقـدَّ

أن �عتر�هـــا مـــا �عتر�هـــا مـــن الـــنقص، لكـــن �اعتبارهـــا ال منفعـــة محضـــة فـــي أمـــور الـــدنیا، بـــل البـــد 
 . ة، فالحكم للغالب، والعكس �العكسراجحة صارت منفع

 اضـررً  ن تكـو أو منـافع، ال قـومٍ  علـى اضـررً  تكـون  المنـافع مـن فكثیرٌ  تجتمع، قلما األمور وهذه"
 شروعةً م فاسدوالم المصالح �ون  في نٌ بیِّ  �له وهذا آخر، في اضررً  تكون  وال حال، أو وقتٍ  في
 رٌ ضـر  �حصـل لـم لـذلك، موضـوعةً  �انـت ولـو الشـهوات، لنیـل ال الحیاة، هذه إلقامة ممنوعة أو
 ".ءاألهوا تتبع ال والمفاسد المصالح أن على فدل �كون، ال ذلك ولكن األهواء، متا�عة مع

الـذي  حقق الهدفهذه المصالح إنما ُشِرعت إلقامة الحیاة وعمارة الدنیا التي �سببها أو بواسطتها �ُ 
 هو العبود�ة.

�عني هذا األكل إنمـا ُشـِرع للتلـذذ أو إلقامـة هـذا البـدن الـذي ال �قـوم إال �األكـل  "ال لنیل الشهوات"
لُیحقق الهدف؟ ُقـل مثـل هـذا فـي النـوم، وُقـل مثـل هـذا فـي سـائر الشـهوات، �عنـي هـل هنـاك شـهوة 
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لكنهــا ال لــذاتها؛  ،التشــر�ع، وُ�ــؤجر علیهــا مرادهــا لــذاتها أو لغیرهــا؟ قــد تكــون الشــهوة ملحوظــة فــي
هـل ترتیـب األجـر  ،»نعـم«ولذا لمَّا جـاء الحـدیث: أ�ـأتي أحـدنا شـهوته و�كـون لـه فیهـا أجـر؟ قـال: 

أرأیــت لــو «: -علیــه الصــالة والســالم–أو ِلمــا ُضــرب المثــل مــن قولــه  ،ألنــه ارتكــب هــذه الشــهوة
�نمـا لكونـه اسـتغنى بهـا عـن نهـا مجـرد شـهوة؛ و ال أل ،ألنهـا أغنتـه عـن الحـرام ؛»وضعها في حرام؟

  .الحرام
 �ــه منتفــعٌ  وهــو �عــضٍ  غــرض نفــذ إذا �حیــث تختلــف، الواحــد األمــر فــي األغــراض أن :والرا�ــع"

 الشـر�عة وضـع �كـون  أن مـن �منـع األكثـر فـي االختالف فحصول غرضه، لمخالفة آخر تضرر
 ".األغراض وفق على

 واإل�احــة تتبــع ذلــك لمــا �ــان ،نــت لالســتمتاع واتبـاع الشــهوات�عنــي لــو �ا ،وأغـراض النــاس متباینــة
لفــالن،  اعلــى وجــه األرض ممنــوع؛ ألن الشــهوات تتفــاوت مــن إنســان إلــى آخــر، �كــون هــذا ُمباًحــ

لـى علـه، وعلـى هـذا ال منـع فـي شـيٍء ممـا هـو  ر�ـد هـذا وُ�ر�ـد غیـره �كـون ُمباًحـاوالثاني الـذي ال یُ 
 .في الشرعف ما تقرر وجه األرض، وهذا خال

 ".خالفتها أو ضااألغر  وافقت ا،مطلقً  المصالح وفق على بوضعها أمرها �ستتب و�نما"
 طو�ل.الفصل 


