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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
آلــه  العــالمین، والصــالة والســالم علــى نبینــا محمــد وعلــىالحمــد هلل رب  الســالم علــیكم. طالــب:

 وصحبه أجمعین.
 �قول المؤلف الشاطبي في �تا�ه الموافقات: 

 "النوع الرا�ع: في بیان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشر�عة، و�شتمل على
 ة هواه،المسألة األولى: المقصد الشرعي من وضع الشر�عة إخراج المكلف عن داعی :مسائل

 .حتى �كون عبًدا هلل اختیاًرا، �ما هو عبد هلل اضطراًرا"
 نعم، هذا النوع الرا�ع من أنواع المقاصد، النوع الرا�ع من أنواع المقاصد الشرعیة.

اني النوع األول تقدم �أول الجزء، �قول: النوع األول في بیان قصد الشارع في وضع الشر�عة، والث
ع الشر�عة لإلفهام، وهذا مثل ما تقدم �مكن إدخاله في النوع الذي في بیان قصد الشارع في وض

زل بها لبیان أهمیة اللغة التي ُتفهم بها الشر�عة، وهي لغة العرب التي ن ؛قبله، لكنه ُأبرز وأفرد
 القرآن. والنوع الثالث في بیان قصد الشارع في وضع الشر�عة للتكلیف �مقتضاها.

أنه و ، "في دخول المكلف تحت أحكام الشر�عة"هو مبحث درسنا هذا الذي  "النوع الرا�ع"ثم ذ�ر 
ال �مكن أن ُ�خرج من دائرة التكلیف إال من َأخرجه الشارع ممن ُرفع عنه قلم التكلیف: من 
الصغیر حتى یبلغ، والمجنون حتى �فیق، والنائم حتى �ستیقظ. ومن عدا ذلك فكلهم مكلفون بهذه 

علیه  -ى أنه �سعه الخروج عن شر�عة محمدلخروج عنها، ومن ادعالشر�عة التي ال �سع أحًدا ا
فهو لیس  -علیهما السالم-�ما وسع الخضر الخروج عن شر�عة موسى  -الصالة والسالم

 �مسلم، �كفر بهذا، وهذا ناقض من نواقض اإلسالم.
أمة  فكل المكلفین داخلون في التكلیف، و�ستوي في ذلك من �ان من هذه األمة، سواء �ان من

، فلیس ألحد مندوحة أن یتنصل عن شيء من -علیه الصالة والسالم-اإلجا�ة ممن استجاب له 
أو أرتكب  ،لكن أنا في حل أال أفعل الواجب الفالني ،أحكامها إال �عذر، ما �قول: أنا مسلم

التي  ثةالمحظور الفالني، �لهم داخلون في التكلیف، وال یرتفع التكلیف إال �الرافع العام من الثال
 سبق ذ�رها، أو الرافع الخاص وهو العجز الفردي الذي یتصف �ه أفراد الناس.

بدفع  ،�منافعه ،�مصالحه ،الناس �لهم عباد هللا اضطراًرا، ال �ستطیع أحد أن �ستقل بنفسه
 -فسه، فاهلل، سواء �ان مسلًما أو �افًرا، ال �مكن أن �ستقل بن-جل وعال-المضار عنه دون هللا 

هو الحي القیوم الذي قامت �ه األمور �لها، الناس �لهم والمخلوقات �لها قامت �ه  -الجل وع
وال یدعي ذلك أحد ال �افر وال  ،، ال �مكن أن �ستقل أحد-جل وعال-�اهلل  موقام بها، إنما تقو 

وهو الذي  ،�مصالحه، هو الذي خلقه -جل وعال-مسلم، ال �مكن أن �عیش �منعزل عن قیام هللا 
وهو الذي تدرج �ه في أطوار الخلق إلى أن وصل ما وصل، وعلى هذا  ،وهو الذي ر�اه ،رزقه

مختاًرا، العبود�ة االضطرار�ة ال ینفك منها أحد، لكن  -جل وعال-�جب أن �كون عبًدا هلل 
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ُذكر اختیاًرا، �عني لإلنسان أن �ختار  ما لكنهم على ،�النسبة لالختیار أمر الزم للناس �لهم
]؛ ولذا ال إكراه وال اضطرار وال جبر�ة ١٠[البلد:  {َوَهَدْیَناُه النَّْجَدْیِن}ق وطر�ق الضالل: طر�ق الح

{َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ : -جل وعال-في الدین، اإلنسان له حر�ة وله اختیار، لكنه تا�ع إلى اختیار هللا 
راًرا �جب أن �كون عبًدا له اختیاًرا، ]، فكما أن العبد عبد هلل اضط٢٩[التكو�ر:  َأْن َ�َشاَء للااَُّ}

م الشر�عة التي هي محل هذا وهذا هو مقصد من مقاصد الشرع في دخول المكلف تحت أحكا
 .البحث
 ."بد هللوالدلیل على ذلك أمور؛ أحدها: النص الصر�ح الدال على أن العباد خلقوا للتع" طالب:
ْنَس ِإالَّ نعم،  من خلق الثقلین تحقیق  ]، فالهدف٥٦[الذار�ات:  ِلَیْعُبُدوِن} {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

، وهذا الهدف ینبغي أن �كون نصب العینین �استمرار، وأن �كون -جل وعال-العبود�ة هلل 
 .نه في جمیع ما �أتي وجمیع ما یذراإلنسان على ذ�ر م

نْ {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ والدخول تحت أمره ونهیه، �قوله تعالى: " طالب: ) ٥٦(َیْعُبُدوِن َس ِإالَّ لِ  َواإلِْ
 ."]، وقوُله تعالى٥٧، ٥٦[الذار�ات:  َما ُأِر�ُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِر�ُد َأْن ُ�ْطِعُموِن}

 وقوِله. ،وقوِله
َالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها َال وقوِله تعالى: " طالب: [طه:   َنْرُزُقَك}ْحنُ ِرْزًقا نَ  َنْسَأُلكَ  {َوْأُمْر َأْهَلَك ِ�الصَّ
[البقرة:  ِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}یَن ِمْن َقبْ  َوالَّذِ {َ�ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ ]، َوَقْوِلِه: ١٣٢
 .ثم شرح هذه العبادة في تفاصیل السورة" ].٢١

�ر قل �عضهم ما یذن األوامر والنواهي، نفیها �ثیر م، سورة البقرة التي جاء "تفاصیل السورة"
عن ابن عباس أنها تشتمل على ألف أمر وألف نهي وألف خبر. وعلى �ل حال هذا �الم 

، إجمالي، لو اعتنى أحد �جمع هذه األوامر وهذه النواهي وهذه األخبار علها أن تبلغ هذه العدة
ه، و�غراء طالب العلم �مالزمته، لتعظیم شأن المتحدث عن ؛لكن �عض األرقام یذ�رها أهل العلم

 .مة من األوامر والنواهي واألخبارواالطالع على هذه األمور المه
 نَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن}ْغِرِب َوَلكِ ِرِق َواْلمَ {َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمشْ كقوله تعالى: " طالب:

ر في السورة من وهكذا إلى تمام ما ذ� ].١٧٧[البقرة:  ُقوَن}{َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَّ إلى قوله: 
َ َوَال ُتْشِرُ�وا ِ�ِه َشْیًئا}األحكام، وقوله:  إلى غیر ذلك من اآل�ات  ].٣٦[النساء:  {َواْعُبُدوا للااَّ

ي لى هللا فإاآلمرة �العبادة على اإلطالق، و�تفاصیلها على العموم، فذلك �له راجٌع إلى الرجوع 
 ."األحوال، واالنقیاد إلى أحكامه على �ل حاٍل، وهو معنى التعبد هللجمیع 

ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن}: -جل وعال-�عني لو لم یرد في الباب إال قول هللا   {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
 ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم}{�َ ]، ٣٦[النساء:  {َواْعُبُدوا للااََّ َوَال ُتْشِرُ�وا ِ�ِه َشْیًئا}]، ٥٦[الذار�ات: 

]، �عني: هذه األوامر العامة المجملة ال شك أنها تحتاج إلى تفصیل؛ ألن للمكلف أن ٢١[البقرة: 
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�قول: �یف أعبدك �ا ر�ي؟ فجاءت التفاصیل، فهذه التفاصیل �لها �مكن أن ُ�ستدل لها �العموم، 
 .�ما جاء فیها من تفاصیل وألفرادها

، وذم والثاني: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أوًال عن مخالفة أمر هللا" :طالب
من أعرض عن هللا، و��عادهم �العذاب العاجل من العقو�ات الخاصة �كل صنٍف من أصناف 

اعة المخالفات، والعذاب اآلجل في الدار اآلخرة. وأصل ذلك اتباع الهوى واالنقیاد إلى ط
ا للحق، وعدهاألغراض العاجلة ه، قسیًما ل ، والشهوات الزائلة، فقد جعل هللا اتباع الهوى مضاد�

ِ�اْلَحقِّ َوَال َتتَِّبِع  ْیَن النَّاسِ اْحُكْم بَ {َ�ا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي اْألَْرِض فَ كما في قوله تعالى: 
 ."] اآل�ة٢٦[ص:  }...اْلَهَوى َفُیِضلََّك َعْن َسِبیِل للااَِّ 

�عني �ل مخالفة، سواء �انت �فعل محظور أو ترك مأمور، فإنما سببها والحامل علیها اتباع 
 الهوى، �عني ما تهواه النفس وتشتهیه في مقابل اتباع الحق.

وأنال الثواب،  ،لمصلحتي، لكي أنجو من العذاب -جل وعال-لكن قد �قول قائل: أنا أطیع هللا 
د نار. وهذا أ�ًضا تهواه النفوس، وهذه النفوس قد تهوى هذا وهذا على حأدخل الجنة وأنجو من ال

 حف الجنة �المكاره والنار �الشهوات؛ لكانت هوا�ة النفس لهذا -جل وعال-سواء، لوال أن هللا 
حف الجنة �مكاره؛ لیتمحض طالبها من هوى نفسه  -جل وعال-وهذا على حد سواء، لكن هللا 

 .-جل وعال-هوات؛ لیتمحض اجتنابها و�تخلص هلل وشیطانه، وحف النار �الش
ما  رجاء ثوا�ه وخشیة عقا�ه، �عني ولوال ذلك -جل وعال-ن اإلنسان قد �عبد هللا إ :قد �قول قائل

جعل الغا�ة هي حب ت طوائف المتصوفة مثل أطاع هللا وما عصاه؟ هذا ما جعل �عض الطوائف
لى إلى ناره فعله، ولو �ان ما �كرهه مفضًیا �ه إ ، �حیث لو �ان ما �حبه مؤدً�ا-جل وعال-هللا 

ب من وحث على المسارعة إلیها، ورهّ  ،حینما رغب في الجنة -جل وعال-الجنة لتر�ه، لكن هللا 
د ألنه ق ؛د في قر�ان ما یؤدي إلیها؛ ال شك أن هذا �جعل هذا من المقاصد غیر مؤثروشدَّ  ،النار

، وتخاف من النار وأنت ال تخاف هللا -جل وعال- ما تطلب رضا هللا ،�قول: أنت تطلب الجنة
 ، لماذا؟ -علیه الصالة والسالم-وال تحب النبي  ،في الحقیقة، وأنت تحب نفسك -جل وعال-

ألنه صار سبًبا لهدایتك ونجاتك من النار،  ؛-علیه الصالة والسالم-ألنك إنما أحببت النبي 
 تبًعا لهواه.فتعود المسألة الثانیة إلى األولى، فیكون م

نقول: إذا ُوجد التنصیص على العلة، أو التنصیص على المرغب، ولو �ان هذا نافًعا له في 
، لو »ال �قر�ه شیطان«دنیاه أو في آخرته، استحضاره ال یؤثر. �عني: قراءة آ�ة الكرسي مثًال 

هللا  لیكون في ذمةكان قرأها من أجل أال �قر�ه شیطان، أو قرأ �ذا لیحفظ، أو لیكون حرًزا له، أو 
 مثًال.
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؛ ألنها لو -جل وعال-�عني مالحظة هذه المقاصد غیر مؤثرة في النیة و�خالص العمل هلل 
ما ُذكرت في النصوص، لو �انت مؤثرة ما ُرغب في النص بواسطتها، وحصل لكانت مؤثرة 

 اإلغراء �العمل بها، فدل على أن مالحظتها غیر مؤثرة.
سان للجنة مالحًظا في ذلك الحور العین وما جاء في أوصافها، ُیالم �عضهم �قول: إن عمل اإلن

ة في علیه اإلنسان أو ال ُیالم؟ ما ُیالم �اعتبار أن هذه الحور واإلغراء بها وأوصافها والمبالغ
 وصفها، یدل على أن مالحظتها غیر مؤثر.

 َیْعَمْل َعَمالً �ِِّه َفلْ اَن َیْرُجو ِلَقاَء رَ {َفَمْن �َ لكن هل األكمل أال یلتفت إلى هذه األمور أو یلتفت إلیها؟ 
ور �الشرك، لكن إذا ]، �عضهم أدخل هذه األم١١٠[الكهف:  َصاِلًحا َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحًدا}

إن مالحظتها شرك؟ ألنهم  :نقول -علیه الصالة والسالم-جاءت في �تاب هللا وسنة رسوله 
ول: تكون الغا�ة �ق من ]، من المتصوفة١١٠[الكهف:  ِرْك ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحًدا}{َوَال ُ�شْ ذ�روا هذا: 

، حتى لو توعدك على الصالة �النار وهو �حبها تصلي، ولو توعدك بترك -جل وعال-محبة هللا 
ما  الزنا مثًال �الجنة أو على فعله �النار وهو �حب تر�ه أو فعله تدور مع محبته! و�ذ�ر في هذا

عیمه، ذ�ر عن را�عة العدو�ة أنها قالت: ما عبدت هللا خوًفا من عذا�ه وال طلًبا في ثوا�ه وال نیُ 
 و�نما عبدته حب�ا هلل. فال شك أن هذا خلل؛ ألن المسلم مطالب �الحب، �ما أنه مطالب �الخوف

 .والقائد والحادي، �هللا المستعانوالرجاء، فهما �السائق 
ْنَیا (٣٧مَّا َمْن َطَغى ({َفأَ وقال تعالى: " طالب:  ) َفِإنَّ اْلَجِحیَم ِهَي اْلَمْأَوى}٣٨) َوآَثَر اْلَحَیاَة الدُّ

ِن اْلَهَوى عَ ى النَّْفَس {َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه َوَنهَ ]، وقال في قسیمه: ٣٩ - ٣٧[النازعات: 
) ِإْن ُهَو ٣ُق َعِن اْلَهَوى ({َوَما َیْنطِ ، وقال: ]٤١، ٤٠[النازعات:  ) َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى}٤٠(

، والهوى، ]. فقد حصر األمر في شیئین: الوحي وهو الشر�عة٤، ٣[النجم:  ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى}
 فال ثالث لهما. و�ذا �ان �ذلك، فهما متضادان، وحین تعین الحق في الوحي توجه للهوى 

 ."ضده، فاتباع الهوى مضاد للحق
 ما یوجد؟ أم ، وهما قسیمان، یوجد قسم ثالث "متضادان"ل هنا: وهو �قو 
 ... یوجد طالب:

، ما -جل وعال-نعم، �عني من لم �ستحضر، خالي الذهن عن الهوى وعن خوف مقام الرب 
كن ، �عني: احتمال أن یرتفعا مًعا، ل"هما متضادان"حكمه؟ هل �أخذ حكم هذا أو هذا؟ إذا قال: 

ما جاز و  ،هذه حقیقة الضدین. ولو قال: هما نقیضان، لما جاز اجتماعهماال �مكن أن �جتمعا، و 
]، وال یوصف �أنه ٣٧[النازعات:  {َطَغى}ارتفاعهما. فخالي الذهن عن هذا وهذا ال یوصف �أنه 

ام اف مق]، لكن الجحیم مأوى لمن طغى، والجنة مأوى لمن خ٤٠[النازعات:  {َخاَف َمَقاَم َر�ِِّه}
 ر�ه. 
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؟ الذي لم �طَغ ولم �خف مقام ر�ه خاوي الذهن عن األمر�ن، إن �ان سببه لذي لم �طغالثالث ا
لى وال یتعلمه؛ هذا ُذكر من النواقض، لكن إذا خ ،اإلعراض �الكلیة عن الدین، ال یرفع �ه رأًسا

أو خلت نفسه عن معرفة شيء �عینه، إن �ان مما ُ�عذر �ه �سبب الجهل ُعذر، وال ُیالم حینئذ. 
 .ذ ُیالم فیرجع األمر إلى القسمین�ان مما ال ُ�عذر �ه فإنه حینئو�ن 

]، وقال: ٢٣ثیة: [الجا ِعْلٍم}  َعَلى{َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه للااَُّ وقال تعالى: " طالب:
َماَواُت َواْألَْرُض  }َمْن ِفی وَ {َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ ]، وقال: ٧١ون: [المؤمن ِهنَّ

ُ َعَلى ُقُلوِ�ِهْم َواتََّبُعوا َأْهَواَءُهْم} َنٍة ِمْن ]، وقال: ١٦[محمد:  {الَِّذیَن َطَبَع للااَّ {َأَفَمْن َ�اَن َعَلى َبیِّ
 ."]١٤[محمد:  َر�ِِّه َ�َمْن ُز�َِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا َأْهَواَءُهْم}

هذا، فالهوى إنما یرد في النصوص مورد الذم، الهوى وروده في النصوص واللغة على  وعلى
 .�ما شرعه من فعل أو �ف -جل وعال-سبیل الذم، وجعله المؤلف في مقابل الشر�عة، التعبد هلل 

 وتأمل، فكل موضٍع ذ�ر هللا تعالى فیه الهوى، فإنما جاء �ه في معرض الذم له" طالب:
ه. �ه إال ذموي هذا المعنى عن ابن عباٍس، أنه قال: ما َذكر هللا الهوى في �تاولمتبعیه، وقد رُ 

 ى.فهذا �له واضٌح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمول
ل م ال ع االسترسوالثالث: ما ُعلم �التجارب والعادات من أن المصالح الدینیة والدنیو�ة ال تحصَّ

 ."كلهوى، والمشي مع األغراض؛ ِلما یلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهال في اتباع ا
وحقق ما �طالب �ه الكفار من حر�ة مطلقة، مع أنها غیر  ،�عني لو أن �ل إنسان أُعطي هواه 

لبتة، �ل إنسان �حقق ما تهواه نفسه. هل �مكن أن �كون هذا؟ ألن هوى �ل إنسان أمتصورة 
الناس �لهم هواهم في تحقیق رغباتهم، فرغبة هذا في رغبة هذا، ورغبة ألن  ؛�خالف هوى غیره

هذا في رغبة ذاك. فلو ُترك األمر على ما ینادي �ه الكفار من حر�ة مطلقة، من حر�ة رأي، من 
ونهم معارض لما ینادون �ه من حقوق اإلنسان، ؤ حر�ة فعل، وأن الناس أحرار، والتدخل في ش

 .انین همأول من �خرج على هذه القو 
لیحقق رغبته؟ أو �عتدي على ممتلكاته لتحقیق  ؛هل یرضى أحد منهم أن ینتزع ما في یده 

ا ألن رغبته في الكالم فیه؟ ما یرضون بهذا. فالكالم �له نظري لتحقیق م ؛رغبته؟ أو یتكلم فیه
 یر�دون من مآرب، من غیر نظر إلى رغبات رأیهم.

حصل مع لعادات من أن المصالح الدینیة والدنیو�ة ال توالثالث: ما ُعلم �التجارب وا" طالب:
ل االسترسال في اتباع الهوى والمشي مع األغراض؛ لما یلزم في ذلك من التهارج والتقات
ة، والهالك الذي هو مضاد لتلك المصالح، وهذا معروٌف عندهم �التجارب والعادات المستمر 

سارت �ه، حتى إن من تقدم ممن ال ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته، وسار حیث 
 شر�عة له یتبعها، أو �ان له شر�عة درست، �انوا �قتضون المصالح الدنیو�ة �كف �ل من

 ."اتبع هواه في النظر العقلي
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 ،وفي أي سیاسة، ال �مكن إطالًقا ،وفي أي نظام ،ال �مكن تطبیق الحر�ة المطلقة في أي د�انة
مة إال ووضعوا األنظ ،المطلقة لإلنسان، لكن لماذا سنوا القوانینو�نادون �الحقوق  ،ینادون �الحر�ة

من أجل أن �كفلوا مصالح شعو�هم؛ لكون هذه األنظمة �اطلة، لكنها تحقق ما یر�دون من مآرب، 
تحقق لهم ما یر�دون من مآرب، و�ال لو ُترك الناس فوضى من دون أنظمة، �عني قد تحقق 

ا ن، خمسین �المائة، ستین �المائة، لكنها تحقق لهم شیًئا ممأنظمتهم سبعین �المائة مما یر�دو 
 ماال على  ،على ما یر�ده هللا -جل وعال-یر�دونه، والتحقیق الكامل إنما هو بتطبیق شرع هللا 

 .�قتضیه الهوى، �هللا المستعان
مة صالح قاإوما اتفقوا علیه إال لصحته عندهم، واطراد العوائد �اقتضائه، ما أرادوا من " طالب:

حته في الدنیا، وهي التي �سمونها السیاسة المدنیة؛ فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على ص
 ."الجملة، وهو أظهر من أن ُ�ستدل علیه

نین نعم، ال تجد دولة من الدول ال مسلمة وال �افرة إال ولها دستور تمشي علیه، ولها أنظمة وقوا
مور أ�اطلة مخالفة لشرع هللا، هذا ال �عني أنها ما تنظم  ُیردع بها من خالفها. لكن �ونها أنظمة

حیاتهم، �عني �ونها تحقق �عض المصالح أو یترتب علیها �ثیر من المفاسد؛ ال �عني أنها ال 
، وهو الذي �حقق المصالح التامة -جل وعال-تخدم مصالحهم. والخیر �له في اقتفاء شرع هللا 

 وعدل. للناس �لهم إذا ُطبق �أمانة ونزاهة
 �عني حینما �ستفتى الناس، وقد حصل وسمعنا ونقل إلینا: استفتي الناس في وضع المرأة في بالد

المسلمین وفي بالد الكفر، أیهما أفضل: وضع المرأة المسلمة أو وضع المرأة في بالد الغرب 
، أیهما وتحقق لهم �ثیر من رغباتهم وشهواتهم ،الذین خطوا خطوات واسعة في الحضارة والمدنیة

ي فأسعد؟ �عني �ثیر من المفتونین ممن ینتسب إلى اإلسالم قال: المرأة الغر�یة أسعد من المرأة 
من الشقاء أو من التعاسة في �عض  ائً بالد المسلمین! نحن ال نخالف أن في بالد المسلمین شی

مرده مخالفة الشرع، سببه مخالفة الشرع. ومن نظر في  البیوت، لكن لیس هذا مرده إلى الشرع؛
شك  أحوال الناس، وأحوال البیوت، واستقامة شأنها، وتر�یتها ألوالدها، ورعا�ة مصالح األسرة؛ ال

 �النسبة لشقاء الغرب.  ، أن األسرة في بالد المسلمین في سعادة
ها؟ من وجهة نظرهم؛ ولذلك �عني عندهم أنظمة تكفل الحقوق مثًال، لكن على أي أساس وضعو 

هم في أنظمتهم ما �منع الزوج من االستمتاع بزوجته في أي لحظة أرادت، وعندنا في شرعنا أن 
لرجال االرجل إذا دعا زوجته وأبت علیه �اتت تلعنها المالئكة. وفي قوانینهم �اعتبار المساواة بین 

منیة تمتنع، لها أن تتصل على الجهات األوالنساء، وأن الرجل �ما أن له أن �متنع فالمرأة لها أن 
إنه اغتصبني، وهي زوجته، فیتدخلون بینهما و�فرقون بینهما، و�ذا رفض سجنوه! هل هذا  :وتقول

�حقق سعادة؟ هل �مكن أن تعیش أسرة في ظل هذه األنظمة؟ إال �خیانات �ما هو الحاصل 
 إال بهذه الطر�قة. یخرج إلى غیرها، ما �مكن أن �عیشوا ف ،عندهم، زوجته ترفض
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إن المرأة في بالد الغرب  :ومع األسف أن یوضع مقارنة في بالد المسلمین من مسلمین، و�قال
والمرأة في بالد الشرق شقیة وتعیسة! لكن �عض المفكر�ن، و�ن �ان غیر مرضي في  ،أسعد

بالد  الجملة، لكن أحیاًنا �صیر عند �عض الناس إنصاف ونظرة صحیحة، �قول: ال یوجد في
ة وتر�د تحقیق حضارة الغرب، و�ال فاألسر  ،المسلمین أسرة شقیة إال التي تنظر إلى حضارة الغرب

بین جدران، لم تطلع على حضارة الغرب وال ما وصل إلیه الغرب، ما ُ�ظن أنه  التي تعیش
أن  �مكن وهو في الحقیقة شقاوة. بالد المسلمین عاشوا قروًنا سعداء، وال �عني أن السعادة ـسعادة

تطبق مائة �المائة، �ل شيء له ضر�بة، والسعادة الكاملة التامة التي ال منغص فیها إنما هي 
 ،في الجنة، ووجود هذه المكدرات، والحیاة ُطبعت على �در، لماذا؟ لیعرف الناس قدر الجنة

هللا ما عملوا لآلخرة، �و  ،فیعملوا لها، و�ال لو �انت سعادة من �ل وجه، تشبث الناس بها
 .المستعان

و�ذا �ان �ذلك، لم �صح ألحٍد أن یدعي على الشر�عة أنها ُوضعت على مقتضى " طالب:
ظاهٌر تشهي العباد وأغراضهم؛ إذ ال تخلو أحكام الشرع من الخمسة، أما الوجوب والتحر�م، ف

 ."مصادمتها لمقتضى االسترسال الداخل تحت االختیار
"الوجوب مصادمة ألغراض الناس مصادمة تامة، مصادمة  ال شك أنها "الوجوب والتحر�م"، نعم

و�ر�د  ،فیها مصادمة ألغراض الناس، �یف؟ شخص أعجبته امرأة  "الوجوب والتحر�م"، والتحر�م"
االتصال بها، �قال له: حرام علیك أن تتصل بها، غرضه في االتصال فیمنع منه. وشخص نام 

صالة الصبح علیه واجبة، ال شك أن  ،الجماعة على فراشه في لیلة شاتیة شدیدة البرد، وصالة
وجوب صالة الجماعة مصادم لغرضه وهواه؛ ألن هواه یدعوه إلى النوم، سیما في مثل هذا 

 الظرف.
 .""أما الوجوب والتحر�م، فظاهر مصادمتها لمقتضى االسترسال الداخل تحت االختیار�قول: 

 نعم.
رٌض أم رٌض أم ال، وال تفعل �ذا؛ �ان لك فیه غإذ �قال له: افعل �ذا؛ �ان لك فیه غ" طالب:

 ."ال
إما غرض دنیوي، فلیس له فیه غرض إال إذا �ان ذها�ه إلى المكان المأمور �ه �حقق له فائدة 

وهو �صلي  ،له علیه في ذمته اشخص دینً  من ، �طلبله دین اشخًص دنیو�ة، �عني: لو ُقدر أن 
ع الجماعة، فیخرج لهذا الغرض من أجل أن في المسجد الفالني، و�قال له: اخرج فصل م

�حصل على غر�مه. هذا وافق غرًضا، وهذا حال �ثیر من الناس أو قلة. هذا نادر، وهو خالف 
لمفروضة جماعة، وهذا األصل، األصل أن تخرج إلى المسجد من أجل أن تؤدي الصالة ا

 .مصادم لغرضك
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على مقتضى األمر أو النهي؛ فإن اتفق للمكلف فیه غرض موافق، وهوى �اعث " طالب:
 ."فبالعرض ال �األصل

: تجد غر�ًما قالوا �صلي في المسجد الفالني، لو قیل مثًال: إن "�العرض ال �األصل"نعم، 
صاحبك الذي في ذمته لك دین �صلي في جامع الراجحي األصل، وأنت تقول: أنا أذهب 

ووافق هوى في نفسك، لكن مع  اوأصلي على الجنائز. نقول: إنه وافق غرًض  ،ألصلي الجماعة
إن هذا من التشر�ك؟ الغرض وجود الغر�م أو  :ذلك أغراضك ومقاصدك صحیحة. هل نقول

وجود المدین هناك عارض لیس �أصله، �العرض ال �األصالة. �ونك تقصد هذا المسجد ألداء 
ال  الجماعة وأنت تصلي، أنت في األصل تصلي مع الجماعة في هذا المسجد أو في غیره،

 .جود الغر�م هناك�عارضه و 
 ."وأما سائر األقسام، و�ن �ان ظاهرها الدخول تحت خیرة المكلف" طالب:

�عني من االستحباب والكراهة واإل�احة، �عني داخلة تحت اختیار المكلف، له أن �فعل 
وله أن یتر�ه، له أن �فعل المكروه وله أن یتر�ه، هو مخیر في المباح �مستوى  ،المستحب

 هذا فیه نوع اختیار. لكن �ونه ُ�كلف بهذا الحكم، هو �سمى حكًما تكلیفی�ا من هذه ،طرفینال
الحیثیة. وما تقدم من الخالف في المباح هل هو حكم أو لیس �حكم؟ منهم من �قول: إنه حكم 
ألن الذي حكم �ه وأخبرنا أنه مباح هو الشارع، ومنهم من �قول: إنه لیس �حكم تكلیفي؛ ألن 

اب �ین، إال أنه من ما فیه �لفة، وهذا ما فیه �لفة، مستوي الطرف ،م التكلیفي ما فیه إلزامالحك
 .تتمیم القسمة

اره، أال فإنما دخلت �إدخال الشارع لها تحت اختیاره، فهي راجعة إلى إخراجها عن اختی" طالب:
 ."ترى أن المباح قد �كون له فیه اختیار وغرض، وقد ال �كون؟

ن �عض الناس یتمنى أن هذا األمر محرم، هو مباح، یتمنى أنه محرم. و�عض نعم، بدلیل أ
 الناس یتمنى أن هذا المباح واجب؛ لما یرى من شدة میله إلیه، أو لما یرى من شدة نفرته منه،

لئال تحدثه نفسه �ه، فحینئذ قد یدخل تحت الغرض، نعم،  ؛فیتمنى لو أن الشارع منعه، منع منه
 . لفة النفس والهوى ا�عني یدخل في مخ

فعلى تقدیر أن لیس له فیه اختیار، بل في رفعه مثًال، �یف �قال: إنه داخل تحت " طالب:
اختیاره؟ فكم من صاحب هوى یود لو �ان المباح الفالني ممنوًعا، حتى إنه لو ُو�ل إلیه مثًال 

مه، �ما �طرأ للمتنازعین في حق. ه في تحصیله یود وعلى تقدیر أن اختیاره وهوا تشر�عه لحرَّ
لو �ان مطلوب الحصول، حتى لو ُفرض جْعل ذلك إلیه ألوجبه، ثم قد �صیر األمر في ذلك 
المباح �عینه على العكس، فیحب اآلن ما �كره غًدا، و�العكس، فال �ستتب في قضیة حكم على 

ع اإلطالق، وعند ذلك تتوارد األغراض على الشيء الواحد، فینخرم النظام �سبب فرض اتبا
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َماَواُت األغراض والهوى، فسبحان الذي أنزل في �تا�ه:  {َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السَّ
{  ].٧١[المؤمنون:  َواْألَْرُض َوَمْن ِفیِهنَّ

ان �فإًذا، إ�احة المباح مثًال ال توجب دخوله �إطالق تحت اختیار المكلف، إال من حیث  
اإلذن  ذ ذاك �كون اختیاره تا�ًعا لوضع الشارع، وغرضه مأخوًذا من تحتقضاًء من الشارع، و�

بًدا عالشرعي ال �االسترسال الطبیعي، وهذا هو عین إخراج المكلف عن داعیة هواه حتى �كون 
د قال فإن قیل: وضع الشرائع، إما أن �كون عبًثا، أو لحكمة، فاألول �اطل �اتفاق، وق هلل.

َماَء َواْألَْرَض {]، وقال: ١١٥[المؤمنون:  َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا} {َأَفَحِسْبُتمْ تعالى:  َوَما َخَلْقَنا السَّ
َماَواِت َواْألَْرَض ]، ٢٧[ص:  َوَما َبْیَنُهَما َ�اِطًال} ) َما ٣٨ِبیَن ( َوَما َبْیَنُهَما َالعِ {َوَما َخَلْقَنا السَّ
 ] اآل�ة.٣٩، ٣٨ان: [الدخ }...َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ 

د، أو إلى العبا ،و�ن �ان لحكمة ومصلحة، فالمصلحة إما أن تكون راجعًة إلى هللا تعالى
 ."كالمو�ستحیل عود المصالح إلیه حسبما تبین في علم ال ،ورجوعها إلى هللا محال؛ ألنه غني
�انوا على أتقى �ا عبادي لو أن أولكم وآخر�م و�نسكم وجنكم «�عني �ما جاء في حدیث أبي ذر: 

لو �انوا على أفجر قلب رجل واحد «، و�العكس: »قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شیًئا
، إنما هذه المصالح والحكم المرتبة على هذه األوامر »منكم ما نقص ذلك من ملكي شیًئا

 . ا مردها أوًال وآخًرا إلى العبادوالنواهي إنم
 محال؛ إلى هللا تعالى أو إلى العباد، ورجوعها إلى هللافالمصلحة إما أن تكون راجعة " طالب:

إلى  ألنه غني و�ستحیل عود المصالح إلیه حسبما تبین في علم الكالم، فلم یبق إال رجوعها
ي العباد، وذلك مقتضى أغراضهم؛ ألن �ل عاقل إنما �طلب مصلحة نفسه، وما یوافق هواه ف

 مطلب في ضمن التكلیف، فكیف ینفي أن توضعدنیاه وأخراه، والشر�عة تكفلت لهم بهذا ال
 ."الشر�عة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟

 �قول: إذا �انت هذه الشرائع لمصلحة العباد، فكیف تشرع مصاِدمة ألغراضهم وأهوائهم؟
�ما أنه ال  ،ال شك أن �ل مصلحة �قابلها مفسدة، مصلحة �قابلها مفسدة، وال یوجد شر محض

محض. فالمسألة موازنة بین المصالح والمفاسد، فكف المكلف عن المحرمات من یوجد خیر 
محض مصلحته، و�ن �ان نظره القاصر �قتضي أنه ُ�ف عن رغبته وهواه؛ ألنه إذا ُ�ف عن لذة 

ر ساعة فقد ُضمن له لذة أبد�ة، وال نسبة بینهما. ولذا لما قال، أورد �عضهم أنه �یف یباع حاض
 حاضر بنسیئة؟ لذة ساعة حاضر، والنسیئة ما �كون في اآلخرة.بنسیئة؟ �یف یباع 

نقول: العقالء �لهم مطبقون على بیع الحاضر �النسیئة إذا ترتب على ذلك مصلحة، وأنتم ترون 
اآلن الناس �لهم �فرطون �أموالهم إذا ترتب علیها مصلحة، �عني �ستعملون المداینات والسلم 

؟ مصلحة �سیرة، عشرة �المائة، عشر�ن ماذاعاجلة، من أجل والتورق وغیرها �أقیام آجلة ال 
�المائة، ثالثین �المائة. فكیف �قال مثل هذا فیمن تضاعف له الحسنة إلى سبعمائة ضعف؟ فیه 
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سبعمائة حسنة. وجاء في �ما فیه نسبة؟ ال نسبة، سبعمائة ضعف، الحسنة الواحدة أم نسبة 
، �عني » �ضاعف لبعض عباده إلى ألفي ألف ضعفأن هللا«حدیث عند أحمد، لكْن فیه �الم: 

ما ُتفرط في جمیع ما تملك في مقابل هذه األضعاف الكثیرة؟ �ِهللا قد تقدم نفسك في مقابل هذه 
 األضعاف.

األمر الثاني: ما نسبة ما �عیشه اإلنسان في هذه الحیاة إلى نسبة النعیم األبدي أو العذاب 
�عني ما مر علیه  ،ا تلذذ في حیاته سبعین سنة ثم ماتالسرمدي في اآلخر؟ افترض أن شخًص 

ن أوال لحظة في غیر لذة ثم مات، ما الذي �عقب ذلك؟ �عقب ذلك النار، خالًدا مخلًدا فیها. ولو 
مجتنب لنواهیه، ثم �عد ذلك الذي حصل  ،شخًصا تعس في حیاته، هو مطیع لر�ه مؤتمر �أوامره

ك عاش في هذه التعاسة مدة سبعین أو ثمانین سنة، في أنه ُسلطت علیه المصائب، لكن مع ذل
 مقابل ذلك سعد سعادة ال �شقى �عدها أبًدا.

 . �لها ال نسبة لها �النسبة لآلخرةفالمسألة مسألة نسب، الدنیا 
وظهم وأ�ًضا فقد تقدم بیان أن الشر�عة جاءت على وفق أغراض العباد وأثبتت لهم حظ" طالب:

�ذا ثبت لى ما �قوله المحققون، أو وجوً�ا على ما یزعمه المعتزلة، و تفضًال من هللا تعالى ع
ا، �ان ما ینافیه �اطالً   ."هذا من مقاصد الشارع حق�

، هذا من فضله، هذا تفضل �ه على عباده. -جل وعال-رعا�ة األصلح للمكلفین من هللا 
ه الظلم أوجب على إنه �جب علیه رعا�ة األصلح، فكما أنه حرم على نفس :والمعتزلة �قولون 

، -جل وعال-نفسه العدل. وسواء �ان هذا التحر�م للظلم أو هذا اإل�جاب، �له فضل من هللا 
 َعمَّا {َال ُ�ْسَألُ ولیس المراد أنه �جب علیه و�لزمه أن �فعل �ذا. ولو عذب المطیع ونعَّم العاصي 

لمعتزلة د �النسبة للعاصي. فكالم ا]، لكن حكمته اقتضت إثا�ة المطیع والوعی٢٣[األنبیاء:  َ�ْفَعُل}
 .ما فیه -جل وعال-األدب مع هللا  ال شك أنه فیه من سوء

ب أمر فالجواب أن وضع الشر�عة إذا ُسلم أنها لمصالح العباد، فهي عائدة علیهم �حس" طالب:
الشارع، وعلى الحد الذي حده، ال على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، ولذا �انت التكالیف 

ي ُمخرجة ثقیلًة على النفوس، والحس والعادة والتجر�ة شاهدة بذلك، فاألوامر والنواهالشرعیة 
له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه، حتى �أخذها من تحت الحد المشروع، وهذا هو 

في  المراد، وهو عین مخالفة األهواء واألغراض. أما أن مصالح التكلیف عائدة على المكلف
ال أن وال یلزم من ذلك أن �كون نیله لها خارًجا عن حدود الشرع، و  العاجل واآلجل، فصحیح،

عارض بین �كون متناوًال لها بنفسه دون أن یناولها إ�اه الشرع، وهو ظاهر، و�ه یتبین أن ال ت
رع، ال هذا الكالم و�ین ما تقدم؛ ألن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حیث أثبته الشا

 ."الشهوة، وذلك ما أردنا هاهنامن حیث اقتضاه الهوى و 
 نقف على هذا.
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في �المه األخیر، �عني إذا �انت الشر�عة جاءت على وفق األغراض، فكیف ُ�منع مما فیه ما 
 �حقق أو ما یتمشى مع هواه؟ هذا ذ�رنا جوا�ه فیما تقدم.

م علیه"فالجواب أن وضع الشر�عة إذا ُسلم أنها لمصالح العباد، فهي عائدة وجواب المؤلف: 
�حسب أمر الشارع، وعلى الحد الذي حده، ال على مقتضى أهوائهم وشهواتهم، ولذا �انت 

ل ج-، وثقلها ال شك أنه مما یز�د في ثوا�ه عند هللا التكالیف الشرعیة ثقیلًة على النفوس"
، حتى إن منهم من �فضل من �أتي المأمور على شيء من الكره، على من �أتیه مع -وعال

 وله أجر المجاهدة. ،ن له أجر فعل المأمورالتلذذ؛ أل
: أنه یتلذذ -علیه الصالة والسالم-و�عضهم �قول: ال، أداء العبادة مع التلذذ �ما �ان من شأنه 

هذا أفضل، والسبب في ذلك أنه ما وصل إلى مرحلة التلذذ حتى جاوز مرحلة  ،»أرحنا بها«
 المجاهدة.

* * * 
والمفسدة، حتى أصبحت �ل فتواه تبًعا للمصلحة  �قول: ما رأ�ك فیمن توسع للمصلحة
 والمفسدة، وما الضا�ط واألصل في ذلك؟ 

أوًال: األصل أن الفتوى إنما تنبع من النصوص، ال بد أن تعتمد على النصوص، على الكتاب 
ي هوالسنة، ال على مجرد االحتماالت العقلیة. والمصلحة والمفسدة التي �قررها أهل العلم، إنما 

و�نزلها منزلة المصالح  ،الح العامة للدین وأهله. و�عضهم ینظر في المصالح الخاصةالمص
و�قضي بها على النصوص وعلى قواعد الشر�عة؛ ال شك أن هذا مسلك موجود من القدم  ،العامة

 ولم یواَفق على ذلك.  ،ابتدعه الطوفي، ومع ذلك رد علیه أهل العلم ردوًدا قو�ة
�ن �ان منهم من �ان من أهل العلم، إذا نوقش في مسألة ما حصل ونجد اآلن �عض الناس، و 

أو فیما تحت یده، �قول: أنتم ما تدرون عن شيء، نحن ندفع مفاسد، ندرأ  ،عنده في عمله
 قد تكون أعظم مما ارتكبناه. نقول: نعم، عند�م من العلم �األمر ما لیس ،ونجلب مصالح ،مفاسد

وه محرم �النص، فال �مكن أن یتجاوز �سبب مصلحة مظنونة عندنا، لكن الظاهر أن ما ارتكبتم
 أو مفسدة متوقعة.

]، وفي الموضع ٧١[الكهف:  {َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ِإْمًرا}في قصة الخضر:  -جل وعال-ثم في قوله 
و�درأ  ،]، �عني: فیمن �حتج بدرء المفاسد �ارتكاب مفسدة محققة٧٤[الكهف:  {ُنْكًرا}الثاني قال: 

وندرأ المفسدة المظنونة ألنها  ،مظنونة، �قول: هي أشد منها، فنرتكب هذه المفسدة المحققة مفسدة
، بهم حسن الظن ولین، وهذا ال شك أنه من �ابؤ أعظم منها. هذا یرد على ألسنة �عض المس

أنهم �فعلون ما یرتكبونه من أجل هذا، �عني ما �ساء بهم الظن أنهم فعلوا المنكر معاندة. نقول: 
ولین ؤ رتكبوا هذه المفسدة و�زعمهم أنهم یدفعون مفسدة أعظم منها. هذا �ستدل �كثیر من المسا

الذین یالحظ علیهم �عض األشیاء من الضغوط، من الواقع، من الخارج، من الداخل، من 
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ظروف األمة التي تعیشها. �قال: نعم، هذا الكالم إذا �انت هناك مفسدة أعظم ُتدفع �ارتكاب 
 ألدنى، وارتكاب أخف الضرر�ن عند أهل العلم مقرر.المفسدة ا

لكن یبقى: هل المفسدة األعظم واقعة، أو مظنونة، أو مشكوك فیها؟ والمفسدة المحققة الحاصلة 
حقیقیة مرتكبة بال شك �ما هو الحاصل؟ نقول: ُ�خرج هذا على فعل الخضر، لما خرق السفینة 

 ْد ِجْئَت َشْیًئا ُنْكًرا}{َلقَ ]، ولما قتل الغالم قال له: ٧١[الكهف:  ًرا}{َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا ِإمْ قال له موسى: 
 ؟}ُنْكًرا{أو  }ِإْمًرا{]. أیهما أعظم ٧٤[الكهف: 

 .}ِإْمًرا{ طالب:
 .}ُنْكًرا{ طالب:

نعم، المفسرون �ختلفون أیهما أعظم، لكن في الحدیث الصحیح لما قتل الغالم قالوا: هذه أشد. 
 الغالم مفسدة محققة، وخرق السفینة مفسدة مظنونة. نعم، هي مفسدة أعظم، �عني لماذا؟ ألن قتل

لكنها مظنونة.  ،لو حصل الغرق للجمیع أعظم من قتل الغالم، لكنها مظنونة، هي أعظم �الفعل
 وتلك مقتلة، قتل الغالم مفسدة محققة لیست مظنونة، لكنها أقل من األولى لو تحققت األولى. 

د أن یرتكب مفسدة محققة لدرء مفسدة أعظم منها لیست محققة مظنونة من خالل فعلى هذا، ألح
ألنك  ؛قصة موسى مع الخضر؟ لیس له ذلك، وما یدر�ك علك أن تعاقب �المفسدة العظمى

 تجرأت على المفسدة الدنیا.
ا أ�ًض ، و�ل هذا مبني -جل وعال-فعلى اإلنسان أن یتعامل فیما بین ید�ه، والمستقبل یتواله هللا 

على ما یتعدى خطره وضرره، وما یلزم أن یتضرر الالزم غیر الضرر المتعدي. هو الضرر 
 المتعدي هو ما یتعلق �المصالح العامة والالزم المصالح الخاصة.

 


