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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا 

بیـان  "المسألة الثانیـة (تحـت النـوع الرا�ـع فـي :-رحمه هللا تعـالى-�قول المؤلف اإلمام الشاطبي 
قصــد الشــارع فــي دخــول المكلــف تحــت أحكــام الشــر�عة): المقاصــد الشــرعیة ضــر�ان: مقاصــد 

ـــف، وهـــي أصـــلیة، ومقاصـــد تا�عـــة. فأمـــا المقاصـــد األصـــلیة،  ـــي ال حـــظ فیهـــا للمكل فهـــي الت
ر�ة؛ الضرور�ات المعتبرة في �ـل ِملـة، و�نمـا قلنـا: إنهـا ال حـظ فیهـا للعبـد مـن حیـث هـي ضـرو 
قـت ألنها قیام �مصالح عامة مطلقة، ال تختص �حال دون حال، وال �صـورة دون صـورة، وال بو 

 .دون وقت، لكنها تنقسم إلى ضرور�ة عینیة، و�لى ضرور�ة �فائیة"
، �عنــي: ال "ال حــظ فیهــا للمكلــف"هــذه الضــرور�ات أو الضــرورات التــي أشــار إلیهــا المؤلــف وأنــه 

 نظر له فیها وال خیار له فیها، ال نظر له فیها وال خیار؛ بل �جب علیه حفظها.
 ، �عنـي: اتفقـت"هـي الضـرور�ات المعتبـرة فـي �ـل ملـة"منها ما هو عیني وما هـو �فـائي، �قـول: 

 لسا�قة، وهي الضرورات الخمس.علیها الشرائع ا
ر، ال بـد ، �عني: لیس لـه أن �ختـا"و�نما قلنا إنها ال حظ فیها للعبد من حیث إنها ضرور�ة"قال: 

 و�ة.، ولیس له فیها المثنهمن تحققها، وال تو�ل إلى نظره واختیار 
أن و  ،نفسـه: للجمیع، له ولغیره، فكمـا أنـه �جـب علیـه أن �حفـظ "ألنها قیام �مصالح عامة مطلقة"

وأن �حفظ عرضـه؛ �جـب علیـه أ�ًضـا أن �سـعى وال  ،وأن �حفظ ماله ،وأن �حفظ دینه ،�حفظ عقله
�فـــرط فیمـــا یتعلـــق �ـــاآلخر�ن مـــن الضـــرورات الخمـــس، ال �ســـعى فـــي التفـــر�ط �ـــأي ضـــرورة مـــن 

ره كـالضرورات الخمس ولو لغیره، ال خیار لـه فـي ذلـك. ولـذا المكـره ُیرفـع عنـه التكلیـف، لكـن إذا أُ 
 ما �ستجیب؟ أم على قتل إنسان و�ال ُ�قتل، �ستجیب 

 ما �ستجیب. طالب:
ال �جوز أن �ستجیب �حـال؛ ألن حفـظ الـنفس لغیـره، أقـول: ألن حفـظ نفسـه لـیس �ـأولى مـن حفـظ 

 . وال ُیرجح بینها وال �فاضل بینهاغیره. هذه ضرورات ال ُتترك إلى اختیار أحد، 
 .عمًال"�ل مكلف في نفسه، فهو مأمور �حفظ دینه اعتقاًدا و "فأما �ونها عینیًة، فعلى  طالب:

ًدا ال �جوز له أن �فرط في دینه، وال أن �ساوم علیه �حال من األحوال، وال �جوز لـه أن یـداهن أحـ
وا َلـْو تُـْدِهُن َفُیـْدِهُنوَن}في دینه:  شـيء مـن  -رعلـى مـا یـذ�-]، ولـو ترتـب علـى ذلـك ٩[القلـم:  {َودُّ

أو العامــة المظنونــة، األمــور العینیــة ال تقبــل المســاومة، فضــرورة حفــظ الــدین  المصــالح الخاصــة
 . عمًال ال �جوز له المساومة علیهااعتقاًدا و 
 ."و�حفظ نفسه قیاًما �ضرور�ات حیاته" طالب:
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نعم، ال �جوز له أن �متنع عن الطعام أو عن الشراب حینما ُ�ضطر إلى ذلـك؛ ولـذلك أبـیح لـه مـا 
و المیتــة. ال �جــوز لــه أن �فــرط فــي حیاتــه فیضــرب عــن الطعــام أ�اًمــا �غلــب علــى ُحــرم �ــالنص وهــ

 . رورات التي توافقت علیها الشرائعالظن فیها هالكه، هذا محرم علیه؛ ألن حفظ النفس من الض
 ."و�حفظ عقله حفًظا لمورد الخطاب من ر�ه إلیه" طالب:

خطا�ــات الشــرع �لهــا توجــه إلــى القلــب،  نعــم، منــاط التكلیــف العقــل، ومــورد الخطــاب القلــب. �عنــي
عقلـه �والتكلیف ِنیط �العقل؛ مما یدل على الترا�ط الوثیق بینهما، فال �جوز له أن یتناول مـا �ضـر 

أو �غیب عقله؛ ألن حفظ العقل من الضرورات، وهو �سعى بذلك إلى رفـع التكـالیف عنـه إلخاللـه 
ل: إذا سـعى فـي ذلـك لـم ترتفـع عنـه التكـالیف، �عقله، فال �جوز حینئذ أن �فعل ذلك. و�عضهم �قو 

فیصــححون تصــرفاته، یوقعــون طــالق الســكران مــثًال و�ن �ــان قــد ارتفــع عقلــه؛ ألنــه رفعــه بنفســه، 
 .ف ما لو ارتفع �أمر ال ید له فیه�خال

فـي  "و�حفظ نسله التفاًتا إلى �قـاء عوضـه فـي عمـارة هـذه الـدار، ورعًیـا لـه عـن وضـعه طالب:
 .األنساب العاطفة �الرحمة على المخلوق من مائه"مضیعة اختالط 

ه مــن �خلفــه فــي هــذه األرض؟ �خلفــف؛ ألنــه إذا مــات "�حفــظ نســله التفاًتــا إلــى �قــاء عوضــه"نعــم، 
 ولده، وال �مكن أن یبقى النوع اإلنساني إال �التناسل �الطر�ق المشروع.

علـى  نـي لـو تواطـأ النـاس �لهـم، �ع"و�حفظ نسله التفاًتا إلى �قـاء عوضـه فـي عمـارة هـذه الـدار"
رائــه عــدم التــزاوج مــثًال النقطــع النــوع اإلنســاني، وال �مكــن أن �ســتمر النــوع إال �النكــاح الــذي مــن ج

 �حصل التناسل.
ا ، �عنـي لـو صـرف هـذه الغر�ـزة فیمـ"ورعًیا له عن وضعه في مضـیعة اخـتالط األنسـاب العاطفـة"

اع النسـل واستئصـال النـوع، لكـن �ونـه یوجـه هـذه حرم هللا علیه، �ونه �ضـرب عنهـا هـذا فیـه انقطـ
ألن  ؛الغر�ــزة إلــى أمــر ال �جــوز لـــه شــرًعا؛ هــذا یترتــب علیـــه اخــتالط األنســاب وتضــییع العاطفـــة

 الزاني ال �مكن أن �عطف على ولد الزنا ولو �ان من مائه.
 مخلـوق "ورعًیا له عن وضـعه فـي مضـیعة اخـتالط األنسـاب العاطفـة �الرحمـة علـى الولذا قـال: 
صـــیره؟ بـــال شـــك أنـــه الـــدمار مـــاذا �كـــون مف، و�ذا ارتفعـــت هـــذه العاطفـــة عـــن المجتمـــع مـــن مائـــه"

 . والهالك
 ."و�حفظ ماله استعانًة على إقامة تلك األوجه األر�عة" طالب:

نـي ، أو الضـرورات األر�عـة التـي تقـدمت، ال �مكـن أن تحقـق إال �حفـظ المـال، �ع"األوجه األر�عـة"
، لكـن هـل تتحقـق العبود�ـة بـدون مـال؟ -جـل وعـال-ان ُخلق لتحقیق العبود�ة هلل األصل أن اإلنس

ــذا جــاء النهــي اإللهــي:  ْنَیا}مــا �مكــن؛ ول ــدُّ ــَن ال ــْنَس َنِصــیَبَك ِم ن أجــل أن ] مــ٧٧[القصــص:  {َوَال َت
تحقــق هــذه العبود�ــة، و�ذا تراخــى النــاس عــن اكتســاب األمــوال مــن وجوههــا وصــرفها بوجوههــا؛ ال 

 . ، وال �مكن أن تحقق هذه الضروراتلمصالح سوف تتعطلشك أن ا
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 �عني �أن المقصد هذا الخامس ال لذاته؟ طالب:
 ال لذاته، نعم.

 متمًما له؟ طالب:
ْنــَس ِإالَّ ِلَیْعُبــُدوِن}نعــم؛ ألن الحصــر:  ]، هــذا هــو الهــدف، ال ٥٦[الــذار�ات:  {َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َواإلِْ

ْنَیا}{َوَال َتـــْنَس َنِصـــیَبَك ِمـــَن الـــ. لكـــن �یـــف تتحقـــق هـــذه العبود�ـــة؟ بــــشـــيء آخـــر، تحقیـــق العبود�ـــة  دُّ
 . ]٧٧[القصص: 

ر "و�ــدل علــى ذلــك أنــه لــو ُفــرض اختیــار العبــد خــالف هــذه األمــور لُحجــ هللا المســتعان. طالــب:
 .علیه"

د أن نعــم، لــو اختــار تعــر�ض نفســه للهــالك، أال �جــب أن ُ�حجــر علیــه؟ �عنــي لــو رأیــت إنســاًنا یر�ــ
ینتحــر، أال �جــب علیــك أن تحــول بینــه و�ــین مــا یر�ــد؟ لــو وجــدت إنســاًنا یتنــاول مــا ُیــذهب عقلــه؟ 

ولیة علــى ؤ كــذلك لــو وجــدت إنســاًنا ُ�حــرق مالــه؟ �جــب علیــك أن تحــول بینــه و�ــین مــا یر�ــد، والمســ
 رعا�ة المصالح ال بد أن �قوم بهذا..  ،ولي األمر، ومن ُولي هذا

ا علیـه یل بینه و�ین اختیاره، فمن هنا صار فیها مسلوَب الحظ، محكومً "لُحجر علیه ولح طالب:
 في نفسه، و�ن صـار لـه فیهـا حـظ، فمـن جهـة أخـرى تا�عـة لهـذا المقصـد األصـلي. وأمـا �ونهـا

تسـتقیم كفائیًة، فمن حیث �انت منوطًة �الغیر أن �قوم بهـا علـى العمـوم فـي جمیـع المكلفـین، ل
 .الخاصة إال بها" األحوال العامة التي ال تقوم

كونهــا عینیــة �اعتبــار أنهــا متعلقــة �الشــخص نفســه، و�ونهــا �فائیــة تعقلهــا �ــاآلخر�ن. �عنــي: �جــب 
علیــك و�جــب علــى �ــل مــن �علــم حــال مــن أراد أن ُیهــدر إحــدى هــذه الضــرورات، أن �حــول بینــه 

یر�ـد؟ ال  و�ینها. لكن هل �جب على األمة �كاملها أن تحول بـین شـخص یر�ـد أن ینتحـر و�ـین مـا
  �جب علیهم، هذا واجب على الكفا�ة، إذا قام �ه من �كفي سقط عن الباقین.

 .....  طالب:
 ین؟أ

 طالب: الذي ال اختیار له.....؟
 يلــیس فیــه نــوع اختیــار، لكــن إذا قــام �ــه مــن �كفــفمـا فیــه نــوع اختیــار یتعــین علیــه، إذا تعــین علیــه 

 . خالص انتهى، ال یتجه إلیه أصالً 
لعینـي إال ال أن هذا القسم مكمل لألول، فهو الحق �ه فـي �ونـه ضـرور��ا؛ إذ ال �قـوم ا"إ طالب:

هــة �الكفــائي، وذلــك أن الكفــائي قیــام �مصــالح عامــة لجمیــع الخلــق، فالمــأمور �ــه مــن تلــك الج
 .مأمور �ما ال �عود..."
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إطالًقــا، وال ال �ســتطیع اإلنســان أن �حقــق الضــرورات الخمــس لنفســه منفــرًدا عــن غیــره، مــا �مكــن 
�مكــن أن ینــزوي إنســان �جهــة مــن الجهــات و�قــول: أنــا ال حاجــة لــي �غیــري، مــا �مكــن أن �عــیش 

 �مفرده دون غیره.
 قد �قول قائل: یدخر ما �كفیه من طعام وشراب، ثم ینزوي وال �حتاج للناس؟ 

 ادخاره ما �كفیه، هل هو من صنیعه أو من زراعته أو من فعله هو، أو من فعل غیره؟ 
 ...... طالب:

ال بد أن �ستفید من غیره مهما �ان، ال بـد أن �كـون قیامـه �مصـالحه شـيء مـن هـذه المصـالح قـد 
 . ن أن �عیش إنسان �مفرده دون غیرهقام على غیره؛ ولذلك ال �مك

"فالمـأمور �ـه مـن تلـك الجهـة مـأمور �مـا ال �عـود علیـه مـن جهتـه تخصـیص؛ ألنـه لـم  طالـب:
 لیفـة هللاسـه فقـط، و�ال صـار عینی�ـا، بـل �إقامـة الوجـود، وحقیقُتـه أنـه خیؤمر إذ ذاك �خاصة نف

فــي عبــاده علــى حســب قدرتــه ومــا ُهیــئ لــه مــن ذلــك؛ فــإن الواحــد ال �قــدر علــى إصــالح نفســه 
، والقیــام �جمیــع أهلــه، فضــًال عــن أن �قــوم �قبیلــة، فضــًال عــن أن �قــوم �مصــالح أهــل األرض

 ."الضرور�ات العامة، حتى قام الملك في األرضفجعل هللا الخلق خالئف في إقامة 
نعــم، ال �ســتطیع اإلنســان �مفــرده أن �حقــق ألحــد شــیًئا إال �معونــة غیــره، فــال �ســتطیع أن �حقـــق 
لنفسه إال أن �عـان علـى ذلـك. ال �مكـن أن �حقـق مصـالح نفسـه دون النظـر إلـى غیـره، ومـن �ـاب 

 . هالغیر ال �مكن أن �حققها �مفرد أولى تحقیق مصالح
ي ظـاهر "و�دلك على أن هذا المطلوب الكفائي معر�ى من الحظ شرًعا، أن القـائمین �ـه فـ طالب:

�أخـذ  األمر ممنوعون من استجالب الحظوظ ألنفسهم �ما قاموا �ه من ذلك، فال �جـوز لـواٍل أن
  علـىأجرًة ممن توالهم على والیتـه علـیهم، وال لقـاٍض أن �أخـذ مـن المقضـي علیـه أو لـه أجـرةً 

ِرض قضــائه، وال لحــاكم علــى حكمــه، وال لُمفــٍت علــى فتــواه، وال لمحســن علــى إحســانه، وال لمقــ
علــى قرضــه، وال مــا أشــبه ذلــك مــن األمــور العامــة التــي للنــاس فیهــا مصــلحة عامــة، ولــذلك 

 .امتنعت الرِّشا والهدا�ا"
شا"  ، ُرشا جمع ِرشوة."الرُّ
 نعم، أحسن هللا إلیكم. طالب:

شا  .والهدا�ا..." "امتنعت الرُّ
 تعرف مثلث ُقطرب: ُرشا وَرشا وِرشا؟ نعم؟ هل أحد �حفظ المثلث؟ الفرق بین الثالثة؟ 

 الرِّشا..... طالب:
 الرِّشا: الحبل الذي هو السبب، یر�ط �الدلو ُ�ستخرج �ه الماء.

 والرُّشا: جمع ِرشوة.
 والرَّشا ولد أ�ش؟
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 .....  طالب:
 نعم.

 ."والهدا�ا..." طالب:
ا حفظها ینفع طالب العلمُقطرب، �عني في أبیات �س مثلث  .یرة جد�

شا والهدا�ا المقصـود بهـا نفـس الوال�ـة؛ ألن اسـتجالب المصـ طالب: لحة هنـا "ولذلك امتنعت الرُّ
 ."مؤدٍّ إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشر�عة في نصب هذه الوال�ات

ى هـذه األعمـال العامـة، فلـیس للقاضـي �عني �أن �المه قد ُ�فهم منه أنـه ال �جـوز أخـذ األجـر علـ
أن �أخذ أجرة، ولیس للحاكم أن �أخذ أجًرا، ولیس... المقصـود أن �أخـذه ممـن تعـین علیـه الفصـل 
بیــنهم. الــوالي ال �جــوز أن �أخــذ مــن النــاس راتبــه، نعــم �أخــذ مــن بیــت المــال مــا �كفیــه صــحیح، 

سأل قـال: �ـم؟ فـال �جـوز لـه ذلـك. القاضي �ذلك، و�ل من ذ�ر: المفتي ال �جلس و�ن جاء أحد �
لكــن لــه أن �أخــذ مــا �كفیــه مــن بیــت المــال. �ــذلك المحســن علــى إحســان، والمقــرض علــى قرضــه، 

 . علم أن القرض الذي �جر النفع ر�احتى صار �اإلجماع بین أهل ال
 طیب والمحدث هنا �ا شیخ؟ طالب:

ى التعلـیم حكمهـا؟ الجمهـور علـى والمحدث على حدیثـه ألخـذ األجـرة علـى التعلـیم، أخـذ األجـرة علـ
ب إن أحق مـا أخـذتم علیـه أجـًرا �تـا«ألبي سعید:  -علیه الصالة والسالم-جوازها، أخًذا من قوله 

، لكن هل هذا مما یتعین علیه أن ُ�حدث؟ �عني لو عنـدك حـدیث ال یوجـد عنـد غیـرك، وجـاء »هللا
تحـبس نفسـك للطـالب وتضـیع مـن واحد �سألك عن هذا الحدیث، تقول: ما أحـدثك إال �كـذا؟ لكـن 

تمــون وتضــیع نفســك، وتأخــذ أجــًرا فــي مقابــل هــذا التضــییع ال �ــأس. أمــا أن �كــون عنــدك حــدیث 
وأنــت مــاٍش فــي طر�قــك ال �عوقــك عــن شــيء، �قــول لــك: حــدثني �مــا ســمعت؟ تقــول، ال �جــوز أن 

 تأخذ علیه شیًئا.
 األول ُ�خرج علیه فعل الشیخ النسائي في الحارث؟ طالب:

الحارث بن مسكین �أخـذ أجـره، وهـذا �ثیـر مـن أهـل الحـدیث أخـذوا علـى التحـدیث، لكـن المقصـود 
�ــه مــن �صــرف همتــه ووقتــه لهــذا األمــر، �حیــث ال �ســتطیع أن یتكســب لنفســه وال لولــده �جــوز لــه 
ذلــك. أمــا أن ُ�ســأل عــن مســألة وهــو فــي طر�قــه مــاٍش ال �عوقــه ذلــك ثــم �قــول: �كــم؟ مــا �جــوز. أو 

 .لن أصلي �كم هذا الفرض، ال �جوز صالة �الناس، و�قول:یتقدم لل
ي "وعلى هذا المسـلك �جـري العـدل فـي جمیـع األنـام، و�صـلح النظـام، وعلـى خالفـه �جـر  طالب:

 .الجور في األحكام، وهدم قواعد اإلسالم"
واحــد �خفــض مــن  ءجــي، �انعــم؛ ألنــه لــو قیــل إن هــذا یؤخــذ علیــه أجــر، صــارت المســألة ضــیاعً 

یلجأ إلیه دون األول، و�أتي أناس یز�دون في األجر فیضیع �عضـهم علـى حسـاب �عـض، األجر ف
وضـــرر الرشـــوة التـــي عتـــت فـــي األرض فســـاًدا ظـــاهر للعیـــان، �عنـــي أمـــور النـــاس تعطلـــت �ســـبب 
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الرشــا. وال �قــول قائــل: إننــي أنفــع هــذا وال ألتفــت إلــى غیــره مــن �ــاب النفــع ومــن �ــاب الخدمــة ومــن 
وز، هذا لیس �مبرر. ولو لم �طلب؛ ألنك تفسده علـى غیـرك، إذا تعـود األخـذ �له ال �ج ،�اب �ذا

 .خذ من غیركوأخذ منك ال بد أن �أ
 قد �كون �عني الرشوة أمر معنوي؟ طالب:

 مثل أ�ش؟ 
 �عني مثل الواسطة أو �ذا، �عني یتوسط له.....  طالب:

ة لكن إذا ترتب علـى هـذه الشـفاع ،»اشفعوا تؤجروا«فرق بین الشفاعة و�ین الرشوة، الشفاعة هذه: 
تقد�م المفضول على الفاضل ُ�منع من هذه الحیثیة، و�ذا لـم یترتـب علیهـا ضـرر بوجـه مـن الوجـوه 

 . -علیه الصالة والسالم-النبي بها فإنها هي الشفاعة التي أمر 
وضــة عا"و�ــالنظر فیــه یتبــین أن العبــادات العینیــة ال تصــح اإلجــارة علیهــا، وال قصــد الم طالــب:

صـالح فیها، وال نیل مطلوب دنیوي بهـا، وأن تر�هـا سـبب للعقـاب واألدب، و�ـذلك النظـر فـي الم
 ."العامة موِجب تر�ها للعقو�ة؛ ألن في تر�ها أي مفسدة في العالم

نعـــم، وال �عنـــي أن اإلنســـان ال �أخـــذ مـــا �كفیـــه مـــن بیـــت المـــال �الجعـــل، ُ�جعـــل لـــه فـــي مقابـــل مـــا 
 . ا �منع، فرق بین األجرة والجعالةما فیه م�صرفه من وقت وجهد؛ هذا 

"وأمــا المقاصــد التا�عــة، فهــي التــي روعــي فیهــا حــظ المكلــف، فمــن جهتهــا �حصــل لــه  طالــب:
كمـة مقتضى ما ُجبل علیه من نیل الشهوات، واالستمتاع �المباحات، وسد الخـالت؛ وذلـك أن ح

ان تحملـه مر بـدواٍع مـن ِقبـل اإلنسـالحكیم الخبیر حكمت أن قیام الدین والدنیا إنما �صلح و�سـت
 .على اكتساب ما �حتاج إلیه هو وغیره"

نعم، �عنـي: وجـود هـذه الغرائـز فـي اإلنسـان، وجـود الغرائـز فـي اإلنسـان لـیس عبًسـا، و�وجـود هـذه 
ا مـالغرائز التي تدفع اإلنسان دفًعا لتحصیلها، بها تحصل عمارة األرض، لو افترضنا أن اإلنسـان 

الغرائـز، مـا ُجبـل علـى حیـاء، مـا ُجبـل علـى شـجاعة، مـا ُجبـل علـى �ـرم، مـا ُجبـل ُجبل على هذه 
 فرق. ه�صیر فرقه بین البهائم؟ ما فی ماذاعلى حب النساء، ما ُجبل على حب الولد، ما، 

ت �قول: اإلضراب عن الطعام طر�قـة نافعـة السـترجاع الحقـوق، لكنهـا مضـرة �إحـدى الضـرور�ا
قـوق المضرة، أي أستخدم هذه الطر�قة وأضر نفسي لكن ُترجع الح الخمس، فهل ُینظر إلى قدر

 إلى أهلها وهكذا؟ 
ال، لیست طر�قة شرعیة، هـذه لیسـت طر�قـة شـرعیة، �عنـي ُعـرف اإلضـراب عـن الطعـام فـي حالـة 
واحــدة، وهــي أن ســعد بــن أبــي وقــاص لمــا أســلم أضــر�ت أمــه عــن الطعــام وحلفــت أال تأكــل حتــى 

مـا �جـاب؟ ومثـل هـذه تصـلح أن تكـون قـدوة أو ال تصـلح؟ ال، أم �جـاب یرجع عن دینه. مثل هـذا 
 أبًدا ما �مكن أن �كون قدوة مثلها.
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 "فخلــق لــه شــهوة الطعــام والشــراب إذا مســه الجــوع والعطــش؛ لیحر�ــه ذلــك الباعــث إلــى طالــب:
 كتسـابالتسبب في سد هذه الَخلة �ما أمكنه، و�ذلك خلق له الشهوة إلـى النسـاء لتحر�ـه إلـى ا
كـان ذلـك األسباب الموصلة إلیها، و�ذلك خلق له االستضرار �الحر والبرد والطوارق العارضة، ف

 .داعیًة إلى اكتساب اللباس والمسكن"
رة نعم، هذه الغرائز وهذه الدوافع التي تدفعه إلى اكتساب هذه األمور، ال شك أن بها صالح وعمـا

 ، �عنـي لـوال االستضـرار �ـالحر والبـرد مـا نشـطاألرض. �عني هذه األمور یترتب علیها أمـور �ثیـرة
الناس لصنع األلبسة، وتعطل �ثیر من المصالح �سـبب هـذا. لكـن اضـطر النـاس إلـى اللبـاس أوًال 
لمــواراة الســوءة الــذي �شــفها هــو هــدف مــن أهــداف ومقاصــد إبلــیس األولــى، �عنــي �عــد األكــل مــن 

الـذین �سـعون  ]، و�ذلك خلفاؤه مـن �عـده٢٧[األعراف:  }{َیْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَماالشجرة أول مقصد: 
إلـــى �شـــف العـــورات، ال ســـیما مـــا یتعلـــق �النســـاء، هـــؤالء هـــم خلفـــاء الشـــیطان وورَّاثـــه، نســـأل هللا 

 العافیة.
بــدًءا مــن ســتر العــورات والســوءات، إلــى مســألة االســتدفاء واالســتظالل مــن الحــر والبــرد؛ �ــل هــذه 

ض ما �كفیه، وتدفع غیره إلى أن �صنع هذه األمور، فتتم عمـارة األر تدفع اإلنسان إلى أن �شتري 
 بهذه الطر�قة.

 دفع الثالث إلـىو�ذلك الجوع والعطش، تدفع اإلنسان إلى أن یزرع، تدفع اآلخر إلى أن �صنع، وت
 . أن یبني... وهكذا

الـدار  ا هـذه"ثم خلق الجنة والنار، وأرسـل الرسـل مبینـة أن االسـتقرار لـیس هاهنـا، و�نمـ طالب:
بها هنــا مزرعــة لــدار أخــرى، وأن الســعادة األبد�ــة والشــقاوة األبد�ــة هنالــك، لكنهــا ُتكتســب أســبا

 .�الرجوع إلى ما حده الشارع، أو �الخروج عنه، فُأِخذ المكلُف"
 ."فَأَخَذ المكلَُّف"أو  "فَأْخذ"
 ه قـدرة علـىلـض، ولم ُ�جعـل "فَأَخَذ المكلَُّف في استعمال األمور الموصلة إلى تلك األغرا طالب:

نفـع  القیام بذلك وحده؛ لضعفه عن مقاومة هذه األمور، فطلب التعاون �غیره، فصار �سعى في
 .نفسه واستقامة حاله لنفع غیره"

�عني: و�ن لم �قصد نفع غیره؛ ألن �ل إنسان �سعى في نفع نفسه، لكن �الضرورة �سعى فـي نفـع 
، ن إذا خرج �سلعته إلى السـوق هـو یر�ـد أن ینتفـع بهـا النـاسغیره ولو لم �قصد ذلك، �عني اإلنسا

هــو �قصــد هــذا؟ أو �قصــد قیمتهــا؟ الــدافع األول قیمتهــا. لكــن �عــض النــاس یوفــق إلــى هــذا وهــذا، 
 فیؤجر على األمر�ن.

 نعم، شيء؟ 
 .....  طالب:

 .هذا لیس �شرع أن یتضرر �أثم
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 .....  طالب:
 وأضرب عن الطعام؟ 

 .....  طالب:
 ال، ما یلزم، ما یلزم. هذه قصة ثابت بن قیس.ال 

 نعم. طالب:
علیـه -قصة ثابـت بـن قـیس فـي وقـت التشـر�ع وفـي وقـت التنز�ـل رأى أنـه یرفـع صـوته عنـد النبـي 

، فــرأى أن الحكــم ینطبــق علیــه، حــبط علمــه وقــال: ال أحــل هــذا مــا ر�طــت و�ال -الصــالة والســالم
 .، ما نقل أحد أنه ما أكلن الطعام، وحصل هذا. لكملسو هيلع هللا ىلص�حلها رسول هللا 

 طالب: أحسن هللا إلیك، في قضیة الرشوة، �عني �حصل أنه..... 
یخ: على �ل حال، األمور �مقاصدها، والرشوة �ما تكون �الكبیر تكون �القلیل أ�ًضا.  الشَّ

 طالب: �أخذ هذا أو یرده؟ 
یخ: ال، �أثم إذا أخذه ألنه، ولكن، هذا إذا أثر على القضـیة هـذا وة، إذا مـا فیـه إشـكال أنهـا رشـ الشَّ

 أثر �عني �ادر في نفعه وقضاء حاجته هـذا ال إشـكال فـي �ونـه رشـوة، إذا لـم یـؤثر األولـى والـورع
 .علیه �ارته و�قول: أنا لست �حاجةأن یرد 

 طالب: أحسن هللا إلیك، إذا �ان ال �ستطیع أن �أخذ حقه إال برشوة؟
ولـو  مقام اللعن أجل هذا ُمنعت، والدنیا �لها ال تقوم في ما فیه رشوة إال من أجل هذا، الرشوة من

 .ضاع حقه
 طالب: أحسن هللا إلیك،..... 

 �موتون �عد. ال ال، �لهم
 ......  طالب:
 ، �ل یوم �موت واحد.رأوهما یلتفتوا لو  ،حي ما التفتوا له، ال رآه هذا لو 
 .....  طالب:

 نعم.
 . �عضهم �أخذ حقه بهذه الطر�قة.... طالب:

علــى �ــل حــال هــذه �لهــا أمــور طرائــق لیســت شــرعیة، هــذه طرائــق لیســت شــرعیة مثــل المظــاهرات 
 ومثل أنواع من الفساد، ُتستعمل في �ثیر من األقطار لكن لیست �شرعیة.

 ؟»لیس منا من عمل �سنة غیرنا«: -علیه الصالة والسالم-طالب: ینسحب علیها قوله 
 .ننعم، هذه لیست من طرائق المسلمی

 "فطلب التعاون �غیره، فصـار �سـعى فـي نفـع نفسـه واسـتقامة حالـه بنفـع غیـره، فحصـل الب:ط
 .االنتفاع للمجموع �المجموع، و�ن �ان �ل أحد إنما �سعى في نفع نفسه"
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�عنــي لــو خرجــت إلــى المعــارض �ســیارتك، أنــت خرجــت لنفــع نفســك �القیمــة، والمشــتري خــرج لنفــع 
نـت غیـر ملتفـت إلیـه، لكـن �الضـرورة ال �حصـل هـذا إال بهـذا. نفسه �السـیارة، غیـر ملتفـت إلیـك وأ

والمسألة �لها مبنیة على الرغبة، فمرغوب فیه ومرغوب عنـه، فالبـائع راغـب فـي القیمـة راغـب عـن 
 . ي راغب في السلعة راغب عن القیمةالسلعة، والمشتر 

لــو كملــًة لهــا، و "فمــن هــذه الجهــة صــارت المقاصــد التا�عــة خادمــًة للمقاصــد األصــلیة وم طالـب:
هـا، شاء هللا لكلف بها مع اإلعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول علی

الكتسـاب الكنه امتن على عباده �ما جعله وسیلًة إلى ما أراده مـن عمـارة الـدنیا لآلخـرة، وجعـل 
لـى وأجـرى ع ،لهذه الحظوظ مباًحا ال ممنوًعا، لكن على قـوانین شـرعیة هـي أبلـغ فـي المصـلحة

 .الدوام مما �عده العبد مصلحًة"
جـد هـذا �عني لو ُ�لف �النكاح، وُ�لفوا �األوالد، �التكـاثر، ومـع ذلـك مـا ُوجـدت هـذه الغر�ـزة فـیهم، ت

 األمــر مــن أثقــل األمــور علــیهم، ثقیــل. لكــن ُوجــدت هــذه الغر�ــزة التــي تــدفعهم إضــافة إلــى التكلیــف،
لح. وقـــل مثـــل هـــذا فـــي جمیـــع علـــى تحقیـــق هـــذه المصـــا لعبـــاده -جـــل وعـــال-وهـــذا مـــن إعانـــة هللا 

 .الغرائز
لـغ فـي "وجعل االكتساب لهذه الحظوظ مباًحا ال ممنوًعا، لكن على قوانین شـرعیة هـي أب طالب:

ُ َ�ْعَلــُم َوَأْنــُتْم المصــلحة وأجــرى علــى الــدوام ممــا �عــده العبــد مصــلحة،   [البقــرة: وَن} َتْعَلُمــَال {َ�للااَّ
جـة ولـه الح ،منعنا في االكتساب األخروي القصد إلـى الحظـوظ، فإنـه المالـك]، ولو شاء ل٢١٦

لــك ذالبالغــة، ولكنــه رغبنــا فــي القیــام �حقوقــه الواجبــة علینــا بوعــد حظــي لنــا، وعجــل لنــا مــن 
 وا�ـع، و�نتحظوًظا �ثیرًة نتمتع بها في طر�ق ما ُ�لفنا �ه، فبهذا اللحـظ قیـل: إن هـذه المقاصـد 

قســـم األول �قتضـــیه محـــض العبود�ـــة، والثـــاني �قتضـــیه لطـــف المالـــك تلـــك هـــي األصـــول، فال
 ."�العبید
 جعــل فعــل األوامــر التــي أوجبهــا واجتنــاب -جــل وعــال-، لــو أن هللا "لطــف المالــك �العبیــد"�عنــي 

 النواهي التي حرمها، فعل األوامر موجب لدخول النار مثًال، �عنـي فضـًال عـن �ـون اإلنسـان ُجبـل
ة غر�ــز  -ا �ضــره أحیاًنــا؛ ألن هــذه الغر�ــزةو�لــى مــ ،فعــه إلــى مــا ینفعــه أحیاًنــاوُركــب فیــه غرائــز تد

 تدفعه إلى النكاح �طر�ق شرعي و�ؤجر علیه، تدفعه إلى الزنا فیأثم �ه. -الشهوة
ُجعلـت الغرائـز فیمـا �ضـره، �لهـا، الغرائـز  ،لكن لو �ان التكلیـف علـى سـبیل االفتـراض عكـس هـذا

 مـؤدٍّ  وارتكابهـا أو تلبیـة هـذه الشـهوة �لهـا ،رائـز، �عنـي ُركـب فیـك شـهوةكلها مـا ُوجـد بـدیل لهـذه الغ
إلــى النــار، �یــف �كــون حــال النــاس؟ �عنــي مــا ُوجــد بــدیل شــرعي؟ لكانــت المشــقة عظیمــة. أو مــا 
یوصــل إلــى الجنــة لــیس �ــه أدنــى مــا یــدفع مــن أمــر غر�ــزي ممــا ر�بــه هللا مــن لطفــه �عبیــده، فضــًال 

ومــا ینفــع هــو  ،ماًمــا: أن �كــون مــا �ضــر هــو الموصــل إلــى الجنــةعــن أن �كــون عكــس التشــر�ع ت
 الموصل إلى النار، تعالى الحكیم الخبیر أن �شرع مثل هذا.
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 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 
 ......  طالب:

و�حتــاجون إلــى إعانــة، مــن غیــر نظــر إلــى �ــونهم خــدموه؛ ألنــه إن  ،�عنــي مــن �ــاب أنهــم مســاكین
ا ما فیـه مـفهذه رشوة، و�ذا رأى أن علیهم آثار المسكنة وهم من المسلمین ف�ونهم خدموه نظر إلى 

 �منع.
المـال،  طالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ، لو أن من تعین علیه الفتیا والتدر�س ال �عطى من بیت

 ماذا �صنع؟ و�تعین علیه، ما فیه أحد غیره؟ 
 ال �ضر �مصلحته.یتعین علیه، �كتسب بیده و�نفع الناس �طر�ق 

 طالب: یلزم االكتساب؟
نعــم، و�لــزم ولــي األمــر أن یرفــع حاجتــه مــا دام تعــین علیــه، لكــن إذا مــا أعــین علــى ذلــك مــن بیــت 
المـــال، علیـــه أن �كتســـب لنفســـه ولمـــن �مـــون، ومـــا زاد مـــن ذلـــك مـــن وقـــت �صـــرفه فـــي مصـــالح 

 المسلمین.
 طالب: لكن الناس ما یلزمهم �ا شیخ؟

 ال، ما یلزمهم.


