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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 

رع في (في النوع الرا�ع من بیان قصد الشا -رحمه هللا تعالى-اإلمام الشاطبي  المؤلف �قول
ر�ان؛ ل إذن أن الضرور�ات ض"المسألة الثالثة: قد تحصَّ  دخول المكلف تحت أحكام الشر�عة):

، �قیام اإلنسان �مصالح نفسه وعیاله، في أحدهما: ما �ان للمكلف فیه حظ عاجل مقصود
إلجارات، االقتیات، واتخاذ السكن، والمسكن واللباس، وما یلحق بها من المتممات، �البیوع، وا

یس فیه لوالثاني: ما  واألنكحة، وغیرها من وجوه االكتساب التي تقوم بها الهیاكل اإلنسانیة.
صالة، ت البدنیة والمالیة، من الطهارة، والحظ عاجل مقصود، �ان من فروض األعیان �العبادا

ن موالصیام، والز�اة، والحج، وما أشبه ذلك، أو من فروض الكفا�ات، �الوال�ات العامة، 
ذلك  لیم، وغیرالخالفة، والوزارة، والنقا�ة، والعرافة، والقضاء، و�مامة الصلوات، والجهاد، والتع

 َتْرك الناس لها انخرم ُفرض عدمها أو من األمور التي ُشرعت عامًة لمصالح عامة إذا
 .النظام"

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وصحبه
 أجمعین.

نه للضرور�ات والحاجیات ما بنى علیه �تا�ه من بیا -رحمه هللا تعالى-لما ذ�ر المؤلف 
 من متعلقاتها؛ أ�ان في هذه المسألة أن هذه الضرور�ات ات والكمالیات، وذ�ر �ثیًرایوالتحسین

على ضر�ین، أو على قسمین، أو على نوعین، أو صنفین: منها ما �ان للمكلف فیه حظ عاجل 
مقصود، وهو ما تقوم �ه حیاته، �األكل والشرب وقیام اإلنسان �مصالح نفسه �جمیع ما �ضمن 

. ومنها ما ال مصلحة فیه مقصودة، �عني لها �قاء النوع؛ هذا حظ عاجل ومصلحة مقصودة
وهي أعظم من المصلحة  -جل وعال-عاجلة في دنیاه، و�ن �انت مصلحته التي تقر�ه إلى هللا 

الدنیو�ة، حاصلة من فروض األعیان وفروض الكفا�ات. أما �النسبة لفروض الكفا�ات التي 
حظ للمكلف فیها، �الرئاسات  تتطلبها المصالح العامة وقیام أمر العامة بها؛ فاألصل أن ال

 الوال�ات، هذه األصل أن المكلف ال حظ له فیها، إال على نتائجها إذا أحسن القیام بها. �عني
نظًرا لمصالحها الظاهرة، وفي غبها الضرر المحض لكثیر  ؛كون الناس �طلبون هذه الرئاسات

 �ا عبد الرحمن بن سمرة ال« ،»ال تسأل اإلمارة«من الناس؛ ولذا جاء النهي عن سؤال اإلمارة: 
، وهروب السلف من القضاء وغیره من الوال�ات معروف، لماذا؟ ألن الخطر فیها »تسأل اإلمارة

 غالب على الظن.
 من الناس قد ال ینجو. بناءً  ا�ثیرً  وتصیر فیه �النسبة له مصلحة، لكننعم، قد ینجو من ینجو  

مصلحة المكلف، وهي الضرب ار أنها لیست من على هذا الظن الغالب نظر الشارع إلیها �اعتب
، "ما لیس فیه حظ عاجل مقصود �ان من فروض األعیان �العبادات البدنیة والمالیة"الثاني: 
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وهو أفضل من الحظ العاجل، وذلك  ،هذه لیس فیها حظ عاجل مقصود. نعم، فیها حظ آجل
ال �طلبها الشرع، قد ال �حثك الشارع لنفرق بین األول والثاني �النظر لألوامر الشرعیة. األول قد 

وال على طلب المسكن، ما �حضك على ما فیه مصلحة عاجلة تدر�ها وتلمسها  ،على األكل
ولیست المصلحة العاجلة مقصودة ومرئیة لكل أحد، هنا  ،بنفسك. لكن ما فیه مصلحة آجلة

 �حثك الشارع على فعل ما ینفعك �أخراك. 
الحث على قیام �مصالح األوالد، �ما �حثك على بر الوالدین، فمثًال ال تجد في النصوص من 

لدین لماذا؟ ألن النظر في مصالح األوالد فیه غرائز تدفعك إلیه دفًعا، وأما �النسبة لمصالح الوا
 ، لكن لیس هناك غر�زة في-جل وعال-والبر بهما وصلة األرحام فإن فیه األجر العظیم عند هللا 

�زة التي ُغرزت في اإلنسان �النسبة ألوالده، فتجد النصوص تر�ز على الغالب تدفع إلیه �الغر 
البر، النصوص تر�ز على صلة األرحام؛ ألنها �صدد أن ُتقطع و�صدد أن ُ�عق الوالدان نظًرا 

 ،للمصالح العاجلة المقصودة، بینما ما یتعلق �األوالد ال �مكن أن �سعى اإلنسان في ضرر ولده
من أجل أن یؤ�د على أن  ؛ه. المؤلف إنما �أتي بهذین الضر�ینولو حصل الضرر له بنفس

 الشارع قد �خفف األوامر في الضرب األول، و�شدد في األوامر في الضرب الثاني.
وهي �النسبة للناس لیست مقصودة، مثل ما ذ�رنا في  ،هناك مقاصد مقصودة لكثیر من الناس

 علیه وأن �خرج اإلنسان منها ال ،والنجاة والفكاك الوال�ات: الوال�ات في الغالب منها عدم السالمة
ا و�حقق فیه ،وال علیه، هذا في الغالب ال �كون. في القلیل النادر من �ستعملها فیما یرضي هللا

و�ثاب علیها. لكن  ،و�سعى في نشر العدل بینهم، هذه عبادة، هذه یؤجر علیها ،مصالح العباد
ونفوذ أوامره على  ،في مصالحه الخاصة -ثیر الغالبكما هو الك-إذا استعمل هذه الوال�ات 

وتحقق الشرف الذي ینشده عموم الناس بهذه الوال�ات، فال تكون في مصلحته ال في  ،الناس
 العاجل وال في اآلجل؛ ألن لها في العاجل ضرائب، ولها في اآلجل عقو�ات.

 المسألة. في هذه -رحمه هللا تعالى-هذا ما یر�د أن �قرره الشارع، المؤلف 
ما  "فأما األول: فلما �ان لإلنسان فیه حظ عاجل، و�اعث من نفسه �ستدعیه إلى طلب طالب:

ا یه الطلب �حیث �حمله قهًرا على ذلك، لم یؤ�د عل ،�حتاج إلیه، و�ان ذلك الداعي قو��ا جد�
 الب �النسبة إلى نفسه، بل جعل االحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوً�ا طلب الند

ُ اْلبَ طلب الوجوب، بل �ثیًرا ما �أتي في معرض اإل�احة، �قوله:   ."]٢٧٥قرة: [الب ْیَع}{َوَأَحلَّ للااَّ
جاء التأكید على هذا  -جل وعال-لما �ان الهدف من خلق الجن واإلنس تحقیق العبود�ة هلل 

الذي فیه تحقیق الهدف، وجاءت األوامر والنواهي �لها لتحقیق هذا الهدف. لكن الضرب األول 
الثاني إال �األول، ال �مكن أن یبقى  مو قما تقوم �ه الحیاة، هذا لیس �مقصد شرعي. لكن ال �

{َوَال َتْنَس : -جل وعال-النوع إال �األكل والشرب، وال یبقى النوع إال �التناسل، جاء قول هللا 
ْنَیا} امر والنواهي التي تتعلق �أفعال ]، �عني في مقابل جمیع األو ٧٧[القصص:  َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
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المكلفین من واجبات ومحرمات ومندو�ات ومكروهات. �عني البیع ال تتحقق مصالح الناس إال 
 ،و�ضطر إلیه وال �مكن أن �صل إلیه إال �البیع ،�البیع، قد تكون حاجته ماسة إلى ما بیده أخیه

 ].٢٧٥[البقرة:   اْلَبْیَع}{َوَأَحلَّ للااَُّ : -جل وعال-ببذل ثمنه، وحینئذ �قول هللا 
، »تداووا«طیب، العالج: الناس �لهم �سعون إلى اكتمال الصحة واعتدال الصحة، جاء األمر: 

 -مله على االستحباب، وشیخ اإلسالمواألمر عند جمع من أهل العلم لإل�احة، ومنهم من �ح
م أحًدا من السلف أوجب �قول: ال أعلم سالًفا أوجب العالج، �عني ال أعل -رحمه هللا تعالى

الذي یراجعها أكثر من الذین یراجعون المساجد، �له طلًبا  لعلالعالج. وانظر المستشفیات، 
ئی�ا تطلب للصحة. هذه ما تحتاج إلى أدلة أو نصوص تدفعك إلى أن تعالج. لماذا؟ ألنك تلقا

 . وتطلب العالج ،السالمة
َالةُ وقوله: " طالب: ]، ١٠[الجمعة:  }ْضِل للااَِّ ُغوا ِمْن فَ َفاْنَتِشُروا ِفي اْألَْرِض َواْبتَ  {َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

َم ِز�َنَة  {ُقلْ وقوله:  ]،١٩٨رة: [البق {َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًال ِمْن َر�ُِّكْم}وقوله:  َمْن َحرَّ
َباِت ِمنَ  ْزِق} للااَِّ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّیِّ َباِت َما ]، وقوله: ٣٢[األعراف:  الرِّ {ُكُلوا ِمْن َطیِّ

 ."]٥٧[البقرة:  َرَزْقَناُكْم}
َالُة َفاْنَتِشُروا}، {َفاْنَتِشُروا}�عني األمر:  حة عند هذا أمر إ�ا ]،١٠[الجمعة:  {َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ

ُ�حمل على اإل�احة،  -ا هناكم-جماهیر أهل العلم، لماذا؟ ألنه �عد حظر، واألمر �عد الحظر 
 ] �ذلك؛ ألنه �عد حظر �حمل على اإل�احة.٢[المائدة:  {َوِ�َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا}

ومنهم من �قول: إن األمر في هذه األوامر التي تأتي �عد الحظر یرجع إلى ما �ان علیه الحكم 
]، ألنه مجرد رفع ١٩٨[البقرة:   ِمْن َر�ُِّكْم}{َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضالً قبل الحظر: 

 . رفع اإلثم، وهذا ال �قتضي الطلب هل فیه حث على ابتغاء الفضل والتكسب؟ إنما فیه ،الجناح
ا "وما أشبه ذلك، مع أنا لو فرضنا أخذ الناس له �أخذ المندوب �حیث �سعهم جمیعً  طالب:

 .الترك ألثموا"
ر�ه لى الكفا�ة، الواجب الكفائي ال بد أن �قوم �ه من �كفي، فإذا تنعم؛ ألن هذه حقیقة الواجب ع

ي و�قي في حق الباقین سنة، �عن ،الناس �لهم أثموا، و�ذا قام �ه من �كفي سقط اإلثم عن الجمیع
لو ترك الناس الصنائع والحرف، لو أجمع الناس على ترك الزراعة، لو أجمع الناس على ترك 

هذه رة، أثموا؛ ألن المصالح الدینیة ال تقوم، والضرورات ال تقوم إال بالتكسب واالرتزاق �التجا
ها أهل العلم أناألمور، فیأثمون �اعتبار الضرر الالحق بهم و�غیرهم من هذه الحیثیة، ولذا قرر 

 . من فروض الكفا�ات
ا في الجبلة "ألن العاَلم ال �قوم إال �التدبیر واالكتساب، فهذا من الشارع �الَحوالة على م طالب:

من الداعي الباعث على االكتساب، حتى إذا لم �كن فیه حظ أو جهة نازع طبعي أوجبه الشرع 



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

 عیًنا أو �فا�ة، �ما لو ُفرض هذا في نفقة الزوجات واألقارب، وما أشبه ذلك.
 .فالحاصل أن هذا الضرب قسمان: قسم �كون القیام..."

ینفق على زوجته، �جب علیه أن ینفق على  �عني لو �ان النازع الطبعي معارض، فاإلنسان
زوجته، و�جب علیه أن ینفق على ولده. لكن لو نظرنا إلى النصوص في هذا، وجدناها لیست 

مو�ولة إلى النازع الطبعي الجبلي. هذا في أوساط الناس وخیار الناس،  ،�كثیرة، لیست �كثیرة
أو �صفة الشح، لُشدد في هذا  ،ثالً لكن لو ُنوزع هذا النازع الجبلي الطبعي �غر�زة البخل م

 وألُثم من قصر في نفقة زوجته وأوالده.  ،المجال
فاألصل أن ُیترك مثل هذا حتى یوجد ما ینازع و�عارض النازع الطبعي الجبلي. �عني هند امرأة 

وأنه رجل شحیح،  ،أ�ا سفیان -علیه الصالة والسالم-أبي سفیان لما جاءت تشتكي إلى النبي 
وال األخذ منها إال �طیب  ،وال �جوز التعدي علیها ،أموال الناس محترمة ومعصومة األصل أن

خذي من ماله ما �كفیك «قال لها:  -علیه الصالة والسالم-نفس من صاحبها، لكن الرسول 
، �عني ولو لم �علم، ولو لم تطب نفسه بذلك، لماذا؟ ألن النازع الطبعي »وولدك �المعروف

 وهو الشح. ،قة على األوالد والزوجة معارض بنازع آخرالجبلي المقتضي للنف
 نعم؟ 
 .....  طالب:

 إذا �انت تحت زوج غني ال ینفق، أو تحت فقیر؟
 طالب: فقیر �ا شیخ.

 تحت فقیر ما فیها إشكال، تحل الصدقة. من الزوج نفسه؟ 
 ......  طالب:

 ال ال، أ�ًضا، ال النفقة واجبة علیه.
 ......  طالب:

 تاج؟ وزوجها مح
 .نعم طالب:

أمرها أن تعطیه من  -علیه الصالة والسالم-على �ل حال حدیث امرأة ابن مسعود أن النبي 
هما إال ؛ هذا فیه دلیل، لكن عامة أهل العلم ال یرون النفقة على الزوجین من قبل أحداصدقته

 . من �اب التصدق ال الز�اة
قیام �المصالح فیه �غیر واسطة، "فالحاصل أن هذا الضرب قسمان: قسم �كون ال طالب:

كقیامه �مصالح نفسه مباشرًة. وقسم �كون القیام �المصالح فیه بواسطة الحظ في الغیر، 
كالقیام بوظائف الزوجات واألوالد، واالكتساب �ما للغیر فیه مصلحة، �اإلجارات، والكراء، 

بها حظه فیقوم بذلك حظ  والتجارة، وسائر وجوه الصنائع واالكتسا�ات، فالجمیع �طلب اإلنسان
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الغیر، خدمًة دائرًة بین الخلق، �خدمة �عض أعضاء اإلنسان �عًضا حتى تحصل المصلحة 
 .للجمیع"

�عني األصل أن اإلنسان ینظر في حظه هو، وقد ال ینظر في حظ غیره، فالذي استغنى عن 
ل هلیه أوًال وآخًرا؟ �السیارة مثًال أو البیت، وعرضها للبیع، ما الذي ینظر إ ،سلعة من السلع

كون ینظر ألمر أنه قد �أتي من �حتاج هذه السیارة فیشتر�ها، أو من �حتاج هذا البیت فیشتر�ه، فی
نظره األول لغیره؟ أو ینظر إلى قیمة هذه السیارة أو قیمة هذا البیت نظًرا لحظ نفسه؟ �عني 

لة �أتي مسلم �ستفید من هذه اآلاإلنسان حینما �ستغني عن سلعة، ال یدور في �اله وخلده أنه قد 
عها أو من هذا البیت أو من هذه السیارة، إنما نظره أوًال وآخًرا منصب إلى مصلحته، وهو أنه یبی

ا على هذا االعتبار وهذ -جل وعال-�قیمة لیستفید من هذه القیمة. لكن أمور الحیاة رتبها هللا 
 . لجسم �عضها ببعضاألساس، �قیام وظائف ا

ة، تأكد الطلب فیما فیه حظ الغیر على طلب حظ النفس المباشر، وهذه حكمة �الغ"و� طالب:
لداعي ولما �ان النظر هكذا، و�انت جهة الداعي �المترو�ة إلى ما �قتضیه، و�ان ما یناقض ا

، لیس له خادم، بل هو على الضد من ذلك أكدت جهة الكف هنا �الزجر والتأدیب في الدنیا
ل أموال آلخرة، �النهي عن قتل النفس والزنا، والخمر، وأكل الر�ا، وأكواإل�عاد �النار في ا

صلحة مالیتامى وغیرهم من الناس �الباطل والسرقة، وأشباه ذلك، فإن الطبع النازع إلى طلب 
 .اإلنسان ودرء مفسدته �ستدعي الدخول في هذه األشیاء"

 فتها من مصلحته، أو أن تر�ها لیس�قول: هذه المعاصي وهذه الجرائم قد ُ�خیل لإلنسان أن مقار 
 من مصلحته العاجلة المقصودة، وحرمانه منها قد تسول له نفسه أنه حرمان مما ینفعه في دنیاه؛

رة عل ولذلك ُأكدت علیها األوامر والزواجر ورتبت علیها الحدود وُوعد علیها وُأوعد علیها في اآلخ
 . روا و�رتدعواالناس أن یزدج

لحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفا�ة من الضرب الثاني أو أكثر "وعلى هذا ا طالب:
ما مأنواعه، فإن عز السلطان، وشرف الوال�ات، ونخوة الر�اسة، وتعظیم المأمور�ن لآلمر؛ 
قیًدا مُجبل اإلنسان على حبه، فكان األمر بها جارً�ا مجرى الندب ال اإل�جاب، بل جاء ذلك 

حادیث في النظر في مخالفة الداعي، فجاء �ثیر من اآل�ات واأل �الشروط المتوقع خالفها، وُأكد
اْحُكْم فَ ي اْألَْرِض ِلیَفًة فِ خَ {َ�ا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك النهي عما تنزع إلیه النفس فیها، �قوله تعالى: 

 ."رها]، إلى آخ٢٦ص: [ }َبْیَن النَّاِس ِ�اْلَحقِّ َوَال َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُیِضلََّك َعْن َسِبیِل للااَِّ 
قد �قول قائل وهو �سمع هذا الكالم: إن نصب الوال�ة والوالي واإلمام والقاضي، هذه مرغوب 

بها، عنها في الشرع، فال داٍع لوجودها، وجودها فرض من فرائض الدین، وال تقوم المصالح إال 
 ة ال بد منه، قاضٍ صب خلیفة ال بد منه، من فرائض الدین، إمام یؤم الناس في الصال�عني ن

 �فصل بین الناس في منازعاتهم ال بد منه؛ هذا �النسبة للعموم.
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 یبقى النظر في األفراد في فالن وعالن، من توافرت فیه الشروط قد یتعین علیه هذا األمر و�جب
 قبوله، إذا ُوجد أكثر من واحد تتساوى فیهم هذه الصفات �كون من فروض الكفا�ات، إذا قام بها

�فى. طلبها من ِقبل من ال ُ�خشى، من ال ُیؤمن معه السالمة منها ال �جوز، من ُ�خشى  أحدهم
منه أال �حقق الهدف الشرعي من شرعیة هذا األمر ال �جوز �حال. ولذلك �أتي شخص ُ�طلب 
منه أن �كون قاضًیا أو والًیا أو أمیًرا على جهة من الجهات، فیطلب النصیحة، فإذا طلب 

علیه أن ینصح له وأن ینصح لعامة الناس، فإذا �انت الشروط تتوافر فا، نصیحة من شخص م
فیه نصحه �أن �قبل، �غض النظر عن مصلحته الخاصة. �عني لو قیل للشخص نفسه الناصح 

 تولى القضاء أنت؟ قال: �ِهللا ما أتولى القضاء. لكن لو �أتي دونه في ُ ال لماذاهذا، تقول: 
لى عإیثاًرا للمصلحة العامة  ؛والكفاءة، نصحه �أن �قبل هذه الوظیفةو�رى فیه األهلیة  ،المنزلة

 المصلحة الخاصة. 
كثیًرا ما �حصل، �أتي طالب العلم المؤهل الذي ُ�ظن فیه أنه �حقق الهدف من هذا المنصب 

د علیه، بل قد �قال له ة، و�ن إیثاًرا للمصلحة العام ؛إنك تأثم إذا لم تقبل :المو�ول إلیه، ُیؤ�َّ
تضرر هو بنفسه؛ ألنه إذا تعارضت المصالح العامة مع مصالح خاصة ُقدمت العامة. أما إذا 

 يء، �ما �ان �فعله �ثیر منُوجد من �قوم �ه بهذا العمل غیره، فقیل له: السالمة ال �عدلها ش
 . السلف
و �ما أ، »ال تطلب اإلمارة؛ فإنك إن طلبتها �استشراف نفس ُو�لت إلیها«"وفي الحدیث:  طالب:

 قال. وجاء النهي عن غلول األمراء، وعن عدم النصح في اإلمارة، لما �ان هذا �له على
 .خالف الداعي من النفس، ولم �كن هذا �له دلیًال على عدم الوجوب في األصل"

"وجاء في هذه المعصیة؟ �قول:  ألن ؛�عني وجود غلول األمراء مثًال، هل نقول: ُتلغى اإلمارة
 مما �حدث من "عدم النصح في اإلمارة"و، �عني: هدا�ا العمال غلول، مراء"النهي غلول األ

ون و�ؤثر العز�ز لد�ه �منصب قد �ك ،األمراء من قد�م الزمان إلى آخره، أنه یؤِثر مثًال القر�ب
النصح خالف ذلك، �عني ُیولَّى غیره. وهذا حصل من الصدر األول، �عني من القرن األول 

إال أنه خص �عض بني  -رضي هللا عنه-نقموا على عثمان  ن الذینمحاصل هذا، وما حصل 
 . من �عده أكثریهذا �الم الناقمین علیه، وظهر فأمیة ببعض الوال�ات، واألصل أن ُیولى غیرهم؛ 

على �ل حال عدم النصح في اإلمارة وغلول األمراء التي هي هدا�ا العمال، ال �عني أن هذا 
ال تقوم المصالح إال �ه أنه یلغى. �عني إذا ُوجد مفسدة مغمورة في الطلب الشرعي الواجب الذي 

�حار مصالح، ُیلغى األمر من أجل هذه المفسدة؟ أبًدا. الدین دین تحصیل مصالح ودرء مفاسد 
�قدر اإلمكان. �عني أي مرفق من المرافق، هل نقول: تلغى المستشفیات لما فیها من المنكرات 

ها؟ نقول: ال ُتلغى، لكن �حاول �قدر اإلمكان تخفیف هذه المنكرات. والناس في أمس الحاجة إلی
أو  ،طیب، حصل أخطاء معدودة من رجال مثًال الحسبة، أو من أئمة المساجد، أو من المؤذنین
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لوجود هذه األخطاء؟ أبًدا، تعالج هذه  ؛من معلمي الجامعات مثًال، هل نقول: تلغى هذه المرافق
�قدر اإلمكان، ولذلك قال:  ،لمفاسدوتدرأ ا ،ما هو، ُتحصل المصالحو�بقى األمر � ،األخطاء

وعدم النصح في اإلمارة، لما �ان هذا �له على خالف الداعي  ،"وجاء النهي عن غلول األمراء
 .من النفس، ولم �كن هذا �له دلیًال على عدم الوجوب في األصل"

عة �لها دالة على أنها في مصالح �عني هذا ما �قضي على الحكم الشرعي األصلي، بل الشر� 
 .الخلق من أوجب الواجبات. هذه األمور من أوجب الواجبات

ال  ، ما فیه خلیفة، ما فیه ولي أمر، ما فیه سلطان، ماذا ستكون الحال؟ما فیه والٍ  اتصور بلدً  
 و�قود الناس، األصل أن ،�صلح الناس فوضى ال سراة لهم، ال بد من ولي �أخذ بزمام األمور

�كون على �تاب هللا وسنة رسوله، وعلى هذا تكون البیعة، وقد ُ�خل بهذا األصل في �عض 
المسائل وفي �عض القضا�ا لنوازع نفسیة ونوازع جبلیة؛ هذه ال تقضي على المصلحة العامة. 

و�الم  وال یترتب علیه مفاسد، ،لكن مع ذلك یوجه و�نصح، �سدى له النصح فیما �حقق المصالح
 . اهر في هذاالمؤلف ظ

وأما قسم  "بل الشر�عة �لها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات. طالب:
لتحر�م، األعیان، فلما لم �كن فیه حظ عاجل مقصود، ُأكد القصد إلى فعله �اإل�جاب، ونفیه �ا

لسبب اوُأقیمت علیه العقو�ات الدنیو�ة، وأعني �الحظ المقصود ما �ان مقصود الشارع بوضعه 
ن أالباعث علیه، وغیر المقصود وهو ما لم �كن مقصوًدا للشارع بوضعه السبب، فإنا نعلم 

ا أو رًفا وعز� شالشارع شرع الصالة وغیرها من العبادات ال لُنحمد علیها، وال لننال بها في الدنیا 
َأَال {ین، شیًئا من حطامها، فإن هذا ضد ما ُوضعت له العبادات، بل هي خالصة هلل رب العالم

یُن اْلَخاِلُص} ِ الدِّ  ."]٣[الزمر:  هللَِّ
یُن اْلَخاِلُص}: -جل وعال-�عني أصل العبادة ما ُشرع إال هلل  ِ الدِّ ]، لكن قد ٣ [الزمر: {َأَال هللَّ

 أو ایصلي سواء �ان إمامً سیصلي سن األئمة ال أصل الصالة، الصالة م ا�عتري مثًال إمامً 
�صلي، أصل الصالة مقصود، المقصود من الصالة صوته أقل، هو  وأصوته جمیل  أو امأمومً 

حاصل. لكن قد یدخل علیه الشیطان من أبواب أخرى: من �اب حسن الصوت أو ضبطه للحفظ 
لكن ال �قضي على أصل األمر  ،أو ما أشبه ذلك؛ هذا ال شك أنه فیه خلل في صالته خلل

 ،د ُوجد خطیب من الخطباء أثر في الناسالمطلوب الذي هو الصالة. وعلى هذا قد یوجد، وق
وانتبه �ثیر من الغافلین، ثم �عد ذلك داخل  ،ورجع �ثیر من العصاة ،ونفع �ه في قطاع �بیر

 ولتأثیره في الناس، والشیطان من أعظم مداخله ،نفسه شيء من الر�اء؛ لكثرة ما �سمع من المدح
 أو �ستمر و�جاهد؟  ،ملإلى القلوب من هذه األبواب. هل األفضل أن یترك الع

 طالب: �ستمر و�جاهد.
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الترك لیس �عالج، بل علیه أن �ستمر في النصح والتوجیه والنفع، لكن علیه أن �جاهد. و�ذلك 
اإلمام صاحب الصوت الحسن، و�ذلك المعلم الذي له أتباع وحضور؛ ألن �عض الناس �قول: 

الترك لیس �عالج، العالج في أن تستمر  ،�ِهللا خالص أنا خشیة االفتتان أترك. نقول: �ا أخي
وتحرص على إصالحها �قدر اإلمكان، وهذه شكوى من �ثیر من  ،وتتفقدها ،وتحسس هذه النیة

طالب العلم في الدراسات النظامیة، �قول: دخلت في �لیة شرعیة وأمامي مغر�ات،  ،الطالب
 و�ذا، ال بد من مالحظتها. و�لوأمامي �ذا  ،وأمامي متطلبات حیاة ،وأمامي أسرة ،أمامي شهادة

، هذا قادح. �قول: -جل وعال-هذا قادح خادش في القصد األصلي الذي هو طلب العلم هلل 
 ما أترك؟ أم أترك 

وتا�ع الطلب. و�ؤَثر عن �عض  ،واحرص على تصحیح النیة ،نقول: الترك لیس �عالج، اجتهد
ي . �عني اإلنسان ف-جل وعال-تى صار هلل السلف أنه قال: طلبنا العلم لغیر هللا فما زال بنا ح

وتم  ،، لكن إذا تكاملت شخصیتهخصیته وتكو�نها قد یتأثر �المدحمبدأ أمره في شبا�ه في بناء ش
و بناؤه قد ال یؤثر فیه المدح، �عني في بدا�ة الطلب قد تكون النیة مدخولة، لیقال أو لُیرى أ

ذا ل بنا حتى صار العلم هلل وحده. لكن هل معنى هلیمدح أو �ذا، لكن �عد ذلك �ما قالوا: فما زا
 . لنیة هلل؟ ال، ال بد من المجاهدةرجاء أن تنقلب ا ؛وال نجاهد ،أننا نسترسل في هذا

ألمر ا"وهكذا ُشرعت أعمال الكفا�ة ال لینال بها عز السلطان، ونخوة الوال�ة، وشرف  طالب:
 .والنهي"

ما ذئبان «ان، وفیه حدیث عند الترمذي وغیره: ألن هذا الشرف من أضر األمور على اإلنس
، »لدین الرجل -أو حب الشرف والمال-جائعان أرسال في زر�بة غنم �أضر لها من حب المال 

هذه قاتلة، هذه مقاتل �النسبة للدین: حب المال، تجد �ثیًرا من الناس یبیع دینه �عرض من 
تكون فتن «دیث الصحیح في مسلم وغیره: ، جاء بذلك الح»یبیع دینه �عرض من الدینا«الدنیا، 

ه كقطع اللیل المظلم، �صبح الرجل مؤمًنا و�مسي �افًرا، و�مسي مؤمًنا و�صبح �افًرا، یبیع دین
، وقد �قول قائل: هذا ما �اعه »�عرض �سیر«، وجاء في �عض الروا�ات: »�عرض من الدنیا

وي أن ا�عرض �سیر ما �س . نعم، إذا �ان�مي ر دض �سیر، هذه مالیین وقصور وما أ�عر 
يء، شال، الدنیا �لها ال  ،، هل هذا مبرر لهذا؟ الااإلنسان یبیع دینه، لكن إذا �ان العرض �بیرً 

ر�عتا الصبح خیر من «ال شيء الدنیا، �لها ال شيء �النسبة لآلخرة، متاع الدنیا �له قلیل، و
في  ،فلو حیزت الدنیا �لها �حذافیرها، »الدنیا ال تزن عند هللا جناح �عوضة«، و»الدنیا وما فیها

  ال تقوم له الدنیا �أسرها. ،مقابل أن یبیع شیًئا �سیًرا من دینه
 طالب: �عض اإلخوة...... 

هي في شرع من قبلنا، وهذا من  -علیه السالم-، هذه مسألة، أوًال إن مسألة طلب یوسف نعم
 األجو�ة على طلبه. 
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ك؛ تتوافر فیه الصفات، و�أنس من نفسه أنه ال یتغیر �عد ذل األمر الثاني: أنه إذا �ان اإلنسان
ما �عینه على الثبات، هذا  -جل وعال-ألن المناصب ُتغیر، وأن لد�ه من صدق التعامل مع هللا 

�مكن أن �طلب، ال سیما إذا لم �كن في الباب غیره، �عني ما یوجد في المجال من �حسن هذا 
علیه أول ما ینظر إلى مصلحة نفسه قبل مصلحة غیره، ولذا العمل إال هو. و�بقى أن اإلنسان 

نجد �عض القضا�ا المطروحة اآلن من �اب المزاحمة، تجد اإلنسان ُ�عرض علیه عمل فیه شيء 
من الخلل، قد یزاول فیه �عض المنكرات، َ�ضطره هذا العمل إلى مزاولة �عض المنكرات، هل 

ح، شرار، ولو لم تكن فیه أنت أیها الرجل الخیر الصاللتزاحم األ ؛نقول: إنك تدخل في هذا العمل
 ؟لشغله شخص �مكن أن �ستغله فیما هو أعظم من ذلك. �عني مسألة �اب المزاحمة

لتخفیفه، �عني مثل الضرائب  ؛�عني شیخ اإلسالم �قول: لإلنسان أن یدخل في األمر المحرم 
ال: األصل أن یؤخذ من الناس نسبة والمكوس محرمة، لكن لو أن اإلنسان دخل بنیة التخفیف، ق

خف من مائة �المائة، وأنا أحاول أن أخففها إلى عشرة �المائة. هذه العشرة �المائة محرمة، لكنها أ
 ،مائة �المائة. �عض الناس یلحظ هذا و�قول له: ادخل وزاحم. الشیخ محمد رشید رضا في فتاو�ه

اة ة، علماء الهند قالوا: إن الوال�ة طلبت قضجاءه فتوى من علماء الهند تحت الوال�ة البر�طانی
مسلمین، وهم یلزمون �القانون اإلنجلیزي، فقالوا: إن دخلنا خف الشر، أفضل من أن یتواله 

و�ز�د  ،یتولى شخص �سوم الناس سوء العذاب أن غیرنا، و�ن لم ندخل سلمنا �أنفسنا، و�مكن
غیر وجهه و�ظلم الناس، فنر�د أن الطین بلة. هذا القانون وضعي ثم �عد ذلك �طبق على 

نخفف، سألوا الشیخ محمد رشید رضا فوجههم إلى القبول، قال: اقبلوا ولو �انت الوال�ة �افرة 
 ، لكن �قدر اإلمكان أصلحوا.ابر�طانیة، ولو �ان القانون وضعی� 

عنه یوم لكن الذي أعتقده وأدین هللا �ه: أن اإلنسان ال یدخل أي مدخل فیه علیه خلل أو �سأل 
 �أمور ال اثم �عد ذلك ترى نفسك متورطً  ،القیامة؛ ألن هذه مزلة أقدام، أن تدخل بنیة اإلصالح

  ولو �انت �سیرة ُتعاقب �أمور عظیمة.  ا،تستطیعها، وقد ُتعاقب، إذا تجاوزت أمورً 
وقع  ودفع أمور أعظم مما ،�عني مثل ما مثلنا سا�ًقا أن اإلنسان قد یدخل من �اب تخفیف الشرع

، لكنه �سیر �النسبة للمحرمات المظنونة التي افیه، هو داخل على بینة أنه سوف یرتكب محرمً 
 ،وراء هذا المحرم، فإن قبل ارتكب هذا المحرم المتیقن، لكنه �سیر �النسبة للمحرمات الكبیرة

 لكنها مظنونة. وذ�رت مراًرا أنه �مكن أن �ستدل �قصة موسى مع الخضر: القتل الذي حصل
]، وخرق السفینة وغرق أهلها مجموعة، ٧٤[الكهف:  {ُنْكًرا}للغالم محقق، ومع ذلك ُوصف �كونه 

{َلَقْد لكنها مظنون موتهم �خرق السفینة قیل:  ،]، ومجموعة٧٤[الكهف:  {ُنْكًرا}وسمي  ،هذا واحد
نكر؟ لكن الحدیث ]، وأهل العلم �ختلفون أیهما أشد اإلمر أو ال٧١[الكهف:  ِجْئَت َشْیًئا ِإْمًرا}

الصحیح قالوا: هذه أشد، �عني قتل الغالم المتحقق، مع أنه هناك أمر مظنون وهو غرق جمیع 
من في السفینة، وغرقهم أشد من قتل الواحد. فعلینا أن نتقي المحرمات و�ن �انت �سیرة، ال 
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�قابله أمر نجرؤ على ارتكابها بناء على أن وراءها أمور أعظم منها؛ ألن األمر المحقق ال 
 ألنك ارتكبت المحقق. ؛مظنون، وقد تعاقب �المظنون 

وعلى �ل حال مثل هذه األمور وقضا�ا تحدث لها نظائر، �عني �مكن أن ُتدرس في وقتها من 
ِقبل أهل العلم الذین لدیهم خبرة واطالع على الواقع، مقدار هذا الظن المترقب؛ ألن الظن 

أكبر  اوتسعین �المائة هذا الظن، وحینئذ إذا �ان �بیرً  یتفاوت، �عني قد �صل إلى نسبة تسعة
ألمور متفاوتة، ونسب الظن ال مانع من درئه ودفعه، لكن هذه اف�كثیر من الظن المتیقن 

 . تتفاوت
 .......  طالب:

قال له موسى وهو نبي رسول  أجاب؟ �مَ  أمر إلهي، لكن في األصل قبل أن �قول هذا الكالم �مَ 
 ؟یوحى إلیه

 .......  ب:طال
هذا وحي �النسبة للخضر، لكن �النسبة الجتهاد موسى وهو من أولي العزم هذا نكر وهذا إمر، 

ألنه یتوقع أنه  ؛فقتل غالم ،أنت افترض أنه مع شخص آخر، ر�ب شخص ما ُأمر بهذا األمر
بد ال  ،إن هذا الغالم مفسد :�حصل منه ما �صدر، أو بنى ذلك على رؤ�ا مثًال أو رؤى قالت

من القضاء علیه. �قال: لیس هناك وحي انتهینا منه. لكن لو حصل مثل هذا، أو قلنا في سفینة 
�عني الحمولة المقررة أقل مما على ظهرها،  ،مجموعة ألف شخص، السفینة حمولتها أقل �قلیل

 ؛رفأرادوا أن �جعلوا الحمولة موافقة لما ُصممت علیه، فأرادوا أن یلقوا �عض األشخاص في البح
لئال �غرق البقیة. اآلن إلقاء هؤالء األشخاص معصیة محققة، وغرق الباقین معصیة مظنونة؛ 

 ما ألنه قد �قرر لهذه السفینة أو لهذه الباخرة حمولة مثًال مائة طن مثًال، وتحمل مائة وعشرة،
، ونحن نقول: ما دامت مائة ال بد أن تكون مائة، هذا هو األصل ؟المانع من �اب االحتیاط

لئال یتضرر جمیع من فیها، هل نلقي �عض  ؛و�خفف منها لتكون حمولتها مطا�قة للواقع
 ؟ -علیه السالم-األشخاص �ما حصل لیونس 

شرة مثًال لنش حمولته ع ا�عني تحتمل الز�ادة قلیًال، خلوه ،�عني لو زادت عندنا، ما نقول �اخرة
 أن نرمي، وقال ر�ان اللنش: الزم ، فصار �موج بهم وخطر �موتون �لهمحد عشرأر�ب  ،ر�اب
ونجا الباقي. هل هذا عمل شرعي مثل  ،، ساهموا وخرجت على واحد ومات هذا الذي ألقوهاواحدً 

ما حصل لیونس؟ ال بد من نظر المصالح العامة والخاصة، والمصلحة العامة مقدمة على 
ما أن المصلحة ققة �الخاصة، هذا في الخاصة. لكن ال بد أن تكون المصلحة العامة مح

 . الخاصة محققة
"وهكذا ُشرعت أعمال الكفا�ة ال ِلُیناَل بها عز السلطان ونخوة الوال�ة وشرف األمر  طالب:

والنهي، و�ن �ان قد �حصل ذلك �التبع، فإن عز المتقي هلل في الدنیا وشرفه على غیره ال 
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حیث �أتي تبًعا للعمل  ینكر، و�ذلك ظهور العزة في الوال�ات موجود معلوم ثابت شرًعا من
المكلف �ه، وهكذا القیام �مصالح الوالة من حیُث ال �قدح في عدالتهم حسبما حده الشارع غیر 
منكر وال ممنوع، بل هو مطلوب ومتأكد، فكما �جب على الوالي القیام �مصالح العامة، فعلى 

{َوْأُمْر َأْهَلَك عالى: العامة القیام بوظائفه من بیوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك، وقد قال ت
َالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَها َال َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك} َ َ�ْجَعْل ]، وقال: ١٣٢[طه:  ِ�الصَّ {َوَمْن َیتَِّق للااَّ

من طلب العلم «]، وفي الحدیث: ٣، ٢[الطالق:  ) َوَ�ْرُزْقُه ِمْن َحْیُث َال َ�ْحَتِسُب}٢َلُه َمْخَرًجا (
 ."»فل هللا برزقهتك

 . ده المؤلف ضعیف �ما هو معلوموهذا الحدیث الذي أور 
 من "إلى غیر ذلك مما یدل على أن قیام المكلف �حقوق هللا سبب إلنجاز ما عند هللا طالب:
 .الرزق"

م �عني مما یلحق �ما مضى ما �سأل عنه �ثیًرا، وهو االلتحاق �البرلمانات في البلدان التي تحك
زل هللا، �ثیر من األخیار في هذه البلدان �قولون: ندخل في البرلمان ونؤثر في �غیر ما أن

د عند ونزاحم األشرار، أفضل من أن ُتترك لهم المجاالت �لها. وهذا ما فیه شك أنه ُیوجِ  ،القرارات
و�قلل الشر �قدر  ،و�زاحم هؤالء األشرار ،، ومن أهل العلم من �فتیه �الدخولاالمجتهد ترددً 

و�قرار والحفاظ على أمور المسلمین  ،و�سعى في نشر الخیر ورفع الظلم عن المظلومین ،كاناإلم
�قدر ما �ستطیع. ومنهم من �قول: األصل أن تطلب نجاتك قبل نجاة غیرك، وأهم ما على 
اإلنسان أن ینجو بنفسه، ثم �عد ذلك یبحث عن نجاة غیره، والدخول في هذه األماكن ال شك أنه 

 اسان لشيء من الخلل من التنازل، تجد هذه البرلمانات مختلطة، تجد فیها أمورً ُ�عرض اإلن
ص نفسه قبل أن �سعى في ُتعرض مخالفة مصادمة للشرع. فعلى اإلنسان أن �سعى في خال

 . خالص غیره
"فصل: فقد تحصل من هذا أن ما لیس فیه للمكلف حظ �القصد األول �حصل له فیه  طالب:

برأ من الشارع، وما فیه للمكلف حظ �القصد األول �حصل فیه العمل المحظه �القصد الثاني 
ذلك  من الحظ. و�یان ذلك في األول ما ثبت في الشر�عة أوًال من حظ نفسه وماله، وما وراء
هادات من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة، وجعلهم عمدًة في الشر�عة في الوال�ات والش

 ،ماوات لهمیر ذلك، زائًدا إلى ما ُجعل لهم من حب هللا وحب أهل السو�قامة المعالم الدینیة وغ
ووضع القبول لهم في األرض، حتى �حبهم الناس و�كرموهم و�قدموهم على أنفسهم، وما 

ون �ه من انشراح الصدور، وتنو�ر القلوب، و�جا�ة الدعوات، واإلتحاف �أنواع  لكرامات، اُ�َخصُّ
من آذى لي ولی�ا فقد �ارزني «نًدا إلى رب العزة: وأعظم من ذلك ما في الحدیث مس

 ."»�المحار�ة
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عني النوع األول الذي فیه المصلحة مقصودة، المصلحة للمكلف مقصودة مثل ما نفعه ظاهر �
في دنیاه من أكل وشرب ونكاح و�یع وشراء وغیر ذلك، والثاني مصلحته غیر مقصودة. إذا 

، �قیم حیاته، تجد میزانه عند الناس �قدر إحسانه إلیهم اعتنى اإلنسان �المصالح المقصودة وما
لوه، و�ال وجوده مثل عدمه. لكن من نظر إلى الضرب الثاني إن أحسن إلیهم أحبوه وعظموه و�جَّ 

وعمل �أوامره واجتنب نواهیه؛ هذه  -جل وعال-وما �انت مصلحته غیر مقصودة، فاتجه إلى هللا 
قیم وتحافظ على �قاء النوع، �عني مثل ما شرح هو من غیر مقصودة في أمور الدنیا التي ت

فروض األعیان وفروض الكفا�ات. لكن إذا غفل عن المصلحة المقصودة إلى المصلحة غیر 
 "و�یان ذلك في األول ما ثبت في الشر�عة أوًال منصودة حصل له أمور مما أشار إلیه: المق

صالح، ، تجد هناك موى والفضل والعدالة"حفظ نفسه وماله، وما وراء ذلك من احترام أهل التق
 ،واتوأحبه أهل السما ،أحبه هللا -جل وعال-أوًال من التجأ إلى هللا وائتمر �أوامره واتقى هللا 

ونشر ذ�ره في األرض، فأحبه الناس وقدموه وعظموه. لكن یبقى أنه إن �ان  ،وأحبه أهل األرض
هذا ال شك أنه ضرر محض �النسبة فم، قصده من عمله حب الناس وحب الظهور والشرف علیه

علیه، وفي ذلك حدیث الثالثة الذین هم أول من تسعر بهم النار:  له، و�كون عمله و�اًال 
 المتصدق والمجاهد والعاِلم، �لهم لیقال، هؤالء أول من تسعر بهم النار. 

لوب العباد �قذف في ق -جل وعال-، فإن هللا -جل وعال-لكن من عمل هذه األمور مخلًصا هلل 
محبته، سواء �انوا من أهل األرض أو من أهل السماء، و�وضع له القبول حتى �حبه الناس 
و�كرموه و�قدموه على أنفسهم، ولو استطاعوا أن �فدوه في المضایق لفدوه، وهذا ینطبق علیه 

 فلیحذر الذین. »من عادى لي ولی�ا فقد �ارزني �المحار�ة«، وفي روا�ة: »من آذى«حدیث: 
�قعون في أعراض أهل العلم و�كتبون عنهم في المنتد�ات و�لو�ونهم �ألسنتهم في المجالس، ال 
 سیما من ُعرف �العلم والعمل على الجادة المعروفة عند سلف هذه األمة وأئمتها، والكالم فیهم

لع ط�اآلن �ثیر، ووجود المواقع واإلنترنت والساحات وما أدري أ�ش، هذه مشكلة؛ ألنه �ل یوم 
 لنا �تا�ة تقدح في عالم من أهل العلم، ثم �عد ذلك �جاهر بذلك في القنوات و�ذم فالن وعالن،

في الحدیث  -علیه الصالة والسالم-وهم أحسبهم �هللا حسیبهم من أهل العلم والفضل، والرسول 
من عادى لي ولی�ا فقد «، وفي روا�ة: »من آذى«: -جل وعال-القدسي �قول على لسان ر�ه 

 . ، �هللا المستعان»ارزني �المحار�ة�
لخاصة �ه ا"وأ�ًضا، فإذا �ان من هذا وصفه قائًما بوظیفة عامة ال یتفرغ �سببها ألموره  طالب:

 .في القیام �مصالحه ونیل حظوظه، وجب على العامة أن �قوموا له بذلك"
منوا له ما �كفیه، نعم، هذا، ولي األمر مثًال انشغل عن الكسب، فواجب على عامة الناس أن یؤ 

علیه -في عهد النبي  -رضي هللا عنه-و�تمثل ذلك في بیت المال إذا ُوجد، وقد �ان أبو �كر 
ولیس له فرض من بیت المال، لكن لما تفرغ للخالفة ُفرض له ما  ،یتكسب -الصالة والسالم
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لتكسب له ال�ة تمنعه من اُفرض من بیت المال، وهكذا الخلفاء من �عده، وهكذا من یتولى و 
 . ولعیاله
صالحهم، و�تكلفوا له �ما ُ�فرغ �اله للنظر في م ،"وجب على العامة أن �قوموا له بذلك طالب:

من بیوت أموالهم المرصدة لمصالحهم، إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نیل حظه على 
ما له الخصوص، فأنت تراه ال �عرى عن نیل حظوظه الدنیو�ة في طر�ق تجرده عن حظوظه، و 

 .في اآلخرة من النعیم أعظم. وأما الثاني: فإن اكتساب اإلنسان لضرور�اته..."
 نعم. 

 طالب: لو قام رجل...... 
على �الم المؤلف ومن یرى ذلك، أنه إذا لم �كن هناك بیت مال مثًال، فله أن �فرض على �ل 

أن یؤمن ذلك ولو  ، وعلى الوالي أ�ًضا...شخص أو على عموم الناس أو على تجارهم أو على
وهو �ختار مثل هذا القول. و�عضهم �قول: ال، األمور  ،من أموال الناس، على رأي المؤلف

ي بقى المسألة للتبرع بدون فرض، �قال: إننتالعامة إنما �صرف فیها من بیت المال، ثم �عد ذلك 
 . ة إلى �ذا، من غیر فرض على الناس�حاج

 إلنسان لضرور�اته في ضمن قصده إلى المباحات التي"وأما الثاني: فإن اكتساب ا طالب:
د لجمیالت قیتنعم بها ظاهر، فإنَّ َأْكَل المستلذات، ولباس اللینات، ور�وب الفارهات، ونكاح ا

 تضمن سد الخالت والقیام �ضرورة الحیاة، وقد مر أن إقامة الحیاة من حیث هي ضروري ال
ما هو موأنواع الِبَیاعات واإلجارات وغیر ذلك  حظ فیه. وأ�ًضا، فإن في اكتسا�ه �التجارات

حظ  معاملة بین الخلق قیاًما �مصالح الغیر، و�ن �ان في طر�ق الحظ، فلیس فیه من حیث هو
ونه له �عود علیه منه غرض إال من جهة ما هو طر�ق إلى حظه، و�ونه طر�ًقا ووسیلًة غیر �

ن وسائر من یتعلق �ه شرًعا من حیوامقصوًدا في نفسه، وهكذا نفقته على أوالده وزوجته 
 .عاقل وغیر عاقل"

 .واإلمام. وغیر العاقل من البهائممثال العاقل الممالیك من الذ�ور واإلناث، العبید 
عموم "وسائر ما ُیتوسل �ه إلى الحظ المطلوب، �هللا أعلم. فصل: و�ذا نظرنا إلى ال طالب:

 .والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف"
ل: إنه یتعلق �ه واجبات خارجة عن حاجته هو وولده ومتعلقاته من حیوان عاقل قد �قول قائ

وغیر عاقل، قد �كون، قد �جب علیه ما یتعلق �غیر عاقل من الجمادات. لكن ال �جب علیه 
تعد أني أغیر الز�ت مس�هللا لذاته إال لبقاء ما ُأمر �حفظه من مال، ال �قول شخص مثًال: أنا 

رة آالف أو عشر�ن، ما هو مشكلة إن انتهكه، و�دًال من أن تكون حمولة العش ،الخمسة آالف
أحملها عشرة، هي ال تتأمل، ال �جوز أن تكلف الدا�ة ما ال تطیق،  انطنأهذه السیارة خمسة 
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ال ألنها  لي أن أكلفها ما ال تطیق. نقول: منعه من جهة أنه إتالف للمال، ،لكن السیارة حدید
 . انفس رطبة تجب مراعاته

فا�ة، "و�ذا نظرنا إلى العموم والخصوص في اعتبار حظوظ المكلف �النسبة إلى قسم الك طالب:
لك وجدنا األعمال ثالثة أقسام: قسم لم �عتبر فیه حظ المكلف �القصد األول على حال، وذ

ل �ان الوال�ات العامة والمناصب العامة للمصالح العامة. وقسم اعُتبر فیه ذلك، وهو �ل عم
مصلحة الغیر في طر�ق مصلحة اإلنسان في نفسه، �الصناعات والحرف العاد�ة �لها،  فیه

وهذا القسم في الحقیقة راجع إلى مصلحة اإلنسان واستجالب حظه في خاصة نفسه، و�نما 
 .كان استجالب المصلحة العامة فیه �العرض"

 صلحة النفس؟نعم، من أنشأ مصنًعا أو زرع أرًضا، هل الباعث له مصلحة الغیر أو م
 : مصلحة النفس.طالب

المحقق المقرر أنه مصلحة نفسه، لكن إن استصحب مصلحة الغیر مع مصلحته ُأجر على 
 . لم �ستصحب ذلك فإنه ال �أثم بذلكذلك، و�ن 

هر "وقسم یتوسط بینهما، فیتجاذ�ه قصد الحظ ولحظ األمر الذي ال حظ فیه، وهذا ظا طالب:
ام العموم ولیست خاصًة، و�دخل تحت هذا وال�ة أموال األیت في األمور التي لم تتمحض في

ن واألحباس والصدقات واألذان، وما أشبه ذلك، فإنها من حیث العموم �صح فیها التجرد م
الحظ، ومن حیث الخصوص وأنها �سائر الصنائع الخاصة �اإلنسان في االكتساب یدخلها 

قوم �ه غیر وجه الحظ؛ فیؤمر انتداً�ا أن �الحظ، وال تناقض في هذا، فإن جهة األمر بال حظ 
نتداب، ال لحظ، ثم ُیبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غیر ضرورة، حین ال �كون َثم قائم �اال 

َفْلَیْأُكْل  اَن َفِقیًرا َوَمْن �َ {َوَمْن َ�اَن َغِنی�ا َفْلَیْسَتْعِففْ وأصل ذلك في والي مال الیتیم قوله تعالى: 
ألحباس ]. وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر في ا٦[النساء:  ِ�اْلَمْعُروِف}

 .والصدقات الجار�ة، وتعلیم العلوم على تنوعها، ففي ذلك ما یوضح هذا القسم"
د من نعم، إن ُوجد من �قوم بهذه األمور �غیر أجرة لم ُ�عدل إلى من طلبها �أجرة. لكن إذا لم یوج

فسه، رة، فإنه ال مانع من أخذه األجرة ودفع األجرة إلیه ومالحظة لحظ نیتولى مال الیتیم إال �أج
 لكن األصل أن ُینظر فیها إلى حظ الغیر.

 �هللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.
* * * 

دیث حفي ال -علیه الصالة والسالم-جاء فیه �الم �عض اإلخوان �قول: قلتم: وقد قال النبي 
 القدسي على لسان ر�ه، فهل هلل سبحانه...؟

هذه سبقة لسان؛ ألنه حدیث قدسي، �عني تكلم هللا �ه، وتجوز روایته �المعنى، وهو من لفظ 
، وحكمه من هذه الحیثیة حكم الحدیث النبوي: ال ُیتعبد بتالوته وال -علیه الصالة والسالم-النبي 
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ا ُیروى �المعنى �ما هو واقع األحادیث القدسیة، ُ�طلب لفظه �ما ُ�طلب لفظ القرآن، و�نم
 قیل له حدیث إلهي أو حدیث ر�اني أو حدیث قدسي. -جل وعال-و�إضافته إلى الرب 

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.


