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

: وأما "فصل :-رحمه هللا تعالى-أما �عد، استكماًال للمسألة السادسة، �قول المؤلف الشاطبي 
ما و اإلجارة، الثاني، وهو أن �كون العمل إصالًحا للعادات الجار�ة بین العباد، �النكاح والبیع و 

ة؛ فهو صد الشارع إلى القیام بها لمصالح العباد في العاجلأشبه ذلك من األمور التي ُعلم ق
ین حظ أ�ًضا قد أثبته الشارع وراعاه في األوامر والنواهي، وُعلم ذلك من قصده �القوان
كان الموضوعة له، و�ذا ُعلم ذلك �إطالق، فطلبه من ذلك الوجه غیر مخالف لقصد الشارع، ف

ا وصحیًحا، وهذا وجه"  .حق�
وأبرم العقد على الوجه الشرعي، �كون بذلك حقق المصلحة  ،اقد الشروط الشرعیةفإذا رأى الع

ه و�ن لم �قصد بذلك االستعانة بهذا العقد على طاعة هللا مثًال، نعم یتخلف األجر عن ،الشرعیة
، لكن تحقیق المصلحة الشرعیة المنوطة بهذا »و�نما لكل امرئ ما نوى «وأجره على قدر نیته: 

وتترتب علیه آثاره من تصحیحه للعقد، یتم هذا ولو لم �قصد  ،حقق ما ُرتب علیهالعقد �حیث �
 بذلك االستعانة �ه على طاعة هللا.

لكن لو قصد بذلك االستعانة على طاعة هللا، هذا قدر زائد �حقق له فوق ذلك فوق الصحة  
رعي، �حسب قوة . �خالف ما لو أبرم هذا العقد على خلل ش-جل وعال-األجر والثواب من هللا 

هذا الخلل وضعفه، فإما أن یبطل العقد أو �فسد أو �أثم �ه مع صحته. على �ل حال: إذا برأ 
العقد من الخلل واستوفى الشروط فإنه �صح، وتترتب علیه آثاره، وهو عقد صحیح �حقق 

و لبذلك، المصلحة و�نتفع المشتري �السلعة و�نتفع البائع �القیمة، ولو لم �قصد بذلك االستعانة 
 . عة هللا ما ضر العقد، العقد صحیحغفل عن االستعانة بذلك على طا

ع "ووجه ثاٍن: أنه لو �ان طلب الحظ في ذلك قادًحا في التماسه وطلبه، الستوى م طالب:
 .العبادات"

ألنه قد �قول قائل: أنت إنما ُخلقت للعبود�ة، فلماذا تخرج هذه العقود عن هذا الهدف ؛ نعم
ذي من أجله ُخلقت؟ لماذا ال یتحقق الهدف األصلي في عقودك العاد�ة، في األصلي ال

معامالتك؟ ألنك وأنت تستحضر النیة الصالحة في العقود التي یالَحظ فیها الحظ العاجل لحققت 
ان العبود�ة في هذا العقد، وأنت ُخلقت للعبود�ة. نقول: إن هذا ال أثر له في صحة العقد، ولو �

 . ح ولما ُوجدت هذه الشروط لتصحیحهالعقد لما ُنص على هذه المصالمؤثًرا في صحة 
ا على أن "كالصیام والصالة وغیرهما في اشتراط النیة، والقصد إلى االمتثال. وقد اتفقو  طالب:

لتي العادات ال تفتقر إلى نیة، وهذا �اٍف في �ون القصد إلى الحظ ال �قدح في األعمال ا
 .یتسبب عنها ذلك الحظ"
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 و�نما«ي العادات ال تفتقر إلى نیة في تصحیحها، وأما في ترتب الثواب علیها فإنها تحتاج: �عن
 . »لكل امرئ ما نوى 

ك؛ لصح "بل لو فرضنا رجًال تزوج لیرائي بتزوجه، أو لیعد من أهل العفاف، أو لغیر ذل طالب:
 �اء والسمعة،تزوجه، من حیث لم �شرع فیه نیة العبادة من حیث هو تزوج فیقدح فیها الر 

 .�خالف العبادات المقصود بها تعظیم هللا تعالى مجرًدا"
اس، قد ، �ثیر من هؤالء إنما لیراءون بذلك النارً �ث كثیر ممن یتزوج ال سیما األعداد، یتزوج نساءً 

ومنهم من یتزوج تحقیًقا لألهداف الشرعیة  ،ال تكون الحاجة قائمة، نعم منهم من یتزوج لحاجة
تزوج �ذا من النساء. فمثل هذا ال �قدح في صحة  :لیقال ؛ومنهم من یتزوج ،زواجالمنوطة �ال

، العقد ولو تزوج لیقال، والر�اء غیر مبطل للعقد في هذا الباب؛ ألنه لیس من العبادات المحضة
، لكنه إذا توافرت أر�انه وشروطه -علیه الصالة والسالم-و�ن �ان من سنن المرسلین ومن هد�ه 

: ؤثر فیه النیة من أنواع العقود، �التحلیل مثالً تولو نوى بذلك ما نوى. �خالف ما  ،صح العقد
لى عتزوج هذه المرأة ال رغبة فیها، و�نما لیحللها لزوجها الذي طلقها ثالًثا، فإنه حینئذ عقده 

 واألكثر على أنه لیس �صحیح.  ،خالف بین أهل العلم
 یر�د إقامة السنة من حیث التعدد؟ ى في هذه المسألة على أنهأطالب: لكن لو ر 

 �كون �من هاجر لدنیا �صیبها أو امرأة یتزوجها، ُیذم على هذا. 
بها  "ووجه ثالث: أنه لو لم �كن طلب الحظ فیها سائًغا، لم �صح النص على االمتنان طالب:

 ُكُنوا ِإَلْیَها}َواًجا ِلَتسْ ُكْم َأزْ ِس {َوِمْن آَ�اِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنفُ في القرآن والسنة، �قوله تعالى: 
 .]"٢١[الروم: 

السكن مصلحة محسوسة عاجلة وُنص علیها في القرآن، فدل على أن مالحظتها ال یؤثر في 
 أصل العقد و�ن �انت دنیو�ة محضة. و�ررنا مراًرا أن العلل والحكم والفوائد المرتبة حتى على

علیها الشارع؛ ألنها لو �انت مؤثرة ما نص علیها: العبادات المحضة، ال تؤثر فیها إذا نص 
، وصل رحمه، األصل أنه اتباع »من سره یبسط له في رزقه و�نسأ له في أثره فلیصل رحمه«

للنصوص هذا األصل، لكن لو نظر إلى مسألة الرزق ومسألة طول العمر هذا ما �ضره؛ ألنه لو 
 علیه في الحدیث.  كان مؤثًرا ما ُنصَّ 

]، وقال: ٦٧[یونس:  ًرا}اَر ُمْبِص {ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل ِلَتْسُكُنوا ِفیِه َوالنَّهَ ال: "وق طالب:
َماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمنَ  َما {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفَراًشا َوالسَّ ْزًقا رِ ْخَرَج ِ�ِه ِمَن الثََّمَراِت ِء َماًء َفأَ السَّ

 َتُغوا ِمْن َفْضِلِه}ا ِفیِه َوِلَتبْ َهاَر ِلَتْسُكُنو {َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل َوالنَّ ]، وقال: ٢٢: [البقرة َلُكْم}
 .]٧٣[القصص: 

 طالب: فیه أن �ا شیخ؟
 نعم؟
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  طالب: اآل�ة مضبوطة؟
 ؟أیها

. ]٧٣[القصص:  ْضِلِه}فَ َتُغوا ِمْن  َوِلَتبْ وا ِفیهِ {َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّهاَر ِلَتْسُكنُ  طالب:
 أم أن جعل؟

 من المصحف مأخوذة، رسمها من المصحف.
 طالب: نعم.

ات، إلى آخر اآل� ...]١١، ١٠نبأ: [ال ) َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا}١٠{َوَجَعْلَنا اللَّْیَل ِلَباًسا (وقال: 
جاء في معرض مجرد التكلیف ال �قع النص علیه إلى غیر ذلك مما ال �حصى. وذلك أن ما 

م في معرض االمتنان؛ ألنه في نفسه �لفة وخالف للعادات وقطع لألهواء، �الصالة والصیا
 .والحج والجهاد"

 نعم. هل �مكن أن ُ�متن على المكلف �ما �شق علیه؟ �ساق في معرض االمتنان؟ َ�متن هللا علینا
ُهوا {َفَعَسى َأْن َتْكرَ والصیام والحج والجهاد، إال من �اب: �أن فرض علینا الصالة  -جل وعال-

یر الكثیر المرتب علیه. ]، من �اب مالحظة هذا الخ١٩[النساء:  َشْیًئا َوَ�ْجَعَل للااَُّ ِفیِه َخْیًرا َ�ِثیًرا}
أما �النسبة للملحظ العاجل: التكالیف معروف أنها إلزام ما فیه �لفة، ولیس بها حظ عاجل في 

و�رى أنها نعیمه وسعادته؛ هذه مسألة أخرى. لكن الكالم في  ،لجملة، لكن قد یتلذذ اإلنسانا
، فالذي ُ�متن �ه هو ما فیه »وحفت الجنة �المكاره«عموم الناس، عموم الناس هذه تكالیف: 

 مصلحة عاجلة. 
له: ] �عد قو ٢١٦: [البقرة ْم}َلكُ {َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر "إال ما نحا نحو قوله:  طالب:

یل إلیه النفوس وتقضى �ه ]، �خالف ما تم٢١٦[البقرة:  {ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُ�ْرٌه َلُكْم}
 .األوطار، وتفتح �ه أبواب التمتع"

تن م�ُ وفیه إلزام �لفة ومشقة، لكن مما  ،وهو مشروع لألمم قبلنا ،�عني �وننا ُ�متن علینا �الجهاد
وهو حل المغانم، هذا الذي �ساق مساق محل االمتنان،  ،مما اختصصنا �ه دون األمم ،�ه علینا

، و�هذا امع أن اإلنسان لو تدبر المصلحة العاجلة مع المصلحة اآلجلة لوجد أنه ال نسبة بینهم
ر التدبر یتبین أن المصالح المرتبة على العبادات المحضة التي لیس فیها مصلحة عاجلة أكث

أو  ًال سؤا -رحمه هللا-�كثیر، بل ال مقارنة بینها و�ین هذه المصالح العاجلة؛ ولذا أورد ابن القیم 
على لسان �عض المخالفین وقال: إنه �یف �فرط اإلنسان �شيء عاجل ولذة عاجلة  استشكاًال 

  رجاء وانتظار لذة آجلة؟
ن ز�اة، هذه مصلحته عاجلة، فكیف وعشر� ا�عني ینفق الدراهم، عنده ألف ر�ال ُ�خرج منها خمسً 

�قدم هذه الخمسة والعشر�ن ر�ال في مقابل مصلحة عاجلة؟ و�یف یبیع حاضًرا بنسیئة؟ �قول ابن 
ن �أنه عند�م العاجل؛ ألنه ما و ني بدلها ثالثئالقیم: لو �انت الفائدة �سیرة خمسة وعشر�ن �جی
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في معامالت الناس �ان إذا هذا غیب، مع أنه وعد من ال �خلف المیعاد، �عني  ،یدرى 
له واحد وقال: أعطني خمسة وعشر�ن أو ما قیمته خمسة ء ومعاوضاتهم لو أن اإلنسان جا

و�عطیك أفضل من  ن و خد، معك خمسة وعشر أوعشر�ن بثالثین ر�ال �عد سنة؟ �جعل �ِهللا ما �
سبة عشرة ، لكن المعاوضة مع من؟ مع من ال �خلف المیعاد. وهل النءیجيسثالثین ما تدرى 

مائة �المائة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف �ثیرة، �عني ما فیه  ،ن �المائةو عشر  ،�المائة
 نسبة، �عني المقدم اآلن �ال شيء �النسبة للجزاء. 

اللذات و "�خالف ما َتمیل إلیه النفوس، وُتقضى �ه األوطار، وُتفتح بها أبواب التمتع  طالب:
فإن  قعة من الغذاء والدواء ودفع المضرات، وأضراب ذلك،النفسانیة، وُتسد �ه الخالت الوا

ن جهة ماإلتیان بها في معرض االمتنان مناسب. و�ذا �ان �ذلك اقتضى هذا البساط األخَذ بها 
، الر�و�یة ما وقعت المنَّة بها، فال �كون األخذ على ذلك قدًحا في العبود�ة، وال نقًصا من حق

  كر للذي امتن بها، وذلك صحیح.لكنهم مطالبون على أثر ذلك �الش
ان �فإن قیل: فیلزم على هذا أن �كون األخذ لها �قصد التجرد عن الحظ قادًحا أ�ًضا؛ إذ 

 ؛إلطالقالمقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ واالمتنان �ه، وهذا أ�ًضا ال �قال �ه على ا
 ِلما تقدم؟ 

نه أل قد حصل في ضمنه الحظ و�التبعیة؛  فالجواب: أن أخذها من حیث تلبیُة األمر أو اإلذن
 ثًال، فإنإذا ُندب إلى التزوج مثًال، فأخذه من حیث الندب على وجه لو لم ُیندب إلیه لتر�ه م

م أخذه من هنالك قد حصل له �ه أخذه من حیث الحظ؛ ألن الشارع قصد �النكاح التناسل، ث
، فالتمتع نعم یتنعم بها المكلف �املةً أتبعه آثاًرا حسنًة من التمتع �اللذات، واالنغمار في 

ي �الحالل من جملة ما قصده الشارع، فكان قصد هذا القاصد بر�ًئا من الحظ، وقد انجر ف
 .قصده الحظ"

تسلسل، و�بقى هذا النوع ی ،�عني لو أن اإلنسان ما یالحظ إذا أراد أن یتزوج إال أنه یولد له الولد
ا إن الناس قبل وجود هذه اآلالت م :كاح إال هذا، ولو قیلوال �عرف من اآلثار المرتبة على الن

اذا ما �عرفون م ،نهم �انوا یدرَّسون، إذا أرادوا الزواج ُیدرسون إ�عرفون شیًئا عن النكاح، حتى 
 ،ایترتب على النكاح، �عني المیل الجنسي ما �فقهونه وال �عرفونه، أوًال ألنهم ُیزوجون صغارً 

 ،ةدهم ما یثیر هذه الفتن، ومع ذلك تجد األطفال في المدارس االبتدائیاألمر الثاني أنهم ما عن
من المیل والرغبة ألنهم ما ُ�حجبون عن  ائً تجد عندهم شی ،بل في ر�اض األطفال و�درسهم نساء

شيء، �هللا المستعان. فلو افترضنا أن شخًصا ما �عرف من الحكم والمصالح المرتبة على 
ه و�تسلسلون یدعو له الصالح من ،و�نفعونه فیما �عد ،نه �جیئه أوالدالزواج إال �قاء النوع، أ

ا، هو ما قصد في األصل إال هذا، وتأت ي وهكذا، ثم �عد ذلك انجر �عد ذلك إلى مصالح �ثیرة جد�
  �قیة المصالح والحكم تبًعا.
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لحظ ن ا"فالمتمتع �الحالل من جملة ما قصده الشارع، فكان قصد هذا القاصد بر�ًئا م طالب:
 وقد انجر في قصده الحظ، فال فرق بینه و�ین من قصد �النكاح نفس التمتع، فال مخالفة
ه للشارع من جهة القصد، بل له موافقتان: موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن یتلقا

له  �القبول وهو التمتع، وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملة �قتضي اعتبار المكلف
ن ألدب، فكان له تأدب مع الشارع في تلبیة األمر، ز�ادًة إلى حصول ما قصده مفي حسن ا

سل، نیل حظ المكلف. وأ�ًضا ففي قصد امتثال األمر القصد إلى المقصد األصلي من حصول الن
 المز�ة. فهو �امتثال األمر ُمَلبٍّ للشارع في هذا القصد، �خالف طلب الحظ فقط، فلیس له هذه

جهة. الحظ على هذا الوجه ملوم؛ إذ أهمل قصد الشارع في األمر من هذه ال فإن قیل: فطالب 
لى فالجواب: أنه لم یهمله مطلًقا، فإنه حین ألقى مقالیده في نیل هذه الحظوظ للشارع ع

الجملة، حصل له �الضمن مقتضى ما قصد الشارع، فلم �كن قصد المكلف في نیل الحظوظ 
 .منافًیا لقصد الشارع األصلي"

 ،لكن لو ُقدر أن شخًصا لم یلتفت إلى هذا القصد، وهو التناسل، بل العكس یتمنى عدم اإلنجاب
التناسل، إنما الحظ مصالح أخرى،  ،أو یبحث عن امرأة ال تنجب، لم یالحظ هذا الهدف الشرعي

من «و�كون ممدوًحا �امتثال:  ،فهل �كون محقًقا للمصلحة الشرعیة المرتبة على هذا العقد
 ؟»اع منكم الباءة فلیتزوجاستط

من «، هذا لیس �موجود؛ ألنه مناقض له، لكن »تزوجوا الودود الولود«أما امتثاله لحدیث 
أ�ًضا  ، والزواج فیه هذه المصلحة التي أغفلها ولم یلتفت إلیها، وفیه»استطاع منكم الباءة فلیتزوج

أرأیت لو « ،ر على هذامصالح یرغب فیها؛ ألنه �ضع شهوته في حالل أقل األحوال، و�ؤج
عن الحرام، وال شك أنه مثاب على هذا القصد  ي؛ ألنه لم �كن له إال أن �كتف»وضعها في حرام؟

 في الجملة، لكن یبقى أنه دون من قصد القصد األصلي الذي هو �قاء النوع. 
كلف �ت"وأ�ًضا، فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل �حكم الشرط العادي على أنه یلد، و  طالب:

نفق على التر�یة والقیام �مصالح األهل والولد، �ما أنه عاِلم إذا أتى األمر من �ا�ه أنه یُ 
ظ و�قوم �مصالحها، لكن ال �ستوي القصدان: قصد االمتثال ابتداًء حتى �ان الح ،الزوجة

 حاصًال �الضمن، وقصد الحظ ابتداًء حتى صار قصد االمتثال �الضمن، فثبت أن قصد الحظ
 .القسم غیر قادح في العمل" في هذا

ب فیها في الشرع، و�أتي إلیها من زاو�ة قد تكون غیر ألن �عض الناس �أتي إلى أمور ُرغِّ  ؛نعم
ب فیها أصًال، أو تكون دون �عض المقاصد التي جاءت في النصوص، مثل ما ذ�رنا عن مرغَّ 

ولیست عنده شهوة  ،سلالنكاح له مقاصد �ثیرة، قد �كون ملحظ �عض الناس أنه ال یر�د الن
تدفعه إلى الوقاع، وأ�ًضا عنده شيء من الشح �المال مما قد یترتب علیه ظلم مناقض لما یترتب 
علیه هذا العقد، لكنه ال �ستطیع أن ینام �مفرده، فتزوج هذه المرأة من أجل أن تؤنسه فقط، هي 



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

فضل المقاصد أو أعلى لكن هل هذا أ ،مقصد من مقاصد الشرع، وهذا نوع اسكن، و�ونها سكنً 
المقاصد؟ ال، هذا لیس أعلى المقاصد. فال شك أنهم یتفاوتون على حسب تحقیق هذه األهداف 

 وهذه المقاصد تبًعا لقوتها وضعفها. 
"فإن قیل: فطالب الحظ إذا فرضناه لم �قصد االمتثال على حال، و�نما طلب حظه  طالب:

الوجه شروع ألخذ �ه، لكنه لم �قدر علیه إال �مجرًدا، �حیث لو تأتى له على غیر الوجه الم
 .المشروع، فهل �كون القصد األول في حقه موجوًدا �القوة أم ال؟"

 �حث في هذه القر�ة عن امرأة یواقعها على غیر وجه مشروع، �حث -نسأل هللا العافیة-نعم. هذا 
جماع من �عتد �قوله عن متعة مثًال، �عني فضًال عن أن �كون مثًال زنا متعة، وهي محرمة �إ

من أهل العلم، متعة، ما وجد قال: یتزوج. مثل هذا هل �كون محقق للمصالح الشرعیة المرتبة 
على الزواج؟ ولو افترضنا أنه فیما �عد �عد العقد نوى االستمرار �عد ذلك، لكن األمور 

ظه نما طلب ح"فطالب الحظ إذا فرضناه لم �قصد االمتثال على حال، و��مقاصدها؛ ولذلك قال: 
قدر �"�حیث لو تأتى له على غیر الوجه المشروع ألخذ �ه، لكنه لم ، وهو االستمتاع، مجرًدا"

ل في "فهل �كون القصد األو، ما وجد امرأة �عاشرها إال �عقد صحیح، علیه إال �الوجه المشروع"
 . نعم. "فالجواب"ا؟ �كون مقصودً  "أم ال"، �عني و�ن لم �كن موجوًدا �الفعل، حقه موجوًدا �القوة"

 ."فالجواب أنه موجود له �القوة أ�ًضا؛ ألنه إذا لم �كن له سبیل" طالب:
إذا �ان مراد قصده وهدفه الذي رمى إلیه �غض النظر عن موافقة الشرع أو مخالفته، فهدفه 

و�حث عن شيء غیر مشروع فلم �جد إال المشروع، قصده  ،موجود، یر�د أن �فرغ هذه اللذة
 تحقق. 
"ألنه إذا لم �كن له سبیل إلى الوصول إلى حظه على غیر المشروع، فرجوعه إلى  طالب:

الوجه المشروع قصد إلیه، وقصد الوجه المشروع یتضمن امتثال األمر أو العمل �مقتضى 
وافقة اإلذن، وهو القصد األول األصلي و�ن لم �شعر �ه على التفصیل، وقد مر بیان هذا في م

 .قصد الشارع"
ر موافقة، �عني فرق بین أن �قصد لموافقة الشارع، و�ین أن یوافق الشارع من غی د الشارع""قص

عنده من العلم والتحري لموافقة الحكم الشرعي  قاضٍ  فمثالً  قصد، �عني فرق بین قاضیین:
أو �حكم �غیر الحكم الشرعي سواء �ان عن  ،، و�ین من �قصد-جل وعال-المطابق لما عند هللا 

 ن جهل، ثم إذا طلعت النتیجة إذا هو موافق للحكم الشرعي، فرق بین هذا وهذا. عمد أو ع
"وأما العمل �الحظ والهوى �حیث لو �كون قصد العامل تحصیل مطلو�ه وافق الشارع أو  طالب:

فإن قیل: أما �ونه  خالفه، فلیس من الحق في شيء، وهو ظاهر، والشواهد علیه أظهر.
فظاهر أنه عامل �الهوى ال �الحق، وأما عمله على غیر قصد  عامًال على قصد المخالفة،

المخالفة فلیس عامًال �الهوى �إطالق، فقد تبین في موضعه أن العامل �الجهل، فیخالف أمر 
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الشارع حكمه حكم الناسي، فال ُینسب عمله إلى الهوى هكذا �إطالق. و�ذا وافق أمر الشرع 
ة، فال �كون عمله �الهوى أ�ًضا. و�لى هذا، فالعامل جهًال، فسیأتي أنه �صح عمله على الجمل

�الهوى إذا صادف أمر الشارع فِلَم تقول: إنه عامل �الهوى، وقد وافق قصده مع ما مر آنًفا 
 أن موافقة أمر الشارع ُتصیِّر الحظَّ محموًدا.

لحاالت ا فالجواب: أنه إذا عمل على غیر قصد المخالفة، فال �ستلزم أن �كون موافًقا له، بل 
ى وفق ثالث: حال �كون فیها قاصًدا للموافقة، فال �خلو أن �صیب �إطالق، �العاِلم �عمل عل

امل ما علم، فال إشكال. أو �صیب �حكم االتفاق أو ال �صیب. فهذان قسمان یدخل فیهما الع
وجه ال �الجهل، فإن الجاهل إذا ظن في تقدیره أن العمل هكذا، وأن العمل مأذون فیه على ذلك
ق، وقد الذي دخل فیه؛ لم �قصد مخالفًة، لكن فرط في االحتیاط لذلك العمل، فیؤاخذ في الطر�

، مر الشارعأال یؤاخذ إذا لم ُ�عد مفرًِّطا، و�مضي عمله إن �ان موافًقا. وأما إذا قصد مخالفة 
ف فیه؛ الفسواء في العبادات وافق أو خالف؛ فإنه ال اعتبار �موافقته، �ما ال اعتبار �ما �خ

 الألنه مخالف القصد �إطالق، وفي العادات األصل اعتبار ما وافق دون ما خالف؛ ألن ما 
، �من ُتشترط النیة في صحته من األعمال ال اعتبار �موافقته في القصد الشرعي وال مخالفته
 قصد عقد عقًدا �قصد أنه فاسد فكان صحیًحا، أو شرب ُجالً�ا �ظنه خمًرا، إال أن علیه في

 .المخالفة درك اإلثم"
�عني فرق بین عمل له أكثر من وسیلة و�ل هذه الوسائل توصل إلى الغا�ة، و�ین العمل الذي ال 
وسیلة له إال واحدة. �عني �عض مسائل الر�اضیات �مكن أن ُتحل على أكثر من وسیلة، والنتیجة 

نها�ة �صل إلى و�عضها متوسط، لكنه في ال ،و�عضها مطول ،تخرج واحدة، �عضها مختصر
 غا�ة واحدة، و�مكن أن تصحح �ل هذه الوسائل.

لكن حكم شرعي مبني على مقدمات شرعیة ال بد من سلوك هذه المقدمات الشرعیة لنصل إلى 
ثم حصل له اتفاًقا أنه وصل إلى الغا�ة، هذا عمله  ،الغا�ة، �ون شخص ما عمل بهذه المقدمات
 النها�ة. ال یوافق علیه ولیس �صحیح ولو وافق في

وعلى هذا: لو أن قاضًیا، شخص زور شهادات وُولِّي القضاء، ثم جلس في مجلس القضاء 
وحضر عنده الخصوم وقضى في �ذا مسألة، أصاب في �عضها وأخطأ في �عضها، ثم �عد ذلك 
الجهة التي هي مرجعة �التمییز مثًال اطلعوا على أن شهاداته مزورة وأنه جاهل ال �عرف من 

 ، ُتنقض جمیع أحكامه أو ُینقض ما خالف الحق؟ ائً العلم شی
 ما خالف الحق. طالب:

�خالف ما إذا �ان �فًؤا للعمل وتغیر اجتهاده، فصار نصف أحكامه على االجتهاد األول 
والنصف الثاني على االجتهاد الثاني. االجتهاد ما ُینقض �اجتهاد، لكن هذا ال عن اجتهاد، هذه 
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هاد، ومقدماتها لیست شرعیة، إًذا غا�اتها لیست شرعیة، ُتنقض جمیًعا األحكام لم تنشأ عن اجت
 و�حالون إلى غیره. 

 طالب: ما �قال هنا �االنفكاك �ا شیخ؟ 
 انفكاك هنا، �كون الذي قضى الجهة الممیزة ما هو �القاضي. هال ال، ما فی

 طالب: هو في المسائل التي قضى وافق الحق؟ 
 ال.ال ال، هذا ما قضى أصًال، 

 طالب: هو یوافق أحد القضاة الثالثة و�ن أصاب.... 
 هذا من حیث الحكم معروف أنه آثم، لكن تنفیذ أحكامه بهذه الصفة ما تنفذ. 

، �العامل "وأما إذا لم �قصد موافقًة وال مخالفًة، فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة طالب:
شروًعا ممجرد العاجلة، ُمعِرًضا عن �ونه  ولكنه إنما قصد ،وال یدري ما الذي �عمل، أو یدري 

ناسي أو غیر مشروع، وحكمه في العبادات عدم الصحة؛ لعدم نیة االمتثال. ولذلك لم �كلف ال
 .حة"وال الغافل وال غیر العاقل، وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع، و�ال فعدم الص

في العادات الصحة إن وافق قصد "لم �كلف الناسي وال الغافل وال غیر العاقل، و ولذلك 
ألمور ا، األمور العاد�ة ما فیها إشكال، األمور العاد�ة، لكن الكالم في غیر العاد�ة، في الشارع"

الشرعیة التي مبناها على المقدمات الشرعیة، فإذا ُوجدت هذه المقدمات صارت النتائج شرعیة، 
 و�ال فال. 

 .المقصد هنا..." "وفي هذا الموضع نظر، إذ �قال: إن طالب:
ألن الشرع جاء �أحكام لها وسائلها، إن ُطبقت هذه الوسائل ُصححت األحكام ولو لم تطابق 

هذا �الم المؤ�د �الوحي، لكنه �حكم بهذا  ،»إنما أنا �شر أقضي على نحو ما أسمع«الواقع: 
مل المقدمات واستع ،و�كفیه أنه اجتهد ،لیسن لمن �عده من القضاة، فقد �حكم لغیر صاحب الحق

ثم �عد ذلك النتائج �أدلة. وقل مثل هذا: لو أن شخًصا رأى شخًصا یزني �أم عینه  ،الشرعیة
�حیث ال یتردد في �ونه الزنا الكامل، ثم طلب منه أر�عة شهداء فلم �جد؛ هذا �اذب ولو �ان 

عمل ما ُأمر كالمه مطا�ًقا للواقع، بنص القرآن. وعكسه حكمه صحیح ولو خالف الواقع؛ ألنه است
م �ه. ولو شهدت البینة بدخول الشهر، البینة مرتضاة شرًعا، فإننا نصوم ولو ُقدر أن شهادتهم ل

تطابق الواقع؛ ألنهم في األصل ثقات، ومقدماتنا الشرعیة مستعملة، فالنتائج شرعیة. وقل مثل 
 نصوم الد �ه أحد، فإننا الهالل �الفعل ُولد وطلع الهالل، لكنه لم یره أحد ولم �شه لو أن فیما هذا

 حتى �شهد �ه من یثبت الحكم �شهادته. 
"وفي هذا الموضع نظر، إذ �قال: إن المقصد هنا لما انتفى، فالموافقة غیر معتبرة  طالب:

إلمكان االسترسال بها في المخالفة، وقد �ظهر لهذا تأثیر في تصرفات المحجور، �الطفل 
قصد الشارع في إصالح المال، فلذلك قیل �عدم نفوذ والسفیه الذي ال قصد له إلى موافقة 
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و�ن وافقت المصلحة، وقیل بنفوذ ما وافق المصلحة منها ال ما خالفها، على  ،تصرفاته مطلًقا
تفصیل أصله هذا النظر، وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غیر منتهض، فهو بهذا القصد 

نشأ عنه، وقد نشأ هنا مع عدم القصد مخالف للشارع، وقد �قال: القصد إنما �عتبر �ما ی
 .موافقة قصد الشارع، فصح"

 �عني أنه مجرد المطا�قة، ألنه طابق. 
ن و�ن خالف القصد قصد الشارع، فإ ،"فصل: حیث قلنا �الصحة في التصرفات العاد�ة طالب:

ي ب فما مضى الكالم فیه مع اصطالح الفقهاء، وأما إذا اعتبرنا ما هو مذ�ور في هذا الكتا
ق، نوع الصحة والبطالن من �تاب األحكام، فكل ما خالف قصد الشارع، فهو �اطل على اإلطال 

 ."لكن �التفسیر المتقدم، �هللا أعلم
�عني شخص تزوج ال للنسل وال للمعاشرة وال لتخدمه في بیته، �عني ال یر�د أن �حقق أي هدف 

 كون عامًال عنده في مزرعته فقط، ثممن المصالح الشرعیة المرتبة على الزواج، و�نما قصد أن ت
إلیه في معاشرة أو شبهها، �حصل �عد ذلك تبًعا ما ال �حصل  ا وتحتاج�عد ذلك قد �حتاج إلیه

ج : تزو -�عني في غیر بلدنا-�القصد األول. ماذا �قال عن هذا النكاح؟ وتعدى هذا قلیًال ثم قال 
 ي�أتالمدارس بدًال من أن  تذهب بهم إلىته امرأة من أجل أن تكون سائًقا ألسرته، ألوالده و�نا

 سائق، بهذا الهدف تزوجها، هذا قصده األول. �عني هل هذا یؤثر على صحة العقد أو ال یؤثر؟ �
 طالب: ال یؤثر.

ما یؤثر، لكن إنما أجره على قدر، ثم إن طولب �الواجبات الشرعیة من معاشرة أو نفقة، هي 
 ها الفسخ.لزمته �العقد، فإن أداها و�ال فل

 ........  طالب:
 .نعم

 ........  طالب:
على حد -وهمه الحرام؛ ألن الحالل له تبعات  ،ما یوجد، هو أراد أن �فرغ هذه الشهوة ،ال ،ال

 ، هذا آثم على �ل حال.فما وجد الحرام، ما وجد إال حالًال  ألیس �ذلك؟، -زعمه


