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عـین؛ م و�ارك على نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا  وسل

 أما �عد:
ُ َتَعـاَلى: " ْعِتَبـاُر التََّعبُّـِد؛ َفـَال َبـَت ِفیـِه اثَ لُّ َمـا ُ�ـ اْلَمْسـَأَلُة التَّاِسـَعَة َعْشـَرَة:فیقول المؤلف َرِحَمُه للااَّ

 ".َتْفِر�َع ِفیهِ 
و تعبـٌد محـض فـال قیـاس فیـه، ال تفر�ـع �عني ال قیاس علیه، إذا �انـت علتـه غیـر معقولـة، إنمـا هـ

یـه و�ن �ـان ف ،علیه، من هنا �قولون: العبـادات ال یـدخلها القیـاس، أمـا مـا �انـت العلـة فیـه معقولـة
  شوب تعبد، لكن األصل فیه اعتبار المعنى فإنه فیه القیاس.

 ." التََّعبُِّد؛ ِألَْوُجهٍ ِن اْعِتَبارِ  ِفیِه مِ ُبدَّ َوُ�لُّ َما َثَبَت ِفیِه اْعِتَباُر اْلَمَعاِني ُدوَن التََّعبُِّد؛ َفَال "
، ال بد من اعتبار التعبد، حتى في األمـور المباحـات، حتـى فـي األمـور العاد�ـات، فـي أمـور الـدنیا

في الحرف، في الصناعات، �لها فیها شوب تعبد، فمن قصد بها وجه هللا وامتثال األمـر واجتنـاب 
 نعم. ، و�ن �ان �عاشر زوجته، هذا فیه تعبد، وهكذا.-وعال جلَّ -هذا متعبد هلل فالنهي، 

ي لَّـٌف، َعـَرَف اْلَمْعَنـى الَّـذِ ُث ُهـَو ُمكَ  ِمـْن َحْیـَأنَّ َمْعَنى اِالْقِتَضاِء َأِو التَّْخِییِر َالِزٌم ِلْلُمَكلَّـفِ  َأَحُدَها:"
لَّـٌف، َفـِإَذا َالِزٍم، َفِإنَّـُه َعْبـٌد ُمكَ  نَُّه َغْیـرُ ِلِح َفإِ اِر اْلَمَصاِألَْجِلِه ُشِرَع اْلُحْكُم َأْو َلْم َ�ْعِرْفُه، ِ�ِخَالِف اْعِتبَ 

ُدُه َلِزَمُه اْمِتَثاُل َأْمرِِه ِ�اتَِّفاِق اْلُعَقَالِء، ِ�ِخـ ِزٍم َلـُه ِمـْن ِإنَّ اْعِتَباَرَهـا َغْیـُر َال َمْصـَلَحِة؛ َفـَالِف الْ َأَمَرُه َسیِّ
  ."..كَ َلى َرْأِي اْلُمَحقِِّقیَن، َوِ�َذا َ�اَن َ�َذلِ َحْیُث ُهَو َعْبٌد ُمَكلٌَّف عَ 

�مـا ألنه قد یـؤمر �شـيء ال مصـلحة لـه فیـه، هـذا �اعتبـار تصـرفات المخلـوقین، السـید �ـأمر عبـده 
ل ن فیهـا مصـلحة للعبـد المتثـاإ�ما فیه مصلحة السید، و�ن نظرنا من ُ�عد قلنـا: فیه مصلحته هو، 

ة علیـــه، امتثـــال أمـــر الـــزوج �النســـبة للزوجـــة یترتـــب علیهـــا النفقـــة أمـــر الســـید یترتـــب علیـــه القوامـــ
مــا تســتحق شــیًئا مــن هــذا، فاعتبــار فوالســكنى وغیــر ذلــك ممــا �جــب لهــا، لكــن لــو عصــت ونشــزت 

 ور. أنها مصلحة �الدرجة األولى لآلمر، للسید أو للزوج أو األب، فیها أ�ًضا اعتبار مصلحة للمأم
وال یـدفع لـه أي  ،، لـو أمـره ظـالم �فعـل شـيء...إال أنه ینجـو مـن ولو لم �كن من مصلحة المأمور

ــ ،بــدل، ال ینفــق علیــه نــه وال أي شــيء، وال مكافــأة، لــو لــم �كــن مــن مصــلحته إال أ ا،وال �عطیــه راتًب
ینجــو مــن ظلمــه، امتثــال أمــره ینجــو مــن ظلمــه، فالمصــالح معتبــرة مــن �ــل وجــه، ســواء �ــان ذلــك 

�انت المصلحة موجبة قد تكون مصلحة سـالبة، �عنـي بـدًال مـن أن  اآلمر أو المأمور، �عني سواءً 
�أمره فیعطیه مقابل هـذا األمـر إذا امتثـل، علـى �ـل األحـوال ینجـو مـن ظلمـه، وهـذه مصـحلة �حـد 

 ذاتها.
َیـَرُة َ�ِصـحُّ َرُة، َوَمـا ِفیـِه اْلخِ اْلِخَیـ َلَحِة ِفیـهِ ُر اْلَمْص َوِ�َذا َ�اَن َ�َذِلَك؛ َفالتََّعبُُّد َالِزٌم َال ِخَیَرَة ِفیِه، َواْعِتَبا"

ْقِتَضاِء ُمَحاٌل، َفالتََّعبُُّد ِ�االِ  ًال َفِإنَّهُ ُهَما َعقْ َوالنَّْهُي َشْرًعا َلْم َ�ِصحَّ َتَخلُّفُ  َتَخلُُّفُه َعْقًال، و�ذا وقع األمر
 ."َأِو التَّْخِییِر َالِزٌم ِ�ِإْطَالقٍ 
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 وال ،ة فـال شـك أنهـا عـین المصـالح، ال خیـر إال جـاء �الشـرعأما األوامر الشـرعیة والنـواهي الشـرعی
 شر إال حذر منه الشرع، مصالح على �ل وجه.

یدخل نون �ه المباح، للطرفین، �عاعلى استواء  "َأِو التَّْخِییرِ " ،إما أمر أو نهي "َفالتََّعبُُّد ِ�اِالْقِتَضاءِ "
 المباح في الحكم، الحكم الشرعي فیه اقتضاء أو تخییر.

باب، واالقتضاء إما اقتضاء إ�جاد فعٍل �األمر سواًء �ان على سبیل اإللزام أو اإل�جاب أو االسـتح
ییـر أو على سبیل الترك والنهي سواًء �ان على سبیل اإللزام في المحرم أو ال فـي المكـروه أو التخ

لكتــاب ذ�ــر مســتوي الطــرفین، وتمــیم لهــذه القســمة یــدخلون المبــاح فــي األحكــام، وســبق فــي أوائــل ا
 الخالف في المباح، هل هو حكم أو لیس �حكم؟

 ."حَ َف َواْألَْصلَ  اللُّطْ َواْعِتَباُر اْلَمَصاِلِح َغْیُر َالِزٍم ِ�ِإْطَالٍق؛ ِخَالًفا ِلَمْن َأْلَزمَ "
�عنـي المعتزلـة یوجبـون  "حَ لَ َف َواْألَْصـ اللُّْطـَواْعِتَباُر اْلَمَصاِلِح َغْیـُر َالِزٍم ِ�ـِإْطَالٍق؛ ِخَالًفـا ِلَمـْن َأْلـَزمَ "

فعــل األصــلح، وهــذا ال شــك أن مــا فعلــه ومــا أوجبــه علــى نفســه ومــا حرمــه  -جــلَّ وعــال-علــى هللا 
ا ال أحـد یلزمـه ال �فعـل وال بتـرك، إنمـفـ، و�ال -جـلَّ وعـال-على نفسه �الظلم، هـذا �لـه مـن فضـله 

 �عباده و�حسانه إلیهم. -جلَّ وعال-من لطفه 
ـ  َواْلُقْبحِ اْلُحْسنِ نَُّه َالِزٌم َعَلى َرْأِي َمْن َأْلَزَم اْألَْصَلَح َوَقاَل �ِ َوَأْ�ًضا؛ َفإِ " َد ِإَذا َأَمـَر اْلَعْقِلیَّْیِن؛ َفـِإنَّ السَّ یِّ

 ."...َعْبَدُه ِألَْجِل َمْصَلَحٍة ِهيَ 
 هذه المسائل تتباین فیها المذاهب: 

 بح الزم لكل تصرف عقًال. �أن الحسن والق لمعتزلة یلزمون �األصلح، و�قولون فا
 واألشاعرة ینفون هذا �له، ال �قولون �التحسین والتقبیح. 

توسطوا في ذلـك، فیقولـون: �ـل مـا جـاء �ـه الشـرع فهـو حسـن ومعـروف، و�ـل مـا فوأما أهل السنة 
ثــم ُنســخ هــذا األمــر ثــم �ــان  ،نهــى عنــه الشــرع فهــو منكــر، ســواء �ــان الیــوم مــأموًرا �ــه أو مباًحــا

 محذوًرا.
ــ ــا ُنهــي عنــه صــار قبیًحــا، تحول ذاتــه مــن حســنة إلــى  تففــي وقــت إ�احتــه واألمــر �ــه حســن، ثــم لمَّ
فصـارت ُمحرمـة، �انـت  ،قبیحة، وفي سبیل ذلـك: أكـل لحـوم الُحُمـر، �انـت مباحـة، ثـم ُنهـي عنهـا

َباِت َوُ�َحرُِّم َعَلْیِهُم اْلخَ ثم صارت خبیثة.  ،طیبة  .]١٥٧األعراف: [ }َباِئثَ {َوُ�ِحلُّ َلُهُم الطَّیِّ
َد ِإَذا َأَمَر َعْبَدُه ِألَْجـِل َمْصـَلَحٍة ِهـَي ِعلَّـُة اْألَ " یِّ ِد ْلـَزُم اِالْمِتَثـاَل ِمـْن َحْیـاْلَعْقـِل، یَ ْمـِر �ِ َفِإنَّ السَّ ُث ُمَجـرَّ

ــاِر اْلَمْصــلَ  ــِة اْعِتَب ــْن ِجَه ــٌة، َوِم ــُه َقِبیَح ــِر؛ ِألَنَّ ُمَخاَلَفَت ــإِ َحِة َأ�ْ اْألَْم ــًال نَّ تَ ًضــا، َف ــٌب َعْق ْحِصــیَلَها َواِج
 ."ِ�اْلَفْرضِ 

شـرًعا، لكنـه واجـب  ا�عنـي علـى فـرض وجـوده فهـو واجـٌب عقـًال، ال یلـزم أن �كـون واجًبـ "�الفرض"
 عقًال.
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ِع النََّظـِر ِدِه َمَع َقْطـْبِد َأْمَر َسیِّ اَلَفَة اْلعَ نَّ ُمخَ إِ َفاْألَْمَراِن َعَلى َمْذَهِبِهْم َالِزَماِن، َوَال َ�ُقوُل َأَحٌد ِمْنُهْم: "
 ."بُّدِ ُزوِم التَّعَ ْعَنى لُ َوُهَو مَ  ،َعَلى َرْأِیِهمْ  َعِن اْلَمْصَلَحِة َغْیُر َقِبیٍح، َبْل ُهَو َقِبیحٌ 

، ةعلى أي حال، سواء أدرك المصلحة أو لـم یـدرك، فمخالفـة األمـر قبیحـ ةنعم مخالفة األمر قبیح
ف، وهــذه أقــبح المعاصــي، أو مــن األب الــذي حقــه مقــرون ســواء �انــت مــن اإللــه المالــك المتصــر 

 واألم، أو من السید أو من الكبیـر إلـى الصـغیر، �ـل هـذا مـن القبـائح، �هللا -جلَّ وعال-�حق هللا 
 المستعان.

ْن َذِلـَك ِمـُحْكـِم، َفـَال َیْلـَزُم ِع الْ لًَّة ِفـي َشـرْ  ُمْسَتقِ َأنَّا ِإَذا َفِهْمَنا ِ�اِالْقِتَضاِء َأِو التَّْخِییِر ِحْكَمةً  َوالثَّاِني:"
  ."ْن َذِلكَ ْكَثُر مِ َأْن َال َ�ُكوَن َثمَّ ِحْكَمٌة ُأْخَرى َوَمْصَلَحٌة َثاِنَیٌة َوَثاِلَثٌة َوأَ 

 ومصــالح �ثیــرة ومتعــددة، یــذ�ر �عضــهم شــیًئا منهــا، و�ــذ�ر اقــد یوجــد الحكــم الشــرعي الواحــد ِحَكًمــ
ي فـم تجتمع في النها�ة في عشرة أشیاء أو أكثـر، وهـذا موجـود ا آخر، والثالث وهكذا، ثاآلخر شیئً 

ــدرك وشــيء ال  كثیــٍر مــن األحكــام، �عنــي الحكــم مــن التشــر�ع األحكــام الشــرعیة متعــددة، وشــيء ُی
 ما اكتشفها السا�قون. اِحَكمً و  اُیدرك، وقد تكشف األ�ام أسرارً 

ــًة " ــا َمْصــَلَحًة ُدْنَیِو�َّ ــا َفِهْمَن ــا َأنَّ ــِعیَِّة اْلحُ لَّ ِ�َشــرْ َتْصــُلُح َأْن َتْســَتقِ َوَغاَیُتَن ــِم، َفاْعَتَبْرَناَهــا ِ�ُحْك ْذِن ْك ِم اإلِْ
، َوَلْم َنْعَلْم َحْصَر اْلَمْصَلَحِة َواْلُحْكِم ِ�ُمْقَتَضاَها  ْرِعيِّ  ."رَ الَِّذي َظهَ  ي َذِلكَ فِ الشَّ

 ،ا�قتصر على أوضحها وأظهرهـ �ثیرة على العمل الواحد، لكنه اكثیر من أهل العلم قد یدرك ِحَكمً 
و�قتصــر علــى األظهــر، و�عضــهم �خفــى  ،و�تــرك البــاقي مــع علمــه �ــه، و�عضــهم �خفــى علیــه هــذا

 علیه األظهر و�قتصر على غیره.
 المقصود: أن مدارك الناس تتفاوت، وأسرار الشر�عة ال �مكن اإلحاطة بها.

 طالب: ........
ــًال  مصــلحة دنیو�ــة أن تســتقل �شــرعیة الحكــم �عنــي ــة  �حكمــة مشــروعیته، قــد �كــون الحكــم معل �عل

سـتقل �أكثر من علة، وقد تكون العلة مفردة، وقد تكون العلة مر�بة، فـال � واحدة، وقد �كون معلًال 
 أحد جزئي المر�ب �الحكم.

 مثًال: النهي عن أكل الثوم والبصل، هل هو نهي مطلق؟ 
 . الطالب: 

حـالل،  وفهـ »ل هللاأنـا ال أحـرم مـا أحـ«أحرام هـو؟ قـال: : -ِه َوَسلَّمَ ى للااَُّ َعَلیْ َصلَّ -لما ُسئل النبي 
لكــن مــن أراد الصــالة فــي المســجد فــال �جــوز لــه أن �قــرب هــاتین الشــجرتین، لكــن لــو أراد الصــالة 
خارج المسجد، جزء علة، ولو أراد أن یدخل المسجد من غیر صالة جزء علة، فال تستقل هـذه وال 

 لعلتین.هذه، ال بد من وجود ا
یوجــد  ،وعلــى هــذا: إذا تر�بــت العلــة مــن الجــزئین فــي فــرٍع مــن الفــروع، توجــد فــي فــرٍع مــن الفــروع

هـذان الجـزآن؛ قلنـا �إلحاقـه �ـه، لكـن إذا انضـم وانضـاف إلـى العلـل الشـرعیة علـة �مكـن أن تســتقل 
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 ؛الصــالة، �منــع إلرادة ؛لرائحتــه، �منــع ؛�ــالحكم مــن جهــٍة أخــرى ُمِنــع مطلًقــا، �الــدخان مــثًال، ُ�منــع
للضــرر، فالضــرر هــذه علــة مســتقلة �ــالحكم بتحر�مــه مطلًقــا، و�ذا أراد أن  ؛لــدخول المســجد، و�منــع

 �صلي مع الجماعة ازداد الحكم، وفي المسجد یزداد الحكم.
، َلـْم َ�ِصـحَّ َلَنـا ا" َظَهـَر  َلَحَة ِلْلُحْكـِم ِإالَّ َمـاْصـَأنَّ َال مَ ِ�ـْلَقْطـُع َوِ�َذا َلْم َ�ْحُصْل َلَنـا ِبـَذِلَك ِعْلـٌم َوَال َظـنٌّ

 ."َلَنا
�عني �ثیر من األمور تعبد، �عنـي مـا ظهـر لنـا ال حكمـة وال مصـلحة، لكـن ال یلـزم أن نجـزم �أنـه 

 ال علة وال حكمة وال مصلحة، قد �كتشف غیرنا ما �خفى علینا.
 ِحْكَمـٍة ُأْخـَرى ُشـِرَع َلَهـا َنـا ِإْمَكـانُ ِقـَي لَ ، َفَقـْد �َ ِإْذ ُهَو َقْطٌع َعَلى َغْیٍب ِبَال َدِلیٍل، َوَذِلـَك َغْیـُر َجـاِئزٍ "

  اْلُحْكُم، َفِصْرَنا ِمْن ِتْلَك الجهة واقفین مع التعبد.
ي َعَلى َحالٍ   ."َفِإْن ِقیَل: َلْو َجاَز َذِلَك َلْم نقِض ِ�التََّعدِّ

نقــول �القیــاس؟ نقــول  لمــاذاف�عنــي �القیــاس، إذا �ــان �ــل األفعــال و�ــل األحكــام فیهــا شــوب تعبــد 
واجتمعــت أســبا�ه مــن أصــل وفــرع وعلــة توجــد فــي الفــرع �وجودهــا فــي  ،�القیــاس إذا تــوافرت أر�انــه

- األصل فإننا نقیس، وحجة من ینفي القیاس �قول: هذا تعبد، �ل هـذه األمـور تعبد�ـة، نتعبـد هللا
 مما شرع لنا، فال �جوز لنا أن نشرع غیر ما شرع هللا. -جلَّ وعال

ْزَنا ُوُجوَد ِحْكَمـٍة َأْو َمْصـَلَحٍة ُأْخـَرى، َلـْم َنْجـفَ " ُكـوَن ِلَجـَواِز َأْن تَ  ؛َفَقـطْ  َهـالَ  اْلُحْكـَم نَّ ِزْم ِ�ـأَ ِإنَّا ِإَذا َجوَّ
ــُة الَِّتــُوِجــَدْت ِفیــ َوِ�نْ  ،اُجــْزَء علــة، أو لجــواز خلــو اْلَفــْرِع َعــْن ِتْلــَك اْلِحْكَمــِة الَِّتــي َجِهْلَناَهــ ي ِه اْلِعلَّ

ْلَحاُق َوالتَّْفِر�عُ  َق أَ نَ  َحتَّى َعِلْمَناَها، َفِإَذا َأْمَكَن َذِلَك، َلْم َ�ِصحَّ اإلِْ ، َوَال ْن َال ِعلََّة ِسـَوى َمـا َظَهـرَ َتَحقَّ
 ."ةِ ِلِتْلَك اْلِعلَّ َم َمْشُروٌع ِلَك اْلُحكْ ذَ ِ�َأنَّ  َسِبیَل ِإَلى َذِلَك، َفَكَذِلَك َال َسِبیَل ِإَلى اْلِقَیاِس َوَال اْلَقَضاءِ 

د �منـع القیـاس قـ نألنه مـا مـن علـة وحكمـة َتِبـْین للمجتهـد فـي حكـم مـن األحكـام إال و�قـول فیهـا مـ
 ه،لـفُیمنع القیـاس مـن أجال �ستقل �التشر�ع،  ،توجد علة أخرى، وحینئٍذ �كون ما ذ�رتموه جزء علة

ة ولـیس �علـة، وهنـاك علـل أخـرى فُیمنع القیاس من أجل ذلك؛ ألنه احتمـال أن �كـون هـذا جـزء علـ
 إذا تر�بت مجموع العلل صاغ القیاس، من أین لكم أن تجزموا �أنه ال حكمة إال ما ذ�رتم؟

ي َال ُیَناِفي َجَواَز التََّعبُّدِ "  ."َفاْلَجَواُب َأنَّ اْلَقَضاَء ِ�التََّعدِّ
زم ن التعبــد الإد، وقلنــا: القضــاء �القیــاس تعد�ــة الحكــم مــن األصــل إلــى الفــرع ال ینــافي جــواز التعبــ

[األنعـام:  } اْلَعـاَلِمینَ  َربِّ {ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیـاَي َوَمَمـاِتي هللَِِّ في �ل تصرفات الُمكلَّـف: 
م تصرفات الُمكلَّف �لها تعبد، وُمعطى ومحروم، من الناس من ال یتصور هذا التعبد فُیحـر  ]١٦٢

نــوي التقــوي، حتــى �المباحــات علــى طاعــة هللا فتكــون عبــادات أجــره، ومــن النــاس مــن یتصــور و�
 یؤجر علیها.

 ِ�ـِه ْجـٍه َنْقـِدُر َعَلـى اْلَوَفـاءِ الَّ َعَلـى وَ ِعی�ا إِ ِألَنَّ اْلِقَیاَس َقْد َصـحَّ َ�ْوُنـُه َدِلـیًال َشـْرِعی�ا، َوَال َ�ُكـوُن َشـرْ "
 ."َعاَدةً 
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 -لقیــاس، وجـاءت �ــه النصـوص الكثیــرة، النبــيوالعمـل �ا ،جـاءت األدلــة الدالـة علــى صـحة القیــاس
ا إن فیهـ ،عـمنقـال:  »هـل فیهـا مـن أورق؟«قاس، قـاس الولـد علـى اإلبـل،  -َصلَّى للااَُّ َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

. »ولـدك لعـل نزعـه عـرق «فقـال: ، ه عـرق لعـل نزعـقـال:  »مـا الـذي جعلـه �ـذلك؟«، قال: األورق 
ــا فــال �مكــن أن هــذا قیــاس، وأدلــة أخــرى تــدل علــى ثبــوت القیــا س فــي الشــرع، و�ذا �ــان األمــر ثابًت

�حال على شيٍء مستحیل، ألنه مقتضى قولنا: أنكم عرفتم علة، وقد ال تكـون مسـتقلة �ـالحكم، بـل 
 �جوز علة ال بد أن ینضاف إلیهـا علـل أخـرى وأنـتم ال �مكـن إحـاطتكم �جمیـع العلـل، إًذا ال �مكـن

 القول �القیاس في التعدي.
كـن إال �ـأتي �مـا �م ال �ـأتي �المسـتحیل الشـرع جـاء �ـه، فالشـرع ال �ـأتي �المسـتحیل، نقول: مـا دام

 تحقیقه.
ــ" ــِه َع ــاِء ِ� ــى اْلَوَف ــِدُر َعَل ــى َوْجــٍه َنْق ــَك ِإَذاوَ  ؛اَدةً َوَال َ�ُكــوُن َشــْرِعی�ا ِإالَّ َعَل ــٌة َتْصــُلحُ  َذِل ــا ِعلَّ  َظَهــَر َلَن

 ."داها، َوَلْم ُنَكلَّْف َأْن َنْنِفَي َما عِلِالْسِتْقَالِل ِ�َشْرِعیَِّة اْلُحْكمِ 
مــة وال حك ،علــة وطردنــا القیــاس فیهــا، ال یلــزم أن نقــول: ال علــة غیــر هــذه العلــةالأدر�نــا نعــم، إذا 

 غیر هذه الحكمة.
ُزوَن َ�ْوَن اْلِعلَِّة ِخَالَف َما ظَ " لَّـٍة َال ِلَك الظَّاِهِر ُجـْزَء عِ َن ذَ ْم، َأْو َ�وْ َهَر َلهُ َفِإنَّ اْألُُصوِلیِّیَن ِممَّا ُ�َجوِّ

ي َكْوِنِه ِعلًَّة، �اٍف ِفـي تَ ْو َصاِلٌح لِ علِّیة، أَ ِعلًَّة َ�اِمَلًة، َلِكْن َغَلَبَة الظَّنِّ ِ�َأنَّ َما َظَهَر ُمْسَتِقلٌّ �ال َعـدِّ
 اْلُحْكِم ِ�ِه.

، َوَجِمیُعَهـا ٍة َوُ�لٌّ ِمْنَها ُمْسَتِقلٌّ لٍَّة َواِحدَ ِمْن عِ  ِ�َأْكَثرِ  َوَأْ�ًضا َفَقَد َأَجاَز اْلُجْمُهوُر َتْعِلیَل اْلُحْكِم اْلَواِحدِ 
ْعَراِض َعِن اْألُْخَرى َوِ�ـاْلعَ  َن َأْن ِلـَك اْلِقَیـاَس َوِ�ْن َأْمَكـذَ َال َ�ْمَنـُع ْكِس، وَ َمْعُلوٌم، َفُنَعلُِّل ِ�ِإْحَداَها َمَع اإلِْ

یَما َلْم ْن َال ُ�ْمَنَع فِ َفَأْوَلى أَ  یَما َظَهَر،َذِلَك فِ   َتُكوَن ِفیِه، َوِ�َذا َلْم ُ�ْمَنعْ َتُكوَن اْألُْخَرى ِفي اْلَفْرِع َأْو َال 
ـَؤاِل َمـْوِرٌد، َفالظَّـاِهُر ُهـ ُه، َوَال ِه َحتَّـى َیَتَبـیََّن ِخَالُفـْبِنـيُّ َعَلْیـَو اْلمَ َ�ْظَهْر، َفِإَذا َثَبَت َهَذا، َلْم یبَق ِللسُّ

 ."َعَلْیَنا
یلزم أن نقطع �أن هذه العلـة ال یوجـد غیرهـا، لكـن إذا غلـب علـى ظننـا أن هـذه هـي العلـة التـي ال 

ُشــرع مــن أجلهــا الحكــم وجعلناهــا هــي الجــامع بــین األصــل والفــرع الــذي نر�ــد القیــاس علــى أصــله، 
كفــى، و�كفــي فــي ذلــك غلبــة الظــن، ثــم إن ظهــر مــا هــو أوضــح مــن هــذه العلــة ممــا �قتضــي قیــاس 

یه قلنـا �ـه، ومـن ذلـك قیـاس الشـبه مـثًال، تـردد فـرع بـین أصـلین، �عنـي �عـض العلمـاء أمٍر آخر عل
�ظهر له أن العبد �اإلنسان ألیق، ومنهم من �ظهر له أن العبد �الحیوان أقرب، من حیث األحكـام 

، تردد الفرع بین أصـلین، فكـون هـذا العـالم أو هذا؟ هذا قیاس الشبه الشرعیة، فهل �قاس على هذا
ح عنده من وجوه الشبه بینـه و�ـین اإلنسـان فیقیسـه علیـه أو �قیسـه علـى الحیـوان، لـیس معنـى یترجَّ 

حقوقه حقوق حیـوان، ال، هـو إنسـان علـى  اأن �قاس على الحیوان �معنى أنه خالص ینقلب حیوانً 
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أي حــال، لكــن �یـــف ُیتعامــل معـــه ومنافعــه مملو�ـــة لغیــره �الدا�ــة؟ هـــذه مســألة تحتـــاج إلــى مز�ـــد 
 عنا�ة.

اِرعِ  َأنَّ اْلَمَصاِلَح ِفي التَّْكِلیِف َظَهَر َلَنا ِمنَ  َواْلَوْجُه الثَّاِلُث:"  َلى َضْرَ�ْیِن: َأنََّها عَ الشَّ
ْجَماِع،وَفِة، �َ َما ُ�ْمِكُن اْلُوُصوُل ِإَلى َمْعِرَفِتِه ِ�َمَساِلِكِه اْلَمْعرُ  َأَحُدُهَما: ، اإلِْ َشارَ  َوالنَّّصِ   ."ةِ َواإلِْ
هــي ســالك العلــة المعروفــة المــذ�ورة فــي �تــب األصــول: اإلجمــاع أن ُ�جمــع علــى أن هــذه �عنــي م

س، مـن الطـوافین، هـذا نـص علـى جنع، وهذا قطعي، والنص أنهـا لیسـت بـالعلة التي من أجله ُشر 
أن هــذه هــي العلــة، فكــل مــا یتصــف �الطوافــة �قــاس علــى الهــر فــي طهــارة ســؤره؛ ولــذا �قــول أهــل 

ف في ألنه �طو  ؛؛ ألن هذا ال �مكن التحرز منهمما دونها في الخلقة طاهر" "وسؤر الهرةالعلم: 
 البیــوت، وال �مكــن، مــع دونهــا فــي الهــرة؛ ألن مــا فوقهــا فــي الِخْلقــة �مكــن التحــرز منــه �ــاألغالق

وأنـت مــا تـدري، هــل �مكــن أن  یتحــركواألبـواب، لكــن مـا دونهــا فـي الخلقــة مـا �مكــن التحــرز منـه، 
 ًال؟ ما �مكن، لكن ما أكبر من الهرة �مكن.تتحرز من فأرة مث

ْبِر، َواْلُمَناَسَبِة، َوغَ " َشاَرِة َوالسَّ ، َواإلِْ ْجَماِع، َوالنَّّصِ   ."ْیِرَهاَكاإلِْ
ْبر علـًة،  �سمونه السبر والتقسیم أن �قال: ُتجمع االحتماالت �لها التي �مكـن أن تكـون  وهو ما السَّ

ا ال سـبر ثـم التقسـیم �أخـذ بنفـي: هـذا ال �صـلح لكـذا، وهـذال�ـذا، العلة إما أن تكون �ذا أو �ـذا أو 
 ن.ا�صلح لكذا، وهذا ال �صلح لكذا، ثم یبقى واحدة أو اثنت

 ِه.َكاِم ِألَْجلِ َة اْألَحْ ُنَعلُِّل ِ�ِه، َوَنُقوُل: ِإنَّ َشْرِعیَّ  َوَهَذا اْلِقْسُم ُهَو الظاهر الذي"
 ."ُهوَدةِ ِك اْلَمعْ وُل ِإَلى َمْعِرَفِتِه ِبِتْلَك اْلَمَسالِ َما َال ُ�ْمِكُن اْلُوصُ  َوالثَّاِني:

دور "الحكم یـهذا في �اب اإللحاق والقیاس، لكن في �اب نفي الحكم و�ثباته فیما �قوله أهل العلـم: 
 هذه العلل منصوصة، ال العلل المستنبطة. مع علته وجوًدا وعدًما"

اْلَوْحِي،  ُ�طَّلـع َعَلْیـِه ِإالَّ ِ�ـَوَال  ،ْعُهـوَدةِ ِلِك اْلمَ ِإَلى َمْعِرَفِتِه ِبِتْلَك اْلَمَسا َما َال ُ�ْمِكُن اْلُوُصولُ  َوالثَّاِني:"
اِرُع ِفیَها َأنََّها َأْسَباٌب ِلْلِخْصِب  ْسـَالِم، َوَ�ـَعِة َوِقَیـامِ  َوالسِّ َكاْألَْحَكاِم الَِّتي َأْخَبَر الشَّ َذِلَك الَِّتـي  ُأبََّهـِة اإلِْ

، وَ ي ُمَخاَلَفِتَها َأنََّها َأْسَباُب اْلُعُقوَ�ـاِت َوَتْسـِلیِط اْلَعـَأْخَبَر فِ  ْنـَواِع ِب، َواْلَقْحـِط، َوَسـاِئِر أَ َقـْذِف الرُّْعـُدوِّ
ْنَیِويِّ َواْألُْخَرِويِّ   ."اْلَعَذاِب الدُّ

ص إن تــرك الصــالة مــثًال ســبٌب لنــوع خــا :هــذه ال �مكــن أن تُــدرك �ــالرأي، مــا �مكــن أن �قــول قائــل
قـال: تـرك الصـالة یـورث الجـزام! هـذا �حتـاج إلـى نـص، أو غیـر ذلـك مـن  �عنـي مـن من المرض،

 الذنوب والمعاصي، لكن جاء في نصوص أن من فعل �ذا حصل له �ذا.
ِر�َعِة ِفي َمـَواِطَن َ�ِثیـَرٍة َأنَّ َثـمَّ َمَصـاِلَح ُأَخـَر َغْیـَر َمـا ُیْدِرُ�ـ" ُه المَكلـف، َال َوِ�َذا َ�اَن َمْعُلوًما ِمَن الشَّ

 َوُهـَو ُ�ْقَدُر َعَلى اْسِتْنَباِطَها َوَال َعَلى التَّْعِدَ�ِة ِبَها ِفـي َمَحـلٍّ آَخـَر؛ ِإْذ َال ُ�ْعـَرُف َ�ـْوُن اْلَمَحـلِّ اْآلَخـرِ 
ت موقوفـة علـى ، فبقیـْلَبتََّة، َلْم َ�ُكْن ِإَلى اْعِتَباِرَها ِفـي اْلِقَیـاِس سـبیلأاْلَفْرُع ُوِجَدْت ِفیِه ِتْلَك اْلِعلَُّة 

ْطـَالِق َأِو اْلُعُمـوِم  التعبد المحض؛ ألنه َلـْم َ�ْظَهـْر ِلْألَْصـِل اْلُمَعلَّـِل ِبَهـا َشـِبیٌه ِإالَّ َمـا َدَخـَل َتْحـَت اإلِْ
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ــِد ِ�ــِه ا ــًدا ِ�ــِه، َوَمْعَنــى التََّعبُّ ــِل ِبَهــا ُمَتَعبَّ ْلُوُقــوُف ِعْنــَد َمــا َحــدَّ اْلُمَعلَّــِل، َذاَك َ�ُكــوُن َأْخــُذ اْلُحْكــِم اْلُمَعلَّ
اِرُع ِفیِه ِمْن َغْیِر ِزَ�اَدٍة َوَال ُنْقَصانٍ   ."الشَّ

، إن قیـل لـك الم تره على شـخص رأیتـه، إال لـو قیـل لـك: إنـه �شـبه فالًنـ اال �مكن أن تقیس شخًص 
 هعرفت أنه طو�ل أو قصیر أو أسمر أو أبـیض أو غیـر ذلـك، لكـن مـادام مـا عرفتـ اإنه �شبه فالنً 

، تـدرك اإلجمـالقـد ال رأیته وال ُشبه لك �أحد، فإنك لن تسـتطیع أن تـدرك شـیًئا مـن أوصـافه، نعـم و 
 ا، إال لـو قیـل لـك: إنـه �شـبه فالًنـهولـه یـدان، هـذا األصـل فیـ ،تدرك أنـه إنسـان، �قـف علـى رجلـین

 المقعد، فأنت تخرج على هذا األصل من أجل القیاس.
اِئَل إِ  َوالرَّاِ�ُع:" ي نُ ِس َوَأْنـَت غَ َن النَّـاَذا َقاَل ِلْلَحاِكِم: ِلـَم َال َتْحُكـُم َبـیْ َأنَّ السَّ ِهیـُت ْضـَباُن؟ َفَأَجـاَب ِ�ـَأنِّ

ُش َعقْ َعْن َذِلَك، َ�اَن ُمِصیًبا، َ�َما َأنَُّه ِإَذا َقاَل: ِألَنَّ اْلَغَضَب ُ�شَ  ي ِظنَّـُة َعـَدِم التََّثبُّـِت ِفـِلي َوُهـَو مَ وِّ
 ."ِصیًبا َأْ�ًضااْلُحْكِم، َ�اَن مُ 

ك، ِلَم ال تحكم بین الناس وأنت غضبان؟ إما أن �جیب �الدلیل، و�كون جوا�ه سدیًدا للنهي عـن ذلـ
ألن الغضــب �شــوش، لكــن لــو ُســئل: لمــاذا ال  :أو أن �جیــب �الحكمــة التــي اســتنبطت مــن الــدلیل

هــي أن �قضــي أو فــي مكــان شــدید الحــر؟ هــل �قــول: ألن القاضــي ن ،تحكــم فــي مكــاٍن شــدید البــرد
 العلة التي تر�ط بینه و�ین ما ُنهي عنه.�وهو غضبان؟ ال �مكن، إنما �جیب 

ْلِتَفـاتِ " ُل َجَواُب التََّعبُِّد اْلَمْحِض، َوالثَّاِني َجَواُب اِال َعـَدُم ِ�َذا َجـاَز اْجِتَماُعُهَمـا وَ ْلَمْعَنـى، وَ  ِإَلـى اَواْألَوَّ
ا، َوِ�الَّ َلـْم َلـى َأنَّ ُهَناِلـَك َتَعبُّـدً عَ بُّـِد َدلَّ ى التَّعَ لتََّعبُِّد، َوِ�َذا َجاَز اْلَقْصـُد ِإَلـَتَناِفیِهَما، َجاَز اْلَقْصُد ِإَلى ا

ُه القصد إال َما َال َ�ِصحُّ اْلَقْصُد ِإَلْیـِه ِمـْن َمْعـُدوٍم  ـاٍن َأْن ُیوَجـْو ُمْمِكـأَ َ�ِصحَّ َتَوجُّ  َد َأْو َال ُیوَجـَد، َفَلمَّ
 َمْطُلوُب.ِد، َوُهَو الْ لتََّعبُّ ا ُمْطَلًقا، َصحَّ اْلَمْقُصوُد َلُه ُمْطَلًقا، َوَذِلَك ِجَهُة َصحَّ اْلَقْصدُ 
ــاِمُس: ــاْلُحْكِم، َوالْ  َواْلَخ ــُد ِ� ــِلَحٌة ُتْقَص ــِلَحِة ُمْص ــْوَن اْلُمْص ــَدةِ َأنَّ َ� ــَدٌة َمْفَس ــ َمْفَس ــَتصُّ َ� ــا َ�ْخ َذِلَك ِممَّ

ــاِرِع، َال َمَجــاَل للعقــ ــاِرُع َقــْد ِإَذا َ�ــاَن اِبــیِح، َفــالتَّْحِســیِن َوالتَّقْ  علــى قاعــدة نفــي ل فیــه، بنــاءً ِ�الشَّ لشَّ
؛ ِإِذ ًال َأْن َال َتُكـوَن َ�ـَذِلكَ ُ�ْمِكُن َعقْ  َفَكانَ  ِضُع َلَها َمْصَلَحًة، َوِ�الَّ َشَرَع اْلُحْكَم ِلَمْصَلَحٍة َما، َفُهَو اْلَوا

ِل ُمَتَسـاِوَ�ٌة َال اْألَْشَیاُء ُ�لَُّهـا ِ�النِّْسـبَ  یَهـا ِ�ُحْسـٍن وال قـبح؛ فـإذن فِ  ِلْلَعْقـِل  َقَضـاءَ ِة ِإَلـى َوْضـِعَها اْألَوَّ
قُ  ــاِرِع ِ�َحْیــُث ُ�َصــدِّ نُّ ِإَلْیــِه الــنَّْفُس، َوَتْطَمــئِ  ،لُ ُه اْلَعْقــَكــْوُن اْلَمْصــَلَحِة َمْصــَلَحًة ُهــَو ِمــْن ِقَبــِل الشَّ

ِديِّ َمـا اْنَبَنـى َعَلـى التََّعبُّـوَ بُّـِد�َّاٌت، َهـا َتعَ َصاِلُح َقْد آَل النََّظُر ِفیَها ِإَلى َأنَّ َفاْلَمَصاِلُح ِمْن َحْیُث ِهَي مَ 
 ."َال َ�ُكوُن ِإالَّ َتَعبُِّد��ا

الخمرة لمَّا �انت مباحة فیها منافع، فلما ُحرمـت ُسـلبت تلـك المنـافع، �ـان فیهـا مصـالح، ثـم ُسـلبت 
بح إنمــا یــدور مــع الــدلیل؛ ألنــه قــد ال نــدرك الحســن علــى حقیقتــه، وال تلــك المصــالح، فالُحْســن والقــ

نـــدرك القـــبح علـــى حقیقتـــه، نعـــم الفطـــر الســـلیمة المســـتقیمة والعقـــول الصـــر�حة هـــي موافقـــة للنقـــول 
وال أثـرت فیهـا  ،الصحیحة �استمرار، وال یوجد عقل صر�ح وفطرة مسـتقیمة، مـا اجتالتهـا الشـیاطین
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و�ن أدرك الحســن  ،ا یــدرك �فطرتــه، لكنــه ال �ســتقل بتشــر�ع إال �الــدلیلالخلطــة �غیــر المســلمین هــذ
 والقبح. 

ًة، َوُهوَ  َخاَوِمْن ُهَنا َ�ُقوُل اْلُعَلَماُء: ِإنَّ ِمَن التََّكاِلیِف َما ُهَو َحقٌّ هللَِِّ " َما ُهـَو َراِجٌع ِإَلى التََّعبُِّد، وَ  صَّ
ـا هللَِِّ َوَ�ُقوُلوَن ِفي َهـَذا ال .َحقٌّ ِلْلَعْبدِ  فـي عنـه ُضـِرب إذ عُ  ي قاتـل العمـد، َ�َمـا ِفـثَّـاِني: ِإنَّ ِفیـِه َحق�

ْلَطاَن ِفیَمـا ِسـَوى اَذا َبَلَغِت ُدوِد إِ مئة وُسِجن َعاًما، َوِفي اْلَقاِتِل ِغیَلًة ِإنَُّه َال عفَو ِفیِه، َوِفي اْلحُ  لسُّ
ــَو ِفیــهِ  ــِرَقِة َال َعْف ــْذِف َوالسَّ ــُه  ،اْلِقَصــاِص َ�اْلَق ــا َمــْن َل ، اَوِ�ْن َعَف ــلُ وَ ْلَحــقُّ ــِة  َال ُ�ْقَب ــاِئِع اْلَجاِرَ� ِمــْن َ�

ِة َعْن  ـا َلـُه ْن َ�اَنـْت َبـ، َو�ِ ةّلقـُمطَ الاْلَمْرَأِة ِإْسَقاُط اْلُمَواَضَعِة َوَال ِمْن ُمْسِقِط اْلِعدَّ َمـا وَ َراَءُة َرِحِمَهـا َحق�
 ."َأْشَبَه َذِلكَ 

ل العـدد و�ن �ان حق�ا له، قد ُتعلم بـراءة الـرحم �حیضـة، وُجعـ ،االستبراءال �ملك إسقاط العدة و لكن 
، مـع أن الـرحم یبـرأ بـدونها، �أقـل مـن ذلـك ممـا اثالث حیض أو ثالثة أشهر أو أر�عة أشهر وعشـرً 

ا هو حق الزوج، الزوج له حق؛ ولذلك تحد علیه المرأة أر�عة أشـهٍر وعشـر، بـل ُ�جـزم ببـراءة رحمهـ
مـع أن الـزوج ال �ملـك إسـقاطه، لـو قـال: زوجتـي لیسـت حبلـى، زوجتـه �جـزم �أنهــا �أقـل مـن ذلـك، 

لیسـت حبلــى، فــإذا طلقهـا �قــول: مــا تحتـاج أن تعتــد، ألیســت العـدة لبــراءة الــرحم؟ ومـن أجــل حقــي؟ 
تعلـق من أجل المراجعة؟ أنا متنازل؛ نقول: ما تملك التنـازل، و�ـذلك فیمـا یتعلـق بذاتـه، إذا �ـان یو 

�ملك أن یتصرف فیما یتعلق بذاته، �تبرعه �شيء من أجزائـه، هـو ال �ملـك، مـا �ملـك  بزوجته، ال
طیــه أو یتمنــى أن �ع ،أو العــالم الفالنــي الــذي �جلــه ،أو صــد�قه ،أو أخــوه ،أو أبــوه ،أن یتبــرع، أمــه

 .، نعممن أ�امه، ال �ملك أن یتبرع له �شيء؛ ألنه ال �ملك نفسه
الَِّة َعَلى اْعِتَباِر التََّعبُّ َوَما َأْشَبَه َذِلَك ِمَن الْ " َع اْلُحْكُم، َمْعَنى الَِّذي ِألَْجِلِه ُشرِ ْن ُعِقَل الْ ِد َو�ِ َمَساِئِل الدَّ

ِ، َفُهـَو هللَِِّ  ِ، َفِإنَّ َما ُهـَو هللَِّ ا هللَِّ  ِمـْن ْلَعْبـِد، َفَراِجـٌع ِإَلـى للااَِّ َمـا َ�ـاَن لِ ، وَ فقد صار إذن ُ�لُّ َتْكِلیٍف َحق�
ـ َأْن َال َ�ْجَعـَل للعبـد حْذ َ�ـاَن هللَِِّ ؛ إِ للااَِّ َهِة َحقِّ للااَِّ ِفیِه، َوِمْن ِجَهِة َ�ْوِن َحقِّ اْلَعْبِد ِمْن ُحُقوِق جِ  ا ق�

 ."أصالً 
لمـا  ن العبد �ملك فیما ُشرع من أجـل مصـلحته �ملـك التنـازل عنـه أ�حنـا الر�ـا �التراضـي،إ :إذا قلنا

أدفـع، نقـول: ال، مـا �كفـي التراضـي،  أن ة حقي منـع الر�ـا، أنـا مسـتعد�قول الشرع من أجل وصیان
 التراضي شرط لمصلحة البیع، لكنه ال �حل محرًما.  

 َسـَدةَمفْ  تْمـلِ عَ  ٍق"،َد ِ�ـِإْطَال "ِإنَّ النَّْهَي َ�ْقَتِضـي اْلَفَسـااْلُعَلَماِء:  نومن هذا الموضع �قول �ثیر م"
 ."النَّْهِي َأْم َال 

 .ُعِلَمْت 
 النهي أم ال". مفسدةُ  ْت مَ لِ عُ "
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أنـه قـد  رى لعلـم مـن یـاهـذا قـول الظاهر�ـة، مطلًقـا، لكـن مـن أهـل  "النَّْهي َ�ْقَتِضـي اْلَفَسـاَد ِ�ـِإْطَالٍق"
 ك الجهـة، وقـد ال �قتضـي إذا انفكـت الجهـة، فقـد یـرد األمـر والنهـي لكـن�قتضي �إطالق إذا لم تنف

 ر. صوَّ ُیتَ من جهات، من جهة منفكة، وحینئٍذ 
�عني اإلنسان �صلي و�یده خاتم ذهب، هو مأمور �الصالة ومنهي عـن التخـتم �الـذهب، هـل لهـذا 

 أثر في الصالة؟ 
 طالب: ال.

لــیس لــه أثــر، لكــن إذا عــاد النهــي إلــى  ذات المنهــي عنــه، منهــي عــن الســجود لصــنم فســجد، هــذا 
ثر أو إلى شرطها فإنه یـؤ  ،نها�قتضي البطالن والفساد، إذا عاد إلى جزٍء مؤثر في الصالة إلى ر�

 فیهــا فســاًدا؛ ألننــا نعتبــر أن هــذا الشــرط ُملغــى، أو هــذا الــر�ن غیــر موجــدود؛ ألنــه منهــي عنــه وال
 یتجه األمر والنهي في آٍن واحد، فحینئٍذ �كون النهي مؤثًرا.

َبُب الَِّذي ألجلـه نُ " ـاْنَتَفى السَّ ـِألَ  ؛ياهِ هـي عـن العمـل أوال، ُوُقوًفـا َمـَع َنْهـِي النَّ ْنِتَهـاُء نَّـُه َحقُّ ُه، َواِال
ْرِعيُّ ِفي النَّْهِي، َفِإَذا َلْم َ�ْحُصْل، َفاْلَعَمُل  یـٍف َال َقْد َثَبَت َأنَّ ُ�ـلَّ َتْكلِ ِإْطَالٍق، فَ اِطٌل �ِ �َ ُهَو اْلَقْصُد الشَّ

  َوَساِئِر اْلِعَباَداِت.الطََّهاَراتِ �َ ِنیٍَّة  َ�ْخُلو َعِن التََّعبُِّد، َوِ�َذا َلْم َ�ْخُل، َفُهَو ِممَّا َ�ْفَتِقُر ِإَلى
ـا یَّـٍة، َوِهـيَ ُدوِن نِ ِبـِإالَّ َأنَّ التََّكاِلیَف الَِّتـي ِفیَهـا َحـقُّ اْلَعْبـِد ِمْنَهـا َمـا َ�ِصـحُّ  ِرِع الَِّتـي َفِهْمَنـا ِمـَن الشَّ

 ."ِفیَها َتْغِلیَب َجاِنِب اْلَعْبدِ 
لـى هذه ال تحتاج إلى نیة، تدفع أو یؤخـذ منـك الحـق وُ�ـدفع إ أداء الدیون ورد الودائع والمغصوب،

صــاحبه �ســقط، وال یلــزم أن �كــون �طوعــك أو اختیــارك أو نیتــك، ال، لكــن الثــواب والعقــاب ُمرتــب 
 على القصد.

دیــن مــثًال لشــخص أو غصــبت شــیًئا، جــاء ولــدك مــن �ــاب البــر �ــك واخــتلس هــذا  ز�ــاة أو علیــك
 الشيء وأعاده إلى صاحبه. في الدنیا ال ُتطالب �ه، انتهى، وقد تموت وأنـت مـا عرفـت أنـه مـردود

على أنه عندك، ومقفل علیه، جاء الولد وأخذه من المكـان ودفعـه لصـاحبه، أنـت  إلى صاحبه بناءً 
و أدنیا، ســقط الحــق، لكــن تــأثم أو مــا تــأثم؟ تــأثم، و�ذا �نــت مــدیًنا فُأخــذ منــك مــا تطالــب �ــه فــي الــ

لكــن ال تــؤجر علــى أداء هــذا الــدین، لكــن إذا نو�ــت بــرد الغصــب،  ،أدیتــه مــن غیــر نیــة فإنــه �ســقط
ه التو�ــة واالســتغفار والنــدم والبــراءة مــن هــذه المظلمــة، و�ــذلك الــدیون وغیرهــا فإنــك تــؤجر علــى هــذ

 النیة.
َفَقــاِت اْلَواِجَبــِة، َوِمْنَهــا َمــَكــرَ " ــٍة، َوَذِلــَك َمــا َفِهْمَنــحُّ ِإالَّ بِ ا َال َ�ِصــدِّ اْلَوَداِئــِع َواْلَمْغُصــوِب َوالنَّ ا ِفیــِه ِنیَّ

 ."َتْغِلیَب َحقِّ للااَِّ 
ــَالمُ -والــدلیل علــى صــحة مــا لــم �قتــرن �النیــة أن النبــي  ــَالُة َوالسَّ ي قــال لهنــد امــرأة أبــ -َعَلْیــِه الصَّ

ن �عنــي ولــو مــن غیــر علمــه، األصــل مــ »مــن مالــه مــا �كفیــِك وولــدك �ــالمعروف خــذي«ســفیان: 
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مـادام رجـل شـحیح �حصـل مشـاكل إذا علـم، لكـن مـن غیـر  غیر علمه، و�ال �ان �حصـل مشـاكل،
 علمه.

ـْیِد، َوالَِّتـي لزََّكـاِة َوالـذََّ�اِئِح َوال؛ َ�ا للااَِّ یَب َحقِّ َوِمْنَها َما َال َ�ِصحُّ ِإالَّ ِبِنیٍَّة َوَذِلَك َما َفِهْمَنا ِفیِه َتْغلِ " صَّ
 "َهالعْ فِ  ِإنَّ ٍة َال ُیَثاُب َعَلْیَها، فَ َتِصحُّ ِبُدوِن ِنیٍَّة ِإَذا ُفِعلت ِ�َغْیِر ِنیَّ 

 فإْن َفَعَلَها.
، َوَهـَذا ُروُك ِإَذا ُتِر�ـت ِبِنیَّـةٍ َ�ـَذِلَك التُّـَلْیَهـا، وَ عَ ِبِنیَّـِة اِالْمِتَثـاِل َوِهـَي ِنیَّـُة التََّعبُّـِد، ُأِثیـَب "فإْن َفَعَلَهـا  

، َلمَ حَ ُمتََّفٌق َعَلْیِه، َوَلْو َ�اَنْت ُحُقوًقا ِلْلِعَباِد خاصة ولم �كن هلل فیها  َواُب ِفیَها َأْصًال؛ ا َحَصَل الثَّ قٌّ
 وٌر ِبَهـا، َواْلَمـْأُموُر ِ�ـهِ َسـَبٌة َمـْأمُ َي ُمْكتَ ِألَنَّ ُحُصوَل الثََّواِب ِفیَها َ�ْسَتْلِزُم َ�ْوَنَها َطاَعـًة ِمـْن َحْیـُث ِهـ

ٌب ِإَلى للااَِّ ِ�ِه، َوُ�لُّ َطاَعٍة ِمْن َحْیُث ِهَي َطاَعٌة هللَِِّ  یٍَّة، َفَهـِذِه َباَدٍة ُمْفَتِقَرٌة ِإَلى نِ عِ ٌة، َوُ�لُّ  ِعَبادَ ُمَتَقرَّ
 . اْألُُموُر ِمْن َحْیُث هي طاعة مفتقرة إلى نیة

ًة، َومِ َفِإْن    َحَصـَل ِفیَهـا الثَّـَواُب؛ َال قِّ اْلَعْبـدِ حَ ْن ِجَهِة ِقیَل: ِإنََّما ُأِمَر ِبَها ِمْن َحْیُث َحقِّ اْلَعْبِد َخاصَّ
ً�ا ِبَها.   ِمْن َ�ْوِنَها َطاَعًة ُمَتَقرَّ

ِد  َحقَّ اْلَعْبِد َحاِصٌل ِ�مُ یَِّة؛ ِألَنَّ وِن النِّ ِقیَل: َهَذا َغْیُر َصِحیٍح؛ ِإْذ َلْو َ�اَن َ�َذِلَك؛ َلَصحَّ الثََّواُب ِبدُ  َجـرَّ
 ."ى ِنیَّةٍ اْلِفْعِل ِمْن َغْیِر ِنیٍَّة، َلِكنَّ الثََّواَب ُمْفَتِقٌر ِفي ُحُصوِلِه ِإلَ 

 .»ال �النیاتإنما األعم«لعموم: 
لـیس َ�ـَذِلَك و ْغُصـوَب �رهـا،  ِمْنـُه اْلمَ ُأِخذَ  َذاَوَأْ�ًضا، َفَلْو َحَصَل الثََّواُب ِ�َغْیِر ِنیٍَّة، َألُِثیَب اْلَغاِصُب إِ "

َواُب َأنَّ النِّیََّة َشْرطٌ  َراَدُة ُهَنـا ِعَباَدًة، َوالنِّیَُّة اْلُمـ ِن اْلَعَملِ  ِفي َ�وْ ِ�اتَِّفاٍق َوِ�ْن َحَصَل َحقُّ اْلَعْبِد، َفالصَّ
ــانَ  ــِه، َوِ�َذا َ� ــِر للااَِّ َوَنْهِی ــاِل ِألَْم ــُة اِالْمِتَث ــ ِنیَّ ــَذا َجاِرً� ــلِّ َه ــي ُ� ــا ِف ــٍل َوَت ــي اْألَعْ  ِفْع ــَت َأنَّ ِف ــاِل ْرٍك، َثَب َم

 ْلَمْسَأَلِة.ِدٌس ِفي اَوُهَو َدِلیٌل َسا اْلُمَكلَِّف ِبَها َطَلًبا َتَعبُِّد��ا َعَلى اْلُجْمَلِة.
وَن َمـُل َمـْن َلـْم ینـِو، َأْو َ�ُكـَال َ�ِصـحَّ عَ  َوَأنْ ، َفِإْن ِقیَل: َفَیْلَزُم َعَلى َهَذا َأْن َ�ْفَتِقَر ُ�لُّ َعَمٍل ِإَلى ِنیَّـةٍ 

 ."َعاِصًیا
صـح النیة لتكون عبادة، أما في العادات فت منال �صح عمل من لم ینِو في العبادات، وال بد فیها 

 بال نیة، لكن الثواب مرتب على النیة.
، تََّعبُّـِد ِهـَي اْلُمَغلََّبـةَ كـون ِجَهـُة الب، وقـد � ُهـَو المغلَّـِقیَل: َقْد َمرَّ َأنَّ َما ِفیِه َحقُّ اْلَعْبِد َتاَرًة َ�ُكونُ "

ِ�َغْیـِر  ِد، َفَحقُّ اْلَعْبِد َ�ْحُصـلُ َهُة اْلَعبْ جِ َب ِفیِه َفَما َ�اَن اْلُمَغلَُّب ِفیِه التََّعبُُّد، فمسلَّم َذِلَك ِفیِه، َوَما ُغلِّ 
ْن ِتْلـَك ى ِجَهـَة اْألَْمـِر، َفُهـَو ِمـ، َفِإْن َراَعـ هللَِِّ َوَال َ�ُكوُن ِعَباَدةً  ،یَّةٍ ِنیٍَّة، َفَیِصحُّ اْلَعَمُل ُهَنا ِمْن َغْیِر نِ 

ــٍة، َأْي: َال َ�ِصــیُر ِعَبــادَ  ــةِ  ًة ِإالَّ اْلِجَهــِة ِعَبــاَدٌة، َفــَال ُبــدَّ ِفیــِه ِمــْن ِنیَّ ــُه َیْلــَزُم ِفیــِه اِ�النِّیَّ ــُة َأْو ، َال َأنَّ لنِّیَّ
ــ ــُر ِإَلْیَه ــیَّرَ َ�ْفَتِق ــاِل َص ــي اِالْمِتَث ــَة ِف ــى َأنَّ النِّیَّ ــْل ِ�َمْعَن ــا، َب ــاْتُه ِعَب ــاًال لِ  اَدًة، َ�َم ــَرَض اْمِتَث ــِر ِإَذا َأْق ْألَْم

، َوَ�َذلِ  ـرَ َك اْلبَ ِ�التَّْوِسَعِة َعَلى اْلُمْسِلِم، َأْو َأْقَرَض ِ�َقْصٍد ُدْنَیِويٍّ ـْرُب ْیـُع َوالشِّ َكـاُح النِّ وَ اُء، َواْألَْكـُل َوالشُّ
 .َوالطََّالُق َوَغْیُرَها
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َلُف   ُ َعْنُهمْ -َوِمْن ُهَنا َ�اَن السَّ ْألَْعَمـاِل، َوَ�َتَوقَُّفـوَن یَّاِت ِفي اَضاِر النِّ ِإحْ  ُیَثاِبُروَن َعَلى -َرِضَي للااَّ
 ."َعْن ُجْمَلٍة ِمْنَها َحتَّى َتْحُضَرُهمْ 

جـب علیــه، فـإن اشـترى مــا �حتاجونـه �غیــر هــذا �ف�عنـي الشـخص إذا أنفــق علـى نفســه وأهلـه وولـده 
 نیة سقط اإلثم عنه والواجب، لكن ال یؤجر، �عض الناس �ستحضر حتى أنه �فرِّق بین األوقات. 
النــاس �شــترون مــا �حتاجونــه فــي رمضــان قبــل رمضــان، فــي آخــر شــعبان، قبلــه بیــومین أو ثالثــة، 

ألن نفقــــة  ؛إال إذا دخـــل الشــــهرقبـــل الزحــــام، �عـــض النــــاس �قـــول: ال، ال أشــــتري هـــذه الحاجــــات 
علــى  ازائــدً  اعلــى مجــرد األجــر، قــدرً  ازائــدً  ارمضــان مضــاعفة، أجرهــا مضــاعف، و�قصــد بــذلك قــدرً 

 واألجر مرتب علیه، المضاعفة �قصد، والناس مثلما قلنا: ُمعطى ومحروم. ،مجرد إسقاط الواجب
  َتَعـاَلى، َوُهـَو ِجَهـةُ للااَِّ  َعـْن َحـقِّ ْیَس �خـالٍ ُحْكٍم َشْرِعيٍّ َلـ َوَ�َتَبیَُّن ِبَهَذا ُأُموٌر، ِمْنَها َأنَّ ُ�لَّ  َفْصٌل:"

اِمـرِِه َواْجِتَنـاُب ، َوِعَباَدُتُه اْمِتَثاُل َأوَ ِ�ِه َشْیًئا ْشِرُ�واَوَال �ُ  ،التََّعبُِّد، َفِإنَّ َحقَّ للااَِّ َعَلى اْلِعَباِد َأْن َ�ْعُبُدوهُ 
ًدا َجاَء َمـا َظـاِهُرُه َأنَّـُه َحـقٌّ ِلْلَعْبـِد مُ  َنَواِهیِه ِ�ِإْطَالٍق، َفِإنْ  َلـى َك ِ�ـِإْطَالٍق، َبـْل َجـاَء عَ َلـْیَس َ�ـَذلِ فَ َجـرَّ

ْنَیِو�َِّة.  َتْغِلیِب َحقِّ اْلَعْبِد ِفي اْألَْحَكاِم الدُّ
ــا َعــاِجًال وَ  ــا آَكَمــا َأنَّ ُ�ــلَّ ُحْكــٍم َشــْرِعيٍّ َفِفیــِه َحــقٌّ ِلْلِعَبــاِد ِإمَّ ــِر�َعَة ِإنَّ  ، ِبَنــاءً ِجــًال ِ�مَّ َمــا َعَلــى َأنَّ الشَّ

ِ�ـِه  ا َعَبُدوُه َوَلـْم ُ�ْشـِرُ�واى للااَِّ ِإذَ اِد َعلَ َحقُّ اْلِعبَ «ُوِضَعْت ِلَمَصاِلِح اْلِعَباِد، َوِلَذِلَك َقاَل ِفي اْلَحِدیِث: 
َبُهمْ   ِلْلُمَكلَّـِف، ْرِع َأنَُّه َال ِخَیَرَة ِفیهِ َم ِمَن الشَّ ُه َما ُفهِ َأنَّ  "للااَِّ  َتْفِسیِر "َحقِّ َوَعاَدُتُهْم ِفي  »َشْیًئا َأالَّ ُ�َعذِّ

ْنَیا، َفـِإنْ ًعـا ِإَلـى َمَصـَن َراجِ َما َ�ـا َوَحقُّ اْلَعْبِد"َكاَن َلُه َمْعًنى َمْعُقوٌل َأْو َغْیُر َمْعُقوٍل، "  اِلِحِه ِفـي الـدُّ
" ِعْنـَدُهْم التََّعبُّـدِ ، َوَمْعَنـى "نَُّه َحـقٌّ هللَِِّ َلْیِه أَ  ِمْن ُجْمَلِة َما ُ�ْطَلُق عَ َكاَن ِمَن اْلَمَصاِلِح اْألُْخَرِو�َِّة، َفُهوَ 

ــاَداِت رَ  ــاُه َعَلــى اْلُخُصــوِص، َوَأْصــُل اْلِعَب ــُه َمــا َال ُ�ْعَقــُل َمْعَن ، َوَأْصــُل اْلَعــاَداِت َلــى َحــقِّ للااَِّ اِجَعــٌة إِ َأنَّ
 ."ادِ َراِجَعٌة ِإَلى ُحُقوِق اْلِعبَ 

ن حــق هللا علــى العبــاد: أ«وحــق العبــاد علــى هللا: تفســیر  ،�عنــي جــاء تفســیر حــق هللا علــى العبــاد
ألن  م الحقـوق حقـوق هللا، واكُتفـي �أعظمهـاهـذا أعظـم الحقـوق، أعظـ »وال �شر�وا �ه شـیًئا�عبدوه 

لعظمــه، فیــه النجــاة، و�تر�ــه الهــالك، وهنــاك حقــوق أخــرى، لكنهــا �ــال شــيء �النســبة لهــذا الحــق 
 فاقتصر علیه. 

ولـى أن یهمه �الدرجة األ »امن ال �شرك �ه شیئً أال �عذب «حق العباد: العبد إنما یتسشرف نجاته 
ــ ن العــذاب؟ �عنــي �ــون اإلنســان �خــرجنعــم یهمــه أن ُیــنعَّم، لكــن أیــن النعــیم مــال ُ�عــذَّب،  ، ال ا�فاًف

هـذا أفضـل بـال شـك، لكـن اإلشـكال فـي ینعم وال �عذب، األمـر سـهل، �ونـه ُیـنعَّم ز�ـادة علـى ذلـك ف
 كونه ُ�عذَّب، واإلنسان �فر من العذاب قبل أن �طلب النعیم.

 ُة َأْقَساٍم: َثَالثَ َواْألَْفَعاُل ِ�النِّْسَبِة ِإَلى َحقِّ للااَِّ َأْو َحقِّ اْآلَدِميِّ  َفْصٌل:"
ِ َخاِلًصا َ�اْلِعَباَداِت، َوَأْص  َأَحُدَها: َم، بُُّد َ�مَ ُلُه التَّعَ َما ُهَو ُحقٌّ هللَِّ ؛ ِإَذا َطاَبَق اْلِفْعُل اْألَ فَ ا َتَقدَّ ْمَر، َصحَّ

؛ َفَال.   َوِ�الَّ
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ِلیُل َعَلى َذِلَك َأنَّ التََّعبَُّد َراِجٌع ِإَلى َعَدِم َمْعُقوِلیَّ   اْلِقَیـاِس، ُث َال َ�ِصحُّ ِفیِه ِإْجَراءُ َنى، َوِ�َحیْ ِة اْلَمعْ َوالدَّ
ــاِرِع ِفیــِه اْلوُ َوِ�َذا َلــْم �ُ  ى، َفــِإَذا وَ ْنــَد َمــا َحــدَّ ُقــوُف عِ ْعَقــُل َمْعَنــاُه َدلَّ َعَلــى َأنَّ َقْصــَد الشَّ َقــَع ُه َال َیَتَعــدَّ

ــ َم َأنَّ ُمَخاَلَف ــدَّ ــْد َتَق ــاَلَف، َوَق ــاِرِع َوِ�ْن َال؛ َخ ــَد الشَّ ــاَبَق َقْص ــدِ َط ــاِرِع َة َقْص ــدم مُ  الشَّ ــِل، فع ــٌل ِلْلَعَم ْبِط
  مر مبطل للعمل.مطا�قة األ

ـاِرِع اْلُوُقـوُف عنـد مـى َأنَّ َقْصـِلیٍل َعَلـَوَأْ�ًضا؛ َفَلْو َفَرْضَنا َأنَّ َعَدَم َمْعُقوِلیَِّة اْلَمْعَنى َلْیَس ِبـدَ  ا َد الشَّ
ــَوَعــَدُم تَ  ،ةُ ْلَبــَراءَ َوِ�ْن َلــْم َتْحُصــْل ا ،حــده الشــارع، فیكفــي فــي ذلــك عــدم تحقیــق اْلَبــَراَءِة ِمْنــهُ  ِق َحقُّ

ِ�ِفْعٍل  ِب اْلُخُروِج َعِن اْلُعْهَدةِ وِجٌب ِلَطلَ مُ َراَءِة اْلَبَراَءِة ِمْنُه ِإْن َلْم َتْحُصْل اْلُمَطاَ�َقُة، َوَعَدُم َتْحِقیِق اْلبَ 
 ."ُمَطاِبٍق، َال ِ�ِفْعٍل َغْیِر ُمَطاِبقٍ 

رع مــن نــه ال یز�ــد ممــا ُشــإذا ُأمــر اإلنســان فعلیــه أن �ــأتي �مــا ُأمــر �ــه، �المطا�قــة، وال �عنــي هــذا أ
 جنس المأمور �ه.

�ـه  �عني فرق بین أن �أتي �ما ُأمر �ه مطا�قًة من غیر ز�ـادة وال نقصـان، و�ـین أن �ـأتي �مـا ُأمـر
و�ز�د من جنس المأمور �ه مما ُأمر �ه أو ینقص عما أمر �ه، أو یز�د من جنس المأمور �ـه ممـا 

 مر �ه.ؤ لم یُ 
لیهـا ر�ًعا وال یز�د، و�ین من یز�د علیها الراتبة، و�ین من یز�ـد ع�عني فرق بین من �صلي الظهر أ

 خامسة، و�ین من ینقصها فیجعلها ثالًثا، فروق بین هذه التصرفات.
ةِ َعـْقَتِضـي �َ َوالنَّْهُي ِفي َهَذا اْلِقْسِم َأْ�ًضا َنِظیـُر اْألَْمـِر، َفـِإنَّ النَّْهـَي " ؛ اْلِفْعـِل اْلَمْنِهـيِّ َعْنـهُ  َدَم ِصـحَّ

ِهـيَّ َعْنـُه ْقَتِضي َأنَّ اْلِفْعَل اْلَمنْ النَّْهَي �َ  ا ِألَنَّ ِإمَّا ِبَناًء َعَلى َأنَّ النَّْهَي َ�ْقَتِضي اْلَفَساَد ِ�ِإْطَالٍق، َوِ�مَّ 
ـا ِ�َأْصـِلِه، َ�ِزَ�ـاَدِة َصـَالٍة سَ  ـاِرِع، ِإمَّ ـَالةِ ا َأْو َتـْركِ  اِدَسـٍة،َغْیُر ُمَطاِبٍق ِلَقْصِد الشَّ ـا ِبَوْصـِفهِ لصَّ ، ، َوِ�مَّ

ُجودِ  ُكوِع َوالسُّ  ."َكِقَراَءِة اْلُقْرآِن ِفي الرُّ
إلنسـان قراءة القرآن مـأمور �قراءتـه، لكـن ال بـد مـن مراعـاة الزمـان والمكـان والحـال، فـال �قـرأ انعم، 

ن، آوهو راكع وهو ساجد؛ ألنه ثبت النهي عن ذلك، ال �قرأ القـرآن فـي األمـاكن التـي ال تلیـق �ـالقر 
و لهــذا ال �قــرأ القــرآن فــي مكــاٍن أو فــي زمــاٍن أو فــي حــاٍل ُشــغل فیــه �غیــره ممــا ُعــیِّن لهــذا المكــان أ

ــدً   �مجــرد تالوتــه، االزمــان أو لهــذه الحــال، و�ن �ــان القــرآن أفضــل الكــالم وأفضــل األذ�ــار، ومتعب
 �خالف غیره من الكالم.

ـُجودِ َوِ�مَّا ِبَوْصِفِه، َ�ِقَراَءِة اْلُقـْرآِن ِفـي ال" ُكـوِع َوالسُّ ـ ،رُّ اَن ِت اْلَمْكُروَهـِة؛ ِإْذ َلـْو َ�ـي اْألَْوَقـاِفـَالِة َوالصَّ
ــِه أو أذن فیــه، فــإن اإلذن هــو المعــرِّف ــَر ِ� ــُه، َوَألُِم ــْم ینــَه َعْن ــ َأوًَّال  َمْقُصــوًدا َل ــَال ِ�َقْصــِد الشَّ اِرِع َف

اهُ   ."َتَتَعدَّ
ع �قصــده، و�ذا نهــى عــن شــيء عرفنــا أن الشــارع إذا أذن �شــيء أو أمــر �ــه عرفنــا أن الشــار  ،نعــم

 �قصد تر�ه.
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ُح اْلَمْنِهــيَّ َعْنــُه َ�ْعــَد اْلُوُقــ" ؛  ِ�ــِه ِمــْن َغْیــِر اْلُمَطــاِبقِ  اْلَمــْأُمورَ وِع، َأوِ َفَعَلــى َهــَذا ِإَذا َرَأْیــَت َمــْن ُ�َصــحِّ
ِة اْألَْمِر َأْو النَّْهِي ِعْنَدُه، َو�ِ   ."َحْتٍم َوَال َنْهٍي َحْتمٍ  ْیَس ِ�َأْمرٍ نَُّه لَ مَّا أَ َفَذِلَك ِإمَّا ِلَعَدِم ِصحَّ

فیتـرك  ،فیفعـل المنهـي عنـه، وقـد �كـون هـذا األمـر لالسـتحباب ،�عنـي قـد �كـون هـذا النهـي للكراهـة
 المأمور �ه.

ـَالةِ " ، َ�الصَّ  وَ�ِة ِبَنـاًء َعَلـى اْلَقـْولِ ُصـاِر اْلَمغْ ِفـي الـدَّ  َوِ�مَّا ِلُرُجوِع ِجَهـِة اْلُمَخاَلَفـِة ِإَلـى َوْصـٍف ُمْنَفـكٍّ
ــا ِلَعــدِّ النَّاِزَلــِة مــن �ــاب المفهــوم والمعنــى  ْنِفَكــاِك، َوِ�مَّ ِة اِال ِلِح، َفَیْجــِري َعَلــى ِل ِ�اْلَمَصــاْلُمَعلَّــاِ�ِصــحَّ

 ُة.ُحْكِمِه، َوَقْد َمرَّ َأنَّ َهَذا َقِلیٌل، َوَأنَّ التََّعبَُّد ُهَو اْلُعْمدَ 
ــُب فِ َو ُمْشــَتِمٌل َعَلــى َحــقِّ للااَِّ َوَحــقِّ اْلَعْبــِد، َواْلمُ َمــا ُهــ َوالثَّــاِني: ى ، َوُحْكُمــُه َراِجــٌع ِإَلــیــِه َحــقُّ للااَِّ َغلَّ

ِل؛ ِألَنَّ َحـــقَّ اْلَعْبـــِد ِإَذا َصـــاَر مطََّرًحـــا َشـــْرًعا، َفُهـــَو َ�غَ   ْذ َلـــِو اْعُتِبـــَر َلَكـــاَن ُهـــوَ ْعَتَبـــِر؛ إِ ْیـــِر اْلمُ اْألَوَّ
ْلَقْتـِل ِلَغْیـِر َضـُروَرٍة  َنْفِسـِه لِ ي ِإْسـَالمِ ِلْلَعْبِد ِخَیـَرٌة ِفـ َر، َواْلَفْرُض ِخَالُفُه �قتل النفس؛ إذ لیساْلُمْعَتبَ 

  ."َشْرِعیٍَّة َ�اْلِفَتِن َوَنْحِوَها
ــه، إال فــي وقــت الفــتن التــي تتطلــب إمــا أن ُتقتــل أو تقتــل  ال �جــوز ألحــد أن �ستســلم لمــن أراد قتل

 سهمن ُقتل دون نف«ال �جوز �حال،  ؟لم، أما في أوقات السعة، فیسلم نفسه ألن �قتلحینئٍذ تستس
   .»فهو شهید

ــ" ــَر اْلُمَط ــْأُموَر َغْی ُح اْلَمْنِهــيَّ َأِو اْلَم ــَت َمــْن ُ�َصــحِّ ــِإَذا َرَأْی ــَف ــَذِلَك ِلْألُُمــوِر الثََّال َد اْلُوُقــوعِ اِبِق َ�ْع ــِة ؛ َف َث
َهاَدُة ِ�َأنَّ َحقَّ اْلَعْبِد ِفیهِ اْألَُوِل، َوِألَْمٍر َراِ�ٍع   ُمَغلَُّب. ُهَو الْ َوُهَو الشَّ

ــاِن َوَحــقُّ اْلَعْبــِد ُهــَو اْلُمَغلَّــ َوالثَّاِلــُث: ــُة اْلَمْعَنــى، َفــِإَذا َطــُلُه َمْعُقو ُب، َوَأْصــَمــا اْشــَتَرَك ِفیــِه اْلَحقَّ اَبَق ِلیَّ
ــ ــَال ِإْشــَكاَل ِف ِة؛ ِلُحُصــوِل َمْصــُمْقَتَضــى اْألَْمــِر َوالنَّْهــِي َف ــحَّ ــَذلِ َلَحِة الْ ي الصِّ ــِد ِب َك َعــاِجًال َأْو آِجــًال َعْب

ْبـِد؛ َلـى َتْحِصـیِل َمْصـَلَحِة اْلعَ ُمَحاَفَظـُة عَ ُلُه الْ َحْسَبَما َیَتَهیَُّأ َلُه، َوِ�ْن َوَقَعِت اْلُمَخاَلَفُة َفُهَنا َنَظٌر؛ َأْص 
ْو ْحُصـُل ِعْنـَد اْلُمَطاَ�َقـِة أَ َمـا َ�ـاَن �َ  َلـى َحـدِّ َعْبـِد َوَلـْو َ�ْعـَد اْلُوُقـوِع عَ َفِإمَّا َأْن َ�ْحُصَل َمَع َذِلَك َحقُّ الْ 

ارِ َمْقُصودَ  َأْبَلَغ، َأْو َال؛ َفِإْن َفَرَض َغْیَر َحاِصٍل؛ َفاْلَعَمُل َ�اِطٌل؛ ِألَنَّ   -ْم َ�ْحُصْل، َوِ�ْن َحَصـلَ ِع لَ  الشَّ
َبِب اَوَال َ�ُكوُن ُحُصوُلُه ِإالَّ ُمَسبِّ  َتَفـَع ُمْقَتَضـى النَّْهـِي َصـحَّ َوارْ  -فِ ْلُمَخالِ ًبا َعْن َسَبٍب آَخَر َغْیِر السَّ

ُح َماِلـٌك َبْیـَع اْلُمـ ؛ِ�النِّْسَبِة ِإَلى َحقِّ اْلَعْبدِ  ْهـَي ِألَْجـِل ُه اْلُمْشـَتِري؛ ِألَنَّ النَّ َذا َأْعَتَقـإِ  ،َدبَّرِ َوِلَذِلَك ُ�َصحِّ
 ."وكِ قِّ اْلَمْملُ حَ ِة ِإَلى َفِإَذا َحَصَل، َفَال َمْعَنى ِلْلَفْسِخ ِعْنَدُه ِ�النِّْسبَ َفْوِت اْلِعْتِق، 

بـاع، أما المدبَّر الذي �عتق دبر حیـاة سـیده �عنـي إذا مـات، فقـال: إذا مـت فـالن حـر، المـدبَّر مـا ی
 البیـع مـن أجـلهذا األصل، لكن إذا أراد شـراءه مـن یر�ـد عتقـه منجـًزا صـح بیعـه، لمـاذا؟ ألن منـع 

 العتق، العتق المؤجل، فإذا �ان العتق �كون معجًال فمن �اب أولى.
ـَقَط ُذو ااْلَغْیـِر ِإَذا َأْسـ َوَ�َذِلَك َ�ِصحُّ اْلَعْقُد ِفیَمـا َتَعلَّـَق ِ�ـِه َحـقُّ " ْضـَناُه ُه؛ ِألَنَّ النَّْهـَي َقـْد َفرَ ْلَحـقِّ َحقَّ

ُح اْلَعَمـَل ٌة، َفِإَذا َرَأْیَت َمْن ُ�َص ْسِم َ�ِثیرَ َذا اْلقِ اِطِه؛ َفَلُه َذِلَك، َوَأْمِثَلُة هَ ِلَحقِّ اْلَعْبِد، َفِإَذا َرِضَي ِ�ِإْسقَ  حِّ
 ."اْلُمَخاِلَف َ�ْعَد الوقوع؛ فذلك ألحد األمور الثالثة
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قیمتهــا ملیــون ر�ــال، حــال علیهــا الحــول قلنــا: تجــب فیهــا  ،لــو أن شخًصــا عنــده عمــارة �عــدها للبیــع
ن ألًفــا، لــو قــال: وقــت حلــول الحــول تــوزع بــین الفقــراء �لهــا، مــاذا نقــول؟ هــل و ة وعشــر الز�ــاة خمســ

ذل بـنه تجب الز�اة علیه؟ ال، لماذا؟ ألن الز�ـاة ووجـوب الز�ـاة صـیانة لحـق الفقـراء، وهـذا إ :نقول
مثل هذا یتهرب مـن الز�ـاة؟ صـنیعه هـذا مـن أجـل أن یتهـرب مـن  :أكثر مما ُطلب منه، هل نقول

ب علیه ال، فمثله بیع المدبر ُمنع من أن �عتق هذا العبد ولو �عد حین، فإذا �ان بیعه یترتالز�اة؟ 
 عتقه فوًرا ُأجیز.

ْنَیا َمْخُلوَقًة؛ ِلَیْظَهرَ  اْلَمْسَأَلُة اْلِعْشُروَن:"  ."َتْینِ َثُر اْلَقْبَض ِفیَها أَ  َلمَّا َ�اَنِت الدُّ
ضــة، مــا �مكــن أن یبــین أصــحاب القب »وال أ�ــالي ، وهــؤالء فــي الجنــةهــؤالء فــي النــار وال أ�ــالي«

 ،قبضــة الیمــین مــن قبضــة الشــمال إال بوجــود هــذه الــدنیا وهــذه التكــالیف، التــي یتبــین بهــا المطیــع
 و�تبین بها العاصي.

 ."وا ِبَهاَوَمْبِنیًَّة َعَلى َبْذِل النَِّعِم ِلْلِعَباِد؛ ِلَیَناُلوَها َوَ�َتَمتَّعُ "
منـافع وخلـق هـذه ال ،أوجد هذه الدنیا وخلق فیها ما خلق من المنـافع -لَّ وعالج-�عني لوال أن هللا 

 للخلق ما �انت هذه النعم.
اِر اْألُْخـَرى، َحْسـ" َ َعَلْیَها َفُیَجاِز�ِهْم ِفي الـدَّ ـنَُّة، اْقَتَضـى ن َلَنـا اْلكِ َبَما بـیَّ َوِلَیْشُكُروا للااَّ ِلـَك ذَ َتـاُب َوالسُّ

ِر�عَ  َفْتَنا ِبَهَذْیِن َمْبِنیَّـًة َعَلـى بَ َأْن َتُكوَن الشَّ ـْكرِ َیـاِن َوْجـُة الَِّتي َعرَّ َوْجـِه  ِفـي ُ�ـلِّ ِنْعَمـٍة، َوَ�َیـانِ  ِه الشُّ
  اِالْسِتْمَتاِع ِ�النَِّعِم اْلَمْبُذوَلِة ُمْطَلًقا.

ــِر�َعِة ِمــْن َأْن ُ�ْســَتَدلَّ َعَلْیهِ  ــَال َمــا، أَ َوَهــَذاِن اْلَقْصــَداِن َأْظَهــُر ِفــي الشَّ ــِه َتَعــاَلى:  َتــَرى ِإَل  {َ�للااَُّ ى َقْوِل
ـــ ـــَل َلُك ـــاِتُكْم َال َتْعَلُمـــوَن َشـــْیًئا َوَجَع َه ـــْن ُ�ُطـــوِن ُأمَّ ـــمْ َأْخـــَرَجُكْم ِم ـــَع َواْألَ�ْ ُم السَّ ـــَدَة َلَعلَُّك ْم َصـــاَر َواْألَْفِئ

 ] .٧٨[النَّْحِل:  َتْشُكُروَن}
ْمَع َواْألَْ�َصارَ {ُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم َوَجعَ َوَقْوِلِه:   .]٢٣[الملك:  ًال َما َتْشُكُروَن}ِئَدَة َقِلی َواْألَفْ َل َلُكُم السَّ
 ] .١٥٢َرِة: [اْلَبقَ  {َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوال َتْكُفُروَن}َوَقاَل: 

ــِه:  ــا َواْشــُكرُ َوَقْوِل ًب ُ َحــالًال َطیِّ ــُم للااَّ ــا َرَزَقُك ــوا ِممَّ ــُدوَن} ِإْن �ُ ْعَمــَت للااَِّ وا نِ {َفُكُل ــاُه َتْعُب ــُتْم ِإ�َّ لنَّْحــِل: [ا ْن
١١٤[". 

ع مـن قبـل ع لینتفع بها المطیع أصالًة وغیره تبًعا، وهذا االنتفا؛�عني هذه الدنیا ُخلقت فیها المناف
 .َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن}{على ذلك:  -جلَّ وعال-المطیع من أجل أن �شكر هللا 

 ] .٧اآل�ة [إبراهیم:  {َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِز�َدنَُّكْم}َوَقاَل: "
ْكُر ُهـَو َصـْرُف َمـا ُأنعـم َعَلْیـَك ِفـي َمْرَضـاِة اْلُمـْنِعِم، َوُهـَو رَ   اِف ِإَلْیـِه ِ�اْلُكلِّیَّـِة،َلـى اِالْنِصـرَ اِجـٌع إِ َوالشُّ

ــِة َأْن َ�ُكــوَن َجاِرً�ــا َعَلــى ُمْقَتَضــى َمرْ  ِفــي ُ�ــلِّ َحــاٍل، َوُهــَو  ْســِتَطاَعةِ ْســِب االِ َضــاَتُه ِ�حَ َوَمْعَنــى ِ�اْلُكلِّیَّ
َالمُ -َمْعَنى َقْوِلِه  َالُة َوالسَّ  .»ْیًئاشَ �شر�وه ِ�ِه  �عبدوه وال َحقُّ هللا على العباد أن«: -َعَلْیِه الصَّ

 َوَ�ْسَتِوي ِفي َهَذا َما َ�اَن ِمَن اْلِعَباَداِت َأِو اْلَعاَداِت.
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 وَفٌة ِإَلْیِه.َفِهَي َمْصرُ  ِرَ�َة؛اُت؛ َفِمْن َحقِّ للااَِّ َتَعاَلى الَِّذي َال َ�ْحَتِمُل الشَّ َأمَّا اْلِعَبادَ 
، َوِلـذَ ِر اْلُكلِّـَوَأمَّا اْلَعاَداُت؛ َفِهَي َأْ�ًضا ِمْن َحقِّ للااَِّ َتَعاَلى َعَلـى النََّظـ َأَحـلَّ  ِلَك َال َ�ُجـوُز َتْحـِر�ُم َمـايِّ

ُ ِمَن الطَّ  َباِت؛ َفَقْد َقاَل َتَعاَلى: للااَّ َم ِز�َنَة یِّ َباِت ِمـ ِتي َأْخَرجَ  الَّ للااَِّ {ُقْل َمْن َحرَّ ْزِق}ِلِعَباِدِه َوالطَّیِّ  َن الـرِّ
 ] .٣٢اْآلَ�َة [األعراف: 

َباِت مَ َوَقاَل َتَعاَلى:  ُ َلكُ  ا َأَحلَّ {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال ُتَحرُِّموا َطیِّ  ] .٨٧اآل�ة [المائدة:  ْم}للااَّ
ِ َتَعـاَلى، ً�ا َعَلـى َحـقِّ للااَّ ـا َهـ َفَنَهى َعـِن التَّْحـِر�ِم، َوَجَعَلـُه َتَعـدِّ  ْصـَحاِ�ِه ِبَتْحـِر�ِم َ�ْعـضِ أَ  َ�ْعـُض مَّ َوَلمَّ

َالمُ -اْلُمَحلََّالِت َقاَل  َالُة َوالسَّ  ."»لیس منيَمْن رغب عن سنتي، ف«: -َعَلْیِه الصَّ
ــــَالمُ -�ة �ــــأنهم تقــــالُّوا فعــــل النبــــي �عـــض الصــــحا ــــَالُة َوالسَّ ــــَعلَ -ورأوا أنــــه  ،-َعَلْیـــِه الصَّ َالُة ْیــــِه الصَّ

ــَالمُ  ع مــن ُغِفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، فقــالوا: نر�ــد أن نصــل إلــى مرتبــة االمتنــا -َوالسَّ
 ینـام اللیـل، قـال �عضـهم: الو فضًال عن المحرمات، وقال �عضهم: إنه ال �أكـل اللحـم،  ،المباحات

ــَالمُ -�عضــهم: ال یتــزوج النســاء، فــأخبرهم النبــي  ــَالُة َوالسَّ ومــن رغــب  : هــذه مــن ســننه،-َعَلْیــِه الصَّ
 .»َمْن رغب عن سنتي، فلیس مني«عن سنته فلیس منه، 

ن لـقد �قول قائل: أنا حر، ألیس األمر متروً�ا لي آكل أو ما آكـل؟ مـا آكـل، أتـزوج أو مـا أتـزوج؟ 
تر�ه لـي  له عليَّ أن أتعبد �ما أمرني، لكن الذي -جلَّ وعال-أنام أو ما أنام؟ أنا حر، هللا أتزوج، 

 ومن أجلي، نقول: ال، لست �حر، وهؤالء الذین ینادون �الحر�ة المطلقة:
أوًال: الحر�ة المطلقة تصورها مستحیل؛ ألنك إن حققت حر�ة ز�د فهـي علـى حسـاب حر�ـة عمـرو، 

صــارت علــى حســاب حر�تــه فــي شــيٍء آخــر، لكــنهم یر�ــدون أن  ،ي شــيءو�ن حققــت حر�ــة ز�ــد فــ
و�قعـــوا فـــي عبود�ـــة المخلـــوق، العبود�ـــة ال بـــد منهـــا، �ـــون  ،یتمـــرد النـــاس علـــى التكـــالیف الشـــرعیة

إلــى غیــره ال بــد منــه، �ــون اإلنســان ال بــد أن �قــف عنــد حــد ال یتعــدى فیــه علــى  ااإلنســان محتاًجــ
ة  بد منه، اإلنسان لیس �حـر، لكـن ال �عنـي أن اإلنسـان �السـلعنفسه فضًال على غیره هذا أمٌر ال

 یباع و�شترى و�متهن، ال، له نوع حر�ة.
َم َعَلى َنْفِسـِه َشـْیًئا ِممَّـا َوَضـَعُه " ُ َتَعاَلى َمْن َحرَّ َبـاِت ِ�قَ َن الطَّ ِمـَوَذمَّ للااَّ  {َمـا َجَعـَل للااَُّ ْوِلـِه َتَعـاَلى: یِّ

 ].١٠٣[اْلَماِئَدِة:  ِئَبٍة َوال َوِصیَلٍة َوال َحاٍم}ِمْن َ�ِحیَرٍة َوال َسا
 ] .١٣٨اآل�ة [األنعام:  ْم}اُء ِبَزْعِمهِ َمْن َنشَ  {َوَقاُلوا َهِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر َال َ�ْطَعُمَها ِإالَّ َوَقْوِلِه: 

 ."د ههنام، وهو المقصو رد التحر�منها مجَفَذمَُّهْم َعَلى َأْشَیاَء ِفي اْألَْنَعاِم َواْلَحْرِث اْخَتَرُعوَها، 
َم یَل ِإالَّ {ُكلُّ الطََّعاِم َ�اَن ِحال� ِلَبِني ِإْسَرائِ لكن فیما حرَّمه إسرائیل على نفسه،  ْسـَراِئیُل َعَلـى إِ  َمـا َحـرَّ

 .]٩٣[آل عمران:  َنْفِسِه}
َل التَّْوَراُة} طالب:  .{ِمْن َقْبِل َأْن ُتَنزَّ

، �ملــك أن �حــرم علــى نفســه شــيء؟ هــل �ملــك اإلنســان أن �حــرم علــى نفســه لكنــه حــرَّم علــى نفســه
 ؟ائً شی
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 طالب: في شرعنا ال �ملك.
فــي شــرعنا ال �ملــك، وأ�ًضــا فــي غیــر شــرعنا، قبــل شــرعنا المحرمــات هــذه البحیــرة والســائبة، قبــل 

ي امتنـع ، لمـا حرمـه علـى نفسـه ُأقـر، �عنـ-جـلَّ وعـال-شرعنا، لكـن هـذا التحـر�م مقـر مـن قبـل هللا 
 منه فأقر منعه.

ـــًة ابْ مـــا شـــرعه هللا؟ ال،  ائً �المقابـــل: التشـــر�ع، هـــل اإلنســـان �شـــرع لنفســـه شـــی ا َمـــا َتـــَدُعوهَ {َوَرْهَباِنیَّ
 استثناء منقطع أو متصل؟ ]٢٧[الحدید: }َكَتْبَناَها َعَلْیِهْم ِإالَّ 

 طالب: منقطع.
متصــل: أنهــم ابتــدعوها ثــم ُفرضــت نعــم أكثــر المفســر�ن علــى أنــه منقطــع، لكــن علــى القــول �أنــه 

 علیهم. 
ِ َتَعــاَلى ِمــْن ِجَهــِة َوْجــِه اْلَكْســ" ــاَداِت َحــقٌّ هللَِّ ــِب َوَوْجــَوَأْ�ًضــا؛ َفِفــي اْلَع ْنِتَف ــِر ِه اِال اِع؛ ِألَنَّ َحــقَّ اْلَغْی

تَّـى ْرًفا ِفـي َحـقِّ اْلَغْیـِر، حَ َتَعـاَلى َصـ قٌّ هللَِِّ ُمَحاَفٌظ َعَلْیِه َشْرًعا َأْ�ًضـا، َوَال ِخَیـَرَة ِفیـِه ِلْلَعْبـِد، َفُهـَو َحـ
ُه ِ�اْخِتَیارِِه فـي �عـض الجزئیـات، ال فـي ،  َ�ْسُقَط َحقُّ ْ�ًضـا َداِخَلـٌة ِفـي ُمَكلَّـِف أَ َنْفـُس الْ وَ اْألَْمـِر اْلُكلِّـيِّ

؛ ِإْذ َلْیَس َلُه التَّْسِلیُط َعَلى َنْفِسِه َوَال َعَلى ُعْضوٍ  ْتَالفِ َضاِئِه ِ�اعْ  ِمْن أَ َهَذا اْلَحقِّ  ."إلِْ
 ألنه ال �ملك. ؛ال �اإلتالف وال �التبرع، ال یدفعه ألحد

 طالب: یبدو أنه ما �ان متصوًرا في وقته.
 نعم ما یتصوره.

ْتَالفِ "   ِمْن َوْجَهْیِن:َها َحقُّ للااَِّ لَُّق بِ فإذن اْلَعاِد�َّاُت َیَتعَ  ؛َوَال َعَلى ُعْضٍو ِمْن َأْعَضاِئِه ِ�اإلِْ
اِخِل َتْحَت ال َأَحُدُهَما: ِل اْلُكلِّيِّ الدَّ ُروِر�َّ ِمْن ِجَهِة اْلَوْضِع اْألَوَّ  اِت.ضَّ
ْجـَراُء اْلَمْصـَلَحِة َعَلـى ْلَخْلـِق، َو�ِ اُل َبـْیَن ِمـْن ِجَهـِة اْلَوْضـِع التَّْفِصـیِليِّ الَّـِذي َ�ْقَتِضـیِه اْلَعـدْ  َوالثَّاِني:

 .، َفَصاَر اْلَجِمیُع َثَالَثَة أقسامَوْفِق اْلِحْكَمِة اْلَباِلَغةِ 
 َوِفیَها َأْ�ًضا َحقٌّ ِلْلَعْبِد ِمْن َوْجَهْیِن:

اِر اْآلِخَرِة، َوُهَو َ�ْوُنُه ُمَجاًزى َعَلْیِه ِ�ا َأَحُدُهَما:  ِبِه َعَذاَب اْلَجِحیِم.بَ موقًَّى ِ�سَ  لنَِّعیِم،ِجَهُة الدَّ
ِة َنْفِسـِه، حسبه فِ �ا؛ لكن یُق �الدنیِة َعَلى َأْقَصى َ�َماِلَها ِفیَما َیلِ ِجَهُة َأْخِذِه ِللنِّْعمَ  َوالثَّاِني: ي َخاصَّ

ْنَیا َكَما َقاَل َتَعاَلى:  ] ، ٣٢[األعـراف:  اَمـِة}ْوَم اْلِقیَ اِلَصـًة َیـخَ {ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن آَمُنـوا ِفـي اْلَحَیـاِة الـدُّ
 ."و�اهلل التوفیق

تعبد المتذلل لر�ه، و�شر�ه فیها غیره، لكنها في اآلخـرة خالصـة، مـا الطیبات في الدنیا للمطیع، للم
وال �حــل للكــافر أن یتنــاول مــن الطیبــات شــیًئا،  ،�شــر�ه فیهــا أحــد، هــذا علــى القــول �أنــه ال �جــوز

هذا أمر مفروغ منـه، لكـن هـو آثـم فـي أكلـه، لكـن مـاذا ف�عني حكًما، �عني �ونه قدًرا �أكل و�شرب 
؟ شــیخ اإلســالم معــروف رأ�ــه: أنهــا هــي للمطیــع خاصــة؛ ]٥[المائــدة:  ِحــلٌّ َلُهــْم} {َوَطَعــاُمُكمْ عــن: 

ألن الذي �ستعین �ه على غیر طاعة هللا، بل علـى معصـیة هللا، علـى الكفـر، علـى الشـرك، علـى 
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الظلم ال تحل له، إنما هي حلٌّ لمن �سـتعملها فـي طاعـة هللا، هـذا فـي الـدنیا مشـرو�ة �شـر�ه فیهـا 
 في اآلخرة خالصة.غیره، لكن 

ْنَیا ال �شـر�هم فیهـا  } اْلِقَیاَمـةِ ًة َیْومَ َخاِلَص {�عني: مع غیـرهم،  }{ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحَیاِة الدُّ
ذا أحد، فال تحل ألحٍد �ستعین بها على معصیة هللا، �افر �ستعین �ه على الباطل فال تحل له، و�

فإنمــا �أكــل �غیــر حقــه، و�ســتعمل مــن خیــر مســتحقه، مــاذا عــن  أكــل منهــا أو اســتعمل منهــا شــیًئا،
م �حلـه نـه حـالٌل لهـ؟ هـل �عنـي أ{ِحـلٌّ َلُهـْم} ؟ مـا معنـى:{َوَطَعـاُمُكْم ِحـلٌّ َلُهـْم}: -جلَّ وعال-قوله 

ك الحكــم وال �عنــي بــذل {ِحــلٌّ َلُهــْم}بهــذه اآل�ــة، أو نقــول:  الكــم؟ فیكــون �ــالم شــیخ اإلســالم معترًضــ
�احتـه أو ُ�خلَّى بینهم و�ینه؟ �مـا تأكـل األنعـام �أكـل هـؤالء، وال �عنـي أنهـم یتـدینون �إ الشرعي �أنه

 �منعه.
 نه �جوز لكم إطعامهم.إطالب: أو من حیث 

ن المقصود: أن الطعام الذي تأكلونه �حل لهم أن �أكلوه، هل الحل شرعي؟ �معنى: أنهم ال �عـاقبو 
مـا هـو شـأن ��عنـي �خلـى بیـنهم و�ینـه  {ِحلٌّ َلُهْم}أو أنهم ، على أكله �اعتبارهم أنهم �أكلون حالًال 

 األنعام؟
 طالب: .........

 ه.نه أصًال، وال �طعمو نوال �عطو 
 طالب: .........

 یبیعه و�هدي و�ؤجر على الهد�ة إذا قصد بها وجه هللا.
 طالب: .........

ا األكـل، إذا �ـان مترتًبـا هو في األصل هكذا، لكن ینبغـي أن ینظـر أ�ًضـا إلـى مـا یترتـب علـى هـذ
علــى غیــر طاعــة هللا، علــى معصــیة هللا، علــى ظلــم، علــى فجــور، �المســلم إذا �ــه علیــه االســتعانة 

 كان �ستعین ببعض األمور المباحة في األصل على المعصیة؛ نقول: ال تحل له.
 .هللا أعلم

 .معینوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أج 


