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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

 .أحسن هللا إلیك طالب:
ا أمــبینــا محمـد وعلــى آلــه وصـحبه أجمعــین، وصــلى هللا وسـلم علــى ن، هلل رب العــالمین الحمـد 

 ، �عد
  :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

ــة:" ــا لقصــده فــي  المســألة الثانی ــف أن �كــون قصــده فــي العمــل موافًق قصــد الشــارع مــن المكل
د لمصـالح العبـا عةالتشر�ع، والدلیل على ذلك ظاهر من وضع الشر�عة؛ إذ قـد مـر أنهـا موضـو 

 علــى اإلطــالق والعمــوم، والمطلــوب مــن المكلــف أن �جــري علــى ذلــك فــي أفعالــه، وأن ال �قصــد
لقصـد اخالف ما قصد الشارع، وألن المكلف ُخلق لعبادة هللا، وذلك راجع إلى العمـل علـى وفـق 

 .في وضع الشر�عة، هذا محصول العبادة"
نبینـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه ، ى عبـــده ورســـولهوصـــلى هللا وســـلم علـــ، الحمـــد هلل رب العـــالمین

 .أجمعین
"قصــد الشــارع مــن المكلــف أن �كــون قصــده فــي  :-رحمــه هللا تعــالى-فیقــول المؤلــف ، أمــا �عــد

 .العمل موافًقا لقصده في التشر�ع"
یعـه هـذا مـالي وأب: فـال �قـول، "فـي التشـر�ع"لقصـد الشـارع  "لقصـدها موافقً "قصد المكلـف  "قصده"

فیمــا  إذا علمنــا أن المشــتري �ســتعمل هــذا المــال الــذي تبیــع علیــه فیمــا ال یرضــي هللا،، ممــن شــئت
 {َوَأَحـلَّ  أصل البیع: و�ن �ان األصل الجواز، فال �جوز بیع سالح في فتنة، �خالف قصد الشارع،

ذا هــلكــن . هــو مالــك �عــه ممــن شــئت: وذ�ــر البخــاري عــن ســفیان قــال]، ٢٧٥[البقــرة:  للااَُّ اْلَبْیــَع}
 ،سـتعمل فیمـا ال یرضـي هللافـي فتنـة �ُ ا ال �جوز أن تبیع سالحً  القول مردود عند عامة أهل العلم،

 �ـه إلـى بیـوت النـاس فیطلـع علـى عـوراتهم وأنـت تعـرف ىیرتقا لمً سُ  تتخذوال �جوز أن تبیع خشبة 
 . ذلك

لـــم �حقـــق  والوقـــف إذا، لقصـــد الشـــارعا وأن �كـــون قصـــد الواقـــف موافًقـــ والقصـــد مـــن الوقـــف النفـــع،
لمــن ، فــأؤجره لمــن شــئت -والمقصــود غلتــه-هــذا وقــف : تقــول، الهــدف الشــرعي فإنــه لــیس بوقــف

�حقق  هذا ال ال �ا أخي،: نقول. لمزاولة المحرمات لمن یتخذه محال� ، لبیع المحرمات یتخذه محال� 
الشـرعي الوقف إذا لم �حقق الهـدف : �قول -رحمه هللا-شیخ اإلسالم . الهدف الشرعي من الوقف

وَقف مصحف أو صحیح البخاري أو غیرهما من الكتب التي ینتفـع بهـا یُ . لیس بوقففمن الوقف 
هــذا �حقــق ، وقــف علــى ضــر�ح أو علــى زاو�ــة صــوفیة مغرقــة فــي التصــوف ،العلمــاء وأهــل العلــم

 ؟ الهدف الشرعي من الوقف
 .ال طالب:
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و�نقــل مــن هــذا  ،الوقــف ثابــت قــال:أو � وهــل معنــى هــذا أن الوقــف �اطــل فیبــاع حینئــٍذ،، ال �حققــه
 جــرت هــذه الــدار علــى مــن �ســتعملهاأُ ا �مــا أنــه لــو وقــف دارً  نقــل؟المكــان الــذي ال �حقــق الهــدف یُ 

حقـق الهـدف الشـرعي إنـه �ُ  أو نقـول: إن الوقـف �طـل وتبـاع الـدار،: هـل نقـول مصنع خمر مـثًال،
و�ـؤتى �مـن �حقــق الهـدف مــن  ،ألنــه ال �حقـق الهـدف الشــرعي ؛مـن الوقـف فیخــَرج هـذا المسـتأجر

 ؟-جل وعال-الوقف من �ستعمله في طاعة هللا 
، ال. هذا مالي وأنا حر: ما �قول، لقصد الشارعا المقصود أن المكلف ال بد أن �كون قصده موافقً 

كبـار ال سیما أوقاف التجار ال، من األوقافا مع األسف أن �ثیرً . ولذا جاءت الشر�عة �سد الذرائع
 جـل-قـد یـزاَول فیهـا مـا ال یرضـي هللا ، �عني في الغالب متا�عة هذه األوقاف بدقة ،الذین �صعب

�عنــي هــل یــؤجر مــن یر�ــب أو یــدخل فــي بیتــه القنــوات ، وهــذه مســألة مشــكلة عنــد التجــار ،-وعــال
لتي یؤجر طائفة من الطوائف ا؟ یؤجر بنك یزاول فیه الر�ا ما یؤجره؟أم یؤجره هو وقف  اإل�احیة؟

 ؟ ا البیتشرك في هذتُ 
 .مشكلة طالب:
 نعم؟

 .مشكلة طالب:
والمطلــوب مــن المكلــف ، والقصــد �خــالف قصــد الشــارع هــذا ال �حقــق الهــدف الشــرعي مــن الوقــف،

ــا. لقصــد الشــارعا أن �كــون قصــده موافًقــ ــم �حقــق : شــیخ اإلســالم �قــول: ومثــل مــا قلن الوقــف إذا ل
لـك �عـود إلـى مِ ؟ ا أنـه �اطـل فیبـاعهل معنى هـذ: وقلنا في مناسبات. الهدف الشرعي فلیس بوقف

جـل -إنـه �صـحح الوقـف و�صـحح اسـتعماله فیمـا یرضـي هللا : أو �قال؟ صاحبه فیبیعه �یف شاء
 ؟وهذا هو األقرب ،-وعال

 ....... طالب:
 ؟ ماذا �فعلما یدري 

 .......  طالب:
�قولــون أجــر  وال أدري �یــف �ســتخدمون هــذا البیــت األصــل ،ال �عــرفهم الكــن اآلن هــو یــؤجر أناًســ

 جرهم.أوأ لنا السكن،
 .......  طالب:
 ؟ �عني فیهماذا 

 .......  طالب:
 ؟ محل بیع فیه أمور محرمة

 .......  طالب:
 ؟حرامأم عة هل هي حالل یعلى �ل حال الحكم یتبع المادة المب
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 .......  طالب:
 ؟ مثالً  ا�عني یؤجر خیاطً 

 .نعم طالب:
مــن الرجــال إن �ــان خیــاط رجــال فیــأمره بتفصــیل ثــوب فیــه  فیأتیــه، یــؤجر خیــاط نســاء أو رجــال

إذا �انــت األمــور ماشــیة �مــا هــو شــأن المســلمین ؟ مــاذا علــى صــاحب المحــل هــذا محــرم.، إســبال
أنــا ال  لكــن لمــا �ثــرت المخالفــات �قــول لهــذا الخیــاط: مــا �حتــاج إلــى أن ینبــه، علــى مــر العصــور،

ه و�ذا ظهـر لـ و�ذا �ـان نسـاء أ�ًضـا �ـذلك ینبـه...، محرمـة فیهـا إسـبال أو. اتفصـل ثیاً�ـ أن أبیحك
مــن عالمــات هــذا المســتأجر أنــه إنســان متســاهل فــي الصــلوات أو متســاهل فــي تر�یــب أو إدخــال 

هــذا إذا ظهــرت القــرائن وغلــب علــى  یــنص علــى هــذا فــي العقــد؛ القنــوات اإل�احیــة ومــا أشــبه ذلــك،
 الظن وجود ما ینافي مقتضى العقد.

الضــرور�ات ومــا رجـــع إلیهــا مـــن قـــد مــر أن قصــد الشـــارع المحافظــة علـــى وأ�ًضــا ف" طالــب:
لى ذلـك، إات، وهو عین ما ُ�لف �ه العبد؛ فال بد أن �كون مطلوً�ا �القصد یالحاجیات والتحسین

 .و�ال لم �كن عامًال على المحافظة"
 ؟ وماذاي هي الدین والنفس والعرض والمال ألن المحافظة على الضرور�ات الت؛ نعم

 .النسل طالب:
 ؟ ماذا

 .النسل طالب:
 .غیر النسل

 .العقل طالب:
ا خــل بواحــد مــن هــذه الضــرور�ات مــا �ــان قصــده موافًقــوالعقــل نعــم. فــإذا �ــان یــؤجر أو یبیــع مــا �ُ 

 ثم إذا �انت هذه المناقضـة فـي الحاجیـات. مناقضة تامة لقصد الشارع ابل مناقًض ، لقصد الشارع
 لكـن، هذا أ�ًضـا ال �حقـق الهـدف الشـرعيف ظة علیها من الواجبات؛التي �حتاجها اإلنسان والمحاف

 وأقل من ذلك أ�ًضا في األمور التحسینیة والكمالیة.  لیست مناقضته مثل مناقضة الضرور�ات.
 .""ألن األعمال �النیات، وحقیقة ذلك أن �كون خلیفة هللا في إقامة هذه المصالح طالب:

ـي َجاِعـٌل ِفـي اْألَْرِض َخِلیَفـًة}: ة هللا في إقامة هـذه المصـالححقیقة التكلیف أن �كون خلیف، نعم  {ِإنِّ
فإن �ان الخلیفة �معنى اإلمـام األعظـم فیقیمهـا علـى نفسـه وعلـى  �قیم بها شرع هللا،]، ٣٠[البقرة: 

 �ـل مـن لـه علیـه وال�ـة هـو مكلـف �ـأن �قـیم فـیهم شـرع هللا،، من تحت یده من األقـر�ین واأل�عـدین
و�ال ینتهي األمر إلى أن �قیم شرع هللا في نفسـه إذا �انـت  والیته أقل ففي حدود والیته،و�ن �انت 

�حتمل أن �كون خلیفة �معنى أنـه �خلـف مـن ، فالن خلیفة هللا و�طالق:. لیست له وال�ة على أحد
: هذا ال �جـوز بهـذا المعنـى أن �قـال �ما أن أ�ا �كر خلیفة رسول هللا، استخلفه إذا مات أو غاب،



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

و�ن �ــان �معنــى النیا�ــة فــي إقامــة الحــدود مــع وجــوده ومــع قر�ــه ومــع اطالعــه فهــذا ال ، خلیفــة هللا
 مانع منه.

ه، ومقـدار وسـع �حسب طاقتهوحقیقة ذلك أن �كون خلیفة هللا في إقامة هذه المصالح " طالب:
 .وأقل ذلك خالفته على نفسه"

مـا ا عنـي �ثیـرً �، ]٢٨٦رة: [البق  َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها}{َال ُ�َكلُِّف للااَُّ : "�حسب طاقته ومقدار وسعه"نعم 
 بـذل مـا �سـتطع مـن جهـد فلـم �سـتطع، لكنـه ال �سـتطیع، ،�كلف األب أن �أطر أوالده علـى شـيء

ا ًبـلمفاسـد أو جلا قـد ال �سـتطیع درءً ا لكنـه أحیاًنـ ،غیر ما �كلف السلطان �أطر النـاس علـى الحـق
ـــفــــ لمصـــالح أعظـــم، ُ َنْفًســـا ِإالَّ ُوْســـَعَها}{َال ُ�َكلِّ �عفـــي األب أن یبـــذل  وهـــذا ال]، ٢٨٦[البقـــرة:  ُف للااَّ

ن مــوهــذا ال �عفــي الســلطان أن یبــذل أقصــى مــا �ســتطیعه  ،-َجــلَّ وَعــال-بیــد هللا  والنتــائج الســبب،
  .-َجلَّ وَعال-النتائج بید هللا  ثم �عد ذلك سبب،
أهلـه، ثـم علـى �ـل مـن تعلقـت لـه �ـه مصـلحة،  علـى ، ثـم"وأقل ذلك خالفته على نفسه طالب:

وفــى القــرآن ، »ول عــن رعیتــهؤ و�لكــم مســ ،كلكــم راعٍ «: -علیــه الصــالة والســالم-ولــذلك قــال 
 .]"٧[الحدید:  یِه}َلِفیَن فِ {آِمُنوا ِ�اهللَِّ َوَرُسوِلِه َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتخْ  الكر�م:

ِ الَّــِذي آَتــاكُ : مــال هللالمــال الــذي بیــد اإلنســان هــو ، نعــم فهــو ]، ٣٣[النــور:  ْم}{َوآتُــوُهْم ِمــْن َمــاِل للااَّ
 . -جل وعال-رفه فیما ال یرضي هللا ال �جوز له أن �ص ،مستخلف علیه

ـــًة}"و�لیـــه یرجـــع قولـــه تعـــالى:  طالـــب: ـــي اْألَْرِض َخِلیَف ـــي َجاِعـــٌل ِف وقولـــه:  ]،٣٠ [البقـــرة: {ِإنِّ
 .]"١٢٩[األعراف:  ْألَْرِض َفَیْنُظَر َ�ْیَف َتْعَمُلوَن}{َوَ�ْسَتْخِلَفُكْم ِفي ا

ا أو صــغیرة ؤ ســواء �ــان مســ، لینظــر �یــف �عمــل اإلنســان ابــتالء هــذا االســتخالف، ولیته �بیــرة جــد�
ا، ر فینظـ، أو �انت والیته عامة وشاملة لألمة �لهـا، لینظر �یف تعملون  ولو على نفسه فقط: جد�

مـــن الـــنعم مـــا تســـتطیع �ـــه مزاولـــة  -جـــل وعـــال-أعطـــاك هللا  تالء،المســـألة مســـألة ابـــ هـــذا وهـــذا.
تســتعمل هــذه الــنعم فیمــا یرضــي هــل ؟ ثــم ینظــر �یــف تعمــل مزاولــة أســباب اإلصــالح، األســباب،

 ابتالء. ؟ أو تستعملها فیما ال یرضیه -جل وعال -هللا
ْبُلــَوُ�ْم ِفــي َمــا َدَرَجــاٍت ِلیَ   َ�ْعــضٍ ْم َفــْوقَ {َوُهــَو الَّــِذي َجَعَلُكــْم َخَالِئــَف اْألَْرِض َوَرَفــَع َ�ْعَضــكُ " طالــب:
 .]"١٦٥[األنعام:  آَتاُكْم}

 ار�فً وهـذا شـ ،اوهـذا فقیـرً  اجعـل هـذا غنی�ـ، ابتلى هللا الناس �عضهم بـبعض، نعم. �عني ابتلى الناس
یبتلـــي هـــذا �خدمـــة هـــذا  لیبتلـــي هـــذا بهـــذا،؟ لمـــاذا، جعلهـــم درجـــات ،وفـــاوت بیـــنهم، اوهـــذا وضـــیعً 

جح لكــن السـعید الــذي یــن فالكــل مبتلـى، ثــم یبتلـي هــذا بـدفع األجــرة وعـدمها أو الشــح بهـا. جرة،�ـاأل
 وال �أخذ أكثر من ماله.  ،یؤدي ما علیه، في هذا االبتالء

على  ، والرجل راعٍ األمیر راعٍ «والخالفة عامة وخاصة حسبما فسرها الحدیث حیث قال: " طالب:
، و�نمـا »ول عـن رعیتـهؤ و�لكـم مسـ زوجها وولده؛ فكلكم راعٍ  أهل بیته، والمرأة راعیة على بیت
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لف عنه فرد مـن أفـراد الوال�ـة، عامـًة تخفال ی ،أتى �أمثلة تبین أن الحكم �لي عام غیر مختص
كانــت أو خاصــًة، فــإذا �ــان �ــذلك فــالمطلوب منــه أن �كــون قائًمــا مقــام مــن اســتخلفه، ُ�جــري 

 .ن"أحكامه ومقاصده مجار�ها، وهذا بیِّ 
فلیغیــره ا مــن رأى مــنكم منكــرً « ،»ول عــن رعیتــهؤ كلكــم راٍع و�لكــم مســ«: �ــل إنســان مكلــف، نعــم
 أحــد، أنــا �ِهللا الحمــد هلل ســالم خفیــف الظهــر ال عنــدي مــال وال ولــد وال زوجــة وال: ال �قــول ،»بیــده

 الفـ اإذا رأیـت منكـرً ، ما أنت علیك �خو�صة نفسـك، ال: أنا أقول. أنا علي �خو�صة نفسي، أنا ما
ــ إذا رأیــت جــارك علــى منكــر،، ولؤ فأنــت مســ. حســب اســتطاعتك�بــد أن تغیــره  �ــان ا إذا رأیــت أ��

 {َال ُ�َكلِّــُف للااَُّ و علیــك أن تنكــر �حســب اســتطاعتك، ،-جــل وعــال-علــى منكــر ممــا ال یرضــي هللا 
ولة ؤ مســ ،»عیتهــاولة عــن ر ؤ المــرأة راعیــة فــي بیــت زوجهــا ومســ«]، ٢٨٦[البقــرة:  َنْفًســا ِإالَّ ُوْســَعَها}

ر علـى نفسـها تـفـال تق، ولیة تامة عما یؤتى �ه للبیت من حیـث التصـر�ف والتبـذیر واالقتصـادؤ مس
ال و وال تز�ــد فــي المصــروف �حیـث یتضــرر الــزوج فیمــا ال ینفعــه الــزوج وال أوالده  ،وال علـى أوالدهــا
لسـت  نا �ِهللا اآلن أناأ: فال �أتي شخص �قول، ولیة ال بد من مراعاتهاؤ فهذه مس. تنفع نفسها هي

أســكن المســجد وال عنــدي ، ال مــال وال ولــد وال شــيء مــا علــي إال ثــو�ي هــذا، ول عــن شــيء،ؤ �مســ
ول عـن ؤ ومسـ ول عـن �ـل منكـر تـراه،ؤ أنـت مسـ، ول عن رعیتـكؤ ومس أنت راعٍ  نقول: ال،. مشكلة

 ولیة الجمیع. ؤ ولیة مسؤ فالمس. »بلغوا عني ولو آ�ة« تبلیغ �ل خیر سمعته:
 .......  ب:طال
ل �ســوغ لــه أن �عــد مــن �ســتطیع اإلنكــار �الیــد ال الكــالم علــى االســتطاعة، ...وال أهــل الحســبة ال،

 . عنه إلى اللسان
 ؟ ألي أحد طالب:

 فیسـتطیع فـي �ـل مقـام أو فـي �ـل مناسـبة، من اإلمام األعظم الـذي ال یـرده أحـد،ا بدءً ، ألي أحد
طیع إال ال �سـتا وأحیاًنـا، ته �ستطیع اإلنكار �الید أحیانً لي وال�ة على حسب والیثم �عد ذلك �من وُ 

 . حتى �اللسان فیعدل ذلك إلى القلبوقد ال �ستطیع  �اللسان،
لـى مـا فصل: و�ذا حققنا تفصیل المقاصد الشرعیة �النسبة إلى المكلف وجدناها ترجع إ" طالب:

مــر هنالـك خمســة أوجــه كـر فــي �تـاب األحكــام، وفـي مســألة دخــول المكلـف فــي األسـباب؛ إذ ذُ 
ه مـا لـمنها یؤخذ القصد الموافق والمخالف، فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك الموضع حتى یتبـین 

 أراد إن شاء هللا.
عة، رعت لـه، فقـد نـاقض الشـر�المسألة الثالثة: �ل من ابتغى فـي تكـالیف الشـر�عة غیـر مـا ُشـ
ه شـرع لـه فعملـتكـالیف مـا لـم تُ و�ل مـا ناقضـها فعملـه فـي المناقضـة �اطـل، فمـن ابتغـى فـي ال

 ضـعت لتحصـیل المصـالحفـإن المشـروعات إنمـا وُ  ؛�اطل. أما أن العمل المناقض �اطـل فظـاهر
 ."ودرء المفاسد
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 لــیس المقصــود مــن الصــیام حــبس الــنفس عــن الطعــام والشــراب والشــهوات،أ: �عنــي قــد �قــول قائــل
 أصـوم خمـسسـاعة  ةعشـر  تـياس اثنالنـ و�ـدل مـا �صـوم، بدل ما أصوم �النهار أنا �أصوم �اللیـل

 ؟ مناقض أمهذا موافق لقصد الشارع  ساعة. ةعشر 
 .مناقض طالب:

وذ�ـره أحمـد  فـي مدرسـة القضـاء الشـرعي،ا ذ�رنا قصة شخص �ان مدرسً . مناقض مناقضة تامة
درسـنا : �قـول، علـى قـدر عـاٍل مـن الـدین والخلـق والزهـد اإنـه �ـان شخًصـ: قـال، أمین في مذ�راتـه

اتفـق لـي : �قـول. فبحثت عنـه عشـر سـنوات فلـم أجـده ة القضاء الشرعي ثم انقطع فجأة،في مدرس
، فــإذا �الرجــل قــد انقطــع للصــیام والقیــام ورأیــت ذلــك الشــخص فجــأة،، أن قمــت بز�ــارة إلــى تر�یــا

ة یبــدأ الصــیام مــن التاســعا، لكنــه ال یبــدأ صــیامه إال مــن التاســعة صــباحً  للصــیام والقیــام انقطــع،
إنه �سكن في شقة وتحته في الشقة التـي تحتـه : والعلة في ذلك �قول، غروب الشمس إلىا صباحً 
و�خشــى أن یــزعجهم فــي وقــت راحــتهم �إعــداد  نصــرانیة، أوقــال مــا أدري هــل قــال یهود�ــة  أســرة،

 هل هذا موافق لقصد الشارع؟. السحور أو ما أشبه ذلك
 .ال طالب:

و�قضـي جـل وقتـه فـي المسـجد  سـكن مكـة،، ورجـا الفارابي أبو نصر جـاور فـي آخـر عمـره،، نعم
هـذا ؟ و�فطر على الخمر المعتق وأفئدة الحمالن! هـذا یوافـق قصـد الشـارع و�صوم الدهر،، الحرام

 ٌة}{َعاِمَلـــٌة َناِصـــبَ  -نســـأل هللا العافیـــة-فمثـــل هـــذه األعمـــال . ینـــاقض قصـــد الشـــارع مناقضـــة تامـــة
 . افقة قصد الشارع لیكون العمل صحیحً فال بد من موا، و�ال على أصحابها ]٣[الغاشیة: 

 .......  أحسن هللا إلیك طالب:
نـا "وجدناها ترجع إلى مـا ذ�ر : في الفصل الذي أشار إلیه وأحالنا علیه في الفصل الذي ذ�ر قال

ذ�ــر المؤلــف . "وفــي مســألة دخــول المكلــف فــي األســباب": و�عــد ذلــك قــال ،فــي �تــاب األحكــام"
 بـراءة واألجـور �لهـا معلقـة،، وال ینظر إلـى المسـبب ،أن یبذل السبب وذ�ر غیره أن المكلف علیه

 . المكلف لیس علیه أن ینظر إلى المسبب، الذمة مع ثبوت األجر �له معلق ببذل السبب
ح ضـعت لتحصـیل المصـالفإن المشروعات إنمـا وُ ، أما أن العمل المناقض �اطل فظاهر" طالب:

 تلــك األفعــال التــي خولــف بهــا جلــب مصــلحة وال درءفــإذا خولفــت لــم �كــن فــي ، ودرء المفاســد
وجه؛ أمفسدة. وأما أن من ابتغى في الشر�عة ما لم توضع له، فهو مناقض لها، فالدلیل علیه 
قصـد �ُ  أحدها: أن األفعال والتروك من حیث هي أفعال أو تـروك متماثلـة عقـًال �النسـبة إلـى مـا

ة وتعیـین الشارع بتعیـین أحـد المتمـاثلین للمصـلحإذ ال تحسین للعقل وال تقبیح، فإذا جاء  ؛بها
 ."اآلخر

 وغیــرهم یثبــت،، األشــعر�ة هــم الــذین ینفــون الحســن والقــبح العقلیــین، "ال تحســین للعقــل وال تقبــیح"
والغالــب أن ، بــل الشــارع فهــو حســنفكــل مــا یــؤمر �ــه المكلــف مــن قِ ، لكنــه تــا�ع لألوامــر والنــواهي
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والعقــل  والغالــب أن العقــل یــدرك القــبح، نهــى عنــه فهــو قبــیح،و�ــل مــا یُ ، العقــل یــدرك هــذا الُحســن
وألـف . بـل بینهمـا اتفـاق؛ الصر�ح ال �مكن أن �حصـل بینـه و�ـین الـنص الصـر�ح الصـحیح منـافرة

: أو العكــس، �تا�ــه العظــیم موافقــة صــر�ح المعقــول لصــحیح المنقــول -رحمــه هللا-شــیخ اإلســالم 
 مــا فیـه تعــارض بــین العقــل والنقــل،، العقــل والنقــل درء تعـارض، صـحیح المنقــول لصــر�ح المعقــول

ال  �عنـي النفـوس التـي علـى فطرتهـا علـى جبلتهـا، ال سیما العقـل الموافـق للفطـرة، بل هما متفقان،
أنـه  األصـل: ال، واستحسـنت أفعـالهم، ،واختلطت �غیر المسـلمین ،النفوس التي اجتالتها الشیاطین

�ِهللا هـذا : مـا �قـال. وال شـر إال حـذرها منـه ،-ة والسـالمعلیـه الصـال-دل األمـة علیـه  إالال خیر 
�عنـي صـالة الفجـر تعرضـنا للبـرد الشـدید فـي ، أو ینطـوي فیـه شـر فیـه،أم العمل الصالح فیه شر 

أیــن هــذا البــرد الشــدید مــن موعــود  ال، وصــالة الظهــر تعرضــنا للحــر الشــدید فــي الصــیف. الشــتاء،
 ذه الصالة؟�األجر العظیم على ه -جل وعال-هللا 

�عــد مــا : قلــت، أنــا مــا عمــري صــلیت إال حصــل لــي حــادث! قــال لــي أنــا: �عنــي شــخص �قــول 
. عقلیتــه لیســت تامــة، مــا عمــري طلعــت أصــلي إال أصــدم! فــإذا �عقلــه مــا هــو �التــام: قــال تصــلي،

 �هللا المستعان.  فمثل هذه تقاوم هذه النصوص الواردة الثابتة المحكمة،
ــب: ــیح طال ــل وال تقب ــاثلین للمصــ، "إذ ال تحســین للعق ــین أحــد المتم ــإذا جــاء الشــارع بتعی لحة ف

 ."وتعیین اآلخر للمفسدة، فقد بیَّن الوجه
لكنـه  ،یحسـن الَحسـن وقـبح القبـنعم العقل قد یـدرك حُ ، استقالالً  "ال تحسین للعقل وال تقبیح"�عني 

�ـه  وتعبـد �ـه ولـو لـم یـرد و لم یرد �ـه شـرع،حكم �شرعیته ولا حسنً  �حیث إذا رأى عمالً  ال �ستقل،
، ول�محـاراة العقـ قـد �ـأتي الشـرع �مـا �حتـار فیـه اإلنسـان،ا وأحیاًنـ. الشـرع تـوقیفي، ال: نقول، نص

ــأتي �المحــاالت ــأتي �شــيء محــال، لكنــه ال � ــالجمع بــین النقیضــین، ال � لكــن �ــأمرك ، ال �ــأمرك �
 �مسح أعلى الخف دون أسفله. 

یَّن بـفقـد  الشـارع بتعیـین أحـد المتمـاثلین للمصـلحة وتعیـین اآلخـر للمفسـدة،"فـإذا جـاء  طالب:
سـدة الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر �ه أو أذن فیه، و�ـیَّن الوجـه الـذي �ـه تحصـل المف

 فنهــى عنــه رحمــًة �العبــاد، فــإذا قصــد المكلــف عــین مــا قصــده الشــارع �ــاإلذن، فقــد قصــد وجــه
جدیر �أن تحصل لـه و�ن قصـد غیـر مـا قصـده الشـارع، وذلـك  المصلحة على أتم وجوهه، فهو

فاًحـا، �ألن العاقل ال �قصد وجه المفسدة  ؛إنما �كون في الغالب لتوهم أن المصلحة فیما قصد
 ."فقد جعل ما قصد الشارع مهمل االعتبار

یهـا مـن لمـا ف ؛ا�عنـي ال �عـدل إلـى المعصـیة قصـدً ، ا"وجه المفسدة �فاًحـ"العاقـل  "ال �قصد"، نعم
و�نمـا �قصـد شـرب الخمـر لمـا  ال �قول هذا؛ ال،، إلزالة العقل ما �قول وهو �شرب الخمر: مفسدة،

و�نما لما تعوده ولما اعتاده وظـن  وال �شرب الدخان لنتن ر�حه مثًال؛ لبس علیه فیه من مصلحة،یُ 
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الشیطان فیـز�ن  لبس علیهقد یُ ا. لكنه ال �قصد المفسدة �فاحً ، أن فیه مصلحة �ما یدعي أصحا�ه
 .له القبیح

 ما لیس �الحسنا حتى یرى حسنً                 �قضى على المرء في أ�ام محنته 
ــه القبــیح فیرتكبــه عقو�ــة مــن عقو�ــات هللا   أمــا أن �قصــد  لهــذا الشــخص. -جــل وعــال-فیحســن ل

د نـي هـل �قصـلكن الزانـي حینمـا یز . ال الباعث علیه هو القبح الذي فیه، المحرم لما فیه من قبح،
لیـه أو �قصـد أن �قـام ع ،في زنـاه اإلسـاءة إلـى هـذه المـرأة أو إلـى أسـرتها أو اإلسـاءة إلـى عشـیرته

 ؟ الحد
 .ال طالب:

�هللا  �ــــل المفاســــد فــــي جانــــب هــــذه اللــــذة،ا ناســــیً  ،�قصــــد مــــا فیــــه مــــن لــــذة، ال؟ هــــل هــــذا قصــــده
 نعم. . المستعان

ذلــك ومـا أهمــل الشـارع مقصــوًدا معتبـًرا، و  "فقـد جعــل مـا قصــد الشـارع مهمــل االعتبـار، طالـب:
 مضادة للشر�عة ظاهرة. 

لـیس  والثاني: أن حاصل هذا القصد یرجع إلى أن ما رآه الشارع حسًنا، فهـو عنـد هـذا القاصـد
 .�حسن، وما لم یره الشارع حسًنا فهو عنده حسن، وهذه مضادة أ�ًضا"

 لـه هللالتـي أ�احهـا ، ته التي أ�احهـا هللا لـهعن زوج -نسأل هللا السالمة والعافیة-�من �عدل ، نعم
تمــع إلــى امــرأة أجنبیــة تج، وفیهــا تجتمــع المصــالح والمحاســن الشــرعیة والعرفیــة الدنیو�ــة واألخرو�ــة

ورأى القبــیح  �عنــي رأى الحســن التــي هــي زوجتــه قبیحــة،، هــذا ضــاد الشــارع. فیهــا جمیــع المفاســد
 مضادة ألمر الشارع. هذه ، الذي هي زوجة غیره أو ابنة غیره حسن

ُسـوَل ِمـْن َ�ْعـِد َمـوالثالث: أن هللا تعالى �قول: " طالب: ى َوَ�تَِّبـْع َن َلـُه اْلُهـدَ ا َتَبـیَّ {َوَمْن ُ�َشاِقِق الرَّ
عمـر بـن عبـد العز�ـز: سـن  اآل�ـة، وقـال ]١١٥[النسـاء:  َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِّـِه َمـا َتـَولَّى}

عة هللا األخذ بها تصدیق لكتاب هللا واستكمال لطا األمر من �عده سنًنا، ووالة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 ، ومـن استنصـر بهـا منصـور، ومـن خالفهـا اتبـع غیـروقوة على دین هللا، مـن عمـل بهـا مهتـدٍ 

 ."سبیل المؤمنین، وواله هللا ما تولى، وأصاله جهنم وساءت مصیًرا
 . اف آنفً �عني على ما جاء في آ�ة النساء التي ذ�رها المؤل

ة واألخذ في خالف مآخذ الشارع من حیث القصد إلى تحصیل المصلحة أو درء المفسد" طالب:
 ."مشاقة ظاهرة

�ـالم جمیـل  �عنـي فـي تفسـیر اآل�ـة وتوضـیحها، �الم عمر بن عبد العز�ز فـي ظـالل اآل�ـة،، نعم
ا،  "ومـن خالفهـا": قـولألنـه � و�سـتدل �ـه علـى المبتدعـة؛ ،�ان هـذا األثـر �عجـب اإلمـام مالـك جد�

علـى  ا"وأصاله جهنم وسـاءت مصـیرً  ،اتبع غیر سبیل المؤمنین وواله هللا ما تولى"خالف السـنة 
 ما جاء في اآل�ة. 
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والرا�ــع: إن اآلخــذ �مشــروع مــن حیــث لــم �قصــد �ــه الشــارع ذلــك القصــد آخــذ فــي غیــر " طالــب:
لـك ذا أخـذ �القصـد إلـى غیـر ألن الشارع إنما شرعه ألمـر معلـوم �ـالفرض، فـإذ ؛مشروع حقیقةً 

خـذ، مـن األمر المعلوم فلم �أت بذلك المشروع أصًال، و�ذا لم �أت �ه ناقض الشارع في ذلـك األ
 ."مر �ه والتارك لما أمر �هحیث صار �الفاعل لغیر ما أُ 

ن ما قبحه الشارع أو العكس  "صار �الفاعـل لغیـر مـاهذا ، �عني إذا ناقض الشرع في قصده فحسَّ
 مثل الذي �عدل عن زوجته إلى امرأة أخرى ال تحل له.  بل حقیقته �ذلك،؛ "مر �هأُ 

لنهي، لف �األعمال من جهة قصد الشارع بها في األمر وا"والخامس: أن المكلف إنما �ُ  طالب:
صـد قإذ لم �قصد بهـا  ؛فإذا قصد بها غیر ذلك �انت �فرض القاصد وسائَل لما قصد ال مقاصد

و عند بل قصد قصًدا آخر جعل الفعل أو الترك وسیلًة له، فصار ما ه الشارع فتكون مقصودًة،
 ."الشارع مقصود وسیلًة عنده، وما �ان شأنه هذا نقض إلبرام الشارع وهدم لما بناه

�عني جعـل الصـیام أو جعـل الصـالة وسـیلة �قتـنص بهـا و�صـطاد بهـا  صام أو صلى ألمر،، نعم
 فیأتمنــه علــى مالــه أو علــى عرضــه بهــذه العبــادة التــيا أو �غــرر بهــا مســلمً ، أمــر مــن أمــور الــدنیا

، فتجـد �صـلي و�ـالزم الصـالة وقـد �كـون مـن أوائـل المبـادر�ن فجعل قصـد الشـارع وسـیلة، یزاولها،
 ولیس قصُده ما قصَده الشارع من هذه الصالة.

ال بـ ."فصار ما هو عند الشارع مقصود وسیلًة عنده، وما �ان شـأنه هـذا نقـض إلبـرام الشـارع"
 ال. ؟ هل �صح صیامه وهذا قصده، ال؟ �عني هل تصح صالته وهذا هدفه، شك

ا، ألن مــن آ�اتــه أحكامــه التــي شــرعه ؛"والســادس: أن هــذا القاصــد مســتهزئ �آ�ــات هللا طالــب:
ــاِت للااَِّ ُهــُزًوا}�ــر أحكــام شــرعها: وقــد قــال �عــد ذِ   الوالمــراد أن  ،]٢٣١ة: [البقــر  {َوَال َتتَِّخــُذوا آَ�

مـا  بها غیر ما شرعها ألجلها، ولذلك قیـل للمنـافقین حیـث قصـدوا �إظهـار اإلسـالم غیـر �قصد
 ."]٦٥و�ة: [الت {َأِ�اهللَِّ َوآَ�اِتِه َوَرُسوِلِه ُ�ْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن}قصده الشارع: 

ي فــ ،إنمــا نزلــت فــیهم لمــا اســتهزئوا �ــاهلل وآ�اتــه ورســوله، لكــن هــذه اآل�ــة التــي نزلــت فــي المنــافقین
 -علیــــه الصــــالة والســــالم-�قصــــدون النبــــي ، (مــــا رأینــــا مثــــل قرائنــــا): غــــزوة تبــــوك �ــــانوا �قولــــون 

فهـم �فعلـون مـا �فعلـون  مـع أنهـم طـبعهم االسـتهزاء،، فهـم �سـتهزئون �شـيء، �ستهزئون ، وأصحا�ه
و�نمــا هــو مــن ، موافقــة للمســلمین فــي الظــاهر ال لــذات األفعــال وال مــن أجــل موافقــة قصــد الشــارع

 فهم مستهزئون. حقن دمائهم،أجل 
وعلـى هـذا �حكمـون �كفـره  أنـه مسـتهزئ، ومن هذا یذهب الحنفیة إلى أن من �صلي �غیـر طهـارة،

هـذا هـو  �خـل �شـرطه الـذي �سـتطیع فعلـه؟ا معنى أن اإلنسان �فعل شـیئً  ما ألنه مستهزئ ساخر،
 لكن مسألة التكفیر بهذا تحتاج إلى نظر. ، االستهزاء �عینه

الستهزاء �ما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهرة، واألدلة على هذا المعنى �ثیـرة. "وا طالب:
وللمسألة أمثلة �ثیرة، �إظهار �لمـة التوحیـد قصـًدا إلحـراز الـدم والمـال، ال إلقـراٍر للواحـد الحـق 
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أو �الوحدانیة، والصالة لُینظر إلیه �عین الصالح، والذ�ح لغیر هللا، والهجرة لینـال دنیـا �صـیبها 
ــا،  ــه نفًع ــدنیا، والســلف لیجــر � ــذ�ر فــي ال ــال شــرف ال امــرأًة ینكحهــا، والجهــاد للعصــبیة أو لین
والوصیة �قصد المضارة للورثة، ونكاح المرأة لیحلها لمطلقها، وما أشبه ذلك. وقد َ�عترض هذا 

 ."اإلطالق �أشیاء
 ."ُ�عتَرض"

ــب: ــدم فــي الم طال ــَرض هــذا اإلطــالق �أشــیاء؛ منهــا: مــا تق ــى، �نكــاح الهــا"ُ�عت زل ســألة األول
 ."وطالقه وما ذ�ر معهما، فإنه قاصد غیر ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطالق وغیرهما

لكـن یؤاخـذ �مـا  قصـد الهـزل، قصـد �مـزح، وهـذا مـا قصـد؛ ألن الشارع قصد إبرام العقـد المقصـود،
ا، خـذ آ�ـات هللا هـزوً لـئال یت ولو ناقض قصـد الشـارع فـي �المـه عقو�ـة لـه؛ نطق �ه ولو لم �قصد،

 فیؤاخذ �ما نطق في النكاح والطالق والرجعة والعتق.  لئال یتالعب �كتاب هللا،
ًعا فیمـا ومن ذلك المكره بباطل، فإنه عند الحنفیـة تنعقـد تصـرفاته شـر  وقد تقدم جوا�ه،" طالب:

، والنـذر یمـینال �حتمل الفسـخ �اإلقالـة �مـا تنعقـد حالـة االختیـار، �النكـاح والطـالق والعتـق وال
ن هـذا وما �حتمل اإلقالة ینعقد �ـذلك، لكـن موقوًفـا علـى اختیـار المكـره ورضـاه، إلـى مسـائل مـ

 ."النحو
ل ثــم �عــد ذلــك إذا زا علــى رأیهــم أنــه ینعقــد، كــره علــى النكــاح،مــن أُ ، كــره علــى الطــالق�عنــي مــن أُ 

 یراجــع فــي حــال الطــالق.أو  أو �طلــق فــي حــال النكــاح، نظــر فــي حالــه إن أراد إمضــاءه،اإلكــراه یُ 
ُمْطَمِئنٌّ   َوَقْلُبهُ {ِإالَّ َمْن ُأْكِرهَ : التلفظ �كلمة الشرك غیر معتبر لكن غیره إذا �ان اإلكراه في الشرك،

�َماِن} كـراه نظـر فـي الحـد الـذي �صـل إلیـه اإللكـن یُ  فمـا دونـه مـن �ـاب أولـى،]، ١٠٦[النحل:  ِ�اإلِْ
�عنـــي مثــل مـــا ســئل �عضـــهم عـــن رجــل اعتمـــر هـــو  هم،مــا هـــو مجـــرد توقــع أو تـــو ، وهــو اإللجـــاء

، امشـي اخـالص مـا �حتـاج سـعیً : قـال، فطافـا �البیـت وسـعى الرجـل وامرأتـه لـم تسـع �عـد، وزوجته
مــن ســئل عــن هــذه  ال، فأفتــاه المفتــي �أنهــا مكرهــة ال شــيء علیهــا! مــا هــو �ــالمفتي العهــدي اآلن؛

�عنــي هــل هــذا  هــذا إكــراه مــا علیــك شــيء.: ل! قــا؟هــذا إكــراه! �عنــي أي شــيء إكــراه : المســألة قــال
: قـال ولـو هـددها �ـالطالق،؟ هـذا إكـراه ، ما علیِك سـعي خـالص امشـي الكالم مجرد أن �قول لها:

 ؟ ما هو �إكراه أم هذا إكراه  إن سعیت فأنت طالق،
 .......  طالب:

�عنــي هــو ، �عنــي المســألة �عنــي التســاهل إلــى هــذا الحــد �عنــي مــا فیــه مظهــر مــن مظــاهر اإلكــراه 
 أقــول: هــذا لــیس،. أنــت مكرهــة مــا علیــك شــيء: أمرهــا أال تســعى فیقــال مجــرد أمرهــا أال تســعى،

 توسع في الفتوى غیر مرضي. ، تساهل غیر مرضي
ع �یــف �ســتقیم مــ طالــب: �ــا شــیخ اآلن رأي الحنفیــة فــي مســألة انعقــاد التصــرفات فــي اإلكــراه،

 .. قال.�عني اآلن لما �؟ اآلثار المترتبة على وقوعه
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 .تكون الطلقة ثالثة
 ... لما طالب:

 .ألن الشارع ترك له مندوحة ترك له فرصة ؛إنه مندوحة :هم �قولون 
 كره وطلقها؟أُ ، طالب: وقع الطالق

 ؟ وهي ثالثة
 .وهي ثالثة طالب:

 .هذا اإلشكال
 .طیب طالب:
 قوله مرجوح.  ال ال،
ك مقصود وغیر ذل ،المرأة لمطلقها ثالًثا"ومنها: أن الحیل في رفع وجوب الز�اة وتحلیل  طالب:

 ."�ه خالف ما قصده الشارع مع أنها عند القائل بها صحیحة، ومن تتبع األحكام الشرعیة
، ن و لكـل واحـد عشـر ، مـن الغـنما �عني خلیطان عنـدهما أر�عـون رأًسـ الحیل في رفع وجوب الز�اة،

فلمـــا جـــاء  ،واحـــد منهمـــا أر�عـــون  أو عنـــد �ـــل للتحایـــل علـــى رفـــع الز�ـــاة، فلمـــا جـــاء الســـاعي فرقـــا
جمـع وال �ُ «: ولـذا جـاء فـي الحـدیث، هـذا ال �جـوز �حـال؟ الساعي جمعها لیكون علیهم شاة واحدة

 �اطـــل،ا و�ـــذلك تحلیـــل المـــرأة لمطلقهـــا ثالًثـــ ،»فـــرق بـــین مجتمـــع خشـــیة الصـــدقةبـــین مفتـــرق وال �ُ 
 لكن یبقى أن الجمهور علـى أنـه، و�ن صحح الحنفیة العقد مع إثمه ،والمحلل هو التیس المستعار

 . وأن النهي عائد إلى ذات العقد مناٍف لمقتضى العقد،
 ومــن تتبــع األحكــام الشــرعیة ألفــى منهــا مــا ال ینحصــر، وجمیعــه یــدل علــى أن العمــل" طالــب:

سـائل مصـده الشـارع، فـال یلـزم أن �كـون �ـاطًال. والجـواب: إن صـد �ـه غیـر مـا قَ المشروع إذا قُ 
 ."فیةیل �انعقادها شرًعا بناًء على أنها مقصودة للشارع �أدلة قررها الحناإلكراه إنما ق

 . �عني على سبیل التنزل معهم
 ؛وال �صح أن �قر أحد �كون العمل غیر مقصـود للشـارع علـى ذلـك الوجـه ثـم �صـححه" طالب:

ن مـ ألن تصحیحه إنما هو �الدلیل الشرعي، واألدلة الشـرعیة أقـرب إلـى تفهـیم مقصـود الشـارع
 ."كل شيء، فكیف �قال: إن العمل صحیح شرًعا مع أنه غیر مشروع؟

عائـد إلـى ذات المنهـي  �عنـي مناقضـة تامـة، ال سیما إذا �ـان النهـي عائـد إلـى ذات المنهـي عنـه،
فــإذا �طــل الشــرط �طـــل  ألنــه �قضــي علــى الشـــرط، أو إلـــى شــرطه؛، اســواء عبــادة أو عقــدً  عنــه،

 إذا عــاد النهــي إلــى شــيء مــؤثر فــي العبــادة أو العقــد فإنــه ر،أو إلــى ر�نــه جزئــه األكبــ المشــروط،
 �خالف ما إذا عاد إلى خارج.  حكم ببطالنه،�ُ 

 ."هل هذا إال عین المحال؟؟ مع أنه غیر مشروعا إن العمل صحیح شرعً : "فكیف �قال طالب:
 ألنه تناقض. ؛ "عین المحال"
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للشـارع  ، فإنمـا قـال بهـا بنـاًء علـى أنن قـال بهـا مطلًقـا"و�ذلك القول في الحیل عند َمـ طالب:
 ."قصًدا في استجالب المصالح ودرء المفاسد

 ال« لكن الحیـل منهـا المبـاح ومنهـا المحـرم: ألنه في حیلته �ستجلب مصلحة أو یدرأ مفسدة.؛ نعم
عـل فالحیـل التـي یتوصـل بهـا إلـى  ،»ترتكبوا ما ارتكبت الیهـود فتسـتحلوا مـا حـرم هللا �ـأدنى الحیـل

أما الحیل التي یتوصل بها إلى دفع ظلم ، ر أو ترك مأمور هذه حیل الیهود ال تجوز �حالمحظو 
ص علیهــا فــي القــرآن فـــي والحیلــة ُنـــ أو اســتجالب حــق مــن غیــر ارتكـــاب محظــور فإنهــا ســائغة.

 ؟ وهو موضع واحد،
 .الهجرة، سورة النساء طالب:

{َال  الحیـــل مـــا هـــو مـــأمور: ذههـــ فیســـتعمل مر�ـــد، الهجـــرة مـــن بـــالد الكفـــار إلـــى بـــالد المســـلمین
ــُدوَن َســِبیًال} ــًة َوَال َیْهَت حتــى ینتقــل مــن بــالد  فــإذا أمكنــه أن یتحایــل]، ٩٨[النســاء:  َ�ْســَتِطیُعوَن ِحیَل

ر ألن اإلقامــة بــین ظهرانــي المشــر�ین أمرهــا خطیــ الكفــر إلــى بــالد اإلســالم فلــه ذلــك ولــو �الحیلــة؛
ا على الدین وعلى الدنیا  فس وعلى األهل والولد. على الن، جد�

نـه ضعت، فإذا صحح مثًال نكاح المحلل، فإنما صححه علـى فـرض أبل الشر�عة لهذا وُ " طالب:
غلــب علــى ظنــه مــن قصــد الشــارع اإلذن فــي اســتجالب مصــلحة الــزوجین فیــه، و�ــذلك ســائر 

 ."المسائل بدلیل
أعیـدها  ،-قـول الحنفیـةكمـا �-فأنـا محسـن ومحتسـب ا طلقهـا ثالًثـ: �قـول ینظر في مصـالح �ثیـرة،

ألن الطــالق یترتــب علیــه تشــر�د األوالد  فأنــا محســن؛، أســعى فــي إعــادة هــذه الزوجــة إلــى زوجهــا
فیخــرج  ،و�حصـل مشــاكل بینهمـا و�خــرج لنـا جیـل ضــائع �عیـد عــن تر�یـة األب، وتضـییع الحقـوق،

َقـا ُ�ْغـنِ  لنا مثل هذا الجیل الذي في الغالب أنه غیـر سـوي.  [النسـاء: َعِتِه} ِمـْن َسـ للااَُّ ُ�ـال� {َوِ�ْن َیَتَفرَّ
هـو ، خـالص خـالص هـذا حكـم شـرعي،؟ أین نحن مـن هـذه اآل�ـات ومـن هـذه النصـوص]، ١٣٠

 حل للمشاكل التي ال �مكن عالجها. 
ب، بدلیل صـحته فـي النطـق �كلمـة الكفـر خـوف القتـل أو التعـذی، و�ذلك سائر المسائل" طالب:

 إذ ال �مكــن إقامــة دلیــل فــي الشــر�عة علــى إ�طــال �ــل ؛صــةوفــي ســائر المصــالح العامــة والخا
 ."حیلة، �ما أنه ال �قوم دلیل على تصحیح �ل حیلة

أن مــا یتوصــل �ــه مــن الحیــل إلــى تحلیــل الحــرام أو : الضــا�ط فــي الحیــل الصــحیحة مــن الباطلــة
حقـوق ومـا یتوصـل �ـه إلـى إ�صـال ال هذه محرمة ال تباح �حـال؟ هذه حیل الیهود،، تحر�م الحالل

رحمـــه هللا -وابـــن القـــیم . فهـــذه هـــي الحیـــل الشـــرعیة، ودفـــع المظـــالم مـــن غیـــر ارتكـــاب المحظـــور
 أطال إطالة وأفاض وذ�ر أمثلة للحیل الشرعیة وغیر الشرعیة في إغاثة اللهفان.  -تعالى
�مـا أنـه ال �قـوم دلیـل علـى  إذ ال �مكن إقامة دلیل في الشـر�عة علـى إ�طـال �ـل حیلـة،" طالب:

ا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي یتفق علیه  تصحیح �ل حیلة، فإنما یبطل منها ما �ان مضاد�
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ذ�ر جمیع أهل اإلسالم، و�قع االختالف في المسائل التي تتعارض فیها األدلة، ولهـذا موضـع ُیـ
 ."فیه في هذا القسم إن شاء هللا تعالى

 بر�ة.
 .......  تأجیر، أحسن هللا إلیك طالب:

 ؟ ببقائه�عني المأذون 
 .نعم طالب:

 َلـى اْلِبـرِّ عَ {َوَتَعـاَوُنوا : �قـول -جل وعـال-هللا  ما دام یزاول المحرمات،، �ِهللا في النفس منها شيء
ْثِم َواْلُعْدَواِن} �عني �جـد ، أقل ما فیه التعاون ، ن وهذا تعاو ]، ٢[المائدة:  َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

ألنـه ال ؛ �عني یوجـد مـن �فتـي بهـذا ، تأجیر متعدد األغراض وتؤجر من شئتمن �فتیه أن هذا ال
إنمـا أغـراض متعـددة �ثیـرة ومـا یـزاول  یتعین هذا التأجیر مـن أجـل شـرب الخمـر أو أكـل الخنز�ـر،

 .لكن هو تعاون على �ل حال، فیه مغمور
 .......  طالب:

تصـحیح البیـع  ،...عـن المحـل ولیسـت البیع �عني أمره أخـف �اعتبـار أنـك ترفـع یـدك �الكلیـة  ال،
و مـع أنـك لـ أنـك مـا لـك أ�ـة عالقـة �البیـت، الذي إذا توافرت فیه الشروط معنـاه ترتـب آثـاره علیـه،

 .�عته على شخص �ستعین �ه على طاعة هللا ال شك أنه أولى
 .......  طالب:

 ي یبیع السالح �الفتنة.مثل الذ، إذا تعین للمحرم ال، ال ال ما �صح


