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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،هلل رب العالمین الحمد
 ،أما �عد

لى والوجه الثاني: اإلیثار عتحت المسألة الخامسة: " -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  
ا على صحة النفس، وهو أعرق في إسقاط الحظوظ، وذلك أن یترك حظه لحظ غیره اعتمادً 

جله، أللمشقة في عون األخ في هللا على المحبة من  لعین التو�ل، وتحمالً  ةً الیقین، و�صا�
ه صلى هللا علی-ات األعمال، وهو ثابت من فعل رسول هللا وهو من محامد األخالق، وز�یّ 

ما  أجود الناس �الخیر، وأجود -علیه الصالة والسالم-، ومن خلقه المرضي، وقد �ان -وسلم
 إذا لقیه جبر�ل أجود �الخیر من الر�ح المرسلة. كان في شهر رمضان، و�ان 

، وحمل إلیه المعدوم، وتعین على نوائب الحق ، وتكسبوقالت له خد�جة: إنك تحمل الكل
اءه حتى فرغ منه وج تسعون ألف درهم فوضعت على حصیر ثم قام إلیها �قسمها فما رد سائالً 

ا م: اءنا شيء قضیناه فقال له عمر، فإذا جقال: ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فرجل فسأله
: �ا نصارذلك، فقال رجل من األ  -صلى هللا علیه وسلم-، فكره النبي كلفك هللا ما ال تقدر علیه

عرف ، و -صلى هللا علیه وسلم-، فتبسم النبي تخف من ذي العرش إقالالً رسول هللا أنفق وال 
یه صلى هللا عل-�ان النبي  :نسوقال أ ،ذ�ره الترمذي »بهذا أمرت« :، وقالالبشر في وجهه

 ."وهذا �ثیر .ا لغدال یدخر شیئً  -وسلم
ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین، أما �عد،
ر من الوجه الّثاني من وجوه الضرب الرا�ع �قول: اإلیثا -رحمه هللا تعالى-فما ذ�ره المؤلف  

على النفس، اإلیثار معروف أنه �الُقَرب، فإن �انت الُقرب واجبة فإنه ال �جوز اإلیثار �حال، 
شخص عنده ماء �كفیه للوضوء لكن لو طلبه أحد لیتوضأ �ه ال �جوز أن یؤثره على نفسه بهذا، 

وُوِجد شخٌص �حتاجه للشرب مضطر إلیه للشرب فال شك أن  ،لكن لو �ان عنده ماٌء للوضوء
وهو  ،وهو شرٌط من شروط الصالة ،اء النفس أولى من استعماله في قدٍر زائد على ذلك�ق

لئال �موت، وما عدا ذلك  ؛لكنه �سقط عند العدم ُ�عَدل عنه إلى التیمم، فیؤثره �ه فیشر�ه ،الوضوء
 ال �جوز، یبقى اإلیثار �الُقرب من النوافل، على حسب ما یترتب على هذا اإلیثار، األصل أنه ال

وهي نافلة ال �أثم �عدمها فإنها إن ترتب  ،إیثار في القرب، لكن إذا ترتب على اإلیثار بهذه القر�ة
فاإلیثار مطلوب، �ما لو �ان مع أبیه، وهناك ُفرجة في الصف األول  ،علیه مصلحة راجحة

نه و�ین مثًال، وآثر أ�اه في هذه الُفرجة فالبر أولى، ال سیما إذا �ان هناك في النفوس شيء بی
م حینئٍذ وهكذا. النبي  علیه الصالة -أبیه فإنه �مثل هذا یزول، یترتب علیه مصلحة علیا، فیقدَّ
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، یؤثره على نفسه، و�مكن أن -علیه الصالة والسالم-هذه حاله، یؤِثر غیره �ما في یده  -والسالم
 .أن �جوع و�ؤثر على نفسه �الطعام

نظًرا لشرف  ؛، �ان أجود ما �كون في رمضانأجود الناس -علیه الصالة والسالم-و�ان  
 الوقت، وعِظم األجور في هذا الوقت الفاضل، وأجود ما �كون أ�ًضا إذا لقیه جبر�ل، بهذا نعرف

انه في النفس، �حثُّك على الخیر، ولو لم �حثَّك بلس ا�بیرً  اأهمیة الجلیس الصالح، وأن له أثرً 
 الَِّذیَن َواْصِبْر َنْفَسَك َمعَ  {، من رؤ�ته فقط، -وعالجل -فیمكن أن تزداد من الخیر وتذ�ر هللا 

تأتیه األموال  -ة والسالمعلیه الصال-، النبي ]٢٨[سورة الكهف: }َیْدُعوَن َر�َُّهم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
ما �سرني أن لي «: -علیه الصالة والسالم-ثم �عد ذلك �فرقها وهو في مكانه، وقال  ،الطائلة

دین ألن وعندي منه درهم إال دینار أرصد ل«�عني لیلة ثالثة  »ذهًبا تأتي علي ثالثة مثل ُأُحد
 . ، یوزع و�فرق عن �مینه وشماله ومن أمامه ومن خلفه، هذا إیثار»أقول �ه هكذا وهكذا وهكذا

الخبر الذي ذ�ره  ُحمل إلیه تسعون ألف درهم وضعت على حصیر ثم إلى آخره هذا الخبر 
یدخر شیًئا  ال -صلى هللا علیه وسلم-الترمذي، �قول: وقال أنس: �ان النبي  وهو عند ،ضعیف

عام محموٌل �ما قال الحافظ ابن �ثیر على ما ُ�سرع إلیه الفساد، الط وهووهذا �ثیر  ،وهكذا ،لغد
 -الصالة والسالم علیه-الذي �سرع إلیه الفساد، أما الطعام الذي �مكن أن ُیدَخر فكان یدخر 

 . َسنة ألهله قوت
ِه اَم َعَلىٰ َوُ�ْطِعُموَن الطَّعَ { :وقد علمت ما جاء في تفسیر قوله تعالى ،وهكذا �ان الصحا�ة"  ُحبِّ

ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َو�ُ { :وما جاء في الصحیح في قوله ،]٨ :اإلنسان[ }ِمْسِكیًنا َوَ�ِتیًما َوَأِسیًرا
ألسباب من اوهو مذ�ور في �اب  ،وما روي عن عائشة ،]٩ :الحشر[ }َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 

 ".وهو ضر�ان ،كتاب األحكام عند الكالم على مسألة العمل على إسقاط الحظوظ
�أنهم �انوا یؤثرون على أنفسهم، ولو �ان بهم خصاصة مدح األنصار  -جل وعال-نعم، هللا 

م ، النعیم المقی-جل وعال-هللا  ولو �ان بهم جوع وحاجة وفاقة، لكن نظًرا لما یرجونه من ثواب
سان إذا في الجنة ال �عدله الدنیا �لها �حذافیرها، والدنیا �لها ال تزن عند هللا جناح �عوضة، اإلن

استحضر مثل هذه المعاني هانت علیه الدنیا ورُخصت، والدنانیر والدراهم ال تعدل عند الزهري 
الذي  ،نصیبه من الدنیا ىن مأمور �أال ینسما تفرق عنده، نعم اإلنسا ،�عني عنده مثل البعر

 -فیةنسأل هللا العا-�جمعه لیوقد �ه في جهنم  او�كون زاًدا له إلى اآلخرة، ال �كون حطبً  ،یبلغه
نسأل هللا –خل و�یف خرج �یف د ،كما هو حال �ثیر من الناس الذین ال ینظرون إلى المال

 .-العافیة
لمؤاخاة ر �ما في حدیث او�الزوجة �فراقها لتحل للمؤثَ  ،إیثار �الملك من المالوهو ضر�ات: "

  ."المذ�ور في الصحیح
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ومعه أصحا�ه آخى  -علیه الصالة والسالم-�عني بین المهاجر�ن واألنصار، لما هاجر النبي 
بین الصحا�ة مهاجر مع أنصاري، فكان األنصاري یتنازل عن شيٍء من ماله وعن إحدى 

كن لواحدة، ألخیه الُمهاِجر، هذا �عني غا�ة ما �مكن أن یؤثر �ه،  زوجاته إذا �ان عنده أكثر من
م نفسه فداًء ألخیه؟ �عني لو ُوِجدَ  من  ااحدً ظالم یر�د أن �قتل و  هل لإلنسان أن یؤثر بنفسه؟ ُ�قدِّ

ت �عني ما فعله األنصار في المال والزوجاأنا أفدي أخي،  :هذین االثنین، فكل واحد �سارع �قول
ر أشد منه إال اإلیثار �النفس، اإلیثار �منفعة النفس هذا سهل، لكن �او�ذا لكن م لُمهَجة ا ُیتَصوَّ

 �الحیاة �لها، ما حكم اإلیثار؟ 
ن أنا أر�د أن أقتل أحد هذین االثنین، وال محالة، فكل واحد هل له أن �سارع �أ :إذا قال ظالم

بَتخلُّصه، وهذا ضرٌب من  �فدي أخاه؟ أو �حاول التخلص �قدر اإلمكان ولو تضرر أخوه
األضرب التي سبقت، �عني جلب منفعة للنفس مع مضرٍة ُمحقَّقة على الغیر، ال ُیالم إذا حاول 

و�ن تضرر أخوه بذلك؛ ألن  ،أن ینجو بنفسه، ونظر إلى مصلحته ولم ینظر إلى مصلحة أخیه
 الضرر بنفسه علىلكن ال �جوز أن یوقع  ،الضرر لیس منه، الضرر واقٌع على أخیه من غیره

 .أخیه مهما �انت الظروف
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 غیر جائز؟أم لكن هل مثل هذا اإلیثار جائز  ،هذا نوع من اإلیثار
 طالب:...

، �ما سیأتي في قصة أبي -علیه الصالة والسالم-هذا حصل من الصحا�ة �النسبة للنبي  ،نعم
علیه الصالة -فُشلَّت، هذا شيء، لكن غیر الرسول وطلحة بن عبید هللا حینما وقوه بیده  ،طلحة

 وجوده َأَثر في األمة في غیره وفي غیر أهل بیته شبه معدوم، اعاد��  الو �ان شخًص  -والسالم
ا لكن ُیتوقع أنه إذا عاش ینتفع بز�ادة من األعمال الصالحة، لكن إذا �ان الشخص الذي یر�د هذ

ذي وواحد �األلف، إذا �ان من هذا النوع ال ، منهم �واحدوالناس ألفٌ  ،فداءه فیه نفع عام لألمة
لحظ هذا ال شك أنه م ...والتي ،نظًرا للمصلحة المتعد�ة ؛�عدل ألًفا فأراد أخوه أن �فد�ه بنفسه

 أنا ما عندي فیها شيء اآلن.، شرعي، لكن یبقى النظر في أصل المسألة
 طالب: والوالدین �ا شیخ؟ والوالدین؟

م نفسه دون أبیه أو أمه، نعم لو فدى أ�  -جل وعال-�عني من حیث الحكم الظاهر هللا اه، قدَّ
م الولد  ، في]١١لنساء: ا[سورة }اَ�اُؤُ�ْم َوَأْبَناُؤُ�ْم َال َتْدُروَن َأیُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفعً آ{�قول:  النفقة �قدَّ

 العكس؟ أم على الوالد 
 طالب:...
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لّما هذا الشخص الذي الذي هو أحد الثالثة الذین طبق علیهم  عند الفقهاء الولد، الولد، لكن
ل �له الغار وسّدت انسّد علیهم الغار واحد �ماذا توسل؟ ببّره بوالده، وأنه ینتظره وهو نائم اللی

والصبیة یتضاغون من الجوع، فال �سقیهم قبل والد�ه، والقصة سیقت مساق المدح في شرعنا، 
لى فداء الوالد �الولد أو �النفس؟ �عني حصل في حر�ٍق �منى قبل �عني هل هذا التقد�م یدل ع

من األشخاص حاّج، بوالده الُمقَعد  االحاصل أن شخًص  ،سنة ةعشر  سنة أو ثالث ةعشر  تياثن
 أوو�أطفاله وزوجته، لّما حصل الحر�ق حمل أطفاله وهرب، واحترق األب، وال �ستطیع إما هذا 

م؟   هذا، فماذا ُ�قدِّ
م بب خالف ما تهواه النفس �انت هذه هي العز�مة مثل ما فعل الباّر الذي انفتح الغار �س لو قدَّ

والد خیار، لكنه حمل األ هما فی هألن ؛إنه فّرط في ولده :وال �قال ،بّره �أبیه، هذه هي العز�مة
 ما ُیالم؟أم وهرب بهم من النار واحترق الوالد، ُیالم 

 طالب: هذا ما �ستطیع، ما یالم.
 .منع

  طالب: هذا ما �ستطیع ما یالم.
م الولد على الوالد؟ ألن النظر في هذه األمور تقد�م ُمراد هللا ،هو ال �ستطیع جل - لكن لماذا قدَّ

لكن ما جاء في شيء وال في نص  ،على مراد النفس، �عني بّر الوالد جاءت �ه النصوص -وعال
 .من النصوص بّر الولد

 ل.وؤ و�لكم مس ،طالب: �لكم راعٍ 
نصوص من هذا النوع، لكن في مسائل  هو�فى �المرء أن �ضیع من �مون، وفی ،عنه مسؤولهو 

مره وأكل ع ،ن هذا الوالد مقعد وفانٍ إ :إال هذا أو هذا، لكن قد �قول قائل هالمفاضلة �عني ما فی
لما ي �علل تعلیالت عقلیة نظًرا ذ، �عني العمروهؤالء أطفال في مقتبل ال ،ن سنةو ن ثمانو سبع

 ، �عني لو أنه حمل-جل وعال-�قدم الولد، بینما من ینظر في مراد هللا أنه تهواه نفسه ال شك 
ألة ألن المس ببّر هذا الوالد، �یف �كون وضعه وأمره؟ -جل وعال-أ�اه واحترق األوالد إرضاًء هلل 

بًعا لما ال یؤمن أحد�م حتى �كون هواه ت« -جل وعال-النظر في حظوظ النفس، مع مراد هللا 
ولذلك �یف ُمدح هذا الرجل الذي  ،مع أن الحدیث فیه �الم، لكن المعنى صحیح »جئت �ه

ول والصبیة یتضاغون، �عني قد �ق ،مكث اللیل �له وقد أمسك �اإلناء حتى ینتبه أبوه �ستیقظ أبوه
 إن ،خیروُ�سّد جوعهم وعطشهم والوالد على  ،العقل أن ُ�قسم هذا اللبن، وُ�عطى األوالد :قائل

 شاء هللا ما ناقصه شيء.
 طالب:...

 لكن السیاق سیاق مدح لما صنع �ما صنع الثالثة هذا الظاهر.
 طالب:...
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 ین؟أ
 طالب:...

ال، ما هو �سیاق مدح لكنه غفر له مو �سیاق مدح ولذلك ال �جوز فعله، �عني هل �مكن أن 
الث �لهم سیاق مدح، هذه مضایق �قول قائل: ال تنتظر أ�اك بهذا واترك الصبیة؟ والثاني والث

 .لكل مسألة ما �حتفُّ بهاو حقیقًة هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقیق 
 یوم -صلى هللا علیه وسلم-و�یثار �النفس �ما في الصحیح أن أ�ا طلحة ترس على النبي "

ا رف �ال تش :فیقول له أبو طلحة ،یتطلع لیرى القوم -صلى هللا علیه وسلم-و�ان النبي  ،أحد
  ".نحري دون نحرك ،رسول هللا �صیبك سهم من سهام القوم

 ُ�صبَك؟أم �صیبك 
 طالب: �صیَبك على النصب �ا شیخ.

 ؟ماذا
 طالب:...

�صبك �عني �الجزم، ال ُتشرْف �صْبَك �عني إن تشرْف �صْبك، هل جواب النهي مثل جواب 
 الطلب؟ هل جواب النهي مثل جواب الطلب؟

 طالب: ال.
 ؟لماذا

 ..طالب:.
  جواب طلب عدم اإلشراف أو جواب شرط ُمقدَّر؟ ،. �عني هل هي في جوابنعم

ألنه ال بد أن نطلعه من الصحیح  ؛مضى تخر�جه، وهو في الصحیح :نحري دون نحرك، �قول
 في مناقب أبي طلحة.

 طالب:...
 .السادس أو السا�ع من فتح الباري  انظر؟ هو موجود،  نعم

 .ك على طولءورا 
 .ذاهذا ه نعم 
 ال ال ذاك. تحت. 

 أبو طلحة �ا شیخ؟ أمطالب: هو طلحة 
ي عندك هات. طلحة بن عبید ذي ُشلَّت یده طلحة. هات الذول لطلحة والثاني ألبي طلحة، الاأل

 معك؟ ماذاهللا، رأیت طلحة في السا�ع صفحة اثنین وثمانین، 
 طالب:...
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حیح، مناقب األنصار. تقع في مناقب األنصار تبدأ أظن من السا�ع. التي هي منتصف الص
 عندك؟ النصف من صحیح البخاري �التحدید �عني.

 طالب: حدیث �م؟
 ة آالف وسبعمائة وأر�عة وعشر�ن.ثالثاثنین وثمانین رقم  ،�قول: سبعة

یت ید ثنا ابن أبي خالد عن قیس بن أبي حازم قال: رأ: نعم، حدثنا مسدد حدثنا خالد حدطالب
 قد ُشلَّت. -صلى هللا علیه وسلم-ي طلحة التي وقى بها النب

 لكن األول أظن ألبي طلحة، هات هات، في مناقب أبي طلحة. ،إال هذا القدر هما فی
 طالب: نعم.

 ئة واثنین وثمانیة وعشر�ن.او�كون �عد هذا. مناقب م
 طالب:...

 ؟ال ُتشرْف �صیُبك
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

-والذي وقى النبي ،ي شلت یده طلحةذال بو طلحة،هذا هو موجود. ال تشرْف �صیُبك، نعم أ
 أبو طلحة. -علیه الصالة والسالم

 طالب: والقائل نحري دون نحرك؟
أبو طلحة، فیقول أبو طلحة: �ا نبي هللا �أبي أنت وأمي، ال تشرف �صیبك سهم من سهام القوم، 

 نحري دون نحرك، ولقد رأیت.. إلى آخره.
 طالب:...
 اسمه؟ ماال، هذه 

 ب:...طال
 طلحة.

 طالب:...
 ن هذا معروف، نعم.ئ، غلط غلط من المؤلف، �انعم

 طالب:...
 .نعموال، مضبوط �البخاري هكذا، 

 طالب:...
واب للطلب، �كون ج األنه أحیاًنا ما �كون جوا�ً  ؛نعمیرُثني؟ أم ا، یرثِني هب لي من لدنك ولی� 

 وهذا غیره. االطلب مقدرً 
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 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
لكن أحیاًنا �عرض له ما �قتضي أن �كون  ،األصل أن جواب الطلب جواب النهي مثلههذا 

 .مثل یرُثني اجواب الطلب مقدرً 
لقد و  ،; إذ �ان في غزوه أقرب الناس إلى العدو-علیه الصالة والسالم-من فعله وهو معلوم "

 -سلمو هللا علیه  صلى-اهم رسول هللافتلقَّ  ،ل الصوتبَ فزع أهل المدینة لیلة فانطلق ناس قِ 
 ،نقهري والسیف في عوقد استبرأ الخبر على فرس ألبي طلحة عُ  ،ا قد سبقهم إلى الصوتراجعً 

لى ععلي بن أبي طالب في مبیته  وحدیثُ  ،وهذا فعل من آثر بنفسه ،»لن تراعوا« :وهو �قول
  ."; إذ عزم الكفار على قتله مشهور-صلى هللا علیه وسلم-فراش رسول هللا 

ر ؤثَ �عني هذا مثال لإلیثار �البقاء، لكن الم ،�البقاء -علیه الصالة والسالم-إیثار للنبي وهذا 
 .-علیه الصالة والسالم-الرسول 

�أنها  ، ومن الصوفیة من �عرف المحبة�النفس أقصى غا�ة الجودِ  والجودُ : وفي المثل السائر"
ِسِه ُه َعن نَّفْ َأَنا َراَودتُّ { :-سالمعلیه ال-و�دل على ذلك قول امرأة العز�ز في یوسف  ،اإلیثار

اِدِقینَ    ."فآثرته �البراءة على نفسها ] ٥١ :[ یوسف }َوِ�نَُّه َلِمَن الصَّ
لقاتل، ا�عني لو ُوجد قتیل، قتیل ال ُیدرى من قاتله فالن أو فالن أو فالن، ثم قال واحد منهم: أنا 

�ه  له ذلك أو ال �جوز؟ أما اعترافه إذا ضاقوهو في الحقیقة لیس هو القاتل، القاتل غیره، �جوز 
ق إذا أنكر یلزمه أن ینكر أو ال؟ لیس هو القاتل، لكن  األمر وعزم وجزم وقطع �أنه ال ُ�صدَّ

لطرق في ا -رحمه هللا-القرائن الظاهرة، �ما ذ�ر ابن القیم  ،القرائن �لها تدل على أنه هو القاتل
 شاة، فذهب بها إلى خِر�ة فذ�حها، فخرج منها والسكین الُحكمیة قال: إن جزاًرا اسُتدعي لذ�ح

ي ذالتقطر دًما، وعلى �اب الخِر�ة رجل یتشحط دًما، فأمسكوا �ه، هل �ستطیع أن ینكر؟ هذا 
حصل في القصة ما أنكر، أخذوه، وحبسوه ثم خرجوا �ه إلى القصاص، فخرج من بین القوم رجل 

نیعه ألن ص ؛اتهموه قالوا هذه الشاة، ذا�حین شاة، وأنكرأنا القاتل، و�ال المسألة �عني لو  :�قول
 مذموم؟أم محمود 

 طالب:...
، لكن إذا �ان �فدي بهذا من اومجرمً  ألنه من �فدي �فدي شخًصا �الفعل قاتًال  ؛مذموم بال شك

له وجٌه شرعي، رجل وجد على زوجته �ظن أنه أنفع لألمة ال سیما إذا �ان القتل له وجٌه شرعي، 
رجًال وهو مستحق للقتل وهو ُمحصن فقتله، األصل أن ُ�قاد �ه،  -نسأل هللا العافیة -ى �ذاأو عل

ألن �ونه مجرم قاتل بدون سبب هذا ال �جوز فداؤه �حال،  ؛أنا الذي قتلته لیفدي أ�اه :فقال ولده
ال �جوز فداؤه لكن إذا قتل �سبٍب ومبرر شرعي و�ن �ان مستحًقا في الظاهر للقصاص، هذه 
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سائل �عني تحتاج إلى أن ُ�عتنى بها، واإلیثار إذا وصل إلى هذا الحّد إذا �ان الباعث علیه ما م
لكن أحیاًنا �كون الباعث على  ،شيء -جل وعال-وقر في اإلنسان من قوة اإل�مان بوعد هللا 

 أو مثل هذا اإلیثار رخص في الدنیا عنده، رخص، �عني ما �قي علیه إال شيء �سیر و�نتحر
 .�ًضا له حكم آخر، �هللا المستعان، هذا أر علیه شيء�صی

ظ وحظو  ،ونحوه من أمور الدنیا ،أجمع العلماء على فضیلة اإلیثار �الطعام :قال النووي "
  ."فإن الحق فیها هلل ،النفس �خالف القر�ات
 .فال ُیؤثر، فال إیثار فیها

ف أحوالهم في االتصاف والناس في ذلك مختلفون �اختال ،وهذا مع ما قبله على مراتب"
من أبي  لَ بِ قَ  -صلى هللا علیه وسلم-وقد ورد أن النبي  ،�أوصاف التو�ل المحض والیقین التام

 ". �كر جمیع ماله
نا �هللا تصدقت أ :�قول �المجالسمان وصدق التو�ل والیقین، ما هو لما �عرف في قلبه من اإل�

الناس، و�ؤذي الناس، هذا �ختلف، هذا �قال ت، ثم یندم على ذلك، أو یتكفف �جمیع أموالي وجع
: نازل، �عني شخص �قال له، نعم الناس یتفاوتون، الناس م..الال تصدق إال �القدر الواجب و  :له

 ن سترقو �ال  فیهم: الذي قیل اأنا من السبعین ألفً  :، ثم إذا �ه یتحدث �المجالس، وال تسترقِ ال تكتوِ 
یك وعسى هللا أن �عاف ،وابذل األسباب ،وارقد في المستشفیات وال استرقیت وال فعلت، ال، تسترقِ 

ال  :یتضجر و�تشكى �قال له هألن الناس یتفاوتون، فما �قال لشخص ُعرف من حاله أن ؛�عد
هذا �ختلف، فهي منازل، الرسول أذن ألبي �كر  ،ال :علك تدخل في السبعین ألًفا؟ نقول تسترقِ 

والثلث �ثیر،  ،ف ماله، ورّد �عض الصحا�ة إلى الثلثوأخذ من عمر نص ،الصدیق �جمیع ماله
 ألن منزلتهم دون منزلة أبي �كر وعمر.

ف ومن عمر النصَقِبَل من أبي �كر جمیع ماله  -صلى هللا علیه وسلم-وقد ورد أن النبي "
 ،�كر لقصورهما عن درجتي أبي :قال ابن العر�ي ،و�عب بن مالك إلى الثلث ،أ�ا لبا�ة وردَّ 

المضرة  لحمُّ تَ فَ  ،وتحصل أن اإلیثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة .هذا ما قال .وعمر
  إذ لم". الالحقة �سبب ذلك ال عتب فیه

 إذا.
  ".خلُ إذا لم �َ "

 ُ�ِخّل.
وال هو محمود  ،ا للحظ�مقصد شرعي فال �عد ذلك إسقاطً  فإن أخلَّ  ،�مقصد شرعي"إذا لم ُ�ِخّل 

 ،و�ما ألمر آخر ،فألن إسقاط الحظوظ إما لمجرد أمر اآلمر ؛اأما أنه لیس �محمود شرعً  ،اشرعً 
 و�ونه ألمر اآلمر �ضاد �ونه مخالً  ،فكونه لغیر شيء عبث ال �قع من العقالء ،أو لغیر شيء

 ،له و�ذا لم �كن �ذلك فهو مخالفٌ  ،�مقصد شرعي; ألن اإلخالل بذلك لیس �أمر اآلمر
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بیان الحصر  وقد مرَّ  ،وهو الحظّ  ،فثبت أنه ألمر ثالث ،آلمر ضد الموافقة لهأمر ا ومخالفةُ 
  .م من مسألة إسقاط الحظوظفیما تقدَّ 

اط ة إلى إسقومنه �عرف حكم األقسام الثالثة المتقدمة �النسب ،هذا تمام الكالم في القسم الرا�ع
  ."الحظوظ

نظًرا ألمر اآلمر وحثِّه، وهو  ؛الكي إذا تصور من ترك الكي، مر�ض اكتوى، ومر�ض ترك ،نعم
ا �أج ؛أن یدخل في السبعین األلف، وثالث ترك الكي تة؟ متفاو أم رة من �كو�ه، منازلهم واحدة ُشح�

صل و� ،متفاوتة، فكونه ترك الكي ألمٍر ثالث، ال لهذا وال لهذا، ترك الكي من أجل أال یدفع أجرة
وال یدفع  اسهل علیه أن یبقى طر�ح الفراش مر�ًض  األمر إلى هذا الحّد عند �عض الناس، �صل،

 .أجرة لطبیب
ة قطعي ولكن أداؤه إلى المفسد ،أو الدافع ضرر وهو أن ال یلحق الجالب ،وأما القسم الخامس"

إضرار  ا من غیر قصدشرعً  دَ قَص ا لما �جوز أن �ُ ه قاصدً �ونِ  نظر من حیثُ  :فله نظران عادةً 
  ."ال محظور فیه فهذا من هذه الجهة جائزٌ  ،�أحد

�عني مثل ما ذ�رنا سا�ًقا، شخص جاء �طلب شفاعة، الطالب المتقدمون للدراسة عددهم �بیر، 
وال شك أن هذا لو ُقِبل صار على حساب من هو أولى منه، أو المتقدمون إلى الوظائف �ثیر، 

م هذا علیهم صار على حساب غیره، الشافع ینظر إلى المصلحة مصلحته ه و، نظًرا فلو ُقدِّ
نه أل ؛لألجر الُمرتَّب علیها ومصلحة المشفوع له بینما الضرر الالحق �غیره هذا غیر منظور إلیه

ه ما شاء، أو على ید خلقه على لسان خلق -جل وعال-�هللا �قضي  ،لیس �فعله، إنما هو شافع
 .ما شاء

  ".ا بلزوم مضرة الغیر لهذا العمل المقصودونظر من حیث �ونه عالمً "
ألنه ما من فعل شيء یترتب علیه مصلحة إال  ًئا؛ني لو نظرنا إلى ضرر اآلخر�ن ما فعلنا شی�ع

تشفع له أن وفي المقابل مضرة، لو جاءك شخص مر�ض، و�حتاج إلى عالج، و�تبت للجهة 
مر�ض أشد  لعلهواحد  ه�عالج في المستشفى الفالني، أال �مكن أن یترتب علیه ضرر؟ نعم، فی

م علیه هذا، تترك الشفاعة له الحتمال أن �كون هناك مر�ض أولى منه؟ والذي منه حاجة، فقُ  دِّ
�غلب على الظن أن یوجد مر�ض أولى منه، لكن في العادة أن ال هذا وال هذا �صل إلى هذا 

ألن  ؛الكرسي أو السر�ر إال �شفاعة، فأنت إن شفعت لهذا أو شفعت لهذا مأجور على �ل حال
ى هذا، الخیر المحض الذي ال یترتب علیه ضرر بوجه من الوجوه هذا متى؟ الدنیا �لها مبنیة عل

 .في دار القرار، في الجنة
�عني حتى لو نظرت إلى العبادات المحضة نعم هناك أمور ال یلتفت إلیها إطالًقا، هذا الذي  

صلي أغلق المحل وجاء إلى المسجد � ،اوقد �كون الز�ائن عنده ُ�ثرً  ،أغلق المحل في تجارته
 .لكن ضرر غیر منظور إلیه ،مصلحة محضة وال یترتب علیها ضرر؟ یترتب علیها ضرر
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اعل ففإنه من هذا الوجه مظنة لقصد اإلضرار; ألنه في فعله إما  ،مع عدم استضراره بتر�ه"
قاعه فال قصد للشارع في إ� ،ضروري وال حاجي وال تكمیلي لمباح صرف ال یتعلق �فعله مقصدٌ 

جه ال �قع فیه مضرة مع إمكان فعله على و  �ه على وجهٍ  لمأمورٍ  و�ما فاعلٌ  ،عوقَ من حیث یُ 
ولیس للشارع قصد في وقوعه على الوجه الذي یلحق �ه الضرر دون  ،یلحق فیه مضرة

  ."اآلخر
�عني هل �ختلف األمر في مسألة الشفاعة بین انتظام األمور على مقتضى الشرع، و�ین ما إذا 

ر على أثر ُقرب مسؤولطبیق؟ �عني الكان هناك خلل في الت م و�ؤخِّ ر على أث ،عن هذه الجهة ُ�قدِّ
ا الكشف ذإال عندك ه همحسو�یات، وحسا�اٍت ال تهم العمل نفسه، أو شخص عدل ما فی

فالن عادل ما ینظر من قر�ب وال  :وال تشفع عند هذا؟ نقول ،اشفع عند هذا :ودرجاته هل نقول
ل ور التي تبنى علیها المفاضلة، والّثاني ال، قد �أتیه طالب مقبو ما عنده إال هذه األم ،�عید

ه، هذا �ختلف عن ذاك، لكن یبقى أن الضرر في مثل هذه األمو اء إلیه و�قبله، �ج ر �ممتاز و�ردُّ
ن غیر منظور إلیه اللهم إال إذا �ان الشخص المشفوع له �عینه قد یترتب علیه ضرر إذا ُمكِّن م

 هذا العمل.
 كن المشفوع إلیه ما یؤاخذ بتقد�م من جاء معه شفاعة على من هو أولى منه؟طالب: ل

هذه إذا �انت الشفاعة تتضمن خبرة داخلة أو خبرة داخلیة، في هذا الشخص ال تبین للمشفوع 
بل  اشفاعتهم وجودها مثل عدمه األن هناك أناسً  ؛عنده، وهذا �عرف أن الشافع من أهل التحري 

 نا أن المشفوع له ال �سوى.العكس إذا شفعوا عرف
في  طالب: لكن الشیخ �شفع في وظیفة ألحد، و�ذهب إلى المشفوع إلیه، فالمشفوع إلیه ینظر

 هذه الشفاعة دون النظر عن استحقاق هذا...
ال، الشافع یتفاوت، أحد �شفع من أهل التحري ما �شفع إال لمن �ستحق، فهذا یر�حك من نصف 

 النظر.
 أهل التحري؟ طالب: إن لم �كن من

 ؟ماذا
 طالب: إن لم �كن من أهل التحري؟

 هذا النظر إلى المسألة أمانة. إلى من ُحمِّل األمانة نعم.فإن لم �كن من أهل التحري 
وعلى �ال التقدیر�ن فتوخیه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم �المضرة ال بد فیه من أحد "

وهو  ،و�ما قصد إلى نفس اإلضرار ،ذلك ممنوعو  ،إما تقصیر في النظر المأمور �ه :أمر�ن
 نُ مَ ْض و�َ  ،ا �فعلهلكن إذا فعله فیعد متعد�ً  ،ا من ذلك الفعلفیلزم أن �كون ممنوعً  ،اممنوع أ�ًض 

و�نظر في الضمان �حسب النفوس واألموال على ما یلیق �كل  ،ملةضمان المتعدي على الجُ 
وعلى هذه القاعدة تجري مسألة  ،صده للتعديا له ألبتة إذا لم یتحقق قنازلة وال �عد قاصدً 
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وما لحق بها من المسائل التي هي  ،الصالة في الدار المغصو�ة والذ�ح �السكین المغصو�ة
وألجل هذا تكون العبادة عند الجمهور  ؛و�لزم عنها إضرار الغیر ،في أصلها مأذون فیها

  ".صحیحة مجزئة
هة، نظرنا إلى أن جهة األمر �الصالة منفكة عن �اعتبار انفكاك الجهة، �اعتبار انفكاك الج

 .في هذه الدار من غیر إذن صاحبها التعدي والظلم الحاصل �فعل هذه الصالة
 ضادٌ تضمان وال  ا إن �ان ثمَّ وضامنً  ،ا �الطرف اآلخرو�كون عاصیً  ،اوالعمل األصلي صحیحً "

 ي مجالٌ وله في النظر الفقه ،ومن قال هنالك �الفساد �قول �ه هنا ،في األحكام لتعدد جهاتها
  ".یرجع ضا�طه إلى هذا المعنى رحبٌ 

وأن اإلنسان یتقرب �ما أمره هللا �ه مصاحًبا ما نهاه عنه،  ،نعم من نظر إلى هذه المسائل
ن فبالنظر إلى اآلمر والناهي جهة واحدة، و�النظر إلى المأمور �ه والمنهي عنه جهات منفكة، فم

 .الصالة صحیحة :ومن نظر إلى الثاني قال ،الة �اطلةالص :نظر إلى األول قال
هذا شأنه  عملٍ  تحتومعلوم أن أصحاب إسقاطها ال یدخلون  ،هذا من جهة إثبات الحظوظ"

; ألن ا فهو على أصله من اإلذنوهو ما �كون أداؤه إلى المفسدة نادرً  :وأما السادس .ألبتة
  انخرامها". فال اعتبار �الندور في ،المصلحة إذا �انت غالبة

 .أهل العلم أن النادر ال حكم له ههذا �قرر  ،نعم النادر ال حكم
  ".ملةعن المفسدة جُ  ةٌ عر�ّ  إذ ال توجد في العادة مصلحةٌ "

مثل ما مّثلنا �من أغلق المحل وترك الز�ائن �خرجون من المحل وهم یر�دون الشراء من 
ل، لكن هذه المفسدة غیر منظور �ضاعته، وذهب �صلي، هو متضرر �إخراجهم و�غالق المح

 .ا أصًال في مقابل المصلحة العظمىإلیه
 جراءً إ ؛ولم �عتبر ندور المفسدة ،إال أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة"

و دفع أ ،هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة وال �عدُّ  ،ى العاد�ات في الوجودجرَ للشرعیات مُ 
 ر،ا إلى وقوع الضر ا في النظر وال قصدً ندور المضرة عن ذلك تقصیرً المفسدة مع معرفته ب

دناها والدلیل على ذلك أن ضوا�ط المشروعات هكذا وج .على أصل المشروعیة ا �اقٍ فالعمل إذً 
  ".مع إمكان الكذب والوهم والغلط ،كالقضاء �الشهادة في الدماء واألموال والفروج

مات الشرعیة �البینات �النظر في الشهود وعدالتهم، ومز�یهم و�ن لكن علمنا �المقدِّ  ،االحتمال قائم
ولو خالفت الواقع، أما إذا اختّلت  ،نتائجنا شرعیة ،ُوجد االحتمال اآلخر، مقدماتنا شرعیة

مات اختّلت النتائج وال بد، البینة على المدعي المز�ین وهم �ء وجا ،البینة�المدعي  ءجا ،المقدِّ
و�وا من ِقبل من �عرفونهم و�خبرونهم الخبرة الباطنة عدول على حسب تقر�ر ا لقاضي، عدول وزُّ

إنما أنا �شر أقضي «: -علیه الصالة والسالم-أكثر من هذا، و�لیه اإلشارة من النبي  هما فی
فمن قضیت له من حق أخیه شیًئا فإنما أقضي له ، على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع
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، -علیه الصالة والسالم-، وهو الرسول المؤ�د �الوحي »عهاقطعة من النار فلیأخذها أو ید
ونتائجهم وأحكامهم صحیحة، وهم مأجورون علیها على �ل حال إذا  ،فالقضاة ما أمامهم إال هذا

 عملوا �المقدمات الشرعیة، ونتائجهم شرعیة، نعم. 
و یٍم أو َقَتر، وهلوجود غ ؛لعدم من �شهد برؤ�ته ؛وقررنا أن شعبان �امل ،عملنا �مقدمة شرعیة

 في الحقیقة ناقص، لكن ما جاءنا من �شهد، عملنا شرعي، مقدماتنا شرعیة، فنتائجنا شرعیة، ولو
وال صمنا إال تسعة وعشر�ن، لسنا  ،نقص الشهر، ولو �ان في حقیقة األمر رمضان ثالثین

 مات الشرعیة ال�مكلفین �أكثر من هذا، ومطا�قة الواقع وعدم مطا�قة الواقع �عد اعتماد المقد
ه من الناس یزني �فالنة �ما �فعل الرجل مع امرأت ایلتفت إلیها، ثالثة من األشخاص رأوا فالنً 

ع، للواق ا�اذبون؟ �اذبون و�ن �ان خبرهم مطا�قً أم ثالثة، ما استطاعوا أن �أتوا برا�ع، صادقون 
 ما عندنا �أحد. هذه مقدمات شرعیة ال نحید عنها، و�ن قال من قال لو تكلم من تكلم، 

 ،تأتي صالة الفجر ونحن في الطر�ق ،ئتي �یلواشخص �سأل �قول: أنا أنقل مدرسات مسافة م
وقد أعجز عن حفظهن إذا نزلن، فال نستطیع  ،أنا معي نساء ،وال نستطیع، ال أستطیع أن أقف

غیر  أمأن نصلي الفجر إال في مكان الوظیفة في المدرسة، �عد طلوع الشمس، مقدمة شرعیة 
 .شرعیة؟ غیر شرعیة، مقدمة غیر شرعیة، فالنتیجة غیر شرعیة

ى ظنه أنه یتبعه من یر�دها، لكن لو شخص معه زوجته، وخشي علیها إن نزل، أو غلب عل 
 .دمة شرعیة فالنتیجة شرعیة، وهكذاالمقفالصالة إلى أن وصل  وأخر

احة و��كذب والوهم والغلط، كالقضاء �الشهادة في الدماء واألموال والفروج، مع إمكان ال"
ومنعه في الحضر  ،القصر في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة �الملك المترفه

  ".�النسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة
نعم؛ ألن الترخُّص ُعلِّق بوصف، بوصف وهو السفر، �غض النظر عما �انت المشروعیة �سببه 

و�ثیٌر  ،وف، ثم ُعلِّقت �السفر الذي هو مظنة المشقةفي أول األمر، �انت المشروعیة �سبب الخ
من الناس السفر عنده أقل مشقة من الحضر، أقل مشقة من الحضر، فال یلتفت إلى وجود 

 .المشقة وعدمها ما دام الوصف المؤِثر المعلَّق علیه الترخص موجود
فیها من  الفها والخطأمع إمكان إخ ،واألقیسة الجزئیة في التكالیف ،و�ذلك إعمال خبر الواحد"

من هذا  وهذا مقرر في موضعه ،رت المصلحة الغالبةبِ واعتُ  ،ربَ عتَ لكن ذلك نادر فلم �ُ  ،وجوه
  ."الكتاب

نعم إعمال خبر الواحد مع إمكان أن �خطئ هذا الواحد، إذا تصورنا أن هذا الواحد ثقة، رجاله 
والعمل �ه واجب  ،ر صحیحالخب ،والعمل �ه واجب ،العمل صحیح ،كلهم ثقات �سند متصل

�غض النظر عن احتمال أن �كون أحد رواته وِهم أو أخطأ، أ�ًضا األقیسة الجزئیة، أما أصل 
 .القیاس فهو مقرر شرًعا، لكن مفردات هذا الدلیل قد �كون فیها ما القیاس فیه ضعیف
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حد أصلین، ُ�شبه أإذا تصورنا مثًال قیاس الشبه، الذي فیه تردد فرع بین أصلین، تردد فرع بین  
ن األصلین بنسبة ستین �المئة، و�شبه األصل الثاني بنسبة أر�عین �المئة، �عني هذه المسافة بی

األصلین قد �أتي من ینظر إلى هذین األصلین من جهاٍت أخرى فُیقرر العكس، فیقرر العكس، 
ن مننا قد ننظر إلیه فال �عني أننا إذا أعملنا هذا أننا أصبنا وجزمنا وقطعنا �صحة قیاسنا؛ أل

وقد �كون قوله أرجح من قولنا أو  ،زاو�ة ینظر إلیها غیره ینظر إلیه غیرنا من زاو�ة أخرى 
 ،العكس، هذه غیر منظور إلیها، ما دام تردد عند المجتهد بین هذین األصلین وترجح عنده

ما یدل علیه  و�ذلك النظر في النصوص المتعارضة قد �كون الراجح عند المجتهد فالن ما یؤدي
النّص هذا، و�كون الراجح عند غیره ما یدل علیه النّص الثاني، فاألنظار واألفهام تختلف، 

 .اوحینئٍذ ال �كون المدلول قطعی� 
اإل�احة  أما أن األصل ،ا فیحتمل الخالفوهو ما �كون أداؤه إلى المفسدة ظنی�  :وأما السا�ع"

ظن فهل �جري ال ،ان الضرر والمفسدة تلحق ظن� وأما أ ،واإلذن فظاهر �ما تقدم في السادس
  ".؟اادرً ف نو�ن �ان التخلُّ  ،لجواز تخلفهما ؛فیمنع من الوجهین المذ�ور�ن أم ال ،مجرى العلم

 الظن الذي هو االحتمال الراجح، هل ُیلحق �العلم في مثل هذا؟ هل ُیلحق �العلم �عني المجزوم
ن إالشك ال یرفع الیقین، الشك ال یرفع الیقین قالوا:  �ه في هذا الباب؟ في مسألة أو في قاعدة

ما دام الظن  هنإ :الظن ُملَحق �الشك هنا، وقد یرتفع الظن إلى أن ُیلحق �الیقین، فهل نقول
غلبة الظن موجودة، أن الضرر یلحق �فالن من الناس إذا فعلت هذه المصلحة ما  ا،موجودً 

ذا الظن �منع من ارتكا�ك هذا العمل ولو فّوت إن ه :یترتب علیه مصلحة خاصة لك هل نقول
 وأكثر األحكام مبنیة على الظن، قال: فهل ،هذه المصلحة بناًء على أن الظن الغالب معموٌل �ه

�جري الظن مجرى العلم أو فهل ُ�جرى الظن مجرى العلم فیمنع من الوجهین المذ�ور�ن أم ال 
على االحتمال الراجح، في �عض الصور  اح غالبً لجواز تخلفهما؟ �عني قد �كون االحتمال المرجو 

 فال یلتفت إلى الظن، و�ن �ان نادًرا.
بواب أأن الظن في  :أحدها :ولكن اعتبار الظن هو األرجح ألمور"و�ن �ان التخلُّف نادًرا، 

  ".مجرى العلم العملیات جارٍ 
 ع من ُ�عتدُّ فرق عند جمی جاٍر مجرى العلم، موجٌب للعمل، �العلم، الظن موجب للعمل �العلم، وال

 .�قوله من أهل العلم
أن المنصوص علیه من سد الذرائع داخل في هذا القسم �قوله  :والثاني .فالظاهر جر�انه هنا"

َ َعْدًوا ِ�َغْیِر ِعْلمٍ { :تعالى  فإنهم ]١٠٨ :األنعام[ }َوال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن للااَِّ َفَیُسبُّوا للااَّ
إن من أكبر الكبائر « :وفي الصحیح .فنزلت ،أو لنسبن إلهك ،لتكفن عن سب آلهتنا :قالوا

نعم �سب أ�ا الرجل  :وهل �شتم الرجل والد�ه ؟ قال ،�ا رسول هللا :شتم الرجل والد�ه قالوا
عن قتل المنافقین;  كفُّ �َ  -علیه الصالة والسالم-و�ان  ،»و�سب أمه فیسب أمه ،فیسب أ�اه
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 ونهى هللا تعالى المؤمنین أن �قولوا للنبي ،ا �قتل أصحا�هر�عة إلى قول الكفار إن محمدً ألنه ذ
علیه -إلى شتمه التخاذ الیهود لها ذر�عة  ؛راعنا مع قصدهم الحسن :-علیه الصالة والسالم-

  ."وقد ألبس حكم ما هو ذر�عة إلیه ،�له مبني على حكم أصله وذلك �ثیرٌ  ،-الصالة والسالم
�عني االتفاق في األلفاظ مع اختالف الحقائق یوقع في اللبس، اتفاق األلفاظ مع اختالف نعم 

وهي مستعملة للذم عند آخر�ن  ،ذه اللفظة مستعملة للمدح عند قومالحقائق یوقع في َلْبس، فه
ذا ُتتقَّى، هذا االصطالح محتِمل للحق والباطل ُ�جتَنب، هذا ُمقرر في �اب االعتقاد، معروف، ه

لعمل یلتبس على الرائي هل هو من �اب الخفة واالحتراف أو هو من �اب التلبیس والِسحر ا
 ؛إنه خفة ید أو خفة تصرف، �جب منعه :وقیل ،إنه احتراف :والشعوذة هذا �جب منعه، ولو قیل

وحینئٍذ �جب �فُّه  ،ألنه �كون هناك لْبس على عموم الناس، فال ُ�فرقون بین الحق والباطل
 .ومنعه

 هذا الكتاب :كل عر، راعنا �ا أخي قال�عني في الس ،راعني :�عني لو قلت: راعنا، إما أن تقول 
، أو راعنا �عني أنظرنا أو ستین، هذا معنًى صحیح ،راعنا �ا أخي خله خمسین :�مئة ر�ال تقول

لكن الیهود �ستعملون هذه اللفظة على خالف  ،انتظرنا أو شيء من هذا من المعاني الصحیحة
 :�قول نعم وأحیاًناراعنا،  :ا �ستعمله المسلمون، فجاء المنع منها، جهات الشمال �ثیًرا ما �قولون م

ا، راع راع �عني انُظر، نعم، موجودة هذه، فُتمنع؛ ألن غیر المسلمین �ستعملونها استعماًال سیئً 
الختالط فاالصطالحات الموهمة التي توقع في لبس �جب منعها، ال سیما مع االختالط، مع ا

وهذا ال یدري �یف �ستعملها  ،من �ستعملها هنا وهناك، أما مع االنفكاك وهذا ال �سمع هذا
هذا قد ال یؤاخذ، لكن اآلن مع القرب في وسائل االتصال اإلشكال �بیر، �عني فالناس اآلخرون 

ي وهي تختلف عن اصطالح المشارقة هؤالء �ستعملونها ف ،تسمع الكلمة في اصطالح المغار�ة
�ان األمر ما أحد یدري عن أحد، واألمر في ذلك سهل، لكن  ،وهؤالء �ستعملونها في ذم ،مدح
 .شبه اختالط بین األمم یوجداآلن 

لقسم أن والحاصل من هذا ا ،في التعاون على اإلثم والعدوان المنهي عنه أنه داخلٌ  :والثالث"
وقطع  ،أو الدفع ،الجواز من الجلبالظن �المفسدة والضرر ال �قوم مقام القصد إلیه  فاألصل 

  ".النظر عن اللوازم الخارجیة إال أنه لما �انت المصلحة تسبب مفسدة من �اب الحیل
قطع النظر عن اللوازم الخارجیة أنت تفعل هذا الفعل الذي دّل الدلیل على إ�احته في األصل، 

ن �ل مسألة ال بد أن �كون من غیر أن تنظر إلى اللوازم الخارجیة، هذا ما ینادى �ه اآلن، أ
نة و�ال ما �عمل بها وهذا توُسع غیر مرضي؛ ألن هذا العمل إذا جّر  ،علیها دلیل من الكتاب والسُّ

إلى عمل محرم صار محرًما، إن �ان ذر�عة إلى محرم صار محرًما، و�ال وقعنا في مثل ما 
شئت، هذا الكالم صحیح؟ �عه ممن  ،هو مالك :ُینسب إلى سفیان بیع السالح في الفتنة �قول
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له مثل هذا المثال ما و�مكن أن �مشي أو �جري على قاعدة من �قول �فتح الذرائع الیوم؟ لو �قال 
 .وافق قطًعا

 أو من �اب التعاون منع من هذه"إال أنه لما �انت المصلحة تسبب مفسدة من �اب الحیل 
تعدي محمل الل مَ مِ فإن حُ  ،نفسه ب لم �قصد إال مصلحةفإن المتسبِّ  ،الجهة ال من جهة األصل

ولذلك  ،وهو أخفض رتبة من القسم الخامس ،فمن جهة أنه مظنة للقصد أو مظنة للتقصیر
؟ هذا نظر م نفس القصد إلى ذلك الشيء أم الهل تقوم مظنة الشيء مقا :وقع الخالف فیه

 خامس �خالفوأما نظر إسقاطها فأصحا�ه في هذا القسم مثلهم في القسم ال ،إثبات الحظوظ
 .، وأما الثمن وهو..."فإنه ال قدرة لإلنسان على االنفكاك عنه عادة ،القسم السادس
  قف علیه. ،قف على هذا


