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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

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

 ، أما �عد
كون أداؤه وأما الثامن، وهو ما �": إتماًما للمسألة الخامسة -هللا تعالى رحمه-فیقول المؤلف 

ل على األص صل فیه الحملواأل ،إلى المفسدة �ثیًرا ال غالًبا وال نادًرا فهو موضع نظر والتباس
یس إذ ل ؛وألن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفیان ،�مذهب الشافعي وغیره ،من صحة اإلذن

احتمال هنا إال احتمال مجرد بین الوقوع، وعدمه وال قر�نة ترجح أحد الجانبین على اآلخر، و 
لة، وارض من الغفالقصد للمفسدة واإلضرار ال �قوم مقام نفس القصد وال �قتضیه لوجود الع

 . "وغیرها عن �ونها موجودة، أو غیر موجودة
 غالًبا الوهو ما �كون أداؤه إلى المفسدة �ثیًرا،  -رحمه هللا تعالى-لف ؤ الوجه الثامن فیما قرره الم

ن خمسة انوال نادًرا �معنى أنه واحد اث ،ن في المئةو ن سبعو وال نادًرا، �عني ال غالًبا �معنى أنه ست
 احتماله راجح، وال ،ثالثین �المئة فاحتماله مرجوح ال غالب ،�عني عشر�ن ،إنما �ثیر�المئة، 

ولذلك قال: فهو ، وله أثر، لكنه مغلوب مكسور ،نادر �حیث ال ُیلتفت إلیه ألبتة، لكن له وقع
قل وال بد من اعتباره، ومن نظر إلى أنه أ ،یؤثِّر :موضع نظٍر والتباس، فمن نظر إلى �ثرته قال

مقابله قال: ال یلتفت إلیه، قال: واألصل فیه الحمل على األصل من صحة اإلذن، �عني  من
 .قةوال ُمحقَّ  ،لكنها لیست غالبة ،والمفسدة و�ن �انت محتمَلة و�كثرة ،ِافعل؛ ألن المصلحة ُمحققة

قال: واألصل فیه الحمل على األصل من صحة اإلذن �مذهب الشافعي وغیره، وألن العلم والظن 
ذي وقوع المفسدة منتفیان، العلم الذي هو الیقین المقطوع �ه، الذي ال �حتمل النقیض، والظن الب

 هو االحتمال الغالب؛ ألن االحتمال الموجود معنا �النسبة للمفسدة لیس بیقیني مقطوع �ه �فید
 قلنا إنهلًبا لوال مظنون �معنى أنه احتمال الراجح، ولذلك قال": �ثیًرا ال غالًبا، لو �ان غا ،علًما

شق �ما لم  وانتفى الظن والعلم، إًذا ال داعي لاللتفات إلى مثل هذا إال على سبیل الورع، ،مظنون 
 .على نفسه أو على غیره

ألنه  ؛ظنلعلم والا �ما في اا وال قاصدً رً قصِّ هنا مُ  ا فإنه ال �صح أن �عد الجالب، أو الدافعُ وأ�ًض "
ك ن حمله على عدم القصد لواحد منهما، و�ذا �ان �ذللیس حمله على القصد إلیهما أولى م

القصد  على �ثرة ا اعتبره في سد الذرائع بناءً ا إال أن مالكً فالتسبب المأذون فیه قوي جد� 
 ".نةألنه من األمور الباط ؛في نفسه أن القصد ال ینضبط ا، وذلك أن القصد ال ینضبطوقوعً 
لقصد إلى تحقیق المصلحة ودرء المفسدة في هذا الباطنة؛ ألن اضبط القصد في األمور ینال 

ن هناك أالباب الكثیر الغالب الكثیر الذي لیس �غالب وال مجزوم �ه، ال ینضبط، اآلن لو قدرنا 
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فیه دروس، مؤ�دة ُمحققة، ومسجد آخر فیه جنائز �ثیرة، لكنها لیست في أكثر األوقات،  امسجدً 
م الدروس �اعتبار أنها ُمحقَّق م الجنائز �اعتبار أنها مصالح تفوت، والدروس  ،ةفهل ُنقدِّ أو ُنقدِّ

 .�مكن أن تستدرك فیما �عد من تسجیل أو من غیره
�عني في �ل وقت عشر جنائز  ،ن الجنائز في �ل وقت و�ثیرة �ثیرةإ :على �ل حال إذا قلنا 

مالحظة ن جنازة �ما هو في �عض المساجد وفي الحرمین وغیرهما، هذه ال شك ال بد من و عشر 
م على غیره من نوافنفعه متعدٍّ و هذه المصلحة؛ ألن أجرها عظیم، نعم العلم أجره  ل ، وهو ُمقدَّ

ة لكن یبقى أن له ما ُ�عوِّض �عني �مكن أن تستمع ما �فوتك من الدرس بتسجیل أو �آل ،العبادات
من مراعاتها. أخرى ببث وال ما أشبه ذلك، وهو محفوظ على �ذا، المقصود أن األمور هذه ال بد 

م شی لحة على العلم، لكن اآلن ألنه عندنا مص ائً قبل التسجیل وقبل البث وغیره ال �مكن أن ُ�قدَّ
 .�مكن أن ترتكب �حیال هذه المصلحة ،ولیست غالبة، وعندنا مفسدة ،وهي �ثیرة ،تفوت

ثرة و �لكن له مجال هنا، وه ،"وذلك أن القصد ال ینضبط في نفسه؛ ألنه من األمور الباطنة
عتبر �ذلك ت ،التخلف ة ذلك، فكما اعتبرت المظنة، و�ن صحّ نَّ الوقوع في الوجود، أو هو مظِ 

ع ا فقد �شر ألنها مجال القصد ولهذا أصل، وهو حدیث أم ولد ز�د بن أرقم. وأ�ًض  ؛الكثرة
 ".الحكم

د �اعت أم ول قصة ولد أم ز�د هذه ذ�رها الُمعلِّق أنها �اعت حدیث أم یونس قالت ما معناه أنها
ن وقته أم ولد ز�د جار�ة له، بثمانمائة درهم إلى العطاء إلى العطاء، العطاء وقته محدد و�ال لو �ا

غیر محدد لما صّح البیع؛ ألن األجل مجهول، وشرطت علیه أنها إذا �اعها ال یبیعها إال لها، 
نه قبل األجل �ستمائة، �اطل؟ �اطل؛ ألنه ینافي مقتضى العقد ثم اشترته مأم هذا الشرط صحیح 

ة، حصل التخفیف من القیم ،هي بثمانمائة ة لكنها اشترتها قبل األجل �ستمائة، في مقابل الُمدَّ
ة مثًال، �عني هل هذا یدخل في �اب ضع وتعجل؟ هذه مسألة بیع  بر�عها في مقابل ر�ع الُمدَّ

رتها م لما تمَّ تسعة أشهر اشتوشراء، �اعتها بثمانمائة إلى العطاء، نفترض أن العطاء �عد سنة، ث
ه منها �ستمائة، هي لم تستوف القیمة األولى، لم تستوف القیمة األولى، هذه عكس التورُّق؛ ألن
ة لو جئت إلى صاحب سیارة أو عندك سیارة أنت، �عتها إلى شخص ثم اشتر�تها منه، هذه �قیم

كثر �قیمتها ثم �عتها علیه �قیمة أ، لكن إذا اشتر�ت منه سیارته أقل أو أكثر هذه مسألة الِعینة
�عني �أن السیارة مجرد حیلة، مجرد حیلة، وهي ملحوظة في هذا العقد؛ ألنه �قول: ثم اشترتها 

أي لوجود الشرط الذي �خالف  ،فاستفتت عائشة فقالت: بئس ما شر�ت ،منه قبل األجل �ستمائة
 .عقد البیع من أنه ال یبیعها إال لها، و�ئس ما اشتر�ت

فكثیًرا ما �كون القصد من هذا البیع التوصل إلى دفع قلیل  ،ال: و�الغت في الزجر عن هذاق 
وتوسط الجار�ة حیلة، �عني مثل ما قال ابن عباس في مسألة  ،كالستمائة في �ثیٍر هو الثمانمائة

جماهیر  التورُّق، في مسألة التورُّق، �عني المسألة السلعة هذه مجرد حیلة، لكن في مسألة التورُّق 
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ومنعها شیخ  ،ومنعها عمر بن عبد العز�ز ،أهل العلم على جوازها، �عني منعها ابن عباس
اإلسالم، لكن عامة أهل العلم على جوازها؛ ألنها هي الحل الوحید حینما �مسك الناس أموالهم 

عن الر�ا  وفیها مندوحة ،حل اإلشكاالت إال التورُّق  هوال یوجد من یبیع السلَّم ما فی ،عن القروض
الصر�ح، لكن هنا قال: فكثیًرا ما �كون القصد من هذا البیع التوصل إلى دفع قلیل �الستمائة في 

ط الجار�ة حیلة، واألجل له فرق المئتین، فهذا �ثیٌر أن ُ�قصد ،كثیٍر هو الثمانمائة ولكنه  ،وتوسُّ
ب في القصد قطًعا، �الم أما الیوم فإنه الغال ،ولكن ذلك �حسب زمانهم ،لیس غالًبا، هذا غرضه

ا في السابق قد�ًما وحدیًثا؟ ما دام ُدیِّنو  -جل وعال-متجه وال النیات ال �علم ما فیها إال هللا 
 .ُیدیَّنون في الالحق

 طالب:...
المقصود أن عین السلعة ال تعود إلى صاحبها األول. ولو لم �حصل، ولو لم �حصل تواطؤ، 

 نعم.
 طالب:...

 هو للصورة المجتمعة نعم.للصورة المجتمعة 
االزدجار و ا �حد الخمر، فإنه مشروع للزجر، لعلة مع �ون فواتها �ثیرً "وأ�ًضا فقد �شرع الحكم 

  ".�ه �ثیر ال غالب
ة ثر خمرة �كبدلیل أن أكثر الُشرَّاب ال یزجرهم الحد أو �ثیٌر من الُشرَّاب ال یزجرهم الحد، تجد أن ال

 .مع إقامة الحد
ر ثرة في الحكم �ما هو على خالف األصل، فاألصل عصمة اإلنسان عن اإلضرافاعتبرنا الك"

خرج �ه، و�یالمه، �ما أن األصل في مسألتنا اإلذن، فخرج عن األصل هنالك لحكمة الزجر، و 
لما  ركٌ ا فإن هذا القسم مشاعن األصل هنا من اإل�احة لحكمة سد الذر�عة إلى الممنوع. وأ�ًض 

 . "ر هنا �ذلكبَ عتَ ت في المنع هناك فلتُ رَ بِ �كثرة، فكما اعتُ قبله في وقوع المفسدة 
 وأ�ًضا نظیرتها الزواج بنیة الطالق، �عض الناس �قول: ما�عني �عض الناس في مسألة التورُّق 

وفیها مندوحة عن ارتكاب الُمحرم الصر�ح  ،دام عامة أهل العلم على الجواز في المسألتین
ارتكاب المحرم المجمع علیه الر�ا دراهم بدراهم، ما وجد من المجمع علیه، فیها مندوحة عن 

�ح، التورُّق ممنوع؛ ألنه ر�ا وحیلة �ما �قول �عضهم، فهو أشّد من الر�ا الصر  :�قرضه، وقلنا له
لكن ماذا عن عامة أهل العلم؟ األئمة األر�عة وأتباعهم؟ وقل مثل هذا في مسألة الزواج بنیة 

 .الطالق
تحایل على شرع هللا، فالزنا الصر�ح �ما  ،، �عني تحایل على المتعةمتعة وحیلةألنه �قول: هذا  

هذا الكالم لیس �صحیح، هذا  :نقول ...ألنه لیس فیه حیلة �ما أن الر�ا ؛�قول �عضهم أسهل
الكالم لیس �صحیح، ما دام المسألة لها وجه شرعي، وعامة أهل العلم �ما فیهم سلف هذه األمة 
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ا ُعرف من الصحا�ة إال ابن عباس، وال خالف من األئمة من ُ�عتد �قوله إال شیخ وأئمتها �عني م
 .كلهم على الجوازفومن الخلفاء عمر بن عبد العز�ز، وأما غیرهم  ،اإلسالم

 معنى ما�النسبة للتورُّق، هذا �قول: �أنه ُ�فهم من �المك جواز التورُّق مطلًقا بال شروط،  
 الشروط؟ ماشروط؟ 

 طالب:...
 التورُّق الُمنظم؟ ما نعرف إال التورُّق المعروف عند أهل العلم الذي أ�احه أهل العلم. ما

 طالب:...
على لسان أهل العلم؟ هذه أم ، نحن نتكلم على لسانهم ینا منهم، هؤالء یتالعبون �كیفهمما عل

اح  ُ�منع المبوال ُ�منع الشيء من أجلها، ال ،الممارسات الخاطئة لیس لها أثر في الحكم الشرعي
من أجل �عض الممارسات الخاطئة من �عض الناس، هذا ال قیمة له، هذا ال قیمة له، �ونه 

�عني  ،وحّدها معروف عند أهل العلم ،یرتكب محرم، لكن أمور منظمة معروفة ،ایرتكب محرمً 
�عني هل أنا إذا قلت  ،تفصل في �ل مسألة ا أنالزمً  لیستفصل في �ل مسألة؟  أن الزم

وما  ،ررهوهو الذي أق ،تورُّق الذي أتكلم عنهالالتورُّق معناه التورُّق الموجود في األسواق الیوم؟ �
 ي في األسواق؟ ذ�عني ال ،یبیحه األئمة األر�عة وأتباعهم :�قرره أهل العلم قاطبة، أنا �قول

 طالب:...
لعلم، الطالق الذي �جیزه أهل ا الكالم على التورُّق الذي �جیزه أهل العلم، و�ذلك النكاح بنیة اذه

، هذا ما هذا شيء آخرفأما �هللا �ون إنسان راح ولعب وضحك على الناس وتحایل وفعل وترك 
 .یبسط في مسائل العلم، هذه مخالفات فرد�ة ال قیمة لها

عن  -علیه الصالة والسالم-فقد نهى  ا فقد جاء في هذا القسم من النصوص �ثیر،وأ�ًض "
  ".ب النبیذ �عد ثالثالخلیطین، وعن شر 

اإلسكار  التمر والُبسر والز�یب والعنب أو العنب والتمر إذا ُخلطا ما ُ�سِكر فرعه �غیره وأسرع إلیه
، رهذا ینهى عنه وهما خلیطان، تمر و�سر، وال ز�یب وعنب، �حیث �ساهم في اإلسراع �اإلسكا

 .ولذا جاء النهي عنه
 ".بتخمیر النبیذ فیها وعن االنتباذ في األوعیة التي ال �علم"

األدم  االنتباذ �األوعیة الُصلبة، التي یتغیر ما فیها من غیر أن ُ�شَعر �ه، األسقیة واألوعیة من
المقیَّر و من الجلد إذا تغیر ما فیها انتفخت، عرفنا أن الذي فیها تغیَّر، لكن من من الحنتم والنقیر 

ول َحس �ه، مثل هذه ینهى عن االنتباذ بها في أوالُمزفَّت هذه أمور صلبة یتغیر ما فیها وال �ُ 
النهي  األمر، ثّم أبیح االنتباذ في جمیع األوعیة واألسقیة و�ن �انت صلبة ال �علم ما فیها إال أن

 .»وال تشر�وا مسكًرا«عن المسكر 
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 لو«لئال یتخذ ذر�عة، فقال:  ؛أنه إنما نهى عن �عض ذلك -علیه الصالة والسالم-و�ین "
 ".»هذه ألوشك أن تجعلوها مثل هذهرخصت في 

إلى شيء ولو �سیر، �عني لو رخصت في هذه الشيء الیسیر  نعم �عض الناس یر�د مدخًال 
ا عض ألن الناس ال ُ�فَتح لهم مجال، ولذلك نجد � ؛ألوشك أن تجعلوها مثل هذه الشيء الكثیر جد�

، ما �حسب اال �حسب لها حسا�ً و  ،الناس یتحدث و�تكلم في مسائل العلم، و�فتي في مسائل العلم
ه لكن ما ُینبِّ  ،ثارها المترتبة علیها حساب، تجده �فتي على نطاق ضیقوال �حسب آل الها حسا�ً 

و�حققون مآر�هم على أوسع نطاق، اآلن  ،على المحترزات، فالناس یلجون من خالل هذه الفتوى 
ا شيء من اإلجمال، فتجد الذي �فتون البنوك �فتونهم في صور معینة، لكن هذه الصور فیه

البنك یدخل في هذه الصورة عشرات الصور التي لیست على خاطر وال على �ال المفتي، 
 .و�لبسون على الناس بهذه الفتوى، هذا حاصل

 فال بد أن �كون المفتي على درا�ة وحذر شدید مما �مكن أن ُ�حمل علیه �المه، مما ال یر�ده، 
 نعم.

 ند الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه األمور�عني أن النفوس ال تقف ع"
رأة الخلوة �الم -علیه الصالة والسالم-وحرم في العادة، و�ن �ثر وقوعها.  لیست �غالبةٍ 

ة األجنبیة، وأن تسافر مع غیر ذي محرم، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وعن الصال
 ".إلیها

 شرار، إذا سافرتوالسفر �ذلك ُ�جرئ علیها األ ،إلى الفاحشةألنها ذر�عة  ؛نعم نهى عن الخلوة
من غیر محرم، و�ذلك اختالطها �الرجال األجانب �جرئهم علیها، ولذا جاء في حق أزواج 

 اَمَتاعً  نَّ َسَأْلُتُموهُ  َوِ�َذا{أال ُ�سألن شیًئا إال من وراء حجاب،  -علیه الصالة والسالم -النبي
صر التنز�ل، ع، هذا في أزواجه وفي عصره في ]٥٣[سورة األحزاب: }ِحَجاٍب  اءِ َورَ  ِمن َفاْسَأُلوُهنَّ 

، ال شك أن نساء -علیه الصالة والسالم-فكیف �غیره؟  ،قد حمى عرضه -جل وعال-�هللا 
ألن الناس  ؛المؤمنات علیهن �جب علیهن من االحتیاط أكثر مما �جب على أمهات المؤمنین

 .�خالف غیره -علیه الصالة والسالم-یهابون عرضه 
 "ونهى عن بناء المساجد على القبور، وعن الصالة إلیها".

 »ال تجلسوا على القبور«ألنها ذر�عة إلى الشرك ذر�عة إلى الشرك، جاء في حدیث أبي مرثد: 
أنها كل هذا ألنه ذر�عة إلى الشرك، وأما من قال � »ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا علیها«

لصالة فیها؟ ال تصّح لو ُفرشت تصّح ا ،ألنها لو ُغطیت ؛مظنة للنجاسة فلیس األمر �ذلك
 .الصالة فیها

 .»مكمإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحا«وعن الجمع بین المرأة، وعمتها، أو خالتها، وقال: "



 
 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

 وعلى هذا �ل ما یؤدي إلى قطیعة رحم و�ل ما یؤدي إلى شرك و�ل ما یؤدي إلى فاحشة من
 .لمفضیة إلى المحرمات �لها محرماتالوسائل والذرائع ا

وحرمت خطبة  ]، ٣نساء: [ ال }ِلَك َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلواذَٰ {وحرم نكاح ما فوق األر�ع لقوله تعالى: " 
  ".ا ونكاحهاالمعتدة تصر�حً 

من العدة ت خشیة أن ُتنَكح في عدتها، خشیة أن ُتنَكح في عدتها �أن تستعجل وتزعم أنها خرج
 .فال �صّرح لها في ذلك

یب، وعقد م على المرأة في عدة الوفاة الطیب والز�نة، وسائر دواعي النكاح، و�ذلك الطرِّ وحُ "
 ".ونهى عن البیع والسلف النكاح للمحرم،

م عقد النكاح م الطیب وُحرِّ  .الجماع والنكاح المحرم �اإلحرام لئال �فضي إلى ؛ُحرِّ
  ".وعن هد�ة المد�ان، "ونهى عن البیع والسلف

 هد�ة المد�ان المدین المدین ال یهدي لدائنه، لماذا؟ 
  طالب:...

هذا من ُحسن القضاء، لكن المدین ما زال  :إذا أدى المدین األكثر من دینه من غیر شرط، قلنا
 دالحدیث الوار  ،مدیًنا، وفي ذمته الدّین، ُیهدي لدائنه، على �ل حال الحدیث الوارد فیه ضعیف

فهل �فضي إلى أمر محظور؟ ما المحظور في �ون المدین یهدي إلى دائنه؟ �عني  ،فیه ضعیف
احتمال أن ینظره أو �خفف عنه من دینه، هل في هذا من �أس؟ �عني �مكن أن ُیلَحظ أن المدین 

؛ ألنه مطالب �سداد الواجب قبل المندوب، �عني لو أن ولیس له أن یتصدق ،لیس له أن یهدي
و�تصدق اآلن المدین �حّج؟ ما �حّج، إال �إذن دائنه، هل له أن یتصدق وهو  اینً شخًصا مد

مدین؟ الجمهور: ال، لیس له أن یتصدق، ولیس له أن �أخذ ز�اة ثم یتصدق منها، �أن شیخ 
�عني شخص  ،�میل إلى أن الشيء الیسیر الذي ال یؤثر في الدین ال �ضر -رحمه هللا-اإلسالم 

له  ،ن هذا له أثرإ :عشرة ر�ال هل نقول ،وأعطاه عشرة مثالً  ،ورأى سائًال  ،مدین �ملیون ر�ال
 ما �قبلها؟ لو ذهب �عشرة آالف ماأم وقع في الدین؟ لو ذهبه بهذه العشرة إلى الدائن �قبلها 

 ، هلاوالحجة تكلف ألفً  ،وقل مثل هذا في مدین �مالیین ،قبلها، فمثل هذه األمور التي ال تؤثر
ذا على قاعدة شیخ تحج؟ لو رحت بها األلف لصاحب الدین �قبل؟ ما �قبله، فمثل هال  :�قال له

 .اإلسالم ما �ضر
 طالب:...

 الز�ادة، هداه لینظره؟
 طالب:...

ال هذه من غیر مشارطة هذه، هذه من غیر مشارطة مثل الُحسن في القضاء، نعم؟ وعن میراث 
 .لئال �كون ذر�عة إلى قتله ؛القاتل
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ل م صوم یوم عید الفطر، وندب إلى تعجیر رمضان �صوم یوم، أو یومین، وحرُ وعن تقدم شه"
یه فالفطر، وتأخیر السحور إلى غیر ذلك مما هو ذر�عة، وفي القصد إلى اإلضرار والمفسدة 

 ".كثرة
 إنما منع من هذا الباب؛ ،وله شأن �بیر و�ثیر من الممنوعات ،وسد الذرائع أمر مقرر في الشرع

ا�ة، لكنها تسهل الغا�ة، تسهل الغ ،تها ال تترتب علیها المفسدة المرتبة على الغا�ةألنها هي بذا
إذا �ان منع الزنا من أجل اختالط األنساب، فهل في الُقبلة اختالط أنساب؟ وهل �جوز وهل 

 �قول عاقل �جواز الُقبلة؟ ما �مكن.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 ،�عني ما دونه مباح؟ هذه هي الذرائع، هذه هي الذرائعالمقصود الذي ال تتحقق �ه العلة  ،نعم
ع إن الخلوة أو الُقبلة أو ما دون أو ما دون الجما :أحد �قول هوهي محرمة �اإلجماع ما فی

 .حالل، لكن لیس حكمه حكم الجماع
ال ولیس �غالب و "إلى غیر ذلك مما هو ذر�عة، وفي القصد إلى اإلضرار والمفسدة فیه �ثرة 

  ".لشر�عة مبنیة على االحتیاط واألخذ �الحزمأكثري وا
ا خالف ما ُینادى �ه اآلن، وأن الناس ضیقوا على أنفسهم، وتوسعوا في سد الذرائع، وحرموا �ثیرً 

واألصل أن هللا أ�اح لنا ما في األرض جمیًعا، فنحن الذین، هذا الكالم لیس  ،من المباحات
 لة أن �ثیًرا من المسلمین یباشر المحرمات المجمع�صحیح، هذا یؤدي في یوم من األ�ام وال محا

علیها وهو ال �شعر، �الراعي یرعى حول الحمى، �الراعي یرعى حول الحمى، أنت لو عندك 
هل تستطیع أن تقترب من هذه األرض؟ ولك عبرة �من تقدمك، ضرب  ،ظالم وقد حمى أرًضا

تقترب من هذه األرض؟ لماذا؟ وضرب، تستطیع أن  ،حتى مات اوضرب فالنً  ،حتى ُشل افالنً 
ما تدخل، فأین أنت من شدید العقاب! إن هللا إذا أخذ الظالم أخذه ولم  حتىللذر�عة  سدیوجد 

وننظر إلى ما �فعله  ،�عني سبحان هللا! نغفل عن هذه األمور ،�فلته، �أخذه أخذ عز�ز مقتدر
ونحن نقترب من المحرمات �غفل عنك وال یدري �ك،  أن المخلوق على ضعفه وعلى غفلته �مكن

 .ت �فتح الذرائع، �هللا المستعانُ�تب مقاال ،بذر�عة فتح الذرائع، وقد ُ�تب بهذه الوقاحة
فسدة، ا إلى موالتحرز مما عسى أن �كون طر�قً "والشر�عة مبنیة على االحتیاط واألخذ �الحزم 

ل هو أصل ع في الشر�عة، بدبِ ا على الجملة والتفصیل، فلیس العمل علیه بِ فإذا �ان هذا معلومً 
ب من أصولها راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري، أو حاجي، أو تحسیني ولعله �قرر في �تا

 ".االجتهاد إن شاء هللا
 طالب:...
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 .نعم
 طالب:...

مبنیة على االحتیاط، مبنیة على االحتیاط فیما جاء فیه الدلیل وما �قاس علیه، لكن ، نعم
لكنها لیست غالبة، �عني �ون إنسان  ،صالح، هنا مفسدة، مفسدة �ثیرةالشر�عة جاءت بتحقیق الم

شفع آلخر، لیعالج في المستشفى الفالني واألسرة محدودة، معالجة هذا الشخص أال �حتمل وهذا 
أال �حتمل أن یوجد مر�ض أولى بهذا الكرسي بهذا السر�ر منه؟  ،لكن هو لیس هو الغالب ،كثیر

، أو شفعت لطالب یدرس في �لیة شرعیة أو احتمال هألن فی :نقول�عني نترك الشفاعة لهذا 
 غیرها من الكلیات الحتمال أن یوجد من هو أولى منه بهذا الكرسي؟

 طالب:...
هذا  ،نفس الشيء لكن أمور تؤدي إلى محرمات محققة، ذرائع إلى محرمات منصوص علیها

 .لیس من هذا الباب
عند  م عندما �قررون �أن ما ُمنع سًدا للذر�عة یباحطالب: شیخ أحسن هللا إلیك، أهل العل

 تحقق المصلحة الراجحة.
ألنه ُمنع لمفسدة مظنونة، منع لمفسدة مظنونة، فهل  ؛، �عني ما منعه من �اب سد الذرائعنعم

عبد ألنه ذر�عة إلى أن تُ  ؛التصو�ر ُمنع :یباح عند تحقق المصلحة الراجحة؟ مثًال التصو�ر قالوا
المقصود أنه من �اب سد الذر�عة  ،وفیه �ذا ،�ما حصل لقوم نوح، وفیه المضاهاةهذه الصور 

ا نه ُمنع سد� إ :هكذا قالوا، فیباح للمصلحة الراجحة، قّعدوا وفّرعوا، لكن من قال ،هكذا قالوا
 للذر�عة؟ 

ا من الغا�ات حتى تكون في حكم ،�عني تأتي فیه النصوص الشدیدة  �عني هناك ذرائع تقرب جد�
وسیلة إلى الصالة؟ أم الغا�ات، هناك وسائل تقرب من الغا�ات، اآلن الوضوء هل هو غا�ة 

ا من الغا�ة  :وسیلة إلى الصالة، هل �قول قائل إذا وجدنا مصلحة راجحة نترك؟ ألنه قر�ب جد�
من الغا�ة فصار له حكم الغا�ة،  احتى جاء فیه نصوص تحثُّ علیه �مفرده لذاته فصار قر�بً 

ا من الغا�ة ومنها فلیست نها البعید، وم الوسائل لیست على درجة واحدة، الوسائل منها القر�ب جد�
 .البعید من الغا�ة

یار، المسألة السادسة: �ل من ُ�لف �مصالح نفسه فلیس على غیره القیام �مصالحه مع االخت"
 والدلیل على ذلك أوجه: أحدها: أن المصالح إما دینیة أخرو�ة".

�مصالح نفسه، �ل من بلغ حد التكلیف وقدر علیه هو الُمكلَّف وهو المخاطب  كل من ُ�لف
�الشرع، ولد عند أبیه عند أبو�ه، عائش عند أبو�ه وعنده ما �حج �ه وعنده ما یتزوج �ه وعنده ما 

هل یلزم األب أن �فعل شیًئا من ذلك؟ �ل من ُ�لف �مصالح نفسه فلیس  ،یؤدي الفطر عن نفسه
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ام �مصالحه مع االختیار، لكن إذا اضطر إلى ذلك ما وجد ما �حج �ه، ما وجد ما على غیره القی
 .یدفع �ه عن الفطر �قوم أبوه بذل یتزوج �ه، ما وجد ما

 طالب:...
 كذلك نعم.

 طالب: أنها ضرورة؟
 .لى النفقة ال یلزم االبن، والعكسال، إذا �ان األب قادر ع

ام الغیر �ما دنیو�ة، أما الدینیة، فال سبیل إلى قیأحدها: أن المصالح إما دینیة أخرو�ة، و "
لنظر في اإذ ال ینوب فیها أحد عن أحد، و�نما  ؛مقامه فیها حسبما تقدم ولیس الكالم هنا فیها

 عینت علیهتالدنیو�ة التي تصح النیا�ة فیها، فإذا فرضنا أنه مكلف بها، فقد تعینت علیه، و�ذا 
ا لغیر مكلفً �كن غیره مكلفا بها أصًال. والثاني: أنه لو �ان اسقطت عن الغیر �حكم التعیین فلم 

 بها أ�ًضا لما �انت متعینة على هذا المكلف". 
ألن الشيء الواحد ال ُ�كلف �ه أكثر من واحد، �عني تعّین على شخص عمل من األعمال ال 

وعلیه  �مكن أن یتعین على غیره، ولذلك الذین یناقشون في ز�اة المدین شخص عنده أموال
وهو  ،دیون، وهذه الدیون ألشخاص، هذا الدین الذي بذمة فالن لفالن الز�اة على من؟ هذا مليّ 

 مدین لفالن، وصاحب الدین دینه في ذمة ملي تلزمه الز�اة، لكن المدین له أموال في مقابل هذا
ل یلزمه األو  :الدین، �عني اقترض مئة ألف، فاشترى بها فیها �ضائع، هذه المئة ألف، فنقول

ترى ألن دینه في ذمة مليء، المدین هذه األموال التي اقترضها واش ؛الدائن یلزمه الز�اة ،الز�اة
ال ز�اة في مال  ،ن المدینإوعلیه دین بهذا یناقش من �قول  ،بها عروض تجارة تجب فیها ز�اة

ألنه یؤدي  ؛من علیه دیٌن ینقص النصاب، هذا نّص الحنابلة، وال ز�اة في مال من علیه نصاب
 ،جه�ه اثنین في آٍن واحد، �عني على �الم المؤلف �الم الحنابلة ُمت اإلى أن �كون الفرض مطالبً 

علیه الصالة -لكن الذین �قولون إنه �جب علیه الز�اة نظروا إلى أصل الدلیل، قالوا الرسول 
ن؟ مدین أو غیر مدی یبعث العمال �جبون الز�اة وال سألوا وال أمرهم أن �سألوا هل أنت -والسالم

 نعم.
 طالب:...

لكن على �المه اآلن أنه مطالب، فرض واحد مطالب �ه أكثر من واحد، هذه المئة ألف  نعم،
 تز�ى من المدین والدائن.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
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 اسألوا هل هو مدین أو ال، �عضهم �فرق  :�هللا على �الم أهل العلم أن الرسول ال �قول للسعاة
�هیمة بین األموال الظاهرة والباطنة، األموال الظاهرة �الماشیة و  ،وال الظاهرة والباطنةبین األم

ذلك ما وال یدرون عن األمر الخفي الدین وغیره، ول ،ن الفقراء تتعلق أنظارهم بهاإ :األنعام �قولون 
   .ال، �خالف الباطنةأم علیه دین  سئل أصحاب األموال الظاهرة هل

ً�ا �ان مطلو  وال ،�ان الغیر مكلًفا بها أ�ًضا لما �انت متعینة على هذا المكلف"والثاني: أنه لو 
تكلیف ألن المقصود حصول المصلحة، أو درء المفسدة، وقد قام بها الغیر �حكم ال ؛بها ألبتة

 ."صحال � لفٌ فلزم أن ال �كون هو مكلًفا بها وقد فرضناه مكلًفا بها على التعیین، هذا خُ 
حد �عني نجمع بین التكلیف وعدم التكلیف في آن وا ،وقد فرضناه مكلًفا ،ون مكلًفاال �كن للزم أ
 نعم.

 �ل تقدیر والثالث: أنه لو �ان الغیر مكلًفا بها فإما على التعیین، و�ما على الكفا�ة، وعلى"
كلف فغیر صحیح، أما �ونه على التعیین فكما تقدم، وأما على الكفا�ة فالفرض أنه على الم

 حدة، وهوا في حالة واغیر واجب علیه عینً  ،فیلزم أن �كون واجًبا علیه عیًنا ،ال �فا�ة عیًنا
بعضها ، أو بك ساقط عنه التكلیف بتلك المصالح، فإنه عند ذلمحال اللهم إال أن تلحقه ضرورة

واإلقراض ولذلك شرعت الز�اة والصدقة  ،مع اضطراره إلیها فیجب على الغیر القیام بها
ما و ، فال والمجانین والنظر في مصالحهم، ودفنهم والقیام على األطوغسل الموتى والتعاون،

قدر التي ال � فاسدأشبه ذلك من المصالح التي ال �قدر المحتاج إلیها على استجالبها والم
 .على استدفاعها
ك لحق ذلالحه �حیث ال ی�مصالح نفسه فعلى غیره القیام �مص فكلَّ لم �ُ : �ل من فعلى هذا �قال

 .الغیر ضرر
�ذلك  ، والزوجةا �القیام �مصالحهفالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سیده �ان سیده مطلو�ً  

 صیرها الشارع للزوج �األسیر تحت یده فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة االستمتاع
َجاُل الرِّ { :ىلا �القیام علیها فقال هللا تعافكان مكلفً  ،و�یته القیام على ولده والظاهرة من جهة

 ] اآل�ة . ٣٤[النساء :  }َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ 
ثم في �عني لیس من العقل وال من النقل أن �ستوفي المنافع �املة من العبد أو من الزوجة، 

من �قوم �مصالحك، �یف یتم الجمع بین األمر�ن؟ عبد مستغَرق، النها�ة �قول: ا�حثي لك ع
ا جاء أكله وشر�ه ونومه وملبسه قال له سیده: ا�حث عن سبب، اترك عمله في مصالح سیده، فإذ

 .ال منافعك لي، ال �مكن أن �قبل هذا عاقل :دعني أتسبب، �قول ،لي فرصة
 �كفي. 
 اللهم صل على محمد.  
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 أستغفر هللا أستغفر هللا.
 


