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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

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

فیها  : "المسألة الثامنة: التكالیف إذا علم قصد المصلحة-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
ي فأن �قصد بها ما فهم من مقصد الشارع  :أحدها :فللمكلف في الدخول تحتها ثالثة أحوال

د إنما ألن مصالح العبا ؛ولكن ینبغي أن ال �خلیه من قصد التعبد ،ا فهذا ال إشكال فیهشرعه
د و�نما هي تا�عٌة لمقصو  ،إذ لیست �عقلیة حسبما تقرر في موضعه ؛جاءت من طر�ق التعبد

ن فكم مم ،فوأ�عد عن أخذ العاد�ات للمكل ،فإذا اعُتِبر صار أمكن في التحقق �العبود�ة ،التعبد
ة وهي غفلة تفوت خیرات �ثیر  ،مصلحة فلم یلِو على غیرها فغاب عن أمر اآلمر بهافهم ال

 �خالف ما إذا لم یهمل التعبد". 
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله 

م، التكالیف الشرعیة منه ا ما �ظهر فیه وأصحا�ه أجمعین، أما �عد: فإن التكالیف �ما تقدَّ
المصلحة، �حیث یدر�ها �ل أحد، وقد ُیدِرك �عض الناس من الِحكم والمصالح ما ال یدر�ه غیره 

فُیعلَّل �أنه تعبد، فمثًال النفقات  ،من المصالح، من التكالیف ما �خفى فیه ظهور المصلحة
و�جب  ،شرًعااإلنسان ینفق على نفسه، وعلى ولده، وعلى زوجه، وعلى خادمه، هو مأمور بذلك 

جل  -نفق على زوجته ممتثًال ألمر هللاعلیه أن ینفق، والمصلحة في هذا ظاهرة، هو حینما ی
مالحًظا المصلحة فقط، مالحًظا المصلحة فقط، أو ینفق على نفسه أو ولده أو على من  -وعال

عبد؟ �مون وهو، هذه یؤجر �قدر ما ُ�حقق من هذه المصلحة، لكن أین هذا من أجل مالحظة الت
  ؟وأن اإلنسان یؤجر على �ل شيء حتى ما �ضعه في ِفي امرأته

إلى أماكن بیع المواد الغذائیة، أو الملبوسات، أو غیرها، ذهب �عني لو أن اإلنسان إذا ذهب 
ك، له وألوالده وزوجته، لكن إن الحظ أنه �متثل أمر هللا بذل ، وغذاءً لماذا؟ ذهب لیشتري أكًال 

ا ُشِرع هذا الحكم �ان أجره أعظم، و�م من أجٍر �فوت �سبب همن أجل و�حقِّق المصلحة التي
ي یذهب إلى هذه األماكن ولیس في ذهنه وال ف همالغفلة عن امتثال األمر، والناس یتفاوتون، أحد

قلبه شيء من امتثال األمر، إنما جرت العادة أنه في آخر �ل شهر یذهب إلى هذا المكان 
هر، ُیؤمِّن أغراض هذا الشهر، صارت المسألة عادة، لكن لو امتثل و�شتري منه ما �كفي لمدة ش

 ومن تحت ،و�هذا الذي ُأنفق فیه أتمكن من تحقیق العبود�ة ،أنا مأمور بهذا شرًعا :األمر وقال
ل و�تمكنون بهذا الذي أشتر�ه لهم من أك ،-جل وعال-یدي من الزوجة واألوالد �ذلك �عبدون هللا 

 .د�ة یؤجر أعظمعبو الوشرب من تحقیق 



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

وتجدون الناس في آخر شهر شعبان �كادون أن �قتتلوا في األسواق، زحام عظیم، و�عضهم  
وعشر�ن تسع وعشر�ن، أنتظر لیلة األول  �قول: ال، أنا ما أتقدم رمضان في سبع وعشر�ن ثمانٍ 

مور لتكون نفقتي في رمضان، فیكون األجر أعظم، فالناس في مالحظتهم لهذه األ ؛من رمضان
 اإنسانً  أن : وهي غفلة تفوت خیراٍت �ثیرة، �عني لو-رحمه هللا-یتفاوتون، ولذلك �قول المؤلف 

، لكن �ستحضر مثل هذه األمور في �ل ما �أتي وفي �ل ما یذر لبلغ منازل ال تخطر على �اله
 ألرحام، حتى في أمورهم التي ُأمروا بها من بّر الوالدین وصلة احسب العادة�من الناس  اكثیرً 

وغیر ذلك تجد �ثیًرا من الناس ال یؤجر على شيٍء من هذا، وفي تشییعه للجنائز وفي صالته 
 ؟ لماذاعظیمة تفوته،  اعلى المیت تجد أجورً 
 ن �كفینا لسانه؟ هوم ؟ن �فكنا من شرهم ،جه هللا، طیب إذا ما رحت لفالنألنه ما �قصد بذلك و 

 نه صارتلفالن أل بذاهبال، أو �قول: �هللا أنا ما أنا  ،�ذا ما یتعبد �هللا بذها�ه لفالن القر�ب أو
وال صلى علیه أو أبوي،  مات ي فالنألن أخ ؛على فالن لنا مناسبة وال جاء، وال هو مصلٍّ 

 .صارت �لها مكافآت
التعبد ال �خطر على قلب �ثیر من الناس، و�هذه الغفلة �ما �قول المؤلف تفوت خیرات �ثیرة،  

في جمیع أعمالنا، حتى العادات تنقلب عبادات  -جل وعال-تحضر التعبد هلل فعلینا أن نس
 �النیات الصالحة.

  ".وأ�ًضا فإن المصالح ال �قوم دلیل على انحصارها فیما ظهر"
 ،ي الحتتألنها هي ال ؛نعم قد تقصد، تظن أن هذه مصلحة وتحاول أن ُتحقِّق هذه المصلحة

كم، وغفلت عن غیرها، طیب النكاح من �حصر مصالح هي التي الحت لك من تشر�ع هذا الح
استحضر من تحقیق النكاح؟ ال تكاد ُتحصر، فتجد �ل إنسان نصیبه من الثواب �قدر ما 

 .المصالح الشرعیة
 م الشارعإذ �قل في �ال ؛وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي ،على الحصر ناصٌّ  إال دلیلٌ "

  ".مكَ كم إال لهذه الحِ حُ لم أشرع هذا ال :أن �قول مثالً 
نعم، هناك علل منصوصة، علل منصوصة، لكن منها ما �فید الحصر، ومنها ما ال �فید 

ومنها البعید،  ،الحصر على حسب األسلوب والسیاق، ومنها ما هي علل مستنَبطة، منها القر�ب
كم یدور على و�جعل الح ،ولكل عالم من نصیبه من هذه العلل، �ستنبط هذا ما ال �ستنبطه ذاك

و�غفل عما هو أقوى منها من الِعلل،  ،و�لحق �ه �الحكم ما �شار�ه في هذه العلة ،هذه العلة
ولذلك تجدون �عض األقیسة ال تطَّرد مع �عض الناس؛ ألن العلة التي بنى علیها اإللحاق هناك 

 ما هو أظهر منها، هناك ما هو أظهر منها.
 ."طسقِ ع ما ولم �طرد �ان قصد تلك الحكمة ر�ما أُ أو ثبت في موض ،فإذا لم یثبت الحصر"

 َأسقط.
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  .ما هو مقصود أ�ًضا من شرع الحكم فنقص عن �مال غیره"ر�ما َأسقط 
ا وهذ ،أو لم �طلع علیه ،أن �قصد بها ما عسى أن �قصده الشارع مما اطلع علیه :والثاني

ن أذي �علم فإن ال ،لیه في التعبدوالقصد إ ،أكمل من األول إال أنه ر�ما فاته النظر إلى التعبد
فًال عن ا للمصلحة غافقد �عمل العمل قاصدً  ،ع لمصلحة �ذا ثم عمل لذلك القصدرِ هذا العمل شُ 

 ".امتثال األمر فیها
ا، من ا في األذ�ار التي ُرتِّب علیها مصالح دنیو�ة من قال �ذا ُحِفظ مثًال من �ذ�ظهر هذا جلی� 

ه مة لم �ضره في ذلك الیوم شيء، من أكل تصبَّح �سبع تمرات لم �ضر قال: أعوذ �كلمات هللا التا
بذلك الیوم ُسّم وال سحر. هذه أمور ومصالح دنیو�ة، �عض الناس ال یلحظ غیرها، ال یلحظ 

�ه من هللاال یلحظ أنه ممتِثل ألمٍر شرعي أو لتوجیه شر  ،غیرها  جل -عي وممتثل لذ�ٍر �قرِّ
. لكن قصد هذه األمور التي وردت النصوص بها یؤثر في النیة ارهو�حطُّ عنه ذنو�ه وأوز  -وعال

 أو ال یؤثر؟ 
هذا تشر�ك؟ ال  :لئال �صاب �أذى هل نقول ؛قال: أعوذ �كلمات هللا التامات من شر ما خلق

مكن أن �قحمك في شيء �ضرك، ولوال �ألنه لو �ان مؤثًرا ما جاء �ه النّص، النّص ما  ؛یؤثر
 ه ال تؤثر لما ذ�ره الشارع، لكن تمحیص القصد لهذا األمر دون قصد التعبدأنه لوال أن مالحظت

�حرمه من  یهلكنه یؤثر عل ،بهذا هذا الذي �جعل الخلل یدخل لإلنسان و�ن لم �ضره في األصل
 .خیراٍت �ثیرة �ما قال المؤلف

ر من غیفیشبه من عملها "فقد �عمل العمل قاصًدا للمصلحة غافًال عن امتثال األمر فیها 
 ".والعامل على هذا الوجه عمله عادي فیفوت قصد التعبد ،ورود أمر

ما م أ�عني اآلن عندنا التداوي �األدو�ة والعالجات، والتداوي �القرآن، التداوي �العالج فیه أجر 
؟ األصل ما فیه أجر، هذا األصل، التداوي �القرآن إذا لم �قصد �ه إال الشفاء مثله مثل هفی

الحقیقة  العالج هو شفاء، لكن إذا قصد مع ذلك أنه یتداوى �أمٍر شرعي هو في العالج، مثل
 .ًال للتوجیه الشرعي یؤجر على ذلكب منه، و�نتفع �ه امتثا�قر  -جل وعال-ذ�ٌر هلل 

  ".دخل علیه قصد التقرب إلى المخلوق وقد �ستفزه فیه الشیطان فیَ "
 ُیدِخل.

غیر  أو ،أو نیل شيء من الدنیا ،أو الوجاهة عنده ،"فُیدِخل علیه قصد التقرب إلى المخلوق 
�قصد   �كمل أجره �مال منفال ،وقد �عمل هنالك لمجرد حظه ،ذلك من المقاصد المرد�ة �األجر

 . التعبد"
ال فهذا شأنه أعظم ب ،؛ منهم من �قصد التعبداعظیمً  اعلى �ل حال الناس یتفاوتون في هذا تفاوتً 

في  فقط فهذا أقل، ومنهم من �قصد النظر إلى مخلوق ُیرائیهشك، ومنهم من �قصد المصلحة 
 .فهذا ال شك أنه شر ،هذا العمل
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أما  .لمفهذا أكمل وأس ،أو لم �فهم ،أن �قصد مجرد امتثال األمر فهم قصد المصلحة :والثالث"
ا ًض وأ� .ألمراإذ لم �عتبر إال مجرد  ؛اا ملبیً ومملو�ً  ،اا مؤتمرً كونه أكمل فألنه نصب نفسه عبدً 

  "....فإنه لما امتثل األمر
هذا حال �ثیر من العامة، هذا حال �ثیر من العامة إذا قالوا األذ�ار التي ُلقنوها هل 
�ستحضرون ما ُرتِّب علیها من أجور دنیا؟ ما �ستحضرون، طالب العلم الذي �قف على هذه 

المصلحة فقط، وقد  النصوص بنفسه، و�ذ�ر األذ�ار و�ستحضر ما ُرتِّب علیها قد �ستحضر
�ستحضر التعبد مع المصلحة، لكن العامي الذي لم یلحظ المصلحة إنما قصده التعبد فقط، قصد 

 ؟االمصلحة مع التعبد هل یؤثر ز�ادة أو نقًص 
 .ً◌اطالب: نقص

 �عني �كون حال العامي أكمل من من حال طالب العلم.
 طالب:...

ن التعبد من القلب، نعم، ى �ل والثقة �موعود الشارع، واالطمئنان والر�ون إل هي قد تؤثر في تمكُّ
الناس عن العلل والِحَكم  یبحث�عني لماذا  ،ما یؤثر �ل ما �أمر �ه، إذا وصلت إلى هذا الحد

لیكون قبولهم للُحكم قناعة ولیس مجرد  ؛والمصالح و�ذا؟ من أجل أن یرسخ اإل�مان في قلو�هم
ذ حیث ال تتزعزع قناعته ألي مؤثر و�ن قوي، و�ین من �أختقلید أو تلقین، وفرٌق بین من �قتنع �

 .مثل من دخل في اإلسالم عن قناعة لكن ما هو ،نعم هو یؤجر على هذا ا،الشيء تلقینً 
ن ولم �ك ،فقد و�ل العلم �المصلحة إلى العالم بها جملة وتفصیالً "وأ�ًضا فإنه لما امتثل األمر 

وقد علم هللا تعالى �ل مصلحة تنشأ عن هذا  ،لیقصر العمل على �عض المصالح دون �عض
؛ لموأما �ونه أس .ا في تلبیته التي لم �قیدها ببعض المصالح دون �عضرً العمل فصار مؤتمِ 

 دُ ْص له قَ  َض رَ فإن عَ  ،الخدمة زُ كَ رْ على مَ  واقفٌ  ،�مقتضى العبود�ة فألن العامل �االمتثال عاملٌ 
 �ملك ه في األكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك البل ال یدخل علی ،غیر هللا رده قصد التعبد

لك فإنه قد عد نفسه هنا ،�خالف ما إذا عمل على جلب المصالح ،وال �قدر على شيء ،اشیئً 
تقاد من اع ه شيءٌ لَ اخَ ا فر�ما دَ و�ن �ان واسطة لنفسه أ�ًض  ،ومصالحهم ،واسطة بین العباد

 .هفتقوم لذلك نفسُ  ،المشار�ة
والعمل على  ،و من جهته �مقتضى وقوفه تحت األمر والنهينا ممحٌ ا فإن حظه هوأ�ًض  

ا �سط ولهذ ،إلى البراءة منها على إسقاطها طر�قٌ  والعملُ  ،إلى دخول الدواخل الحظوظ طر�قٌ 
 و�اهلل التوفیق". ،�تاب األحكام في

قد العمل على الحظوظ ومالحظة المصالح طر�ٌق إلى دخول الدواخل، �عني منفذ إلى القلب، 
�حرفه عن االتجاه الصحیح وعن المسار الصحیح، إذا نظر إلى المصالح، ومن لم ینظر إلى 
المصالح ونظر إلى محض التعبد طر�ٌق إلى البراءة منها من هذه الدواخل، فهو من هذه الحیثیة 
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ال شك أن  -جل وعال-ولم تؤثر في إخالصه هلل  ،أكمل، لكن یبقى أن من نظر إلى المصالح
 .ومن أخذه عن قناعة ا،أكمل وأمكن، مثل ما قلنا فیمن أخذ الدین تقلیدً  امتثاله

 فال ِخَیرَة فیه للمكلف على حال".  ،المسألة التاسعة: �ل ما �ان من حقوق هللا"
ُ َوَرُسوُلُه َأْمرً { ة [سور }ِمْن َأْمِرِهمْ ْلِخَیَرُة اُكوَن َلُهُم ا َأن �َ َوَما َ�اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى للااَّ

 .یدهأتمر یلزمه أن �أتمر �أوامر ساإلنسان لیس له أن �ختار؛ ألنه عبد، والعبد � ]٣٦األحزاب: 
 "وأما ما �ان من حق العبد في نفسه فله فیه الخیرة". 

نعم إذا ُلِحظ من األمر أو النهي مصلحة العبد، إذا �ان الملحوظ في األمر أو النهي مصلحة 
زوا جما الملحوظ في هذا؟ الملحوظ الرفق �العبد، ولذلك  »قرأ القرآن في سبع وال تزدا«العبد،  وَّ

جل  -بد، لكن إذا �ان الملحوظ حق هللاألن الملحوظ فیه مصلحة الع ؛القراءة في أقل من سبع
وال النقص، �أعداد ر�عات المحض الذي لیس للعبد فیه مدخل فال تجوز الز�ادة  -وعال

 .الصلوات
 وأعالها ،حقوق هللا تعالى فالدالئل على أنها غیر ساقطة وال ترجع الختیار المكلف �ثیرة "أما

 ة والصیامومصادرها �الطهارة على أنواعها والصالة والز�ا ،االستقراء التام في موارد الشر�عة
 كفاراتوما یتعلق بذلك من ال ،والحج واألمر �المعروف والنهي عن المنكر الذي أعاله الجهاد

ق هللا حوغیر ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فیها  ،والمعامالت واألكل والشرب واللباس
 صح إسقاطال � ،جمیعها انزَ و�ذلك الجنا�ات �لها على هذا الوِ  ،أو حق الغیر من العباد ،تعالى

 .حق هللا فیها ألبتة
من الصلوات  ةً أو صال ،للصالة أي طهارة �انت ط طهارةً في أن �سقِ  فلو طمع أحدٌ  

ا بها أبدً  ا، و�قي مطلو�ً أو غیر ذلك لم �كن له ذلك ،اأو حج�  ،أو صوًما ،أو ز�اةً  ،المفروضات
�احة إأو  ،و�ذلك لو حاول استحالل مأكول حي مثًال من غیر ذ�اة ،ى عن عهدتهاصَّ قَ تَ حتى یَ 

وع أو سائر البی ،أو الر�ا ،�غیر ولي أو صداق أو استحالل نكاحٍ  ،ما حرم الشارع من ذلك
د لغیر �مجر اأو األخذ �الغرم واألداء على  ،أو الحرا�ة ،أو الخمر ،أو إسقاط حد الزنا ،الفاسدة

ا ا في مجموع الشر�عة حتى إذوهو ظاهر جد�  ،وأشباه ذلك لم �صح شيء منه ،الدعوى علیه
ط حق إلى إسقاا أدى وحق العبد لم �صح للعبد إسقاط حقه إذ ،ا بین حق هللاكان الحكم دائرً 

 .هللا"
مع حق العبد، أما إذا  -جل وعال-فقط أو حق هللا  -جل وعال-نعم إذا �ان الملحوظ حق هللا 

كان الملحوظ حق العبد الُمجرد فله أن �سقطه، ففرٌق بین حد الزنا وحد القذف، حد الزنا ال �ملك 
وحد نه أال �طالب، إسقاطه أحد، وحد القذف المقذوف �ملك إسقاطه، حد السرقة للمسروق م

إذا  هلل محض ال �جوز إسقاطه، المقصود أن الحدود المحددة المقررة في الشرع الخمر مثًال حق
وصلت إلى الحاكم فلیس ألحٍد أن یتدخل فیها، وال �شفع فیها، والحاكم أ�ًضا إذا بلغته وهي 
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لحدود المقررة أو فال عفا هللا عنه، سواًء �انت من ا ،محددة مقررة فإن عفا �ما في الخبر
 .�رات التي ثبتت �حكم الحاكمز التع

على �ل حال هذه ال �ملك أحد إسقاطها، نعم قبل أن تصل إلى الحاكم و�ان المقترف لها من  
فمن ستر مسلًما  ،أصحاب الهیئات حصلت له زلة أو هفوة، فأراد من اطلع علیه أن �ستر علیه

تر من أصحاب السوابق والجرائم والمنكرات �حیث إذا سُ ستره هللا في الدنیا واآلخرة، أما من �ان 
هذا ال �جوز الستر علیه، ونسمع في وسائل اإلعالم من �طالب فعلیه الیوم ارتكب فاحشة غًدا 

�عني ما  ،�عني الستر المطلق ،�الستر المطلق، هذا فیه تعطیٌل لحدود هللا، وتوطئة لإل�احیة
  حدود هللا لماذا شرعت؟إذن فمعناه ال تأمر وال تنهى،  ،هذه إ�احیة ایرفع وال واحدً  أن�مكن 

ا وهذا م "،من ستر مسلًما ستره هللا في الدنیا واآلخرة"لكن من حصلت منه هفوة أو زلة یدخل في 
ي ؛ ألن هذه حقوق هلل، �عن-رحمهم هللا تعالى-أهل العلم بدًءا من اإلمام مالك لمن دونه  هقرر 

أن ا لكن یبقى أ�ًض  ،وفیها استقرار ألحوال العباد ،لحة للعباد ظاهرةوفیها مص ،فیها حقوق للعباد
-ب، مر�ب من حق هلل القتل وهو القتل، القتل الخطأ مر�ملحوظ، �عني  -جل وعال-حق هللا 
جل -له أن �عفو، وما �ان حق هللا فللعبد، فما �ان من نصیب العبد وهو الد�ة  وحق -جل وعال

 حٍد أن �عفو عنه، لكن إذا امتزج الحقان �حیث ال �مكن فصل أحدهمالیس ألفوهو الكفارة  -وعال
لمزني فحدُّ الزنا مثًال هو فیه حق ل ،-جل وعال-فإنه ال �جوز العفو تغلیًبا لحق هللا  ،من اآلخر

لیس لهم أن �عفو عنه؛ ألن شرفهم متعلق �شرفها، فهل لهم أن �عفو عنه؟  ؛بها وذو�ها وأهلها
�ة �حق المخلوق، وال �مكن فصلهما، إذا أمكن الفصل مثل الد اممتزجً  املحوظً  هلل األن فیه حق� 

 .وما �ان هلل لیس ألحد أن �عفو عنه ،فما للمخلوق له أن �عفو عنه ،والكفارة
إن هذا البكر زنا  :ال �قول قائلفلكن إذا �ان الحقان ممتزجین �حیث ال �مكن فصل أحدهما،  

�مكن أن �قال بهذا؟ ال،  ،-جل وعال-هلها �جلد خمسین حق هلل ئة، وسمحت الزوجة وأ افیجلد م
ا مأم فأراد أولیاء الدم أن �عفوا عن الد�ة �منعون  ،لكن إذا ُقتل القتیل خطأً  ،هذا أمر ممتزج

 لهم ذلك، لكن �ستطیعون أن �عفوا عن الكفارة؟ ال �ستطیعون. ،�منعون؟ وأن تعفوا أقرب للتقوى 
ه إن حق العبد ثابت له في حیاته و�مال جسم :فألجل ذلك ال �عترض هذا �أن �قال مثالً "

ز ذلك له فإما أن �قال �جوافإذا أسقط ذلك �أن سلط ید الغیر علیه  ،وعقله و�قاء ماله في یده
 أو ال".

 فإذا أسقط.
و وه ،ال :فإن قلت ،فإما أن �قال �جواز ذلك له أو ال ،�أن سلط ید الغیر علیه :"فإذا أسقط ذلك

 ".قاطهفإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخیر في إس ،ألنه حقه ؛لتا لما أصَّ �ان نقًض  ،الفقه
�عني  ،فال �جوز لإلنسان أن �ضیع ماله، فنهى عن إضاعة المال ،األصل أن المال مال هللا

إنه لیس �إضاعة، بدون مقابل، وأما ما �ان �مقابل فإنه لیس �إضاعة، ما �ان له مقابل معتبر ف
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هذا مقابل فتبرع بنصف ماله لجهة خیر أو إلصالح ذات بین أو ما أشبه ذلك  ا�عني لو أن إنسانً 
ما �قال هذا أضاع ماله، لكن لو صرفه فیما ال ینفع، أو أتلفه فیما �ضره، هذا �له ال �جوز له 

نسأل هللا  ،تخبطون فیهای ،ذلك، وجاء الوعید الشدید على أقوام �ملكون األموال في آخر الزمان
 .العافیة

ه وال إذ لیس ألحد أن �قتل نفس ؛نعم خالفت الشرع :و�ن قلت ،والفقه �قتضي أن لیس له ذلك"
  ".من ماله ا من أعضائه وال ماالً أن �فوت عضوً 

ح ف ،وال أن �فوت عضًوا من أعضائه؛ ألنه ال �ملك نفسه ي وأعضاؤه لیست ملًكا له، ولذا المرجَّ
 .لتبرع �األعضاء المنع مطلًقالة امسأ

َ َ�اَن ِ�ُكْم َرحِ َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ { :فقد قال تعالى"  ،عد علیهثم تو  ،]٢٩ :ساء[الن }یًما للااَّ
د جاء الوعید الشدید فیمن قتل . وق]١٨٨ :[البقرة }َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَباِطلِ { :وقال
 ".لما فیه من تفو�ت مصلحة العقل برهة ؛حرم شرب الخمرو  ،نفسه

 ...برهة �عني مدة �سیرة من الزمن، نعم فما ظنك
ة عن إضاع -علیه الصالة والسالم-ونهى  ،العلى مبذر الم وحجرَ  !فما ظنك بتفو�ته جملة"

أن � ا نجیبُ ألنَّ  ؛فهذا �له دلیل على أن ما هو حق للعبد ال یلزم أن تكون له فیه الخیرة ،المال
 ،بادال من حقوق الع ،و�مال العقول واألجسام من حق هللا تعالى في العباد ،إحیاء النفوس

یاته حفإذا أكمل هللا تعالى على عبد  ،و�ون ذلك لم �جعل إلى اختیارهم هو الدلیل على ذلك
د عبلل فال �صحُّ  ،�ه فَ لِّ وعقله الذي �ه �حصل له ما طلب �ه من القیام �ما �ُ  ،وجسمه
وفات �سبب  ،غیر �سبه وال تسببهاللهم إال أن یبتلى المكلف �شيء من ذلك من  ،إسقاطه

إذ ما وقع ال �مكن  ؛فهنالك یتمحض حق العبد ،أو عضو من أعضائه ،أو عقله ،ذلك نفسه
 ".رفعه

 ،�سبب هذا الحادث ؛ففقد عضًوا من أعضائه ،كیف یتمحض حق العبد؟ �عني حصل له حادث
�كون محض  ،أو ما أشبه ذلك من غیر �سبه وال تسببه ،أو فقد السمع أو البصر ،لأو فقد العق

 .مع وعن د�ة البصر أو ما أشبه ذلكفله أن �عفو، له أن �عفو عن د�ة الس ،حقه
فإن  ،في الغیر �دین من الدیون  ا مستوفىً ألنه قد صار حق�  ؛فله الخیرة فیمن تعدى علیه" 

َر َلَمن َصبَ وَ { :قال هللا تعالى ،على الكلي وتر�ه هو األولى إ�قاءً  ،و�ن شاء تر�ه ،شاء استوفاه
ِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   }َفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ َفَمْن عَ { :وقال ،]٤٣ :[الشورى  }َوَغَفَر ِإنَّ ذَٰ

  ".]٤٠ :[الشورى 
منه، هذا صار األمر إلیه، له �عني فرٌق بین أن یتعرض لحادث فیفقد البصر، من غیر تسبب 

، هل له أن �عرض سمعه أو �صره اأو محتاجً  امدینً  اوله أن �عفو، لكن شخًص  ،أن �أخذ الد�ة
 .ز له أن یتصرف بنفسه أو �شيء منهعلى أحد لیأخذ مقابله؟ لیس له ذلك، ال �جو 



 
 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 ،هو جسدأ ،وذلك أن القصاص والد�ة إنما هي جبر لما فات المجني علیه من مصالح نفسه"
لتطبب و�ذلك ما وقع مما �مكن رفعه �األمراض إذا �ان ا ،هوال جبر فی ،فإن حق هللا قد فات

مال وأما ال ،ودفع الظالم عنك غیر واجب على تفصیل في ذلك مذ�ور في الفقهیات ،غیر واجٍب 
َن ُذو ْن َ�ا�ِ وَ { :وقد قال تعالى ،ن الحق للعبد فله إسقاطهفإنه إذا تعیَّ  ،على ذلك األسلوب فجارٍ 

ُقوا َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُ�نْ  �خالف ما إذا  ،]٢٨٠ :قرة[الب }َلُمونَ ُتْم َتعْ ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ
ك سائر و�ذل ،فال ،و�تالفه في غیر مقصد شرعي یبیحه الشارع ،ف فیهكان في یده فأراد التصرُّ 

 . ا �ان من هذا البابم
ء و�نشا ،ئألنه تشر�ع مبتدِ  ؛وما أشبهه فمن حق هللا تعالى ،وتحلیل الحرام ،م الحاللوأما تحر�

و أ ،لل �هتح وال تقبیحٌ  إذ لیس للعقول تحسینٌ  ؛كلیة شرعیة ألزمها العباد فلیس لهم فیها تحكم
 ".تحرم

ا ن ینفیهمنهم م ؛وللعلماء فیها �الم طو�ل ،مسألة التحسین والتقبیح العقلیین مضى الكالم فیها
نَّة، ومنهم من یتوسط �أهل ا ،ومنهم من یثبتها �اإلطالق �المعتزلة ،�الكلیة �األشعر�ة لسُّ

  َشَرُعواَأْم َلُهْم ُشَرَكاءُ {ال �جوز ألحٍد أن �شر�ه فیه،  -جل وعال-هلل  المقصود أن التشر�ع حق
یِن َما َلْم َ�ْأَذن ِ�ِه للااَُّ  َن الدِّ  -لتشر�عاهذا شرك في  ،هذا تشر�ك ]٢١[سورة الشورى: }َلُهم مِّ

، المصالح المرعیة ،لكن هناك مسائل مبنیة على المصالح والمفاسد -نسأل هللا السالمة والعافیة
 لكن ،ولیس لها نصٌّ �منع منه، إنما إقرارها من �اب المصالح المرسلة، مثل هذه مترو�ة للعباد

 .]٤١[سورة یوسف: }ـهِ ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّ {یبقى أن األصل أن 
 ر هللا فیهفیما لیس لغی فهو مجرد تعدٍ  ،أو تحرم ،" إذ لیس للعقول تحسیٌن وال تقبیٌح تحلل �ه

ن بد فیه م ا أن �ل حق للعبد الم أ�ًض فقد تقدَّ  :. فإن قیل�كن ألحٍد فیه خیرة فلذلك لم ؛نصیب
 ،قاطهیقتضي أن لیس للعبد إسفال شيء من حقوق العباد إال وفیه هلل حق ف ،تعلق حق هللا �ه

إال ق ب ولم یبا ذاهالعبد إذً  سمُ فقِ  ،ا�كون العبد فیه مخیرً  واحدٌ  فال یبقى �عد هذا التقر�ر حقٌ 
  .قسم واحد"

م فإذا لحظنا حق العبد ولم نلحظ الحك -جل وعال-ألنه ما من حٍق للعبد إال وجاء فیه ُحكم هلل 
في امتثال األمر أو  -جل وعال-و�ذا نظرنا حق الرب  ،-جل وعال-الشرعي فیه أهدرنا حق هللا 

النهي أهدرنا فیه حق العبد، فال بد من النظر إلى األمر�ن، لكن هناك من من الحقوق ما هو 
هو مشترك، مثل ما  ، ومنها ما هو محض حق العبد، ومنها ما-جل وعال-محض حق هللا 

 .مّثلنا سا�ًقا
ا له ألن ما هو حق للعبد إنما ثبت �ونه حق�  ؛المنقسمأن هذا القسم الواحد هو  :فالجواب"

ا في وقد تقدم هذا المعنى مبسوطً  ،ا لذلك �حكم األصل�إثبات الشرع ذلك له ال �كونه مستحق� 
فال مقال فیه  ،افأما ما هو هلل صرفً  .و�ذا �ان �ذلك فمن هنا ثبت للعبد حق وهلل حق ،الكتاب
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 ال من جهة أنه مستقلٌ  ،هللا له ذلك علَ یه االختیار من حیث جَ وأما ما هو للعبد فللعبد ف ،للعبد
و�كفیك من ذلك  ،ا تخییر العبد فیما هو حقه على الجملةم آنفً وقد ظهر �ما تقدَّ  ،�االختیار

 ،له وغیرها مما هو حاللٌ  ،اختیاره في أنواع المتناوالت من المأكوالت والمشرو�ات والملبوسات
 ،وله االعتیاض منها ،فله إسقاطها مالت والمطالبات �الحقوق،والمعا وفي أنواع البیوع

 ،من محاسن العادات فَ لِ علیه إذا �ان تصرفه على ما أُ  ف فیما بیده من غیر حجرٍ والتصرُّ 
مت اإلشارة وقد تقدَّ  ،وما هو حق للعباد ،و�نما الشأن �له في فهم الفرق بین ما هو حق هلل

 والحمد هلل.  ،الكتاب الثالث من هذاإلیه في آخر النوع 
أو  ،أو غیر سائغ على إسقاط حكم ،المسألة العاشرة: التحیُّل بوجه سائغ مشروع في الظاهر

إلى  أو ال ینقلب إال مع تلك الواسطة فتفعل لیتوصل بها ،قلبه إلى حكم آخر �حیث ال �سقط
 :مقدمتین ذلك الغرض المقصود مع العلم �كونها لم تشرع له فكأن التحیُّل مشتمل على

جعل األفعال  :قلب أحكام األفعال �عضها إلى �عض في ظاهر األمر، واألخرى  :إحداهما
العمل المقصود بها في الشرع معاٍن وسائل إلى قلب تلك األحكام هل �صح شرًعا القصد إلیه و 

 على وفقه أم ال؟".
 ،للِحیل منها المباح�عني التحیل بوجه سائغ هل �صّح القصد إلیه أو ال �صّح؟ أوًال �النسبة 

صل ومنها المحرم، �عني تعتر�ها األحكام الخمسة، فالمحرم منها ما اسُتعِمل للتو  ،ومنها الواجب
ِكب إلى إسقاط واجٍب شرعي أو انتهاك محرٍم شرًعا، هذه حیل الیهود، نسأل هللا العافیة، وما ارتُ 

وتتفاوت بتفاوت ما ُتوصل  ،للتوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم هذه هي الحیل الشرعیة
ر جواز من أجل أن ینتقل من  الد بإلیه، فالحیلة لالنتقال من بالد اإلسالم إلى بالد الُكفر یزوِّ

 .محرمة؟ حیلة یتوصل بها إلى محرم شرًعا فهي محرمةأم اإلسالم إلى بالد الكفر، جائزة 
طع قل إلى بالد المسلمین ولم �ستلكن العكس إذا �ان مقیًما في دار الكفر، واحتال حاول أن ینت 

 إال فحاول �حیلٍة أن ینتقل و�حقِّق ما أمره هللا �ه هذه واجبة، ولم ینّص على الحیلة في �تاب هللا
فرٌق بین هذا ف، ]٩٨: [سورة النساء}َال َ�ْسَتِطیُعوَن ِحیَلًة َوَال َیْهَتُدوَن َسِبیًال {في هذا الموضع 

 ومن �حتال لتحقیق المأمورأو لفعل المحظور هذا �شبه الیهود، وهذا، فمن �حتال لترك المأمور 
 .ةهذا فعله شرعي هذه الحیل الشرعی أو ترك المحظور

. عدمها ال بد من شرح هذا االحتیالأو  ،وقبل النظر في الصحة ،وهو محل �جب االعتناء �ه"
ترتیب على سبب �ما  ا من غیر قید والوحرم أشیاء إما مطلقً  ،وذلك أن هللا تعالى أوجب أشیاء

ا وأوجب أ�ًض  ،ونحوها ،و�ما حرم الزنا والر�ا والقتل ،وأشباه ذلك ،أوجب الصالة والصیام والحج
ة فعَ �ذلك �إ�جاب الز�اة والكفارات والوفاء �النذور والشُّ  ارً خَ وحرم أُ  ،على أسباب مرتبةً  أشیاءً 

فإذا تسبب  ،وما أشبه ذلك ،أو المسروق  ،و�تحر�م المطلقة واالنتفاع �المغصوب ،للشر�ك
من وجوه  أو في إ�احة ذلك المحرم علیه بوجهٍ  ،المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه
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 ،افي الظاهر أ�ًض  أو المحرم حالالً  ،حتى �صیر ذلك الواجب غیر واجب في الظاهر ،التسبب
ها تجب علیه �ما لو دخل وقت الصالة علیه في الحضر فإن ،وتحیالً  فهذا التسبب �سمى حیلة

 ".ت حتى �خرج وقتهاأو دواء مسبِ  ،فأراد أن یتسبب في إسقاطها �لها �شرب خمرٍ  ،اأر�عً 
 .مسبت من السبات وهو النوم

 ،ةا لیقصر الصالأو قصرها فأنشأ سفرً  ،وهو فاقد لعقله �المغمى علیه"حتى �خرج وقتها  
أو  ،على الحج �ه فوهبهأو �ان له مال �قدر  ،و�ذلك من أظله شهر رمضان فسافر لیأكل

 ،غصبهافو�ما لو أراد وطء جار�ة الغیر  ،من وجوه اإلتالف �ي ال �جب علیه الحج أتلفه بوجهٍ 
 أو أقام شهود زور على تزو�ج �كرٍ  ،وزعم أنها ماتت فقضي علیه �قیمتها فوطئها بذلك

فجعل  ،لجَ إلى أَ ا �عشر�ن أو أراد بیع عشرة دراهم نقدً  ،قضى الحاكم بذلك ثم وطئهابرضاها، 
 ".لجَ ا لثوب ثم �اع الثوب من البائع األول �عشر�ن إلى أَ ثمنً  العشرةَ 

جل -، هذه حیل للتوصل إلى ما حرم هللا -جل وعال-حیل للتوصل إلى ما حرم هللا  ه�عني هذ
، و�عضها �جاز في �عض المذاهب في أقواٍل مرجوحة، �عني عندك أقام شهود زور على -وعال

فحكم الحاكم �أن النكاح صحیح، بواسطة هؤالء الشهود  ،برضاها جاء �شهود زورتزو�ج �كٍر 
الزور، والزوج �عرف هو الذي جاء بهؤالء الشهود وأن النكاح �اطل، لكن القاضي حكم على نحو 

�اطل؟ صحیح، صحیح، وعامة أهل العلم على أنه أم ما �سمع، عند الحنفیة النكاح صحیح 
قون بین األ�ضاع في هذا الباب و�ین األموال�اطل، اإلشكال أن الحنف موال فیحتاطون لأل ،یة ُ�فرِّ

أكثر مما �حتاطون لأل�ضاع، �صححون هذا النوع من النكاح، و�بطلون ما لو �ان شهود الزور 
إنما أنا �شر أقضي على نحو مما أسمع فمن حكمت له �شيء من حق أخیه أو «في عقد بیع، 

حملوه على األموال دون  »كم له �قطعة من نار فلیأخذها أو لیدعهامن حق أخیه شیًئا فإنما أح
 األ�ضاع.

 طالب: �قولون فاسد.
هذا �صححونه، معروف عندهم هذا التفر�ق بین األموال واأل�ضاع، لكن  ،ال ال، �صححونه

أیهما أهم لالحتیاط للفروج واأل�ضاع أو األموال؟ حتى في ُعرف الناس وعامة الناس من 
طین، �عني المقصود أن �عني ما اجتالتهم الشیا ،غیر مسلمین، الذین هم على أصولهممسلمین و 

ن النّص فإنما أقضي له �شيء من مال أخیه، جعلوا الحدیث في إ :یدر�ه، لكن قالوا مثل هذا �ل
 .في األموال خاّصة، �خالف األ�ضاعاألموال خاّصة، جعلوا الحدیث 

 ذلك". ونحو ،وحفر البئر ،الرمحا �إشراع ا مجهزً قه سببً فوضع له في طر� ،أو أراد قتل فالن"
زرع لغم في الطر�ق، ووقََّتُه على مرور فالن، هذا قتل وال حیلة على القتل؟ أو أراد قتل  ،نعم

وجاء  ،ًزا �إشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك، حفر بئرهجم افوضع له في طر�ق سببً  ،فالن
من التراب الرقیق، هذا الذي ال �منع من  ًئاّر علیه شیووضعه على فوهتها، وذ ،بورق مقوى 
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ي أمامه تراب، مثل هذا قاتل بال شك، ومثله ذألن ال ؛بئر هما فی ه�أنالسقوط فیه، المار �جزم 
هذا قاتل، لكن ُوِجد ُحفر في الطر�ق،  ،من أشرع الُرمح في الطر�ق أو زرع اللغم أو ما أشبه ذلك

س �لهم، المبصر یتقیها، واألعمى ال ُ�حسُّ بها، �عض من یلزم في الطر�ق الذي یرتاده النا
األعمى �العصا لیتحسس �ه الطر�ق، فإن ترك العصا فهو ُمفرِّط، ترك العصا فهو ُمفرِّط، مع أن 
�عض العمیان ومّر بنا �ثیر من قصصهم، أنه ُیدرك هذه الُحفر بدقة ال یدر�ه فیها المبصر، ال 

 .یدر�ه المبصر
 :ثلة ونماذج �ثیرة، مبصر �قود زمیله األعمى في طر�قه إلى محل دراستهم، �قولوهناك أم 

 :ألن المعهد �ان خمس سنوات، رائح جاي وفي طر�قنا حصاة، �قول ؛أمسكت بیده خمس سنوات
ذ ني قلت له الحصاة، یرفع رجله وأنا مراًرا أطیح، فهل ُیلزم مثل هذا �أخأ�هللا إني ما أذ�ر 
ن �غلب على الظن أنه �قع في هذه الُحَفر �فعل من األسباب ما �قیه ولو العصا أو نقول م

 العصا؟ 
طإ :على �ل حال من أهل العلم من �قول  .فیكون هدًرا ،نه إذا لم �حمل عصاه فهو ُمفرِّ

وهكذا  ،أو تفر�ق مجتمعه ،أو جمع متفرقه ،أو إتالفه ،و�الفرار من وجوب الز�اة بهبة المال"
 ".في تحر�م الحالل ومثله جارٍ  ،و�سقاط الواجب ،تحلیل الحرام سائر األمثلة في

 .في إغاثة اللهفان أطال على الحیل ونظیره في إعالم الموقعین  -رحمه هللا-ابن القیم 
 طالب:...

ا على الحیل ،ال ال  ،الحیل أطول، إغاثة اللهفان أطول، في إغاثة اللهفان في �الم طو�ل جد�
بل أفتى �عضهم  ،الكثیر، ومن الحیل المحرمة المجمع على تحر�مها وذ�ر من األمثلة الشيء

�كفر فاعلها المفتي بها، امرأة حاولت التخلص من زوجها �شتى الوسائل، �الطالق �الخلع، ما 
من أفتاها  :ما استطاعت، فأفتاها من أفتاها أن ترتد عن اإلسالم، �قول ابن المبارك ،استطاعت

یم عن ذ�رها ابن الق ،یره من أهل العلم أفتوا �كفره، هذه حیلة وحیل أخرى وغبهذه الفتوى فقد �فر، 
�عض الناس، أقسم ابن القیم أن إبلیس ال �عرف هذه الحیل، حتى جاء هؤالء فتلقاها منهم، حیل 
شیطانیة، ثم ضرب أمثلة لحیل �خرج بها الناس من اإلشكاالت أو من األمور التي تعترض 

ا طر�ق مصالحهم الدنیو�ة،  غاثة اللهفانفلُیرجع إلى �المه في إ  ،فضرب لذلك أمثلة �ثیرة جد�
 .وفي إعالم الموقعین

 ".أو الضرة لتحرم علیه ،�الزوجة ترضع جار�ة الزوج"ومثله جاٍر في تحر�م الحالل 
أیهما التي تحُرم؟  ،فغررت بها وأرضعتها ،طیب امرأة زوجة أولى تزوج زوجها زوجة صغیرة

 ألنها صارت أم زوجته؟ ؛صارت بنته أو األولى ألنها ؛الصغیرة
 طالب:...

 ؟نعم
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 طالب:...
 أیهما؟

 طالب:...
 أو �الهما؟
 طالب:...

 ،بنقیض قصدها القصد من إرضاع الصغیرة في هذه الحالة؟ تحر�مها علیه، فتعاقب مالكن 
 .فتعاقب بنقیض قصدها

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 صارت أم زوجته. 

 طالب:...
 نعم.بنته، 

ل على یُّ وعلى الجملة فهو تح .أو إثبات حق ال یثبت �الوصیة للوارث في قالب اإلقرار �الدین"
م نت األحكافي الباطن �ا لغوٌ  ،صحیح الظاهر ر �فعلٍ خَ ا إلى أحكام أُ قلب األحكام الثابتة شرعً 

 ."أو من خطاب الوضع ،اب التكلیفمن خط
 .ء �انت األحكام من هذا أو من هذا�عني سوا
 �هللا أعلم.

 
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


