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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته،  
لى آله وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وع ،الحمد هلل رب العالمینهللا إلیكم، أحسن 

 أما �عد،  ،وصحبه أجمعین
مصالح لرعت المسألة الثانیة عشرة: لما ثبت أن األحكام شُ : -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

مر في فإذا �ان األ ،ألنه مقصود الشارع فیها �ما تبین ؛العباد �انت األعمال معتبرة بذلك
الفة ا والمصلحة مخو�ن �ان الظاهر موافقً  ،فال إشكال ،و�اطنه على أصل المشروعیة ،ظاهره

 و�نما قصد ،ألن األعمال الشرعیة لیست مقصودة ألنفسها ؛وغیر مشروع ،فالفعل غیر صحیح
ى غیر ك علرعت ألجلها، فالذي ُعِمل من ذلوهي المصالح التي شُ  ،بها أمور ُأَخر هي معانیها

  .هذا الوضع فلیس على وضع المشروعات
ا إلى وغیرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب به ،فنحن نعلم أن النطق �الشهادتین والصالة

فإذا  ،االنقیادو ومطا�قة القلب للجوارح في الطاعة  ،و�فراده �التعظیم واإلجالل ،هللا والرجوع إلیه
ا أو نفع �الناطق �الشهادتین قاصدً  ،لدنیا من دفععمل بذلك على قصد نیل حظ من حظوظ ا

تبة في ر أو ینال �ه  ،لیحمد على ذلك ؛أو المصلي رئاء الناس ،وماله ال لغیر ذلك ،إلحراز دمه
بل  ،رع ألجلها لم تحُصلألن المصلحة التي شُ  ؛الدنیا فهذا العمل لیس من المشروع في شيء

 المقصود �ه ضد تلك المصلحة".
ن موافًقا في الظاهر، في الظاهر موافق و�صلي مع الناس و�شهد مع الناس و�ز�ي نعم، و�ن �ا

مع الناس، لكن المصلحة التي من أجلها ُشرِعت هذه العبادات لم تتحقق في هذا العامل، األصل 
واالستسالم له، واإلذعان هذه مصلحة، وتحقیق  -جل وعال-في مشروعیة الشهادة االنقیاد هلل 

وتوحد النظر والتوجه إلیه، هذه المصلحة، فإذا  -جل وعال-ار الحاجة إلى الرب العبود�ة و�ظه
تخلفت هذه المصالح المرتبة على هذه الشهادة ولو �ان موافًقا للظاهر فإن الفعل غیر صحیح، 
وقل مثل هذا فیمن صلى رئاء الناس، �صلي مع الناس �صالٍة توافرت فیها الشروط واألر�ان 

ي في الظاهر، لكنه إنما �صلي رئاء الناس، نسأل هللا العافیة، والمصلحة الت ننلسوالواجبات وا
من أجلها ُشرعت الصالة مناقضة تماًما لما �قصده مثل هذا العامل الذي یرائي، هذا العامل 

ى ُموا ِإلَ َوِ�َذا َقا{الذي یرائي لو لم یره أحٌد من الناس ما صّلى، ما صّلى، إنما �صلي رئاء الناس، 
الِة َقامُ ال  .راهم أحد ما صلوای�عني ولو لم  ]١٤٢[سورة النساء: }وا ُ�َساَلى ُیَراُءوَن النَّاَس صَّ
في فعل الطاعات  وهذا الفرق بین المنافق الخالص، و�ین المسلم الذي �جد في نفسه ثقًال  

اق، نعم أشبه وال �عني أنه منافق خالص النف ،ألن اإلنسان قد �جد في نفسه ِثَقًال  ؛كالصالة مثالً 
، مع الثقل هذا في مصلٍّ  فرق بینه و�ین المنافقین أنه مصلٍّ لكن ال ،المنافقین في هذه الخصلة

ألن  ؛ولوال رؤ�ة الناس له ما صلى ،یقوم �سالنفقرارة نفسه أنه ال بد أن �صلي، وأما المنافق 
نافًقا خالًصا، األمر �عض الناي تحرج من هذا التشبیه أو هذا التشبُّه �المنافقین �ظن نفسه م
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، حتى أو أ�قظه أحد �جد �سًال  ،�ختلف، والفرق بین المسلم الذي �جد الكسل، إذا ُأِمر �الصالة
�عض طالب العلم قد �جد، �عض الناس والنفس مجبولة على شيٍء من هذا، ال سیما في 

فسه أو في ذهنه من الكسل، فینقدح في ن ًئاأو شدة البرد، �جد شی ،�شدة الحر ،األوقات الشاقة
الِة َقامُ : -جل وعال-أنه ینطبق علیه قول هللا  وا ُ�َساَلى ُیَراُءوَن {َوِ�َذا َقاُموا ِإَلى الصَّ

لكن هل یرائي الناس؟ ال، لو لم یره أحد �صلي  ،، هذا �قوم �سالن]١٤٢[سورة النساء: }النَّاَس 
 .فرق ا لم یره أحد ما صلى، فهذا الما �صلي؟ �صلي، والمنافق إذ أم

لفة طالب: لو عكس هل النتیجة صحیحة، عندما �قول: و�ن �ان الظاهر موافًقا والمصلحة مخا
 فالفعل غیر صحیح وغیر مشروع.

والمصلحة موافقة نعم، قد �صلي صالٍة مبتدعة مخالفة في  اال یلزم من �ون الظاهر مخالفً 
ة أجلها ُشرعت الصالة في قرار  ، لكنه �حقِّق المصلحة التي من-جل وعال-ظاهرها لما شرعه هللا 

نفسه، في اعتقاده، في شعوره، أنه �حقق المصلحة التي من أجلها، لكنه على طر�قة مبتدعة فهو 
و�ن وافق في الباطن على حّد زعمه، ال شك أن هذا له أثر في صحة  ،خالف في الظاهر

 لكن ما هو مثل األّول. ،العبادة
 ن غیر المشروع.و�كون م ،طالب: یدخل في حد االبتداع

ا �عیدة عما شرعه هللا، وقد تكون نعم  ، لكن قد تكون الموافقة المخالفة في الظاهر �بیرة جد�
ة، أو ینطق نسأل هللا العافی ،المخالفة أخف، لكن متفاوتة، لكن ما هو مثل من �صلي للناس

 .�الشهادتین لیحقن دمه
 طالب:...

قّل من الناس و  اوهي أن �ثیرً  ،�عني حقیقًة ُمقلقة ،ةحد صّلى و�ن، هذه مسألألكن مع ذلك إن رآه 
من �سلم منها، أنه إذا صّلى الرواتب في المسجد نشط لها، و�ذا صالها في بیته أداها على أي 

 . رهلصالة ُمخّل مخّل �العبادة �قدوجه، هذا موجود، ال شك أن الفارق بین هذه الصالة و�ین هذه ا
لظاهر ومصلحة في الباطن، إذا اجتمع األمران تحقَّق وعلى �ل حال عندك موافقة في ا

 فإن تخّلف األول المخالفة الموافقة في الظاهر ،اإلخالص والمتا�عة، و�ذا تخّلف واحٌد منهما
تخّلفت المتا�عة، و�ن تحققت فإن تحقق اإلخالص على حد زعمه؛ ألن �عض الناس مخلص، 

منظرِّ�ن  ،زاء رؤوس المبتدعة ُسئل عن �عضهمفي، �إ -رحمه هللا-ألن شیخ اإلسالم  ؛وله أثر
رؤ�ته للحق على حسب اجتهاد،  تللبدع فقال: والذي أراه أنه ینصر ما یراه الحق، نعم إن �ان

، هذا معذور ولو أخطأفو�لغ رتبة االجتهاد  ،و�الطرق المعروفة عند أهل العلم بوسائل االجتهاد
أنه  ا�ً ینفعه ولو ولو رأفهذا ال  ،ثم اجتهد ،التقلید من أهلبل  ،من أهل االجتهاد لم �كنأما إذا 

 .ینصر الحق
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فاق ومصلحة إر  ،إن المقصود �مشروعیتها رفع رذیلة الشح :"وعلى هذا نقول في الز�اة مثالً 
ب فمن وهب في آخر الحول ماله هروً�ا من وجو  ،و�حیاء النفوس المعرضة للتلف ،المساكین

 ،لشحأو قبل ذلك استوهبه فهذا العمل تقو�ة لوصف ا ،آخر ثم إذا �ان في حول ،الز�اة علیه
  ".و�مداد له

 .صلحة التي من أجلها ُشرعت الز�اةمعارض مناقض للم ،فهو مخالف للمصلحة
فمعلوم أن صورة هذه الهبة لیست هي الهبة التي ندب  ،ورفع لمصلحة إرفاق المساكین"

 وجلبٌ  ،اأو فقیرً  ا �انوتوسیع علیه غنی�  ،هو�حسان للموهوب ل ،ألن الهبة إرفاق ؛الشرع إلیها
ولو �انت على المشروع من التملیك  ،وهذه الهبة على الضد من ذلك ،ومؤالفته لمودته

 ا عنرو�ً فلم �كن ه ،ا لرذیلة الشحورفعً  ،ا لمصلحة اإلرفاق والتوسعةالحقیقي لكان ذلك موافقً 
قصد غیر وال ،اا شرعی� لعمل ال یهدم قصدً �یف �ان القصد المشروع في ا لْ فتأمَّ  .أداء الز�اة

 ".الشرعي هادم للقصد الشرعي
قد یالحظ مصلحة خاصة في الهبة، مصلحة خاّصة في الهبة، و�ن �انت المصلحة التي من 

سان في موطئه، أن اإلن -رحمه هللا-أجلها ُشرعت الهبة متخلِّفة، مثال ذلك ما ذ�ره اإلمام مالك 
حث له عن زوجة مدة طو�لة فال �جد، أو البنت تطعن في السن ولما قد �كون عنده الولد، فیب

قه، الناس إذا عرفوا أن هذا الولد عنده أموال لى وافقوا ع ُتخَطب، فیهبه ماًال �ثیًرا من أجل أن ُینفِّ
م لها الُخطَّاب، ثم إذا تحققت هذه المصل تزو�جه، والبنت إذا عرفوا أن عندها أمواًال  حة سحب تقدَّ

هذا العمل  ،و�ن ناقض المصلحة التي من أجلها ُشِرعت الهبة ،ة، هذا الحظ مصلحة خاّصةالِهب
 غیر صحیح؟أم صحیح 

 طالب: غیر صحیح.
آخر، ولذلك یرى اإلمام  اطرفً  لطرٍف آخر، غّش  اصحیح، هذا غیر صحیح؛ ألن فیه غش�  غیر 

 .من نبَّه علیها ألة قلّ مالك أن األب لیس له أن یرجع في هذه الهبة، لزمت خالص، وهذه مس
 زواجهما". رعت للزوجة هرً�ا من أن ال �قیما حدود هللا فيومثله أن الفد�ة شُ "

 ِجیتهما.زو 
ن فأبیح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طیب نفس منها خوًفا م ،هماتِ یَ زوجِ "في 

ر�ح وهو التس ،هاو�ین زوج ا لصالح الحال بینهافهذه بذلت مالها طلبً  ،الوقوع في المحظور
 ".للمصلحة ال فساد فیه حاًال وال مآالً  ي مطابقٌ شرعٌ  وهو مقصدٌ  ،�إحسان

اآلن  ؟ومثل هذا التسر�ح �إحسان قد �قول قائل: مقابله اإلمساك �المعروف، هل له أن یؤذیها
لماذا طلبت التسر�ح؟ ألنها تضررت �البقاء معه، طیب إذا تضررت �البقاء معه في أمر لیس 

، �ملك أن یرفع هذا الضرر، لكن بدفع مبلغ اآلن هذا في التسر�ح �إحسان جاء الُخلع جاء جبلي
 اإلمساك �المعروف هل لها أن تدفع المال لیمسكها �المعروف؟  ،الُخلع، لكن اإلمساك �إحسان
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 طالب:...
 ا ضّرات، عندهًئالكن رجل �قول: أنا هذه المرأة قدر زائد على حاجتي، وال أجد لها في نفسي شی

وهي ما لها موقع �قول: إن أمسكتها  ،ن، ولهّن موقع في قلبهاثالث أو أر�ع، ثالثة أو ثنت
وهي ما تر�د الفراق، �عني عكس الذي معنا، هل لها أن تدفع من مالها لتبقى؟ �عني  ،ظلمتها
 لتبقى، فهل لمثل سودة أن تدفع المال لتبقى؟ ؛تنازلت عن قسمها -رضي هللا عنها-سودة 

 الب:...ط
 ،عروفلیكون ُخلًعا، مقابله اإلمساك �الم ؛ألن عندنا اإلمساك التسر�ح �إحسان هذا ُیدفع له مقابل

 هل ُیدَفع من ِقَبل المرأة للزوج من مالها لیمسكها �المعروف؟ ألنها تتضرر إذا ُطلِّقت.
 طالب:...

یب نفٍس منها، لیس هذه تدفع من مالها، إذا �ان �ط�عني مثل ما تنازلت سودة عن قسمها، 
�ضغط منه من أجل أن تفتدي أو من أجل أن تبقى وتدفع، هذه مسألة �عني إذا �ان السبب منه 

ال �جوز �حال ال للتسر�ح وال لإلمساك إذا �ان السبب منه، ألنه قد �كون السبب منها، �یف ف
 ...�كون السبب منها ثم تدفع لُتمَسك �المعروف؟ قد تكون غیر 

 طالب:...
تر�د البقاء عند  ،أن تكون �بیرة سن أو تكون جمالها ال یرغب في مثله الرجال، فهي تبقى إما

 ،مطلقة مطلقة ببدًال من أن ینظر لي المجتمع أن :زوجها؛ ألنها ال تطمع في زوج آخر، تقول
في عصمة زوج، فبدًال من أن تتنازل عن قسمها تدفع المال. واضح؟ �عني �ظهر مثل  دعني

 مقابل؟ هذا مثل ال
 طالب: المقابل أظهر.

 ال أمسكك إال �ملغ �ذا. :ال أطلقك إال �مبلغ �ذا، وهذا �قول :هذا �قول
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

تجلس في عصمتي وتمسك  توأخشى أن أظلمها، ما دام ،هي قدر زائد ،أنا خالص :�قول لكن
 وأنا ما أنا ملزوم. ،على ما �قولون نمرة، وتحتاج إلى لیلة

 ب:...طال
 ال، هّین، إذا �ان السبب منه ال �جوز �حال ال في الخلع وال في اإلمساك.

 طالب:...
 نعم �ستطیع رفعه.

 طالب:...
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 �ستطیع اإل�قاء في مثل هذا، �ستطیع اإل�قاء، مثل ما �ستطیع التسر�ح، نعم.
قدرة ع الفقد عمل هو �غیر المشروع حین أضر بها لغیر موجب م ،بها لتفتدي منه فإذا أضرَّ "

 ،إحسان�فلم �كن التسر�ح إذا طلبته �الفداء تسر�ًحا  ،على الوصول إلى الفراق من غیر إضرار
 االضطرار ا لها من جهةو�ن �ان جائزً  ،مضطرالألنه فداء  ؛وال خوًفا من أن ال �قیما حدود هللا

 ".ع على غیر المشروعِض وصار غیر جائز له إذ وُ  ،والخروج من اإلضرار
وج �ستثنى من قاعدة: ما حُرم أخذه حُرم دفعه، ما حُرم أخذه حُرم دفعه، فیحرم على الز وهذا قد 
 .المرأة، �جوز لها أن تدفع لتفتديلكن  ،أن �أخذ

ة وعلى مصلحة جزئی ،ملةإن أحكام الشر�عة تشتمل على مصلحة �لیة في الجُ  :و�ذلك نقول"
 .في �ل مسألة على الخصوص

مكلف  وأما الكلیة فهي أن �كون �ل ،ها �ل دلیل لحكم في خاصیتهفما �عرب عن ،أما الجزئیة 
لبهیمة فال �كون �ا ،وأقواله واعتقاداته ،تحت قانون معین من تكالیف الشرع في جمیع حر�اته

فإذا صار  ،وقد مر بیان هذا فیما تقدم ،المسیبة تعمل بهواها حتى یرتاض بلجام الشرع
ة فقد خلع ر�ق ،ص المذاهب و�ل قول وافق فیها هواهالمكلف في �ل مسألة عنت له یتبع رخ

لك ذوأمثال  ،مهر ما قدَّ وأخَّ  ،ونقض ما أبرمه الشارع ،وتمادى في متا�عة الهوى  ،التقوى 
 . كثیرة"

ى وهذا ما ُینادى �ه من التیسیر من التیسیر، فإذا استفتي في مسألة فیها أقوال لألئمة ذهب إل
ین یبقى له من الدین؟ مستدًال �أن الدین �سر، هذا �خرج من الد ماذاأ�سر األقوال في �ل مسألة 

 . الُرخص تزندق، نسأل هللا العافیةوهو ال �شعر، وهو الذي �قول فیه أهل العلم: من تتبَّع 
 ،اعی� شر  وذمها والنهي عنها ما هدم أصالً  ،: فإذا ثبت هذا فالحیل التي تقدم إ�طالهافصلٌ "

هد وال تناقض مصلحة ش ،اشرعیً  رضنا أن الحیلة ال تهدم أصالً فإن ف .وناقض مصلحة شرعیة
ة على ثالث فیها إلى أنها األمرِ  ومرجعُ  ،في النهي وال هي �اطلة الشرع �اعتبارها فغیر داخلةٍ 

  :أقسام
  .ال خالف في �طالنه �حیل المنافقین والمرائین :أحدها

راز ها في إحل بفإن نسبة التحیُّ  ،ا علیهاال خالف في جوازه �النطق �كلمة الكفر إكراهً  :والثاني
لدم الدم �القصد األول من غیر اعتقاد لمقتضاها �نسبة التحیل �كلمة اإلسالم في إحراز ا

 ".�القصد األول �ذلك
ة هذا الذي نطق بها مؤمًنا بها عامًال بها عامًال �مقتضاها، �لم ،�عني ال تزعزع إ�مانه ،نعم

مع أنه مع أن قلبه مطمئن �اإل�مان، النسبة ما تغیَّرت، تصد�قه التوحید، والذي نطق �ضدها 
لمصلحة، وهذا ُمحقِّق ل ،واألوامر والنواهي ما تغیَّرت، فهذا ُمحقِّق للمصلحة ،و�وعید هللا ،�اهلل
 نعم.
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ال في لكونه مصلحة دنیو�ة ال مفسدة فیها �إطالق ال في الدنیا و  ؛فیه إال أن هذا مأذونٌ "
 ".لكونه مفسدة أخرو�ة �إطالق ؛األول فإنه غیر مأذون فیه �خالف ،اآلخرة

 .د إلحراز دمه من غیر اقتناٍع بها�عني الذي نطق �كلمة التوحی
إذ  ؛تفاقوالمصالح والمفاسد األخرو�ة مقدمة في االعتبار على المصالح والمفاسد الدنیو�ة �ا"

رة غیر �مصالح اآلخ لّ خِ ن ما �ُ �مصالح اآلخرة فمعلوم أ ال �صح اعتبار مصلحة دنیو�ة تخلُّ 
 ".فكان �اطالً  ،لمقصود الشارع موافقٍ 

، ثم واإلنسان في متجره ،و�ل مصلحٍة دینیة ال بد أن ُتِخّل �مصلحة دنیو�ة، �عني إذا أذن المؤذن
ة؟ واذهب إلى الصالة، أما تختّل مصلحته الدنیو� ،أغِلق المحل ،حقِّق المصلحة الدینیة :قیل له

لحته؟ تختّل، هذا ظاهر، وِقس على هذا جمیع األعمال، �ل شيء له ضر�بة، لكن ما تختل مص
لهدف ا�قدر ما ُ�حقِّق �ه اإلنسان �سعى لتحقیق ما ُخِلق من أجله، وأما الدنیا فال قیمة لها إال 

 .الشرعي
 غٌ الِ ن �َ و�ال القسمی ،وهكذا سائر ما �جري مجراه .وأهله ما جاء ،ومن هنا جاء في ذم النفاق"
  .القطع بلغَ مَ 

 نم یتبیَّ لمن جهة أنه  ،ارظَّ وفیه اضطر�ت أنظار النُ  ،فهو محل اإلشكال والغموض :وأما الثالث
تفق على ن فیه للشارع مقصد یوال تبیَّ  ،أو الثاني لقسم األولفیه بدلیل واضح قطعي لحاقه �ا

ة �حسب المسألة ر�عوال ظهر أنه على خالف المصلحة التي وضعت لها الش ،أنه مقصود له
أنه غیر من المتنازعین � شهادةً  ،ا فیهفصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعً  المفروضة فیه،

ن أجاز مإن  :أن �قال وال �صحُّ  ،ل ممنوعأو مخالف فالتحیُّ  ،ل جائزللمصلحة فالتحیُّ  مخالفٍ 
ري على تح أجازه بناءً  بل إنما ،�أنه خالف في ذلك قصد الشارع رٌّ قِ ل في �عض المسائل مُ التحیُّ 
مة ألن مصاد ؛الجائز الذي علم قصد الشارع إلیهل �قسم التحیُّ  وأن مسألته الحقةً  ،قصده

 إال من عوام المسلمین".ا ا أو ظن� ا علمً احً الشارع صرَ 
 ال تصدر من.

أن  �ما .وعلماء الدین نفعنا هللا بهم  عن أئمة الهدىفضالً  ،ال تصدر من عوام المسلمین"
 ،لمصالحفي األحكام من ا عَ ِض على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وُ  نع إنما منع بناءً الما

 . و�اهلل التوفیق" ،لة لتظهر صحتهاوال بد من بیان هذه الجملة ببعض األمث
فضًال عن أئمة الهدى وعلماء الدین،  ،�قول: ألن مصادمة الشاِرع ال تصدر من عوام المسلمین

قة بین هذا وهذا، �عني من �عض من ینتسب إلى العلم، ال من أئمة لكنها قد تصدر من طب
الهدى وال من عوام المسلمین، عوام المسلمین في الُجملة ما عندهم ال لّف وال دوران �ما �قولون، 

غیره، فما عندهم تحاُیل وال عندهم شيء، إال  لى هذا القول الذي ال �عرفون قوًال ُلقِّنوا ودرجوا ع
�عض العامة �ستنكر على �عض  م من االنفالت عن التكالیف الشرعیة، ولذلك تجد�قدر ما عنده
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طالب العلم التساهل في العمل �العلم، تجد العامي أذَّن خالص، حي على الصالة �عني 
�حضر، وتجد طالب العلم �قول: المبادرة ُسنَّة، وقد أكون في عمٍل أفضل من هذه المباردة، ثم 

 .ا، أما أئمة الهدى فالراجً و�عرف فتجده ُ�ِخّل ببعض الواجبات استد ،یتأول لنفسه و�عرف أقواًال 
 ".ل إلى رجوع الزوجةفإنه تحیُّ  ،فمن ذلك نكاح المحلل"

مه أنه �لما زاد علم الشخص قّل إنكاره، لماذا؟ ألنه زاد عل -رحمه هللا-ُیذ�ر عن اإلمام مالك 
ر لنفسه القعود عن مثل هذه  واطلع على المذاهب وهذه المسألة فیها خالف، واعتذر لنفسه، و�رَّ

 ألعمال، وال أعلم ثبوتها عن اإلمام مالك، لكن یبقى أن أئمة الهدى ما عندهم مساومة، علماءا
 .ثل هذه المتاهة، الحق أبلج عندهمن ما یدخلون في مو ن الراسخو الدین المحقق

ي الظاهر فإلى مطلقها األول �حیلة توافق "فمن ذلك نكاح المحلل فإنه تحیُّل إلى رجوع الزوجة 
 ،]٢٣٠[البقرة:  }َرهُ َزْوًجا َغیْ  ى َتْنِكحَ َفِإْن َطلََّقَها َفَال َتِحلُّ َلُه ِمْن َ�ْعُد َحتَّ { :ارك وتعالىقول هللا تب

وص ونص ،افكان رجوعها إلى األول �عد تطلیق الثاني موافقً  ،فقد نكحت المرأة هذا المحلل
علیه -وقوله . ةا یتلقى منه فهم المقاصد الشرعیبل هي أول م ،الشارع مفهمة لمقاصده

النكاح  ظاهر أن المقصود في »لتكیّ سَ و�ذوق عُ  ،لتهیّ سَ حتى تذوقي عُ  ،ال« :-الصالة والسالم
هذا  تبًرا في فسادولو �ان قصد التحلیل مع ،وقد حصل في المحلل ،لةیّ سَ ذوق العُ  :الثاني

 ".وألن �ونه حیلة ال �منعها ؛-المعلیه الصالة والس-النكاح لبینه 
 .تبر�رات المجیز�ن ،المجیز�ن�الم هذا أدلة 

لجائز وسائر ما یدخل تحت القسم ا ،و�ال لزم ذلك في �ل حیلة �النطق �كلمة الكفر لإلكراه"
ك إذا و�ذل .ا للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارعو�ان موافقً  ،فإذا ثبت هذا ،�اتفاق

 ؛ند فیه اإلصالح بین الزوجیألنه قد قص ؛اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة
البقاء  وألن النكاح ال یلزم فیه القصد إلى ؛ا في التآلف بینهما على وجه صحیحإذ �ان تسببً 

 ،لنصارى وهو �نكاح ا ،الطالق عَ رِ ألن هذا هو التضییق الذي تأ�اه الشر�عة وألجله شُ  ؛المؤ�د
 ".الیمین لّ وقد أجاز العلماء النكاح �قصد حِ 

هذا الُمحلِّل حینما نكح من ف، البقاء المؤ�د هو نكاح النصارى  هو نكاح النصارى، البقاء المؤ�د
أجل تحلیل هذه المرأة لزوجها وفي قرارة نفسه أن �طلقها، �قول: ال ال �قصد ال یلزم فیه القصد 
 إلى البقاء المؤ�د، ال یلزم فیه القصد إلى البقاء المؤ�د، بل لو استصحب في نفسه أنه یتزوج هذه

المرأة فإن أعجبته استمّر معها، و�ال طلقها، أو تزوجها مدة �قائه في هذا البلد أو مدة سفره، ما 
�شروطه ال �التالعب الحاصل �سمى �الزواج النكاح بنیة الطالق الذي �جیزه جماهیر أهل العلم، 

اء، إن اآلن، ال �شترط فیه قصد البقاء المؤ�د، نعم حتى �ل إنسان یتزوج وهو في ذهنه أشی
و�ن حصل منها ما حصل فارقها، هذا ما �ستدل �ه من یرى جواز التحلیل، بل أعجبته أمسكها 

و�رد المرأة إلى زوجها، وقد  ،مأجور؛ ألنه �حّل إشكاًال  ،من أهل العلم من یرى أن الُمحلِّل مأجور
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 ،ضیع األوالدوقد �كون بینهما ولد، فی ،تكون المرأة إن ما رجعت إلى زوجها قد تفجر وقد تفسد
مه وجاء لعنه، نسأل هللا فهذا �قول ُمحتسب یؤجر على ذلك، مع أن النّص الصحیح الصر�ح یذ

 .العافیة
من غیر قصد إلى الرغبة في �قاء عصمة "وقد أجاز العلماء النكاح �قصد ِحّل الیمین 

إلى  ،امة بهوأجازوا نكاح المسافر في بلدة ال قصد له إال قضاء الوطر زمان اإلقا ،المنكوحة
 �ل فرد من أن توجد المصلحة في القاعدة الكلیة لمصلحةٍ  ْت عَ رِ شُ  إذاا ال یلزم وأ�ًض  .غیر ذلك

ى طالق عل فهي النةإن تزوجت ف :والقائل ،ل الیمین�ما في نكاح حِ  ،ما حسبما تقدَّ أفرادها عینً 
ل �جواز �ه من قا لُّ ستدِ . هذا تقر�ر �عض ما �َ وغیر ذلك ،وفي نكاح المسافر ،ارأي مالك فیهم

 ".بذ�ره لُ وِّ طَ فال نُ  ،وأما تقر�ر الدلیل على المنع فأظهر ،االحتیال هنا
 .وأما الدلیل على المنع فهو ظاهر ألن معه النّص، ما ُذِكر �لها تعلیالت

سائل م :من ذلكو  .فإلیك النظر فیه ،وأقرب تقر�ر فیه ما ذ�ره عبد الوهاب في شرح الرسالة"
�ل واحد  ،لكن �عقدین ،ا بدرهمین إلى أجلنقدً  ل إلى بیع درهمٍ ا التحیُّ فإن فیه ،بیوع اآلجال

 ".و�ن �ان األول ذر�عة فالثاني غیر مانع ،منهما مقصود في نفسه
ها أن یبیع �عقدین �معنى أنه �عقد مع صاحب السلعة أن �شتر�ها منه �كذا إلى أجل، ثم �عقٍد ثانٍ 

لیه ع�اع  �ألف ومئتین إلى َأَجل، اعطاه ألفً أ عطاه الدراهم أ أنه  علیه �كذا إلى نقد، �عني األصل
ثم اشتراها منه �ألف �ما في مسألة الِعینة، هو تحایل على ارتكاب  ن،هذه السلعة �ألف ومئتی

أشّد:  الر�ا المحرَّم، و�ینهما هذه العقود الظاهرة التي في حقیقتها في الظاهر دون الباطن، أیهما
 و مسألة الِعینة؟الر�ا الصر�ح أ
 طالب: الِعینة.

 �عني ر�ا أو حیلة، لكن أیهما أولى أو أشّد المجمع على تحر�مه أو المختلف فیه؟
 طالب:...

األئمة  رق التي �جیزها�جیزها الشافعیة، فضًال عن التو  إًذا الر�ا الصر�ح أشد من الِعینة، الِعینة
 .ألنه ر�ا وحیلة ؛أسهل من التوّرق  لصر�حن الر�ا اإ :كلهم، نعم، و�ن سمعنا من �قول للناس

ألن الشارع إذا و�ن �ان األول ذر�عة فالثاني غیر مانع؛  ،�ل واحد منهما مقصود في نفسه "
فتحري المكلف  ،ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة ،كان قد أ�اح لنا االنتفاع �جلب المصالح

أن العقد األول  َض رِ و�ذا فُ  ،المشروعة ا في جمیع الوجوهو�ال �ان قادحً  ،تلك الوجوه غیر قادح
ا منزل منزلة الوسائل والوسائل مقصودة فاألول إذً  ،و�نما مقصوده الثاني ،لیس �مقصود العاقد

فإن جازت الوسائل من حیث هي وسائل فلیجز ما  ،وهذا منها ،ا من حیث هي وسائلشرعً 
لكنها لیست على اإلطالق  ،و�ن منع ما نحن فیه فلتمنع الوسائل على اإلطالق ،نحن فیه
بل هنا ما یدل على صحة التوسل في  ،إال بدلیل عُ منَ فكذلك هنا ال �ُ  ،إال بدلیل ممنوعةٌ 
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ثم  ،�الدراهم عَ مْ �ع الجَ «: -المعلیه الصالة والس-، وصحة قصد الشارع إلیه، في قوله مسألتنا
لكن  ،إلى حصول الجنیب �الجمع�الدراهم التوسل  عَ مْ فالقصد ببیع الجَ  »ایبً نِ ابتع �الدراهم جَ 
 ".على وجه مباح

ما فیها خالف؟ التي فیها النّص في الصحیحین، �ع الجمع أم لكن مثل هذه الصورة فیها خالف 
 اتمرً  واشتر �الدراهم جنیًبا، في النها�ة �عني في النها�ة عكس مسألة العینة، في النها�ة أنه �اع

ة لكن له هذا مع التفاوت بینهما لما �قتضیه الجودة والرداءبتمر، وحصل  ابتمر، أراد أن یبدل تمرً 
ن و� ا،و�شتري �الدراهم جنیبً  ،ما فیها خالف مثل هذا، لیس فیها خالف، أن یبیع الجمع �الدراهم

وما حصل إال من أجل العقد الثاني، فهذا  ،كان مقصوده األصلي أن یبدل هذا التمر بهذا التمر
رعٍي وال �منعه أحٌد من أهل العلم،  لماذا؟ ألنه ال وسیلة إلى حلٍّ شفیه النّص الصحیح الصر�ح، 

َلم، ما فی وسیلة لحّل مشاكل �ثیر من الناس إال بهذه الطر�قة، طیب عندك  ه�غیر هذا، �السَّ
ع مال وهي ر�و�ة، تر�د سلعة ثانیة، ال �جوز أن تبدل هذه السلعة بهذه السلعة إ ،سلعة ما تر�دها
أنت و  ءالحل؟ تأكل الردي ما�التساوي، إًذا  ًئاخذ ردیأو� ا،�عطیك جیدً وي، ما أحد التقا�ض والتسا

 وأنت محتاج إلى غیره؟  أو ترمیه أو تتصدق �ه تر�دهما 
لكنه ما  ،ألن �عض الناس �صیر عنده الجید ؛تبیعه وتشتري �قیمته ما هو أجود منه أو العكس

ل و�شتري بد ،جید، �إمكانه أن یبیعه �قیمة مرتفعةئة �یلو من التمر من النوع الا�كفیه، عنده م
َنة، هذا ح ؛ئة خمسمائة �یلو من النوع األقلاهذه الم الت ل شرعي، و�دیل للمعاملكیفیه طول السَّ
 . المحرمة

 ".لِص فْ إذ لم �َ  ؛وعاقدین ،دوال فرق في القصد بین حصول ذلك مع عاقد واح"
ل.  ُ�َفصِّ

ل   ."-صالة والسالمعلیه ال-النبي "إذ لم ُ�فصِّ
ل وال استفصل،  في مثل هذه الحالة،  -علیه الصالة والسالم-نعم وترك االستفصال �عني ما فصَّ

، ذهبت �ه إلى السوق ءفهذا یدل على عموم ما تنطبق علیه الصورة، �عني عندك تمر ردي
ینة؟ إن هذه مثل مسألة العِ  :بعته على شخص، واشتر�ت منه واشتر�ت منه الجید، هل نقولف

�معنى أنه رجع إلیه عیُن ماله، المشتري في السوق والذي �اع في الصفقة الّثانیة رجع إلیه عین 
ماله وز�ادة، مثل هذه الصورة ما ینازع فیها، لكن إذا اشترى من طرٍف ثالث أو اشترى من نفس 

ة الِعینة ولم یرد فیه ما یدل على المنع �خالف مسأل ،ما فیه استفصال ءالذي �اع علیه الردي
 ،التي جاء النّص �خصوصها، و�ال ما الفرق بین التوّرق والِعینة؟ �ون التوّرق فیه طرف ثالث

فتبیع على  ،والِعینة ما فیها طرف ثالث، فهل نقول في مسألتنا هذه: ال بد أن یوجد طرف ثالث
لسوق، ، ذهبت �ه إلى ااقد�مً  ان معك ذهبً أافترض  ،وتشتري من غیره، أنت معك ذهب ،شخص
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 همن غیره؟ فیأم فبعته على صاحب مجوهرات، ومعك الفلوس اآلن، دفع لك الثمن، تشتري منه 
 .قال: اشتر من غیر الذي �عت علیه وما -علیه الصالة والسالم-فرق؟ ما استفصل النبي 

 طالب:...
 م.هذا نهى عن بیٍع وشرط، نعف ،لكن ال تشتري من غیري  ،أشتري منك :نهألو شرط علیه  ،نعم

لى ثالثة عفإن الذرائع   ،إن هذا مبني على قاعدة القول �الذرائع غیر مفید هنا :وقول القائل"
 ِبّ و�سَ  ، تعالىهللا بِّ إلى سَ  األصنام مع العلم �أنه مؤدٍّ  بِّ �سَ  ،�اتفاق دُّ سَ منها ما �ُ  :أقسام

ألبوي  اِبّ ن السَ ا مب� ث سَ في الحدی دَّ فإنه عُ  ،ابّ أبوي السَ  بِّ ا إلى سَ أبوي الرجل إذا �ان مؤد�ً 
ة م في األطعمو�لقاء السُ  ،وحفر اآل�ار في طرق المسلمین مع العلم بوقوعهم فیها ،نفسه
 .�ة التي �علم تناول المسلمین لها"واألشر 

ن م�طالبون �فتح الذرائع �إطالق  ،هذا النوع هو الذي �طالب اآلن �فتحه من ِقبل �عض الُكتَّاب
 ،یًعاوأن هللا خلق لنا ما في األرض جم ،أن المحّرمات في الشرع قلیلة و�سیرةغیر قیٍد وال شرط، و 

ولها  ،ونحن الذین نضیق على أنفسنا، ومع األسف أنه یدور في جرائد ظاهرة وموجودة ومنتشرة
ر الناس في قارورة، مثل  علیهم نفس  ومطبقالماء، فیها ُأناس  قارورةقبول ورواج، وقد ُصوِّ

�دة وضیَّق علیهم بهذه الطر�قة، وفي رسٍم آخر �جر  ،نه خنق الناسأ الذرائع، أي الغطاء، هذا سدّ 
أخرى، الناس في ُطرق واسعة، و�مشون مرتاحین، رجاًال ور�باًنا، ثم ضاق الطر�ق، وُأقِفل 

 هذا سّد الذرائع، ماذا یر�دون؟  :وال راكب، قالوا شٍ بَردمیات، �حیث ال یتجاوزه ال ما
ناب جمى ح -علیه الصالة والسالم-مع أن النبي  موصلة إلى الشرك نفتحها؟�عني الذرائع ال

وسّد جمیع الذارئع الموصلة إلى الشرك، طیب الموصلة إلى ارتكاب المحرمات، �عني  ،التوحید
یبغون أننا نمشي على اإل�احة والجواز إلى أن نصل إلى حّد المحرم، یلزم على هذا أن جمیع 

 میع ما یوصل إلى الر�ا مباح، نسأل هللا السالمة والعافیة، و�هذا �جدمقدمات الزنى مباحة، ج
، وهذه طر�قة الشارع ،اإلنسان نفسه متلطًخا �المحرَّم شعر أو لم �شعر؛ ألنه إذا ما وضع سیاج

لكن ال تقرب  ،كالراعي یرعى حول الِحمى، �الراعي یرعى، هم �قولون: أبًدا، قف على الحمى
والنفوس البشر�ة تشرئب إلى ما وراء ما  ا،، الشارع �ضع حما�ة وسیاجً حدود هللا، قف علیها

وتنام  ،وتضاجعها ،وتسافر بها ،وصلت إلیه، �البهائم، هل �مكن أن �قال لشخص: تخلو �المرأة 
 لكن ال تفعل الزنى؟ ،معها

 طالب:...
 .ن ولو �ان من أورع الناس وأتقاهمما �مك

ن أو أدنى م ،حب اإلنسان أن �شتري �طعامه أفضل منهومنها ما ال �سد �اتفاق �ما إذا أ"
ا فإن مقصوده ،بل �سائر التجارات ،فیتحیل ببیع متاعه لیتوصل �الثمن إلى مقصوده ،جنسه

 ."ل في بذل دراهم في السلعة لیأخذ أكثر منهاالذي أبیحت له إنما یرجع إلى التحیُّ 
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ذا راهم جنیًبا، تجارات العالم �لها على ه�الد رة التي �ع الجمع �ع الجمع واشتر�عني مثل الصو 
 ًال ، واستوفى ماقلیًال  األساس، �عني ما هو اإلنسان الذي یتاجر �عني في النها�ة �كون بذل ماًال 

وهذا علیه الناس �لهم، مسلمهم و�افرهم قد�مهم  ،، هذا التجارة إنما وجدت من أجل هذااكثیرً 
قیمة أقل و�بیعونها �قیمة أكثر، فهذه السلع هي لماذا �شترون السلع؟ �شترونها � ،وحدیثهم

علیها،  واسطة، إلبدال الدراهم �الدراهم، الدراهم األقل �الدراهم األكثر، لكنها طر�قة مشروعة مجمع
نسّد الذرائع فنغلق هذه التجارات وعروض التجارة �لها وسائل، ال هذا مفتوحة  :نعم. ما نقول

 .تفاق�اال
اقیة ومسألتنا من هذا القسم فلم نخرج عن حكمه �عد والمنازعة � ،هومنها ما هو مختلف فی"

لجهة اوأدلة  ،وهذه جملة مما �مكن أن �قال في االستدالل على جواز التحیل في المسألة .فیه
ب لقلة د هنا هذا التقر�ر الغر�ِص و�نما قُ  ،األخرى مقررة واضحة شهیرة فطالعها في مواضعها

�تب  و�ذلك ،إذ �تب الحنفیة �المعدومة الوجود في بالد المغرب ؛االطالع علیه من �تب أهله
 وغیرهم من أهل المذاهب". ،لشافعیةا

حتى مع وجود الكتب و�ثرتها قد تغفل عن أهم �تاب في موضوع من الموضوعات، قد �غفل 
ن اإلنسان عنه، و�م من نقل اإلنسان �أمّس الحاجة إلیه، إال أنه غفل عن الكتاب الذي �ه، �مك

 ال الكتب الكبیرة هذه أن �قع علیه مصادفة، وهو �قرأ أو یتصفح الفهرس �قع على هذا النقل و�ال
 .�حاط بها

 ".ذهبهما لمذهب غیر و�نكارً  اومع أن اعتیاد االستدالل لمذهب واحد ر�ما �كسب الطالب نفورً "
ثم سمع أن في هذه  من غیر اطالع على المذاهب األخرى، اواحدً  انعم اإلنسان إذا اعتاد مذهبً 

م، وال تعود أن �سمع مثل هذا الكال ،ینفر عنه، ما اعتاده ،تجده ینفر ،إلمام آخر المسألة قوًال 
 نعم.

س على فیورث ذلك حزازة في االعتقاد في األئمة الذین أجمع النا ،من غیر إطالع على مأخذه"
 ".وتقدمهم في الدین ،فضلهم

بي حنیفة مثًال أو ُقل مالك، اإلمام مالك، ما یرى صیام تنسب �عض األقوال المنسو�ة أل ،نعم
الست، والناس تعودوا، وسمعوا األحادیث الصحیحة، و�صومون الست وشیوخهم وآ�اؤهم 

من أهل  انه ما رأى أحدً إ :ما یرى صیام الست، و�قول اوأجدادهم في مجتمع، لكن سمع أن مالكً 
فة من هذا القول؟ وقد تقع في اإلمام مالك العلم والفضل �صومه، �عني ما تجد في نفسك وق

 .نت ما قرأت وجهة نظر مالك لتعذرهلكن أ ،لمخالفته الدلیل الصحیح
 الین فهماا ولنكتف بهذین المثهذا �ثیرً  دَ جِ وقد وُ  ،وفهم أغراضه ،واضطالعهم �مقاصد الشارع"

 . اهما"ى النظر فیهما النظر فیما سو و�قاس عل ،یلمن أشهر المسائل في �اب الحِ 
 �صیر الموقف األول؟ماذا ن، ادرس �كفي �كفي. لكن �اقٍ 
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 طالب:...
 ؟نعم

 طالب: على رأس الفصل.
 ین الفصل؟أ

 ئة واثنین وأر�عین.اطالب: في م
یلیه،  ُبل في هذا الدرس والذيننا ننهي السُّ إال، ما �عد یبقى أكثر من عشر�ن صفحة، إال إذا قلنا 

ن صفحة، �عني مقدار و ألنه یبقى عشر  ؛عة، إلى أن �كُملو�صیر درس الموافقات یوم الجم
 الدرسین.
 طالب:...

 على �ل حال.
 طالب:...

ن �عني فرق بین خالف معتبر عند أهل العلم والقائل �ه من األئمة المتبوعین، ودرج علیه فئام م
ال قعلیه ما  وجوده مثل عدمه، لكن الر�ا الصر�ح ُمجمع ،، و�ین قوٍل ال عبرة �هاالمسلمین، قرونً 

 :قولمن فقهاء الشافعیة �النووي مثًال �قول �جواز الِعینة هل ن ان شافعی� أ�ه أحد. �عني افترض 
، لمن �قول �جواز الر�ا الصر�ح؟ أو شخص یرى تحر�م الِعینة نعم، یرى تحر�م الِعینة إنه مساوٍ 

 الر�ا الصر�ح؟  و�رى تحر�م الر�ا، فاحتاج إلى أحدهما، هل من �قترف هذه الِعینة مثل
مثل �عض الناس �قول: النكاح بنیة الطالق متعة وحیلة، والزنا الصر�ح أسهل منه، ما �مكن أن 

 ن مسألةإ :و�ن قال �ه من قال �ه، �عني األئمة األر�عة �لهم، حتى قال �عضهم ،�قال هذا أبًدا
ا، لكن هل �قاس شيء ألنها ر�ا وحیلة، سمعنا من �قول بهذ ؛التوّرق الر�ا الصر�ح أسهل منها

مجمع على تحر�مه ما قال �ه وال الُشذَّاذ من أهل العلم على أمر مختلف فیه والخالف قوي، 
هل أ ، هذه محرمة عند عامة ا�بیرً  اتتفاوت تفاوتً  ،�عني تختلف مسألة الِعیَنة عن مسألة التوّرق 
 العلم ما عدا الشافعیة وهذه مباحة عند الجمیع.

 .طالب:..
ام المؤلف، المؤلف جعل الذرائع علمثل ما قسّ   .ى ثالثة أقسام، �المه نفیس جد�


