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

ه ، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبالحمــد هلل رب العــالمین طالــب:
 أجمعین.
 أما �عُد، 

ل العامـل "فصل: فإذا ثبت هـذا وعمـ إتماًما للمسألة السا�عة: -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
ــنن القــو�م، موافــق لقصــد  علــى مقتضــى المفهــوم مــن علــة األمــر والنهــي، فهــو جــاٍر علــى السَّ

حري فـي ره؛ ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم �االجتهاد في العبادة، والتالشارع في ورده وصد
 .األخذ �العزائم، وقهروها تحت مشقات التعبد"

مته سـ�عني ما نظروا إلى أن المسألة أن الدین مبني على الیسر، إنما أخـذوا �ـالعزائم. نعـم، الـدین 
ه أ�ًضــا دیــن تكــالیف، دیــن واجبــات ، لكنــ»إن الــدین �ســر، ولــن �شــاد الــدین أحــد إال غلبــه«الیســر: 

أن اإلنســـان یتنصـــل مـــن  »الـــدین �ســـر«�ـــأثم تار�هـــا، ودیـــن محرمـــات �ـــأثم مرتكبهـــا، ال �عنـــي أن 
أیــن التقــوى؟ التقــوى فعــل ! »التقــوى هاهنــا«، و»الــدین �ســر«و�رتكــب محرمــات و�قــول:  ،الواجبــات

ار ألد�ـان السـا�قة التـي فیهـا آصـإذا قـورن �ا »الدین �سـر«األوامر واجتناب النواهي. فمع �ون أن 
 ،�ســر، لــیس فیــه مــا �شــق أو مــا ال �ســتطیعه المكلــف -وهلل الحمــد -وأغــالل وتكــالیف شــاقة، دیننــا

 :و�حملون على أنفسهم ما �حتملونه من العبـادات، ال �قـال ،ولذلك تجدون السلف �أخذون �العزائم
ا مســتحیل، لكــنهم �حتملــون مــن الــدین مــ إنهــم احتملــوا شــیًئا ال �طیقونــه، أبــًدا، تحمــل مــا ال �طــاق

ن اكلفــوا مــ«نهــا علــى العبــادة واألخــذ �العز�مــة أطــاق ذلــك: ومرَّ  ،�طیقــون، واإلنســان إذا عــود نفســه
 .»العمل ما تطیقون 

ر�عـة،  ، �قول: هذه �ثیـرة، یلـالاإنه ال �طیق مثًال إحدى عشر ر�عة �اللیلة وترً  :أحد �قول هما فی 
 :قام من اللیل حتى تفطرت قـدماه، �قـول -علیه الصالة والسالم-الرسول الدین �سر ر�عة تكفي. 

الــذي �كتــب فــي الصــحف و�قــال فــي فهــذا متشــدد هــذا متعنــت هــذا متطــرف مثــل مــا �قــال اآلن؟! 
، نسـأل هللا -علیـه الصـالة والسـالم-ینطبق �المه على الرسـول  أن الوسائل قر�ب من هذا، �مكن

ر و�قـوم حتـى تتفطــر قـدماه؟ لكـن أ�ًضـا الـدین دیـن تكـالیف، ودیــن معنـى أن الـدین �سـ مـاالعافیـة. 
مـا ال �شـق علـى اإلنسـان �حیـث ال �طیقـه، هـذه  -وهلل الحمـد -ودین مسـارعة، ولـیس فیـه ،مسا�قة

كلمــة حــق یر�ــد بهــا �ثیــر مــن النــاس الباطــل، یتنصــلون مــن التكــالیف �اســم أن الــدین �ســر، نعــم 
ا وهلل الحمـد. لكـن فیـه أ�ًضـ ،لتـي وجـدت فـي الـد�انات السـا�قة�سر، ما فیه من اآلصار واألغالل ا

مــا �شــق علـــى الــنفس التــي لـــم تــألف العبـــادة، فــالنفس التــي لـــم تــألف العبــادة �شـــق علیهــا الر�عـــة 
ألن الــنفس مــا ألفــت، لكــن إذا ألفــت وتعــدت مرحلــة االبــتالء إلــى مرحلــة  ؛ن، �شــق علیهــااوالر�عتــ

 .یرتاح �الصالة، و�ثیر من المسلمین -یه الصالة والسالمعل-التلذذ �العبادة �ما هو شأنه 
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حلـة ال بلسان الحال، تجـدهم طـالعین فـي ر  ،اآلن یر�د أن یرتاح من الصالة! أحیاًنا بلسان المقال 
 نصلي وواحـد �قـول :وواحد �قول ،و�ل واحد ینظر للثاني إذا دخل الوقت تراهم ینظرون  ،شيء أو

 ولون. �ق ،�قولون هذا �الحرف ننتظر،
ففــرق بــین مــن �قــول: أرحنــا �الصــالة، و�ــین مــن �قــول: أرحنــا مــن الصــالة. فالتكــالیف لــیس فیهــا 

 ولـو �انـت ،اإلشكال أن الجنة ُحفت �المكاره، �عنـي الـنفس تكـره التكـالیف لكنعسر، �لها میسرة. 
تـین ا قام ر�ع�سیرة. اآلن الواحد في صراع مع نفسه إذا أراد أن ینام هل یوتر بر�عة أو �قضیها إذ

 :وال �قـول ،ه نفسه مستعد �حمل الصخوریمن الضحى؟ نزاع، لكن لو ُطلب منه أي عمل مما تبغ
وظ ، لكـن أیـن هـذا الـدخل مـن الرصـید المحفـامحسوًسـ اماد��ـ ؟ ألن فیهـا دخـًال لمـاذاهذه مشـقة وال، 

مـع اإلنسـان ، الحسنة �عشر أمثالها إلـى سـبعمائة ضـعف. �ـم یتصـور أن �ج-جل وعال-عند هللا 
قیمـة رقبــة مـن ولــد إســماعیل؟ �ـم یبغــي مــن سـنة؟ �عنــي أدر�نـا الــرق قبــل إلغائـه، والرقیــق یبــاعون 

ــ ا،علــى خمســین ألًفــ خمســة آالف، �عنــي قبــل أر�عــین  ،أ�ــام �انــت البیــوت �عشــرة آالف ا،ســتین ألًف
 �حتاج لیجمع قیمة هذا الرقیق؟ كم فة أو خمسة وأر�عین سنة، سن
إال هللا وحــده ال شــر�ك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى �ــل شــيء قــدیر، �ــان  مــن قــال: ال إلــه«

حفـت «، األمر �سیر ومسهل، بدقیقة واحدة تقال العشر. لكن »كمن أعتق أر�عة من ولد إسماعیل
 ي مــا تعــود.تــثقــل مــن جبــل علــى �ثیــر مــن النــاس ال، تجــد �لمــة: ال إلــه إال هللا، أ»الجنــة �المكــاره

ین في منامه من شیوخنا المعاصـر�ن، فقـال: �یـف �شـبع النـاس مـن ال إلـه إال رؤي �عض الصالح
 ،یسـرةهللا، وأفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلـي: ال إلـه إال هللا وحـده ال شـر�ك لـه؟ أمـور سـهلة وم

 لقیل والقال �استراحة ومع األصـحاب واإلخـوانل امستعدَّ تجد �عض الناس لكن تحتاج إلى جهاد، و 
 لـیس هنـاك مـن الوقـت مـا �كفـي، أوالفجر، ثم إذا �قي خمس دقـائق قـال: أوتـر بر�عـة �جلس إلى 
و�سـلبهم أسـباب  ،جمعة ما تخص �قیام، و�ترك! صحیح الشـیطان �سـول و�ملـي للنـاس واللیلة لیلة

 الخیر وهم ال �شعرون.
وقهروهـا  م،"ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم �االجتهاد في العبادة، والتحري في األخـذ �ـالعزائ

هـؤالء ؟ مـاذا هـؤالءالفضـیل بـن عیـاض  أوسـفیان الثـوري  ، و�كتـب مـن ینتقـدتحت مشقات التعبد"
ذا. معنى الزهد؟ تعطیـل الحیـاة، هـذا الزهـد! �هللا �صـحفنا ُ�كتـب هـ ما؟ زهدال وما یوصفون �الزهد،

ــاة ــاة؟ نقــول: هــل ُخلــق للحی  یــق عبود�ــة هللاأو ُخلــق لآلخــرة، تحق ،الزهــد �یــف ُ�مــدح بتعطیــل الحی
 }ْم ِفیَهـا{َواْسـَتْعَمَركُ ما خلقوا للحیاة إال عند من �قول إن الهـدف  والموصلة إلى جناته ومرضاته، ه

] عمارة األرض على أي وجـه �ـان مـن حـالل أو مـن حـرام، �عـض النـاس ینـادي بهـذا، ٦١[هود: 
 والكتا�ات طافحة، الروائح منتشرة من هذا النفس.

صالح أنفسهم �االجتهـاد فـي العبـادة، والتحـري فـي األخـذ �ـالعزائم، وقهروهـا "ولذا أخذ السلف ال
تحت مشقات التعبد؛ فإنهم فهموا أن األوامر والنواهي واردة مقصودة من جهـة اآلمـر والنـاهي: 
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 بـد لطالـب . ال]"٢[الملـك:  {ِلَیْبُلـَوُ�ْم َأ�ُُّكـْم َأْحَسـُن َعَمـًال}]، ١٤[یـونس:  {ِلَنْنُظَر َ�ْیـَف َتْعَمُلـوَن}
�ضــع مثــل هــذا الكــالم نصــب عینیــه، مــا �مــر بــدون تأمــل فــي غمــرات الــدعوات فــي أن أن العلــم 

�یلــو  اخرة زنتهــا ثالثمائــة �یلــو أو مائتــصــ احمــلالــدین �ســر، الــدین �ســر صــحیح، هللا مــا قــال لــك 
 .]٢٨٦[البقرة:  {َال ُ�َكلُِّف للااَُّ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها}وأنت ما تستطیع: 

َف ْنُظـَر َ�ْیـ{ِلنَ "فإنهم فهموا أن األوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة اآلمر والنـاهي:  طالب:
]. لكن لما �ان المكلف ضعیًفا ٢[الملك:  {ِلَیْبُلَوُ�ْم َأ�ُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال}]، و١٤[یونس:  َتْعَمُلوَن}
 .لمه �ذلك وخلقه علیه"ضعیًفا في عزمه ضعیًفا في صبره، عذره ر�ه الذي ع ،في نفسه

�عني هذه المشقات والعزائم التي حمل السـلف أنفسـهم علیهـا لیسـت واجبـة علـى النـاس �لهـم، لكـن 
ه مــن أراد المســا�قة والمســاعدة یرتكــب، والذمــة تبــرأ �مــا دون ذلــك. لكــن هــل اإلنســان �قنــع مــن دنیــا

 أو �طلب المز�د؟ فلماذا ال �طلب المز�د آلخرته؟  ،�القوت
ه حب "فجعل له من جهة ضعفه رفًقا �ستند إلیه في الدخول في األعمال، وأدخل في قلب طالب:
ة، وقواه علیها، و�ان معه عند صبره على �عـض الزعـازع المشوشـة والخـواطر المشـغب ،الطاعة

ل و�ان من جملة الرفق �ه أن جعل لـه مجـاًال فـي رفـع الحـرج عـن صـدماته، وتهیئـة لـه فـي أو
تمرار تقباًال بــذلك ثقــل المداومــة، حتــى ال �صــعب علیــه البقــاء فیــه واالســالعمــل �ــالتخفیف، اســ

 .علیه"
وال یرتكــب العز�مــة فــي  ،نعــم. فــي أول األمــر، اإلنســان فــي أول األمــر علیــه أال �شــق علــى نفســه

نـه إذا و�تلـذذ بهـا؛ أل ،و�ـر�ن إلیهـا ،و�ـأنس بهـا ،أول األمر، إنما �أخذ �التدر�ج حتى �ـألف العبـادة
أحــب العمــل إلــى هللا أدومــه و�ن «ســه علــى العز�مــة فــي أول األمــر أداه ذلــك إلــى التــرك، وحمــل نف

 .»قل
تـوخى ف"فإذا دخل العبد حب الخیر، وانفتح له �سـر المشـقة، صـار الثقیـل علیـه خفیًفـا،  طالب:

ــْل ِإَلْیــِه َتْبِتــیًال}مطلــق األمــر �العبــادة �قولــه:  ْنــَس ِإالَّ ا َخَلْقــتُ {َوَمــ]، ٨[المزمــل:  {َوَتَبتَّ  اْلِجــنَّ َواإلِْ
 .]. فكأن المشقة وضدها إضافیان ال حقیقتان"٥٦[الذار�ات:  ِلَیْعُبُدوِن}

، الشــيء إمـــا إضـــافي نســـبي، و�مــا حقیقـــي �لـــي، �عنـــي مثــل مـــا �قـــال فـــي "إضـــافیان ال حقیقیـــان"
ــ او�مــا أن �كــون نســبی�  االحصــر إمــا أن �كــون إضــافی�  كــون �و�مــا أن  ا، إمــا أن �كــون إضــافی� احقیقی�

لـى . ومثله هذا: المشقة نسبیة تختلف من شخص إلى آخر، والنظـرة إلـى المكلفـین �النسـبة إاحقیقی� 
كـن التكالیف أ�ًضا نسبیة، فینظر إلى ز�د غیر ما ینظر إلى عمرو، مع أنهم أمام التشر�ع واحد، ل

ر عنـده مـن العلـم یؤاخـذ أكثـ یبقى �ما �قرر أهل العلم: حسنات األبرار سیئات المقـر�ین، فمـن �ـان
 . لة أكثر ممن لیس �ذلكز یؤاخذ �ال ممن ال علم عنده، من ُعرف عنه الخیر والفضل

"فكــأن المشــقة وضــدها إضــافیان ال حقیقیــان �مــا تقــدم فــي مســائل الــرخص، فــاألمر  طالــب:
العبـد، متوجه، و�ل أحد فقیه نفسه، فإذا �ان األمـر والنهـي المـراد بهمـا الرفـق والتوسـعة علـى 
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اشتر�ت الرخص معهما في هذا القصد، فكان األمر والنهي في العـزائم مقصـوًدا أن ُ�متثـل علـى 
الجملة، وفي الرفق راجًعا إلى جهة العبـد، إذا اختـار مقتضـى الرفـق فمثـل الرخصـة، و�ذا اختـار 

 .]، وأشباهه"٨المزمل: [ {َوَتَبتَّْل ِإَلْیِه َتْبِتیًال}خالفه فعلى مقتضى العز�مة التي اقتضاها قوله: 
ي یتنفل وهو جالس وهو �سـتطیع القیـام، والثـان ا�عني تجد مجموعة یتنفلون في المسجد، تجد واحدً 

 لكنــه �قــرأ مــن قصــار الســور، والثالــث یتنفــل �صــلي ر�عتــین �أوســاط الســور، والرا�ــع ،یتنفــل قائًمــا
 ؛ة ومجزئــة لألمــري �صــلي وهــو جــالس صــالته صــحیحذرخصــة، الــال ،رخصــة :�طیــل. هــذا �قــول

 . س أجره �من حمل نفسه على العز�مةفال �جلس حتى �صلي ر�عتین، ومع ذلك لی
ر "فصل: وأما األوامر والنواهي غیـر الصـر�حة فضـروب؛ أحـدها: مـا جـاء مجـيء اإلخبـا طالب:

ــه تعــالى:  ــر الحكــم، �قول ــَیاُم}عــن تقر� ــْیُكُم الصِّ ــَب َعَل ــَداتُ {َوا]، ١٨٣[البقــرة:  {ُكِت ــْعَن ْلَواِل  ُیْرِض
{  .]"٢٣٣[البقرة:  َأْوَالَدُهنَّ

 ،هــذه ألفاظهــا ألفــاظ أخبــار، فــي اللفــظ خبــر، لكنهــا متضــمنة ألوامــر ملزمــة، �الصــیام فــي األولــى
 .و�رضاعة الولد في الثانیة، وهكذا

ُ ِلْلَكاِفِر�َن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًال}" طالب: اَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشـَرِة ]، ١٤١النساء: [ {َوَلْن َ�ْجَعَل للااَّ {َفَكفَّ
 .]"٨٩[المائدة:  َمَساِكیَن}

 . لفاظ أخبار والمراد منها األوامركلها ألفاظها أ
 "وأشــباه ذلــك ممــا فیــه معنــى األمــر، فهــذا ظــاهر الحكــم، وهــو جــاٍر مجــرى الصــر�ح مــن طالــب:

 .األمر والنهي"
 اد �ـه األمـر لفظـه لفـظ الخبـر، والمـرادن ما جاء على هـذه الصـفة یـر إ :بل قال جمع من أهل العلم

دًال بـمنه األمر أبلغ في األمر؛ ألنه �أنه یبـین أن هـذه حقیقـة المسـلم، فینبغـي أن ُ�خبـر عنـه بهـذا 
أن یــؤمر �ــه، هــذه حقیقتــه ومــا ُطبــع ومــا ُجبــل علیــه هــذا، فــال �حتــاج مــع ذلــك إلــى أن یــؤمر أو 

 . نهى، فیكون أبلغ في األمر والنهيی
ثــاني: مــا جــاء مجــيء مدحــه أو مــدح فاعلــه فــي األوامــر، أو ذمــه أو ذم فاعلــه فــي "وال طالــب:

وترتیب العقاب في النواهي، أو اإلخبـار �محبـة  ،النواهي، وترتیب الثواب على الفعل في األوامر
ــه:  ،هللا فــي األوامــر والــبغض والكراهیــة أو عــدم الحــب فــي النــواهي. وأمثلــة هــذا الضــرب �قول

�ُقوَن}{َوالَِّذیَن آمَ  دِّ  {َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن}]، وقوله: ١٩[الحدید:  ُنوا ِ�اهللَِّ َوُرُسِلِه ُأوَلِئَك ُهُم الصِّ
َ َوَرُسوَلُه ُیْدِخْلـُه َجنَّـاٍت}]، وقوله: ٨١[األعراف:  {َوَمـْن َ�ْعـِص  {]، ١٣[النسـاء:  {َوَمْن ُ�ِطِع للااَّ

َ َوَرُســـوَلُه َوَ�َتَعـــدَّ ُحـــ ُ ُ�ِحـــبُّ اْلُمْحِســـِني}]، وقولـــه: ١٤[النســـاء:  ُدوَدُه ُیْدِخْلـــُه َنـــاًرا}للااَّ [آل  {َ�للااَّ
ــُه َال ُ�ِحــبُّ اْلُمْســِرِفیَن}]، وقولــه: ١٣٤عمــران:   {َوَال َیْرَضــى ِلِعَبــاِدِه اْلُكْفــَر}]، ١٤١[األنعــام:  {ِإنَّ
وما أشبه ذلك. فإن هذه األشـیاء دالـة علـى ]، ٧[الزمر:  {َوِ�ْن َتْشُكُروا َیْرَضُه َلُكْم}]، ٧[الزمر: 



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F۲==E=
=

٦ 

طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في المذموم، من غیر إشكال. والثالـث: مـا یتوقـف علیـه 
 .المطلوب، �المفروض في مسألة: ما ال یتم الواجب إال �ه"

ك جـزء مسـاألنـه ال یـتم اسـتیعاب النهـار إال �إ ؛، �إمسـاك جـزء مـن اللیـل"ما ال یتم الواجب إال �ه"
 . ل جزء من الرأس تبًعا لغسل الوجهمن اللیل، وغس

لى ع و�ون المباح مأموًرا �ه، بناءً  األمر �الشيء هل هو نهي عن ضده؟ "وفي مسألة: طالب:
قــول الكعبــي، ومــا أشــبه ذلــك مــن األوامــر والنــواهي التــي هــي لزومیــة لألعمــال ال مقصــودة 

نـا علـى رها، وذلك مذ�ور في األصول، ولكن إذا بنیألنفسها. وقد اختلف الناس فیها وفي اعتبا
مــر اعتبارهــا فعلــى القصــد الثــاني ال علــى القصــد األول؛ بــل هــي أضــعف فــي االعتبــار مــن األوا

صر�ح لیسـت �رتبـة ]؛ ألن رتبة ال٩[الجمعة:  {َوَذُروا اْلَبْیَع}والنواهي الصر�حة التبعیة، �قوله: 
 .الضمني في االعتبار أصًال"

 ر أن مـا جـاء مـن األوامـر والنـواهي علـى سـبیل اإلخبـار ال علـى سـبیل األمـر والنهـي،قـرِّ المؤلـف �
ا تقـدم لنـا لـه فیمـومثَّ  ،�قرر أنه أضعف، �ما تقدم تقر�ره في الدالالت األصـلیة والتبعیـة، وهـذا تقـدم

هـذه ، داللة الـنص علـى قـراءة القـرآن للحـائض. »افعلي ما �فعل الحاج، غیر أال تطوفي �البیت«بـ
قـبلكم �مثـل مـن اسـتأجر أجیـًرا علـى  مـن مـثلكم ومثـل«لیست أصلیة، إنما هي تبعیة. ومثل داللـة 

، وهـذا تقـدم تقر�ـره. ولـیس فـي الحـدیثین مـا یـدل »أن وقت العصر من مصیر ظل �ـل شـيء مثلـه
�عنــي ُیلجــأ إلیهــا عنــد عــدم معــارض، فــإذا ُوجــد  ،علــى مــا ذهبــوا إلیــه صــراحة، و�نمــا داللــة ضــمنیة

وال اعتبــار  ،ا ملغــاة مــن األصــلیــرى أنهــ -رحمــه هللا-معــارض لــم ُیلتفــت إلیهــا. مــع أن الشــاطبي 
 . بها

 .........  طالب:
 ؟ ماذافي 

 .........  طالب:
 مع؟ 

 .........  طالب:
َیاُم}مثل:   ].١٨٣[البقرة:  {ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
 .........  طالب:

فـظ إن �عض أهل العلم یرى أن سیاق األمر بل :ال ال ما یلزم، ال ال التنظیر غیر مطابق. أنا قلت
مـر الخبر أو النهي بلفـظ الخبـر أبلـغ، لمـاذا؟ ألنـه �صـور المسـلم بهـذه الحالـة، أنـه مجتنـب هـذا األ

 . حتاج إلى أن یؤمر �ه أو ینهى عنهأصًال، فال �
ــا طالــب: ب المقاصــد أن المقاصــد الشــرعیة ضــر�ان: مقاصــد أصــلیة ومقاصــد "وقــد مــر فــي �ت

تا�عة، فهذا القسم في األوامر والنواهي مستمد من ذلـك، وفـي الفـرق بینهمـا فقـه �ثیـر، وال بـد 
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من ِذ�ر مسألة تقررها في فصل یبین ذلك، حتى ُتتخذ دستوًرا ألمثالهـا فـي فقـه الشـر�عة �حـول 
 .هللا"

 . قحي لما سب�عني مثال توضی
ب عنـد الفقهـاء هـو التعـدي علـى الرقـاب، والتعـدي مخـتص �التعـدي علـى صـ"فصل: الغ طالب:

 .المنافع دون الرقاب"
"الغصـب هـو التعـدي علـى الرقـاب، والتعـدي مخـتص �التعـدي �عني فرق بـین الغصـب والتعـدي، 

و �ــاب ، لكــن األمثلــة التــي ُتــذ�ر فــي �تــاب الغصــب فــي �تــب الفقــه أعلــى المنــافع دون الرقــاب"
 الغصب من �تب الفقه، خاصة �الرقاب والَّ في �ل شيء؟ 

 في �ل شيء. طالب:
و�سـتأثر  ،مـا لـه جـرم �مكـن أن ُ�غصـب "الرقـاب"في �ل شيء، اللهم إال إذا �ان القصد مـن قولـه 

و�فر �ه و�جحـده، دون المنـافع. لعـل هـذا مـراده، �عنـي مـن سـكن داًرا لز�ـد، و�عتـرف  ،�ه الغاصب
 علــى منفعــة، ال أو وهبنــي منفعتهــا. هــذا غاصــب منفعــة، متعــدٍّ  ،إنــه أجرنــي إ�اهــا :قــالأنهــا لز�ــد و 

 غاصب. لكن من قال: هذه الدار لي وهي لز�د؟  :�قال
 .غاصب طالب:

 . ، و�هذا یتضح �المهغاصب ال متعدٍّ نعم. غصب الرقبة وهو 
 یمـا فعـل مـن جهـة"فإذا قصد الغاصب تملك رقبة المغصوب، فهو منهي عن ذلك، آثـم ف طالب:

التعـدي  ما قصـد، وهـو لـم �قصـد إال الرقبـة، فكـان النهـي أوًال عـن االسـتیالء علـى الرقبـة. وأمـا
هـة مـا على المنافع، فالقصد فیه تملك المنافع دون الرقبة، فهو منهي عن ذلك االنتفاع مـن ج

قصـد عـي، و�القصد، وهـو لـم �قصـد إال المنـافع، لكـن �ـل واحـد منهمـا یلزمـه اآلخـر �ـالحكم التب
قیمــة  الثــاني ال �القصــد األول. فــإذا �ــان غاصــًبا فهــو ضــامن للرقــاب ال للمنــافع، و�نمــا �ضــمن

 .الرقبة یوم الغصب، ال �أرفع القیم"
 غصب دا�ة، ثم ُحكم علیه أو تاب فأرجعها إلى صاحبها، ُیرجع معها قیمة أجرتها فیمـا لـو ُأجـرت

ل الغصـــب لحمـــل أمتعـــة النـــاس، اآلن هـــو غصـــب فـــي هـــذه المـــدة؟ إذا �ـــان صـــاحبها یؤجرهـــا قبـــ
 لزم برد ما تسبب فیه من تعطیلها عن األجرة أو ال؟ وتعدى على المنفعة، هل یُ  ،الرقبة

 ......ال طالب:
 على �المه: ال.

  ینظر إلى القصد األول. طالب:
 ي هو الغصب.. ذنعم. ال
  أحسن هللا إلیك،....... طالب:

 . ولكن ال یرد غیر المغصوب ،و متعدٍّ هذا مصب �الم المؤلف، نعم ه
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ء ن االسـتیال"ألن االنتفاع تا�ع، فإذا �ان تا�ًعا صار النهي عن االنتفـاع تا�ًعـا للنهـي عـ طالب:
منـافع علـى أن ال على الرقبة؛ فلذلك ال �ضمن قیمة المنـافع، إال علـى قـول �عـض العلمـاء بنـاءً 

: -معلیـه الصـالة والسـال-ه؛ لعمـوم قولـه مشار�ة في القصد األول. واألظهر أن ال ضمان علیـ
 ، وسبب ذلك مـا ُذكـر مـن أن النهـي عـن االنتفـاع غیـر مقصـود لنفسـه، بـل»الخراج �الضمان«

صـر�ح هو تا�ع للنهي عن الغصب، و�نما هو شـبیه �ـالبیع وقـت النـداء، فـإذا �ـان البیـع مـع الت
سـه، فـأولى أن �صـح مـع لكونـه غیـر مقصـود فـي نف ؛�النهي صحیًحا عند جماعة مـن العلمـاء

ال؟  النهي الضمني. وهـذا البحـث جـاٍر فـي مسـألة: مـا ال یـتم الواجـب إال �ـه، هـل هـو واجـب أم
لك فإن قلنا: غیر واجـب، فـال إشـكال، و�ن قلنـا: واجـب، فلـیس وجو�ـه مقصـوًدا فـي نفسـه، و�ـذ
اده؟ مسألة: األمر �الشيء هل هو نهي عن ضده؟ والنهي عن الشيء هـل هـو أمـر �أحـد أضـد

فــإن قلنــا بــذلك فلــیس �مقصــود لنفســه، فــال �كــون لألمــر والنهــي حكــم منحــتم إال عنــد فرضــه 
 �القصد األول، ولیس �ذلك. 

ان �ذلك �أما إذا �ان متعدً�ا، فضمانه ضمان التعدي ال ضمان الغصب، فإن الرقبة تا�عة، فإذا 
رفع فلـذلك �ضـمن �ـأ ،افعصار النهي عـن إمسـاك الرقبـة تا�ًعـا للنهـي عـن االسـتیالء علـى المنـ

ة، مـن وما �ثر. وأما ضمان الرقبة في التعـدي، فعنـد التلـف خاصـ ،القیم مطلًقا، و�ضمن ما قل
 .حیث �ان تلفها عائًدا على المنافع �التلف، �خالف الغصب في هذه األشیاء"

 فـــي حالـــة مـــا إذا لـــم �غصـــب الرقبـــة، إنمـــا تعـــدى علـــى المنفعـــة، هـــو ال �ضـــمن الرقبـــة ولـــو نزلـــت
منفعـــة ال علـــى الرقبـــة، فلـــیس قیمتهـــا؛ ألن المنظـــور إلیـــه فـــي هـــذا التصـــرف هـــو التعـــدي علـــى ال

 . �غاصب
  : إال إذا أتلفها؟طالب

 . إذا تلفت ضمنها
ق بینهما مالك وال غیره، قال مالك في الغا طالب: : صب والسـارق "ولو �ان أمرهما واحًدا َلما فرَّ

ه، ومنافعه ثـم رده �حالـه لـم �كـن لر�ـه أن ُ�ضـمن إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه
 .و�ن �ان مستعیًرا أو متكارً�ا َضِمَن قیمته"

�عنــي �عــض أصــحاب أر�ــاب الحیــل �ــأتي إلــى الســوق ســوق الســیارات مــثًال قبیــل غــروب الشــمس، 
والســـیارة النـــاس یتهـــافتون علیهـــا مرغو�ـــة، لمـــا غابـــت الشـــمس وتفـــرق النـــاس صـــار �فـــاوض، هـــو 

ي ذمــا �جــد مــن یز�ــد علیــه وال وجــد الــ فــارق مجلــس العقــد، مــن أجــل إذا تفــرق النــاس ومــا ،اشــترى 
ق النـاس عـن السـلعة ، لكـن مـاذا �ضـمن؟ الـذي فـرَّ سامها قبلها، صار �فاوض بثمن أقـل. هـذا تعـدٍّ 

 ى علـى صــاحبها، هـل هــو متعـدٍّ علــى رقبتهـا أو علــى منفعتهـا؟ هــو متعـدٍّ علــى القیمـة قیمتهــا،تعـدّ 
 مقابل رقبتها. فماذا �ضمن؟  وقیمتها في

 .........  طالب:
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أنـــا فـــي خیـــار  :�عنـــي ُیلـــزم؟ �قـــول: �ِهللا مـــا تفرقنـــا، إلـــى اآلن لـــم نـــزل فـــي خیـــار المجلـــس، �قـــول
 المجلس أنا ما �عد.

 .........  طالب:
 بنقیض. نعم.

لـى ع "وهذا التفر�ـع إنمـا هـو علـى المشـهور فـي مـذهب مالـك وأصـحا�ه، و�ال فـإذا بنینـا طالب:
لى مآخـذ؛ عغیره فالمأخذ آخر، واألصل المبني علیه ثابت. فالقائل �استواء البابین ینبني قوله 

لــدوام منهــا: القاعــدة التــي یــذ�رها أهــل المــذهب وهــي: هــل الــدوام �االبتــداء؟ فــإن قلنــا: لــیس ا
 .فذلك جاٍر على المشهور في الغصب" ،كاالبتداء

یس لـل هو �االبتداء؟ استمرار النكـاح هـل هـو �ابتدائـه؟ ال، الدوام هل هو �االبتداء؟ االستمرار ه
كاســتمراره. یبقــى شــيء متــردد بینهمــا: الرجعــة، �عنــي النكــاح فــي حــال اإلحــرام ال �جــوز، اســتمرار 
 النكـاح فــي حـال اإلحــرام ال شــيء فیـه، �قــال: فــارق مراتـك، ال. لكــن الرجعــة هـل تلحــق �ابتدائــه أو

ه: ه قبـل أن ُ�حـرم: هـذا اسـتمرار، لكـن ملكـه �عـد إحرامـ، صید، ملَكـ�استمراره؟ ومثله من بیده طیر
 هذا ابتداء. فهل الرجعة ُتلحق �االبتداء أو �الدوام واالستمرار؟ 

 .........  طالب:
 . ظهر أن الرجعة ال تأخذ حكم العقدالرجعیة هي زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، فالذي �

ل حـین �ـنافع تا�عة، و�ن قلنا: إنه �االبتـداء، فالغاصـب فـي "فالضمان یوم الغصب، والم طالب:
كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في �ـل وقـت ضـماًنا جدیـًدا، فیجـب أن �ضـمن المغصـوب �ـأرفع 

وقـت،  القیم، �ما قال ابن وهب وأشهب وعبد الملك، قال ابن شعبان: ألن علیه أن یرده في �ل
كهـا فـي لقاعـدة المتقـررة، وهـي أن األعیـان ال �ملومتى لم یرده �ان �مغتصبه حینئـذ. ومنهـا: ا

قـاب ى ملـك الر الحقیقة إال �ار�ها تعالى، و�نما للعبد منها المنافع، و�ذا �ان �ذلك فهل القصد إلـ
 .منصرف إلى ملك المنافع أم ال؟"

هو المالك الحقیقـي لكـل شـيء، لكـن لـو طبقنـا هـذا علـى أفـراد المسـائل وآحادهـا:  -جل وعال-هللا 
وأمــا  هللا والعبــد لــه المنفعــة، مــا ُضــمن الغاضــب وال المتلــف إال مــا �قابــل النــافع، إال ال مالــك أنــه

كــه الرقبــة فالعبــد �ملــك، العبــد، ال أقــول الرقیــق؛ المكلــف وغیــره �ملــك، فیملــك الرقبــة، و�ن �ــان مل
، لكـــن -جـــل وعـــال-و�طـــالق الملـــك التـــام تجـــوز، فالملـــك التـــام هلل  -جـــل وعـــال-تا�ًعـــا لملـــك هللا 

 . معتبًرا فتضمن رقبتها إذا ُأتلفتصاحب العین �ملكها إذا ملكها ملًكا شعر��ا 
 ....... أحسن هللا إلیكم طالب:

ألنــه ال �ملــك، إذا �ــان �ملــك مــن الســلع مــا �ســتطیع التصــرف فیهــا �یفمــا  ؛نعــم؛ ألن هــذا أخــص
 . ، فال �ملك التبرؤشاء، فإنه ال �ملك نفسه وال �عض نفسه
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، بـل فإن قلنا: هو منصرف إلیها؛ إذ أعیان الرقاب ال منفعة فیهـا مـن حیـث هـي أعیـان" طالب:
مــن حیــث اشــتمالها علــى المنــافع المقصــودة، فهــذا مقتضــى قــول مــن لــم �فــرق بــین الغصــب 
والتعــدي فــي ضـــمان المنــافع. و�ن قلنـــا: لــیس �منصـــرف، فهــو مقتضـــى التفرقــة. ومنهـــا: أن 

إن فـیتقـرر لـه علیهـا شـبهة ِملـك �سـبب ضـمانه لهـا أم ال؟  الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهـل
 .قلنا: إنه یتقرر علیها شبهة مالك"

 ."ِملك"
علیـه -تحـت قولـه  "شبهة ِملك، �الذي في أیدي الكفار من أموال المسلمین، �ان داخالً  طالب:

دث ، فكانت �ل غلة، وثمن �علو أو �سـفل، أو حـادث �حـ»الخراج �الضمان«: -الصالة والسالم
لــه  للغاصــب وعلیــه �مقتضــى الضــمان، �االســتحقاق والبیــوع الفاســدة. و�ن قلنــا: إنــه ال یتقــرر

 علیها شبهة ِملك، بل المغضوب على ملك صاحبه؛ فكل ما �حدث من غلة ومنفعـة فعلـى ملكـه
 .فهي له، فال بد للغاصب من غرمها؛ ألنه قد غصبها أ�ًضا"

 ؛إن �ل مسلم له منه نصیب، فال تقطع السرقة �سببه :ومثل هذا �قال: مال بیت المال، هل نقول
إن التعــدي  :ألن لـه شـبهة ملــك؟ فـي هـذا البــاب، وهـذا عنــد جمـع مـن أهــل العلـم، ومـنهم مــن �قـول

 على بیت المال أشد على التعدي على األموال الخاصة؛ ألن فیه إضعاًفا للوال�ـة مـع �ونـه سـرقة،
مال خـاص خصـمه واحـد، وأمـا إذا سـرق مـن مـال  وأ�ًضا لكثرة خصومه، فإذا اغتصب وسرق من

مشــترك فــإن خصــومه أكثــر، ومــنهم مــن �شــدد فــي بیــت المــال فــي هــذه المســألة أكثــر مــن األمــوال 
 فال تقطع فیه الید. ،إن له شبهة ملك :الخاصة، ومنهم من �قول

 .........  طالب:
جـة ماسـة إلـى مز�ـد مـن �ِهللا على حسب الظروف واألحوال، إذا �ـان الوضـع �سـبب أو �صـدد حا

ه الحزم والضبط خوًفا مـن الضـیاع، فهـذا ال بـد أن ُینظـر إلیـه علـى أنـه مـن حـق الـوالي، َینظـر إلیـ
 . ؛ ولذلك عمر لم �قطع عام الرمادةتبع المصلحة

 .........  طالب:
 . ل العامرر إعطاءه من هذا الماققرر حاجته أو ��ي ذهو ال لیس لكن، نعم

ث مـن نقـص، فعلـى الغاصـب �عدائـه؛ ألن نقـص الشـيء المغضـوب إتـالف "وأما ما �حد طالب:
، هذا لبعض ذاته، فیضمنه �ما �ضمن المتعدي على المنافع؛ ألن قیام الذات من جملة المنافع

 أ�ًضا مما �صح أن ینبني علیه الخالف. 
لصــورة ومنهــا أن �قــال: هــل المغضــوب إذا ُرد �حالــه إلــى یــد صــاحبه ُ�عــد �المتعــدي فیــه؛ ألن ا

فیهما مًعا واحدة، وال أثر لقصد الغصب إذا �ان الغاصب قد رد ما غصـب اسـترواًحا مـن قاعـدة 
مالــك فــي اعتبــار األفعــال دون النظــر إلــى المقاصــد و�لغائــه الوســائط، أم ال �عــد �ــذلك؟ فالــذي 

لمـا قـال ولذلك  ،�شیر إلیه قول مالك هنا أن للقصد أثًرا، وظاهر �الم ابن القاسم: أن ال أثر له
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مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده �حاله لـم �كـن لر�ـه 
أن ُ�ضــمنه، و�ن �ــان مســتعیًرا أو متكارً�ــا َضــِمَن قیمتــه، قــال ابــن القاســم: لــوال مــا قالــه مالــك 

 .لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري"
مــن المســتعیر والمتكــاري؛ ألن الغاصــب والســارق أخــذ  وقــد �قــال �ــالعكس، الغاصــب والســارق أشــد

المال ال عـن طیـب نفـس مـن صـاحبه، والمسـتعیر والمتكـاري أخـذ المـال عـن طیـب نفسـه، ال شـك 
 . طل منافعه إال أن ضرره �فعله أقلأنه و�ن حبسه وع

"فهــذه أوجــه �مكــن إجــراء الخــالف فــي مــذهب مالــك وغیــره علیهــا، مــع �قــاء القاعــدة  طالــب:
تم، قدمـة علـى حالهـا، وهـي أن مـا �ــان مـن األوامـر أو النـواهي �القصـد األول فحكمـه منحــالمت

جــه �خــالف مــا �ــان منــه �القصــد الثــاني، فــإذا نظــر فــي هــذه الوجــوه �القاعــدة المــذ�ورة ظهــر و 
  تـنقض أصـل القاعـدة، �هللالخالف، ور�ما خرجت عن ذلـك أشـیاء ترجـع إلـى االستحسـان، وال

 أعلم.
ألة الصــالة فــي الــدار المغصــو�ة إذا ُعرضــت علــى هــذا األصــل، تبــین منــه وجــه واعلــم أن مســ

 .صحة مذهب الجمهور القائلین �عدم �طالنها"
 . ألن الجهة منفكة ؛هة على حد قولهمالنفكاك الج

 ."ووجه مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر القائلین ببطالنها" طالب:
ة، فهــي شــرط ألدائهــا، ال �مكــن أن تــؤدى إال ألن البقعــة المغصــو�ة ممــا ال بــد منــه ألداء الصــال

ه فإنــه یلــزم منــه الـــبطالن ولــذلك �شــترط طهارتهــا، و�ذا عــاد النهــي إلـــى شــرط المنهــي عنــ ،ببقعــة
 .المشروط

 .نة"وهي المسألة الثام ،"وقد أذ�رت هذه المسألة مسألة أخرى ترجع إلى هذا المعنى طالب:
 .قف على هذا

 اللهم صل على محمد.
 ....... .. طالب:
 نعم. 

 .........  طالب:
 فیه؟ ماذا 

 .........  طالب:
 . مر والنهي حرفي ال بد من تطبیقهال ال، المقاصد معتبرة، لكن صر�ح األ

فیــه مســألة، وهــي مســألة: مــن أعتــق شقًصــا لــه فــي عبــد، فــإن �ــان لــه مــال ُألــزم �عتــق البــاقي، و�ال 
علیـه  -فـي قولـه -رحمـه هللا-ورده النـووي شـهور وأُ�ستسعى العبـد. هـذا تقـدم، �عنـي فـي الـذ�ر الم

وأشــهد حملــة عرشــك ومالئكتــك  ،إذا قــال العبــد: اللهــم إنــي أصــبحت أشــهدك«: -الصــالة والســالم
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، إذا قالهـا أر�ـع »وأن محمـًدا عبـدك ورسـولك ،وجمیع خلقك أني أشهد أنك أنـت هللا ال إلـه إال أنـت
�قـدره، و�ذا قالهـا اثنتـین عتـق نصـفه، وهكـذا. أال �مكـن مرات عتق من النار، و�ذا قالها ثالًثا عتق 

أن من نسي واحدة أو اثنتین مثل ما قیل في العبد؟ هذه  -جل وعال-أن �قال مع ز�ادة فضل هللا 
أنه �عتق �امًال، �ما جاء فـي حكـم مـن  -جل وعال-لطیفة أوردها النووي ما ُیرجى من فضل هللا 

ه أهـل العلـم مـن ُملـح البـاقي، وفضـل هللا أوسـع. ومثـل هـذا �عـدُّ أعتق شقًصا له في عبد ُألـزم �عتـق 
 العلم، و�ن لم �كن من متینه. 

 على محمد. اللهم صلِّ 
 


