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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
خیـرة لمـا �ـان اإلمـام فـي السـجدة األولـى مـن الر�عـة األالمصـلیات الیـوم  ىحـدإهذا �قـول: فـي 

دة انقطع الصوت فالصفوف األخیرة لـم تسـجد إال سـجدة واحـدة، فـأمرهم اإلمـام أن �سـجدوا سـج
وهم جلوس ثم �سلمون و�سجدون للسـهو، فهـل هـذا صـحیح؟ ومـاذا �جـب علـى مـن لـم �سـجد 

 حتى اآلن؟ 
لزمـه ثـم ُأخبـر، أو لمـن ظـن أن صـالته �املـة أنـه هذا صحیح �النسبة للجاهـل الـذي ال یـدري مـا ی

سـجد سـجدتین وهـو مـا سـجد إال واحـدة، إذا ســلم �ـأتي �السـجدة الثانیـة وهـو جـالس مسـتقبل القبلــة. 
ـــى هـــذا األســـاس فالصـــالة لیســـت  ـــم صـــالته عل ـــه لـــم �ســـجد إال ســـجدة واحـــدة وأت أمـــا مـــن علـــم أن

 علیـه أن �ـأتي �الصـالةفتشهد �عدها وسـلم صحیحة، وهو لم �علم أنه لم �سجد إال سجدة واحدة ثم 
 كاملة، و�ذلك من لم �سجد حتى اآلن هذا علیه أن �ستأنف الصالة.

 .نعم
ه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحب طالــب:

 أجمعین.
  ة عشرة:لمسألة الخامسفي �تا�ه الموافقات تتمة ل -رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 

مین قـد "فصل: فإن قیل: هذا البحث �له تدقیق من غیر فائدة فقهیة تترتب علیه؛ ألن �ال القس
ل تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه األول، فالواجب العمل على ما �قتضـیه الحـال فـي االسـتعما

ر �ــأمر تعلیــق الفكــللمبــاح أو تــرك االســتعمال، ومــا زاد علــى ذلــك ال فائــدة فیــه فیمــا �ظهــر، إال 
 .صناعي، ولیس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء"

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وصحبه
 أجمعین.

فــي �ثیــر مــن مباحــث هــذا الكتــاب، بــل جمیــع الكتــاب ُألــف علــى طر�قــة فر�ــدة لــم َ�شــر�ه فیهــا أحــد 
صــول. تعرفــون أن الكتــاب ُألــف وموضــوعه أصــول الفقــه، لكــن لــیس علــى َســنن ممــن �تــب فــي األ

كتــب الفــن المعروفــة والجــادة المطروقــة، فتجــده �كتــب أشــیاء یتفــرد بهــا، وأشــیاء �شــترك مــع غیــره 
 ،فیها، لكن طر�قة عرضه تختلف عن غیـره، و�سـتوغل أحیاًنـا أو یتوغـل أحیاًنـا فـي �حـث المسـائل

ومـا یتفـرع منهـا �طر�قـة غیـر مألوفـة تجعـل �عـض المتعلمـین  ،تشـقق عنهـاومـا ی ،وما یترتب علیها
 بل �عض العلماء في الفن �جعل أنها �حكم �أن هذا االسترسال من المؤلف ال فائدة فیه. 

مــة و�ر�ــي فیــه الملكــة التــي تجعلــه یتأهــل لفهــم القواعــد العا ،و�ر�یــه ،نعــم. ال شــك أنــه ینمــي الــذهن
 لك. للشر�عة والمصالح وغیر ذ
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ــــه فــــي �ثیــــر مــــن مقاصــــده، فــــي �ثیــــر مــــن مســــائله  المقصــــود أن هــــذا الكتــــاب �تــــاب فر�ــــد، لكن
واســـتطراداته قـــد ینـــازع المؤلـــف فـــي ســـبب هـــذا االسترســـال وهـــذا التفر�ـــع. ولـــذا قـــال �عضـــهم: هـــذا 

 البحث �له تدقیق من غیر فائدة فقهیة.
عــرض لهــا مــا �جعلهــا محرمــة، ومثــل مــا قلنــا فــي الســابق: �عــض األمــور المباحــة �اإلجمــاع قــد �َ 

و�عــض المحرمــة �اإلجمــاع قــد �عــرض لهــا مــا �جعلهــا واجبــة، فیكــون الوجــوب فــي األول �ــالنظر 
ـــاني. والتحـــر�م فـــي  ـــاني و�القصـــد الث ـــالنظر الث األول و�القصـــد األول، والتحـــر�م فـــي األول �كـــون �

ًال ده �القصــد الثــاني. فمــثالمثــال الثــاني أو فــي المســألة الثانیــة تجــده �القصــد األول، والوجــوب تجــ
�عـــض المـــأكوالت األصـــل فیهـــا اإل�احـــة، و�ذا توقفـــت علیهـــا الحیـــاة وجبـــت، لكـــن قـــد تكـــون ضـــارة 
لبعض الناس فتمنع من هذه الحیثیة، �عني �القصد الثاني، و�سترسل المؤلف �كتب في هذا عشـر 

رمــة �اإلجمــاع، صــفحات أو أكثــر. وقــل مثــل هــذا فــي العكــس: �عــض األمــور المحرمــة، المیتــة مح
 و�رد اإلشكاالت. ،و�ورد إشكاالت ،لكن قد تكون واجبة للمضطر، و�سترسل في هذا
ا هـا و�خرجـون �الفائـدة المطلو�ـة علـى طر�قـة ألفو  ،العلماء یبحثون في مثل هذا فـي �ـالم �سـیر جـد�

لمــین عنــد �ثیــر مــن المع اوتعلمهــا الطــالب إلــى أن تر�ــوا علیهــا. ولــذلك ال تجــدون للكتــاب رواًجــ
لیف والمتعلمین، وهم ال �ختلفون في أنه �تاب نافع وجید ومتین، لكن �اعتباره لیس على َسـنن التـأ

في الفن تجد ما یتصدى لشرحه أحد إال نـوادر، وهـو �تـاب ال شـك أنـه عظـیم، لكـن لـو اخُتصـرت 
لـم وُ�ین مراد المؤلف من �ـل مسـألة ببضـعة أسـطر أو �شـيء �سـیر، �ـان یلـم طالـب الع ،مقاصده

 و�سهل علیه تصور الكتاب. ،�مقاصده وأطرافه
ا، و�ال  أمــا الكتــاب بهــذه الطر�قــة، �عنــي اإلحاطــة تســأل مجموعــة مــن ف�جمیــع مقاصــده صــعبة جــد�
اسـتفادوا منهـا فـي التطبیـق علـى ومـاذا فهمـوا منهـا؟  ومـاالطلبة المسائل الخمـس عشـرة التـي مـرت 

مــن الــدرس راح ولخــص المســألة التــي قــرأت،  المســائل؟ تجــد مــا �ستحضــرها إال شــخص إذا انتهــى
 المسألة التي قبلها.ین ور�ط بینها و�

مــا مخــل، �عنــي فی -فــي تقــدیري -اختصــار مــن الــد�اترة الموجــودین اآلن اختصــر الموافقــات، لكنــه 
ي ذالـ لكـن�قرب من ُعشر حجمه. فنحن نقول: ال إفراط وال تفر�ط، �عنـي لـو اخُتصـر للر�ـع مـثًال، 

 و�عرف متى �حذف. ،�عرف متى ُیثبت�ختصره فاهم 
 "فــإن قیــل: هــذا البحــث �لــه تــدقیق مــن غیــر فائــدة فقهیــة تترتــب علیــه؛ ألن �ــالهــذا اعتــراض: 

، �عنــي الواجــب فــي األول صــار محرًمــا القســمین قــد تضــمن ضــد مــا اقتضــاه فــي وضــعه األول"
تـة إن أكـل المی :هـل �قـال�القصد الثاني، والمحرم �القصد األول صار محرًما �القصد الثاني. لكن 

 رخصة؟ أم إنها عز�مة  :أو قصد أول؟ هل نقول للمضطر قصد ثانٍ 
 .رخصة طالب:
 نعم؟ 
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 .رخصة طالب:
ا هـي واجبـة، مـ :رخصة قلنا �القصد الثاني مثلما قـال المؤلـف، لكـن �عضـهم مـا دام �قـول :إذا قلنا

 رخصة؟ أم دام هي واجبة �جب علیه أكلها، صارت عز�مة 
 .ز�مةع طالب:

عز�مــة مــن هــذه الحیثیــة. ولــذلك �عــض المســائل واالسترســال فــي العقلیــات ال ینتهــي، ونحــن جر�نــا 
هــذا فــي شــروح النصــوص، شــرح الحــدیث مــثًال: إذا استرســلنا فــي �ــل مــا قیــل حــول الحــدیث مــا 

و�فتـي علـى  ،و�سـتخرج منـه الحكـم ،انتهینا. ونجد من أهل العلم من �أخذ ز�دة الخبر وز�ـدة الـنص
و�نتهـي اإلشـكال، هـذه المسـألة العلمیـة. و�عضـهم ال،  ،و�سـتدل �ـالخبر ،وئه �سـطر أو سـطر�نض

 یتكلم على المسألة التي ُأفتي �سطر أو سطر�ن �عشر صفحات. فأیهما أولى؟
ا طر�قة السلف ال شك أنها االختصار التام، وال �عرفون مثل هذا التطو�ـل ومثـل هـذا التشـقیق، هـذ

عنـد  وترتیب المسائل ترتیًبا منطقی�ا ما ُعرف عند سلف األمة وأئمتهـا، ُعـرف وجه عند المتأخر�ن.
 المتأخر�ن.

 على تأصیل صحیح �ا شیخ. اطالب: ألن اختصار السلف �ان مبنی� 
اختصار السلف سببه الفهم المباشر للنصوص دون وسائط، �فهمـون الـنص مباشـرة، مـا �حتـاجون 

و�یــف یتعــاملون بهــا مــع النصــوص. هــل فیــه  ،النصــوصا بهــإلــى أن ُ�كتــب لهــم مقــدمات �فهمــون 
كتــب فــي أصــول الفقــه أو فــي قواعــد اللغــة أو فــي علــوم الحــدیث عنــد الصــحا�ة والتــا�عین؟ مــا فیــه 

 شيء؛ ألنهم ما �حتاجون، �فهمون النص �ما ُأنزل. لكن في المتأخر �حتاج الناس إلى هذا. 
وفیـه مناقشـات قـد ال  ،وفیـه افتراضـات ،طول وعلم السلف علم مختصر ومبارك، وعلم الخلف فیه

د ُ�حتــاج إلــى �ثیــر منهــا، قــد ُ�حتــاج إلــى �عضــها لتر�یــة طالــب العلــم فــي التعامــل مــع الــنص واإلیــرا
ومطـروق عنـد  بعلى هذا التعامل ورد هذا اإلیـراد ومـا أشـبه ذلـك، �مـا هـو معلـوم و�مـا هـو مجـر 

 العلماء في التفاسیر وفي الشروح وفي غیرها.
رجــب �قــول فــي فضــل علــم الســلف علــى الخلــف، �قــرر أن علــم الســلف مختصــر، الصــحابي  ابــن

 والتــا�عي واألئمــة �جیبــون �كلمــة أو �لمتــین. المتــأخرون ُ�جیــب عــن هــذه المســألة التــي أجــاب فیهــا
الصـــحابي أو األئمـــة مـــن أئمـــة الســـلف �ســـطر �كلمـــة أو �لمتـــین، �جیـــب عنهـــا �صـــفحات. شـــیخ 

عــن �عــض المســائل �مائــة صــفحة فــي مــائتي صــفحة، قــال ابــن رجــب:  اإلســالم ابــن تیمیــة �جیــب
 (ومن فضل عالًما على آخر �كثرة �المه فقد أزرى �سلف هذه األمة).

و�النســبة لبلــد دون آخــر،  ،و�النســبة لشــخص دون آخــر ،لكــن أحیاًنــا البســط ُ�حتــاج إلیــه فــي وقــت
طو�ـل عنـد الحاجـة إلیـه مفضـول، وال أن الت ،لكن ما �قـال �قـول مطـرد أن االختصـار هـو األفضـل

 قد ُ�حتاج إلى التطو�ل، �حتاج إلى البسـط، �حتـاج إلـى ترتیـب الكـالم، �حتـاج إلـى... مـن أجـل أن
 �فهم طالب العلم، قد ال �فهم طالب العلم من النص �مجرد �الم موجز �حتاج إلى شرح.
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بـن یخ ابـن �ـاز وعلـم الشـیخ امن األمثلة الحیة التي عشناها وعشتوها �لكم: لـو قارنـا بـین علـم الشـ
عثیمـــین، الشـــیخ ابـــن �ـــاز علـــى طر�قـــة الســـلف، �جیـــب �كلمـــات علیهـــا نـــور ســـببه تعظـــیم الـــنص 

�فصــل بتفصــیل قــد �حتاجــه طالــب العلــم،  -رحــم هللا الجمیــع-واالهتمــام �ــه، والشــیخ ابــن عثیمــین 
رتـب المبنـي �عضـه ذاك أفضل؟ ال شك أن النـاس ُ�فتنـون �ـالكالم المأم إن هذا أفضل  :فهل نقول

علــى �عــض، هــذا النــاس �عجــبهم و�ســتهو�هم و�فضــلونه علــى غیــرهم، وتجــد العــالم الكبیــر الجلیــل 
�خطب خطبة جمعة یبین فیها مـا �حتـاج إلیـه العامـة �كـالم مختصـر �أدلتـه، لكـن مـا یـروق لكثیـر 

مــن البیــان  ًئاثــم �ــأتي مــن أوتــي شــی �ــل النــاس �قولونــه،مــن طــالب العلــم، �قــول: هــذا �ــالم عــادي 
 ،جالـهم، �قـول: هـذا اإلمـام. لكـن هـذا لـه  امرتًبـ اوال یتلعـثم �الًمـ ،و�تكلم سـاعة �الخطبـة مـا یتـردد

 وذاك ینفع في �اب. ،وهذا له مجاله، هذا ینفع في �اب
، واألصـل مـا �ـان علیـه سـلف هـذه األمـة وأئمتهـا، و�ؤخـذ مـن �ـالم افالمسألة ال شك أن لهـا جـذورً 

 تاج إلیه. المتأخر�ن ما ُ�ح
فـي  �عني لما نقول، �لكم رأیتم تعلیقات الشیخ ابن �از علـى البخـاري، علـى المـتن: الحلـل الباز�ـة،

أر�عة أجزاء، في �عض األحادیث �ان �شرح الحدیث �سطر، و�قـرأ علیـه عشـرة أحادیـث فـي درس 
. هـذه الطر�قـة وأ�ًضا �ثیر من أهـل العلـم علـى ،انتهت. لكنالعصر من بلوغ المرام و�علق علیها و 

لكن یبقى أن من المعلمین َمن �أخذ السنین فـي شـرح �ـاب أو فـي شـرح حـدیث أو فـي شـرح �تـاب 
أو شيء من هـذا. لكـن الكـالم: هـل مـا قالـه هـذا الـذي طـول، هـل هـو أطـال الكـالم وضـیع الوقـت 

 أو فیه فوائد؟  ،�غیر طائل
 فیه فوائد. طالب:

 ،ةوهــذه الطر�قــة عنــد الحاجــة إلیهــا مقبولــة، وهــذه مدرســ ،مــا �خلــو مــن فائــدة، فهــذه الطر�قــة مقبولــة
ك مدرســة، وطالــب العلــم إذا تأهــل �ختــار مــا یناســبه مــن هــذه المــدارس، وقــد �حتــاج إلــى هــذه تلــو 

 و�حتاج إلى هذه المدرسة أحیاًنا. ،أحیاًنا
 إن شاء هللا تعالى. ،فكل على خیر -جل وعال-وعلى �ل حال: إذا خلصت النیة هلل 

 أل عن أفضل طبعة لكتاب الموافقات؟ هذا �س
وهــي طبعــة فــي ُعــرف  ،الكتــاب ُطبــع قبــل مائــة وثالثــین ســنة فــي تــونس، هــذه أول طبعــة للكتــاب

الكتـان، وتراهـا الیـوم فـي ورق  :ي �قـال لـهذوورقها مـن أفخـر أنـواع الـورق الـ ،الكتبیین نفیسة ونادرة
ــدین الخطیــب بتعلیقــات أجــود مــن هــذا وأبــیض وأمــتن. ثــم ُطبــع �المطبعــة الســلفیة  طبعــة محــب ال

الشیخ محمد الخضر حسین سنة ألف وثالثمائة وواحد وأر�عین، منـذ واحـد وتسـعین سـنة. ثـم ُطبـع 
�المطبعة التجار�ة طبعة فیها �ثیر مـن التعلیقـات والتحقیقـات للشـیخ محمـد بـن عبـد هللا دراز، هـذه 

طبعـات، أكثـر التعلیقـات الموجـودة عنـد هذه أفضـل ال ،في میزان التحصیل العلمي من أجل الفائدة
ما یز�د عن سبعین سـنة مصورة ومتداولة، ولها ما �قرب مالمحققین المتأخر�ن مأخوذة منها، وهي 
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ـــ ـــل الطبعـــات امطبوًع ـــد طبعـــة ال �ـــأس بهـــا، ولیســـت مث ـــد الحمی ـــدین عب ـــي ال . وطبعـــه الشـــیخ محی
 تحقیقه.  ومنهم من زعم  وحققوه، ،السا�قة. ثم تداوله الناس �الطباعة

المقصــود: أن الكتــاب مطــروق ومعلــوم ومطبــوع طبعــات �ثیــرة، و�ــلٌّ لــه نظــر فــي الجــودة، �ــل لــه 
، والــذي یر�ــد ًئانظــر فــي اعتبــار الجــودة. مــن تســتهو�ه نفاســة الطباعــة ال �عــدل �طبعــة تــونس شــی

غیـره ن مثـل مشـهور و و الفائدة فطبعة الشیخ محمد عبد هللا دراز هي األفضل في نظري، والموجـود
طبعــة ز�ــن، �عنــي  علــى �ــل حــال، ورقمــوا ،جــوا األحادیــثاجتهــدوا و�تبــوا تعلیقــات مــن مضــى وخرَّ 

 ي ما یهمه الطبعات القد�مة فطبعة الشیخ مشهور طیبة.ذال
ین قـد "فإن قیل هذا البحث �له تدقیق من غیر فائدة فقهیة تترتـب علیـه؛ ألن �ـال القسـم�قـول: 

ل ل، فالواجب العمل على ما �قتضـیه الحـال فـي االسـتعماتضمن ضد ما اقتضاه في وضعه األو
 .للمباح وترك االستعمال"

األصـل  ،�عني �ل إنسان له مـن خطـاب الشـرع مـا �خصـه، السـوي الـذي یتنـاول الطعـام وال �ضـره
 أن هذا الطعام مباح، إذا احتاج إلیه صار مطلوً�ا في الشرع، و�ذا زادت الحاجة �حیـث �صـل إلـى

إن هــذا  :تختلــف، ال �قــال هلــه واجًبــا. هــذا �النســبة لهــؤالء، وأمــا مــن �ضــره فحالــضــرورة صــار تناو 
. بتحـر�م هـذا النـوع مـن الطعـام ااسـتقاللی�  او�صـدر حكًمـ ،اختلف �ـالحكم، اختلـف حكـم هـذا الطعـام

ال، یبقـــى الحكـــم األصـــلي. ونظیـــر ذلـــك مـــا ُأبـــیح مـــن �عـــض التصـــرفات، ســـواء �انـــت فـــي العقـــود 
رها، مباح عند عامة أهل العلم، لكن ممارسـات �عـض النـاس تجعـل عنـد �عـض والمعامالت أو غی
 .لیحتاط الحكم الشرعي فیحكم �المنع ؛من ُ�فتي ردة فعل

هـم لیحـل لتالعبـون، تالعبـوا، یمثل من �منع مسألة التورق، �قـول: حـرام. لمـاذا؟ �ِهللا ألن النـاس  
ر مـن ق حرام؟ نقول: ال �ا أخي، الواقع ما �غیمجرد حیلة، فهل التور  التورق صاروا یدیرون أمواًال 

 ، و�ل تصرف له حكمه.  ًئاالحكم الشرعي شی
 ؟ قـال: ألن �عـض النـاس یـروحلمـاذاي �ثر الكالم فیه �عضهم قـال: حـرام، قلنـا: ذزواج المسیار ال
ا و�ذا، إًذا حرام. نقول: ال �ا أخـي الحكـم مـ ،و�ضحك علیهم ،و�لبس على الناس ا،وال �عطي اسمً 

تقـول لـه؟ فمـاذا حكـم التمـر؟  مـایتغیر، هذا التصرف حرام بال شـك. ومثـل هـذا لـو قـال لـك واحـد: 
حالل �اإلجمـاع مـا أحـد �ختلـف. طیـب إذا �ـان هـذا التمـر �ضـرني؟ أنـت بـذاتك ُتمنـع مـن التمـر، 

 ؟ ال.من أجلكلكن غیرك نقول التمر حرام 
 ه فیمـــا �ظهـــر إال تعلیـــق الفكـــر �ـــأمر"ومـــا زاد علـــى ذلـــك ال فائـــدة فیـــولهـــذا �قـــول المعتـــرض: 

 .صناعي"
تتمـیم  ال وجـود لهـا وال حقیقـة لهـا فـي الواقـع، و�نمـا تُـذ�ر مـن �ـاب اأحیاًنا أهل العلم یذ�رون صـورً 

 القسمة، القسمة العقلیة تحتمل �ذا فتتمم القسمة.
 "إال تعلیق الفكر �أمر صناعي، ولیس هذا من شأنها للحزم من العلماء.
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 أنه ینبني علیه أمور فقهیة وأصول عملیة. منها: فالجواب:  
وما  الفرق بین ما ُ�طلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضیة للمفاسد،

 .ال ُ�طلب الخروج عنه"
: هـذا وخیر ما ُ�ستكثر منـه، أحیاًنـا نقـول ،أحیاًنا الصالة التي هي أفضل األعمال التي ُیتقرب بها

ف وقــرأ ســورة البقــرة فــي ر�عــة وآل عمــران فــي ر�عــة، واســتغرقت صــالته ســاعة. المصــلي آثــم، صــ
�صــلي وأمــه  أن لكــن هــذا الوقــت مشــغول بواجــب آخــر، أمــه عنــدها موعــد فــي المستشــفى، �جــوز

 عندها موعد في المستشفى، �فوت الموعد؟ ما �جوز. 
د، لكنهـا �القصـد وهكذا، العوارض التي المؤلف حسب لها ألف حساب وأدخلهـا فـي ضـمن المقاصـ

رع، مقـــررة فــي الشـــ االثــاني ال �القصــد األول. غیـــُره مــن أهــل العلـــم مــا �شــیر إلیهـــا �اعتبارهــا أمــورً 
�اعتبــار أنهــا مقصــد أول للمعــارض، �عنــي بــر الوالــدین �المقصــد األول واجــب، فــال ینظــر إلــى مــا 

   .عارضه �المقصد الثاني. أظن الكالم واضح
 .نعم طالب:

ا فــالجواب: أنــه ینبنــي علیــه أمــور فقهیــة وأصــول عملیــة. منهــا: الفــرق بــین مــ"المؤلــف �قــول: 
 .ُ�طلب الخروج عنه من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضیة للمفاسد"

ي فات، لو �قال لمن الزم الدرس من أول ذسبع سنین ال ،�عني �الم المؤلف الذي أخذ علینا ست
�صــمد عنــدنا؟ ال، هــذا �ســبب التفر�ــع مــاذا الكتــاب؟  یــوم إلــى الیــوم هــذا: لخــص لنــا مــا فهمــت مــن

 والتشقیق والتطو�ل واالستطراد �ضیع �عضه �عًضا. �عني لنكون واقعیین: نشهد �الكتـاب والمؤلـف
وُتجمـــع  ،و�حتـــاج إلیـــه، لكنـــه طو�ـــل �حتـــاج إلـــى أن ُتلـــم أطرافـــه ،والكتـــاب متـــین ،�أنـــه أجـــاد وأفـــاد

 مقاصده في �الم ینحصر في الذهن. 
، وتعطــل "المســألة الخامســة عشــرة"األمــر الثــاني لــو أنــك انتصــفت �مســألة مثــل مــا صــنعنا: ثــم 

، �عنـــي "الثالثـــة عشـــرة"و "المســـألة الرا�عـــة عشـــرة"الـــدرس ســـتة أشـــهر! �یـــف نبنـــي، حتـــى علـــى 
 ،ألنهــا مســلو�ة ومطروقــة ؛ي علــى الجــادة المعروفــةتــ. بینمــا الكتــب ال..استحضــارها عنــد الطــالب

أنـــت علـــى تصـــور، تتصـــور مـــا �تبـــه فلعلـــم أكثـــر مـــن مـــرة، لـــو قطـــع ســـنین ومـــرت علـــى طالـــب ا
الطر�قــة طر�قــة  ي الروضــة وفــالن وفــالن �عنــي؛ ألنالجــو�ني فــي الورقــات ومــا �تبــه ابــن قدامــة فــ

 معروفة ومألوفة ومطروقة، في �الم مر على األسماع أكثر من مرة. 
طـــراف، وأقـــل األحـــوال أن ُ�كتـــب فهـــو علـــى �ـــل حـــال مثـــل مـــا قلنـــا: الكتـــاب �حاجـــة إلـــى جمـــع األ

عناصر تذ�ر وتر�ط الموضوعات �عضـها بـبعض؛ ألن فهـم المسـائل مرتـب �عضـها علـى �عـض، 
 فال �حسن �طالب أن ینقطع ثم �عود وهو ما استذ�ر الذي قبله.

 .نعم
 �سم هللا الرحمن الرحیم. طالب:



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۲==E=
=

٨ 

 نه ینبني علیه أمور فقهیة وأصول عملیة، أ"فالجواب: 
ــد اعتــراض العــوارض المقتضــیة  منهــا: الفــرق  ــه مــن المباحــات عن ــب الخــروج عن ــین مــا ُ�طل ب

وذلــك أن القواعــد المشــروعة  ،للمفاســد، ومــا ال ُ�طلــب الخــروج عنــه و�ن اعترضــت العــوارض
اد فـــي �األصـــل إذا داخلتهـــا المنـــاكر: �ـــالبیع، والشـــراء، والمخالطـــة، والمســـاكنة إذا �ثـــر الفســـ

 .واشتهرت المناكر" ،األرض
، والشـراء. لـو قـال لكتـاب والسـنة واإلجمـاعِ ]، حـالل �ا٢٧٥[البقـرة:  {َوَأَحـلَّ للااَُّ اْلَبْیـَع}البیع:  طیب،

و�ثــر الغــش والـــنجش وغیــره، إًذا حـــرام.  ،و�ثــر الغـــبن ،ســـیارات �ثــرت فیــه المنكـــراتلقائــل: بیــع ا
 األمــاكن ذهإلــى هــ واإلنســان إذا راح ،و�ثــر تبــرج النســاء ،والبیــع فــي األســواق �ثــرت فیــه المنكــرات

وحمــل مــن األوزار... إن هــذا األمــر مــا ینتهــي إذا تفــرع هــذا األســاس، إًذا ال  ،عــرض نفســه لفتنــة
ر وال تعتمر؟ ثم ندخل فیما أشـا ،تحج وال تعتمر، فالمنكرات حتى هناك موجودة، نقول له: ال تحج

یتنصـل مــن  ]،٤٩تو�ـة: [ال َوَال َتْفِتنِّـي} {َوِمـْنُهْم َمـْن َ�ُقـوُل اْئـَذْن ِلـي: -جـل وعـال-هللا إلیـه فـي قولـه 
 .الواجب بهذا العذر. العذر صحیح، لكن ما �قابل �ه واجب �أصل الشرع

: ، �قولوماله موجود و�ثیر ،أحج، وهو مستطیع، بدنه یتحمل أن �عني واحد �قول: �ِهللا ما أقدر 
ا وأنت غض �صـرك. لكـن إذ ،فتن إذا شفت النساء. نقول له: یلزمك أن تحجأنا �هللا ما أقدر أنا أ

أحـج  أن جاء المندوب نقول: وازن بین المصـالح والمفاسـد. حـج حجـة اإلسـالم قـال: �هللا مـا أقـدر
ــ ترجــع خســران؟ أم هــل ترجــع �ســبان  ،ف �مــا ترجــعوفیــه �ــذا. نقــول: اآلن شــ ،، فیــه منكــراتاثانًی

  .هذا واقع �ثیر من الناس فعًال، ونسأل هللا أن �عاملنا �العفو�عض الناس یرجع خسران. 
 ؛وقلبـه مـا هـو موجـود ،هذا موجود حتى في الحرم تجد المنكرات، و�عض الناس �صلي مع النـاس

 ؛�ســبب هــذه المنكــرات وهــذه، حتــى قــرر جمــع مــن أهــل العلــم فــي القــرن الثــامن أن المتعــین العزلــة
أجــل؟ مــاذا نقــول؟ لكــن یبقــى أن الواجــب  حــنننقــول فمــاذا رات. الســتحالة خلــو المحافــل مــن المنكــ

واجــب ال ُیتــرك بهــذه التعلــیالت، الفــرض فــرض ال ُیتــرك بهــذه التعلــیالت. لكــن إذا جــاء المنــدوب 
اصــــنع مــــا شــــئت، وازن؛ ألنــــك ال تــــأثم إذا تر�ــــت، وتــــأثم إذا ارتكبــــت المحظــــور. فهــــل أنــــت إذا ف

 �األوزار �حج غیر مبرور؟  ك أمك، أو ترجع محمًال حججت أو اعتمرت ترجع �سبان �یوم ولدت
ــَذْن ِلــي َوَال هنــا ینبغــي أن ُینظــر إلــى مثــل هــذه األمــور �عنا�ــة.  ــْنُهْم َمــْن َ�ُقــوُل اْئ ــ{َوِم ي َأَال ِفــي  َتْفِتنِّ

 ا رآهـــنبنـــات بنـــي األضـــفر إذ]، قـــد �قـــول قائـــل: �ِهللا عـــذره صـــحیح، ٤٩[التو�ـــة:  اْلِفْتَنـــِة َســـَقُطوا}
 ؛حـد �منعـكهنـاك أمـا �خـالف، مـا  ،لكن ما �عارضه بواجب، �عارضـه �منـدوب ،نقول: نعم نفتن،ا

 بهذه العلـة، أنـت مـأمور �غـض البصـر، ومـأمور األنك ال تأثم إذا تر�ت المندوب، لكن تترك واجبً 
 . رسال النظر، فأنت مأمور �األمر�نو�حرم علیك إ ،�أداء الواجب، وتأثم إذا تر�ت

واشــتهرت المنــاكر، �حیــث صــار المكلــف عنــد  ،إذا �ثــر الفســاد فــي األرض "والمســاكنة طالــب:
وتصــرفه فــي أحوالــه ال َ�ســلم فــي الغالــب مــن لقــاء المنكــر أو مال�ســته؛  ،أخــذه فــي حاجاتــه
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فالظاهر �قتضي الكف عن �ل ما یؤد�ه إلى هذا، ولكن الحق �قتضي أن ال بد لـه مـن اقتضـاء 
 .لكل"حاجاته، �انت مطلو�ًة �الجزء أو �ا

ب قد �قول قائل: إنه ینیب و�خرج من هـذا الواجـب، ینیـب مـن �قـوم عنـه �ـالبیع والشـراء؟ لكـن النائـ
 ألیست شراكة في مثل هذا؟  ،ما یتعرض لمثل ما یتعرض له هو؟ و�قراره لهذا التعرض

 ....... �ا شیخ. طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 . ما انتهینا

ألصـل؛ و�ما خـادم للمطلـوب �ا ،�الكل، وهي إما مطلوب �األصل"كانت مطلو�ة �الجزء أو  طالب:
وع أو تكلیـف مـا ال �طـاق، وذلـك مرفـ ،ألنه إن ُفرض الكف عن ذلك أدى إلـى التضـییق والحـرج

ه عن هذه األمة، فال بد لإلنسان مـن ذلـك، لكـن مـع الكـف عمـا ُ�سـتطاع الكـف عنـه، ومـا سـوا
الحـرام صـل. وقـد �سـطه الغزالـي فـي �تـاب الحـالل و ال �حكـم األ ،ألنه �حكم التبعیـة ؛فمعفو عنه

لعر�ـي امن اإلحیاء على وجه أخص من هذا، فإذا ُأخذ قضیًة عامًة استمر واطرد. وقد قال ابن 
 .في مسألة دخول الحمَّام �عد ما ذ�ر جوازه: فإن قیل: فالحمَّام �غلب فیها المنكر"

 ا جمـع مـن النـاس، وهـي موجـودة فـي األقطـار،، �قصـد بهـا الحمامـات العامـة التـي یـدخله"الحمَّام"
ـــدنا ـــر معروفـــة عن ـــي الحجـــاز وفـــي مصـــر والشـــام والمغـــرب والمشـــرق، هـــي غی لكنهـــا  ،موجـــودة ف

وفیها منكـرات، فیهـا تسـاهل فیمـا یتعلـق �كشـف العـورات، و�تـورع عنهـا �ثیـر مـن النـاس،  ،موجودة
 ؟ األصلما ضهم �المنع من دخولها، لكن وأفتى �ع
 .زالجوا طالب:

 .شيء من هذا، وحكمها حكم الحماماتالجواز. شف المسا�ح اآلن المشتر�ة فیها 
ن �كـون "فالحمام دار �غلب فیها المنكـر، فـدخلوها إلـى أن �كـون حراًمـا أقـرب منـه إلـى أ طالب:

 ."مكروًها، فكیف أن �كون جائًزا؟ قلنا: الحمام موضع تداٍو وتطهر، فصار �منزلة النهر
ه، ى �ــمي الحمــام مــن الحمــیم، �عنــي المــاء الحــار یتــداو مــاء الحــار، ولــذا ُســالمــن  ؛ ألن فیــه"تــداٍو"

 . عالج، وهو أ�ًضا منظف مطهر
وتظـاُهر المنكـرات، فـإذا  ،"فصار �منزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فیـه �كشـف العـورات طالب:

وم فـي المسـاجد احتاج إلیه المرء دخله، ودفع المنكر عن �صره وسـمعه مـا أمكنـه، والمنكـر الیـ
والبلدان، فالحمام �البلد عموًما، و�النهر خصوًصا. هذا مـا قالـه، وهـو ظـاهر فـي هـذا المعنـى. 
وهكذا النظر فـي األمـور المشـروعة �األصـل �لهـا، وهـذا إذا أدى االحتـراز مـن العـارض للحـرج، 

ــم یــؤدِّ  ــذرا ،إلیــه وأمــا إذا ل ئع، ففــي و�ــان فــي األمــر المفــروض مــع ورود النهــي ســعة �ســد ال
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المسألة نظر، و�تجاذبها طرفان: فمن اعتبر العارض سد في بیوع اآلجال وأشباهها من الحیـل، 
 الممنوع صراًحا. ومن اعتبر األصل لم �سد ما لم یبدُ 

ــار األصــل رســوًخا   و�ــدخل أ�ًضــا فــي المســألة النظــر فــي تعــارض األصــل والغالــب؛ فــإن العتب
ك طلـوب التـر م�اب التعاون، وهـو ظـاهر. أمـا إذا �ـان المبـاح  من احقیقی�ا، واعتبار غیره تكمیلی� 

ذا حضـره و�ن قلنـا إنـه مبـاح إ ،�الكل، فعلى خالف ذلك؛ إذ ال �جوز ألحد أن �ستمع إلى الغنـاء
ال فـألنه غیر مطلوب الفعل فـي نفسـه، وال هـو خـادم لمطلـوب الفعـل،  ؛منكر أو �ان في طر�قه

ب كلــف حظــه منــه، فــال بــد مــن تر�ــه جملــًة، و�ــذلك اللعــأن َ�ســتوفي الم -والحالــة هــذه -�مكــن
 .وغیره"

حضـــور ولیمـــة العـــرس والـــدعوة إلیـــه دل الـــدلیل علـــى وجو�ـــه، لكـــن قـــد یـــرد العـــارض المـــانع مـــن 
عوة الحضور، أبو ذر وأبو الدرداء وسلمان دخلوا في ولیمة فرأوا الستور على الجدران فخرجوا، الـد

ن ستور، اآلن ما فیه بیت أظن �خلو منها، ما فیه بیت �خلو مـإجابتها واجبة، ومعارضتها �مثل ال
هــذه الســتور. معارضــتها �مثــل هــذا هــل نســتدل �ــه علــى أن هــؤالء �حرمــون هــذه الســتور لیعارضــوا 
بــذلك مــا أوجــب الشــرع علــیهم؛ ألنــه إذا �انــت مجــرد �راهــة مــا تر�ــوا الواجــب مــن أجلــه، فكیــف إذا 

ما هو أشد وأعظم؟ قد �عضد األصل في منكر أو أكثر مـن كان في هذه المناسبات من المنكرات 
و�عضده أمور أخرى، �أن �كون النكاح لمن تجب صـلته وتحـرم  ،منكر، لكن الوجوب هو األصل

وتحــرم قطیعتــه، هــذا یؤ�ــد لــزوم  ،قطیعتــه، فــي زواج ألبیــه أو عمــه أو مــا أشــبه ذلــك، تجــب صــلته
والحظــر مقــدم علــى  ،شــك أن درء المفاســد مقــدمإجا�ــة الــدعوة، أمــا المعــارض فــإن �ــان أقــوى فــال 

 اإل�احة.
ي �مكـن أن یولـد ذن اآلن الـوأمرها بین وواضح، لك -رحمه هللا-أمور �سترسل فیها المؤلف  هناك

 . ة بین هذه األمور والترجیح بینهااإلشكال الموازن
جمـع بـین "وفي �تاب األحكام بیان لهـذا المعنـى فـي فصـل الـرخص، و�لیـه یرجـع وجـه ال طالب:

التحذیر من فتنة الدنیا مع عدم التحذیر من اجتنابها أو اكتسابها. فـإن قیـل: فقـد حـذر السـلف 
أو �ـان خادًمـا للمطلـوب، فقـد  ،و�ن �ان أصله مطلوً�ـا �الكـل ،من التلبس �ما �جر إلى المفاسد

نـاس علـى تر�وا الجماعات واتباع الجنائز وأشباهها مما هو مطلوب شـرًعا، وُحـضَّ �ثیـر مـن ال
ترك التزوج و�سب العیال، لما داخـل هـذه األشـیاء واتبعهـا مـن المنكـرات والمحرمـات. وقـد ذ�ـر 
عن مالك أنه تـرك الجمعـات والجماعـات وتعلـیم العلـم واتبـاع الجنـائز، ومـا أشـبه ذلـك ممـا هـو 

�ن مطلوب ال �حصل إال مع مخالطة الناس، وهكذا غیـره، و�ـانوا علمـاء وفقهـاء وأولیـاء ومثـابر 
علیـه الصـالة  -ذا �لـه لـه دلیـل فـي الشـر�عة �قولـهعلى تحصیل الخیـرات وطلـب المثو�ـات، وهـ

یوشك أن �كون خیر مال المسلم غنًما یتبع بها شعف الجبال ومواقـع القطـر، �فـر «: -والسالم
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، وسائر ما جاء في طلـب العزلـة، وهـي متضـمنة لتـرك �ثیـر ممـا هـو مطلـوب »بدینه من الفتن
 .لجزء ندً�ا أو وجوً�ا أو خادًما لمطلوب أو مقصوًدا لنفسه، فكیف �المباح؟"�الكل أو �ا

افـل إن هذا مـن أجـل اعتـزال مح :ر عنه أنه لزم بیته، فمنهم من �قولكِ ذُ  -رحمه هللا-اإلمام مالك 
تـرك یلوجود المنكرات. اإلمام مالك في القرن الثاني وفي دار الهجرة، فهل ُ�ظن �مالك أنه  ؛الناس
 ؛نـه تـرك ذلـكإ :؟ قـال أهـل التحقیـق مـن المالكیـة األن في طر�قه إلیها منكـرً  ؛الة مع الجماعةالص

ا ألن �ه َسلًسا ال �ستطیع معه أن �صلي مع الناس. وهذا عذر، إذا �ان هناك فترة ینقطـع بهـا هـذ
ة ته �طهـارة ناقصـالسلس ال توافق الصالة مع الجماعة؛ ألن صالته �طهارة �املة أولـى مـن صـال

 . ولو مع الجماعة
 "فـــالجواب: إن هـــذا المعنـــى ال یـــرد مـــن وجهـــین؛ أحـــدهما: أنـــا إنمـــا تكلمنـــا فـــي جـــواز طالـــب:

، المخالطة في طلب الحاجات الضرور�ة وغیرها، فمن عمل علـى أحـد الجـائز�ن فـال حـرج علیـه
ثـاني: أن وال َیرد علینا ما هو مطلوب �الجزء؛ ألنا لم نتعـرض فـي هـذه المسـألة للنظـر فیـه. وال

هم ما وقع التحذیر فیه وما فعل السلف من ذلك، إنما هو بنـاء علـى معـارض أقـوى فـي اجتهـاد
لدماء امما تر�وه، �الفرار من الفتن فإنها في الغالب قادحة في أصول الضرور�ات، �فتن سفك 

 لحةبین المسلمین فـي الباطـل، أو مـا أشـبه ذلـك، أو لإلشـكال الواقـع عنـد التعـارض بـین المصـ
ًة الحاصلة �التلبس مع المفسـدة المنجـرة �سـببه، أو تـرك ورع المتـورع �حمـل علـى نفسـه مشـق

 �حتملهـا، والمشــقات تختلــف �مــا مــر فــي �تــاب األحكــام، فكــل هــذا ال �قــدح فــي مقصــودنا علــى
 .حال"

ال شـك أن المشـقات تختلــف، منهـا مـا ُ�حتمــل، ومنهـا مـا هــو أشـد منـه، ومنهــا مـا ال ُ�حتمـل. وفــي 
 -علیـه الصـالة والسـالم-ام في السفر أدلة تدل على اختالف هذه المشقات، فجـاء أن النبـي الصی

صام في السفر، وصام أصحا�ه معه، و�انوا �سافرون معه منهم الصائم ومنهم المفطر، ال �عیب 
لـیس مـن «: -علیـه الصـالة والسـالم-وال المفطـر علـى الصـائم، وجـاء عنـه  ،الصائم على المفطـر

لوجــود المشـقة، وجــاء عنــه أنــه قــال فـي حــق أنــاس شــق علــیهم الصــیام،  ؛»ام فــي الســفرالبـر الصــی
ــیهم المشــقة، قــال:  فالمشــقة إذا �انــت محتملــة، . »أولئــك العصــاة، أولئــك العصــاة«�عنــي زادت عل

، أمرهــا �عنــي مقبــول، وال ُ�منــع مــن ارتكــاب هــذا العمــل أو ِفعــل هــذا األمــر إذا �ــان مشــقته محتملــة
ي فـي بلـده و�خـرج مـن بیتـه و�غـدو ذي بیتـه تنالـه مشـقة، الـذقة في التكالیف، حتى الواألصل المش

 . الم المؤلف أن المشقات تختلفو�روح هذا تناله مشقة. فمثل هذا یؤ�د �
"فصل: ومنها الفرق بین ما ینقلب �النیـة مـن المباحـات طاعـًة ومـا ال ینقلـب، وذلـك أن  طالب:

صـور فیـه أن ینقلـب إلیـه، فـإن األكـل والشـرب والوقـاع وغیرهـا ما �ان منها خادًما لمأمور �ه تُ 
تسبب في إقامة ما هو ضروري، ال فرق في ذلك بین �ون المتناول في الرتبة العلیـا مـن اللـذة 

عتد �ه إال في أخذه من جهة الحظ، أو مـن والطیب، و�ین ما لیس �ذلك، ولیس بینهما تفاوت �ُ 
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جهـة الحـظ فهـو المبـاح �عینـه، و�ذا أخـذ مـن جهـة اإلذن جهة الخطاب الشرعي، فـإذا ُأخـذ مـن 
 .الشرعي فهو المطلوب �الكل؛ ألنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب"

نعم. �عني األكل إذا �ان لمجرد التلذذ من جهة حظ النفس فقط من غیر أن �ستحضر أنـه یتقـوى 
أن یتقـوى �ـه علـى طاعـة  هذا مباح، لكن إن أخـذه بنیـة صـالحة:ف -جل وعال-�ه على طاعة هللا 

ك، ولتعـرض للهــال ،هللا، وأنـه لـوال هــذا األكـل لمـا اســتطاع أن یتعبـد، ولـوال األكــل والشـرب لمـا �قــي
ها، إذا تصور ألنه ال �ملكها، ومحرم علیه أن یتسبب �ما �ضر  ؛وهو مأمور �المحافظة على نفسه

 . اشرعی�  اهذا صار مطلو�ً 
ر للمطلــوب وطلبــه �القصــد األول، وهــذا التقســیم قــد مــ "ألنــه فــي القصــد الشــرعي خــادم طالــب:

 بیانه في �تاب األحكام. 
مـا إال فإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقال�ه طاعـة؛ إذ لـیس بینه

ان قصد األخذ مـن جهـة الحـظ أو مـن جهـة اإلذن. وأمـا مـا �ـان خادًمـا لمطلـوب التـرك، فلمـا �ـ
ن لـم �صـح انصـرافه إلـى جهـة المطلـوب الفعـل؛ ألنـه إنمـا ینصـرف إلیـه مـمطلوب الترك �الكـل 

عـة، جهة اإلذن، وقد ُفرض عدم اإلذن فیـه �القصـد األول، و�ذا ُأخـذ مـن جهـة الحـظ فلـیس �طا
ر�ها، فلم �صح فیه أن ینقلب طاعًة، فاللعب مثًال لیس في خدمة المطلو�ـات �أكـل الطیبـات وشـ

نى الضـرور�ات ومـا دار بهـا، �خـالف اللعـب فإنـه داخـل �ـالمعفإن هذا داخل �المعنى في جنس 
 في جنس ما هو ضد لها. وحاصل هذا المبـاح أنـه ممـا ال حـرج فیـه خاصـة، ال أنـه مخیـر فیـه

 كالمباح حقیقًة، وقد مر بیان ذلك. 
د وعلى هذا األصل تخرج مسألة السماع المبـاح؛ فـإن مـن النـاس مـن �قـول: إنـه ینقلـب �القصـ

 .إن شاء هللا تعالى" ،ُعرض على هذا األصل تبین الحق فیه طاعة، و�ذا
تفع �ه وال ین ،و�تقوى �ه و�تلذذ �ه، ومنها ما ال �خدم ،السماع، �عني المباحات منها ما ینفع البدن

 لكنه ال �خدمه وال �صلح وال �عینه على شـيء، إذا �ـان �عینـه علـى طاعـة هللا ،البدن، قد یتلذذ �ه
�عـین  �القصد الثـاني، لكـن إذا �ـان ال او�كون مطلو�ً  ،لى طاعة هللا ینقلب عبادةفبنیة التقوي �ه ع

 ،ةوال �ســتفید منــه، هـذا یبقــى فـي حیــز اإل�احــ ،وال �قــوي بدنـه ،یتلـذذ �ــه فقـط وال �عینــه علــى طاعـة
 . �القصد األول وال �القصد الثاني لكن ال ُ�طلب ال

مـر أنـه  الترك مطلوب الترك �القصـد األول، فقـد"فإن قیل: إذا سلمنا أن الخادم لمطلوب  طالب:
تنشــیط �صــیر مطلــوب الفعــل �القصــد الثــاني، فاللعــب والغنــاء ونحوهمــا إذا ُقصــد �اســتعمالهما ال

ثـل على وظائف الخدمة والقیام �الطاعة، فقد صارت على هذا الوجـه طاعـة، فكیـف �قـال: إن م
 هذا ال ینقلب �النیة طاعة؟ 

ه النشـاط علـى الطاعـة لـیس مـن جهـة مـا هـو لعـب أو غنـاء، بـل مـن فالجواب: إن اعتبار وجـ
جهة ما تضمن من ذلك، ال �القصد األول، فإنه استوى مع النـوم مـثًال، واالسـتلقاء علـى القفـا، 
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واللعب مع الزوجة فـي مطلـق االسـتراحة، و�قـي اختیـار �ونـه لعًبـا علـى الجملـة أو غنـاًء تحـت 
من اختیاره فهو سعي في حظه فال طلب، و�ن أخذه من جهـة حكم اختیار المستر�ح، فإذا أخذه 

الطلب فال طلب في هذا القسم �ما تبـین. ولـو اعُتبـر فیـه مـا تضـمنه �القصـد الثـاني، لـم �ضـر 
اإلكثار منه والدوام علیـه، وال �ـان منهی�ـا عنـه �الكـل؛ ألنـه قـد تضـمن خدمـة المطلـوب �الفعـل، 

 .ناه على خالف ذلك؛ هذا خلف"فكأن �كون مطلوب الفعل �الكل وقد فرض
هـل فنعم. �عني ما �ستفاد منه أصًال، مثل السماع الذي ذ�ره واللهو والعبث، هـذا مـا �سـتفاد منـه، 

م لــ�خـدم مــا هــو طاعــة؟ مــا �خــدم. �عنــي غا�ــة مــا �قـال فیــه أنــه إذا �ــان مــا ُیتلــذذ �ــه أنــه مبــاح إذا 
 إال االموسیقیة، فإنه و�ن �ان أصـله مباًحـ�قترن �ه ما جاء النص على تحر�مه، �اآلالت المحرمة 

 . نتقل من حیز اإل�احة إلى التحر�مأنه إذا اقترن �ما �قتضي التحر�م ا
ــنفس علــى الطاعــة، فكمــا  طالــب: ــا لتنشــیط ال ن أ"و�نمــا �صــیر هــذا شــبیًها �فعــل المكــروه طلًب

 ما �ان في معناه أو شبیًها �ه. المكروه بهذا القصد ال ینقلب طاعة، �ذلك
ألناس �كثـرة المـال، مـع علمـه �سـوء عـاقبتهم فیـه،  ملسو هيلع هللا ىلصفصل: ومنها بیان وجه دعاء النبي 

، ، ثـم دعـا لـه �عـد ذلـك»قلیـل تـؤدي شـكره خیـر مـن �ثیـر ال تطیقـه«كقوله لثعلبـة بـن حاطـب: 
 ى مـا تقـدمفیقول القائل: لو �ان عنده أن �ثرة المال �ضر �ه فِلَم دعا له؟ وجواب هـذا راجـع إلـ

فـي  ءه له إنما �ان من جهة أصل اإل�احة في االكتساب أو أصل الطلب، فال إشكالمن أن دعا
 .له" -علیه الصالة والسالم-دعائه 

وضــعفها شــدید، وعلــى مــا قیــل ثعلبــة بــن حاطــب هــذا  ،قصــة ثعلبــة هــذه مضــعفة عنــد أهــل العلــم
ْن َفْضـِلِه آَتاَنـا ِمـ للااََّ َلـِئنْ {َوِمـْنُهْم َمـْن َعاَهـَد بدري، وقصته المنسوجة هذه فیها أنه هو سبب نـزول: 

{ َقنَّ ــدَّ  ]، وال٧٧ة: [التو�ــ }ى َیــْوِم َیْلَقْوَنــهُ {َفــَأْعَقَبُهْم ِنَفاًقــا ِفــي ُقُلــوِ�ِهْم ِإَلــ]، وأنــه نــافق: ٧٥[التو�ــة:  َلَنصَّ
 . شك أن هذه قصة �اطلة

 ."ومثله التحذیر من فتنة المال" طالب:
یــه عل-، مــع أن المــال فتنــة، فكــذلك الولــد فتنــة. وقــد ُحبــب إلیــه لكنــه دعــا ألنــس �كثــرة المــال والولــد

مشــغلة تشــغل اإلنســان عــن  مــن دنیانــا النســاء، ومــع ذلــك فتنــة، هــي فتنــة �عنــي -الصــالة والســالم
 . طاعة ر�ه

إن أخـوف مـا «"ومثله التحذیر من فتنة المال مع أصل مشروعیة االكتساب له، �قولـه:  طالب:
ــا �خــرج هللا ــیكم م ــات األرضأخــاف عل ــم مــن بر� ــال: . » لك ــات األرض؟ ق ــا بر� ــل: وم زهــرة «قی

ال �ــأتي الخیـر إال �ـالخیر، و�ن هــذا المـال حلــوة «قیـل: هــل �ـأتي الخیـر �الشــر؟ فقـال: . »الـدنیا
فأعطـاني، ثـم سـألته فأعطـاني، ثـم  ملسو هيلع هللا ىلصالحدیث. وقال حكیم بـن حـزام: سـألت النبـي  »خضرة

المكثـرون هـم األقلـون «الحـدیث، وقـال:  »خضرة حلوةإن هذا المال «سألته فأعطاني، ثم قال: 
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عـن أصـل  الحدیث. وما أشبه ذلك مما أشار �ه إلى التحذیر مـن الفتنـة، ولـم ینـهَ  »یوم القیامة
 .االكتساب المؤدي إلى ذلك"

مــن أجلــه، وهــو تحقیــق العبود�ــة بــل جــاء األمــر �ــه �القــدر الــذي �ســتعین �ــه علــى تحقیــق مــا ُخلــق 
ْنَیا}: -جـل وعـال-ولذلك قـال هللا ، -جل وعال -هلل ]. ال ٧٧ص: [القصـ {َوَال َتـْنَس َنِصـیَبَك ِمـَن الـدُّ

�جوز لإلنسان أن ینظر في بیته و�نتظر الناس یتصدقون علیه وهـو قـادر علـى االكتسـاب، بـل ال 
 . و�رتفع بذلك عن الحاجة إلى الناسبد أن �كتسب 

ة، بناًء لك، وال عن الزائد على ما فوق الكفا�"ولم ینه عن أصل االكتساب المؤدي إلى ذ طالب:
لـذلك على أن األصل المقصود في المال شرًعا مطلوب، و�نما االكتساب خـادم لـذلك المطلـوب، ف
فلـم  كان االكتساب من أصـله حـالًال إذا ُروعیـت فیـه شـروطه، �ـان صـاحبه ملی�ـا أو غیـر ملـي،

بعـي، األصل؛ ألن الطلب أصـلي، والنهـي ت ُ�خرجه النهي عن اإلسراف فیه عن �ونه مطلوً�ا في
أصـحا�ه �عملـون فـي جمیـع مـا �حتـاجون إلیـه فـي  ملسو هيلع هللا ىلصفلم یتعارَضـا، وألجـل هـذا تـرك النبـي 

 .دنیاهم لیستعینوا �ه، وهو ظاهر من هذه القاعدة، والفوائد المبنیة علیها �ثیرة"
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 .......  قوله طالب:
  ین؟أ

 .......  طالب:
 ، ومطلوب االكتساب سواء �ان عنده ما ینفق �ه على نفسه أو لیس عنده شيء ینفقه.نعم

 .......  طالب:
 . ي عنده مالذ، الملي ال"ملي"
 .......  طالب:

 أوالده �شغلونه.أم �شغل، 
 .......  طالب:

 فیه؟ ماذا ، نعم
 .......  طالب:
 �ظهـر أن هـذا ،و�نـوي �ـه إنفاقـه فـي سـبیل هللا ،�كتسـب المـال، ما �خالف، المكاثر هو الذي نعم

 مأجور.


