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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 فـي الـدرس الماضـي: "حتـى تعرفـون"، فـإن لـم �كـن هـذا وقع في المطبـوع فیمـا قـرئ هذا �قـول: 

قرأ  ة، فقدسهًوا من الطا�ع أو الناسخ، فقد جاء رفع الفعل المضارع �عد (حتى) في قراءة َسْبعیَّ 
ُسوُل}نافع:    .{َ�ُقوُل}]، برفع ٢١٤[البقرة:  {َوُزْلِزُلوا َحتَّى َ�ُقوُل الرَّ

و، ولهــا شــواهد فــي العر�یــة: (أن تقــرآن علــى أســماء والمســألة معروفــة ومشــار إلیهــا فــي �تــب النحــ
و�حكمــا)، �عنــي إلغــاء عمــل الناصــب، هــذا موجــود. لكــن الكــالم العــادي الــذي ال ُ�ضــطر إلیــه ال 

یح أو �شعر مـن �ـالم العـرب، �ـأتي فـي �ـالم �حتمـل أنـه مـن ناسـخ أو غلـط مـن ح�أتي بنص ص
عــدة أن (حتــى) و(أْن) تنصــبان الفعــل مصــنف، مثــل هــذا مــا ُتجــرى علیــه مــا خــالف القواعــد، القا

 ...المضــارع، ومتــى ُیتــأول أو ُیلجــأ إلــى خــالف هــذا األصــل؟ إذا وقــع فــي نــص، ال تســتطیع أن
شـيء، هـذا أصـل. لكـن  أوخالف القاعدة،  أو�عني إذا ُوجد في قراءة ما تستطیع أن تقول: شاذ، 

مصــنف، فإنـه ُ�جــرى علــى  فـي �ــالم منثـور �حتمــل أن �قــع السـهو والخطــأ مـن ناســخ أو حتــى مـن
 القواعد و�صحح علیها.

 فــي الرســالة لإلمــام الشــافعي الشــیخ أحمــد شــاكر لمــا حققهــا وقــد اعتمــد علــى نســخة الر�یــع الــراوي  
عن اإلمام الشافعي، أ�قـى �ـل مـا �ـان علـى مـا �ـان، لمـاذا؟ ألن الشـافعي حجـة فـي لغـة العـرب، 

ـــى أن ینقـــل �ـــالم و�ن �ـــان �حتمـــل الســـهو والخطـــأ،  ،وتلمیـــذه الر�یـــع ـــك هـــو أقـــرب إل لكـــن مـــع ذل
الخطأ ُ�صـحح،  أنالشافعي �حروفه. أما ما عدا ذلك ممن ال ُ�حتج �كالمه، الخطأ خطأ، األصل 

مـع  ثـم ُنسـخ، ،ثـم ُنسـخ ،زاد احتمال الخطـأ، الكتـاب إذا ُنسـخ ،إضافًة إلى أنه �لما �ثرت الوسائط
رج ُنســخ الكتــاب ثــم ُنســخ ولــم ُ�قاَبــل ثــم نســخ خــأنهــم �شــترطون المقابلــة علــى األصــل، وقــالوا: إذا 

 وتتكرر في أخطائهم.  ،أعجمی�ا، �عني من األخطاء التي یتداولها النساخ
 .نعم

 �سم هللا الرحمن الرحیم. طالب:
 عین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 
 حاضر�ن والمستمعین، برحمتك �ا أرحم الراحمین.اللهم اغفر لنا ولشیخنا ولل 

"المســألة العاشــرة: النظــر فــي مــآالت األفعــال معتَبــر مقصــود  :-رحمــه هللا تعــالى-قــال المؤلــف 
شرًعا �انت األفعال موافقًة أو مخالفًة، وذلك أن المجتهد ال �حكم على فعل من األفعال الصادرة 

عد نظره إلى ما یؤول إلیه ذلك الفعل، مشروًعا لمصلحة عن المكلفین �اإلقدام أو �اإلحجام إال �
فیه ُتستجلب، أو لمفسدة ُتدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد فیه، وقد �كـون غیـر مشـروع 
لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع �ه، ولكن له مآل على خـالف ذلـك، فـإذا أطلـق القـول فـي 

مفسـدة تسـاوي المصـلحة أو تز�ـد فیـه إلـى  األول �المشروعیة، فر�ما أدى اسـتجالب المصـلحة
علیها، فیكون هذا مانًعا من إطالق القول �المشروعیة، و�ذلك إذا أطلق القول في الثاني �عدم 
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المشروعیة ر�مـا أدى اسـتدفاع المفسـدة إلـى مفسـدة تسـاوي أو تز�ـد، فـال �صـح إطـالق القـول 
عـذب المـذاق محمـود الِغـب، جـاٍر  �عدم المشروعیة، وهو مجال للمجتهد صعب الورود، إال أنـه

 .على مقاصد الشر�عة"
الحمـــد هلل رب العــــالمین، وصـــلى هللا وســــلم و�ـــارك علــــى عبـــده ورســــوله، نبینـــا محمــــد وعلـــى آلــــه 

 وأصحا�ه أجمعین.
اج فــي �ــالم فــي غا�ــة األهمیــة ممــا ُ�حتــاج إلیــه، َ�حتــ -رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد، فیقــول المؤلــف 
اج و�حتــاج إلیــه األب فــي تر�یــة أوالده، والمعلــم فــي تعلــیمهم، بــل �ــل �حتــ إلیــه مــن یــزاول الفتــوى،

 إلیه.
لــو أن شخًصــا اســتفتى عالًمــا وقــال: إن ولــدي یر�ــد أن یــذهب إلــى مدرســة مســائیة ُتــدرس علوًمــا  

شـــرعیة؟ المصـــلحة ظـــاهرة، لكـــن لـــو ُعـــرف أو غلـــب علـــى ظـــن مـــن ُ�ستشـــار أو ُ�ســـتفتى أن هـــذه 
الونــه قبــل أن یــدخل أو �عــد أن �خــرج، و�نالــه مــن الشــرور أكثــر ممــا المدرســة حولهــا شــباب �جت

مــاذا �كــون موقــف المفتــي؟ المنــع، مــع أنهــا مصــلحة ظــاهرة، المنــع. فــي ف�حصــله مــن المصــلحة، 
السابق َ�ستفتي األب فیقول: إن ولده مقصر في الصالة مـع الجماعـة، أو ال �صـلي مـع الجماعـة 

یـت. . �قـال لـه: اطـرده مـن الباآلن بیننـامـا لمفاسد مـا هـي مثـل أصًال. في السابق �انت الجرائم وا
نـه إذا وقد �قول: إنه ال �صلي �الكلیة، فیقال له: ما وراء هـذا فسـاد، اطـرده عـن البیـت. والنتیجـة أ

ال بد أن �ستجیب لطلـبهم. لكـن فـي وقتنـا الحاضـر، هـل فغابت الشمس رجع إلى أهله، و�ذا رجع 
طین ه المراهق إنه ال �صلي، �قال: اطرده من البیت؟ �م یتلقفه من شـیا�قال لوالد �ستفتي عن ولد

اإلنــس فــي االســتراحات وفــي غیرهــا مــن البــراري والقفــار؟ ومــاذا �صــنعون؟ ومــا یترتــب علــى هــذا 
 التلقف من مفاسد؟

فـي  اإلنسان ینظر فیما یؤول إلیـه األمـر فیمـا ُ�فتـى �ـه مـن إقـدام أو إحجـام. فـالنظر فـي المـآالت 
نع دخول وسائل اإلعالم إلى البیت حتى الجراید ألهمیة. شخص حر�ص وصاحب تحرٍّ ومة اغا�

ن اآلن �كثـرة، لكـ اوموجـودً  والتلفز�ونات والقنوات، �منعها �الكلیـة. �ـان هـذا إلـى وقـت قر�ـب مقبـوًال 
المقـاهي؟ ولـیس هــذا  ذه�حصـل فـي هـمـاذا حصـل؟ منعـوا مـن القنـوات وذهبـوا إلـى المقــاهي، مـاذا 
 ي فیهــا حر�ــة وقــد �كــون فیهــا دعــوة إلــىتــلــى اســتجالب القنــوات اإل�احیــة والرر علــى اإلقــدام ع�مبــ

 وزندقة، هذه أمور ال تجوز �حال مهما ترتب على ذلك من مفاسد. ،إلحاد
 نع دخـول اإلنترنـت فـي بیتـه، فـاألوالد �طلعـون علـىل �قال: أن شخًصا من هذا النوع مأقرب مثا 

الشـبكة مـن الجیـران تجـيء. سـقط واحـد وتكسـر مـن األوالد!  مـن أجـل؟ من أجل ماذاسور البیت، 
 .؟ أعطوني حال� أم ماذا أفعلنعهم موأالطر�قة  ذه على هأ�قى  ما الحل؟�قول: 

فمثل هذه األمور ال سیما في وقتنا الحاضر، فیها نوع إشكال. صحیح أن اإلنسان ألـزم مـا علیـه  
{َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنـوا ُقـوا َأْنُفَسـُكْم َوأَْهِلـیُكْم َنـاًرا َوُقوُدَهـا ده: نجاة نفسه، ثم �سعى إلى نجاة من تحت ی
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]. فمثـل هـذه المسـألة ومـا �تبـه المؤلـف فیهـا، �حتـاج طالـب العلـم أن ٦[التحر�م:  النَّاُس َواْلِحَجاَرُة}
م، �فتي فـي أمـور �قرأها �عنا�ة، وأن �طبقها بدقة. ونسمع ممن ُ�فتي ممن �غفل عن مثل هذا الكال

لو ُنظر إلیها مجردة لكان األمر فیها سهًال، قد �قال �الجواز. لكن نظًرا إلى ما تؤول إلیه و�ترتـب 
 علیها من مفاسد �برى، ُتمنع.

ر�ـة نانسمع أ�ام الصبا من أهل الحسبة، سمعنا، بل رأینا من �منع الدراجـة للطفـل، وأن الدراجـة ال 
ــت، لكــن ینظــرون إلــى المــآمــجــتهم؟ �ــانوا ُیر ح ومــاي هــي الــد�اب. تــأشــد، ال ل، ون �التشــدد والتَّزمُّ

ا الطفــل إذا ر�ــب دراجــة، و�انــت البلــدان صــغیرة، القفــار قر�بــة �صــل إلیهــا �الدراجــة، وأمـــ ،الولــد
بلده  توصله إلى بلد آخر مجاور، ثم ماذا �صنع هذا الشاب إذا انتقل منفالد�اب  ،الدراجة النار�ة

 شرور موجودة، والشواهد موجودة، �ان الناس �قولون: مضیقین على النـاس بهـذهإلى بلد آخر، وال
ي �منــع مثــل هــذه األمــور ُ�ضــحك ذیقــة نظــر فــي المــآالت. اآلن صــار الــالطر�قــة، وهــو فــي الحق

 إنهــا صــواب مائــة �المائــة؛ ألن :علیــه، أو حتــى مــن یتحــدث فیهــا، مــع أن لهــا وجًهــا، أنــا ال أقــول
و�ذهبون بهـا  ،لى مثل هذه األمور في قضاء حوائج أهلیهم أو حوائجهم�عض الصغار �حتاجون إ

 إلى المدارس، لكن المنع له وجه من تلك الجهة. فهذا نظر في المآالت على ما قال المؤلف.
�عنـي  ،"النظر في مـآالت األفعـال معتبـر مقصـود شـرًعا �انـت األفعـال موافقـة أو مخالفـة"�قول: 

 لمنع.ُ�فتى فیها �اإل�احة أو �ا
ال إلحجـام إ"وذلك أن المجتهد ال �حكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفین �اإلقدام أو �ا

هـذا قبـل ، �عنـي الـذي أثـار قضـیة قیـادة المـرأة للسـیارة، و �عد نظره إلـى مـا یـؤول إلیـه ذلـك الفعـل"
یـادة الجمـل. ثالثین عاًما في صحیفة من الصحف أجرت معه مقابلة، وقال: إنها ال تختلف عن ق

ي ي ینظر لیرى السبب في منع أهل العلم فـذ؟ �ِهللا ما نظر في المآالت، والهل نظر في المآالت
انیــة، ثســیارة فــي بیــتهم وســیارة  اقیــادة المــرأة، ینظــر فــي البلــدان المجــاورة. �عنــي لــو أن امــرأة عنــده

سـیارة : أنـا أقـدم الالمـرأة  أراد صاحب السیارة المتقدمة أن �خرج من البیت وهـذه سـادة علیـه، وقالـت
قـد و  ،وقد تخرج عـن البلـد إلى الخارج،؟ مثل قیادة الجمل. لكن تخرج ًئاشیحد أ�قول هل وأؤخرها، 

 �حصل لها عطل، ماذا یتعرض لها من الشرور والمغرضون ممن في قلبه مرض؟ 
ُهنَّ ِمـْن َفاْسـَأُلو  نَّ َمَتاًعا{َوِ�َذا َسَأْلُتُموهُ : -علیه الصالة والسالم-�عني في وقت التنز�ل وفي عصره 

فــــي ]، و ٥٣[األحــــزاب:  }{َذِلُكــــْم َأْطَهــــُر ِلُقُلــــوِ�ُكْم َوُقُلــــوِ�ِهنَّ ]، والعلــــة: ٥٣[األحــــزاب:  َوَراِء ِحَجــــاٍب}
 ؟ الذي في قلبه مرض؟ ماذاالتعلیل اآلخر: لئال، 

 ].٣٢[األحزاب:  {َفَیْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض}طالب: 
لــك الوقــت ]. �ــم نســبة مــن فــي قلــو�هم مــرض فــي ذ٣٢[األحــزاب:  َمــَع الَّــِذي ِفــي َقْلِبــِه َمــَرٌض}{َفَیطْ 

 إلى من في قلو�هم مرض في وقتنا؟ 
 نسبة. هما فی طالب:
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ــ ــ همــا فی ــ هنســبة، مــا فی ــذِ مقارنــة. فــإذا �ــان الحــذر هنــاك:  هنســبة أبــًدا وال فی ــِه ي ِفــي َقلْ {َفَیْطَمــَع الَّ ِب
 ]، والمنــع: لــئال �طمــع الــذي فــي قلبــه مــرض، فمــاذا عــن وقتنــا؟ والنســاء مــا٣٢: [األحــزاب َمــَرٌض}

ســلمنا حتــى فــي مــواطن العبــادة، فضــًال عــن �ونهــا تر�ــب الســیارة وتمشــي فــي البــراري وال عنــدها 
أحد، ورأینا من تخرج برحلة ونزهة خارج البلد مع سـائق. �لـه شـر، سـواء ذهبـت بنفسـها أو ذهبـت 

كن وجود السـائق فیمـا بـین النـاس مـع جمـع مـن النسـوة أخـف مـن �ونهـا تقـود �السائق، �له شر. ل
 بنفسها.

على �ل حـال النظـر فیمـا یـؤول إلیـه األمـر ومـا یترتـب علیـه مـن مفاسـد، هـذا ال بـد منـه فـي حـق 
  من أراد أن یتصدى لفتوى الناس.

قــوا ، الــذین حق"إال �عــد نظــره إلــى مــا یــؤول إلیــه ذلــك الفعــل، مشــروًعا لمصــلحة فیــه ُتســتجلب"
درأ، ُتـ"فقـد �كـون مشـروًعا لمصـلحة فیـه ُتسـتجلب، أو لمفسـدة : االكتاب �لهم قالوا إنه فیه سقطً 

 ، �عني لو �ان في مصلحة مثل المثال الذي ذ�رنـاه: هـذاولكن له مآل على خالف ما قصد فیه"
 رة ممـا ذ�رنـاه.الذي یر�د أن یلحـق ابنـه فـي مدرسـة یـتعلم العلـم، لكـن یترتـب علـى ذلـك شـرور �ثیـ

وعلــى البــالغین واجــب �ــأثم  ،اآلن الخــروج إلــى المســجد للصــالة مــع الجماعــة ال شــك أنــه مطلــوب
د و�تعو  ،هو األصل أن ُیر�ى على هذه العبادة ،بتر�ه، لكن �النسبة لحق األطفال األمر فیه أخف

 یتعرض لمفاسد �برى؟سعلیها، لكن إذا �ان 
ن تـــرك إ :قـــد�م الحظـــر أو األمـــر إذا تعارضـــا. مـــنهم �قـــولوذ�رنـــا فـــي دروس �ثیـــرة فـــي مســـألة ت 

المـأمور أعظــم مــن فعــل المحظــور، وهــذا یرجحــه شــیخ اإلســالم، والجمهــور علــى العكــس: أن تــرك 
اإلســـالم؟ �قـــول: حجـــة شـــیخ اإلســـالم أن  شـــیخ المحظـــور أولـــى مـــن فعـــل المـــأمور. طیـــب حجـــة

عصـیة إبلـیس أشـد. هـل ُینظـر معصیة آدم فعل محظـور، ومعصـیة إبلـیس تـرك مـأمور، صـارت م
 ؟-جل وعال-إلیها مجردة بهذه الطر�قة، أو لما تبعها من الكبر والمصادمة ألمر هللا 

علــى �ــل حــال، ضــر�نا مثــاًال فــي ذلــك الوقــت أن صــالة الجماعــة واجبــة فــي المســجد، وفــرق بــین  
وال �سـتطیع  ،من في طر�قه إلى الصالة في المسجد من یزاول �عض المحرمات �بـائع خمـر مـثالً 

یهمـا اإلنكار علیه، و�ین من في طر�قه إلى المسجد �غي وعلى �ابها ظـالم ُیلزمـه �ـالوقوع علیهـا، أ
 أو العكس؟  اولو ارتكبت محظورً  ،ألنك فعلت مأموًرا ؛أعظم؟ تروح المسجد وتقع على هذه البغي

 .العكس طالب:
ن مــن المحظــورات مــا �صــل إلــى والصــواب فــي هــذه المســألة أنــه ُینظــر فــي �ــل مســألة �عینهــا؛ أل

الشرك، ومن المأمورات ما �صل تر�ه إلى الكفر �ترك الصالة، ومنها مـا هـو دون ذلـك �مراحـل، 
إلــى أن �صــل األمــر إلــى األمــور الیســیرة التــي قــد تصــل إلــى حــد االســتحباب فــي المــأمورات أو 

: -یـه الصـالة والسـالمعل-الكراهیة في المحظورات، فلیست على حد واحـد. والحـدیث الثابـت عنـه 
؟ مـا مـاذا، هذا یدل على »إذا أمرتكم �أمر فأتوا منه ما استطعتم، و�ذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه«
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ـــه اســـتثناء للنهـــي:  ـــاجتنبوه«فی ـــى أن تـــرك »ف ـــه احـــتج اإلمـــام أحمـــد عل ، هـــذه حجـــة الجمهـــور، و�
ه المسـألة غیـر المحظور أولى مـن فعـل المـأمور عنـد التعـارض. وعلـى �ـل حـال اإلطـالق فـي هـذ

 . و�نما ُینظر إلى �ل مسألة �عینهاسائغ، 
 .......  طالب:

 ین؟ أ
 .......  طالب:

هو األمر �الشيء نهي عن ضده، إذا ما �ان له إال ضـد واحـد، أمـا إذا �ـان لـه أضـداد؟ إذا �ـان 
ضـد ومـاذا ، »إذا دخل أحد�م المسجد فـال �جلـس حتـى �صـلي ر�عتـین«له أضداد متعددة؟ اآلن: 

 الجلوس؟ 
 .......  القیام طالب:

 كم له من ضد؟ 
 أضداد. طالب:

ألنــه مــا هــو ضــد الجلــوس، ضــده القیــام. فــإذا  ؛أضــداد، لــه أضــداد، حتــى قــال �عضــهم: �ضــطجع
 قال: ما علیك شيء؟  أواضطجع، دخل المسجد واضطجع أدى السنة 

 .......  طالب:
 أ عنها أنت تحتاج أن تراجعها.المسألة أنت عندك أصل المسألة، لكن فروعها وما ینش

ُقصـد  "فقد �كون مشروًعا لمصلحة فیه ُتستجلب، أو لمفسدة ُتدرأ، ولكن له مآل على خالف ما
، فیــه مصــلحة، واألصــل فیــه قــد �كــون األصــل فیــه اإل�احــة لهــذه المصــلحة. لكــن فــي هــذه فیــه"

 . یها آثارالمسألة أو في هذه القضیة �عینها ترتب عل
 .......  اإلسالم كالم شیخ طالب:

ـــه مـــا اســـتطعتم«لكـــن الحـــدیث:  ـــأتوا من ـــأمر ف ـــول »إذا أمـــرتكم � ـــة، وهـــو ق ـــه مثنو� ؟ والنهـــي مـــا فی
 الجمهور على �ل حال، واإلمام أحمد أول من استدل �الحدیث.

"ولكن له مآل على خالف ما قصد فیه، وقد �كون غیر مشروع لمفسدة تنشـأ عنـه أو مصـلحة 
أدى  لى خالف ذلك، فإذا أطلـق القـول فـي األول �المشـروعیة، فر�مـاتندفع �ه، ولكن له مآل ع

 اســتجالب المصــلحة فیــه إلــى مفســدة تســاوي المصــلحة أو تز�ــد علیهــا، فیكــون هــذا مانًعــا مــن
 إطــالق القــول �المشــروعیة، و�ــذلك إذا أطلــق القــول فــي الثــاني �عــدم المشــروعیة ر�مــا أدى

هـو د، فـال �صـح إطـالق القـول �عـدم المشـروعیة، و استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تز�
 .مجال للمجتهد صعب المورد"

أعلـى المصـالح، ولـو ترتـب تحصـیل ألنـه مطلـوب  ؛معروفـة الموازنة بین المصالح والمفاسـدنعم،  
 او اإلنسـان المجتهـدأن على ذلك دفـع أدناهـا، والعكـس فـي المفاسـد، إال أنـه عـذب المـذاق، �عنـي 
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دفـع هـذه  هوأفتـى علـى مقتضـى هـذا، تجـده ارتـاح، نعـم، ارتـاح إلـى أنـ ،ذاتوصل إلى شـيء مـن هـ
 المفسدة وحصل المصلحة العلیا.

 ."جاٍر على مقاصد الشر�عة"، �عني العاقبة. "محمود الغب"
 .نعم، "والدلیل على صحته أمور"

د، امشـروعة لمصـالح العبـ -كما تقدم-"والدلیل على صحته أمور؛ أحدها: أن التكالیف  طالب:
آلخــرة ومصــالح العبــاد إمــا دنیو�ــة و�مــا أخرو�ــة. أمــا األخرو�ــة، فراجعــة إلــى مــآل المكلــف فــي ا

 لیكون من أهل النعیم ال من أهل الجحیم.
مسـبَّبات لمقـدمات لنتـائِج المصـالح، فإنهـا أسـباب  -إذا تأملتهـا-وأما الدنیو�ة، فـإن األعمـال  

ب، ب، فاعتباُرهـا فـي جر�ـان األسـباب مطلـو هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآالت األسبا
 .وهو معنى النظُر في المآالت"

 "معنى"، "معنى"؟
 ."وهو معنى النظِر في المآالت" طالب:
 نعم. 

ول عنـد الـدخ "ال �قال: إنه قد مر في �تاب األحكام أن المسـبَّبات ال یلـزم االلتفـات إلیهـا طالب:
 ر الكـالمبد من اعتبـار المسـببات فـي األسـباب، ومـ في األسباب؛ ألنا نقول: وتقدم أ�ًضا أنه ال

 .في ذلك والجمع بین المطلبین، ومسألتنا من الثاني ال من األول"
. قد تكون األسباب والمقدمات لها أ�ًضـا أسـباب ومقـدمات، واألسـباب الثانیـة لهـا أسـباب ومقـدمات

لمـاء و�ـذل مـا �سـتطاع عندنا الصالة غا�ة، من وسائلها الوضوء، ومن وسـائل الوضـوء تحصـیل ا
لتحصـــیله، فهـــذه أســـباب ألســـباب، وأ�ًضـــا لتحصـــیل المـــاء أســـباب وهـــو الحصـــول علـــى المـــال، 
والحصـول علـى المـال لـه أســباب، و�ـل مـا قـرب الســبب مـن الغا�ـة قـرب مــن حكمهـا، �ـل مـا �ُعــد 

ذهــب �ُعــَد مــن حكمهــا. ولــذلك قــد �كــون مــن األســباب البعیــدة مــا ال أثــر لــه، مثــل الوضــوء �إنــاء 
ألن األســباب لهــا أحكــام الغا�ــات، ال هــو  ؛مــثًال، ولــذلك �ختلفــون فیــه ألنــه مــا هــو �ســبب مباشــر

ســبب لســبب: الوعــاء ســبب لحفــظ المــاء الــذي ُیتوضــأ �ــه، وهكــذا. قــد �كــون تحصــیل المــال الــذي 
 .إلناء من شبهة أو من حرام، وهكذااشتري �ه الماء وا

یـره علـى ؛ ألنها راجعة إلى المجتهد الناظر في حكـم غ"ومسألتنا من الثاني ال من األول طالب:
تقـدم  البراءة من الحظوظ، فإن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم علـى أفعـال المكلفـین، وقـد

ار أن الشــارع قاصــد للمســبَّبات فــي األســباب، و�ذا ثبــت ذلــك لــم �كــن للمجتهــد بــدٌّ مــن اعتبـــ
 المسبَّب، وهو مآل السبب. 

ــانى: أن مــآال ــرت فهــو والث ــإن اعُتب ــرة، ف ــر معتب ــرًة شــرًعا أو غی ــون معتب ــا أن تك ــال إم ت األعم
المطلوب، و�ن لـم ُتعتبـر أمكـن أن �كـون لألعمـال مـآالٌت مضـادة لمقصـود تلـك األعمـال، وذلـك 
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غیــر صــحیح؛ ِلمــا تقــدم مــن أن التكلیــف لمصــالح العبــاد، وال مصــلحة ُتتوقــع مطلًقــا مــع إمكــان 
 .د"وقوع مفسدة تواز�ها أو تز�

هنـــاك مـــآالت غیـــر معتبـــرة للشـــارع، فـــي طلـــب العلـــم الشـــرعي أو الحفـــظ للقـــرآن یرتَّـــب علـــى ذلـــك 
مكافآت وجوائز، هل هذا من المآالت المعتبرة في الشرع، أو من �اب حث الطالب على االجتهاد 

ل بـوالطلب واالستمرار في الطلب، لكن لیس �المآل المعتبر شـرًعا لینظـر إلیـه و�ـؤثر فـي الفتـوى، 
 العكس: إذا ُنظر إلیه أخل �اإلخالص الذي هو شرط لقبول هذا العمل الصالح. نعم.

�فعـل  "وأ�ًضا فإن ذلك یؤدي إلى أن ال نتطلب مصلحًة �فعـل مشـروع، وال نتوقـع مفسـدةً  طالب:
 ممنوع، وهو خالف وضع الشر�عة �ما سبق.

 .والثالث" 
أمــا الــذي ال ینظــر ال إلــى مصــالح وال األصــل فــي وضــع الشــر�عة جلــب المصــالح ودرء المفاســد، 

 هذا خالف وضع الشر�عة.فإلى درء مفاسد، 
 ."والثالث"نعم:  

وعیة، "والثالــث: األدلــة الشــرعیة واالســتقراء التــام أن المــآالت معتبــرة فــي أصــل المشــر  طالــب:
ة: [البقـر  َلَعلَُّكـْم َتتَُّقـوَن} ْن َقـْبِلُكمْ ِمـیَن لَّـذِ {َ�ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َواكقوله تعالى: 

٢١"[. 
، مــن و�ــذلك الحــج ، و�ــذلك الصــیام و�ــذلك الصــالة{اْعُبــُدوا َر�َُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم}المــآل فــي العبــادة: 

، هـذه النها�ـة ْم َتتَُّقـوَن}ُكْم َلَعلَُّكـلِ َن ِمـْن َقـبْ {اْعُبـُدوا َر�َُّكـُم الَّـِذي َخَلَقُكـْم َوالَّـِذی، {َلَعلَُّكْم َتتَُّقـوَن}؟ ماذاأجل 
ـَیاُم �َ  َعَلـْیُكمُ {َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا ُ�ِتـبَ وهذه النتیجة من العبادة. وأ�ًضا فـي الصـیام �ـذلك:  َمـا  الصِّ

تحصـیل التقـوى، هـذا  صـیامة مـن ال]، فالفائد١٨٣[البقرة:  ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}
 َك َخْیـــٌر}{َوِلَبـــاُس التَّْقـــَوى َذِلـــوصـــیة هللا لألولـــین واآلخـــر�ن، وهـــي لبـــاس المـــؤمن:  هـــوي ذالمـــآل الـــ

 ].٢٦[األعراف: 
ـَل ِفـي وأ�ًضا في الحج:   َر ْیـِه َوَمـْن َتـَال ِإْثـَم َعلَ ْوَمْیِن َفـَیـ{َواْذُكُروا للااََّ ِفي َأ�َّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمـْن َتَعجَّ َأخَّ

ــِن اتََّقــى} ــِه ِلَم ــَم َعَلْی ــَال ِإْث مــن حــج فلــم «یهــا: ]، هــذه الغا�ــة، والتقــوى هــي المشــار إل٢٠٣[البقــرة:  َف
ــِه}، وهنــا قــال: »یرفــث ولــم �فســق، رجــع مــن ذنو�ــه �یــوم ولدتــه أمــه ــَم َعَلْی ــَال ِإْث ]، ٢٠٣: [البقــرة {َف

والمنكــر، منهــا أن تنهــى عــن الفحشــاء �عنــي یرتفــع عنــه اإلثــم. وقــل مثــل هــذا فــي الصــالة، الغا�ــة 
 .وحقیقة ذلك لزوم التقوى 

ــِذیَن ِمــْن َقــْبِلُكْم َلَعلَُّكــْم َتتَُّقــوَن}"وقولــه:  طالــب: ــَیاُم َ�َمــا ُ�ِتــَب َعَلــى الَّ [البقــرة:  {ُكِتــَب َعَلــْیُكُم الصِّ
] اآل�ـة، ١٨٨[البقـرة:  وا ِبَها ِإَلـى اْلُحكَّـاِم}{َوَال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِ�اْلَباِطِل َوُتْدلُ ]، وقوله: ١٨٣

ـِر�َن ] اآل�ـة، وقولـه: ١٠٨[األنعـام:  {َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن للااَِّ}وقوله:  {ُرُسـًال ُمَبشِّ
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ُســِل} ــٌة َ�ْعــَد الرُّ ــاِس َعَلــى للااَِّ ُحجَّ ــا ] اآل�ــة، وقولــه: ١٦٥[النســاء:  َوُمْنــِذِر�َن ِلــَئالَّ َ�ُكــوَن ِللنَّ {َفَلمَّ
ْجَناَكَها ِلَكْي َال َ�ُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َحَرٌج}  .] اآل�ة٣٧[األحزاب:  َقَضى َزْ�ٌد ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ

ْلِقَصـاِص {َوَلُكـْم ِفـي اة، وقولـه: ] اآل�ـ٢١٦[البقـرة:  {ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتـاُل َوُهـَو ُ�ـْرٌه َلُكـْم}وقوله:  
لجملــة. وأمــا فــي ا]. وهــذا ممــا فیــه اعتبــار المــآل علــى ١٧٩[البقــرة:  َحَیــاٌة َ�ــا ُأوِلــي اْألَْلَبــاِب}

 .المسألة على الخصوص فكثیر"
ا أدلـة تف ه�عني هذه األدلة مـن حیـث اإلجمـال، ولكـن مـن حیـث التفصـیل فیـ صـیلیة فهـذا �ثیـر جـد�

 .في النصوص
س أخـاف أن یتحـدث النـا«ُأشیر علیه �قتـل مـن ظهـر نفاقـه: "فقد قال في الحدیث حین  طالب:

 ."»أن محمًدا �قتل أصحا�ه
، »أن محمـًدا �قتـل أصـحا�ه«�عني مـن غیـر المسـلمین  »لئال یتحدث الناس«هذا نظر في المآل: 

 فلــن یــدخلوافیكــون ذلــك ســبًبا للصــد عــن دخــولهم فــي دیــن هللا، إذا تناقــل النــاس أنــه �قتــل أصــحا�ه 
 مــاعزفج لـه، ولــه مـن یـدافع عنـه، ولــه مـن �شـیع خبـره، و�ال . وهـذا منـافق لــه مـن یـروِّ فـي اإلسـالم

لــئال یتحــدث النــاس أن محمــًدا �قتــل «: -علیــه الصــالة والســالم-قــدم نفســه وُرجــم مــا قــال الرســول 
، وهــذا شــواهده �ثیــرة، إذا ُقصــد شــخص مــن أهــل الشــر والفســاد وُطلــب للعدالــة واعُتقــل، »أصــحا�ه

حق اإلنسان ومن یتبعها. لكن لو یؤتى �طالب علم أو شیخ ُیَزلُّ بزلة وعوقب �ما �ستثارت حقوق 
لـــئال «لـــیس �ـــالظلم، لكـــن مـــن یتحـــدث عنـــه و�قـــول: ُظلـــم وفعـــل وتـــرك. لمـــا أشـــیر �قتـــل المنـــافق: 

و�شــیع خبــره مــن أمثالــه.  ،؛ ألن هــذا لــه مــن یــدافع عنــه»یتحــدث النــاس أن محمــًدا �قتــل أصــحا�ه
 الصحا�ة حینما ُرجم ماعز؟لكن ماذا �قول 

وم والحمد هلل، مـا صـار شـيء، الحمـد هلل، هـذه نعمـة. ولكـل قـ ،الحمد هلل، ُطبق حد من حدود هللا 
وهـو مـن القـراء، مـاذا قیـل؟ لقـد �ـاع شـهر دینـه  ،وارث، لما اتهم شهر بن حوشـب �سـرقة الخر�طـة

ا مثالــه مــن القــراء، وهــذ�خر�طــة، فمــن �ــأمن القــراء؟ غلطــة مــن شــخص ُألصــقت �جمیــع نظرائــه وأ
 هكذا. ل: �ل المشا�خاموجود اآلن: لما �خطئ عالم، �ق

، وتضــخم األخطــاء فــي حــق هــؤالء، وأولئــك �ــأن شــیًئا لــم أخطــؤوالمــا �خطــئ قــارئ قــال: �لهــم   
 �كن، �هللا المستعان، نعم.

 ."»لوال قومك حدیٌث عهدهم �كفر ألسست البیت على قواعد إبراهیم«"وقوله:  طالب:
 . م. هذا نظر في المآلنع

 ؟"»عهدهم«"فیه خطأ �ا شیخ  طالب:
 ؟ ماذا

 ، نصححها؟"»عدهم«"مكتو�ة  "»عهدهم«" طالب:
 ؟ما فیها الهاء األولى
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  تصحح �ا شیخ؟ طالب:
 ."»عهدهم«"، صح: نعم

  أحسن هللا إلیك. طالب:
 ؛ال تفعـل ، فقـال لـه:"�مقتضى هذا أفتى مالك األمیَر حین أراد أن یرد البیت على قواعد إبـراهیم

 .لئال یتالعب الناس ببیت هللا. هذا معنى الكالم دون لفظه"
نعــم. لمــا استشــیر اإلمــام مالــك، والحــدیث حــدیث عائشــة صــحیح، لمــاذا ال نطبــق أو نحقــق أمنیــة 

بـة والعلـة قـد زالـت، وقـد فعلـه ابـن الز�یـر، لمـا هـدم الحجـاج الكع -علیـه الصـالة والسـالم-الرسول 
  ...، فجاء المنصور-علیه الصالة والسالم-مثل ما �انت علیه في عهد النبي  عیدت علىأُ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 وهي؟ 
 .......  طالب:
 الحجاج. في عهد المنجنیق ،هدمت، هي هدمت من آثار الحربنعم، 

 .......  طالب:
اذا ُهـدمت وتحتـاج إلـى إعـادة بنـاء، لمـنعم. وفرصة، لما ُهدمت، ابن الز�یر لن یهدم الكعبـة، لكـن 

اء و�بنیهــا علــى قواعــد إبــراهیم؟ هــذا اجتهــاده. ثــم لمــا جــ -علیــه الصــالة والســالم-ال �حقــق أمنیتــه 
، ال أن �فتــي ببنائهــا علــى قواعــد إبــراهیم، قــال: ال ،الــدور الثــاني ُطلــب مــن اإلمــام مالــك أن ُتبنــى
أجــدد علــى قواعــد إبــراهیم، وذلــك �قــول: ال، مــا أنــا  :�صــیر البیــت ملعبــة للملــوك �ــل مــن جــاء قــال

 .ل، ثم واحد یهدم وواحد یبنيهذا األكم -علیه الصالة والسالم-تر�ه على عهده 
ــب: ــي  طال ــي المســجد، أمــر النب ــال ف ــذي � ــي ال ــي حــدیث األعراب ــه وســلم-"وف  -صــلى هللا علی

 ."»ْزِرُموهال تَ «أصحا�ه بتر�ه حتى یتم بوله وقال: 
 ".»ال ُتْزِرُموه«

 ."»ال ُتْزِرُموه« :طالب
 .�عني ال تقطعوا علیه بوله

مـر  "وحدیث النهي عن التشدید على النفس في العبادة خوًفا مـن االنقطـاع. وجمیـع مـا طالب:
 .في تحقیق المناط الخاص"

 ، نعم.»إن الدین �سر، ولن �شاد الدین أحد إال غلبه«
ه هـذا المعنـى حیـث �كـون العمـل فـي "وجمیع ما مر في تحقیـق المنـاط الخـاص ممـا فیـ طالب:

األصل مشروًعا، لكن ُینهى عنه لما یؤول إلیه من المفسدة أو ممنوًعا، لكن ُیتـرك النهـي عنـه 
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ِلما في ذلك من المصلحة، و�ذلك األدلة الدالة علـى سـد الـذرائع �لهـا، فـإن غالبهـا تـذرُّع �فعـل 
لـه غیـر مشـروع، واألدلـة الدالـة جائز إلى عمل غیـر جـائز، فاألصـل علـى المشـروعیة، لكـن مآ

على التوسعة ورفع الحرج �لها، فإن غالبها سماح في عمل غیر مشروع في األصل لما یـؤول 
إلیه من الرفـق المشـروع، وال معنـى لإلطنـاب بـذ�رها لكثرتهـا واشـتهارها. قـال ابـن العر�ـي حـین 

یهــا بــین العلمــاء، أخــذ فــي تقر�ــر هــذه المســألة: اختلــف النــاس بــزعمهم فیهــا، وهــي متفــق عل
 .فافهموها وادخروها

 ..":فصل
  .ما هذه المسألة التي أخذ بتقر�رها

 : سد الذرائع.طالب
 .ءجيتسال، الذرائع 

 .المآالت طالب:
ي فــمسـألة المــآالت التـي هــي المسـألة الكبــرى التـي ینــدرج تحتهـا قاعــدة سـد الــذرائع، وأ�ًضـا النظــر 

 .رى اتقائه والخروج منه، ومسائل أخالخالف و 
مها مالـك طالب: فـي أكثـر  "فصل: وهذا األصل ینبني علیه قواعد؛ منها: قاعدة الذرائع التي حكَّ

لــى أبــواب الفقــه، ألن حقیقتهــا التوســل �مــا هــو مصــلحة إلــى مفســدة، فــإن عاقــد البیــع أوًال ع
الســلعة �عشــرة إلــى أجــل ظــاهُر الجــواز، مــن جهــة مــا یتســبب عــن البیــع مــن المصــالح علــى 

 .الجملة"
مصـلحة، هـذا  هخمسـة عشـر، فیـ ،مصلحة، �عني شخص یبیع عشرة �أكثر، اثني عشر ه�عني فی

مــن  -جــل وعــال-مســتفید وهــذا مســتفید، هــذه مصــلحة. لكــن فیــه ذرائــع موصــلة إلــى مــا حــرم هللا 
 الشرك، ال سیما إذا �ان حیلة موصلة للشرع، ما هي عشرة �عشرة دراهـم بـدراهم، لكـن �اعـه سـلعة

ل سمى عند أهل العلم العینـة، ال شـك أن مثـثم اشتراها منه �عشرة، التي تُ  ،أجل �خمسة عشر إلى
م. هـذا بیــع سـلعة، ثــم شـراء هــذه السـلعة األصــل فیـه أنــه مـا فیــه إشـكال إذا نظرنــا أنهـا ســلعة بــدراه

 لكن مبرم العقل یتذرع بهذا إلى الوصـول إلـى الر�ـا �طر�قـة، مثـل مـا قـال ابـن عبـاس عـن التـورق:
 .»رهمین بینهما حر�رةدرهم بد«

 ري البـائع"فإذا جعل مآل ذلك البیع مؤدً�ا إلى بیع خمسة نقًدا �عشرة إلى أجل، �أن �شـت طالب:
 سلعته من مشتر�ها منه �خمسـة نقـًدا، فقـد صـار مـآل هـذا العمـل إلـى أن �ـاع صـاحب السـلعة

؛ ألن ي هـذا العمـلمن مشتر�ها منه خمسًة نقًدا �عشرة إلـى أجـل، والسـلعة لغـو ال معًنـى لهـا فـ
صـٌد المصالح التي ألجلها ُشرع البیع لـم یوجـد منهـا شـيء، ولكـن هـذا �شـرط أن َ�ظهـر لـذلك ق

 .و�كثر في الناس �مقتضى العادة"
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�عني إذا ظهر األمر و�ثر في الناس وتداوله النـاس وعرفـوه �حیـث �صـیر �المشـروط عرًفـا؛ ألنـه 
وأن  ،وه، لكـن تعـارف النـاس أنـه سـوف یـؤول إلیـهلو اشترطوا ذلك لصار عین الر�ا، لكن ما شرط

 كل من تعامل بهذه المعاملة هذه طر�قته.
�عنــي مثــل مــا �قــال فــي النكــاح بنیــة الطــالق، �فتــي �ــه ومنســوب للجمهــور جــوازه، لكــن إذا عــرف  

د �سـبب تـرد ؛الناس أن هذه الطر�قة وأن عدم ذ�ر األجل في العقد ولو لم ُیـذ�ر سـیئول إلـى العلـم
 ..س على هذا البلد مثالً ناال

 .......  طالب:
 ،تـزوجلی ؛ذا �كثر في الناس، �ثر في النـاس مـن �ـأتي إلـى هـذا البلـدإالقرائن، ال والعادة المطردة، 

 �ــان و�طلــق �عــد أ�ــام أو �عــد شــهر، ولــو لــم یــنص علیــه فــي العقــد؛ ألنــه إذا ُنــص علیــه فــي العقــد
وعرفـوه صـار حكمـه حكـم المتعـة. و�عضـهم �فتـي  ،المتعة المجمع علیها، لكـن إذا �ثـر فـي النـاس

 . روا�ة في المذهب وه ،ولو لم �عرف الناس ،�أنه متعة مطلقة
 .......  طالب:

 �كمل �كمل.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 كله؟

 .......  طالب:
 .خالص انتهى، سنة فات محلها

 .ر المآل""ومن أسقط حكم الذرائع �الشافعي، فإنه اعتب طالب:
ع. ذرائالـشـيء �سـمى سـد  هتداول الكتبة في السنوات األخیرة مسـألة فـتح الـذرائع، وأن الـدین مـا فیـ

أحــــل لنــــا مــــا فــــي األرض جمیًعــــا، ونحــــن ضــــیقنا علــــى أنفســــنا بهــــذه الــــذرائع،  -جــــل وعــــال-هللا 
 .مهذا الكاللوا إلى ما یر�دون برناها �الذرائع، من أجل أن یتوصَّ والمحرمات قلیلة �سیرة و�ثَّ 

ن مصـلحًة "ومن أسقط حكم الذرائع �الشافعي، فإنه اعتبر المآل أ�ًضا؛ ألن البیع إذا �ـا طالب:
 .جاز، وما ُفعل من البیع الثاني فتحصیٌل لمصلحة أخرى منفردة عن األولى"

 .مسألة العینة جائزة عند الشافعیةولذلك 
 .ا مآلها""فكل ُعقدة منهما له، "فكل ُعقدة"، "فكل عقد" طالب:

 .الُعقدة والَعقد واحد
 "فكـــل ُعقـــدة منهمـــا لهـــا مآلهـــا، ومآلهـــا فـــي ظـــاهر أحكـــام اإلســـالم أحســـن هللا إلیـــك. طالـــب:

 .مصلحة"
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یهـا ف ،ن و لك فـي الصـورة الثانیـة �لهـم منتفعـ�عني البائع األول منتفـع، والمشـتري األول منتفـع، و�ـذ
ن العقـــد عقـــد ر�ـــا؛ ألن هـــذه لـــى أن �كـــو مصـــالح، لكـــنهم لـــم ینظـــروا إلـــى الذر�عـــة التـــي أوصـــلت إ

 . حقیقته
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 الشافعي في هذه المسألة ونظائرها ینظر إلى الصورة الظاهرة. 
 ؟تولو وقع طالب:

 ولو وقع، ینظر إلى صورة العقد، �عني النجش مثًال، تلقي الر�بان، �ـل هـذه البیـوع صـحیحة عنـد
 .ر العقد ما فیه شيءافعي؛ ألن ظاهالش

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .ر�أثم ألنه خالف األمنعم، 

 ."ومآلها في ظاهر أحكام اإلسالم مصلحًة، فال مانع على هذا" طالب:
 ."مصلحةٌ "

 أحسن هللا إلیك. طالب:
شـرط � "مصلحٌة، فال مانع على هذا؛ إذ لیس َثم مآل هو مفسدة على هـذا التقر�ـر، ولكـن هـذا 

اون على أن ال �ظهر قصد إلى المآل الممنوع. وألجل ذلك یتفق الفر�قان على أنه ال �جوز التع
اإلثــم والعــدوان �ــإطالق، واتفقــوا فــي خصــوص المســألة علــى أنــه ال �جــوز ســب األصــنام حیــث 

 ْن ُدوِن للااَِّ ُعوَن ِمــ{َوَال َتُســبُّوا الَّــِذیَن َیــدْ عمــًال �مقتضــى قولــه تعــالى:  ؛�كــون ســبًبا فــي ســب هللا
َ َعــْدًوا ِ�َغْیــِر ِعْلــٍم} ســائل التــي اتفــق مالــك مــع ]، وأشــباه ذلــك مــن الم١٠٨[األنعــام:  َفَیُســبُّوا للااَّ

 .ل فیها"الشافعي على منع التوسُّ 
�عنــي و�ن اشــتهر عنــد الشــافعیة أن ســد الــذرائع لــیس �مطلــوب �مــا هــو عنــد المالكیــة وغیــرهم مــن 

ــم �قــرروا  أهــل العلــم، إال أنهــم فــي مفــردات المســائل �قررونــه، فــي مفــردات �عــض المســائل، و�ن ل
 .وا �عض المفردات لهذه المسائلالتقعید فإنهم أقر 

"وأ�ًضا، فال �صح أن �قول الشافعي: إنه �جوز التـذرع إلـى الر�ـا �حـال، إال أنـه ال َیـتهم  طالب:
ل اللغــو، وهــو دال علــى مــن لــم �ظهــر منــه قصــد إلــى الممنــوع، ومالــٌك َیــتهم �ســبب ظهــور ِفعــ

القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملـة، و�نمـا الخـالف 
في أمر آخر. ومنها: قاعـدة الحیـل، فـإن حقیقتهـا المشـهورة تقـد�م عمـل ظـاهر الجـواز إل�طـال 
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د الشــر�عة فــي حكــم شــرعي، وتحو�لــه فــي الظــاهر إلــى حكــم آخــر، فمــآل العمــل فیهــا َخــْرم قواعــ
 .الواقع"

نعم. التوصل إلى استحالل المحرم بهذه الحیلة، �عني من یتوصـل إلـى اسـتحالل المحـرم �حیلـة،  
 ال ترتكبــوا مــا ارتكبــت الیهــود فتســتحلوا مــا حــرم هللا �ــأدنى«حرمــت حیلتــه ولــم �حــل لــه المحــرم: 

 جـل-ول إلى مـا أوجـب هللا لكن إذا �انت الحیلة ُیتوصل بها إلى تحر�م المحرم أو الوص. »الحیل
 ، فمثل هذه الحیلة شرعیة.-وعال

 أحسن هللا إلیك �ا شیخ. طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ؟ كیف

 أقرأ إلى نها�ة القاعدة؟ طالب:
 اقرأ �له. نعم. 

 ول فـراًرا"فمآل العمل فیها َخْرم قواعد الشـر�عة فـي الواقـع، �الواهـب مالـه عنـد رأس الحـ طالب:
إن �ـل إن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الز�اة مـن غیـر هبـة لكـان ممنوًعـا، فـمن الز�اة، ف

آل مـواحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بینهما على هذا القصـد صـار 
 لشرعیة.الهبة المنع من أداء الز�اة، وهو مفسدة، ولكن هذا �شرط القصد إلى إ�طال األحكام ا

لهبـة ا�ـأبي حنیفـة، فإنـه اعتبـر المـآل أ�ًضـا، لكـن علـى حكـم االنفـراد، فـإن ومن أجـاز الحیـل  
نـه، معلى أي قصد �انـت مبطلـًة إل�جـاب الز�ـاة، �إنفـاق المـال عنـد رأس الحـول، وأداء الـدین 

ة وشراء العروض �ه، وغیرها مما ال تجـب فیـه ز�ـاة، وهـذا اإل�طـال صـحیح جـائز؛ ألنـه مصـلح
لكــن هــذا �شــرط أن ال �قصــد إ�طــال الحكــم، فــإن هــذا القصــد  عائــدة علــى الواهــب والمنفــق،

فـة فـي �خصوصه ممنوع؛ ألنه عناد للشارع �ما إذا امتنع من أداء الز�اة، فـال �خـالف أبـو حنی
نــد رأس أن قصــد إ�طــال األحكــام صــراًحا ممنــوع، وأمــا إ�طالهــا ضــمًنا فــال، و�ال امتنعــت الهبــة ع

الصــالة هم. ولــذلك اتفقــوا علــى تحــر�م القصــد �اإل�مــان و الحــول مطلًقــا، وال �قــول بهــذا واحــد مــن
ظهـر أن �وغیرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال، �المنافقین والمـرائین ومـا أشـبه ذلـك. و�هـذا 

ي أمـر التحیل على األحكام الشرعیة �اطـل علـى الجملـة نظـًرا إلـى المـآل، والخـالف إنمـا وقـع فـ
 .آخر"

في الكالم عنها في إعالم المـوقعین وفـي إغاثـة اللهفـان،  -ه هللارحم-الحیل، وقد أطنب ابن القیم 
وذ�ر منها من حیل الیهود ما ذ�ر، ومن حیل من تشبه بهم من هذه األمة؛ للتوصل والتذرع إلـى 
إقرار المحرمات. امرأة أعیتهـا الحیـل فـي مفارقـة زوجهـا، الـزوج مـا فیـه مـا �قتضـي الفسـخ، فطلبـت 

فــض، تقــدمت إلــى الحــاكم قــال: هــل تــدعین علیــه �شــيء؟ اســتفتت الطــالق رفــض، طلبــت الخلــع ر 
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من اسـتفتت، فقـال: ارتـدي عـن اإلسـالم تنفسـخین منـه تلقائی�ـا! هـذه حیلـة ُوجـدت وأفتـي بهـا، وقـال 
ها وأقرهــا فقــد �فــر، إلــى آخــره، ثــم یابــن المبــارك وغیــره: مــن أفتــى بهــذه الحیلــة فقــد �فــر، ومــن رضــ

 عرفها إبلیس حتى سمعها من هؤالء!قال: �ِهللا إن هذه حیلة ال �
حیلة، ألنه لو نشزت ورفضـت أن تعـود إلیـه واضـطرته اضـطراًرا للطـالق، �ـان أسـهل �كثیـر مـن  

أن ُتفتى �أن ترتـد عـن اإلسـالم. �عنـي هـذا مثـال مـن الحیـل المحرمـة المجمـع علـى تحر�مهـا، هـل 
ى الحیـــل مطلًقـــا ولـــیس �قـــول أبـــو حنیفـــة الـــذي یـــرى �عـــض الصـــور مـــن الحیـــل، و�طلقـــون أنـــه یـــر 

 �صحیح، هل یرى مثل هذه الحیلة؟ 
أو إســقاط الواجــب �الحیــل، هــذا هــو التشــبه  ،. فالتوصــل إلــى إحــالل المحــرم-رحمــه هللا-حاشــاه 
ل أو یتـرك المحـرم، هـذه حیـ ،وهذا المحرم. لكن من یتوصل �الحیلة إلى أن �فعل الواجب ،�الیهود

ــًة شــرعیة:  ــُدوَن َســِبیًال}{َال َ�ْســَتِطیُعوَن ِحیَل اه أنــه لــو تحایــل علــى ]، نعــم. معنــ٩٨[النســاء:  َوَال َیْهَت
خروجــه مــن بــالد الكفــر إلــى بــالد اإلســالم، حیلتــه شــرعیة؛ ألنــه �ســعى بواســطة هــذه الحیلــة إلــى 

 تحقیق واجب، وهذه الحیلة منصوص علیها في القرآن.
م ل ظــاهر الجــواز إل�طــال حكــ"ومنهــا: قاعــدة الحیــل، فــإن حقیقتهــا المشــهورة تقــد�م عمــ�قــول: 

 .شرعي، وتحو�له في الظاهر إلى حكم آخر"
ط اك والحفـائر التـي تسـقالصـید یـوم السـبت، فجعلـوا الشـب�عني مثـل مـا فعـل الیهـود لمـا ُنهـوا عـن  

م فیهـا الحیتــان یــوم الســبت ثــم �أخــذونها یــوم األحــد، �قولــون: مــا صــدنا یــوم الســبت، إنمــا صــدنا یــو 
الجـواز  م هللا، فكانت النتیجة أن ُمسخوا قـردة وخنـاز�ر، وهـذا دلیـل علـىما حرَّ األحد، تحایلوا على 

 على التحر�م؟ أم 
 .التحر�م طالب:

 نعم، بال شك. 
ال علیـه ، حـ"فمآل العمل فیها َخْرم قواعد الشـر�عة فـي الواقـع، �الواهـب مالـه عنـد رأس الحـول"

خص لقر�به أو؛ ألنه ال یتصور أن یهبه لشـالحول، وجبت علیه الز�اة، فوهبه البنه أو لزوجته أو 
ر�ـد أن ن ونصف �المائة �النسبة لجمیع المال، لكـن یا، اثنًئاألن الز�اة ما تشكل شی ؛ال یرده علیه

یهــب هــذا المــال لهــذا الشــخص، ثــم �عــد ذلــك �طر�قــة إمــا متفــق علیهــا أو غیــر متفــق علیهــا �حیــث 
�ـاة ، إذا تعـدى الحـول، مثـل هـذا ال تسـقط عنـه الز �فهم الطرف الثاني أنه أو �طلبه منـه ألنـه ولـده

 ولو فعل ذلك.
 ع الز�ـاة"كالواهب ماله عند رأس الحول فراًرا من الز�اة، فإن أصل الهبـة علـى الجـواز، ولـو منـ
لـو  هنـ؛ ألمن غیر هبة لكان ممنوًعا، فإن �ل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة"

ت الفـــرار مـــن الز�ـــاة، �ـــان القصـــد صـــحیًحا والهبـــة فیهـــا أجرهـــا كـــان قصـــده الهبـــة مـــن غیـــر تبییـــ
 وثوابها.
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لكـن و "فإذا جمع بینهما على هذا القصد صار مآل الهبـة المنـع مـن أداء الز�ـاة، وهـو مفسـدة، 
 ، إذا �ان قصده الفرار من الز�اة. هذا �شرط القصد إلى إ�طال الحكم الشرعي"

ى قـول إلیـه �ـإطالق فـي جمیـع صـورها التـي تشـمل الفتـو ، ونسـبة ال"ومن أجاز الحیل �أبي حنیفة"
 �الردة، ال �مكن أن یثبت عن اإلمام أبي حنیفة.

ــى حكــم االنفــراد" ــر المــآل أ�ًضــا، لكــن عل ــه اعتب كــم ، �عنــي فــي مفــردات المســائل ال فــي الح"فإن
 اإلجمالي.

قصـد  انـي لـو مـ�ع "الهبة على أي قصد"، "فإن الهبة على أي قصد �انت مبطلًة إل�جاب الز�اة"
 تسقط.الفرار من الز�اة، الز�اة 

ه �ـأنفقه �لـه، �شـتري سـرأس الحـول �أ�ـام،  ء�جـيل: قبـل مـا ، قـا"كإنفاق المال عنـد رأس الحـول"
�حاجـــة  لـــیسأشـــیاء لـــیس �حاجـــة إلیهـــا، بـــدل مـــا عنـــده ســـیارة �عشـــرة آالف �شـــتري �ملیـــون، وهـــو 

ــ وال تناســبه، لكــن مــن أجــل أن ،وال تلیــق �ــه ،لســیارةل ــا اال �خــرج عــن الملیــون خمًس ، وعشــر�ن ألًف
 نسأل هللا العافیة.

ولمـا قـرب الحـول أدى  ،، طیـب شـخص مـدیون "كإنفاق المال عند رأس الحـول وأداء الـدین منـه"
 ألنه ما عنده مال عند حلول الحول. ؛الدین، ما أحد �طالبه بز�اة

ع، تغیــر المــال مــن نــوع إلــى نــو ، �عنــي إذا "وشــراء العــروض �ــه، وغیرهــا ممــا ال تجــب فیــه ز�ــاة"
 . ع آخر ال یندرج في هذا الصنفبنو  أوفأبدلها �سیارات  ،عنده إبل وجب فیها ز�اة

 .......  طالب:
 .نعممبطلة 
 .......  طالب:

مــن الز�ــاة، لكــن لــو جــاء  ال، هــذا فــي الظــاهر، شــخص وهــب مالــه، هــو فــي قــرارة نفســه أنــه فــرَّ 
ء أصــل الهبــة فــي ظاهرهــا مبطلــة ســوافة، قلنــا: تجــب علیــك، و�ال مــن الز�ــا �ســتفتي �قــول: أنــا فــارٌّ 

 قصد أو لم �قصد.
اهـب "وغیرها مما ال تجب فیها ز�اة، وهذا اإل�طـال صـحیح جـائز؛ ألنـه مصـلحة عائـدة علـى الو 

 ل بنقیض قصده.عامَ ، اإل�طال من غیر قصد، أما �القصد إذا ُعرف ذلك منه فإنه �ُ والمنفق"
 .طال الحكم""�شرط أن ال �قصد إ�

 .......  طالب:
ال، أداء الدین هـو مطالـب �ـأداء الـدین، یـؤدي الـدین ثـم �صـیر مـا عنـده شـيء قبـل حلـول الز�ـاة، 

 أما إذا حلت لزمت.
إذا  "�شرط أن ال �قصد إ�طال الحكم، فإن هذا القصد �خصوصه ممنوع؛ ألنه عنـاد للشـارع �مـا

 ، �عني من غیر حیلة.امتنع من أداء الز�اة"
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ي ، �عنال"فال �خالف أبو حنیفة في أن قصد إ�طال األحكام صراًحا ممنوع، وأما إ�طالها ضمًنا "ف
 �الحیلة، أما معاندة فإنه ال �ختلف أبو حنیفة مع غیره في أن هذا ال �سع.

�م على تحـر  "و�ال امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلًقا، وال �قول بهذا واحد منهم. ولذلك اتفقوا
ــنفس والمــال"القصــد �اإل �مــان ، �قــول أنــا، یــزعم اإل�مــان والصــالة وغیرهمــا إلــى مجــرد إحــراز ال

 .و�شهد أن ال إله إال هللا، لكن ما قصده أن یدخل في اإلسالم، ولكن قصده أن �عصم دمه وماله
ى �اطـل علـ "كالمنافقین والمرائین وما أشبه ذلك. و�هذا �ظهر أن التحیُّل على األحكـام الشـرعیة

 .نظًرا إلى المآل، والخالف إنما وقع في أمر آخر"الجملة 
 . �هللا أعلم

 .......   »فاجتنبوه«: -صلى هللا علیه وسلم-طالب: ....... قوله 
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
موجود �عد في األوامر مـا هـو أشـد مـن �عـض فلكن التنصیص علیه في الحدیث �عطیه قوة، و�ال 

 مقـدور علیهـا، �خـالف األوامـر التـي هـي إ�جـاد الـذي قـد �عجـز النواهي، والنواهي تـروك، والتـروك
 عنه المكلف.

 
 على محمد. اللهم صلِّ 

 
 


