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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 عد:والسالم على رسول هللا ومن وااله، و� �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصالة

 هـوو  :آخـر أصـلٌ  هـذا علـى و�ترتـبفي تتمة المسألة السا�عة: "فصل  -رحمه هللا–قال المؤلف 
 لالعمـ �قصـد أن ولـه أجرهـا، عظـم إلـى انظـرً  التكلیـف فـي �قصدها أن للمكلف لیس المشقة أن

 .عمل هو حیث من مشقته لعظم أجره �عظم الذي
 علیـه بالمترتـ العمـل نفـس �قصـد إنما ألنه �له؛ العمل في التكلیف شأن فألنه ني؛الثا هذا أما

 هــو الشــارع قصــد موافقــة علــى جــاء ومــا �ــه، التكلیــف بوضــع الشــارع قصــد هــو وذلــك األجــر،
 ".المطلوب

 صـحبهالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و 
 .أجمعین

 ذ�ـــر مـــراًرا أن الشـــر�عة مبنیـــة علـــى الُیســـر والســـهولة، ورفـــع -رحمـــه هللا تعـــالى–دم أن المؤلـــف تقـــ
ا اآلصار واألغالل، وأن المشقة لیست مقصـودة لـذاتها إال أنهـا قـد تثبـت تبًعـا لـبعض العبـادات ومـ
ال تتطلبه مـن مشـقة، وهـذه المشـقة �المقـدور علیهـا ممـا ُ�قـدر علیـه وال تخـرج عـن طـوق المكلـف، و 

 عن قدرته.
 عظـم لـىإ انظـرً  التكلیـف فـي �قصـدها أن للمكلف لیس المشقة أنإًذا مرَّ بنا مراًرا، ولكن قوله: "

ا هو ال شك أن اإلنسان إذا تیسرت له العبادة على الوجه األتم األكمل مع عدم المشقة فهذ" أجرها
ا ب، ثــم تبــع ذلــك مــن مشــقة مــاألصــل، لكــن إذا أراد إتمــام العبــادة واإلتیــان بهــا علــى الوجــه المطلــو 

أجــرِك علــى قــدر «: -علیــه الصــالة والســالم–تبعــه فــإن األجــر علــى قــدر النَّصــب �مــا قــال النبــي 
ســان لكــن المشــقة لــذاتها لیســت مطلو�ــة شــرًعا، لكــن إذا تطلبتهــا العبــادة ُأِجــر علیهــا اإلن ،»نصــبكِ 

 َجَعــلَ  َوَمــا{إن الــدین ُ�ســر فلیســت مــن مقاصــد الشــرع المشــقة، بــل مقصــد الشــرع الیســر والســهولة، 
ینِ  ِفي َعَلْیُكمْ  كـالیف، وأنـه علـى خـالف لكنه أ�ًضا ال ننسـى أنـه دیـن ت ،]٧٨:اْلَحجِّ [ }َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

مــا تهــواه النفــوس، وأن الجنــة ُحفــت �المكــاره، وهــذا ال ُینــافي هــذا؛ ألنــه ســبق أن ذ�ــر أن ضــا�ط 
فـإن  ولـو �ـان ممـا ُ�شـق علیـه ،نسان فـي حیاتـه الیومیـةالمشقة التي تخرج العادة، أما ما اعتاده اإل

 هذا ال ُ�سمى مشقة.
وضــرب لــذلك مــثًال �أر�ــاب التجــارات، والصــناعات، والزراعــات فــي أعمــالهم األمــور الشــاقة، لكــنهم 

نه ُ�عد من ال ُیزاول هـذه المشـقة إخـالًدا إولیست �شاقة؛ ألنها جرت بها العادة، حتى  ،یتلذذون بها
حة أنه �سالن، هذا ُیذم �مثل هذا، و�ذلك الذي یترك العبادات؛ نظًرا ِلما یترتب علیها مـن إلى الرا

مشقة، لكن ال شك أن هذا ُمفـرِّط یتـرك الحـج؛ ألنـه یترتـب علیـه المشـقة، نقـول: هـذا إن �ـان تـرك 
الفر�ضــة فهــو علــى خطــٍر عظــیم، و�ن �ــان تــرك النافلــة فــال شــك أنــه محــروم، وُقــل مثــل هــذا فــي 

م الهــواجر، وقیــام لیــالي الشــتاء الطو�لــة، و�حصــل فــي هــذا شــيٌء مــن الخفــاء علــى �ثیــر مــن صــیا
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ین ُ�سر ومع ذلك ُ�كلَّف �ـالحج مـع االسـتطاعة ولـو نالـه مـن المشـقة  ،طالب العلم، �یف ُ�قال: الدِّ
ــْم َتُكوُنــوْا َ�اِلِغیــِه ِإالَّ ِ�ِشــقِّ اَألنُفــسِ {مــا نالــه  لمشــقة، وُتثبــت المشــقة؟ فكیــف ُتنفــى ا ،]٧[النحــل: }لَّ
ن المشــقة المنفیــة أن تكــون مقصــودًة لــذاتها، و�ذا جــاءت تبًعــا لعبــادة فــال شــك أنــه یــؤجر إنقــول: 

 علیها؛ ألن الوسائل لها أحكام الغا�ات.
ـل" عمـل هـو حیـث مـن مشـقته لعظـم أجـره �عظـم الـذي العمـل �قصـد أن ولـه�قول: "  �عنـي: ُ�فضِّ

ـله؛ ألنـهالصیام في أ�ام الصیف على الصـی  ام فـي أ�ـام الشـتاء، لمـاذا؟ ألنـه أعظـم مشـقة، هـل فضَّ
 أعظم مشقة أو ألن أجره أعظم؟

 أجره أعظم. طالب:
نعم الذي �عظم أجره، فهـو تفضـیله لصـیام الصـیف علـى صـیام الشـتاء ال ألنـه أشـق علـى الـنفس؛ 

ي ُیتلـذذ لیـالي الصـیف الـذو�نما ألنه أعظم أجًرا، وُقل مثل هذا في قیام لیـالي الشـتاء �النسـبة لقیـام 
 �القیام بها.

ذ وعلى �ل حال العبادات �لها شاقة على النفوس المبتدئة �العبادات التي ما وصلت إلى حـد التلـذ
قــام، حتــى تفطــرت قــدماه، هــل نقــول: إن هــذا القیــام �شــق  -علیــه الصــالة والســالم–بهــا، الرســول 
ذا ال �شــق علیــه أبــًدا، بــل یتلــذذ �ــه و�ن وهــو یرتــاح �ــه؟ هــ -علیــه الصــالة والســالم–علــى الرســول 

ل علـى القلــوب الراحــة راحــة القلـب، ال راحــة البــدن، فتجـد اإلنســان �حمــل لمــن  تعـب جســده، فــالمعوَّ
ا، الزوج في أ�امه األولى من أ�ام الزواج تجـده �حمـل متـاع المـرأة  و�ن �ـان  ُ�حبه األمور الثقیلة جد�

 الحمل. ل هذا الشيء الیسیر تذمر �ه، لماذا؟ ألنه یتلذذ بهذاثقیًال و�تلذذ �ه، لكن لو قیل له: احم
ــم �حمــل الكرتــون مائــة �یلــونضــرب مثــاًال  وهــو  ،: أهــل الكتــب مــثًال طــالب العلــم تجــد طالــب العل

، احمـل العشـرة الكیلـو هـذه مـن متـاع الـدنیا �ـیس �صـل :مرتاح یتلذذ بهذا الحمل، بینما لو قیـل لـه
قــام حتــى  -علیــه الصــالة والســالم–رتــاح و�تلــذذ هــو القلــب، النبــي قــال: �هللا شــاق هــذا، فالــذي ی

لیـه آ�ـة عبینما تجد الذي ال یتلذذ بهذه العبادة لو ِز�ـد  »أرحنا �الصالة«وهو �قول:  ،تفطرت قدماه
و�حـث عـن مسـجد آخـر ُ�خفـف، تجـدون المسـاجد التـي ُعِرفـت  ،واحدة لتذمر بها وضـاق بهـا ذرًعـا

مــن النــاس تمتلــئ فــي رمضــان، والــذي ُ�طیــل القــراءة ولــو �انــت إطالتــه �ــالتخفیف �قصــدها الفئــام 
  �سیرة ومقبولة ومحتملة تجد الناس ال یؤمونها وال �قصدونها، �هللا المستعان.

�كـون �عـض اإلخـوان مـا سـمعه، قلنـا: إن شـیًخا جـاوز  أن لكـن �مكـن ،ومثال رددناه مـراًرا و�ررنـاه
صالة التهجـد، و�قـرأ هـذا اإلمـام  -�عني ما ُیتلذذ �قراءته-ة المائة ُ�صلي خلف إمام قراءته متوسط

مـــن القــرآن، وأنـــا أعـــرف اإلمــام وهـــذا الشـــیخ الكبیـــر  امـــن القـــرآن، �قــرأ جـــزءً  افــي �ـــل تســـلیمة جــزءً 
ن األذان األول، والعـادة  وأدر�تهم، المقصـود أنـه فـي التسـلیمة األخیـرة خفـف؛ ألنـه سـمع مؤذًنـا یـؤذِّ

ن ا ألذان األول إال إذا انتهوا من الصـالة، فـأحس هـذا اإلمـام أن النـاس فرغـوا مـن جرت أنه ال ُیؤذِّ
صــالتهم، وال ُ�حــب أن �شــق علــى المــؤمنین ُ�طیــل علــیهم، وُ�ضــیِّق علــیهم وقــت الســحور فخفــف، 
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ـا جـاء وقـت  فلمَّا سلَّم المه هذا الشیخ الكبیر الذي جاز المائة، وقال له: حرمتنا من أجٍر عظـیم لمَّ
ألن األمــر إذا قــارب  ؛ألن آخــر العبــادة هــي التــي ُ�حــرص علیهــا أكثــر مــن أولهــا، معلــوم اللــزوم؛

الفوات ُ�حرص على �قیته، فلمَّا جاء وقت اللزوم حرمتنا من التلذذ بهذه العبادة، ولـذة المناجـاة فـي 
 السجود ال �عرفها إال من وفقه هللا لها.

لنــزاع وجــدنا لهـذا رائحــة، وال شــممنا لـه رائحــة، وا مــا -هللا یــرحم الحـال-و�ن �نــا  ،ونكـرر مــا ذ�رنـاه
�هللا - مع الـنفس فـي صـالة ر�عـٍة یـوتر بهـا اإلنسـان �عـد سـهٍر طو�ـل یوًمـا ُیوفَّـق، و�وًمـا ال ُیوفَّـق

  .-المستعان
 إن- عهموضـ فـي ذ�رُیـ �مـا التصـرفات فـي معتبـرةٌ  والمقاصد �النیات، األعمال فإن األول؛ وأما"

 فقـد ة،المشـق إ�قاع المكلف قصد �ان فإذا الشارع، قصد وافق ما إال منها ح�صل فال -هللا شاء
 خـالف�ُ  قصـدٍ  و�ـل المشـقة، نفـس �ـالتكلیف �قصـد ال الشـارع إن حیـث مـن الشـارع قصد خالف
 ".�اطل المشقة إلى فالقصد �اطل، الشارع قصد

هـل یـؤجر علـى هـذا فلو أن إنساًنا ذهب إلى مكة مع الناس للحـج، ووصـل إلـى المیقـات، ثـم رجـع 
ومـا هـو حـج؟ الحجـاج یـؤجرون  ،السفر، وهو مبیت النیة أنه ُ�شارك الحجاج في مسیرهم إلى مكـة

 ا�ة، واألصل أنه وسیلة إلى غا�ة.على هذ السفر، لكن هذا ال یؤجر؛ ألنه جعله غ
 لنهـيا عارتفـ إن اإلثـم فیـه بـل فیـه، ثـواب ال عنـه نهـىیُ  ومـا عنـه، نهـىیُ  مـا قبیل من اإذً  فهو 

 اهـذ: قیـل فـإن ،منـاقض قصـدٌ  المشـقة فـي الـدخول �قصـد األجـر فطلبُ  التحر�م، درجة إلى عنه
 ".مةسلَ  بنو فأراد المسجد، حول البقاع لتخَ : قال جابر، حدیث من )الصحیح( في لما مخالفٌ 
 سِلمة.

 -ســلمو  علیــه هللا صــلى- هللا رســول ذلــك فبلــغ المســجد، قــرب إلــى ینتقلــوا أن "فــأراد بنــو ســِلمة
 َقـدْ  للااَِّ، َرُسـولَ  اَ�ـ ،َنَعـمْ : اُلواَقـ »اْلَمْسـِجدِ  ُقْرِب  ِإَلى َتْنَتِقُلوا َأنْ  ُتِر�ُدونَ  َأنَُّكمْ  َبَلَغِني ِإنَّهُ « :لهم فقال
 ".»!آَثاُرُكمْ  بْ ُتْكتَ  َ�اَرُكمْ دِ  آَثاُرُكْم، ُتْكَتبْ  ِدَ�اَرُكمْ ! َسِلَمةَ  َبِني«: َفَقالَ . َذِلكَ  َأَرْدَنا

وال تنتقلوا إلى قرب المسجد، وال شك أن هذه الخطوات التـي تكثـر للبعـد عـن  ،عني: الزموا د�ار�م�
و�ال فبمجردهـا لـیس فیهـا  ،المسجد إنما هـي ثبتـت تبًعـا للغا�ـة التـي هـي الصـالة، ثبتـت تبًعـا للغا�ـة

سـكًنا، وهنـاك قطعـة أجر؛ ولذا إذا أراد اإلنسان أن یتخذ مسجًدا أو سكًنا إذا أراد اإلنسان أن یتخذ 
أرض قر�بة من المسجد وأخرى �عیدة عن المسجد، و�ستشیر �قول: هـل أشـتري القطعـة القر�بـة أو 

فُنظــر إلــى مســألة الُخطــى، واألرض القر�بــة مــن  ؤالء مــن األصــل �عیــدون عــن المســجد،البعیــدة؟ هــ
ألحــــوال المســــجد مــــن مزا�اهــــا التشــــجیع علــــى إدراك الصــــالة فــــي جمیــــع األوقــــات، وفــــي جمیــــع ا

والظروف، و�عانة من یتراخى عنها من األوالد وغیـرهم؛ ألن اإلنسـان قـد �ضـبط نفسـه، و�ـأتي إلـى 
المسجد من مكاٍن �عیـد، لكـن لمـا �قـول لـألوالد: هیـا بنـا إلـى المسـجد، �ثیـر مـنهم �قـول: �عیـد، إذا 

ر قـال: �هللا اشتد البرد نظر في الرخص وصلى في بیته، إذا اشتد الحر �ذلك، إذا �ان هناك مط
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المسجد �عید، لكن إذا �ان قر�ًبـا مـن المسـجد مـا تعـذَّر �شـيء، وحصـل لـه مـن المرجحـات الشـيء 
الكثیــر، أمــا إذا �ــان �عیــًدا عــن المســجد فــأراد أن �قــرب منــه الســیما إذا نظرنــا إلــى الــنص مجــرًدا، 

 قلنا: الزم د�ارك.
، �ـره أن ُتعـرى المدینـة -صالة والسالمعلیه ال–و�ذا نظرنا إلى ما جاء في �عض الطرق أن النبي 

ُبعـد و سِلمة في طرفها؛ لحمایتها، فهـذا لـیس مـن أجـل الفهؤالء بن�عني: أطرافها البد من حمایتها، 
 . -�هللا المستعان-عن المسجد؛ و�نما هو لحما�ة المسجد �الثغر لحما�ة المدینة 

 .تحولنا نا�ُ  اأنَّ  �سرنا �ان ما: فقالوا: روا�ة وفي"
 ".المسجد عن نائیةً  د�ارنا �انت: قال ،جابرٍ  عن روا�ةٍ  يوف

تح، جابر مـن بنـي سـِلمة؛ ولـذا ُ�قـال فـي نسـبته أ�ـش؟ النِّسـبة إلـى مكسـور الحـرف الثـاني َسـَلمي ُ�فـ
  .ي وهكذاة إلى مِلك َمَلكنسبالسِلمة َسَلمي، النِّسبة إلى النِمر َنَمري ابن عبد البر النََّمري، 

 مـن قـربتنف بیوتنـا نبیـع أن فأردنـا ،المسـجد عـن نائیةً  د�ارنا �انت: قال ،جابرٍ  عن روا�ةٍ  وفي"
 ".المسجد
 فنقترب.

 طالب: عندك فنقترب؟
 نعم.

 .»َجةً َدرَ  ُخْطَوةٍ  ِ�ُكلِّ  َلُكمْ  ِإنَّ «: فقال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فنهانا"
 ".األشعري  موسى أبي عن) المبارك ابن رقائق( وفي

 .المبارك مطبوع، ومشهور، ومتداول زُّهد والرقائق) لعبد هللا بنكتاب (ال
 مرار، سبع قفوا! السفینة أهل �ا: �قول رجلٌ  فإذا شراعها، مرفوعٌ  البحر في سفینةٍ  في �ان أنه"

 مـن هأنـ نفسـه علـى هللا قضـاه لقضـاءٌ : السـا�عة فـي قـال ثـم نحن؟ حالٍ  أي على ترى  أال: فقلنا
 ".الدنیا أ�ام من یومٍ  في نفسه هلل شعطَّ 

 من أ�ام الدنیا. في یوٍم حارٍّ 
ـ �ـان الحـر، شـدیدمن أ�ام الـدنیا  في یوٍم حارٍّ    أبـو فكـان ،ةالقیامـ یـوم یرو�ـه أن هللا علـى احق�

 .فیصومه الحر الشدید انيمعالمع الیوم یتتبع موسى
 سـائرو  العبـادة فـي نفسه على التشدید إلى فالمكلِّ  قصد أن على یدل ما هذا من الشر�عة وفي

 هللا علیه". أمرهم االنتقال أحبوا الذین أولئك فإن علیه، ثابٌ مُ  صحیحٌ  التكالیف
 �الثبوت. -علیه الصالة والسالم-أمرهم 

 ألجــرا ظــمعِ  ألجــل ؛�ــالثبوت -والســالم الصــالة علیــه- أمــرهم االنتقــال أحبــوا الــذین أولئــك فــإن 
 الصـعب� مرفـأُ  صـعب، واآلخـر سهل، أحدهما: لعملا إلى طر�قان له �رجلٍ  فكانوا ،ىطالخُ  �كثرة
 .األجر �ثرة إلى اإرشادً  ذلك عن نهیهم جاء بل �األجر، ذلك على دووعِ 
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 لغتــهب مــا أعلــى ر�هــم إلــى التعبــد فــي ر�بــوا فــإنهم األولیــاء، مــن األحــوال أصــحاب أحــوال وتأمــل
 لـىع دلیـلٌ  �لـه فهـذا جملـة، خصالـرُّ  وتـرك العلـم، �عـزائم األخـذ أصـلهم مـن �ـان حتـى طاقتهم،

 ".تقدم ما خالف
ُ�حــب أن تــؤتى رخصــه، لكنــه مــع  -ســبحانه وتعـالى-ُ�حــب أن تــؤتى رخصــه، هللا -جـلَّ وعــال–هللا 

ذلك إنما شرع العزائم التي هي األصل، والرُّخص علـى خـالف األصـل، وأثـاب علـى العـزائم أعظـم 
نَّة. مما ُیثیب على الرُّخص إذا لم �كن العدول عنها رغبًة عن   السُّ

 بلسانه، فـإنمن رأى منكم منكًرا فلُیغیره بیده، فإن لم �ستطع ف« والنهيفعندنا مثًال مراتب األمر 
إنكـــار اللســـان أفضـــل منـــه، واإلنكـــار �اللســـان اإلنكـــار �القلـــب رخصـــة، لكـــن  »لـــم �ســـتطع فبقلبـــه

رتـب مفسـدة؛ ألنـه إن ت رخصة �النسبة لإلنكار �الید، واإلنكار �الید أفضـل منـه إذا لـم یترتـب علیـه
 علیـــه ُمنكـــر آخـــر عـــاد األمـــر علـــى األصـــل �ـــالنقص، فـــالعزائم ارتكابهـــا الســـیما إذا تعینـــت علـــى

أعظـم الجهـاد �لمـة «فإن ارتكاب العـزائم أفضـل؛ ولـذا جـاء:  الشخص أو تواطأ الناس على تر�ها
ٌن كــره وقلبــه مطمــئو�ال �اإلمكــان أن یتــرخص اإلنســان، وُ�عــذر إال مــن أ »حــقٍّ عنــد ســلطاٍن جــائر

 �اإل�مان.
لمــا ارتكــب العز�مــة، وثبــت وصــبر فــي مســألة القــول �خلــق القــرآن،  -رحمــه هللا–ولــذا اإلمــام أحمــد 

ان �ــ�ســبب صــبره علــى العز�مــة، و�ال فمــا األمــر لــو  ؛خلَّــد هللا ذ�ــره إلــى یــوم القیامــة، وعُظــم أجــره
یا، لكـن أن المسألة ُتقرر إلـى آخـر الـدن -الجلَّ وع–اإلمام أحمد قد ترخَّص �غیره، والعلم عند هللا 

م نفسه، ثم �عد ذلك ُ�ِشفت الُغمة.  ثبت وصبر واحتسب وقدَّ
قـد �كشـف مـا ینـزل �المسـلمین مـن ِمحـن �سـبب مـا �علمـه مـنهم مـن قیـامهم �ـأمر  -جلَّ وعال–هللا 
 }نـَت ِفـیِهمْ َبُهْم َوأَ ِلُیَعـذِّ  َوَمـا َ�ـاَن للاّاُ  { �قـول: -جـلَّ وعـال–ولو من �عضـهم، �هللا  -جلَّ وعال–هللا 

 .]٣٣[األنفال:
ة والعلماء لهم نصیب من هـذا الـذي �قـدم شـیًئا مـن نفسـه لدینـه ال شـك أن الِمحـن التـي تنـزل �األمـ

ل العلـم ُترفـع �سـببه أو ببر�تـه التـي جعلهـا هللا فیـه، وأدر�نـا أثـر ذلـك �عـد أن فقـدنا مـا فقـدنا مـن أهـ
نها ُترحم وُتنصر �سبب دعاء الصالحین، و�سـبب جهـاد المجاهـدین، والعمل، �انت األمة ال شك أ

�هللا -و�ســبب عمــل العــاملین وهكــذا، إذا أرى النــاس هللا مــن أنفســهم خیــًرا �شــف عــنهم مــا �كشــف
 .-المستعان

 فــي بیــتٍ  أقصــى بیتـه األنصــار مــن رجـل �ــان: قــال �عـب، بــن بــيأُ  عـن اأ�ًضــ )الصــحیح( وفـي"
 فقلنـا لـه، ناهفتوج: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول مع الصالة خطئهتُ  ال فكان المدینة،

 �هللا اأمـ: فقـال األرض؟ هـوام من و�قیك الرمضاء من �قیك احمارً  اشتر�ت أنك لو! فالن �ا: له
 أتیـت حتـى �ـه فحملـت: قـال -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول ببیت طنبٌ مُ  بیتي أن حبأُ  ما
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 لـه یرجـو أنـه وذ�ـر ذلـك، مثـل لـه فقـال فدعاه،: قال فأخبرته، -وسلم علیه هللا صلى- هللا نبي
 .»اْحَتَسْبتَ  َما لك ِإنَّ «: -وسلم علیه هللا صلى- النبي له فقال. األجر أثره في

 قطعـي، اسـتقراءٌ  منهـا ینـتظم ال واحـدة یةٍ ضـق فـي آحـادٍ  أخبـار هـذه إن :أوالً  :نقـول أن فالجواب
 ".القطعیات قبیل من فیه نحن ما فإن القطعیات، عارضتُ  ال والظنیات

ال شـــك أن قصــد المشـــقة لــیس �شـــرعي لــذاتها، وهـــذا ممــا ُعلـــم مــن دیـــن اإلســالم �الضـــرورة  ،نعــم
ین ُ�سر �األدلـة القطعیـة، وورد قضـا�ا مثـل مـا ،قطعي هذا، فالمشقة منفیة ذ�ـر  والحرج منفي، والدِّ

بـت لكـن المشـقة إذا �انـت وسـیلة إلـى غا�ـة ث من األمثلة ُ�فهم منها أن المشقة لها شأن في الشرع،
  .ة و�ال فال، و�هذا ینتهي اإلشكالأجرها تبًعا لهذه الغا�

 يفــ جــاء قــد األول فالحــدیث المشــقة، نفــس قصــد علــى فیهــا دلیــل ال األحادیــث هــذه إن :اوثانًیــ
 مــن تهمینــاح تخلــو لــئال ؛ذلــك قبــل المدینــة عــرى تُ  أن و�ــره: فیــه زاد فإنــه �فســره، مــا )البخــاري (

 .حراستها
 عنــد لــه وقیــل ،المدینــة إلــى نــزل ثــم �ــالعقیق، نــازالً  أوالً  �ــان أنــه أنــس بــن مالــكٍ  عــن ي و رُ  وقــد

 صـلى- النبـي أن بلغنـي: فقـال المسـجد؟ إلـى �عـده �شـق فإنـه ،العقیق تنزل املِ : العقیق نزوله
 ".جدالمس قرب لىإ منه النقلة أرادوا األنصار �عض وأن و�أتیه، �حبه �ان -وسلم علیه هللا

ــ ــم، لكنــه �ونــه ُمبارً� جــاء فیــه الحــدیث الصــحیح  االحــدیث الــوارد فــي ذلــك ُمضــعَّف عنــد أهــل العل
 . »َصلِّ ِفي َهَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِك، َوُقْل: ُعْمَرٌة ِفي َحّجة«
 الأَ «: قوله نأ الكم فهم فقد »؟ُخَطاُكمْ  َتْحَتِسُبونَ  َأَما«: -وسلم علیه هللا صلى- النبي له فقال"

 .عنه تقلالمن المحل فضیلة جهة من ولكن المشقة، إدخال جهة من لیس »؟ُخَطاُكمْ  َتْحَتِسُبونَ 
 یـهف فإنما ،ذلك ومع عنه، سنده صح إذا الصحابي عمل من حجةٌ  فإنه المبارك ابن حدیث وأما

 ".علیه العبادة مشقة عظمت لمن ثابتٌ  األجر ظمعِ  �أن اإلخبار
قـال:  ن الرجل الـذي قـام، وقـال: قفـوا، ثـمأوأن القوم في السفینة، و  ،رها ابن المباركالقصة التي ذ�

 ما من مسلٍم �صوم في یوٍم حار إال �ان له �ذا و�ذا، هذه القصة ال شـك أن أسـانیدها �مجموعهـا
نها �عـض أهـل العلـم، لكـن هـل ُصـرِّح برفعهـا إلـى النبـي  ن الـذي أأو  -علیـه الصـالة والسـالم-حسَّ

ما قال لیس من ر�بان السفینة أو من اإلنس، و�نمـا هـو هـاتف قـال مثـل هـذا الكـالم؟ وال شـك  قال
 المسألة لیست... ا،أن فیها قلقً 

: �قـول رجـلٌ  فـإذا شـراعها، مرفوعٌ  البحر في سفینةٍ  في �ان أنه األشعري  موسى أبي عن�قول: "
..." إلـى آخـره، هـذه قـال ثـم نحـن؟ حـالٍ  أي علـى ترى  أال: فقلنا مرار، سبع قفوا! السفینة أهل �ا

 قضـاه لقضـاءٌ و�ن �ـان قولـه: " -علیه الصالة والسالم–شك أنها لم ُترفع إلى النبي  هالقصة ما فی
" هـذا لـه حكـم الرفـع؛ ألن مثـل هـذا ال ُ�قـال �ـالرأي، لكـن نفسـه هلل شعطَّـ مـن أنه نفسه على هللا

ــدنیا فــي  ،نعــیم فــي (الحلیــة) وأبــو ،مــن تتــا�ع علــى تخر�جــه ابــن المبــارك فــي (الزهــد) وابــن أبــي ال
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�عنــي لــیس فــیهم مــن أهــل الكتــب األصــلیة التــي  ،وابــن شــاهین فــي (فضــائل األعمــال) ،(الهواتــف)
ل علیها وُ�عتمد علیها.  هي دواو�ن اإلسالم التي ُ�عوَّ

ـن هـذه القصـة فـي (زوائـد الترغیـب)  على �ل حال نفسي من هـذه القصـة فیهـا شـيء، األلبـاني حسَّ
 . تحتاج إلى ز�ادة تأملو 
 لوضـوء�ا :علیـه العبـادة مشـقة عظمت لمن ثابتٌ  األجر ظمعِ  �أن اإلخبار فیه فإنما ،ذلك ومع"

  ".الكر�هات عند
ا أهل العلم یذ�رون المفاضلة بین من تشق علیـه العبـادة، ومـن یتلـذذ بهـا، �عنـي تجـد اثنـین �الهمـ

، ة، أحــدهما ُیــزاول هــذه العبــادة �أنــه �حمــل رحــىإذا �قــي الثلــث األخیــر مــن اللیــل قامــا إلــى الصــال
 فرق بین األمر�ن واحد یتلذذ، وواحد شاق علیه العبادة. ،واآلخر �أنه �شرب عسالً 

مـنهم ؛ ألن له أجر العبادة وأجر المجاهدة، و امنهم من �قول: إن الذي تشق علیه العبادة أكثر أجرً 
أفضــل، وأنــه مــا وصــل إلــى  -الصــالة والســالمعلیــه –مــن �قــول: ال، الــذي یتلــذذ بهــا �حــال النبــي 

 هــذه المرتبــة إال �عــد أن فــرغ مــن مســألة المجاهــدة، فهــل هــذا أفضــل أو ذاك؟ المســألة خالفیــٌة بــین
 أفضل. -علیه الصالة والسالم–أهل العلم، لكن الذي یتجه أن الذي یتلذذ �حال النبي 

فـي �ـل درس إذا أراد أن �خـرج إلـى �عني ُقل مثل هـذا فـي التعلـیم �عـض النـاس �حتـاج إلـى جهـاد 
الــدرس �أنــه �خــرج إلــى الجهــاد الــذي فیــه إزهــاق الــنفس، و�عضــهم ال ینتظــر متــى �ــأتي الــدرس، 
وأحیاًنــا �خــرج قبــل الــدرس، والــذي ُ�جاهــد نفســه تجــده دائًمــا یتــأخر عــن الــدرس، نقــول: هــل هــذا 

ادة �صــدٍر منشــرح ُمقبــل أفضــل أو ذاك؟ نفــس الخــالف الســابق، وال شــك أن الــذي �ــأتي إلــى العبــ
 . -�هللا المستعان–علیها ُمتلذذ بها أنه أفضل 

 هللا رضــي- موســى أبــي اختیــار افــإذً  الجهــاد، فــي صــبوالنَّ  والظمــأ ،الكر�هــات عنــد كالوضــوء"
 ونحــو والصــدقة الصــالة نوافــل علــى الجهــاد اختــار مــن �اختیــار الحــار الیــوم فــي للصــوم -عنــه
 ".ذلك

ر، ولـــم ینظــر إلـــى المشــقة، إنمـــا نظــره إلـــى عظــم األجـــر؛ ولــذا مســـألة ألنــه نظـــر إلــى عظـــم األجــ
؛ المفاضلة بین العبادات مسألٌة في غا�ة األهمیة ینبغـي أن تكـون علـى �ـال طالـب العلـم �اسـتمرار
ح هــذه مســألة فــي غا �ــة ألنــه یتــزاحم عنــده العبــادات فــي �ثیــٍر مــن األحــوال، ثــم ال �ســتطیع أن ُیــرجِّ

 األهمیة.
ضر�نا لذلك مثل �من أتى إلى الصالة في المسجد الحـرام، والصـالة قـد ُأقیمـت هـل �قصـد الصـف 
األول أو مــا یلیــه مــن الصــفوف أو ُ�صــلي فــي أدنــى صــف؛ لُیــدرك الصــالة �لهــا، وُ�ــدرك الجنــازة، 
و�أمن على صالته من التشو�ش إذا قام لقضاء ما فاته؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظـر، ال شـك أنـه 

ا قُرب من اإلمام أفضل، ووصل الصفوف أمٌر مطلوب، لكـن یبقـى أن هنـاك أ�ًضـا مفاضـلة كل م
من جهاٍت عدة لو لم �كن فیها أنه �ضمن عـدم التشـو�ش فیمـا �قضـیه مـن صـالته إذا سـلَّم اإلمـام 
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وقــد فاتــه ر�عــة أو ر�عتــین أو ثــالث مــا مصــیر صــالته التــي �قضــیها مــع مــرور النــاس وزحــامهم 
 .نه في حكم المنفرد اآلن، و�فوته من الصالة ما �فوته، وقد تفوته صالة الجنازةواضطرابهم؛ أل

م الجهاد على نوافل العبادة ال شـك أ  نـه لـم المقصود أن هذه أمور تحتاج إلى مفاضلة، وحینما ُ�قدِّ
ینظر إلى أن المشقة حاصلة في الجهاد أكثر من غیره، و�نما نظـر إلـى ِعظـم أجـر الجهـاد، وأجـر 

  .-�هللا المستعان–ادة في سبیل هللا الشه
 عبــادةٍ  فـي الـدخول قصـد فیــه و�نمـا �ـه، األجـر لیحصـل الــنفس؛ علـى التشـدید قصـد فیـه أن ال"

 إذا یمـاف هـو إنما و�المنا متبوعة، ال تا�عةٌ  القصد هذا في فالمشقة مشقتها، لعظم أجرها؛ عظم
 قصــد علــى یــدل مــا فیــه لــیس األنصــاري  حــدیث و�ــذلك تا�عــة، غیــر القصــد فــي المشــقة كانــت

 مـا ئرسـا وهكذا أجره، لیعظم المسجد �عد مشقة على الصبر قصد على دلیلٌ  فیه و�نما التشدید،
 .المعنى هذا هفی

 حظــوظ فــي النظــر اطــراح مــع معبــودهم، �حــق القیــام فمقاصــدهم األحــوال، أر�ــاب شــأن وأمــا
 مـالِ  المشـقات، واحتمـال لنفـوسا علـى التشـدید مجـرد قصـدوا إنهـم: قال�ُ  أن �صح وال نفوسهم،

 .هللا شاء إن �عد سیأتي ولما علیه، الدلیل من تقدم
 أرادوا الـــذین -وســـلم علیـــه هللا صـــلى- هللا رســـول بنهـــي معـــارٌض  �ـــه اعتـــرض مـــا إن :اوثالًثـــ

اللیـل  أقومفـ أنـا، أمـا: اآلخـر وقـال أفطـر، وال فأصـوم أنا، أما: أحدهم قال حین �التبتل، التشدید
 �فعـل نـهأ نفسـه عـن وأخبـر ،علـیهم ذلـك فـأنكر النسـاء، آتـي فال أنا، أما: اآلخر وقال أنام، وال

 ".»ِمنِّي َفَلْیَس  ُسنَِّتي، نع رغب َمنْ «: وقال �له، ذلك
نَّة، وأن ما �ـ یـه عل –أتي �ـه هـو أفضـل ممـا جـاء عـن النبـيهذه األمور إذا اقترنت �الرغبة عن السُّ

ِثــر عــن �عــض الســلف الز�ــادة علــى مــا وُ�نهــى عــن هــذا، لكــن أُ أنــه ُیــذم  ال شــك -الصــالة والســالم
 اقــرأ القــرآن فــي ســبع وال«: -علیــه الصــالة والســالم–ُأمــروا �ــه عبــد هللا بــن عمــرو قــال لــه النبــي 

ادة مـا هـو مـذموم؟ إنمـا ُنهـي عـن الز�ـأم ومع ذلك یز�د �قرأ القرآن فـي ثـالث، نقـول: مـذموم  ،»تزد
شروع تتناوله نصوٌص عامٌة وخاصة، وتواطأ علیـه سـلف هـذه األمـة، رفًقا �ه، و�ال فأصل العمل م

 و�ثیــٌر مــنهم �قــرأ القــرآن فــي ثــالث، �ثیــر فــي التــا�عین، وفــي الصــحا�ة مــن �قــرأ القــرآن فــي لیلــة،
علیـه الصـالة  –ن عملـه أكمـل ممـا وجهـه إلیـه النبـينقول: هؤالء خالفوا النص؟ ال، لكـن إذا زعـم أ

نَّة نع رغب َمنْ  هنا ال، حینئذٍ  -والسالم  .»ِمنِّي َفَلْیَس « السُّ
 هلـ أذن ولـو مظعـون، بن عثمان على التبتل -وسلم علیه هللا صلى- النبي ورد: الحدیث وفي"

 .الختصینا
 ،صـیامه �إتمـام فـأمره الشـمس، فـي اقائمً  �صوم أن نذر من على -وسلم علیه هللا صلى- ورد

 ".الشمس في القیام عن ونهاه
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یس �عبـادة، وأما القیام فـي الشـمس فلـ ،»من نذر أن ُ�طیع هللا فلُیطعه«الصیام عبادة نعم لمَّا �ان 
ن عـ -علیـه الصـالة والسـالم–فنهاه النبي  ،-جلَّ وعال–وال �جوز فعله على سبیل التقرب إلى هللا 

 . ذلك
 فیهــا أصــالً  صــار �حیــث الشــر�عة، فــي شــهیرٌ  التشــدید عــن ونهیــه »المتنطعــون  هلــك« :وقــال
 مـالِ  اد� مضـا إلیـه فالمكلِّـ قصـد �ـان الـنفس، علـى التشدید الشارع قصد من �كن لم فإذا ا،قطعی� 
 ولــم �طــل الشــارع، قصــد قصــده خــالف فــإذا �ــه، المقطــوع المعلــوم التخفیــف مــن الشــارع قصــد

 ".التوفیق و�اهلل واضح، وهذا �صح،
مـن المعاصـر�ن، ومـن سـبقهم ُیؤَثر أو ُ�عـَرف عـن �عـض العلمـاء مـن المتقـدمین والمتـأخر�ن أ�ًضـا 

�عنــي مذهبــه عموًمــا  ،مــن شــیوخهم إلــى عصــور األئمــة مــن ُ�عــرف �التســاهل، �عنــي أحكامــه مبنیــة
ین وقـد ُیوجـ د مبني على شيٍء من الُیسر والسهولة في �ثیر من المسـائل، فـي �ثیـر مـن أبـواب الـدِّ

ین �النســبة لــه مــا هــو أشــد مــن غیــره فیــه، فتجــد مــثًال  اب، المالكیــة ُ�شــددون فــي الشــر فــي أبــواب الــدِّ
ین هـم أسـهل فی او�تساهلون فـي الطعـام عكـس الحنفیـة، وتجـد عنـد الشـافعیة أبواً�ـ هـا مـن أبـواب الـدِّ

مـن  حتـى إذا ُرؤي شـخص فیـه شـيء من غیرهم، وتجـد الحنابلـة دائًمـا ُینبـذون وُ�وصـفون �التشـدد؛
ُ�وجـد أ�ًضـا فـي طبقـة شـیوخنا ومـن الحرص والتحري، وعدم التساهل في األمور قیل له: حنبلي، و 

ـــى  ـــاط، وتجـــد مـــن یبنـــي أمـــره عل ـــه شـــيء مـــن التحـــري واالحتی ـــي فتاو� ـــا وغیـــرهم مـــن تجـــد ف أقرانن
التســاهل، وال شــك أن مثــل هــذا هــذا لــه أصــل ال شــك أن ســد الــذرائع مطلــوب، وأطــر النــاس علــى 

ء هذا التساهل مثل هـؤالالحق السیما إذا ُعِرف منهم التساهل ممن لیس �حاجة إلى مز�د دفع إلى 
 ُیوقف دون المطلوب، وحینئٍذ یؤطرون على العزائم.

دهم و�ذا وِجد اإلنسـان فـي مجتمـٍع الصـبغة فیـه التشـدید علیـه أن ُیالحـظ أ�ًضـا هـذا األمـر، فـال یز�ـ
تشــدیًدا إلــى تشــدیدهم فُیخفــف علــیهم، و�نظــر فــي األقــوال األخــرى، و�نظــر إلــى مقاصــد الشــر�عة 

 ة، فمثل هذا البد من مالحظته.وقواعدها الكلی
تجـــد مـــثًال النـــاس عموًمـــا �قولـــون: هـــذا فـــالن �ـــل شـــيء عنـــده حـــرام، حتـــى ُینبـــذ �ـــه مـــن المشـــا�خ 
المعتبر�ن اآلن هـذا �ـل شـيء حـرام عنـده ال تسـأله، و�المقابـل عامـة النـاس �عرفـون عـن فـالن أنـه 

 متساهل، حتى العامة �عرفون أنه متساهل.
ین وســطٌ أوال شــك  ــدِّ ال  بــین هــذا وهــذا ال ُ�عــرف اإلنســان �أنــه �قصــد التشــدید لــذات التشــدید، و ن ال

 .دین هللا �ه و�ترجح عنده �الدلیلالتساهل لذات التساهل، و�نما �عمل وُ�فتي �ما ی
 أو ا،وجوً�ـ إمـا فیهـا، المـأذون  األفعـال أن وهـو :آخـر أصـلٌ  تقـدم مـا علـى اأ�ًضـ و�نبني :فصل"

 تكـون  ال أو العمـل، ذلـك مثـل فـي معتادةً  تكون  أن فإما ،مشقةٌ  عنها تسبب إذا إ�احة، أو ا،ند�ً 
 ودةً مقصــ فیــه المشــقة لیســت وأنــه علیــه، الكــالم تقــدم الــذي فــذلك ،معتــادةً  �انــت ذافــإ، معتــادة
 ".للشارع
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ى هــو متوقــع أنــه إذا ذهــب إلــ أحــد ُ�فــاجئ أنــه... ه، فیــاأحــد ُ�فــاجئ إذا حــج أنــه �جــد زحاًمــ همــا فیــ
 أحــد ُ�فــاجئ؛ ولــذلك المشــقة معتــادة، لكــن إذا هالنزهــة مــع أحــب النــاس إلیــه؟ مــا فیــ الحــج أنــه مثــل

ا، ذهب إلى نزهة، ووجد الناس �لهم في هذا الحیز أو في هـذه البقعـة، وتـزاحم النـاس فیهـا وتـدافعو 
وحصل ما حصل من حوادث، ولم یرتح �ـالجلوس وال �البقـاء فیهـا هـذا غیـر معتـاد، �خـالف الحـج 

 .هذه المشقة غیر مطلو�ة في الشرع نإادة؛ ولذا ال ُ�قال: المشقة معت
 طالب:.........

دلیل هـو ال، أوًال: على اإلنسان أن �عمل وُ�فتي �ما یدین هللا �ه �ما یتـرجح عنـده �الـدلیل، �كـون الـ
القاعـــدة وهـــو الســـائق، ال �كـــون ترجیحـــه قبـــل االســـتدالل، �عنـــي خـــالص �ســـتروح إلـــى هـــذا القـــول 

 .یبحث له عن أدلة ال، األصل أن ینظر في الدلیل، ثم �ستنبط منه ما ُیوافق الدلیلالشدید، ثم 
لكــن �عــض النــاس تجــده إمــا مــن شــدة حرصــه علــى النــاس تجــده ُ�شــدد أو مــن شــفقته علــیهم تجــده 

 .طالٌب بنجاة نفسه قبل نجاة غیرهیتساهل، واإلنسان مُ 
 طالب:.........

 هذا معروف عند أهل العلم.
 .....طالب:....

هذا استصحاب لهذا الحكم العام، لكن یبقى أن مفردات المسائل ترجع إلـى أصـولها، لكـن إذا �ـان 
المســـألة فیهـــا تشـــدید، وفیهـــا تخفیـــف حینئـــٍذ ُینظـــر أصـــل الشـــر�عة مبناهـــا علـــى التســـهیل والتیســـیر 

سـلك تُ مثل هـذا والدین ُ�سر، فإذا وجدنا في مجتمٍع ُعِرف �التشدید، وُعِرف �التطرف، وُعِرف بـ....
المســـالك الشـــرعیة التـــي تـــؤدي إلـــى الغـــرض الشـــرعي مـــن غیـــر مفســـدة والعكـــس؛ ألن النصـــوص 
الشــرعیة عـــالج ألمــراض األفـــراد، وأمــراض المجتمعـــات عنــدك نصـــوص وعیــد، وعنـــدك نصـــوص 
وعد، فإن أخذت �الوعید وجنحت إلى الوعید �استمرار صرت شبیًها �الخوارج، والعكس إذا جنحـت 

الوعد �استمرار صـرت شـبیًها �المرجئـة، فُیعـالج مـن فیـه شـدة بنصـوص الوعـد، ومـن إلى نصوص 
نَّة والجماعة حینما جمعوا بین األمـر�ن ونظـر  لـى وا إفیه تفر�ط بنصوص الوعید؛ ولذا وفِّق أهل السُّ

  .النصوص �كلتا العینین
 فهـي عتـادة،م تكـن لـم و�ن مشـقة، هـي مـا جهـة مـن للشـارع مقصـودةً  فیه المشقة لیست وأنه"

 المكلـــف �ســـبب حاصـــلةً  تكـــون  أن ذلـــك عنـــد �خلـــو وال للشـــارع، مقصـــودةً  تكـــون  ال أن أولـــى
 .ال أو �أصله، �قتضیها ال العمل ذلك أن مع واختیاره،

ــ ذلــك �ــان �ســببه حاصــلةً  �انــت فــإن  ال الشــارع ألن �ــه؛ التعبــد فــي صــحیحٍ  وغیــر ،عنــه امنهی�
 مالـكٌ  قال ولذلك ؛الشمس في اقائمً  للصیام الناذر دیثح هذا ومثال فیه، أذن فیما الحرج �قصد

 أن أمـره، واالستظالل �القعود له وأمره ،الصوم �إتمام له -وسلم علیه هللا صلى- النبي أمر في
 اســببً  النفــوس تعــذیب �ضــع لــم هللا ألن معصــیة؛ هلل �ــان عمــا ونهــاه طاعــة، هلل �ــان مــا یــتم
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 أدخلها المشقة تكون  �أن مشروطٌ  النهي هذا أن إال اهر،ظ وهو عنده، ما لنیل وال إلیه، للتقرب
 .نبیِّ  فیه فالحكم المثال، في �ما العمل، في الدخول �سبب ال مباشرة، نفسه على
 �قـدر ال والحـاج ا،قائًمـ الصـالة أو الصوم على القادر غیر �المر�ض للعمل تا�عةً  �انت إن وأما
 جـاء لـذيا هـو فهـذا العمـل، مثـل فـي المعتـاد عن جةٍ خار  �مشقةٍ  إال ا،راكبً  أو اماشیً  الحج على
 مشـروعیة فـي جـاءو  ،] ١٨٥:البقرة[ }اْلُعْسرَ  ِ�ُكمُ  ُیِر�دُ  َوال اْلُیْسرَ  ِ�ُكمُ  للااَُّ  ُیِر�دُ {: تعالى قوله فیه

 ".الرخص
 فیه.

 �كـون  أن مكـنو�ُ  فـذاك، �الرخصـة، عمـل إن هـذا صـاحب ولكـن ،الـرخص مشـروعیة هفی وجاء"
 رخصـة،�ال �عمـل لـم و�ن إلذنـه، تلبیة ر�ه؛ من الرخصة لقبِ  �كون  وأن نفسه، حظ جردلم عامالً 
 ".وجهین فعلى

 حجَّ الناس، وهو مصنَّف ممن �عجز عـن الحـج، ،�عني من األمثلة الواقعیة شیخ �بیر السن ُمقعد
وقــد أدى الحــج ســنین، ثــم �عــد ذلــك وهــو فــي منزلــه رأى النــاس فــي یــوم عرفــة فــي منصــرفهم مــن 

فقـــال لـــه ابنـــه: مـــا الـــذي ُیبكیـــك؟ قـــال: النـــاس ینصـــرفون  -ُمقعـــد-فبكـــى  ،الل الوســـائل المرئیـــةخـــ
وأنــا جــالس هنــا، فقــال لــه: ار�ــب، فجعــل لــه مكاًنــا فــي الســیارة �ــالفراش، وحملــه ووضــعه  ،�حجــون 

 وحج مع الناس. ،علیه، ومباشرًة إلى عرفة مروًرا بها في لیلة العید، ثم إلى المزدلفة
سعة، لكن هل ُیالم على مثل  هفی -الحمد هلل -هذا لو ترخص برخصة ،طالب �حج؟ الهل هذا مُ 

ـه أو ال ُیـذم؟ شـق علـى نفسـه، وشـق علـى ولـده، ومـع ذلـك  هذا التصرف أو ال ُیالم؟ هل ُیـذم �حجِّ
حصــل لــه مــا أراد، ال شــك أن مثــل هــذا ُیــؤجر علــى مثــل هــذا قــدر زائــد علــى األجــر الــذي ُیــؤجر 

ل ألن من التكالیف ما ُینظر فیه إلى مراعاة خالف ما تهواه النفس، و�ن �ـان أصـ اإلنسان السوي؛
–التشر�ع على شيء، ثم جاء هذا الشخص على خالف ما تهواه نفسه قاهًرا لنفسه في عبادته هلل 

 �كون حینئٍذ أجره أعظم؛ ألن المالحظ فیها قهر النفس للعبادة. -جلَّ وعال
ده بــق علــیهم الغــار، أووا إلــى غــار فانســد علــیهم، مــنهم رجــل �ــار بوالــمثــال ذلــك: الثالثــة الــذین انط

 �أتي �اللبن، فینتظر أ�اه إلى الصباح نائم وهو حامٌل اإلناء في یده والصبیة یتاضغون.
�عنـــي فـــي الحكـــم الشـــرعي األصـــل فیـــه هـــل النفقـــة علـــى الوالـــد مقدمـــة علـــى النفقـــة علـــى الولـــد أو 

�عنــي لــو أنــه ســكب لوالــده  ،غون اضــن نفقــة الوالــد، الصــبیة یتأوجــب مــ العكــس؟ العكــس نفقــة الولــد
قهر  نظر إلیه أن -جلَّ وعال–�كفیه، ثم أعطى الصبیة أال �كون جمع بین األمر�ن؟ لكن هللا  اقدرً 

ــل والــده النــائم علــى أوالده الــذین یتضــاغون، الــذین تدفعــه  نفســه، وأتــى علــى خــالف مرادهــا، وفضَّ
  هم وُمدح بهذا الصنیع.إلیهم الغر�زة، فُفرِّج عن

فهذ المشلول الذي ال �ستطیع ال شك أن ثوا�ه عند هللا عظـیم تحمـل هـذه المشـقة؛ ألنـه خـالف مـا 
�عـض النـاس ألدنـى سـبب �عـذر نفسـه ألدنـى سـبب،  ،تهواه النفس، وال ُتطیقه، ما قـال: أنـا معـذور
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نســبة لصــیام النوافــل فــالترخص أنــا مز�ــوم ُنفطــر الیــوم، مز�ــوم وُ�فطــر، وأمــا �ال ،�قــول: الحمــد هلل
ألدنى سبب معـروف، والمتطـوع أمیـر نفسـه، لكـن لـو تحمـل وصـام �مـا ال �ضـره، �عنـي مـا نقـول: 
مر�ض �مرٍض ُمعین ُیؤدي �ه الصـیام إلـى التلـف والهـالك، ال، حینئـٍذ �ـأثم، لكنهـا مشـقة محتملـة، 

األجر علــى قــدر النَّصــب، والــذي �غلــب علــى الظــن أنــه ال یتضــرر بهــذا إذا تحمــل هــذه المشــقة، فــ
 �هللا المستعان. 

 مــا هــو بلیلــة العیــد بلیلــة عرفــة، وقــال: اللیلــة ،�المقابــل شــخص مثــل األول رأى النــاس لیلــة عرفــة
: عرفة، والناس �قفون غًدا في هـذا المكـان العظـیم، وجلـس یبكـي، فقـال لـه ولـده: أتر�ـد الحـج؟ قـال

مســكین شــایب مــا  ، وضــاع هنــاك ال حــج وال...نعــم، قــال: تأهــب، فــذهب �ــه إلــى النقــل الجمــاعي
ر یدبر نفسه، �عني هل أجر الولد األول مثل الثاني؟ ال، و�ن �ان أجر من نوى الحج الشـیخ الكبیـ

هـذا ابنـه ذهـب  ]٤[اللیـل: }ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى{ الثاني قد ال ینقص عن األول إن لم یزد علیه، لكن
نه من حضور تلك ال مشاهد وأفعال الحج، وهذا رماه على النقل الجمـاعي وصـار مـا �ه بنفسه ومكَّ

 .-�هللا المستعان – فعل ماذاحج الناس وهو ما یدري  ،صار ضاع المسكین
 أو هنفسـ في علیه یدخلال  أنه �ظن أو �علم أن: أحدهما وجهین فعلى �الرخصة، �عمل لم و�ن"

 ".عقله أو جسمه
 أنه یدخل علیه.

ــم أن"  �ــه یتحــرج فســادٌ  عادتــه أو عقلــه أو جســمه أو نفســه فــي علیــه دخلیــ أنــه �ظــن أو �عل
 دخـل المَّ  ولكنه ظن، وال بذلك �علم لم إن و�ذلك له، لیس أمرٌ  فهذا العمل، �سببه و�كره و�عنت،

 ".المشوش علیه أدخل عما اإلمساك فحكمه ذلك، علیه دخل العمل في
 لـك تضـرر بهـذا، تـرك واجبـات، وقـرأ القـرآننعم قرر في نفسه أنـه �قـرأ القـرآن فـي ثـالث، ثـم �عـد ذ

على وجٍه غیر مشروع مـثًال، مـا نقـول: خـالص إن أحـب العمـل إلـى هللا أدومـه واسـتمر علـى هـذا 
مادام قررت هذا استمر علیه، نقـول: ال دخـل علیـك هـذا المشـوش اتر�ـه، وُعـد إلـى مـا �نـت علیـه 

 .د شرعي معروف، تنوع العبادات مقصسا�ًقا؛ لتجمع بین أنواع العبادات
ــَیامُ  اْلَبــرِّ  ِمــنَ  َلــْیَس «: جــاء هــذا مثــل وفــي"  وهــو صــالةال عــن ىنهــ نحــوه وفــي »الســفر فــي الصِّ

 ".األخبثان یدافعه وهو أو الطعام �حضرة
 ُنهي؟أم عندك نهى 
 طالب: نعم.

 ُنهي عن الصالة.
 طالب: ُنهي.

 نعم.
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ـــال ـــضِ  َال «: وق ـــوَ  اْلَقاِضـــي �ق ـــَبانُ  َوُه ـــي »َغْض ـــرآن وف ـــوا َال {: الق ـــال َتْقَرُ� ـــُتمْ  ةَ الصَّ ـــكَ  َوَأْن  }اَرى ُس
 .]٤٣:النساء[

 قصـد فـإن �مالـه، علـى فیـه المـأذون  العمـل اسـتیفاء عـدم �سـبب عنه نهى مما ذلك أشباه إلى
 يفـ �كـون  حتـى علیـه واإل�قـاء ؛الشـوائب مـن اخالًص  لیكون  ؛العبد عمل على المحافظة الشارع

 .تكلیفال ر�قة في دخوله حال وسعةٍ  ترفهٍ 
 تـادة،مع غیـر مشـقةٌ  العمـل فـي ولكـن الفسـاد، ذلـك علیه یدخل ال أنه �ظن أو �علم أن: والثاني

 األحكــام، �تــاب فــي فیــه األمــر و�نفصــل الجملــة، علــى الرخصــة لمشــروعیة موضــع اأ�ًضــ فهــذا
 العنــت هــي نفســها فــي المشــقة بــل العنــت، عنهــا ینشــأ ممــا المشــقة ز�ــادة أن ذلــك فــي والعلــة

 ".�قدر ال مما يفف علیها، الصبر على قدر و�ن والحرج،
 فهي.

 طالب: فهي؟
 نعم.

 ا،ثالًثـ اوجًهـ هنا أن إال ،عادة علیه الصبر �قدر على ال مما يهف علیها، الصبر على قدر و�ن"
 ورب �المعتــادة، النـاس �عـض إلـى �النســبة صـارت لكنهـا معتـادة، غیــر المشـقة تكـون  أن وهـو

 ".هكذا شيء
د نفســـه، و�ـــراه �عـــض النـــاس ضـــرب مـــن نعـــم �عـــض األمـــو  ر معتـــاد لـــدى �عـــض النـــاس؛ ألنـــه عـــوَّ

ة ر�عة أنه ُ�صلي في الیوم واللیلة ثالثمائ -رحمه هللا–الخیال، �عني حینما ُیذ�ر عن اإلمام أحمد 
عامــة النــاس وجمهــور النــاس �قولــون: هــذا مســتحیل، و�ذا ســمع أن هنــاك مــن �قــرأ القــرآن فــي یــوم 

تحیل؛ ألنه �قیس النـاس علـى نفسـه، هـي �انـت غیـر معتـادة، ثـم صـارت معتـادة قال: أبًدا هذا مس
�ــالمران، �ــاطراد العــادة، اإلنســان إذا مــرَّن نفســه علــى شــيء خــالص ألفــه واعتــاده صــار مــا �شــق 

 علیه، بینما الشخص الذي ال �عتاد هذا األمر �ظنه ضرً�ا من الخیال.
ـ -رضـي هللا عنـه–حـق علـي وال ُیبالغ في مثل هذا �مـا �ـالغ الشـیعة فـي  ر قـالوا: قـول البـن المطهِّ

كـن؟ في (منهاج الكرامة) أنه ً�صلي في الیوم واللیلة ألف ر�عة، فهـل نقـول: إن هـذا مـع المـران ُ�م
ـمت األلـف علـى السـتین هـذا علـى أقـل تقـدیر، �عنـي إذا  ألف ر�عة تحتاج إلى ألف دقیقة، فـإذا قسَّ

ســاعة  ةعشــر  ة، ألــف دقیــق تحتــاج إلــى �ــم؟ ثمــانيي دقیقــافترضــنا هــذا العمــل آلــي أقــل ر�عــة فــ
 هذا مستحیل. ،متواصلة

ر �قول: الوقت ال �ستوعب.  وشیخ اإلسالم في رده على ابن المطهِّ
نعـــم الـــنفس �لمـــا ُجبلـــت علـــى شـــيء واعتـــادت علیـــه ســـُهل علیهـــا وصـــار �اإلمكـــان، �عنـــي �جلـــس 

�ــه غیرنــا، لكــن هــل �ســتطیع إنســان أن اإلنســان ســت ســاعات �قــرأ القــرآن هــذا ُمعتــاد وُمجــرَّب  جرَّ
نه �قرأ القرآن في ساعة مسـتحیل الوقـت ال �سـتوعب، اآلن أهـل البرمجـة العصـبیة �قولـون: إ�قول: 
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 اتحفـظ القـرآن فــي سـاعة أو فـي �ضــع سـاعة، و�قولـون: عـن أمــور �عنـي تصـیر عالًمــ أن �إمكانـك
ي هذا لو �ان خیًرا لسبقونا إلیه، �عني لو في یومین أو ثالثة أو...هذا مستحیل هذا، �عن اومجتهدً 

  أمكن ما تأخر عنه خیار األمة.
�نا عن فالن �السند الصحیح أنه قرأ القرآن  في.... في (إرشاد الساري) �قول: ُذكر أو بلغنا أو ُروِّ

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
 كیف؟

شـوط أنـه �قصـد فـي سـبع سـبعة  في سبع، قرأ القـرآن فـي سـبع، قلنـا: طیـب هـذا ممكـن، وقیـل: فـي
تبـع م، ، متـأّسٍ أشواط، والذي ُیبینه قوله: وقیل: في شوط، �عني في الطواف، هذا أبـًدا إنسـان مقتـدٍ 

ال ُ�مكن أن �صدر عنه مثل هذا �حال، ال ُ�مكـن أن �صـدر مثـل هـذا عنـه، لكـن جـرَّب النـاس أن 
لكنــه  ،ور �ــه فیــه شــيء مــن الســرعةالجــزء ُ�قــرأ فــي اثنــي عشــر دقیقــة، نعــم لــیس علــى الوجــه المــأم

 واقــع، فمثــل هــذا ممكــن و�ن �ــان القــراءة علــى الوجــه المــأمور �ــه أفضــل ولــو لــم �قــرأ فــي الیــوم إال
 �فى. اواحدً  اجزءً 

روء والمفاضلة بین هذا وهذا بین أهل العلم، المفاضلة بین �ثرة الحروف مع السـرعة أو تقلیـل المقـ
ــم علــى أن قــراءة القــرآن علــى الوجــه مــع الترتیــل والتــدبر المســألة معرو  فــة عامــة جمهــور أهــل العل

 المأمور �ه �الترتیل والتدبر أفضل ولو َقل.
  .من القراءة أفضل ولو �انت هز�ا ُیذ�ر عند الشافعیة وجه أن اإلكثار

 فــي ودالمجهــ بــذل علــى عــانینالمُ  تعــالى، هللا إلــى والمنقطعــین العبــاد مــن األحــوال أر�ــاب فــإن"
 قولــه إلـى تـرى  أال إلیــه، انقطعـوا مـا علـى عــانینمُ  وصـاروا الخاصـیة، بهــذه صـواخُ  قـد التكـالیف

ْبرِ  َواْسَتِعیُنوا{: تعالى الةِ  ِ�الصَّ  �بیرةً  فجعلها ، ]٤٥:البقرة[} نَ اْلَخاِشِعی َلىعَ  ِإالَّ  َلَكِبیَرةٌ  َوِ�نََّها َوالصَّ
 وفهـ -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول إمـامهم �ـان الـذین الخاشعین واستثنى المكلف، على
 تتفطـر  حتـى وقـام الـدنیا، تعـب مـن إلیهـا �سـتر�ح �ـان حتـى الصـالة، في عینه قرة �انت الذي

 .الخاصیة هذه بر�ة من نال النحو هذا في بوراثته صخُ  فمن �ذلك، �ان فإذا قدماه،
 مع ،علیه كلمت من لقَ  مغفلٌ  موضعٌ  فإنه نفس، �عض مد فیه �كون  ا�المً  �ستدعي القسم وهذا
 ".الشر�عة أصول في تأكده

 اللهم صلِّ على محمد.
 نعم.

 طالب:........
 من أ�ش؟
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 طالب:........
ل طلـب العلـم علـى الج اي الجهاد وطلب العلم، مع أن �ثیرً الخالف بین أهل العلم ف هـاد منهم ُ�فضِّ

 .هذا ما فیه إشكالفالمسنون، أما الجهاد المفروض 


