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

 تتحــ یــدخل ال �مــا التكلیــف علــى الكــالم تقــدم :الخامســة المســألة" :-رحمــه هللا–قــال المؤلــف 
 ال هفإنـ موضـعه، فهـذا علیـه، شـاقٌّ  لكنـه مقدوره، تحت یدخل فیما النظر و�قي المكلف، مقدور

 أنواع�ـ التكلیـف نفـي منـه نعلـم أن �طـاق، ال �مـا یـفالتكل نفـي الشـارع قصد من علمنا إذا یلزم
 .طاق�ُ  ال �ما التكلیف فیها یثبت ولم �المشاق، التكلیف ولاألُ  الشرائع في ثبت ولذلك ؛المشاق
ــإن اوأ�ًضــ ــد طــاق�ُ  ال �مــا التكلیــف ف ــه ق ــل عقــالء، جماعــةٌ  منع ــر ب  �ةاألشــعر  مــن العلمــاء أكث

 ".وغیرهم
 صـحبه وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا

 .أجمعین
شـك  أصل التكلیف إلزام ما فیـه ُ�لفـة ومشـقة، هـذا األصـل فیـه، والجنـة ُحفـت �المكـاره، والمكـاره ال

الُغســل والخــروج إلــى » إســباع الوضــوء علــى المكــاره«ن إتیانهــا �شــق علــى النفــوس، ومــن ذلكــم أ
 لشاتیة ال شك أنه مما �شق على النفس، صیام الهواجر �شق على النفس.الصالة في اللیالي ا

ا فاإللزام �ما فیه مشقة حاصل، لكـن اإللـزام �مـا ال ُ�طـاق، ومـا ال یـدخل تحـت مقـدور المكلـف فهـذ
ًمـا صـلِّ قائ«ال ُ�كلف �ه، فال ُ�طلب من الُمقعد أن ُ�صلي قائًما؛ ولذا جاء فـي الحـدیث الصـحیح: 

 فالتكالیف �لها مشروطة �االستطاعة. ،»فقاعًدافإن لم تستطع 
 .]٧[النحل: }اَألنُفسِ  لَّْم َتُكوُنوْا َ�اِلِغیِه ِإالَّ ِ�ِشقِّ {أما إلزام ما فیه �لفة ومشقة فهذا حاصل  

الصیام في أ�ام الصیف ال شك أنه في غا�ة المشقة، لكـن مـع ذلـك التكلیـف �ـه حاصـل، واألجـور 
ال إلكـن ال ُتطلــب المشــقة  ،»أجـرِك علــى قــدر نصــبكِ « ،طلبتهـا العبــادةعلـى قــدر هـذه المشــقة إذا ت

 ؛مـن أجـل تحصـیل العبـادة؛ ولـذا ال �قـول إنسـان: أنــا أذهـب إلـى المسـجد األ�عـد؛ ألنـه أكثـر مشــقة
 ها.لیكون أعظم األجر، ال، المشقة ال ُتطلب لذاتها، لكن إذا جاءت تبًعا لعبادة فإنه ُیؤجر علی

 ه.ال ُ�قدر علی "�ما ال ُ�طاق"هو األصل أنه ممنوع  طاق منعه جماعة""التكلیف �ما ال �ُ 
هلل أن ُ�كلف خلقه �ما شاء، لكن رحمته وعدله لم �حصل شيٌء من ذلك، �قـول: أكثـر العلمـاء مـن 

 األشعر�ة وغیرهم على منعه، وأما المعتزلة....
 ".�شق �ما التكلیف �خالف أصلهم، فذلك المعتزلة، وأما"

فضــًال عــن أن  ،-جــلَّ وعــال–ألنهــم مــن مــذهبهم وجــوب رعا�ــة األصــلح علــى هللا لهم" "فــذلك أصــ
جـــلَّ وعـــال تعـــالى هللا عمـــا –ُ�كلفهـــم �مـــا ال ُ�طیقـــون، مـــن الزم مـــذهبهم إ�جـــاب األصـــلح علـــى هللا 

أال ُ�كلِّف �ما ال ُ�طاق، نعم قد ُ�كلف حتى عند المعتزلة �المشاق، و�كـون هـذا  -�قولون علًوا �بیًرا
هــو األصــلح للمكلــف؛ ولــذلك �لَّــف هللا �ــه علــى مــذهبهم؛ ألن مــن مــذهبهم وجــوب رعا�ــة األصــلح 
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ألـزم نفسـه، وجعـل علیـه حقوًقـا  -جـلَّ وعـال–وهذا ال �قول �ه غیرهم، �هللا  ،-جلَّ وعال–على هللا 
ا َعَلْیَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنین {  .]٤٧[الروم: }َوَ�اَن َحق�

لزمـه ال ألن أحًدا أورحمته �عباده؛  ،-جلَّ وعال–�ل هذا من فضله  ،نفسه وأ�ًضا حرَّم الظلم على
  .�شيٍء من ذلك

 .الفاضلة الشر�عة هذه إلى �النسبة ذلك في النظر من بد فال �ذلك، �ان فإذا"
: قولك من اللغة أصل في وهي ،)المشقة( معنى في النظر من المطلوب في الخوض قبل بد وال

ِشـقِّ اِلِغیـِه ِإالَّ �ِ لَّـْم َتُكوُنـوْا �َ {: تعـالى قولـه ومنـه أتعبـك، إذا ومشـقة اشـق�  �شقُّ  الشيء علي شق
 ".]٧[النحل: }اَألنُفسِ 

والعكــس، وتجــد �عــض النــاس یتــرك  ،والمشــقة نســبیة قــد �شــق علــى ز�ــد مــا ال �شــق علــى عمــرو
بـاداٍت أخـرى؛ لفـة ومشـقة علیـه، و�رتـاح لع؛ ألن فیهـا نـوع �-�عنـي غیـر الواجبـة-�عض العبـادات 

اد ُ�صلي ر�عتین نافلة، لكن عنده اسـتعد ،ألن نفسه تمیل إلیها، �شق علیه أن �قوم فیؤدي ر�عتین
 -جــلَّ وعــال –أن �صــوم، عنــده اســتعداد أن ُینفــق، عنــده اســتعداد أن �قــرأ الســاعات مــن �تــاب هللا

 فإذا جاءته سجدة التالوة شقَّت علیه.
ــتح لــه �ــاب فــي الصــالة، وســُهلت  ،لعكــسهــذا موجــود فــي واقــع النــاس، و�وجــد ا مــن النــاس مــن ُف

 علیه، وشق علیه غیرها.
ـا ال مشـقة  ،افإذا نظرت إلى حال الناس تجـد التفـاوت والبـون الشاسـع بیـنهم �بیـرً  شـخص �حـج حج�

 فیه �النسبة لعادي الناس تجده �حج وهو مرتاح، ومع ذلك یتصور المشقة فال �حج، �عني تهیأ لـه
فال �حج؛ ألن أصـل الحـج فیـه مشـقة، و�توقـع فـي أي یـوم مـن األ�ـام أن یـرد علیـه جمیع األسباب 

  شيء من هذه المشقة.
 االقعــدة إلــى مثلــه مــن شــهر ذي الحجــة شــهرً  ذي و�عــض النــاس �خــدم الحجــیج مــن خمســة عشــر

�خدم الحجـیج، و�حملهـم فـي سـیارته، و�حمـل أمتعـتهم فـي هـذا الزحـام، وفـي النها�ـة �حصـل  كامًال 
  الف مثًال.آخمسة على 

علـى واآلخر تجده یذهب إلى الدعوة مثًال، وُ�عطى أضعاف ما �أخذه هذا، وُمكرَّم في مكاٍن �ـارد و 
هــذا شــاق، وذاك  :هــذا �قــولخــالص،  كرســيٍّ وثیــر، و�ذا ألقــى لــه �لمــة أو �لمتــین فــي الیــوم هــذا

 .]٤[اللیل: }ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى{�قول: لیس �شاق 
أنقلهـم مـن مشـعر إلـى مشـعر،  ،مـع صـاحب سـیارة �قـول: أنـا مـدة شـهر أخـدم الحجـیج �عني ر�بنا

ــا عشــر ســاعات، وســیارته بــدون الوأجلــس فــي الطلــب  واحــد خمــس ســاعات، ســت ســاعات، أحیاًن
 ُمكیف المسكین، ثم في النها�ة �صدم �السیارة، و�ل ما جمعه ُ�صلح �ه السیارة.

، هنــاك ُمكــرَّم ُمعــزز ُمحتــرم، وال علیــك َ�لفــة وال مشــقةتنفــع النــاس  تــذهبو�عــض النــاس تقــول لــه: 
 و�ل شيٍء ُمهیئ، �قول: �هللا الحج متعب.
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فضـًال عمــا یتـذرع �ــه �عـض النــاس مـن تــأخیر حـج الفر�ضــة؛ مـن أجــل أن تسـلیم البحــث مـثًال فــي 
م، وواحــد �قــول: ال �هللا أول الدراســة �عــد الحــج، الحــج �جــب علــى الفــور ر�ــن مــن أر�ــان اإلســال

 خلیه �سنٍة ثانیة. ،ر�یعالسنة 
 أمــور �عــض األشــیاء ال اعتبــار لهــا وال قیمــة -جــلَّ عــال–أمــور تعتــري النــاس فــي طــر�قهم إلــى هللا 

 لها، فیتذرع �مثل هذه األمور، ومفارقة مثل هذه األمور من أشق األشیاء على نفسه.
�ضــحك، و�ذا قیــل لــه: فالمشــقات أمــور نســبیة، �عــض النــاس إذا قیــل لــه: احمــل �ــذا، حملــه وهــو 

 ارفع هذا الكتاب، أثقل علیه من جبل.
فــال شــك أن هــذه أمــور نســبیة �عــض النــاس �شــق علــیهم الصــالة، و�عضــهم �شــق علیــه الصــیام، 

 وهكذا. »فذلكم الر�اط«و�عضهم �شق علیه الجلوس في المسجد الر�اط 
 لكن على �ل حال شر�عتنا مبنیٌة على الیسر والسهولة.

ین لكنهــا مــع ذلــك  شــر�عة تكلیــف، لــیس معنــى هــذا أن اإلنســان یتنصــل مــن الواجبــات، و�قــول: الــدِّ
ین ِدین تكالیف، ِدین واجبات، وأطر عـن محرَّمـات، ومـع ذلـ  ك ال �ـأتيُ�سر، ال لیس �صحیح، الدِّ

  .�ما ال ُ�طیقه اإلنسان
 عر�ـي،ال وضـعال إلـى نظـرٍ  غیـر مـن امطلًقـ خذأُ  إذا المعنى وهذا ،المشقة من االسم هو والشق"

 :اصطالحیة أوجهٍ  أر�عة اقتضى
 یـثح مـن مشـقة، سـمى�ُ  طـاق�ُ  ال مـا فتكلیـف وغیـره، علیه المقدور في اعامً  �كون  أن :أحدها

 ".�جدي ال وتعب عناء في وقعمُ  �حمله نفسه اإلنسان بتطلُ  كان
لُعشـر، زنتهـا طـن مـثًال، وهـو ال �قـدر علـى ُعشـرها أو نصـف ا �عني مثل مـن ُ�لِّـف �حمـل صـخرة

 هذا ال شك أنها مشقة شدیدة علیه؛ ألنه بین أمر�ن:
 إما أن �عصي هذا األمر أو یتكلف ما ال ُ�طیق و�موت دونه.

دعي یـ لـیس مـنال شك أن هـذه مشـقة، ومثلـه الُمقَعـد إذا قیـل لـه: صـلِّ قائًمـا، لكـن الُمقَعـد حقیقـًة، 
 أنه ُمقعد، فإذا جاء وقت لزومه قام ومشى �ارتیاح.

 قــال: �هللا ،لكــن مــن قعــود، و�ذا قیــل لــه ،ُ�صــلون فــي بیــوتهم أحیاًنــا أو فــي المســجد اناًســعرفنــا 
 مر�ض، ثم إذا تعشى �عد صالة العشاء ذهب یتمشى في الحي لمدة ساعة.

، و�ـوم العیــد جـاءت العارضـة وســاعتین اُ�صـلي جالًسـ ،وشـخص �قولـون: مـن عشــر�ن سـنة مـا قــام
لیسـت مشـقة،  ،وهي لیست �صـحیحة ،إنسان یتصور مشقة �عني ،�عارض مع الناس، مشكلة هذه

م البــد أن تقــو  ،هــذه أمانــة، أمانــة عجــزت عنهــا الســموات واألرض ُحِملتهــا أنــت ،فهــذه المســألة ِدیــن
ر �قدرها، واإلنسان یتعبد هلل    .، ال یتعبد للمخلوق -جلَّ وعال–بها، فالبد من أن ُتقدَّ

 ".ذلك أشبه وما الهواء، في الطیران تكلف اإذ واإلنسان القیام، تكلف إذا كالمعقد"
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ه مرتفـع وشــاهق، فإنــه ال شــك مآلــ ان فــي الهـواء فإنــه إن �ــان مــن محــلٍّ معلـوٌم أنــه إذا تكلــف الطیــر 
بـن طیـران، حصـل أ�ًضـا للجـوهري، عبـاس إلى أن �سقط فیموت، �ما حصل لمـن ادعـى اختـراع ال
 لكنه في النها�ة سقط.فرناس �قول: إنه طار، لكن ما ُیدرى عن حقیقة هذا، 

مـــات، ســـقط فالجـــوهري صـــاحب (الصـــحاح) صـــعد إلـــى الســـطح، ووضـــع جنـــاحین وأراد أن �طیـــر 
ومات، لكن ال شك أن مثل هـذا إنمـا ینشـأ عـن خلـٍل فـي العقـل، ینشـأ عـن خلـل ال �فعـل مثـل هـذا 

  .�ستطیع، إنما هذا ناتٌج عن خلل وال ،الفعل رجٌل سوي �عرف أنه ُیر�د الطیران
 ااق� شـ العمـل ميُسـ المشـقة، نفسـه فـي لحِمـتُ  إذا الحمل الشاق علیه المقدور مع اجتمع نفحی"

 . مشقة حمله تكلف في والتعب
�حیث  د�ة،العا األعمال في المعتاد عن خارجٌ  أنه إال علیه، �المقدور اخاص�  �كون  أن: والثاني
 .لمشقةا تلك فیه �ما القیام في قلقهاو�ُ  تصرفها، في النفوس على �شوش

 :ضر�ین على الوجه هذا أن إال
 ةً واحــد مــرةً  وقعــت لــو �حیــث بهــا، المكلــف األفعــال �أعیــان مختصــةً  المشــقة تكــون  أن: أحــدهما
 :الفقهــاء اصــطالح فــي المشــهورة الــرخص لــه وضــعت الــذي الموضــع هــو وهــذا فیهــا، لوجــدت
 ".ذلك أشبه وما السفر، في واإلتمام والسفر، المرض في كالصوم
رخصـة تكلَّف هذه المشقة وفعلها أجزأته؛ ألنهـا إنمـا ُشـِرعت تخفیًفـا عنـه، فـإذا عـدل مـن ال �عني لو

 .عن رخصة هللا التي ُ�حب أن تؤتى إلى العز�مة صح فعله إال أنه عدل
 طالب: �عني هذا العدول من الرخصة إلى العز�مة �ا شیخ؟

 نعم.
 شـاقة، صـارت علیهـا، والـدوام األعمال �لیات إلى ظرنُ  إذا ولكن مختصة، تكون  ال أن: والثاني"

 مــا فــوق  منهــا اإلنســان تحمــل إذا وحــدها النوافــل فــي هــذا و�وجــد بهــا العامــل المشــقة ولحقــت
 العمل� لها �حصل ما �سببه للنفس �حصل حتى تعبه،یُ  الدوام في أنه إال ما، وجهٍ  على �حتمله

 ال مـا� العمـل مـن واألخـذ الرفـق هلـ عرِ ُشـ الـذي الموضـع هـو وهذا األول، الضرب في واحدةً  مرةً 
 ".ملالً  �حصل

ن عـوصـحَّ  ،»علیكم من العمـل مـا تطیقـون، فـإن هللا ال �مـل حتـى تملـوا« نعم جاء في الحدیث:
 »؟أفـال أكـون عبـًدا شـكوًرا«قام حتى تفطرت قدماه، وعلـل ذلـك  أنه -علیه الصالة السالم–النبي 

 �مل من مناجاة ر�ه، واالتصـال �ـه �مـا ُیتصـور -معلیه الصالة والسال–لكن ال ُیتصور أن النبي 
عـد �من غیره، فغیره ال ُ�مكن أن �ستمر على هذه الحالة، فمآله إلى االنقطـاع، واالنقطـاع مـذموم، 

اوم علـى ثالثمائـة ر�عـة وُ�ـد عن اإلمام أحمد أنه �صلي في الیوم واللیلة ورد، اعتیاد العبادة مذموم
ذلــك، والحــافظ عبــد الغنــي المقدســي أ�ًضــا لــه نصــیٌب �بیــر مــن هــذا وغیــره مــن أهــل العلــم، لكــنهم 

 .ُفِتحت لهم هذه األبواب، فولجوا معها، واستمروا علیها، وأُعینوا علیها
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 حیـث لـو فقـده� ،ا�حتاج إلى جهاد، ثـم �عـد ذلـك �كـون ُأنًسـ ،وال شك أن التعبد في أول األمر شاق
  .-�هللا المستعان-تكدر �قیة یومه 

: لوقـا والتكلـف، التنطـع وعـن الوصـال، عـن -والسـالم الصـالة علیـه- نهیـه علیـه هنبَّـ حسبما"
 .»َملُّواتَ  َحتَّى َ�َملَّ  َلنْ  للااََّ  َفِإنَّ  ُتِطیُقوَن، َما اْألَْعَمالِ  ِمنَ  ُخُذوا«

 .»َتْبُلغوا اْلَقْصدَ  اْلَقْصدَ «: وقوله
 الضـرب يوفـ �لي، أمرٍ  نع ناشئةٌ  مشقةٌ  فهذه آخر، موضعٌ  علیها وللتنبیه �ثیرة، هنا واألخبار

  .جزئي أمر نع ناشئةٌ  األول
 روجٌ خـ الـنفس تعـب فـي التـأثیر مـن فیـه ولیس علیه، �المقدور اخاص�  �كون  أن :الثالث والوجه

 قبـل العـادات �ـه جـرت مـا علـى ز�ـادةٌ  �ـه التكلیـف نفـس ولكن العاد�ة، األعمال في المعتاد عن
 معنــى �قتضــي اللغــة فــي وهـو ،)التكلیــف( لفــظ علیــه طلــقأُ  ولـذلك ؛الــنفس علــى شــاقٌ  التكلیـف
 تكلفــتو ( �ــه، وأمرتــه علیــه �شــق اأمــرً  لتــهحمَّ  إذا ،اتكلیًفــ �لفتــه: تقــول العــرب ألن المشــقة؛

 ".اتكلفً  إال طقهتُ  لم إذا هتكلفتَ  )الشيء وحملتُ ( مشقة، على تحملته إذا )الشيء
 تكلفُته أنت ما جئت بـ(إذا).

 طالب: وحملُت؟
 حملُت الشيء تكلفُته. 

 طالب: حملَت.
ـــ ـــه، (إذا) هـــذه تقلـــب مـــن الـــتكلم إل ـــه، �عنـــي تقـــول: �ـــذا، و�ذا قلـــت: إذا تكلفَت ى حملـــُت الشـــي تكلفُت

 الخطاب إذا هذه، ولو جاء �أي استمر الخطاب.
 )؟طالب: �عني هنا العطف ما هو على (إذا

 جدید هذا استئناف، �عني، وتقول: حملُت الشيء.  "حملت الشيء"
 إلقـاءٌ  ألنـه ر؛االعتبـا بهذا مشقةً  سمى�ُ  هذا فمثل"وحملت الشيء تكلفُته إذا لم ُتطقه إال تكلًفا، 

 .الدنیا الحیاة اقتضته ما على زائدةٍ  أعمالٍ  في ودخولٌ  ،�المقالید
ــ �كــون  أن :والرا�ــع  ه،نفســ هــوى  عــن للمكلــف إخــراجٌ  التكلیــف فــإن قبلــه، عمــا یلــزم �مــا اخاص�

 كوذلـ وعنـاء، تعـبٌ  �سـببها اإلنسـان و�لحـق ا،مطلًقـ الهـوى  صـاحب على شاقةٌ  الهوى  ومخالفة
 .الخلق في الجار�ة العادات في معلومٌ 
 ".أر�عة في انتظمت نفسها، في المشقة إلى رظالن حیث من أوجهٍ  خمسة فهذه

لمـراد ست من مقاصـد الشـرع، لكـن إذا جـاءت تبًعـا للعبـاد ُأِجـر علیهـا، وامعلوٌم أن المشقة لذاتها لی
 �العبادة: التي یتحقق فیه الشرطان:

 اإلخالص، والمتا�عة.
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مــن الطوائــف المنتســبة إلــى اإلســالم مــع عــدم  ادة إال بهــذا؛ ولــذا نجــد فــي �ثیــرألنــه ال ُتســمى عبــ
ب، والعنـــاء، والمشـــقة، و�تلـــذذون بـــذلك یلحقهـــم مـــن التعـــ -علیـــه الصـــالة والســـالم–اتبـــاعهم للنبـــي 

 }ًعاوَن ُصـنْ َوُهـْم َ�ْحَسـُبوَن َأنَُّهـْم ُ�ْحِسـنُ {الشيء الذي ال �خطـر علـى �ـال، ومـع ذلـك هـم صـابرون 
 .شقة عبادة؛ ألنها ناتجة عن عبادةفالبد من توافر الشرطین؛ لتكون هذه الم ،]١٠٤[الكهف:

 .�ه یتعلق ما وتقدم األصول، في تخلص فقد األول، فأما"
 فیـه، اتاإلعنـو  �الشاق التكلیف إلى �قصد لم الشارع فإن :السادسة المسألة :وهي: الثاني وأما

 ."أمور ذلك على والدلیل
 لم �قصد التكالیف.

 طالب: فإن الشارع؟
 لم �قصد.
 ."إلى التكلیف �الشاق واإلعنات فیه"طالب: 

 اإلعنات، لم �قصد اإلعنات فیه، نعم.
 :أمور لكذ على والدلیل"

 اَنــْت �َ  الَِّتـي ْغـاللَ َواْألَ  ِإْصـَرُهمْ  َعـْنُهمْ  َوَ�َضـعُ { :تعــالى �قولـه ذلـك، علـى الدالـة النصـوص :أحـدها
 .]١٥٧:اْألَْعَرافِ [ }َعَلْیِهمْ 
 .اآل�ة] ٢٨٦:البقرة[ }ِلَناَقبْ  ِمنْ  ِذینَ الَّ  َعَلى َحَمْلَتهُ  َ�َما ِإْصًرا َعَلْیَنا َتْحِملْ  َوال َر�ََّنا{: َوَقْوِلهِ 
   .»َفَعْلتُ  َقدْ : َتَعاَلى للااَُّ  َقالَ « :الحدیث وفي

 .]٢٨٦:اْلَبَقَرةِ [ }ُوْسَعَها ِإالَّ  َنْفًسا للااَُّ  ُ�َكلِّفُ  َال {وجاء: 
 .]١٨٥:البقرة[ }اْلُعْسرَ  ِ�ُكمُ  ُیِر�دُ  َوال اْلُیْسرَ  ِ�ُكمُ  للااَُّ  ُیِر�دُ {
ینِ  ِفي َعَلْیُكمْ  َجَعلَ  َوَما{  ].٧٨:اْلَحجِّ [ }َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ
فَ  َأنْ  للااَُّ  ُیِر�دُ { ْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  ُ�َخفِّ  ].٢٨:َساءِ النِّ [} َضِعیًفا اإلِْ
 .اآل�ة ]٦:ةالمائد[ }َرُكمْ ِلُیَطهِّ  ُیِر�دُ  َوَلِكنْ  َحَرجٍ  ِمنْ  َعَلْیُكمْ  ِلَیْجَعلَ  للااَُّ  ُیِر�دُ  َما{

ْمَحةِ  یِفیَّةِ ِ�اْلَحنِ  ُ�ِعْثتُ «وفي الحدیث:   .»السَّ
 ا".إثمً  �كن َلمْ  َما َأْ�َسَرُهَما اْخَتارَ  ِإالَّ  َشْیَئْینِ  َبْینَ  ُخیِّرَ  َوَما

نســمع مــن یتصــدى لتوجیــه النــاس و�رشــادهم وافتــائهم، واإلجا�ــة عــن مشــاكلهم، َمــن �ســتدل بهــذه 
ین ُ�ســر علیــه الصــالة –نبــي هــذا الكــالم صــحیح، وأن ال ،النصــوص علــى ُمطلــق التیســیر، وأن الــدِّ

�عنـي لـم  ،ا، وهـذا فـي وقـت التشـر�عإثمً  �كن َلمْ  َما َأْ�َسَرُهَما اْخَتارَ  ِإالَّ  َشْیَئْینِ  َبْینَ  ُخیِّرَ  َما -والسالم
ال ُ�مكـن أن ُ�قـال: اإلمـام  ،�ستقر الحكم �عد، أما �عد استقرار الحكم فال خیرة ألحد، ال خیرة ألحـد

ما ُ�مكـن أن ُ�قـال مثـل هـذا، ولـیس  ،�قول: ُسنَّة، وأنت �الخیار، ال مالك �قول: واجب، وأبو حنیفة
هــذا هــو التیســیر الــذي جــاءت �ــه الشــر�عة، هــذا تتبــع الــرُّخص، �قــول اإلمــام أحمــد: حــرام، و�قــول 
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الشافعي: مكروه، إًذا ما علیك إثـم، هـذا الكـالم لـیس �صـحیح، و�ن تـردد علـى ألسـنة الـبعض ممـن 
ین وهو ال یتصدر المجالس والوسائ ل �قولون بهذا، وال شك أن من �قتضي �مثل هذا �خرج من الدِّ

�شعر؛ ألنه ما من مسألة إال وفیها أكثر من قول، فیها الشدید، وفیها السـهل، فـإذا اعتمـدنا السـهل 
ین ونحن ال نشعر.  من �ل األقوال خرجنا من الدِّ

 ین.�خرج من الدِّ �أن ق، �عني: ینتهي وهذا الذي �قول عنه أهل العلم: من تتبع الرُّخص فقد تزند
ذ�ـرت هــذه المســألة واجبــة عنـد أحمــد، وُمســتحبة عنــد الشـافعي، �أخــذ قــول الشــافعي والمســتحب ال 

حمــد إثــم فــي تر�ــه، إًذا یتر�ــه، هــذه المســألة فیهــا قــول لمالــك �ــالتحر�م، وألبــي حنیفــة �الكراهــة، وأل
 �اإل�احة مثًال �أخذ �اإل�احة و�نتهي.

 مـــن هـــذه المســـائل ال شـــك أن فیهـــا قـــوًال ســـهًال، فـــإذا اعُتمـــد هـــذا القـــول الســـهل، فمـــآل كـــل مســـألةٍ 
ین ومن التكالیف، ولیس هو هذا المـراد مـن قـولهم:   یِّـرَ خُ  َمـااإلنسان �عد هذا �له أن �خرج من الدِّ

ار الشـرع، صـشـر�ع، إذا اختـار التا، هـذا قبـل اسـتقرار إثًمـ �كن َلمْ  َما َأْ�َسَرُهَما اْخَتارَ  ِإالَّ  َشْیَئْینِ  َبْینَ 
و�ال مـــا ُ�مكـــن أن یثبـــت القـــول �ـــالتحر�م، ثـــم �ختـــار القـــول اآلخـــر هـــذه  ،هـــذا قبـــل أن یثبـــت الحكـــم

 مخالفة هذه أو العكس.
ضــر�ه �عــض طــالب العلــم، وفــي مســألة التیســیر فــي  ا مــا�عنــي مــن األمثلــة الواضــحة فــي مثــل هــذ

 ، �عني نحن بین أمر�ن:الحج قال: التیسیر الشرعي في طواف الوداع
أوجب طواف الوداع، وأمـر أن �كـون آخـر العهـد �البیـت الطـواف  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

كمــا جــاء فــي �عــض الروا�ــات �ــالطواف �عنــي، ُخفــف عــن الحــائض هــذا تیســیر، یبقــى مــن عــداها 
یـك وال إثـم عل ،ةن مالك یرى أن طواف الوداع ُسـنَّ إُمشدد علیه أنه ال بد أن �طوف، لكن لو قلت: 

هذا تیسیر هذا؟! هذا تضییع هذا، هذا تضییع �خالف ُخفف عـن الحـائض، هـذا تیسـیر  ،في تر�ه
شرعي، فهـذا یـدل علـى التشـدید فـي غیـر الحـائض؛ ألنـه ُخفـف إًذا فـي غیـر الحـائض ُشـدد علیـه، 

ا مآلــــه إلــــى أبــــًدا، هــــذ ،ن التیســــیر النظــــر فــــي المــــذاهب، فُینظــــر أســــهل هــــذه المــــذاهبإوال ُ�قــــال: 
 .یعالتضی

 طالب:.........
م ، أمــا مــع الرجحــان ال �ــالهــذا عنــد تكــافؤ األدلــة للمجتهــد فــي وقتهــا أن ینظــر، عنــد تكــافؤ األدلــة

 .ألحد
 طالب:.........

 ما ینفع أحد. 
 طالب:.........

ى ه الـدلیل، نحـن أمـة متعبـدون بنصـوص، وعلـد�ـ، مـا �صـلح هـذا، العبـرة �مـا یؤ ؛ ألنـه قیـل، النعم
  كل إنسان أن �عمل �ما �عتقد و�دین هللا �ه.



 
 

 

 
 
 

٩  
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 طالب:.........
الســیما فــیمن  ،االخــتالف المعتبــر ،ال، الكــالم فــي الخــالف الــذي لــه أصــل الــذي �ســنده الــدلیل ،ال

نـا ُأقلـده حنفي �قـول: �هللا أنـا إمـامي �قـول: �ـذا، وأ -مثالً –ُ�قِلد اإلمام المخالف، �عني لو قال لك 
ل: أنــت تبــرأ ذمتــك بتقلیــد هــذا اإلمــام فاصــنع مــا شــئت، لكــن تأخــذ رأیــي أنــا ال، فــي �ــل شــيء، نقــو 

 تأخذ رأي إمامك، إمامك إمام تبرأ الذمة بتقلیده ما ُنلزمك.
 ص نفسه قبل أن �سعى لخالص غیره.مثل هذه المفتي وما یدین هللا �ه، فعلیه أن �سعى لخال

 أشـباه إلـى تـرك، مجـرد �ـان حیـث مـن فیه، مشقة ال اإلثم ترك ألنا؛ إثمً  �كن َلمْ  َما: قال و�نما"
 لكـانو  للتخفیـف، وال للیسـر امر�ـدً  �ـان لمـا للمشـقة اقاصـدً  �ـان ولـو المعنـى، هذا في مما ذلك

 .�اطل وذلك والعسر، للحرج امر�دً 
 مـةاأل دیـن مـن لـمعُ  وممـا �ـه، مقطـوعٌ  أمـرٌ  وهـو الرخص، مشروعیة من اأ�ًض  ثبت ما :والثاني

 لیـد نمـطٌ  هـذا فـإن االضـطرار، في المحرمات وتناول والجمع، والفطر، القصر، �رخص ضرورة،
 ببوالتسـ والتكلـف التعمـق عن النهي من جاء ما و�ذلك والمشقة، الحرج رفع مطلق على اقطعً 
 مَثــ �ــان لمــا التكلیــف، فــي للمشــقة اقاصــدً  الشــارع �ــان ولــو األعمــال، دوام عــن االنقطــاع فــي

 .تخفیف وال ترخیٌص 
 یـه،إل الشـارع قصـد عـدم علـى یـدل وهو التكلیف، في اوجودً  وقوعه عدم على اإلجماع :لثوالثا
 وضـع ن�ـا إذا فإنـه عنهـا؛ منفـيٌّ  وذلك واالختالف، التناقض الشر�عة في لحصل اواقعً  �ان ولو

 -والتیسـیر الرفـق قصـد علـى موضـوعةٌ  أنهـا ثبـت وقـد- والمشـقة اإلعنـات قصـد علـى الشر�عة
 ".ذلك نع منزهةٌ  وهي ا،واختالفً  اتناقًض  ابینهم الجمع كان

، فدل على أن التكالیف الشرعیة و�ن �ان فیها شيء ممـا ال تمیـل إلیـه الـنفس إال أنـه رفـق وتیسـیر
ومــن مصــلحة المكلَّــف، و�ذا نظرنــا فــي أمــور الــدنیا األعمــال الدنیو�ــة مــن زراعــة وصــناعة وتجــارة 

لمـزارع المردودها، لما ینتج عنها من مقابـل، �عنـي هـل  ؛نكلها فیها َ�لفة، لكنها یرتاح إلیها اإلنسا
 الزراعة فیها مشقة؟  ، أم أنمرتاح

ت و�ن فیها مشقة، لكنه ُیزاولها �ارتیاح؛ نظًرا لما ینتج عنهـا مـن أجـر، فـالمكلف �عمـل هـذه العبـادا
 االقتـــداء كانـــت علـــى خـــالف هـــواه، إال أنـــه ُیزاولهـــا �ارتیـــاح إذا �ـــان ممـــن َمـــنَّ هللا علیـــه �ُحســـن

ن فیهـا ؛ ِلما یترقبه من األجر العظیم والثواب الكبیر علیها، فهي من حیث ارتباطها �البـداالئتساءو 
 مشــقة، ومــن حیــث ارتبــاط جزائهــا �القلــب والتَّشــوف إلــى هــذا الجــزاء ال شــك أنهــا مــن ِنعــم هللا جــلَّ 

 .وعال
 المسألة السا�عة". :وهي الثالث، وأما

 لة السا�عة.طو�لة المسأ ،�كفي �كفي


