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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

 �مـا للتكلیـف قاصـدٌ  الشـارع أن فـي ینـازع ال فإنـه :السـا�عة المسـألة: "-رحمـه هللا–قال المؤلـف 
 لعـادةا فـي �سـمى ال �مـا مشـقة، المسـتمرة العادة في سمىتُ  ال ولكن ما، ومشقة �لفة فیه یلزم

 لفـةكُ ال مـن فیـه مـا �قطـع ال معتـادٌ  ممكـنٌ  هألنـ الصـنائع؛ وسـائر حرف�ـالتَّ  المعـاش طلب مشقة
 ن،�سـال  عنـه المنقطـع �عـدون  العـادات وأر�ـاب العقـول أهـل بـل المعتـاد، الغالـب فـي العمل عن

 ".التكالیف في المعتاد فكذلك بذلك، و�ذمونه
 صـحبهالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و 

 أما �عد... ،نأجمعی
ین �سٌر وال ُ�شاد الدِّ «فدیننا دین اإلسالم دین الیسر �ما جاء في الحدیث الصحیح  ین أحد إن الدِّ

م لكــن ال �منــع أن �كــون دیــن تكــالیف، والمشــقة �مــا هــو القاعــدة المقــررة عنــد أهــل العلــ »إال غلبــه
واه ا؛ ألنهـا علـى خـالف مـا تهـتجلب التیسیر، لكن من األمور التي منها لو اسُتعمل مرًة لكـان شـاقً 

 إلیـه وال النفس، أما إذا �ان العمل مما اعتید إلیه، وُرجي نفعه في الدنیا واآلخرة، فإن النفس ترتاح
 تعیش بدونه.

جنـة فاألعمال الصالحة التي ُ�لِّف بها اإلنسان وُحفت الجنة بها صـارت سـبًبا لنیـل الـدرجات فـي ال
شـيٌء مـن المشـقة علـى الـنفس، فكیـف ُتطلـب هـذه التكـالیف مـع  ال شك أنها أعمال تكالیف، وفیهـا

ى أن فیهــا مــن المشــقة مــا فیهــا، ولــو لــم �كــن فــي ذلــك إال الُغســل فــي اللیــالي الشــاتیة، والخــروج إلــ
ي فـصالة الفجر هذا خالف ما تهواه النفس، صیام الهواجر صیام أ�ام الحـر الشـدید ال ُینـازع أحـٌد 

ع ب علیهـا مـن األجـور ممـا تتطلبـه النفـوس، وُتسـار هي مقابـل مـا ُرتِّـ على النفس، لكن كونها شاقة
 إلیه وُتنافس فیه.

 لكـن فـي مقابـل ،كما أن الصناع وأصحاب المهن والتجارات والزراع ُ�عانون من المشقة مـا �عـانون 
ــذا �ــان الســلف ُذكــر عــنهم ُ�جاهــدون فــي أول األمــر، ثــم  أنهــم المــردود الــدنیوي یتلــذذون بهــذا؛ ول

ة والراحــة الحقیقــة هــي راحــة القلــب ال راحــ ،فهــذه ال ُتســمى مشــقة؛ ألن الــنفس تتلــذذ بهــا ،لــذذون یت
 البدن، البدن تا�ع للقلب، فإذا ارتاح القلب ارتاح البدن، و�ذا شقي القلب شقي البدن.

و�م من شخٍص �بیر في السن طاعن، ومع ذلك ُ�صلي نصـف اللیـل، و�عتبـر هـذا ُأنسـه وراحتـه، 
أشد مما ینشط للماء البارد مع العطش، و�ما ینشط ألفضل المـأكوالت، وأجمـل النسـاء،  و�نشط له

تجـد وألین المراقد، وأفره المراكـب یتلـذذ �ـه، و�كـون ُأنسـه بهـذا، وهـو علـى غیـره مـن أشـد األمـور، و 
آیتـین و الشاب الفتي في العشر�ن والخمس والعشر�ن إذا قرأ اإلمام قراءًة زائدة عن العادة ولو آ�ة أ

 تجده �ضیق �المسجد ذرًعا؛ ألن الراحة والشقاء إنما هو في القلب، والبدن تا�ٌع له.
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تكــون تبًعــا ال أصــالًة وال مقصــًدا للشــرع فــي �عــض العبــادات یــؤجر علیهــا  هــذه المشــقة التــي تتبــع
ه اءالشرع ال �قصد المشقة لذاتها؛ ولذلك ال ُ�كلـف �عمـٍل شـاق لیسـت ور  »أجرِك على قدر نصبكِ «

 غا�ة، إنما هذا الشاق �أتي لتحقیق هذه الغا�ة، والغا�ة هي القصد الشرعي.
 ِإالَّ ِ�ِشـقِّ  اِلِغیـهِ لَّـْم َتُكوُنـوْا �َ {لكن لمَّا �انت هذه الغا�ة ال تتحقق إال بهذه الوسـیلة ولـو �انـت شـاقة 

شـقة شـيء مـن المالغا�ة الحج، لكن �ون الوسیلة هي للحج، وأداء الحـج فیـه  ]٧[النحل: }اَألنُفسِ 
ین مـــن التیســـیر والتســـهیل والـــدین ُ�ســـر ُ�خرجـــه عـــن هـــذا الوصـــف العـــام  ،هـــذا ال ُ�خـــِرج أصـــل الـــدِّ

 ال. ،الشامل إلى �ونه دین مشقة
الشــمس إلــى أن تغــرب وهــو ُیــزاول أعمالــه التجار�ــة، و�نصــب فیهــا و�تعــب تعًبــا  طلــوعالتــاجر مــن 

�صـوم  ،ادي علیـه، و�ـذلك العامـل لآلخـرة قـد یتعـبنظـًرا للمـردود المـ ؛شدیًدا، ومع ذلك هو مرتـاح
 لـك هـو فـيومع ذ ،األ�ام المتوالیة في األ�ام الطو�لة الصائفة، و�قوم اللیالي الشاتیة اللیالي الطوال

نهم من ُیر�د الدنیا، م ]٤[اللیل: }ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى{ لذة وسرور؛ نظًرا إلى المردود من أجل اآلخرة
 د اآلخرة. ومنهم من ُیر�

 .ن أجله ُخلق هان في سبیله �ل شيءوعلى �ل حال إذا عرف اإلنسان الهدف الذي م
 أنـه وهو ة،مشق عدتُ  والتي ،عادةً  مشقةً  عدتُ  ال التي المشقة بین الفرق  یرجع المعنى هذا و�لى"

ــدوام یــؤدي العمــل �ــان إن ــه ال ــى علی ــه، االنقطــاع إل ــلٍ  وقــوع �لــىو  �عضــه، عــن أو عن  فــي خل
 ".المعتاد عن خارجةٌ  هنا فالمشقة أحواله، من حالٍ  أو ماله، أو نفسه في ه،صاحب

قاش ننعم إذا أدى العمل الكثیر الذي ُیلزم اإلنسان �ه نفسه من النوافل، و�ال الفرائض لیست محل 
 ائً یقــد یز�ــد اإلنســان شــ ،اللهــم إال إذا ِز�ــد علــى القــدر المجــزئ، �عنــي إذا ِز�ــد علــى القــدر المجــزئ 

زائـًدا  علیه، فیؤدي إلى تر�ه في النها�ة، و�ذلك إذا اعتـاد اإلنسـان مـن العبـادات النوافـل قـدًرا �شق
 هذا العمل صـاحبته المشـقة صـارعلى الواجبات إذا �ان �حیث یتوقع في یوٍم من األ�ام أنه یترك 

آن �قـرأ القـر ألـزم نفسـه �ـأن  ،ا علیـه، ولـوال هـذه المشـقة لمـا أدى إلـى تر�ـه، �عنـي شـخص اعتـادشاق� 
ا هــذا إذا أداه فــي یــوم مــن األ�ــام أنــه یتــرك مــ ،ن �قــرأ القــرآن فــي ســبعأفــي ثــالث، ولــه مندوحــة فــي 

ألــزم نفســه �ــه، نقــول: هــذا عمــل شــاق، هــذا شــاق �النســبة لهــذا الشــخص، بینمــا هــو �النســبة لغیــره 
ي فـد �خـتم فـي یـوم ُینازع نفسـه فـي أن �خـتم فـي یـومین مـثًال، وقـ ،؛ ألنه �طلب المز�دا�كون مر�حً 

 یة.�عض األ�ام السیما األ�ام الفاضلة، واألزمان واألماكن الفاضلة، فالمشقة والسهولة أمور نسب
حدهما أ، اشاسعً  اُ�طیل في القراءة تجد بینهما بونً تجد االثنین ُ�صلیان �جوار �عض، و�قرأ اإلمام و 

ع؟ ؟ لمـاذا یر�ـلمـاذا�قـول: مـا أ�خلـه، �قول: مـا أ�خلـه، إذا ر�ـع، والثـاني �قـول: قطـع ظهورنـا، نعـم 
لماذا ما �مل السـورة؟ لمـاذا مـا...كثیر مـن النـاس �قـول هـذا، و�عـض النـاس �قـول: قطـع ظهورنـا، 

 قطع أعناقنا؛ لطول القیام.
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ـــه فـــي القـــدر الزائـــد علـــى  ،تكـــون شـــاقة علـــى الـــبعض ،فـــال شـــك أن هـــذه أمـــور نســـبیة والكـــالم �ل
  ا مساومة.الواجبات، أما الواجبات فلیس فیه

 فــة،ل�ُ  میتُســ مــاو�ن مشــقة، العــادة فــي عــد�ُ  فــال الغالــب، فــي ذلــك مــن شــيء فیهــا �كــن لــم و�ن"
 ".تصرفاته وسائر وشر�ه أكله في الدار، هذه في لفةٌ �ُ  �لها اإلنسان فأحوال

 ألن اإلنسان مخلوق في �بَّد، وهذه الدنیا معروف أنها لیست بدار قرار، وهي سجن المـؤمن وجنـة
ه، ولـن فر، فاإلنسان مادام في �بد فال بد أن ُ�كابد في هذه الدنیا هذه األمور الشاقة علـى نفسـالكا

ولــذا  یرتـاح إلــى أن تــدخل قدمــه الیمنــى فـي دار القــرار هنــاك الراحــة، أمــا فـي الــدنیا فهــي دار َ�بَّــد؛
 �قول الشاعر:

ـــــــد طباعـــــــها ــــــام ضـ ــــــُف األّ�  وُمكّل
 

 ُمتطلــــــــٌب فــــــــي المــــــــاء جــــــــذوة نــــــــار 
 ألن هذه الدنیا لیست بدار قرار. ؛عمن  

 رقهـ تحـت هـو �كـون  أن ال قهـره، تحـت التصـرفات تلـك تكـون  �حیـث علیها قدرةٌ  له علجُ  ولكن"
 �ذاو  ،المشـقة مـن تضـمن ومـا التكلیـف فهـم�ُ  أن ینبغـي هـذا فعلـى ،التكـالیف فكذلك التصرفات،

 د�مقصــو  لــیس اأ�ًضـ معتــادةال المشـقة مــن العبـاد علــى الثابــت التكلیـف تضــمن فمـا هــذا، تقـرر
 علــى العائــدة المصــالح مــن ذلــك فــي مــا جهــة مــن بــل المشــقة، نفــس جهــة مــن للشــارع الطلــب
 ".هذا قبل المسالة في تقدم ما ذلك على والدلیل ف،المكلَّ 

أیهما أفضل أن �حج اإلنسان على وسیلٍة مر�حة سر�عة �طائرة أو �حج على قدمیه أو �حج علـى 
 ارة؟ �عیر أو �حج على سی

 طالب:..........
ال، العلمـــاء �ختلفـــون فـــي حـــج الماشـــي والراكـــب أیهمـــا أفضـــل؟ فمـــن قائـــٍل �قـــول: إن حـــج الراكـــب 

حج راكًبا، ومنهم من �قول: حـج الماشـي أفضـل؛ ألنـه  -علیه الصالة والسالم–أفضل؛ ألن النبي 
م فـي اآل�ـة  اأكثر تعبً  ن ِفـي النَّـاِس ِ�ـالْ {وأكثر مشقة، وُقدِّ  }َضـاِمٍر  َوَعَلـى ُ�ـلِّ   ِرَجـاالً َحجِّ َ�ـْأُتوكَ َوَأذِّ
م؛ ألنه أفضل. ]٢٧[الحج:  فقدِّ

عــن  -جــلَّ وعــال–الوســیلة هنــا المقصــود أنــه �ــأتي �الغا�ــة، �هللا  ،وعلــى �ــل حــال ال هــذا وال هــذا
ؤدي تعذیب اإلنسان نفسه غني، لیس �حاجة إلى أن �حج اإلنسان ماشی�ا أو حافی�ـا إنمـا علیـه أن یـ

ـ ل هذه الفر�ضة، �ما أنه لیس علیه أ�ًضا أن �ستدین أو یتكلف األعمال الشاقة من أجـل أن ُ�حصِّ
�ــل هــذا  ،لیز�ــي ؛ولــیس علیــه أن یتكلَّــف لجمــع النِّصــاب ،مــا �حــج �ــه؛ ألنــه حینئــٍذ غیــر مســتطیع

دور وهـي فـي مقـ ،لیس إلیـه، المقصـود أن علیـه أن ُ�حقـق الغا�ـة المسـتطاعة التـي مـن أجلهـا ُخلِّـق
 الناس.
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قد �قول قائل: أیهما أفضل المشي أو الر�وب للصالة؟ المشـي األفضـل، ولـه �كـل خطـوٍة �خطوهـا 
حسنة، وُ�حط بها عنه سیئة، وجـاء فـي الجمعـة مـا جـاء مـن األجـور العظیمـة، ولمـا أراد أن یرجـع 

ه المشــقة فــي ذها�ــه، فهــذ فــي الرجــوع أراد أن یر�ــب قیــل لــه: ال؛ ألن رجوعــه لــه مــن األجــر �ــأجره
�ـٌة ب علیها أجر فهي غا�ة من هذه الحیثیة، هي غاعلیها أجر على نفس الخطوات، ُرتِّ  بالتي ُرتِّ 

الر�ــوب أفضــل، �مــا أن الر�ــوب إلــى الحــج أفضــل؛ ألن هــذا فــي  نإمــن هــذه الحیثیــة، فــال ُ�قــال: 
 .درته أن �مشي یر�ب �المقعدالغالب في مقدور جمیع الناس، لكن الذي لیس في ق

 لب:..........طا
  .ه، هذا قدر زائد على أصل المسألةحسب ما یترتب علی�على �ل حال �ل شيء 

 :ألوجه ؛التكلیف في المشقة إلى القصد عدم على یدل ال تقدم ما: قیل فإن"
 هــيو  لفــة،�ُ  فیــه مــا طلــب اللغــة فــي حقیقتــه إذ بــذلك، شــعر�ُ  اتكلیًفــ تســمیته نفــس أن :أحــدها

 �مــا �طلبــه ال: معنــاه] ٢٨٦:رةالبقــ[ }ُوْســَعَها ِإالَّ  َنْفًســا للااَُّ  َال ُ�َكلِّــفُ {: ىتعــال هللا فقــول المشــقة،
 �مـا لیـفالتك ثبـت فقـد ،قدرتـه عـادةً  لـه تتسع �ما �طلبه و�نما علیها، �قدر ال مشقةً  علیه �شق
 ثحی نم �الفعل تعلق إنما والطلب المشقة، طلب دٍ بُ  بال �ستلزم والنهي األمر فقصد مشقة، هو
 ".له مقصودةٌ  إذن فهي ا،تكلیفً  له الشرع لتسمیة مشقة، هو

ولــم �جــدا فیهــا مــا ُ�ســمى  ،المعلــق ینقــل عــن شــیخ اإلســالم، وابــن القــیم أنهمــا اســتقرئا النصــوص
كـن ، �عني ما في النصوص ما یدل على هذا، ولا�التكلیف، �عني األوامر والنواهي ال ُتسمى تكلیفً 

دل علـى أن ا زاد على الوسـع، فـالمنفي هنا م ]٢٨٦:البقرة[} ُوْسَعَها ِإالَّ  َنْفًسا للااَُّ  َال ُ�َكلِّفُ { قوله:
م ال ُ�كلِّــف هللا نفًســا وســعها، مـــادا -جــلَّ وعــال-مفهــوم اآل�ــة أن هللا  ينــمــا فــي الوســع ُمثبــت، �ع

  .هاواهي تكالیف من هذه اآل�ة وغیر ُ�كلفها إال وسعها إًذا هو ُ�كلفها وسعها، فاألوامر والن
ینِ  ِفي َعَلْیُكمْ  َجَعلَ  َوَما{ یتنزل قوله: النحو هذا وعلى"  .َباُههُ َوَأشْ ] ٧٨:اْلَحجِّ [ }َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 تلزم�ســ التكلیــف مجــرد أن ومعلــومٌ  ،عنــه یلــزم و�مــا �ــه ف�لَّــ �مــا عــالمٌ  الشــارع أن :والثــاني
ــزوم عــالمٌ  فالشــارع المشــقة، ــر مــن المشــقة بل ــإذً  انفكــاك، غی ــز  اف  اًبــطال الشــارع �كــون  أن میل
 تقر�ـر مر وقد للمسبب، قاصدٌ  عنه یتسبب �ما اعالمً  السبب إلى القاصد أن على بناءً  للمشقة،

 ".هنا للمشقة قاصدٌ  الشارع أن ضىتفاق األحكام، �تاب في المسألة هذه
ن إإنســان:  �عنــي مــن أعظــم مــا تظهــر فیــه المشــقة مــن التكــالیف الجهــاد، هــل �ســتطیع أن �قــول

لجهــاد لــیس فیــه مشــقة، ُ�مكــن؟ ال، لكنــه فــي مقابــل مــا ُرتــب علیــه مــن األجــور ُنــزِّل وجــود هــذه ا
 المشقة منزلة العدم؛ ألن �عضهم �قول: لماذا أتعب؟ ولماذا أنصب؟ ولماذا أصوم؟ ولماذا أصـلي؟

 أبیع ناجًزا بنسیئة. ،أبذل أشیاء حاضرة في مقابل أجور غائبة
لــدراهم والــدنانیر �أیــدیهم ُ�فرطــون فیهــا؛ ِلمــا �عــود علــیهم �ســبب هــذا نقــول: أهــل الــدنیا وهــم یــرون ا

ــدنانیر إذا أقرضــها أو ســلَّفها أو دیَّــن  التفــر�ط مــن أجــر، �عنــي إذا تصــورنا أن صــاحب الــدراهم وال
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إذا �اعهــا نســیئة علــى أحــد اشــترى بهــا ســلعة و�اعهــا نســیئة علــى أحــد  -دعونــا مــن القــرض– اأحــدً 
مـا �عـود علیـه مـن الز�ـادة، والز�ـادة بنسـیة أ�ـش؟ نفتـرض أنهـا عشـرة �المائـة �مـا لمـاذا فـرَّط فیهـا؟ لِ 

فالنسـیئة �مـا ُیبـذل �البـدن عشـرة أضـعاف علـى األقـل علـى أقـل  ،هو المتوسط اآلن، عشـرة �المائـة
تقدیر، فلماذا �جود اإلنسال بهذا البدن من غیر َ�لفـة وال مشـقة؟ ومـع ذلـك الحسـنة �عشـر أمثالهـا، 

 لما فیه من الَكلفة والمشقة.  ؛-جلَّ وعال–ال �علم قدر أجره إال هللا  والجهاد
 ظیمة التـيفهذه المشقة، وهذه الَكلفة الثابتة التا�عة لهذه األعمال �أنها معدومة �النسبة لألجور الع

 تترتب علیها.
ى مـن ولو أن اإلنسان أخذ �حسب المصالح والمفاسد المترتبة على �ل عمـل، وقـال: الحاضـر أولـ

الغائب ما فعل شیًئا، لمـاذا یـذهب یـدرس سـتة عشـر سـنة یـدرس، االبتـدائي، والمتوسـط، والثـانوي، 
والجامعــة، وقــد یز�ــد علــى ذلــك إلــى عشــر�ن أو أكثــر مــن أجــل أ�ــش؟ هــذه إذا تمحضــت المســألة 
 للـدنیا؛ مـن أجــل حطـام الـدنیا الــذي �أتیـه �ســببها، وهـذا �سـیر �النســبة لتعـب ر�ـع قــرن، �ـال شــيء،

لكـــن �یـــف �ـــاألجور المرتبـــة علـــى طلـــب النـــافع، طلـــب العلـــم الشـــرعي، �حیـــث ُیرفـــع درجـــات مـــن 
هـذه درجات اآلخرة التي بـین الواحـدة والثانیـة �ـم؟ مائـة عـام بـین الدرجـة والدرجـة، فهـذه المشـقات و 

ـــالحج أو  ـــم أو المتنفـــل �الصـــیام أو �الصـــالة أو � المصـــاعب والمتاعـــب التـــي یواجههـــا طالـــب العل
، هاد ال شك أن هذه المشقات ُمتجاوزة وال شيء أو �ال شيء �النسبة للمردود من أجـل اآلخـرة�الج

ـــك  -جـــلَّ وعـــال–�هللا  ـــم �عـــد ذل ـــدیر، ث ُ�ضـــاعف لمـــن �شـــاء، الحســـنة �عشـــر أمثالهـــا هـــذا أقـــل تق
 ُ�ضاعف إلى سبعمائة ضعف.

 »ألــف حســنةإن هللا لُیضــاعف لــبعض عبــاده إلــى ألفــي «وجــاء فــي الُمســند حــدیث فیــه مقــال 
الت ملیونین حسنة، فإذا تصورنا هذا أن الختمة الواحدة ثالثة مالیین اضر�ها في ملیونین �ـم؟ اآل

 .فضل هللا واسع -�هللا المستعان–ُتحصي هذه األرقام  أن ب هذه األرقام، ما �مكنحسما ت
 عـن رالنظـ قطـع مـع التكلیـف، أثنـاء فـي لحقت إذا علیها مثابٌ  الجملة في المشقة أن :والثالث

 }للااَِّ  َسـِبیلِ  ِفـي َمْخَمَصـةٌ  َوال بٌ َنَصـ َوال َظَمـأٌ  ُ�ِصیُبُهمْ  َال  ِ�َأنَُّهمْ  َذِلكَ {: تعالى �قوله التكلیف، ثواب
 .اآل�ة آخر إلى] ١٢٠:التو�ة[

 ".]٦٩:العنكبوت[ }ُسُبَلَنا َلَنْهِدَینَُّهمْ  ِفیَنا َجاَهُدوا َوالَِّذینَ {: وقوله
 مْ َینَّهُ َلَنْهــدِ {یترتــب علیــه هــذا الوعــد  ،جاهــدوا فــي هللا حــق جهــاده �اللســان، �الســنان، �ــالقلم، �المــال

 .]٦٩:العنكبوت[ }ُسُبَلَنا
 -عـالجـلَّ و –والبن المبارك قول: إذا أعیاك شيٌء من أمر العلم، فاسأل عنه أهله الثغور؛ ألن هللا 

 .]٦٩:العنكبوت[ }ُسُبَلَنا ْهِدَینَُّهمْ َلنَ  ِفیَنا َجاَهُدوا َوالَِّذینَ {�قول: 
  .شك أنه �كون على �صیرة في الغالبال شك أن من ُیوفَّق لهذا العمل الجلیل العظیم ال 

 ."»ادارً  أ�عدهم أجرا أعظمهم َوَأنَّ « »اْلَمَساِجدِ  ِإَلى ىاْلُخطَ  َكْثَرةِ « :في جاء وما"
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ـــى جـــ ـــازلهم إل ـــوا مـــن من علیـــه الصـــالة –وار المســـجد، قـــال لهـــم النبـــي لمـــا أراد بنـــو ســـلمة أن ینتقل
ــار�م«: -والســالم ــي ســلمة د� ــار�م«�عنــي الزمــوا د�ــار�م  »بن ــب آث هــذه هــذه اآلثــار التا�عــة ل »ُتكت

  .الشارع، و�ل خطوٍة فیها ما فیها العبادة ال شك أنها ُمحصاة من ِقبل
 َعَلـْیُكمُ  بَ ُكِتـ{: تعـالى ولهق اأ�ًض  ذلك على هنبَّ  وقد »المكاره على الوضوء إسباغ« في جاء وما"

 فـي مـالِ  وذلـك ؛اآل�ـة] ٢١٦:البقـرة[ }ُكـمْ لَ  َخْیـرٌ  َوُهـوَ  َشـْیًئا َتْكَرُهـوا َأنْ  َوَعَسى َلُكمْ  ُ�ْرهٌ  َوُهوَ  اْلِقَتالُ 
 َأنَّ ِ�ـ ُهمْ َأْمَوالَ وَ  َأْنُفَسُهمْ  ینَ اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اْشَتَرى  للااََّ  ِإنَّ {: تعالى قال حتى المشقات، أعظم من القتال

 ".ذلك وأشباه] ١١١:التو�ة[ }اْلَجنَّة َلُهمُ 
وتقــد�م الــنفس علــى المــال لــم یــرد إال فــي هــذه اآل�ــة، ومــا عــداها مــن النصــوص تقــد�م المــال علــى 

 . ائدةُ�فید في هذا الباب في الغالب أنه أكثر من النفس ف هالنفس، فالمال ال شك أن
 علـى دل التكلیـف، معتـاد علـى ز�ادةً  علیها اثا�ً مُ  -مشقات هي حیث من- المشقات �انت فإذا"

 ".بها فكلَّ �ُ  لم التي األمور �سائر ثواب علیها �قع لم �قصدها، لم فلو و�ال، له، مقصودةٌ  أنها
 لــو أن واحــًدا فــي بیتــه �عــد صــالة العشــاء و�عــد راحتــه مــع أهلــه وتناولــه طعــام العشــاء قــال: مــادام

رجــع ُتكتــب لــي الخطــوات أ�ــاب المســجد و  أذهــب حتــى أصــل األجــر ُ�كتــب للُخطــى إلــى المســاجد
تا�عــة  مــا ُ�كتــب؟ مــا ُ�كتــب لــه شــيء؛ ألن هــذه الخطــوات إنمــا ُ�ِتبــت؛ ألنهــاأم ذهاً�ــا و��اً�ــا، ُ�كتــب 

 .ا تجردت عنها تجردت عنها الجهةلغا�ة التي الصالة، فلمَّ 
 فـي المبـاح فـي مـذ�ورٌ  هـو حسـبما �اختیـاره فالمكلَّ  فأوقعها ،بها فكلَّ �ُ  لم التي األمور كسائر"

 .المطلوب وهو ،�التكلیف المشقة لطلب الشارع قصد على �له هذا فدل األحكام، كتاب
 :وجهین على فیه القصد �مكن المكلف على هجِ وُ  إذا التكلیف أن: األول عن فالجواب
 .مشقة هو ما جهة من إلیه قصد�ُ  أن: أحدهما
 .وآجالً  عاجالً  للمكلف وخیرٌ  مصلحةٌ  هو ما جهة من إلیه قصد�ُ  أن: والثاني

 أول قـدمت �مـا بـذلك ناطقـةٌ  �لهـا والشر�عة �العمل، الشارع مقصود أنه في شك فال: الثاني فأما
 .الكتاب هذا
 سـقي� �قصـد الطبیـب فـإن اجتماعهمـا، یلـزم ال والقصـدان ذلـك، قصـد أنه سلمنُ  فال األول، وأما

 یالمـه،إ ال المـر�ض نفـع كلـة،آالمت األعضـاء وقطـع لعـروق ا �فصـد واإلیـالم البشع، رالمُ  الدواء
 الخلــق مصــالح إلــى الشــارع قصــد فــي تصــوریُ  فكــذلك اإلیــالم، حصــول مــن علــمٍ  علــى �ــان و�ن

 علــى المصــالح �ــالتكلیف �قصــد الشــارع أن علــى واإلجمــاع واآلجلــة، العاجلــة فــي �ــالتكلیف،
 فـي لعـربا عـادة علـى یلزمـه، ما �اعتبار اتكلیفً  ميسُ  و�نما للمشقة، قصده في فالنزاع الجملة،
 علــم فــي معلــومٌ  هــو حســبما مقصــود غیــر االســتعمال فــي �ــان و�ن یلزمــه، �مــا الشــيء تســمیة

 .اللغوي  الوضع حقیقة على بل ،امجازً  ذلك �كون  أن غیر من االشتقاق
 ".السبب عن المسبب بوقوع العلم أن الثاني عن والجواب
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"؟ قاالشتقا علم في معلومٌ  هو حسبما مقصود غیر االستعمال في �ان و�ن" معنى هذا الكالم ما
�عنـي: التكلیـف هــل یلـزم منــه الُكلفـة والمشــقة �حسـب وضـعه األصــلي ُ�لـف المســلم بهـذه العبــادات 
من صالٍة وز�اٌة وصیام وحج، هل هي بذاتها تكالیف أو �سبب ما یتبعها أو مـا یـؤدي إلیهـا؟ هـي 

ــر، ،ئل هــذه فیهــا مشــقة الحر�ــات بــذاتهالــن ُتفعــل إال بوســائل، والوســا ثــم  �ــون اإلنســان �قــوم وُ�كبِّ
یر�ــع، ثــم �ســجد، ثم...هــذا فــي األصــل لــیس فیــه مشــقة لذاتــه، لمــاذا؟ ألنــه ُیــزاول هــذه األمــور فــي 

ــم   اقعــد مــن غیــر تكلیــف، القیــام أوحیاتــه الیومیــة مــراًرا مــن غیــر تكلیــف مــن غیــر أن ُ�قــال لــه: ُق
�غیـر  ،ة للمستطیع، تجـده أحیاًنـا �قـوم مـن غیـر فائـدة مـن غیـر حاجـة و�جلـسوالقعود ِجبلي �النسب

 ،�كون القیام أفضل له، �یف نقول: إن مثـل هـذا القیـام فیـه ُ�لفـة ومشـقة؟! لكـن الصـورة المجتمعـة
مـر و�ون اإلنسان ُیؤمر �الشيء �قع في نفسه شيٌء منه، و�ال لو لم یؤمر �ه لتمنى أن �كـون قـد أُ 

 اإلنسـان عـن شـيٍء �فعلـه مـن غیـر إرادة وال قصـد لوجـد فـي االمتثـال مشـقة، هـذا إذا �ه، ولو ُنهي
تجرد عن األجر المرتب على هذا العمل؛ ولذا جاء في �عض األخبار أن الناس لو ُنهـوا عـن فـت 
 البعض لفتُّوا؛ ألن األمر والنهي ال شك أنـه مصـادمة لهـوى الـنفس فـي الجملـة، و�ن �ـان ال مشـقة

 فیه البتة.
لوضـع فأصل العمل الذي ُ�لِّف �ه ال مشقة فیه، وال ُ�مكن أن ُتطلـق علیـه الكلفـة والمشـقة إال فـي ا

 مـن االشـتقاق علـم فـي معلـومٌ  هـو حسـبما مقصـود غیـر االسـتعمال في �ان و�ن"أ�ش؟ �قولون: 
 ىلـع بـلألنه لم ُ�ستعمل فـي غیـر مـا وِضـع لـه، وال تـدل علیـه قر�نـة " ؛"امجازً  ذلك �كون  أن غیر

 ".اللغوي  الوضع حقیقة
 فاللفظ موضوٌع له وضًعا أولی�ا، �عني: �ما تضع اسم صالح على هذا الرجل، وقد �كون مـن أفسـد

 الناس.
الســیما فــي أصــل  اهــذا مــا ُیر�ــد أن ُ�قــرره المؤلــف، لكــن ال شــك أن لكــل شــيء مــن اســمه نصــیبً 

 الشـيء، فهـذا قـد تخفـى فیـه العلـةاالستعمال في الوضع األصلي، أما إذا تتا�ع الناس على تسمیة 
لصالحه هذا في األصل، و�ذا استمر على صالحه فلـك أن  ا؛�عني ُسمي صالحً  ،المرادة األصلیة

 ، ثـماتقول فیما �عد: الصالح، وتلمح �أل هذه الصفة األصلیة في اإلنسان، لكن إذا سـمیته صـالحً 
االســتقامة فـال تلمــح هـذه الصــفة �عـد ذلـك ظهــر مـن تصــرفاته فیمـا �عــد مـا ال یـدل علــى الصـالح و 

 شـك واألعالم ال ُتعلل، فهو ُیر�د أن �قول: إن التكلیف من هذا النوع، لكـن ال ،إنما هو مجرد علم
لــة أن �عــض الغا�ــات المــأمور �ــه فــي الشــرع فیهــا ُ�لفــة وفیهــا مشــقة، لكنهــا المشــقة المعتــادة المحتم

 .دین وال دنیاتعوق عن تحصیل أمور وال  ،التي ال تدعو إلى الترك
 طالب:........

درس ورعك قبل ذلك؛ ألن �عض الناس لـو �عـد عـن المسـجد لشـق علیـه، وصـعب علیـه فـي اأنت 
�عــض األوقــات أو اشــتد ذلــك علــى أوالده؛ ألنــه قــد �ملــك نفســه و�قــول: أنــا عنــدي اســتعداد أمشــي 
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ـــؤج ـــى المســـجد، لكـــن مـــاذا عـــن األوالد؟ فینبغـــي أن ُ�حســـب لهـــم حســـاب، و� ـــو إل ـــى هـــذا كیل ر عل
البـد أن ُتضـحي فـي مقابلهـا �أشـیاء، لكـن هـؤالء فالحساب، وال شـك أنـه إذا أردت تحقیـق مصـلحة 

ن مـــن �عیـــد �قر�ـــون و�جلســون مكـــانكم، وأنـــت مـــادام �إمكانـــك أن تســـكن جـــوار و مــن أصـــلهم ســـاكن
أو  المسجد وُ�عینك على المبـادرة إلـى الصـالة وال �عوقـك حینمـا �كـون هنـاك عوائـق مـن حـرٍّ شـدید

�أتیــه شــباب �قولــون: �هللا المســجد �عیــد مــا  ،بــرٍد شــدید، وال �عــوق أوالدك؛ ألن اإلنســان مــا �ملــك
 وار المسجد.جنقدر و�تلومون و�تبرمون، لكن ما لهم حجة إذا �ان �

ي ، ثــم ُبنــافمثــل هــذه یترتــب علیهــا المصــالح والمفاســد حــال االختیــار، أمــا إذا اختــار اإلنســان ســكنً 
 . عنه �قول: ال تنتقل من مكانك اعیدً أو � االمسجد قر�بً 

 لیـهإ القصـدمقـام  �قـوم أنـه ثبـت و�ن السـبب عـن المسـبب بوقـوع العلم أن الثاني عن والجواب"
 الشـرعیة األحكـام فـي: أعنـي ،الوجـوه �عـض مـن القصـد مجـرى  جارٍ  هو فإنما ،المكلف حق في
 قـد ذإ الواقعـة، للمفسـدة قاصـدٌ  هـو ما جهة من ال الجملة، على متعدٍّ  �التسبب هو ما جهة من

 إذ الشـارع، حـق فـي هنا المطلوب فهو ،قاصدٍ  غیر �ان نو� نفسه، منفعة إال �قصد لم فرضناه
 يفـ تقر�ـرٌ  الهـ تقـدم وقـد المفاسـد، �عـض مـن طر�قهـا فـي یلـزم ما ال المصلحة نفس قاصدٌ  هو

  ".األحكام كتاب
 وقد تقدم لهذا.
 طالب: لهذا؟

 نعم.
 ".هللا شاء إن ،هذا �عد المكلف حق في �سطه وسیأتي ،األحكام �تاب في تقر�رٌ  اذله تقدم وقد"

ص �عنــي المكلَّــف حینمــا �قصــد إلــى فعــل مــا ُ�لِّــف �ــه ال �قصــد إال منفعــة نفســه، وال ُیر�ــد إال خــال
ر أن إنسانً   ؛ ألنـهجالس في بیته وُ�ؤذَّن للجمعة، و�قول: أذهـب لصـالة الجمعـة انفسه، �عني لو ُقدِّ

د علـى تر�هـا، وأوجبهـا هللا، بـل هـي مـن أعظـم الواجبـات، أو �قـول: أذهـب لتكمیـل العـدد؛ أل ن ُتوعِّ
أحــٍد  هالعــدد ال �صــح إال �كــذا ولــو تخلفــت نقــص العــدد �ــأي نیــٍة یــذهب؟ األولــى بــال شــك، مــا فیــ

 أكمـل األر�عـین لتصـح جمعـتهم، فـي أحـد �فكـر حتى أذهبن الجماعة ما �كملون أر�عین؛ إ�قول: 
  .ه�مثل هذا؟ ما فی

إنمـا �قصـد مصـلحة نفسـه وخـالص نفسـه، نعـم  -جـلَّ وعـال–إنما اإلنسـان حینمـا �متثـل أوامـر هللا 
هنــاك أمــور یتعــدى نفعهــا إلــى الغیــر هــي المقصــود األول نفــع الــنفس �عنــي أمــر �ــالمعروف ونهــي 

ـــه فـــي األصـــل ال ـــیم، متعـــدي صـــح؟ لكن ـــم وتعل ملحـــوظ عـــن المنكـــر، وز�ـــاة وصـــدقات و�ـــذل، وعل
مصلحة النفس قبل مصلحة الغیر؛ ولذلك إذا تعارضـت مصـلحة الـنفس مـع مصـلحة الغیـر ُقـِدمت 

 .ة النفس، اإلنسان ألزم علیه نفسهمصلح
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 دهقصـ المصـلحة طر�ـق فـي مفسـدةٌ  عنـه یلـزم �مـا التكلیف إلى الشارع قصد من لزم لو اوأ�ًض "
 الحللمصـ الشـر�عة وضع من صحته على البرهان تقدم ما �طالن لزم ا،شرعً  المفسدة إ�قاع إلى
 حـالٌ م وهـو ا،معً  و��قاعها المشقة لرفع اقاصدً  �كون  أن مسألتنا خصوص في ولزم للمفاسد، ال

 .اوسمعً  عقالً  �اطلٌ 
 راساألضـ وقلـع المتآكلـة، األعضـاء وقطـع ر،الُمـ الـدواء لسـقي الطبیـب قصـد �متنـع فـال اوأ�ًض 

 ".الجراحات �طر و  الوجعة،
 .�ط �ط
 �ط؟ طالب:

 �ط.
 �عني الثقب. ،طالب: من البط

 الثقب نعم.
 طالب: هنا جاء ر�ط.

 �م؟دعن ماذا
 طالب:.........

 على �ل حال هذا وهذا �له صالح.
 طالب:.........

 ال ال هو �ط، �ط �عني: نغزه حتى تنفجر، نعم.
 طالب: في نسخٍة �ط.

ُ�قـــال: �ـــط، لكـــن  أن ُ�مكـــن مـــن هـــذا ائً لكـــن جراحـــات �عنـــي لـــو �انـــت ُخراجـــات أو دمامـــل أو شـــی
 الجراحات الوجعة األقرب إلیها الر�ط والشد.

 ي عندك �ط �ا شیخ؟طالب: الذ
  .واو �اء طاء ،نعم

 هــو إنمــا المقصــود ألن المــر�ض؛ إذا�ــة منــه یلــزم �ــان و�ن �شــتهیه، مــا المــر�ض �حمــي وأن"
 ذاوهـ اللـزوم، طر�ـق� هـي التـي اإلیـذاء مفسـدة من المراعاة في وأشد أعظم هي التي المصلحة

 لمقصـودا ألن مشقة؛ إلى أدى و�ن منه بد فال ،وجهٍ  على التكلیف �ان فإذا ا،أبدً  الشر�عة شأن
 عنهـا، نهـىیُ  المشـقة أن الشـارع مـن لـمعُ  فقـد المهیـع، هذا على جارٍ  اأبدً  فالتكلیف المصلحة،

 ما سمى�ُ  ال هنا ومن ها،عن نهى لما لها اقاصدً  �ان لو إذ �قصدها، فلم عنه تلزم �ما أمر فإذا
 .عادة مشقةً  العاد�ات األعمال عن یلزم

 عــن یلــزم فمــا تقــدم، �مــا فیــه مشــقة ال جنســها مــن هــو ومــا �المعتــادات التكلیــف أن وتحصــیله
 .هاإلی القصد أو طلبها �ستلزم بوقوعها العلم �كون  أن عن فضالً  مشقة، سمى�ُ  ال التكلیف
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 عـن الزوًمـ وقوعهـا مـن بـد ال المشـقة �انـت حیـث مـن لٌ حاصـ الثـواب أن :الثالـث عن والجواب
 ال �المقصـودة، تكـون  أن �صـح الجهـة هذه ومن �ه، المكلف العمل حصل و�ها التكلیف، مجرد
 یـدل وال ه،�ـ المكلـف إ�قـاع أجـر على ازائدً  اأجرً  مقابلتها في الشارع فرتب ا،مطلقً  مقصودةٌ  أنها
 ببتتس لم و�ن المشقات �سبب �حصل الثواب أن هذا و�ؤ�د ،أصالً  مطلوبٌ  النصب أن على هذا
 ئبالمصـا من یلحقه ما �سبب ؛سیئاته من عنه كفرو�ُ  اإلنسان یؤجر �ما المطلوب، العمل عن

 َوَال  ،َوَصـب ِمـنْ  اْلُمـْؤِمنَ  ُ�ِصـیبُ  َمـا«: -والسـالم الصـالة علیـه- قولـه علیـه دل �مـا والمشقات،
ْوَ�ة ىَحتَّ  ،َحَزن  َوَال  ،َهمٍّ  َوَال  ،َنَصب رَ  ِإالَّ  ُ�َشاُكَها، الشَّ َئاِتهِ سَ  ِمنْ  ِ�هِ  للااَُّ  َ�فَّ  ".ذلك شبهأ وما »یِّ

ن مجرد حصول المصیبة �فارة، ولو لم �صبر، ولو لم یـرَض، ولـو لـم إوهذا جاٍر على من �قول: 
�حتســب، مجــرد حصــول المصــیبة �فــارة، والصــبر والرضــى واالحتســاب أجــره قــدٌر زائــٌد علــى ذلــك، 

 ذا قوٌل معروف عند أهل العلـم، وُ�رجحـه ابـن حجـر وغیـره، واألكثـر علـى أنـه ال أجـر وال تكفیـروه
إال على فعل النفس، وفعـل الـنفس إنمـا هـو �الصـبر والرضـا الـذي ال �صـبر ال شـيء لـه؛ ألنـه مـا 

م مــن نفســه شــی هــذا وقــع مــن غیــر اختیــاره مــن غیــر طلبــه، ومــن غیــر رضــاه، وال ُ�حمــد وال  ا،ئً قــدَّ
ال مــدح فیــه وال ذم، فــإن صــبر واحتســب �ــان لــه فــمــدح إال علــى االختیــاري، أمــا مــا ُ�جبــر علیــه �ُ 

 وال ُ�كفَّر عن ذنو�ه شيء. ،و�ن لم �صبر فال شيء له ،أجر وُ�فِّر من ذنو�ه ما ُ�كفَّر
ــر إو�ـالم المؤلــف إنمــا هـو جــاٍر علــى قـول مــن �قــول:  ن مجـرد اإلصــا�ة بهــذه المصـائب �فــارة ُ�كفَّ

 .و�ن خالفه غیره ،ابن حجر ورجَّحه وهذا هو الذي مشى علیه ،من سیئاتهبها 
 طالب:.........

 .ُرتب على فعل الشرط وانتهى وحصل ن التكفیر حاصل شرطإهذا �الم ابن حجر �قول: 
 ". ممنوعال نفس إلى �القصد بذلك العلم �كون  ال ممنوعٍ  عن ینشأ أنه لمعُ  إذا فالمباحا وأ�ًض 

 .أنه ینشأ عنه
 طالب: نعم.

 ه.عن ینشأ أنه لمعُ  إذا
 طالب: ممنوٌع.

 نعم.
 علـى یتفـق و�ـذلك الممنـوع، نفـس �القصـد إلـى بـذلك العلـم �كـون  ال ه ممنـوعٌ عن ینشأ أنه لمعُ "

 �ـه، عـالمٌ  وهـو إلیـه �قصـد لـم إذا و�ختلفـون  المبـاح، عـن الـالزم الممنوع نفس إلى القصد منع
  .تعالى هللا شاء إن تقر�ره وسیأتي

�عني إذا ترتب على فعل العبادة شيٌء ممنوع، فهل أمر المكلَّف بهذه العبـادة أمـٌر لـه، وتكلیـٌف لـه 
بهــذا الممنــوع؟ �عنــي إذا �ــان فــي طر�قــه إلــى المســجد نســاء متبرجــات، وال �ملــك نفســه مــن النظــر 

ن إ إلـــیهن، هـــل نقـــول: إن أمـــرك �الـــذهاب إلـــى المســـجد أمـــٌر لـــك �ارتكـــاب هـــذا الممنـــوع أو نقـــول:
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حجـك الـذي أمـرك هللا �ــه وافترضـه علیـك وجعلـه ر�ًنــا مـن أر�ـان اإلسـالم أمــٌر بتـرك والـد�ك الــذین 
هــم �ــأمس الحاجــة إلیــك؟ ال لــیس هــذا، �عنــي مــا ینشــأ عــن العبــادة، العبــادة نعــم مــأمور بهــا، لكــن 

 أ�ًضا على اإلنسان أن ُیالحظ ما ُأمر �ه من أوامر أو ُنهي عنه من نواٍه أخرى.
 أعلم. �هللا

 طالب:.........
 .یرفع الدرجات إضافًة إلى التكفیرومنها ما  ،قد ُتكفِّر السیئات ،ال
 
 

  
 


