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

ــف  ــال المؤل ــاعلم :فصــلفــي تتمــة المســألة الســا�عة: " -رحمــه هللا–ق ــوعٌ  الحــرج أن ف  عــن مرف
 ".لوجهین ؛المكلف

 ؟ ماذاالفاء هذه واقعة في 
 طالب:..........

 .حة، وهي الفصیتفر�عیة" الحرج أن فاعلم�عني تفر�عیة واقعة في شرط ُمقدر، إذا عرفت "
 ذاهـ تحـت و�نـتظم التكلیف، و�راهة العبادة، و�غض الطر�ق، من االنقطاع من الخوف: أحدهما"

 ".حاله أو ماله أو عقله أو جسمه في علیه الفساد إدخال من الخوف المعنى
 ال شــك أن اإلكثــار مــن التعبــد ُیــوِرث عنــد �عــض النــاس الــذین لــم �صــلوا إلــى مرحلــة التلــذذ ُیــوِرث

وال ، �حیث یوجد الملل والسآمة من العمل، ثم یتر�ه في النها�ة، وهذا �ثیر في أحـاعندهم انقطاعً 
ذ ألخـذ �مآخـلهـذه العبـادة، و�راهیـة لهـا، فـإذا �ـان العمـل �ـالعزائم، وا الناس، �ما أنه ُیوِرث استثقاًال 

ذا وصـحابته الكـرام ُیـوِرث مثـل هـ -علیـه الصـالة والسـالم–السلف، ومـا تقـدم ذ�ـره مـن حـال النبـي 
اكلفـوا مـن « صـل إلـى هـذا الحـد ال شـك أنـه مفضـولفاإلكثار من العبادة على هذا الوجـه الـذي ُیو 

  .»العمل ما تطیقون، فإن هللا ال �مل حتى تملوا
 وصـارت دیدنـه، وصـارت أحـب شـيٍء إلیـه فإنـه ال ُیـالم علـى ،أما إذا وصل لمرحلة التلذذ �العبادة

مـــن ذلـــك، وأكثـــر مـــن ذلـــك صـــحابته الكـــرام،  -ة والســـالمعلیـــه الصـــال–اإلكثـــار، فقـــد أكثـــر النبـــي 
 . شیاء، وتقدم �عض األمثلة على ذلكوالمؤلف سیذ�ر أ

 یامــهق مثــل األنـواع، المختلفــة �العبــد المتعلقـة الوظــائف مزاحمــة عنـد التقصــیر خــوف: والثـاني"
 ".وولده أهله على

النوافـل ال شـك أن مزاولتـه  نعم إذا أكثر من التعبد، وصـار ذلـك علـى حسـاب مـا هـو أهـم مـن هـذه
لــدین ال شــك أنــه ُ�قــدم بــر الوا ،لهــذه النوافــل �كــون مفضــوًال، لــو أن طلــب العلــم زاحمــه ِبــر الوالــدین

أو نوافل الصیام مثًال ُ�كثر من الصیام، و�ذا صام جلـس فـي بیتـه وصـار علـى  ،علیه؛ ألنه واجب
 ًال عـن اإلخـالل بواجـب، فإنـه حینئـذٍ حساب ما هو أهم منه من النفـع المتعـدي للقر�ـب والبعیـد فضـ

ض للمفـوق مـا و�ن �ان في األصل فاضًال؛ ألن أهل العلم �قولون: وقـد �عـر  ،�كون العمل مفضوالً 
 .�جعله فائًقا، والعكس

 ض�عـ فـي التوغـل �ـان فر�مـا الطر�ـق، فـي تـأتي أخـر تكـالیف إلـى وولده أهله على قیامه مثل"
 فــي غــةالمبال علــى للطــرفین الحمــل أراد ور�مــا دونهــا، كلف�ــالم اوقاطًعــ عنهــا، شــاغالً  األعمــال

 ".عنهما فانقطع االستقصاء،
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صـیام ولم �ستطع، �عني شغله طلب العلم عن الِبر، شغله ال ،أراد أن ُیوفِّق بین هذه األعمال ،نعم
ن أعن التعلیم، شغله �ثرة التعبد بنوافل الصـالة عـن األمـر والنهـي وغیـر ذلـك ممـا هـو أهـم، فـأراد 

�جمــع بینهــا صــام، ونصــب لــه لألمــر والنهــي والتعلــیم والُفتیــا وغیــر ذلــك، ثــم عجــز عــن المواصــلة، 
  .ل اإلكثار من هذه األعمال مفضولةفاضطر إلى الترك، هذا أ�ًضا �جع

 الخلـق علـى فیهـا حفـظ سهلة، سمحةً  حنیفیةً  المبار�ة الشر�عة هذه وضع هللا فإن األول، فأما"
 �ه لفوا�ُ  فیما علیهم لدخل والسهولة، السماح خالف على عملوا فلو بذلك، لهم وحببها قلو�هم،

 ِفـي ُعُكمْ ُ�ِطـی َلـوْ  للااَِّ  لَ َرُسـو ِفیُكمْ  َأنَّ  َواْعَلُموا{: تعالى قوله إلى ترى  أال أعمالهم، �ه تخلص ال ما
 ".آخرها إلى] ٧:الحجرات[ }َلَعِنتُّمْ  اْألَْمرِ  ِمنَ  َكِثیرٍ 

مـا ُیبلغونـه �ـه ألصـابهم العنـت، ومـن ذلـك القصـة التـي سـیقت فـي سـبب تنفیذ نعم لو أطاعهم في 
ذا الفاسـق هـ ]٦:الحجـرات[ }َبیَُّنـواَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َجـاءُكْم َفاِسـٌق ِبَنَبـٍأ َفتَ  {�انزول هذه اآل�ات 

وا ز�ـاتهم، إن بنـي عبـد المصـطلق منعـ :وقـال -علیه الصـالة والسـالم–الذي جاء �خبر إلى النبي 
مــا وصــل إلــیهم، خــاف مــنهم فرجــع دونهــم، وقــال:  ،وهــو خــافهم قبــل أن �صــل إلــیهم، فرجــع دونهــم

م، لـو أن �غـزوه -علیه الصالة والسالم–رفضوا أن ُ�سلموني الز�اة، فأراد النبي  ،نهم منعوا الز�اةإ
 -والســالم علیــه الصــالة–فــي �المــه هــذا ألصــاب النبــي  -علیــه الصــالة والســالم–أطاعــه النبــي 

 وأصاب المؤمنین العنت الشدید.
 وعدم قبول اإلشاعات، وأخبار من ال یثبت الخبـر �قولـه، وهـذا ،وهذا درس في التثبت في األخبار

ة المؤ�َّد �الوحي، لكن حصول مثل هذه األمور ال شك أنها في غا� -علیه الصالة والسالم–النبي 
مـا �شـيٌء مـن هـذا؛ لُیشـرِّع،  -علیه الصالة والسالم–األهمیة في التشر�ع، �عني قد �قع من النبي 

لكنهــا �النســبة لــه  ،�ــل هــذا لُیشــرِّع، هــذه األعمــال مفضــولة ،نســي فــي الصــالة، ونــام عــن الصــالة
ــام الســاعة مــا ینبنــي، ولــوال هــذه القصــة مــا  فاضــلة؛ ألنــه ینبنــي علیهــا مــن التشــر�ع ألمتــه إلــى قی

 .نزلت اآل�ات �سببهااألحكام التي استطعنا أن نعرف مثل هذه 
ول الفالنــي أصــدر ؤ أو المســ ،أو الجهــة الفالنیــة �ــذا ،ن فالًنــا فعــل �ــذاإكــم مــن شــخص قیــل لــه: 

وقــد  ،و�ـتكلم معـه ،ول المشـار إلیــهؤ و�تصــل �المسـ ،كـذا، ثـم �عـد ذلــك یتعجـل فـي قبــول هـذا الخبـر
بب هـذا، وهـذا ُیـدلك ُ�غلظ علیه القول، ثم النتیجة أنه ما صار شيء، هذا ُ�صـیب النـاس عنـت �سـ

  .د العلمها، فإنها حینئٍذ ال ُتفیعلى أهمیة التثبت في قبول األخبار، وأن اإلشاعات مهما �ُثر ناقلو 
 و�الوعـد ك،بـذل قلو�نـا فـي وز�نـه وتسـهیله، بتیسـیره اإل�مان إلینا حبب هللا أن اآل�ة أخبرت فقد"

 .علیه �الجزاء الصادق
 .»لُّواَتمَ  َحتَّى َملُّ �َ  َال  للااََّ  َفِإنَّ  ُتِطیُقوَن، َما ْألَْعَمالِ ا ِمنَ  َعَلْیُكمْ «: الحدیث وفي
 ُكمْ َعَلـیْ  ُتْفـَرَض  َأنْ  خشـیتُ  َلِكـنْ وَ  َشـْأُنُكْم، َعَليَّ  َ�ْخفَ  َلمْ  َفِإنَّهُ  َ�ْعُد، َأمَّا«: رمضان قیام حدیث وفي

 ".»َعْنَها َفَتْعِجُزوا اللَّْیلِ  َصَالةُ 
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صـلى بهـم لیـاٍل مـن رمضـان، ثـم �ثـر الجمـع �عـد ذلـك؛ حتـى  -ة والسـالمعلیـه الصـال–نعم النبـي 
فظـن �عضـم  ،-علیـه الصـالة والسـالم–كاد المسجد أن �غص �الحاضر�ن، فلم �خرج علیهم النبـي 

تمعـتم رف اجتمـاعكم، اجأعـ »َشْأُنُكمْ  َعَليَّ  َ�ْخفَ  َلمْ  َفِإنَّهُ «فقـال:  -علیه الصالة والسالم–أن النبي 
 َأنْ  تُ خشـی َوَلِكـنْ  َشـْأُنُكْم، َعَلـيَّ  َ�ْخـفَ  َلـمْ «البارحة، والتي قبلها، والتي قبلها، لكـن اآلن �األمس، و 

 .»َعْنَها َفَتْعِجُزوا اللَّْیلِ  َصَالةُ  َعَلْیُكمْ  ُتْفَرَض 
ن أوترك قیام اللیل جماعة في رمضان ال نسًخا له، وال رغبًة عنه؛ و�نما هو لهـذه الخشـیة، خشـیة 

 وال �ستطیعون القیام �ه. ،الناس ُ�فرض على
عـب، جعلهـم �قومـون وراء ُأبـي بـن � ،ألزم الناس �قیـام اللیـل -رضي هللا عنه–ولذا لمَّا تولى عمر 

نَّة، ولیس هذا ببدعة �ما �قول �عضهم كن �ألنه لم  ؛وُأسید بن حضیر، المقصود أنه أعاد هذه السُّ
أن  ؛ إنما خشـيوال رفًعا لحكمها الحكم ثابت و�اقٍ  ،رغبًة عنها -علیه الصالة والسالم–ترك النبي 

نـه عرضـي هللا –فیستمر الحكم، وأما قوله: ِنعمـة البدعـة  ،ُتفرض علیهم، و�عد فواته ُأِمنت الخشیة
 . رناه مراًرا أنه من �اب المشاكلةفإن هذا �ما �ر  -وأرضاه

 بنــت الحــوالء هــذه :-عنهــا هللا رضـي- عائشــة لــه قالــت حــین تو�ـت بنــت الحــوالء حــدیث وفـي"
 ".»!َل؟اللَّیْ  َتَنامُ  َال «: -والسالم الصالة علیه- فقال. اللیل تنام ال أنها زعموا تو�ت،

 نعم. »!اللَّْیَل؟ َتَنامُ  َال «تعجب من شأنها 
 ".»َتْسَأُموا َحتَّى للااَُّ  َ�ْسَأمُ  َال  َفَ�للااَِّ  ُتِطیُقوَن، َما اْلَعَملِ  ِمنَ  ُخُذوا«"

ه علــى وجــٍه یلیــق �جاللــ -جــلَّ وعــال–و�ثبــات الملــل والســأم هلل  » �مــل حتــى تملــواال«هــو �معنــى: 
وعظمتــه هــذا قــوٌل معــروف عنــد أهــل العلــم، لكــن مــنهم مــن ال ُیثبــت ذلــك؛ ألن هــذا ورد فــي ســیاق 

 النفي.
ء، وعلى �ل حال ورد في سیاق النفي ُمعلًقا �ما یتحقق وقوعـه، إذا تحقـق وجـود الشـرط ُوِجـد الجـزا

ِجـد الملـل فـإذا و  ،»ملـواتال �مـل حتـى « »َتْسـَأُموا َحتَّـى للااَُّ  َ�ْسـَأمُ  َال «ا ُوِجد الجزاء وِجـد الشـرط و�ذ
 یثبــت لــه هــذا الوصــف المنفــي، هــذا -جــلَّ وعــال–وهــذا أمــٌر ُمحقــٌق ُمؤ�ــد، فــإن هللا  ،مــن المخلــوق 

حـق المخلـوق وصـف ان فـي �ـقول جمع من أهل العلم، وال �منع أن ُیثبت مثل هذا الوصف، و�ن 
نقــص إال أنــه فــي حــق الخــالق وصــف �مــال، ونفــي الولــد العقــم �النســبة للمخلــوق نقــص، و�النســبة 
للخــالق عــدم الــوالدة �مــال، فــال یلــزم مــن �ــون الوصــف �شــتمل علــى نقــص �النســبة للمخلــوق أن 

 �كون مشتمًال على نقص �النسبة للخالق.
 ُهْم}{َنُســــوْا للاّاَ َفَنِســــیَ : -جــــلَّ وعــــال–هللا نــــه مــــن �ــــاب الُمشــــاكلة، �مــــا فــــي قــــول إومــــن قــــال: 

ُسـوْا {نَ نفـاه عـن نفسـه  -جلَّ وعـال–في مثل هذا ال ُ�مكن أن ُتثبت النسیان؛ ألن هللا  ]٦٧[التو�ة:
ــَیُهْم} ــة: للاّاَ َفَنِس اب المشــاكلة �ــ�عنــي تر�ــوا عبــادة هللا، فتــر�هم فــي العــذاب، فهــذا مــن  ]٦٧[التو�

 فقط. والمجانسة في التعبیر
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 هللاهنـا �معنـى: و�ن مللـتم، فـإن  »حتـى«ومن أهل العلم من �قول: إن  ،»ال �مل حتى تملوا«وهنا 
ال �مــل و�ن مللــتم، �مــا فــي قــولهم: فــالن الخطیــب ال ینقطــع أو المخاصــم أو المجــادل ال ینقطــع؛ 

اد أنـه ال حتى تنقطع خصومه؛ ألن إذا انقطع إذا انقطعت خصومه هل ُ�مدح بهذا؟ ال، و�نما المـر 
 الكالم نصره �ثیٌر من أهل العلم.ینقطع و�ن انقطع خصومه، وهذا 

 سـار�تین، بـین ممـدود وحبـلٌ  المسـجد -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول دخـل: أنس وحدیث"
 ه،حلــو « :فقــال �ــه أمســكت فتــرت أو �ســلت فــإذا ،تصــلي لز�نــب حبــل: قــالوا» َهــَذا؟ َمــا«فقــال: 

 ".»َقَعدَ  َفَتَر، أو �سل فإذا نشاطه، أحد�م صلِّ لیُ 
كمــا أنــه إذا نعــس وهــو فــي الصــالة فإنــه حینئــٍذ ینصــرف عــن الصــالة، و�أخــذ مــا �كفیــه مــن النــوم، 
وعله أن یدعو لنفسه فیدعو علیها �ما جاء في الحدیث، فمثل هـذا إذا ُأصـیب �النعـاس أو الكسـل 

ر مـن طبعـه ودیدنـه أنـه إذا أو الفتور فإنه یترك إلى أن �عود علیه نشاطه، لكن �عـض النـاس صـا
صــلى نعــس أو إذا قــرأ القــرآن نعــس، إذا �اشــر أي عمــل خیــر نعــس، و�ذا تر�ــه نشــط، ال شــك أن 

و�ســتمر فــي عملــه، وُ�حــاول أن  ،مثــل هــذا مــن الشــیطان، فتنبغــي ُمغالبــة الشــیطان علــى مثــل هــذا
 .هذا یه أن �كون في ترٍك دائم على�ستحضر ما �قرأ وما یدعو �ه؛ ألنه یترتب عل

 طالب:........
 ؟ماذافي 

 طالب:........
 أما ما أجمع علیه سـلف األمـة فـي إثباتـه هـذا لـیس ألحـد أن یـتكلم فیـه، إذا اتفـق سـلف هـذه األمـة

ا فیـه لیس ألحٍد أن ینفیه بتأو�ـل وال �غیـر تأو�ـل، أمـا مـا اختلفـو ف -جلَّ وعال–على إثبات شيء هلل 
اختلــف فیهــا الســلف علــى  -جــلَّ وعــال–ي صــفة العــزم هلل فللــرأي فیــه مجــال، وللتــرجیح محــل، �عنــ

قــراءة  -جــلَّ وعــال–نــص صــحیح صــر�ح مرفــوع ُیثبــت صــفة العــزم هلل  هقــولین، لمــاذا؟ ألنــه مــا فیــ
ْل َعَلى للاّاِ}  .]١٥٩[آل عمران: {َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَو�َّ

 لتها".قح مسلم، قالت: "فعزم هللا علي فأم سلمة �ما في �تاب الجنائز من صحی
 واإلمام مسلم في مقدمة الصحیح، �قول: "فإذا ُعِزم لي تمامه فأول من �ستفید منه أنا".

ومـنهم مـن نفـاه؛  -جـلَّ وعـال–هذه النصوص مجتمعة من أهل العلم من أثبـت بهـا صـفة العـزم هلل 
 ألنه ال یوجد نص ُملزم ُیثبت.

بـت نـك أثإبـدَّع وال ُتضـلل، وال ُ�قـال: في مثل هذه الصفة إذا رجحت أي قول من هـذه األقـوال مـا تُ 
كــل واحــٍد منهمــا مستمســك، الــذي ُیثبــت �قــول: إن أم ســلمة مــا لونفیـت علــى حســب الهــوى ال؛ ألن 

مــن تلقــاء نفســها، بــل لــه حكــم  -جــلَّ وعــال–تقــول هــذا الكــالم الــذي یلــزم أنــه وصــف هلل أن ُ�مكــن 
 العزم على قولین:الرفع؛ ولذا قال شیخ اإلسالم: واختلف السلف في إثبات 

 .-جلَّ وعال-األول وهو األصح: إثبات صفة العزم هلل 
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 همعروف أن العزم من مراتب القصد الـذي هـو دون الفعـل الُمحقـق، �عنـي �النسـبة للمخلـوق مـا فیـ
  .هذا �مال إذا أثبتناه، ومن نفاه فله وجهفجزم �أن هذا العمل ُ�عمل، لكن �النسبة للخالق 

 طالب:........
ل؟صفة   الید هل جاء عن أحد من سلف هذه األمة من ُ�قتدى �ه من أئمة اإلسالم من أوَّ

 طالب:........
 لیس ألحٍد أن ینظر فیه، الساق مثًال نقـول: السـاق مختلـٌف فیـه، ،خالص انتهینا هذا محل إجماع

أثبـت؛ ال على هوى، إذا ترجح عندك اإلثبـات  ،فلك أن ُتثبت ولك أن تنفي، على حسب ما یترجَّح
ألنـك سـلفي، لكـن القـدم والرجـل مـا �جـوز لـك أن تنفـي؛ ألنـه  تألنك سلفي إذا ترجح لك النفي نفیـ

لى لعـین، والسـمع، والبصـر...إواتفق السلف على إثباتها: �الید، والوجه، وا ،ورد فیها نصٌّ صحیح
 .آخره

 أطـال حـین »ُمَعـاذُ  اَ�ـ َأْنـتَ  أفتـانٌ «: -والسـالم الصـالة علیـه- النبـي لـه قـال حـین معاذ وحدیث"
ـِعیَف، یِهمُ فِ  َفِإنَّ  ْز،َفْلَیَتَجوَّ  اسِ ِ�النَّ  َصلَّى َما َفَأ�ُُّكمْ  ُمَنفِِّر�َن، ِمْنُكمْ  ِإنَّ «: وقال �الناس، الصالة  الضَّ
 .»اْلَحاَجةِ  َوَذا َواْلَكِبیَر،

 .لهم رحمةً  الوصال عن ونهى
 أو »ْیًئاَشـ للااَِّ  َقـَدرِ  ِمـنْ  ُ�ْغِنـي َال  َوِ�نَّـهُ  اْلَبِخیـِل، ِمـنَ  ِ�ـهِ  َ�ْسـَتْخِرجُ  للااََّ  ِإنَّ «: وقال النذر، عن ونهى

 لعجـز،وا لوالملـ السـآمة مـن تقـدم مـا علیـه دل �مـا المعنـى معقول معللٌ  �له هذا لكن قال، كما
 ".و�راهیتها الطاعة و�غض

ر معهـا وجـوًدا و�ل هذه العلل منصوٌص علیهـا، و�ذا �انـت العلـة منصـوص علیهـا فـإن الحكـم یـدو 
فـي  �عني استنبطها أهل العلـم فـإن الحكـم حینئـٍذ تنفـع ،وعدًما، �خالف ما إذا �انت العلة مستنبطة

 . یدور معها الحكم وجوًدا وعدًما�اب القیاس واإللحاق، لكنها ال
 َهـَذا ِإنَّ «: قال أنه -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن -عنها هللا رضي- عائشة عن جاء وقد"

ُضــوا َوَال  ِبِرْفــٍق، ِفیــهِ  َفــَأْوِغُلوا َمِتــیٌن، ینَ الــدِّ   وال اأرًضــ َال  نَبــتَّ المُ  َفــِإنَّ  ،للااَِّ  عبــادةَ  ُكمْ َأْنُفِســ ِإَلــى ُتَبغِّ
 ".»أ�قى اظهرً 

 .»ال أرًضا قطع وال ظهًرا أ�قى«
 طالب: هنا ساقطة.

 ساقطة ألحقها.
ینَ  َهَذا ِإنَّ « هذا الحدیث أولـه» ال أرًضا قطع وال ظهًرا أ�قى« ا هـذ» ِبِرْفـقٍ  هِ ِفیـ ْوِغُلواَفـأَ  َمِتـیٌن، الـدِّ
 .رتقي إلى درجة الحسن و�قیته ضعیفما �شهد له، فی له
 رحمـة الوصـال عـن -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي نهـاهم: -عنهـا هللا رضـي- عائشة وقالت"

ي َ�َهْیَئِتُكْم، َلْستُ  ِإنِّي«: فقال. تواصل إنك: قالوا ،لهم  ".»ْسِقیِنيَو�َ  َر�ِّي ِعُمِنيُ�طْ  یتُ َأبِ  ِإنِّ
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إن وهذا الطعام والشـراب المنصـوص علیـه فـي الحـدیث ال �خلـو إمـا أن �كـون حقیقی�ـا أو معنو��ـا، فـ
ــا �أكــل مــادة محسوســة، وُ�طعــم شــراً�ا محسوًســا، فــإن مثــل هــذا ال ُ�قــال معــه: وصــال،  كــان حقیقی�

ــم وُأســقىُیواصــل ومــا قــا -علیــه الصــالة والســالم–النبــي  هــو  ،ل لهــم: إنــي ال أواصــل؛ ألنــي ُأطَع
ــ«ُیواصــل، فــدل علــى أنــه ال �أكــل وال �شــرب طعاًمــا حقیقی�ــا وال شــراً�ا حقیقی�ــا إنمــا قــال:   َلْســتُ  يِإنِّ

  .ا لما �ان مواصالً ُأسقى، ولو �ان حقیقی� أنا لي أن أواصل؛ ألني ُأطَعم و  »َكَهْیَئِتُكمْ 
 اوشــرا�ً  ا�عنــي فــي لغــة العــرب مــا ُ�ســمى طعاًمــ ،علیــه حقیقــة لغو�ــةهــذا الطعــام المعنــوي هــل یــدل 

، الغیر حقیقـي؟  اوشرا�ً  اوهو غیر حقیقي، ما ُیتناول �الفم؟ وهل في ُعرف الناس ما ُ�سمى طعامً 
ــر، إًذا مــاذا نقــول عــن مثــل هــذا؟ هــل  الطعــام الشــرعي، والشــراب الشــرعي فــي حقیقتــه الشــرعیة ُ�فطِّ

ا مجـــاز عـــن الطعـــام والشـــراب ونحـــن ال نعتـــرف �المجـــاز؟ الـــذي ال �عتـــرف یلـــزم أن نقـــول: إن هـــذ
�المجــاز هــل �ســتطیع أن �قــول: مجــاز مــع نفــي الحقــائق الــثالث؟ �عنــي هــل فــي لغــة العــرب لــو 

�أكل و�شرب أشیاء معنو�ـة؟ إذ ال �ـأتي هـذا إال علـى سـبیل  ا�حثت عن القوامیس وجدت أن إنسانً 
ل: نوجــد لــك طبخــة، قلــت: اطبخــوا لــي ُجبــًة وقمیًصــا، ُ�مكــن أن �قــو  المشــاكلة، قــالوا: اقتــرح شــیًئا،

 .أكلت القمیص �اعتبار أنه لبسه �عني: من �اب المشاكلة
لكن مثل هذا، نقول: ال مانع أن �كون للفظ أكثر مـن حقیقـة شـرعیة، ال مـانع مـن أن �كـون للفـظ  

افر فیـــه الحقـــائق الـــثالث: الواحـــد أكثـــر مـــن حقیقـــة شـــرعیة، فیكـــون الطعـــام والشـــراب الحســـي تتضـــ
 اللغو�ة، والُعرفیة، والشرعیة.

هــو طعــام معنــوي، �مــا  اوالطعــام المعنــوي حقیقــة شــرعیة؛ ألنهــا جــاءت عــن الشــارع، وســماه طعاًمــ
من وجده متاعه عنـد رجـٍل قـد أفلـس فهـو أحـق «في الُمفلس، الُمفلس له أكثر من حقیقة شرعیة 

 معنى أفلس؟ ما »�ه
 طالب:.........

  .نعم
 طالب:.........
 »أتـدرون مـن الُمفلـس؟«: -علیه الصـالة والسـالم–وقال النبي  »فهو أحق �ه« لیس عنده شيء

مفلس لـه فـال »ال، الُمفلـس مـن �ـأتي �أعمـاٍل أمثـال الجبـال«قالوا: من ال درهم له وال متاع، قـال: 
 .مانع من ذلك من حقیقة شرعیة وال أكثر من حقیقة شرعیة، والطعام والشراب هنا له أكثر

یط طالب: �عني هذا ما یتنـافى مـع داللـة الصـوم االصـطالحیة الشـرعیة مـن أنـه وقـت بیـان الخـ
 َأِبیــتُ «األبــیض مــن األســود إلــى وقــت غــروب الشــمس علــى اعتبــار أن اإلطعــام وقــت المبیــت 

 ؟»ُ�ْطِعُمِني
 ال؟ أم  احقیقی�  اوطعامً  ایبیت ُ�طعمه، لكنه ُ�طعمه شرا�ً ، نعم

ر؟ ،صدي أنه ما هو ُمخلطالب: ق  �عني إن هذا ما ُ�فطِّ
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 ُیواصـل؛ وُمقتضـى ذلـك أنـه ال �أكـل �اللیـل وال -صلى هللا علیه وسلم–ال ُ�خل �الوصال، الرسول 
 متعددة بدون فطر. امعنى الوصال؟ متا�عة الصیام أ�امً  ما�شرب، 

 یة؟طالب: هل الفترة من الوصال هذه ُتعد صیام �عني في الداللة االصطالح
ـــا نهـــاهم عـــن الوصـــال، قـــالوا: أنـــت تواصـــل، مـــا قـــال: ال أنـــا مـــا أواصـــل ُأطَعـــم  ال، هـــو وصـــال لمَّ

ــي«وُأســقى، قــال:  ــِتُكمْ  َلْســتُ  ِإنِّ �ــي ُ�طعمنــي أنــا أواصــل وأختلــف عــنكم؛ ألنــي أبیــت عنــد ر » َ�َهْیَئ
ان �ـوُ�سـقى، فلـو  ه ُ�طعـمفهـو أثبـت الوصـال مـع أنـ» َوَ�ْسـِقیِني َر�ِّـي ُ�ْطِعُمِنـي َأِبیـتُ «وُ�سقیني أو 

 .طعاًما وشراً�ا حقیقی�ا ما صار وصاًال 
 دائـرٌ  هيفـالن �ـذلك، �ان و�ذا للشارع، مقصودةٍ  المعنى معقولة لعلةٍ  النهي أن �له هذا وحاصل"

 هــيالن �ــان -وســلم علیــه هللا صــلى- الرســول �ــه لعّلــ مــا وجــد فــإذا ا،وعــدمً  اوجــودً  العلــة مــع
 :ضر�ین على المیدان هذا في الناس إذ ؛مفقود فالنهي توجد، مل و�ذا ا،ومتجهً  امتوجهً 
 أو فیـه فتـؤثر المعتـاد، علـى الزائـدة المشقة تلك العمل في نفسه إدخال �سبب له �حصل ضربٌ 

 الغالـب هـو �مـا العمـل، ذلك إلى النشاط عن اوقعودً  ،وملالً  اضجرً  له ثحدِ تُ  أو ا،فسادً  غیره في
 سـب�ح فیـه یتـرخص بـل ،ذلـك فیـه مـا األعمـال من رتكبیُ  أن نبغيی ال هذا فمثل المكلفین، في
 وهــو تر�ــه، لــه ممــا �ــان إن یتر�ــه أو تر�ــه، �جــوز ال ممــا �ــان إن التــرخص، فــي لــه شــرع مــا

 »ْضــَبانُ غَ  َوُهــوَ  اْلَقاِضــي ي�قِضــ َال «: -والســالم الصــالة علیــه- قولــه ودلیلــه التعلیــل، مقتضــى
ــا، َعَلْیــكَ  ِلَنْفِســكَ  ِإنَّ «: وقولــه ــا َعَلْیــكَ  َوِألَْهِلــكَ  َحق�  لصـــالةا علیــه- �ــه أشــار ذيالــ وهــو ،»َحق�

: بـرالك �عـد قـال وقـد الصـوم، �سـرد أنـه بلغه حین العاص بن عمرو بن هللا عبد على -والسالم
 .-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رخصة قبلت لیتني

 أو ،المشـقة مـن أشـد هـو لـوازعٍ  ،الكسـل وال الملـل ذلـك علیـه یدخل ال أن شأنه الثاني والضرب
 تـىح اللـذة، مـن فیـه لـه حصـل اولمَّـ المحبـة، مـن العمـل فـي لـه لما أو ،الصعب �ه �سهل حادٍ 
 ،العمـل �ثـرة یز�ـده بـل مشـقة، غیر حقه في المشقة تلك وصارت غیره، على ثقل ما علیه خف
 إلـى أو إلیـه �النسـبة مـلالع فـي المشوش ذلك تأثیر عن �حفظ أو وراحة، انورً  فیه العناء و�ثرة
 .»ِبَاللُ  َ�ا ِبَها َأِرْحَنا«: الحدیث في جاء �ما غیره،
  ".»الصالة في عیني قرة علتوجُ « :قال »...َثَالثٌ  ُدْنَیاُكمْ  ِمنْ  ِإَليَّ  ُحبِّبَ «: الحدیث وفي

ُحبــب إلــى مــن دنیــاكم النســاء «إنمــا فیــه  ،غیــر محفوظــة �مــا قــرر ذلــك أهــل العلــم »ثــالث«كلمــة 
یبو  لدنیا وال اهذا لیس من أعمال  »وُجِعلت ُقرة عیني في الصالة« ،هذه نعم من أمور الدنیا »الطِّ

لعلــم أن اللفظــة لیســت مــن أمورهــا، إنمــا هــي مــن أعظــم أمــور الــدین؛ ولــذا حكــم جمــٌع مــن أهــل ا
  .محفوظة، شاذة

 طالب: �عني ُیر�د سعادة الدنیا؟
 كیف؟
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 عادتي الدنیو�ة؟�عني: س »وُجِعلت ُقرة عیني«طالب: 
یـــب« ، لكـــن الـــواو هـــذه اســتئنافنعــم  أمـــور الـــدنیا هـــذا مـــن »ُحبـــب إلـــى مـــن دنیـــاكم النســـاء والطِّ

 .هذا �الم الُحفاظ قالوا هذا »وُجِعلت ُقرة عیني في الصالة«
  »!َشُكوًرا؟ َعْبًدا َأُكونُ  َأَفَال « :قدماه رتتفطَّ  أو تورمت حتى قام لما "وقال
 .»نعم«: قال والرضى؟ الغضب في عنك أنأخذ: -والسالم ةالصال علیه- له وقیل
 فالــدلیل �ــه، اخاًصــ �ــان و�ن وهــذا ،»َغْضــَبانُ  َوُهــوَ  اْلَقاِضــي َ�ْقِضــي َال «: حقنــا فــي القائــل وهــو

 .صحیح
 .�ثیر ادائمً  علیها والصبر األعمال في المشقة احتمال من المعنى هذا في وجاء

 اشـتهر ممـن -عـنهم هللا رضـي- یلـیهم ومـن التـا�عینو  الصـحا�ة عـن جـاء ما ذلك من و�كفیك
 عیدٍ وسـ األشـعري، موسـى وأبـي ،وعثمـان �عمـر، :االجتهـاد �عـد واالقتـداء ،الحـدیث وحمل �العلم

 عیدوسـ ومسـروق، وأو�س، قیس، عبد بن �عامر :التا�عین ومن الز�یر؛ بن هللا وعبد عامر، بن
 الـرحمن عبـد بـن �كـرٍ  وأبـي الز�یـر، بـن وعروة ،ثیمخُ  بن والر�یع یز�د، بن واألسود المسیب، بن

ــد زاذان، بــن و�منصــورٍ  قــر�ش، راهــب ــد وأبــي حبــیش، بــن وزر ،شــیموهُ  هــارون، بــن و�ز�  عب
ـ اتبـاع فـي وهـم ذ�ـرهم، �طـول ممـن سـواهم ومـن السـلمي، الرحمن  مـا علیهـا والمحافظـة ةنَّ السُّ

 ".هم
 وهم من اتباع.

 طالب: وهم من؟
 نعم.

ــنَّة، علــى �ــل حــال مــن أراد أخبــار مثــل هــؤالء، فلیرجــع إلــى  �عنــي منــزلتهم معروفــة مــن اتبــاع السُّ
ء) الحلیــة حلیــة األولیــاء، و�جــد فیهــا الشــيء الكثیــر مــن عبــاداتهم أو فــي الســیر (ســیر أعــالم النــبال

  وغیرهما من �تب التراجم.
 لقـرآنا فیها �قرأ بر�عةٍ  أوتر ءالعشا صلى إذا �ان أنه -عنه هللا رضي- عثمان عن جاء ومما"

  ."كله
ـنَّة، �عنـي إثابٌت عنه، فهـل ُ�قـال:  -رضي هللا عنه–وهذا صحیح عن عثمان  ن عثمـان خـالف السُّ

هـل هـذا  »اقرأ القرآن في سبع وال تـزد«لعبد هللا بن عمرو  -علیه الصالة والسالم–لمَّا قال النبي 
ن ال �فقـه مـن �قـرأ القـرآن فـي أقـل مـ«: -والسـالم علیـه الصـالة–عام لجمیع الناس؟ وقـال النبـي 

هل هذا یتناول جمیع الناس أو أن غالب الناس على هذا؟ و�عض الناس ممن تفرغ للقـرآن  »ثالث
أو انتظـر  �فقهه في أقل من ذلك، والقرآن ُ�مكـن قراءتـه فـي سـت سـاعات، �عنـي إذا صـلى العشـاء

رضـي هللا عنـه –ت ساعات، وهذا ثابت عن عثمـان قلیًال، ثم شرع في ر�عته هذه قرأ القرآن في س
  .-وأرضاه
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 ".ةسن و�ذا �ذا الصیام وسرد ،سنةً  و�ذا �ذا العشاء بوضوء الصبح صلى منهم رجلٍ  من و�م"
-رحمـه هللا–ممن ُذكر عنه أنه عاش أر�عین سنة ُ�صلي الصبح بوضوء العشاء اإلمام أبو حنیفة 

ت كمـا قالـ-هذا یدل على أنهـم ُ�حیـون اللیـل �لـه، مـع أنـه  ،وهذا ُذِكر أ�ًضا في أكثر من ترجمة ،
نـه أنـه لیلًة �املة، بینما �ان �قوم و�نام ما ُحفـظ ع -علیه الصالة والسالم–: لم �قم النبي -عائشة

منهم من ُیثبت ومنهم من ینفـي، وشـأنه  ،أحیا اللیل �له، والخالف في العشر األواخر من رمضان
ن ال شــك أنــه یز�ــد فــي االجتهــاد فــي الطاعــة، �ــان ُ�حیــي لیلــه �مــا فــي العشــر األواخــر مــن رمضــا

 �شد المئزر، و�ترك أهله. ،جاء في �عض الروا�ات
 وال ،أنـه �قـوم اللیـل �لـه، اللیـالي المتتا�عـة -علیـه الصـالة والسـالم–على �ل حـال لـیس مـن هد�ـه 

ـنَّة �سرد الصوم �ذا �ذا وسنة، لكن إذا وِجد هذا من �عض أهـل العلـم الـذین �مـا  هـم مـن اتبـاع السُّ
ــنَّة، �مــا فعــل عثمــان، و�مــا ُیــذ�ر عــن أهــل أنهــم ُ�صــلون الف جــر كــان، هــل ُ�قــال: أنهــم خــالفوا السُّ

مـا هـو ة في الخیـرات، وال �عقـوهم هـذا عبوضوء العشاء أو نقول: إن هذا مسا�قة ومسارعة ومنافس
لملــل والســآمة، وهــم ال ُیتصــور ذلــك أهــم منــه؟ والخشــیة مــن اإلكثــار واإلفــراط فــي هــذا األمــر مــن ا

مــنهم؛ ألنهــم یتلــذذون بهــذه العبــادات، بــل �عضــهم إذا نــام عــن ورده ُ�عــاد مــن الغــد مــر�ض، وشــیخ 
ر الشمس، و�قول: هذه غدوتي، �عني: لو تر�ها مـا تاإلسالم �جلس �عد صالة الصبح إلى أن تنش

ــادات اســتطاع أن �عمــل فــي �قیــة یومــه، فهــم یتلــذذون بهــذه األمــور، و  تنشــطهم وُتعیــنهم علــى العب
 األخرى.

 وعلى �ل حال دین هللا بـین الغـالي والجـافي، ومـن ُفـتح لـه �ـاب خیـر فلیلزمـه؛ ألنـه مـا یـدري متـى
ـل أمـاًال  ف، ُیؤمِّ �قـول:  �عضـهم ُ�علِّـق أمالـه علـى التقاعـد، ،�فجئه األجل، و�مـوت علـى تفـر�ط ُ�سـوِّ

 وهو �مكن اآلن توظف أو قبل الوظیفة أثناء ،ه ستینتعبد، صار عمر أ -إن شاء هللا–إذا تقاعدت 
ـــه �مـــوت فـــي  ،-مـــالآ–الطلـــب، �قـــول: إذا تقاعـــدت ســـأتفرغ للعبـــادة  ومـــا یـــدري متـــى �مـــوت، لعل

لحظتــه، فــي ســاعته، فــي یومــه، فــي غــده، فعلــى اإلنســان أن ُیبــادر لألعمــال الصــالحة، وعلیــه أن 
ـــُ�ســـدد وُ�قـــارب، وأن َ�كلـــف مـــن العمـــل مـــا ُ�طیـــق، وال و أا �جعلـــه �كـــره العبـــادة  ُ�كلـــف نفســـه تكلیًف

  .یتر�ها
 ".رالده صیام مالكٌ  وأجاز الصیام، یواصالن �انا أنهما الز�یر وابن ،عمر ابن عن وروي "

لكن �عض أهل العلم ُ�جیزون صـیام  ،»ال صام من صام األبد«مع أنه جاء في الحدیث الصحیح 
مها �مـا فـي ذلـك األ�ـام التـي ال �جـوز صـیا ار وال یومً �من ال ُ�فط االدهر، و�جعلون الحدیث خاص� 

مـن أهــل  ام �قیـة العـام فهــو جـائٌز عنـد جمـعكالعیـدین، وأ�ـام التشـر�ق، فُیحمـل علـى هــذا، وأمـا صـی
 .، �ما جاء بذلك الخبرالعلم، وأكثرهم ال ُ�جیزه، و�جعل أفضل الصیام صیام داود

 ".�قوم رنيالقُ  أو�ٌس  و�ان
 الَقرني.
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 ".اأبدً  اسجودً  اعبادً  هلل أن بلغني: و�قول صبح،�ُ  حتى �قوم لیلة رنيالقَ  ٌس أو� و�ان"
ر عن أو�س أنه �قوم لیلًة �املة، فإذا خشي الصبح أتمهـا �ـال مـن و �وع والسـجود الخفیـف، ر هذا ُفسِّ

ا الغــد ُ�خفــف القــراءة، ثــم ُ�طیــل الر�ــوع، فــإذا خشــي طلــوع الصــبح أتمهــا �ســجوٍد خفیــف وســلَّم، فــإذ
 الثالثة أطال السجود وهكذا، وال شك أن مثـل هـذا لـم یـرد �ـه شـرع، وأو�ـس سـید مـن ةمن اللیلكان 

ســادات التــا�عین، ومعــروف أنــه أفضــل التــا�عین علــى اإلطــالق عنــد جمــع مــن أهــل العلــم؛ للــنص 
ُأمـر أن �سـتغفر لـه أو�ـس،  -رضـي هللا تعـالى عنـه–الصحیح الوارد فیه في صحیح مسلم، وعمر 

ل سـعید بـن المسـیب علـى سـائر التـا�عین، ولع -رحمه هللا–ن �ان اإلمام أحمد ومن التا�عی لـه ُ�فضِّ
 في �اب العلم هو اسمه مثل سعید في العلم، �هللا المستعان.

 طالب: الَقرني نسبة...؟
 إلى َقَرن.

 طالب: َقرن.
 نعم. قبیلة

 وقـــــــــــرٍن، وعـــــــــــدٍن، والحـــــــــــقٍ 
 

 وهیلـــــــــــــٍة، وشـــــــــــــذقٍم، وواشـــــــــــــق 
و�لیـه ُینسـب أو�ـس، وهـذ لـیس ي المیقـات قـرن المنـازل، فقـال: و�فـتح الـراء وِهم صاحب الصحاح ف 

 . �صحیح
 .الز�یر بن هللا عبد عن ونحوه"

 و�صـفر، جسـده �خضـر حتـى والعبـادة، الصـوم فـي نفسـه جهـد�ُ  �ـان أنـه یز�ـد بـن األسود وعن
 .جد األمر إن: فیقول الجسد؟ هذا تعذب لم! و�حك: له �قول علقمة فكان
 ؟ثانیةاألمر ِجد"  "إن و�رر

 طالب: مكررة.
 مكررة نعم.

 على �ل حال األسود بن یز�د الجرشي من خیار التا�عین، من أهل العلم والعمل، مـن أهـل العبـادة
معنـى استسـقى �ـه؟ جعلـه یـدعو  مـااستسقى �ـه،  -رضي هللا عنه–مشهور بهذا؛ حتى إن معاو�ة 

 .عاو�ة، فدعا هللا أن �قبضه فُقبضفأمَّنوا، لكن األسود هذا قال: إنك فضحتني �ا م
 ".مسروق  امرأة أن سیر�ن ابن وعن

 عن أنس بن سیر�ن.
 طالب: أنس؟

 أنس بن سیر�ن.
 طالب: مكتو�ة أنس عندك؟
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 نعم، أخو محمد.
 أراه ممــا خلفــه أ�كــي جلســت فر�مــا قــدماه، تورمــت حتــى �صــلي �ــان: قالــت مســروقٍ  امــرأة أن"

 .بنفسه �صنع
! أفطـر: ابنتـه لـه فقالـت صـائم، وهـو صـائفٍ  یـوم فـي مسـروقٍ  علـى شـيغُ : قال الشعبي، وعن
 قـدارهم �ـان یـومٍ  فـي لنفسـي الرفـق طلبـت إنمـا! بنیـة �ـا: قـال. الرفـق: قالـت بي؟ أردتِ  ما: قال

 .سنة ألف خمسین
 ،لهـا هللا مهیـأه األفـراد؛ إال طیقهـا�ُ  ال التـي الشاقة األعمال من األولین عن ٥ذ�ر ما سائر إلى

 السـا�قین، فـي معـدودین �ـانوا بـل ،ةنَّ للُسـ خـالفینمُ  بـذلك �كونـوا ولـم إلیهم، وحببها لهم وهیأها
 فلــم حقهـم، فـي مفقــودةٌ  الشـاق العمـل عـن ىنهــ ألجلهـا التـي العلــة ألن وذلـك مـنهم؛ هللا جعلنـا

 لنهيا وجه �انو  »َغْضَبانُ  َوُهوَ  اْلَقاِضي َ�ْقِضي َال «: قال لما أنه �ما حقهم، في النهي ینتهض
 عنـد وانتفـى الفكـر، �شـوش مـا �ـل مـع النهـي اطـرد جـجالحُ  اسـتیفاء عـن الفكر تشو�ش وعلته

 ".ملیح صحیحٌ  وهذا �شوش، ال الذي الیسیر الغضب وجود مع منتفٍ  إنه حتى انتفائه،
ي و�بقى أنه مع ما ثبت عن هؤالء من اجتهادهم في العبادات أن االقتداء واتبـاع مـا جـاء عـن النبـ

هـو األصـل، ومـن ُذكـر عـنهم ممـن ُذكـر مـن هـؤالء السـادة مـن األعمـال  -صـالة والسـالمعلیه ال–
الكثیــرة التــي �جــزم �ثیــٌر ممــن ال �عــرف حــال القــوم �ــأن هــذا ضــرٌب مــن الخیــال ال شــك أنــه علــى 

 حساب أمور أخرى، هذا على حساب أموٍر أخرى.
مـن النفـع  -جـلَّ وعـال–هللا  هـو التكامـل فـي جمیـع مـا طلـب -علیـه الصـالة والسـالم–وحال النبي 

مـا  -علیـه الصـالة والسـالم–الخاص والعام، من العبادات الخاصة، ومن األمور المتعد�ة، فـالنبي 
 ُحِفظ عنه أنه فعل مثل هذا.

ن كن ال �كـو لكن إذا ُأمرنا �المسارعة، وُأمرنا �المسا�قة، وأمرنا �المنافسة، فعلینا أن نفعل ونعمل، ل
من ذلك، لكن �عض الناس ُ�فتح له �اب دیدنه قراءة القرآن �ختم �ل یـوم،  على حساب ما هو أهم

ــتح لــه فــي �ــاب الصــالة شــيء، تجــده  لكــن إذا أراد أن �ســجد ســجدة تــالوة شــقَّت علیــه؛ ألنــه مــا ُف
ه فوتــه وال �قضــیها؛ ألنــه �ســتثقل هــذه العبــادة مــا ُفــتح لــعلــى الفــرائض، وأكثــر الرواتــب ت امقتصــرً 
 �ابها.

س الصیام أشق علیه من جبل، و�عض الناس عنده اسـتعداد ُینفـق األمـوال الطائلـة فـي و�عض النا
لكن ال یر�ـع ر�عتـین، و�عـض النـاس العكـس مسـتعد أن �قـوم اللیـل، و�صـوم النهـار وال  ،سبیل هللا

 .اُینفق درهمً 
ن فعلى �ل حـال النـاس یتفـاوتون فـي مثـل هـذا، وتنـوع العبـادات مـن أعظـم المصـالح الشـرعیة، ومـ

علـى المسـلمین أن نـوَّع هـذه العبـادات؛ ألن  -جـلَّ وعـال–�عني مـن ِنعـم هللا  ،أعظم الِحكم الشرعیة
الناس میولهم مختلفة، وما ُجبلوا علیه �ختلف �عـض النـاس تجـود نفسـه �الصـیام، لكـن ال �سـتطیع 
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م �ــذلك؛ تثقــل علیــه الصــالة، نقــول: أِدم الصــیام، و�عــض النــاس ُ�ســهل علیــه أمــر القیــا ،أن �صــلي
�ا أخـي  لذي �قرأ القرآن �ل یوم، قال له:ألنه لو ترك مثل هذا لیس له بدیل؛ ألنه لو قیل له هذا ا

وصـار �قـرأ فـي  »اقرأ القـرآن فـي سـبع«قال لعبد هللا بن عمـرو:  -علیه الصالة والسالم–الرسول 
 .بدیل هسبع ما فی

مـن  وصـم االثنـین والخمـیس، وثالثـة أ�ـام ُ�قـال لـه: اقـرأ القـرآن فـي سـبع، �عني لو أن هنـاك بـدیًال  
كـــل شـــهر، وصـــلِّ �ـــذا ر�عـــة فـــي �ـــل یـــوم، ونـــوِّع العبـــادات، وانفـــع النـــاس، وُزر المرضـــى، واتبـــع 

كـن الجنائز، وصلِّ علیها، وادفن... �عني لو �ان هنـاك بـدیل لهـذا التخفیـف هـذا المـنهج النبـوي، ل
هـذه و ب الخیر أمور أخرى، فمثل هذا هـذا دیدنـه، بدیل؛ ألنه ما ُفتح له من أبوا هلو أنه ترك ما فی

 لكـن ال -علیـه الصـالة والسـالم–عادة من ُیذ�ر عنه مثل هذه األشیاء، و�ل خیر في اتباع النبي 
  .ُیالم من ُفتح له �اب خیر فولجه

 انيوالثـ زائـد، غیـر مـن اإل�مـان وعقـد ،اإلسـالم عهـد �حكـم �عمـل من حال حاله األول فالضرب"
 اءوالرجـ سـائق، سـوطٌ  فـالخوف المحبة، أو الرجاء، أو الخوف، غلبة �حكم �عمل من حال حاله
 ".حامل تیارٌ  والمحبة ،قائد حادٍ 

عض الناس �كون لد�ـه شـيٌء مـن الخـوف، لكنـه ال یبعثـه علـى العمـل؛ �انظر الُجمل الثالث؛ ألن 
مــن الكبــائر، ومــنهم  هــذا مــا �جــوز، هــذا مــن عظــائم األمــور، هــذا ،إنمــا یبعثــه علــى القنــوط والیــأس

مـن هـذا أ�ًضـا األ ،من عنده رجـاء، لكـن هـذا الرجـاء ال �قـوده إلـى العمـل؛ و�نمـا �قـوده إلـى التفـر�ط
 من مكر هللا من المو�قات.

" قسـائ سـوطٌ  فـالخوف" لكـن المحبـة البـد لهـا مـن برهـان یـدل علیهـا، فقولـه: "حامل تیارٌ  والمحبة"
 �حدوك على العمل الخوف الصحیح.

محبـة "وال ،كالم متـین؛ ألن �عـض النـاس یرجـو و�نـام وُ�فـرِّط، هـذا لـیس برجـاء" قائد حادٍ  جاءوالر "
  .إلى المحبوب، وهذا محسوس وملموس �عني: تحمل القدمینتیاٌر حامل" 

 مـا علـى الصـبر علـى �حمـل أشـق هـو ممـا الخـوف أن غیـر المشقة، وجود مع �عمل فالخائف"
 ".اشاقً  �ان و�ن أهون  هو

ا الذي قام حتى تفطـرت قـدماه، هـذا خـائف ممـا هـو أشـد مـن عـذاب النـار خـائف الـذي ال هذ نعم،
م الرواسي الجبال ما تحتمله، فمادام خائفً   .من أمٍر أشد یهون علیه ما دونه ا�حتمله الصُّ

 علـى الصبر على �حمل الراحة تمام في الرجاء أن غیر ا،أ�ًض  المشقة وجود مع �عمل والراجي"
 ".التعب تمام

نعــم الراجــي �حــدوه هــذا الرجــاء إلــى العمــل؛ ألنــه یرجــو أعظــم مــن ذلــك، یرجــو الراحــة التامــة فــي 
 . ة، فیتحمل هذا التعب وهذه المشقةالجن

 ".الصعب علیه لفیسهُ  المحبوب، إلى اشوقً  المجهود ببذل �عمل والمحب"
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ر قة والسـفالمشـ لـٍد آخـر تحمَّـلنعم؛ لیصل إلیه، لو أن إنساًنا له امرأة ُ�حبها حب�ا شدیًدا، وهي فـي ب
 إلى البلد اآلخر.

 ".البعید علیه و�قرب"
ولو قالت: ال تقدم؛ حتى تأتي معـك �المتـاع الفالنـي، لحملـه علـى ظهـره، وذهـب �ـه إلیهـا، یتحمـل 

ــ ل المشــقة مــن أجلهــا، فكیــف إذا �ــان المحبــوب هــو المتفضــل �ــالوجود، المتفضــل �ــالنِّعم، المتفضِّ
 . المستعان�جز�ل المنن؟! �هللا

 طالب:........
 نعم. 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ین؟أتعبُّد 

 طالب: �المحبة �قولون.
 المحبة فقط؟

 طالب:........
وف البد من الخوف والرجـاء والمحبـة مـن الثالثـة �لهـم، وقـرر أهـل العلـم أن التعبـد �ـالخ ،ما ُ�مكن

هـذه ف ط هـذا عمـل المرجئـة، وأمـا �النسـبة للتعبـد �المحبـةفقط فهذا شأن الخوارج، والتعبد �الرجاء فق
زندقة، من دون خوف وال رجـاء، ال یرجـو هللا وال �خافـه هـذا زنـدیق، �مـا وصـل األمـر إلـى �عـض 

  .�ما ُیذ�ر عن را�عة وغیرها زنادقة الصوفیة الذین ال ینظرون إلى جنة وال نار وال شيء
 رــو�عم النعمة، �شكر قام وال ،لمحبةا �عهد أوفى أنه یرى  وال القوي  فنىو�ُ "

 نمـ �منـع المـال أو العقـل أو الـنفس علـى الخـوف و�ـذلك همتـه،نُ  قضـى أنـه یـرى  وال ،األنفاس
 �حصـل ال حتـى له، االزمً  �ان إن فیه له رخصو�ُ  اإلنسان، لخیرة �ان إن لذلك ،المسبب العمل

 .تقدم �ما النفس تشو�ش فیه ألن ذلك؛ مشقة في
 مـن عضـوٍ  أو نفسـه تلـف خـاف إذا ال أم امجزًئـ �كـون  هـل ،هـذه والحالـة الحاصـل العمـل ولكن

 عقله؟ أو أعضائه
 قـلنُ  وقد ،المغصو�ة الدار في الصالة: قاعدة من فیه األمر حقیقة على لعطَّ �ُ  نظرٌ  فیه مما هذا
 فـي عالمنـ قـلونُ  فعـل، إن جزئـه�ُ  ال وأنـه والشـافعي، مالـكٍ  عـن �ـه التلـف خـاف إذا الصـوم منع

 احتمــال، المــال تلــف أو المــرض خــوف وفــي التــیمم، إلــى واالنتقــال التلــف، خــوف عنــد الطهــارة
 األشـیاء هـذه عـن امنهی�ـ ان� و�ذا ]٢٩:النَِّساءِ [ }َأْنُفَسُكمَ  َتْقُتُلوا َوال{ تعالى: قوله للمنع والشاهد

 قان".متفر  فاألمران العبادات، تلك نفس إ�قاع جهة من ال الخوف، �سبب وأشباهها



 
 

 

 
 
 

١
٥ 
 

 

=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒò¶4=١٥ 

 مفترقان.
 نعــ مجــردةً  عنهــا النهــي عقــل�ُ  الــنفس علــى الفادحــة المشــقة إدخــال فــإن مفترقــان، فــاألمران"

 ".قولین ذات فصارت المشقة، عن مجردةً  بها األمر عقل�ُ  والصالة الصالة،
وعلــى هــذا تكــون الجهــة منفكــة، و�ذا انفكــت الجهــة صــحت العبــادة مــع اإلثــم، و�ذا قلنــا: إن الجهــة 

 .اطلل فیه ما ال ُ�طیق ال �صح �فكة واحدة، قلنا: �أثم والصالة �اطلة، والعمل الذي تحمَّ غیر من
 جـلأل المشـقة رفـع الشـارع قصـد هل: �قال أن وهي أخرى، قاعدةٍ  من النظر فیها فیدخل اوأ�ًض "

 هللا". حق ذلك أن
 هلل.

 لعبـد؟ل حـقٌّ  أنهـا جـلأل أم هلل حـقٌّ  ذلـك أن ألجـل المشـقة رفـع الشـارع قصـد هـل: �قال أن وهي"
 الـدخولف الـدین، فـي الحـرج رفـع وقـد الشـارع، وجهـه حیث المنع فیتجه هلل، حقٌّ  إنها: قلنا فإن
 �انـت حظـه� لر�ـه العبـد سـمح فـإذ لعبـد،ل حـقٌّ  إنـه: قلنا و�ن الرفع، لذلك مضادّ  الحرج فیه فیما

 ".العبادة تلك عن النهي یتمحض ولم صحیحة، عبادته
ـا ُنهـي عـن قـراءة القـرآن فـي أقـل ل أهل و�هذا علّ  ن مـالعلم صنیع عبد هللا بن عمرو بن العـاص لمَّ

ســـبع، عبـــد هللا بـــن عمـــرو فهـــم أن هـــذا النهـــي إنمـــا هـــو لمصـــلحته وللرفـــق �ـــه، وتنـــازل عـــن هـــذه 
ع ووافقه جمهور أهل العلم على أن قراءة القـرآن فـي أقـل مـن سـب ا،المصلحة، فما رأى في هذا �أسً 

ــل هــو المشــقجــائزة؛ ألن الن ة هــي إنمــا هــو ألجــل مصــلحة المكلَّــف، وشــفقًة علیــه، ورأفــًة �ــه، وتحمَّ
 ال ُیوجد ما �منع من وجهة نظري. ،والعز�مة وجاد بها

ــا لــه، فــال �جــوز تخ -جــلَّ وعــال–ومــنهم مــن رأى أنــه إذا ُمِنــع والمنــع مــن ِقبــل هللا  ه؛ طیــفیكــون حق�
  .ألنه نهٌي شرعي ال �جوز تعد�ه

 ".:أمور منها الثاني هذا جحر یُ  والذي"
 .أنه حقٌّ للمخلوق، حقٌّ للعبد

 الرفـق جهـة من ذلك نأ على �إشارته دلّ  قد] ٢٩:النساء[ }َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َوال{: تعالى قوله أن"
 عـنهم؛ الحـرج رفـع إلى لكبذ �شیر] ٢٩:النساء[ }َرِحیًما ِ�ُكمْ  َ�انَ  للااََّ  ِإنَّ {: تعالى لقوله ؛�العباد

 مـن وأشـباهها ]١٠٧:األنبیـاء[ }نَ ِلْلَعاَلِمی َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْلَناكَ  َوَما{: فقوله اوأ�ًض  بهم، أرفق ألنه
 .العباد لمصالح الشر�عة وضع على الدالة اآل�ات
 رضَفـ عمـ امنتهًضـ النهـي �كون  فإنما سر،الیُ  و�رادة الحرج رفع على األدلة من تقدم ما: ومنها
 ".والعسر الحرج

 مع فرِض.
 طالب: مع فرِض؟

 نعم.
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 صـلى- النبـي قیـام مسـألتنا �خـص وممـا النهـي، ارتفع قوم إلى �النسبة ذلك ارتفاع فرض فإذا"
 شـقت الحـد هـذا إلى صارت إذا والعبادة قدماه، تورمت أو قدماه، تفطرت حتى -وسلم علیه هللا
 مهم،إمـا �ـان -والسـالم الةالصـ علیـه- وهـو للمحبـین، �حلـو هللا طاعـة فـي رالمُ  ولكن بد، وال

 :قــال عرفــة، بــن الحســن عــن روي  وقــد أعیــنهم، عمیــت حتــى البكــاء تــرداد الســلف جــاء و�ــذلك
 وقـد تـهرأی ثم واحدة، �عینٍ  رأیته ثم عینین، الناس أحسن من وهو بواسط، هارون  بن یز�د رأیت

ــاه، ذهبــت ــه فقلــت عین ــا: ل ــا � ــد أ� ــان فعلــت مــا! خال ــان؟ العین  ء�كــا بهمــا هــبذ: فقــال الجمیلت
 .األسحار

 بغلَّـ مـن افـإذً  المعنـى، لهـذا عاضـدٌ  الصـالح السـلف عـن المشـقة طلـقمُ  احتمـال فـي تقدم وما
 ذلك جعل ولكن �إطالق، �منع لم العبد حق جانب بغلَّ  ومن �إطالق، منع تعالى هللا حق جانب

 ".خیرته إلى
ـــ علیـــه الصـــالة –د، فـــالنبي الســـیما مـــع ورود النصـــوص العامـــة التـــي تـــدل علـــى طلـــب �ثـــرة التعب

ر ولـذا ُیـذ� ،»أعني على نفسك �كثرة السـجود«قال للذي طلب مرافقته في الجنة، قـال:  -والسالم
ین �شـيٍء ال ُ�صـدقه المفـرِّط الغافـل، ال بطـال عن أهل العلم أنهم ضر�وا في �ل �اب من أبـواب الـدِّ

 تحتــاج ؟مــن ُ�طیــق هــذا فــي وقتنــا ،ةالكســالن، اإلمــام أحمــد ُ�صــلي فــي الیــوم واللیلــة ثالثمائــة ر�عــ
تـه على أقل تقدیر إلى ثالثمائة دقیقة، والحافظ عبد الغني صاحب (العمدة) وغیرهـا ُذِكـر فـي ترجم

وفـي  ،أنه ُ�صلي ما بـین ارتفـاع الشـمس إلـى زوالهـا ثالثمائـة ر�عـة، �ـل هـذا ُیـذ�ر عـن أهـل العلـم
 لكن من جرَّب عرف، �هللا المستعان.تقر�رنا وقیاسهم على أنفسنا أن هذا شيء ال ُ�طاق، 

مـن  ألن المسألة تحتاج إلى ِهمَّة، وتحتـاج إلـى ِمـران، وتحتـاج إلـى قهـٍر للـنفس، وتحتـاج إلـى تفـرغ
یهــا �ــالثواب العظــیم التســبیحة الواحــدة ف -جــلَّ وعــال–موعــود هللا  ،شــواغل الــدنیا، ومعرفــة الموعــود

ال  ا، وال إلـــه إال هللا، �هللا أكبـــر، ونعـــرف أناًســـشـــجرة ُتغـــرس فـــي الجنـــة، ســـبحان هللا، والحمـــد هلل
؛ وأن اسـتغالل األنفـاس هـو المطلـوب مـن المسـلم ،�فترون عن ِذ�ر هللا؛ ألنهم عرفوا حقیقـة األمـر

 -علیــه الســالم–�قولــه إبــراهیم الخلیــل  »قــرئ أمتــك منــي الســالمأ«والــرب �ــر�م  ،ألن الوعــد عظــیم
، ائً یشـــ، هـــذا ال ُ�كلِّـــف »ا التســـبیح والتحمیـــد والتهلیـــلوأخبـــرهم أن الجنـــة قیعـــان، وأن غراســـه«
 .»سبحان هللا و�حمده مائة مرة ُحطت عنه خطا�اه و�ن �انت مثل ز�د البحر«
عنا�ـة ال تفتر ألسـنتهم مـن ِذ�ـر هللا إلـى أن مـاتوا، حتـى �عـد مرضـهم ودخـولهم فـي ال اوعرفنا ُأناسً  

وِجـد ، و ومـنهم مـن ُ�سـمع منـه القـرآن �ـامًال  - وعـالجـلَّ –المر�زة، وفقدهم الـوعي التـام یـذ�رون هللا 
إذا فـمن �قرأ القرآن وهو نائم، �حیث ینام وهو في جزٍء ُمعین من القرآن �سمعه الناس، فإذا أصـبح 

 أو ستة أجزاء. ةهو �عده �خمس
مـا هـو �صـحیح، لكـن الـذي یـزور المرضـى، و�تفقـد  افي ُعرفنا وما نعیشه نعتبـر هـذا الكـالم خیالی�ـ

سـمعنا مـن یـذ�ر  ]٤[اللیـل: }ِإنَّ َسْعَیُكْم َلَشتَّى{ ا،أحوالهم، وُ�كثر الترداد علیهم �جد من هذا أنواعً 
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ن، ســمعنا مــن �قــرأ القــرآن، وســمعنا مــن ُ�طلــق اللعــن والســب والشــتم اإلنســان  ،هللا، ســمعنا مــن ُیــؤذِّ
د، �هللا المستعان.  على ما تعوَّ

 اللهم صلِّ على محمد.
 ...طالب:.......

مــا یز�ــد أحیاًنــا یتــرجَّح لإلنســان نفــع هــذا الكــالم؛ لُیقتــدى �ــه، فُتغتفــر هــذه المفســدة، و�كــون أ�ًضــا م
نـه الحسنات إذا قصد بذلك، العالم إذا �ـان ممـن ُ�قتـدى �ـه، وأظهـر العبـادة للنـاس مـع أنـه �جـزم �أ

 ال ُ�صیبه شيٌء من الر�اء، حینئٍذ �كون له أجر العمل، وأجر االقتداء.
 ذا اُتهم اإلنسان �أنه ُمفرِّط، ووقع الناس في عرضـه �سـبب ذلـك علیـه أن یـدفع عـن نفسـه �شـيءٍ و�

َوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن{من اإلظهار  عمـر اُتهـم  ابـن ]١٤٨النسـاء:[ }ُظِلـمَ  الَّ ُ�ِحبُّ للاّاُ اْلَجْهَر ِ�السُّ
  المستعان.�هللا ،�العي، فقال: "كیف �كون عیًیا من في جوفه �تاب هللا"

 طالب:..........
 نعم.

 طالب:..........
 لـمنـص �ثیـٌر مـن أهـل الع ،مشكلة، هذا أمٌر مشِكل؛ ألن هذا ممـا ُ�عبـد مـن دون هللا، فـأثره واضـح

 .على أن الصالة �اطلة في مثلها
 .اطالب: جزاك هللا خیرً 

 �ارك هللا فیكم.
 طالب:..........

 نعم.
 طالب:..........

مـا هـي �مسـألة �طـالن صـالة، �عنـي مثـل مـا ُ�قـال فـي الصـالة تلقـاء النـار، �عنـي:  ،لو اعتقد �فـر
إذا ُ�صلي وفي جهة القبلة نار موقدة، جمٌع من أهل العلـم �منـع مـن ذلـك قـالوا: ال بـد أن �عتـزل، فـ

 -رحمـه هللا–صالة �اطلة فقط ال، مـع أن هـذا القـول البخـاري قد �فر انتهى، ما نقول: المسألة اعت
ــ ُعِرضــت لــه النــار فــي صــالة االستســقاء، وصــلى  -علیــه الصــالة والســالم–ح غیــره؛ ألن النبــي رجَّ

 إلیها في قبلته، وعلى �ل حال الكراهة متجهة.


