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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

 مطلـوبٌ  فالمكلَّـ فـإن الثـاني، وأمـا :فصلفي تتمة المسألة السا�عة: " -رحمه هللا–قال المؤلف 
 إذافـ تعـالى، ر�ـه �حـق فیهـا �قـوم عنهـا، له محیص وال منها، له بد ال شرعیة ووظائف �أعمال
 فیكــون  �ــه، تتعلــق التــي الغیــر حقــوق  اوالســیم غیــره، عــن قطعــه فر�مــا ،شــاقٍ  عمــلٍ  فــي أوغــل

 غیــر املوًمــ بــذلك فیكــون  فیــه، قصــرفیُ  �ــه، هللا �لفــه عمــا اقاطًعــ فیــه الــداخل عملــه أو عبادتــه
 حوالــهأ مــن �حــالٍ  وال منهــا، بواحــدةٍ  �خــل ال وجــهٍ  علــى �جمیعهــا القیــام منــه المــراد إذ ؛معــذور

 ".فیها
یهــا ال شــك أنــه �كــون علــى حســاب غیرهــا؛ ألن االشــتغال بنوافــل العبــادات، واســتغراق األوقــات ف

الوقــت ال �ســتوعب الجمیــع مــع اإل�غــال واإلكثــار مــن الشــيء، فــإذا أخــذ علــى نفســه أن ُ�صــلي فــي 
الیــوم واللیلــة مــن نوافــل الصــالة ثالثمائــة ر�عــة، و�انــت هــذه الر�عــات و�ن �انــت عبــادة مطلو�ــة؛ 

لكنهـا إن عاقـت عـن واجـب  ،»ة السـجودأعني على نفسـك �كثـر «: -علیه الصالة والسـالم–�قوله 
أِثم بـذلك، و�ن عاقـت عـن ُمسـتحب فالمفاضـلة، و�ن �ـان هـذا المسـتحب أفضـل منهـا فـال شـك أنـه 

 أو لخلقــه، قــد تعــوق عــن حقــوق الزوجــة مــثالً  -جــلَّ وعــال–ُیــالم، وقــد تعوقــه عــن حقــوٍق واجبــة هلل 
فیتـرك مـا  -جـلَّ وعـال–حقـوق هللا  فُیقصر في حقها �سبب إ�غاله فـي هـذه العبـادة، وقـد تعـوق عـن

 أوجب هللا علیه، وما شرعه له مما هو أفضل من هذه العبادة فُیالم علیها.
و عنده الزوجات الثالثة أ -على سبیل المثال-و�عض الناس قد �أثم �العبادة وهو ال �شعر، تجده 

صوم، ي ما ُ�تب له، وقد �ن، فتجده في یوم واحدة ُ�كثر الُمكث في المسجد، وُ�صلااألر�ع أو الثنت
أثم؛ ألن وُ�كثر من التالوة، وفي الیوم الثاني ال �فعل ذلك، ُیثاب على هذه العبادات أو ال ُیثاب؟ �

قـه العدل واجب، فیأثم إذا تأخر في یوم وترك یـوم، إذا أوغـل فـي العبـادات علـى حـدٍّ سـواء، ولـم تع
واجــب أو ارتكــاب محظــور، فإنمــا هــو إنمــا هــذه العبــادات عمــا هــو أهــم منهــا، ولــم ُتدخلــه فــي تــرك 

 ُخلق لتحقیق العبود�ة وهذا منها.
والعبــادات بــال شــك أن �عضــها ُ�عــین علــى �عــض هــذا األصــل، لكــن الكــالم فــي القــدر الزائــد الــذي 

 �كون على حساب غیره مما هو أهم منه.
وقني عــن قــد �قــول قائــل: إن جلوســي فــي المســجد �عــد صــالة الصــبح إلــى انتشــار الشــمس قــد �عــ

تحصــیل العلــم، نقــول: إن جلوســك تــذ�ر هللا فــي مكانــك الــذي صــلیت فیــه الصــبح فــي جماعــة هــذا 
مما ُ�عینك على تحصیل العلم، وقد صـرَّح �ـه جمـع مـن األكـابر إن هـذا ممـا أعـانهم وُ�عیـنهم علـى 

أن  إلـى التعلیم أ�ًضا، فهذا مطلـوب، ال نقـول: إن هـذا المفتـرض أنـه بـدًال مـن أن �جلـس یـذ�ر هللا
النفع المتعدي أهم في الجملة، وال ُ�قال: مطلًقا؛ ألن أهل العلـم  تطلع الشمس �كون في درس؛ ألن
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ُ�طلقــون مثــل هــذا، النفــع المتعــدي أفضــل مــن الــالزم، �عنــي إذا تســاو�ا فــي أصــل المشــروعیة، أمــا 
 بال خالف. الصالة ونفعها الزم أفضل من الز�اة ونفعها متعدٍّ 

موازنــة وُمفاضــلة، فــإذا �ــان اإل�غــال فــي العبــادات المطلــوب أصــلها �كــون علــى فالمســألة مســألة 
حســاب تــرك واجــب أو ارتكــاب محظــور فإنــه ُیــالم علــى ذلــك، أو تــرك فاضــل مــع أنهــا مفضــولة، 

  .-رحمه هللا–وهذا ما أشار إلیه المؤلف 
 "حیفةجَ  أبي عن البخاري  ذ�ر"

 ُجحیفة..ُجحیفة.
 طالب: ُجحیفة؟

  .السوائي صحابي معروف وهب بن عبد هللا
 ".الدرداء وأبي سلمان بین -وسلم علیه هللا صلى- النبي آخى: قال"

ین بالمؤاخاة بین المهاجر�ن واألنصار معروفة، لمَّا هاجروا، �انت هناك مؤاخاة قبل ذلك في مكة 
ر، ن واألنصـابین المهـاجر� -علیه الصالة والسالم–المسلمین، ثم �عد ذلك لمَّا هاجروا آخى النبي 

 .الصحیح في البخاري والقصة معروفةوالمؤاخاة بین سلمان وأبي الدرداء هذه مذ�ورة في 
 ".؟شأنك ما: لها فقال ،تبذلةمُ  -ةٌ زوج وهي- الدرداء أم فرأى الدرداء، أ�ا سلمان فزار"

ا ة جـــد� امـــرأةٌ �بیـــر  ثیـــاب مهنـــة، ومعلـــوم أن البیـــوت صـــغیرة، وأم الـــدرداء ،�عنـــي ال�ســـة ثیـــاب ِبذلـــة
نـه جـاوز مـائتین وخمسـین إالدرداء أخـوان فـي هللا، وسـلمان عمـره طو�ـل، حتـى قیـل:  وسلمان وأبو

، ن الذهبي اسـتنكر هـذا العـدد هـذا الـرقمإسنة، وقیل في ذلك: ثالثمائة، وقیل: أقل من ذلك، حتى 
 ستظهار.نه ال یتجاوز الثمانین �حال، لكنه لم یذ�ر دلیًال على ذلك، إنما مجرد اإوقال: 

ر�ة شـ�عني مـا هـي مؤاخـاة  ،الرجل الذي بهذا السن والمرأة �بیرة، وأخوه أبو الدرداء مؤاخاة شرعیة
 �عني: غیر متجهزة ومتز�نة لزوجها. "متبذلة"ال، رآها  ،مال وال ِشبهه

ما یدعو إلیه من اختالط، زوجته، فیستدل بهذا على شيٍء م قد �قول قائل: إنه سكن عندهم و�رى 
ن عاش الد�انات �لها الثالث مـدًدا متطاولـة وال یبعـد أ ،لكالم لیس �صحیح، رجل عمره مدیدهذا ا

ه �ـیبلغ عمره أكثر من مائة سنة �كثیر هذا لیس ببعید، فمثل هـذا ال ُ�ظـن �ـه السـوء الـذي ُیلصـقه 
 .یس في هذا ُمستمسك لُدعاة الحر�ة�عض الناس، والفتنة مأمونة بال ر�ب، فل

 طالب:........
 ال، هذا �المدینة.
 طالب:........

 .في المدینة على �ل حال
 ".الدنیا في حاجةٌ  له لیس الدرداء أبو أخوك: قالت"

 .بها حاجة؛ إنما هو منقطع للعبادةنعم هي ُتعرِّض أنه لیس له 
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 تأكـل، حتـى �آكـلٍ  أنـا مـا: فقـال صـائم، فـإني �ـل: لـه فقـال ا،طعاًمـ له فصنع الدرداء أبو فجاء"
 فلمـا. منـ: فقـال لیقـوم، ذهـب ثـم فنـام، ،نـم: فقـال �قـوم، الدرداء أبو ذهب اللیل �ان لماف فأكل،
 ".فصلینا اآلن، قم: سلمان قال ،اللیل آخر من كان

 الروا�ة التي في الصحیح "فصلیا"، �عني أبو الدرداء وسلمان.
ـعرابهـا؟ "إ  "ذهـب"ل فــ" أوًال: �ان هـذه تامـة، واللیـل فاعـ�قوم الدرداء أبو ذهب اللیل �ان افلمَّ "  افلمَّ

 ".�قوم الدرداء أبو ذهب اللیل كان
 طالب:.........

 نعم.
 طالب:.........

كـن معناهـا وال صحیح من أفعال الشروع ما یذ�رونها في �تب النحو (ذهب) أنشأ وطفـق وعِلـق، ل
 .شك أنه شروع

 حـق ذي ل�ـ فـأعطِ  ا،حق�  كعلی وألهلك ا،حق�  علیك ولنفسك ا،حق�  علیك لر�ك إن: سلمان له فقال
: -موسـل علیـه هللا صـلى- النبـي فقال ذلك، له فذ�ر -وسلم علیه هللا صلى- النبي فأتى ،حقه

 ".»َسْلَمانُ  َصَدقَ «
 .»سلمان أفقه منك« وفي روا�ٍة:

خر سلمان ینهى أ�ا الدرداء عن العبادة، نهاه عـن الصـیام وأمـره �ـالفطر، ونهـاه عـن القیـام حتـى تـأ
ا، لمــاذا؟ ألنــه یترتــب علــى فعــل أبــي الــدرداء تــرك واجــب، وهــو إهمالــه لنفســه،فــي قیــام ا  للیــل جــد�

  .ترتب علیه تفو�ت الحقوق الواجبة وألهله، ولزوره،
 ".مرات ثثال »َأْنَت؟ َأَفاِتنٌ  َأوْ  َأْنَت، أفتَّان«: لمعاذ -والسالم الصالة علیه- وقوله"
 اإلعراب؟ »َأْنَت؟ َأَفاِتنٌ  َأوْ  َأْنَت، أفتَّان«

 مبتدأ."فتان"  الهمزة لالستفهام
 طالب:........ 

 .نعم
 طالب:........ 

 إعرابها؟ خبر مقدم لمبتدأ مؤخر. ماأأنت فتان؟ 
 من فاعل الفتنة؟ 
 طالب:........ 

 نعم.
 طالب:........ 

 إذا قلنا: أقائٌم الز�دان؟ �عر�ون الز�دان فاعل سد مسد الخبر، لكن هنا؟
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 أن �كــون خبــًرا الز�ــدان، عــدم المطا�قــة �منــع مــن أن �كــون خبــًرا، لكــن هنــا فــي مــاومــا المــانع مــن 
 �منع من أن �كون الخبر؟ ها �ا شیخ.

 ؟»؟َأْنتَ  َأَفاِتنٌ «طالب: في الثانیة 
 هذه فتان صیغة مبالغة، وفاتن اسم فاعل. ،كلها أفتاٌن أو فاتن

 .اأم نووا ظعنً  سلمىا اسم فاعل رافٌع لُمكتفى �ه مثل: أقاطن قوم طالب: إذً 
 �عني فاعل سد ما سد الخبر.

لمبتـدأ االذي �منع من إعراب الز�دان في أقائٌم الز�ـدان �قولـون: عـدم المطا�قـة بـین المبتـدأ والخبـر، 
 ال ُبـــد مـــن المطا�قـــة، اآلن هنـــا مطـــابق مـــا الـــذي �منـــع مـــن أن �كـــون مبتـــدأً  ،والخبـــر مثنـــى ،مفـــرد
ســد الخبــر؛ ألنــه فاعــل فــي الحقیقــة، الــذي فعــل فاعــل ســد م حــال �جــوز إعرابهــا ؟ علــى �ــلاوخبــرً 

 ا�ه فـاعًال الفتنة أنت، لكن المانع من إعرا�ه خبًرا في أقائٌم الز�دان؟ عدم المطا�قة، هناك یتعین إعر 
 .سد مسد الخبر أو خبر سد الخبر، وهنا ال مانع من أن ُ�عرب فاعًال سد م

 طالب:........ 
 كیف؟

 طالب:........ 
 

ولـو  »َأْنـَت؟ أفتَّـان«ن حیث المعنى هل هو ُ�خبر أو ُ�سند الفتنة إلیه؟ هـل هـو ُ�خبـر عنـه؟ لكن م
قـة كـن المطا�لقلنا: �التقد�م والتأخیر تقدیر أنت فتاٌن، وتقد�م الفتنـة للعنا�ـة بهـا، واالهتمـام �شـأنها، 

نقـول: فاعـل خبـر، بـدل مـن أن موجودة، فهل �منـع مـانع مـن أن ُتعـرب جملـة علـى أصـلها مبتـدأ و 
سد الخبر، وهو في المعنى فاعـل، �عنـي لـو حولـت صـیغة المبالغـة أو اسـم الفاعـل إلـى فعـل سد م

 .بال شك فاعًال  »أنت«أعر�نا 
 طالب: أقول: هنا وصف فتان وفاتن؟

 وصف �عمل عمل فعله.
 على أنه فاعل. المبتدأ و�رفع......طالب: 

 .و�رفع...فاعل سد مسد الخبر
  .ذ�رونه عدم المطا�قة ال یوجد هناالذي ی أقائٌم الز�دان؟ ي منلكن المانع األصل

ـْمسِ {و ،]١:األعلـى[ }اْألَْعَلـى َر�ِّـكَ  اْسـمَ  َسـبِّحِ { :بــ صـلیت فلوال«  ،]١:الشـمس[ }ُضـَحاَهاوَ  َوالشَّ
ـــهُ  ،]١:اللیـــل[} َ�ْغَشـــى ِإَذا َواللَّْیـــلِ {و ـــِعیفُ  اْلَكِبیـــرُ  َوَراَءكَ  ُ�َصـــلِّي َفِإنَّ  و�ـــان ،»اْلَحاَجـــةِ  ُذووَ  َوالضَّ

 لـىإ وأقبـل ناضـحیه فتـرك �صـلي، امعـاذً  فوافـق اللیـل، جنح وقد بناضحین أقبل رجل �ه الشاكي
 ".البخاري  في انظره. الرجل فانطلق والنساء، البقرة سورة فقرأ معاذ،
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علیـه الصـالة –انفـرد و�مَّـل صـالته، وذهـب إلـى النبـي  -علیه الصالة والسالم–�شتكي إلى النبي 
فـإن فـیكم «ووِصف هذا الشاكي �أنه منافق، لكنه في الحقیقة لیس �منافق، لكنه محتاج  -والسالم

 . ا صاحب حاجةفهذ »الضعیف، والكبیر، وذا الحاجة
ِبيِّ  ُ�َكاءَ  َألَْسَمعُ  ِإنِّي«: حدیث و�ذلك" زُ  الصَّ  ".دیثالح »صالتي ِفي َفَأَتَجوَّ

 نـهأ -علیه الصالة والسالم–مشروع؛ ألن الذي فعله النبي وهذا فیه نوٌع من التشر�ك المباح، بل ال
مراعـاًة لحـال أمـه، وعكسـه التطو�ـل  ؛یدخل الصالة ُیر�د تطو�لها، ثـم إذا سـمع �كـاء الصـبي خفـف

قولـون: �عند الحاجة إلیه �تطو�ل اإلمام الر�وع انتظاًرا للداخل، المالكیة ال ُ�جیزون مثل هـذا، بـل 
 التشر�ك ممنوع.إنه تشر�ك في العبادة، و 

ن �جـوز تطو�ـل الر�ـوع مـن أجـل اإلحسـان التخفیـف مـن أجـل �كـاء الصـبي، فـأل نقول: مادام جـاز
 شـر�طة أال �شـق علـى المـأمومین؛ ؛وُ�درك الر�عة من �ـاب أولـى ،إلى هذا الداخل؛ لُیدرك الصالة

 ألن المأمومین الذین تقدموا إلى الصالة أولى �المراعة من هذا الداخل.
 ....... طالب:.

 نعم.
 طالب:........ 

 رجلهم.أعروة بن الز�یر وغیره ُقطعت 
 طالب:........ 

علیــه الصــالة –�عنـي حتــى وِجــد مــن ُ�صــعق لسـماع القــرآن، والنبــي  ،المسـألة مســألة طو�لــة الــذیول
أكمــل النــاس، وأتقــى الخلــق، وأخشــاهم هلل وأعــرفهم بر�ــه مــا حصــل لــه شــيٌء مــن ذلــك،  -والســالم

 -علیــــه الصــــالة والســــالم–مــــراًرا، و�ســــطناها فــــي مواضــــع، وقلنــــا: إن الرســــول  ا�رناهــــوالمســــألة ذ
ــیالً  �ستشــعر و�ستحضــر عظمــة المــتن، وعظمــة القــرآن ــْوًال َثِق ــَك َق ــُنْلِقي َعَلْی ــا َس  ]٥مــل:[المزَّ  }{ِإنَّ

ا  ـــًعا مُّ اِشـــَلـــْو َأنَزْلَنـــا َهـــَذا اْلُقـــْرآَن َعَلـــى َجَبـــٍل لََّرَأْیَتـــُه خَ  {القــرآن ثقیـــل جـــد� ًعا مِّ  }ْن َخْشـــَیِة للااَِّ َتَصـــدِّ
 .]٢١[الحشر:

وقلــــوب الصــــحا�ة مــــع  -علیــــه الصــــالة والســــالم-والقلــــب قــــوي �حتمــــل مثــــل هــــذا، قلــــب الرســــول 
 استشعارهم هذه العظمة إال أن القلوب قو�ة تحتمل مثل هذه األمور.

ا یتحملـون مثـل هـذا، في عصر التا�عین وِجد االستشعار لعظمة القرآن وضعفت القلـوب مـا صـارو 
اِشـًعا َرَأْیَتـُه خَ ى َجَبـٍل لَّ َلْو َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقـْرآَن َعَلـ {عن الجبال:  -جلَّ وعال-صاروا مثل ما قال هللا 

ــْن َخْشــَیِة للااَِّ  ًعا مِّ قــاوم الجبــال، �ُ ، أقــول: ضــعیف ال قلــب ابــن آدم شــيء ]٢١[الحشــر: }مَُّتَصــدِّ
ل العلــم لــم ُتلــیَّن ألحــد �خــالف الحدیــد، فالجبــل �خشــع و�هــبط مــن والجبــال �مــا قــال جمــٌع مــن أهــ

 خشیة هللا، والقلب الضعیف إذا استشعر عظمة هذا القرآن ال ُبد أن �حصل له شيٌء مـن هـذا، إذا
 وقلوب أصحا�ه. -علیه الصالة والسالم–لم �كن فیه قوة مثل قلب الرسول 
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النـاس عظمـة هـذا القـرآن، �سـبب مـا ران علـى  ثم �عد ذلك تتا�عت القرون، فخفیت على �ثیـٍر مـن
مـــا صـــاروا �ستشـــعرون عظمـــة فالقلــوب وِجـــدت الغفلـــة، وِجـــد الصـــدود، وِجـــدت قســـوة فـــي القلـــوب، 

القــرآن، و�ال ضــعف القلــوب موجــود مــا صــار �ــان �ــأن األمــر ال �عنــیهم، فــانقطع هــذا منــذ أزمــاٍن 
 �عیهم موجـود وجـود �ثـرة، نسـمع �ثیـًرامتطاولـة قـد یوجـد فـي النـوادر، لكنـه فـي عصـر التـا�عین وتـا

و�ن �ـان محمـد ابـن سـیر�ن التـا�عي الجلیـل ُ�شـكك فـي مثـل هـذا فیمـا نقلـه عنـه الحـافظ  أنه صـار،
 الذهبي، قال: ُ�جعل مثل هذا على حائط وُ�تلى القرآن إن سقط فهو صادق.

ســـان مـــن ســـماع إلنلن مثـــل هـــذا قـــد ُیوجـــد، قـــد ُیوجـــد صـــعق أُ�قـــرر  -رحمـــه هللا–وشـــیخ اإلســـالم 
 القرآن؛ لضعف القلب وعظمة المسموع.

ة علیـه الصـال–اسـتدالًال �حـال النبـي  ؛على �ل حال المسـألة طو�لـة، وُ�نكرهـا �ثیـٌر مـن أهـل العلـم
ن أنه لم �حصل لـه شـيٌء مـن ذلـك، وال صـحابته الكـرام، ولـو �ـان خیـًرا لسـبقونا إلیـه، لكـ -والسالم

عــن التــا�عین ومــن تــبعهم موجــودة ســواٌء قلنــا: ضــعف أو لــیس  الواقــع والوقــائع المستفیضــة الكثیــرة
�ضــعف، لكــن إذا قارنــا ضــعف االستشــعار مــع ضــعف القلــب وجــدنا أن ضــعف القلــب أســهل مــن 
 ضــعف االستشــعار، �عنــي قــد ُیوجــد عنــدنا اآلن فــي أ�امنــا هــذا مــن �ســمع القــرآن المــؤثِّر وال یلــین

 لو استشعر ألثر فیه، �هللا المستعان. قلبه، نقول: هذا ال �ستشعر، وقلبه ضعیف، لكن
 طالب:..........

 ُ�فتح الباب.
 طالب:..........

لكـــن تـــدري أن أحـــوال النـــاس تختلـــف، �عـــض النـــاس إذا فـــتح البـــاب خـــالص انتهـــت  ،ع، ُمشـــرّ نعـــم
 –ص انصـرف عـن صـالته �الكلیـة، النبـي، و�ن سمع �كاء صـبي خـالًئالن ُیدرك منها شی ،صالته

�حصــل هــذا بــین ید�ــه و�شــعر �ــه، وُ�قبــل علــى ر�ــه، وعنــده مــن استشــعار  -لســالمعلیــه الصــالة وا
 ما ال ُیدرك. -جلَّ وعال–عظمة هللا 

 �ساء فیه خطوط �ادت أن تفتنه في صالته. ،�ادت أن تفتنه ةاَألنبجانیَّ 
مــن الزخــارف، الرســول �ــادت  ائً �هللا مــا ُنــدرك مــن صــالتنا شــی ،أحیاًنــا نصــلي فــي �عــض المســاجد

�عنـي �قلـب  اتفتنه؛ ولذلك أعادها إلى صـاحبها، ونحـن نصـلي فـي �عـض المسـاجد مـا �ـأن أمـرً  أن
، لـن ائً اإلنسان...، في �عض المساجد من له أدنى ذوق في الخط والرسم لن ُیدرك من صالته شی

و�عـض النـاس  -�هللا المسـتعان-�المائة من صالته، نقـوش وزخـارف ومـع ذلـك... اُیدرك وال واحدً 
  زخارف یدخل الصالة و�خرج منها بال شيء.بدون 

ا إال أنـه لـیس �جـامع ا�بیـرً  اشخص �قـول: دخلـت مسـجدً  ن، هـذا شـخص  ،جـد� صـلیت �جـوار المـؤذِّ
ن ،�قول: صلى في مسجد �بیر إال أنه لیس �جـامع ا، �قـول: ، مسـجد �بیـر جـد� صـلى �جـوار المـؤذِّ

جوامع أصغر منه؟ ثـم قلـت: هـذا لـم ُیوضـع  جدتو  ،لمَّا �بَّرت أتأمل لماذا هذا المسجد لیس �جامع
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فیــه منبــر، فــإذا �جــوار المحــراب غرفــة، هــدم الغرفــة، ونقــل العفــش الــذي فیهــا إلــى مــؤخرة المســجد، 
متا�عــة، انتهــت صــالته بهــذا، اإلنســان قــد تنتهــي الولین و ؤ وســلَّم مــا �قــي علیــه إال اإلذن مــن المســ

، نسـأل هللا العافیـة، �هللا صـراف القلـوب وصـدودهأن هـذا مـن ان صالته في أمـر هللا �عنـي وال شـك
 المستعان.

 طالب:..........
عمــر بــن الخطــاب ُ�جــیش الجیــوش وهــو فــي الصــالة، تشــر�ك عبــادة  ،تشــر�ك الجهــاد فــي الصــالة

 �عبادة، لكن اإلقبال على العبادة التي هو �صددها أولى من أن ینصرف إلى غیرها من العبادات.
 طالب:..........

آلن �ل عبادة لها وقت محدد، وهي فـي هـذا الوقـت أفضـل مـن غیرهـا �اتفـاق، �عنـي التسـبیح هو ا
في الر�وع أفضل من القـرآن، فـي السـجود أفضـل مـن القـرآن، التشـهد أفضـل مـن القـرآن فـي وقتـه، 

 .تها إذا دخل فیها أفضل من الجهادكل شيء في وقته، والصالة في وق
 طالب:..........

خص الــذي ُ�صــلي فــي الــدور الثــاني فــي المســجد الحــرام، وُ�طــل علــى الكعبــة ذ�ــرت أنــا قصــة الشــ
ي والمطاف، واإلمام �قرأ �قراءٍة مؤثرة، وصوٍت جمیل، وآ�اٍت عظیمـة تهـز القلـوب وهـو یبكـي، یبكـ

ال من القراءة، یبكي من رؤ�ة النـاس �موجـون فـي صـحن الحـرم، و�تـذ�ر مـا �حصـل فـي المحشـر 
  .ه صرفه عن عبادته التي هو �صددهاعمل نافع وخیر وفضل، لكنفبكى، هذا تشر�ك، تشر�ك 

 بكـيی رجالً  فرأى المتعبدین، ومواضع ،المنقطعین صوامع دخل أنه صالح بن محمدٍ  عن روى و�ُ "
 ".اللیل من الصالة إلطالته الجماعة في الصبح صالة فاتته أن �سبب ؛اعظیمً  �كاءً 

�حصل مثل هذا في العشر األواخر من رمضان، �عني التغیر ظـاهر فـي صـالة الفجـر فـي جمیـع 
المساجد في العشر األواخر مـن رمضـان، لمـاذا؟ ألنهـم یتعبـون فـي التهجـد وفـي السـهر، ثـم �كـون 
على حساب صالة الفجر إال أنه على حساب تحقیق ُسنَّة ال على حساب أصـل الصـالة، �صـلون 

أتي �شروطها وأر�انهـا وواجباتهـا، لكـن إطالتهـا وتحسـینها، وتحسـین القـراءة فیهـا، �ـ الصالة و�أتون 
علیه شيء من النقص؛ �سبب إطالة قیام اللیل والسهر، �عني ما ُنـدرك هـذا مـن صـالة الفجـر فـي 

 �له �سبب السهر، إال أن ،العشر األواخر أقل �كثیر من صلوات الشهور األخرى، واأل�ام األخرى 
  اجبات، وال األر�ان ُیتسامح فیه.باره ال یتناول شیًئا من الشروط، وال الو هذا �اعت

 ؛فیـه الغنـاء أهـل مـن وهـو ،غیـره أو الجهـاد عـن األعمـال �عـض فـي الموغـل �عجز فقد اوأ�ًض "
 َذاإِ  �فـرُّ  َوَال  ْوًمـا،یَ  َوُ�ْفِطـرُ  َیْوًمـا َ�ُصـومُ  َكـانَ «: -السـالم علیـه- داود فـي الحـدیث فـي قـال ولهذا
 ".»َالَقى

ام فطـره علـى سـتعین �أ�ـألنـه � ؛»َالَقـى ِإَذا �فـرُّ  َوَال «لـه غنـاء فـي الجهـاد  ،نعم هو ینفع في الجهاد
 . أ�ام صیامه



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 لقـرآن،ا قـراءة عـن �شـغلني إنـه: فقال. الصوم قللتُ  و�نك: -عنه هللا رضي- مسعودٍ  البن وقیل"
 ".منه إلي أحب القرآن وقراءة

س �عـض النـا ،قراءة القرآن أو ُ�عین على قراءة القرآن؟ الناس یتفاوتون  لكن هل الصیام ُ�شغل عن
إذا صام شغله عن جمیـع األعمـال، و�عـض النـاس إذا صـام اسـتعان �ـه علـى �ثیـر مـن األعمـال، 

 . -�هللا المستعان-التالوة  ائً السیما التالوة التي ال تكلف شیًئا، ال ُتكلف شی
 يفـ �ـان ألنـه ا؛أبـدً  عرفـة یـوم �صـوم ال أن آلـى أنـه بوهـ ابن عن عیاٌض  حكى ما هذا ونحو"

 أنـاو  الرحمـة ینتظـرون  النـاس فكـان: قـال. علیـه فاشـتد الحـر شـدید و�ان ا،صائمً  ایومً  الموقف
 ".اإلفطار أنتظر

أوًال: صــیام یــوم عرفــة للحــاج ال شــك أنــه أقــل أحوالــه الكراهــة الشــدیدة، و�عــض أهــل العلــم صــرَّح 
 �قول: �أثم من صام یوم عرفة �عرفة. -رحمه هللا–�از بتحر�مه، والشیخ/ ابن 

ـا؛ ألنـه ال  ومن أهـل العلـم مـن یـرى أنـه صـیامه جـائز، والوعـد المرتـب علیـه متحقـق ولـو �ـان حاج�
 منافاة بین الوقوف و�ین الصیام.

هـــذا الكـــالم فـــي الظـــاهر " اإلفطـــار أنتظـــر وأنـــا الرحمـــة ینتظـــرون  النـــاسوأمـــا قـــول ابـــن وهـــب: "
 –ن الرحمـة إنمـا ُتنتظـر �مثـل الصـیام، �عنـي لـو �ـان جـائًزا، �عنـي لـو لـم یـرد أن النبـيصحیح، لك

و�تنــاول الحــاج  ،أفطــر وأشــهر الفطــر علــى النــاس لقلنــا: إن الــنص عــام -علیــه الصــالة والســالم
وة، وغیر الحاج، وقلنـا: إن الرحمـة إنمـا ُتنتظـر �الصـیام، السـیما وأن الصـیام ممـا ُ�عـین علـى الـتال

ه فـق شـیًئا مـن وقتـنوُ�عـین علـى الـذ�ر، والفطـر قـد �جعـل اإلنسـان فـي حـاٍل یُ  ،ین علـى الـدعاءوُ�ع
على األكل والشرب، ثم البحث �عد ذلك عن محالت قضاء الحاجة، و�نصرف عن العبادة، �عنـي 
هــذا لــه وهــذا لــه، لكنــه مــع شــدة الحــر قــد �حتــاج إلــى النــوم، �حتــاج إلــى الراحــة، �حتــاج إلــى �ــذا، 

 علیه مزاولة �عض العبادات.و�شق 
كر، وعلى الـتالوة  -ان�هللا المسـتع–أما في الغالب أن الصیام �كون عوًنا على الصالة، وعلى الذِّ

. 
 ".أسوة هللا رسول وفي ا،مغلو�ً  صبح�ُ  لعله: وقال ،�له اللیل إحیاء مالكٌ  و�ره"

مــا  ،مــا قــام لیلــًة �املــة -علیــه الصــالة والســالم–أن النبــي  -رضــي هللا عنهــا–نعــم وروت عائشــة 
أن  أنـه �ـان فـي العشـر األواخـر ُ�حیـي اللیـل، فإمـا -علیـه الصـالة والسـالم–أحیا لیله، وُذِكر عنـه 

وخفـي علیهـا مـا �ـان �فعلـه  ،أو �كون هذا على حد علم عائشة ،�كون هذا خاص �العشر األواخر
 . ب اللیلل إحیاء الغالب غالأو أن المراد �إحیاء اللی ،في العشر األواخر

 و�ن ال،فـ ،نـائمٌ  وهو الصبح �أتیه �ان فإن الصبح، �صالة ذلك �ضر لم ما �ه �أس ال: "قال ثم"
 ".�ه �أس فال ،�سلٌ  أو فتورٌ  �ه وهو كان
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التــأثیر ال بــد منــه، لكــن مــن النــاس مــن إذا ســهر اللیــل نــام عــن صــالة الصــبح أو نــام فــي صــالة 
هـا شـيء، ومـنهم مـن �سـهر وُ�ـؤدي صـالة الصـبح الصبح أو صـلى الصـبح علـى وجـٍه ال �عقـل من

على الوجه المطلوب، و�جلس في ُمصاله؛ حتى تنتشر الشمس إذا �ان معتاًدا لذلك وهـو سـهران، 
مطلـوب،  -جـلَّ وعـال–ثم �عد ذلـك إذا جـاء وقـت النـوم نـام، فمثـل هـذا إن اسـتغل لیلـه �طاعـة هللا 

 . �ان على حساب ما هو أوجب منه فاللكن إذا 
 ســبب�ُ  أنــه �مــا وظــائف، تعطیــل ســبب�ُ  وأنــه العمــل، فــي اإل�غــال عــن النهــي علــة ظهــرت ذافــإ"

 �كـن لـم و�ن ذلـك، عـن هـينُ  ،متوقعـةً  �انـت أو العلة وجدت فإذا العبادة، ضبغِ و�ُ  والترك الكسل
 الوجــه فــي تقــدم مــا اإل�غــال مــع �الوظــائف القیــام وســبب حســن، فیــه فاإل�غــال ذلــك، مــن شــيءٌ 
 .المحبة أو الرجاء أو الخوف ةغلب من األول
 أو اء،الرجـ حادي أو الخوف، وازع له �ان و�ن ،فیه و��غاله العمل في اإلنسان دخول: قیل فإن

 اصـائمً  یـل،الل اقائًمـ �كـون  أن لـه یتأتى وال العبادات، أنواع استیفاء معه �مكن ال المحبة حامل
 القیام أو للعیال، الكسب على القیام مع الصیام مواصلة من ذلك أشباه إلى أهله، اواطئً  النهار،
 قضـاءو  اللهفـان، و�غاثـة العبـاد، إعانـة مـع الصـالة إدامـة و�ـذلك �مالها، على الجهاد بوظائف
 �مكــن ال �حیــث خــرأُ  أعمــاالً  تضــاد منهــا �ثیــرٌ  بــل األعمــال، مــن ذلــك وغیــر النــاس، حــوائج

 علــومٌ م المكلـف علـى الحقـوق  وتــزاحم ا،نقًصـ فیهـا ؤثرُتـ ولكــن ضـادها،تُ  ال وقـد فیهـا، االجتمـاع
 نْ َمــ«: جــاء ولهــذا هــذه؟ والحالــة �أكثرهــا أو الحقــوق  �جمیــع القیــام �مكــن فكیــف مجهــول، غیـر
ینَ  َهَذا ُ�َشادَّ   ".»َ�ْغِلْبهُ  الدِّ

ین إال غلبه« :وفي (الصحیح)  نعم. »وال ُ�شاد أحٌد الدِّ
 والسـعي إثباتهـا مع الحال فكیف لحظوظ،ا سقطيومُ  األحوال أر�اب في هذا مثل ملِ سُ  فإن اوأ�ًض 
 لها؟ والطلب فیها

 :ضر�ان -تقدم كما- الناس أن فالجواب
 لكـن ا،شـرعً  فیها لهم المأذون  حظوظهم استیفاء من لهم دبُ  ال وهؤالء الحظوظ، أر�اب :أحدهما
 مواضـــع فـــي التـــرخص عـــدم وجـــدنا فقـــد ،�حظـــوظهم �ضـــر وال علـــیهم، بواجـــٍب  خـــل�ُ  ال �حیـــث

 ".إلیهم النسبة� الترخص
�عنــي أصــحاب االلتفــات إلــى الــدنیا والكســب والتجــارة هــؤالء لهــم حظــوٌظ مــن الــدنیا، لكــن ال تــؤثر 

 . ب الواجباتعلى حسا
 عظـم� مفاسـد أو مفسدةٍ  في اوقعً مُ إلیهم  �النسبة الترخص مواضع في الترخص عدم وجدنا فقد"

 رمات".المح في بو�ع قد باحةالمُ  العوائد وقطع ا،شرعً  موقعها
 ُیوقع، قد ُیوقع.
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 د�ـة؛العبو  ر�قـة عـن اخروًجـ امطلًقـ الحظـوظ مـع المـرور وجـدنا و�ذلك "قد ُیوقع في المحرمات،
 رفـعول �بیـر، فسـادٌ  وذلـك نفسـه، عن الشرع حكمة ملقٍ  تقییدٍ  غیر على ذلك في المسترسل ألن
 .لإلنسان رٌ مسخ األرض في وما السموات في ما أن �ما الشرائع، جاءت االسترسال هذا

 ".العدل ظرن األمر�ن تحت هذین بین الجمع هو الشر�عة �ه جاءت الذي فالحق
الَّ اِإلنــَس إِ َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ وَ {خلــق الجــن واإلنــس لتحقیــق العبود�ــة  -جــلَّ وعــال–األصــل أن هللا 

 فــي األرض ومــع ذلــك خلــق لهــم مــا فــي األرض جمیًعــا، خلــق لهــم مــا ،]٥٦[الــذار�ات: }ِلَیْعُبــُدون 
ــاتهم؛ مــن أجــل تحقیــق الهــدف، فالهــدف والغا�ــة تحقیــق العبود�ــة،  ــا؛ لیســتفیدوا وتقــوم �ــه حی جمیًع

 ووجود ُمتع الحیاة واإلفادة منها إنما هو لالستعانة بها على تحقیق الهدف.
ــــْبِر َوا{: -جــــلَّ وعــــال–نــــه �فهــــم قــــول هللا إفــــبعض النــــاس �عكــــس حتــــى  ــــالَ َواْســــَتِعیُنوْا ِ�الصَّ  }ةِ لصَّ

 فهـو �صـبر وُ�صـلي؛ لتحقیـق حظـه مـن الـدنیا، �سـتعین �العبـادة علـى حـظ الـدنیا هـذا ]٤٥[البقرة:
ى عكس، هذا قلب للهدف الشرعي، المفترض أن �ستعین �ما أ�احـه هللا لـه مـن متـع هـذه الـدنیا علـ

 . تحقیق الهدف الذي من أجله ُخلق
 فـي ىو�بقـ محظـور، إلى الترك یؤدِ  لم ما الحظوظ و�ترك بواجب، �خل لم ما الحظوظ في فیأخذ"

 نهـى�ُ و  ،مـثالً  �النكـاح حظـه فیـه الـذي المنـدوب فعـل إلى ندبفیُ  توازن، على والمكروه المندوب
 الـذي المنـدوب فـي نظـرو�ُ  المكروهـة، األوقات في �الصالة عاجالً  فیه حظ ال الذي المكروه عن
 فـي حظـه تـرك �ـان فـإن -العاجـل حـظال: أعنـي- حظ فیه له الذي المكروه وفي فیه، له حظ ال

 تــركو  الحــظ اســتعماله �ــان ا،أجــرً  أعظــم هــو منــدوٍب  لتــرك أو ا،شــرعً  �كــره مــالِ  یــؤدي المنــدوب
 یــهعل بــهنَ  حســبما األجنبیــات، إلــى التشــوف إلــى المــؤدي بزوجتــه التمتــع �تــرك أولــى، المنــدوب

 إلى آخره. »...فأعجبته اْمَرَأةً  َأَحُدُكمُ  َرَأى ِإَذا«: حدیث
 ".القرآن قراءة على �قوى  أن ألجل أو ؛عرفة یوم الصوم ترك و�ذلك

 �عني �ما جاء عن ابن مسعود، نعم.
ُ�مْ  اْسَتْقَبْلُتمْ  َقدِ  ِإنَُّكمْ «"وفي الحدیث  وَّ   .»ُكمْ لَ  َأْقَوى  َواْلِفْطرُ  َعدُّ

 لجانـبا بلِّـغُ  منـه، �راهـةً  أشـد هـو مـا إلـى یـؤدي حظ فیه له الذي المكروه ترك �ان إن و�ذلك
 ".المتشابهات تناول في الوالدین طاعة قدم�ُ  أن ینبغي إنه: الغزالي قال �ما األخف،

ال شــك أن ارتكــاب أخــف الضــرر�ن أمــٌر مقــرر شــرًعا؛ لــدفع أعالهمــا، �مــا أن تــرك أن تــرك أدنــى 
ي المصلحتین مقرٌر شـرًعا؛ لتحصـیل أعالهمـا، فطاعـة الوالـدین ُتقـدم علـى تنـاول المتشـابهات، �عنـ

لو أن أ�اه أمره أن یدخل في معاملٍة فیها اشتباه لیس فیها ُمحرَّم إنمـا فیهـا شـيء �رهـه �عـض أهـل 
العلم وما أشبه ذلك، نقول: أطع أ�اك، من طالب العلـم مـن سـعى لـه أبـوه عنـد ولـي األمـر �قطعـة 

ي مـن أرض �ستعین بها على زواجه، طلب له قطعة أرض فُمِنح هذه القطعة فردها على أبیه، وه
السلطان من غیر استشراف، وال طلبها، وال فیها أدنى إشكال، إال أنه قال: �قول: إن أهل العلـم ال 
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؟ في مقابل طاعة الوالـد، الوالـد سـعى ماذا�قبلون العطیات، وال �قبلون الهبات، لكن هذا في مقابل 
م   .في شيء قه مثل هذا لیس من الفقههذا �الم لیس من الف ،وفي النها�ة ُترد ،وتجشَّ

 عتهمـا،طا عدم مع عنها التورع على المتشابهات تناول في الوالدین طاعة قدم�ُ  أن ینبغي إنه"
 تناولهـا و�ـره عنهـا التـورع لـبطُ  اشتباهٌ  فیها �ان فإذا حظ، فیها للنفس المتشابهات تناول فإن

 فــي دأشــ هــو مــا �ســبب ؛هنــا الحــظ جانــب رجــح الوالــدین، رضــى تناولهــا فــي �ــان فــإن ألجلــه،
 مـن أحسـن شـبهةٍ  في الرزق  طلب أن مالك عن وي رُ  ما ومثله الوالدین، مخالفة وهو الكراهیة،
 ".الناس إلى الحاجة

مـة أن المـال الـذي فیـه شـبهة ُتسـدد �ـه الـدیون؛ ألن شـغل الذ -رحمـه هللا–ولذا ُ�قرر شیخ اإلسـالم 
ه، وال ل الُمحـرَّم ال �جـوز ال أكلـأعظم من �ون المال فیه مجرد شبهة، �خـالف المـال الُمحـرَّم، المـا

الـدیون،  المال الُمحرَّم، أما ما فیه شبهة فإنه �جوز أن ُتسدد �ه ،التصدق �ه، وال سداد الدیون منه
و�ـذل نفسـه للنـاس، فالشـبهة  ،وقد �جوز أكله؛ لكونه أفضل من أن یتكفـف النـاس أو �عـرض نفسـه

 ..رر فیها الحكم من حرمٍة أو إ�احةالتي لم یتح
 طالب: �عني هذه مسألة التائب عن التعامل �الر�ا...الكفار؟

 هذا یتخلص منه.
 ؟ة و�تخلص منه �یفطالب: �عني �أخذ الفائد

 –نبـيألن هللا طیـب ال �قبـل إال طیًبـا، وقـال ال ؛-جـلَّ وعـال–یتخلص ال ینوي بهـا التقـرب إلـى هللا 
ب للـدوا افلـو اشـُترى �مثلهـا علًفـ ،»الحجام �سبه خبیـث أطعمـه ناضـحك«: -علیه الصالة والسالم

 الصـرف ومـا أشـبه أو مادام المال خبیًثا ُ�صرف في المصارف الخبیثة مثل: دورات المیاه، ومثل:
  .ذلك �ان مناسًبا

 لـراجحا تعـین فـإذا ،بینها الترجیح فیقع األعمال، زاحمتُ  الحظوظ ألصحاب الحظوظ أن فالحاصل"
 .الفقه تفار�ع في الفقهاء �الم مدةعُ  هي ملةالج هذه و�سط عداه، ما ركوتُ  كبارتُ 

 نأ غیـر األعمـال، بـین التـرجیح فـي األول الضـرب حكـم وحكمهم الحظوظ، إسقاط أهل :والثاني
 ".عنها أنفسهمب لعزو  حظوظهم سقوط

 عزوف..عزوف.
 طالب: لعزوف؟

 نعم.
 یحالتـرج فـي ووفقهـم األعمـال، و�راهیـة االنقطاع من علیهم الخوف منع عنها أنفسهمف لعزو "

 وأوســع ،أعمـاالً  أكثـر فصـاروا غیـرهم، �ـه یـنهض لـم �مـا األعمـال مـن وأنهضـهم الحقـوق، بـین
 غیـرهم ه�ستعظم ما والجوارح �القلوب المتعلقة الدینیة الوظائف من فیسعهم الخدمة، في مجاالً 
 ".العادات خوارق  في و�عده
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الثمائـة ر�عـة، وقـال: هـذا مسـتحیل، ث -كمـا ُنقـل عـن اإلمـام أحمـد–�عضهم أنكـر أن ُ�صـلي  ،نعم
كیف ُ�صلي ثالثمائة ر�عة؟! �یف �ختم القرآن في ست ساعات؟! مستحیل؛ ألن هذا قاس النـاس 
علــى نفســه، نفســه ال ُتطیــق وال ُعشــر هــذا األمــر، ال ُتطیــق مثــل هــذه األمــور، فظــن النــاس �لهــم 

ا مـالوقت، ال أكثر من ذلك �قدر  لكن �قدر ما �ستوعبه ،مثله، والنفس �التدر�ب والتمر�ن تستجیب
 .�ستوعبه الوقت

ولو ادعى شخٌص أنه مرَّن نفسه؛ حتـى صـار �قـرأ القـرآن �لـه فـي سـاعة، قلنـا: مـا هـو �صـحیح،  
ـر الحلـي عـن علـي بـن أبـي  ـا قـال ابـن المطهِّ هذا الكالم لیس �صـحیح الوقـت ال �سـتوعب؛ ولـذا لمَّ

 –مللیلـة ألـف ر�عـة، قـال شـیخ اإلسـالصـلي فـي الیـوم واطالب في (منهاج الكرامة) قال: إن علی�ـا �ُ 
 : الوقت ال �ستوعبه.-رحمه هللا تعالى

هذا الكالم صحیح ال �ستوعب الوقت، �عنـي أقـل ر�عـة بدقیقـة، �عنـي أقـل قـدر ُمجـزئ مـن الر�عـة 
 بدقیقة، فالوقت ال �ستوعب.

ا برمجـة العصـبیة الـذین نبغـو والصوفیة لهم نظـرات، ولهـم تقـدیرات فـي هـذا األمـر، وُ�شـبههم أهـل ال
 نه یتمكن اإلنسان أن �قرأ الكتاب عشرة مجلدات في لحظة أو فـي سـاعةإفي آخر الزمان، وقالوا: 

ــه، هــذا �ــالم لــیس �صــحیح، و�ال مــا یوجــد أحــرص مــن الصــحا�ة علــى  أو فــي شــيٍء مــن هــذا �ل
الكـالم لـیس �صـحیح، الخیر �انوا �قرؤون القرآن في لحظة و�حصل لهم ثالثة مالیین حسنة، هذا 

 ولیس �شرعي.
ذ�ــرت مــراًرا أن القســطالني فــي (إرشــاد الســاري) ذ�ــر عــن �عــض الشــیوخ الــذي وصــفهم �المعرفــة، 

نــه قــرأ القــرآن فــي أســبوع، وقیــل: فــي شــوط، هــذا �ــالم لــیس �صــحیح، أســبوع �عنــي: الــدوران إقــال: 
ي الواحــد �إمكانــه �قــرأ �عنــ ،علــى الكعبــة ســبع مــرات، هــذا الكــالم لــیس �صــحیح، وقیــل: فــي شــوط

ًال القرآن سبع مرات في الطواف، هذا الكالم لیس �صحیح، وهذا الكالم ال شك أنه �فتح �اً�ـا ومجـا
 ألهل الشطحات، وألهل التعلق �الخرافات، والوقت ال �ستوعب.

هـذا ُمجـرَّب ومعـروف، ومـع ف�عني في الساعة خمسة أجزاء  ،أما �ون القرآن ُ�قرأ في ست ساعات
ال ُبـد  �التـدبر والترتیـل، هـذه المـدة علـى الوجـه المـأمور �ـه ال ُ�مكن أن یتأتى قراءة القرآن فـي ذلك

 .ا بهذه الطر�قةأن �كون هز� 
 ؟-رضي هللا تعالى عنه-طالب: أقول: هذا الذي یتخرَّج علیه ما قیل في عثمان 

، ُ�صــلي �عــد صــالة ، ســبع ســاعات فــي اللیلــةمــا قیــل فــي عثمــان �إمكانــه أن �قــرأ القــرآن فــي ســت
 .ي ساعات �قرأ القرآن �الراحةالعشاء إلى طلوع الصبح، �م؟ ثمان

 فـــي إال تعـــذر،فمُ  الجملـــة، علـــى إلیـــه دبوُنـــ العبـــد لفـــه�ُ  مـــا �جمیـــع القیـــام �مكـــنهم أنـــه وأمـــا"
 ".�إطالق تركٌ  فإنه المنهیات،
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ــوا فــي جمیــع ال ،نعــم أمــا المــأمورات فــال ُ�مكــن �ــأن �أخــذوا العز�مــة هــذا مســتحیل  ،مــأموراتو�وغل
الوقــت مــا �ســتوعب، یوغــل فــي جمیــع نوافــل العبــادات فعــًال هــذا ال �ســتوعب، لكــن التــروك الوقــت 

...إلـى .�ستوعب؛ ألنها ما تحتاج إلى وقت، �عني یترك الزنـا، یتـرك الشـرب، یتـرك السـرقة، یترك.
 �ه، نعم.  یترك وال یتعارض هذا مع فعل ما ُأمر أن �إمكانه ،آخر ذلك من المحرمات

 ".الحصول ممكن العام والنفي عمال،أ ال أعمالٍ  ونفي ،�إطالق تركٌ  فإنه"
 �قول: ونفي أعماٍل ال إعمال.

 طالب: ال إعمال؟
 . عمال للبدن في إ�جاد هذه األعمالوز هذا وهذا، �عني ال أعمال �عني موجودة أو ال إ ج�
ــ العــام، اإلثبــات �خــالف الحصــول ممكــن العــام والنفــي"  ال عنــدهم صــارت حظــوظهم ســقطت اولمَّ
ا َعَلْیكَ  ِلَنْفِسكَ  ِإنَّ «: �قوله األمر، حیث من إال الحقوق  زاحمتُ   لـه حـق هو حیث من وحقه ،»َحق�

 أ�ًضا". فحظه نفسه، حظ من أقوى  عنده غیره فصار ساقط، أو عنده ضعیفٌ 
 فحظه إًذا.

 أ�ًضا؟ أمطالب: وحظه إًذا 
 عندنا إًذا.
 زمــان ألن عنهــا؛ بــدلٌ  هــو مــا لحــق الحظــوظ ســقطت و�ذا المســتحقة، شــیاءاأل آخــر "فحظــه إًذا

 ر،األمـ حیـث مـن حظـه علـى عمـل و�ذا �ثیـر، األعمال من فیه فدخل ا،خالیً  یبقى ال الحظ طلب
 هـةج مـن ثابـتٌ  جهتـه، مـن سـاقطٌ  فهـو عادة، �ان ما �عد عبادةً  فصار سیأتي، �ما عبادةٌ  فهو

 ".الحظ طسقَ مُ  صار هنا ومن الطاعات، �سائر األمر
 ُمسِقط.

 ضـعٌ مو  لـه رحب مجالٌ  وهنا الواجبات، في عمله أكثر �صیر بل الناس، الحظ أعبد طسقِ مُ  صار
 ".هذا غیر

مــن  ن الجمعــة ال تلــزم المســافر هــم �قولــون:إن الجماعــة ال تلــزم النســاء أو قلنــا: إ :�عنــي إذا قلنــا
مــن أجــل حــظ نفســه، فــإذا أســقط حــظ نفســه  حضـرها أجزأتــه، لمــاذا؟ ألن عــدم جو�هــا وعــدم لزومهــا

 وحضر ما لم �جب علیه صار آخًذا �العز�مة.
 اللهم صلِّ على محمد.


