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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

 في تمام المسألة السا�عة: -رحمه هللا–قال المؤلف 
 یـه،ف المـأذون  من وهو مشقة عنه یتسبب األعمال من �ان فیما هو إنما ذ�ره تقدم ما :فصل" 

 ".التسبب ذلك من المنع في أظهر فهو فادحة، مشقةٌ  عنه وتسبب فیه مأذونٍ  غیر �ان فإن
فیــه ُ�منــع؛ ِلمــا یترتــب مــن مشــقة تمنعــه مــن �عــض الواجبــات، إمــا تــرك �عــض  اذا �ــان مأذوًنــنعــم إ

ف الواجبات أو ارتكاب �عض المحظورات ُ�منع ولو �ان مأذوًنـا فیـه، ولـو �ـان مطلوً�ـا شـرًعا، فكیـ
 .لم ُیؤذن فیه؟! هذا من �اب أولى إذا
 اسـببً  عالشـر  فـي �كون  قد أنه إال ،سهنف على والحرج العنت إدخال النهي ارتكاب على زاد ألنه"

 قصــد او�نمــ علیـه، المشــقة إلدخـال الشــارع مـن قصــدٌ  �كــون  ال ولكـن ف،كلَّــالمُ  علـى شــاقٍّ  ألمـرٍ 
 ".مفسدة درء أو مصلحةٍ  جلب الشارع

ن المعلـق �كون العمل الشاق الذي سبقت اإلشـارة إلیـه سـبًبا؛ أل"إال أنه قد �كون في الشرع سبًبا" 
ــالشــیخ/ محمــد  ره مــا �كــون، لتكــون العبــارة: إال أن ه قــد عبــد هللا دراز، �قــول: لعــل فیــه ســقًطا، وقــدَّ

ر بـدون أن �كـون فیـ�كون في الشرع ما �كون سبًبا، وحذف �ان مع اسـمها �ثیـر، فـُیمكن  ه أن ُ�قـدَّ
 . سقط

 عـةواقم عـن له و�فٌّ  للفاعل، زجرٌ  فإنها الممنوعة، األعمال عن الناشئة والعقو�ات كالقصاص"
 ".اأ�ًض  مثله في �قع أن لغیره وعظةٌ  الفعل، ذلك مثل

لقصــاص فیــه ا ]١٧٩[البقــرة: }َوَلُكــْم ِفــي اْلِقَصــاِص َحَیــاةٌ { :-جــلَّ وعــال–وال أبلــغ مــن قــول هللا 
یـره، �فـارة لـه، وحیـاٌة لغ ،إزهاق نفس، القاتل هـذا ُتزهـق نفسـه، فكیـف �كـون حیـاة؟! نعـم حیـاة لغیـره

 القتل الذي هو ضد الحیاة، و�ذا انتفى القتل ثبتت الحیاة.ولوال القصاص لتسلسل 
�ــین وفــي أمثــال العــرب القتــل أنفــى للقتــل، لكــن اآل�ــة أبلــغ وأفصــح، ووجــوه المقارنــات بــین المثــل و 

  .اآل�ة موجودة في �تب البالغة
 امؤلًمــ البشــع الــدواء وشــرب ،المتأكلــة الیــد قطــع لكــون  مضــاهٍ  اوشــاق�  امؤلًمــ الجــزاء هــذا و�ــون "

 هــو شــارعال فــإن هنــا، فكــذلك األفعــال، بتلــك لإلیــالم قاصــدٌ  إنــه: للطبیــب قــال�ُ  ال فكمــا ا،وشــاقً 
 ".األعظم الطبیب

نعــم؛ ألن هــذه الجــرائم أمــراض، وهــذه األمــراض تحتــاج إلــى عــالج، وعالجهــا فــي الشــرع الحنیــف 
ـــر الـــذي قـــام علـــى العـــدل بـــین النـــاس، هـــذه األمـــراض مـــن قتـــٍل وزنـــا، وُشـــر  ب، وســـرقة هـــذه المطهَّ

نَّة، �مـا أن األمـراض الجسـد�ة المحسوسـة عالجهـا عنـد  أمراض عالجها في نصوص الكتاب والسُّ
األطباء، وقد �صل هذا العالج إلى بتر العضو؛ لئال �سـري المـرض إلـى غیـره، والمجـرم المرتكـب 
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ضـرره إلـى لـئال �سـري شـره و ال بـد مـن بتـره؛  ،لهذه الجرائم �المرض، �السوس ینخـر فـي المجتمـع
 . المجتمع

 في ما هذا هشبو�ُ  فیه، جعله ر�دیُ  وال ،حرج من الدین في �جعل لم هللا أن في المتقدمة واألدلة"
ْدتُ  َما«: قوله من الحدیث ِدي َفاِعُلهُ  َأَنا َشْيءٍ  ِفي َتَردَّ  هُ َ�ْكـرَ  ْلُمـْؤِمِن،ا َعْبـِدي َنْفـسِ  ضِ َقـبْ  ِفي َتَردُّ
 اًقـوطر� المـؤمن علـى احتمً  �ان المَّ  موتال ألن »اْلَمْوتِ  ِمنَ  َلهُ  ُبدَّ  َوَال  َمَساَءَتُه، َأْكَرهُ  َوَأَنا اْلَمْوتَ 

 جهة من وصار ا،عتبرً مُ  إلیه القصد في صار القرار، دار في �قر�ه وتمتعه ر�ه، إلى وصوله إلى
 وفــاءلا اإلنسـان علــى �شـق التــي النـذور المعنــى بهـذا االحًقــ �كـون  وقــد ا،مكروًهـ فیــه المسـاءة

 مـن بهـا الوفـاء وجـب وقع فإذا مكروها، التزامها �ان مقتضیاتها من ر�حأُ  لما المكلف ألن بها؛
 �انــت إذا حتــى فیهــا، التســبب علــى بنــاءً  العقو�ــات لزمــت �مــا شــقت، و�ن عبــاداتٌ  هــي حیــث

 ةً مصـادم �انـت أو تخفیفات، لها عترِ وشُ  طاقتُ  ال عبادةٍ  في �انت أو �عبادة، لیس فیما النذور
 أو ،الثلـث جزئـه�ُ  فإنـه مالـه، �صـدقة حلـف إذا �مـا سـقطت، الـدین في حاجيٍّ  أو ضروريٍّ  ألمر
 �أكل ال أو یتزوج ال أن نذر إذا �ما أو هدي،و�ُ  یر�ب فإنه �قدر، فلم راجالً  مكة إلى المشي نذر

 ".الطعام
 نعم."الطعام الفالني"  �عني: الطعام المخصوص"الفالني" 

 نم فیه نفسه أدخل فیما الشرعي الرفق صحبه �یف فانظر ذلك، أشباه إلى حكمه، �سقط فإنه"
 ".المشقات

 ؟ا�عنــي إذا �ــان فیمــا ُیلــزم المكلــف �ــه نفســه، فكیــف �مــا ألزمــه �ــه الشــرع، الــذي جعــل الــدین ُ�ســرً 
مثـل �الحنیفیة السمحة، لكن ال �عني هذا أن اإلنسان یتذرع � -علیه الصالة والسالم–وُ�عث النبي 

ه النصوص، فیترك الواجبـات؛ ألنهـا شـاقة علیـه أو یرتكـب المحرمـات؛ ألن تر�هـا عسـٌر علیـه، هذ
 ال، الدین ُ�سر ومع ذلكم هو دین تكالیف، والجنة ُحفت �المكاره.

وعلــى هــذا ال بــد مــن إقامــة شــرع هللا �فعــل الواجبــات وتــرك المحظــورات وال شــق ذلــك علــى الــنفس، 
ا اإلنســـان فـــالرُّخص موجـــودة، أمـــا إذا �انـــت فـــي طوقـــه و�انـــت لكـــن إذا �انـــت المشـــقة ال ُ�طیقهـــ

 ُمعتادة، فإنه ُیلزم �فعل الواجبات ولو شقت علیه.
الصــیام مــن أشــق األمــور علــى الــنفس الســیما مــع شــدة الحــر وطــول النهــار، ولــیس هــذا �مبــرر أن 

إلــى ذلــك  ُ�فطــر اإلنســان لمجــرد وجــود هــذه المشــقة، لكــن إن أشــرفت نفســه علــى الهــالك، واضــُطر
 .أفطر

 طالب: ...............
هــا؛ نعــم ُ�فطــر إذا أشــرف علــى الهــالك، و�ال فالمشــقة المعتــادة التــي اعتــاد النــاس تحملهــا ال بــد من 

  .لفة، وهذا تقدم البحث فیه �إفاضةألن طبیعة التكلیف إلزام ما فیه �ُ 
 ".اتوالمنهی المأمورات في عامٌّ  المكلف على المشقة إدخال �قصد ال الشارع �ون  هذا فعلى"
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نعـم؛ ألن المشـقات ال �قصـدها الشــارع؛ لمـاذا؟ ألنهـا لیســت مقصـودة لـذاتها، لكــن قـد تحصـل تبًعــا 
ئـٍذ ما ال یتم الواجب إال �ه فهـو واجـب، وحین هلمقصود، فإذا حصلت تبًعا لمقصود ال بد منها؛ ألن

وحـط سـیئات، مـن أجـل الغا�ـة  تدخل في ما ُوِعد علیه �األجر؛ ولـذا الُخطـى إلـى المسـجد حسـنات
التــي هــي الصــالة، لكــن لــو قــال: أذهــب إلــى المســجد وأرجــع مــن أجــل هــذه الخطــى فــي غیــر وقــت 

  .ك أجر؛ ألنها لیست مقصودة لذاتهاالصالة، نقول: ما ل
 }َعَلـْیُكمْ  َدىَتـاعْ  َمـا ِ�ِمْثـلِ  هِ َعَلْیـ َفاْعَتـُدوا َعَلـْیُكمْ  اْعَتـَدى َفَمـنِ {: القـرآن فـي جاء قد إنه: �قال وال"
ــداءً  الجــزاء فســمي] ١٩٤:البقــرة[ ــك ،اعت ــى القصــد �قتضــي وذل ــداء، إل ــه االعت  المشــقة ومدلول

 ".المعتدي على الداخلة
 َال ُ�ِحــبِّ  {ِإنَّ للاّاَ و�ن �ــان مشــروًعا، واالعتــداء فــي أصــله ممنــوع  ألن هــذا االعتــداء ُ�ســمى اعتــداءً 

 ُ�حبـه هللا، المجـازاة مجـازاة المعتـدي لـیس مـن النـوع الـذي اللكن اعتداء  ،]١٩٠[البقرة: اْلُمْعَتِدین}
اكلة وتسمیته اعتداء إنمـا هـو مـن �ـاب الُمشـ ،ألنه مأموٌر �ه ؛-جلَّ وعال–بل هو محبوٌب إلى هللا 

ْثُلَهــا}فــي التعبیــر، المجانســة فــي التعبیــر،  َئٌة مِّ َئٍة َســیِّ قبــة الجــاني معا ]٤٠:[الشــورى  {َوَجــَزاء َســیِّ
  .السیئة؛ ألنه ُ�جانس سیئة الجانيئة، لكن ُأطلق علیه لیس �سی

 ".العرب �الم في مثله معروفٌ  مجازٌ  اعتداءً  االعتداء على رتبتالم الجزاء تسمیة: نقول ألنا"
 ولیسـت مـن علــم البیـان، بینمـا المجــاز ،لـیس �مجـاز، و�نمــا هـو ُمشـاكلة، المشــاكلة مـن علـم البــد�ع

 .ما هي مشاكلة، مجانسة في التعبیرو�ن ،وهذا علم، فلیست �مجاز ،من أي علم؟ البیان، هذا علم
 ].١٥:البقرة[ }ِبِهمْ  َ�ْسَتْهِزئُ  للااَُّ {: تعالى �قوله �ثیر، هذا من الشر�عة وفي"
 ].٥٤:عمران آل[ }للااَُّ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا{
 ].١٦ ،١٥:الطارق [ }َ�ْیًدا َوَأِكیدُ  * َ�ْیًدا َ�ِكیُدونَ  ِإنَُّهمْ {
 ".ذلك �مثل اعتراض فال ذلك، أشباه ىإل

�االســتهزاء، والمكــر، والكیــد، والتــردد  -جــلَّ وعــال–إدخــال هــذه اآل�ــات التــي هــي فــي وصــف الــرب 
 -جـلَّ وعـال–�عني �ما في الحـدیث، إدخالـه فـي هـذا النـوع یلـزم منـه نفـي هـذه األوصـاف عـن هللا 

ــنَّة، مــ شــاكلة ن قــال �أنهــا إنمــا ُأطلقــت مــن �ــاب المُ مــع أنهــا ثبتــت �الــدلیل القطعــي مــن الكتــاب والسُّ
نـه لنفسه، ِلما یلزم على هذه األوصـاف مـن نقـص؛ أل -جلَّ وعال–یلزم علیه أن ینفي ما أثبته هللا 

ال مـا یلیـق إ ]٦٧�ـة:[التو  {َنُسوْا للاّاَ َفَنِسـَیُهْم}ال ُیتصور من المكر، والكید، واالستهزاء، والنسیان 
 .لباري ُینزَّه عن هذا �له�المخلوق وهو النقص، وا

نَّة والجماعة أن ما یلیق �اهلل یلیق �ه، وال ُیتصور فیـه  ،لكن إذا طردنا قاعدة السلف  أئمة أهل السُّ
جـاء  �عنـي علـى مـا ،نقٌص بوجٍه من الوجوه، فیكون هنـاك مكـر، و�یـد، واسـتهزاء، وتـردد، وهرولـة

عظمتـه مـن غیـر تعـرض لهـا بتأو�ـل، وال في النصوص الصحیحة، إنما على ما یلیق �جـالل هللا و 
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على ضـوء مـا جـاء عـن سـلف هـذه  ،طرًدا للصفات الفعلیة والذاتیة ،تمثیل، وال تكییف، وال تعطیل
 األمة.

ال ُیذ�ر عن �عض أهل التحقیق أنهم �قولون �مثل هذا الكالم أنه من �ـاب المشـاكلة فـي التعبیـر، و 
ثـل �فعلـه صف هللا �ه، و�نما المراد �ه ُمعاقبـة مـن �مكـر �مُ�قصد المكر لذاته، وال الكید لذاته أن یت

الجـزاء مـن من مكر ُ�مكر �ه، مـن �ـاد ُ�كـاد، فُیعاقـب �صـنیعه �جنسـه، و  ]٢٦[النبأ: {َجَزاء ِوَفاًقا}
 جنس العمل.

هللا  ارتكبـوا مـا نهـاهم�عنـي تر�ـوا العمـل �مـا أمـر هللا �ـه، و  ]٦٧[التو�ـة: {َنُسوْا للاّاَ َفَنِسَیُهْم}طیب 
ي فـفـي العـذاب وتـر�هم  -جـلَّ وعـال–عنه ناسین أو ُمتناسین الوعید على ذلـك فُنسـوا، فنسـیهم هللا 

إن النسـیان الـذهول  :الفهنـا هـل ُ�قـ ]٦٤[مـر�م: {َوَما َ�اَن َر�ُّـَك َنِسـی�ا}العذاب، تر�وا فُتِر�وا بدلیل 
 .لیق �الخالقق �المخلوق، لكن ال یوالعزوب عن �ال الناسي؟ ال، هذا نعم یلی

 .ذلك �مثل اعتراض فال"
 لٍ عمـ في دخوله �سبب وال �سببه، ال خارج، من المكلف على الداخلة المشقة تكون  وقد :فصل
 أنـه �مـا علیهـا، والصـبر المشـقة وتلك األلم ذلك �قاء في قصد للشارع لیس هناافه عنه، تنشأ
 هللا خلقهــا المؤلمــات ذ�ــاتالمؤ  أن غیــر الــنفس، علــى إدخالهــا فــي التســبب فــي قصــدٌ  لــه لــیس
 ".شاء اولمَّ  شاء �یف علیهم وسلطها ا،وتمحیًص  للعباد ابتالءً  تعالى

 كیف شاء...
 طالب: ولمَّا شاء.

 أو ِلما، �عني: ألي شيٍء شاء.
 طالب: وِلما.

 ِلما، نعم. 
 ".]٢٣:األنبیاء[} ُ�ْسَأُلونَ  َوُهمْ  َ�ْفَعلُ  َعمَّا ُ�ْسَألُ  َال {"

 لیسـت �سـبب العبـادة، وال �سـبب مـا تتطلبـه العبـادة، إنمـا هـي �سـبب أمـٍر خـارج،إذا �انت المشـقة 
 هـذه مشـقة مطلو�ـة؛ ألنهـا ألمـٍر مطلـوب، الزمـة ألمـرٍ  -مـثالً –العبادة تتطلب المشي إلى المسجد 

األصــل أن الطر�ــق ســالم، ثــم �عــد ذلــك جــاء أو  ،مطلــوب، لكــن لــو �ــان فــي الطر�ــق أشــیاء مؤذ�ــة
أو ُیوجد من �أخذ الضرائب والمكوس أو �قطع الطر�ق علـى  ،ما هو مؤلم وشاقُأوِجد في الطر�ق 

داء المناســك فـي أوقــات الصــیف أالحجـاج مــثًال، طـول الطر�ــق إلـى مكــة هــذا ممـا تتطلبــه العبـادة، 
وهي یتطلب الوقت، وطول الطر�ق ومشـقته ووعورتـه �ـل هـذا ممـا  ،والبرد الشدید من وقت العبادة

ن ُقطـاع الطر�ـق أو المكـوس التـي ُتؤخـذ علـى الحجـاج هـذا أمـٌر خـارج ال �سـبب تطلبه العبـادة، لكـ
 العبادة، وال �سبب ما تنشأ عنه أو ما ُ�طلب للعبادة.
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: هل نقول: إذا وجدت هذه األمور الشاقة ُتترك هذه العبـادة ُوِجـد مـن �أخـذ مكـس، وتـذرع أحـد قـال
ل د هللا، ومــا عنــد هللا ال ُینــال �ســخطه، هـــأن �هللا ال أحــج؛ ألن المكــس حــرام، وأنــا أرجــو مـــا عنــ

ة لیسـت متسـببة عـن نقول: تترك ر�ن من أر�ان اإلسالم من أجـل هـذه المعصـیة؟ ألن هـذه المشـق
 علـى إدخالهـا فـي التسـبب في قصدٌ  له لیس أنه كماما تطلبه العبادة؛ ألمٍر خارج، "العبادة وال ع

 علـیهم هاوسـلط ا،وتمحیًصـ للعبـاد ابـتالءً  عالىت هللا خلقها المؤلماتو  المؤذ�ات أن غیر النفس،
 ."شاء ماولِ  شاء كیف

، هــذا أمــر خــارج عــن أو هــوام تخشــى مــن أذاهــا ا�عنــي افتــرض أن فــي طر�قــك إلــى المســجد ســبعً  
رر والضـ ،، بل المطلوب نفیه؛ ألنـه ضـررةلبتأما تتطلبه العبادة، هذا ال ُ�طلب وجوده العبادة، وع

 صور في الشرع أن ُ�طلب مثل هذا.ُیزال، فال ُ�مكن أن ُیت
لـف: وجود المؤذ�ات، قد �قول قائـل: لمـاذا ُتخلـق العقـارب والحیـات والسـباع والهـوام؟ �مـا قـال المؤ 

رٍر " هـــي لیســـت �ضـــاوتمحیًصـــ للعبـــاد ابـــتالءً  تعـــالى هللا خلقهـــا المؤلمـــاتو  المؤذ�ـــات أن غیـــر"
مـا هــو شـرٌّ محـض، لكـن وجــود هـذه األمـور لُیبتلـي بهــا  -جـلَّ وعـال–محـض، ولـیس فـي فعــل هللا 

 .ناس على �عض هذا من �اب االبتالءالعبد ُیبتلى بها المكلَّف، �ما أن تسلیط �عض ال
 علـى اوحفًظـ الالحقـة، للمشـقة ارفًعـ اإلطـالق علـى دفعهـا فـي اإلذن الشر�عة مجموع من هموفُ "

 لمقصـود تكملـةً  تقع، لم و�ن ،توقعها عند منها التحرز في نأذِ  بل فیها، لهم نأذِ  التي الحظوظ
 .عمالنِّ  �شكر والقیام إلیه، التوجه في الخلوص تكمیل على اوحفظً  علیه، وتوسعةً  العبد،
 اض،األمـر  وقـوع عنـد التـداوي  وفـي والبـرد، والحـر والعطـش، الجـوع ألـم دفع في اإلذن ذلك فمن
 ".لها العدة قدم�ُ  حتى المتوقعات من والتحرز غیره، أو �ان اآدمی�  مؤذٍ  �ل من التوقي وفي

كل هذا من �اب بذل األسباب المأمور بها، وعلیه أن یتوسـط فـي اتخـاذه لهـذه األسـباب، علیـه أن 
جـــلَّ –فـــاهلل  ،-جـــلَّ وعـــال–یبـــذل الســـبب، و�فعـــل الســـبب، و�جـــزم �ـــأن هـــذا الســـبب نـــافع �ـــإذن هللا 

ل كنه ال �ستقل �التأثیر بنفسه، وهذا المذهب هو مذهب أهـهو الذي جعل له هذا التأثیر، ل -وعال
ــنَّة وســًطا بــین مــذهب المعتزلــة الــذین یــرون أن األســباب مــؤثرة بــذاتها، و�ــین مــذهب األشــعر  �ة السُّ

 الذین �سلبونها التأثیر سلًبا تاًما.
د أن مـا أرا -جـلَّ وعـال–إذا وِجد مانع انتفـى التـأثیر، قـد تبـذل األسـباب وتمـوت؛ لوجـود مـانع، هللا 

ـ ى هـذه یؤثر هذا السبب فیك، و�ذا أراد هللا شیًئا �سر أسبا�ه، و�ذا �ان هـذا السـبب لـه مقـدمات ُتنسَّ
 .»من قال: في لیلٍة أعوذ �اهلل...«المقدمات، �ما حصل مع من أصا�ه الفالج مع أنه هو راوي 

 طالب:.........
 

 نعم.
 طالب:.........
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 ؟ماذا
 طالب:.........

 كیف؟
 طالب:.........

، الوًجـنعـم هـو راو�ـه وِجـد مف »أعوذ �كلمات هللا التامات مـن شـر مـا خلـق«نعم، أعوذ �اهلل أ�ش؟ 
 قیل له، قال: نسیت ما ذ�رته.

بـن واحد من طالب العلم قال: إن الجیران طرقوا علیه في السـاعة الواحـدة مـن اللیـل وقـالوا: إن اال
ـــي ـــتكلم الجن ـــة، ف ـــه ُرقی ـــرأ علی ـــى ُأصـــیب، فق ـــه الراقـــي: أعـــرف أن هـــذا الشـــاب ُمحـــافظ عل ـــال ل ، وق

 األذ�ار، وعلى آ�ة الكرسي، قال الجني: أنذرته إلى الثانیة عشرة ما قرأ آ�ة الكرسي.
جــلَّ –�مــا جــاء فــي النصــوص، لكــن هــذا األثــر المســبب هــو هللا  اهــذه األســباب ال شــك أن لهــا أثــرً 

التـــأثیر �الكلیـــة �مـــا �قـــول األشـــاعرة، �عنـــي  وهـــو الـــذي جعـــل فیـــه هـــذا األثـــر، فـــال ُتســـلب ،-وعــال
ُ�صــــرحون �كــــالٍم ال �مشــــي وال علــــى الصــــبیان، �عنــــي حینمــــا �قــــول الكرمــــاني وغیــــره مــــن شــــراح 

�جـوز عنـد األشـعر�ة أن یـرى أعمـى الصـین البقـة  -وهـو أشـعري –البخاري: و�جوز عنـد األشـعر�ة 
اإلنسـان عنـده ال �ـه، ولـو �أكـل مـا في األندلس؛ ألن هذا البصر وجوده مثـل عدمـه، و�نمـا ُیبصـر 

�أكــل مــن المــأكوالت، و�شــرب مــن المشــرو�ات ال �شــبع بهــا وال یرتــوي بهــا، و�نمــا یرتــوي عنــدها، 
 و�شبع عندها.

ــنَّة وســط فــي هــذا، نعــم لهــا  بینمــا المعتزلــة �عتمــدون علــى األســباب، �قولــون: إنهــا مــؤثرة، وأهــل السُّ
  .-جلَّ وعال–والُمسبب هو هللا  -الجلَّ وع–تأثیر، لكن المؤثِّر هو هللا 

 مـع لـه رتـب ثم المصالح، وجلب المفاسد درء من الدار هذه في عیشه �ه �قوم ما سائر وهكذا"
 فیمـا كذلـ لـه رتـب �مـا الشـرعیة، القـوانین �ـالتزام منافعهـا وجلـب األخرو�ـة، المؤلمات دفع ذلك

 لمـأذون ا الـدفع هـذا أن إال، ضـرورة نالـدی مـن معلومٌ  فیه امأذونً  هذا و�ون  ،أفعاله عن یتسبب
 لینـاع أوجـب �مـا المشـقة، تلك رفع قصد الشارع أن علمنا في إشكال فال انحتامه، ثبت إن فیه
 دملهــ القاصــدین الكفــار وجهــاد �الفســاد، والمســلمین اإلســالم علــى والســاعین المحــار�ین، دفــع

 لغـىً مُ  ذلك نأ الدفع �إ�جاب علمنا قد ألنا واالبتالء؛ التسلیط جهة هنا �عتبر وال وأهله، اإلسالم
 �ـان و�ن ،ءً ابتـدا التكلیـف جهـة عتبـرتُ  ال �مـا اإل�مـاني، العقـد فـي اعتبـرً مُ  �ان و�ن التكلیف، في
 �حسـب هفیـ والتـرك فالفعـل للرب، خلقٌ  العبد، جهة من معصیةٌ  أو طاعةٌ  ألنه ؛ابتالءً  نفسه في
 فكـذلك ،والقـدر القضـاء ألحكـام االسـتالم إال لـةٌ حی األصـل فـي لـه فلـیس العبد، في هللا �خلق ما

 .هنا
 مرسـلٌ  الشـاق ذلـك وأن واالبـتالء، التسـلیط جهـة اعتبـار فـیمكن الـدفع، انحتـام یثبت لم إن وأما
 مـن �ثیـرٌ  تر�ـه امحتًمـ التـداوي  �كـن لـم لمـا ولذلك ؛للقضاء العبد فیستسلم ،يبلالمُ  طسلِ المُ  من
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 حـدیث فـي �مـا المـرض، حكـم علـى البقـاء فـي -والسـالم ةالصـال علیه- نوأذِ  الصالح، السلف
 ".المجنونة السوداء

 سبب الصرع من الجن، فُیقـال: مجنونـة بهـذا ،التي ُتصرع، �صح أن ُ�قال: مجنونة إذا �ان سببها
قـال: هذا ال �ُ فاالعتبار، و�ذا �ان سبب الصرع من الر�ح التي ُتغطي أو تسد منافذ المخ والتفكیر، 

نمــا المــرأة التــي ُتصــرع، وهــذا التعبیــر أدق؛ ألنــه جــاء الحــدیث الصــحیح فــي البخــاري مجنونــة، و�
ــا طلبــت منــه الــدعاء أن ُیرفــع عنهــا هــ -علیــه الصــالة والســالم–وغیــره المــرأة ُتصــرع، والنبــي  ذا لمَّ

قالــت: أصــبر، فــدل علــى أن التــداوي لــیس بواجــب، لكنهــا  »إن صــبرِت لــك الجنــة«الــبالء، قــال: 
ــف فــدع ــف، فُأجیــب دعــاؤه ال أن -علیــه الصــالة والســالم–ا لهــا النبــي تتكشَّ علیــه الصــالة  -تتكشَّ

  .-والسالم
قـــرر  ا: ال أعلـــم ســـالًفا أوجـــب العـــالج، �عنـــي لـــو أن إنســـانً -رحمـــه هللا–ولـــذا �قـــول شـــیخ اإلســـالم 

ــد مــن إجــراء عملیــة، و�ال فــإن المــرض �ســري و�قضــي علیــه ورفــض، �ــأثم  مــا أم األطبــاء أنــه ال ُب
 ،ج"أثم؟ ال �ــأثم؛ ألن شــیخ اإلســالم �قــول: "ال أعلــم ســالًفا" �عنــي: أحــًدا مــن الســلف "أوجــب العــال�ــ

للمبتلــــین  -جــــلَّ وعــــال–لكنــــه إن تــــداوى مــــا ُیــــالم، و�ن تــــرك الــــدواء اعتمــــاًدا علــــى مــــا یــــدخره هللا 
 هذا فعله �ثیر من السالف ُأصیبوا ولم ُ�عالجوا ولم یتداووا.فالصابر�ن المحتسبین، 

مــازال األمــر علــى ذلــك إلــى یومنــا هــذا، �ثیــر مــن عــوام المســلمین �مــوت ومــا جــاء مستشــفیات، و 
و�عــض النــاس ُ�حجــم عــن الــذهاب إلــى األطبــاء والمستشــفیات ال لقــوٍة فــي تو�لــه أو فــي ابتغــاء مــا 

ال  و�نمـا �راهیـًة لمواجهـة الحقیقـة، وهـذا طبـع عنـد �عـض النـاس، �قـول: أنـا ،-جلَّ وعـال–عند هللا 
  بي أمراًضا �نت غافًال عنها. �ظهرواأخشى أن  ،ذهب إلى المستشفیاتأ

فمواجهة الحقائق عند �عض الناس شاقة، وتجده إذا خطب من ُأنـاس مـا ذهـب �سـأل عـن النتیجـة 
ة �قـولهم: ما وافقنا، وقد تفوتـه هـذه الفرصـ أوما وافقوا؟ �صبر إلى أن ُ�قال له: وافقنا أم هل وافقوا 

 .جاء، لكنه �كره المواجهة، �كره أن ُ�قال له: �هللا ما صار شيء، فهو ینتظر الو �ان حر�ًص 
د مـن ُبـوهذا طبع عند �عض الناس، لكنه لیس �حمید هذا الطبع، الحقیقة ال ُبد منها، والُمقـدَّر ال  

، فـإن �ـان القصـد مـن المصـالح احصوله، سواًء ذهبت أو لم تذهب، لكنك تفـوت علـى نفسـك �ثیـرً 
ب إلى األطباء هو مجرد هذا، فالحقیقة ُمـرة �عنـي لیسـت �حلـوة، قـد یتضـاعف المـرض، عدم الذها

أ�ًضـا ینشـأ عنـه أمـراض أخـرى، ثـم �ستعصـي �عـد ذلـك فتنـدم، ولـو ذهبـت و و�كون له مضاعفات، 
 .قد �تب لك الشفاء -جلَّ وعال–، إن �ان هللا -�إذن هللا-في أول األمر واكُتِشف وعولج برئت 

الء لهــؤ  -ســبحانه وتعــالى–وابتغــاء مــا أعــده هللا -جــلَّ وعــال–عــالج اعتمــاًدا علــى هللا أمــا مــن تــرك ال
  .�ل حال، وهذا فعله �ثیر من السلفالمصابین، فهو مأجور على 



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 لهـا، یـدعو أن -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي سـألت التـي المجنونـة السـوداء حـدیث فـي كما"
 َوَعَلـى َتـُوونَ َ�كْ  َوَال «: الحـدیث فـي و�مـا ذلـك، زوال وأ حالتهـا علـى البقاء مع األجر في رهافخیَّ 
ُلونَ  َر�ِِّهمْ   ".»َیَتَو�َّ

�عنــي فــي حــدیث الســبعین األلــف الــذین یــدخلون الجنــة مــن هــذه األمــة بــال حســاٍب وال عــذاب فــي 
أنهــم ال �ســترقون، وال یتطیــرون، وال �كتــوون، وعلــى «حــدیث الســبعین األلــف جــاء فــي وصــفهم 

ال «�عنـــي: ال �طلبـــون مـــا یـــرقیهم، جـــاء فـــي �عـــض األلفـــاظ  »ال �ســـترقون « ،»ر�هـــم یتو�لـــون 
لكن الحفـاظ حكمـوا علـى هـذه اللفظـة �أنهـا لیسـت محفوظـة؛ ألن الراقـي ُمحسـن، وتو�لـه  ،»یرقون 

 علیـه –قیة، و�ذلك االكتواء مع أن النبـي�خالف االسترقاء �عني: طلب الر  ،ال ینخدش برقیة غیره
 .-علیه الصالة والسالم-�وى سعًدا، والخالف في �ونه اكتوى  ،شر الكي�ا -الصالة والسالم

ــا یــدل علــى أنــه اكتــوى، وأثبــت ذلــك القرطبــي وغیــره، وقــالوا:   نــه إابــن حجــر �قــول: ال أعــرف نص�
ل من أثبـت �ونـه اكتـوى  مـا حصـل لـه مـن الشـجة فـي  -علیـه الصـالة والسـالم–اكتوى، ولعل معوَّ

إلى حصیٍر فأحرقتـه، ثـم وضـعت مـن رمـاده علـى الجـرح، لكـن هـذا  غزوة أحد، وأن فاطمة عمدت
 �ختلف عن الكي؛ ألن النار قد طفئت، والكي إنما �كون والنار موجودة.

كـــون اإلنســـان �ســـترقي أســـهل مـــن �ونـــه  »ال �ســـترقون «وعلـــى �ـــل حـــال هـــذه األمـــور �مـــاالت، 
�ذا ُأصــیب �ــأدنى شــيء تــذمر یتحــدث فــي المجــالس أنــه متو�ــل، وأنــه ال �ســترقي، وأنــه ال �فعــل، و 

وتضجر، �ا أخي اذهب إلى من یرقیك، واذهب إلى المستشـفیات لُتعـالج، أسـهل ممـا ترتكـب؛ ألن 
 هذ �ماالت.

ُأصیب �البواسیر فـي آخـر عمـره، فكـان ُ�سـلَّم علیـه  ،عمران بن حصین من ِجلة الصحا�ة وخیارهم
لیـه ى فـانقطع التسـلیم، ثـم تـرك ونـدم عـاد إثـم اكتـو  -كما في الصـحیح–عیاًنا، ُتسلم علیه المالئكة 

 التسلیم، �هللا المستعان.
یتسـاهل فـي شـهوات، وفـي شـبهات، فـإذا جـاءت الرقیـة، قـال: أنـا  ا�عني تجد شخًصـ ،الناس منازل

ــــا و�رتكــــب  ــــرك أمــــًرا مباًح ــــا ال أســــترقي، یت ــــول: أن ــــل هــــذا أن �ق ــــن مــــن مث ال أســــترقي، هــــل �حُس
علیــه –حیتــه و�ر�ــي شــعر رأســه، �قــول: هــو مقتــدي �الرســول محظــورات؟! �عنــي نظیــر مــن �حلــق ل

  .تدل على أنه لیس �صادق في دعواه  القرائن -الصالة والسالم
 علیــه- قــال حیــث التــداوي  فــي �مــا �النــدب،�تأیــد و  اإلذن �مقتضــى الحــظ جهــة اعتبــار و�مكــن"

 ".»أنزل الدواء الداء أنزل الَِّذي َفِإنَّ  َتَداَوْوا،«: -والسالم الصالة
وهو أمر إرشاد وتوجیه، ولیس �أمر إ�جاب، وجـاء أ�ًضـا النهـي عـن التـداوي  »َتَداَوْوا«جاء األمر 

وال تـداووا �حـرام، فـإن الـذي أنـزل الـداء  ،تـداووا عبـاد هللا« »وال تـداووا �حـرام ،تداووا«�الحرام، 
ولذلك  ،»ه من جهلهوجهل ه،علمه من علم أنزل الدواء، وما من داٍء إال وقد أنزل هللا له شفاءً 

قول �عض األطباء لبعض المرضى: أنت مـا لـك عـالج هـذا �ـالم مـا هـو �صـحیح، هـذا معـارض 
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ـــه الهـــرم، الهـــرم مـــا �مكـــن  ـــذي � ـــنص، اللهـــم إال إن �ـــان ال ـــداوى لل ـــدً أن ی - ااإلنســـان لیعـــود جدی
 داه مــن األمــراض و�ن استعصــت علــى �ثیــر مــن األطبــاء إال أن لهــا عالًجــا؛، أمــا مــا عــ-صــحیح
 .إال وأنزل له دواءً  ما أنزل داءً  -جلَّ وعال–ألن هللا 

م لكن لو قال الطبیب: �هللا على حد علمي ومعرفتي أنا ما عندي لك عالج مـا ُینكـر؛ ألنـه ال یلـز 
 .أن �كون ُمحیًطا �جمیع األدواء

 .أظهر فاألمر اإل�احة، ثبتت إن وأما 
 يو�قـ اللفـظ، إطـالق مـن المفهومـة شـقاتالم أوجـه مـن الثالـث الوجـه على الكالم انقضى وهنا

 .الهوى  مخالفة مشقة وذلك الرا�ع، الوجه على الكالم
 : المسألة الثامنة".وهي 

 قف على هذا.
 اللهم صلِّ على محمد.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 فیه؟ ماذا

 طالب:........
 المستعان. �حصل له صرع وتشنج، �هللا ،�سد المنافذ، �سد �عض المنافذ نعم

 طالب:........
 ، �ارك هللا فیك.ما هو �عید نعم

 طالب:........
 �عني ما جاء مدحه في الشرع هل ُ�خالف الطب النبوي، �حیث ُ�عالج نفسه بهـذه األمـور؟ مـا فیهـا

إشكال، اإلشكال في �ونه تعلـق �شـخص؛ ألن مـن ذهـب إلـى الطبیـب ال ُبـد أن �كـون لـه أثـر فـي 
، عني ال ُ�مكن أن �عتبر هذا الطبیب مثل غیره مـن النـاس وال �قـدح فـي تو�لـهنفسه شاء أم أبى، �

مثل هذا من ذهب إلى من یرقیه، من ذهب إلى من �كو�ه �ل هذه األمور، لكن لو رقى نفسـه مـا 
 إشكال. هما فیفإشكال أو عالج نفسه العالج النبوي  هفی


