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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا 

 أجمعین.
مد وعلى طالب: أحسن هللا إلیك. الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا مح

 آله وصحبه أجمعین.
في  استكماًال في �تاب الموافقات لإلمام الشاطبي تحت النوع الرا�ع في بیان قصد الشارع

 "المسألة الخامسة: العمل إذا وقع على وفق المقاصد لف تحت أحكام الشر�عة:دخول المك
 .الشرعیة، فإما على المقاصد األصلیة، أو المقاصد التا�عة"

ه فیها ما له فیها حظ، ل "التا�عة"، یر�د المؤلف بها ما ال حظ فیه للمكلف، و"المقاصد األصلیة"
هذا مقصد ف�ان فیه حظ للمكلف  ما ماأأصلي، و هذا مقصد فحظ، �عني: ما �ان تعبًدا محًضا 

 تا�ع. 
"و�ل قسم من هذین فیه نظر وتفر�ع، فلنضع في �ل قسم مسألة، فإذا وقع على  طالب:

یما فمقتضى المقاصد األصلیة �حیث راعاها في العمل، فال إشكال في صحته وسالمته مطلًقا، 
، إذ بق لقصد الشارع في أصل التشر�عكان بر�ًئا من الحظ وفیما ُروعي فیه الحظ؛ ألنه مطا

 ."تقدم أن المقصود الشرعي في التشر�ع إخراج المكلف عن داعیة هواه حتى �كون عبًدا هلل
، أحیاًنا �كون األصل أنه ال حظ فیه لمكلف، ثم ال یلبث هذا "فیما روعي فیه الحظ"�قول: 

ألصل أن الجنة حفت �المكاره، فیكون له فیه حظ؛ ألنه في ا ،المكلف أن یتلذذ �ما ال حظ فیه
 اوعلى هذا التكالیف المحضة الشرعیة، العبادات وما أشبهها هذه ال حظ فیها للمكلف، حظ� 

 .عاجًال 
المقصود و�ن �ان الحظ اآلجل هو األعظم، لكنه یتكلم عن الحظ العاجل. لكن �عض هذه  

 مرحلة المجاهدة إلى التلذذ الالتكالیف قد �كون فیها له فیها حظ، �كون له فیها حظ إذا تعدى 
لكن ال �سمى من مقاصد  ،شك أن هذا حظه في الدنیا وجنته في الدنیا، �كون له فیها حظ

الشرع، حظه من العبادات المحضة لیس من مقاصد الشرع، �معنى أنه قد �صلي مثًال إماًما 
 أ�ًضا قد �صلي هرً�اهذا لیس من مقاصد الشر�عة، ف�أجرة  ا�أجرة له فیها حظ، لكن �ونه إمامً 

 . ا من مقاصد الشرع من هذه العبادةلكن لیس هذ ،من غر�م، هذا یلحظ فیه حظ
كلیف "ألنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشر�ع؛ إذ تقدم أن المقصود الشرعي في الت طالب:

 .هنا" إخراج المكلف عن داعیة هواه حتى �كون عبًدا هلل، وهذا �افٍ 
، �حیث یتجرد لهذا الهدف. -جل وعال-�جاد الخلق: تحقیق العبود�ة هلل نعم، هذه الحكمة من إ

"و�نبني علیه قواعد وفقه �ثیر، ومن ذلك أن المقاصد األصلیة إذا ُروعیت أقرب إلى  طالب:
 ة الحظوظ التي ُتغیر في وجٍه محضإخالص العمل وصیرورته عبادة، وأ�عد من مشار�
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 العبود�ة.
لیس بواجب أن یراعیه من حیث هو حظه، على قولنا: إن إثبات و�یان ذلك أن حظ اإلنسان 

 .الشرع له و��احة االلتفات إلیه إنما..."
وال �جب علیه أن یراعیه من حیث هو حظه، أما من حیث  ،نعم، حظ اإلنسان له أن یتنازل عنه

�قوم  فال بد من مالحظته، فنهى عن إضاعة المال لو القصد نفسه وما ،تعلق حقوق اآلخر�ن �ه
 اته�ه األمر إلیه ال �عدوه، لكن هذا المال الذي بید�ه تتعلق �ه حقوق آخر�ن، فیجب علیه مراع

 . وعدم تضییعهم من هذه الحیثیة
تن هللا إنما هو مجرد تفضل ام ،"على قولنا: إن إثبات الشرع له و��احة االلتفات إلیه طالب:

ب وهو أ�ًضا جاٍر على القول �الوجو  �ه؛ إذ لیس بواجب على هللا مراعاة مصالح العبید،
إلى  في حصول �ل غرض، فالمتوجه العقلي، فمجرد قصد االمتثال لألمر والنهي أو اإلذن �افٍ 

�ات مجرد خطاب الشارع العامل على وفقه ملبًیا له بريء من الحظ، وفعله واقع على الضرور 
 .الغیر" ثم یندرج حظه في الجملة، بل هو المقدم شرًعا على ،وما حولها

ومقدم على جمیع  ،نعم، هو المكلف فیما له فیه حظ هو إنما یراعي حظه �الدرجة األولى
الحظوظ؛ ولذلك إذا ملك ماًال ال �كفیه هو ومن �مون، هل نقول: ینفقه على زوجته، ینفقه على 

 ثم من �عول؟ نعم، علیه أن یبدأ بنفسه ثم من �عول.  ،، أو یبدأ بنفسهاو�موت جوعً  ،ولده
ى إحیاء "فإذا اكتسب اإلنسان امتثاًال لألمر، أو اعتباًرا �علة األمر، وهو القصد إل طالب:

ابدأ بنفسك ثم �من «النفوس على الجملة و�ماطة الشرور عنها، �ان هو المقدم شرًعا: 
قتصر على ، أو �ان قیامه �ما قام �ه قیاًما بواجب مثًال، ثم نظُره في ذلك الواجب قد �»تعول

النفوس دون �عض، �من �قصد القیام �حیاة نفسه من حیث هو مكلف بها، أو �حیاة �عض 
ا من تحت نظره، وقد یتسع نظره فیكتسب لیحیي �ه من شاء هللا، وهذا أعم الوجوه وأحمده

صد غیر وأعودها �األجر؛ ألن األول قد �فوته فیه أمور �ثیرة، وتقع نفقته حیث لم �قصد، و�ق
 �ضره فإنه لم �كل التدبیر إلى ر�ه. ما �سب، و�ن �ان ال 

وأما الثاني، فقد جعل قصده وتصرفه في ید من هو على �ل شيء قدیر، وقصد أن ینتفع 
 �فوته من بیسیره عاَلٌم �بیر ال ُ�قدر على حصره، وهذا غا�ة في التحقق �إخالص العبود�ة، وال

ما هذا أو جمیعه؛ ألنه إنحظه شيء. �خالف مراعاة المقاصد التا�عة، فقد �فوته معها جل 
 ا عن غیریراعي مثًال زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التلذذ �المباح مجردً 

ْنَجرٌّ وال ُروعي فیها قصد الشارع األصلي، وهو مُ  ،ذلك، وهذا و�ن �ان جائًزا، فلیس �عبادة
ما �التعلق �مقتضى الخطاب معه، ولو ُروعي قصد الشارع لكان العمل امتثاًال، فیرجع إلى 

 .، لم یبق إال مراعاة الحظ خاصًة؛ هذا وجه"تقدم، فإذا لم ُیراعِ 
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ار �عني على سبیل المثال: العقود من بیوع وأنكحة وغیرهما من سائر العقود، تتفاوت وتتباین أنظ
ن غیر الناس إلیها: منهم من ینظر إلیها بتحقیق مصلحة واحدة، یتزوج المرأة من أجل التلذذ م

نظر إلى شيء آخر، فإن استحضر أثناء العقد أو أثناء الطلب أنه یؤجر على هذا التلذذ حصل 
له مقصوده، و�ن انضاف إلى ذلك أمر آخر من وجود الولد الذي �عینه في أمور دینه ودیناه، 

 هللاو�تحقق �ه �قاء النوع، وجود الولد الذي �عز �ه  ،ومن وجود الولد الذي یتحقق �ه العبود�ة
اإلسالم والمسلمین، وجود الولد الذي ینفع هللا �ه األمة في علم أو غیره. إذا استحضر هذه 

ن األمور وغیرها من األمور، �ان له الحظ األوفر من المصالح المرتبة على تشر�ع هذا العقد. و�
�هللا  :استحضر شیًئا دون شيء حصل له نصیبه منه دون غیره. �عني لو أن اإلنسان تزوج وقال

ه اإلسالم من تزوج یر�د ولًدا ینفع هللا �ثل �عینني في أمور دنیاي، هل أجره م اأنا أر�د الولد، ولدً 
 والمسلمین؟ 

وقصد هذه  ،لمصالحال، األمور �مقاصدها. فالناس یتفاوتون في هذه المقاصد وتحقیق هذه ا
 . المصالح الشرعیة

 .إما إلى مجرد األمر والنهي": أن المقاصد األصلیة راجعة "ووجه ثانٍ  طالب:
مثًال، و�قصد بذلك أن هذا  الیشتري تمرً  ؛ذهب إلى السوق  ،�عني الذي �شتري سلعة من السوق 

لى إوال �مكن أن �ستغنى عنه غیر ناظر  ،من أنواع الغذاء او�اعتباره نوعً  ،التمر هو �حاجة إلیه
 ،ذلك لو إلىهو البیع. لكن  لبتة. هذا حقق مصلحة من مصالح تشر�ع العقد الذيأأمر آخر 

ي و�دعم المزارع الذ ،و�طعم منه المسكین ،و�طعم منه ولده ،ونظر إلى أنه �ضعه في فيِّ امرأته
و�نما لكل امرئ ما « ،وأجره حسب ما نوى  ،تعب على هذه الزراعة، �عني انظر من وجوه متعددة

أن ینظر اإلنسان إلى  -الجل وع-، والناس یتفاوتون، وال شك أن هذا من توفیق هللا »نوى 
 تحقیق جمیع المصالح الشرعیة المرتبة على هذه العقود. جمیع الناس ُیهرعون إلى األسواق قبیل

لشراء ما �كفیهم خالل الشهر، �عضهم �قول: بدًال من أن أذهب إلى السوق في  ؛دخول رمضان
 ذا؟ یوم ثمانیة وعشر�ن أو تسعة وعشر�ن شعبان أذهب إذا أعلن الشهر، لما
تضاعف فیه الحسنات  ،ألن النفقة في رمضان أفضل من النفقة قبل رمضان، هذا شهر فاضل

ها تضاعف، هذا مقصد من المقاصد. إذا ذهب للسوق من أجل أن �حقق المصالح الشرعیة خل
المرتبة على هذا العقد من أكل و�طعام و�نفاق وجمیع ما یتعلق �ه من وجوه الخیر، �ختلف عمن 

موفق وأنه... فعلى �ل حال ال ،وأن �كون مثل الناس ،اشترى  :السلع لمجرد أن �قال اشترى هذه
 . ینظر إلى هذه األمور مجتمعة

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
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�ستغني  أن ألنه �مكن ؛أنا وفالن وفالن إن لم أشترِ  :ال، لكن �ونه �ستحضر هذه النیة و�قول
، أو والناس �حاجة إلیه ،تمر أنا والثاني والثالث ما ُزرع التمرلو أترك ال :عن التمر، لكن �قول

 . ولم یتشجع ألمور أخرى  ،سر المزارعُخففت زراعة التمر، أو خ
 ."ووجه ثاٍن: أن المقاصد األصلیة راجعة إما إلى مجرد األمر والنهي" طالب:

لم ني تشتري من مزارع مس�عني مثل هذه المقاصد موجودة وجوًدا وسلًبا، �عني إ�جاً�ا وسلًبا، �ع
 . لتضعفه، �ل هذا تؤجر علیه ا�افرً  اعً تدعمه، تقاطع مزار 

 ."أن المقاصد األصلیة راجعة إما إلى األمر والنهي" طالب:
أ�ًضا لو ُوجد مثًال صاحب محل تجاري ُعرف �االستقامة والوقوف عند حدود هللا ومحارمه، 

في بیع �عض األشیاء المشتبهة، �ونك تذهب متساهل  ،في �عض العقود وآخر متساهل متراخٍ 
وتهجر هذا أ�ًضا أنت مأجور بهذه  ،ال شك أنك مأجور بهذه النیة، �ونك تقاطع هذا ،إلى هذا

 . وهذا نوع من أنواع الصلة والهجر لكي یرتدع، ؛النیة
 .......  طالب:

 جزاهم هللا خیًرا، هذا أ�ًضا.
 .......  طالب:

 أو أعلن عن هذا ،أو دعا إلى هذا المحل ،ن الذي دعا إلى هذه السلعةم... الدعا�ة: أنت اآلن 
نا في ئالمكان؟ هل صاحبه الذي �كتسب منه مادة؟ ال، إًذا ما هي بدعا�ة. �عني أحیاًنا �جی

ألنه نشر  ؛إعالنات الدروس اإلعالن بدعم مؤسسة �ذا، �عضهم �قول: ما �جوز هذا ،اإلعالنات
 ل: هل صاحب المؤسسة هو الذي یوزع اإلعالنات؟ ال.ودعا�ة لهذه المؤسسة. نقو 

 .......  طالب:
وهذا ثبت  ،ولیس من أجله ُوضع، إنما ُوضع من أجل الدروس ،یوزع لیس هو منالمقصود أنه 

 . ما ثبت استقالالً  ،تبًعا
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

عند واحد من  -صالة والسالمعلیه ال-لكن من یثبت أن هذه السلعة التي یر�دها النبي 
�ل المسلمین �حاجة  لعل ،من یهودي االمسلمین، ظروف المسلمین متقار�ة، �عني اشترى شعیرً 

ثم وعدم التعاون على اإلشعیر، هذا ما یلزم، هذا أمر مقرر شرًعا: التعاون على البر والتقوى لل
 . والعدوان
إلى مجرد األمر والنهي من غیر نظر في "ووجه ثاٍن: أن المقاصد األصلیة راجعة إما  طالب:

وامتثال لما ُأمر ال داخلة فیه، و�ما إلى ما فهم  ،شيء سوى ذلك، وهو بال شك طاعة لألمر
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من األمر من أنه عبد استعمله سیده في سخرة عبیده، فجعله وسیلًة وسبًبا إلى وصول 
مر، فهو عامل �محض حاجاتهم إلیهم �یف �شاء. وهذا أ�ًضا ال �خرج عن اعتبار مجرد األ

العبود�ة، ُمسِقط لحظه فیها، فكأن السید هو القائم له �حظه، �خالف العامل لحظه، فإنه لما 
لم �قم بذلك من حیث مجرُد األمر، وال من حیث فهم مقصود األمر، ولكنه قام �ه من جهة 

الص على استجالب حظه أو حظ َمن له فیه حظ، فهو إن امتثل األمر فمن جهة نفسه، فاإلخ
، و�ن لم �متثل األمر، فذلك أوضح في عدم كماله مفقود في حقه، والتعبد بذلك العمل ُمنتفٍ 

القصد إلى التعبد، فضًال عن أن �كون مخلًصا فیه، وقد یتخذ األمر والنهي عادیین ال 
  .عبادیین، إذا غلب علیه طلب حظه، وذلك نقص"

ًما ول مثًال، أنت في دائرة من الدوائر، أو عمو ؤ مس�عني الناس یتفاوتون في تنفیذ األوامر من ال
ا منه، و�عضهم ینفذها تعبدً  اولي األمر العام �صدر أوامر، والناس یتفاوتون: �عضهم ینفذه خوفً 

ینفذها ال عن  أن �طاعة من أمر هللا �طاعته، فهم یتفاوتون، و�عضهم �مكن -جل وعال-هلل 
 -جل وعال -ه األوامر استجا�ة ألمر هللان أن ینفذ هذقصد ال هذا وال هذا مثل الناس، ففرق بی

بتنفیذ  -جل وعال-من السلطان ال تعبد هلل  اخوفً  ؛الذي أمر �طاعة ولي األمر، و�ین أن ینفذ
 . نفذون ینفذ معهم، �هللا المستعانیرى الناس ی ،هذا األمر، و�ین من ال هذا وال هذا

ا، وحملٍ "ووجه ثالث وهو أن القائم على المقا طالب: �بیر من  صد اُألَول قائم �عبء ثقیل جد�
 ال یثبت تحته طالب الحظ في الغالب، بل �طلب حظه �ما هو أخف، وسبب ذلك أن ،التكلیف

ن مهذا األمر حالة داخلة على المكلف شاء أم أبى، یهدي هللا إلیها من اختصه �التقر�ب 
 َلْیَك َقْوالً ُنْلِقي عَ {ِإنَّا سَ لیف، وقد قال تعالى: عباده؛ ولذلك �انت النبوة أثقل األحمال وأعظم التكا

إنه عامل ]. فمثل هذا ال �كون إال مع اختصاص زائد، �خالف طالب الحظ، ف٥[المزمل:  َثِقیًال}
لذلك بنفسه، وغیر مستو�ین فاعل بر�ه وفاعل بنفسه، فاألول محمول، والثاني عامل بنفسه؛ ف

 .قلما تجد صاحب حظ..."
جل -�عني معان؛ ألنه �عمل ابتغاء وجه هللا، فهو محمول، �عني معان من ِقبل هللا ، "محمول"

 . ، یو�ل إلیها"والثاني عامل بنفسه"على ذلك.  -وعال
لبه "فلذلك قلما تجد صاحب حظ �قوم بتكلیف شاق، فإن رأیت من یدعي تلك الحال، فاط طالب:

ما  قلما یثبت عند ،علمت أنه متقول �مطالب أهل ذلك المقام، فإن أوفى �ه فهو ذاك، و�ال
 .ادعى"

، وهو في الحقیقة ال ...نعم؛ ألن �عض الناس عندهم دعاوى عر�ضة أنه �فعل و�ترك و�قوم 
شيء من ذلك؛ ألن ما یدعیه أقل من مردوده الكسبي المصلحي علیه، أقل، ولذلك من الحمق 

أجر من �حمل عشر هذا المقدار،  مثل امثًال أن یتعب اإلنسان في نقل صخرة �أخذ علیها أجرً 
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نه �حمل األثقال! هذا لیس فیه له مصلحة، لیس له فیه مصلحة، إ :؟ أن �قالماذامن أجل 
 و�المه ودعواه أنه �حمل هذا هو مجرد دعوى ال حقیقة لها، لماذا؟ 

مثل هذا أمره فألن الناس یوازنون بین المصالح والمفاسد، اللهم إال من �ان في عقله شيء، 
آخر، لكن األسو�اء من الناس ال تجده ُ�خیر بین أمر�ن إال اختار األ�سر، ال سیما إذا �ان 

م "وقلما تجد صاحب الحظ �قو ، أما إذا �ان أكثر احتمل األعظم. ولذلك �قول: االمقابل مساو�ً 
ال لك ، �عني لو قبتكلیف شاق، فإن رأیت من یدعي تلك الحال فاطلبه �مطالب أهل ذلك المقام"

تر�به في هذا المكان �عشرة، أنا أر�به  ،مثًال، جاء شخص وقال: تر�ب أو تحمل هذا المكیف
ما یوافق؟ هو ما یر�ب إال أم ر�به، یوافق  هیا�عشرة عادة بنفسي أر�به للناس �عشرة، فقال: 

"فاطلبه یوافق، �كون مجرد دعوى، لماذا؟ لتمر�ر مصلحته، ولذلك �قول:  أن �مائة؟ ما �مكن
لكن  أنه یر�به �عشرة، ا في، �عني �كون صادقً لب أهل ذلك المقام، فإن أوفى �ه فهو ذاك"�مطا

  . اصحیحً  لبس، �المه عرفت أنه مدعٍ  ما عندي وقت، ،إذا تنصل، قال: ال الیوم أنا مشغول
 "و�ذا ثبت أن صاحب المقاصد اُألَول محمول، فذلك أثر من آثار اإلخالص، وصاحب طالب:

ي مول ذلك الِحمل إال �مقدار ما نقص عنده حظه، فإذا سقط حظه ثبت قصده فالحظ لیس �مح
 .المقاصد اُألَول، وثبت له اإلخالص، وصارت أعماله عبادات"

نعم، لو أن إنساًنا قیل له: ما بین صالتي المغرب والعشاء ساعة، اجلس هذه الساعة في 
وتقرأ في  اعلى أن تجلس في المسجد تحفظ قرآنً  ،األف ر�ال شهر��  او�صرف لك راتبً  ،المجلس

كتب العلم، �عض الناس ال �طیق مثل هذه الجلسة ولو أُعطي أضعاف ما �عطاه في أمور 
الدنیا، �عني من �اب االختبار: شخص اختبر ولده، قال: تجلس في معرض تكتب مبا�عات بین 

مانع، أبًدا ما فیه مانع، �عني ؟ قال: ما فیه او�عطیك صاحب المعرض ألفً  ،المغرب والعشاء
و�كتب مبا�عات. قال: اجلس �المسجد وأعطیك ألفین. هل  ،المغرب ساعة ورا�حة في المعرض

على هذا العمل ومعان  إن هذا محمول رفضه. لكن لو �ان هناك إخالص صار محموًال  :نقول
ا فیه حظ آجل، خمسمائة تكفي. �عني فرق بین ما فیه حظ عاجل و�ین م :�قول أن علیه �مكن

 �عني مع اإلخالص ُ�حمل ومع عدمه فإنه حینئٍذ ال �عان.
نأتي إلى وضعنا من معلم ومتعلم، �عني تجد اإلنسان ما فیه إشكال �أتي زمیله و�قول: �عد 
صالة العصر أمرك نطلع نتمشى ننظر أماكن السیول والغدران، �صیر هذا من أخف األمور 

ة العصر إلى الدرس الفالني، والمغرب إلى العشاء، صعب، إلیه. لكن لو قال: نذهب �عد صال
لك �عني معان �عنا�ة إلهیة یتلذذ �طلب العلم فإنه �كون أفضل �كثیر من ذ ،إال إذا �ان محموًال 

 . طلع ذهب للنزهة، �هللا المستعان الشخص الذي
في أهل الدین، بل "فإن قیل: فنحن نرى �ثیًرا ممن �سعى في حظه وقد بلغ الرتبة العلیا  طالب:

أنه �ان �حب الطیب والنساء والحلواء والعسل، و�ان تعجبه  ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء عن سید المرسلین 
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راع، وُ�ستعذب له الماء، وأشباه ذلك مما هو اتباع لحظ النفس؛ إذ �ان ال �متنع مما  الذِّ
ن، وهو أتقى �شتهیه من الحالل، بل �ان �ستعمله إذا وجده، وقد بلغ الرتبة العلیا في أهل الدی

 .، فهذا في هذا الطرف"»كان خلقه القرآن«الخلق وأز�اهم، و
 ،یة�عني ال �عني أن اإلنسان المخلص لر�ه العابد المحقق لما ُخلق له أنه �عزف من الدنیا �الكل

اول و�تن ،أكمل الخلق -علیه الصالة والسالم-وال یتناول ما أ�اح هللا له من الطیبات، ال، النبي 
و�صرفها في وجوهها الشرعیة؛ هذا الشأن، و�ال تحر�م  ،بات، لكن من وجوهها الشرعیةهذه الطی

وم لما قال عن الث -علیه الصالة والسالم-ما أحل هللا مثل تحلیل ما حرم هللا، ولما سئل النبي 
أنا ال أحرم ما أحل «، قیل: أحرام هما �ا رسول هللا؟ قال: »إنهما شجرتان خبیثتان«والبصل: 

 .»هللا
ا لئال تجره إلى ؛فمثل هذه األمور یتناولها اإلنسان وهو مرتاح. لكن یبقى أنه ال �كثر منه 

 الشبهات؛ ألن هذه األمور و�لفها له ضراوة تجعل النفس تجعلها جبلة، فإن حصل له ما یر�ده من
وجه مباح و�ال طلبه من الوجوه األخرى، إلى أن �صل إلى طلبه في األمور من الجهات 

ْنَیا}�قول:  -جل وعال-حرمة، و�ال فاهلل الم ]، وال �مكن ٧٧[القصص:  {َوَال َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
 .من هذه الدنیا من وجوهها المباحةتحقیق العبود�ة إال �االلتفات إلى شيء 

تضى ما و�عمل لغیره أو في مصالح العباد �مق ،"ونرى أ�ًضا �ثیًرا ممن ُ�سقط حظ نفسه طالب:
 .لیه صادًقا في عمله، ومع ذلك فلیس له في اآلخرة من خالق"قدر ع

و�ضیع  ،�ضیع نفسه ،نعم. �عض الناس �سعى في مصالح العباد، و�سقط حظ نفسه، وتجد
وهو في اآلخرة لیس له من خالق، إنما �سعى لیقال أو  ،و�سعى في مصالح العباد ،مصالحه

 ر والرائي، إنما الناظر لیس له إال الظاهر،و�قتنص أمور خفیة ال یدر�ها الناظ ،لیكتسب بذلك
هللا أعلم بنیته، �هللا و�شكرونه على هذا، لكن  ،هو �سعى في مصالح الخلق والناس یدعون له

 . المستعان
فت إلیها "ككثیر من رهبان النصارى وغیرهم ممن تزهد وانقطع عن الدنیا وأهلها، ولم یلت طالب:

الناس  والسعي في حوائج الخلق دأً�ا وعادًة، حتى صار في وال أخطرها بباله، واتخذ العبادة
آ�ًة، و�ل ما �عمله مبني على �اطل محض، و�ین هذین الطرفین وسائط ال تحصى تقرب من 

ن فالجواب من وجهین؛ أحدهما: أن ما زعمت ظواهر، وغائبات األمور قد ال تكو الفر�قین.
ب حبّ «: -علیه الصالة والسالم-بار في قوله معلومًة، فانظر ما قاله اإلسكاف في فوائد األخ

 ."»من دنیاكم ثالث إليّ 
 شيء عند�م؟ نعم. أم معلق علیه  "فوائد األخبار"هذا؟ �تاب  "اإلسكاف"من 

 ."»ب إلي من دنیاكم ثالثحبّ «: -علیه الصالة والسالم-"في قوله  طالب:
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ت وجعل«، من الدنیا اثنتان »لطیبب إلي من دنیاكم النساء احبّ «ال تثبت، إنما:  "»ثالث«"كلمة 
 . ، والصالة لیست من أمور الدنیا»قرة عیني في الصالة

"یلح لك من ذلك المطلع خالف ما توهمت من طلب الحظ الصرف إلى طلب الحق  طالب:
ذا الصرف، و�دل علیه أنه جعل من الثالث: الصالة، وهي أعلى العبادات �عد اإل�مان، وهك

 .ا"�مكن أن �قال في سواه
 . ، وهي لیست ثابتة"»ثالث«"وهذا الكالم مبني على أن على روا�ة 

ال  "وأ�ًضا، فإنه ال یلزم من حب الشيء أن �كون مطلوً�ا �حظ؛ ألن الحب أمر �اطن طالب:
 .ُ�ملك، و�نما ُینظر فیما ینشأ عنه من األعمال"

د عنوي، أما الحظ الحسي فقال یلزم، ال تالزم بین الحب والحظ، اللهم إال إذا قصد �ه الحظ الم
ر، فیكون یوجد من الحب ما یترتب علیه أضرار، یوجد مما ینشأ عن الحب ما یترتب علیه أضرا

 . لیس من الحظ؛ نقیض الحظ
دون  یتناول تلك األشیاء لمجرد الحظ، -علیه الصالة والسالم-"فمن أین لك أنه �ان  طالب:

 . أن یتناوله من حیث اإلذن؟"
 . -جل وعال-لما أ�احه هللا  ستعمال�عني ا
 ، تبین نحوهملسو هيلع هللا ىلص"وهذا هو عین البراءة من الحظ، و�ذا تبین هذا في القدوة األعظم  طالب:

 .في �ل ُمقتًدى �ه ممن اشتهرت والیته"
لكن الظاهر أن اإلنسان إنما یتناول المطعومات إنما هو من جهة الحظ، �عني �أكل الحلوى 

الحظ الذي هو التلذذ �ه، وأما �ونه یتناولها ال لحظه، لحظ و�أكل العسل ال شك أنه من جهة 
عني �غیره، أو ألنه ُأذن له في تناوله، ال شك أن مثل هذا �حتاج إلى دلیل، والواقع ال �شهد له. 

 المباح مستوي الطرفین، ما الذي جعله یرجح طرف على طرف؟ 
 النیة....... طالب:

ما تأكل؟ إن تر�ت أم ني أمامك طعام مباح تأكل ال، الذي جعله حظه الذي جعله یرجح، �ع
فلحظك، و�ن فعلت فلحظك. إن تر�ت خشیة أن �ضرك، و�ن أكلت من أجل أن ینفعك وتتلذذ 

إنه ال یوجد أمر مستوي الطرفین من �ل وجه، �عني �مكن أن  :�ه. ولذلك �قول شیخ اإلسالم
 یوجد ترجیح �غیر مرجح؟ 

 ال. طالب:
وطر�ق آخر  ،م: �البدء �أحد الرغیفین وسلوك أحد الطر�قین، عندك طر�قنعم، �قول شیخ اإلسال

وما فیه مز�ة لهذا على هذا، فكیف ترجح هذا على هذا؟ �قول: ما  ،كالهما یؤدي إلى الغا�ة
والیمین أفضل من  ،�هللا هذا �مین :�مكن أن ترجح إال �مرجح، �عني أقل األحوال أن تقول

ونضجهما واحد  ،وشكلهما واحد ،ن من مصنع واحدافین، عندك رغیفلبداءة �أحد الرغی. االشمال
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ومادتهما، لماذا بدأت بهذا قبل هذا؟ ولو لم �كن إال لقرب هذا و�عد هذا. إًذا ال بد من مرجح، ال 
مما یدل على شدة التقارب بین  ،بهذا وهذا ابدون مرجح. قد یوجد تردد أبدً  ائً �مكن أن تفعل شی
 نها�ة إذا رجحت فال بد من مرجح. األمر�ن، لكن في ال

ستهالك "وأما الكالم عن الرهبان، فال نسلم أنها مجردة من الحظ، بل هي عین الحظ، وا طالب:
  .في هوى النفس؛ ألن اإلنسان قد یترك حظه في أمر إلى حظ هو أعلى منه"

ًنا بان، �عني أحیانعم. طلب الشرف والجاه عند الناس واقتناص الدنیا �الدین مثل فعل هؤالء الره
اإلنسان �كفیه أن �قال فعل �ذا وفعل �ذا، وما شاء هللا على فالن قال... �كفي �عض الناس 

في بیته أو  اهذا، �عني �عض الناس �ستدل على إخالص الراقي �كونه ال �أخذ، �جلس منقطعً 
مة على في مسجده یرقي الناس، و�قول: هذا دلیل على إخالصه، هذا برهان إلخالصه، وعال

إخالصه، وتكتب له براءة وتز�یة من أجل هذا، وهذا لیس �صحیح، �كفیه أن �قول: شفى هللا 
شجاع، �عني �كفیه أن �قال:  :على یدي �ذا، �كفي، �عني لیس �أعظم ممن �قدم مهجته لیقال

 ،اعدً مقومشى على ید�ه �ذا  ا،وشفى هللا على ید�ه �ذا مر�ًض  ،�هللا ما شاء هللا فالن نفع هللا �ه
 ین هذا؟أوأ�صر على ید�ه �ذا أعمى، �عني 

هذا في عرف �عض الناس أعظم من الملك. وال شك أن حب الشرف قاتل، بل هو أعظم من  
ما ذئبان جائعان أرسال في زر�بة غنم �أضر لهما على دین «حب المال عند �ثیر من الناس: و

ما «شرح على هذا الحدیث، حدیث  له -رحمه هللا-، وابن رجب »المرء من حب الشرف والمال
 في غا�ة النفاسة.  »ذئبان جائعان

 .......  طالب:
 �عني هي قر�نة، ممكن أن تكون قر�نة لكن المسألة لیست �جزم؛ ألنه ُوجد من هذا النوع الذي ال

خذ أفضل لك من  :�أخذ ُوجد عنده مخالفات �بیرة أعظم من �ونه �أخذ، و�عض الناس �قال له
وقد تعرض  ،وأنه ال �أخذ و�ذا وقد �مدح نفسه ،ألنه إذا ترك اشرأب إلى مدح الناسأن تترك؛ 

 في غنیة عنها.  يألمور ه
بذلون "كما ترى الناس یبذلون المال في طلب الجاه؛ ألن حظ النفس في الجاه أعلى، و� طالب:

لدنیا ذَّات احتى �موتوا في طر�ق ذلك، وهكذا الرهبان قد یتر�ون ل ؛النفوس في طلب الر�اسة
ي فه القائم للذة الر�اسة والتعظیم، فإنها أعلى، وحظ الذ�ر والتعظیم والر�اسة واالحترام والجا

نا، الناس من أعظم الحظوظ التي ُ�ستحقر متاع الدنیا في جنبها؛ وذلك أول منهي في مسألت
 لصد�قین.وس اؤ فال �الم فیمن هذا شأنه، ولذلك قالوا: حب الر�اسة آخر ما ُ�خَرج من ر 

 وصدقوا.
والثاني: أن طلب الحظوظ قد �كون مبرًءا من الحظوظ، وقد ال �كون �ذلك، والفرق بینهما: أن 
الباعث على طلبه أوًال إما أن �كون أمر الشارع أو ال، فإن �ان أمر الشارع فهو الحظ المبرأ 
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ًءا عن الحظ، �ذلك المنزه؛ ألن نفسه عنده تنزلت منزلة غیره، فكما �كون في مصالح غیره مبر 
�كون في مصالح نفسه، وذلك �مقتضى القصد األول، وهذا شأن من ُذِكَر في السؤال، وال �عد 
مثل هذا حظ�ا وال سعًیا فیه �حسب القصد؛ ألن القصد التا�ع إذا �ان الباعث علیه القصد 

سعي في  األصلي �ان فرًعا من فروعه، فله حكمه، فأما إن لم یرتبط �القصد األول، فإنه
وأما شأن الرهبان ومن أشبههم، فقد یتفق لهم هذه الحالة،  الحظ، ولیس ما نحن فیه هكذا.

و�ن �انت فاسدة الوضع، فینقطعون في الصوامع والد�ارات، و�تر�ون الشهوات واللذات، 
وُ�سقطون حظوظهم في التوجه إلى معبودهم، و�عملون في ذلك غا�ة ما �مكنهم من وجوه 

، وما �ظنون أنه سبب إلیه، و�عاملونه في الخلق وفي أنفسهم حسبما �فعله المحق التقرب إلیه
في الدین حرًفا �حرف، وال أقول: إنهم غیر مخلصین، بل هم مخلصون إلى من عبدوا، 

 .ومتوجهون صدًقا إلى من عاملوا"
نیة أمرها على أن النیة مختلفة، ال �عني ال �ستطیع أحد أن �عامل شخص �عمل �عمل غیره بناءً 

وذاك غیر مخلص إال من خالل ما یبدو من  ،إلى هللا، وال �مكن أن ُ�حكم على هذا �أنه مخلص
وهذا  ،مخلص یزاد في أجره �ِهللا هذا قاضٍ  :تصرفاتهم التي تدل على شيء من ذلك، وال �قال

غیر مخلص ینقص من أجره إال ببرهان مبین قاطع یدل على ذلك من خالل التصرفات،  قاضٍ 
لكن هللا أعلم بنیته، �ما أن الطالب أ�ًضا عند  ،وذاك عالم �اذل ،أو هذا عاِلم �اذل مخلص

الشیخ سواء، وال �جوز له أن �حرم أحًدا لما �ظهر له من عدم صحة نیته �ما �قرر أهل العلم؛ 
  ا.هو الذي یثیب علیه -جل وعال-بل علیه أن یبذل له و�قسم ما قسم هللا له، والنیات عند هللا 

 إنهم غیر مخلصین، بل هم مخلصون إال من عبدوا ومتوجهون صدًقا إلى :"وال أقول طالب:
ألنهم  من عاملوا، إال أن �ل ما �عملون مردود علیهم، ال ینفعهم هللا �شيء منه في اآلخرة؛

 .بنوا على غیر أصل"
 ما �كفي؟ أم نعم. هؤالء الرهبان قد �كونوا مخلصین، واإلخالص وحده �كفي 

 ال �كفي. طالب:
 ، ولذلك-علیه الصالة والسالم-وهو المتا�عة للنبي  ،ال �كفي، بل ال بد من توفر الشرط الثاني

إنه قد یوجد في طوائف البدع من هو مخلص، ذ�ر أنه قد یوجد من عوام  :�قول شیخ اإلسالم
صر ما اإلسماعیلیة من هو مخلص، قد یوجد من عوام أهل البدع األخرى من هو مخلص، و�ن

 ، لكن ال بد من مطا�قة الحق. ایراه حق� 
) َتْصَلى َناًرا ٣) َعاِمَلٌة َناِصَبٌة (٢{ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة ("ألنهم بنوا على غیر أصل:  طالب:
والعیاذ �اهلل. ودونهم في ذلك أهل البدع والضالل من أهل هذه  ،]٤ - ٢[الغاشیة:  َحاِمَیًة}

في ذي الخو�صرة:  -علیه الصالة والسالم-خوارج ما علمَت من قوله الملة، وقد جاء في ال
، الحدیث، »دعه، فإن له أصحاً�ا �حقر أحد�م صالته مع صالتهم، وصیامه مع صیامهم«
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فأخبر أن لهم عبادًة ُتستعظم وحاًال ُ�ستحسن ظاهره، لكنه مبني على غیر أصل، فلذلك قال 
 -علیه الصالة والسالم-، وَأَمَر »م من الرمیة�مرقون من الدین �ما �مرق السه«فیهم: 

 ."�قتلهم، و�وجد في أهل األهواء من هذا �ثیر
ن م�مرقون «"على الفهم لهذا الحدیث:  �عني العلماء �ختلفون في تكفیرهم في تكفیر الخوارج بناءً 

، ومنشأ "»من الدین �ما �مرق السهم من الرمیة«"�عني: �خرجون  "»�مرقون «"، "»الدین
فیكون  ،هل هو اإلسالم فیكون خروجهم منه �فر، أو هو التدین "»الدین«"لخالف في المراد بـا

الخروج منه والمروق منه فسق؟ هذا هو سبب الخالف. وجمهور السلف لم �كفروا الخوارج وال 
 لكنهم لم �سبوا نساءهم وال ،عاملوهم معاملة الكفار �ما حصل بینهم و�ین علي، قاتلوهم قتلوهم

ذا هم �فار بنص ه :وال تبعوا منهزمهم وال، ما عاملوهم معاملة الكفار. ومنهم من �قول ،ار�همذر 
الحدیث. وعلى �ل حال شیخ اإلسالم ینقل عن جمهور السلف أنهم لم �كفروهم، جمهور 

 الصحا�ة ما �فروهم. 
 .......  طالب:

خالصه شيء، ولو �ان ال، ما یلزم من الطالب اإلخالص، لكن هذا قد �كون قد �كون في إ
نذ أو تجد اثنین من أهل العلم م امخلًصا لشعر �الراحة التي هي عالمة اإلعانة. �عني تجد معلمً 

ول وهذا أثقل علیه التدر�س من جبل، ومع ط ،ثالثین عاًما وهم یدرسون، وهذا یتلذذ بهذا التدر�س
وذاك غیر مخلص؟  ،هو المخلصإن هذا  :وهذا یزداد صعو�ة. فهل نقول ،الوقت هذا یزداد تلذًذا

ة واإلعان ،هللا أعلم �النیات، لكن یبقى أنه �ون اإلنسان یتلذذ ال شك أنه فیه نوع من اإلخالص
و�ل درس �حتاج إلى جهاد، هذا هللا أعلم  ،و�شق علیه التعلیم ،ظاهرة، واآلخر �ونه ال یتلذذ

 بنیته، لكن لیس �قاطع. 
 ن �عفو عن الجمیع. أ -جل وعال-على �ل حال أسأل هللا 

ن "وعلى الجملة، فاإلخالص في األعمال إنما �صح خلوصه من اطراح الحظوظ، لكنه إ طالب:
الضد، كان مبنی�ا على أصل صحیح �ان ُمنجًیا عند هللا، و�ن �ان مبنی�ا على أصل فاسد فب
�خالص و�تفق هذا �ثیًرا في أهل المحبة، فمن طالع أحوال المحبین رأى اطراح الحظوظ و 

على  فإذن، قد ظهر أن البناء األعمال لمن أحبوا على أتم الوجوه التي تتهیأ من اإلنسان.
 ."المقاصد األصلیة أقرب إلى اإلخالص، وأن المقاصد التا�عة أقرب إلى عدمه، وال أنفیه

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 
 


