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 ه وصحبه أجمعین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آل
ا و�ظهر من هن "فصل: :-رحمه هللا تعالى-تكملة للمسألة الخامسة، �قول اإلمام الشاطبي 

قبیل  أ�ًضا أن البناء على المقاصد األصلیة ُ�صیِّر تصرفات المكلف �لها عبادات، �انت من
 .العبادات أو العادات"

یه �كون عبادة؛ ألنه لم یالحظ حظ �عني ما ال حظ فیه للمكلف، إذا عمله المكلف وال حظ له ف
 نفسه فیه. 

قتضى م"ألن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قیام أحوال الدنیا، وأخذ في العمل على  طالب:
 .ما فهم، فهو إنما �عمل من حیث ُطلب منه العمل"

ذه في ه]، �عني طلب منكم عمارتها، فأنت تغدو وتروح ٦١[هود:  {َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها}�عني: 
 تحقیق هذا الطلب، فأنت مأجور على �ل حال. للتحقیق هذا االستعمال،  ؛الدنیا

امة "و�ترك إذا ُطلب منه الترك، فهو أبًدا في إعانة الخلق على ما هم علیه من إق طالب:
 .المصالح"

ن �اأنت مطالب �عمارة الدنیا إ�جاًدا وسلًبا، فكل ما �ساهم في عمارتها أنت مطالب �ه، و�ل ما 
 �ضد ذلك فأنت مطالب بتر�ه. 

القلب. و "فهو أبًدا في إعانة الخلق على ما هم علیه من إقامة المصالح �الید واللسان  طالب:
م هنوا فیما أما �الید، فظاهر في وجوه اإلعانات. وأما �اللسان، فبالوعظ والتذ�یر �اهلل أن �كو 

 لك من إصالح المقاصد واألعمال،علیه مطیعین ال عاصین، وتعلیم ما �حتاجون إلیه في ذ
 م.و�األمر �المعروف والنهي عن المنكر، و�الدعاء �اإلحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسیئه

وا بها و�القلب ال �ضمر لهم شر�ا، بل �عتقد لهم الخیر، و�عرفهم �أحسن األوصاف التي اتصف
 .ولو �مجرد اإلسالم، و�عظمهم و�حتقر نفسه �النسبة إلیهم"

 م �أحسن األوصاف، إما �أبي فالن أو �فالن �أحب األسماء إلیه، وأقل األحوال إذا �ان ال�عرفه
 للمسلم.  ى�عرف اسمه �قول: هذا مسلم، وال ینبذه بلقب �كرهه وما أشبه ذلك؛ هذا أقل ما یؤد

 .......  طالب:
ب؛ ألن السین مأجور علیه ما لم �كن فیه مخالفة، إذا استحضرت هذه النیة أنك تحقق هذا الطل

والتاء للطلب، طلب عمارتها، تحقق هذا الطلب ولم �كن في عملك مخالفة؛ ألن ما فیه مخالفة 
 ضد االستعمار، ضد عمارة الدنیا.

 .......  طالب:
 على �ل حال إن استحضروا النیة ففضل هللا واسع. 

 ."و�عظمهم، و�حتقر نفسه �النسبة إلیهم" طالب:
 ، تواضًعا. هم""�حتقر نفسه �النسبة إلی
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 ."إلى غیر ذلك من األمور القلبیة المتعلقة �العباد" طالب:
 و�ترفع علیهم؛ هذا على ضد مقاصد الشرع، نعم.  ،و�زدر�هم ،و�حتقرهم ،�خالف من �غمط الناس

 "بل ال �قتصر في هذا على جنس اإلنسان، ولكن تدخل علیه الشفقة على الحیوانات طالب:
في « :-علیه الصالة والسالم-إال �التي هي أحسن، �ما دل علیه قوله كلها، حتى ال �عاملها 
 ."»كل ذي �بد رطبة أجر

 �عني حقوق الحیوان مرعیة في شر�عة اإلسالم فیما عدا ما ُأمر �قتله في الحل والحرم، البقیة
�ما �طالب �ه اآلن من ِقبل المنظمات  ،حقوقها مرعیة، على أال تكون على حساب اإلنسان

ولو �انت على حساب حقوق اإلنسان، ومع ذلك �میزون بین  ،لیة �طالبون �حقوق الحیوانالدو 
 و�ین اإلنسان والحیوان، فهم �طالبون �حقوق الحیوان في وقت ینتهكون فیها ،اإلنسان واإلنسان

حقوق اإلنسان. هذه دعاوى مجردة ال حظ لها من النظر، وفي قوانین �عض الدول الغر�یة مؤخًرا 
�عض الحیوان �اإلنسان، مثل القرود في أسبانیا صدر قانون تساوى �اإلنسان، نسأل هللا  ساووا

 السالمة والعافیة. لكنه إخوانهم.
إن هللا �تب اإلحسان على �ل «، وحدیث: »في هرة ر�طتها«"وحدیث تعذیب المرأة  طالب:

لیة عامل �المقاصد األص، الحدیث، إلى أشباه ذلك. فالعامل »مسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
كیف ال ف، -علیه الصالة والسالم-في هذه األمور في نفسه امتثاًال ألمر ر�ه، واقتداًء بنبیه 

لتفت یتكون تصار�ف َمن هذه سبیله عبادًة �لها؟ �خالف من �ان عامًال على حظه، فإنه إنما 
 .إلى حظه أو ما �ان طر�ًقا إلى حظه، وهذا لیس �عبادة على اإلطالق"

ال شك، إذا �ان �عمل وفي نیته أنه �حقق أهدافه الخاصة، ولو تظاهر، ولو أظهر للناس خالف 
إن عمله مباح، �خالف األول الذي �ستحضر عمارة ما  :ذلك فإنه لیس �العبادة، غا�ة ما �قال

 ُأمر �عمارته وتقد�م ما ُأمر بتقد�مه لغیره، فمثل هذا في عبادة. 
 بد إلى هللا�حق هللا أو �حق غیره فیه، والمباح ال ُیتع ح إن لم �خلُ "بل هو عامل في مبا طالب:

ن �ه، و�ن فرضناه قام على حظه من حیث أمره الشارع، فهو عبادة �النسبة إلیه خاصة، و�
 فرضته �ذلك فهو خارج عن داعیة حظه بتلك النسبة.

لوجوب؛ لب إلى أحكام افصل: ومن ذلك أن البناء على المقاصد األصلیة ینقل األعمال في الغا 
إذ المقاصد األصلیة دائرة على حكم الوجوب، من حیث �انت حفًظا لألمور الضرور�ة في 

 .الدین المراعاِة �اتفاق"
�عني لو نظرنا إلى خباز مثًال، خباز هو في األصل مخیر بین أن �كون مخیًرا بین أن �كون 

لوجود التخییر. لكن  ؛الحیثیة �عمل في مباح مزارًعا أو صانًعا أو خباًزا وما أشبه ذلك، ومن هذه
�اعتباره �ساهم في إنقاذ خلق ممن �ستفید من هذا الخبز؛ ألن الخبز ضروري من الضرور�ات، 
من هذه الحیثیة دخل عمله في حیز الوجوب، ال لمعنى أنه �أثم بتر�ه �مفرده، لكن لو تر�ته 
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�ت ما ُ�حتاج إلیه، أثم الجمیع؛ ألن هذه من وتر  ،وتر�ت الصناعة ،األمة �كاملها، تر�ت الزراعة
 ."ینقل األعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب"فروض الكفا�ات. فهذا معنى قوله: 

ه أي عمل مما ینتفع � أو �كون عامًال  اأو �كون صانعً  ااإلنسان مخیر أن �كون مزارعً  أن �عني 
ائرة اإل�احة، ما لم �ستحضر أن هذا المسلمون، هو مخیر، ومن هذه الحیثیة �كون اختیاره في د

العمل الدنیوي أفضل، على حسب ما �قرره أهل العلم في تفضیل الزراعة على غیرها أو تفضیل 
الصناعة أو تفضیل غیرها من األعمال المتعد�ة، المقصود أنها في األصل مباحات ثم صارت 

ال بد منه، ال �النظر إلى  ألنها تحقق الضرور�ات، تحقیق الضرور�ات أمر ؛في حیز الواجبات
 كل شخص �عینه، و�نما �النظر إلى المجموع. 

 إن المقاصد :، أما قلنا"المقاصد األساسیة دائرة على حكم الوجوب"شیخ، لما �قول:  طالب:
 وقد تشمل �عني المستحب؟  ،األصلیة قد تشمل الواجب

  .لكنها مقصد ال حظ لإلنسان فیها
 .......  طالب:

حكم الوجوب �اعتبار العموم، وأنه لو ُترك حفظ هذه الضرورة من الضرور�ات أثم له نظر إلى 
 الناس �لهم؛ ألنه محافظ علیها من الواجبات الكفائیة. 

 .......  طالب:
 أنه إذا قام �ه من �كفي سقط اإلثم عن الباقیین........ 
 كل عمل دنیوي أو......؟ طالب:

 المسلمون. ما �حتاج إلیه، �عني ما �حتاج إلیه
 .......  طالب:

 ن بدون، ما هو مثل الضرور�ات. و عیش�الناس ......... ن �عد و عیش�ال، الناس 
 �عني ما یتوقف علیه حیاة الناس؟  طالب:

 ال أبد، وال حیاة الناس وال حاجة.
 أقصد الضا�ط.......  طالب:

�عاني الناس منه مشقة  وما تمس إلیه الحاجة، �عني ما ،المقصود أنه ما یتعلق �الضرور�ات
 شدیدة. 
قد تقدم "و�ذا �انت �ذلك صارت األعمال الخارجة عن الحظ دائرًة على األمور العامة، و  طالب:

 .أن غیر الواجب �الجزء �صیر واجًبا �الكل"
 ة. نعم. �المجموع، وهذا هو معنى فرض الكفا� "واجًبا"�النسبة لألفراد �كون  "غیر الواجب �الجزء"

ار صوهذا عامل �الكل فیما هو مندوب �الجزء أو مباح �ختل النظام �اختالله، فقد " طالب:
 .عامًال �الوجوب"
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نعم. أصله مباح لوجود التخییر، �ثیر من الناس أثناء التخطیط لمشار�ع �قومون بها �خطط ثم 
 ما �أثم؟ أم �عدل عنه، �أثم 

 ما �أثم. طالب:
 ه ال �جوز له أن �عدل عنه، أما قبل، لكن إذا دخل صارما �أثم، إال إذا تعین األمر علیه فإن

 مساهًما في تحقیق هذا الواجب الكفائي �اعتبار العموم. 
ستلزم فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي ال � ،"فأما البناء على المقاصد التا�عة طالب:

ء ما �الجز مباًحا، فإ الوجوب، فالبناء على المقاصد التا�عة ال �ستلزم الوجوب، فقد �كون العمل
ي الجملة ف و�ما �الكل والجزء مًعا، وأما مباًحا �الجزء مكروًها أو ممنوًعا �الكل، و�یان هذه

 .كتاب األحكام"
كن ، �عني خباز أراد أن �فتح محل �خبز فیه، ل"مباح �الجزء مكروه أو ممنوع �النسبة للكل"

لوجود الضرر، و�ذا  ال قد �كون مكروهً �جواره خباز آخر یتضرر، هو مباح �الجزء، لكن �الك
فإنه قد �صل لدرجة التحر�م؛ ألنه ال ضرر وال  ،ُوجد الضرر في �ضاعة أخرى أو في عمل آخر

 ضرار. 
ه "فصل: ومن ذلك أن المقصد األول إذا تحراه المكلف یتضمن القصد إلى �ل ما قصد طالب:

عامل �ه إنما قصده تلبیة أمر الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن ال
صده قالشارع، إما �عد فهم ما قصد، أو لمجرد امتثال األمر، وعلى �ل تقدیر، فهو قاصد ما 

 .الشارع"
هذا إذا استحضر ذلك، إذا قصد تلبیة أمر الشارع صارت أموره �لها خیر �لها عبادات، واألمور 

 �مقاصدها. 
 .......  طالب:

رزق، ولو ُقدر أن الحي �حاجة إلى عشرة خباز�ن، �حاجة إلى عشرة، ال، ما فیه اعتراض على ال
ثم �عد ذلك ینسحب من السوق �عد أن خسر  ،یتضرر�عض الخباز�ن ن خباز، و عشر  جاءثم 

 غیر متضرر؟ أم واستأجر وفعل وترك وأثث، هذا متضرر  ،على هذا المحل آالت ومعدات
 ....... طالب:

 ، متضرر.نعم
 ول أن �منعه...... ولكن هل لأل طالب:

 . األمر له أن �منع ما �ضر �الناس شخصی�ا ال �منع، لكن ولي
 أحسن هللا إلیك �ا شیخ.......  طالب:

 .نعم
 ........  طالب:



 
 

  
 

=i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F۷==E=
=

٦ 

�النسبة لألكل والشرب إذا وصل اإلنسان إلى حد �كون علیه خطر إذا ترك �جب علیه أن �أكل 
ش، لكن شیخ اإلسالم �النسبة للطب �قول: ال و�جب علیه أن �شرب إذا خشي الموت من العط

هذه  إن العالج واجب. ومن :ال أعلم أحًدا من السلف قال :أعلم سالًفا أوجب العالج، �عني
 :الحیثیة �ختلف، والخالف بین أهل العلم في أفضل األعمال �عني أمور الكسب، منهم من �قول

اء، ألنها مهنة �عض األنبی ؛الصناعة :ن �قول، ومنهم مونفعها متعدٍّ  ،وجاء الحث علیها ،اعةالزر 
 ،لوجود أدلة تخصها ؛الرعي، ومنهم من �قول غیر ذلك من األعمال المتعد�ة :ومنهم من �قول

أن أفضل المكاسب  :و�ن لم تتعرض للصناعات والمهن األخرى. ولكن الذي رجحه ابن القیم
 . -ه الصالة والسالمعلی-�سب النبي ، فهي »وجعل رزقي تحت ظل رمحي«الغنائم: 
 �الم شیخ اإلسالم ابن تیمیة.......  طالب:

 .نعمأوجب العالج 
 هل یدخل في هذا.........  طالب:

 ما �ضر، إذا رفض األمر إلیه ما �أثم.
 ........  طالب:

ال ما �أثم. نعم. إن �ان في تمام عقله ورفض، �قول له: العملیة ضرور�ة و�ال تموت؟ قال: 
 ...أموت، ما 

�ه "و�ذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها وأوالها، وأنه نور ِصرف ال �شو  طالب:
وب وال غرض وال حظ، �ان المتلقي له على هذا الوجه آخًذا له ز�ی�ا وافًیا �امًال، غیر مش

 قاصر عن مراد الشارع، فهو حر أن یترتب الثواب فیه للمكلف على تلك النسبة.
ظ لعمل �الحفال یترتب علیه ذلك �له؛ ألن أخذ األمر والنهي �الحظ أو أخذ ا وأما القصد التا�ع،

قد قصره قصد الحظ عن إطالقه وخص عمومه، فال ینهض نهوض األول. شاهده قاعدة: 
لى الخیل لرجل أجر، ولرجل ستر، وع«: -علیه الصالة والسالم-، وقوله »األعمال �النیات«

 ."»رجل وزر، فأما الذي هي له أجر
وقد �كونون إخوة من أم وأب، أحدهم  ،وقلنا ذلك �اختالف المقاصد، �قتني الخیل ثالثة أشخاص

 یؤجر علیها، وأحدهم �أثم �اقتنائها، وأحدهم ال هذا وال هذا. 
فما  فأما الذي هي له أجر، فرجل ر�طها في سبیل هللا فأطال لها في مرج أو روضة،«" طالب:

 ."»لروضة �ان له حسنات، ولو أنها قطعت طیلها ذلكأصابت في طیلها ذلك المرج أو ا
تستطیع أن ترعى وهي مر�وطة، فلو قطعت هذا  ،�عني حبلها الذي ُر�طت �ه، وهو حبل طو�ل

  .الحبل
 . ، �عني جرت جر�ة أو جر�تین، �ان له أجرها وأجر ما خلفته من أرواث وآثار"»فاستنت شرًفا«"
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 ت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهرفاستنت شرًفا أو شرفین، �ان«"طالب: 
 ."»فشر�ت منه لم یرد أن �سقي �ه، �ان ذلك له حسنات

ها وأجره على نیته العامة ال على األمور التفصیلیة، اآلن یؤجر إذا شر�ت من الماء وهو ال یر�د
 نها إنما ر�طهاأن تشرب، �عني ما نوى أن تشرب لتتقوى فتنفع في الجهاد أكثر، ما نوى هذا، لك

 في األصل للجهاد، فُأجر على النیة العامة أجور هذه األجور الجزئیة. 
 ."فهي له أجر في هذا الوجه من الحدیث لصاحب القصد األول" طالب:

�عني مثال ذلك: لو أن شخًصا اشترى مصحًفا ووضعه في المسجد، هذه النیة العامة أن �قرأ فیه 
ل الصالة أو �عد الصالة، هذه النیة العامة یؤجر علیها. لكن الناس ممن �أتي إلى المسجد قب

ت كونه قرأ فیه في الیوم الواحد اثنان أو ثالثة أو خمسة، هو ما استحضر هذه النیة �حیث یتفاو 
ستحضر ألنه لم �قرأ فیه إال واحد، وغًدا ُ�كتب له أكثر. هو ما ا ؛أجره: الیوم ُ�كتب له �ذا حسنة

له إنما وضعه لُیقرأ فیه، فیؤجر على هذه النیة العامة، و�ل من قرأ فیه ف الز�ادة والنقص هذه،
 أجره، و�ن لم �قصد هذا الشخص �عینه أو هذا القارئ بذاته. 

 "فهي له أجر في هذا الوجه من الحدیث لصاحب القصد األول؛ ألنه قصد �ارتباطها طالب:
 -ام�ا أ�ًضا غیر خاص، ثم قالته عسبیل هللا، وهذا عام غیر خاص، فكان أجره في تصرفا

 ."»ورجل ر�طها تغنًیا وتعفًفا ولم َینس حق هللا«: -علیه الصالة والسالم
ولم ینس «"، �عني �ستغني بها عن غیره و�تعفف بها عن سؤال الناس، "»رجل ر�طها تغنًیا«"

 . ر ذلكاتها إن �انت للتجارة أو غیفیها �النسبة إلى اإلحسان إلیها، أو في ز� "»حق هللا
، فهذا في صاحب الحظ »ولم ینس حق هللا في رقابها وال ظهورها، فهي له ستر«" طالب:

ا وهو حظه، �ان حكمها مقصوًرا على ما قصد، وهو الستر،  المحمود لما قصد وجًها خاص�
نواًء و ورجل ر�طها فخًرا ور�اًء «: -علیه الصالة والسالم-وهو صاحب القصد التا�ع، ثم قال 

وى، ، فهذا في الحظ المذموم المستمد من أصل متا�عة اله»سالم، فهي على ذلك وزرألهل اإل
 .وال �الم فیه هنا"

ذا والثالث متفاوت على حسب ما اقتناها من أجله، إن �ان اقتناها لُیغیر بها على أموال الناس ه
یر بها على له حكم، و�ن �ان اقتناها لیغیر بها على أعراضهم له حكم، و�ن �ان اقتناها لیغ

 أد�انهم �حیث �صدهم عن دینهم هذا أ�ًضا له حكم. 
 المقصود أن مثل هذا یتفاوت تفاوًتا �بیًرا. 

و أ، أو �الصحا�ة ملسو هيلع هللا ىلص"و�جري مجرى العمل �القصد األول االقتداء �أفعال رسول هللا  طالب:
لى نیة نیة عالتا�عین؛ ألن ما قصدوا �شمله قصد المقتدي في االقتداء، وشاهده اإلحالة في ال
، فكان ملسو هيلع هللا ىلصالمقتدى �ه، �ما في قول �عض الصحا�ة في إحرامه: �ما أحرم �ه رسول هللا 

 .حجه في الحكم �ذلك �كون في غیره من األعمال"
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علیه الصالة -لما جاء من الیمن قال: لبیك �إهالل �إهالل النبي  -رضي هللا عنه-نعم. علي 
علیه -علي. فوقع حج علي مطا�ًقا لحج النبي ، وأبو موسى �ذلك قال مثل ما قال -والسالم

 ألنه لم �سق الهدي. ؛ألنه ساق الهدي، وأما أبو موسى فُأمر �التحلل لعمرة ؛-الصالة والسالم
فهذا �االقتداء مع أنه أحال في عبادة شرعیة تجب لها النیة ولم �خصص ما أراد من �اب 

أهللت �ما  -وهو من طالب العلم-هللت اإلحالة على من ُ�قتدى �ه. لكن لو أن شخًصا قال: أ 
د، ال؟ �ختلف �اختالف المقاصأم أهلت �ه أمي مثًال، وأمه عامیة ال ُ�قتدى بها. ینفعه مثل هذا 

لها  و�كون مرافًقا ،إن �ان قصده لیقع عمله مطا�ًقا لعمل أمه �حیث ال تتقدم علیه وال تتأخر عنه
 شرعي؟ � لیسم أفي المواقع والمشاعر، هذا قصد شرعي، شرعي 

 شرعي. طالب:
نعم، �عني لو أن أمه أهلت �ما یلزم فیه من العمل أكثر أو أقل، لحصل في ذلك علیها حرج، 

وهو  ،فهو یر�د أن یرفع الحرج بهذا اإلهالل، وهي لیست ممن ُ�قتدى بها، لكنه لحظ أمًرا آخر
لحظ أمر شرعي،  وهو الرفق �أمه، هل نقول إن هذا صحیح أو غیر صحیح؟ هو ،أمر شرعي

. ولذا نقول: لو أنه -علیه الصالة والسالم-ووجد اإلطالق �غض النظر عن �ونه �إهالل النبي 
 ما �صح؟ أم قال: أهللت �إهالل �إهالل فالن وفالن لم �حج هذه السنة، �صح 

 ما ینعقد. طالب:
 و�لزمه ما یلزمه؟ ،أحرم قبل المیقات :ما ینعقد؟ �عني لو دخل مكة قلنا

 ما أهل. ب:طال
 ؟ ماذا

  ما ینعقد،........ طالب:
 حسب ظنه؟ هو على حسب ظنه، أو نقول: ینعقد و�نصرف إلى أكمل األنساك؟ �أو نقول: 

 ....... : إن �ان �ظنطالب
 تار�ه �الر�اض مثل ما أهل ما أهل، عنده خبر أنه ما أهل. هو �ظنه، أجل علمه، 

 .......  طالب:
 ؟ نعم

 ....... طالب:
 ال �ستطیعون االستدالل�صلوا إلى األحكام �أنفسهم، و  أن امة فرضهم التقلید، ال �ستطیعون الع

 .لكل مسألة
أم طالب: �عني االنعقاد یؤخذ ممكن یؤخذ من حدیث شبرمة �ا شیخ الذي لبى عن شبرمة، 

 ذاك �ان عند.... 
 هذا غیَّر في المكان، ُأمر أن �غیر فغیر.
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 .في المكان طالب:
 نعم. 
فت "فصل: ومن ذلك أن العمل على المقاصد األصلیة ُ�صیِّر الطاعة أعظم، و�ذا خول ب:طال

یع كانت معصیتها أعظم. أما األول: فألن العامل على وفقها عامل على اإلصالح العام لجم
على  الخلق، والدفع عنهم على اإلطالق؛ ألنه إما قاصد لجمیع ذلك �الفعل، و�ما قاصر نفسه

ى �ل لذي یدخل قصده �ل ما قصده الشارع بذلك األمر، و�ذا فعل ذلك جوزي علامتثال األمر ا
نفس أحیاها، وعلى �ل مصلحة عامة قصدها، وال شك في عظم هذا العمل، ولذلك �ان من 

ي أحیا النفس فكأنما أحیا الناس جمیًعا، و�ان العاِلم �ستغفر له �ل شيء حتى الحوت ف
النیات، �وفقه، فإنما یبلغ ثوا�ه مبلغ قصده؛ ألن األعمال  الماء، �خالف ما إذا لم �عمل على

ان ذلك، فمتى �ان قصده أعم، �ان أجره أعظم، ومتى لم َ�ُعمَّ قصده، لم �كن أجره إال على وز 
 .وهو ظاهر"

، واألمور �مقاصدها، �قدر ما تقصد من الخیر �كون لك األجر؛ ولذا »و�نما لكل امرئ ما نوى «
ي أن اإلنسان �عمل �طاعة هللا ستین أو سبعین أو ثمانین سنة أو خمسین فالمسألة العظمى وه

 أو أكثر أو أقل، ثم �جازى على ذلك الثواب العظیم األبدي الدائم. �عني قد �قول قائل: لماذا
الذي عاش ستین ال ُینعم ستین فقط، لماذا ال ُینعم ستین فقط �قدر ما عمل؟ ومن عاش ثمانین 

جر: [الح یُن}{َحتَّى َ�ْأِتَیَك اْلَیقِ ا؟ نقول: نیته االستمرار في الطاعة حتى یوقف ُینعم ثمانین، وهكذ
هذه المدة أو أكثر، استصحب هذه  -جل وعال-في نیته أن یتعبد هلل فر ألف سنة ]، ولو ُعمِّ ٩٩

سبعین سنة  ،النیة فجوزي �النعیم المقیم. وفي مقابله الكافر الذي عمل �المعصیة ستین سنة
ین سنة، أنه �جازى �العذاب األبدي السرمدي، لماذا ال �جازى �قدر ما عصى؟ هو في نیته ثمان

 .ذلكبشرك وهذه المخالفات فجوزي أن �ستمر على هذا ال
 ....... �عض المسلمین طالب:

 ال ال ال، هذا في شرط القبول، هذا في أصل شرط القبول قبول العمل، شرط القبول ال بد فیه من
، فإن اجتمع -علیه الصالة والسالم-وصواً�ا على سنة النبي  ،-جل وعال-ًصا هلل أن �كون خال

 الشرطان تم القبول.
 .......  طالب:

 ال أنا ما أقصد..
"وأما الثاني: فإن العامل على مخالفتها عامل على اإلفساد العام، وهو مضاد للعامل  طالب:

�عظم �ه األجر، فالعامل على ضده �عظم على اإلصالح العام، وقد مر أن قصد اإلصالح العام 
�ه وزره، ولذلك �ان على ابن آدم أو ابن آدم األول �فل من وزر �ل من قتل النفس 
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من سن «المحترمة؛ ألنه أول من سن القتل، و�ان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جمیًعا، و
 ."»سنًة سیئًة، �ان علیه وزرها ووزر من عمل بها

لیحذر طالب العلم أن �كون قدوة سیئة للناس، ولیحرص على أن �كون قدوة ولهذا وعلى هذا ف
إضافة إلى أجره، فال �كون قدوة سیئة للناس �حیث  ،صالحة للناس لیكتب له أجور من �قتدي �ه

ا �قوله  و أُتكتب علیه األوزار واآلثام وهو ال �شعر، �كون داعیة �قوله وفعله، وال �كون صاد�
 �فعله.
  الناس....... �عض طالب:

 هذا.
 ......  طالب:

 ال ال ال، هذا ما تاب، هذا مفرط؛ ألنه مأمور �التو�ة اآلن، تجب التو�ة فوًرا.. 
 ......  طالب:

 ؟ ماذا
 ......  طالب:

 �حتسب، لماذا ال �حتسب؟ ، نعم
"فصل: ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا ُتتبعت  طالب:

خالفتها، ت راجعًة إلى اعتبار المقاصد األصلیة، و�بائر الذنوب إذا اعُتبرت وُوجدت في مُوجد
طرًدا إن مو�تبین لك ذلك �النظر في الكبائر المنصوص علیها وما ُألحق بها قیاًسا، فإنك تجده 

 .شاء هللا"
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 .........  طالب:
 ما هو �أمر وجوب وال استحباب. ،، لكنه أمر إ�احة»تداووا«ه: نعم، لو قلت ألمر �

 ........  طالب:
 .-علیه الصالة والسالم-كما یتعاطى المباحات، �ما یتعاطى المباحات 

 ........  طالب:
 أمر إ�احة. ،أمر إ�احة

 شیخ هذا........  طالب:
وقلد من تبرأ الذمة بتقلیده  ورأى الناس �سعون  ،على �ل حال إذا �ان على ظنه أنه سعي جائز

 ما علیه شيء.
 
 


