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ا محمد وعلى آله السالم علیكم. الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبین
 وصحبه أجمعین.

فق "المسالة السادسة: العمل إذا وقع على و : -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف اإلمام الشاطبي 
ال المتثال بالمقاصد التا�عة، فال �خلو أن تصاحبه المقاصد األصلیة أو ال. فأما األول؛ فعمل �ا

احبة إما ل �الحظ والهوى مجرًدا. والمصوأما الثاني؛ فعم إشكال، و�ن �ان سعًیا في حظ النفس.
 .�الفعل، ومثاله"

مصاحبته المقاصد األصلیة �كون األصل فیه أنه لحظ النفس، فإن صاحب حظ النفس مقصد 
وأنه یؤجر علیه، لكن إذا تجرد عن  ،، فهذا ال إشكال فیه-جل وعال-أصلي یبتغى �ه وجه هللا 

؛ ألن النفس تهواه وتمیل إلیه دون حث من ذلك، حظ النفس تجرد فال شك أنه عمل �الهوى 
 الشارع.. 

، أو هذا "والمصاحبة إما �الفعل، ومثاله أن �قول مثًال: هذا المأكول، أو هذا الملبوس طالب:
ه مأذون وأعمل �استجال�ه؛ ألن ،الملموس، أ�اح لي الشرع االستمتاع �ه، فأنا أستمتع �المباح

، لكن ي التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فیهفیه، و�ما �القوة ومثاله: أن یدخل ف
 .نفس اإلذن لم �خطر بباله"

ات القوة القر�بة من الفعل، فالذي یتناول المباح :له الفعل، وشيء �قال له :إًذا هنا شيء �قال
 ولو لم یؤذن فیه لم �قر�ه؛ هذا یؤذن على هذه ،مستحضًرا أن هذا مأذون له شرًعا في استعماله

لكنه عدل عن المحرمات،  ،ة، وشخص �ستعمل المباحات من غیر استحضار لهذه النیةالنی
ن عدوله عن المحرمات إلى المباحات أ�ًضا هذا استحضار �القوة القر�بة من الفعل، �عني الفعل أ

لو ألنه مأذون له، و  ؛تكون النیة موجودة في �اله حینما استعمل هذا المباح، استعمل هذا المباح
ن فیه لم �قر�ه، استحضار مثل هذا ال شك أنه یؤجر علیه، عدول المكلف عن المحرم إلى لم یؤذ

، المباح؛ هذا استحضار �القوة القر�بة من الفعل و�ن لم من الفعل. لكن بین النیة و�ین الغفلة
 بینهما تضاد، �عني غفل عن النیة الصالحة، نعم هو لو �ان محرًما ما قرب منه وال تناوله وال

تعمله، هذا �ونه �شتغل �المباح عن المحرمات من غیر أن �خطر المحرم بباله ومن غیر أن اس
إنه متقرب  :تخطر نیة التقرب �فعل المباح على �اله، هذا یؤجر علیه أو ال یؤجر؟ هل نقول

نه ه أ، �كفیال له وال علیه اوال هذا �خرج �فافً  ،إنه ما دام ال هذا :�القوة القر�بة من الفعل أو نقول
 وتعجله في دنیاه؟  ،استمتع بهذا المباح

مباح كالمه یدل على أن ما �القوة القر�بة من الفعل ُیلحق �الفعل، �عني اإلنسان حینما �ستعمل ال
 .: أوًال أنه مأذون له �ه شرًعاا�ستحضر أمورً 

 .-جل وعال-أنه یتقرب �ه إلى هللا  :الثاني 
 . أنه �ستغني �ه عما حرم هللا :الثالث 
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هذه أمور إذا استحضرها اإلنسان فحظه وافر من األجر، لكن إذا استحضر �عضها دون �عض 
ه ولم �ستحضر أنه ینشغل �ه عن محرم، أو لكونه �ستمتع �ه و�تقوى � ،�ه فقط اإما لكونه مأذونً 
كل له نصیبه ف�غض النظر عن �ونه ینشغل �ه عما حرم هللا علیه،  -جل وعال-على طاعة هللا 

 . رهذه األمو من 
هذا في "و�نما خطر له أن هذا ُیتوصل إلیه من الطر�ق الفالني، فإذا توصل إلیه منه ف طالب:

ل حبة �الفعالحكم األول، إذا �ان الطر�ق التي ُتوِصل إلى المباح من جهته مباًحا إال أن المصا
 .أعلى، و�جري غیر المباح مجراه في الصورتین"

واجب، المستحب، المكروه، المحرم، �لها یؤجر فیها �قدر نیته ، ال"�جري غیر المباح"نعم. 
 . لقر�بة من الفعل على ضوء ما تقدمالمصاحبة له �الفعل، أو �القوة ا

، م �كن �ذلكأنه لو ل "فإذا تقرر هذا، فبیان �ونه عامًال �الحظ واالمتثال أمران؛ أحدهما: طالب:
 لقصد في تصرفه مجرد امتثال األمر، منلم �جز ألحد أن یتصرف في أمر عادي حتى �كون ا

 .غیر سعي في حظ نفسه وال قصد في ذلك"
احة. لما ینتفع �ه اإلنسان، هذه أمور مب ،�عني مصاحبة هذه األمور المباحة لما ینتفع �ه اإلنسان

كون اإلنسان �عدل عن الحرام إلى المباح، و�ونه �متثل فیها هذا الحكم الشرعي الذي هو 
حة نه �ستعین بها على طاعة هللا؛ هذه أمور مفروغ منها. لكن �ون هذه األمور المبااإل�احة، و�و 

فیها نفع دنیوي یؤثر في هذا القصد وفي هذه النیة أو ال؟ �عني أنت عدلت من الحنظل إلى 
وهذا  ،السكر لماذا؟ هل هما مستو�ان عندك؟ لیسا �مستو�ین، أنت عدلت ألن هذا تتلذذ �ه

ما یؤثر؟ �عني �ونها أم نفع المعجل هل یؤثر على القصد األصلي؟ یؤثر تتضرر �ه، هذا ال
 اإلنسان في دنیاه مؤثر على النیة األصلیة أو غیر مؤثر؟ ال یؤثر، لوه تشتمل على ما ینتفع �

 .فیها -جل وعال-كانت مؤثرة لما جعله هللا 
نیوي، �عني �ون ونظیر ذلك ما جاء مع الترغیب في �عض األعمال أو األقوال من نفع د 

هذا  ،وخوًفا من غضبه وعقا�ه ،وأمر رسوله -جل وعال-اإلنسان �صل رحمه امتثاًال ألمر هللا 
و�بسط له في  ،من سره أن ینسأ له في أجله«هو األصل، لكنه �ونه یلتفت إلى ما جاء �الخبر: 

لما ُنص علیه من ِقبل  ما یؤثر؟ ال یؤثر، لماذا؟ ألنه لو �ان مؤثًراأم ، هذا یؤثر في النیة »رزقه
إضافة إلى القصد األصلي، و�ال فیكون األمر فیه  ،لیقصد ؛الشارع، ونص علیه من قبل الشارع

إن  :ال تقصده، هذا. مثل ما قالوا :استحاله، �عني �ونك ترغب في شيء تذ�ره �حرفه ثم تقول
نیة أصلها مقصودة، قصد النیة مستحیل، �عني لو أمر الناس، �لف الناس أن �قصدوا النیة، ال

 ذهبت إال بنیة االمتثال، �عني أنت -جل وعال-�عني أنت ما عملت هذا العمل متقرً�ا �ه إال هللا 
النیة موجودة، فكونك توجد الموجود مستحیل، ولذا شرطوا في الواجب  ،إلى المواضئ وتوضأت
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إذا �ان موجوًدا ال  ما �جب فعله أن �كون معدوًما، أما إذا �ان موجوًدا فال �مكن أن یوجد،
 .�مكن أن �كون موجوًدا

�عني إنسان صلى صالة مجزئة مسقطة للطلب، فیقال له: صل، �قول: صلیت! �جب علیك أن  
تصلي الظهر؟ صلیت. إ�جاد الموجود مستحیل، لكن الذي ُ�طلب وجوده هو المعدوم، فكونك 

الشرع تالحظه فیكون  توجد نیة موجودة هذا مستحیل، و�ونك أ�ًضا تنصرف عن شيء جعلك
و�نسأ له في  ،من سره أن یبسط في رزقه«هذا من �اب التناقض، �عني أنت جاء في الخبر: 

جل  -، اجعل نیتك خالصة هلل-جل وعال- ها خالصة هلل، نقول: ال تستحضر هذا، خل»أثره
ا ال ، اترك أمر الدنیا. الشارع جعلني ألحظه؛ ولذلك نص علیه، فكیف �صرفني عنه؟ هذ-وعال

 �مكن أن �حصل. 
ال تنظر إلى مسألة جنة أو نار! �عني  -جل وعال-مما ُیذ�ر عند �عض الطوائف أنك تعبد هللا و 

م من شأنها ل من أمرها ،لماذا ُذكرت الجنة وعظِّ إال أن قصدها ال یؤثر،  ؟وذ�رت النار وهوِّ
ْك ًحا َوَال ُ�ْشرِ ًال َصالِ �ِِّه َفْلَیْعَمْل َعمَ {َفَمْن َ�اَن َیْرُجو ِلَقاَء رَ �ستدلون �آخر آ�ة في سورة الكهف: 

ل: هذا ار. نقو ]، �قولون: ال یلتفت ال إلى جنة وال إلى ن١١٠[الكهف:  ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحًدا}
 �جوز االلتفات إلیها لما ُذكرت في النصوص.  مستحیل، ولوال أنه

نار وااللتفات إلى ال ،ذاتها بدون موجدهااألمر الثاني أن االلتفات للجنة هل هو التفات للجنة ل
لذاتها بدون موجدها؟ هذا ال �مكن، �عني إذا رأیت شخًصا بیده عصا أو سیف، أنت تخاف من 
السیف أو من بیده السیف؟ من بیده السیف، أنت ال تخاف من السیف، أنت ال تخاف من 

نار، وتخاف أ�ًضا وترجو من السیف. فأنت ال تخاف من النار لذاتها، إنما تخاف ممن �عذب �ال
 . هذا النعیم المقیم في دار �رامته�منحك 
"أحدهما: أنه لو لم �كن �ذلك لم �جز ألحد أن یتصرف في أمر عادي حتى �كون  طالب:

 القصد في تصرفه مجرد امتثال األمر، من غیر سعي في حظ نفسه وال قصد في ذلك، بل �ان
ن و�عمل على هذا القصد المجرد م ،حضر هذه النیة�متنع للمضطر أن �أكل المیتة حتى �ست

 .الحظ، وهذا غیر صحیح �اتفاق"
العكس، �عني لو حصل األكل من المیتة �حضور المذ�اة، لو حصل األمر الشرعي �األكل من 

ي �أكلها الناس من غیر المسلمین وال �فرقون بینها و�ین تمیتة التي تغیرت، �عني المیتة الال
جبلة قد تدعو إلیه. لكن األكل من المیتة المتغیرة التي تكرهها النفوس وتعافها المذ�اة، هذا ال

و�جوارها مذ�اة طیبة. �عني لو ُأمر شرًعا أن �أكل من هذه المیتة، استحضاره لنیة االمتثال 
حتمي، لماذا؟ ألنه ال یوجد لهذا الفعل ما یدفعه من غر�زة وطبیعة وجبلة، لكن أكل المیتة 

لیكون أجره أوفر،  ؛غفل؛ ألن همه �قاء نفسه، �قاء النفس، ومع ذلك علیه أن �متثلللمضطر قد �
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لكنه دون المقصد  ،فهو أ�ًضا مقصد شرعي ،و�ذا قصد �قاء النفس و�قاُء النفس مطلوب شرًعا
 الذي هو أصل ما ُأمر �ه واالمتثال.

 و�دل على االمتثال أنه ال �أكل إال ما یبقي نفسه منها. طالب:
ذه المسألة معروفة عند أهل مسألة خالفیة هل �شبع أو ال �شبع، أو یتزود أو ال یتزود؟ ههذه 
 . العلم

 .......  طالب:
ألمر ثالثة أمور: قصد المباح وأنه مأذون له فیه شرًعا، ا ،ال، هو عندك ثالث نوا�ا مثل ما ذ�رنا

 ، والثالث؟ -جل وعال-الثاني التقرب �ه إلى هللا 
 اء �ه عن الحرام.االستغن طالب:

االستغناء �ه عن الحرام، هذه نیته قد تز�د؛ ألن �عض الناس یوفق الستحضار أمور أكثر من 
�عض، فإذا استحضر األمور مكتملة �ان أجره أوفر، ومتى نقص من هذه األمور. مثل مقاصد 

لح التي النكاح: الناس یتفاوتون في أغراضهم وأهدافهم، منهم من �ستحضر جمیع الحكم والمصا
 فیؤجر �قدرها، ومنهم من همه شيء واحد یؤجر �قدره. ،من أجلها ُشرع النكاح

 .......  طالب:
�احة، في الفعل نیة االمتثال لهذه اإل :إذا �ان فعله للمباح مقروًنا �القوة القر�بة من الفعل، قلنا

 فعل هو غافل عن هذهقرارته هو استحضر هذه النیة، في الصورة الثانیة في القوة القر�بة من ال
النیة بلفظها، لكن معناها موجود أنها لو �انت، �عني مضمونه: أنها لو �انت محرمة ما اقترب 

 منها.
 .......  طالب:
 كیف؟ 
 .......  طالب:

األمور  هذه أمور النوا�ا أمور خفیة والمقاصد، �عني تختلف وتتباین بین الناس تبایًنا تام�ا، فهذه
 قلبك من امتثال ومن استعانة ومن غفلة عما حرم هللا �كون أجرك أوفر. قد ال �قدر ما �قرب في

 ألنه مأذون فیه شرًعا، إنما عدولك عن المحرم، نعم، ؛تستحضر النیة �حروفها، أنك تستعمل هذا
عدولك عن المحرم إلیه هو في ذاته نیة، لكن لیست مثل النیة المستحضرة بدقة، �عني قر�بة من 

 الفعل. 
عمال "ولم �أمر هللا تعالى وال رسوله �شيء من ذلك، وال نهى عن قصد الحظوظ في األ ب:طال

حظ العاد�ة على حال، مع قصد الشارع لإلخالص في األعمال وعدم التشر�ك فیها، وأن ال یل
أصل  فیها غیر هللا تعالى، فدل على أن القصد للحظ في األعمال إذا �انت عاد�ًة ال ینافي

 .األعمال"
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ني مثل ما ذ�رنا في األمور التي فیها مصالح قر�بة، ودلت النصوص علیها أو دلت طبیعتها �ع
 . لیها، مثل ما مثلنا �الحلو والمرع

یها؟ "فإن قیل: �یف یتأتى قصد الشارع لإلخالص في األعمال العاد�ة وعدم التشر�ك ف طالب:
د بها عمل جاهلي، وال قیل: معنى ذلك أن تكون معمولًة على مقتضى المشروع، ال ُ�قص

ر، اختراع شیطاني، وال تشبُّه �غیر أهل الملة، �شرب الماء أو العسل في صورة شرب الخم
اهاة وأكل ما ُصنع لتعظیم أعیاد الیهود أو النصارى و�ن صنعه المسلم، أو ما ُذ�ح على مض

بن شهاب الجاهلیة، وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظیم الشرك. �ما روى ابن حبیب عن ا
ن عند أنه ذ�ر له أن إبراهیم بن هشام بن إسماعیل المخزومي أجرى عیًنا، فقال له المهندسو

ا. ظهور الماء: لو أهرقت علیها دًما �ان أحرى أن ال تغیض وال تهور فتقتل من �عمل فیه
 .فنحر جزائر حین أرسل الماء"

ر ، نعم، تكون �قدترب منها""ال تغیض وال تهور وال تز�د في فورانها فتقتل من �قعندي: 
 الحاجة.
نها فجرى مختلًطا �الدم، وأمر فصنع له وألصحا�ه م ،"فنحر جزائر حین ُأرسل الماء طالب:

ع، ما طعام، فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بین العمال فیها، فقال ابن شهاب: بئس �هللا ما صن
هذا  أن یذ�ح للجن؛ ألن مثل نهى ملسو هيلع هللا ىلصحل له نحرها وال األكل منها، أَما بلغه أن رسول هللا 

 .لما ُذ�ح على النصب وسائر ما أهل لغیر هللا �ه" و�ن ذ�ر اسم هللا علیه مضاهٍ 
و�ذ�ح ما ُأمر بذ�حه من أجل أن �خرج الماء �قدر الحاجة من  ،�عني �ونه یلحظ هذا الملحظ

لها تكون على وال ضرر �سبب الز�ادة، ما الذي �جع ،غیر ز�ادة وال نقص وال ضرر �سبب القلة
وأن الذ�ح إنما هو  ،-جل وعال-، إن استحضر أنه هو هللا -جل وعال-هذا المستوى؟ هو هللا 

هو الذي  -جل وعال-، �ختلف عما إذا قصد بذلك، لم یلحظ أن هللا -جل وعال-لشكر هللا 
جل  -الصفة شكًرا هلل �جعلها على هذه الصفة ولم یتقرب إلى هللا بهذه الذ�ائح لتكون على هذه

 بذل سبب؟ أم الذي جعلها. �ونه یذ�ح قبل أن تكون، هذا دلیل على أنه شكر  -وعال
 بذل سبب. طالب:

نعم. بذل سبب، یدل على أنه بذل سبًبا. لكن لو مشت لمدة سنة على وجه ال ز�ادة وال نقص ثم 
 كال؟ ما فیه إشأم ووزع على الفقراء والمساكین، فیه إشكال  ،-جل وعال-ذ�ح شكًرا هلل 

 ما فیه إشكال. طالب:
ووجدت على المطلوب، فهذه  ،ما فیه إشكال، �عني �عد سنة ُجر�ت -جل وعال-نعم. شكًرا هلل 

، لكن �ونه یذ�ح قبل ذلك لتكون هذا سبب، وهل هو -جل وعال-نعمة حصلت له �شكر هللا 
نما هو سبب شرعي أو عادي لتكون على هذا المستوى؟ لیس �سبب ال شرعي وال عادي، و�

 . إذا ذ�ح لتكون، هذا هو محض الشركمحض الشرك 
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نهما م"و�ذلك جاء النهي عن معاقرة األعراب، وهي أن یتبارى الرجالن فیعقر �ل واحد  طالب:
 .�جاود �ه صاحبه، فأكثرهما عقًرا أجودهما"

 . ةو�نما هو للمباها ،، ما ُذ�ح هلل وال ُقصد �ه التقرب إلى هللا-جل وعال-�عني ال هلل 
ه عادة �ألنه مما أهل لغیر هللا �ه، قال الخطابي: وفي معناه ما جرت  ؛"ُنهي عن أكله طالب:

دد الناس من ذ�ح الحیوان �حضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حوادث یتج
 .لهم، وفي نحو ذلك من األمور"

ضیافة من غیر ز�ادة فیما على �عني فرق بین أن ُیذ�ح للملوك والرؤساء من �اب اإلكرام وال
هذا ما فیه إشكال، وما ُیذ�ح  ،الكفا�ة فیدخل في حیز السرف، هذا شيء مما ُیذ�ح للضیافة

م ولم ُیلحظ فیه الضیافة، �عني ُجعل سبب الذ�ح هو القدوم ال اإلكرا ،�مناسبة قدومهم
 . واالستضافة، فهذا من هذا النوع

هما ، و »عن طعام المتبار�ین أن یؤ�ل -الصالة والسالمعلیه -نهى «"وخرج أبو داود:  طالب:
ح على المتعارضان لُیرى أیهما �غلب صاحبه، فهذا وما �ان نحوه إنما ُشرع على جهة أن ُیذ�

ا لغیر المشروع �قصد مجرد األكل، فإذا ِز�د فیه هذا القصد، �ان تشر�ًكا في المشروع، ولحظً 
 .ابا من ابن عتیت تعالى، وعلى هذا وقعت الفأْمر هللا

 من ابن عتَّاب.
هو  �ه، و بنهیه عن أكل اللحوم في النیروز، وقوله فیها: إنها مما ُأهل لغیر هللا من ابن عتَّاب

 �اب واسع. 
ائر والثاني: أنه لو �ان قصد الحظ مما ینافي األعمال العاد�ة، لكان العمل �الطاعات وس

 طل قطًعا،عمًال �غیر الحق، وذلك �ا ،خول النارأو خوًفا من د ،العبادات رجاًء في دخول الجنة
 .ظ"حفیبطل ما یلزم عنه. أما بیان المالزمة؛ فألن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في 

و�كون المذبوح ألكثر من قصد، اجتمعت أضحیة  ،�عني ال یدخل مثل هذا ما ُ�عرف �التداخل
 -جل وعال-�لها مما ُیتقرب �ه إلى هللا وعقیقة، اجتمع �فارات �قصد بها أكثر من شيء، هذه 

هذا تشر�ك، لكن لو جاءه ضیف ثم ذ�ح عقیقة  :سواء �انت بنیة واحدة أو بنیات، ال یدخل فنقول
وقدمها لهذا الضیف من غیر أن �خبره، والضیف والحضور �لهم �ظنون أنها إنما ُقدمت  ،لولده

هذه عقیقة  :�عض الناس، �عني إن قال وهي في األصل عقیقة، وهذا �فعله ،إلكرام هذا الضیف
هي هذا ما فیه إشكال، لكن ُتقدم على أنها ضیافة ُ�مدح بها و  ،ولدي فالن أو بنتي فالنة ،لفالن

 . حینئذ ال یبرأ من العتب حتى یبینفي الحقیقة عقیقة، تكون النیة فیها ما فیها، و 
لنار سعي في حظ، ال فرق بینه ن طلب الجنة أو الهرب من األ "أما بیان المالزمة، ف طالب:

وأذن له فیه من حیث هو حظ، إال أن أحدهما  ،و�ین طلب االستمتاع �ما أ�احه له الشارع
�التعجیل والتأجیل في الدنیا ال  ،واآلخر آجل، والتعجیل والتأجیل في المسألة طردي ،عاجل
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ولما �ان ، �كونه سائًغامنافسة فیها، ولما �ان طلب الحظ اآلجل سائًغا �ان طلب العاجل أولى 
 ."�كونه سائًغا آلجل سائًغا �ان طلب العاجل أولىطلب الحظ ا

س مثل النعیم في الجنة، �عني �عض النا "الحظ اآلجل"، "ولما �ان طلب الحظ اآلجل سائًغا"
 و�تلذذ �ما فیها، غافًال عن �ونه �عمل �ما یرضي هللا ،�جعل همه في أموره �لها أن یدخل الجنة

و�قر�ه إلیه، وُوجد دورة تتعلق �الجنة وأحكامها وُ�تب عنوان الدورة: غایتي!  ،-وعالجل -
�اإلعالنات موجود، ُ�تب: غایتي، وأنا تكلمت في بدا�ة ما �خصني من أحكام الجنة عن هذا 

جل -مع استحضار ما جعله هللا  ،-جل وعال-ألن الغا�ة هي رضا هللا  ؛العنوان، وأنه �ختلف
لهذه الغا�ة من النعیم المقیم والخالص من العذاب. �عض الناس �ستحضر في  نتیجة -وعال

وال عنده أكثر من هذا؛ ألن همه أو جل همه وقصده  ،عبادته أنه �حصل في الجنة على الحور
لما ُنص علیه.  ،لوال أنه مأذون �ه ،النساء، وجاء في أوصاف الحور ما �غري بهن، وهذا قصد

ة أولى من جعِل التلذذ �النظر إلى وجه هللا الكر�م الذي هو أعظم ما لكن هل جعُل الحور غا�
في دار �رامته أولى ما  -جل وعال-ُیتلذذ �ه �الجنة، أیهما أولى؟ ال شك أن النظر إلى هللا 
 ینبغي أن ُ�جعل نصب العینین، وما �أتي من ذلك تبع له. 

لب ط، نقول: أولى �كونه سائًغا""ولما �ان طلب الحظ اآلجل سائًغا �ان طلب العاجل أولى 
العاجل في أمور، في امتثال األوامر الشرعیة إذا �ان مما ُنص علیه ال یؤثر، و�ذا �ان غیر 

ة منصوص علیه فإنه یؤثر، ولو �ان ال یؤثر لما ُنص علیه. أما في أمور الدنیا والمقاصد التبعی
 . الحظ للنفس، فهذا ال یؤثر مطلًقاالتي ُ�قصد فیها 

 ........  ب:طال
 هذا قصد االمتثال. نعم. 

 ........  طالب:
 ال، ما تداخل؛ ألنه ُ�ظهر للناس أن هذه العقیقة إنما هي لهذا الضیف، نظیر لو أن شخًصا مثل

 والواقع لیس �قر�ة، �عني مثل هذا ،ما نذ�ره في مثال إظهار خالف ما في الواقع، الظاهر قر�ة
السماط  وجعلوفیه تمر وقهوة وسماط وأشیاء وماء،  ،معه �یسو  ،الیوم لو أن شخًصا دخل اآلن

كم تفضلوا هللا �حییكم وهو ما صام، هو یر�د إكرامكم بهذا، إكرام :وانتظر حتى یؤذن وقال ،�جهة
على هذه  -جل وعال-ما فیه شك أنه قر�ة و�ؤجر علیه، لكن إظهاره أن هذا التقرب إلى هللا 

ناسب للواقع أو غیر مناسب؟ الظاهر أنه صائم وهو غیر صائم؛ ، هل هو مالكیفیة وهذه الطر�قة
 ألن هذه أمور وخفا�ا ودقائق، األكل المسجد مباح، واالنتظار إلى األذان أ�ًضا مباح، ال أحد

إذا  یلزمه �أن �أكل قبل األذان، ال أحد یلزمه، �قال: �هللا ما أنا محتاج إلى األكل والشرب إال
ذا بهذا دلیل على أنك تظهر للناس خالف ما تبطن، فُیذم من هذه أذن، نقول: �ونك تقرن ه

 الحیثیة. 
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ة واألصل أنهم �كرمون، �عني لو ذ�ح هذه العقیق ،�عني قدموا من �عید ،فإذا قدم العقیقة لضیوف
تدعى وقدمها ألناس �كرمهم بها ولم تجر العادة �أنهم ُ�كَرمون على هذه الطر�قة، ذ�ح العقیقة واس

تبعد ؛ ألن النیات تقرب و اقر�بً  اواألقارب و�ذا وعزمهم، �عني أقل مما لو أكرم بها ضیفً الجیران 
نه أذ�ح الذبیح وعزم الجیران واألقارب و�ذا؟ �عرفون  لماذاعن المقصود، �عني بیتسائلون الناس: 

 ما جرت عادته بذلك، لكن جرت عادته أنه إذا جاء ضیف �كرمه غر�ب هنا یؤثر. 
جنة، �طالن التالي، فإن القرآن قد جاء �أن من عمل جوزي، واعملوا یدخلكم ال"وأما  طالب:

 ذا بال شكواتر�وا تدخلوا الجنة، وال تعملوا �ذا فتدخلوا النار، ومن �عمل �ذا ُ�جز �كذا، وه
�ًرا تحر�ض على العمل �حظوظ النفوس، فلو �ان طلب الحظ قادًحا في العمل، لكان القرآن مذ

 كان ملسو هيلع هللا ىلصعمل، وذلك �اطل �اتفاق، فكذلك ما یلزم عنه. وأ�ًضا، فإن النبي �ما �قدح في ال
ر من �سأل عن العمل الذي یدخل الجنة وُ�بعد من النار، فیخبر �ه من غیر احتراز وال تحذی

َجَزاًء ُكْم ُنِر�ُد ِمنْ   َال للااَِّ {ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه طلب الحظ في ذلك، وقد أخبر هللا تعالى عمن قال: 
 ."]١٠اإلنسان: [ ُبوًسا َقْمَطِر�ًرا}{ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َر�َِّنا َیْوًما عَ ]، �قولهم: ٩[اإلنسان:  َوَال ُشُكوًرا}

 َال ُنِر�ُد ِه للااَِّ {ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوجْ �عني هذه غا�ة ما �كرم �ه وما �طعم �ه من �حتاج إلى الطعام: 
خرج هذا  ]، لو أن شخًصا قدم إلى بلده غر�ٌب، فأكرمه،٩[اإلنسان:  ُشُكوًرا}ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال 

الغر�ب من عنده �سبه و�ذمه، وآخر خرج منه �مدحه و�ثني علیه، إن تأثر �السب أو �المدح ما 
ِ َال ُنِر�ُد ِمْنُكْم َجَزاءً دخل في هذه اآل�ة:  ]، ال مدح ٩ [اإلنسان: ا}ورً َوَال ُشكُ  {ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه للااَّ

، إن تأثر �المدح وزاد، صار ما -جل وعال-وال، تأثر �الذم فنقص هذا خدش في تقر�ه إلى هللا 
فجاءه مرة ثانیة فلم  ،�مدحه �المجالس قال: هللا �حییك غًدا، من أجل أنه مدح، أو سمع الذم

ان �، و�ن -رحمه هللا تعالى-لقیم �كرمه؛ هذا تأثر �الذم ال یدخل في هذه اآل�ة. ولذا �قول ابن ا
"إذا حدثتك نفسك �اإلخالص فاعمد إلى حب �قول:  هذا من أشق األمور على النفوس، ابن القیم

"، -جل وعال -ینفع مدحه وال �ضر ذمه إال هللا المدح والثناء فاذ�حه �سكین �قینك أنه ال أحد
  �مدح أو یذم على �یفه، وال تتأثر ال ز�ادة وال نقص. دعه

: أعطني �ا محمد فإن مدحي ز�ن وذمي شین، -علیه الصالة والسالم-ولما قال األعرابي للنبي 
یل فإن �ان اإلنسان یتأثر �مثل هذه األمور، وال أظن أنه ینفك منها إال القل. »ذاك هللا«قال: 

ن أن النادر، الناس التي تتأثر المتورطون فیها منغمسون من أخمص القدمین إلى الهام، وال أظ
حتى  ینفك منها إال القلیل النادر؛ ألن حیاتنا �لها صارت مبنیة على مراعاة المدح ومجانبة الذم،

 من مقامه، �عني اآلن اتنقیًص  ا،ألنه �ظنه ذم�  ؛صار �عض من ینتسب إلى العلم ال �قبل النقد
ن تفرح �ه فینبغي أ ،النقد ثقیل على النفوس لماذا؟ هو في األصل نصیحة ُیهدي إلیك عیو�ك

 وتبین له شیًئا من عیو�ه صارت عداوة. اأشد الفرح، اآلن ال �صیر عداوة، لو تنتقد أحدً 
 تنزل من مقامه. طالب:
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 ما هو مسألة، خالص انتهي ولو �ان أحب الناس إلیه.
 هو یرى ذلك أنه نقًصا من منزلته عند الناس عندما تنصحه بهكذا. طالب:

 ال، النیة مدخولة في الطرفین، حتى الطرف الثاني تجد عنده شيء، �عني ال یبرأ الثاني، قد ال
�كون هدفه النصح �قدر ما �كون عنده شيء من إرادة هضم هذا الشخص والتعالي علیه 

 ،و�حراجه؛ ألن األمور مدخولة من �ل الجهات، وما �ان الناس یرضون �كلمة مدح أو �لمة ثناء
ا مأشد اإلنكار ال سیما في بالدنا هذه التي عرفناها من أن شأن أمر البلدان األخرى  و�نكرونها

�ل واحد �مدح في وجهه صارت  ،ندري عنهم، لكن لما وفد علینا من وفد وصار المدح سهًال 
هذا األمر، تجد المشرف  تضخیمعادة، وساهمت هذه الشهادات والرسائل وغیرها ساهمت في 

وُ�مدح، و�ذا ُأبدي أدنى مالحظة غضب  ،لب �مدح المشرف والمناقش �مدح�مدح الطالب والطا
وغضب المشرف! ما �قبلونها �ارتیاح، هذا من هذا النوع، �عني إلى أن وصل األمر  ،الطالب

طالب العلم و  الطاولة،�شخص من الشباب عنده محاضرة، فالذي �قدم، �الهما جالس �عني على 
كت س�قدم فناوله ورقة، هذه الورقة فیها ترجمة لهذا الشاب، ولیته  �حاضر وهذا المقدم، بدأي ذال

ل �عد، لما قرئت الترجمة وله من األعمال واألفعال مؤلفاته ومشارك في �ذا و�ذا، لما انتهى قا
وأنا ال أرضى �مثل  ،أال تدري أن المدح �ذا و�ذا، قطعت عنق صاحبك ،له: هداك هللا �ا أخي

 هذا الكالم!
ا وما في القلوب ال ،ة في السوء، �عني إذا �ان هناك، ال شك أن النیات ال �علمه�عني غا� 

�علمه إال عالم الغیوب، لكن هناك قرائن تدل على خبث في النیات، �عني إذا وصل بنا األمر 
  .»إنما األعمال �النیات« ؛�قي لنا؟ ألن مدار األعمال �لها على النیات فماذاإلى هذا الحق 

 .... .... طالب:
 كیف؟ 
 ........  طالب:

إن  :مدح �عض الصحا�ة في وجهه، وقالوا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وفیها أن �عض النصوص تهو جاء
ورأى أن له مما  ،هذا في حق من ال یتأثر �المدح، �ونه تأثر ال شك أن هذا أثر في نفسیته

لوب. �ستحقه من هذه األمور، لكن المطلوب في المقابل هضم النفس، هضم النفس هو المط
ْم لَ ُدوا ِ�َما {َوُ�ِحبُّوَن َأْن ُ�ْحمَ في تفسیره في أواخر سورة آل عمران:  -رحمه هللا-الشیخ ابن سعدي 

دح �ما ]، �قول: إذا ُمدح �ما �فعل، �عني مفهوم اآل�ة: إذا أحب أن ُ�م١٨٨[آل عمران:  َ�ْفَعُلوا}
اآل�ة أنه ال ُیذم وجاء في ذلك هذا مذموم، لكن إذا أحب أن ُ�مدح �ما فعل �مفهوم فلم �فعل 
لكن على اإلنسان أن هذا مزلق خطیر إذا تطور ال شك أن . »عاجل �شرى المؤمن«�شرى أو 

 على القلب. ا�بیرً  اله أثرً 
 لو قلنا.......  طالب:
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و�ان أبو  ،�عني نظیر ما حصل ألبي �كر مع مسطح، لما ساهم وشارك مسطح في قصة اإلفك
 و اْلَفْضلِ {َوَال َ�ْأَتِل ُأولُ : -جل وعال-لف أن ال ینفق علیه، فجاء قول هللا �كر ینفق علیه، آل وح
َعِة َأْن ُیْؤُتوا} أن مثل هذا  ]، فكفر عن �مینه واستمر ینفق علیه. ال شك٢٢[النور:  ِمْنُكْم َوالسَّ

ما وقع وال یبادله �مثل  ،یؤثر على النفس، النفس مجبولة على هذا، لكن ال �سترسل في مثل هذا
 . یر تصرفه تجاهه ال سلب وال إ�جابوال یتغ ،منه

ر إلى آخ »مثلكم ومثل الیهود والنصارى �مثل رجل استأجر قوًما...«"وفي الحدیث:  طالب:
اشترط : ملسو هيلع هللا ىلصالحدیث، وهو نص في العمل على الحظ. وفي حدیث بیعة األنصار قولهم للنبي 

، فهذا ، الحدیث. و�الجملة»الجنة«ا؟ قال: واشترط لنفسك، فلما اشترط، قالوا: فما لن ،لر�ك
 .أكثر من أن �حصى، وجمیعه تحر�ض على العمل �الحظ"

جزاء ، �عني ال{ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن}�عني جاء في �عض النصوص من الكتاب والسنة أن الجزاء 
لن یدخل  إنه«: -سالمعلیه الصالة وال-]، وجاء عنه ٤٣[األعراف:  {ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن}�الجنة 

تغمدني وال أنا، إال أن ی«، قالوا: وال أنت �ا رسول هللا؟ قال: »منكم عمله الجنة -أو أحًدا-أحٌد 
، -جل وعال-أصل الدخول إنما هو برحمة هللا . »هللا �فضله ورحمته، �فضل منه ورحمة

 نصوص. ا للتوفیق بین هذه ال]، هذ٤٣[األعراف:  {ِ�َما ُ�ْنُتْم َتْعَمُلوَن}والمنازل المتفاوتة: 
ا في "و�ن لم �قل: اعمل لكذا، فقد قال: اعمل �كن لك �ذا، فإذا لم �كن مثله قادحً  طالب:

ل �النص العبادات، فأولى أن ال �كون قادًحا في العادات. فإن قیل: بل مثل هذا قادح في العم
نه لو أل ا، والعمل وسیلًة؛ والمعقول. أما المعقول، فإن العامل �قصد الحظ قد جعل حظه مقصدً 

و لم �كن لم �كن مقصًدا لم �كن مطلوً�ا �العمل، وقد فرضناه �ذلك، هذا ُخْلف. و�ذلك العمل ل
فهو  وسیلًة لم ُ�طلب الحظ من طر�قه، وقد فرضناه أنه �عمله لیصل �ه إلى غیره، وهو حظه،

ائل غیر مقصودة �النسبة إلى ذلك الحظ وسیلة، وقد تقرر أن الوسائل من حیث هي وس
ألنفسها، و�نما هي تبع للمقاصد، �حیث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، و�حیث لو 
 ُتوصل إلى المقاصد دونها لم ُیتوسل بها، و�حیث لو فرضنا عدم المقاصد جملًة لم �كن

ل بها للوسائل اعتبار، بل �انت �العبث، و�ذا ثبت هذا فاألعمال المشروعة إذا ُعملت للتوص
لعمل حظوظ النفوس، فقد صارت غیر متعبَّد بها إال من حیث الحظ، فالحظ هو المقصود �ا إلى

شبه ذلك، أال التعبد، فأشبهت العمل �الر�اء ألجل حظوظ الدنیا من الر�اسة والجاه والمال وما 
ذت من واألعمال المأذون فیها �لها �صح التعبد بها إذا ُأخذت من حیث ُأذن فیها، فإذا ُأخ

الة د بها �الصالحظوظ سقط �ونها متعبًَّدا بها، فكذلك العمل �األعمال المأمور بها والمتعبَّ جهة 
 .والصیام وأشباههما، ینبغي أن َ�سقط التعبد بها

و�ل عمل من عادة أو عبادة مأمور �ه فحظ النفس متعلق �ه، فإذا ُأخذ من ذلك الوجه ال  
فصار مهمل االعتبار في العبادة، فبطل التعبد  من جهة �ونه متعبًَّدا �ه سقط �ونه عبادًة،
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فیه، وذلك معنى �ون العمل غیر صحیح. وأ�ًضا، فهذا المأمور أو المنهي �ما فیه حظه، �ا 
 .لیت شعري ما الذي �ان �صنع لو ثبت أنه عري عن الحظوظ؟!"

آلجل، ما عن الحظ العاجل وا جلة، �عني هذا عمل مأمور �ه عارٍ العاجلة واآل "الحظوظ"�عني 
 فائدة امتثال هذا األمر؟ �عني هل یتصور مثل هذا؟ 

 صعب. طالب:
حظ ال عاجل  هنعم، هو ال یوجد في الشر�عة، ما ُوجد في الشر�عة، لكن لو ُتصور وقوعه: ما فی

 وال آجل وال ثواب وال عقاب، ما قیمة االمتثال؟ له قیمة االمتثال؟ 
 .......  طالب:

 غضب، ال فیه حظ ثواب ال عاجل وال آجل وال فیه عقاب، ما ُیتصور.اآلن ما فیه ال رضا وال 
  طالب:

ه المأمور �"هل �ان یلزمه التعبد هلل �األمر والنهي أم ال؟ فإذا �ان من المعلوم أنه یلزمه، ف
 والمنهي عنه بال ُبدٍّ مقصود في نفسه ال وسیلة، وعلى هذا نبه القائل �قوله:

 وجاحمة النار لم ُتضرم رسله ...هب البعث لم تأتنا 
 "ألیس من الواجب المستحق ... ثناء العباد على المنعم

لیس هناك جنة وال نار، لكن ُوجد خالق رازق مدبر محیي ممیت، �عني ألیس  أنه �عني افترضنا
 من حقه أن ُ�شكر ولو لم �كن هناك جنة وال نار؟ 

عن مقتضى المشروع، وصار العمل "و�عني �الوجوب �الشرع، فإذا ُجعل وسیلًة ُأخرج  طالب:
�األمر والنهي على غیر ما قصد الشارع، والقصد المخالف لقصد الشارع �اطل، والعمل المبني 
علیه مثله، فالعمل المبني على الحظ �ذلك. و�لى هذا، فقد ثبت أن العبد لیس له في نفسه مع 

وال أن ُینعمه، بل لو  ،یهوال أن �سق ،ر�ه حق، وال حجة له علیه، وال �جب علیه أن �طعمه
ُة اْلَباِلَغُة}عذب أهل السماوات واألرض لكان له ذلك �حق الملك:  [األنعام:  {ُقْل َفِللَِّه اْلُحجَّ

]، فإذا لم �كن له إال مجرد التعبد، فحقه أن �قوم �ه من غیر طلب حظ، فإن طلب الحظ ١٤٩
ا النصوص الدالة على صحة هذا وأم �العمل لم �كن قائًما �حقوق السید بل �حظوظ نفسه.

النظر، فاآل�ات واألحادیث الدالة على إخالص األعمال هلل، وعلى أن ما لم ُ�خلص هلل منها فال 
یَن}�قبله هللا، �قوله تعالى:  َ ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ وقوله:  ]،٥[البینة:  {َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا للااَّ

]، ١١٠[الكهف:  َقاَء َر�ِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُ�ْشِرْك ِ�ِعَباَدِة َر�ِِّه َأَحًدا}{َفَمْن َ�اَن َیْرُجو لِ 
فمن �انت هجرته إلى هللا ورسوله « وفیه: ،»أنا أغنى الشر�اء عن الشرك«وفي الحدیث: 

فهجرته إلى فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن �انت هجرته إلى دنیا �صیبها أو إلى امرأة ینكحها 
، أي: لیس له من التعبد هلل �األمر �الهجرة شيء، فإن �ل أمر ونهي عقل »ما هاجر إلیه
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معناه أو لم �عقل معناه، ففیه تعبد حسبما �أتي إن شاء هللا، فالعامل لحظه مسِقط لجانب 
 .التعبد

ثار ي اآلولذلك عد جماعة من السلف المتقدمین العامَل لألجر خد�م السوء وعبد السوء، وف 
یُن اْلَخاِلُص من ذلك أشیاء، وقد جمع األمر �له قوله تعالى:  ِ الدِّ : ]. وأ�ًضا٣[الزمر:  }{َأَال هللَِّ

: فقد عد الناس من هذا ما هو قادح في اإلخالص ومدخل للشوب في األعمال، فقال الغزالي
ى إذا تطرق إل كل حظ من حظوظ الدنیا تستر�ح إلیه النفس، و�میل إلیه القلب قل أم �ثر،

 .العمل تكدر �ه صفوه وقل �ه إخالصه"
�عني من �اب أن هذا التلذذ من �اب تعجیل �عض األجر، �عني فیقل بذلك إخالصه وتبًعا لذلك 
�قل أجره، من �اب تعجیل �عض األجر. لكن ماذا عمن یتلذذ �العبادة و�راها متعته وأنسه: 

ولن �صل  ،�الم الغزالي، إذا �ان یتلذذ �العبادة ...، إذا �ان »وُجعلت قرة عیني في الصالة«
وهي االمتحان واالبتالء، إذا تجاوز هذه المرحلة  ،إلى هذه المرحلة حتى �جاوز مرحلة شاقة

الجهاد جهاد النفس وقع في التلذذ وصارت الصالة متعته وأحب إلیه من �ل حبیب، و�ذلك 
یتلذذ �الصیام، على التالوة على الذ�ر  سائر العبادات إذا �ان جاهد نفسه على الصیام تجده

على الحج على الجهاد تجده یتلذذ �ه، هذا نقول: ألنه لكونه غیر شاق على النفس ینقص أجره 
 ألنه یزاول ما یتلذذ �ه و�ستمتع �ه؟ ال.  ؛و�خدش في إصالحه

و�ین من  أهل العلم �ختلفون فیمن تكون العبادة علیه شاقة، �عني ما زال في مرحلة المجاهدة،
یتلذذ �العبادة أیهما أفضل؟ و�عضهم �قول: إذا �انت العبادة شاقة �ان أفضل؛ ألنه یؤجر على 
 المجاهدة وعلى العبادة، والثاني تجاوز مرحلة المجاهدة فال یؤجر علیها. لكن الصواب أنه إذا

مثل القرآن  ، ومثله-علیه الصالة والسالم-وصل إلى مرحلة التلذذ �ان أجره أعظم، وهذه حاله 
د قبل  ،مشقة الذي �قرأه وهو شاق علیه له أجران، والماهر �ه مع السفرة الكرام البررة، ال یوجد

 . یتلذذ �قراءة القرآن
 .......  طالب:

ا وله أجر هذا الجهاد، لكن إذ ،ومثله العلم، إذا �ان �جاهد نفسه على العلم له أجر طلب العلم
، مرحلة، �عني مرحلة ثانیة �عد مرحلة المجاهدة. ونجد من ُ�علمكان یتلذذ فال شك أنه تجاوز ال

وعنده استعداد أن �علم الناس جمیع  ،�عض من �علم ُفتح له في هذا الباب وصار یتلذذ فیه
بل في �ل جملة بل في �ل حرف، �جاهد  ،األوقات، و�عضهم من �حتاج إلى جهاد في �ل درس

یتفاوتون بال �ل شوي، وُ�دفع دفع إلى الدرس، الناس نفسه: نقف، انتهى الوقت، ینظر للساعة 
 . شك، �هللا المستعان

 .......  طالب:
 ما تؤثر ما تؤثر.
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 ، ولكن هل األفضل عدم..... نعم طالب:
�عني إذا وصل إلى مرحلة �حیث �صل إلى أن هذا الجزاء ال شيء �النسبة لما هو فیه من 

 ُ�طلب منه شرًعا. النعیم، قد �غطي هذا عنده النظر، لكنه ال
 .......  طالب:

  .ال ال، لیست �عبرة
 "قال: واإلنسان منهمك في حظوظه ومنغمس في شهواته، قلما ینفك ِفعل من أفعاله طالب:

ه وعبادة من عباداته عن حظوظ ما، وأغراض عاجلة من هذه األجناس، ولذلك قیل: من سلم ل
ذه هلعز اإلخالص، وعسر تنقیة القلب عن  من عمره خطرة واحدة خالصة لوجه هللا نجا، وذلك

 .الشوائب، بل الخالص هو الذي ال �اعث علیه إال طلب القرب من هللا تعالى"
لكن هذا الكالم لیس �صحیح؛ ألنه قد تحصل له هذه الخطرة في وقت من األوقات، ثم �سوء 

 . تسوء نیته، هذا الكالم لیس �صحیحو  ،عمله فیما �عد ذلك
تى و�نما اإلخالص تخلیص العمل عن هذه الشوائب �لها قلیلها و�ثیرها، ح "ثم قال: طالب:

 قال: وهذا ال یتصور إال من محب هلل یتجرد فیه قصد التقرب، فال �كون فیه �اعث سواه.
 .ُمستهتر مستغرق الهم �اآلخرة"

، ختلف�عني استعمال االستهتار هنا لیس على ما نعرفه من �لمة االستهتار واالستخفاف، هذا �
 . إنما مرادهم �ه االستغراق

كون ت"�حیث لم یبق لحب الدنیا في قلبه قرار، حتى ال �حب األكل والشرب أ�ًضا، بل  طالب:
 رغبته فیه �رغبته في قضاء الحاجة من حیث إنه ضرورة الجبلة، فال �شتهي الطعام ألنه

كل، فال ى ال �حتاج إلى األ طعام؛ بل ألنه �قو�ه على العبادة، و�تمنى أن لو �في شر الجوع حت
نه أل یبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة، و�كون قدر الضرورة مطلوً�ا عنده 

 .ضرورة دینیة"
نعم. قد �حتاج إلى مثل هذه من �ستغرق في محبو�ات أخرى، �عني منهمك في طلب علم مثًال 

كل جاهز، فیتمنى أنه �ستطیع ومن �تاب إلى �تاب ومرجع ومسألة �ذا، �قال له اآلن األ
االستغناء عنها عن األكل. أما إنسان جالس ما عنده شغل یتمنى أنه �ستغني عن األكل، هذا ال 

  .ة له. نعم. هذا لیس �عقل وال نقلقیم
"فال �كون له َهم إال هللا تعالى، فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته،  طالب:

ة في جمیع حر�اته وسكناته، فلو نام مثًال حتى ُیر�ح نفسه كان خالص العمل صحیح النی
لیتقوى على العبادة �عده؛ �ان نومه عبادًة وحاز درجة المخلصین، ومن لیس �ذلك فباب 
اإلخالص في األعمال �المسدود علیه إال على سبیل الندور. ثم تكلم على �اقي المسألة، وله 

من زواله، فإذا �ان �ذلك، فالعامل الملتفت إلى حظ في اإلحیاء من هذا المعنى مواضع �عرفها 
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نفسه على خالف ما وقع الكالم علیه. فالجواب أن ما ُتُعبَِّد العباد �ه على ضر�ین؛ أحدهما: 
العبادات المتقرَّب بها إلى هللا �األصالة، وذلك اإل�مان وتوا�عه من قواعد اإلسالم وسائر 

 العبادات. 
خالفتها بین العباد التي في التزامها نشر المصالح �إطالق، وفي م والثاني: العادات الجار�ة

 نشر المفاسد �إطالق، وهذا هو المشروع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهو القسم
هم في الدنیوي المعقول المعنى، واألول هو حق هللا من العباد في الدنیا، والمشروع لمصالح

، و أخرو��ااألول، فال �خلو أن �كون الحظ المطلوب دنیو��ا أاآلخرة ودرء المفاسد عنهم. فأما 
یث أثبته فإن �ان أخرو��ا، فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم، و�ذا ثبت شرًعا فطلبه من ح

الفته؛ صحیح؛ إذ لم یتعد ما حده الشارع، وال أشرك مع هللا في ذلك العمل غیره، وال قصد مخ
 .ل"تب على األعمال جزاًء أنه قاصد لوقوع الجزاء على األعماإذ قد فهم من الشارع حین ر 

�عني مثل ما ذ�رنا مراًرا أن ما ُنص علیه من جزاء دنیوي أو أخروي ال یؤثر قصده في العمل؛ 
هذا  ال تلتفت إلیه، :ألنه لو �ان مؤثًرا لما ُنص علیه من قبل الشارع، فإما أن ُینص علیه و�قال

 محال. 
غیر  امل لیقع له الجزاء عامًال هلل وحده على مقتضى العلم الشرعي، وذلك"فصار الع طالب:

 ما القادح في إخالصه؛ ألنه علم أن العبادة المنجیة والعمل الموصل ما ُقصد �ه وجه هللا 
 ْعُلوٌم}وَلِئَك َلُهْم ِرْزٌق مَ أُ ) ٤٠{ِإالَّ ِعَباَد للااَِّ اْلُمْخَلِصیَن (�قول:  -عز وجل-ُقصد �ه غیره؛ ألنه 

جزاء على العمل ] اآل�ة. فإذا �ان قد رتب ال٤٣-٤٠[الصافات:  {ِفي َجنَّاِت النَِّعیِم}إلى قوله: 
المخلص، ومعنى �ونه مخلًصا أن ال �شرك معه في العبادة غیره؛ فهذا قد عمل على وفق 

 .ذلك، وطلب الحظ لیس �شرك؛ إذ ال �عبد الحظ نفسه"
و�نما  ،اف من النار أو یرجو الجنة، هو ال �خاف النار نفسهان الذي �خإ :�عني مثل ما قلنا

ألن الجنة لیس بیدها شيء من هذا النعیم توصله  ؛�خاف من �عذب بها، وال یرجو الجنة نفسها
 . بذاتها إلى هذا الراجي، وال في النار ما �كون بذاته �صل إلى هذا الخائف، إنما األمر �له هلل

 لى، لكن لووهو هللا تعا ،فسه، و�نما �عبد من بیده بذل الحظ المطلوب"إذ ال �عبد الحظ ن طالب:
 أشرك مع هللا من ظن بیده بذل حظ ما من العباد، فهذا هو الذي أشرك، حیث جعل مع هللا

ست ولی ،غیره في ذلك الطلب بذلك العمل، �هللا ال �قبل عمًال فیه شرك، وال یرضى �الشرك
 .د الحظ األخروي في العبادة ال ینافي اإلخالص فیها"مسألتنا من هذا. فقد ظهر أن قص
ال یؤمن أحد�م حتى أكون أحب «: -علیه الصالة والسالم-نظیر ذلك �عني حینما قال النبي 
 -، �جب أن نجعل محبة النبي»حتى من نفسك«، ثم قال: »إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین

ن أوالدنا ووالدینا والناس أجمعین. قد �قول قائل: فوق محبتنا ألنفسنا وم -علیه الصالة والسالم
وأنجو من النار.  ،؟ ألنجو، أحبه ألنجو، ألنال الجنة-علیه الصالة والسالم-لماذا أحب الرسول 
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، فهل �كون من �ستحضر مثل هذا قد -علیه الصالة والسالم-إًذا أحببته لنفسه، ما أحببته لذاته 
ینظر في  أكثر من نفسه؟ �عني اإلنسان حینما �فعل فعًال  -علیه الصالة والسالم-أحب النبي 

و�نجو  ،أر�احه وخسائره، إذا أراد أن یدخل في اإلسالم، لماذا یدخل في اإلسالم؟ لیدخل الجنة
، وأشار إلیه في النصوص، وال �مكن أن �صد الناس امن النار، هذا مقصد، والشرع جعله مقصدً 

 عنه. 
 ،وحذرك من الشر ،ألنه دلك على الخیر -ه الصالة والسالمعلی-أنت حینما أحببت الرسول 

�ة من النار، فأنت إذا نظرت إلى هذه المسألة في النها اوُجعل اتباعه موصًال إلى الجنة ومنجیً 
أنك أحببته من أجلك. لكن هذه النظرات ال تؤثر في المحبة الشرعیة التي مقتضاها أن تقدم ما 

وقدمت ما  ،أنت، فلو تعارضت مصلحتك مع ما �حبه هللا ورسوله �حبه هللا ورسوله على ما تحبه
 . ققت؛ ألن المقصود المحبة الشرعیةح فقد�حبه هللا ورسوله 

 ....... أحسن هللا إلیك. �قول طالب:
، وما »أعوذ �كلمات هللا التامة«على �ل حال ما ُنص علیه وأن فیه حفظ مثل آ�ة الكرسي و

 أن �ستحضر االمتثال والتصدیق للخبر. أشبه ذلك ما یؤثر. لكن علیه
 ...... �جمع بین طالب:

 ما ُنص علیه.  األنه لو �ان مؤثرً  ؛ما فیه شيء، نعم ،�جمع �جمع
ن العبد "فقد ظهر أن قصد الحظ األخروي في العبادة ال ینافي اإلخالص فیها، بل إذا �ا طالب:

ص، قوي الى، فذلك �اعث له على اإلخالعالًما �أنه ال یوصله إلى حظه من اآلخرة إال ُهللا تع
رة، ال في اآلخوأ�ًضا، فإن العبد ال ینقطع طلبه للحظ ال في الدنیا و  لعلمه أن غیره ال �ملك ذلك.

لنظر ؛ ألن أقصى حظوظ المحبین التنعم في اآلخرة �ا-رحمه هللا-على ما نص علیه أبو حامد 
�ن، حظ عظیم؛ بل هو أعظم ما في الدار  إلى محبو�هم والتقرب منه والتلذذ �مناجاته، وذلك

  َجاَهدَ {َوَمنْ وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك، فإن هللا تعالى غني عن العالمین، قال تعالى: 
َ َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن}  .]"٦عنكبوت: [ال َفِإنََّما ُ�َجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ للااَّ

رة. �عني �المناجاة في الدنیا، والتلذذ �النظر في اآلخ ، �عني التلذذ"بل هو أعظم حظ في الدار�ن"
إدراك حظ الدنیا �التلذذ في المناجاة ال شك أنه ُحرم منه خالئق ال ُ�حصون، و�ثیر من طالب 

واإلنسان یتحدث عن نفسه مع غیره، ودخول المرء في خطا�ه ظاهر وواضح، �عني لم  ،العلم
اللذة  ذه اللذة العاجلة، نرجو أن ال �حرمنا هللا تعالى مننصل إلى حد نتلذذ فیها، بل ُحرمنا من ه

 اآلجلة من النظر إلى وجهه، وأن یرزقنا ما �عیننا على التلذذ �مناجاته وذ�ره وشكره. 
 أكمل.
عزَّ -"و�لى هذا، فإن �ون اإلنسان �عمل لمجرد امتثال األمر نادر قلیل إن ُوجد، �هللا  طالب:

اقد أمر الجمیع �اإل -وجلَّ   ،خالص، واإلخالص البريء عن الحظوظ العاجلة واآلجلة عسیر جد�
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ال �صل إلیه إال خواص الخواص، وذلك قلیل، فیكون هذا المطلوب قر�ًبا من تكلیف ما ال 
ُ�طاق، وهذا شدید. وعلى أن �عض األئمة قال: إن اإلنسان ال یتحرك إال �حظ، والبراءة من 

افر. قال أبو حامد: وما قاله حق، ولكن القوم إنما الحظوظ صفة إلهیة، ومن ادعاه فهو �
البراءة عما �سمیه الناس حظوًظا، وذلك الشهوات الموصوفة في  -�عني: الصوفیة-أرادوا �ه 

الجنة فقط، فأما التلذذ �مجرد المعرفة والمناجاة، والنظر إلى وجه هللا العظیم، فهذا حظ هؤالء، 
ون منه. قال: وهؤالء لو ُعوضوا عما هم فیه من لذة وهذا ال �عده الناس حظ�ا، بل یتعجب

الطاعة والمناجاة، ومالزمة الشهود للحضرة اإللهیة سر�ا وجهًرا نعیم الجنة، الستحقروها ولم 
 یلتفتوا إلیها، فحر�تهم لحظ وطاعتهم لحظ، ولكن حظهم معبودهم دون غیره. 

ضر�ین؛ أحدهما: من �سبق له  ، وهو إثبات ألعظم الحظوظ، ولكن هؤالء علىههذا ما قال
�الحظ،  متثال الامتثال أمر هللا الحظ، فإذا ُأِمَر أو ُنِهي لبَّى قبل حضور الحظ، فهم عاملون �اال

 مقال وأصحاب هذا الضرب على درجات، ولكن الحظ ال یرتفع خطوره على قلو�هم إال نادًرا، وال
 .في صحة إخالص هؤالء"

الحكم والمصالح والعلل المرتبة على األعمال، هل هي مما یز�د �عني هل معرفة الحكم والعلل، 
في الحظ أو مما ینقص في الحظ؟ �عني فرق بین طالب علم �عرف العلل والحكم المرتبة 
 والمصالح والفوائد المرتبة على هذه األوامر والنواهي، و�ین عامي ال �عرف شیًئا من ذلك. هل

ن غیر نظر إلى حظ فهو أفضل �النسبة للعامي، العامي نقول: إن هذا حظه االمتثال المجرد م
 ، ُأمر فائتمر، امتثال محض. طالب العلم أو العالم عرفائً ما �عرف الحكم وال المصالح وال شی

اآلثار والمصالح المترتبة على هذا العمل في أمور الدنیا واآلخرة، فهو نصیب أو قسم من هذا 
ال األمر من هذه الحیثیة، فیكون العامي حینئٍذ أفضل العمل �حر�ه هذا الحظ، فخدش في امتث

من هذه الجهة، لكن ما �صاحب معرفة العلة والحكمة، من قوته من امتثال وعدم مساومة علیه؛ 
ألن العامي لو حصل له أدنى عائق قد یتأثر، أو ُشوش علیه في هذا األمر تر�ه، لكن من 

 خ وثبت فهو أقوى من هذه الحیثیة. عرف األمر واآلمر والعلل والحكم والمصالح رس
له  "والثاني: من �سبق له الحظ االمتثال، �معنى أنه لما سمع األمر أو النهي خطر طالب:

صون الجزاء، وسبق له الخوف أو الرجاء، فلبى داعي هللا، فهو دون األول. ولكن هؤالء مخل
 �قدح الالهرب عنه، من حیث  أ�ًضا؛ إذ طلبوا ما ُأذن لهم في طلبه، وهر�وا عما ُأذن لهم في

 .في اإلخالص �ما تقدم"
 اللهم صل على محمد.


