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

 في المسألة السادسة:  -رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 
ح "فصل: و�ن �ان الحظ المطلوب �العبادات ما في الدنیا، فهو قسمان: قسم یرجع إلى صال

من  ع إلى نیل حظهالهیئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضیلة للعامل �عمله. وقسم یرج
 .الدنیا، وهذا ضر�ان"

 القسم األول �أنه �شیر �ه إلى ما �شرئب إلیه اإلنسان من شرف، والثاني ما یرنو ،�عني األول
م إلیه من مال، فإذا �ان المطلوب �العبادات الشرف �ما في القسم األول، أو المال �ما في القس

 ته في العمل الصالح ال شك أنه مؤثر، فإذا �انالثاني، الجاه والشرف ال شك أنه قاتل، ومالحظ
هو الباعث فالعمل حا�ط بال شك، والثاني الذي هو طلب المال واالكتساب التكسب �الدین هذا 

ال شك أنه عظیم.  -ل وعالج-أ�ًضا مؤثر، و�الهما خطره على العبادة مما یتقرب �ه إلى هللا 
في المعامالت التي لیست من قسم العبادات  العبادات المحضة، وأما في العبادات أو هذا في

وال یترتب علیه عقو�ة، إال أنه یؤثر في الثواب المرتب  ،المحضة أ�ًضا ال یؤثر في صحتها
ین ما ذئبان جائعان ُأرسال في زر�بة غنم �أفسد لد«علیها، وجاء في الحدیث عند الترمذي وغیره: 

 . »المرء من حب الشرف والمال
"یرجع إلى صالح الهیئة وحسن الظن عند الناس واعتقاد فیه المؤلف: فاألول الذي قال 

مال تجد اإلنسان �عمل األع الشرف، وله وجود في واقعنا وقبله، هذا حب الفضیلة للعامل �عمله"
رئاسات، الالمناصب و له تسنى تو  ،ولون ؤ أو یثق �ه المس ،الصالحة من أجل أن یثق الناس �ه

 أو ،و�تنازل عن واجبات ،كفیه؛ هذا حب الشرف. وتجده �قدم القرابینوهذا �كفیه، هذه النتیجة ت
من أجل أن �حصل له ما أراد من هذا الشرف. و�ذلك المال، وأحبار بني  ؛قد یرتكب محظورات

ذلك،  إسرائیل �شترون �آ�ات هللا ثمًنا قلیًال، ولكل قوم وارث، یوجد أ�ًضا من هذه األمة من �فعل
تي و�تنازل عن �عض األشیاء ال ،لینال من دنیاهم ؛واء وأهل والحكام وغیرهمتجده �سایر أهل األه

 ُأمر ببیانها وتبلیغها وتعلیمها. 
على �ل حال: على اإلنسان أن �سعى في خالص نفسه، وأن یبرأ من هاتین اآلفتین اللتین 

 تفسدان علیه دینه. 
 ........  طالب:

 ین؟ أ
 ........  طالب:

، �عني الصالة ال �جوز أن �قال علیها شيء، لكن هناك عبادات �شو�ها أمور نعم، ما فیه إشكال
دنیا، �عني أمور مختلطة بین دنیا وآخرة، مثل الحج مثًال: �جوز أن تذهب إلى الحج وتبتغي من 
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فضل هللا، تبیع، تتكسب. الجهاد مثًال �جوز أن تذهب تجاهد وتغنم، نعم، �كون لها جانب من 
 .هذا وجانب من هذا

 ......... البیع والشراء طالب:
ال  ،ال، البیع والشراء، هو أمور الدنیا �الطب وغیرها من األمور، �ل هذه أمور دنیو�ة محضة

، و�ال فاألصل أن علم الطب وعلم الهندسة فقطیؤجر علیها إال �ما یترتب علیها من حسن قصد، 
 ثل �سائر األعمال، المزارع إذا قصدوغیرها من العلوم الدنیو�ة مثل الصناعة ومثل الزراعة وم

هذا ما علیه شيء، لكنه ال یؤجر بهذا، إن قصد بذلك إضافة إلى ذلك فبزراعته الكسب المحض 
وأ�ًضا  ،وأن �كفي نفسه ومن �عول ،وأن �ستغني �ه عن الحرام ،أن یتكسب من وجه حالل

  . ید منه الخلق، هذا �له یؤجر علیه�ستف
یل حظه من الدنیا، وهذا ضر�ان: أحدهما یرجع إلى ما �خص "وقسم یرجع إلى ن طالب:

نال بذلك اإلنسان في نفسه، مع الغفلة عن مراءاة الناس �العمل. واآلخر یرجع إلى المراءاة لی
اس ماًال أو جاًها أو غیر ذلك، فهذه ثالثة أقسام: أحدها یرجع إلى تحسین الظن عند الن

 .متبوًعا"واعتقاد الفضیلة، فإن �ان هذا القصد 
 .ا صار هو األصل، وما عداه تبع لهإذ

عبادة قصد "فإن �ان هذا القصد متبوًعا فال إشكال في أنه ر�اء؛ ألنه إنما یبعثه على ال طالب:
�ان  وأن ُ�ظن �ه الخیر، و�نجر مع ذلك �ونه �صلي فرضه أو نفله، وهذا بیِّن. و�ن ،الحمد

 .ماء في هذا األصل"تا�ًعا، فهو محل نظر واجتهاد، واختلف العل
�عني �ون الذي ینهزه من بیته إلى الصالة مراءاة الناس، تحسین الظن �ه عند الناس، هذا ال 

أ، هذا �ونه ثم طرأ علیه ما طر  ،شك أن عمله حا�ط. لكن إذا �ان الذي ینهزه من بیته الصالة
 . اغیر �ونه متبوعً  اتا�عً 

ي فد، واختلف العلماء في هذا األصل، فوقع "و�ن �ان تا�ًعا، فهو محل نظر واجتها طالب:
لقى في یُ ثم �قع في نفسه أنه �حب أن ُ�علم، و�حب أن  ،الُعْتِبیَّة في الرجل الذي �صلي هلل

لوسوسة اه مالك من قبیل طر�ق المسجد، و�كره أن ُیلقى في طر�ق غیره، فكره ر�یعة هذا، وعدَّ 
یقول فه مرأى الناس له على الخیر، إذ سرَّ  العارضة لإلنسان، أي أن الشیطان �أتي لإلنسان

 َعَلْیَك َأْلَقْیتُ {وَ ولیس �ذلك، و�نما هو أمر �قع في قلبه ال ُ�ملك، وقد قال تعالى:  له: إنك لمراءٍ 
اَن ِصْدٍق ِفي {َواْجَعْل ِلي ِلسَ : -علیه السالم-]، وقال عن إبراهیم ٣٩[طه:  َمَحبًَّة ِمنِّي}

ن وقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أ«]، وفي حدیث ابن عمر: ٨٤[الشعراء:  اْآلِخِر�ن}
 ."»أقولها، فقال عمر: ألن تكون قلتها أحب إلي من �ذا و�ذا

، یلقي المعلم على -علیه الصالة والسالم-إلقاء السؤال من النبي في ، �ما حصل �عني لو أن
الب أن �كون الجواب منه لتحصل الفائدة في الجواب، �عني هل �ستوي عند جمیع الط ؛الطالب
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رحمه هللا -�ل واحد یتمنى أن �كون الجواب منه؟ األخیر. �عني الشافعي  أن أو من غیره؟ أو
في المناظرات �قول: ال فرق بین أن �كون الحق على لساني أو على لسان غیري! هذا  -تعالى

في القلب، و�ن لم غا�ة في اإلخالص، لكن قد ال ُ�طیقه جمیع الناس، وال شك أن هذا له وقع 
�كن له أثر �بیر؛ ألن األصل الباعث قد �كون اختبار النفس هل أدر�ت أو لم تدرك؟ �عني 

حینما سره أن �كون الجواب على لسان ولده، من هذا النوع: أن �كون  -رضي هللا عنه-عمر 
 . -سالمعلیه الصالة وال-ولده قد أدرك من هذا العلم من الذي سمعه من النبي 

لصوفي ا"وطلب العلم عبادة، قال ابن العر�ي: سألت شیخنا اإلمام أ�ا منصور الشیرازي  طالب:
]، ما بینوا؟ قال: أظهروا ِفعالهم ١٦٠[البقرة:  {ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَ�یَُّنوا}عن قوله تعالى: 

قبل وتُ  ،وتصح إمامته ،للناس �الصالح والطاعات. قلت: و�لزم ذلك؟ قال: نعم؛ لتثبت أمانته
 .شهاداته"

 ألن البیان �ما �كون �القول �كون �الفعل، واالقتداء في الغالب إنما هو �األفعال، ال شك أن
لكن المعول على األفعال. من وعظ الناس وخالف فعله قوله، هذا أثره ضعیف  ،األقوال مؤثرة

ا، و�ذا اتفق البیان �الفعل إضافة إلى القول فإن هذا ه ي أن وهو الذي ینبغ ،و الذي �قتدى �هجد�
لما وضع الر�ا وضع الدماء في خطبة حجة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  خجة الوداع �قتدى �ه؛ ولذلك یوم

. »أول ر�ا أضع ر�انا ر�ا العباس«: -علیه الصالة والسالم-الوداع �انت األمثلة من أهل بیته 
هذه خالف هذه األنظمة و أول من � أن �خالف من �سنون القوانین واألنظمة من البشر، تجد

 . القوانین هم وحواشیهم وذووهم
 ......  طالب:

ال ال ما ُ�عذر، هو صار سبًبا في الصد، لكن ما الذي �اشر الصد؟ هو نفسه، �عني لو أن 
طالب في حلقة تحفیظ، أخطأ المدرس على واحد منهم فترك، �عني لوال هذا الخطأ، والعلم عند 

دیر الناس، في تقدیر الناس أنه �ستمر �غیره من الطالب و�حفظ �عني في تق -جل وعال-هللا 
 األن فالنً  ؛ى الذي لم �حفظالقرآن، هذا المدرس صار سبًبا في صده عن الحفظ، لكن هل ُ�عف

 . صده؟ ال
رى، "قال ابن العر�ي: و�قتدي �ه غیره، فهذه األمور وما �ان مثلها تجري هذا المج طالب:

نسان مما ال تتخلص فیه العبادة. والثاني: ما یرجع إلى ما �خص اإل والغزالي �جعل مثل هذا 
لجیران، في نفسه، مع الغفلة عن مراءاة الغیر، وله أمثلة: أحدها الصالة في المسجد لألنس �ا

 .أو الصالة �اللیل لمراقبة أو مراصدة أو مطالعة أحوال"
نسان یتمشى و�وسع صدره، لع اإل، مثل ما �قول: �ط"الصالة في المسجد لألنس �الجیران"

ال لیرائیهم �صالته، الصالة خالصة هلل سواء �انت �المسجد  اوعالنً  افالنً  �قابلللمسجد  ءجيفی
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�الجیران أو في غیره أو في البیت أو في أي مكان، لكنه الذي ینشطه للصالة �المسجد هو أنسه 
 . غافًال عن مراءاة الناس

 .مال""والثاني: الصوم توفیًرا لل طالب:
 ؛�عني �عض الناس من �خله �صوم! �قول: نرتاح من وجبتین، بدل ثالث وجبات تصیر واحدة

 ، نعم. "توفیًرا للمال"
 .تراحًة من عمل الطعام وطبخه"حج"أو اس طالب:

  نعم. �عض الناس الذي �حدوه على العمل الكسل، و�عضهم الشح والبخل، نسأل هللا العافیة. نعم.
 .أللم �جده أو مرض یتوقعه أو �طنة تقدمت له" "أو احتماءً  طالب:

 و�نما لهذا ،�عني �خشى أن یز�د وزنه مثًال، أو یرجو أن �خف وزنه، وهو ال �صوم مراءاة للناس
ن من صام حمیة أن صومه صحیح و�ؤجر علیه، لكن لیس أجره مثل أجر إ :الغرض. قلنا مراًرا

ألن هذا له مالحظتان. لكن الذي جعله �میل من الذي صام یبتغي بذلك وجه هللا خالًصا لوجهه؛ 
 في نیته، مثل ما قلنا في الطواف أو ،في عبادته ا مجرد الحمیة إلى الصیام ال شك أن له أثرً 

وتقرب بذلك  ،المشي في األسواق والبراري والقفار، ال شك أن من �عدل إلى المشي في المطاف
مشى في األسواق، لكنه �ختلف أ�ًضا عمن طاف  ، �ختلف عما لواأن له شأنً  -عزَّ وجلَّ -هلل 
  .ال نظر له آخر -جل وعال-ًصا هلل مخل

 ."والثالث: الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس" طالب:
لیقال جواد، من الناس من  ؛نعم. �عض الناس یتلذذ �العطاء، �عني �ختلف هذا فیمن �عطي

اعث �العطاء وال یهمه أن �قال جواد والَّ ال، �عني �عطي لیقال جواد، ومنهم من �عطي یتلذذ بهذا 
داخلي ال خارجي، ومنهم ال هذا وال هذا قد ال یتلذذ �العطاء بل �جاهد نفسه في العطاء لكنه 

 .، وال شك أن هذا هو األكمل-وعال جل-�عطي هلل 
لده، �أهله وو  رمه"والرا�ع: الحج لرؤ�ة البالد، واالستراحة من األنكاد، أو للتجارة، أو لتب طالب:

 .أو إلحاح الفقر"
قدسة مثل ها الرحالة �جو�ون األقطار �قولون نروح المشاعر الم "لرؤ�ة البالد"نعم. �حج سیاحة، 

أحج وأشوف ها المشاهد وألتقي �الناس، وأشوف أنواع وأصناف وأجناس من الخلق، وأسمع 
، وال -جل وعال-ونه �حج هلل أصوات ولغات مختلفة ومتباینة، وهذا فیه متعة، إضافة إلى �

وال سمعة، ما �قال: �ِهللا حج فالن �ذا حجة خمسین ستین حجة، ومن  �قصد بذلك ال ر�اءً 
السنة شخص حج ستة وتسعین حجة من �اد�ة الشمال، ستة ذه الطرائف أنه ُنشر في الجرائد ه

ج ح ا، لكن ما أظن أحدً وتسعین حجة! تمنى أن �كمل المائة لكن، هللا المستعان، األعمار بید هللا
 . ایذ�رون السبعین السبعین، لكن ستة وتسعین مائة إال أر�عً  ،هذا العدد، �عني یذ�رون سبعین

 سبق أن ذ�رت........ التشر�ك في العبادة. طالب:
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 �العبادة.
 .�العبادة طالب:

 .نعم
 : �جوز و�قل األجر.طالب

 .نعم
 .... طالب: ولكن هل التشر�ك �العبادة �المباح...

ال ال ما یبطل، هذه أمور الحج لرؤ�ة البالد هو بیحج، و�دل من أن یذهب إلى الشام أو مصر 
ي �عن ونشاهد هذه األماكن،ونتعرض لنفحات هللا  ،ونشهد تلك البقاع المقدسة ،أو الهند قال: نحج

 تا�ع ال متبوع.
 ........  طالب:

 .ما ینفك عنه ،ال، هذا تا�ع تا�ع تا�ع لیس �متبوع
 طالب: ..... لما �قول: حج لرؤ�ة.... 

 ،؛ ألن المسألة التي ذ�رها حج لرؤ�ة البالد واالستراحة، �عني شخص مدین مثًال وال �ستطیعنعم
 : نتخلص منه،قالهرب من الدین إلى الحج، أو في بیته مشاكل بینه و�ین أوالده وزوجاته و�ذا، 

 . یس له إال ما نوى  هذا األمر، فلهذا لیس بباعث له على الحج إال
 ....... هل �أثم على هذا؟ طالب:

 .»أول من تسعر بهم النار«
 هو ما.... أعطى الناس عطا�ا. طالب:
 ، هذا النص. »أعطى لیقال جواد«المهم 
لعلم "والخامس: الهجرة مخافة الضرر في النفس أو األهل أو المال. والسادس: تعلم ا طالب:

 ."الوضوء تبرًدا. والثامن: االعتكاف فراًرا من الكراء لیحتمي �ه عن الظلم. والسا�ع:
والبیوت غالیة في ذلك،  انعم. �قول: أذهب العشر األخیرة من رمضان بدًال من أستأجر مكانً 

ا، �قول: بدل ما ندفع إ�جارً  م. ف. نععتكن ا�عني مكة في العشر األواخر �عني األجور مرتفعة جد�
  .بدل ما یدفع إ�جار �عتكف

 ."والتاسع: عیادة المرضى والصالة على الجنائز لُیفعل �ه ذلك" ب:طال
�عني �عض الناس �عود المرضى لُیقاَبل �مثل ما فعل، إذا مرض ُ�عاد، و�صلي على الجنائز 
لیكافأ إذا مات �صلى علیه؛ ألن �عض الناس �عتقد هذه األمور مقا�ضة، تقول: نذهب نصلي 

وال جاء �صلي علیه، أو مات والدي ما جاء �صلي علیه  على فالن؟ �قول: �ِهللا مات أبوي 
وا �عزوننا. �عض الناس یتخذ هذه األمور مقا�ضة، ؤ معنا. طیب نعزي آل فالن؟ قال: �ِهللا ما جا

هذا موجود في أوساط العامة، موجود، تجده من هذا النوع، �قول: ما جاء �عز�نا وال �صلي معنا 
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"عیادة  �ستحضر األجر المرتب على ذلك؛ ولذلك �قول: وال شيء، ما �ستحق من یواسیه. وال
 . ، �هللا المستعانالمرضى والصالة على الجنائز لُیفعل �ه ذلك"

 ."والعاشر: تعلیم العلم لیتخلص �ه من �رب الصمت و�تفرج بلذة الحدیث" طالب:
 ؟! �عني هناك وسائل �ثیرة للكالم، وهناك أ�ًضا"یتخلص من �رب الصمت"لكن ها الملحظ هذا: 

 كالم ُیتلذذ �ه و�ستطاب، ال سیما الكالم الذي ال �كلف شيء، �عني الكالم المباح �عني متاح.
ا:  اه �عیدً ا فلیس الفرار من التعلیم أو إلى التعلیم من �رب الصمت، �عني الملحظ هذا تر  جد�

 مو�تكلإذا �ان في مجلس وأراد أن یتصدر  ،لحدیث؟ نعم! �یف یتفرج بلذة ا"یتفرج بلذة الحدیث"
 اللهم إال من جهة أخرى تصحبها المراءاة، �عني �ون الناس ...هذا یتلذذ، لكن �ونه ،الناس مع

هذا ممكن. أما مجرد التخلص فو�ملك المجالس،  ،و�رفعون له أعناقهم ،وتنظر إلیه ،تشرئب إلیه
�خالف تعلیم  ائً واألحادیث والسوالیف ما تكلف شی من �رب الصمت، فهناك مجاالت للكالم

العلم. بل التعلیم من أشق األمور ألوساط الناس وعادییهم ومن هم في البدا�ة تعتبر من أشق 
 وهناك أناس ،األمور، والمجاهدة للتعلیم �عني ال �عرف قدرها إال من �كابدها، نعم هناك مراحل

 �التعلیم، �هللا المستعان. نعم.  وصلوا إلى مراحل یتلذذون  ...بلغوا إلى
 .لیتوفر له الكراء" ؛"والحادي عشر: الحج ماشًیا طالب:
 ."االعتكاف فراًرا من الكراء"مثل 

وقد التزم  "وهذا الموضع أ�ًضا محل اختالف إذا �ان القصد المذ�ور تا�ًعا لقصد العبادة، طالب:
ف كن �شرط أن �صیر العمل علیه أخالغزالي فیها وفي أشباهها أنها خارجة عن اإلخالص، ل

 .�سبب هذه األغراض"
نعم. إذا �ان العمل علیه أخف، إذا ُوجدت هذه األغراض فهو خارج عن دائرة اإلخالص وخادش 
في اإلخالص، أما إذا �ان العمل لیس أخف، توجد هذه األغراض لكن لیست أخف على رأي 

، له؟ ما صار علة واالعتكاف مع الكراء مساوٍ الغزالي. لكن �یف یوجد اعتكاف فراًرا من الكراء 
 ومثله ما ُذكر معه. 

 "وأما ابن العر�ي فذهب إلى خالف ذلك، و�أن مجال النظر في المسألة یلتفت إلى طالب:
 .انفكاك القصدین أو عدم انفكاكهما"

ا، �عني االنفكاك  :فمثالً  تنفك، أحیاًنا الجهات ال ،ابن العر�ي یبالغ في مسائل االنفكاك، یبالغ جد�
 فوقع علیهم السقف. ،اجتمع قوم على شرب الخمر أو على الزنا أو على فاحشة من الفواحش

  وقع علیهم ماذا �ا شیخ؟ طالب:
السقف السقف، خر علیهم السقف، سقط علیهم وماتوا، ابن العر�ي �قول: شهداء، لهم الشهادة 

نظًرا إلى أن الجهة منفكة، هذا  ؛ي یرتكبونهاوعلیهم إثم الفواحش الت ،وعلیهم إثم الشرب ،�الهدم
له حكمه وهذا له حكمه. لكن غیره ال �قول هذا الكالم. �عني قوله نظیر ما �قوله �عض 
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األشعر�ة، أنه �جب على الزاني أن �غض �صره عن المزني بها! �عني �ونهما في حالة واحدة 
وأنه یؤدي  ،الة في الدار المغصو�ةهل یتصور االنفكاك بینهما؟ �عني إذا تصورنا انفكاك الص

، لكن ال ُیتصور مثل هذا؛ ألن النظر تحر�مه ألنه وسیلة إلى الزنا، فإذا او�رتكب محرمً  اواجبً 
حصلت الغا�ة ُتمنع الوسائل؟ �قول: هو منهي عن الزنا أو منهي عن النظر، فإذا زنا علیه أال 

ة والغا�ة أشد منها، لكن إذا ،هذه وسیلینظر. �ونه إذا نظر علیه أال یزني هذا معروف؛ ألن 
 حصلت الغا�ة �قال: ال تنظر. 

 في حاجة..... طالب:
 ؟نعم

 ال مقصود للوسیلة. طالب:
إن �عض األمور قد �كون األمر بها متضمن لالستهزاء،  نقول:نعم. بدون فائدة، بدون جدوى، 

 ،ق اللحیة حرام�عني عادي شخص حالق للحیته ینصح شخًصا حالًقا للحیته و�قول: حل
ي فنعم. لماذا؟ �قول: �هللا أنا ظروفي غیر ظروفك مثًال، أنا  ،والنصوص فیه ثابتة، هذا ُیتصور

وهو یدخن،  ،مجتمع فیه �ذا و�ذا. وقل مثل هذا في شرب الدخان، األب ینصح أبناءه أال یدخنوا
ونهما جالسین على و�ذا، من هذه األعذار. لكن � ،وال أستطیع ،ي تورطتذ�قول: أنا اسمي ال

 ؟ ك تحلق لحیتك! ألیس هذا استهزاءً كرسیي حالق یلتفت أحدهما إلى اآلخر و�قول: حرام علی
 .بلى طالب:

لعلم اله. نعم أهل  امنهم من �قول: أبًدا، علیه أن یؤدي ما ُأمر �ه، ینكر المنكر ولو �ان مرتكبً 
نهى عنه، لكن لیست بهذه الطر�قة، ال �شترطون في منكر المنكر العصمة، وال من الذنب الذي ی

 . ال تحلق لحیتك، هذا استهزاء :�قولعلى الكرسي یلتفت إلى صاحبه و 
ات إلى "فابن العر�ي یلتفت إلى وجه االنفكاك فیصحح العبادات، وظاهر الغزالي االلتف طالب:

 ألةمجرد االجتماع وجوًدا، �ان القصدان مما �صح انفكاكهما أو ال، وذلك بناًء على مس
ذلك �الصالة في الدار المغصو�ة، والخالف فیها واقع، ورأي أصبغ فیها البطالن، فإذا �ان 
فكاك اتجه النظران، وظهر مغزى المذهبین. على أن القول �صحة االنفكاك فیما �صح فیه االن

 َتُغوا َفْضالً بْ َأْن تَ  {َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناحٌ أوجه؛ لما جاء من األدلة على ذلك، ففي القرآن الكر�م: 
 ]، �عني: في مواسم الحج. ١٩٨[البقرة:  ِمْن َر�ُِّكْم}

 -ل الخلیلنه دأب المرسلین، فقد قاوقال ابن العر�ي في الفرار من األنكاد �الحج أو الهجرة: إ
ي َذاِهٌب ِإَلى َر�ِّي َسَیْهِدیِن}: -علیه السالم ْنُكْم َلمَّا {َفَفَرْرُت مِ كلیم: ]، وقال ال٩٩[الصافات:  {ِإنِّ

 .]"٢١[الشعراء:  ِخْفُتُكْم}
، �عني ابن العر�ي جعله هو دأب المرسلین، وجعل "الفرار من األنكاد �الحج أو الهجرة"اآلن 

هجرة الخلیل والكلیم وغیرهما من هذا النوع. أقول: فرق بین األنكاد المتعلقة �الدین، فالفرار منها 
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األنكاد المرتبة على الدنیا أو المتعلقة �أمور الدنیا فهذه عبادة ال سیما إذا خشي على دینه، أو 
{ِإنِّي لیست من العبادة، إذا هرب من األنكاد المتعلقة �أمور الدنیا هذه لیست عبادة. فالخلیل: 

 ُتُكْم}{َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخفْ ] فراًرا بدینه، و�ذلك الكلیم: ٩٩[الصافات:  َذاِهٌب ِإَلى َر�ِّي َسَیْهِدیِن}
هذا یؤجر ف]، �عني خافهم ال سیما على دینه. فإذا خاف اإلنسان على دینه وفر، ٢١[الشعراء: 

و�ؤجر على هذه الهجرة، أما إذا خاف على دنیاه فیكفیه أنه ُ�حرز دنیاه من  ،على هذا الفرار
 . أما ترتب األجر والهجرة علیه فالغیر إثم، 

 ؟»فهجرته إلى ما هاجر إلیه« طالب:
 عم.ن

جعلت قرة عینه في الصالة، فكان �ستر�ح إلیها من تعب  ملسو هيلع هللا ىلص"وقد �ان رسول هللا  طالب:
 ال، بل هو�الدنیا، و�ان فیها نعیمه ولذته، أفیقال: إن دخوله فیها على هذا الوجه قادح فیها؟ 

 .كمال فیها و�اعث على اإلخالص فیها"
 أنها من المكاره، �عني الصالة ثقیلة وحفت بها الجنة، واألصل ،�عني الصالة ُتطلب بها الجنة

على �ثیر من عموم الناس، فإذا وصل اإلنسان إلى هذه المرحلة �أن تكون الصالة قرة عینه، ال 
، وأن لد�ه -جل وعال-شك أنه �كون تجاوز مراتب ومراحل، ودل على أنه ذو صلة وثیقة �اهلل 

وال �صل إلى هذه المرحلة إال �عد أن من اإلخالص وعنده منه ما ال یوجد عند �ثیر من الناس، 
 یتجاوز عقبات. 

د وهي شاقة علیه، لماذا؟ ألن هذه مراحل، ما وصلها إال �ع ،ولذلك ُ�فضل على من �أتي �العبادة
ة أن تجاوز هذه العقبات، والذي ما زال في العقبات لم �صل إلى هذه الغا�ة؛ ألن األصل أن الجن

موجود في جمیع العبادات و�النسبة لعموم الناس. لكن من  ُحفت �المكاره، هذا األصل، وهذا
جعلت قرة «و�صل إلى أن یتلذذ �ما حفت �ه الجنة، من وصل إلى مرحلة  ،یتجاوز هذه المرحلة
، �عض الناس یتلذذ �القیام قیام اللیل، �عضهم یتلذذ بتالوة القرآن، �عضهم »عیني في الصالة

  وهي دیدنه، لكن الصالة ثقیلة، لماذا؟ ،الوة خفیفة علیهیتلذذ �أنواع من العبادات، فتجد الت
ي فألنه تجاوز مراحل �النسبة لهذه العبادة التي ُخففت علیه، وقل مثل هذا في الصیام، مثل هذا 

الحج، أن �حج اإلنسان سنین عدیدة و�ذا رجع من الحج: متى �أتي موسم الحج؟ یتلذذ �ه، �هللا 
 . لمستعانا

�ا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر «ح: وفي الصحی" طالب:
ذ�ر ابن �شكوال عن أبي علي . »وأحصن للفرج، ومن لم �ستطع فعلیه �الصوم فإنه لو وجاء

الحداد، قال: حضرت القاضي أ�ا �كر بن زرب شكا إلى الترجیلي المتطبب ضعف معدته 
ه، وسأله عن الدواء، فقال: اسرد الصوم تصلح وضعف هضمه، على ما لم �كن �عهد من نفس

َمِعَدُتَك. فقال له: �ا أ�ا عبد هللا! على غیر هذا دلني، ما �نت ألعذب نفسي �الصوم إال لوجهه 
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ال أنقل نفسي عنها. قال أبو علي: وذ�رت  ،خالًصا، ولي عادة في الصوم االثنین والخمیس
دیث، وجبنت عن إیراد ذلك علیه في ، �عني: هذا الحملسو هيلع هللا ىلصفي ذلك المجلس حدیث الرسول 

 .ذلك المجلس، وأحسبني ذاكراته في ذلك في غیر هذا المجلس، فسلَّم للحدیث"
فإنه أغض للبصر وأحصن «الذي �عث على الصوم �النسبة لمن لم �ستطع الباءة ما نعم. 
ل �عني صام ال لذات الصیام، و�نما لیحصن فرجه و�غض �صره. و�ل هذا إنما �حص ؟»للفرج

من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه «من الضعف الذي یورثه الصیام؛ ألنه �منزلة الوجاء، 
، فهو صام من أجل أن تضعف »إن لم �ستطع فعلیه �الصومفأغض للبصر وأحصن للفرج، 
 فال �قع في محظور. فكونه صام ال لذات الصیام و�نما لجأ إلى ،عنده هذه الشهوة وهذه الغر�زة

ب، راًرا عن محظور، وهذا �ختلف عما لو لجأ إلى الصیام طلًبا الستشفاء مثًال واستطباف ؛الصیام
هذا �ختلف؛ ألن �ونه �فر من محرم غیر �ونه �فر من ضار �صحته، و�ن �ان حفظ صحته 

 مطلوب، لكن األمور تختلف �اختالف المقاصد. 
كن شعب، فقام �صلي ولم �رجًال لیكون رصًدا في  -علیه الصالة والسالم-"وقد �عث  طالب:

ي من قصده �اإلقامة في الشعب إال الحراسة والرصد. واألحادیث في هذا المعنى �ثیرة، و�كف
لى ما عذلك ما یراعیه اإلمام في صالته من أمر الجماعة، �انتظار الداخل لیدرك الر�وع معه 

 .جاء في الحدیث، وما لم �عمل �ه مالك فقد عمل �ه غیره"
ه، فیطیل من أجل ،ال �جوز، ال �جوز أن ینتظر اإلمام الداخلَ  ،الكیة أن هذا تشر�كنعم. عند الم

فهذا القدر الزائد على ما قصده من الر�وع في األصل إنما هو ألجل هذا الداخل، فهو تشر�ك. 
أنه �طیل السجود إذا ارتاح له الحسن أو الحسین،  -علیه الصالة والسالم-لكن ثبت عن النبي 

 جود لما �سمع من �كاء الصبي، فهذه لها أصول شرعیة. و�قصر الس
ني إ«: -علیه الصالة والسالم-"و�التخفیف ألجل الشیخ والضعیف وذي الحاجة، وقوله  طالب:

لك مما ذالسالم في الصالة، وحكا�ة المؤذن، وما أشبه  الحدیث، و�ردِّ  »ألسمع �كاء الصبي...
ا مقصود �شرك قصد الصالة، ومع ذلك فال عمل خارج عن حقیقة الصالة، مفعول فیه هو

�قدح في حقیقة إخالصها؛ بل لو �ان شأن العبادة أن �قدح في قصدها قصد شيء آخر 
 ،فیه سواها، لقدح فیها مشار�ة القصد إلى عبادة أخرى، �ما إذا جاء المسجد قاصًدا للتنفل

ب غیره إن �ل قصد منها شاواستغفار المالئكة له؛ ف ،والكف عن إذا�ة الناس ،وانتظار الصالة
 .وأخرجه عن إخالصه عن غیره"

، فیؤجر على قدر هذه المقاصد. -سبحانه وتعالى–�ل قصد منها مما ُیتقرب �ه إلى هللا  ،لكن
 نعم.

و�ن �ان العمل واحًدا؛  ،"وهذا غیر صحیح �اتفاق، بل �ل قصد منها صحیح في نفسه طالب:
الشتراكهما في اإلذن  ؛غیر عبادة من المأذون فیه ألن الجمیع محمود شرًعا، فكذلك ما �ان
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الشرعي، فحظوظ النفوس المختصة �اإلنسان ال �منع اجتماعها مع العبادات، إال ما �ان 
 .بوضعه منافًیا لها، �الحدیث واألكل والشرب والنوم والر�اء، وما أشبه ذلك"

وم والر�اء، هذه �لها مبطالت هذه تنافي، مبطلة للصالة، األكل والشرب والكالم والضحك والنو 
 للصالة على قدرها. 

قال، غیر �"أما ما ال منافاة فیه، فكیف �قدح القصد إلیه في العبادة؟ هذا ال ینبغي أن  طالب:
ب قصد أنه ال ینازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد األمور الدنیو�ة أولى، ولذلك إذا غل

كم بادة فالح�العبادة، فإن غلب قصد الع لب، فلم ُ�عتدَّ الدنیا على قصد العبادة �ان الحكم للغا
  له، و�قع الترجیح في المسائل �حسب ما �ظهر للمجتهد.

م اء المذمو والثالث: ما یرجع إلى المراءاة، فأصل هذا إذا قصد �ه نیل المال أو الجاه فهو الر�
ئهم �قصد إحراز دما شرًعا، وأدعى ما في ذلك فعل المنافقین الداخلین في اإلسالم ظاهًرا

 فائدة وأموالهم، و�لي ذلك عمل المرائین العاملین �قصد نیل حطام الدنیا، وحكمه معلوم، فال
 .في اإلطالة فیه"

 ،�عني تختلف هذه المقاصد قوة وضعًفا، وتأثیرها �حسب قوتها: فأعالها ما �قصده المنافقون 
ك إحراز دمائهم وأموالهم. ثم �عد ذلك الداخلون في اإلسالم �صلون مع الناس، لكن �قصدون بذل

وهذا على حسب بدایته مع بدا�ة العمل أو  ،من طرأ علیه الر�اء، الر�اء یتصنع من أجل الخلق
"عمل المرائین العاملین �قصد نیل حسب مجاهدة النفس لطرده. یلي ذلك �أثنائه أو آخره، و 

 على ما تقدم. "وحكمه معلوم"ل، على ما تقدم من أنه نیل للشرف أو نیل للما حطام الدنیا"
 .�هللا أعلم

 على محمد. اللهم صلِّ  
 العتبیة؟  طالب:

 العتبیة معروف من أصول المالكیة، �تاب من الكتب المعول علیها عندهم.
 


