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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
عـین،  وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه أجمالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا

 :أما �عد
یخ/ شـرح شـیخنا الشـ� -رحمـة هللا علیـه–استكماًال في �تاب الموافقات ألبـي إسـحاق الشـاطبي 

 عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر فـي مبحـث بیـان قصـد الشـارع فـي دخـول المكلـف تحـت أحكـام
 ة.الشر�عة، وقفنا عند المسألة السا�ع

 "المسألة السا�عة: المطلوب الشرعي ضر�ان:
ــات  ــل العاد� ــةأحــدهما مــا �ــان مــن قبی ــین الجار�  المحــاوالت وســائر االكتســا�ات فــي الخلــق، ب

 لــىع المالیــة والتصــار�ف اختالفهــا، علــى �ــالعقود العاجلــة، الحظــوظ طــرق  هــي التــي الدنیو�ــة،
 .تنوعها
 .دالمعبو  الواحد إلى توجهه جهة من مكلف،لل الالزمة العبادات قبیل من �ان ما :والثاني

 �خـتص ال فیمـا منا�ـه و�نـوب ،غیـره عن اإلنسان فیها فیقوم صحیحة، فیه فالنیا�ة :األول فأما
ــه المصــالح اســتجالب فــي منا�ــه ینــوب أن فیجــوز منهــا، �ــه  �اإلعانــة عنــه، المفاســد ودرء ،ل

 الحةٌ ص �له ذلك في المكلف بها طلب�ُ  التي الحكمة ألن معناه؛ في هو مما ذلك ونحو والو�الة
 والقـبض، ة،والخدمـ واالسـتئجارة، واإلجارة واإلعطاء، واألخذ والشراء، �البیع سواه، بها �أتي أن

 ".ذلك أشبه وما والدفع،
مـٍر ألهذه تقبل النیا�ة �االتفاق؛ ولذا ُشِرعت الو�الة، الو�الة التي هـي النیا�ـة عـن صـاحب الحـق، 

 ررة عند أهل العلم، والنائب �قوم �مقام من أنا�ه من �ل وجه فیما �خص مـا�قتضیها مشروعة ومق
ف مـن أمـا مـا �خـتص �ـه المكلـ ،و�ِّل فیه وُأنیب فیـه، هـذا �النسـبة لهـذه المعـامالت العاد�ـة المالیـة

قــال  النكــاح ولــه حقیقتــان، و�ن .مــا �قبــل؟ مــا �قبــل أماألمــور العاد�ــة �األكــل والشــرب �قبــل النیا�ــة 
لـوطء، النكاح ُ�طلق وُ�راد �ه العقد، وُ�طلق وُ�راد �ه ا ،واألخرى مجاز ،: إن أحدهما حقیقة�عضهم

 ما �قبل؟ �قبل.أم �اإلطالق األول �قبل النیا�ة 
  .أم ما �قبل؟ ما �قبل�اإلطالق الثاني �قبل 

 ا،شـرعً  أو عـادةً  المكلـف تتعـدى ال لحكمـةٍ  امشروعً  �كن لم ما ذلك أشبه وما والدفع، والقبض،"
 ".كنىوالسُّ  بس،واللَ  والشرب، كاألكل

 بس"."واللُّ بس �عني الخلط، اللَّ 
ــ  جــوهو  مــن لــه التا�عــة وأحكامــه و�النكــاح العــادات، �ــه جــرت ممــا ذلــك وغیــر بس، والســكنىواللُّ

 ".اشرعً  فیها النیا�ة تصح ال التي االستمتاع
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 ال عقـالً  عقـل عنـك، هـذا ال تصـح فیـه النیا�ـة� اوال عقًال، ال شرًعا وال عقًال ما ُ�مكن أن ُتنیب أحدً 
�ــة، وال شــرًعا، وال �صــح أن ُتنیــب أحــًدا �طــأ عنــك؛ ألن هــذا هــو الزنــا، فهــذه األمــور ال تقبــل النیا

  نعم.
جـوه و  ذلـك ومثـل غیـره، إلى صاحبها تتعدى ال حكمته ألن فیه؛ النظر من مفروغٌ  هذا مثل فإن"

 ".الجنا�ة صاحب یتعدى ال الزجر مقصود ألن واالزدجار؛ العقو�ات
ألن حكمتــه ال تتعــدى صــاحبها إلــى غیــره، قــد �قــول قائــل: إنهــا قــد تتعــدى، �یــف تتعــدى؟ تتعــدى 

تفــع لكــن ین ،هــو المنتفــع �الدرجــة األولــى ،�معنــى أنــه إذا أكــل الولــد وانتفــع �األكــل انتفــع والــده �ــه
ل مور غیـر المتعد�ـة النظـر األو غیره، فالحكمة تتعداه إلى غیره، لكن المقصد األصلي من هذه األ

، وال ا فرعی�ـا ال أصـلی�ا هـذا مـا فیـه إشـكالالخطـاب دون غیـره �ونـه یتعـدى تعـد�ً إلى من توجـه إلیـه 
ه �ــ�منــع أن �كــون ممــا ال �قبــل النیا�ــة؛ ألنــه هــذا التعــدي الفرعــي �عنــي نتــاج النتــاج، لكــن لــو قــام 

 تفاع األصلي وال الفرعي.غیره لم �حصل ال األصل وال الفرع، لم �حصل االن
�مــا جــاء بــذلك الشــرع، ینتفــع هــذا الغــالم �الدرجــة  ،افترضــنا أن غــالم ز�ــد ُ�طعمــه ز�ــد ممــا �طعــم

ل األولــى، ینتفــع ز�ــد مــن هــذا النفــع أو االنتفــاع الــذي انتفــع �ــه الغــالم �طر�ــق التبــع ال علــى ســبی
أنـا المنتفـع مـن أكـل  تمـمـا د نفع األصل، لكن لـو قـال ز�ـد:األصالة، �عني نفع فرعي متفرع عن 

 ،لغـالمالغالم، لماذا ال آكل أنا دونه؛ لیحصل النفع واالنتفاع لي خاصًة؟ نقول: ال ینقطـع انتفـاع ا
وانتفاعــك �ــالغالم ینقطــع، و�ــل صــورة مــن الصــور التــي ذ�رهــا ســواًء �انــت مــن األمــور الخاصــة 

فـاع �الم المؤلف إلـى االنتاألولى في واألمور العامة لها نفع أصلي، ونفع فرعي، فالنظر �الدرجة 
  .األصلي

 كـن� لـم مـا الجنا�ـة صـاحب یتعـدى ال الزجـر مقصود ألن واالزدجار؛ العقو�ات وجوه ذلك ومثل"
 ".هوغیر  المالي األمر بین ادائرً  �ان فإن تصح، فیه النیا�ة فإن المال، إلى اراجعً  ذلك
، جلـدوني مكانـها ،وقال ولده: أنا أتحمل الحـدوجوه العقو�ات لو شرب الخمر ز�د من الناس،  ،نعم

ال، مــا تقبــل؟ مــا �قبــل النیا�ــة، لكــن لــو �انــت عقو�ــة مالیــة علــى القــول �جــواز العقو�ــة �المــأم تقبــل 
 هذا ما فیه إشكال.ففتحملها الولد عن أبیه أو الوالد عن ابنه 

لـــد: أنـــا أتحملهـــا عـــن الز�ــاة التـــي هـــي ر�ـــن مـــن أر�ـــان اإلســـالم امتنـــع األب مـــن دفعهـــا، فقـــال الو 
 والدي.

 طالب: إال �إذنه؟
أخــذها الســلطان قهــًرا  ا،نعــم �قــول: تصــح بــدون نیــة، تصــح بــدون نیــة؛ ألنهــا لــو أخــذها الحــاكم قهــرً 

عنه صحت إذا امتنع، لكن في مثل هذه الصـورة قـال الوالـد: أنـا أعـرف أن الز�ـاة ر�ـن مـن أر�ـان 
نســأل هللا  –�ثیــر مــن التجــار المــال ألوزعــه، قــول أنــا مــا تعبــت علــى ،لكــن مــا أنــا مز�ــي ،اإلســالم

ثـم قـال ولـده: أنـا أتحملهـا، یبـرأ مـن عهـدتها أمـام السـلطان أمـام الخلـق، لكنـه ال  -السالمة والعافیة
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دون قبــول النیا�ــة  امالی�ــ ایبــرأ مــن ُعهــدتها أمــام الخــالق، فهــي تقبــل النیا�ــة مــن وجــه �اعتبارهــا تكلیًفــ
�التعبد، فهـي  امتعلقً  ا�المال، ووجهً  امتعلقً  ا�عني عبادة؛ ألن لها وجهین وجهً  اإلهی�  ا�اعتبارها تكلیفً 

 .-جلَّ وعال-غیر مقبولة عند هللا 
ــا«فــي ز�ــاة العبــاس قــال:  -علیــه الصــالة والســالم–طیــب الرســول  ــي ومثله لمــا ذهــب  »هــي عل

علیـه –إلـى النبـي  المصدق إلى العبـاس بـن عبـد المطلـب، وخالـد بـن الولیـد، وابـن جمیـل، ثـم رجـع
الـد ألن عـم الرجـل صـنو أبیـه، وأمـا خ »أما العباس فز�اته علي ومثلهـا«فقال:  -الصالة والسالم

الَّ َأنَّـُه ِمیـٍل إِ جَ َمـا َیـْنِقُم اْبـُن وأمـا ابـن جمیـل ف«بن الولید فقد احتبس أدراعه وعتاده فـي سـبیل هللا، 
 .»َكاَن َفِقیًرا، َفَأْغَناُه للااَُّ 

 ما ُ�شكل؟ ُ�شكل على قبول النیا�ة.أم على قبول النیا�ة  هذا ُ�شكل
فكیف ُ�خـرَّج مثـل هـذا؟ �یـف ُ�خـرَّج علـى مـا معنـا؟ �عنـي لـو امتنـع شـخص غنـي مـن دفـع الز�ـاة، 

هـي علـي، یبـرأ منهـا  ،دفعهـا مـن مـالي الخـاصأأو  ،فقال الحاكم: علـي أنـا أدفعهـا مـن بیـت المـال
 ،ستحمـل الز�ـاة عـن العبـا -علیه الصـالة والسـالم–، �ون النبي في الدنیا، لكن في اآلخرة ال یبرأ

ُمقتــرض مــن العبــاس لمصــالح  -علیــه الصــالة والســالم–جمــٌع مــن أهــل العلــم �قولــون: إن النبــي 
 �عني مما اقترضته منه. »هي علي«المسلمین، فقال: 

رة شخًصا عنده عمـا وأما خالد بن الولید فقد أخرج في سبیل هللا أكثر مما �جب علیه، �عني لو أن
ه مـا فیهـا ز�ـاة؟ مـا فیهـا ز�ـاة خـالص انتهـت؛ ألنـأم للبیع، ثـم �عـد ذلـك أوقفهـا فیهـا ز�ـاة  عرضها

 الوقف. ،أخرج في سبیل هللا أكثر مما �طلب منه
دفـــع عـــن العبـــاس �صـــفته أنـــه أولـــى  -علیـــه الصـــالة والســـالم–ن النبـــي إطالـــب: ومـــا قیـــل: 

 �المؤمنین من أنفسهم؟
 لي.من الوالة، قال: هي علي، ز�اة فالن من التجار ع اه غیره من الوالة، لو أن والیً لكن في حكم

 طالب: یبقى الحكم التكلیفي المنوط �الذمة.
علـــى �ـــل حـــال أمـــا �النســـبة للعبـــادات المحضـــة فهـــذه ال تقبـــل النیا�ـــة بوجـــه، و�ن ُأوِرد علـــى ذلـــك 

وطـرًدا لهـذه القاعـدة یـرى جمـٌع  »من مـات وعلیـه صـوم صـام عنـه ولیـه« الصیام على ما سیأتي
ه مــن أهــل التحقیــق أن الصــیام المفــروض �الشــرع ال �قبــل النیا�ــة، والــذي �قبــل النیا�ــة إنمــا افترضــ

 امً هـذا �قبـل النیا�ـة سـداده، فأوجـب علـى نفسـه صـیاف ااإلنسان علـى نفسـه، �عنـي �مـا لـو َتـدین َدیًنـ
  .ع، فحكمه حكم الصالة ال �قبل النیا�ة، أما ما ُأوجب �أصل الشر انذر نذرً  ،�قبل النیا�ة

 بنـاءً  الحجفـ والكفـارات، �ـالحج واجتهاد، نظرٍ  مجال فهو وغیره المالي األمر بین ادائرً  �ان فإن"
 أنهـا علـى ءً بنـا والكفـارة، فتصـح، المـال، أو فیـه، النیا�ـة تصح فال التعبد، فیه بغلَّ المُ  أن على
 ،الحـج فـي علیـه نـيبُ  مـا علـى بنـاءً  الـذ�ح فـي حیةو�التضـ تخـتص، فال جبرٌ  أو فتختص، زجرٌ 
 ".األشیاء هذه أشبه وما
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ـبه لین وهـو: أن یتـردد الفـرع بـین أصـ ،�عني مثـل الحـج والكفـارة ُ�مكـن أن ُ�سـتعمل فیهمـا قیـاس الشَّ
ُیلحـق �أقر�همــا شـبًها �ــه، لكــن الصـیام جــاءت فیـه النصــوص، وأنــه �قبـل النیا�ــة، الحـج جــاءت فیــه 

 لقــدرة علیــه؟أنــه �قبــل النیا�ــة، لكــن هــل �قبــل النیا�ــة مــع ا » َعــْن َأِبیــَك َواْعَتِمــْر ُحــجَّ «النصــوص 
له أن ُینیب؟ ال �قبـل النیا�ـة، لكـن مـع العجـز هـذا جـاء  ،شخص قادر على أن �حج حجة اإلسالم

 .»ُحجَّ َعْن َأِبیكَ «فیه النص 
رة �مـین، هـذه ُشـِرعت مـن أجـل الكفارة �فارة قتل، �فـارة وطء فـي نهـار رمضـان، �فـارة ظهـار، �فـا

 وهـي مـالٌ  ،للزجر، فهي �الحـدود ال تقبـل النیا�ـة مـن هـذه الحیثیـة ،زجر من وقع في هذه المخالفة
هـار نملحقٌة �التكلیفات المالیـة، فهـي تقبـل النیا�ـة مـن هـذه الحیثیـة؛ ولـذا �ختلفـون فـیمن جـامع فـي 

�الصــیام ذ�ــر أنــه ال �ســتطیع، ُأِمــر األعرابــي الــذي جــامع فــي نهــار رمضــان لمــا ُأِمــر  ،رمضــان
�ــالعتق ال �جــد، صــیام ال �ســتطیع ومــا أوقعــه فــي ذلــك إال الصــیام، �قــي اإلطعــام مــا عنــده شــيء، 

هـل أ  البتیهـاادفعـه �فـارة، أقسـم �ـاهلل أنـه مـا بـین  ،جيء �فرٍق فیه طعام، فقیل له: خذه وتصدق �ـه
 ؟ما برئتأم برئت ذمته من الكفارة  »ُخْذُه َفَأْطِعْمُه َأْهَلكَ «بیٍت أفقر منه، فقال: 

 طالب: ........
و أ�عني هل مثل هذا �قبل النیا�ـة أو ال �قبـل النیا�ـة؟ وهـل الكفـارة تسـقط مـع العجـز  ،نعم خالف 

 �سائر الدیون في ذمته؟  اتبقى دینً 
 طالب:.......

ي الذمـة �سـائر نهـا تثبـت فـإنهـا سـقطت عنـه؛ ألنـه عـاجز، لكـن الـذي �قـول: نعم منهم مـن قـال: إ
 لیأكلـــه هـــو وأوالده؛ لترتفـــع بـــذلك ؛ودیـــن هللا أحـــق مـــن دیـــن اآلدمیـــین، قـــال: أعطـــاه إ�ـــاه ،الـــدیون 
جـع فیـه هذا مسـكوٌت عنـه، و�نمـا ُیر  ففي ذمته، و�ونها �قیت أو لم تبقَ  اوتبقى الكفارة دینً  ،حاجتهم

یـة، ه عنـد مـن �قـول: �أنهـا �اقمـا تبـرأ ذمتـه إال �إخراجـ ،إلى األصول العامة إن هذا َدیـن فـي ذمتـه
  »َفَدْیُن ِهللا َأَحقُّ ِ�الَوَفاءِ «وهذا أقیس أنها �الدیون، 
 طالب: و�ذا �قي عاجًزا؟

 .وما تحمل أحٌد عنه، فما علیه شيء، اما علیه شيء إذا �قي عاجزً 
 طالب:........

  .من أجل أن �أكله و�رفع �ه حاجته ال ما ملك الطعام، أُعطیه
 لقسـما وهـذا النیا�ة، صحت و�ال، نیا�ة، فال �المكلف، اختصت إن العاد�ات حكمة نأ فالحاصل"
 .فیه األمر لوضوح دلیلٍ  إقامة إلى �حتاج ال

 غیـره، المكلـف عـن فیهـا غنـي�ُ  وال أحـد، عـن أحـدٌ  فیهـا �قـوم ال الشرعیة فالتعبدات :الثاني وأما
 إن حمــل�ُ  وال ب،ِهــوُ  إن یثبــت وال ،إلیــه �القصــد ینتقــل وال غیــره، �ــه �جتــزى  ال العامــل وعمــل
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ــتُ   الــدعوى  هــذه صــحة علــى فالــدلیل ،وتعلــیالً  نقــالً  القطعــي الشــرعي النظــر �حســب وذلــك ل،حمِّ
 :أمور

 ]١٦٤:األنعــام[ }ى ُأْخــرَ  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتــِزرُ  َوال{ :تعــالى �قولـه ذلــك، علــى الدالــة النصــوص :أحـدها
ْنَسانِ  َلْیَس  َوَأنْ {  .]٣٩:النَّْجمِ [ }َسَعى امَ  ِإالَّ  ِلْإلِ

 َتـْدعُ  َوِ�نْ { �عضـها: فـي مواضـع، وفـي ]١٦٤:األنعـام[ }ُأْخـَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتـِزرُ  َوال{وفي القرآن: 
 َفِإنََّمـا كَّـىَتزَ  َوَمـنْ { ثم قـال: ]١٨:فاطر[ }ُقْرَ�ى َذا َ�انَ  َوَلوْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُ�ْحَملْ  َال  ِحْمِلَها ِإَلى ُمْثَقَلةٌ 

 لْ َوْلَنْحِمـ ِبیَلَناَسـ اتَِّبُعـوا آَمُنـوا ینَ ِللَّـذِ  َ�َفـُروا الَّـِذینَ  َوَقالَ {وقال تعالى:  ]١٨: فاطر[ }ِلَنْفِسه َزكَّىَیتَ 
 َوَقـاُلوا{وقـال:  ]١٢:كبوتالعن[ }َكاِذُبونَ لَ  ِإنَُّهمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َخَطاَ�اُهمْ  ِمنْ  ِ�َحاِمِلینَ  ُهمْ  َوَما َخَطاَ�اُكمْ 

 َغـَداةِ ِ�الْ  َر�َُّهـمْ  َیـْدُعونَ  الَّـِذینَ  ُردِ َتْطـ َوال{وقـال تعـالى:  ]٥٥:اْلِقَصـصِ [ }َأْعَمـاُلُكم َوَلُكـمْ  اُلَنـاَأْعمَ  َلَنا
 .]٥٢:نعاماأل [ }َشْيءٍ  ِمنْ  ِحَساِبِهمْ  ِمنْ  َعَلْیكَ  َما َوْجَههُ  ُیِر�ُدونَ  َواْلَعِشيِّ 
 َتْمِلــكُ  َال  َیــْومَ { :�قولــه ا،شــیئً  أحــدٍ  عــن أحــدٌ  فیهــا �ملــك ال اآلخــرة أمــور أن علــى یــدل مــاوأ�ًضــا 

 .نحوهاو  األوزار حمل أو األجور نقل في عامٌ  فهذا ]١٩:االنفطار[ }َشْیًئا ِلَنْفسٍ  َنْفٌس 
 ]٣٣:انلقمـ[ }َشـْیًئا هِ َواِلـدِ  َعـنْ  َجـازٍ  ُهـوَ  َمْوُلـودٌ  َوال َوَلـِدهِ  َعـنْ  َواِلدٌ  َ�ْجِزي  َال  َیْوًما َواْخَشْوا{وقال: 
 }َعـْدلٌ  َهـاِمنْ  ُیْؤَخـذُ  الوَ  َشـَفاَعةٌ  ْنَهـامِ  ُ�ْقَبـلُ  َوال َشـْیًئا َنْفـسٍ  َعـنْ  َنْفـٌس  َتْجِزي  َال  َیْوًما َواتَُّقوا{ وقال:

 .المعنى هذا من �ثیرٍ  إلىاآل�ة  ]٤٨:البقرة[
ـيإِ ! ُفَالنٍ  َبِني َ�ا« :األقر�ین عشیرته -والسالم الصالة علیه- أنذر حین الحدیث وفي  ْمِلـكُ أَ  َال  نِّ
 .»َشْیًئا للااَِّ  ِمنَ  َلُكمْ 

 ه،ید�ـــ بـــین والتـــذلل إلیـــه، والتوجـــه هلل، الخضـــوع العبـــادات مقصـــود أن وهـــو المعنـــى :والثـــاني
 ،هللا مــع احاضــرً  وجوارحــه �قلبــه العبــد �كــون  حتـى بــذ�ره، القلــب وعمــارة حكمــه، تحــت واالنقیـاد

 تـه،طاق حسـب علـى إلیـه قـرب�ُ  ومـا همرضـات فـي اسـاعیً  �كـون  وأن عنه، غافلٍ  غیر له اومراقبً 
 طلــوبالم وال ا،عبــدً  العبــد �كــون  ال أن ذلــك معنــى ألن وتضــاده؛ المقصــود هــذا تنــافي والنیا�ــة

 ".ذلك في غیره عنه ناب إذا ا،متوجهً  وال اخاضعً  والتوجه �الخضوع
الي وهـي إذا ناب عنه غیره في هذه العبادات أو أخرج البدل عنهـا؛ ألن هنـاك عبـادات لهـا بـدل مـ

وهــو قــادر فــي واجــب مــن واجبــات الحــج هــو قــادر  ،لــو أنــاب عــن نفســه ،فــي األصــل تقبــل النیا�ــة
ـنة وفـي قبلهـا �جلـس فـي بلـده إلـى أن تغـرب قالعلیه أو  : أنـا أدفـع البـدل �مـا حصـل فـي هـذه السَّ

شمس یوم عرفة، ثم �أتي عن طر�ق الجو لمدة ساعة وقد وصل إلى المشاعر �مـر �عرفـة مـرور، 
�نــزل إلــى المزدلفــة، ثــم �عــد ذلــك ینــزل إلــى الحــرم �طــوف و�ســعى و�مشــي إلــى بلــده فــي �ضــع و 

ســاعات، ثــم فــي النها�ـــة �قــول: احســبوا �ــم علـــي مــن الجــزاءات، هــل هـــذا حقــق هــذه الِحكــم مـــن 
 أن وهـو المعنـى"مشكلة، هل تحققت هذه؛ ألنه �قـول:  عندهما  ،عشر�ن ا،العبادات؟ احسبوا عشرً 

 وعمـارة حكمـه، تحـت واالنقیـاد ید�ـه، بـین والتـذلل إلیـه، والتوجه هلل، الخضوع تالعبادا مقصود
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 وأن عنـه، غافـلٍ  غیـر لـه اومراقًبـ هللا، مـع احاضـرً  وجوارحه �قلبه العبد �كون  حتى بذ�ره، القلب
وأخـذ المناسـك عـن  هـل هـذا حـج،" طاقتـه حسـب علـى إلیه قرب�ُ  وما ،مرضاته في اساعیً  �كون 
 ؟ -صالة والسالمعلیه ال-النبي 

 هذا تعمد المخالفة، هذا وقع فـي اإلثـم، هـذا تـرك الواجبـات عـن عمـد، وتالعـب �الـدین و�األحكـام،
ذه هذا �ونه ال �حج أفضل، والحج على ه -علیه الصالة والسالم-وتالعب �كتاب هللا وُسنَّة نبیه 

ا هـذا ُتسـقط الطلـب وال مـ مـن الفقهـاء قـال: هـذه حجـة اإلسـالم، فعلـت االطر�قة �عني لو سأل فقیًهـ
 .ُتسقطه؟ قال: األر�ان �لها موجودة، الشروط متوافرة واألر�ان موجودة، والواجبات ُتجبر، نعم

ا مـعلى طر�قة الفقهاء فقهاء الظاهر عندما ُ�قسمون العلماء إلـى فقهـاء ظـاهر وفقهـاء �ـاطن، إنمـا 
أر�ــاب القلــوب فقهــاء القلــوب هــم فــي البــاطن صــوفیة وال...، ال، لكــن أصــحاب المقاصــد أصــحاب 

 كما ُ�سمیهم ابن رجب وغیره.
ة وذ�رت مراًرا أن رجًال حج من �غداد ثالث مـرات ماشـًیا علـى قدمیـه، فلمـا رجـع مـن الحجـة الثالثـ

ـــاء اللیـــل مـــن  دخـــل البیـــت فـــإذ �أمـــه نائمـــة، فكـــره أن تســـتیقظ �ســـببه، فنـــام �جوارهـــا اســـتیقظت أثن
ة ماًء، ومن التعب �أنه لـم �سـمع، فقـد سـمع، ثـم قالـت لـه: ثانیـالعطش، فقالت له: �ا فالن اسقني 

اسـتیقظ �عد ُمدة �ا فالن اسقني ماًء، ومثل األولى �أنه لـم �سـمع، فقالـت لـه الثالثـة: اسـقني مـاًء، ف
أالف األمیـــال، والمـــاء خطـــوات لـــألم  -وطاعـــة األم واجبـــة-قلبـــه قـــال: �ـــا فـــالن تحـــج ماشـــًیا نفـــل 

 اء لها �الماء، فلما أصبح ذهب واستفتى.وأمرها واجب اإلجا�ة، ج
لو ذهـب إلـى فقیـه مـن الـذین یـرون أن العمـل إذا تـوافرت شـروطه وأر�انـه وواجباتـه ُمسـقط للطلـب 

اســتفتى شخًصــا،  -جــلَّ وعــال–فــي الجملــة، لكــن لیبقــى أمــور اآلخــرة والقبــول وعدمــه هــذا عنــد هللا 
ثـر أالجهـة منفكـة هـذا مـا لـه عالقـة �ـالحج، فـال فقال له: أعد حجة اإلسالم، �عني قد �قول الفقیه: 

له في الحكم الجهة منفكة، �عني النیة ُینظر فیها من أكثر من وجه، من جهة تصـحیح العبـادات، 
–ومن جهة القبول على المسـلم أن ینظـر إلـى القبـول أكثـر ممـا ینظـر إلـى أصـل العمـل؛ ألن هللا 

نسـان علـى هـذا األمـر، قـال: أعـد حجـة اإلسـالم، إنما یتقبـل مـن المتقـین، فلیحـرص اإل -جلَّ وعال
 الفقیه �قـول: أنـه جـاء �ـالحج علـى وجهـه، والجهـة منفكـة ال أثـر لهـا فـي الحـج، والمخالفـة فـي أمـرٍ 

خارج عن العبادة فال تؤثر، لكن هذا لم ینظر إلى ما وقر في القلب مـن صـدق النیـة واإلخـالص، 
 اإلسالم.الذي هو شرط القبول األول، فقال: أعد حجة 

ولسنا �صـدد تصـحیح هـذه الفتـوى أو تخطئـة الفتـوى، لكـن المقصـود منهـا أن هـذه العبـادات إذا لـم 
یترتــب علیهــا أثرهــا، فكونهــا ُتســقط الطلــب هــذا شــيء، فــال یــؤمر �إعــادة العبــادة هــذا شــيء، لكــن 

، صـیام ال االنتفاع من وراء هذه العبادة صالة ال تنهى عن الفحشـاء والمنكـر هـذه فیهـا خلـل �بیـر
هــذا فیــه خلــل �بیــر، والحــج أ�ًضــا  ]١٨٣[البقــرة: }َلَعلَُّكــْم َتتَُّقــون {ُ�حقــق التقــوى فــي قلــب اإلنســان 

 ،ومــع ذلــك یتحــدث فــي المجــالس ،لمــن اتقــى و�رجــع اإلنســان �مــا ذهــب أو یرجــع أســوأ ممــا ذهــب
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و�ــاًال  عشــر مــرات، حــج عشــر�ن مــرة، ومــا یــدري المســكین أن حجــه قــد �كــون  ،وأنــه حــج �ــذا مــرة
 علیه. 

لــیس هــذا مــن �ــاب التزهیــد �ــالحج �قــدر مــا هــو حــثٌّ علــى مراقبــة القلــوب، والســعي فــي تصــحیح 
، �ســقط  حتــىالعبــادة علــى الوجــه الُمرضــي، �عنــي �كــون �ــون اإلنســان ُ�صــلي  مــا ُ�قــال لــه: صــلِّ

�ثیــٌر مــن أثــر هــذه العبــادة فــي قلبــك؟ �عنــي  مــاالطلــب انتهــى اإلشــكال، مــا ُ�قــال لــه: ثانیــة، لكــن 
وُد,  اْلَیُهــال َتْرَتِكُبــوا َمــا اْرَتَكَبــتِ «النــاس �حــج و�تحایــل علــى إســقاط الواجبــات، هــذه حیــل الیهــود 

مَفَتْسَتِحلُّوا مَ  ِ ِ�ـَأْدَنى اْلِحَیـل ا حرَّ  ،رتكـاب محظـورالو یتحایـل أ ،یتحایـل؛ لُیسـقط الواجـب عنـه »للااَّ
 بها.و�ثیر من العبادات �عتر�ها و�نتابها ما ینتا هذه حیل الیهود، ومثل هذا قد ال یرجع �فاًفا،

 لیـه،إ والتوجـه هلل، الخضوع العبادات مقصود أن وهو المعنى" -تعالى رحمه هللا–فالمؤلف أشار 
 ."بذ�ره القلب وعمارة حكمه، تحت واالنقیاد ید�ه، بین والتذلل

بـین أوالده، هـل هـذا  هذا الذي أفطـر یـوم عرفـة إن �ـان صـائًما عنـد أهلـه، وضـحى ضـحى العیـد 
؟ أبـًدا هـذا ارتكـب محظـورات عـن عمـد، تـرك واجبـات -علیه الصالة والسـالم-حج �ما حج النبي 

ـَل ِفـي َیـْوَمْیِن َفـَال إِ { رثـه التقـوى و وال یُ  ،عن عمد، هـذا حجـه ال ینفعـه  ]٢٠٣لبقـرة:[ا }ْثـمَ َفَمـن َتَعجَّ
 .اهذا ما أخذ وال یومً 
 طالب:..........

 نعم، ساعات.
ــ{صــباح العیــد  ىشــحتــى م اعنــي یــومین �عــد یــوم العیــد، المســألة وال �مــل وال یوًمــ� َل ِفــي َفَمــن َتَعجَّ

، لكـن لمـن؟ م علیـهمعناه أن من تقـدم علیـه اإلثـم، مـن تـأخر فـال إثـ ]٢٠٣[البقرة: }َیْوَمْیِن َفَال ِإْثمَ 
ـــذي ارتكـــب المحظـــ -جـــلَّ وعـــال–لمـــن اتقـــى فـــي حجـــه، اتقـــى هللا  ـــرك فـــي حجـــه، هـــذا ال ورات وت

ه؟ هـذا رجـع مـن ذنو�ـه �یـوم ولدتـه أ ـه و�ـاٌل علیـه، �المأمورات اتقى هللا في حجِّ  –هللامـه؟ هـذا حجُّ
  .عبادة التي تؤدى على هذه الطر�قةغني عن مثل هذه ال -جلَّ وعال

 همـاونحو  والتوجـه والخضـوع المتوجـه، الخاضـع هـو الغیـر فـذلك مقامـه، ذلك في غیره قام و�ذا"
 ".العبود�ة �صفات تصافٌ ا هو إنما

قــد �قــول قائــل: إن اإلنســان قــد �حتــاج إلــى النیا�ــة فــي الحــج أو فــي غیــره، �عجــز عــن أداء فر�ضــة 
لحـج اإلسالم ببدنه، فیدفع ماًال لمـن �حـج عنـه، هـذا الـذي دفـع المـال وُحـجَّ عنـه �مالـه قـادر علـى ا

 صــورة، لكـن مـن الــذي انتفـع قلبــهســقط عنـه الطلـب؛ ألنــه �قبـل النیا�ــة فـي هـذه ال ،�مالـه دون بدنـه
النائـب أو  ،�الحج؟ �عني في عشیة عرفة حینمـا یتعـرض النـاس للنفحـات اإللهیـة مـن الـذي �سـتفید

 المنوب عنه؟ 
 طالب: النائب.
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ج الذي �اشر العبادة النائب، لكن أ�ًضا النائب له من هذا الحـج �قـدر مـا وقـر فـي قلبـه إن �ـان حـ
  .يء، من حج لیأخذ غیر من أخذ لیحجهذا لیس له شفمن أجل المال 

 المتصـف �عـدو ال واالتصـاف ،العبود�ـة �صـفات اتصـافٌ  هـو إنمـا ونحوهمـا والتوجـه والخضوع"
 حتـى ائـب،الن �منزلـة منـه المنـوب �كـون  أن :معناهـا إنما والنیا�ة غیره، إلى عنه ینتقل وال ،�ه

 فــي �صــح �مــا العبــادات فــي �صــح ال وذلــك النائــب، �ــه اتصــف �مــا امتصــفً  عنــه المنــوب �عــد
 مـؤدٍّ  �أنـه افً متص المد�ان صار المد�ان مقام قام لما مثالً  ینالدَّ  أداء في النائب فإن التصرفات،

 ".لدینه
نعــم؛ ألنــه مجــرد إ�صــال المــال مــن شــخص إلــى شــخص ال أثــر لــه فــي القلــب، وال �حقــق عبود�ــة 

حابها، �ـأداء الحقـوق إلـى أصـ -جـلَّ وعـال– إال �قدر ما ُ�حقـق أنـه امتثـال ألمـر هللا اوخضوعً  وُذال� 
إلــى أهلهــا، الحقــوق �جــب أن تــؤدى إلــى أصــحابها، أنــت مــأمور بهــذا، هــذا الــذي یتحقــق �ــه شــيء 

 ینفع القلب التعبد �إبراء الذمة.
أما �ونك توصله أنت بنفسك أو تو�ِّل من ُیوصله أو بواسطة صراف، بواسطة بنـك، بواسـطة مـن 

ل المقصـود أن المـال �صـ ،أدنـى فـرق  هفرق، مـا فیـ ههذا ما فیفت المستحدثة �قبل النیا�ة من اآلال
 إلى صاحبه.

 ؟الدنانیر؟ في صحیح البخاري  ، �م عددالرجل من بني إسرائیل لما اقترض األلف دینار
 طالب:.........

 كم عددها؟
 هللا وال و�یـل إال �فیـل ه، قال له: ما فیـاقترضها فطلب المقرض �فیًال  ،المقصود أنها دنانیر �ثیرة

األجل  ، لمَّا حلَّ ةشاهد إال هللا، فرضي �اهلل، والقصة معروفة مشهور  هما فی ،وشاهد ،-جلَّ وعال–
د مـا وجـ ،لیجد من ُینیبه في إ�صال المبلغ ؛وذهب إلى الساحل ،�ادر �إبراء الذمة، فأحضر المبلغ

 اهـا فـي البحـر، السـیاق سـیاق القصـةفیهـا وألق لمن یوصل المبلغ، فوجد خشبًة فنقرهـا وأدخـل المـا
ذم؟ سیاق مـدح بـال شـك، لكـن لـو فعلـه أحـٌد مـن أهـل هـذه الملـة هـل نقـول: إن هـذا أم سیاق مدح 

 فرمــاه فــي البحــر اُمبــادرة فــي إبــراء الذمــة أو نقــول: إن هــذا مــن �ــاب إضــاعة المــال؟ مــا وجــد أحــدً 
 وقال: �صل إن شاء هللا.

 طالب:.........
 ،النـاس مقامـات، واإلنسـان �عـرف مـن نفسـه، مثـل: القسـم علـى هللا، النـاس مقامـاتثقًة �ـاهلل، لكـن 

قـد �صـل حـد الثقـة �ـاهلل إلـى هـذا  ،و�لٌّ �عرف من نفسـه �قـدر مـا عنـده مـن معاملـة بینـه و�ـین ر�ـه
عـــادي رمـــى هـــذا المـــال، وقـــال: �صـــل إلـــى صـــاحبه إن شـــاء هللا، �عنـــي هـــذه  الحـــد، لكـــن إنســـان

مــا تكــون لكــل شــخص، ومقامــات ال تكــون ألي إنســان، فــبعض النــاس مضــایق، مضــایق أنظــار 
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�حـــرم علیـــه أن �فعـــل هـــذا الصـــنیع، �حـــرم علیـــه، لمـــاذا؟ ألنـــه إضـــاعة للمـــال، �عنـــي لـــیس �ســـبٍب 
 عادي، ولیس �سبٍب شرعي.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
نـه هـذه قـد تكـون السـیما إذا �ـان اإلنسـان بی ؟امـةالكرامة، لكن من �ضمن لنفسه أنه أهل لهذه الكر 

د قـفلحـد اقد یثق إلى هذا الحد، لكـن إذا لـم �صـل إلـى هـذا  ،معاملة صادقة -جلَّ وعال–و�ین هللا 
جـــلَّ -تكــون هـــذه تز�یـــة للــنفس، إذا لـــم �كـــن لهـــذه التصــرفات رصـــید مـــن معاملــٍة صـــادقة مـــع هللا 

 .-وعال
�ه، ووصـلت إلـى صـاحبها، ثـم �عـد أ�ـام جـاء �المـال لصـحا ،المقصود أنـه رمـى الخشـبة فـي البحـر

نــه وصــل، �عنــي مــع ثقتــه �ــاهلل وحرصــه علــى إبــراء ذمتــه احتمــال لمــاذا؟ ألنــه مــا وثــق وال ضــمن أ
 وقوي أنه لم �صل، فذهب �ه وأخبره صاحب المال أنه وصل.

توجــه أو أنــاب مــن ال ی ،النیا�ــة لــو أن إنســاًنا أنــاب مــن ال �حتمــل النیا�ــة �جمــاد مــثًال مثــل الخشــبة
د ذلـك إلیه خطاب �حیوان ُمدرَّب، ُمعلَّم یوصل البضائع إلى ما ُیر�د صاحبه، طائر ُمدرَّب، ثم �عـ

 وتر�ــه یــذهب إلــى الجهــة التــي ُیر�ــد ممــا ُدرِّب علیــه مــن الجهــات؛ ألن النیا�ــة ،حمــل علیــه المــال
، اإلیـه فیـه، وهـذا أنـاب جمـادً  األصل فیها أن �كون المنوب �غلب علـى الظـن أنـه یوصـل مـا ُأنیـب

ه وهو أولى من الجمـاد؛ ألن �عـض الحیوانـات تـتعلم؟ هـل نقـول: إن فیـ ا،فماذا عما لو أناب حیوانً 
�عنــي اآلن حــدث مــن  ؟أو نقــول: إنــه إذا اطــرد أنــه ُعــِرف �عــادٍة مطــردة أنــه �صــل ،إضــاعة للمــال

ا فیهـا إشـكال؛ ألنـه �ونهـا تنـوب هـذه مـ ،تصـل إلـى الهـدف المـراد ،المخترعات طـائرات بـدون قائـد
رب، ألنها مطردة، لكن �عض الحیوانات الُمعلَّمة الُمدرَّ�ة الحمار على ما یوصف �ه مـن غبـاء یتـد

 و�ستلمها السمسار، و�رجع الحمار إلى صاحبه في المزرعة. ،وُ�وِصل البضائع إلى السوق 
 طالب: �عرف طر�قه.

ة فمثل هذا ال ُ�عـد مـن إضـاعة المـال، لكـن یبقـى أنـه �عرف الطر�ق، نقول: إذا �انت عادته مطرد
 من التفر�ط. ، و�ؤخذ منه هذا المال، ففیه شيءُ�خشى أن ُیتعرض له في الطر�ق

، هـم �شـترطون فـي الو�یـل فیهـاإشـكال وال  ،على �ل حال هذه النیا�ات إنا�ة المكلف هذه معروفـة
كال فهــذا أ�ًضــا ال إشــ ابولــه للنیا�ــة مطــردً ، و�نا�ــة غیــر المكلــف إذا �ــان المطــرد إذا �ــان قاشــروطً 

ثـل فیه، لكن یبقى أنه إذا �انت صیانته ِلما ُأنیـب فیـه مـن �ـاب الكرامـة �مـا حصـل لإلسـرائیلي، فم
 وال �جوز أن ُ�صنع مرًة ثانیة. ،هذا ال �طرد
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�عنــي لــو وصــلت الثقــة �اإلنســان إلــى مــا وصــلت فیــه ثقــة أم موســى بولــدها، خشــي ز�ــد مــن النــاس 
 ما �جوز؟ ما �جوز.أم وألقاه في الیم، �جوز  ا،ولده، ثم صنع له صندوقً  على

 طالب:........
ـــنن الكونیـــة، �عنـــي لـــو أن داعیـــة ُضـــیِّق علیـــه  نعـــم هنـــاك قضـــا�ا �عنـــي هنـــاك اســـتثناءات مـــن السُّ

ــر، وُأوذي وأراد أن �ختبـــر نفســه �اإللقـــاء فــي النـــار مـــثًال �مــا حصـــل إلبــراهیم �جـــوز وال  ا مـــوُحصِّ
 فهـذه خـوارق للُسـنن -علیه الصالة والسـالم–جوز؟ ال �جوز لو دخل فیها ما خرج �ما قال النبي �

 .اإللهیة إنما هي �رامات ألصحابها وعنا�ات إلهیة ال �جوز أن ُ�كررها إنسان �ختبر نفسه فیها
 طالب:........

عـارض فـي نصوصـنا لكن الخبر إذا سیق مساق المدح ال شك أنه ُ�ستدل �ه، لكن یبقى لوجود الم
 . �منع من االقتداء �ههذا هو الذي 

 فـال ،لدینـه ؤدٍ م �أنه امتصفً  المد�ان صار المد�ان مقام قام لما مثالً  ینالدَّ  أداء في النائب فإن"
 امــ �مثــل عنــه المنــوب یتصــف لــم مــا تصــوریُ  ال التعبــد فــي وهــذا �ــه، ذلــك �عــد للغــر�م مطالبــة
 ".حال على كذا إذ نیا�ة وال النائب، �ه اتصف

 إذ �ـةنیا وال النائـب، �ـه اتصـف مـا �مثـل عنـه المنـوب یتصـف لم ما تصوریُ  ال التعبد في وهذا"
ر�ـد أُ قال لـه:  "أن یتصف المنوب عنه �ما اتصف �ه النائب"معنى هذا؟ ال ُبد  ما" حال على ذاك

 مـا �مثل نهع المنوب یتصفأن تنوب عني وُتصلي الظهر، ُتصلي الظهر عني، قال: ال ُبد أن "
ن " ُ�صلي الظهر المنـوب عنـه، ال ُبـد أن یتصـف بهـذا الوصـف، إًذا ال نیا�ـة؛ ألالنائب �ه اتصف

 لغو إذا اشترطنا أن یتصف المنوب عنه �ما اتصف �ه النائب.و صالة النائب عبث 
 طالب:........

 نعم أو هذا.
 طالب: أو من �ل وجه �عني.

 ألن القلب لن یتصـف ؛ا یتعلق �البدن وما یتعلق �القلبأو هذا �عني من �ل وجه في الفعل، وفیم
 إال إذا امتثل البدن.

 طالب:........
 نعم. 

 وغیره مان�اإل� القلبیة، األعمال في لصحت البدنیة العبادات في النیا�ة صحت لو أنه :والثالث"
 الیفالتكــ تكــن ولــم ذلــك، أشــبه ومــا والرجــاء، والخــوف والتو�ــل، اوالرضــ والشــكر، الصــبر مــن

 لعمــلا بــین التخییــر علــى ابتــداءً  أمــره �جــوز فكــان النیا�ــة، لجــواز اعیًنــ المكلــف علــى محتومــةً 
 ،والشـرب �األكـل العاد�ـات، مـن �األعیـان المختصـة المصـالح فـي ذلـك مثـل ولصح واالستنا�ة،

 ".والتعز�رات والقصاص الحدود وفي ذلك، أشبه وما واللباس والوقاع
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ر جــاء فیــه التخییــر مــع القــدرة بــین الصــیام واإلطعــام، الصــالة مــا جــاء �عنــي الصــیام فــي أول األمــ
ـْهَر َفْلَیُصـْمهُ {فیها تخییر، ثم �عد ذلـك  ُألغـي أو ُنسـخ الحكـم  ]١٨٥[البقـرة:} َفَمـن َشـِهَد ِمـنُكُم الشَّ

ا مع القدرة على الصیام، هذا الصیام وهذه الصـالة هـذه العبـادات فیهـا وجـه بـدني ووجـه قلبـي، فـإذ
ال ُبــد أن ینــوب عنــه فــي العمــل القلبــي، و�ذا أنــاب عنــه فــي فــب عــن المكلــف فــي العمــل البــدني أنــا

 العمل القلبي صح أن ینوب عنه في �قیة أعمال القلب �اإل�مان والصبر والشكر، والرضا والتو�ـل
إلـــى آخـــر مـــا ذ�ـــره المؤلـــف، وهـــذا مســـتحیل؛ ألن الصـــورة الظـــاهرة إن وجـــدت فلـــن ُتوجـــد الصـــورة 

ــن َقْلَبــْیِن ِفــي جَ {ة �حــال؛ ألن القلــب واحــد الباطنــ ُ ِلَرُجــٍل مِّ ــا َجَعــَل للااَّ �حیــث  ]٤األحــزاب:[ }ْوِفــهِ مَّ
  .لنفسه ولمن أنا�ه -جلَّ وعال–یتعبد و�خضع و�نكسر بین یدي هللا 

 مـن خـالف، بـال �اطـلٌ  ذلـك و�ـل الزجـر، أنواع من والتعز�رات وأشباهها والقصاص الحدود وفي"
 .التعبدات سائر فكذلك مختصة، األحكام هذه مكحِ  أن جهة
 �مكــة نزلــت حكمــاتٌ مُ  ألنهــا التخصــیص؛ تحتمــل ال عمومــاتٌ  �لهــا القــرآن آ�ــات مــن تقــدم ومــا

 ا،ادً عنـ ذلك دعواهم أو �عض عن �عضهم حمل اعتقادهم في علیهم اورد�  الكفار، على ااحتجاجً 
 ".علیهم ردٌّ  فیها �كن لم المعنى، هذا في الخصوص تحتمل �انت ولو

نعــم لــو یوجــد شــخص مخصــوص مــن هــذه النصــوص �أنــه �ســتطیع أن �حمــل عــن أبیــه وزره مــا 
�عني لو ُخصصت عمومات هذه اآل�ات لمـا صـار فیهـا رد  ،صار في هذه اآل�ات رد على الكفار

 على الكفار؛ ألن للكافر الذي ُیواجه بهذا الخطاب أن �قول: شأني شـأن فـالن، مـادام فـالن �حمـل
  .نا أحمل عن أبي، أنا أحمل عن أخيأبیه، وفالن �حمل عن أخیه أعن 

 اقي،البـ فـي حجـةً  یبقـى ال صُخـ إذا العمـوم �ـأن القـول علـى أمـا جـة،حُ  بها علیهم قامت ولما"
 ".غیرهم قول على وأما فظاهر،

م ألن من أهل العلم من یرى أن العموم إذا ُخص ارتفعت ُحجیته هذا قـول، وعلـى هـذا القـول الكـال
ن المتقدم من المؤلف ظاهر، أنه مادام خرج فرد من األفراد من هذه العمومات انتهت ُحجیتهـا، لكـ

ل األكثــر قــول قــو  اعلــى القــول الثــاني وهــو أن العمــوم یبقــى ُحجــة فــي غیــر مــا ُخــص منــه، وهــذ
 .الجمهور، وهو المتجه

 النـــاظر تأمـــل و�ذا غیـــره، أو �القیـــاس التخصـــیص احتمـــال فلتطـــرق  غیـــرهم قـــول علـــى وأمـــا"
 ،ضـةالمعارِ  األمـور مـن ذلـك وغیـر والنسخ التخصیص عن عر�ةً  عامتها وجد المكیة العمومات

 .عنها ینصرف وال الشرعیة، الكلیات في عمدةً  یتخذها أن للبیب فینبغي
 ".؟األجر واكتساب العبادات في النیا�ة في جاء وقد هذا؟ �یف: قیل فإن

اذا؟ " لمـوالنسـخ التخصـیص عـن عر�ةً  عامتها وجد المكیة اتالعموم الناظر تأمل و�ذاقبل هـذا "
  .نسخ ال یدخل األخبار وال العقائدألن غالبها أخبار، وتقر�ر عقائد، وال
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 وعلـى ،الغیـر من والوزر األجر واكتساب العبادات في النیا�ة في جاء وقد هذا؟ �یف: قیل فإن"
 :أشیاء �عمل لم ما

ــتَ « أن منهــا جملــةٌ  وهــي تقــدم، مــا خــالف علــى الدالــة األدلــة :أحــدها  اْلَحــيِّ  ُبَكــاءِ بِ  ُ�َعــذَّبُ  اْلَمیِّ
َئًة، َأوْ  َحَسَنةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمنْ " « َوَأنَّ  ،»َعَلْیهِ   ."»وزرها علیه أو اأجره له َ�انَ  َسیِّ

 ء الحـي علیـهلمیـت ببكـااكیـف ُ�عـذَّب  ]١٦٤:األنعـام[ }ُأْخـَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوال{ �عني فیما تقدم
علــى عــدم إثبــات الخبــر، لكــن إذا ُحِمــل  -ارضــي هللا عنهــ–أو ببكــاء أهلــه؟ و�هــذا اســتدلت عائشــة 

مـا  ،علیهم، هذا صار من عملهم، هذا وزره هو اوأنهم ُیوصون أهلهم أن یبكو  ،على طر�قة العرب
لهــم، فهــم وزر غیــره، هــذه الوصــیة أو هــذ األمــر الــذي تواطئــوا علیــه مــن غیــر إنكــار هــذا مــن عم

 ُ�عذَّبون على عملهم.
زر مـن ومن سنَّ ُسنََّة حسنة له أجرهـا، فهـي مـن ثمـرة عملـه، ومـن سـنَّ ُسـنًَّة سـیئة فعلیـه وزرهـا وو 

 . عمله علیه وزرها إلى یوم القیامةعمل بها، فعمله علیه وزره، وأ�ًضا ثمرة 
ُجلَ « َوَأنْ  "  َعَلـى َ�ـانَ  ِإالَّ  اُظْلًمـ ُتْقَتلُ  سٍ َنفْ  ِمنْ  َما« هُ َوَأنَّ  ،»َثَالثٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َعَمُلهُ  اْنَقَطعَ  َماتَ  ِإَذا الرَّ

لِ  آَدمَ  اْبنِ   ".»ِمْنَها ِ�ْفلٌ  اْألَوَّ
�عني منها: أو لٌد صالح یـدعو لـه، والولـد الصـالح مـن �سـبه، هـذا مـن �سـبه؛ ألنـه سـبب وجـوده، 

ین، وعلــى الصــالح مــن �ســبه مــنیوأ�ًضــا تر� �ســب األب، و�نبغــي أن ُیلحــظ  تــه وتنشــئته علــى الــدِّ
بِّ َوُقـ{: -جـلَّ وعـال–في مسألة دعاء الولد لوالده وأثر دعاء الولد الصالح لوالده في مثـل قولـه  ل رَّ

�یـاه صـغیًرا، فـاألب الـذي الكاف تعلیل، العلة �ـونهم ر  ]٢٤[اإلسراء: اْرَحْمُهَما َ�َما َر�ََّیاِني َصِغیًرا}
لحكـم تر�هم تر�یة صالحة، �عني خطر أال ُتجاب الدعوة فیهم؛ ألن ا أو األم التي أهملت أوالدها لم

ه الـدعوة؛  ُتجاب هذالفالذي لم ُیر�یاه أبواه قد  ]٢٤[اإلسراء: َكَما َر�ََّیاِني َصِغیًرا}{ مرتب على علة
 . لترتیب الحكم على علته

لِ اْألَ  آَدمَ  نِ ابْ  َعَلى َ�انَ  ِإالَّ  ُظْلًما ُتْقَتلُ  َنْفسٍ  ِمنْ  َما« َوَأنَّهُ  "  ."»َهاِمنْ  ِ�ْفلٌ  وَّ
نَّة السـیئة فعلیـه وزرهـا وو  ن ِنتـاج زر مـن عمـل بهـا فهـي مـألنه استن ُسنَّة القتل؛ ألنه سن هذه السُّ

 .عمله
�َّـُتُهمْ  َواتََّبَعـْتُهمْ  آَمُنـوا َوالَِّذینَ { "وفي القرآن: �َّـَتهُ  مْ ِبِهـ ْلَحْقَنـاأَ  ِ�ِإ�َمـانٍ  ُذرِّ ـ ،]٢١:الطـور[ }مْ ُذرِّ  روفسِّ

 ".�أعمالهم ذلك یبلغوا لم و�ن ،اآل�اء منازل إلى رفعون یُ  األبناء �أن
م و�كرامـــه لآل�ـــاء أن �جمـــع شـــمله -جـــلَّ وعـــال–�عنـــي بلغـــوه �أعمـــال غیـــرهم، وهـــذا مـــن فضـــل هللا 

 .�أوالدهم وذر�اتهم مكافأًة لهم
 َأَفـَأُحجُّ  َلـِة،الرَّاحِ  َعَلـى تَ َیْثُبـ َأنْ  َتِطیعُ َ�ْسـ َال  َ�ِبیًرا َشْیًخا َأِبي َأْدَرَكْت  للااَِّ  َفِر�َضةَ  ِإنَّ  :الحدیث وفي"

: َقاَلـْت  ؟"ُئـهُ ُ�ْجزِ  َأَكـانَ  ،َفَقَضـْیِتهِ  نٌ َدْیـ َأِبیـكِ  َعَلـى َ�انَ  َلوْ  َأَفَرَأْیتِ « . وفي روا�ة:»َنَعمْ «: َقالَ  َعْنُه؟
 ".»ُ�ْقَضى َأنْ  َأَحقُّ  للااَِّ  َفَدْینُ : "َقالَ : َنَعمْ 
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 "»َنَعـمْ «: الَ قَ  َعْنُه؟ َأُحجُّ َأفَ " »َتِمْر ُحجَّ َعْن َأِبیَك َواعْ « ،»َأِبیكِ  َعَلى َ�انَ  َلوْ  َأَفَرَأْیتِ « ذا �ما تقـدموه
 .قبل النیا�ة عند عدم القدرة علیههذا من �سبه، والحج فیما قرر أهل العلم �

 ".»َوَلیُّهُ  َعْنهُ  َصامَ  َصْومٌ  َوَعَلْیهِ  َماتَ  َوَمنْ «"
محضـٌة  هذا مثل ما أشرنا سا�ًقا أنه ال ُیراد �ه الصوم الذي وجب �أصل الشرع؛ ألنه عبادٌة بدنیةٌ و 

ینكالصالة، وأما ما أوجبه اإلنسان على نفسه �ا  .لنذر فإنه �قبل النیا�ة �الدَّ
ي ِإنَّ ! للااَِّ  َرُسولَ  َ�ا: وقیل"    .»َعْنَها هِ َفاْقِض « :َقالَ . هِ َتْقِض  َلمْ  َنْذرٌ  َوَعَلْیَها َماَتْت  ُأمِّ

 از�جـو  قـالوا ذلـك إلـى یـذهب لـم ممـن وجماعـةٌ  وعلمـاء، �بـراء األحادیـث هذه �مقتضى قال وقد
 مـن �رذُیـ لـم مـا علـى تـدل جملـةٌ  فهـذه تعـالى، هللا عنـد لـه الموهوب ینفع ذلك وأن العمل، هبة

 ".صحیحة كون ت فال العموم، على لیست المذ�ورة الكلیة في تقدم ما أن بینوتُ  نوعها،
هـور، ثواب العمل، والقول �أن هبة الثواب تصل هو قول الجم ،المراد �ه: هبة الثواب"هبة العمل" 

وأهــدى  ،صــام یوًمــا ،صــلى ر�عتــین وأهــدى ثــواب الــر�عتین لوالــده أو لوالدتــه أو لمــن لــه حــقٌّ علیــه
عنــد الجمهــور، "وأي �صــل  ،وأهــدى الثــواب ،قــرأ شــیًئا مــن القــرآن، طــاف شــیًئا مــن األســباع ،ثوا�ــه

ن ة ُینـازعو ُقر�ٍة فعلها فأهدى ثوابها لحيٍّ أو میٍت وصلته" هذه عبـارة الحنابلـة وغیـره مـثلهم، المالكیـ
ال أن ُ�صــلي ز�ــد صــالًة لــه، ثُــم ُیهــدي  ،فــي مثــل هــذا، لكــن الممنــوع أن ُ�صــلي ز�ــد عــن عمــرو

فــي  المســألتین، فــرٌق بــین النیا�ــةثوابهــا، إذا أحــرزه أهــدى الثــواب المرتــب علیهــا لعمــرو، فــرٌق بــین 
  .العمل، و�ین إهداء ثواب العمل

 هــىو  الغیــر، عــن الصــدقة قاعــدة وهــي فیهــا، مختلــفٍ  غیــر إلیهــا یرجــع قاعــدة لنــا أن :والثــاني"
 الرجـل قتصـد فـإذا أمـره، وامتثـال تعـالى هللا وجـه بهـا صـدقُ  إذا صـدقةً  تكـون  إنمـا ألنها عبادة؛

 حصـلت عبادةٌ  فهذه ا،میتً  �ان إن سیما وال �ه، وانتفع عنه تصدقالم عن ذلك أجزأ الرجل، عن
 وجـازٍ  ،ئزجا الغیر عن إخراجها فإن �الز�اة، افرًض  الصدقة من �ان ما ذلك و�ؤ�د النیا�ة، فیها
 .الصالة خیةأُ  والز�اة الغیر، ذلك عن

عبــادٌة بدنیــٌة  نهــا عبــادٌة محضــة،ألكنهــا تختلــف عنهــا �ــأن الصــالة لــیس لهــا إال وجــه واحــد، وهــي 
ار الحیثیـة، و�اعتبـمحضة، �خالف الز�اة، فإنها �اعتبار امتثـال ألمـر هللا وتكلیـف عبـادة مـن هـذه 

  .ال هي عبادٌة مالیة، فتختلف عنهامتعلق �الم أنها نفع متعدٍّ 
 قتـل في د�ةلل العاقلة تحمل وهى علیها، �المتفق أو ،علیها اأخرى متفقً  قاعدة لنا أن :والثالث"
 ."النیا�ة �اب من ذلك ولیس عمرو، فیغرم ،ز�د تلفیُ  أن ذلك في األمر حاصل فإن خطأ،ال

 إال من �اب النیا�ة.
 ".معناه عقل�ُ  ال تعبدي أمرٍ  في "ولیس ذلك إال من �اب النیا�ة
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ل خطـًأ لكنه تعبديٌّ مالي، فهو �قبل النیا�ـة مـن هـذه الحیثیـة، وتكلیـف العاقلـة بـدفع الد�ـة عـن القاتـ
 ك أنـه مـن �ـاب التكافـل االجتمـاعي الـذي جـاء �ـه اإلسـالم هـو ضـرٌب مـن التعـاون فـي أمـورال ش

 .األموال �الز�اة والهبات وغیرها
 عنـه لنیا�ـةوا القیام، مثل الصالة أر�ان و�عض القراءة في المأموم عن اإلمام نیا�ة اأ�ًض  ومنه"

 جـهٌ وتو  هلل خضـوعٌ  حقیقتـه إنفـ للغیـر، الـدعاء و�ذلك عنه، �حمله أنه �معنى السهو سجود في
 ".العبادة تلك �مقتضى المنتفع هو والغیر إلیه،

لمـدعو تجة عن الدعاء تصل إلـى ا�الداعي، والثمرة المتعد�ة النا أما نفع مباشرة العبادة فهو خاصٌّ 
 .له
 لمـؤمنینل االسـتغفار عبـادتهم مالئكـةً  هللا خلـق وقـد ،العبـادة تلـك �مقتضـى المنتفـع هـو والغیر"
 حتـى ألبو�ـه -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي اسـتغفر وقـد ا،عموًمـ األرض فـي ولمن ،اصوًص خ

 ".]١١٣:التو�ة[ }ینَ ِلْلُمْشِر�ِ  َ�ْسَتْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذینَ  ِللنَِّبيِّ  َ�انَ  َما{: نزل
ة علیـه الصـال–فاستأذن فلم یؤذن له، والنبـي  ،أراد أن �ستغفر ألمه -علیه الصالة والسالم–النبي 

ن إِ {ن االســتغفار لــه عــفُنهــي  »َعْنــكَ  ُأْنــهَ  َلــمْ  َمــا َلــكَ  َألَْســَتْغِفَرنَّ «قــال �النســبة لعمــه:  -والســالم
 .]٨٠[التو�ة: }ْغِفَر للاّاُ َلُهمْ َفَلن �َ { هذا �النسبة للمنافقین ]٨٠[التو�ة: }َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرَّةً 

 ".»َعْنكَ  ُأْنهَ  َلمْ  َما َلكَ  َتْغِفَرنَّ َألَسْ «: بيأُ  ابن في وقال"
 .هذا في عمه

 ِمـْنُهمْ  َأَحـدٍ  َعَلـى ُتَصـلِّ  َوال{: ونـزل ،]٨٠:التو�ـة[} َلُهـم َتْسـَتْغِفْر  َال  َأوْ  َلُهـمْ  اْسـَتْغِفْر {: نـزل حتى"
 .اآل�ة] ٨٤:التو�ة[ }َأَبًدا َماتَ 
ــم عنــه، هــينُ  قــد �ــان و�ن ــ �ــان لمــن االســتغفار عــن ینــه فل  الصــالة علیــه- وقــال مــنهم، احی�

 ".»َ�ْعَلُمونَ  َال  َفِإنَُّهمْ  ِلَقْوِمي، اْغِفْر  اللَُّهمَّ «: -والسالم
مه ُیرجـى إسـال االكفر فال ُ�ستغفر له، مـن �ـان حی�ـ ىمن �ان حی�ا ُیرجى إسالمه، أما من مات عل

جــلَّ  –هــدایتهم، و�ال فــاهلل ار أنــه ُترجــىفُیطلــب لــه، ُیــدعى لــه �الهدا�ــة، وُتطلــب لهــم المغفــرة �اعتبــ
  .ال �غفر لمن أشرك �ه -وعال

 .ضرورة األمة دین من لمعُ  مما للغیر فالدعاء الجملة، وعلى"
 لبدنیـة،ا العبـادات �عـض و�ـذلك صـحیحة، العبـادات غیر البدنیة األعمال في النیا�ة نأ :والرا�ع

 فیـه سـتنیب� أن جـائزٌ  فإنه الجهاد، وأولها المالیة، و�ذلك ا،عینً  اإلنسان على واجبةً  �انت و�ن
 ".اإلمام أذن إذا جعل، و�غیر علٍ �جُ  غیره �ه المكلف

اإلمـام  �قـوم مقامـه �ـإذنلكن ال ُبد من إذن اإلمام إذا استنفره اإلمام تعین علیه، لكن إذا أناب من 
  .فال مانع
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 نأل  المشــروعة؛ األعمــال �ــاقي فــي جــزفلتُ  هــذا، مثــل فــي النیا�ــة جــازت فــإذا عبــادة، والجهــاد"
 ".مشروع الجمیع

لكــن یبقــى أن الَحكــم فــي هــذا هــو النصــوص، فمــا جــاءت فیــه النصــوص �أنــه �قبــل النیا�ــة جــازت 
 ما ما ال فال.أوصحت النیا�ة و�رئت عهدة المنوب عنه، و 

 قف على الخامس.
 طالب:.........

 �ستأجرهم.
 طالب:.........

 ال ال هذا ما علیه سلف األمة ما صنعوه.
 الب:.........ط

 هذا قول الجمهور. ،إذا قرأ بنفسه، وحرز ثوا�ه، وأهدى هذا الثواب لغیره �صل إن شاء هللا
 طالب:.........

ل في المسألةهو   ، و�ال فالمالكیة ُینازعون.ما فصَّ
 طالب:.........

 لكن تكاثرت األلف. ،ي نحفظه دینارهذا الذ نعم،
 طالب:.........

م: عــنه -جــلَّ وعــال–، الــدنانیر ذهــب، لكــن �مــا قــال هللا ا�ال أنــا أحفظهــا ألًفــو  ،تكــاثرت األلــف نعــم
ِه ِإَلْیَك َوِمْنُهم مَّْن ِإن َتْأَمنْ { ِه ِإَلْیكَ َناٍر الَّ یُ ُه ِبِدیَمْن ِإن َتْأَمْنُه ِ�ِقنَطاٍر ُیَؤدِّ  .]٧٥[آل عمران: }َؤدِّ

 طالب:.........
 ال هي أقرب إلى العمل القلبي.


