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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
مد وعلى ب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محأحسن هللا إلیك. الحمد هلل ر  طالب:

 آله وصحبه أجمعین.
ألعمـال ا"والخـامس: أن مـآل : "المسـألة السـا�عة" أما �عد، استكماًال لما تكلم �ه المؤلـف تحـت

و شـر�ا، أالتكلیفیة أن �جازى علیها، وقـد �جـازى اإلنسـان علـى مـا لـم �عمـل، خیـًرا �ـان الجـزاء 
 .علیه في الجملة، وذلك ضر�ان" وهو أصل متفق

 ى} َمـا َسـعَ {َلـْیَس ِلْإلِْنَسـاِن ِإالَّ �جازى اإلنسان، قد �جازى اإلنسان علـى مـا لـم �عمـل، واألصـل أن 
]، هـذا األصـل المقـرر فـي الشـرع، لكـن خـرج عـن هـذا األصـل مـا تقـدم مـن ذ�ـره مـن ٣٩[النجم: 

زى �ـه ممـا هـو اسـتمرار لعملـه و�ن �ـان وسـبق توجیهـه، ومـن �جـا ،معاقبة المیت على �كـاء أهلـه
 ألنه سن السنة فهي في الحقیقة من عمله، و�لى غیر ذلك من األمثلة.  ؛عمل لغیره

"إن مآل األعمـال التكلیفیـة جاء �الوجه الخامس من هذه األوجه التي خرجت عن األصل، قال: 
ا األصـل، إن �ـان محسـنً  ، األصل في األعمال التكلیفیة أن �جـازى علیهـا؛ هـذاأن �جازى علیها"

 جزاؤه شر.فو�ن �ان مسیًئا  ،جزاؤه خیرف
م "قـد �جـازى اإلنسـان علـى مـا لـهذه للتقلیل؟ نعم؛ ألن األصـل خـالف ذلـك،  "قد"، "وقد �جازى"

ه لــإنــه یــدخل فــي هــذا إذا نــوى الخیــر؟ إذا هــم �الحســنة ولــم �عملهــا ُ�تبــت  :. قــد �قــول قائــل�عمــل"
 -علیــه الصــالة والســالم-لــه مثــل عمــل مــن عملــه، و�مــا قــال النبــي حســنة، إذا نــوى الخیــر ُ�تــب 

فــي األر�عــة: الــذي لــه مــال ینفــق منــه فــي أوجــه الخیــر هــذا �جــازى علــى عملــه، والــذي لــیس لد�ــه 
، الـذي لـه مـال و�نفقـه فـي وجـوه »فهمـا فـي األجـر سـواء«مال و�تمنى أن �كون مثل فـالن، نعـم: 
 ون مثله �عاقب علیه. نعم. الشر �عاقب علیه، والذي یتمنى أن �ك

"وذلــك ضــر�ان؛ أحــدهما: المصــائب النازلــة فــي نفســه وأهلــه وولــده وعرضــه، فإنــه إن  طالــب:
 .كانت �اكتساب ُ�فر بها من سیئاته، وأخذ بها من أجر غیره"

 سبب، �عنـي إذا �انـت مصـائب نازلـة مـن السـماء مـا فیهـا "�اكتساب"، �عني "إن �انت �اكتساب"
كفـــر بهـــا ذنو�ـــه. و�ختلـــف أهـــل العلـــم فـــي اشـــتراط الصـــبر مـــع تحمـــل المصـــیبة، أي ســـبب هـــذه تُ 

الصبر هل ُ�شترط في تكفیر السیئات أو أن مجـرد المصـیبة �فیـل بتكفیـر السـیئات وأجـر الصـبر 
وأن الجـزع �عاقـب علیـه فضـًال عـن أن  ،قدر زائد على ذلـك؟ واألكثـر علـى أنـه ال بـد مـن الصـبر

أن المصیبة �فیلة فـي التكفیـر تكفیـر الـذنوب وأجـر الصـبر والرضـا  �كافأ علیه، وابن حجر یرجح
�سبب ِفعل مكلف؟  "�اكتساب"قدر زائد على ذلك یؤجر علیه أ�ًضا. لكن إن �انت هذه المصیبة 

 حصلت مصیبة �سبب ز�د من الناس؟ 
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ال ال شك أنها مصیبة �النسبة له �جازى علیها، لكـن �جـازى مثـل مـا �جـازى علـى المصـیبة التـي 
؟ أو تؤخذ من أعمال ذلك المتسبب فتوضـع لـه مـن حسـناته -جل وعال-سبب لها، �عني من هللا 

 مثل ما جاء من حدیث المفلس؟ نعم. 
 طالب: لو أن اإلنسان �ا شیخ أصابته المصیبة وما صبر، هل تكفر عنه.... 

ال،  :علـــى رأي ابـــن حجـــر نعـــم تكفـــر، و�ن صـــبر أجـــر الصـــبر قـــدر زائـــد علـــى ذلـــك. الجمهـــور
 . ال أجر لهفإن لم �صبر  :�قولون 
یـره غ"فإنه إن �انت �اكتساب ُ�فـر بهـا مـن سـیئاتها، وُأخـذ بهـا مـن أجـل غیـره، وَحمـل  طالب:

 -نـهرضـي هللا ع-وزره ولو لم �عمل بذلك، فضًال عن أن �جد ألمه، �ما في حدیث أبي هر�رة 
 .في المفلس یوم القیامة"

ال، المفلــس مــن «فلــس عنــدنا مــن ال درهــم لــه وال متــاع، قــال: ، قــالوا: الم»أتــدرون مــن المفلــس؟«
وسـفك دم هــذا،  ،وأخـذ مـال هـذا ،وشـتم هـذا ،�ـأتي �أعمـال �أمثـال الجبـال، �ـأتي وقـد ضـرب هـذا

ـــه و�ال ُأخـــذ مـــن ســـیئاتهم  ،�أخـــذ هـــذا مـــن حســـناته و�أخـــذ هـــذا مـــن حســـناته، و�ذا انتهـــى مـــا علی
 .  »وطرحت علیه

س اب، فهي �فـارات فقـط، أو �فـارات وأجـور، و�مـا جـاء فـیمن غـر "و�ن �انت �غیر اكتس طالب:
 .غرًسا أو زرع زرًعا �أكل منه إنسان أو حیوان أنه له أجر"

النیة  �عني نوى بذلك النیة العامة، إذا نوى بذلك النیة العامة فال إشكال، والمفردات تنسحب علیها
وي هل �شـترط أن ینـوي لیثبـت األجـر أن ینـالعامة. لكن زرع زرًعا للتجارة فقط لیقتات من ورائها، 

لـك بهذه الزراعة أن �أكل منها إنسان أو حیوان؟ أو یوفر للمسلمین ما �عیشـون �ـه؟ هـذا إذا نـوى ذ
 الحــدیث �شــمل ،ثــم ُأكــل منــه �غیــر نیــة ، لكــن إذا لــم ینــوِ -جــل وعــال-فــأجره وافــر وعظــیم عنــد هللا 

ین حتى مـا تشـر�ه مـن المـاء أو تسـتن شـرًفا أو شـرف هذا، �ما أن من ر�ط فرًسا في سبیل هللا فإنها
 . و�ن لم ینو هذه التصرفات الجزئیة ،وما أشبه ذلك على ما جاء في الحدیث، �له له أجره

سـتن "وفیمن ارتبط فرًسا في سبیل هللا فأكل في مرج أو روضـة، أو شـرب فـي نهـر، أو ا طالب:
 ."سنات، وسائر ما جاء في هذا المعنىشرًفا أو شرفین، ولم ُیرد أن �كون ذلك؛ فهي له ح

كـــل مـــن مزرعتـــه، عـــالم لكـــن إذا منـــع النـــاس مـــن األكـــل ووضـــع احتیاطـــات لمنـــع الطیـــور مـــن األ
 . یؤجر؟ ال شيء

یـام اللیـل قإن المرء ُ�كتب لـه «"والضرب الثاني: النیات التي تتجاوز األعمال، �ما جاء:  طالب:
ي فـ -علیه الصـالة والسـالم-األعمال، حتى قال  ، و�ذلك سائر»أو الجهاد إذا حبسه عنه عذر

، وفــي اآلخــر: »فهمــا فــي األجــر ســواء«المتمنــي أن �كــون لــه مــال �عمــل �ــه مثــل عمــل فــالن: 
والمسـلمان «، »من هم �حسنة فلم �عملها �تبـت لـه حسـنة«، وحدیث: »فهما في الوزر سواء«

 .الحدیث" »یلتقیان �سیفهما
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ار تــل والمقتــول فــي النــار، القاتــل جرمــه ظــاهر، �ونــه �ســتحق النــ، القا"»یلتقیــان �ســیفهما«"نعــم. 
 .  »ألنه �ان حر�ًصا على قتل صاحبه«ألنه قتل، لكن المقتول؟ 

 ........ طالب:
؛ ألن أثرها على النفس أشد، �عني اإلنسان إذا أصابته جائحة من السماء یرضى و�سـلم، لكـن نعم

ــا لــه �ــان األمــر �ــان ألمهــا علیــه أشــدیــراه إذا �انــت �ســبب شــخص  ، و�ذا �ــان هــذا الشــخص قر�ًب
 . أعظم، هو یتفاوت من هذه الحیثیة أشد، و�ذا �ان ممن تشمله نعمته �ان األمر

 ....... طالب:
الوجـه المـأمور �ـه �شمله فضـل الـتالوة �شـمل أجـر الحفـظ. نعـم. و�ن نـوى بـذلك التـدبر وقـرأه علـى 

 . شمله ذلك أ�ًضا
ألجـر ادلة الدالة على عد المكلـف �مجـرد النیـة �العامـل نفسـه فـي "إلى غیر ذلك من األ طالب:

ا استناب والوزر، فإذا �ان �العامل ولیس �عامل وال عمل عنه غیره، فأولى أن �كون �العامل إذ
 غیره على العمل. 

لنظـر لفالجواب: أن هذه األشیاء و�ن �ان منها ما قال �عـض العلمـاء فیـه �صـحة النیا�ـة، فـإن 
فــإن  ا. أمــا قاعــدة الصــدقة عــن الغیــر و�ن عــددناها عبــادًة، فلیســت مــن هــذا البــاب،فیهــا متســعً 

لغیـر اكالمنا في نیا�ة في عبادة من حیث هي تقرب إلى هللا تعـالى وتوجـه إلیـه، والصـدقة عـن 
 .من �اب التصرفات المالیة، وال �الم فیها"

 العبـادات الصـرفة. دخـول النیا�ـةوالمال دخول النیا�ة فیه أظهـر مـن دخولـه مـن دخـول النیا�ـة فـي 
في العبادات المشتملة علـى بـدن ومـال أوسـع مـن دخـول النیا�ـة فـي العبـادة الصـرفة، مثـل الصـیام 

 ، نظـًرا لهـذا وأن العبـادات البدنیـة مختصـة �فاعلهـا،»من مات وعلیه صوم صام عنـه ولیـه«مثًال: 
فسـه جبـه الشـارع، لكـن فیمـا أوجبـه علـى نیرى المحققون من أهل العلم أنـه ال تدخلـه النیا�ـة فیمـا أو 

ق تدخله النیا�ـة �الـدین إن أوجبـه علـى نفسـه. التصـرفات المالیـة والصـدقات تـدخلها النیا�ـة، یتصـد
ألنه مال محض. طیب الحج الـذي فیـه بـدن ومـال، دخـول النیا�ـة فـي  ؛فالن عن فالن بال إشكال

 نیا�ـة فـي الجـزء الـذي لـیس فیـه مـال مثــل:الجـزء المتعلـق �المـال هـذا ال إشـكال فیـه، لكـن دخـول ال
الوقــوف �عرفــة، الــدعاء، التعــرض لنفحــات هللا �كــون عــن النائــب أو عــن المنــوب عنــه؟ ألن هــذا 

جـر األ اقرآًنـ، لـوال أن الشـرع جـاء �ـه لكـان فیـه إشـكال علـى القاعـدة. إذا دعـا، إذا قـرأ ...شيء من
خاصة �ه من صـالة وغیرهـا أو صـدقة ممـا لمن وهو مستأجر؟ ال شك أن الحاج له أجر أعماله ال

ینفق من ماله هو أو دعا لنفسه �شيء؛ هذا �خصه، لكن علیه أ�ًضا أن �سعى في إبراء ذمـة مـن 
 . نعم. مقابًال ألنه أخذ على ذلك  ؛أنا�ه، فیسقط عنه هذا الواجب

مـن  لـیس"وأما قاعدة الدعاء، فظاهر أنه لیس فـي الـدعاء نیا�ـة؛ ألنـه شـفاعة للغیـر، ف طالب:
 .هذا الباب"
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نعــم. لــیس مــن النیا�ــة، إذا دعــا ز�ــد لعمــرو هــل هــو نــاب عنــه فــي الــدعاء، أو دعــا لــه �معنــى أنــه 
 . ن �غفر له أو أن �حقق له ما یر�دأ -جل وعال-شفع له؟ نعم. شفع له عند هللا 

ــة المع طالــب: ــة، فإنهــا مصــالح معقول ــة فــي األعمــال البدنیــة والمالی ــ"وأمــا قاعــدة النیا� ى، ال ن
ه أجـر ُ�شترط فیها من حیث هي �ذلك نیة، بل المنوب عنه إن نوى القر�ة فیما له سبب فیه فل

فـس نذلك، فإن العبادة منه صدرت ال مـن النائـب، والنیا�ـة علـى مجـرد التفرقـة أمـر خـارج عـن 
 لحقیقـةالتقرب �إخراج المال، والجهاد و�ن �ان مـن األعمـال المعـدودة فـي العبـادات، فهـي فـي ا

جـر معقولة المعنى �سائر فروض الكفا�ات التي هي مصالح للدنیا، لكن ال �حصل لصـاحبها األ
ع أن مــاألخــروي إال إذا قصــد وجــه هللا تعــالى و�عــالء �لمــة هللا، فــإن قصــد الــدنیا فــذلك حظــه، 

نهـا، المصلحة الجهاد�ة قائمة، �قاعدة األمـر �ـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والجهـاد شـعبة م
لهلكـة من أهل العلم من �ره النیا�ة في الجهـاد �الُجعـل؛ لمـا فیـه مـن تعـر�ض الـنفس ل على أن

فــي عــرض مــن أعــراض الــدنیا، ولــو ُفــرض هاهنــا قصــد التقــرب �العمــل لــم �صــح فیــه مــن تلــك 
 .الجهة نیا�ة أصًال، فهذا األصل ال اعتراض �ه أ�ًضا"

األعیـان. اإلمـام فـي الصـالة عملـه نعم. عندك فـروض الكفا�ـات قـد تقبـل النیا�ـة، �خـالف فـروض 
مر�ب من أمر�ن: من صالته المسقطة للطلب الواجب علیه هذا فرض عین، إمامته �النـاس التـي 
ال بــد منهــا فــرض �فا�ــة. هــل لإلمــام أن ُینیــب عنــه مــن �صــلي عنــه �النــاس وال �صــلي هــو؟ ینیبــه 

ه فــي فــرض الكفا�ــة؛ هــذا مــن الجهتــین؟ ال، فــرض العــین ال بــد مــن وجــوده، لكــن لــه أن ینیبــه عنــ
 ظاهر. 

و�حتــاج إلـــى نیــة، جـــاء شــخص اكُتتـــب فــي الجهـــاد  ،مســألة الجهـــاد: الجهــاد فـــي ســبیل هللا عبـــادة
هـذا  :وتعین علیه، استنفره اإلمام واكتتب في دیوان المجاهدین فتعین علیه، فجاء إلى شخص قـال

، �ما أن مـن ینـوب عـن غیـره مبلغ وجاهد عني، فقبل ذلك الشخص. إذا �ان نظره إلى المال فقط
في الحج إذا �ان قصده المال فقط �من حج لیأخذ هذا ال حج له وال یؤجر علیه، و�ـذلك الجهـاد. 

ة؛ لكن إذا �ان قصده إعالء �لمـة هللا، ورفـع را�ـة التوحیـد، والوقـوف فـي وجـوه المعتـدین علـى األمـ
ا الشـخص مـاًال �سـتعین �ـه علـى هذا قصده لكنـه ال �سـتطیع إال �مـال وال �جـد مـال، فأخـذ مـن هـذ

نــت الجهــاد، هــذا أجــره إن شــاء هللا �امــل. ولــذا ال یــؤثر فــي قصــد الجهــاد وجــود الغنیمــة، إال إذا �ا
 . ل إال لیأخذ، فمثل هذا ال أجر لهقصد هدف: أنه ما قات

ة والكفـار  "وأما قاعدة المصائب النازلة، فلیسـت مـن �ـاب النیا�ـة فـي التعبـد، و�نمـا األجـر طالب:
یئات في مقابلة ما نیل منه ال ألمر خارج عن ذلك، و�ون حسنات الظالم تعطى المظلـوم، أو سـ
نمـا إالمظلوم ُتطرح على الظالم، فمن �اب الغرامـات، فهـي معاوضـات؛ ألن األعـواض األخرو�ـة 

مســألة و تكــون فــي األجــور واألوزار، إذ ال دینــار هنــاك وال درهــم، وقــد فــات القضــاء فــي الــدنیا. 
 .رس والزرع من �اب المصائب في المال، ومن �اب اإلحسان �ه إن �ان �اختیار مالكه"الغ
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نعــم. إن �ــان �اختیــاره وتــرك الفرصــة للنــاس �ــأكلون وللطیــور تأكــل؛ هــذا مــن �ــاب اإلحســان، و�ن 
 . رضاه؛ فهذا یدخل في �اب المصائب ُأخذ من زرعه �غیر إذنه و�غیر علمه وال

ال األعمــال راجعــة إلــى الجــزاء علــى األعمــال المختصــة �العامــل بــ"ومســألة العــاجز عــن  طالــب:
إنمــا  نیا�ــة؛ إذ ُعــد فــي الجــزاء �ســبب نیتــه، �مــن عمــل تفضــًال مــن هللا تعــالى، مــع أن األحكــام

در تجري في الدنیا على الظاهر، ولذلك �قـال فـیمن عجـز عـن عبـادة واجبـة وفـي نیتـه أن لـو قـ
ن إ�ـین هللا ا، مع أن ذلك ال ُ�سقط القضاء عنه فیما بینـه و علیها لعملها: إن له َأْجَر من عمله

 ال أنـه لـمكانت العبادة مما ُ�قضى، �ما أنـه لـو تمنـى أن �قتـل مسـلًما أو �سـرق أو �فعـل شـر�ا إ
 .�قدر؛ �ان له وزر من عمل، وال ُ�عد في الدنیا �من عمل"

ن عمـل. لكـن إذا نظرنـا إلـى أ ، وعلیـه مـن الـوزر مثـل وزر مـن"ال �عد في الدنیا �من عمـل"نعم. 
. یـه أ�ًضـا حـق یتعلـق �ـالمخلوق متعـدٍّ ، وف-جل وعال-العمل مثل هذا العمل فیه مخالفة ألمر هللا 
فاسـتحق العقو�ـة، ونـال مـن هـذه المـرأة مـا  -جـل وعـال-�عني شخص زنـى �ـامرأة، خـالف أمـر هللا 

 بهـذه المـرأة �النسـبة لحـق هللا هو في حقها مصیبة. الذي تمنى أن �كون مكان هـذا الرجـل لـو زنـى
ألنه �من عمل، لكن ما یتعلـق �ـالمرأة مـن ضـرر متعـدي یـؤثر فیـه النیـة  ؛علیه وزره -جل وعال-

 .  تؤثر فیه النیة، فالذي فعل أشدأو ال یؤثر؟ ال
"و�ان له وزر من عمل، وال �عد في الـدنیا �مـن عمـل، حتـى �جـب علیـه مـا �جـب علـى  طالب:

 .الفاعل حقیقًة"
ن ألعلیـه أرش؛ ألن النیـة ال یترتـب علیهـا حكـم،  امقـدرً عم. ال یلزمه حد، وال یلزمه أرش إن �ـان ن

 . حكام مبنیة على الظاهر في الدنیااألعمال �لها مبنیة أو األ
یـه أو "فلیست من النیا�ة في شيء، و�ن ُفرضت النیا�ة فالنائب هو المكتسب، فعمله عل طالب:

الف ما تأصل. ونرجـع إلـى مـا ُذكـر أول السـؤال، فإنـه عمـدة مـن خـ له، فهذه القواعد ال تنقض
فــي المســألة: فحــدیث تعــذیب المیــت ببكــاء الحــي ظــاهر حملــه علــى عــادة العــرب فــي تحــر�ض 

 ."»من سن ُسنةً «المر�ض إذا ظن الموت أهَله على البكاء علیه، وأما 
الم علــیكم، ومــن یبكــي حولنــا نعــم. �ــانوا یوصــون أهلــیهم أن یبكــوا علــیهم إلــى الحــول ثــم اســم الســ

لبكـاء ا، مثل هذا إذا �كوا علیـه وُعـذب �سـبب �امًال  كامًال فقد اعتذر. یوصیهم أن یبكوا علیه حوًال 
على عمله أو على عمل غیره؟ على عمله. لكن لو ُقدر أنه في حـال االحتضـار حـذرهم ووعظهـم 

وا، والنیاحـة حـرام، ثـم �كـ ،یبة حـرامإني أتأثر وأعذب �سبب البكاء والبكاء من المصـ :وزجرهم وقال
 . ما �عذب؟ في هذه الصورة ال ُ�عذبأم ُ�عذب 
 ."وحدیث ابن آدم األول وحدیث انقطاع العمل إال من ثالث" طالب:

سـن  ن سن القتـل،الذي قتل أخاه وعلیه وزر من قتل إلى یوم القیامة؛ ألنه أول م "ابن آدم األول"
 . هذه السنة السیئة
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مـل عث انقطاع العمـل إال مـن ثـالث، ومـا أشـبه ذلـك، فـإن الجـزاء فیهـا راجـع إلـى "وحدی طالب:
الكفـل المأجور أو الموزور؛ ألنه الـذي تسـبب فیـه أوًال، فعلـى جر�ـان سـببه تجـري المسـببات، و 

ى الراجــع إلــى المتســبب األول ناشــئ عــن عملــه ال عــن عمــل المتســبب الثــاني، و�لــى هــذا المعنــ
ــُتُهْم}{َوایرجــع قولــه تعــالى:  َّ� ] اآل�ــة؛ ألن ولــده �ســب مــن ٢١[الطــور:  لَّــِذیَن آَمُنــوا َواتََّبَعــْتُهْم ُذرِّ

َنـى {َمـا َأغْ كسبه، فما جرى علیـه مـن خیـر فكأنـه منسـوب إلـى األب، و�ـذلك ُفسـر قولـه تعـالى: 
وتقر عینه ى منزلته ] أن ولده من �سبه، فال َغْرَو أن یرجع إل٢[المسد:  َعْنُه َماُلُه َوَما َ�َسَب}

ِهـْم ِمــْن ْن َعَملِ {َوَمـا َأَلْتَنــاُهْم ِمـ�ـه، �مـا تقـر عینــه �سـائر أعمالـه الصـالحة، وذلــك قولـه تعـالى: 
 .]"٢١[الطور:  َشْيٍء}

�َّــَتُهْم َوَمــا َأَلْتَنــاُهمْ �عنــي مــا نقصــناهم مــن عملهــم مــن شــيء،   ْيٍء}ِلِهــْم ِمــْن َشــ ِمــْن َعمَ {َأْلَحْقَنــا ِبِهــْم ُذرِّ
]، لمـاذا؟ ألنـه عمــل األعمـال الصـالحة التــي �سـتحق بهـا هــذه المكافـأة: أن تقـر عینــه ٢١[الطـور: 

 . معه، و�ن �ان عملهم أقل من عمله بذر�ته لیكونوا
قاعـدة "و�نما ُ�شكل من �ل ما ُأورد ما �قي مـن األحادیـث، فإنهـا �ـالنص فـي معارضـة ال طالب:

ا النـذر ا خاصًة؛ وذلـك الصـیام والحـج، وأمـالمستَدل علیها، و�سببها وقع الخالف فیما ُنص فیه
 .فإنما �ان صیاًما فیرجع إلى الصیام. والذي �جاب �ه فیها أمور؛ أحدها"

 مشبو�ة المیم. "فإنما"
 ."فإنما" طالب:

 ما مع إن مشبو�ة؟
 .نعم طالب:
 ، �عني: فإن الذي الصیام یرجع إلى الصیام."فإن ما �ان صیاًما فیرجع إلى الصیام"غلط، 

 �ستقیم صحیح. لب:طا
 نعم.

ــب: "فــإن مــا �ــان صــیاًما فیرجــع إلــى الصــیام، والــذي �جــاب �ــه فیهــا أمــور؛ أحــدها: أن  طال
مــا األحادیـث فیهـا مضـطر�ة، نبــه البخـاري ومسـلم علــى اضـطرابها، فـانظره فــي اإلكمـال، وهـو م

 .ُ�ضعف االحتجاج بها إذا لم تعارض أصًال قطعی�ا، فكیف إذا عارضته؟"
 ؟ "اإلكمال"المراد بـما 

 ......... طالب:
 ما هو مكانه هذا، هذا ما هو مكانه، اإلكمال البن ماكوال في األسماء.

 ......... طالب:
 للقاضي عیاض. نعم.  "اإلكمال"
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 إنـه لـم: »من مات وعلیه صـوم صـام عنـه ولیـه«"وأ�ًضا، فإن الطحاوي قال في حدیث:  طالب:
اتـت متر�ته فلم تعمل �ـه وأفتـت �خالفـه، وقـال فـي حـدیث التـي ُیرو إال من طر�ق عائشة، وقد 

 ."وعلیها نذر: إنه ال یرو�ه إال ابن عباس، وقد خالفه وأفتى �أنه ال �صوم أحد عن أحد
مـا على مذهب الطحاوي الحنفي، وأن العبرة �ما رأى ال �مـا روى، ولـو �ـان ثابًتـا عنـده ل هذا ماشٍ 

 . �ما رأى، فال یرد مثل هذا الكالمما روى ال خالفه. والجمهور على أن العبرة �
الق "والثاني: أن الناس على أقوال في هذه األحادیث؛ منهم مـن قبـل مـا صـح منهـا �ـإط طالب:

كأحمــد بــن حنبــل، ومــنهم مــن قــال ببعضــها فأجــاز ذلــك فــي الحــج دون الصــیام؛ وهــو مــذهب 
ث م لم �أخـذ بـبعض األحادیـالشافعي، ومنهم من منع �إطالق �مالك بن أنس، فأنت ترى �عضه

ة و�ن صح، وذلك دلیل على ضعف األخذ بها في النظر، و�دل على ذلـك أنهـم اتفقـوا فـي الصـال
 .ع"ألنها تب ؛على ما حكاه ابن العر�ي، و�ن �ان ذلك الزًما في الحج لمكان ر�عتي الطواف

ألنهــا بدنیــة  ؛دنعــم. الصــالة ال �صــلي أحــد عــن أحــد، ال تــدخلها النیا�ــة، ال �صــلي أحــد عــن أحــ
 :إنـه مثـل الصـوم النـذر، أو نقـول :محضة وجبت �أصل الشرع. لكن لو نـذر أن �صـلي هـل نقـول

 إن الصالة لها خصوصیتها؟ 
 ....... طالب:

 نعم. لو نذر أن �صلي ثم مات، �صلي عنه ولیه؟ 
 .ال طالب:

مثــل هــذه األمــور إن  :هــو فــي مثــل هــذه المســألة التــي هــي جــاءت القواعــد العامــة �خالفهــا، �قــال
 . لى موارد النصوص وال یدخلها قیاسُ�قتصر فیها ع

؟ نیا�ـة فیهـاإذا فرقنا �ا شیخ ما بین األعمال البدنیة واألعمـال المالیـة، مـا �جـوز ال لكنطالب: 
 الصالة تكاد تلحق �الصوم في هذا الباب.

 ، بینمـا الصـیام:»أحـد ال �صلي أحد عن«الصالة ورد فیها: فال هذا تفر�ق من حیث الجملة، و�ال 
 .»من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه«

 ..... طردنا الصالةأیتفق ال �صوم أحد عن أحد لو  طالب:
 . من القاعدة ما نص علیه الدلیلالصوم الذي وجب �ه أصل الشرع، فنحن نستثني 

مـا ال  بـعألنها تبـع، و�جـوز فـي الت ؛"و�ن �ان ذلك الزًما في الحج لمكان ر�عتي الطواف طالب:
 .�جوز في غیره"

نعــم. �عنــي تبًعــا مــا ال یثبــت اســتقالًال، أقیمــت صــالة العشــاء وأنــت فــي المطــاف تصــلي العشــاء 
عـن أم لنفسك ال �جوز أن تصلي لغیرك، لكن �عد �مال الطواف وتمامه تأتي ر�عتا الطواف، لك 

 . ألنها تبع للطواف ؛عن المنوب عنه المنوب عنه؟
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بـد �مالـه، بع ما ال �جوز في غیره، �بیع الشجرة بثمرة قـد ُأبـرت، و�یـع الع"و�جوز في الت طالب:
 .واتفقوا على المنع في األعمال القلبیة"

 متفــق علیهــا، ال یـؤمن أحــد عــن أحــد، وال �خشــى أحـد عــن أحــد، وال یتو�ــل أحــد "األعمــال القلبیــة"
 . میع أعمال القلب ال تقبل النیا�ةعن أحد، وال یرغب... ج

ا؛ وذلك الثالث: أن من العلماء من تأول األحادیث على وجه یوِجب ترك اعتبارها مطلقً "و  طالب:
د أنهــم أن ال �منعــوا أحــًدا مــن فعــل الخیــر، یر�ــ -صــلوات هللا علــیهم-أنــه قــال: ســبیل األنبیــاء 

جهـة  ُسئلوا عن القضاء في الحج والصوم، فأنفـذوا مـا سـئلوا فیـه مـن جهـة �ونـه خیـًرا، ال مـن
و لنفسـه عن المنوب عنه، وقال هذا القائل: ال �عمل أحد عن أحد شیًئا، فإن عمله فهـأنه جاٍز 

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى}كما قال تعالى:   .]"٣٩[النجم:  {َوَأْن َلْیَس ِلْإلِ
هذا القول في غا�ـة الضـعف، �عنـي لمـا سـئل: إن أبـي أدر�تـه فر�ضـة هللا فـي الحـج وهـو ال یثبـت 

علـــى هـــذا . »نعـــم، حـــج عـــن أبیـــك واعتمـــر« �ســـتطیع، أفـــأحج عنـــه؟ قـــال: علـــى الراحلـــة، �عنـــي ال
دنـى أالكالم أن ما فیه نیا�ة، قاله جبًرا لخاطره: الحج لك! �یف الحج لك وأجره لك وأبوك لیس له 

، إنمـا جبـر الخـاطر أجـاب سـؤاله إلـى حـج إن شـاء »حـج عـن أبیـك«وهو �قـول:  ؟شيء في الباب
 . أبیه فهذا الكالم لیس �صحیحع عن أما �ونه �ق ....هللا 

ألعمال، "والرا�ع: أنه ُ�حتمل أن تكون هذه األحادیث خاصًة �من �ان له تسبب في تلك ا طالب:
ه كمــا إذا أمــر �ــأن ُ�حــج عنــه أو أوصــى بــذلك أو �ــان لــه فیــه ســعي، حتــى �كــون موافًقــا لقولــ

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى}تعالى:   .العلماء" ]، وهو قول �عض٣٩ [النجم: {َوَأْن َلْیَس ِلْإلِ
 �عني ما النیا�ـة فـي الحـج ال تقـع عـن المنـوب عنـه إال إذا �ـان لـه مـدخل فـي البـاب، إمـا أن یـدفع

 ال �قبـل النیا�ـة، وهـذا الكـالم ضـعیف.فـالمال أو یوصـي، وأمـا إذا مـات ولـم یـدفع مالـه ولـم یـوِص 
 نعم. 

قة ى ما تصح فیه النیا�ة، وهو الصدمحمول عل »صام عنه ولیه«"والخامس: أن قوله:  طالب:
لــك فــي مجــاًزا؛ ألن القضــاء تــارًة �كــون �مثــل المقضــي، وتــارًة �مــا �قــوم مقامــه عنــد تعــذره، وذ

 .الصیام"
ا،  ، �قول: صام عنـه ولیـه �البـدن وهـو »من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه«وهذا أ�ًضا �عید جد�

صــوم ا�ــة، والــذي �قبــل النیا�ــة الصــدقة �اإلطعــام، �اإلطعــام؛ ألن الصــیام عبــادة بدنیــة ال تقبــل النی
عـاجز عـن التعبیـر عـن هـذا �مـا هــو  -علیـه الصـالة والســالم-عنـه �اإلطعـام �البـدن. �عنـي النبـي 

 . ؟! هذا �الم ضعیف»صام عنه ولیه«أوضح من قوله: 
ــب: ــك.  طال ــا أشــبه ذل ــه، أو م ــة عمــن ُ�حــج عن ــي الحــج النفق ــام، وف ــي الصــیام اإلطع ــك ف "وذل

لســادس: أن هــذه األحادیــث علــى ِقلتهــا معارضــة ألصــل ثابــت فــي الشــر�عة قطعــي، ولــم تبلــغ وا
مبلغ التواتر اللفظي وال المعنوي، فال �عارض الظنُّ القطَع، �ما تقرر أن خبر الواحد ال ُ�عمل �ه 
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إال إذا لم �عارضه أصـل قطعـي، وهـو أصـل مالـك بـن أنـس وأبـي حنیفـة، وهـذا الوجـه هـو نكتـة 
وهو المقصود فیه، وما سواه من األجو�ة تضعیف لمقتضـى التمسـك بتلـك األحادیـث،  الموضع،

 .وقد وضح مأخذ هذا األصل الحسن، و�اهلل التوفیق"
 وهذا أ�ًضا �سوا�قه، مقتضاه: أن األحادیث إذا صحت ال �عمل بها.

 إذا خالفت. طالب:
ممكــن والتخصــیص أ�ًضـــا ال �عمــل بهــا إذا خالفــت مـــع إمكــان الجمــع والتخصــیص، اآلن الجمـــع 

 :ممكن، �عني ما هي معارضة من �ل وجه �حیث إذا عملنـا �أحـدها أ�طلنـا الـبعض اآلخـر، نقـول
و�مكـــــن أ�ًضـــــا التخصـــــیص،  ،-وقـــــد تقـــــدم-تعــــارض القطعـــــي مـــــع الظنـــــي، لكـــــن �مكـــــن الجمـــــع 

 والتخصیص �قع في النصوص �ما هو أقل من الحدیث الصحیح، فكیف �الحدیث إذا صح؟ 
ي مثــل الشــاطبي �ــا شــیخ فــي علمــه، �عنــي هــو أولــى مــن �عــرف موضــوع التــرجیح طالــب: �عنــ
 أو...... 

 ما فیه إشكال.... 
  هو �قول هذه عمدة أو هذا أهم..... طالب:

 أهم من القول، نعرف أن الشاطبي مالكي.
 .نعم طالب:

 . لك، لكن قاعدة المذهب عنده مالكيوهو من قاعدة مذهب مالك، �عني ما هو �قول ما
فیهـا "فصل: و�بقى النظر في مسألة لها تعلق بهذا الموضع، وهي مسألة هبة الثواب، و  طالب:
 .نظر"

، حتى المالكیة فیما ذ�ره الشیخ محب الدین الخطیب في تعلیقه على الموافقات في طبعتها األولى
مالــك أن  �قــول: روى المــدنیون، قالهــا المحقــق الجدیــد، قــال: روى المــدنیون والمغار�ــة عــن اإلمــام

هـا بالخبر مقـدم علـى القاعـدة، فینهـدم مـا ذ�ـره هنـا، وروى عنـه البغـدادیون تقـد�م القاعـدة المقطـوع 
 لكـن إذا تعـذر الجمـع، ،. وهذا �مشـي �المـه علـى هـذا القـولبینها و�ین األحادیث الجمع إذا تعذر

 . ا أمكن الجمع وقد أمكن فیما تقدمأما إذ
فیهـا لة لها تعلق بهذا الموضع، وهي مسألة هبة الثواب، و "فصل: و�بقى النظر في مسأ طالب:

 .أحِدهما: أن الهبة إنما صحت..." نظر. فللمانع أن �منع ذلك من وجهین؛
 .]٧٦[النحل:  {َوَضَرَب للااَُّ َمَثًال َرُجَلْیِن َأَحُدُهَما}، هذا أفصح: "أحُدهما"

مخصـوص وهـو المـال، وأمـا فـي "أحُدهما: أن الهبة إنما صحت في الشـر�عة فـي شـيء  طالب:
ثواب األعمال فال، و�ذا لم �كن لها دلیل فال �صـح القـول بهـا. والثـاني: أن الثـواب والعقـاب مـن 

{ِتْلَك جهة وضع الشارع �المسببات �النسبة إلى األسباب، وقد نطق بذلك القرآن، �قوله تعالى: 
َ َوَرُســــــــــــــوَلُه ُیْدخِ  ــــــــــــــاٍت}ُحــــــــــــــُدوُد للااَِّ َوَمــــــــــــــْن ُ�ِطــــــــــــــِع للااَّ  ]،١٣[النســــــــــــــاء:  ْلــــــــــــــُه َجنَّ
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ــال:  ــم ق ــیٌن}ث ــَذاٌب ُمِه ــُه َع ــا َوَل ــًدا ِفیَه ــاًرا َخاِل ــُه َن ــُدوَدُه ُیْدِخْل ــدَّ ُح ــوَلُه َوَ�َتَع َ َوَرُس ــِص للااَّ ــْن َ�ْع  {َوَم
 .]"١٧[السجدة:  {َجَزاًء ِ�َما َ�اُنوا َ�ْعَمُلوَن}]، وقوله: ١٤[النساء: 

�عنــــي هــــذه األســــباب أثــــرت فــــي المســــببات، �عنــــي أوجــــدت  �عنــــي هــــذه المســــببات أثــــرت أســــباً�ا،
ــُه َلُه ُیْدخِ {َوَمــْن ُ�ِطــِع للااََّ َوَرُســو بهــذه األعمــال؟  ،المســببات. لكــن هــل دخــول الجنــة بهــذه األســباب ْل

ح یـدل علـى أنـه ]؟ الحـدیث الصـحی١٧[السـجدة:  {َجـَزاًء ِ�َمـا َ�ـاُنوا َ�ْعَمُلـوَن}]، ١٣[النسـاء:  َجنَّاٍت}
هللا  وال أنــا، إال أن یتغمــدني«، قــالوا: وال أنــت �ــا رســول هللا؟ قــال: »ل أحــًدا عملــه الجنــةلــن یــدخ«

، وهذه األعمال وهـذه األسـباب تـورث التفـاوت فـي -جل وعال-فدخول الجنة �فضل هللا . »برحمته
 . -جل وعال-أصل الدخول فبفضل هللا منازل الجنان، أما 

ــــــــــــةَ "وقولــــــــــــه:  طالــــــــــــب: ــــــــــــوا اْلَجنَّ ــــــــــــوَن} {اْدُخُل ــــــــــــُتْم َتْعَمُل ــــــــــــا ُ�ْن  ]،٣٢[النحــــــــــــل:  ِ�َم
 .وهو �ثیر"

 نعم.
 ......... طالب:

 .نعم
 ......... طالب:

 طیب والجواب؟ 
 ........ طالب:

 جـل-یـه المـؤثر هـو فضـل هللا إنما الثمنیة هذه ینال بها منازل الجنة، أما أصل الـدخول فالسـبب ف
 . -وعال

، عقـد البیـع لى المتبوعات، �استباحة االنتفاع �المبیع مـع"وهذا أ�ًضا �التوا�ع �النسبة إ طالب:
 تعالى واستباحة الُبضع مع عقد النكاح، فال خیرة للمكلف فیه، هذا مع أنه مجرد تفضل من هللا
ر، وال على العامل، و�ذا �ـان �ـذلك اقتضـى أن الثـواب والعقـاب لـیس للعامـل فیـه نظـر وال اختیـا

 .یه تصرف؛ ألن التصرف من توا�ع الِملك االختیاري"في یده منه شيء، فإًذا ال �صح ف
زم؛ �عني إذا ملكه، �عني أوًال ِملكـه للثـواب المرتـب علـى عملـه هـل �جـزم �أنـه َملـك الثـواب؟ مـا �جـ

؟ له فكیـف یهد�ـه . فإذا �ان ال �جزم بثبوته-جل وعال-ألنه قد یوجد خلل، والثواب فضل من هللا 
 . هذه حجة من �منع

ي یــده منــه شــيء، فــإًذا ال �صــح فیــه تصــرف؛ ألن التصــرف مــن توا�ــع الملــك "وال فــ طالــب:
 .یره"االختیاري، ولیس في الجزاء ذلك، فال �صح للعامل تصرف فیما ال �ملك، �ما ال �صح لغ

لكن من نظر إلى أن هذه المعاملة لیست معاملة مخلوق مبنیة على مشاحة، إنما هي معاملة مـع 
قبل السؤال، فإذا قـرأ القـرآن شـخص وأهـداه لمـا �حـب، ال �حاسـب بدقـة خالق متفضل �جود �النوال 

إنـه  :أنت هل حصلت على هذا الثواب أو هل تدري هل تحصل أو ما تحصل؟ هذا المجیـز �قـول
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ولـه أن یهـدي هـذا  ،فعل فعًال توافرت شروطه وأر�انه، فالظاهر أنه ترتبت علیه آثـاره، وملـك آثـاره
فقه �عض العامة أنه �ان �قـرأ القـرآن �اسـتمرار، و�ذا خـتم قـال: هـذه  األثر إلى من شاء. �عني من

الختمــة أجرهــا وثوابهــا لوالــدي، والثانیــة لوالدتــه، وعمــه وخالــه وهكــذا، ومعهــم فــي المســجد مــن أهــل 
العلــم مــن ال یــرى إهــداء الثــواب وقــال لــه: أنــت تهــدي الثــواب تحــرم نفســك وهــو لــن �صــل إلــى مــن 

جـــل -: المعاملـــة مـــع هللا �قـــول -وهـــو مـــن الصـــالحین المعـــروفین-عـــامي أهدیتـــه لـــه، فكـــان هـــذا ال
، والمسألة �ما تذ�ر أنـت خالفیـة بـین أهـل العلـم إن وصـلت إلـى المهـدى علیـه و�ال رجعـت -وعال

، فأنا قـرأت القـرآن -جل وعال-لن تضیع عند هللا فإليَّ ما هي �ضائعة! �قول: إن �انت ما تصل 
 .-جل وعال-ر لن �ضیع عند هللا وُرتب على قراءة القرآن أج

ــه فــي ذا إذا �ــان ال یــرى ثبــوت إهــداء الثــواب أن المســألة تخــرج مــن حیــز   لكــن �مكــن أن �قــال ل
 . ى حیز ابتداع، وفرق بین هذا وذاكاالتباع إل

ى "وللمجیز أن �سـتدل أ�ًضـا مـن وجهـین؛ أحـدهما: أن أدلتـه مـن الشـرع هـي األدلـة علـ طالب:
س علیهـا؛ ال وتوا�عها، إما أن تدخل تحت عمومها أو إطالقها، و�ما �القیـاجواز الهبة في األمو 

دم ألن �ل واحد من المال والثواب عوض مقدر، فكما جاز فـي أحـدهما جـاز فـي اآلخـر، وقـد تقـ
 في الصدقة عـن الغیـر أنهـا هبـة الثـواب، ال �صـح فیهـا غیـر ذلـك، فـإذا �ـان �ـذلك صـح وجـود

 .الدلیل، فلم یبق للمنع وجه"
لكـــن هـــم �فرقـــون بـــین الصـــدقة و�ـــین قـــراءة القـــرآن أو الصـــالة أو غیرهـــا مـــن العبـــادات؛ ألن هـــذه 

 . وهذا تصرف بدني ،تصرف مالي
  أحسن هللا إلیكم �ا شیخ، الراجح في المسألة؟ طالب:

علــى �ــل حــال األكثــر مــن أهــل العلــم علــى أن الثــواب �صــل، فیقــول: أي قر�ــة فعلهــا المكلــف ثــم 
ل؛ هذا قول األكثر من أهل العلم، قول الجمهور. منع مـن ذلـك �عـض أهـل العلـم أهدى ثوابها وص

 تبًعـــا للـــدلیل، �قـــول: لـــم یـــرد، ال یـــدل علیـــه دلیـــل، إنمـــا یـــدل علیـــه النظـــر فقـــط، والـــدلیل ثابـــت فـــي
 . یا�ة في الحج، فیقتصر على ما ثبتالصدقة وثابت في الدعاء وثابت في الن

متبوعات، مع األعمال �المسببات مع األسباب، و�التوا�ع مع ال"والثاني: أن �ون الجزاء  طالب:
صـرف �قضي �صحة الملك لهذا العامل، �ما �صح في األمور الدنیو�ة، و�ذا ثبت الملك صح الت

فقـط،  ار اآلخـرة�الهبة. ال �قال: إن الثواب ال ُ�مَلك �ما ُ�مَلك المـال؛ ألنـه إمـا أن �كـون فـي الـد
حســبما  واآلن لــم َ�ملــك منــه شــیًئا، و�مــا أن َ�ملــك هنــا منــه شــیًئا ،وهــو النعــیم الحاصــل هنالــك

ــُه حَ ٌن َفَلنُ {َمــْن َعِمــَل َصــاِلًحا ِمــْن َذَكــٍر َأْو ُأْنَثــى َوُهــَو ُمــْؤمِ اقتضــاه قولــه تعــالى:  ــًة}ْحِیَینَّ َب ــاًة َطیِّ  َی
 .] اآل�ة"٩٧[النحل: 

{َمـْن َعِمـَل َصـاِلًحا ِمـْن َذَكـٍر َأْو وي: واألمران �الهما مرتبان علـى األعمـال الصـالحة، الجـزاء الـدنی
هـذا دنیـوي، والعمـل األخـروي �ـالجزاء، النعـیم  ]؛٩٧[النحـل:  ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطیَِّبًة}
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إنــه مــا ملــك إلــى اآلن الجــزاء األخــروي؛ هــو ملــك، لكــن  :المقــیم فــي الجنــة عمــل أخــروي، وال �قــال
ـ ل، فیكـون �أنـه مـن �ـاب الحوالـة، �عنـي نظیـره فـي األمـوال الحوالـة، �مـن لـه مـال فـي تسلیمه مؤجَّ

 "واآلن لـم �ملـك منـه شـیًئا"ذمة فالن ال �حـل إال �عـد سـنة أو سـنتین �حیـل علیـه؛ ألنـه قـال هنـا: 
 أنه ملك؛ ألن السبب القائم انتهى، فیرتَّب علیه المسبب ال سیما إذا ُقبل، فمع ذلك أنه َملك، �ونه

ثـم �عـد ذلـك ُیبعـث ثـم یـدخل  ،ال �ستمتع �ه اآلن هـذه ُسـنة إلهیـة: ال �مكـن �سـتمتع قبـل أن �مـوت
 . الجنة

ؤثر "فذلك �معنى الجزاء في اآلخرة، أي أنه ینال في الـدنیا طیـب عـیش مـن غیـر �ـدر مـ طالب:
ى تصـح في طیب عیشه، �ما ینال في اآلخرة أ�ًضا النعیم الدائم، فلیس لـه أمـر �ملكـه اآلن حتـ
لـك نفـس هبته، و�نما ذلك في األموال التي �صح حوزها وملكها اآلن؛ ألنا نقول: هـو و�ن لـم �م
لـم �حـزه  الجزاء، فقـد ُ�تـب لـه فـي غالـب الظـن عنـد هللا تعـالى، واسـتقر لـه ملًكـا �التملیـك، و�ن

یرهـا، اآلن، وال یلزم من الملك الحوز، و�ذا صح مثل هذا المـال، وصـح التصـرف فیـه �الهبـة وغ
إن اشـترى  صح فیما نحن فیه، فقد �قول القائل: ما ورثته من فالن فقـد َوَهْبُتـه لفـالن، و�قـول:

 .لي و�یلي عبًدا فهو حر أو هبة ألخي، وما أشبه ذلك"
ن قد مع الفارق، �عني مع الفارق بین المسألة أو المسألتین: ما ورثه من فالن، إن �ان �الفعل فال

"مــا صــح التنظیــر، و�ن �ــان فــالن المــوروث لــم �مــت فــال �صــح التنظیــر، مــات والتر�ــة لــم ُتقســم 
�عـد  ، إن �ان قد مـات �الفعـل واسـتحق نصـیبه ولـم ُتقسـم التر�ـةورثته من فالن فقد وهبته لفالن"

ل ، مـا �عـد حصـ"و�قول له: إن اشترى لي و�یلي عبًدا فهو حر أو هبة ألخـي"فالتنظیر مطـابق. 
الشـرع، ومـع ذلـك �جیـزه أهـل العلـم فـي مثـل هـذه الصـورة، لكـن الهبـة  وال ملك. العتـق یتشـوف إلیـه

 هل تثبت �مثل هذا أو له أن یرجع؟ 
 .: له أن یرجعطالب

 . ما تثبت، له أن یرجع
"وما أشبه ذلك، و�ن لم �حصل شيء من ذلك في حوزه، و�ما �صـح هـذا التصـرف فیمـا  طالب:

ــل، فضــ �ًضــا أًال عــن أن �حــوزه مــن یــد الو�یــل، �صــح بیــد الو�یــل ِفعلــه و�ن لــم �علــم �ــه المو�ِّ
فـي  التصرف �مثله فیما هو بید هللا الذي هو على �ل شيء و�یـل، فقـد وضـح إًذا مغـزى النظـر

 .هبة الثواب، �هللا الموفق للصواب"
 �كفي �كفي.

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم. 

 ..... هل إهداء الثواب طالب:
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 الف األولــى، �عنــي �قتصــر علــى الــدعاء وعلــى الصــدقة ومــا وردفیــه خــ ا�ِهللا مــا دام الخــالف قو��ــ
 فیه الحدیث.

 سبحانك اللهم... 
 


