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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .: أحسن هللا إلیكطالب

 جمعین.وعلى آله وصحبه أ ،رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد الحمد هلل  
ــف العالمــة اإلمــام الشــاطبي  ــة: مــن مقصــ :-رحمــه هللا تعــالى-�قــول المؤل ود "المســألة الثامن

یَن اْلُمَصـلِّ  {ِإالَّ الشارع في األعمال دوام المكلف علیها، والدلیل على ذلـك واضـح، �قولـه تعـالى: 
ـــَالَة}{وَ ]، وقولـــه: ٢٣، ٢٢[المعـــارج:  ِذیَن ُهـــْم َعَلـــى َصـــَالِتِهْم َداِئُمـــوَن}) الَّـــ٢٢(  ُ�ِقیُمـــوَن الصَّ

ًة إلــى ]. و�قــام الصــالة �معنــى الــدوام علیهــا؛ بهــذا فســرت اإلقامــة حیــث ُذكــرت مضــاف٣[البقــرة: 
 �ـه الصالة، وجاء هذا �له في معرض المـدح، وهـو دلیـل علـى قصـد الشـارع إلیـه، وجـاء األمـر

ـَالَة َوآُتـوا الزََّكـاَة}صر�ًحا في مواضـع �ثیـرة، �قولـه:  فـي الحـدیث: و ]، ٤٣رة: [البقـ {َوَأِقیُمـوا الصَّ
 ."»أحب العمل إلى هللا ما داوم صاحبه و�ن قل«

[الحجـر:  }اْلَیِقـینُ  {َواْعُبـْد َر�َّـَك َحتَّـى َ�ْأِتَیـكَ أصرح من ذلك وأعم منه مما �شمل جمیع أنواع العبادة: 
�جمیـع  َك}ْعُبْد َر�َّـ{َوا ، {َحتَّى َ�ْأِتَیَك اْلَیِقیُن}هذا الذي یدل على الدوام واالستمرار إلى الموت:  ]؛٩٩

یُمـــوا {َوَأقِ ه: : حتـــى �أتیـــك المـــوت. وقولـــ{َحتَّـــى َ�ْأِتَیـــَك اْلَیِقـــیُن}أنـــواع العبـــادات التـــي أوجبهـــا علیـــك، 
َالَة} [المعـارج:  َالِتِهْم َداِئُمـوَن}) الَّـِذیَن ُهـْم َعَلـى َصـ٢٢ُمَصـلِّیَن ({ِإالَّ الْ ]، أما قوله: ٤٣[البقرة:  الصَّ

ــَالَة}هــذا یــدل علــى المــراد، وقولــه: ف] ٢٣، ٢٢ ي معنــى فــ] هــذا قــول قیــل ٤٣[البقــرة:  {َوَأِقیُمــوا الصَّ
یـــه فاآل�ـــة، أن المـــراد بـــذلك اإلقامـــة �معنـــى الـــدوام واالســـتمرار، ومنـــه اإلقامـــة فـــي المكـــان إذا دام 

 .واستمر في لزومه
علیــه -و�قامتهــا عنــد �ثیــر مــن أهــل العلــم: اإلتیــان بهــا علــى الوجــه الموافــق �مــا جــاء عــن النبــي  

یموهـــا علـــى ضـــوء مـــا جـــاءكم عـــن أق :، �عنـــي»صـــلوا �مـــا رأیتمـــوني أصـــلي«: -الصـــالة والســـالم
 موافقـة لمـا ؛ ولذا ال �كفي مجرد اإلتیان �صورة الصـالة حتـى تكـون -علیه الصالة والسالم -النبي

ــَالَة}. -علیــه الصــالة والســالم-جــاء عنــه  هــب إلیــه ]، علــى القــول الــذي ذ٤٣[البقــرة:  {َوَأِقیُمــوا الصَّ
 مــن أنــه مــن �ــاب اإلقامــة والــدوام واالســتمرار واللــزوم، �مــن أقــام �المكــان �عنــي لزمــه وداوم علــى

 المكث فیه.
َكاَة}  ین، الزمة لجمیـع لز�اة؛ ألن الصالة تلزم جمیع المكلف]، ما قال: أقیموا ا٤٣[البقرة:  {َوآُتوا الزَّ

وم أحـب العمـل إلـى هللا مـا دا«. فـي الحـدیث: ز�اة فـال تلـزم إال مـن ملـك النصـابالمكلفین، وأما ال
 ، فالـدوام علـى العمـل أفضـل مـن الكثـرة مـع االنقطـاع، العمـل القلیـل الـدائم»علیه صـاحبه و�ن قـال
 . د�مة -السالمیه الصالة و عل-أفضل، و�ان عمله 

تـى خـذوا مـن العمـل مـا تطیقـون، فـإن هللا لـن �مـل ح«: -علیـه الصـالة والسـالم-"وقال  طالب:
 ."»تملوا
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ألن مــا �شــق علــى اإلنســان ال شــك أنــه یــورث الملــل ثــم االنقطــاع؛ ولــذا جــاء األخــذ مــن الــدین �مــا 
 . هلی�طاق وُ�قدر علیه مما ال �شق �حیث ُ�ضمن االستمرار ع

 ....»إن هللا لن �مل...«هللا إلیك،  أحسن طالب:
فــي مثــل هــذا الحــدیث، أوًال الحــدیث جــاء �صــیغة  -جــل وعــال-نعــم. هــذا، إضــافة الملــل إلــى هللا 

، لكــن هــذا النفــي ُعلــق علــى أمــر محقــق وهــو ملــل اآلدمــي، والمعلــق علــى أمــر »لــن �مــل«النفــي: 
ء �أنه على سـبیل المشـاكلة، ومـا جـامحقق �كون محقًقا، لكن مع ذلك �له ُ�عبَّر عن هذا األسلوب 

جـر والثـواب لكـم �عنـي ال یتـرك األ »ال �مـل«على سبیل المشـاكلة ال ُیثبـت علـى جهـة االسـتقالل: 
 . حتى تتر�وا العمل

 ....... طالب:
 كیف؟ 
 ....... طالب:

 . �ن �انت في حق المجازى لیست �مدحال شك أن المجازاة مدح، و 
، فإن فـي إذا عمل عمًال أثبته، و�ان عمله د�مًة. وأ�ًضا -لسالمعلیه الصالة وا-"و�ان  طالب:

ــات معلومــة  ــي أوق ــادات مــن مفروضــات ومســنونات ومســتحبات ف ــت الشــارع وظــائف العب توقی
 ."األسباب ظاهرة ولغیر أسباب، ما �كفي في حصول القطع �قصد الشارع إلى إدامة األعمال

تكــرر ذلــك المعلــق علیــه، إذا ُعلقــت العبــادة أو �عنــي مــا دامــت معلقــة �ــأمر یتكــرر، فهــي تتكــرر ب
ـَالةَ ُعلق الشيء على أمر متكرر فإن األمر المعلق یتكـرر بتكـرر مـا ُعلـق علیـه.   ِلـُدُلوكِ  {َأِقـِم الصَّ

ـــْمِس} أقم فـــمعنـــى هـــذا؟ أنـــه �لمـــا دلكـــت الشـــمس وزالـــت عـــن �بـــد الســـماء  مـــا]، ٧٨[اإلســـراء:  الشَّ
 . علیه ، فهي تتكرر بتكرر ما ُعلقتالصالة
]، إن ٢٧د: [الحدیـ َهـا}{َفَما َرَعْوَهـا َحـقَّ ِرَعاَیتِ "وقد قیل في قوله تعالى في الذین ترهبوا:  طالب:

 عدم مراعاتهم لها هو تر�ها �عد الدخول فیها واالستمرار.
فصـــل: فمـــن هنـــا یؤخـــذ حكـــم مـــا ألزمـــه الصـــوفیة أنفَســـهم مـــن األوراد فـــي األوقـــات، وأمـــروا  

لـدخول فـي ا�إطالق، لكنهم قاموا �أمور ال �قوم بها غیـرهم، فـالمكلف إذا أراد �المحافظة علیها 
 عمل غیر واجـب، فمـن حقـه أن ال ینظـر إلـى سـهولة الـدخول فیـه ابتـداًء حتـى ینظـر فـي مآلـه
 فیــه، وهــل �قــدر علــى الوفــاء �ــه طــول عمــره أم ال؟ فــإن المشــقة التــي تــدخل علــى المكلــف مــن

 .وجهین"
فیلتـزم عبـادة مـن العبـادات  ،اب بنشـاط، �عتر�ـه نشـاط فـي وقـت مـن األوقـاتنعم. اإلنسان قـد �صـ

و�كثر منهـا، تجـده فـي أوقـات فـراغ ونشـاط وصـحة �قـول: مـا المـانع مـن أن أصـلي فـي الیـوم مائـة 
ر�عة؟ نفي المطلق، وأن أقرأ في الیوم عشرة أجزاء؟ هو في هـذا الظـرف الـذي �عیشـه �مكـن، لكـن 

�عني المفترض أن اإلنسان �كلف من العمل ما �ضمن االسـتمرار، ولـیس هو ال ینظر إلى المآل. 
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 -علیــه أن �فعــل مــا �قر�ــه إلــى هللا ، ال،ًئامعنــى هــذا أن اإلنســان یتراخــى وال �فعــل مــن النوافــل شــی
، لكن ال �شق على نفسه �حیث یؤول أمـره إلـى االنقطـاع؛ ولـذا عبـد هللا بـن عمـرو لمـا -جل وعال

، قـال: إنـي أطیـق أكثـر مـن »وال تزد ،اقرأ القرآن في سبع«: -الصالة والسالمعلیه -قال له النبي 
ذلك، فكان �قرأ القرآن في ثالث، �عد ذلك لما تعب في آخر عمره قال: وددت أني عملت بوصـیة 

. فهو بین أمر�ن: إما أن یترك، واالنقطـاع ال شـك أنـه نكـوص عـن -علیه الصالة والسالم-النبي 
 مر على مشقة تلحقه قد ال �طیقها فیما �عد.الحق، و�ما أن �ست

ه فعلى اإلنسان أن ال ُ�قحم نفسه فـي أمـر ینقطـع، �عنـي فـي النها�ـة یتر�ـه و�نقطـع عنـه، أو یلحقـ 
 "مـن هنـا یؤخـذ حكـم مـا ألزمـه الصـوفیة أنفسـهم مـن�سببه مشقة. ولذلك قال �النسـبة للصـوفیة: 

 مائــة ،ف تســبیحة أو ألــف تكبیــرة أو عشــرة آالف، �عضــهم یلتــزم فــي الیــوم ألــاألوراد فــي األوقــات"
و�سـتمر علیهـا، هـو فـي أول األمـر فـي حالـة نشـاط، ثـم �عـد ذلـك مـا یـدرى مـا یـؤول  ،وهكذا ،ألف

ي فـإلیه األمر، على أن التحدید �عدد معین ال بد فیه من توقیـف؛ هـذا �النسـبة إذا �انـت األعمـال 
وجـنس غیرهـا مـن الصـیام مـثًال، لكـن إذا �ـان  أصلها مشروعة، مثل الذ�ر عموًما وجنس الصـالة

العمــل غیــر مشــروع فــي األصــل فهــذا ابتــداع، هــو مــذموم مــن أولــه إلــى آخــره، لكــن إذا �ــان أصــله 
لـئال  ؛واستكثر منه اإلنسان مـا اسـتكثر فـي وقـت مـن األوقـات؛ فإنـه ینظـر فیـه إلـى المـآل امشروعً 

، فیلحقـه اآن، فیقـرر أن �حفـظ �ـل یـوم جـزءً لـیحفظ القـر  اینقطع. و�عض طـالب العلـم �ـأتي متحمًسـ
وأمكنــه  ،ثــم ینقطــع، لكــن لــو قــرر أن �حفــظ فــي �ــل یــوم ورقــة مــا شــق علیــه ،بــذلك مشــقة عظیمــة

 . الحفظ واستمر على ذلك
 "فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهین؛ أحدهما: من جهـة شـدة التكلیـف فـي طالب:

یًفـا. ن فـي نفسـه خفاني: من جهـة المداومـة علیـه و�ن �ـنفسه، �كثرته أو ثقله في نفسه. والثا
 وحســبك مــن ذلــك الصــالة، فإنهــا مــن جهــة حقیقتهــا خفیفــة، فــإذا انضــم إلیهــا معنــى المداومــة

ـَالِة َوِ�نَّ ثقلت، والشاهد لذلك قوله تعالى:  ْبِر َوالصَّ  َعَلـى اْلَخاِشـِعیَن} یـَرٌة ِإالَّ َهـا َلَكبِ {َواْسَتِعیُنوا ِ�الصَّ
 .]"٤٥رة: [البق

نعــم. الصــالة ثقیلــة علــى �ثیــر مــن النــاس، قــد ُ�ســهل لــه مــن أبــواب العبــادة مــا ُ�ســهل، لكــن تبقــى 
لـى ع؛ لكـن ، یبقى حبس النفس للتالوة والذ�ر فـي المسـجد ثقـیًال الصالة ثقیلة، و�بقى الصیام ثقیًال 

معــــه  �ضــــمن ،اإلنســــان أال �شــــق علــــى نفســــه، وأن �ســــتعمل مــــا �ســــتعمله مــــن العبــــادات برفــــق
 . االستمرار

بیـرًة، �"فجعلها �بیرًة حتى قرن بها األمـر �الصـبر، واسـتثنى الخاشـعین فلـم تكـن علـیهم  طالب:
له: ألجل ما وصفهم �ه من الخوف الذي هو سائق، والرجاء الذي هو حاٍد، وذلك ما تضمنه قو 

 .] اآل�ة"٤٦[البقرة:  {الَِّذیَن َ�ُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمَالُقو َر�ِِّهْم}
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 نعم. إذا اقترن �الفعل الخوف والرجاء سهل الفعل، إذا �ان یرجو عمل من أجل تحقیق مـا یرجـوه،
لینجـــو ممـــا �خـــاف منـــه، وهـــذه حقیقـــة األوامـــر والنـــواهي: إنمـــا ُتفعـــل ابتغـــاء  إذا �ـــان �خـــاف عمـــًال 

لى إُ�خلد وخوًفا من عقا�ه. اإلنسان �شق علیه المشي، �ثیر من الناس  ،طلًبا لثوا�ه ،مرضات هللا
مـن شـيء یلحقـه �سـببه  أومـن سـبع  أوو�صعب علیه المشي، لكن إذا خاف من مـرض  ،الجلوس

 هرً�ا مما �خاف منه، و�ذا �ان �طلب شـیًئا �خشـى فواتـه، فإنـه ؛ضرر مشى؛ بل جرى جرً�ا شدیًدا
بـــد مـــن الـــوازع والـــدافع وقـــد �جـــري مـــن أجـــل تحصـــیل مـــا یرجـــوه، فـــال  ،حینئـــذ �ســـتعجل فـــي مشـــیه

 . حاديوال
ر، "فإن الخوف والرجاء �سهالن الصعب، فإن الخائف من األسد �سـهل علیـه تعـب الفـرا طالب:

د والراجــي لنیــل مرغو�ــه �قصــر علیــه الطو�ــُل مــن المســافة، وألجــل الــدخول فــي الفعــل علــى قصــ
ه علیـ-االستمرار ُوضعت التكالیف على التوسط، وأسقط الحـرج، ونهـي عـن التشـدید، وقـد قـال 

؛ فأوغـل فیـه برفـق، وال تـبغض إلـى نفسـك عبـادة هللا ،إن هـذا الـدین متـین«: -والسـالمالصالة 
 ."»فإن المنبت ال أرًضا قطع وال ظهًرا أ�قى

 . لحدیث مضعف عند أهل العلم، وتقدمهذا ا
شـدید ، وهـذا �شـمل التشـدید �الـدوام �مـا �شـمل الت»مـن �شـاد هـذا الـدین �غلبـه«"وقال:  طالب:

 .�أنَفس األعمال"
 ."�أنُفس"
 ."�َأْنُفس األعمال" طالب:

 �عني �األعمال نفسها.
 ."�أنُفس األعمال، واألدلة على هذا المعنى �ثیرة"نعم.  طالب:

 .نعم
خطـاب "المسألة التاسعة: الشر�عة �حسب المكلفین �لیة عامة، �معنى أنه ال �خـتص �ال طالب:

 .�حكم من أحكامها الطلبیة �عض دون �عض"
سواســیة ال یتفــاوتون؛ هــذا فــي الجملــة، لكــن إذا جــيء إلــى  ،ام التشــر�ع شــيء واحــد�عنــي النــاس أمــ

التفاصیل: التشر�ع العام علـى الجمیـع، العبـادات مفروضـة علـى الجمیـع، المحرمـات علـى الجمیـع 
ال ُ�ستثنى أحد، إال من حیث النظر إلى األسباب والموانع، فإذا ُوجد سبب ُ�عفـي هـذا المكلـف مـن 

یرتفــع عنــه التكلیــف إذا عجــز. هنــاك تكــالیف لــبعض النــاس دون �عــض �ســبب تــوافر  هــذه العبــادة
هذه األسباب وانعدامها، فمثًال هـل النـاس �لهـم مطـالبون �الز�ـاة؟ النـاس �لهـم مطـالبون �الصـالة، 
لكــن هــل النــاس �لهــم مطــالبون �الز�ــاة؟ فهــي فــي الجملــة تشــر�ع عــام لجمیــع المســلمین، لكــن مــن 

باب وجبت علیه، و�ذلك إذا انتفت الموانع. قد �قول قائل: إن الصبي األصـل أنـه توافرت فیه األس
غیــر مكلــف أصــًال، والمجنــون غیــر مكلــف أصــًال، فكیــف ال ُ�كلــف �الصــالة التــي هــي فــي حــق 
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و�كلـــف فـــي الز�ـــاة التـــي هـــي فـــي حـــق الـــبعض دون �عـــض؟ تكلیفـــه بهـــا لـــیس مـــن �ـــاب  ،الجمیـــع
و�نمــا هــو مــن �ــاب الحكــم الوضــعي، مــن �ــاب ر�ــط األســباب التكلیــف مــن �ــاب الحكــم التكلیفــي، 

 . د السبب فیترتب علیه وجود المسبب�المسببات، ُوج
ح لبتـة، والـدلیل علـى ذلـك مـع أنـه واضـأ"وال ُ�حاشى مـن الـدخول تحـت أحكامهـا مكلـف  طالب:

 َنـِذیًرا}ِس َ�ِشـیًرا وَ  ِللنَّـاةً {َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ َ�افَّـأمور؛ أحدها: النصوص المتضافرة، �قوله تعالى: 
ِ ِإَلْیُكمْ ]، وقوله: ٢٨[سبأ:   -]، وقولـه١٥٨[األعراف:   َجِمیًعا}{ُقْل َ�ا َأیَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل للااَّ

 ."»�عثت إلى األحمر واألسود«: -علیه الصالة والسالم
ناس جمیًعـا، ولـو اسـتثني مـن ُ�عث لل -علیه الصالة والسالم-نعم. هذا من حیث الجملة، الرسول 

ذلك فرض انخرم هـذا التعمـیم؛ ولـذا سـیذ�رون مـن النـواقض أنـه مـن �ـان یـرى لنفسـه أو لغیـره أنـه 
�مـا وسـع الخضـر الخـروج عـن شـر�عة  -علیـه الصـالة والسـالم-�سعه الخروج عـن شـر�عة محمـد 

 هذا ناقض من نواقض اإلسالم. فموسى؛ 
س ل على أن البعثة عامة ال خاصة، ولو �ان �عـض النـا"وأشباه هذه النصوص، مما ید طالب:

ا �ما لم ُ�خص �ه غیره لم �كن مرسًال للناس جمیًعا؛ إذ �صدق علـى مـن لـم �كلـف بـذلك  مختص�
میًعـا، جالحكم الخاص أنه لم یرَسل إلیه �ه، فال �كـون مرَسـًال بـذلك الحكـم الخـاص إلـى النـاس 

نه لم صبیان والمجانین ونحوهم ممن لیس �مكلف، فإوذلك �اطل، فما أدى إلیه مثله. �خالف ال
ما تعلق یرَسل إلیه �إطالق، وال هو داخل تحت الناس المذ�ور�ن في القرآن، فال اعتراض �ه، و 

 .�أفعالهم من األحكام المنسو�ة إلى خطاب الوضع، فظاهر األمر فیه"
 ثــار المترتبــة علیهــا مــن �ــابتصــرفات الصــبیان والمجــانین، �حیــث إذا أتلفــوا أو جنــوا، یلــزمهم اآل

الحكــم الوضــعي، مــن �ــاب ر�ــط األســباب �المســببات، ولــیس مــن �ــاب الحكــم التكلیفــي؛ ألن القلــم 
یمــة ، جنــوا علــى أحــد، یلــزمهم أرش الجنا�ــة، یلــزمهم قمرفــوع عــنهم. فــإذا جنــوا، �ســروا، أتلفــوا مــاًال 

 ال تنخـرم القاعـدة بهـذا، قاعـدةالمتلف، ولیس هـذا مـن �ـاب التكلیـف؛ ألن التكلیـف مرفـوع عـنهم. فـ
 التكلیف �العام. 

یــه عل-"لــو ُقــدر أن أحــًدا ال یتجــه إلیــه األمــر مــن جهــة التكلیــف النخــرم عمــوم رســالته قولــه: 
لیـه ع-إن الرسول  :إن الفقیر �ستطیع أن �قول :، �عني ال �قالللناس أجمعین" -الصالة والسالم
ك، اب، �عني في �اب الز�اة. هو مرَسل إلیك و�لـى غیـر ما أرسل إليَّ في هذا الب -الصالة والسالم

مخاطــب، لكــن مــا  ،لكــن متــى ُوجــد النصــاب یلزمــك أن تز�ــي، وال �عنــي هــذا أنــك لســت �مخاطــب
الذي منعك من االمتثال؟ هو عدم القدرة والعجز، ما دام ما تملك النصـاب فأنـت عـاجز، والعـاجز 

 . ل التكلیفالعجز ال في أمر من أص �سقط عنه التكلیف �سبب
لقرآن"، شیخ أحسن هللا إلیك، اآلن لما �قول: "وال هو داخل تحت الناس المذ�ور�ن في ا طالب:

  �عني العبارة هذه دقیقة؟
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 �عني الصبي والمجنون.
 مفهوم، لكن...  طالب:

 .]٢١[البقرة:  {َ�ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم}�عني هل هو داخل في 
 اخل.واألصل د طالب:

بهـذه اآل�ـة، تقـول لـه  تقول: أنت مخاطب ا]، وجدت مجنونً ٢١[البقرة:  {َ�ا َأیَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َر�َُّكُم}
 هذا؟ 
 ال، هو داخل دخوًال أولی�ا لكن هناك مانع. طالب:

األصــل مكلــف ثــم جــاء مــا یرفــع التكلیــف، أو مــن األصــل غیــر مكلــف؟ غیــر  فــي �عنــي هــل هــو
 مجنون مرفوع عنه القلم، ما ُ�لف أصًال.مكلف، الصبي وال

  ؟، ال �أس، لكن من حیث الخطاب نفسه.....نعم طالب:
ف أصـًال بهـذا نـه �ِهللا مـا ُ�لـإ] ٢١[البقـرة:  {اْعُبـُدوا َر�َُّكـُم}الخطاب عام ما �شمله، الخطاب �ـأمر: 

ا �منــع مــن ثــم طــرأ علیــه مــإنــه مكلــف  :الخطــاب، هــو غیــر مكلــف بهــذا الخطــاب أصــًال، مــا نقــول
 . االمتثال
 ما تقتضـیه "والثاني: أن األحكام إذا �انت موضوعًة لمصالح العباد، فالعباد �النسبة إلى طالب:

مــن المصــالح مــرآة، فلــو وضــعت علــى الخصــوص لــم تكــن موضــوعًة لمصــالح العبــاد �ــإطالق، 
 ، و�نمـالكنها �ذلك حسبما تقدم في موضعه، فثبت أن أحكامها على العمـوم ال علـى الخصـوص

َنْفَسـَها  ْن َوَهَبـْت {َواْمـَرَأًة ُمْؤِمَنـًة إِ ، �قولـه: ملسو هيلع هللا ىلصُ�ستثنى من هذا ما �ان اختصاًصا برسـول هللا 
{ {ُتْرِجـي َمـْن َتَشـاُء ]، وقولـه: ٥٠[األحـزاب:  {َخاِلَصـًة َلـَك ِمـْن ُدوِن اْلُمـْؤِمِنیَن}إلى قوله:  ِللنَِّبيِّ
{  .] اآل�ة"٥١[األحزاب:  ِمْنُهنَّ
ئص النبو�ة ال �شر�ه فیها أحد، والخصائص ال تثبت �مجرد احتمال، بینما ال بد مـن دلیـل الخصا

 -ذا ثبت �الدلیل أن هـذا مـن خصائصـهیدل علیها، و�ال فاألصل أنه هو القدوة وهو األسوة، لكن إ
لــم یتجــه الخطــاب إلــى غیــره، و�ــذلك إذا ُخــص فــرد مــن أفــراد األمــة �ــأمر  -علیــه الصــالة والســالم

ال یتجه الخطاب إلى غیره، مثل ما جاء في قصة سالم أبي حذ�فـة علـى الخـالف فـي رضـاع  فإنه
 . تضحیة أبي بردة بن نیار، وغیرهماالكبیر، ومثل ما جاء في 

ه "وما أشبه ذلك مما ثبت فیه االختصاص �ـه �الـدلیل، و�رجـع إلـى هـذا مـا َخـص هـو �ـ طالب:
، أو غیـر راجـع إلیـه -علیـه الصـالة والسـالم-�عض أصحا�ه �شـهادة خز�مـة، فإنـه راجـع إلیـه 
 .كاختصاص أبي بردة بن نیار �التضحیة �العناق"

وهـو لـم �حضـر، واسـتدل �أنـه یـؤتمن  -علیه الصـالة والسـالم-، خز�مة لما شهد للنبي "راجع إلیه"
علیـه الصـالة -فكیف �صفقة بیع ال تسـاوي شـیًئا �النسـبة للـوحي، فجعـل النبـي  ،على خبر السماء

علیــه -شــهادته عــن شــهادة اثنــین؛ فهــذا خــاص �ــه. وأمــا �النســبة ألمــر غیــر راجــع إلیــه  -لســالموا
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، فالمســألة مســألة التضــحیة ألبــي بــردة بــن نیــار، ضــحى �العنــاق وهــي ال تجــزئ -الصــالة والســالم
عن أحد غیره. و�ن �ان شیخ اإلسالم �میل في مثل هذه األحوال، ال سیما في مثل التضحیة، أنه 

فإنه �شمله، وقل مثـل هـذا فـي إرضـاع الكبیـر، �قـول: إذا �ـان  ان الظرف ظرف غیره مطا�قً إذا �ا
الظــرف الموجــود فــي هــذا الكبیــر هــو نفــس الــداعي إلــى رضــاع ســالم مــولى حذ�فــة؛ فإنــه ال مــانع، 

شـیخ �عني عند الحاجة �جوز إرضاع الكبیـر و�نشـر الحرمـة، أمـا عنـد عـدم الحاجـة فـال. هـذا رأي 
 . اإلسالم، والجمهور على خالفه

ولــن تجــزئ «لكــن هــذا �ســتقیم فــي الرضــاع ومــا �ســتقیم فــي العنــاق؛ لوجــود الــنص خــاص:  طالــب:
 ؟»ألحد �عدك

ولـن تجــزئ ألحــد �عنــي �غیــر ظرفــك، ولــذلك شــیخ اإلسـالم یــرى هــذا، یــرى مــثًال ُوجــد واحــد ضــحى 
 قبل الناس وال عنده إال عناق �قول أضحي، مثله. 

 �عني النص واضح في هذا �ا شیخ، �عني في القیاس على الرضاع. :طالب
 ، هذا شیخ اإلسالم إمام.»لن تجزئ ألحد �عدك«المقصود أن الشیخ 

 إمام نعم. طالب:
 و�ؤول إلى إحاطـة بنصـوص الشـر�عة وقواعـدها العامـة، لكـن غیـره مـا �قـدر ،إمام، و�ؤول إلى علم

 . اهره مصادمة للنصم؛ ألن هذا في ظ�قول مثل هذا الكال أن
 ........ طالب:
 طیب.
 هل هذه خاصة بنساء النبي.... طالب:

والعفـــــاف المطلـــــوب والحـــــرص علـــــى  ملسو هيلع هللا ىلصألن التطهیـــــر المطلـــــوب لنســـــاء النبـــــي .... ال ال ال 
 . ، فالعلة عموم العلة �شمل الجمیعأعراضهن موجود، هذه العلة موجودة في جمیع نساء المؤمنین

ه یه، �اختصاص أبـي بـردة بـن نیـار �التضـحیة �العنـاق الجذعـة، وخصـ"أو غیر راجع إل طالب:
 ، فهـذا ال نظـر فیـه؛ إذ هـو راجـع إلـى جهـة رسـول هللا»ولن تجزئ عن أحد �عدك«بذلك �قوله: 

، وألجله وقع النص على االختصاص فـي مواضـعه إعالًمـا �ـأن األحكـام الشـرعیة خارجـة ملسو هيلع هللا ىلص
 .عن قانون االختصاص"

 �ا شیخ.عفا هللا عنك  طالب:
 نعم.

 ........ طالب:
 أي حدیث؟ 

 ........ طالب:
 أي محقق، التحقیق من عندك؟ 
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 ........ طالب:
 صحیح والترمذي وأبو داود والنسائي.ال�قول: أخرجه البخاري في الصحیح، أ�ًضا ومسلم في 

 ........ طالب:
 . ال ال، غلط

، ولذلك الصحا�ة والتا�عین ومن �عدهم"والثالث: إجماع العلماء المتقدمین على ذلك من  طالب:
لـى عحجـًة للجمیـع فـي أمثالهـا، وحـاولوا فیمـا وقـع مـن األحكـام  ملسو هيلع هللا ىلصصیَّروا أفعال رسول هللا 

صـیغة، ولیس لها صیغ عامة أن تجري على العموم، إما �القیاس أو �الرد إلى ال ،قضا�ا معینة
یــث ال �كــون الحكــم علــى أن تجــري علــى العمــوم المعنــوي، أو غیــر ذلــك مــن المحــاوالت، �ح

ا �ه، وقد قال تعالى:  ْجَناَهـا َوَطـرً {َفَلمَّا َقَضى َزْ�ـٌد ِمنْ الخصوص في النازلة األولى مختص� َكَهـا ا َزوَّ
م فـي مخصـوص لیكــون ] اآل�ـة، فقـرر الحكــ٣٧[األحــزاب:  ِلَكـْي َال َ�ُكـوَن َعَلــى اْلُمـْؤِمِنیَن َحـَرٌج}

ــا فــي النــاس، وتقر�ــر صــحة اإلجمــ م اع ال �حتــاج إلــى مز�ــد؛ لوضــوحه عنــد مــن زاول أحكــاعام�
 .الشر�عة"

"إجمــاع العلمــاء نعــم. اإلجمــاع حجــة عنــد عامــة أهــل العلــم، لكــن األصــل الثالــث الــذي ذ�ــره وهــو 
ه علیـ-المتقدمین على ذلك من الصـحا�ة والتـا�عین ومـن �عـدهم؛ ولـذلك صـیروا أفعـال الرسـول 

م أن الفعل ال عموم له، ولذلك إذا تعارض مع القول �ق. األصل حجة للجمیع" -الصالة والسالم دَّ
، أو �كـون صـارًفا لألمـر -علیه الصالة والسـالم-القول علیه، و�حمل الفعل على أنه من خواصه 

 أو النهي من الوجوب أو التحر�م إلى االستحباب أو الكراهة. 
علیـه -و�ال فاألصـل أن فعلـه المقصود أن قولهم: الفعل ال عموم له؛ هذا إنما هو عنـد المعاضـة، 

خـذوا عنـي «، »صلوا �ما رأیتموني أصـلي«له وألمته، �ما جاء التصر�ح بذلك:  -الصالة والسالم
 ، فأفعاله حجة للجمیع، وهو القدوة وهو األسوة. »مناسككم
"والرا�ـع: أنـه لـو جـاز خطـاب الـبعض بـبعض األحكـام حتـى ُ�خـص �ـالخروج عنـه �عـض  طالب:

ــل ــاس، لجــاز مث ــه شــروط  الن ــت فی ــك فــي قواعــد اإلســالم أن ال �خاطــب بهــا �عــض مــن �مل ذل
مثلـه،  التكلیف بها، و�ذلك في اإل�مان الذي هو رأس األمر، وهذا �اطـل �إجمـاع، فمـا لـزم عنـه

ا فــي وال أعنــي بــذلك مــا �ــان نحــو الوال�ــات وأشــباهها: مــن القضــاء واإلمامــة والشــهادة والفتیــ
نظـر فـي عة إلـى الكتا�ة والتعلیم للعلوم وغیرها؛ فإن هذه األشیاء راجالنوازل والعرافة والنقا�ة وال

 .شرط التكلیف بها"
ن أصــل الكــالم فــي الواجبــات العینیــة التــي تلــزم النــاس �لهــم، أمــا فــي الواجبــات الكفائیــة ممــا هــو مــ

هـــذا ال یلـــزم النـــاس �لهـــم، یلـــزم مـــن تـــوافرت فیـــه الشـــروط وانتفـــت فیـــه الموانـــع ففـــروض الكفا�ـــات 
نـي كون على جهـة التخییـر، �عو�نما � ،احتاج الناس إلیه، أما من عداهم فال �كون في حقه واجًباو 

 .مستحب
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لوظـائف "وجامع الشروط في التكلیف القدرة على المكلف �ه، فالقادر على القیـام بهـذه ا طالب:
فـال ألطمكلف بها على اإلطالق والعموم، ومن ال �قدر على ذلك سقط التكلیف عنه �ـإطالق، �ا

ا عـام والمجانین �النسبة إلى الطهارة والصالة ونحوها، فالتكلیف عام ال خـاص، و�سـقوطه أ�ًضـ
ق، ال خاص من جهة القدرة أو عـدمها ال مـن جهـة أخـرى، بنـاًء علـى منـع التكلیـف �مـا ال �طـا
ب و�ــذلك األمــر فــي �ــل مــا �ــان موهًمــا للخطــاب الخــاص: �مراتــب اإل�غــال فــي األعمــال، ومراتــ

 .حتیاط على الدین، وغیر ذلك"اال
�غـال "و�ذلك األمر في �ل ما �ان موهًما للخطـاب الخـاص، �مراتـب اإل�عني �مراتب، �قول هنـا: 

هــم  ، �عنــي النــاس ال شــك أنهــم یتفــاوتون،فــي األعمــال، ومراتــب االحتیــاط فــي الــدین، وغیــر ذلــك"
ن عـرف أكثـر مـن التبعـة علـى أمام التشر�ع في األصل واحد سواسیة، لكن قد تكون التبعة على م

من لم �عرف، التبعة على من عنده شيء من العلم أكثر من التبعة على العـامي الـذي لـیس عنـده 
ام شيء من العلم؛ ولذا �قرر أهل العلم و�قررون أن حسنات األبرار سیئات المقـر�ین. ولـو أن اإلمـ

ام، �مكـن أن یوجـه اللـوم علـى لما سـلم وجـد شخًصـا �قضـي الصـالة �لهـا وآخـر فاتتـه تكبیـرة اإلحـر 
ن یوجــه اللــوم علــى مــن فاتتــه الصــالة �لهــا، لمــاذا؟ أل أمهــذا الشــخص الــذي فاتتــه تكبیــرة اإلحــرام، 

، قـد الناس مقامات، هذا من أهل العلم والفضل والدین، �عني یالم إذا تأخر، وهو أ�ًضا قدوة لغیـره
ر، لكــن الثـــاني الحمــد هلل الــذي جـــاء �قتــدي �ــه غیـــره مــن النــاس، فیتســـاهلون فــي مثــل هـــذه األمــو 

"و�ـذلك �صلي مع الناس ولو فاتته الصالة؛ ألن الناس بـال شـك یتفـاوتون مـن هـذه الحیثیـة، قـال: 
فـاوت ت، �عني �حسـب األمر في �ل ما �ان موهًما للخطاب الخاص، �مراتب اإل�غال في األعمال"

 . إ�غالهم في تدینهم وعلمهم وعملهممراتب الناس في 
 "فصــل: وهــذا األصــل یتضــمن فوائــد عظیمــًة؛ منهــا: أنــه �عطــى قــوًة عظیمــًة فــي إثبــات :طالــب

ي القیاس على منكر�ه، من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص �ان واقًعا ف
 .كثیًرا" ملسو هيلع هللا ىلصزمن رسول هللا 

یة �كــون نعــم. بدلیلــه، ال ُتثبــت الخصوصــیة إال �الــدلیل، فــدل علــى أن مــا لــم تثبــت فیــه الخصوصــ
 . ت �ه القیاس ما ثبتت علته العامةعام�ا للجمیع، إما بلفظه أو �عموم علته، والذي یثب

ر�عة "ولــم یــؤت فیهــا بـدلیل عــام �عــم أمثالهــا مـن الوقــائع، فــال �صــح مـع العلــم �ــأن الشــ طالـب:
 موضوعة على العموم واإلطالق، إال أن �كون الخصوص الواقـع غیـر مـراد، ولـیس فـي القضـیة

واقعـة  ُ�ستند إلیه فـي إلحـاق غیـر المـذ�ور �المـذ�ور، فأرشـدنا ذلـك إلـى أنـه ال بـد فـي �ـل لفظ
ي هللا رض-وقعت إذ ذاك أن ُیلَحق بها ما في معناها، وهو معنى القیاس، وتأید �عمل الصحا�ة 

منهـا: و ، فانشرح الصدر لقبوله، ولعل هذا یبسط في �تاب األدلة �عـد هـذا إن شـاء هللا. -عنهم
�قـة �ثیًرا ممن لم یتحقق �فهم مقاصد الشر�عة، �ظن أن الصوفیة جرت على طر�قة غیر طر أن 

 .الجمهور"
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ـــذین هـــم علـــى الجـــادة، لكـــنهم �كثـــرون مـــن األعمـــال أكثـــر مـــن غیـــرهم،  �عنـــي مـــراده �الصـــوفیة ال
 و�لزمــون العبــادات والعمــل أكثــر مــن العلــم والتعلــیم. لــیس مــراده �الصــوفیة الــذین عنــدهم مخالفــات

العمـل أكثـر  وعندهم شطحات وعندهم بدع مغلظة؛ إنما الذین هم على الجـادة، لكـنهم �میلـون إلـى
 من العلم والتعلیم. 

أمور مـن "وأنهم امتازوا �أحكام غیر األحكام المبثوثة في الشر�عة، مستدلین على ذلك �ـ طالب:
قال: ي ز�اة �ذا، فأقوالهم وأفعالهم، و�رشحون ذلك �ما �حكي عن �عضهم أنه سئل عما �جب ف

 على مذهبنا أو على مذهبكم؟ 
 نـاس فـیهم،ثم قال: أما على مذهبنا فالكل هلل، وأما على مذهبكم فكذا و�ذا، وعند ذلك افترق ال

هي أعلى مما ُبث في  ،فمن مصدق بهذا الظاهر، مصرح �أن الصوفیة اختصت �شر�عة خاصة
ب ومشـــنِّع �حمـــل علـــیهم م إلـــى الخـــروج عـــن الطر�قـــة المثلـــى و�نســـبه ،الجمهـــور، ومـــن مكـــذِّ

ة فـي والمخالفة للسنة، و�ال الفر�قین في طرف، و�ل مكلف داخل تحـت أحكـام الشـر�عة المبثوثـ
ـــق ـــي الشـــر�عة ،الخل ـــه ف ـــن روح المســـألة الفق ـــا، ولك ـــین آنًف ـــك، �هللا ؛�مـــا تب ـــین ذل ـــى یتب  حت

 .المستعان"
�ــاطن، فقهــاء الظــاهر الــذین �ســعون  �عنــي مــراد المؤلــف هنــا لیبــین أن هنــاك فقهــاء ظــاهر وفقهــاء

إلـــى تصـــحیح األعمـــال و�بـــراء الذمـــة ظـــاهًرا �حیـــث ال �طـــالبون �إعادتهـــا، �غـــض النظـــر هـــل هـــي 
موافقـــة لمـــراد الشـــرع؟ مقبولـــة أو غیـــر مقبولـــة؟ ترتبـــت علیهـــا آثارهـــا أو لـــم تترتـــب؟ هـــذا شـــيء ال 

 ه العبــادة، لكــن قــد �كــون فیهــا�عنــیهم، فــإذا تــوافرت الشــروط واألر�ــان والواجبــات صــحت عنــد الفقیــ
خلل في القصد، هذا مما ُ�عنـى �ـه أهـل البـاطن؛ ولـذلك لمـا تكلمـوا عـن النیـة جعلوهـا علـى جهتـین 

 أو على نوعین: 
منهــا مــا یتعلــق �األعمــال الظــاهرة التــي ُتصــحح بهــا األعمــال؛ وهــذا محــط نظــر الفقهــاء، ومنهــا مــا 

قول �لیه؛ وهذا ما یتجه إلیه نظر أر�اب القلوب، �ما یترتب علیه القبول واألجر والثواب المرتب ع
. ولكـــل نظـــر، �عنـــي إنســـان صـــاحب عبـــادة وصـــاحب تـــذوق للنصـــوص -رحمـــه هللا-ابـــن رجـــب 

وصــاحب فهــم دقیــق و��غــال فــي معــاني مــا جــاء عــن هللا وعــن رســوله مثــل ابــن رجــب وابــن القــیم، 
الـذین یتعـاملون مـع األحكـام علـى  وغیرهم من أمثالهم لهم نظرات قد تخفى على �ثیـر مـن الفقهـاء

ا الشروط واألر�ان والواجبات هذه صحیحة ما فیها إشكالها، توافرت شـروطها وأر�انهـ ،أنها ُوجدت
  أ�ًضا صحیحة.

�مناسبات �ثیرة �الذي حج من �غداد على قدمیه ثالث مرات، حـج مـن �غـداد ثـالث  وضر�نا مثًال  
و�ره أن یوقظها فنـام  ،فإذا أمه نائمة ،ثالثة دخل البیتمرات على القدمین، فلما رجع من الحجة ال
، فكأنـه لـم �سـمع وهـو �سـمع، ثـم ثانیـة �أنـه لـم �سـمع، �جوارها، ثم طلبت منـه أمـه أن �سـقیها مـاءً 

ثالثة حاسب نفسه وقال: أحج من �غداد ماشًیا ثالث مرات، قد تكون األولى هي الفر�ضـة والثانیـة 
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ثم بتر�ه، لكن الماء طلب األم، البر واجب، حاسب نفسه فقـال: ثـم أحضـر ال �أ ، نفًال والثالثة نفًال 
من النوع الثاني من فقهاء الباطن؟ قال له: أعـد حجـة  الها الماء، فقام ولما أصبح سأل، سأل فقیهً 

 اإلسالم. 
طیــب، حجـــة اإلســـالم جـــاءت �شــروطها وأر�انهـــا وواجباتهـــا، �یـــف �عیــدها؟ �عنـــي الفقیـــه ال �ـــأمره 

لزمـه ا �اعتبار أنها حجة متوافرة الشروط واألر�ان والواجبات؛ إًذا هي مسقطة للطلـب فـال ی�إعادته
إعادتها، لكـن هـذا نظـر مـن ناحیـة القصـد، قصـده فیـه خلـل، لـو �ـان مـا فیـه خلـل مـا تقـاعس عـن 
إحضـــار المـــاء لوالدتـــه مـــن �ضـــع خطـــوات، �مشـــي آالف األمیـــال علـــى قدمیـــه ثـــم یتقـــاعس عـــن 

، فقـال لــه: أعـد حجــة اإلسـالم. لكــن مـا �مكــن أن ن فــي قصـده فــي الحـج خلــًال الخطـوات، ال شـك أ
. فهـذا -جـل وعـال-یؤمر �اعتبار أن حجة اإلسالم وقعـت، �عنـي فـي ظاهرهـا، والبـاطن یتـواله هللا 

ل: "سـئل عمـا �جـب فـي ز�ـاة �ـذا و�ـذا، فقـافرق ما بین الفر�قین الذین أشار لهم المؤلـف، فقـال: 
، إن �ــان علــى مــذهبكم �جــب ر�ــع العشــر، مبلــغ �ــذا �عنــي ألــف مــذهبكم؟"علــى مــذهبنا أو علــى 
 ي آَتـاُكْم} الَّـذِ {َوآتُـوُهْم ِمـْن َمـاِل للااَِّ ، أما على مذهبنا فالمال �له هلل: ن ر�اًال و ر�ال فیه خمسة وعشر 

 . هذا األصل عندهم ]؛٣٣[النور: 
 ......... طالب:

ى أنهـا مسـقطة للطلـب فـي الظـاهر، �عنـي هـل تترتـب نعم. عندهم، عنـد الفقهـاء هكـذا، �عنـي �معنـ
 ْلُمتَِّقـیَن}ا ِمـَن للااَُّ {ِإنََّما َیَتَقبَّـُل : ؟ هذا أمر ثانٍ -جل وعال-عند هللا وهل تكون مقبولة  ؟علیها آثارها

 .]٢٧[المائدة: 
 ال ال، أقصد �عني هذا القول ما فیه دلیل صر�ح من السنة وال من القرآن. طالب:

 .نعم
 ...... فلیس لهم دلیل إال :طالب

معنــى شــروطه وأر�انــه؟ الشــروط مــا تتوقــف علیــه الصــحة، الــر�ن أ�ًضــا جــزء  ومــاهــذا االســتقراء، 
 الشيء األعظم الذي تبطل بتر�ه.

 ....... طالب:
 .نعم

 ....... طالب:
 عندهم هذا نعم مطرد.

�منـع صـاحبه عـن  طالب: ألم یرد عـن السـلف وطائفـة �بیـرة مـن السـلف رأت أن الصـوم إن لـم
 الفحشاء والمنكر وعن المعاصي.......
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إذا أمسكت من طلوع الفجر إلى غـروب الشـمس عـن فهذا النظر الثاني، أما �النسبة للنظر األول 
مــا تــؤمر  ،صــیامك صــحیح ،المفطــرات مهمــا فعلــت ولــو لــم تتــق هللا، لــو ســرقت، مــا علیــك شــيء

 �إعادته. 
 ......... طالب:

 ثًال إنها تبطل.قالوا في الغیبة م
 ......... طالب:

، لكـن »مـن لـم یـدع قـول الـزور فلـیس هلل حاجـة فـي أن یـدع طعامـه وشـرا�ه«: نعـموالزور عموًما، 
معنى مفطر؟ المفطرات مجمع علیها: األكل والشرب والجمـاع، لكـن هـذه مـا فیـه حـدیث �قـول  وما

 إنه مفطر.
 ........ طالب:

لك ]، ولـذ٢٧مائـدة: [ال ِقـیَن}{ِإنََّما َیَتَقبَُّل للااَُّ ِمـَن اْلُمتَّ عید صالته؟ لكن هل فیه أحد ُیلزم الفاسق أن �
 َتَقبَّـلُ یَ {ِإنََّمـا وقبـول یترتـب علیـه الثـواب،  ،�فرق الفقهاء بین قبول وقبول، قبول تترتب علیه الصـحة

ـــیَن} ُ ِمـــَن اْلُمتَِّق أحـــدث حتـــى  هللا صـــالة مـــنال �قبـــل «] قـــالوا: هـــذا قبـــول الثـــواب، ٢٧[المائـــدة:  للااَّ
 ألنه مخل �شرط. ؛، هذا یترتب علیه الصحة»یتوضأ
  ال أقصد �ا شیخ،....... طالب:

 هذا مذهب الحنابلة.
 .وغیرهم طالب:

 .نعم
 فت...... طالب: لكن على أي أساس قالوا إذا �انت........ وأعملنا قاعدة أن العبادة إذا استو 

 الفاسق إمامة الفاسق ال تصح؟ ما هو براجح.لكن هذا القول هو الراجح: أن صالة 
 لكن لهم نظر. طالب:

وتلــزم النــاس �قــول واحــد، مــا �جــيء، المســائل  الهــم نظــر بــال شــك، �عنــي أنــت تتبــع الخالفــات �لهــ
 نحـنوالخالف ُیذ�ر و�ل �أخذ ما یناسـبه، �ـل یـرجح مـا تـرجح عنـدهم، �عنـي مـا نلـزم، مـا  ،ُتبسط

ت وال یلزم أن نوازن في �ـل مسـألة، ال، أنـتم �بـار أنـتم، �عنـي أنـ نلقن مسائل نرجح في �ل مسألة
اآلن �إمكانــك أن تــرجح غیــر مــا رجحــت، أنــا ال ألقــي الشــيء علــى ســبیل اإللــزام أبــًدا، ولســت فــي 

وأبـین وجهـة نظـر هـؤالء ووجهـة  ،وأذ�ـر الخـالف ،حلقة تلقین إطالًقـا، �عنـي �ـوني أ�سـط المسـائل
 .نظر هؤالء، أنت لك الخیار

أما �ون العبادة المتوافرة في شروطها وأر�انها صحیح هذا قول عامة أهل العلم؛ ألن البواطن مـا  
�ِهللا قصـده سـیئ، مـا تـدري عنـه، الـذي  :�مكننا نحكم علیها، ما �مكـن تبطـل صـالة شـخص تقـول

فـي ینظر إلیه من ینظـر، لكـن هنـاك الفر�ـق الثـاني عنـدهم قـرائن قـد �سـتدلون بهـا، وعموًمـا الحكـم 
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معنى التصحیح؟ أنها مسقطة  ماالشر�عة على الظاهر، تصحح العبادة من حیث الظاهر �معنى، 
 فال �طالب �إعادتها، هذا معنى الصحة عند الفقهاء. ،للطلب
 : تبرئ الذمة.طالب

 . -جل وعال-مقبولة، هذا عند هللا  ال معنى قبولها أنها
هـم ترقـوا بـیح لهـم أشـیاء لـم ُتـبح لغیـرهم؛ ألن"ومن ذلك أن �ثیًرا یتوهمون أن الصـوفیة أ طالب:

لبهــا عــن رتبــة العــوام المنهمكــین فــي الشــهوات، إلــى رتبــة المالئكــة الــذین ُســلبوا االتصــاف �ط
 علـى والمیل إلیها، فاستجازوا لمن ارتسم في طر�قتهم إ�احة �عض الممنوعات فـي الشـرع بنـاءً 

ن غنـاء و�ن قلنـا �ـالنهي عنـه، �مـا أاختصاصهم عن الجمهور، فقد ذ�ر نحو هـذا فـي سـماع ال
ا، مـن الفالسـفة المنتســبین إلـى اإلســالم مـن اســتباح شـرب الخمـر بنــاًء علـى قصــد التـداوي بهــ
ن إواســتجالب النشــاط فــي الطاعــة، ال علــى قصــد التلهــي، وهــذا �ــاب فتحتــه الزنادقــة �قــولهم: 

، فـي األصـل المتقـدم ساقط عن الخواص، وأصـل هـذا �لـه إهمـال النظـر ،التكلیف خاص �العوام
 .فلُیعتن �ه، و�اهلل التوفیق"

 -معلیـه الصـالة والسـال-وال �خـرج منهـا أحـد، حتـى النبـي  ،: أن الشـر�عة للجمیـع"األصل المتقدم"
خـرج مـن هـذا �]، ال ٩٩[الحجر:  {َواْعُبْد َر�ََّك}مأمور �العبادة حتى �أتیه الیقین، وهو الموجه إلیه: 

 األمر أحد. 
ة الصوفیة یـرى أنـه إذا وصـل إلـى حـد تسـقط عنـه التكـالیف! هـذه زندقـة هـذه، هـذا لكن �عض غال

، وتجــدهم یزاولــون مــن المنكــرات مــا ینكرونهــا -علیــه الصــالة والســالم-یـرى أنــه أفضــل مــن محمــد 
على غیرهم؛ ألنه على حد زعمه وصل إلى حد ما عاد، وصـل إلـى حـد المالئكـة �فعـل مـا �شـاء، 

مـن  من المنكرات؟ وصل إلى حد ارتفع عنه التكلیف، فتجدهم یتعبدون منهلكن هل المالئكة �فعلو 
یتعبد �شرب الخمر، یتعبد وهو محرم على النـاس، لكنـه وصـل إلـى حـد مـا �طالـب �مـا �طالـب �ـه 

 عامة الناس. 
؟ علــى الخمــر مــاذاولــزم الصــیام والقیــام، لكــن �فطــر علــى  ،الفــارابي فــي آخــر عمــره جــاور �مكــة

ه ال الحمالن، نسأل هللا السالمة والعافیة. هو من هذا النوع، �عني وصل إلى حد أنـالمعتق وأفئدة 
ع �طالــب �مــا �طالــب �ــه النــاس، ارتفــع عنــه التكلیــف. وهــذا ال یرتفــع التكلیــف إال �ــالجنون، �ارتفــا

ارتفــع عنــه التكلیــف، فلیصــنع مــا  ،منــاط التكلیــف الــذي هــو العقــل، فــإذا دخــل فــي حیــز المجــانین
 شاء.
 شیخ أحسن هللا إلیك...... ب:طال
 .نعم

 .......... طالب:
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المعاملــة �الظــاهر، �اعتبــار أن عباداتــه صــحیحة، و�تعامــل معــه علــى هــذا الظــاهر، لكــن إذا أر�ــد 
ـفـأو أر�د منـه مـا یتعـدى إلـى غیـره،  ،�ه . �ـه اال بـد مـن التثبـت فـي التضـییق؛ ألن هـذا لـیس خاص�

 نعم.


