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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 

 سّم.
عـین، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه أجم

 أما �عد....
 :السادسة المسألة"في �تا�ه الموافقات:  -رحمه هللا–فیقول المؤلف 

 فیهـا نهـيال أو األمـر فلـیس ،تقـدیر وال تحدیـدٍ  غیر من امطلقً  عنها هينُ  أو بها مرأُ  خصلةٍ  كل
 مـن عفـوال وأخـذ �العهـد، والوفـاء واإلحسـان، �العـدل، :أفرادهـا مـن فـردٍ  �ـل فـي واحد زانٍ و  على

 اء،والفقـر  والمسـاكین القر�ـى ذي ومواسـاة والشـكر، والصـبر، الجاهـل، عـن واإلعراض األخالق،
 إلـى واالنقطـاع والرجـاء، والخـوف، أحسـن، هـي �ـالتي والـدفع واإلمسـاك، اإلنفاق في واالقتصاد

 صـــالحات،ال وعمـــل هلل، كروالـــذِّ  المســـتقیم، الصـــراط واتبـــاع والمیـــزان، الكیـــل فـــي لتوفیـــةوا هللا،
 بیلسـ إلـى والـدعاء للمـؤمنین الجنـاح وخفـض والصـفح، والخشیة، هلل، واالستجا�ة واالستقامة،

 یــاموق األمانــة، وحفــظ اللغــو، عــن واإلعــراض والتفــو�ض، واإلخــالص، للمــؤمنین، والــدعاء هللا،
 �المعروف، األمرو  واإلنا�ة، اآلخرة، وابتغاء الدنیا، في هدوالزُّ  والتو�ل، والتضرع، عاءوالد اللیل،

 واتبــاع ،�ــالحق والحكــم والتز�یــة، هللا، إلــى واالفتقــار والتواضــع، والتقــوى، المنكــر، عــن والنهــي
 هجـرو  ل،والتبتـ الشـیطان، نـزغ عنـد واالسـتعاذة �الشـهادة، والقیـام واإلشفاق، والتو�ة، األحسن،

 والرهبـة، ق،الحـ علـى والتعاون  القرآن، وتالوة �النعم، والتحدث والتذ�ر، هللا، وتعظیم الجاهلین،
 .والرغبة

ــة، الصــدق، و�ــذلك  ــى والمســارعة المعــروف، وقــول والمراقب ــرات، إل  وصــلة الغــیظ، و�ظــم الخی
 والصـمت، ور،األمـ يف والتثبت هللا، ألمر والتسلیم التنازع، عند ورسوله هللا إلى والرجوع الرحم،

ــاهلل، واالعتصــام ــین، ذات و�صــالح � ــات الب ــة واإلخب ــى والشــدة هلل، والمحب ــار، عل  رحمــةوال الكف
 .والصدقة للمؤمنین،

 ".المأمورات في �له هذا
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
هللا تعـالى أن المـأمورات و�ن جـاءت فـي صـیغٍة واحـدة  -رحمه هللا–المسألة ُیبین فیه المؤلف فهذه 

أو �المضـارع المقتـرن بـالم األمـر �لهـا  ]٦٧[البقـرة: }ِإنَّ للاّاَ َ�ـْأُمُرُكمْ {بلفظ األمر أو �التعبیر عنه 
إلى أفرادها، فالمجموع لیست على حدٍّ سواء هي متفاوتة في ُرتبها �النظر إلى مجموعها، و�النظر 

ال شك أن األمر فیها یتفاوت، ولـو جـاء وسـیقت مسـاًقا واحـًدا، ولـو �ـان األمـر بهـا �صـیغٍة واحـدة 
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فالعـدل واجـب، واإلحسـان قـدٌر زائـد علـى الواجـب،  ]٩٠[النحـل: }ِإنَّ للاّاَ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعـْدِل َواِإلْحَسـانِ {
 ران.و�هذا �ستدل أهل العلم على ضعف داللة االقت

والعــدل منــه مــا هــو واجــب، ومنــه مــا هــو مســتحب، فالعــدل یتفــاوت، فالعــدل بــین الزوجــات �ختلــف 
خـوات عن العدل مع األوالد، والعدل بین األوالد والمساواة بینهم �ختلف عـن العـدل بـین اإلخـوة واأل

یس مثـل مما یترتب على تر�ه القطیعة، لكنه لیس مثل األثـر المترتـب علـى عدمـه بـین األوالد، ولـ
لنسـبة األثر المترتب على عدم العدل بین الزوجات، فمراتب العدل متفاوتة �النسبة إلى أدواتها، و�ا
ـلة مثـل لة من أوجب الواجبات، لكن لیس أمـر ز�ـد �ـالبر أو �الصِّ أمـر  إلى المأمور بها، البر والصِّ

 عمرو، لماذا؟ 
ضـهم وم والیومین والثالثة ال یتـأثر، و�عألن الموصول، والمبرور �ختلف، �عض اآل�اء إذا ُترك الی

 هذا؟ إذا ُتِرك الساعة والساعتین قامت قیامته، هل األمر �النسبة لبر هذا مثل األمر �النسبة لبر
لة أكثر مما یلـزم شخًصـ  اوأ�ًضا �النسبة للمأمور شخص متفرِّغ لیس عنده أي عمل یلزمه من الصِّ

 �أسرة و�عمل، وما أشبه ذلك. مشغوًال 
لة شخص لیس له إال عمٌّ واحد مثل شخص لـه عشـرة أعمـام، أمـور متفاوتـة وقُ  ل مثل هذا في الصِّ

ثـل موُقـل  -رحمـه هللا تعـالى–�النظر إلى ذواتها و�النسبة إلى المأمور�ن، وهذا مدار �الم المؤلـف 
ا في البابینهذا في المنهیات، وذ  .    �ر أمثلة �ثیرة جد�

 واإلقتار، ،واإلسراف المضلة، السبل واتباع الیتیم، مال وأكل لفحش،وا فكالظلم، :المنهیات وأما"
ــم، ــة، واإلث ــدنیا والرضــى واالســتكبار، الغفل  فــي رق والتفــ هللا، مكــر مــن واألمــن اآلخــرة، مــن �ال
 والحـب هـا،ب والفخـر �الـدنیا، والفـرح النعمـة، و�فـر هللا، روح مـن والیـأس والبغي ا،شیعً  األهواء

 ان،والطغیــ نظــر، غیــر مــن اآل�ــاء واتبــاع األرض، فــي واإلفســاد والمیــزان، المكیــال ونقــص لهــا،
 بـذیر،والت الوالـدین، وعقـوق  والمنكـر، العهد، ونقض الذ�رى، عن واإلعراض للظالمین، والر�ون 
 اتبـاعو  العبـادة، فـي واإلشـراك هواه، اتبع من وطاعة ا،مرحً  األرض في والمشي الظنون، واتباع

 ذب،والكــ الــزور، وشــهادة والعــدوان، القلــب، ولهــو واإلجــرام، هللا، یلســب عــن والصــد الشــهوات،
 االســتهزاءو  والتكلــف، الهــوى، واتبــاع �الــدنیا، واالغتــرار والخــیالء، والقنــوط، الــدین، فــي والغلــو
 ".البخلو  والمن، جر،دوال والهلع، والشح، والنمیمة، النفس، وتز�یة واالستعجال، هللا، �آ�ات

ــدعاء، اســتعجال النتیجــة، اســتعجال اإلجا�ــة�عنــي "االســتعجال"  ــم « فــي ال ــا ل ُ�ســتجاب ألحــد�م م
قـــالوا: الحیـــرة، لمـــاذا؟ ألنهـــا تنبعـــث عـــن عـــدم الصـــبر علـــى فعـــل المـــأمور وتـــرك  "الـــدجر" »�عجـــل

 المحظــور، ال �صــبر علــى المــأمورات وال علــى تــرك المنهیــات، وال علــى أقــدار هللا المؤلمــة، فتجــده
ر؟ ماذا �ص ،یتحیر و�تخبط  نع؟ ماذا ُ�قدم؟ ماذا یؤخِّ

 �آ�ـات القلیـل الثمن اشتراء و�ذلك المرافق، ومنع والر�اء، الصالة، عن والسهو واللمز، والهمز"
 �الیـد واإللقـاء الشـیطان، خطـوات واتبـاع القلـب، وقسـاوة العلم، و�تم �الباطل، الحق ولبس هللا،
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 وحــب أولیــاء، الكــافر�ن واتخــاذ لمتشــا�ه،ا واتبــاع واألذى، �ــالمن الصــدقة و�تبــاع التهلكــة، إلــى
 لألعـداء والـوهن الطـاغوت، �حكـم والرضـى هللا، حكـم عـن والترفـع والحسـد، �فعل، لم �ما الحمد

ـــذنب البـــريء ورمـــي والخیانـــة،  ســـبیل غیـــر واتبـــاع والرســـول، هللا ومشـــاقة البهتـــان، وهـــو �ال
ــل المــؤمنین، ــول،ال مــن �الســوء والجهــر المســتقیم، الصــراط عــن والمی ــاون  ق ــى والتع ــم عل  اإلث

 .والعدوان
 نعـــ والنهـــي �ـــالمنكر، واألمـــر األحكـــام، إ�طـــال علـــى واالرتشـــاء هللا، أنـــزل مـــا �غیـــر والحكـــم 

 لحلـفوا والغیبـة، والتجسـس، والظـن، حـرف، علـى هللا وعبـادة والنفاق، هللا، ونسیان المعروف،
 .الكاذب

 أن إال محـدود �حـدٍّ  فیهـا یـؤتَ  لم والنهي األمر في مطلقة وردت التي األمور من ذلك أشبه وما
 ".ضر�ین على القرآن في مجیئها

 هذه المنهیات وهي تبلغ التسعین، وقبلها المـأمورات وهـي نحـو السـبعین هـي مجـرد أمثلـة، و�ال فـال
ـــى لســـان نبیـــه  ـــه الصـــالة والســـالم–ُ�مكـــن حصـــر مـــا أمـــر هللا �ـــه فـــي �تا�ـــه أو عل و�ـــذلك  -علی

فـــي المـــأمورات لیســـت علـــى حـــدٍّ ســـواء ال �النســـبة لـــذواتها، ودرجاتهـــا  المنهیـــات �لهـــا �مـــا ســـبق
د �جــب و�ــلٌّ لــه ظرفــه، أكــل المیتــة قــ ،ومراتبهــا، وال �النســبة للمــأمور والمنهــي عنهــا، فكــلٌّ لــه حالــه

هو حرام، لكنه قد �جب وهي میتة، إذا خشـي علـى نفسـه الهـالك علـى خـالٍف بـین أهـل العلـم هـل 
أو لإلنقــاذ مــن الهلكــة �صــل إلــى حــد الوجــوب المســألة خالفیــة بــین أهــل هــو مجــرد إ�احــة ورخصــة 

 العلم.
 المقصود أن التفاوت موجود مثل ما تقـدم فـي األوامـر، التفـاوت موجـود �عنـي �النسـبة لمراتـب هـذه

الخــالل، و�النســبة للمــأمور�ن بهــا فــإنهم أ�ًضــا تتفــاوت ظــروفهم وأحــوالهم علــى مــا ســبق بیانــه فــي 
 المأمورات.

 ب:.......طال
�كفي لـو ورد التمثیـل �أمثلـة �سـیرة �فـى، ولمـن أراد أن �ختصـر الكتـاب و�قتصـر علـى �عضـها مـا 

 إشكال. هفی
 طالب:.......

 .ما �ثرت األمثلة �ان الكالم أوضح�ل ،هذا ما حضره من هذه األمثلة ا،ئً ما أراد شی ،ال
 :  ضر�ین على القرآن في مجیئها أن إال"

 :أحدهما
 حال". �ل وعلى شيء، �ل في واإلطالق العموم ىعل تأتي أن

 فــال ُ�خــرج منهــا أو مــن ألفاظهــا العامــة شــيء ال مــن أفرادهــا، وال مــن أوصــافها فهــي عامــٌة مطلقــة،
 نعم.
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 الو  واحـد، وزانٍ  علـى ال موضـع، �ـل فـي األحـوال شواهد تعطیه ما وعلى مقام، �ل �حسب لكن"
 ".واحد حكمٍ 

االختالف بین هذه المـأمورات والمنهیـات �حسـب اخـتالف المـأمور�ن �عني من األمثلة الظاهرة في 
 ،تهوالمنهیین، �قول أهل العلم: حسنات األبرار سیئات المقر�ین، لو أن عالًما فاته شـيٌء مـن صـال

مــر أولــى �ــاللوم؟ األ فأیهمــا ،فاتــه ثــالث ر�عــات اعامی�ــ اعاد��ــ اعلــم فاتتــه ر�عــة، وشخًصــ أو طالــب
ل ثنین، لكن هـل أمـر هـذا مثـ، وصیغة األمر واحدة المتجهة لال-جلَّ وعال– واآلمر هو هللا ،واحد

 أمر هذا؟ 
ــ مــن طــالب العلــم �قضــي ر�عــة واحــدة،  ا�عنــي تجــد اإلمــام إذا انصــرف إلــى المــأمومین وجــد فالًن

فاتـه  بینمـا الـذي �جـواره ،ُ�مكن أن یتجه إلیه �اللوم، لماذا تفوتـه ر�عـة وهـو طالـب علـم قـدوة للنـاس
حســب �الث ر�عــات ُ�قــال: الحمــد هلل أنــه أدرك ر�عــة، هــذا مثــال �ــالنظر إلــى اخــتالف األوامــر ثــ

اخــتالف المــأمور�ن، فالنــاس درجــات وطبقــات مثــل مــا �قــول أهــل العلــم: حســنات األبــرار ســیئات 
ومـا  المقر�ین، فالنظر إلى حال األبرار غیر النظر إلى حـال المقـر�ین، ومـن قـرأ مـا یلیـق �ـاألبرار،

 یق �المقر�ین من (طر�ق الهجرتین) البن القیم عرف الفرق، عرف الفرق بین المنزلتین.یل
ـــذ�اء والحـــرص اختبـــر فـــي مقـــرر مـــن المقـــررات  ـــا مجتهـــًدا ُعـــِرف �ـــالفهم والحفـــظ، وال لـــو أن طالًب
وحصــل علــى تســعین، والمفتــرض أن �حصــل علــى مائــة، وآخــر مــن زمالئــه ممــن ال یتصــف بهــذه 

أیهمــا أولـــى �التشــجیع، وأیهمــا أولــى �ــاللوم؟ األول ُیــالم، لمـــاذا ف ،تیناألوصــاف حصــل علــى الســ
 نقص؟

ــــا ــــط عیًب ــــاس ق ــــي الن  ولســــت أرى ف
 
 

 كـــــــــنقص القـــــــــادر�ن علـــــــــى التمـــــــــام   
  
 

 ي یـنجح مـرة وُ�خفـق أخـرى، وُ�وفـق مـرة وال ُیوفـق أخـرى هـذا إذاهذ عیـب، بینمـا هـذا المسـكین الـذ
– ء هللا علیــه، فالنـاس یتفــاوتون، وهــذا هـو مــراد المؤلــفمـا شــا ،أخـذ درجــة النجـاح قــال: الحمــد هلل

 في هذا الباب. -تعالى رحمه هللا
 هل ُ�قال: إن الشرع لیس فیه عدل وال مساواة بین الناس؟

 طالب: ال الخطاب واحد.
 .ُأِمرنا أن ُننِزل الناس منازلهموقد  ،الخطاب واحد للجمیع، لكن الناس منازل

 طالب:........   
مـن األجـر مـع اإلحسـان الضـعف، والعكـس ُ�ضـاعف  -علیـه الصـالة والسـالم–اء النبـي �عني لنس

فـي مرضـه قـال لـه ابـن مسـعود: إنـك لتوعـك  -علیه الصالة والسـالم–لها العذاب ضعفین، والنبي 
ذلــك أن لــك أجــر�ن؟ قــال:  :قــال »أجــل إنــي أوعــك �مــا یوعــك الــرجالن مــنكم«وعًكـا شــدیًدا، قــال: 

ال ُ�كلــف هللا نفًســا إال مــا أتاهــا، مــا تكــون  ،عطــى مــن المواهــب ُ�طلــب منــكفبقــدر مــا تُ  .»أجــل«
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ى مــن ال، �قــدر مــا ُتعطــ ؟ضــعیف البصــر و�تعــین علیــك رؤ�ــة الهــالل، إذا مــا رأیــت الهــالل أِثمــت
 .    النِّعم والمواهب ُ�طلب منك

 و�تهـدى ه،نظـر  ان�میـز  فیـزن  ،المكلـف نظر إلى ذلك لو�ِّ  ثم ،واحد حكمٍ  وال واحد، وزانٍ  على ال"
ــین مــا اآخــذً  تصــرف، �ــل فــي واألحــرى  الالئــق هــو لمــا ــة ب  :العاد�ــة والمحاســن الشــرعیة األدل

 ".ذلك وأشباه المال، عفو و�نفاق �العهد، والوفاء واإلحسان، كالعدل،
  .�عني: القدر الزائد على حاجته"عفو المال" 

ْحَســانَ ا َ�َتــبَ  للااََّ  ِإنَّ «: الحــدیث فــي قولــه إلــى تــرى  أال"  اَفَأْحِســُنو  ْم؛َقَتْلــتُ  َفــِإَذا ٍء،َشــيْ  ُ�ــلِّ  َعَلــى إلِْ
 الحدیث إلى آخره. »اْلِقْتَلةَ 
ْحَسانِ  ِ�اْلَعْدلِ  َ�ْأُمرُ  للااََّ  ِإنَّ {: تعالى هللا فقول  اأمرً  �ه امأمورً  فیه اإلحسان لیس ]٩٠:النحل[ }َواإلِْ
 أن تــرى  أال ،المناطــات �حســب قســمین بــل شــيء، �ــل فــي جــازمٍ  غیــر وال شــيء، �ــل فــي اجازًمــ

 ب؟المندو  �اب من آدابها بتمام و�حسانها الواجب، �اب من أر�انها بتمام العبادات إحسان
 �كـون  قـدو  واجب، ال مندوبٌ  هو إنما الذ�ح و�حسان الحدیث، علیه هنبَّ  �ما تلةالقِ  إحسان ومنه
 ذلكو�ــ والشــروط، األر�ــان مــیمتت إلــى اراجًعــ اإلحســان هــذا �ــان إذا الواجــب �ــاب مــن الــذ�ح فــي

 اإذً  صـح� فـال ،وغیرها واألمور الدماء أحكام في �العدل لیس واحدة بنعلٍ  المشي عدم في العدل
ْحَسـانِ  ِ�اْلَعـْدلِ  َ�ْأُمرُ  للااََّ  ِإنَّ {: تعالى قوله في القول إطالق  أو إ�جـاٍب  أمـر أنـه] ٩٠:النحـل[ }َواإلِْ

 ".فیه األمر ل�فِص  حتى ندب؛ أمر
ل.ُ�ف  صَّ

ل األمر فیه،  امقلـدً  ن�ـا و�ن المكلـف نظـر و�لـى تـارة، المجتهـد نظـر إلـى راجـعٌ  وذلك "حتى ُ�فصَّ
 ".وخفائه المعنى ظهور �حسب أخرى، تارةً 

 طالب:........   
أنـــت مـــا عـــدلت بـــین رجلیـــك، �ونـــك مـــا عـــدلت بـــین رجلیـــك مثـــل مـــا عـــدلت بـــین أوالدك أو  نعـــم

 زوجاتك؟ 
 طالب:........   

قـــالوا: ألن الشـــیطان �مشـــي بنعـــٍل واحـــدة، لكـــن هـــل أنـــت عـــدلت بـــین  ،المســـألة العلـــة يا هـــمـــ ،ال
 .في أحكام الدماء واألموال وغیرهارجلیك؟ ما عدلت، فمثل هذا العدل لیس مثل العدل 

 وتجـد ،الغالـب فـي بهـا امقروًنـ الوعیـد تجد ولذلك مراتبها، أقصى في تأتي أن :الثاني والضرب"
 مـن هللا ذمَّ  لمـن اأوصـافً  عنهـا والمنهـي المـؤمنین، مـن هللا مـدح لمـن اأوصـافً  منها �ه المأمور
 .الكافر�ن

 ".استقرأها لمن التنز�ل أسباب اأ�ًض  ذلك عینو�ُ 
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�عنــي ُ�عــین علــى فهــم ذلــك معرفــة أســباب النــزول �النســبة للقــرآن، ومعرفــة أســباب ورود الحــدیث 
نَّة، ُ�عین على هذا؛ ألنه �أتي  للفـظ أن االلفظ ینزل القـرآن، فالصـحا�ة �خـافون مـن هـذا �النسبة للسُّ

ول أنه لیس المـراد مـا خفـتم، وقـد �كـون سـبب النـز  -علیه الصالة والسالم–�شملهم، ثم ُیبین النبي 
 من أهم ما ُ�عین على فهم النازل؛ ألن الظـرف والحـال التـي نـزل فیهـا الـنص أو قیـل فیهـا الحـدیث

لمـا ینـزل علیـه القـرآن �ستشـكل الصـحا�ة، ثـم  -الصـالة والسـالمعلیـه –ال شك أنها توضح، والنبـي
ــ{مثــل  -رحمــه هللا–ُیبــین لهــم، وســیأتي شــيء مــن األمثلــة عنــد المؤلــف  ــوْا َوَل ــِذیَن آَمُن ــالَّ وْا ْم َیْلِبُس

علیـه الصـالة –أینـا لـم �ظلـم نفسـه؟ فبـین لهـم النبـي  ،خاف الصـحا�ة ]٨٢[األنعام: }ِإ�َماَنُهم ِ�ُظْلمٍ 
 .أن المراد �الظلم هو الشرك -موالسال

و�ن �ــان األمــن المطلــق یتطلــب انتفــاء الظلــم �جمیــع أنواعــه، والحصــة �الحصــة �مــا �قــول أهــل  
العلــم، مــن زاول شــیًئا مــن أنــواع الظلــم ولــو �انــت غیــر الشــرك فإنــه ال �حصــل لــه األمــن المطلــق، 

ــرك، وهــو أعلــى و  عــه مأشــد أنــواع الظلــم الــذي ینتفــي واآل�ــة تفســیرها �فــرٍد مــن أفرادهــا الــذي هــو الشِّ
طلــق مــع وجــود غیــره مــن األمــن المطلــق، وُ�وجــد مطلــق األمــن مــع انتفائــه و�ن لــم ُیوجــد األمــن الم

 .   أنواع الظلم
 مـن علیهـا، اتنصیًصـ �الغا�ات اآتیً  القرآن فكان ،استقرأها لمن التنز�ل أسباب اأ�ًض  ذلك عینو�ُ "

 كـون � حتـى الطـرفین، بـین دائـرٌ  هـو مـا علـى بهـا انبهً مُ و  ذلك، �قتضي والوقت الحال �ان حیث
 من عدلبُ وا القرب �حسب المراتب بین میزفیُ  ،الشرع دلیل دله ما �حسب بینهما فیما ینظر العقل
 ةمظنـ أو المـذموم، الطـرف مـن لقر�هـا ؛الخوف مظنة هي حالة إلى �سكن ال �ي الطرفین؛ أحد

 .خبیر حكیم تر�یة المحمود، الطرف من لقر�ها الرجاء
 حـین موتـه عنـد الخطـاب بـن لعمـر وصـیته فـي الصـدیق �كرٍ  أبي عن المعنى هذا في روي  وقد
 المـؤمن ون لیكـ الرخاء؛ آ�ة مع الشدة وآ�ة الشدة، آ�ة مع الرخاء آ�ة نزلت أنه ترَ  ألم: له قال
 بیـده فیهـا يلقـیُ  رهبـةً  یرهـب وال لـه، لـیس مـا هللا علـى فیهـا یتمنـى رغبة یرغب فال ا؛راهبً  اراغبً 
 ".أعمالهم �سیئ النار أهل ذ�ر هللا أن عمر �ا ترَ  أولم التهلكة، إلى

ا ـنَّة فیهـا مـا ،هذا الخبر الذي ذ�ره المؤلف ضعیٌف جد� هـو  ومعلـوٌم أن النصـوص مـن الكتـاب والسُّ
ت في الرجاء المحض، ومنها ما یدل على الخوف آ�ات الوعد، وآ�ات الوعید، فإذا قرأ اإلنسان آ�ا

الوعد طمع في فضل هللا ورجى النجاة، و�ذا قرأ في آ�ات الوعید خـاف مـن ر�ـه، و�ـلٌّ مـن الخـوف 
 مة له.والرجاء المقصود منه ما ینفع، الخوف الذي ال ینفع ال قیمة له، والرجاء الذي ال ینفع ال قی

ذا دفعـك الخـوف فـإ ،-جـلَّ وعـال–الخوف والرجاء من أنواع العبادة التي ال �جوز صرفها لغیر هللا 
إلى العمل انتفعت �ه، إذا دفعك الرجاء إلى العمل انتفعت �ه، أمـا إذا أدى الرجـاء إلـى األمـن مـن 
مكـــر هللا، والخـــوف إلـــى القنـــوط والیـــأس مـــن رحمـــة هللا هـــذا و�ـــال علـــى صـــاحبه، فالنصـــوص لمـــا 

ــا، و�كــون الخــوف والرجــاء �ال ــا راجًی نســبة لــه �جنــاحي جــاءت �الوعــد والوعیــد؛ لیكــون المســلم خائًف
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الطــائر، ال �غلــب علیــه الرجــاء فیــأمن مــن مكــر هللا، وال �غلــب علیــه الخــوف فیقــنط مــن رحمــة هللا، 
رفین نظر �عضهم إلـى �عضـها، وما ضل من ضل من الفرق إال أنهم لم ینظروا إلى نصوص الط

 .    فضلوا
 حسـن، مـن لهـم �ـان مـا معلـیه رد ألنه ؛أعمالهم �سیئ النار أهل ذ�ر هللا أن عمر �ا تر أولم"

 زتجـاو  ألنـه أعمـالهم؛ �أحسـن الجنـة أهـل وذ�ـر مـنهم، أكـون  أن أخشى إني: قلت ذ�رتهم فإذا
 امـ هـذا أعمـالهم؟ مـن عملـي أیـن ،مقصـرٌ  إني: قلت ذ�رتهم؛ فإذا سیئ، من لهم �ان عما لهم

 ".تقدم ما معنى وهو قل،نُ 
مؤلـف صـحیح، فلمـا یـذ�ر أهـل الجنـة؛ ومن حیث الصناعة لم �صح، ولكـن معنـاه مثـل مـا ذ�ـر ال

ألنـــه ذ�ـــر أعمـــالهم وأنـــت تعمـــل هـــذه األعمـــال، أنـــت تعمـــل هـــذه األعمـــال مـــثلهم، لكنـــه لـــم یـــذ�ر 
 .در منكه التجاوز والغفران ِلما بالسیئات التي اقترفوها؛ ألنه تجاوز عنهم، فترجو رحمة هللا وتسأل

 .ءاالستقرا له �شهد صحیحٌ  فالمعنى و�ال فذاك، صح فإن"
 لهـم ان�ـ مـا علـیهم رد ألنـه أعمـالهم؛ �سـیئ النـار أهل ذ�ر هللا أن عمر �ا ترَ  أولم: "روي  وقد
 ألنــه أعمــالهم؛ �أحســن الجنــة أهــل وذ�ــر فیطمــع، ،مــنهم خیــرٌ  أنــا: القائــل فیقــول حســن، مــن

 لـىع والمعنـى ،فیجتهـد درجتهم؟ أدرك أین من: قائل فیقول سیئ، من لهم �ان عما لهم تجاوز
 �ــان مــذ�ور�ن؛ الطرفــان كــان فــإذا المــذ�ور، المســاق علــى یتنــزل اأ�ًضــ صــحیح لروا�ــةا هــذه

 ".الفظً  عنه مسكوتٍ  محلٍ  في المنصوصتین، األخیتین هاتین بین جائالً  والرجاء الخوف
ا واألخیــة هــي: األصــل الــذي ُیرجــع إلیــه وُ�ــر�ن إلیــه، قــالوا: مثــل مــا ُ�ضــرب للدا�ــة فُتــر�ط �ــه، مــ

وتسرح، ثـم ترجـع إلیـه  أرض أو في جدار أو ما أشبه ذلك، فهي ُتر�ط �ه تذهب ُ�ضرب للدا�ة في
 .   وتأوي إلیه

 اًظـلف عنـه مسـكوتٍ  محـلٍّ  فـي المنصوصـتین، األخیتـین هـاتین بـین جـائالً  والرجـاء الخـوف كان"
 سـب�ح التـوازن  و�قـع نظـره، ودقـة اجتهـاده حسـب علـى �ـل لیأخـذ ؛العقل نظر تحت علیه هنبَّ مُ 

 لغـائبینا �ـالطرفین اآتًیـ القـرآن �ـان حیـث فمن اوأ�ًض . اآلخر من والبعد الطرفین أحد من القرب
 كمـاف ،والكثیـر القلیـل علـى تصـدق مطلقـة عبـاراتٍ  فـي بهمـا أتـى فإنما المساق؛ اقتضاه حسبما

 لفـظال یـدل قـد �ـذلك اإلطـالق، ذلـك فـي المـذموم أو المحمود أقصى المراد أن على المساق یدل
ــى ــلالقل عل ــر ی  و�ــزن  و�رجــو، فیخــاف ،المحمــودة أوصــافه المــؤمن فیــزن  مقتضــاه، مــن والكثی

 .و�رجو اأ�ًض  فیخاف المذمومة أوصافه
 وزن فــ] ٩٠:النحــل[ }ْحَســانِ َواْإلِ  ِ�اْلَعــْدلِ  َ�ــْأُمرُ  للااََّ  ِإنَّ {: تعــالى قولــه فــي نظــر إذا أنــه ذلــك مثــال
 علیهـا، كرهشـ ثم ،إلیه وردها لصاحبها عمالنِّ � اإلقرار العدل أقصى اعالمً  العدل، میزان في نفسه
 جــدو  فــإن توا�عــه، واطــراح الكفــر عــن والخــروج �شــرائعه، والعمــل اإل�مــان فــي الــدخول هــو وهــذا
 ".أهله من �كون  أن یرجو فهو، بذلك امتصفً  نفسه
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عم الكفــر �مــا ُ�طلــق علــى المخــرج مــن الملــة ُ�طلــق علــى �فــر النِّعمــة، فــإذا شــكر اإلنســان هــذه الــنِّ 
ـــا، و�ذا لـــم �شـــكر هللا  ،وصــرفها فیمـــا ُیرضـــي هللا واســـتعان بهـــا علـــى مرضـــاته هـــذا هـــو المـــؤمن حق�

لیـه إر الـنِّعم الـذي أشـار علیها ولم �صرفها فیما ُیرضي هللا و�ستعین بها على مرضاته هذا هـو ُ�فـ
 .المؤلف

 فـي یـةالر�و� حـق ةتوفیـ علـى �قدر ال العبد ألن غایته؛ المدى هذا في بلغ �كون  ال أن و�خاف"
 ".الجملة هذه أفراد جمیع

 -، و�سـأل هللاال �ستطیع، لكنه یؤدي مـا �سـتطیع ،حتى وال �ستطیع أن �في هذه النِّعم حق شكرها
ا �عملـه لو وِزنت �جمیع م -جلَّ وعال–العفو عما ال �ستطیع؛ ألن النِّعمة من ِنعم هللا  -جلَّ وعال

 .  جحت بهااإلنسان طیلة حیاته لر 
 ا،أ�ًضـ فكـذلك �التفصیل نظر فإن ،الجملة هذه أفراد جمیع في الر�و�یة حق توفیة على �قدر ال"

 العـدلو  ،احاكًمـ �ـان إن الخلق بین �العدل ،التفصیل في �طلب الجملة في �طلب �ما العدل فإن
 جـارٍ  اهذ أن �ما ونحوه، النعل لباس في �المیامن البدء في العدل حتى ،ونفسه وولده أهله في
ْركَ  ِإنَّ { �اهلل، الشرك أعاله فإن ،الظلم وهو ،ضده في  ".]١٣:مانلق[ }َعِظیم َلُظْلمٌ  الشِّ

ــین وعدمــه فــي المشــي بنعــٍل واحــدة بــین الــرجلین، فكیــف  �عنــي إذا تصــور العــدل فــي المشــي بنعل
یتصــور العــدل فــي تقــد�م المیــامن؟ إذا قــدمت الیمنــى هــل عــدلت بــین الــرجلین؟ مــا ُیتصــور، لكــن 

 إذا مشــى بنعــٍل واحــدة مــا عــدل بــین رجلیــه، لكــن إذا ألــبس مــاصــور عــدم العــدل تصــوًرا ظــاهًرا فیُیت
ر هذا عـدل ال ُیتصـو  ،الرجلین نعلین فقد عدل بینهما �غض النظر عن البداءة �الیمنى أو �الیسرى 

ا الـذي مـین أن یلبس النعلین في آٍن واحد مًعا، وحینئٍذ ما الذي ُ�قدم إذا �ان العدل یتم بلـبس النعلـ
 .یسرى؟ ُتقدم الُیمنى لنصوٍص أخرى ُ�قدم الیمنى أو ال

 فال ضدادها؛وأ األوصاف سائر وهكذا �المیاسر، البدء مثالً  أدناها �ثیرة، أمورٌ  التفاصیل في ثم"
 .ذلك على وهو هللا یلقى حتى األمور هذه في واجتهاد نظرٍ  في المؤمن یزال

 منهـا بل ،واحد وزانٍ  على لیست المطلقة �األمور المتعلقة والنواهي األوامر إن: قیل هذا فألجل
 نمـ أو ،المحرمـات مـن �كـون  مـا ومنهـا ،المـأمورات فـي النوافـل من أو ،الفرائض من �كون  ما

 ".وراألم هذه نحو في لیجتهدوا ؛المكلفین أنظار إلى لتو�ِ  لكنها المنهیات، في المكروهات
هـي التحـر�م، لكـن �عـض األوامـر ُصـِرف مـن الوجـوب األصل في األمر الوجـوب، واألصـل فـي الن

ـــالهوى  ـــى الكراهـــة؛ لوجـــود صـــارف ال � إلـــى االســـتحباب، و�عـــض األوامـــر ُصـــِرف مـــن التحـــر�م إل
 .م إنما إذا وجد صارف یدل على ذلكوالتحك

 حـاللٌ : �قولـوا أن عـن و�تحرجـون  �التحر�م، الجزم عن یتوقفون  الصالح السلف من الناس كان
 ولم هذا، وأكره هذا، أحب ال: عنه سئلوا إذا الشيء في �قولون  �انوا بل ا،صراحً  اهكذ حرام، أو

 اتحدیـدً  الشـرع فـي محـدودةٍ  غیـر مـدلوالتها، في مطلقةٌ  أمورٌ  ألنها أشبهه؛ وما هذا، ألفعل أكن
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 َوَهـَذا َحـاللٌ  َذاَهـ اْلَكـِذبَ  َأْلِسـَنُتُكمُ  َتِصـفُ  ِلَمـا َتُقوُلـوا َوال{: تعـالى قـال وقـد تعـدى،یُ  ال عنده یوقف
 ".]١١٦:النحل[ }اْلَكِذبَ  للااَِّ  َعَلى ِلَتْفَتُروا َحَرامٌ 

نَّة یدل على ا لتحـر�م �عني القول على هللا �غیر علم، أما من �ان عنده علم ودلیل من الكتاب والسُّ
یـد، ن �حأو على اإل�احة، فیتعین علیه القول �الحكم إذا �ـان مـن أهـل العلـم وُسـِئل، وال �جـوز لـه أ

 نعم في وقٍت من األوقات والناس على الفطرة في الصدر األول �مشـي أن ُ�قـال لهـم: ال ینبغـي أو
م أال �صــلح هــذا وال �ــذا؛ ألنهــم إذا قیــل لهــم: مــا ینبغــي تر�ــوه، اآلن لــو تقــول: مكــروه، قــال: آثــم 

 ؟ ال ُبد أن تقول له: هذا حرام تأثم �فعله و�ال ما یتر�ه.اآثمً  لیس
 مـن المـؤلفین مـن القـرون  اعلى هذا االصطالح عند أهل العلم من المتأخر�ن ال تجد عالًمـواستقر 

 المتأخرة �قول: ال ینبغي أو ما �صرف في أموٍر محرمـة أو �حمـل الكراهـة علـى أنهـا �راهـة تحـر�م
ن إال علــى وُ�طلــق لفــظ الكراهــة؛ الســتقرار االصــطالح؛ ألنــه اســتقر االصــطالح والنــاس ال �فهمــو 

 .   همقتضا
 ِذینَ الَّـ{: تعـالى قولـه فیهـا �ـه المقطـوع االسـتقراء علـى ز�ـادة األصـل هـذا �عضـد ممـا جـاء وقد"

 لــم نــاوأیّ : الصــحا�ة قــال زلــتن لمــا فإنهــا اآل�ــة،] ٨٢:األنعــام[ }ِ�ُظْلــم ِإ�َمــاَنُهمْ  َیْلِبُســوا َوَلــمْ  آَمُنــوا
ْركَ  ِإنَّ {: فنزلت �ظلم؟   .]١٣:لقمان[ }َعِظیم َلُظْلمٌ  الشِّ
 -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول أصـحاب علـى ذلـك شـق اآل�ـة هـذه نزلـت لمـا: روا�ـة وفي

 ".�ظلم؟ إ�مانه یلبس لم ناأیّ : وقالوا
 نعم.، �خلط"یلبس" 

ـْركَ  ِإنَّ {: ُلْقَمـانَ  لِ َقـوْ  ِإَلـى َتْسـَمعُ  َأَال  ِبـَذِلكَ  َلـْیَس «: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فقال"  الشِّ
ثَ َحــ ِإَذا: َثــَالثٌ  اْلُمَنــاِفقِ  آَ�ــةُ «: )الصــحیح( وفــي »]١٣:لقمــان[ }َعِظــیم َلُظْلــمٌ   دَ َوَعــ َوِ�َذا َ�ــَذَب، دَّ

 .»َخانَ  اْئُتِمنَ  َوِ�َذا َأْخَلَف،
 هــذا مــن أهمهمــا مــا -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا لرســول وذ�ــرا عمــر وابــن عبــاس ابــن فقــاال

؟ َلُكمْ  َما«: فقال -والسالم الصالة علیه- فضحك: الحدیث  اِفِقیَن،اْلُمَنـ ِبِهـنَّ  تُ َخَصْص  ِإنََّما َوَلُهنَّ
ــا ثَ  ِإَذا: َقــْوِلي َأمَّ ــكَ  َنْشــَهدُ  اُلواَقــ ُمَنــاِفُقونَ الْ  كَ َجــاءَ  ِإَذا{ :َعَلــيَّ  للااَُّ  َأْنــَزلَ  ِفیَمــا َفــَذِلكَ  َ�ــَذَب؛ َحــدَّ  ِإنَّ

 ."»رآءب ذلك من أنتم َعَلْیُكْم، َال «: قال. ال: قلنا »َذِلَك؟�َ  َأَفَأْنُتمْ  ،اآل�ة] ١:المنافقین[ }للااَّ  َلَرُسولُ 
 لذي �غلـب علـى الظـن أنـه ال أصـلهذا الخبر ال ُیوجد في الدواو�ن المعروفة عند أهل الحدیث، فا

 . له
 َعاَهـدَ  َمـنْ  ْنُهمْ َوِمـ{ :َعَلـيَّ  للااَُّ  َأْنـَزلَ  ِفیَمـا َفـَذِلكَ  َأْخَلَف؛ َوَعدَ  ِإَذا: َقْوِلي وأما ،برآء ذلك من أنتم«"

َقنّ  َفْضِلهِ  ِمنْ  آَتاَنا َلِئنْ  للااََّ  دَّ  :قال. ال: قلنا »َ�َذِلَك؟ َأَفَأْنُتمْ  الثالث اآل�ات ]٧٨-٧٥:التو�ة[ }َلَنصَّ
ــْیُكْم، َال « ــا ُبــَرآُء، َذِلــكَ  ِمــنْ  َأْنــُتمْ  َعَل ــا{ :َعَلــيَّ  للااَُّ  َأْنــَزلَ  ِفیَمــا َفــَذِلكَ  َخــاَن؛ اْئــُتِمنَ  ِإَذا: َقــْوِلي َوَأمَّ  ِإنَّ

َماَواتِ  َعَلى اْألََماَنةَ  َعَرْضَنا  َعَلـى ُمـْؤَتَمنٍ  ِإْنَسانٍ  َفُكلُّ  ،اآل�ة ]٧٢:األحزاب[ }َواْلِجَبال َواْألَْرضِ  السَّ
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ــرِّ  ِفــي اْلَجَناَ�ــةِ  ِمــنَ  َ�ْغَتِســلُ  َفــاْلُمْؤِمنُ  َدْیِنــِه، ــرِّ  ِفــي َوُ�َصــلِّي َوَ�ُصــومُ  َواْلَعَالِنَیــِة، السِّ  َواْلَعَالِنَیــِة، السِّ
 تأمـل ومـن ،»َبَرآءُ  َذِلكَ  ِمنْ  َأْنُتمْ  َعَلْیُكْم، َال « قلنا: ال، قال: »َ�َذِلَك؟ َأَفَأْنُتمْ  َذِلَك؛ َ�ْفَعلُ  َال  َواْلُمَناِفقُ 
 ".التوفیق و�اهلل األصل، هذا اعتماد في قلبه إلیه �طمئن ما هذا من وجد الشر�عة
 �كفي.

 محمد.اللهم صلِّ على 
ْا َوِ�َذا َقــاُمو {�عنــي �ستشــكل �عــض النــاس مــا وِصــف �ــه أهــل النفــاق، و�ــرى أنــه ینطبــق علیــه مثــل: 

ــْذُكُروَن للاّاَ  ــاَس َوَال َی ــَرآُؤوَن النَّ ــاُموْا ُ�َســاَلى ُی ــَالِة َق �ثیــر مــن  ]١٤٢ء:[النســا ِلــیال}قَ  ِإالَّ ِإَلــى الصَّ
طلــب العلــم إذا أوِقــظ لصــالة الفجــر �قــوم النــاس حتــى مــن ینتســب إلــى الخیــر والفضــل والصــالح و 

؟ �قـوم إلـى الصـالة وهـو �سـالن، هـل االجـو �ـاردً  أو�سالن ال سیما إذا �ان سهران أم وهو نشیط 
ولـو  نقول: إنه نافق بهذا فیه خصلة من النفاق، أو نقـول: الفـرق بینـه و�ـین المنـافق أنـه ُ�صـلي هلل

ا ال  من الناس و�مرأًى منهم أو �ان منفرًدا منزو�ً لكنه ُ�صلي سواٌء �ان �محضرٍ  ،قام بهذه الصفة
ة وهـو �عنـي هـذا المسـلم الـذي �قـوم إلـى الصـال ،بینما المنافق ال ُ�صلي إال مراءاًة للنـاس ،یراه أحد

كســالن ولــو �ــان مــن عــادي النــاس، ولــو �ــان مــن المفــرطین، مثــل هــذا إذا قــام قــام �ســالن، لكــن 
آه ر ه أحد أو لم یره، لكن المنافق الذي هذا وصفه هذا إذا مـا ما �صلي؟ �صلي، سواٌء رآ أم ُ�صلي 

  .]١٤٢اء:[النس ُیَرآُؤوَن النَّاَس َوَال َیْذُكُروَن للاّاَ ِإالَّ َقِلیال}{أحد ما ُ�صلي 
لخاصـة اوتعمـل فـي أحـد المرافـق  ،ولدیها ابٌن یبلغ من العمر عشر سنوات ،�قول: امرأٌة مطلقة

هل �جـوز  ،اعشر ألفً  يأالف، وتسكن هي وابنها �شقٍة یبلغ إ�جارها اثنعاملة براتب قدره ثالثة 
 علًما أنها ُتعاني من تكلفة اإل�جار معاناًة شدیدة؟ ،أن ُتعطى من الز�اة

تهــا؟ ن، فهــل هــذا المبلــغ المتبقــي �فــي �حاجااثلثــا الراتــب و�بقــى منــه فــي الشــهر ألفــ اعشــر ألًفــ ااثنــ 
�التبـــذیر، وعـــدم سیاســـة  ،مـــن النـــاس ابُتلـــي �عـــدم االقتصـــاد ا�عنـــي لـــو اقتصـــدت �فاهـــا، لكـــن �ثیـــرً 

وال �مضـي علیـه أسـبوع  ،المال، فهم �حتاجون مع ذلك و�عضهم مرتبه عشرة أو یز�ـد علـى العشـرة
ال فـي سیاسـة المـ -جـلَّ وعـال–إال وقد انتهى �سبب عدم تدبیر المال، فعلى اإلنسان أن یتقـي هللا 

ـــَك َوَال تَ {َوالَ علـــى ضـــوء المقتضـــى الشـــرعي  ـــى ُعُنِق ـــًة ِإَل ـــَدَك َمْغُلوَل ـــْل َی ـــلَّ اْلَبْســـ ْبُســـْطَها َتْجَع  }طِ ُ�
 هذه السیاسة الشرعیة. ]٢٩[اإلسراء:

 
 فإذا �ان ال �كفیها ما یتبقى من الراتب �عد اإل�جار فلها أن تأخذ ما �كفیها.

وتبـین �ـه  ،امانین یومً أي أر�ع وث اعشر أسبوعً  ي�قول: أسقطت امرأٌة جنیًنا یبلغ من العمر اثن
ا، فهل تكون المرأة نفاًسا؟ وهل ُیرمى أو ُیدفن؟ مال ن حظـة الجنـیخلق اإلنسان �شكٍل واضٍح جد�

 عشر أسبوًعا، فلم ُتنفخ فیه الروح؟ يثناتوقف نموه �عد 



 
 

  
 

à||||||||||||||||||||è=i_||||||||||||||||||||k‘=}=m_||||||||||||||||||||—Ã^Èª^۳۱=F۱۷E=
=

١٢ 

ر، وحینئــٍذ ت ،نــه یتخلــق فیــهمعلــوٌم أنــه إذا بلــغ ثالثــة أشــهر أ ثبــت یتبــین فیــه خلــق اإلنســان وُ�صــوَّ
ــن، و  ،كــام األم مــن النفــاسأح ــل، وال ُ�كفَّ ــٍذ ال ُ�غسَّ ــنفخ الــروح حینئ ال ُ�صــلى وال تثبــت أحكامــه إال ب

 علیه، لكن إذا ُنفخت فیه الروح صارت أحكامه �املة.
ال  هــذا �قــول: �عــض النــاس ُ�شــكك �جهــود هیئــة �بــار العلمــاء واللجنــة الدائمــة و�قــول: هــؤالء

ذلك �كـون بل منهم إنكاٌر فإن السماع لهم من ِقبل المعنیین ُینكرون وال ُیبینون الحق، و�ن حص
ا، فما رأ�ك؟  ضعیًفا جد�

ـــذل، الجهـــود موجـــودة، والمدافعـــة  ـــى �ـــل مـــا ُ�عمـــل وُ�ب ـــع عل ـــه أن �طل ـــرى أن مـــن حق ـــه ی هـــذا �أن
 موجودة، وال یلزم أن ُ�علن �ل شيء.

ن هم مینؤولین، وال ممن ُ�عسوأ�ًضا المسألة تحتاج إلى مضاعفة جهد ال من المعنیین بهذا من الم
ــــاس ــــم، وال مــــن عامــــة الن ــــم، وال مــــن طــــالب العل ــــد أن تتكــــاتف الجهــــود ،أهــــل العل تتكــــاتف  ،ال ُب

 وتتضافر؛ لرد هذا السیل الجارف من المنكرات التي ُ�خطط لها أعداء اإلسالم.   
عض مــن أنــه لــم ینــزل قطــرة مــن الســماء علــى بالدنــا، والــب -�هللا المســتعان-�قــول: تعلمــون 

ــة وظــواهر ــا هــي ألســباٍب طبیعی ــاب ُ�صــرِّح إنم ــي هــذا، وهــل هــي للمعاصــي ،الكت ــم ف ــا رأ�ك  فم
 وظهورها أثٌر؟

 
المقصــود أن النصــوص طافحــة ببیــان أن العقو�ــات �ســبب المعاصــي، فبمــا �ســبت أیــد�كم و�عفــو 

 عن �ثیر.

  
 


