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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 هل �قرأ أحد؟

حمــد مبینــا ن الــرحیم، الحمــد هلل رب العــالمین، والصــالة والســالم علــى ن�ســم هللا الــرحم طالــب:
  أما �عد:، وعلى آله وصحبه أجمعین

 والوجه الثاني..
 "أما الثاني وهو..."

 ال ال.
 طالب: .......

 الكالم الذي قبله.
 ....طالب: ...
 قبلها بورقة.

ف؛ ذلــك مــن جهــة وضــع المكلــ "والوجــه الثــاني: أن �ــون الــنعم تئــول �أصــحابها إلــى الــنقم إنمــا
یَّرها صـألنها لم تصر نقًما في أنفسها، بل استعمالها على غیر الوجه المقصود فیهـا هـو الـذي 

 .كذلك، فإن �ون األرض مهاًدا والجبال أوتاًدا"
 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 ونافع، ومنها ،�جب شكرها ،ه هللا للناس منه ما هو �حد ذاته نعمةما على وجه األرض الذي خلق
ما هو ضار، ومع ذلك فالنافع لیس �خیر محـض والضـار لـیس �شـر محـض، فالنـافع الـذي �جـب 
شـــكر هللا علیـــه إذا ُ�فـــر ولـــم ُ�شـــكر صـــار ضـــار�ا، والضـــار إذا ُصـــبر علیـــه واحُتمـــل واحتســـب مـــن 

وعلــى صــار بــدًال أن �كــون نقمــة صــار نعمــة،  -زَّ وجــلَّ عــ-�صــیبه هــذا الضــرر األجــر عنــد هللا 
�خــالف األول الــذي هــو فــي األصــل نعمــة �كفرهــا تصــیر نقمــة. وقــل مثــل هــذا فــي ســائر األعیــان 

 والعكس. ،وتنقلب �القصد الثاني إلى نقمة ،وسائر المعاني، قد تكون �القصد األول نعمة
 ،هو�تغـذى بهـا بدنـ ،، �أكلهـا اإلنسـان-جل وعـال-�عني مثل ما �قال عن المأكوالت: ِنعم من هللا  

و�شــكر هللا علیهــا، هــذه ِنعــم مــن �ــل  ،-جــل وعــال-و�ســتعین بهــا علــى طاعــة هللا  ،و�تلــذذ �أكلهــا
بـل یتضـرر؛ ألن �عـض األغذ�ـة تكـون نافعـة فـي األصـل،  ،وجه. لكن إذا �ان ال یتغذى بها بدنه

بــل منهــي  ،مطلو�ــة تلیســو  ،القصــد األوللكنهــا قــد تكــون ضــارة لــبعض النــاس، فتكــون مطلو�ــة �
 عنها �القصد الثاني.

الفطور على التمر من الصیام ُسنة، مطلوب ومرغوب ومغذي للبدن، هـذا األصـل وهـو نعمـة مـن 
أعظــم ِنعــم هللا علــى الخلــق �النســبة لمــا �ــأكلون، ومــع ذلــك إذا �ــان �ضــره أكلــه صــار نقمــة علیــه 

هــي �ــه، لكنــه �القصــد الثــاني من ا�ــان �القصــد األول مــأمورً  ُینهــى عــن أكلــه، و�ن ،عــن أكلــه اومنهًیــ
 عنه.
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الصـیام مـثًال مطلـوب �القصـد األول ومرغـب فیـه وعلیـه ثـواب عظـیم:  ؛�عض ما یتعبد �ه اإلنسان
نهى عنه، قـد �عوقـه عمـا هـو أهـم منـه ، لكن قد یتضرر �ه اإلنسان فیُ »والصوم لي وأن أجزي �ه«

علیــه -، صــام قــوم فتضــرروا بــذلك فقــال النبــي »ام فــي الســفرلــیس مــن البــر الصــی«فینهــى عنــه: 
 .»أولئك العصاة«: -الصالة والسالم

المحسوســات  وقــل مثــل هــذا فــي �ثیــر ممــا علــى وجــه األرض مــن أو مــا ُیتعامــل �ــه أو ُیتنــاول مــن
 . ومن المعنو�ات وغیرها

 ."وجمیع ما أشبهه ِنعم ظاهرة لم تتغیر" طالب:
ِضــلُّ ِ�ـِه َ�ِثیــًرا {�ُ ]، ٢[البقـرة:  {ُهـًدى ِلْلُمتَِّقــیَن}�رهــا المؤلـف القــرآن، القـرآن �عنـي مـن األمثلــة التـي ذ

ــِه َ�ِثیــًرا} �تــاب  ]، لكــن هــل �كــون هــل �ســتطیع اإلنســان أن �كــون أن القــرآن٢٦[البقــرة:  َوَ�ْهــِدي ِ�
 �تاب هدا�ة؟أم غوا�ة 
 كتاب هدا�ة. طالب:

لكن �عض الناس �ضـل �ـه، لكـن لـیس هـو وصـفه  كتاب هدا�ة، هذا هو، لیس له وصف إال هذا.
األصلي، إنما هو �اعتبار تصرف المكلـف، لـیس وصـفه الـذاتي أنـه �تـاب غوا�ـة بـل �تـاب هدا�ـة 
فحســب. �ســبب تصــرف المكلــف انقلــب مــن �ونــه هدا�ــة إلــى غوا�ــة، �ونــه یتتبــع المتشــا�ه، �أخــذ 

ِدي ِ�ــِه {ُ�ِضــلُّ ِ�ــِه َ�ِثیــًرا َوَ�ْهــل: ، یــؤمن بــبعض و�كفــر بــبعض، وهكــذا. ولــذلك قــاا�جــزء و�تــرك جــزءً 
َمــا ُ�ِضــلُّ ِ�ــِه ِإالَّ {وَ ]، ٢[البقــرة:  {ِلْلُمتَِّقــیَن}لمــن؟  {ُهــًدى}]، لكــن مــن یهتــدي �ــه؟ ٢٦[البقــرة:  َكِثیــًرا}

 ."وأما الثاني"حسب تصرف المكلف، نعم. �]. هو ٢٦[البقرة:  اْلَفاِسِقیَن}
غیـر  م تتغیـر، فلمـا صـارت تقابـل �ـالكفران �أخـذها علـى"وجمیع ما أشـبهه ِنعـم ظـاهرة لـ طالب:

 .مأخذ صارت علیهم و�اًال، وفعلهم فیها هو الو�ال في الحقیقة"
 "وأما الثاني، وهو أن المطلوب الترك".

نـه لمـا "وأما الثـاني، وهـو أن المطلـوب التـرك �الكـل هـو �القصـد األول، فكـذلك أ�ًضـا، أل  طالب:
زمـان مطلوب الفعـل، صـار مطلـوب التـرك؛ ألنـه لـیس فیـه إال قطـع التبین أنه خادم لما �ضاد ال

 .في غیر فائدة، ولیس له قصد ُینتظر حصوله منه على الخصوص، فصار الغناء المباح"
اآلن النوم، النوم �حد ذاته رغبة لإلنسان یرتـاح �ـه مـن عنـاء التعـب، فهـو فـي األصـل مبـاح. لكـن 

واسـتجمام الجسـم لیسـتعد إلـى وظائفـه الشـرعیة  -جـل وعـال-إذا نوى �ه االستعانة علـى طاعـة هللا 
 -أعنــي النــوم-والدنیو�ــة التــي �ســتعین بهــا علــى طاعــة هللا فإنــه ینقلــب عبــادة. لكــن إذا اســتعمله 

للخالص من الواجبات الشرعیة، ینام عن الصالة، ینام عن ما أوجـب هللا علیـه أو مـا وجـب علیـه 
 اًمــا. فــاألمور �مقاصــدها، فقــد �كــون الشــخص الشــيء مطلوً�ــ�العقــد مــثًال، هــذا صــار ممنوًعــا محر 

�القصد الثاني وقد �كون �العكس. فالواجبـات والمسـتحبات مطلو�ـة �القصـد  اممنوعً  ،�القصد األول
ـــذاتها، والممنوعـــات  ـــف ال ل ـــاني �حســـب تصـــرف المكل ـــد تكـــون ممنوعـــة �القصـــد الث األول، لكـــن ق
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وقــد تكــون أحیاًنــا مطلو�ــة �القصــد الثــاني إذا �ــان  ،ولالمحرمــات والمكروهــات ممنوعــة �القصــد األ
ضـــرًرا فإنـــه حینئـــٍذ �كـــون  ارتكابهـــا مـــن �ـــاب ارتكـــاب أخـــف الضـــرر�ن، �قـــي ممـــا هـــو أعظـــم منـــه

 . مطلوً�ا
 ."فصار الغناء المباح مثًال لیس �خادم ألمر ضروري وال حاجي وال تكمیلي" طالب:

ذلك ح �ـه الـنفس فیسـتعین بـسان لطاعة هللا؟ هل یـروِّ ما الذي �ستفاد من الغناء؟ هل �ستجم �ه اإلن
بل �صد عن ذ�ر هللا. طالـب العلـم الشـرعي وهـو یـد�م النظـر فـي  ،على طاعة هللا؟ ما �ستعین �ه

و�حفــظ و�فهــم و�قــرأ، وقتــه مشــغول �قــراءة �تــب العلــم مــن �تــب التفســیر والحــدیث والعقیــدة  ،الكتــب
كل، هـل �قـال لـه: اقـرأ فـي �تـب قـد �كـون فیهـا شـيء مـن وما �عین على فهمها، قد �مل و� ،والفقه

أو �قــال: اقــرأ فــي الكتــب المباحــة  ،شــيء ممــا نهــى هللا عنــه ورســوله ،شــيء مــن الباطــل ،الضــرر
و�هــذه النیــة  ،و�عینــك ،تســتجم بهــا، �تــب تــوار�خ، �تــب أدب؟ اســتجمام للــذهن، هــذا طیــب ینفعــك

�تــب فیهــا ضــرر علـــى  أو�تــب تنجــیم  وأتثــاب علــى ذلــك. لكــن مــا �قــال: اقــرأ فــي �تــب ســحر 
 عقیدتك أو ضرر على دینك. 

فالغناء لیس فیه فائدة أصًال، و�ن �ـان �عـض مـن �مـتهن الطـب، سـواء �ـان العضـوي أو النفسـي، 
إنــه �شــفى �ــه المــر�ض.  :یوصــون �ــه أحیاًنــا، وهــذا �عنــي موجــود عنــد األطبــاء المتقــدمین و�قولــون 

 .  علیك هو داء، �هللا المستعان�ل ما حرم هللاألنه داء ولیس بدواء،  ؛نقول: ال
 الغناء المباح"؟"أحسن هللا إلیك، �قول:  طالب:

غنــي هــو یلتــبس �الغنــاء المحــرم، إال أنــه بــدون آلــة محرمــة ولفظــه مبــاح لمجــرد الت "الغنــاء المبــاح"
وُأدي تحسین الصوت، المراد �ـه تحسـین الصـوت �الشـعر، فـإذا لـم تصـحبه آلـة و�ـان لفظـه مباًحـا 

ان أو �ـ ،و�ن �انت مؤثرة مثل أنجشة الحادي، هذا غناء مباح، لكـن صـحبته اآللـة ،بلحون العرب
 .دخل في حیز التحر�م الفظه محرمً 

ن مـ"بل قطع الزمان �ه صد عما هو خادم لـذلك، فصـار خادًمـا لضـده. ووجـه ثـاٍن: أنـه  طالب:
]، ١١[الجمعـة:  }ْو َلْهـًواِ�َذا َرَأْوا ِتَجـاَرًة أَ {وَ قبیل اللهو الذي سـماه الشـارع �ـاطًال، �قولـه تعـالى: 

 �عني: الطبل والمزمار، أو المزمار أو الغناء. 
ْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو}وقال في معرض الذم للدنیا:  �ـة، وفـي الحـدیث: ] اآل٣٦د: [محمـ {ِإنََّما اْلَحَیاُة الدُّ

دم أصــًال ثالثــة، فإنهــا لمــا �انــت تخــ، فعــده ممــا ال فائــدة فیــه إال ال»كــل لهــو �اطــل إال ثالثــةً «
 ".ضرور��ا أو ال
 أو الحًقا �ه.

 حًقا �ه، استثناها ولم �جعلها �اطًال. "أو ال
ا جـاء ووجه ثالث: وهو أن هذا الضرب لم �قع االمتنان �ه، وال جاء في معرض تقر�ر النعم �مـ

 .القسم األول"
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ْنَیا َلِعـ، »كل لهو �اطل« لحیـاة الـدنیا أصـلها ا]، وهـذا حصـر، ٣٦[محمـد:  ٌب َوَلْهـٌو}{ِإنََّما اْلَحَیاُة الدُّ
اللهــو واللعــب، هــذا األصــل فیهــا، لكــن مطلــوب مــن المســلم أن �ســتغل هــذه الحیــاة وهــذه األنفــاس 

 طًال. و�ال عادت إلى أصلها لهًوا �ا -جل وعال-وهذه األ�ام والشهور واألعوام �ما �قر�ه إلى هللا 
 ،الشيء الیسیر الذي ال �صد عن واجب وال مستحب، �قضى �ـه الزمـان واللهو ما �ستثنى منه إال

فــال �شــغل عمــا أوجــب هللا علیــه، ولــذلك �كثــر الســؤال عمــا یلعــب �ــه �عــض النــاس و�مضــون �ــه 
أو الكــرة أو مــا أشــبه ذلــك؟ نقــول: إن شــغلت عــن  ،یلعبــون بهــا النــاس ،األوقــات مــن الــورق وغیرهــا

 ،عت فیها علل تحر�م الخمر فهي محرم، و�ن خلت عن ذلكواجتم ،وصدت عن ذ�ر هللا ،الواجب
 فاللهو الیسیر والعبث الیسیر معفو عنه. 

ْنَیا َلِعــٌب َوَلْهــٌو}المقصــود أن هــذه صــفة الــدنیا:  ذا هــو�ســتثنى مــن  ]،٣٦[محمــد:  {ِإنََّمــا اْلَحَیــاُة الــدُّ
و�نشـغل بهـم،  ،أنس بهـمومـع فرسـه �ـ ،ومـع ضـیفه ،اللهو ثالثة أشیاء الذي هو: الرجـل مـع امرأتـه

 . عن ذ�ر هللا وعما أوجب هللا علیههذا ال �أس �ه على أال �صد 
بل من  "فلم �قع امتنان �اللهو من حیث لهو، وال �الطرب وال �سببه من جهة ما �سببه، طالب:

جهة ما فیه من الفائـدة العائـدة لخدمـة مـا هـو مطلـوب، وهـو علـى وفـق مـا جـرى فـي محاسـن 
 هذا القسم خارج عنها �الجملة. العادات، فإن 

لمنـة بهـا و�حقق ذلك أ�ًضا أن وجـوه التمتعـات ُهیئـت للعبـاد أسـبابها خلًقـا واختراًعـا، فحصـلت ا
لـم  من تلك الجهة، وال تجد للهو أو للعب تهیئة تختص �ه في أصل الخلـق، و�نمـا هـي مبثوثـة

َم ِز�َنــَة للااَِّ {ُقــْل َمــ�حصــل مــن جهتهــا تعــرف �منــة، أال تــرى إلــى قولــه تعــالى:  ِتــي َأْخــَرَج  الَّ ْن َحــرَّ
ْزِق} ــَن الــرِّ ــاِت ِم َب ــاِدِه َوالطَّیِّ ــاِم...}وَ {َواْألَْرَض ]، وقــال: ٣٢[األعــراف:  ِلِعَب [الــرحمن:  َضــَعَها ِلْألََن

ْلِبَغـــاَل {َواْلَخْیـــَل َواولـــه: ]، وق٢٢[الـــرحمن:  {َ�ْخـــُرُج ِمْنُهَمـــا اللُّْؤُلـــُؤ َواْلَمْرَجـــاُن}] إلـــى قولـــه: ١٠
لقـرآن وال فـي السـنة تعـرف ]، إلى أشباه ذلك. وال تجـد فـي ا٨[النحل:  َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَها َوِز�َنًة}

 .هللا إلینا �شيء خلق للهو واللعب"
ینـا، خبـار عنهـا لـم �مـتن بهـا هللا علإ�عني ما جاء اللهو واللعب في سیاق امتنان، إنما جاء �مجرد 

عم، �عنــي ســیقت مســاق االمتنــان لنســتمتع بهــا ونســتعین بهــا علــى طاعــة هللا، لكــن امــتن علینــا �ــالن
مـــا عـــدا مـــا اســـتثني، هـــذا لـــم �مـــتن هللا �ـــه، ولـــذلك لـــیس  »كـــل لهـــو �اطـــل«لكـــن اللهـــو الـــذي هـــو 

 . �القصد األول وال �القصد الثاني �مطلوب أصًال ال
وًثـا قصـود، ولـذلك �ـان مبث"فإن قیل: إن حصول اللذة وراحة النفس والنشـاط لإلنسـان م طالب:

مجردهـا �في القسم األول، �لذة الطعام والشراب والوقاع والر�وب وغیر ذلك، وطلب هذه اللـذات 
 من موضوعاتها جـائز، و�ن لـم �طلـب مـا وراءهـا مـن خدمـة األمـور الضـرور�ة ونحوهـا، فلـیكن

قصـود ماهها ممـا هـو جائًزا أ�ًضا في اللهو واللعـب �ـالتفرج فـي البسـاتین وسـماع الغنـاء، وأشـب
 ."...منها ارع فعله، والدلیل على ذلك أمور؛للش
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الســـیاحة لالســـتجمام إذا لـــم تشـــغل عـــن واجـــب فاألصـــل فیهـــا اإل�احـــة، لكـــن إن اقتـــرن بهـــا التفكـــر 
 واالعتبــار واإلفــادة ممــن یلتقــي بهــم فــي البلــدان، فــاألمور �مقاصــدها، عشــرة �متطــون ســیارة واحــدة

هم في المقاصد واألجور أو األوزار بون شاسع، �ل علـى قصـده، �لهـم و�ل واحد له مقصده، و�ین
؟ وهـذا سـافر مـن أجـل أي شـيء؟ وهكـذا. فهـي مـاذاسافروا إلى بلد واحد، لكن هذا سافر من أجل 

ل �ما قال األول: دخلنا الكوفة بلیل فنـز  .�مقاصدها تنقلب هذه المباحات إلى عبادات أو محرمات
 و�ل له هدفه، �سافر الرجـل وأخـوه ،شرار على األشرار، �ل له مقصدهواأل ،األخیار على األخیار

 . افیةلخنا والفجور، نسأل هللا العوهذا �سافر إلى دور ا ،إلى بلد واحد، هذا �سافر إلى دور العلم
آن مـا "والدلیل على ذلـك أمـور؛ منهـا: بثهـا فـي القسـم األول. ومنهـا: أنـه جـاء فـي القـر  طالب:

ل: [النحـ َرُحوَن}ِحـیَن َتْسـ{َوَلُكْم ِفیَها َجَماٌل ِحیَن ُتِر�ُحـوَن وَ یها، �قوله تعالى: یدل على القصد إل
 .]"٨ل: [النح ًة}{َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَها َوِز�نَ ]، وقوله تعالى: ٦

�عنــي قــل مثــل  بهــذه األمــور مــن المر�و�ــات �ــالر�وب والز�نــة أ�ًضــا، -جــل وعــال-�عنــي امــتن هللا 
 افً هذا في مقامها من السیارات ووسائل االنتقال الحدیثـة، تجـد بـین هـذه الوسـائل فـي أقیامهـا أضـعا

وتجـد �خمسـمائة ألـف، �لهـا توصـل إلـى الهـدف، لكـن تختلـف  ا،مضاعفة، تجد سیارة �خمسین ألًفـ
 في الراحة في االنتقال والز�نة أ�ًضا.

ــاَل َواْلحَ " ــَل َواْلِبَغ ــًة}{َواْلَخْی ــا َوِز�َن األكــل؟ �ســتدل بهــذه  طیــب مــاذا عــن ،]"٨[النحــل:  ِمیــَر ِلَتْرَكُبوَه
 ،تفـاعألنـه أعظـم وجـوه االن ؛اآل�ة من قال بتحر�م لحوم الخیل؛ ألنه لو �ان األكل سائًغا المتن �ه

 نــه، لكــنغ م. لكــن �النســبة للبغــار والحمیــر هــذا مفــرو {ِلَتْرَكُبوَهــا َوِز�َنــًة}ومــا امــتن �ــه، إنمــا قــال: 
 الخیل؟ 
 .......  طالب:
 كیف؟
  أعظم وجوه االنتفاع �الخیل ....... طالب:

مـة شـخص �جـد بهی اواحدً  أعظم وجوه االنتفاع �الخیل الر�وب، ولذلك ما تجد في التار�خ وال مثاًال 
بـل لیقدمـه لضـیوفه واإل األنعام من اإلبل والبقر والغـنم و�عـدل عنهـا إلـى خیـل یـذهب لیشـتري خـیًال 

والغــنم والبقــر موجــود فــي األســواق، لكــن قــد ال یوجــد عنــده غیــر الخیــل فیذ�حــه. فأكلــه جــائز، لكــن 
 . متنان �أكله دون االمتنان بر�و�هاال

[النحـل:  َسـًنا}حَ ا َوِرْزًقـا ْنـُه َسـَكرً {َوِمْن َثَمـَراِت النَِّخیـِل َواْألَْعَنـاِب َتتَِّخـُذوَن مِ "وقوله تعالى:  طالب:
٦٧"[. 

مجــرد إخبــار عــن فعلهــم؟ هــذه أوًال قبــل تحــر�م الخمــر، اآل�ــة قبــل تحــر�م أم لكــن هــل هــذا امتنــان 
�احتـه، لكنـه ألن الخمـر ال ُ�مـتن �ـه حتـى فـي وقـت إ ؛الخمر، ومـع ذلـك مـا سـیقت سـیاق االمتنـان

 . مجرد إخبار عن وقوعه
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ز�ن بهـا، النعم والتجمل �ـاألموال والتـ"وما �ان نحو ذلك، وهذا �له في معرض االمتنان � طالب:
ْكر راجع إلى معنى اللهو واللعب، فینبغي أن یدخل في القسم األول"  .واتخاذ السُّ

 . ني، لكنه واقعأنه لیس �مطلوب ال �القصد األول وال �القصد الثا
 ."ومنها: أن هذه األشیاء إن �انت خادمًة لضد المطلوب �الكل" طالب:

ــَكر �كونــه حســنً اونــه حســنً ولــذلك وصــف الــرزق �ك  [النحــل: ا}{َتتَِّخــُذوَن ِمْنــُه َســَكرً : ا، ولــم �صــف السَّ
 ].٦٧[النحل:  {َحَسًنا}]، ما قال: حسًنا، بینما قال في الرزق: ٦٧

ن الوصف المتعقب لجمل أو لكلمات هل �عود إلى األخیـرة منهـا أو إلـى جمیعهـا؟ إ :قد �قول قائل
 ا الوصــف هــل �عــود إلــى األخیــرة فقــط أو إلــى الجمیــع و�كــون تقر�ــرهالمســألة، ومثلــه االســتثناء. هــذ

ن في الذهن: (سكًرا حسًنا ورزًقا حسًنا)، مثل: (نحن �مـا عنـدنا وأنـت �مـا عنـدك راٍض)، �عنـي نحـ
وأنــت �مــا عنــدك راض. فالوصــف المتعقــب لجمــل أو متعقــب لكلمــات �ختلــف  ،�مــا عنــدنا راضــون 

 أو �عود على الجمیع. ،فقط العلماء في �ونه �عود على األخیر
ف المحصـنات ]، �عنـي فـي قـذ٥[النـور:  {ِإالَّ الَّـِذیَن َتـاُبوا}ومثله االستثناء، �عنـي فـي قولـه تعـالى: 

[النـور:  َلُهْم َشَهاَدًة َأَبـًدا} {َوَال َتْقَبُلوا -٢]، ٤[النور:  {َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدًة} -١جاء ثالث جمل: 
]. �ونـه �عـود إلـى األخیـر ٥[النـور:  {ِإالَّ الَّـِذیَن َتـاُبوا}]، ٤[النـور:  وَلِئَك ُهـُم اْلَفاِسـُقون}{َوأُ  -٣]، ٤

 :هـــذا محـــل إجمـــاع، یرتفـــع وصـــف الفســـق إذا تـــاب، لكـــن هـــل تقبـــل شـــهادته أو ال تقبـــل مـــع قولـــه
ع عنـه ه ال یرتفـ؟ هذه محل الخالف، وأما ارتفاع الحد عنه �مجرد التو�ة فهـذا محـل اتفـاق أنـ{َأَبًدا}

 الحد، ُ�جلد ولو تاب.
ــَكر ال یتناولــه الوصــف �الحســن �خــالف الــرزق، ولــذلك مــا امــُتن �ــ ه ومنهــا �قــرر أهــل العلــم أن السَّ

َكر و�نما مجرد إخبار أنهم یتخذون من العنب  . والتمر السَّ
ه �ـور "ومنها: أن هذه األشیاء إن �انت خادمة لضد المطلوب �الكـل فهـي خادمـة للمـأم طالب:

لك. أ�ًضــا؛ ألنهــا ممــا فیــه تنشــیط وعــون علــى العبــادة أو الخیــر، �مــا �ــان المطلــوب �الكــل �ــذ
 فالقسمان متحدان، فال ینبغي أن �فرق بینهما. 

ــه خــا ــوب �الكــل، فهــو فی ــا فــي المطل ــذات إن �ــان مبثوًث ــالجواب: أن اســتدعاء النشــاط والل دم ف
ن لم أنــه مقصــود، وهــي مســألة النــزاع، ولكــللمطلــوب الفعــل، وأمــا إذا تجــرد عــن ذلــك، فــال نســ

لـه المقصود أن تكون اللذة والنشاط فیما هـو خـادم لضـروري أو نحـوه. وممـا یـدل علـى ذلـك قو 
واقي. ، فاستثنى ما فیه خدمة لمطلـوب مؤ�ـد، وأ�طـل البـ»كل لهو �اطل إال ثالثة«في الحدیث: 

مـا ��عنـون: -رسول هللا، حـدثنا ملوا ملًة، فقالوا: �ا  ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحدیث أن أصحاب رسول هللا 
َل َأْحَسَن اْلَحِدیِث �ِ : -عزَّ وجلَّ -، فأنزل هللا -ُینشط النفوس ُ َنزَّ ] ٢٣زمر: [ال َشاِبًها}َتاً�ا ُمتَ {للااَّ

 .اآل�ة. فذلك في معنى أن الرجوع إلى �تاب هللا"
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َل أَ "هــــذا األصــــل.  ،�عنــــي األصــــل أن ینشــــغل المســــلم �كتــــاب هللا ُ َنــــزَّ ً�ــــا یِث ِ�َتاْحَســــَن اْلَحــــدِ {للااَّ
ى فهمـه، ، فیه ما فیـه سـلوة للمسـلم وغنیـة عـن �ـل �ـالم، إال مـا �عـین علـ]"٢٣[الزمر:  ُمَتَشاِبًها}

وأخبـــار  ،وفیـــه الترغیـــب والترهیـــب ،وفیـــه األخبـــار ،وفیـــه القصـــص ،وفیـــه العقائـــد ،ففیـــه األحكـــام
 وغیر ذلك، ففیه �ل ما �طلبه اإلنسان. ،المغیبات

اج اإلنســـان إلـــى مـــا �عـــین و�رغـــب علـــى لـــزوم �تـــاب هللا، والوســـائل لهـــا أحكـــام الغا�ـــات. قـــد �حتـــ 
ردة اإلنسان، طالب العلم في أول األمر تجده الرغبة في �تاب هللا أقل، لكن إذا قـرأ النصـوص الـوا

ط التــي تحــث علــى العنا�ــة �كتــاب هللا و�دامــة النظــر فــي �ــالم هللا، ثــم �أخــذ �عــد ذلــك �فهــم و�ســتنب
 ما �حتاج إلى ما �حدوه إلى مالزمة �تاب هللا، فتجده بنفسه ینقاد إلى ذلك.  ه�تلذذ، تجدو 

ذ�رنــا القصــة قبــل یــومین التــي ذ�رهــا �عــض المشــا�خ: أن شخًصــا مــن أهــل العلــم ُقــرر لــه إجــراء 
، شـدیًدا ومن أهل العلم، لمـا ُأدخـل غرفـة العملیـات �كـى �كـاءً  ،�بیر في السنهو عملیة جراحیة، و 

 �یـفلهـم عملیـات مـا خـافوا مـن العملیـة وأنـت  ونجـري نـا ُفسـاق ئنـا شـباب و�جیئقال األطبـاء: �جیف
تخــاف؟ قــال لهــم: �ــم تســتغرق العملیــة؟ قــالوا: ســت ســاعات، قــال: والبــنج؟ قــالوا: مــا نــدري، أنــت 

یروح! فهـو یبكـي هذا وقت وردي ونصیبي من القرآن  إذا أنت صحیت، قال: اتحتاج ساعتین ثالثً 
؛ ألنـه اواحـدً  ا، ثم طلب منهم أن �قرأ ولو جـزءً اشدیدً  ما سیفوته من قراءته الیومیة، �كى �كاءً  على

ل علــى عادتــه �الترتیــ ا، فقــرأ جــزءً ا�قــرأ عشــرة فــي الیــوم. طلــب مــنهم قــال: أمهلــوني حتــى أقــرأ جــزءً 
 قته إلـى أنوالتخشع والتدبر �صوت حسن، لما أنهى الجزء أعطوه إبرة البنج فاستمر �قرأ على طر�

 وأكمل العشرة!  ،فرغوا
 -الجـل وعـ-�عني اإلنسان ینتهي من مرحلة المجاهدة إلى التلذذ �العبـادة، والـذي یتلـذذ �كـالم هللا 

 ال �عدل عنه إلى غیره، ال �مكن أن �عدل عنه إلى غیره.
 یلقـي ، �عنـي �قولهـا اإلنسـان ال»من �انـت آخـر �المـه مـن الـدنیا دخـل الجنـة«كلمة التوحید التي 

ى لهــا �ــاًال، وهــو موحــد ال �شــرك �ــاهلل شــیًئا، فضــًال عــن المشــر�ین أو المبتدعــة الــذین �طوفــون علــ
نهم فضـــًال عـــن �ـــو  ،مـــا عرفـــوا معنـــى (ال إلـــه إال هللا) هـــؤالءالقبـــور وهـــم �قولـــون: ال إلـــه إال هللا، 

الن لى أن قـال: �ـا فـیتلذذون بها. وقد ُرؤي �عض الشیوخ الكبار في منامه فقیل له: ماذا فعل... إ
 �یف �مل الناس من (ال إله إال هللا)؟  -�خاطب الحي-

 ، وجعـل همـه-علیـه الصـالة والسـالم-فالمقصود أن اإلنسان إذا جعل هواه تبًعا لما جاء �ه النبـي 
، مـا عـدل إلـى شـيء غیـر القـرآن أو إلـى -جـل وعـال-ما ُخلـق مـن أجلـه وهـو تحقیـق العبود�ـة هلل 

 . -جل وعال-هللا  غیر ما �قر�ه إلى
ث فیه مـن "فذلك في معنى أن الرجوع إلى �تاب هللا �الجد في غا�ة ما طلبتم، وذلك ما بُ  طالب:

یمـا الجتهـاد فاألحكام والِحكم والمواعظ والتحذیرات والتبشیرات الحاملـة علـى االعتبـار، واألخـذ �ا
 .فیه النجاة والفوز �النعیم المقیم، وهذا خالف ما طلبوه"
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�غنیــه عــن جمیــع العلــوم،  اإلمكــان لــو تصــدى شــخص متفــنن �ــارع أن �فســر القــرآن تفســیرً �ا�عنــي 
ـــدرج جمیـــع مســـائل االعتقـــاد فـــي  ـــوم، فـــیمكن أن ُت �غنـــي القـــارئ فـــي هـــذا الكتـــاب عـــن جمیـــع العل
التفســـیر، ومســـائل الفقـــه واألحكـــام فـــي التفســـیر، اللغـــة فـــي التفســـیر، �جمیـــع فروعهـــا تـــدخل فـــي 

فهــو مــن الفنــون. لكــن هــذا �حتــاج إلــى عمــر، �حتــاج إلــى وقــت طو�ــل، و�ال  التفســیر، وغیــر ذلــك
 . مطلب
نزلـت سـورة "قال الراوي: ثم ملوا ملًة، فقـالوا: حـدثنا شـیًئا فـوق الحـدیث ودون القـرآن! ف طالب:

تعـب  یوسف، فیها آ�ات ومواعظ وتذ�یرات وغرائب تحثهم على الجد في طاعـة هللا، وتـروِّح مـن
و مع ذلك. فـُدلوا علـى مـا تضـمن قصـدهم ممـا هـو خـادم للضـرور�ات، ال مـا هـ أعباء التكالیف
 .خادم لضد ذلك"

، �عنــي �مكــن أن ُتعلــم الطــالب جمیــع العلــوم مثلمــا ذ�ــرت، وتجعــل هــذه "خــادم للضــرور�ات"نعــم، 
مـــانع أن ُ�علَّـــم الطـــالب الخـــط �كتا�ـــة آ�ـــات وأحادیـــث، فـــیحفظ الالعلـــوم �لهـــا خادمـــة لألصـــل، فمـــا 

المـانع؟  مـاو�تعلمون الخط. في النحـو والصـرف �قـال: أعـرب الفاتحـة،  ،و�حفظ األحادیث ،اآل�ات
 او�جعــل اإلعــراب خادًمــ ،أعــرب آ�ــة �ــذا مــن ســورة �ــذا، أعــرب قصــار المفصــل، فیســتفید اإلعــراب

 . هو علم الكتاب، وهكذالهذا العلم الضروري الذي 
 شدة". إن لكل عابد«"وفي الحدیث أ�ًضا:  طالب:

 .شرة
 ."»ِشرَّة، ولكل ِشرَّة فترة، فإما إلى ُسنة و�ما إلى بدعة إن لكل عابد« 

، وطالـب یز�د، ثم �عد ذلك إذا زاد تعب وفتـر ،نعم؛ ألن العابد ال شك أنه إذا تلذذ �العبادة قد یز�د
 ! یومالعلم حینما یتلذذ �العلم و�القراءة ال شك أنه یز�د، �عني ُوجد من �قرأ خمس عشرة ساعة �ال

 هللا أكبر. طالب:
 �عني ما هو �كالم نظري، واقع، �قرأ. ووجد من �صلي في الیوم واللیلة ثالثمائة ر�عة!

 هللا أكبر. طالب:
 لكن ال شك أن مثل هذا قد یئول �ه األمر إلى االنقطاع، فإن �ان رجوعه وفترتـه ومللـه هـذا رجـع

یـر ذلـك هلـك؛ ألن �عـض النـاس �مـل �ه إلى حیز السنة، هذا اهتدى، لكن من �انـت فترتـه إلـى غ
أوجـب  فیترك الكـل، یتـرك مـا ،و�توغل فیه، ثم یتعب ،و�بالغ ،و�ترك �الكلیة، یز�د فیما شرع هللا له

 .  "»ومن �انت فترته إلى غیر ذلك فقد هلك«"هللا علیه وما زاده علیه، 
د اهتـدى، إلـى سـنة فقـ ولكل ِشرَّة فترة، فإما إلى سنة و�ما إلى بدعة، فمن �انت فترته«" طالب:

 .  »ومن �انت فترته إلى غیر ذلك فقد هلك
وأمـا آ�ــات الز�نــة والجمــال والســكر، فإنمــا ذ�ــرت فیهــا لتبعیتهــا ألصــول تلــك الــنعم، ال أنهــا هــي 
المقصود األول في تلك الـنعم. وأ�ًضـا فـإن الجمـال والز�نـة ممـا یـدخل تحـت القسـم األول؛ ألنـه 
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َم ِز�َنـَة للااَِّ الَِّتـي َأْخـَرَج ِلِعَبـاِدِه}لى: خادم له، و�دل علیه قولـه تعـا ]، ٣٢[األعـراف:  {ُقـْل َمـْن َحـرَّ
. »إن هللا �حــب أن یــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده«، »إن هللا جمیــل �جــب الجمــال«: ملسو هيلع هللا ىلصوقولــه 

َكر، فإنـه قـال فیـه:  ـَكر٦٧[النحـل:  {َتتَِّخـُذوَن ِمْنـُه َسـَكًرا}وأما السَّ ولـم  ]، فنسـب إلـى اتخـاذ السَّ
 .�حسنه"

 "فنسب إلیهم".
ـَكر ولـم �حسـنه، وقـال:  طالب: ]، فحسـنه. ٦٧[النحـل:  {َوِرْزًقـا َحَسـًنا}"فنسـب إلـیهم اتخـاذ السَّ

 .فاالمتنان �األصل الذي وقع فیه التصرف ال بنفس التصرف"
ي فـ مـتن �ـه و�ن �ـان ُذكـرصـل، وأمـا مـا ترتـب علیـه فإنـه لـم �االمتنان �التمر والعنب، امتنـان �األ

 . �ما ُوصف الرزق  اا ُوصف �كونه حسنً سیاق النص، لكنه م
روع، "كاالمتنان �ـالنعم األخـرى الواقـع فیهـا التصـرف، فـإنهم تصـرفوا �مشـروع وغیـر مشـ طالب:

ْم َمـا َرَأْیـتُ {ُقـْل أَ ولم یؤت �غیر المشروع قط على طر�ق االمتنان �ه �سائر النعم، بـل قـال تعـالى: 
ُ َلكُ  ، فتفهم هذا. وأما الوجه الثاني، ]٥٩ونس: [ی ْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحَالًال}َأْنَزَل للااَّ

 .فإنها إن ُفرض �ونها خادمًة"
 ،�ســتعمل فــي الخیــر ،�عنــي جمیــع مــا �مكــن أن �قــال فیــه �ــالتعبیر المعاصــر إنــه ســالح ذو حــدین

مــن أمورنــا، هــذه مــن جهــة ِنعــم  انــا �ثیــرً و�ســرت ل ،و�ســتعمل فــي الشــر، هــذه اآلالت التــي تیســرت
ولبعضهم نقـم محضـة، واآللـة ال ینسـب إلیهـا خیـر وال  ،ومن جهة نقم، ولبعض الناس نعم محضة

 . اتها، و�نما هو �حسب تصرف المكلفشر لذ
مالعبـة "وأما الوجه الثالث: إن ُفرض �ونها خادمة للمأمور �ه فهي من القسـم األول، � طالب:

 ألول، إذااالفرس وغیرهما، و�ال فخدمتهما للمأمور �ه �القصد الثاني ال �القصد  الزوجة وتأدیب
مالعبـة طه مما هو مطلوب الفعل �الكل �كان ذلك الوقت الذي لعب فیه �مكنه فیه عمل ما ینشِّ 

وغیـره  الزوجة، و�كفي من ذلك أن �ستر�ح بترك األشـیاء �لهـا، واالسـتراحة مـن األعمـال �ـالنوم
القصـد �عنه �الل العمـل ال دائًمـا �ـل هـذه األشـیاء مباحـة؛ ألنهـا خادمـة للمطلـوب  ر�ثما یزول

 األول. 
اء �ه من أما االستراحة إلى اللهو واللعب من غیر ما تقدم، فهو أمر زائد على ذلك �له، فإن ج

 غیر مداومة، فقد أتى �أمر یتضـمن مـا هـو خـادم للمطلـوب الفعـل، فصـارت خدمتـه لـه �القصـد
إنمـا جـيء  ال �القصد األول، فباین القسـم األول؛ إذ جـيء فیـه �الخـادم لـه ابتـداًء، وهـذاالثاني 

وهـذا  فیه �ما هو خادم للمطلوب الترك، لكنه تضمن خدمـة المطلـوب الفعـل إذا لـم یـداوم علیـه،
 .ظاهر لمن تأمله"

ألول، المطلوب �القصـد األول هـو مـا �انـت مصـلحته محضـة أو راجحـة، هـذا المطلـوب �القصـد ا
والمنهي عنه �القصد األول ما �انت مفسدته محضة أو راجحـة. المطلـوب �القصـد الثـاني هـو فـي 
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األصل مصلحة مرجوحة، مصلحته مرجوحة، لكنها اكتمل بها ما �جعلها راجحة؛ ألن هناك أمـور 
رك ، فیكون مطلوً�ا �القصد الثاني. وقل مثل هـذا فـي المطلـوب التـ اتحتف �المرجوح فتجعله راجحً 

لكن احتف �ـه مـا جعـل مصـلحته مرجوحـة، إلـى آخـره، أو  ،�القصد الثاني: �انت مصلحته راجحة
ثــم احتــف بهــا مــا  ،مفســدته راجحــة فصــار مطلــوب التــرك �القصــد األول، ومفســدته �عنــي مرجوحــة

 فصار مطلوب الترك �القصد الثاني. ،�جعلها راجحة
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

ب �القصــد األول مــا �انــت مصــلحته محضــة أو راجحــة، المطلــوب �القصــد الثــاني مــا هــو المطلــو 
 كانت مصلحته مرجوحة واحتف بها ما �جعلها راجحة.

 


