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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 أحسن هللا إلیك.  طالب:

، ینبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـرب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نالحمد هلل 
 أما �عد،

نواهي في المسألة السادسة عشرة: قد تقدم أن األوامر وال: "-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  
مصـالح التأكید لیست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو التر�ي، و�نما ذلك �حسـب تفـاوت ال

ى ذلـك شئة عن امتثال األوامـر واجتنـاب النـواهي، والمفاسـد الناشـئة عـن مخالفـة ذلـك. وعلـالنا
 .والتحر�م" التقدیر ُیتصور انقسام االقتضاء إلى أر�عة أقسام، وهي: الوجوب، والندب، والكراهة،

ـــا �بیـــرً  ا، رأینـــا مـــع هـــذه القســـمة الر�اعیـــة األوامـــر وداللتهـــا علـــى الوجـــوب أو النـــدب متفاوتـــة تفاوًت
لیســت علــى درجــة واحــدة،  ،فالواجبــات متفاوتــة، والمنــدو�ات متفاوتــة، �مــا أن المكروهــات متفاوتــة

و إن هذا الواجب إثم تر�ه �ـإثم مـن تـرك الواجـب الفالنـي، أ :والمحرمات �ذلك. وال �مكن أن �قال
د قـصـرها؛ إذ هذا المحظور إثم فعله مساٍو لفعل المحظور الفالني. فهي متفاوتة تفاوًتا ال �مكـن ح

تكون �عدد هذه المأمورات وعدد هذه المنهیات، لكن هـذه القسـمة حاصـرة نوًعـا مـا لألجنـاس، ومـع 
إن �ل أمـر یـرد فـي خطـاب الشـرع مـن �تـاب أو سـنة مسـاٍو  :ذلك هي متفاوتة، وال �مكن أن �قال

یكـون فتحـتم لفعلـه  مـن غیـر اوأمرً  ،مع حتم الفعل فیكون واجًبا ابل قد �كون هذا أمرً  ،لألمر الثاني
حـد، مندوً�ا. هذا �النظر إلى المـأمورات، وقـل مثـل هـذا فـي المنهیـات. و�ذا نظرنـا إلـى أن اآلمـر وا

وال تنظـر  ،، وأن النهي واحد، �ما �قول �عضهم: انظر إلى قدر من عصیت-جل وعال-وهو هللا 
 .إلى قدر المعصیة

تنظــر إلــى المعصــیة �اعتبارهــا معصــیة، ولــذا یــرى �عــض مــن ینحــى منحــى التعبــد والزهــد أنــك ال  
ا، أو فلم تأتمر سواء �ان المأمور �ه واجًبا أو مستحب�  ،الذي أمرك -جل وعال-إنما انظر إلى هللا 

وتـة نهاك عن ِفعل هذا فلم تنته سواء �ان المنهي عنه محرًما أو مكروًها، وال شك أن األجور متفا
ك فلیس تارك الصـالة مثـل تـارك الز�ـاة، ولـیس تـار  ،وتةعلى قدر ِعظم العمل، وأ�ًضا األوزار متفا

الز�ــاة أو الصــیام أو الحــج وغیرهــا مــن األر�ــان مثــل تــارك واجبــات أخــرى، حتــى إنــه یتنــازع فیمــا 
 وما قرب من الواجبات من المستحبات هل تلحق بهذا أو هذا؟ ،قرب من المستحب من الواجبات

الح والمفاسد المرتبـة علـى هـذه الواجبـات أو تـرك المقصود أننا نلحظ مثل هذا، وعلى حسب المص
ي ذهــذه المحظــورات. فــال شــك أن النهــي عــن الزنــا مــثًال أشــد مــن النهــي عــن مــثًال االســتمناء الــ

: او�ـــل منهمـــا عـــدوانً  ا،العـــادة الســـر�ة، هـــذا فـــرق �بیـــر، نعـــم، و�ن �ـــان �ـــل منهمـــا محرًمـــ �ســـمونه
َفَمـــِن  ِإنَُّهْم َغْیـــُر َمُلــوِمینَ ِإالَّ َعَلــى َأْزَواِجِهـــْم َأْو َمــا َمَلَكـــْت َأْ�َمــاُنُهْم َفــ ْم ِلُفـــُروِجِهْم َحــاِفُظونَ {َوالَّــِذیَن ُهــ

{اْبَتَغـى َوَراَء ]، ٧ - ٥[المؤمنـون:  {َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهـُم اْلَعـاُدوَن}�قول:  انظر اْبَتَغى}
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تمناء، لكــن هــل االســتمناء والمفاســد المترتبــة علیــه مثــل مــا و�تنــاول أ�ًضــا االســ ،یتنــاول الزنــا َذِلــَك}
 یترتب على الزنا؟ 

ا، و�عضـــهم ُ�ضـــرب عـــن هـــذا صـــفًحا مـــن  رو�نظـــر إلـــى قـــد ،ال شـــك أن هـــذه أمـــور متفاوتـــة جـــد�
نهـاك فلـم تنتـه. لكـن النصـوص دلـت  -جل وعـال-ألن هللا  ؛عصیت، و�رى أن هذه الذنوب واحدة

ن ذاب نجزم �أنه ال �صل إلیه من اسـتمنى بیـده؛ ألن مـن أهـل العلـم مـعلى أن هللا �عذب الزناة �ع
ا ومنهم من أجازه، لكن المقصود أنه على أي حال حتى لو قلنـ ،قال �الكراهة فقط في هذه المسألة

 ، وقـل مثـل هـذا فـي-ةنسأل هللا العافیـ-وهو المرجح ال �مكن أن �صل إلى جر�مة الزنا  ،بتحر�مه
 . المعاصي �لها

القتضـاء، "وَثم اعتبـار آخـر ال ینقسـم فیـه ذلـك االنقسـام، بـل یبقـى الحكـم تا�ًعـا لمجـرد ا :طالب
 .ولیس لالقتضاء إال وجهان؛ أحدهما: اقتضاء الفعل"

 . و�دخل فیه الكراهة والتحر�م "اقتضاء الترك"و�دخل فیه الوجوب والندب، والثاني: 
كروه لطلب بین واجب ومندوب، وال بین م"واآلخر: اقتضاء الترك. فال فرق في مقتضى ا طالب:

 ومحـرم، وهـذا االعتبـار جـرى علیـه أر�ـاب األحـوال مـن الصـوفیة، ومـن حـذا حـذوهم ممـن اطـرح
ــدنیا جملــة، وأخــذ �ــالحزم والعــزم فــي ســلوك طر�ــق اآلخــرة؛ إذ لــم �فرقــوا بــین وا جــب مطالــب ال

م بـل ر�مـا أطلـق �عضـه ومندوب في العمـل بهمـا، وال بـین مكـروه ومحـرم فـي تـرك العمـل بهمـا،
وا ــذین عــدُّ ــه محــرم، وهــؤالء هــم ال ــى المكــروه أن ــى الســالك، وعل ــه واجــب عل ــدوب أن ــى المن  عل

 ."المباحات من قبیل الرخص �ما مر في أحكام الرخص، و�نما أخذوا هذا المأخذ من طر�قین
قــدر هــذا  إذا أمــرك �شــيء فــال تنظــر إلــى -جــل وعــال-قــد �كــون مثــل هــذا الكــالم مقبــوًال، أن هللا 

 -جـل وعـال-األمر، أو نهاك عن شيء ال تنظر إلى قدر هذا المنهي عنه؛ انظر إلـى تعظـیم هللا 
 ،مـــع عـــدم المعارضـــة. لكـــن إذا ُوجـــد تعـــارض بـــین واجبـــات اآلمـــر والنـــاهي، قـــد �كـــون هـــذا مقبـــوًال 

ه وأكـر  ،نوضاق الوقت علیها تقول: �لها مأمور بها؟ ما �مكـن أن تحققهـا جمیًعـا، أو ابتلـي اإلنسـا
على منهي من المنهیات على هـذا أو  ،أو على محرم من المحرمات ،على مكروه من المكروهات

ذاك، هل نقول: اتر�ها جمیًعـا وأنـت مكـره علـى أحـدها، حینئـذ �جـب أن تفـرق بـین هـذه المـأمورات 
 . وضعفها، وعلى هذه المنهیات �ذلك على حسب قوتها

ات مـن قبیـل الـرخص �مـا مـر فـي أحكـام الـرخص، و�نمـا "وهؤالء هم الذین عـدوا المباحـ طالب:
أخذوا هـذا المأخـذ مـن طـر�قین؛ أحـدهما: مـن جهـة اآلمـر، وهـو رأي مـن لـم �عتبـر فـي األوامـر 
والنــواهي إال مجــرد االقتضــاء، وهــو شــامل لألقســام �لهــا، والمخالفــُة فیهــا �لهــا مخالفــة لآلمــر 

لـیس النظـر هنـا فیمـا یترتـب علـى المخالفـة مـن والناهي، وذلك قبیح شرًعا، دع القبیح عادًة، و 
ذم أو عقــاب؛ بــل النظــر إلــى مواجهــة اآلمــر �المخالفــة. ومــن هــؤالء مــن �ــالغ فــي الحكــم بهــذا 
االعتبار، حتى لم �فرق بین الكبائر والصغائر من المخالفات، وعدَّ �ل مخالفة �بیـرة، وهـذا رأي 
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لى الصغائر والكبائر �النسـبة إلـى مخالفـة اآلمـر أبي المعالي في اإلرشاد، فإنه لم یر االنقسام إ
والناهي، و�نمـا صـح عنـده االنقسـام �النسـبة إلـى المخالفـات فـي أنفسـها، مـع قطـع النظـر عـن 

 .اآلمر والناهي، وما رآه �صح في االعتبار"
ال �ختلف �الم أبي المعالي عن �الم غیـره، �لهـم یتفقـون علـى أن المعاصـي �النسـبة إلـى النـاهي 

أنها تشتمل على شيء من االستخفاف �األمر والنهي، ومـن هـذه الحیثیـة إذا  -جل وعال-هللا  إلى
"و�نمــا صــح عنــده االنقســام نظــرت إلیهــا مــن هــذه الحیثیــة فهــي واحــدة. لكــن هــو أ�ًضــا �عتــرف: 

 . فاوًتا�مفرداتها وجدت أن بینها ت، إذا نظرت إلى المخالفات �النسبة إلى المخالفات في أنفسها"
لتقـرب "والثاني: من جهة معنى األمر والنهـي، ولـه اعتبـارات؛ أحـدها: النظـر إلـى قصـد ا الب:ط

 �مقتضــاها، فــإن امتثــال األوامــر واجتنــاب النــواهي مــن حیــث هــي تقتضــي التقــرب مــن المتوجــه
�ـین مـا إلیه، �ما أن المخالفة تقتضي ضد ذلك، فطالب الُقْرب ال فرق عنده بین ما هو واجب و 

 ألن الجمیــع �قتضــیه حســبما دلــت علیــه الشــر�عة، �مــا أنــه ال فــرق بــین المكــروه هــو منــدوب؛
 .والمحرم عنده؛ ألن الجمیع �قتضي نقیض الُقَرب"

 ."الُقْرب"أو 
 ؟"الُقْرب"أو  طالب:
 نعم. 

هـا ، �للقرب"ا"نقیض الُقْرب، وهو إما البعد، و�ما الوقوف عن ز�ادة الُقْرب، والتمادي في  طالب:
 �ا شیخ؟ "الُقْرب"

 نعم.
صـد ق"والتمادي في الُقْرب هو المطلوب، فحصل من تلك أن الجمیع على وزان واحد في  طالب:

 .التقرب والهرب عن الُبْعد. والثاني: النظر إلى ما تضمنته األوامر والنواهي"
، أعنـي جمیـع المـأمورات مـن واجبـات ومسـتحبات �لهـا تقـرب إلـى -جل وعال-كلها تقرب إلى هللا 

جــل -مــن أجــل تحقیــق الُقــْرب مــن هللا  ،، فأنــت إذا نظــرت إلیهــا مــن هــذه الحیثیــة-جــل وعــال- هللا
 ،»حتـى أحبـه ،وال یـزال عبـدي یتقـرب إلـي �النوافـل«منـدو�ات: اللم تفرق بـین الواجبـات وال  -وعال

 ، نعم. -جل وعال-ال تفرط في النوافل تقول: �ِهللا ما علیها عقاب، لكنها تقر�ك إلى هللا 
سـد عنـد "والثاني: النظر إلى ما تضمنته األوامر والنواهي من جلـب المصـالح ودرء المفا الب:ط

ــب المصــالح ودرء  ــد مــر أن الشــر�عة ُوضــعت لجل ــه ق ــة، فإن ــد المخالف ــك عن ــال، وضــد ذل االمتث
المفاســد، فالبــاني علــى مقتضــى ذلــك ال �فتــرق عنــده طلــب مــن طلــب، �ــاألول فــي القصــد إلــى 

دم ومكمـل إذا �ـان التفـاوت فـي مراتـب األوامـر والنـواهي راجًعـا إلـى تكمیـل خـاالتقرب. وأ�ًضا، فـ
 .مخدوم، وما هو �الصفة والموصوف، فمتى حصلت المندو�ات �ملت الواجبات"
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ت، ، �عنـي �أنـه �قصـد بـذلك الوسـائل والغا�ـات، الوسـائل تخـدم الغا�ـا"تكمیل خادم ومكمل مخدوم"
 . لوسائلوالغا�ات مخدومة �ا ،خادمة الوسائل
ت "فمتى حصلت المندو�ات �ملـت الواجبـات، و�الضـد، فـاألمر راجـع إلـى �ـون الضـرور�ا طالب:

ــا ــه فــي أداء الواجب ــدو�ات �المضــطر إلی ــى المن ــار إل ــى أكمــل وجوههــا، فكــان االفتق ت، آتیــة عل
 .فزاحمت المندو�ات الواجبات في هذا الوجه من االفتقار، فحكم علیها �حكم واحد"

م الواجب على المندوب: لكن ال شك أ د وما تقرب إلـي أحـ«نه عند المزاحمة وضیق الوقت أنه ُ�قدَّ
، إلــى »وال یــزال عبــدي یتقــرب إلــي �النوافــل...«، هــذا هــو المهــم: »�أحــب إلــي ممــا افترضــت علیــه

 آخر الحدیث. 
وقلنــا فــي مناســبات أن مــن خیــار النــاس مــن �حــرص علــى إبــراء الذمــة مــن الواجبــات والخــروج مــن 

و�ن لم �كثر من المندو�ات، ومـن النـاس مـن �فعـل الواجبـات وقـد �حصـل فیهـا شـيء مـن  ،هدتهاع
التقصیر، وعنده من المندو�ات من جنس هذه الواجبات ما یرفو هذا النقص. فاألول معولـه علـى: 

انظــروا هــل لعبــدي «، والثــاني معولــه علــى: »ومــا تقــرب إلــي أحــد �أحــب إلــي ممــا افترضــت علیــه«
مـن أهـل العلـم �قصـر، قـد یتـأخر عـن الـدوام  اعالًمـ افتجده في الواجبـات، تجـد شخًصـ ،»من تطوع

إن هـذا  :الرسمي الواجب علیه، وقد �خرج قبل نهایته لیتأهب إلى درس في آخر النهار. هل نقول
انظـــروا هـــل «إنـــه �كمـــل هـــذا الـــنقص �فعـــل المنـــدوب:  :تـــرك الواجـــب مـــن أجـــل منـــدوب، أو نقـــول

انظــروا إلــى عبــدي هــل لعبــدي مــن «نظــر إلــى الصــالة فــإن �ــان فیهــا خلــل ، یُ »لعبــدي مــن تطــوع
، فیكمــل هــذا الــنقص مــن »انظــروا«، أعظــم أر�ــان اإلســالم، الز�ــاة �ــذلك، الصــیام �ــذلك، »تطــوع

 هذه المندو�ات، وهذا موجود عند العلماء قد�ًما وحدیًثا.
اإلكثار من التطوعـات. و�عـض لكن ال شك أن إبراء الذمة من عهدة الواجب ال شك أنه أهم من  

النـاس لـیس عنــده أي قـدر زائــد علـى الواجبـات، تجــده یـدرس �ــاألجرة فـي �لیـة شــرعیة �حضـر مــن 
ولیس لـه أي جهـد وال نشـاط غیـر هـذا، �قـول هـذا انتهـى بـرأت  ،أول المحاضرة و�نتهي مع نهایتها

ین أنت �ا فـالن أ ذمته من عهدة الواجب. لكن تجد آخر تأخر عن المحاضرة خمس دقائق، طیب
. هـل اعن المحاضرة؟ قال: ماسك �طالب یوجهه و�نصحه و�سدي إلیه نصیحة، رأى علیـه تقصـیرً 

 ذاك؟ أم إن هذا أفضل  :نقول
 كل من وجه. طالب:

 ؟ ماذا
 .كل من وجه طالب:

 أوعلیــه مالحظــة  اكلهــم علــى خیــر إن شــاء هللا. أو مــثًال قصــر فــي آخــر المحاضــرة ورأى شخًصــ
الكـل  في خارج الدرس الـذي اتفـق علیـه معـه مـن �ـاب إرشـاد الطـالب وتـوجیههم و... شيء وتكلم

 .على خیر إن شاء هللا تعالى
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أنًسـا و محرمـات مـن حیـث �انـت رائـًدا لهـا "وعلى هذا الترتیب ُینظر في المكروهات مـع ال طالب:
ر�ـد بالمعاصي بها، فإن األنس �مخالفة ما یوجب �مقتضى العادة األنس �ما فوقها، حتى قیل: 

: [المطففــین وَن}ا َ�ْكِســبُ {َكــالَّ َبــْل َراَن َعَلــى ُقُلــوِ�ِهْم َمــا َ�ــاُنو الكفــر. ودل علــى ذلــك قولــه تعــالى: 
١٤"[. 

، والسـیئة �ـذلك، �عنـي السـیئة تـدعو إلـى »الحسنة تقول: أختي أختـي«جاء في �عض األخبار أن 
دعو إلــى مــا فوقهــا مــن الحســنات؛ ألن ســیئة �عــدها؛ بــل تــدعو إلــى مــا هــو أكبــر منهــا، والحســنة تــ

ب فیفعـــل معصـــیة أخـــرى، والثـــاني إذا فعـــل حســـنة یثـــاب علیهـــا الشـــخص إذا فعـــل المعصـــیة �عاَقـــ
ق لعمــل حســنة أخــرى، و�ذا تأملنــا إلــى مــا جــاء عــن بنــي إســرائیل وغیــرهم أنهــم ضــر�ت علــیهم و�وّفــ

 ..]١١٢[آل عمران:  {َذِلَك ِ�َأنَُّهْم}الذلة والمسكنة، لماذا؟ 
 .......  طالب:

 هذا في النها�ة ما �انوا، ال. 
 .......  طالب:

ــاَء} ــوَن اْألَْنِبَی ــُروَن}، {َوَ�ْقُتُل ــاَء} {َ�ْكُف ــوَن اْألَْنِبَی تــى وصــلوا إلــى حــد ]، لكــن م١١٢ [آل عمــران: {َوَ�ْقُتُل
ــا عَ الكفــر وقتــل األنبیــاء؟ �عــد أن تجــاوزوا المرحلــة األولــى وهــي المعاصــي:  ــَك ِ�َم ــاُنوا َصــْوا وَ {َذِل �َ

 تـل األنبیـاء، ثـم �عـدثـم وصـلوا إلـى مرحلـة الكفـر وق {َعَصْوا َوَ�اُنوا َ�ْعَتُدوَن}]، ٦١[البقرة:  َ�ْعَتُدوَن}
تقـول: �یـف �قـول هـذا  اذلك ُضر�ت علیهم الذلة والمسكنة. فتجد في �عـض �ـالم المصـنفین �الًمـ

ذي قـال: (سـبحان ر�ـي األسـفل) لـن �قولهـا عاقل؟ لكنك تجزم أنه ما هـو �ـأول �ـالم قالـه، �عنـي الـ
 أول �لمــة هــذه، ال �مكــن أن �قولهــا، والــذي قــال: (أال بــذ�ر هللا تــزداد الــذنوب وتــنطمس البصــائر

ــ ــ اوالقلــوب) مــا �مكــن أن �قــول أول مــرة �قــول هــذا الكــالم وال مجنــون، لكنــه قــال �الًم  اوقــال �الًم
لحــد، نســأل هللا الســالمة ن وصــل إلــى هــذا اثــم عوقــب �مــا هــو أعظــم إلــى أ ،ورقــق لــه ثــم الثــاني

 . والعافیة
 »ت...والحرام بین، و�ینهما أمـور مشـتبها ،الحالل بین«"وتفسیره في الحدیث. وحدیث:  طالب:

رب ومـا تقـ«، وفـي قسـم االمتثـال قولـه: »كالراعي حول الحمى یوشك أن �قع فیه«إلخ، فقوله: 
 حدیث. ال »إلي عبدي �شيء أحب إلي مما افترضت علیه

ب مـر واجتنـاوالثالث: النظر إلى مقابلة النعمة �الشكران أو �الكفران، من حیـث �ـان امتثـال األوا
 .النواهي شكراًنا على اإلطالق"

ا، فتكــون شــكرانً  -جــل وعــال-ألنــه �ســتعمل هــذه الــنعم التــي امــتن هللا بهــا علیــه فیمــا �قر�ــه إلــى هللا 
 . في غیر ذلك �انت �فراًنا للنعمة و�ن استعملها

"و�ان خالف ذلك �فراًنا على اإلطالق، فإذا �انت النعمة على العبد ممـدودًة مـن العـرش  طالب:
ـَماَواِت إلى الفرش �حسب االرتبـاط الحكمـي ومـا دل علیـه قولـه تعـالى:  َر َلُكـْم َمـا ِفـي السَّ {َوَسـخَّ
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ـَماَواِت َواْألَْرَض ]، وقولـه تعـالى: ١٣اثیـة: [الج َوَما ِفي اْألَْرِض َجِمیًعا ِمْنـُه} ُ الَّـِذي َخَلـَق السَّ {للااَّ
َماِء َماًء َفَأْخَرَج ِ�ِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم...} وا ] إلى قوله: ٣٢[إبراهیم:  َوَأْنَزَل ِمَن السَّ {َوِ�ْن َتُعـدُّ

ْنَساَن َلظَ  اٌر}ِنْعَمَت للااَِّ َال ُتْحُصوَها ِإنَّ اإلِْ  ]، وأشباه ذلك.٣٤[إبراهیم:  ُلوٌم َ�فَّ
 فتصر�ف النعمة في مقتضى األمر شكران لكل نعمـة وصـلت إلیـك، أو �انـت سـبًبا فـي وصـولها

إلیك، واألسـباب الموصـلة ذلـك إلیـك ال تخـتص �سـبب دون سـبب وال خـادم دون خـادم، فحصـل 
ل نعمـة مخالفة األمر �فران لك شكر النعم التي في السماوات واألرض وما بینهما وتصر�فها في

 .وصلت إلیك أو �انت سبًبا فیها �ذلك أ�ًضا"
�عني لما �عطى اإلنسان نعمة السـمع أو نعمـة البصـر، فیسـتعمل هـذا السـمع أو ذلـك البصـر فیمـا 

ما هذا شكر هذه النعمة وشكر غیرها من النعم، �ف ،أو فیما یثاب علیه -جل وعال-�قر�ه إلى هللا 
عمـة ملها في سماع مـا حـرم هللا والنظـر إلـى مـا حـرم هللا؛ ال شـك أن هـذا �فـر لهـذه النأنه إذا استع

 وغیرها. 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 ."من العرش إلى الفرش" طالب:

 .نعم
 ؟األرض طالب:

 . األرض نعم، واألرض فراش
بـین  وال"وهذا النظر ذ�ـره الغزالـي فـي اإلحیـاء، وهـو �قتضـي أن ال فـرق بـین أمـر وأمـر  طالب:

َثـم و نهي ونهي، فامتثال �ل أمر شكران على اإلطالق، ومخالفة �ـل أمـر �فـران علـى اإلطـالق، 
ف فیـه؛ أوجه أخر �كفي منها ما ُذكر، وهذا النظر راجع إلـى مجـرد اصـطالح ال إلـى معًنـى ُ�ختلـ

 ورإذ ال ینكــر أصــحاب هــذا النظــر انقســام األوامــر والنــواهي �مــا �قولــه الجمهــور �حســب التصــ
 .النظري"

 اإن بینهــا تفاوًتــ :و�ــدل علیــه �ــالم الجــو�ني الســابق فــي اإلرشــاد، �ســوي بــین المعاصــي ثــم �قــول
وهــو واحــد، فالــذي أمــرك  -جــل وعــال-�اعتبــار ذاتهــا، فهــم ال �ختلفــون فــي أن المعصــي هــو هللا 

للااََّ َ�ْأُمُر ِ�اْلَعْدِل {ِإنَّ �التوحید وأمرك �الصالة وأمرك ببر الوالدین وأمرك �الجهاد وأمرك �مندو�ات: 
ْحَســاِن} ]، فــأمرك �اإلحســان وهــو منــدوب فــي �ثیــر مــن صــوره، هــو الــذي أمــرك ٩٠[النحــل:  َواإلِْ

�الصالة وهو الذي أمرك �التوحیـد. فـاآلمر واحـد، إن نظـرت إلیهـا مـن هـذه الحیثیـة فأنـت عصـیت 
ذه األوامـر �مفرداتهـا أن هـذا ر��ا واحـًدا �غـض النظـر عـن المعصـیة، و�ن نظـرت إلـى أن مخالفـة هـ

]، ٣٦[النسـاء:  {َواْعُبـُدوا للااََّ َوَال ُتْشـِرُ�وا ِ�ـِه َشـْیًئا}األمر یترتب علیه شيء وهو الخـروج مـن الـدین: 
لو خالفت هذا خرجت من الدین، نسـأل هللا العافیـة. لكـن لـو خالفـت �عـض األوامـر التـي ال ترتقـي 
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التــي ال ترتقــي إلــى التحــر�م، فــاألمر ال شــك أن فیــه شــیًئا إلــى الوجــوب، أو ارتكبــت �عــض النــواهي 
 . رك هللا فائتمر و�ذا نهاك فانتهِ من السعة. لكن في الجملة: إذا أم

ْنـَس ِإالَّ ْلِجـنَّ َوا{َوَما َخَلْقـُت ا"و�نما ُأخذوا في نمط آخر، وهو أنه ال یلیق �من �قال له:  طالب:  إلِْ
لواحـد المعبـود، �قوم �غیر التعبد و�ـذل المجهـود فـي التوجـه إلـى ا] أن ٥٦[الذار�ات:  ِلَیْعُبُدوِن}

قوقـه، حو�نما النظر في مراتب األوامر والنواهي �شبه المیل إلى مشاحة العبـد لسـیده فـي طلـب 
علــى  وهــذا غیــر الئــق �مــن ال �ملــك لنفســه شــیًئا فــي الــدنیا وال فــي اآلخــرة؛ إذ لــیس للعبــد حــق

 .بذل المجهود، والرب �فعل ما یر�د" السید من حیث هو عبد، بل علیه
 سبحانه ال إله إال هو.

"فصــل: و�قتضــي هــذا النظــر التو�ــة عــن �ــل مخالفــة تحصــل بتــرك المــأمور �ــه أو فعــل  طالــب:
التو�ـة �المنهي عنه، فإنه إذا ثبت أن مخالفَة الشـارع قبیحـٌة شـرًعا، ثبـت أن المخـالف مطلـوب 

ن مر أو النهي، أو من حیث ناقضـت التقـرب، أو مـعن تلك المخالفة، من حیث هي مخالفة األ
�قـة حیث ناقضت وضع المصالح، أو من حیث �انت �فراًنا للنعمة. و�ندرج هنا المباح علـى طر 

ى تـرك هؤالء من حیث جرى عندهم مجرى الرخص، ومذهبهم األخذ �العزائم، وقـد تقـدم أن اَألْولـ
 .الرخص فیما استطاع المكلف"

خشــیة أن �قعــوا فــي الحــرام؛ ألن  ؛ســلف: أنهــم تر�ــوا تســعة أعشــار الحــاللومثــل مــا ُینقــل عــن ال
یـه فالنفس إذا ألفت هذا المباح قد تبحث عنه في یوم من األ�ام فال تجده إال �طر�ق فیـه شـبهة أو 

 . ولو �ان من جهة محرمة ،كراهة، ثم �عد ذلك تتجاوز النفس إلى طلب هذا المألوف
لراجح ل �المباح مرجوح على ذلك الوجه، و�ذا �ان مرجوًحـا، فـا"فیحصل من ذلك أن العم طالب:

ول األخذ �ما �ضاده من المأمورات، وتـرك شـيء مـن المـأمورات مـع االسـتطاعة مخالفـة، فـالنز 
 ا التقر�ـرإلى المباح على هذا الوجه مخالفة في الجملة، و�ن لم تكن مخالفًة في الحقیقة. و�هـذ

إلـى هللا  فـإني أتـوب ،�ا أیها النـاس تو�ـوا إلـى هللا«: -السالمعلیه الصالة و -یتبین معنى قوله 
 ."»في الیوم سبعین مرة

ن قصدوا ذلك أو لم �قصدوا، شعروا �ه أو لم �شـعروا �ـه، فكـو  ،ألن الخلل ال بد أن �قع من البشر
و�جعــل االســتغفار علــى لســانه �اســتمرار ال شــك أنــه �عینــه علــى القــرب  ،و�ســتغفر ،اإلنســان یتــوب

 . ترفه من أشیاء ال یلقي لها �االً و�محو أثر ما قد �ق ،-جل وعال-هللا من 
ــه:  طالــب: ــى قلبــي فأســتغفر هللا«"وقول ــه لیغــان عل ــه تعــالى:  »إن الحــدیث، و�شــمله عمــوم قول

]. وألجلـه أ�ًضـا جعـل الصـوفیة �عـض مراتـب ٣١[النـور:  {َوُتوُ�وا ِإَلى للااَِّ َجِمیًعا َأ�َُّه اْلُمْؤِمُنوَن}
كمال إذا اقتصر السالك علیها دون مـا فوقهـا نقًصـا وحرماًنـا، فـإن مـا تقتضـیه المرتبـة العلیـا ال

ــى  ــذلك ُأمــر �االســتباق إل ــدون، ول ــة التــي دونهــا، والعاقــل ال یرضــى �ال فــوق مــا تقضــیه المرتب
الخیــرات مطلًقــا، وقســم المكلفــون إلــى أصــحاب الیمــین وأصــحاب الشــمال والســا�قین، و�ن �ــان 



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

ِ�یَن (من أصحاب الیمـین، وقـال تعـالى:  السا�قون  ـا ِإْن َ�ـاَن ِمـَن اْلُمَقـرَّ ) َفـَرْوٌح َوَرْ�َحـاٌن ٨٨{َفَأمَّ
ــُت َنِعــیٍم ( ــا ِإْن َ�ــاَن ِمــْن َأْصــَحاِب اْلَیِمــیِن}٨٩َوَجنَّ ] اآل�ــة، فكــان مــن ٩٠ - ٨٨[الواقعــة:  ) َوَأمَّ

في ازد�اد ناقًصـا، ومـن لـم �عمـر  شأنهم أن یتجاروا في میدان الفضائل، حتى �عدوا من لم �كن
 .ه حدیث"أنفاسه �طاًال. وهذا مجال ال مقال فیه، وعلیه أ�ًضا نبَّ 

زم هذا �النظر إلـى واقـع النـاس، و�ال فاألصـل الـتال ،وال شك أن تقسیم الناس إلى علماء و�لى عباد
إلــى  التــي ال تســتند بــین العلــم والعبــادة، وأن العلــم الــذي ال �صــدقه العمــل هــذا لــیس �علــم، والعبــادة

 ،وقـد �قارنهـا مـا یبطلهـا، فـال بـد أن �كـون العـالم عـامالً  ،علم هـذه أ�ًضـا �حصـل بهـا الخلـل الكبیـر
 ، لكن واقع الناس هكذا: تجد مـن أهـل-جل وعال-والعامل ال �عمل إال على بینة و�صیرة من هللا 

 نـه فـي جانـب العمـل أقـل، وتجـدالعلم من هو عنده من العلم والمحفوظ والمفهوم الشيء الكثیـر، لك
مــن النــاس مــن یتجــه إلــى العبــادة مــع تقصــیر وقصــور وخلــل فــي التحصــیل العلمــي، هــذا الواقــع 

 . ینهما هو الموفق، �هللا المستعانموجود وقد�م ما هو �جدید، لكن من جمع ب
 ."وهذا مجال ال مقال فیه، وعلیه أ�ًضا نبه حدیث الندامة یوم القیامة" طالب:
إذا حضـــره المـــوت نـــدم أ��ـــا �ـــان محســـًنا �ـــان أو مســـیًئا؛ ألن المحســـن ینـــدم علـــى عـــدم  مـــة""الندا

 االستزادة من هذا الباب، والمسيء یندم على إساءته. 
  الحدیث �صح �ا شیخ؟ طالب:

 ؟ ماذا
 ؟ الحدیث طالب:

 ما هو بهذا اللفظ. ...يذال، ما هو �الحدیث ال
 .نعم طالب:

 الندم یوم القیامة.
 ... الشرح طالب:
ولــه مفــردات ولیســت صــحیحة، لكــن  ،، لــه طــرق »مــا مــن أحــد �مــوت إال ینــدم �ــان محســًنا«نعــم، 

 �مجموعه في مثل هذا الباب ُ�قبل. 
ون "حیث تعم الخالئق �لهم، فیندم المسيء أن ال �كـون قـد أحسـن، والمحسـن أن ال �كـ طالب:

لكمـال ال االكمـال، وقـد تقـدم أن مراتـب قد ازداد إحساًنا. فإن قیل: هذا إثبات للنقص فـي مراتـب 
 .نقص فیها؟"

ألنهــا هــي �مــال، فكیــف تقتــرن �ــالنقص وهــي �مــال؟ قــل: الكمــال درجــات، �عنــي مثــل الــدرجات 
المرتبــة علــى التحصــیل العلمــي، �عنــي ال شــك أن االمتیــاز �مــال، لكــن االمتیــاز لــه درجــات، لــو 

لكـن درجاتـه متفاوتـة، فواحـد  ،ین إلـى المائـةافترضنا أنه مـن تسـعین إلـى مائـة، فالكمـال مـن التسـع
م المؤلـف وتسعین ما هي مثل تسعة وتسعین، إذا تصورنا هـذا تصـورنا أو سـهل علینـا تصـور �ـال
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ي مــا �أخــذ إال عشــر درجــات ال شــك أنــه فــي حیــز الــنقص الكبیــر والخلــل ذ. نعــم. والــ-رحمــه هللا-
ا ینفـع عنـد مـا �سـمونه �المعـدل التراكمـي ي �أخذ درجة واحدة، نعم، هذذالكبیر، لكنه أفضل من ال

و�عیــدوا الفصــل هــذا یتســاوون فیــه،  ،وال بــد أن �عیــدوا الســنة ،ینفــع، و�ن �انــت تســو�ة �لهــم رســوب
 متفاوتة والدر�ات متفاوتة.  فالدرجات

ا "فـالجواب: إنـه لـیس �إثبـات نقـص علـى اإلطـالق، و�نمـا هـو إثبـات راجـح وأرجـح، وهـذ طالب:
ال هللا أن الجنة مائة درجة، وال شـك فـي تفاوتهـا فـي األكملیـة واألرجحیـة، وقـموجود. وقد ثبت 

ْلَنا َ�ْعَضُهْم}تعالى:  ُسُل َفضَّ  .]"٢٥٣[البقرة:  {ِتْلَك الرُّ
لكنهــا درجــات، مائــة درجــة، هــل �ســتوي مــن فــي الدرجــة األولــى ومــن فــي  ،نعــم، الجنــة �لهــا �مــال

ون؟ ومــثلهم األنبیــاء �لهــم أفضــل البشــر، لكــن هــل الدرجــة المائــة، مــع أن �لهــم فــي الجنــة منعمــ
مع غیره مـن األنبیـاء؟ أو هـل �سـتوي إبـراهیم مـع مـن دونـه  -علیه الصالة والسالم-�ستوي محمد 

 أولي العزم؟  ،من األنبیاء، أو موسى أو عیسى ونوح
ـــاء فـــي درجـــة واحـــدة ـــال األنبی ـــى �ـــل حـــال: مـــنهم مـــن ق ـــك:  ،عل ـــي ذل ـــین «و�ســـتن ف ال تفضـــلوا ب

ْلَنا َ�ْعَضـُهْم َعَلـى َ�ْعـٍض}، لكن النص القطعي: »نبیاءاأل ُسُل َفضَّ التفضـیل  ]،٢٥٣رة: [البقـ {ِتْلَك الرُّ
ال تفضـلوني علـى «، »ال تفضـلوا بـین األنبیـاء«موجود، والنهي عن التفضیل ثابت فـي الصـحیح: 

عــن التفضــیل فإنــه حینئــٍذ ُ�ضــرب  ،، هــذا إذا اقتــرن �التفضــیل شــيء مــن التــنقص»یــونس بــن متــى
وال �جوز أن �فضل بینهم. اآلن تجدون من طالب العلم في مجالسهم یتعرضون للعلمـاء:  ،صفًحا

فــالن �ِهللا أفضــل مــن فــالن، فــالن �ِهللا أعلــم مــن فــالن، فــالن أكثــر فائــدة مــن فــالن، هــذا حاصــل 
ذا �ـان لـیس وواقع، لكن قد یتسبب مثل هذا الكالم �النسـبة لـبعض األتبـاع أن ینـال مـن المفضـل إ

 .وقد �قع في عرضه ،عنده، قد یتناوله بلسانه شیًخا له أو ما أشبه ذلك أو مفضوًال 
 ،غیـر إمـامهمالتقلیـل مـن وهذا موجود في القدم، حتـى مـن أتبـاع األئمـة مـن وضـعوا أحادیـث فـي  

 اتجـد خالًفـمـا ووضعوا أحادیث في تفضـیل إمامـه علـى غیـره، ومشـكلة األتبـاع مـن القـدم مشـكلة، 
صـل وال � ،بین األئمة و�ین أهل العلـم، و�ذا ُوجـد خـالف فهـو خـالف علمـي یتناولونـه �األدلـة اكبیرً 

 وجـد بـین األتبـاع، �هللاإلى قلو�هم، لكن تجد األتباع �صل بینهم األمر إلى الضرب واألذى، هذا ی
 . المستعان
ــى َ�ْعــٍض}"وقــال:  طالــب: ــیَن َعَل ــْلَنا َ�ْعــَض النَِّبیِّ لــوم أن ال نقــص فــي ]. ومع٥٥راء: [اإلســ {َفضَّ

مكـان مراتب النبـوة، إال أن المسـارعة فـي الخیـرات تقتضـي المطالبـة �أقصـى المراتـب �حسـب اإل
 عــادة، فــال یلیــق �صــاحبها االقتصــار علــى مرتبــة دون مــا فوقهــا، فلــذلك قــد تســتنقص النفــوس

تحسـر ا علیهـا، �مـا یاإلقامة ببعض المراتب مع إمكان الرقي، وتتحسر إذا رأت شفوف ما فوقهـ
 .أصحاب النقص حقیقًة"
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ــافي النعــیم المطلــق،  ؛ا التحســر ال �مكــنذلكــن هــذا ال �مكــن أن یوجــد فــي الجنــة، مثــل هــ ألنــه ین
}وأ�ًضا:   ،ل هذا فـي الجنـة]، ال �مكن أن یوجد مث٤٣[األعراف:  {َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ

 . و�ن وجد التفاوت الكبیر بینهم
ائر مـن "كما یتحسر أصحاب النقص حقیقًة إذا رأوا مراتب الكمال، �الكفار وأصحاب الكبـ طالب:

ل رسول هللا   فـي �ـل دور«بین دور األنصـار وقـال:  ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمین، وما أشبه ذلك. ولما فضَّ
قــال: ف، قــال ســعد بــن عبــادة: �ــا رســول هللا! ُخیــر دور األنصــار فُجعلنــا آخــًرا. »األنصــار خیــر

فهــذا . »قــد فضــلكم علــى �ثیــر«، وفــي حــدیث آخــر: »س �حســبكم أن تكونــوا مــن الخیــار؟أَولــی«
ض �شــیر إلــى أن رتــب الكمــال تجتمــع فــي مطلــق الكمــال، و�ن �ــان لهــا مراتــب أ�ًضــا، فــال تعــار 

ا جع إلى هذبینهما، �هللا أعلم. وقد �قال: إن قول من قال: (حسنات األبرار سیئات المقر�ین) را
 .ر فیه، �هللا أعلم"المعنى، وهو ظاه

وهذا معروف عند أهل العلـم �اعتبـار أن المقـر�ین أفضـل مـن األبـرار، وهـم �لهـم علـى خیـر وفـي 
وفــي دائــرة التفضــیل علــى غیــرهم، لكــن ال شــك أن المقــر�ین أفضــل مــن األبــرار، فحســناتهم  ،خیــر

شـك أن النظــر  التـي �ـأتون بهـا وهــم أبـرار إذا اقتصـر علیــه المقر�ـون صـارت نقًصـا فــي حقـه، وال
یتفاوت من شخص إلى آخر. النـاس أمـام التشـر�ع سـواء، لكـن یبقـى أن األفـراد �صـفاتهم تتفـاوت 

ولیاتهم، فلــیس لــوم العــامي مثــل لــوم العــالم عنــد المخالفــة، �عنــي لــو أُعلــن عــن مســاهمة فــي ؤ مســ
م یتجـه شيء، وهذه المساهمة فیهـا شـبهة، وسـجل فیهـا النـاس عامـة وعلمـاء، أخیـار وفسـاق، اللـو 

، -جـل وعـال-و�لهـم محاسـبون مجز�ـون أمـام هللا  ،على مـن؟ علـى العلمـاء. طیـب �لهـم بنـو آدم
ع تـه أر�ـتوآخـر فا ،ته ر�عـةتووجد شخًصا فا ،إذا التفت اإلمام �عد الفراغ من فر�ضة من الفرائض

 ن هـذاو�شكر و�دعو لمن فاتته األر�ع الر�عـات؛ أل ،ته ر�عةتي فاذیلوم هذا الأن ر�عات، �مكن 
وصلى مع الجماعـة. فالنـاس ال  ،ي جاءهذكیف �فوته ر�عة، وذاك الحمد هلل الف ،طالب علم قدوة

ــــات ــــب �الواجب ــــي األصــــل أمــــام التشــــر�ع �لهــــم مطال ــــاوتون، و�ن �ــــانوا ف ــــرك  ،شــــك أنهــــم یتف و�ت
 .المحرمات

 �هللا أعلم. 


