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 �ما في أبیات �عض الشعراء؟  )لعمري ( :ما حكم قول �قول:

 القسم �النفس؟ وهل �عني ذلك
موطئـة  الالم واقعة في جواب القسم ولیست القسم،، و�نما هو موطئ لقسم محذوف ال لیس �قسم،
 وثبتت عن عائشة وغیرها.، لقسم محذوف

 ....... طالب:
 نعم. 

 ....... طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
 .�المه في �تاب منازل السائر�ن انظر، معروف معروفنعم، 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
هــذا قــد ینفــع قصــده إذا �ــان هــذا  ،-جــل وعــال-هــو مــا فیــه شــك فیمــا یتعلــق بــین المــرء و�ــین هللا 

ین بـمـنهم مـن �فصـل  المسـألة، وهذا ما أداه إلیه اجتهاده وهو من أهل االجتهـاد، مبلغه من العلم،
وأمـــا الفـــروع  ظـــاهر وال،فـــي األصـــول فـــیحكم علیـــه �ـــالحكم ال فـــال �عـــذر أصـــالً  ،األصـــول والفـــروع

 . ما تحتمله النصوص الشرعیةهذا في النظر فی فیعذر فیها المجتهد،
 ،أمــا النظــر فــي األد�ــان الــذي قــال �عضــهم الجــاحظ والعنبــري وغیــره أنــه �جــوز النظــر فــي األد�ــان

ا �ـالم ذهـ ینجـو بـذلك، أو... انصـرانی�  أو ا�عني إن شـاء یهود��ـ و�أخذ منها ما یؤد�ه إلیه اجتهاده،
ع مـ أمـا مـا یتداولـه أهـل اإلسـالم فـي �تـبهم وأداه اجتهـاده إلـى نصـر هـذا القـول،. مردود �اإلجماع

لكـن مـع ذلـك إذا  هـذا هللا غفـور رحـیم. ال سـیما إذا �انـت بینـه و�ـین ر�ـه، أنه على خطـر عظـیم،
ا علـى هـذ أو قرر مسـألة ودافـع عنهـا وضـل بهـا قـوم، اوصنف �تا�ً  أدى ذلك إلى إضالل الناس،

 .نسأل هللا العافیة، ألن علیه وزرها ووزر من عمل بها خطر عظیم؛
  نعم. 

 والصالة والسالم على رسول هللا.، الحمد هلل طالب:
  :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف ، أما �عد

درة علــى الســنة ثالثـة أنــواع �مـا تقــدم: قـول، وفعـل، و�قــرار �عـد العلــم والقـ المسـألة السادسـة:"
 .ر لو �ان منكًرا"اإلنكا
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 و�عضــهم زاد الهــم، فــي الَخلــق والُخلــق، -علیــه الصــالة والســالم-وصــفه ، �ضــاف إلیهــا الوصــف
ا، ،»إنمــا األعمــال �النیــات« قــول واضــح �حــدیث: علیــه -صــلى  والفعــل �ــذلك: وأمثلتــه �ثیــرة جــد�

أقر من أكل  :واإلقرار ،»صلوا �ما رأیتموني أصلي«: والصحا�ة شاهدون وقال -الصالة والسالم
هـذا ف إن فعـل فعـالً  -علیـه الصـالة والسـالم-وغیر ذلك من المسائل التي فیها إقـرار منـه  الضب،

�عضـهم  وشمائله أ�ًضـا فیهـا تشـر�ع، -علیه الصالة والسالم-والوصف وصفه  تشر�ع �النسبة له،
 .-علیه الصالة والسالم-ألنه ال یهم إال �ما �جوز له فعله  الَهم؛ زاد:

علیــه -هــذا مــا �قــال فــي حــق الرســول  ،ا"ر �عــد العلــم والقــدرة علــى اإلنكــار لــو �ــان منكــرً و�قــرا"
وممــن  ؟وممــن �خــاف، ألنــه ال �مكــن أن �قــر علــى �اطــل مهمــا �ــان الظــرف ؛-الصــالة والســالم

مـثًال �عـض النـاس �سـتدل  �قـال فـي حـق أفـراد النـاس وآحـادهم، ؟-علیه الصـالة والسـالم-�خشى 
 جــدت �حضــرة الشــیخ فــالن،عارضــة أو الموســیقى العســكر�ة أو غیرهــا �أنهــا وُ مــثًال علــى جــواز ال

ال یوجـد ، هـذا الكـالم لـیس �صـحیح. ومـا دام الشـیخ سـكت فمـا �ـه ،وأن هـذا إقـرار ،�ستدلون بهـذا
 .-علیه الصالة والسالم-من إقراره تشر�ع إال النبي 

 .......  طالب:
ول قـفي  لتنز�ل،ا�عني في وقت  "�عد العلم" ،ا"�ان منكرً و�قرار �عد العلم والقدرة على اإلنكار لو "

 فــإذا لــم �علــم نهــى عنــه لنهــى عنــه القــرآن.فلــو �ــان شــيء مــا یُ  ،»كنــا نعــزل والقــرآن ینــزل« جــابر:
 .�علمه -جل وعال-اهلل ف ،-علیه الصالة والسالم-النبي 
 .......  طالب:

 .مر أن �غیر في هذا الوقتما أُ ، حظةمر �أن �غیر في هذه الللكن مع ذلك ما أُ ، لیس �إقرار
 .وال سكت طالب:

 ؟ نعم
 .وال سكت طالب:

 نعم.  ،-علیه الصالة والسالم-أنكر �الكالم 
عل؛ ألنـه فیدخل تحته الكف عن الف ،وأما الفعل فال إشكال فیه وال تفصیل. ،"فأما القول طالب:

 .فعل عند جماعة"
والحاجـة  ،اشـیئً  -علیـه الصـالة والسـالم-ك النبـي �عنـي إذا تـر ؟ الترك هل هـو فعـل أو لـیس �فعـل

 هو فـي األصـل تـرك، ؟-علیه الصالة والسالم-هذا فعل منه  هل �قال:ف وال مانع منه، ،تستدعیه
فــذاك منــا ، لــئن قعــدنا والنبــي �عمــل«، یدخلــه فــي دائــرة الفعــل، لكــن �عضــهم یــرى أن التــرك فعــل

وســموه  فــي بنــاء المســجد، -ه الصــالة والســالمعلیــ-هــم تر�ــوا العمــل مــع النبــي  ،»العمــل المضــلل
، وســموا قعــودهم وهــو تــرك عمــالً  ،»فــذاك منــا العمــل المضــلل، لــئن قعــدنا والنبــي �عمــل«: عمــالً 

 فیستدل بهذا من یرى أن الترك فعل.
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 ؟یلزم منه لوازمه لكن طالب:
 ؟ماذا

  ؟یلزم منه لوازمه طالب:
 إن شاء هللا.  اآلن ء�جي معروف،نعم، 

ى �ـل عند �ثیر من األصولیین أن الكف غیر فعل، وعلى الجملة فال بد من الكالم علـو " طالب:
دلیـل  دلیل على مطلق اإلذن فیـه مـا لـم یـدل -علیه الصالة والسالم-فالفعل منه  واحد منهما.

 .والكالم هنا مذ�ور في األصول" .على غیره؛ من قول، أو قر�نة حال، أو غیرهما
وقـد �كـون هـذا الفعـل خـالف  ،-علیه الصالة والسـالم-اختصاصه �ه  من "ما لم یدل على غیره"

 �ن �ـانفیفعـل الشـيء و  ،-علیـه الصـالة والسـالم-فیـه فـي الجملـة لفعلـه ا و�ن �ـان مأذوًنـ األولى،
 . خالف األولى؛ لبیان الجواز

 لقول"ولكن الذي �خص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في �اب التأسي واالمتثال من ا طالب:
 .المجرد، وهذا المعنى"

ــ  مــن هــذه الحیثیــة واألصــل أنــه لــیس الخبــر �المعاینــة،، والقــول خبــر درك �المشــاهدة،ألن الفعــل ُی
 �عنـــي لـــو تشـــرح للطـــالب الصـــالة، ولـــذلك التعلـــیم �الفعـــل أبلـــغ مـــن التعلـــیم �ـــالقول ،"أبلـــغ": قـــال

ري لیتعلمهــا النســاء والــذرا دب إلــى صــالة النوافــل فــي البیــت؛ولــذلك ُنــ؟ أو تصــلي أمــامهم ،�ــالكالم
 ،ا�خــالف مــا لــو ألقــى علــیهم درًســ فــي قلــو�هم، ،فترســخ فــي القلــوب الــذین ال �ــأتون إلــى المســجد،

ال شـك أن القـول  ومع ذلـك مـن جهـة أخـرى، لكن لیس الخبر �المعاینة. یدر�ون ما یدر�ون منه،
 . والفعل ال عموم له أقوى من الفعل �اعتبار أن القول له عمومه،

ال و�تـاب و�ن �ان محتاًجا إلى بیان؛ فقد ُذكر ذلك في فصل البیان واإلجموهذا المعنى " الب:ط
  االجتهاد من هذا الكتاب، والحمد هلل.

فمطلـق  فال �خرج عن أنواعـه، ،وأ�ًضا؛ فإنه و�ن دل الدلیل أو القر�نة على خالف مطلق اإلذن
لـك، ال �خـرج عـن ذ -ه الصـالة والسـالمعلیـ-والمبـاح، ففعلـه  ،والمندوب ،اإلذن �شمل الواجب

 .أو مباح، وسواء علینا أكان ذلك في حال أم �ان مطلًقا" ،أو مندوب ،فهو إما واجب
 :مثل رمیه �عد الزوال مـثالً ، واقترن �فعله ما یدل على الوجوب ،�عني إما واجب �أن واظب علیه

و�حـبس  ،تحت حـرارة الشـمس لكنه مع ذلك یتحین و�نتظر ،هذا فعل ،»كنا نتحین زوال الشمس«
هـذا دلیـل الوجـوب ؟ معنـى هـذا مـع أنـه مـا جـاء فیـه نـص وما، أصحا�ه فال یرمون إال �عد الزوال

 عند أهل العلم. 
بـالغ فـي أقـر عنـده، ف ا"فالمطلق �سائر المفعوالت له، والذي في حـال �تقر�ـره للزانـي إذ طالب:

 .ومثله في غیر هذا المحل منهي عنه"الصر�ح،  ح له بلفظ الوطءاالحتیاط علیه حتى صرَّ 
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فكـان آخـر  �عنـي فـي حـدیث وفـاة أبـي طالـب، نعم. منهي عن اللفظ الصر�ح في األلفاظ القبیحة،
: لكـن جـاء مـاعز فقـال یتحاشى أن ینسب ذلك إلى نفسـه، ،»هو على ملة عبد المطلب«: ما قال

نــه أل إنــه زنــى؛ :ا قــال واحــد مــنهممــ والــرواة �لهــم ینقلونــه بهــذا اللفــظ، إنــي زنیــت، ،�ــا رســول هللا
 فـي -علیـه الصـالة والسـالم-حتـى قـال لـه النبـي  حتاج فیه إلى اإلقرار الصر�ح �اللفظ الصر�ح،�ُ 

 مـا هـو ،ألنها مسألة إقامـة حـد ؛ال �كني ،»أنكتها؟« �عني في آخر المحاوالت معه: آخر المقال،
نــي عنــه یج إلــى التصــر�ح �حیــث لــو �ُ المقصــود أنــه إذا احتــ وحــد رجــم. ،إقامــة حــد �مســألة ســهلة،
 عم. ن. اللفظ القبیح كنى عنفاألصل أن �ُ  ،حتج إلیهو�ذا لم �ُ  ال بد من التصر�ح،فاللتبس األمر 

دلیل فإنما جاز لمحـل الضـرورة، فیتقـدر �قـدرها بـومثله في غیر هذا المحل منهي عنه " طالب:
هــو  تكلیفــي ال تعر�فــي، فــالتعر�في والقــول هنــا فعــل؛ ألنــه معًنــى .النهــي عــن الــتفحش مطلًقــا

 كلیفــي هــوالمعــدود فــي األقــوال، وهــو الــذي یــؤتى �ــه أمــًرا أو نهًیــا أو إخبــاًرا �حكــم شــرعي، والت
لـه فـي وأمـا التـرك، فمح ف �الحكم بنفسه من حیث هـو قـول، �مـا أن الفعـل �ـذلك.الذي ال ُ�عرِّ 

لــى دال ع -علیـه الصـالة والسـالم-ه األصـل غیـر المـأذون فیـه، وهـو المكــروه والممنـوع، فترُ�ـ
ال مرجوحیــة الفعــل، وهــو إمــا مطلًقــا و�مــا فــي حــال، فــالمتروك مطلًقــا ظــاهر، والمتــروك فــي حــ

: أكـل ولـدك نحلتـه مثـل هـذا؟ قـال«نحل �عض ولده دون �عض، فإنه قال:  كتر�ه الشهادة لمن
 .، وهذا ظاهر"»ال. قال: فأشهد غیري، فإني ال أشهد على جور

 لكــن مجــرد تر�ــه للشــهادة دلیــل علــى أن هــذا الفعــل ال �جــوز، إلذن للغیــر �ــأن �شــهد،ولــیس فیــه ا
 َهد؟وأمـر لغیـره �ـأن �شـ معناه أنه أمر لـه �ـأن �شـِهد،، »أشِهد على هذا غیره« وأمره: ولیس تر�ه،

 ال. 
قد امتنع و منها: الكراهیة طبًعا، �ما قال في الضب  ؛"وقد �قع الترك لوجوه غیر ما تقدم طالب:

 حـرج ، فهذا ترك للمباح �حكم الجبلـة، وال»إنه لم �كن �أرض قومي، فأجدني أعافه«من أكله: 
 .فیه"

تجـــد هـــذا مـــا  �عـــض األطعمـــة المـــأكوالت والمشـــرو�ات المباحـــة: وهـــذا موجـــود عنـــد النـــاس �لهـــم،
ــبن، ــ �شــرب الل وذاك وجــوده  وهــذا مفتــون بهــذا النــوع، أنــواع الطعــام،مــن ا تجــد هــذا مــا �أكــل نوًع
لكـن مـن �ـأنف وال �سـتطیع أن �ستسـیغ هـذا الطعـام ال �جـوز لـه أن ، الناس یتفاوت، وعدمه سواء

�مـا  حتى وال أبـوه وال أمـه یلزمونـه لزم �ه،لكن أ�ًضا ال �جوز أن یُ ، �حرمه على الناس وهو حالل
 . ا�كرهه طبعً 

 ...... . طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
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 ،-علیـــه الصـــالة والســـالم-فـــالعبرة بتر�ـــه  تـــرك األكـــل، وتـــرك، لكنـــه أقـــر مـــن أكلـــه علـــى مائدتـــه،
 . ذ�ر العلة أنه لم �كن �أرض قومه وعلل،
رك تـ"ومنها: التـرك لحـق الغیـر، �مـا فـي تر�ـه أكـل الثـوم والبصـل لحـق المالئكـة، وهـو  طالب:

 .مباح لمعارضة حق الغیر"
ثوم فـال ،»أحرم ما أحل هللا ال أنا: قال؟ أحرام هما«: ما قیل له �ما في صحیح مسلمنعم. ولذلك ل

، »أنا ال أحرم مـا أحـل هللا« ،البن حزم الذي یرى أنه محرم أكلهماا خالفً  ،والبصل لیسا �محرمین
لكــن مــاذا عــن الغیــر  ال ســیما أنــه قــد یوصــف عــالج، اآلكــل مســتفید، لعــل لكنــه تر�ــه لحــق غیــره،

 . .تأذى بهذه الرائحةالذي ی
 ."..منها: الترك خوف االفتراض؛ ألنه �ان یترك العمل وهوو " طالب:

 �أمته.  -علیه الصالة والسالم-وهذا من شفقته ، فرض على أمته فیشق علیهمخشیة أن �ُ 
ي �مـا تـرك القیـام فـ �حب أن �عمل �ه مخافة أن �عمل �ه النـاس فیفـرض علـیهم،وهو " طالب:

 .ن"المسجد في رمضا
 ، تـرك خشـیة أن ُتفـرضمع علمـه �مكـانهم ووجـودهم فـي المسـجد ترك،ا �عد أن قام لیلتین أو ثالثً 

 . علیهم
رقـد  أعـتم �العشـاء حتـى ، وقـال لمـا»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �السـواك«"وقال:  طالب:

 ."»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �الصالة هذه الساعة«النساء والصبیان: 
 نعم. . �عني هي وقتها األفضل، »وقتها لوال أن أشق على أمتيإنه ل«

نــه ع"ومنهـا: التـرك لمــا ال حـرج فـي فعلـه بنــاًء علـى أن مـا ال حـرج فیــه �ـالجزء منهـي  طالـب:
 دٌ وال دَ  دٍ لســت مــن دَ «الحــدیث:  �الكــل، �إعراضــه عــن ســماع غنــاء الجــار�تین فــي بیتــه، وفــي

د مـر رج فیه، فلیس �ـل مـا ال حـرج فیـه یـؤذن فیـه، وقـ، والدد: اللهو، و�ن �ان مما ال ح»مني
  الكالم فیه في �تاب األحكام.

قـه، حسـم لـم �كـن الزًمـا ألزواجـه فـي القَ  ومنها: ترك المباح الصرف إلى ما هـو األفضـل، فـإن
�ـة ] اآل٥١األحـزاب: [ َشـاُء}{ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتـْؤِوي ِإَلْیـَك َمـْن تَ وهو معنى قوله تعالى: 

 .عند جماعة من المفسر�ن، ومع ذلك"
 .-علیــه الصــالة والســالم-و�عــدل بیــنهن  ،ومــع ذلــك �قســم ،ألنهــم یــرون أنــه ال �جــب علیــه القســم

 نعم. 
نتصـار سـم الـذي هـو أخلـق �مكـارم أخالقـه، وتـرك اال فترك ما أبیح له إلى القَ ومع ذلك " طالب:

 .أراد قتله" هللا، ونهى من ا وجهُ ممن قال له: اعدل، فإن هذه قسمة ما أر�د به
 -ذلـك لمـا �ـان األمـر �خصـه ومـن حقـه لكـن مـع ألنه مرتد بهذا الكالم، ؛نعم. هذا مستحق للقتل

 . تر�ه -علیه الصالة والسالم
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لفتـك �ـه، بـن الحـارث إذ أراد ا غـورثت له الشاة، ولم �عاقب "وترك قتل المرأة التي سمَّ  طالب:
  یث.وقال: من �منعك مني؟ الحد

خوًفا من حـدوث مفسـدة أعظـم مـن مصـلحة ذلـك المطلـوب، �مـا جـاء  ؛ومنها: الترك للمطلوب
ن لوال أن قومك حدیث عهدهم �الجاهلیـة، فأخـاف أن تنكـر قلـو�هم أ«في الحدیث عن عائشة: 

ألسسـت البیـت علـى قواعـد «، وفـي روا�ـة: »أدخل الجدر فـي البیـت، وأن ألصـق �ا�ـه �ـاألرض
 .»إبراهیم

  ."»ال یتحدث الناس أن محمًدا �قتل أصحا�ه«من قتل أهل النفاق، وقال: ومنع  
لـة وهـو مـن الـدین واإل�مـان �المنز  ارجـم مـاعزً  لكن لم �منعه ذلك من إقامة الحد على من استحقه،

 إقامـة الحـدود فـرض،، ألن هذا فـرض؛ �قتل أصحا�ها یتحدث الناس أن محمدً  ما قال: المعروفة،
 بینمــا األمــور العامــة التــي ال لــیس فیهــا نــص أو حــد �عینــه �مكــن أن. الكــالم تــرك لمثــل هــذامــا تُ 

والنـاس مجبولـون ال سـیما النـاس مـن المخـالفین ینتصـرون ألمثـال  یتنازل عنها �مثل هـذه الحجـة،
 ولـذلك بینمـا أهـل التحقیـق واإل�مـان مـا تجـد مـن ینتصـر لهـم مـن هـذه النوعیـات، هؤالء المنـافقین،

جن و�ذا ُسـ، اما فیـه ال حقـوق اإلنسـان وال شـيء أبـدً  رك،العلم والدین والفضل تُ  جن من أهلإذا سُ 
 �ـل لـه یزعمون ذلـك قامـت الـدنیا وال قعـدت، نیذشيء من اللیبرالیین أو اإلصالحیین ال أومنافق 
 وارث!

قـال جـم مـاعز مـا رُ  �قتـل أصـحا�ه،ا تـل منـافق یتحـدث النـاس أن محمـدً إذا قُ  لئال یتحـدث النـاس، 
�عنـــي لـــو ، ألصـــق هـــذا الخطـــأ �جمـــیعهم و�ذا أخطـــأ أحـــد محســـوب علـــى أهـــل الخیـــر، .ًئاد شـــیأحـــ

هــذا ، �لهــم هكــذا ل:جــاء مــن �قــو  �حصــل خطــأ فــي طالــب علــم أو عــالم أو معلــم حلقــة أو طالــب،
واألصــل فــي ذلــك مــا حصــل ممــا اتُّهــم �ــه شــهر بــن حوشــب مــن ســرقة  وســمعنا هــذا. طــا�عهم،
 �عنـي �ـل؟ فمن �أمن القراء �عدك �ا شهر قد �اع شهر دینه �خر�طة،ل: قال؟ قالفماذا  الخر�طة،

�ــل القــراء علــى هــا  مــن �ــأمن القــراء، ال،، مــا هــي زلــة مــن شــخص إن ثبتــت. القــراء یزلــون مثلــك
 . نسأل هللا السالمة والعافیة. النوع

ن هـذا مة أما األول، فلم �كن في الحقیق "و�ل هذه الوجوه قد ترجع إلى األصل المتقدم. طالب:
ا وأمــ ؟-علیــه الصـالة والسـالم-ألنـه لـیس بتــرك �ـإطالق، �یـف وقــد ُأكـل علـى مائدتـه  ؛الـنمط

ار�ـة الثاني، فقد صار فـي حقـه التنـاول ممنوًعـا أو مكروًهـا لحـق ذلـك الغیـر، هـذا فـي غیـر مق
عـن  المساجد، وأما مع مقار�تهـا والـدخول فیهـا، فهـو عـام فیـه وفـي األمـة، فلـذلك نهـى آكلهـا

 .قار�ة المسجد، وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقار�ته"م
ـــة مـــن أمـــر�ن، ـــة مر�ب ـــة مـــن شـــقین؛ والنهـــي عنهـــا لعل ـــة مر�ب ـــأذي: األول لعل ـــاس ، الت ـــأذى،تالن  ت
 ،�ـون ذلـك فـي المسـجد: األمر الثـاني �ما جاء في القبر. المالئكة تتأذى �ما یتأذى �ه المصلي،

 خراجه من المسجد.وأمر �إ ،»فال �قر�ن مسجدنا«
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هــذا �منــع  وهــو فــي المســجد، ،إذا �ــان �صــلي مــع جماعــة، نــع مــن األكــلفــإذا اجتمــع األمــران مُ  
أو �صـلي جماعـة  ال یوجـد مـن یتـأذى �ـه، لكن لو افترضـنا أنـه �صـلي �مفـرده فـي المسـجد،. منه

 ألن العلة مر�بة من األمر�ن. ؛ �مكن ما �ظهر وجه للمنع خارج المسجد؟
  ؟مطلق األذ�ة �ا شیخ وهي طالب:

 ؟ ماذا
  ؟هي مطلق األذ�ة طالب:

 .»ال �قر�ن مسجدنا« والمسجد،
 ؟»فإني أناجي«: قال -علیه الصالة والسالم-علل النبي  لكن، طالب: نعم

 .»إني أناجي من ال تناجون «
 ....... المالئكة طالب:
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

لـوال  ا،مطلًقـیؤ�ـل نعـم. و�ال قلنـا ال  لكن ال بـد مـن اجتمـاع األمـر�ن.، يوالمنفرد هو في بیته یناج
 . وال بد أن �صليا، مطلقً  ال یؤ�لاجتماع العلتین أو شقي العلة قلنا 

ى أصـل "وأما الثالث، فهو من الرفق المندوب إلیه، فالترك هنالك مطلوب، وهـو راجـع إلـ طالب:
 المـأذون  ا مما هو أشد منه، فإذا رجع إلى النهـي عـنالذرائع إذا �ان ترً�ا لما هو مطلوب خوفً 

  ن فیه، صار الترك هنا مطلوً�ا.لم یؤذَ  فیه خوًفا من مآلٍ 
  وأما الرا�ع، فقد تبین فیه رجوعه إلى المنهي عنه.

 الرفیـع المنصـب مطالـب وأما الخامس، فوجه النهي المتوجه على الفعـل حتـى حصـل التـرك أن
قیقـة ا عنه وغیر الئق �ه، و�ن لم �كن �ـذلك فـي حعد خالفه منهی� �ما �قتضي منصبه، �حیث �

 .األمر، حسبما جرت �ه العبارة عندهم في قولهم: حسنات األبرار سیئات المقر�ین"
النـاس یتفـاوتون حتـى فـي الصـالة ، تسامح مـن �عـضتسامح من �عض الناس ما ال یُ ال شك أنه یُ 

فــي طــرف ا رأى شخًصــ قبلــة والتفــت إلــى المصــلین،إذا انصــرف اإلمــام عــن ال مــثًال فــي المســجد،
�مكـن أن یتجـه �ـاللوم للـذي فـي طـرف  وآخر �قضي جمیع الر�عـات، للصالة �لها،ا الصف مدر�ً 

 فـیالم هـذا علـى مـا، النـاس یتفـاوتون . ي جـاء �ـك إلـى المسـجدذالحمد هلل ال: الصف و�قول للثاني
 . یئات المقر�ینحسنات األبرار س: من �اب قولهم، ال یالم علیه ذاك

صالة علیه ال-"إنما یر�دون في اعتبارهم ال في حقیقة الخطاب الشرعي، ولقد روي أنه  طالب:
و�قـول:  م على الزوجات و�قامة العدل على ما یلیـق �ـه �عتـذر إلـى ر�ـهسْ �ان �عد القَ  -والسالم

 .یل القلب"، یر�د بذلك م»اللهم هذا عملي فیما أملك، فال تؤاخذني �ما تملك وال أملك«
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 ؟"»هذا قسمي«"أم  ،"»هذا عملي«"
 ."»قسمي«" طالب:
 نعم. 

ــد بــذلك میــل القلــب  طالــب: إلــى �عــض الزوجــات دون �عــض، فإنــه أمــر ال ُ�ملــك، �ســائر "یر�
  ."األمور القلبیة التي ال �سب لإلنسان فیها أنفسها

 .قف على هذا
 على محمد. اللهم صلِّ  
 


