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هل المکلف یثاب بتحمل المشقة التی یمکن اإلنفکاک عن الحکم؟
 محمد حاکم شریعتی:اعداد

Is the obliged rewarded for endurance which is
not included in Shariah verdict?
Abstract
Whether or not the obligation rewarded for the endurance which is not included in Shariah verdict,
there is ambiguity which the associated problems remain unsolved in the social society. Likewise, the
Shariah verdict of an action is also unclear which is religiously unwanted but done by the obliged for
greater reward.
For the purpose to clear the above ambiguities with use of recent scientific and academic findings, the
topic is taken under study. The objectives of the study were to understand that whether or not the
obliged is rewarded for an action which legitimately/religiously not assigned to him/her, as well for the
same issue, to find greater and the obvious verdict in the light of Prophetic Ahadith science, theology
and the principle of jurisprudence. With completion of these objectives, the research will be able to
remove the ambiguities and can be responsive to the existing condition in the social society. For this
research, library and literature review methodology is used.
As a result of the study, it can be stated that there is no reward to oblige for the action which is
religiously not necessary. Because the intended intention of the obliged is contrary to the intention of
Allah. Whenever the intended intention of oblige is contrary to the intention of Allah, the action is
void. Therefore, the obliged will not be rewarded for bearing of this hardship.
Keywords: Obliged, hardship, reward

:ملخص البحث
لقد تناول هذا البحث لموضوع هل المکلف یثاب بتحمل المشقة التی یمکن اإلنفکاک عن الحکم
وماهی خطراتها فی الخروج عن حداالعتیاد و ما هو حکم العمل المشاق الذی المکلف الفاعل عن حد
 و إلجل ذلک الغایة األساسیة من البحث فی الموضوع لکي نعلم،االعتیاد للطلب عظم األجرالزائد
أهمیة األعمال الشاقة بغیرالطلب الشارع و أیضا ً الغایة األخری هل الشارع یطلب ویقبل ویعطی له
و الطریق بحثنا فی هذا الموضوع االتیان بالنصوص.األجروالثواب الزائدللمکلف بهذه األعمال
الشرعیة من القرآن الکریم و األحادیث النبویة وإستنباطات العلماء و أیضا توصلنا للنتیجة من البحث
فی هذا الموضوع لیس للمکلف الثواب الزائد بتحمل المشقة التی یمکن اإلنفکاک عن الحکم باإلتفاق
.ال خالفه فیه
. الثواب، المشقة، المکلف:الکلمات الدالة
محتویات البحث
ملخص البحث
المقدمة
أهمیة البحث
أهداف البحث
مشکلة البحث
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 -۳نتيجة العمل المکلف الذی يتحمل المشقة التی يمکن اإلنفکاک
عن الحکم؟
مشکلة البحث:
أن الفقهاء والمجتهدين رحمهم هللا فقد بذلوا وسعهم ،وجهدهم في
استنباط األحکام من النصوص الشرعية ،و أيضا فقد استنبطوا
منها أحکام المقاصد الشريعة فی کل النواحی ،ولکن أقوالهم حول
هذا الموضوع متفرقة في کتبهم وليس في کتاب واحد علی حدة،
فلذا يری أن يجمع أقوالهم في هذا الموضوع.
المبحث االول ـ تعريف المشقة:
المطلب االول -المشقة لغة :لماقرأنا الکتب اللغة المختلفة فسر
کل واحد علی حسب ميله وعرفه وفهمه ولکن اخذت المعنی
اللغوی من الکتب المهمة والمشهورفی ايدينا( المشقة والجهد
والعناء ،زاد الراغب :واالنكسار الذي يلحق النفس والبدن ،ومنه
ق ْاأل َ ْنفُ ِس)()1
قوله تعالى( :لَ ْم ت َ ُكونُوا بَا ِل ِغي ِه إِ اال بِ ِش ِ
وأكثر القراء على كسر الشين ،معناه إال بجهد األنفس أو بالكسر
اسم ،وبالفتح مصدر)(.)2
المطلب الثانی -المشقة اصطالحا:
له معان مختلفة :
 -۱الطرف  -۲العصا  -۳الجهد والتعب  -۴الخالف  -5العداوة.
(و هی التحميل االمور التی ليس إستطاعة اإلنسان اوهی وشق
امره يشقه شقا فانشق :انفرق وتبدد اختالفا))3( .
المبحث الثاني -انواع المشقة :
تتنوع المشقة بحسب القدرة على تحملها وعدمها إلى نوعين:
 -۱المشقة التي يقدر عليها المكلف.
4
 -۲المشقة التي ال يقدر عليها المكلف ( ).
المطلب األول -المشقة التي يقدر عليها المكلف:
وهي المشقة التي يقدر عليها المكلف أثناء قيامه بما كلفه هللا
تعالى به في العبادات والمعامالت وغيرها.
ومثال ذلك :مشقة الصلوات وأدائها قي أوقاتها ،وإدراكها في
المساجد وحسن االستعداد إليها ،وتمام االستفادة منها ،وكذلك
مشقة اللوم في الحر ،ومشقة الحج وما فيه من عنت تغيير
العوائد ،ومخالطة الكثيرة من الناس ،ووقوع التزاحم والتدافع،
وحصول الفرقة والبعد عن األهل واألوطان ،وترك األموال
واألمالك والوظائف والمناصب ،وكذلك مشقة الجهاد في سبيل
هللا تعالى ما فيه من ذهاب الحياة وزوال األموال واألطراف،
وكذلك اإلنفاق المالي بصوره المعروفة "الزكواة ،الصدقات،
التبرعات" وما فيه من عنت مخالفة الهوى والراغبة في تحصيل
األموال وتجميعها ،والتي تحب الخير وتسعى إليه وتستأنس به
شدِيد( ()5
ب ْال َخي ِْر لَ َ
قال تعالىَ ) :و ِإناهُ ِل ُح ِ
() 1سورة النحل االیة.۷
(َّ ) 2
ّ
الزبيدي ّ ،
محمد بن محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،دار الهداية
،ج۵۲ص.۲۱۲
() 3اإلفريقى  ،جمال الدين ابن منظور (هـ، )4141لسان العرب  ،الطبعة :الثالثة  ،بيروت
دار صادر ،ج۱۱ص.۱۸۱
() 4الخادمي  ،نور الدين بن مختار 1004(،م).علم املقاصد الشرعية  ،الطبعة :الولى
،مكتبة العبيكان ،ج۱ص.۱۵۵
() 5سورة العادیات االیة .۸

المبحث االول  -تعریف المشقة
المطلب االول -المشقة لغة
المطلب الثانی  -المشقة اصطالحا
المبحث الثاني -انواع المشقة
المطلب األول -المشقة التي یقدر علیها المكلف
المطلب الثاني -المشقة التي ال یقدر علیها المكلف
المبحث الثالث  -الیثاب المکلف بتحمل المشقة التی یمکن
اإلنفکاک عن الحکم
النتائج
المناقشة
التوصیات
مصادرالبحث
بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
وبه نستعين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا
محمد ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.أما بعد:
فقد أسعد هللا البشرية بما ميزها به من العقل والتفكير ،وكرمها
أيما تكريم بإرسال الرسل -صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين-
هداة ومصلحين ومرشدين الناس إلى ما فيه صالحهم في الدنيا
واآلخرة ،وما فيه نجاتهم من الشرور في أوالهم وأخراهم ،فهم
رحمة هللا المهداة ،ونوره المبين ،ورعايته التامة للخلق.
ولقد اقتضت حكمة هللا تعالى أن تتابع رساالتهم عبر القرون
تتابعًا يتفق ونمو المجتمع اإلنساني العقلي واالجتماعي ،وإتساع
مداركه وأفكاره ،وتشابك مصالحه وأغراضه ،وتطور حضارته
ومتطلباته،وتوصل مسؤلية االنبياء عبرالقرون الی علماءالدين
فهم المسؤلون اليوم عن التبليغ والدعوة ونشرالدين الی الناس
جميعا وفهمهم علی المسؤلية االنسانية فی الجامعة وتفهمهم
بالمقاصداالصلية للشارع وهذه المسؤلية ايضامتوجه لالساتذة
کليات والبرنامج العلياء کما أدی هذه المسؤلية علماء
األعصارالقديمة.
أهمية البحث:
کما نری األن فی مملکة مشاکل کثيرة فی کل النواحی وخاصة
فی ناحية علوم الدنية والفتوی اليدرس فی الجامعات والمرا حل
البکالوريس مادة المقاصدالشريعة وهذ العلم يتعلم إلنسان
المقاصداالساسية للشريعة ودرك االموراالساسية في ناحية جلب
المصالح ودرءالمفاسد فبهذه األهمية أخترنا الموضوع (هل
المکلف يثاب بتحمل المشقة التی يمکن اإلنفکاک عن الحکم)لکي
يوضح فی ضوء النصوص الشريعة ونبلغ مزايا لهذا العلم
للجامعة االفغانية.
والفرق بين هذا البحث والبحوث علماء القديديمة فی هذا االمر
ألنهم بحثو حسب اعرفهم وادابهم ولغتهم ولکن هذا البحث للزمن
المعاصر فلهذا نرجوهللا عزوجل ان يجعل مفيدا لالخوان الذين لم
يقرأالدروس وخاصةلجامعات والبرنامج الدروس مقاصد
الشريعة.
أهداف البحث:
 -۱معرفة المقاصدالشريعة وخاصة المسالة( هل المکلف يثاب
بتحمل المشقة التی يمکن اإلنفکاک عن الحکم).
 -۲معرفة حکم المکلف الذی يتحمل المشقة التی يمکن اإلنفکاک
عن الحکم.
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أما هذا الثاني؛ فألنه شأن التكليف في العمل كله؛ ألنه إنما يقصد
نفس العمل المترتب عليه األجر ،وذلك هو قصد الشارع بوضع
التكليف به ،وما جاء على موافقة قصد الشارع هو المطلوب.
وأما األول؛ فإن األعمال بالنيات ،والمقاصد معتبرة في
التصرفات كما يذكر في موضعه إن شاء هللا فال يصلح منها إال
ما وافق قصد الشارع ،فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة ،فقد
خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع ال يقصد بالتكليف نفس
المشقة ،وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل ،فالقصد إلى المشقة
باطل ،فهو إذن من قبيل ما ينهى عنه ،وما ينهى عنه ال ثواب
فيه ،بل فيه اإلثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم ،فطلب
األجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض.
فإن قيل :هذا مخالف لما في الصحيح من حديث جابر ،قال:
(خلت البقاع حول المسجد ،فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب
المسجد ،فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال لهم" :إنه
بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد" .قالوا :نعم يا
رسول هللا ،قد أردنا ذلك .فقال" :بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم،
دياركم تكتب آثاركم)(.)8
وفي رواية :فقالوا (:ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا)(.)9
وفي رواية عن جابر ،قال( :كانت ديارنا نائية عن المسجد،
فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد ،فنهانا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،فقال :إن لكم بكل خطوة درجة))10(.
وفي "رقائق ابن المبارك" عن أبي موسى األشعري ،أنه كان في
سفينة في البحر مرفوع شراعها ،فإذا رجل يقول( :يا أهل
السفينة! قفوا" سبع مرار ،فقلنا :أال ترى على أي حال نحن؟ ثم
قال في السابعة" :لقضاء قضاه هللا على نفسه أنه من عطش هلل
نفسه في يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر ،كان حقا على هللا أن
يرويه يوم القيامة).)11(.
فكان أبو موسى يتتبع اليوم المعمعاني الشديد.
وفي الشريعة من هذا ما يدل على أن قصد المكلف إلى التشديد
على نفسه في العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه ،فإن
أولئك الذين أحبوا االنتقال أمرهم عليه الصالة والسالم بالثبوت
ألجل عظم األجر بكثرة الخطا ،فكانوا كرجل له طريقان إلى
فأمربالصعب ووعد على
العمل :أحدهما سهل ،واآلخر صعب،
َ
ذلك باألجر ،بل جاء نهيهم عن ذلك إرشادا إلى كثرة األجر.
وتأمل أحوال أصحاب األحوال من األولياء ،فإنهم ركبوا في
التعبد إلى ربهم أعلى ما بلغته طاقتهم ،حتى كان من أصلهم األخذ
بعزائم العلم ،وترك الرخص جملة ،فهذا كله دليل على خالف ما
تقدم.
وفي الصحيح أيضا عن أبي بن كعب ،قال :كان رجل من
األنصار بيته أقصى بيت في المدينة ،فكان ال تخطئه الصالة مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال :فتوجعنا له ،فقلنا له :يا

ُ
ُ
صحيح ابن خ َزيمة  ،الطبعة:
( )8النيسابوري  ،أبو بكر محمد بن إسحاق  1002(،م)
الثالثة .م.د.املكتب اإلسالمي ،ج۱ص.۵۶۱
( )9املقدس ي  ،ضياء الدين أبو عبد هللا  1000(،م)الحاديث املختارة أو املستخرج من
الحاديث املختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،الطبعة :الثالثة  ،لبنان
:بيروت ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع،ج۱۵ص.۶۶
( )10النيسابوري  ،مسلم بن الحجاج (،ب،ت)املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن
العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .ظ.د .بيروت دار إحياء التراث العربي
،ج۱ص.۱۶۱
(ْ )11
املروزي ،عبد هللا بن املبارك (،ب ،ت)الزهد والرقائق البن املبارك  ،ط،د .بيروت :دار
الكتب العلمية .

فهذه المشقة ولئن بدا فيها الضيق والعنت والشدة ومخالفة الهوى
ومكابدة المصاعب ومجاهدة النفس؛ إال أنها أعباء ضرورية ال بد
منها في قيام األحكام وأداء التكليف.
فاألفعال الشرعية من عبادات ومعامالت وأنكحة وجنايات
وكفارات مرتبطة بالمشاق واألعباء التي يقدر عليها المكلفون،
والتي ال توقع أصحابها في الحرج والضرر ،وال تؤدي بهم إلى
المفاسد والمهالك ،وهي أمور تتالزم وترتبط بشكل وثيق ومتين
باألفعال واألعمال واألقوال واالعتقادات الشرعية واإلسالمية؛
فالتكليف الشرعي ال يقوم إال بها ،وهي تدور معه وجودًا وعد ًما،
والتكليف الشرعي لم يعتبر تكليفًا إال لما فيه من الكلفة الشاقة،
ولما ينطوي عليه من تحمل بعض األتعاب واإلجهاد النفسي
والجسدي والعقلي الذي يؤهله لمرتبة التكليف المرجوة.
وحال هذه المشاق في األعمال واألفعال الشرعية كحال المشقة
في سائر أعمال الدنيا ومختلف الفنون والشئون واألحوال ،وطلب
الرزق والسعي في األرض لتحصيله ،ومزاولة الحرف
والصناعات ،واألسفار والرحالت والزيارات ،وإنجاز األفراح
والزيجات والحفالت وتنظيم المناسبات والمهرجانات والملتقيات،
وإعمار األرض وتنميتها وتزيينها وتنظيمها.
كل ذلك فيه من المشاق واألعباء ،من التعب والنصب ما يجعل
ً
معطال لقيام تلك الفنون
أمرا
استبعاد تلك المشاق األعباء
ً
واألعمال ،ومفوتًا لمصالح المعاش والعباد ،ومخربًا لنظام الحياة
والوجود .وخذ إن شئت مثال األكل ،ومثال الجماع لتدرك بمنتهى
الوضوح()6
المطلب الثاني -المشقة التي ال يقدر عليها المكلف:
وهي المشقة التي ال يستطيع المكلف تحملها وال القيام بها ،والتي
هي التكليف بما ال يطاق الذي إذا فعل أوقع في العناء والتعب
الذي ال يجدي.
أو هي التي يستطيع المكلف تحملها؛ غير أنها خارجة عن المعتاد
في األعمال العادية؛ بحيث يحصل للنفوس التشوش والقلق في
القيام ِب َها ،لما في ذلك من التعب الشديد والحرج البالغ.
ومثال هذا الضرب:الوصال في الصوم ،ففي القيام به خروج عن
المعتاد الذي يوقع في الملل والسامة ،ويؤدي إلى اضطراب النفس
وتشوشها وضيقها؛ مع أنه مستطاع ومقدور عليه؛ لكنه غير
معتاد؛ لذلك شرع الرفق واألخذ من العمل بما ال يحصل ً
ملال وال
ً
كلال؛ فهذه المشاق التي ال يقدر عليها ،سوا ًء أكانت من قبيل ما ال
يطاق أم كانت من قبيل ما يطاق؛ لكنها غير معتادة ومفضية إلى
الملل والسآمة ،وربما إلى ترك التكليف من أصله؛ فهذ المشاق
غير مقصودة من قبل الشرع ،وال يتعلق بها تكليف .وال يجوز
للمكلف قصدها واعتبارها وترتيب األعمال على وفقها؛ فإن
الشارع لم يقصد إلى التكليف واليثاب عليه (.)7
المبحث الثالث ـ اليثاب المکلف بتحمل المشقة التی يمکن
اإلنفکاک عن الحکم
وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى
عظم أجرها ،وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته
من حيث هو عمل.

() 6الخادمي  ،نور الدين بن مختار 1004(،م).علم املقاصد الشرعية  ،الطبعة :الولى
،م.د.مكتبة العبيكان .ج۱ص.۱۵۱
() 7نفس املرجع ،ج۱ص.۱۵۱
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وأصوم وأفطر وأتزوج النساء( فمن رغب عن سنتي فليس
مني))16(.
وفي الحديث" :ورد النبي صلى هللا عليه وسلم التبتل على عثمان
بن مظعون ،ولو أذن له الختصينا")17(.
"وردصلى هللا عليه وسلم على من نذر أن يصوم قائما في
الشمس ،فأمره بإتمام صيامه ،ونهاه عن القيام في الشمس" .وقال:
"هلك المتنطعون".ونهيه عن التشديد شهير في الشريعة ،بحيث
صار أصال فيها قطعيا ،فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على
النفس ،كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصد الشارع من
التخفيف المعلوم المقطوع به ،فإذا خالف قصده قصد الشارع،
بطل ولم يصح ،وهذا واضح ،وباهلل التوفيق.)18(.
النتائج:
وفی النتيجة توصلنا الی النقاط المهمة فی الموضوع کمايلی:
اوال :کماقرأنافی معانی االصطالحية للمشقة عدة معان والمناسب
من هذه المعانی معنی الجهدوالتعب و الشق الن فی هذه المعانی
حقيقةالمشقة کمانعرف االن فی عرف المعتاد.
ثانيا :لما قرأنا کانت المشقة علی نوعين المشقة المقدورکمايجری
فی کل يوم من االعمال فهذا ليس بمشقة الن التکليف المعتاد مثل
الصالة والصيام وهکذاسائرالواجبات اليتم بغير هذه المشقة
والحال هويتحمل المشقة بالنية الثواب وهوالمطلوب فی
موضوعنا.
ثالثا :ليس علی تحمل المشقة الثواب اواالجرالزائدوأيضاتوصلنا
فی الموضوع الی هذه النتيجة ان اليثاب للمکلف بتحمل المشقة
التی يمکن اإلنفکاک عن الحکم الن قصدالمکلف مخالف
للقصدالشارع وهذاباطل فاخذالمشقة الزائدأيضا باطل واليثاب
للمکلف عليه.
المناقشة
فی الموضوع أنظارالعلماء متفاوتة علی حسب رأيهم واجتهاداتهم
کمايقدمون األحاديث النبوية مثل حديث جابر و ابی موسی
االشعری فی موضوع االنتقال الدياربنی سلمة وبعض العلماء
يستدلون بهذا األحاديث فی التحمل المشقة عليها الزيادة الثواب
فاجابت علماء االخرين بعدة الوجوه کماانهم يقولون فی جوابهم
فی حديث جابرليس قصدنفس المشقة بل عدم االجازة من هذاه
المواضع لفضيلة هذه األماکن لألتعری هذه المنطقة من السکان
يمکن ان اليخل األمن بها وهکذا حديث جابر وامثاله احاد اليقبل
القطعيات وايضا االحاديث األخری وهوالتبتل فهی منهی عنه
فنکتفی بهذاالقدر لکی اليکون سببا لطوالت غيرالمفيد ولکن فی
الحقيقة موضوع االزدياد والتغير.
التوصيات
وفی ختام البحث توصلناللبعض التوصيات لالداريين والمشرفين
للمناهج التدريسة فی کليات الشريعة والقانون اهمهامايلی:
اوال :ان يدخل فی المنهج البکالوريس فی کلية الشريعة مادة
المقاصد الشريعة.
ثانيا :إن کان ممکنا أن يدخل فی منهج الثانوية فی مکاتبنا.
() 16النيسابوري  ،مسلم بن الحجاج ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ط.د .بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ج۱ص.۵۱۷
( )17نفس املرجع،ج۱ص.۵۱۸
() 18الشاطبي  ،إبراهيم بن موس ی 4881( ،م)ملوافقات  ،الطبعة الولى ،دراسة وتحقيق :أبو
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،م.د .دار ابن عفان ،ج۱ص.۵۵۶

فالن! لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام
األرض؟
فقال :أم وهللا ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم .قال :فحملت به حتى أتيت نبي هللا صلى هللا عليه
وسلم فأخبرته ،قال :فدعاه ،فقال له مثل ذلك ،وذكر أنه يرجو له
في أثره األجر .فقال النبي صلى هللا عليه وسلم :إن هللا ما
احتسبت)12(.
فالجواب أن نقول:
أوال :إن هذه أخبار آحاد في قصية واحدة ال ينتظم منها استقراء
قطعي ،والظنيات ال تعارض القطعيات ،فإن ما نحن فيه من قبيل
القطعيات)13(.
وثانيا :إن هذه األحاديث ال دليل فيها على قصد نفس المشقة،
فالحديث األول قد جاء ما يفسره ،فإنه زاد فيه( :وكره أن تعرى
المدينة قبل ذلك ،لئال تخلو ناحيتهم من حراستها))14(.
وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان أوال نازال بالعقيق ،ثم نزل
إلى المدينة وقيل له عند نزوله العقيق :لم تنزل العقيق فإنه يشق
بعده إلى المسجد؟ فقال :بلغني أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
يحبه ويأتيه ،وأن بعض األنصارأرادوا النقلة منه إلى قرب
المسجد ،فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم " :أما تحتسبون
آثاركم " ،فقد فهم مالك أن قوله " :أما تحتسبون آثاركم " (.)15
ليس من جهة إدخال المشقة ،ولكن من جهة فضيلة المحل المنتقل
عنه .وأما حديث ابن المبارك فإنه حجة من عمل الصحابي إذا
صح سنده عنه ،ومع ذلك فإنما فيه اإلخبار بأن عظم األجر ثابت
لمن عظمت مشقة العبادة عليه ،كالوضوء عند الكريهات ،والظمأ
والنصب في الجهاد ،فإذن اختيار أبي موسى رضي هللا عنه
للصوم في اليوم الحار كاختيار من اختار الجهاد على نوافل
الصالة والصدقة ونحو ذلك ،ال أن فيه قصد التشديد على النفس؛
ليحصل األجر به ،وإنما فيه قصد الدخول في عبادة عظم أجرها؛
لعظم مشقتها ،فالمشقة في هذا القصد تابعة ال متبوعة ،وكالمنا
إنما هو فيما إذا كانت المشقة في القصد غير تابعة ،وكذلك حديث
األنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد ،وإنما فيه دليل
على قصد الصبر على مشقة بعد المسجد ليعظم أجره ،وهكذا
سائر ما في هذا المعنى.
وأما شأن أرباب األحوال ،فمقاصدهم القيام بحق معبودهم ،مع
اطراح النظر في حظوظ نفوسهم ،وال يصح أن يقال :إنهم قصدوا
مجرد التشديد على النفوس واحتمال المشقات ،لما تقدم من الدليل
عليه ،ولما سيأتي بعد إن شاء هللا.
وثالثا :إن ما اعترض به معارض بنهي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم الذين أرادوا التشديد بالتبتل ،حين قال أحدهم :أن نفرا من
أصحاب النبي  -صلى هللا عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى هللا
عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم ال أتزوج النساء وقال
بعضهم ال آكل اللحم وقال بعضهم ال أنام على فراش فحمد هللا
وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام
() 12املنذري  ،عبد العظيم  4891(،م) مختصر صحيح مسلم «لإلمام أبي الحسين مسلم
بن الحجاج القشيري النيسابوري ،الطبعة :السادسة ،لبنان  :بيروت،املكتب
اإلسالمي،ج۱ص.۷۱
( )13الشاطبي  ،إبراهيم بن موس ی 4881( ،م)املوافقات ،الطبعة الولى ،دراسة وتحقيق :أبو
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،م.د .دار ابن عفان ،ج۱ص.۵۵۶
() 14صهيب ،عبد الجبار ،) ۵۱۱۱( ،الجامع الصحيح للسنن واملسانيد،ط.د .م.د.د.د.
ج۷ص.۵
( )15ابن عساكر  ،ثقة الدين 1000( ،م)معجم الشيوخ  ،الطبعة :الولى  ،دمشق دار
البشائر ،ج۵ص.۶۱۵
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ثالثا :ان کان ممکنا ان يدورالمؤتمرات والندوات للعامة الناس
الن هذا العلم مفيد جدا ولکن فی الحقيقة اليفهم جيلنا الحاضر.
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