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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 �هاصحأآله و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمین
  أجمعین.

مما  ًئاوشیالمسألة هل هو نهٌي عن ضده أو ال؟ ذ�رنا رأس  ،األمر �الشيءمسألة ما زلنا في 
فالعیني من األسئلة التي أوردها وأجاب عنها �عادته في آخر شرح  ،یتعلق بها من �الم العیني

ا  ولیس ،كل حدیث معلوم أن هذا في الر�ع األول، أما في ثالثة األر�اع الباقیة شرح مختصر جد�
ن وهذه میزة العیني في الر�ع األول فیه شيء من البسط والتفصیل وحس ،فیه شيء من هذا

ادة ر�ع األول، وهذه جرت علیها عوأما ثالثة األر�اع األخیرة فمستواه أقل �كثیر من ال ،الترتیب
یًئا شثم تفتر هذه الهمم  ،والهمم قو�ة في أول األمر ،ّل المؤلفین أنهم یهتمون في أوائل الكتبجُ 
 قول في الفاتحةا في أواخر الكتب، وتجد الُمفسر یبسط الیًئا إلى أن �كاد الجهد �ضعف جد� فش

 .راح شراح الحدیث، وهذا هو الكثیر الغالبو�ذلك الشُّ  ،ثم �عد ذلك �خفف ،والبقرة وآل عمران
لر�ع نسبة الشرح �النسبة للعیني الر�ع األول إلى الر�ع األخیر وال خمسة �المئة، والذي قبله اف 

النسبة ف ،�ع الثاني عشر�ن �المئةالذي قبله عشرة �المئة �النسبة للر�ع األول، والر�ع الذي قبله الر 
لیست متناسقة، �ثیر من المطالب تكون قد تقدمت قل مثل هذا في التفاسیر هذا �ثیر في 

لكن إذا نظرت إلى فتح الباري وجدته على طر�قة متناسقة بنَفس واحد �شرح الحدیث  ،التصانیف
فهو یوزع المباحث على الكتاب ما  ،األول بنفس النَفس الذي شرح �ه الحدیث األخیر ال �ختلف

 . ا في أوائل الكتاب و�ترك الباقي�حشده
ثم  ،تجد اإلنسان �أتي إلى العمل وهو في نشاط وقوة وحماس یتعب علیه ،النفوس والهمم تضعف

وقد �كون هناك مؤثرات تستدعیه إلى ذلك مثل أن �كون الكتاب أصله لدرس  ،�عد ذلك �سترخي
ن، �عني یتصورون و�طالبونه �االختصار مثل ما نسمع من �عض اإلخوا ،ثم تضُعف همة الطلبة

أظن أن هذا ضرب من المستحیل، فالعیني یورد أسئلة  ،�سیر على هذه الطر�قةأن شرح البخاري 
فمن هذه األسئلة �النسبة لحدیث ابن عباس  ،في شرح في آخر شرح �ل حدیث في أوائل الكتاب

فما  ،ما قیل ال تشر�وا نهي ،: الثامن: ما قیل ال تشر�وا نهيفي قصة هرقل مع أبي سفیان قال
ألنه قال: ال تشر�وا في جواب: �م �أمر�م؟ أو  ؛فما معنى ذلك إذ ال �قال له أمر ؟معنى ذلك

 �ماذا �أمر�م؟ �ماذا �أمر�م؟ 
 الجواب مطابق، قال: اعبدوا هللا وال تشر�وا �ه شیًئا اعبدوا هللا وحده وال تشر�وا �ه شیًئا. اعبدوا هللا

إن األمر �الشيء نهٌي عن  :فكیف �كون من المأمور �ه إال إذا قلنا ،لكن ال تشر�وا هذا نهي
وعدم اإلشراك مأمور  ،والنهي عن الشيء أمٌر �ضده، قال: أجیب �أن اإلشراك منهٌي عنه ،ضده

یني: هذا �ه مع أن �ل نهي عن شيء أمٌر �ضده، و�ل أمٍر �شيٍء نهٌي عن ضده، �قول الع
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الموضع فیه تفصیل، هذا الموضع فیه تفصیل �قول: ال نزاع في أن األمر �الشيء نهٌي عن ترك 
ذلك الشيء نهٌي عن ترك ذلك الشيء �عینه، إذا قیل: صم أو صِل ال شك أن هذا األمر هو 

وقوله: صم، ال  ،نهٌي عن ترك الصالة وعن ترك الصیام المأمور �ه، المندرج تحت قوله: صل
زاع في أن األمر �الشيء نهي عن ترك ذلك الشيء �التضمن نهي تحر�م إن �ان األمر للوجوب ن

لوجوب فإذا قال: صم یلزمه أال یترك الصیام. وذ�رنا ما بین أمر ا، ونهي �راهة إن �ان للندب
ألنه قال: أو نهي �راهة �ان للندب،  ؛االستحباب فال �ستلزم الكراهة وأن ضده التحر�م، وأما نهي

 .أمر االستحباب ال �ستلزم تر�ه الكراهة
عل فو�ن لم �قم هل  ،في المسجد إن قام �صلي ر�عتین فعلى مندوً�ا الو أن إنساًنا جالسً  :وقلنا 

لكنه فعل خالف األولى، األولى أن �صلي، �المقابلة في الحدود في  ا،مكروًها؟ ما فعل مترو�ً 
ا مالواجب فلكن في تعر�ف المكروه والمندوب  ،لواجب والمحرم فیه مقابلة فیه تمام مقابلةتعر�ف ا

 ثاب على تر�ه و�أثم �فعله، المكروه مایثاب على فعله و�عاقب على تر�ه، والمحرم �الضد ما یُ 
 .یثاب على فعله وال �أثم بتر�ه

 طالب:...
ثم ثم �فعله، والمندوب یثاب على فعله وال �أنعم، المكروه یثاب على تر�ه یثاب على تر�ه وال �أ

و وضد المحرم أ ،إن ضد المكروه أو ضد المندوب المكروه :بتر�ه فالتقابل موجود، لماذا ال �قال
 ضد الواجب المحرم، والتقابل ظاهر من الحدین. :ضد الواجب المحرم؟ �عني هذا قیل

 طالب:...
 .مثًال بدون ده المباح وهو الجلوس له أكثر من ضد، قد �ضا

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
فإن �ان نهي تحر�م إن �ان األمر للوجوب ونهي �راهة إن �ان للندب، و�ذا أطلقت  :ألنه قال

�عني إذا ذ�رت مع التحر�م تمحضت  ،إذا أطلقت في مقابل التحر�م ،الكراهة في مقابل التحر�م
 .�رت مع التحر�مو�ذا ذ�رت �مفردها احتملت األمر�ن، وهنا ذ ،في التنز�ه

ال نزاع في أن األمر �الشيء نهي عن ترك ذلك الشيء �التضمن نهي تحر�م إن �ان األمر  
یلزمه أال یترك الصیام، و�نما النزاع في أن  ،صم :إن �ان للندب فإذا قال ،للوجوب ونهي �راهة

عنى أن �ماألمر هل هو نهي عن ضده الوجودي مثًال قولك: اسكن هو عین قولك: ال تتحرك 
عبارتان إلفادة معنى واحد الفتكون  ،سكن عین ما ُعبر عنه بال تتحركاالمعنى الذي ُعبر عنه �

أم ال؟ �عني مثل ما ذ�رنا �النسبة لرجل المرور إذا قال: قف! لصاحب السیارة قف، ثم مشى 
 ؛ال تتحرك :ل له ال تتحرك، قال: ال �هللا ما قال ليئإني قا :وتر�ه، وذهب �ه إلى المر�ز وقال
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د الواقع، قال له: قف، ولما لكن �أتي �ما �فی ،قال م قد ینسى ماألن المتكل ؛ألنه حافظ ما قیل له
أم هل �مینه بّرة  ،ال تتحرك :�هللا ما قال لي :ال تتحرك ومشى وتر�نا، قال :المر�ز قال لهراح 

 فاجرة؟
 طالب:...

�ستلزمه  :فاجرة �مینه، والذین �قولون  إن عین النهي هذا ال شك أنه :ال، هم الذین �قولون 
 و�قتضیه و�تضمنه هذا شيء آخر.

 طالب:...
على �ل حال مثل ما عندنا هنا، �قول: و�نما النزاع في أن األمر هل هو نهي عن ضده 

ال تتحرك �معنى أن المعنى الذي عبر عنه �اسكن عین  :اسكن عین قولك :الوجودي مثًال قولك
 .إنها عین :فتكون العبارتان إلفادة معنى واحد أم ال؟ �قول ،ما عبر عنه بال تتحرك

 طالب:...
هو عینه، �عني هل مراده �عینه  :ن من أهل العلم من قالأالكالم �قیة  وستأتيعین،  :هو �قول

�لمتان متغایرتان  اتانال تتحرك ه ،اسكن ،إنه نفس الحروف :نفس الحروف؟ ال، ما أحد �قول
حیث المعنى صحیح، فیه النزاع ال في أن صیغة اسكن عین صیغة  لكن من ،من حیث الحروف

ال تتحرك فإنه ظاهر الفساد لم یذهب إلیه أحد؛ ألن الحروف التي ُركِّبت منها اسكن غیر 
هذا ما أحد �قول �أن هذا عین هذا، فذهب �عض الشافعیة  ،التي ُركب منها ال تتحركالحروف 

معنى �الشيء عین النهي عن ضده �المعنى المذ�ور �الأن األمر أوًال والقاضي أبو �كر 
 .المذ�ور

 طالب: ..........
 .ال، عین �المعنى المذ�ور 

 طالب:...
المراد �الحروف  ،�قرر المعنى، هذا الكالم الذي هو ظاهر الفساد لم یذهب إلیه أحد ایأتي مس

ذهب �عض الشافعیة والحروف التي ُركب منها ال تتحرك، ف ،التي ُركب منها قف أو اسكن
�عني الذي  ،أن األمر �الشيء عین النهي عن ضده �المعنى المذ�ورأوًال والقاضي أبو �كر 

ال أم یتصور مثل هذا  ،والذي لم یذهب إلیه أحد ،الذي هو ظاهر الفساد ،أشار إلیه قر�ًبا
أن األمر �الشيء عین النهي عن ضده �المعنى المذ�ور، الذي قال  فذهب :یتصور؟ ألنه قال

وهو ظاهر الفساد لم یذهب إلیه أحد،  ،ال في صیغة اسكن عین صیغة ال تتحرك هألن ؛فیه النزاع
مة ألن تر�یب الكلمة غیر تر�یب الكل ؛لكن هذا ال �مكن أن �قول �ه عاقل ،أوًال ولذلك ذهب إلیه 

 .والحروف غیر الحروف
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أنه ال حكم لكل واحد منهما في إلى وقال القاضي آخًرا و�ثیر من الشافعیة و�عض المعتزلة  
بل هو مسكوت عنه �عني األمر ال عالقة له �النهي والنهي ال عالقة له �األمر،  ،ضده أصالً 

�عني لم  ،ولم یتجاوز ،األمر �الشيء عین النهي عن ضده أو �ستلزمه :ومنهم من اختصر فقال
النهي عن الشيء عین األمر  :إلى العكس، ومنهم من تجاوز إلى الجانب اآلخر وقال یتجاوز

وهو مذهب عامة العلماء الحنفیة وأصحاب  :�ضده أو �ستلزمه، وقال أبو �كر الجصاص
أن األمر �الشيء نهي عن ضده إن �ان له ضد واحد �األمر �اإل�مان  ،الشافعي وأهل الحدیث

و�ن �ان له أضداد �األمر �القیام له أضداد من القعود الر�وع والسجود  ،نهي عن الكفر
طولنا حول هذا الكالم الدرس �ه نهًیا عن جمیع أضداده �لها،  واالضطجاع �كون األمر

 الماضي.
 طالب:...

 ؟أي
 طالب:...

 .االعیني، تر�ت سطرً  �الم هذا من
ین النهي عن ضده األمر �الشيء ع أنأوًال �قول: فذهب �عض الشافعیة والقاضي أبو �كر  

، هذا موجود، وقال القاضي آخًرا و�ثیر من الشافعیة و�عض المعتزلة إلى أن �المعنى المذ�ور
األمر �الشيء إلى أن األمر �الشيء نعم هذه الجملة الساقطة، �ستلزم النهي عن ضده ال أنه 

 �اقي المعتزلة إلى أنه المعتزلةعینه إذ الالزم غیر الملزوم، وذهب إمام الحرمین والغزالي و 
، و�اقي المعتزلة أنه ال حكم لكل واحد نعم�عني نقلت تر�ت ما بین لفظي المعتزلة  ،المعتزلة

األمر  :منهما �ضده أصًال، وهو مسكوٌت عنه بل هو مسكوٌت عنه، ومنهم من اقتصر فقال
 .هذا محل النقص انتهینا منه ،�الشيء عین النهي عن ضده

یث أن وهو مذهب عامة العلماء الحنفیة وأصحاب الشافعي وأهل الحد :وقال أبو �كر الجصاص 
األمر  �األمر �اإل�مان نهي عن الكفر ؛�ان له ضد واحد األمر �الشيء نهي عن ضده إذا

رتبة اآلن عندنا اإل�مان الذي هو الم ،و�ن �ان له أضداد �األمر �القیام �اإل�مان نهي عن الكفر،
 �عني هل األمر �اإل�مان �ستلزم األمر �اإلحسان واإلسالم؟ أو ال؟  ،یاالعل

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
مر لكن هذه األلفاظ الثالثة اإلسالم واإل�مان واإلحسان إذا أُ  ،نعم. هذا األصل من حیث التقعید

 أسلم تسلم �عني ال تؤمن؟ �عني ما یلزمه أن یؤمن؟ :إذا قیل لهرقل ،بواحد منها
 لب:...طا
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 كیف؟ 
الم أسِلم فمعناه أسلم اإلس :إذا وجد واحد من هذه المراتب الثالث �كفي، إذا قیل :ال، أنا أقول

 :هلأسلم نقول  :و�ال لما اكتفینا �قولنا ،ي فیه اإل�مان الكامل وفیه اإلحسان الكاملذالكامل ال
 .�ثیرة مع أن اإلحسان له معانٍ  ،أحسن

األمر �اإل�مان نهي عن الكفر، و�ن �ان  ،على �ل حال قال: �األمر �اإل�مان نهي عن الكفر 
ا له أضداد من القعود الر�وع والسجود واالضطجاع �كون األمر �ه نهیً  له أضداد �األمر �القیام
 . األمر �القیام.عن جمیع أضداده �لها

 طالب:...
 ین؟ أالكمال الواجب �جب علیه، 

 إلى األعلى؟أم لكن إذا واحد تدعوه إلى األدنى ، نعم
 طالب:...
 األعلى.

 طالب:...
على �ل حال داللة �ل واحد منهما على اآلخر معروفة، نعود إلى مسألتنا، و�ن �ان له أضداد 

ع كاألمر �القیام له أضداد من القعود والر�وع والسجود واالضطجاع �كون األمر �ه نهًیا عن جمی
 م؟معنى ق ماال؟ أم هل قولنا: قم �عادل قولنا: قف أو ال؟ هل �عادل  ،قم :إذا قیل، أضداده �لها

 طالب:...
جالس في واحد �عني لو مثًال  ،غیر قف ،هذا اقعد، القعود من االضطجاع القیام ،هذا اقعد

ثم ما قام ما وقف، ابتعد عنه،  ،قم :وقیل له ،ألنه دخل شخص أكبر منه ؛مجلس وقیل له: قم
 �كون نهًیا عن :قف ال بد أن �قف على قدمیه، قال �عضهم :ما امتثل؟ لكن إذا قیل لهأم امتثل 

 عندك؟  ماذا ،واحد منها من غیر تعیین
 طالب: .........

لكن ما الذي �عینه؟ �كون  ،المقصود من غیر تعیین لواحد من هذه األضداد .هي من غیر عین
عنه على اإلبهام، ثم �طلب تعیینه، وفّصل �عضهم بین األمر  اإلبهام، �كون منهی� اعلى 

�اإل�جاب واألمر �الندب، وفّصل �عضهم بین األمر �اإل�جاب واألمر �الندب فقال: أمر اإل�جاب 
وأمر الندب ال �كون  ،�كون نهًیا عن ضد المأمور �ه وعن أضداده لكونها مانعًة من ِقبل الموجب

مثل  ،فكانت أضداد المندوب غیر منهي عنها ال نهي تحر�م وال نهي عن وال نهي تنز�ه كذلك،
نه ال یلزم من ترك المندوب الوقوع في الكراهة، من لم �فّصل جعل أمر الندب أما أشرنا سا�ًقا 

نهًیا عن ضده نهي ندب حتى �كون االمتناع عن ضد المندوب مندوً�ا �ما �كون فعله مندوً�ا، 
لنهي عن الشيء فأمر �ضده إن �ان له ضد واحد �اتفاقهم، وأما النهي عن الشيء فأمر وأما ا
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�ضده إن �ان له ضد واحد �اتفاقهم �النهي عن الكفر أمر �اإل�مان و�ن �ان له أضداد فعند 
ا �األضداد �لها، النهي عن الكفر أمر �اإل�مان �عض الحنفیة و�عض أصحاب الحدیث �كون أمرً 

ضداد فعند �عض الحنفیة و�عض أصحاب الحدیث �كون أمًرا �األضداد �لها، �ما و�ن �ان له أ
في جانب األمر وعند عامة الحنفیة وعامة أصحاب الحدیث �كون أمًرا بواحد من األضداد غیر 

وذهب �عضهم إلى أنه  ،عین �عني غیر متعین، وذهب �عضهم إلى أنه یوجب حرمة ضده
 الفرق بین القولین؟ ماعلى حرمة ضده،  یدل :یوجب حرمة ضده، وقال �عضهم

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 یدل على حرمة ضده. :ذهب �عضهم إلى أنه یوجب حرمة ضده، طیب وقال �عضهم

 طالب:...
 النهي؟أم یوجب حرمة ضده، هذا األمر 

 طالب:...
یدل على حرمة ضده، القول �ونه یوجب دلیل على أن  :النهي یوجب حرمة ضده، وقال �عضهم
یدل إنه �ستلزم. وقال �عض الفقهاء: یدل على �راهة  :األمر هو عین النهي عن ضده، وقوله

ال تقابل بین الواجب والمحرم، إذ قد �قابل الواجب المكروه،  هألن ؛ضده، یدل على �راهة ضده
 .یدل على �راهة ضده :قال �عض الفقهاء

 ...طالب:
على تحر�مه �النهي الصر�ح  معنى هذا؟ أن ما ُنصَّ  مایدل على �راهة ضده  :قال �عض الفقهاء

ال �ساو�ه ما دل على المنع منه النهي عن ضده، �عني هل قولنا: قم، في داللته على ال تقعد 
مثل التنصیص على ال تقعد؟ ومن هنا أخذ �عض الفقهاء أن أخذ النهي عن الضد من مجرد 

 ر �ضده أقل من التنصیص علیه �الصیغة التي تقتضي النهي وهي ال تفعل.األم
 طالب:...

 والكالم �له في الضد.
 طالب:...

قف، هل داللة قف على المنع من القعود واالضطجاع والر�وع  :قیل له اال، أنت تصور شخًص 
�عني أقرب إلى الوقوف وهو أقل في النهي  ه،والسجود على درجة واحدة؟ أو أن الر�وع أقل من

فهو  اما هو بواضح؟ ألنه أقرب إلى االمتثال هذا ما دام راكعً أم من القعود والسجود؟ واضح 
أقرب إلى االمتثال، فالنهي المأخوذ من من األمر �ضده یتفاوت، أضف إلى ذلك أن أن الصیغة 
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كونها تؤخذ من الضد ال �التنصیص ال الصیغة التي تدل على التحر�م النص فیها ال تفعل، ف
 .شك أنها أقل من التنصیص

المقیسة علیها و�ین المسألة ولذلك �فرقون بین المسألة التي ینص على منعها �عینها، و�ین  
ع ن الممنو إاألصلیة وما یتفرع عنها، ولذلك �قولون: المسألة المأخوذة من قاعدٍة تشمل المسألة 
ي في المسائل المنصوص علیها ال یبیحها إال الضرورة، والممنوع �عن ،المحرم �النص ،�النص

لى دل ع ،�األقیسة والقواعد العامة تجیزها الحاجة. فدل على أن الممنوعات والمنهي عنها متفاوتة
د ال تفعله ما هو مثل ما أخذ من قواع :�عني ما نص الشارع على منعه �عینه وقیل ،أنها متفاوتة

شيء من  هأو أخذ من أمر �ضدها، ولذلك هذا القول فیه ُ�عد، فی ،المسألةعامة تندرج تحت هذه 
 .وجه أخذ الكراهة من األمر �الضد ،لكنه خالف قول الجمهور، وهذا وجهه ،الدقة

 طالب:...
 ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب.

 طالب:...
 أمر �جمیع مستلزماته.

 طالب:...
 صح.

 طالب:...
�كون في قوتها المسائل الملحقة  ،و�نهى عنها ،�قصد هذه الجزئیة �عینهالكن هل �ون الشارع 

 بها؟ ال.
 طالب:...

ولذلك ما �ستغنى �أحدهما عن اآلخر، ما �ستغنى �أحدهما عن اآلخر، وقال �عضهم: یوجب 
 كراهة ضده �عني مثل المسألتین الجملتین اللتین تقدمتا. ومختار القاضي أبي ز�د وشمس األئمة

 اإلسالم، من �میزهم لنا؟ وفخر 
ن و ، فخر اإلسالم البزدوي، البزدوي، معروف�د الدبوسي، وشمس األئمة السرخسيالقاضي أبي ز 

من مشاهیر الحنفیة، �لهم من مشاهیر الحنفیة، ومختار القاضي أبي ز�د وشمس األئمة وفخر 
على �راهة ضده  یدل :اإلسالم ومن تا�عهم أنه �قتضي �راهة ضده، �قتضي قال �عض الفقهاء

�قتضي �راهة ضده، والنهي عن الشيء یوجب  :یوجب �راهة ضده، وقال هؤالء :وقال �عضهم
أن �كون ضده في معنى ُسنَّة مؤ�دة، �عني في مقابل األمر �الشيء یدل أو �قتضي �راهة ضده، 

�النسبة قالوا: والنهي عن الشيء یوجب أن �كون ضده في معنى ُسنَّة مؤ�دة. ومأخذه ما ذ�رنا 
 في عدم تقابل اإل�جاب مع التحر�م. 
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: األمر �الشيء نهي عن ضده من حیث -رحمه هللا-بن قدامة في الروضة لإلمام الموفق 
المعنى فأما الصیغة فال، األمر �الشيء نهي عن ضده من حیث المعنى فأما الصیغة فال فإن 

 طلب القیام هل هو �عینه طلب ترك و�نما النظر في المعنى وهو أن ،قم غیر قوله ال تقعد :قوله
 .القعود؟ إلى آخره

 -�قول الشنقیطي ،في مذ�رته على الروضة -رحمة هللا علیه-الشیخ محمد األمین الشنقیطي  
في مذ�رته على الروضة: األول أن األمر �الشيء هو عین النهي عن ضده، اعلم  -رحمه هللا

أن �ون األمر �الشيء نهي عن ضده فیه ثالثة مذاهب: األول أن األمر  ،أن �ون الشيء
اسكن مثًال السكون المأمور  :�الشيء هو عین النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمین قالوا

فاألمر  ،أ�ًضافهو إًذا عین النهي عن الحر�ة  ،�ه فیه المأمور �ه فیه هو عین ترك الحر�ة
عنه،  حر�ة، قالوا: وشْغُل الجسم فراًغا هو عین تفر�غه للفراغ الذي انتقل�السكون هو النهي عن ال

ن موشْغل الجسم فراًغا هو عین تفر�غه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عین القرب 
 المشرق، وهو �اإلضافة إلى المشرق قرٌب و�لى المغرب ُ�عٌد.

 طالب:...
، هذا قول جمهور المتكلمین تعرف أنت هذا �الم الموفق�عني �اللفظ ال، ، الصیغة ال، نعم

، قالوا: اسكن مثًال السكون المأمور �ه فیه هو عین ترك مذاهب المتكلمین في الكالم معروف
 :فاألمر �السكون هو النهي عن الحر�ة، قالواأ�ًضا فهو إًذا عین النهي عن الحر�ة  ،الحر�ة

ن والبعد من المغرب هو عین القرب م ،وشغل الجسم فراًغا هو عین تفر�غه للفراغ الذي انتقل عنه
المشرق، وهو �اإلضافة إلى المشرق قرب و�لى المغرب �عد، قالوا: ومثل ذلك طلب السكون فهو 

�ه  أمورو�لى الحر�ة نهي، والذین قالوا بهذا القول اشترطوا في األمر �ون الم ،�النسبة إلیه أمر
أما إذا �ان غیر معین �األمر بواحد من  .معیًنا، و�ون وقته مضیًقا، ولم یذ�ر ذلك المؤلف

 خصال الكفارة فال �كون نهًیا عن ضده، فال �كون نهًیا عن ضده، فال �كون في آ�ة الكفارة نهيٌ 
م مثًال، لجواز ترك اإلعتاق من أصله والتلبس �ضده والتكفیر �اإلطعا ؛عن ضد اإلعتاق مثالً 

 ،هومهن �ما قلنا ال �النظر إلى مفن، أو المعیِّ وذلك �النظر إلى ما صدقه أي فرد أي فرده المعیَّ 
 ،ةألحد الدائر بین تلك األشیاء، ومأمور �ه بواحد من هذه الخصال على التخییر بین الثالثوهو ا

ِمْن  َساِكینَ ْطَعاُم َعَشَرِة مَ إِ {ثم على الترتیب مع الصیام، وهي على التخییر بین الثالثة �فارة ذلك 
ى التخییر، هذه عل] ٨٩لمائدة: ا[سورة  }َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلیُكْم َأْو ِ�ْسَوُتُهْم َأْو َتْحِر�ُر َرَقَبةٍ 

 .}َفَمن لَّْم َ�ِجْد َفِصَیاُم َثَالَثِة َأ�َّامٍ {
اآلن هل األمر �اإلطعام نهي عن ضده وهو عدم اإلطعام مع وجود ما �قتضي عدم تعین  

فإن األمر حینئذ  :غیر الزم، �قولأ�ًضا إًذا ضده  ،ألن المأمور �ه غیر متعیِّن ؛المأمور �ه؟ ال
�عني یبقى على اإلبهام نهي �عني عما �ختاره المكلف، من هذه  ،نهي عن ضد األحد الدائر
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ع فال �كون  ،فیها، وهو وضده هو ما عدا تلك األشیاء المخیر بینهاالمخیر  و�ذلك الوقت الُمَوسَّ
بل �جوز التلبس �ضدها  ،األمكر �الصالة في أول الوقت نهًیا عن التلبس �ضدها في ذلك الوقت

 في أول الوقت وتأخیرها إلى وسطه أو آخره �حكم توسیع الوقت. 
كلمین أن قول المت ،�هللا أعلم ،الذي �ظهر ،�هللا أعلم ،لذي �ظهر: ا-عفا هللا عنه-قال ُمقیِّده 

ن األمر �الشيء هو عین النهي عن ضده، مبنٌي على زعمهم الفاسد إومن وافقهم من األصولیین 
أن األمر قسمان: نفسي ولفظي، وأن األمر النفسي هو المعنى القائم �الذات المجرد عن 

النفسي عند قول هرقل: فقال للترجمان فقلت له: سألتك عن الصیغة، وسیأتي الكالم في األمر 
فكذلك الرسل تبعث في نسب... وسألتك هل قال أحد منكم هذا  ،نسبه فذ�رت أنه فیكم ذو نسب

 القول؟ فذ�رت أن ال، فقلت: لو �ان أحد قال لمن؟ 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 هم �ستدلون و�ستغلون مثل هذه األلفاظ المجملة.، نعم
 طالب:...

ما �عد رد إلى اآلن، هو اآلن في نفسه �قول نعم، لكن هل فیه ما �منع أن �كون نطق �ه لبعض 
 مقر�یه؟ هذا سیأتي �عد إن شاء هللا عند شرح هذه الجملة.

 طالب:...
ما �عد خاطبه، سألتك فقلت قبل ما �كلمه شوف: فقلت: لو �ان أحد قال هذا القول قبله  ،ال

لكنه أبرز هذا الخطاب ألبي  ،�خاطب أ�ا سفیانما هو رجل �أتسي �قول قیل قبله،  :لقلت
ره في نفسه أوًال   .وسیأتي ما فیه إن شاء هللا تعالى ،ثم أبرزه ألبي سفیان ،سفیان، زوَّ

  ..�هللا أعلم. ،: الذي �ظهر-رحمة هللا علیه-�قول الشنقیطي  
من یتعاطى هذا الفن وهو ال �عرف خفا�ا ما عند  ، �خالف-رحمة هللا علیه-وهذه میزة الشیخ 

من ألنه ما فهمه أصًال وال فهم ما بني علیه، و  ؛ألنه قد ینقله من غیر رو�ة و�قرره ؛المخالفین
لة هنا یؤتى طالب العلم في الخلل في التحصیل، ال بد أن تكون اآللة متكاملة ال بد أن تكون اآل

متكاملة، على هذا ما �طالب �ه �عض الناس تالفًیا لهذا القصور من دراسة علم الكالم مثًال 
من بناء  -جل وعال-في شروحهم وتفاسیرهم لكالم هللا  والمنطق لنكون على بینة مما یدسونه لنا

على قواعد قعدوها وأصول أصلوها وهي تخالف ما علیه سلف هذه األمة وأئمتها، هذا مطلب وله 
تدرس الكتب �تب العلم في الفنون  تر�د أنألنك  ؛له حظ من النظر رواج وله حظ من النظر

ن ألحل في تجر�د العلوم مما دخل إلیها أو أن الحل هل اف ،وهذا العلم دخل شئنا أم أبینا ،كلها
 نعرف ما في هذه الكتب لنفندها؟ 
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ن منه ألن ُجّل المتعلمین قد ال �فهمو  ؛أما �ون جمیع المتعلمین یلزمون بتعلم الكالم والمنطق فال
وقد �فهم البعض منه شیًئا �ستقر في ذهنه ُشبه ال �ستطیع الجواب عنها، وقد �ستفید  ،شیًئا

وما �ل أحٍد �جید السباحة فیه، و�م من رؤوس  ،ألن هذا العلم �حر ؛البعض و�خرج منه سالًما
ثم �عد ذلك تورط وعجز أن �خرج، من مثل شیخ اإلسالم  ،أهل الكالم دخل بنیة صالحة صادقة

أ وهذا هو الواقع في �تبه، وتقر  ،الذي عرف علم الكالم أكثر من أهل الكالم -رحمه هللا تعالى-
نَّة ي منهاج ف أجزم �أنها �النسبة لكثیر من  ،في المجلد األول أكثر من ثالثمائة صفحةالسُّ

المبتدئین حتى �ثیر من المنتهین، حتى �عض المتخصصین في  :المتعلمین طالسم، وال أقول
نتقل إلى الجزء السادس من هذا الكتاب فیه أكثر من نصفه �ذلك، فضًال عن درء االعقائد، ثم 

 .العقل والنقل ونقض التأسیستعارض 
ه �شیخ اإلسالم دخل في هذا البحر، ورّد علیهم من �المهم، وهذا من أقوى المعاول التي ُتهَدم  

 لكن یرد علیهم من ،األصول المخالفة للكتاب والُسنَّة، �عض الناس یتصدى للرد على المخالفین
ع حتى تأتي له من �تبه وتنقض هذه كتب شیخ اإلسالم، هل المخالف �قنع �شیخ اإلسالم؟ ما �قن

لكن  ،الطر�قة المنهجیة لهدم المذاهب المخالفة، وعلى هذا یلزمك أن تتعلم ما عندهم من أصول
بن ن تعلم المنطق حرام، فاإ :ال �قال هذا �النسبة لعموم المتعلمین، حتى قال جمع من أهل العلم

 لماوقاال قوم ینبغي أن �ع       الصالح والنواوي حرما 
ز تقبل �المهم أو تترك العلم �له، �عني ما عندك ما تمی ،ألنك ما تستطیع أن تتعامل مع �المهم

ألنك ما فهمت أصًال، و�أتي قول یدخل في ذهنك، و�قبله عقلك،  ؛�ه بین الحق والباطل عندهم
ه ءناعلى قواعد ال ترتضیها، وال تستطیع أن تدرك ب الكن إذا فتشت فیه وأوغلت النظر وجدته مبنی� 

ج لئال ُیزّ  ؛تحتاج إلى نظر عمیقالمسألة على هذه القواعد إال �معرفة تلك القواعد، وال شك أن 
وال  ،�آالف المتعلمین في هذا البحر ثم ال �ستطیعون الخروج منه، �عني المطالبة العامة خطأ

ن أظرة المخالفین أو الرد علیهم، األمر الثاني: أنه ال بد �مكن أن یؤهل جمیع طالب العلم لمنا
من ینوي الدخول في هذه البحار أن �كون �عد تمكنه من عقیدة السلف، وقراءة الكتب التي 

 ثم یدخل في ا،ُصنفت في هذا الباب من ِقبل األئمة الموثوقین، ما �كون تحصیله للعقیدة مهزوزً 
 .هذا قابل ألي شبهة ،هذا البحر

 للهم صل وسلم على عبدك ورسولك.ا
إنه  :في الجزء التاسع من الفتاوى الذي خصصه للمنطق قال -رحمة هللا علیه-شیخ اإلسالم 

نه ال إ :�عني مثل ما جاء في حدیث أم زرع، وقال في موضع ،لحم جمٍل غث، على رأس جبل
م، إلیه أنت �ا شیخ اإلسالطیب احتجت  ،�حتاج إلیه الذ�ي، وال �ستفید منه الغبي، ال �حتاج إلیه

 .احتجت إلیه
 طالب:...
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نقض المنطق، ولذلك  -رحمه هللا-وقد ألف شیخ اإلسالم  ،لنقضه ،لنقضه ؛هو إنما الحاجة إلیه
�عض من یواجه مثل هذه الدعوات لتقر�ر هذا الفن �قول: نقبله �اسم نقض المنطق �عني ال 

ولذا  ،تقر�ر المنطق، �عني شیخ اإلسالم �یف استطاع أن یرد على المخالفین إال �معرفة سالحهم
 �قول ابن القیم: 

 هم نحو الحضیض الدانيا أرد              همومن العجیب أنه �سالح
فضًال عن �ونه یرد، �عني جرى �ثیٌر من من  ،الذي ال یتعلم هذه العلوم �صعب علیه أن �فهم 

الم، شیوخنا أنهم إذا أرادوا الرد على المخالفین ردوا من �تب شیخ اإلسالم، ما �قنعون �شیخ اإلس
ك، عون �كتبهم و�تب أئمتهم، ولذلك اتجه الناس إلى ذلشیخ اإلسالم إمام وعلى العین والرأس، �قن

 قبل أن یناظر الرافضة �قرأ في �تبهم، وقبل أن یناظر المعتزلة �قرأ في �تبهم، قبل أن یناظر
 .اإل�اضیة �قرأ في �تبهم، و�رد علیهم من �تبهم

 طالب:...
مساجد المسلمین �هللا ائت المسجد من  :ما نقول ،نعم هذا في حال السعة، في حال السعة

ر مذهب أهل  نَّةواشرح �تب المبتدعة ورد علیها، قرِّ ووضحه لعموم المسلمین، لكن إذا  ،السُّ
ال بد أن �كون �الرد من قواعدهم  ،دعیت لمناظرة أو �تاب �خاف من انتشاره وتأثیره في الناس

 .وأصولهم
 أن قول المتكلمین ومن وافقهم من األصولیین أن األمر �الشيء -�هللا أعلم-�قول: الذي �ظهر  

هو عین النهي عن ضده مبنٌي على زعمهم الفاسد أن األمر قسمان: نفسي، ولفظي، وأن األمر 
م النفسي هو المعنى القائم �الذات المجرد عن الصیغة القائم �الذات المجرد عن الصیغة، و�قطعه

مع أن  ،ضدالكالم النفسي زعموا أن األمر هو عین النهي عن النظر عن الصیغة واعتبارهم ال
والنهي استدعاء ترك، فلیس  ،والطلب استدعاء أمر ،ومتعلق النهي تركٌ  ،متعلق األمر طلب

وأنه ال �مكن  ،و�هذا �ظهر أن األمر لیس هو عین النهي عن الضد ،استدعاء شيء موجود
النفسي القائم �الذات المجرد عن الصیغة، أن األمر هو الخطاب القول بذلك إال على زعم 

�عنون الخطاب  ،اهًیا عن الضد أن �كون األمر نفسی� و�وضح ذلك اشتراطهم في �ون األمر ن
 .النفسي المجرد عن الصیغة

صاحب الضیاء  ،على الكالم النفسي صاحب الضیاء الالمعالمسألة �قول: وجزم ببناء هذه  
 ؟؟والجوامع الالمع في الخطب

 طالب:...
ال ال، �قول صاحب الضیاء الالمع ومحقق األصول أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 

 ..حلولوالُ�عرف � ،هكذا ُضبط القروي  ،الیزلطیني
 طالب:...
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من هذا الباب �مكن، �مكن من هذا  ...یبیعون الحلوى، �سمعهم �قولون: حلِّي �ا حلولو نیذال
 .الباب حلولو

شرح  ،ومن تصانیفه الضیاء الالمع شرح جمع الجوامع ،وثمانمائةمات سنة خمس وسبعین  
 .اإلشارات للباجي، شرحاه على مختصر خلیل

على الكالم النفسي صاحب الضیاء الالمع وغیره، وقد أشار المؤلف المسألة وجزم ببناء هذه  
نار التي فیها الإلى هذا �قوله: من حیث المعنى وأما الصیغة فال، ولم ینتبه ألن هذا من المسائل 

تحت الرماد، �عني أن الموفق ما انتبه، وافقهم على أنه هو عینه �النسبة للمعنى، ال اللفظ، 
�قول: وما انتبه إلى ما وراء ذلك من دسیسة، طیب الموفق وضع مقدمة منطقیة للروضة، هل 

لخص ُجّل �عني أنه ما فهم المنطق حینما �تب هذه المقدمة؟ �عني لخصها من المستصفى �ما 
لم إنه ما فهم؟ إذا فهم األصول التي اعتمدوا علیها وقّعدوها �النسبة لع :هل نقول ،الكتاب منه

 .كالم ما �كون مقامه إلى هذا الحدال
 طالب:...

نَّة العند أهل  شرًعا مقبوًال  وصار المأخذ الذي اعتمد علیه مقبوًال  ،ال ال، هو إذا بّین المأخذ ا مسُّ
 نتفق في �ثیر من المسائل مع المبتدعة. ألننا ؛إشكالفیه 

 طالب:...
على أصلها، إن �ان بناها على غیر األصل الذي بنى علیه المسألة ال، هو الكالم على بناء 

ا، إطالقً إشكال ما فیه  ،إشكالو�ناه على شيء مقبول ولو اتحدت النتیجة ما فیه  ،األشعر�ة قولهم
النتیجة موافقة لما جاء في الشرع، من حكم �الشرع  �عني مثل الذي �حكم �قانون وضعي وتطلع

رع شإشكال، ال ال، إذا حكم �غیر ما عنده أدنى  هه نتیجة من حكم �القانون ما فیتولو وافقت نتیج
یة، هللا فهو آثم وعلى خطر عظیم ولو وافق شرع هللا، وهذا نظیر من وطئ امرأته �ظنها أجنب

 .ومن وطئ أجنبیة �ظنها امرأته
 ...طالب:

ما �حسنون هذا، لكنهم یرون أنه ُ�حتاج إلیه في �عض القضا�ا األصولیة، فهم �ضعون ، نعم
مقررات في األزهر لعلم الكالم والمنطق مقررات مبسطة، مسهلة مبادئ مبسطة،  همقدمات، فی

لكن �عد أن یتضلع في عقیدة السلف الصالح، �عد  ،�عتني �السلم وشروحه وحواشیهي ذ�عني ال
ألنه إذا لم یتضلع ُعرضة ألن �قبل أي �الم، والكالم المنطقي الُمرتب مشكلة القلوب  ؛ذلك

ال هللا ألنه �الم مرتب منظم مقدمات ونتائج، لكن العقول المملوءة �ق ؛العقول الفارغة تقبله، تقبله
 .وقال رسوله ما تقبل مثل هذا الكالم

ولم ینتبه �أن هذا من  ،أما الصیغة فالوقد أشار المؤلف إلى هذا �قوله: من حیث المعنى و  
وهو أن �الم  ،ألن أصل هذا الكالم مبني على زعم �اطل ؛المسائل التي فیها النار تحت الرماد
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هللا المجرد المعنى القائم �الذات المجرد عن الحروف واأللفاظ؛ ألن هذا القول الباطل �قتضي أن 
و�طالن ذلك واضح، وسیأتي له  ،السموات واألرضألفاظ �لمات القرآن �حروفها لم یتكلم بها رب 

 إن شاء هللا ز�ادة إ�ضاح في مباحث القرآن ومباحث األمر.
ولكنه �ستلزمه، وهذا هو أظهر  ،المذهب الثاني: أن األمر �الشيء لیس عین النهي عن ضده

ده مع ألن المأمور �ه ال �مكن وجو  ؛ألن قولك اسكن مثًال �ستلزم نهیك عن الحر�ة ؛األقوال
وما ال یتم الواجب إال �ه واجب �ما تقدم. وعلى هذا  ،التلبس �ضده الستحالة اجتماع الضدین

 .و�ان �قول �األول ،و�لیه رجع الباقالني في آخر مصنفاته ،القول أكثر أصحاب مالك
، وهو قول المعتزلة، وهو قول المعتزلة، واألبیاري  ،المذهب الثالث: أنه لیس عینه وال یتضمنه 

یة ور المعتزلة، واألبیاري من المالكهوالصواب جم ،�قول المؤلف هنا: متا�ع ألبي �على في العدة
ر واستدل من قال بهذا �أن األمر �جوز أن �كون وقت األم ،و�مام الحرمین والغزالي من الشافعیة
�جوز أن �كون وقت األمر ذاهًال عن ضده، و�ذا �ان ذاهًال  أو واستدل من قال بهذا �أن اآلمر

إذ ال �كون وقت األمر عن الشيء مع خطوره �البال أصًال، هذا  ؛عن ضده فلیس ناهًیا عنه
وهو المخلوق، لكن إذا �ان اآلمر ال �مكن ذهوله وال یتصور  ،یتجه إذا �ان اآلمر �مكن ذهوله

إذ ال �صح  ؛لكف عن الضد الزم ألمره لزوًما ال ینفكذهوله فال یتجه، و�جاب عن هذا �أن ا
الستحالة  ؛امتثال األمر �حاٍل إال مع الكف عن ضده، فاألمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده

 .-رحمه هللا-قالوا: وال تشترط إرادة اآلمر �ما أشار إلیه المؤلف  .اجتماع الضدین
اد ألن المر  ؛إرادة اآلمر في هذا المبحث غلط : قولهم هنا: وال تشترط-عفا هللا عنه-قال ُمقیده 

ع ألن المراد �عدم إشتراط اإلرادة في اآلمر أو في األمر إرادة اآلمر وقو  ،�عدم اشتراط إرادة
 ،المأمور �ه إما إرادته لنفس لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه �األمر فال بد منها على �ل حال

 وهي محل النزاع. 
مثل ما قلنا  ..قول الرجل المرأته.المسألة ي على االختالف في هذه ومن المسائل التي تنبن

�النسبة للذهول إنما یتصور في حق اآلمر من المخلوق، ومثل هذا الذهول ال ینبغي أن �ستدرك 
 ألنه ال یتصور فیها الذهول.  ؛في النصوص

رأته: إن خالفت قول الرجل المالمسألة قال: ومن المسائل التي تنبني على االختالف في هذه 
فقوله قومي  ،نهیي فأنت طالق، ثم قال: قومي، فقعدت، فعلى أن األمر �الشيء نهي عن ضده

هو عین النهي عن القعود فیكون قعودها مخالفة لنهیه المعبر عنه �صیغة األمر فتطلق، وعلى 
نه لیس وعلى أ ،أنه مستلزم له یتفرع على الخالف المشهور في الزم القول هل هو قول أو ال

 عین النهي عن الضد وال مستلزًما له فإنها ال تطلق. 
ل لي �هللا ما قا :مثل ما قلنا في قول رجل المرور قف ثم قال ..أ�ًضاومن المسائل المبنیة علیها 

 .ال تتحرك، أو العكس
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ما لو سرق المصلي في صالته ما لو سرق المصلي في أ�ًضا ومن المسائل المبنیة علیها  
فعلى أن األمر �الشيء نهي عن ضده فیكون األمر  ،أو نظر محرًما ،أو لبس حر�ًرا ،صالته

�الصالة هو عین النهي عن السرقة فتبطل الصالة بناء على النهي �ستلزم الفساد، فعین السرقة 
فالصالة �اطلة،  ،منهٌي عنها في الصالة بنفس األمر �الصالة فعلى أن النهي �قتضي الفساد

 ؛ ألن انفكاك الجهة في هذا واضحالمسألةفیه �عد شدید عن  ،المسألة�عد شدید عن لكن هذا فیه 
 هظاهر، ما هو مثل عدم الحر�ة مع األمر �السكون أو ما أشبه ذلك هذا فیه تالزم، لكن ما فی

نه قد �كون شرًطا إ. لكن لبس الحر�ر فیه تالزم من حیث ..تالزم بین األمر �الصالة و�ین ترك
وعلى هذا مثل ما یذ�رون في التفر�ق بین من صلى وعلیه عمامة حر�ر و�ین  ،لبسللصالة، ال

ألن الشرط مؤثر في الصالة فالنهي عن المؤثر في الصالة ال  ؛من صلى وستر عورته �حر�ر
شك أن له أثر في الصالة، وما ال أثر له في الصالة �العمامة أو خاتم الذهب هذا ال یتناقض 

 مع األمر بها.
 ...طالب:

 .نعم
 طالب:...

 المثال الذي ذ�ره نعم.
 طالب:...

 فیه؟ ماذا
 طالب:...
ق، و�ن �ان مستلزًما له ینظر في الزم المذهب هل هو مذهب وال ال، و�ن �ان غیره عینه تطلُ 
 .فال تطلق

 اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


