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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 سّم.

 عد:لصالة والسالم على رسول هللا ومن وااله، و��سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، وا
 للتكلیــف الشــر�عة وضــع فــي "النــوع الثالــث فــي بیــان قصــد الشــارع :-رحمــه هللا–قــال المؤلــف 

 :مسائل على و�حتوي  �مقتضاها
 ال فمــا �ـه، المكلــف علـى القـدرة ســببه أو التكلیـف شــرط أن األصـول فـي ثبــت :األولـى المسـألة

 فـإن ا،هنـاه ذلـك لبیـان معنـى وال ،عقـالً  جـاز و�ن اشـرعً  �ه التكلیف ح�ص ال علیه للمكلف قدرة
 ادئ�ـ فـي الشـارع مـن ظهـر إذا: ونقـول ،علیهـا نبني ولكن الوظیفة، بهذه تكفلوا قد األصولیین

 ".العبد قدرة تحت یدخل ال �ما التكلیف إلى القصد الرأي
 صـحبهسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ور 

 ، أما �عد...أجمعین
 فإن التكلیف له شروط منها: القدرة على المكلَّف �ه على خالٍف بین أهل العلم في ذلك.

تـه منهم من یرى أن القدرة شرط، وهو الذي استقر علیه األمر �عد نسخ التكلیف بتقوى هللا حق تقا
ْلَنا َما الَ {  .]٢٨٦[البقرة: }َطاَقَة َلَنا ِ�هِ  َر�ََّنا َوَال ُتَحمِّ

لــب مــنهم مــن �قــول: إن هــذا التكلیــف �مــا ال قــدرة علــى المكلَّــف �ــه جــائز عقــًال ولــوال جــوازه لمــا طُ 
ـــم �قـــع شـــرًعا؛ ألن هللا  ـــف �مـــا ال ُ�قـــدر علیـــه، الســـیما فـــي هـــ -جـــلَّ وعـــال–رفعـــه، و�ن ل ذه ال ُ�كلِّ

 صار واألغالل التي �انت على األمم السا�قة.الشر�عة المبنیة على الیسر والتسهیل، ورفع اآل
وأمــا �ــون القــدرة ســبب للتكلیــف فــال، �عنــي: �ــون المكلــف �قــدر علــى هــذا فمعنــاه: أن قدرتــه ســبٌب 

م ســبًبا للتكلیــف �ــه فــال؛ ألننــا نعلــم ان المكلفــین �قــدرون علــى أفعــاٍل لــم ُ�كلفــوا بهــا، فلــم تكــن قــدرته
رون یة، ُ�لفــوا �مــا �قــدرون علیــه، ولــم ُ�كلفــوا �جمیــع مــا �قــدلتكلــیفهم بهــا، فالمســألة طرد�ــٌة وعكســ

المؤلـف  علیه، ولو قلنا: أنهم ُمكلفون �جمیع ما �قدرون علیه لكانت القدرة سبًبا للتكلیف، وما ذ�ره
وال ُ�علـم لـه موافـق مـا فـي أحـد قـال: أن القــدرة سـبب للتكلیـف، نعـم �قـدرون علـى صـیام شــهر�ن أو 

لیـه �قـدروا ع وا �صـیام شـهر�ن أو ثالثـة؟ مـا ُ�لِّفـوا بهـذا، لكـنهم لـم ُ�كلفـوا �مـا لـمثالثة، لكن هل ُ�لِّف
ء صیام أسبوع متواصل أو عشرة أ�ام متواصلة دون فطر هذا ال �قدرون علیه، فلم ُ�كلفـوا �ـه، وجـا

 النهي عن الوصال �له من �اب التیسیر على هذه األمة.
 للـدعاء " جـوازه عقـالً عقـالً  جـاز و�ن اشـرعً  �ـه لتكلیـفا �صـح ال علیه للمكلف قدرة ال فما"�قول: 
ْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِ�هِ {برفعه    لم �جز عقًال لما ُطلب رفعه ولو ]٢٨٦[البقرة: }َر�ََّنا َوَال ُتَحمِّ

 " �عني: أن المقام ال �حتاج إلیه، نعم.هنااه ذلك لبیان معنى وال"
نـُتم ُموُتنَّ َإالَّ َوأَ تَ {َفَال : تعالى هللا فقول قرائنه، أو لواحقه وأ سوا�قه إلى التحقیق في راجعٌ  فذلك"

 ".]١٣٢:البقرة[ مُّْسِلُمون}
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علیـه  �عني ال ُ�طلب من هذا األمر تحقیق ما ُأمر �ه، و�نما ُ�طلب الثبات علیه حتى الوفاة الثبات
 ب الحقـه، وهنـا المقصـودإما �السابق أو �الالحق، ُ�طلب األمر �طلب سا�قه، �مـا أنـه ُ�طلـب �طلـ

�عنـي  وا وهـم مؤمنـون؟أ�ش معنى آمنـ] ١٣٦النساء:[ {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا آِمُنوا}�ه الثبات علیه 
 دوموا على إ�مانكم واثبتوا علیه �اعتباٍر الحق �السابق، نعم.

ــدَ  ُكــنْ «: الحــدیث فــي قولــه"و  ــ تمــت ال«: قولــهو  »اتــلالق هللا عبــد تكــن َوَال  اْلَمْقُتــولَ  للااَِّ  َعْب  تَ َوَأْن
 "»َظاِلمٌ 

 الخبر ُیروى من طرق �ثیرة، لكن �لها ال تسلم من ضـعف، وهـذا فـي أ�ـام الفـتن، وحینمـا ال تتبـین
األمور، إذا اختلطـت األمـور ولـم یتبـین لإلنسـان أنـه �قتـل خصـمه علـى حـق علیـه مـن هللا برهـان، 

 دًمــا حراًمــا، مــع أن الــدفاع عــن الــنفس مطلــوب فإنــه حینئــٍذ ُ�قتــل أســهل مــن أن �قتــل؛ لــئال ُ�صــیب
  شرًعا، دفع الصائل �قدر اإلمكان مطلوب، لكن إذا التبست هذه األمور فإنه حینئٍذ �كف، نعم.

 طالب:.........
عـه إذا تبین أمره أنه صائل، ولیس له أي دعـوى لقتلـه، وأنـه لـم �سـتحق القتـل بوجـٍه مـن الوجـوه یدف

 ، نعم.»هیدمن ُقتل دون نفسه فهو ش«
 ".منه المطلوب لیس ذلك نحو �ان وما"

معنـاه مثـل:  �قـول الُمحقـق: أنـه لـم �عثـر علیـه بهـذا اللفـظ، و�ن �ـان» َظـاِلمٌ  َوَأْنـتَ  تمت ال« وقوله:
ــَال َتُمــوُتنَّ َإالَّ َوَأنــُتم مُّْســِلُمون} ن الظلــم، وتمــوت علــى المقصــود أنــك تتنصــل مــ ]١٣٢:البقــرة[ {َف

  هذا، نعم.
 ،الظلــم وتــرك اإلســالم: وهــو القــدرة تحــت یــدخل مــا منــه إال المطلــوب لــیس ذلــك نحــو ان�ــ ومــا"

 .القبیل هذا من �ان ما سائر و�ذلك هللا، ألمر والتسلیم القتل، عن والكف
 یـوم -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول علـى ستـرَّ  حیـث طلحـة أبـي حـدیث فـي جاء ما ومنه

 ا�ــ تشــرف ال: "طلحــة أبــو لــه فیقــول القــوم، لیــرى  تطلــعی -والســالم الصــالة علیــه- و�ــان حــد،أُ 
 ".القبیل هذا من" �صیبوك ال: "فقوله ،الحدیث" �صیبوك ال هللا، رسول

؟ ألن هــذا فــرع مــن النهــي الســابق، و�ن �ــان بلفــظ النهــي "�صــیبوك ال"كیــف صــار مــن هــذا القبیــل 
 مــن هــذا "�صــیبوك ال"قولــه: �عنــي: لــئال ُیــؤدي األمــر إلــى إصــابتك، ف "�صــیبوك ال" لكنــه التمــاس

القبیل، �عني أنه مطلوٌب منك عدم اإلصـا�ة، �عنـي ابـذل السـبب واحتمـي بهـذا التـرس وتتـرس �ـه؛ 
 خشیة أن ُ�صیبوك.

ـــه:  ـــي  "�صـــیبوك ال"وقول ـــه النب ـــه الصـــالة والســـالم–اآلن هـــذا المخاطـــب � أو مـــن ُ�صـــیب؟  -علی
 ُ�خاطب �مثل هذا من ُ�صاب أو من ُ�صیب؟ 

 صاب.طالب: من �ُ 
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المصــاب لــیس بیــده إال بــذل الســبب التقــاء اإلصــا�ة، والفاعــل �الفعــل فــي مثــل هــذا هــو المصــیب، 
؟ فهل هذا أمٌر للمصیب أو نهٌي له؟ هل هـو نهـٌي للكفـار ال ُ�صـیبون النبـي علیـه الصـالة والسـالم

 لیس نهًیا لهم، و�نما هو أمٌر ببذل السبب سبب االتقاء من اإلصا�ة.
ه؛ هــذا القبیــل؟ إن المقصــود أنــه ال ُیــراد �ــه حقیقــة األمــر �الشــيء وال النهــي عنــ فمــا وجــه �ونــه مــن

  ألنه لیس �الید وال �اإلمكان، و�نما الذي �الید فعل السبب، نعم.
ــة المســألة" ــت إذا :الثانی ــي فاألوصــاف هــذا، ثب ــعطُ  الت ــى �الشــهوة اإلنســان علیهــا ب ــامالط إل  ع

 �مـا طـاق،�ُ  ال مـا تكلیـف من فإنه منها، الجبلة في رزغُ  ما �إزالة وال برفعها، طلب�ُ  ال والشراب
 ".منها نقص ما تكمیل وال جسمه، لقةخِ  من قبح ما بتحسین طلب�ُ  ال

ال ذم بهــا و ُیــنعــم األمــور الِجبلیــة التــي ال یــد للمكلــف فیهــا، فإنــه ال ُ�طالــب بهــا إ�جــاًدا وال رفًعــا، وال 
 لى االختیار الذي بیده أن �فعل و�یده أال �فعل.ُ�حمد علیها، و�نما الذم والمدح إنما هو ع

مــن  أمــا مــا ُجِبــل علیــه فإنــه ال ُ�طالــب �ــه، األمــور الِجبلیــة ال ُ�طالــب بهــا، لكــن إذا �انــت مكونــة
 شقین:

  منها الجبلي، ومنها المكتسب، ُ�طالب �المكتسب، وال ُ�طالب �الجبلي.
هل قـال: هـذا  »ال تغضب«تنصحه قال: قال لمن اس -علیه الصالة والسالم–رجٌل غضوب النبي 

؛ لتكـون ِجبلة ما أستطیع؟ ُ�قال له: المسألة مكونة من شقین الِجبلة ما أنت ُمطالب بها، لكن تحلَّـم
سـتمر علـى �حلیًما، والحلم �التحلُّم، فأنت ُمطالب �ما تقدر علیه، قال له: اقرأ، قال: ما أنا �قـارئ، 

لـه ستمر �قول: ما أنا �قارئ مع أنه �قدر علـى ذلـك؟ أثنـاء جههذا؟ �عني عامي ما �قرأ وال �كتب �
 ال ُ�طالب، لكن علیه أن یتعلم؛ لیكون عالًما وهكذا.

فالجبلي المحض ال ُ�طالب �ه أصًال، واالختیاري المحـض ُ�طالـب �ـه مطلًقـا، ومـا �ـان مـن شـقین 
 �قدر علیه. ُمشرب من الجبلة واالختیار ُ�طالب �ما �قدر علیه، وال ُ�طالب �ما ال

�عني لو أن شخًصا قصیًرا والعمـل یتطلـب طـول هـل ُ�قـال: افعـل هـذا؟ ال ُ�طالـب �ـه، لـو أن لونـه 
 أسود مثًال أو أبیض أو غیر ذلك من األلوان، هل ُ�طالب �مـا ُ�طالـب �ـه ضـده؟ مـا ُ�مكـن ُ�طالـب

ح بهـا ب بهـا، وال ُ�مـدال هذا وال هذا؛ ألن هذه أمور جبلیـة خارجـة عـن القـدرة واالختیـار، فـال ُ�طالـ
 وال ُیذم.

كمــا �قولــون: ال مــدح وال حمــد علــى طــول القــد وال بیــاض الخــد، هــذا مــا بیــده هــذا، إنمــا ُ�طالــب 
 �األخالق االختیار�ة التي �ستطیعها.

ـــم  -علیـــه الصـــالة والســـالم–األحنـــف حینمـــا مدحـــه النبـــي  علـــى ُخلقـــین ُ�حبهمـــا هللا ورســـوله: الحل
 أو تخلقت بهمـا؟ فقـال -ما أدري لفظ الحدیث–ل هذا شيء ُجبلت علیه أم واألناة، فسأل، فقال: ه

هــو مجبــول علــى هــذین الخلقــین، فهــو مطالــٌب بهمــا �ــإطالق؛ الجتمــاع  »ُجبلــت علیهمــا«أ�ــش؟ 
 األمر�ن.
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لكن لو �ان مجبول على ضدهما �ستمر غضوب وسيء الخلق مع �ل الناس؟ ال، ألن �اإلمكـان 
 لـــیس ألحـــٍد أن �قـــول إذا قیـــل ال »ال تغضـــب«أن یتخلَّـــق؛ ولـــذلك قـــال: أن یتخلَّـــق نعـــم �اإلمكـــان 

نقـول: نعـم ُجبلـت علـى هـذا، لكـن  -جلَّ وعـال–تغضب قال: �هللا ما أقدر ما أغضب هذا من هللا 
مـا أذهـب  �إمكانك أن تتحلَّم، والحلم �ـالتحلُّم، �مـا أن �إمكانـك أن تـتعلم، مـا تقـول: �هللا أنـا جاهـل

 رفع الجهل عنك �التعلم، وترفع عنك سوء الُخلق �التحلُّم وهكذا، نعم.إلى المدرسة، ت
 �طلـب كـنول عنـه، انهًیـ وال لـه اطلًبـ الشارع �قصد ال هذا ومثل لإلنسان، مقدورٍ  غیر ذلك فإن"

 ".حل�ُ  ال ما ىإل الجنوح عن النفس قهر
 إلى ما ال َ�حل.

 ".�حل فیما االعتدال �مقدار و�رسالها"إلى ما ال َ�حل، 
�عني لو قال: هو ُجِبل على الغضب، و�ثـور �سـرعة، ومـع ذلـك ثـار غضـبه، فقتـل إنسـان، مكلَّـف 

ر ُجبــل علــى أمــٍر مــن األمــو  -جــلَّ وعــال-وال غیــر ُمكلَّــف؟ ُمكلَّــف، لكــن فیمــا یتعلــق �حقــوق هللا 
ر اسـتغفوارتكب في حال غضبه الشدید أمًرا من األمور الُمحرمة، ثم عاد إلیه رشده، فتاب وأناب و 

 هذا ما فیه إشكال.
وطـــالق الغضـــبان مســـألة معروفـــة عنـــد أهـــل العلـــم، وقـــد ُنهـــي القاضـــي أن �قضـــي وهـــو غضـــبان 

 وهكذا، نعم.
 .االكتساب تحت داخلٌ  هو مما األوصاف تلك جهة من األفعال من ینشأ ما إلى راجعٌ  وذلك"

 لیهـــاع امطبوًعـــ �ونهـــا فـــي تقـــدم مـــا ماثـــلتُ  اأوصـــافً  مَثـــ أن �الـــدلیل ثبـــت إن :الثالثـــة المســـألة
 :ضر�ان علیها المطبوع األوصاف ألن ؛حكمها فحكمها اإلنسان،

 .تقدم �الذي احسوسً مُ  اشاهدً مُ  فیه ذلك �كون  ما: منها
 ممـا أنهـا القـرآن ظـاهر فإن العجلة، ومثاله ذلك، فیه �البرهان یثبت حتى اخفی�  �كون  ما: ومنها

 ".]٣٧[األنبیاء: َق اِإلنَساُن ِمْن َعَجٍل}{ُخلِ : تعالى لقوله ؛علیه اإلنسان بعطُ 
ــل علــى هــذا األمــر، لكــن وِجــد مــن یتصــف �ضــده؛ ألنــه رأى أن العجلــة مذمومــة  �عنــي ُخلــق وُجِب
شــرًعا وعقــًال، فتخلَّــق �ضــدها، فهــل نقــول: أنــه �ســتمر فیــه الوصــف؟ هــذا األصــل فــي اإلنســان أنــه 

ـا رأى أن العجلـة مذمومـة شـ العجلـة مـن «رًعا وعرًفـا تخلَّـق �ضـدها، جـاء ُخلق مـن عجـل، لكنـه لمَّ
 فال شك أن العجلة مذمومة، فلمَّا رأى ذلك مذموم من الشرع، ومـذموم أ�ًضـا فـي ُعـرف »الشیطان

 الناس وفي عادتهم تخلَّق �ضدها.
 هذا إنما ُ�حكم علیه �ما یبین للناس منه؛ ألن هذا أمٌر خفي حتى یتضـح یثبـت �البرهـان ضـد هـذه

  فاإلنسان ُخلق من عجل.العجلة، و�ال
ن اإلنسان ُخلق ظلوًما جهوًال، وهذا هـو األصـل فیـه، لكـن هـذا أ�ًضـا أمـٌر خفـي حتـى یثبـت �البرهـا

 وجوده أو عدمه، نعم.
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 طالب:.........
إ�ـه؛ ألن العجلــة منهـٌي عنهــا، �عنـي تضــافرت النصـوص علــى النهـي عنهــا، فهـذه جبلــة، لكـن هــل 

صــل فیــه األصــل هــذا، لكــن وجــود هــذه الصــفة فــي جمیــع النــاس كــل النــاس بهــذه الصــفة؟ هــذا األ
ظــاهر وال خفــي؟ خفــي؛ ألن �ثیــر مــن النــاس تخلَّــق �ضــدها فاضــمحلت هــذه الصــفة، مثــل: الظلــم 

 والجهل، نعم. 
 ".یتمالك ال اخلقً  لقخُ  أنه علم أجوف آدم رأى لما إبلیس نأ: )الصحیح( وفي"

 ألن هذا الجوف البد من ملئه فال یتمالك عن ملئه، نعم.
َجاَعةُ « أن جاء وقد  نم و�غض َلْیَها،إِ  َأْحَسنَ  َمنْ  ُحبِّ  َعَلى اْلُقُلوبُ  ُجِبَلتِ «و »َغَراِئز َواْلُجْبنُ  الشَّ

 مــن دهـاالزُّ  عنـد معـدودٌ  وهــو الغضـب منهـا عـلجُ  وقــد القبیـل، هـذا مـن أشــیاء إلـى »إلیهـا أسـاء
 ".»والكذب الخیانة لیس ُخُلقٍ  ُ�لِّ  َعَلى اْلُمْؤِمنُ  ُ�ْطَبعُ « ، وجاءاتالمهلك

ُیالحظ على المؤلف استدالله �األحادیث الضعیفة؛ ألن �ضاعته في الحدیث مزجاة ضـعیفة، ولـذا 
�عتمـد علـى مـن ینقـل عـنهم �ـالغزالي مـع أنـه صــرَّح �ـأن �ضـاعته ُمزجـاة، فوقـع فـي مثـل مـا وقعــوا 

األحادیــث التــي �ســتدل بهــا ال أصــل لهــا عنــد أهــل العلــم منهــا: الضــعیف، ومنهــا:  فیــه، فكثیــٌر مــن
 شدید الضعف.

علــى �ــل حــال مــراده ومقصــده واضــح، ولــو �حــث عــن أحادیــث أصــح منهــا لكــان أجــود، بــل �ــان 
ُمتعین علیـه أال �سـتدل �مثـل هـذه األحادیـث السـیما مـع بنـاء األصـول علیهـا، بنـاء األصـول علـى 

  یفة، الفروع ال ُتؤخذ من األحادیث الضعیفة فضًال عن األصول، نعم.األحادیث الضع
 �كـن لـم مـا: أحـدها: أقسام ثالثة على اإلنسان من اظاهرً  الطلب �ه تعلق فالذي هذا، ثبت و�ذا"

 ،]١٣٢:ةالبقــر [ ْســِلُمون}{َفــَال َتُمــوُتنَّ َإالَّ َوَأنــُتم مُّ : �قولــه قلیــل، وهــذا ا،قطًعــ �ســبه تحــت داخــالً 
 .�ه تعلق ما إلى مصروفٌ  �ه الطلب أن مهوحك

 خلـةٌ دا هـي التـي بهـا المكلـف األفعـال جمهـور وذلـك ا،قطًعـ �سـبه تحـت داخـالً  �ـان ما: والثاني
 أكانــت علینــا ســواءٌ  بهــا التكلیــف صــحة فــي حقیقتــه علــى بهــا المتعلــق والطلــب �ســبه، تحــت

 .لغیرها أم لنفسها مطلو�ةً 
 فـي ینظـر أن فیهـا النـاظر فحـق معناهمـا، فـي ومـا والـبغض ب�الح أمره، �شتبه قد ما: والثالث
 ".حقائقها

ف نعم الحب والُبغض مطلو�ٌة شرًعا، لكن قد ُ�سول لبعض الناس، وُ�خیل إلـیهم أن هـذا مـن التكلیـ
عـض � »ال یؤمن أحد�م حتى ُ�حب ألخیـه مـا ُ�حـب لنفسـه«�النوع األول، �عني إذا سمع المكلَّف 

 ستحیل.الناس �قول: مستحیل..م
لمــاذا ُأمرنـــا �المســـا�قة و�المســـارعة والمنافســة؟ إال لیوجـــد ســـابق ومســـبوق، فــال ُیتصـــور ممـــن ُأمـــر 
�المســـارعة والمســـا�قة أن �كـــون معـــه أحـــد فـــي هـــذه المســـا�قة و�ال مـــا �ـــان ســـابق؛ ألن المســـارعة 
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ه فـي المسا�قة أوضح ُمفاعلـة تقتضـي سـابق ومسـبوق، فهـل ُیتصـور أن إنسـاًنا ُ�حـب أن �كـون معـ
 هذا السبق �لهم األول ُمكرر؟ أ�ش معنى مسا�قة؟ ُمفاعلة بین اثنین مثًال منافسة.

 أهـل »حتى ُ�حب ألخیـه مـا ُ�حـب لنفسـه«قد �قول قائل: مثل هذا مستحیل، وهو من النـوع األول 
ثـر العلم �قولون، بل ُ�طبقون على أن هذا من أ�سر األمور على القلب السلیم، لكـن �اعتبـار أن أك

ــى َأُكــوَن َأَحــبَّ إِ «لقلــوب مدخولــة ال ُیتصــور مثــل هــذا ا ــْؤِمُن َأَحــُدُكْم َحتَّ ــِه ِمــنْ ال ُی ــِدِه َووَ َلْی ــِدِه  َوَل اِل
: قـال: بـل مـن نفسـي، �عـض النـاس �قـول »حتى مـن نفسـك«وفي حدیث عمر  »َوالنَّاِس َأْجَمِعینَ 

نه دلني على طر�ـق النجـاة، مستحیل �عني ُأحب الرسول أكثر من نفسي، لماذا أحببت الرسول؟ أل
 إًذا أحببته من أجلي، فیرون أن الحب والبغض من هذا الباب.

لكــن مــن طــاب قلبــه وانشــرح صــدره لإلســالم عــرف حقیقــة هــذه األمــور، وأنــه علــى أتــم اســتعداد أن 
علیــه –ودیــن الرســول  -علیــه الصــالة والســالم–وُســنَّة النبــي  -علیــه الصــالة والســالم–�فــدي النبــي 

 �فد�ه بنفسه، وحینئٍذ �كون الرسول أحب إلیه من نفسه، �هللا المستعان. -ة والسالمالصال
الكــالم النظــري ســهل لكــن الكــالم عنــد المحــك عنــد التطبیــق، و�ال �اإلمكــان أن �قــول اإلنســان هــذا 

 الكالم وهو مرتاح، لكن الكالم عند التطبیق، نعم.
 طالب:........

 �حسد، نعم. قالوا: هذه غبطة، هذه غبطة ولیست
 لذيوا �حكمه، علیه حكم القسمین من له ثبتت فحیث ،حقائقها في ینظر أن فیها الناظر فحق"

 علـى داخلـةٌ  أنهـا ونحوهـا والخـوف والغضـب ،والشـجاعة والجـبن ،والبغض الحب أمر من �ظهر
 ".ااضطرارً  اإلنسان

حـب والـبغض الشـرعي، وقـد لكنها ُ�مكن أن ُتكتسب، فتجـد اإلنسـان فـي أ�ـام غفلتـه یتخلـف عنـده ال
ه �كون جباًنا، ثم فجأًة یلتزم و�صیر من أشجع الناس، هذا موجود وال ما هـو موجـود؟ موجـود؛ ألنـ

 قِبل ُ�قدم نفسه ألي شيء، �أ�ام الغفلة لكنه إذا استقام تغیرت حاله.
و�ـــذلك الشـــجاعة والغضـــب، و�ن �ـــان أصـــل هـــذه األمـــور غرائـــز، أصـــلها غرائـــز، لكـــن قـــد �جـــُبن 

تغیـر  شجاع؛ ألن المقابل ِلما یبذله ضعیف �النسبة له، لكن إذا قوي هذا المقابـل �النسـبة لـه �عـدال
حالــه تغیــر وضــع الشــجاعة عنــده، وقــد �كــون مــن أشــجع النــاس فــي الباطــل، ثــم �كــون مــن أشــجع 

 الناس في الحق، نعم.
 وصـافاأل  مـن نسـاناإل  فطـرة فـي مـا فـإن بتوا�عهـا، إال طلـب�ُ  فـال الخلقـة، أصـل مـن ألنها إما"

 ال �مــا عنــه، نشــأت مــا علــى ال األفعــال تلــك علــى واردٌ  فالطلــب اكتســابیة، أفعــال دُبــ بــال یتبعهــا
 ذلكلــ فیقتضــي ،فیــه فتثــور غیــره مــن ا�اعًثــ لهــا ألن و�مــا ؛الطلــب تحــت العجــز وال القــدرة تــدخل
 لیـهع یـرد لطلـبفا �سـبه، تحـت یـدخل ممـا و�ـان السـابق هـو لهـا المثیـر �ـان فـإن خر،أُ  أفعاالً 
 ".»ِنَعِمهِ  نْ مِ  ِإَلْیُكمْ  َأْسَدى ِلَما أحبوا للااََّ «: �قوله فیكون  ،»تحابوا تهادوا«: كقوله
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لكــن هنــاك » حتــى ُ�حــب ألخیــه مــا ُ�حــب لنفســه«�عنـي: نحــن ُمطــالبون �التحابــب مـن غیــر هد�ــة 
 �أخـذ حكمـه، فهـذه فكـل مـا أعـان علـى شـيءٍ  أشیاء ُمعینة على امتثـال هـذا التكلیـف وهـو: الهد�ـة،

 وسیلة تأخذ حكم غایتها، نعم.
 عــن نهیــهو� إلیــه، إحســانه و�ثــرة ،العبــد علــى تعــالى هللا عــمنِ  فــي النظــر إلــى التوجــه �ــه امــرادً "

 لهـا المثیر �كن لم و�ن ،اعنه نهیُ  لم الشهوة وعین �حل، ال ما إال الداعیة للشهوة المثیر النظر
 لنظـرا یثیـر �مـا االنتقـام لشـهوة المثیـر �الغضـب اللواحـق علـى یـرد فالطلب �سبه، تحت داخالً 
 ".الوقاع شهوة

 فالوســائل لهــا أحكــام الغا�ــات، الغضــب ال شــك أنــه مــذموٌم شــرًعا، لكــن إن ُرِتبــت آثــاره علیــه صــار
یَن ْلُمـْؤِمنِ {ُقـل لِّ النظـر إلیـه محـرَّم �الشـرع  -جـلَّ وعـال–األمر أشـد، والنظـر أ�ًضـا إلـى مـا حـرَّم هللا 

وا ِمْن َأْ�َصاِرِهْم}�َ  الوسـائل واللواحـق فلكن إذا صدَّق ذلك الفرج �ان األمر أعظم،  ]٣٠[النور: ُغضُّ
 كلها تتبع الحكم، نعم.

 نیاالـد وحـب والحسـد الكبـر مـن أكثرهـا أو �لهـا الباطنـة األوصـاف فقـه الملمح هذا ومن :فصل"
 ."وغیره )المهلكات ر�ع( في الغزالي ذ�ره وما اللسان، آفات من عنها ینشأ وما والجاه،

 نعم هناك أمور من أعمال القلوب أمـور قلبیـة ِ�بـر، وحسـد، حـب للـدنیا والجـاه، لكـن ظهـور آثارهـا
علــى صــاحبها واضــح، لكــن هنــاك حســد قــد ال تظهــر آثــاره یتمنــى زوال النِّعمــة عــن الغیــر لكنــه ال 

نقـول: إن مجـرد التمنـي حـرام؛  یتكلم وال �عمل، هل نقول: إن هذا من حـدیث الـنفس معفـٌو عنـه أو
 �ما في الحدیث الصحیح. »ال تحاسدوا«ألنه هو حقیقة الحسد الذي جاء ذمه في الشرع؟ 

 إذا �ان اإلنسان مجبول على مثل هذا الخلق الذمیم، هـل �ـأثم بوجـوده مـع عـدم ترتـب آثـاره علیـه،
و أنـه �ـأثم ولـو لـم یـتكلم أما سعى وال تكلم، وال فعل فعًال �ضر �صاحبه؟ جمهـور أهـل العلـم علـى 

 �عمل.
وابن الجوزي �جعله مـن حـدیث الـنفس إذا مـا تكلـم وال عمـل مـا علیـه شـيء، لكـن عامـة أهـل العلـم 

 على أنه مؤاخٌذ �ه؛ ألنه عمل، هذا هو عمل القلب الذي جاء ذمه، نعم.
 تبــار،العوا والتفكــر، �ــالعلم، الحمیــدة، األوصــاف فقــه و�ــذلك األحادیــث، مــن �ثیــرٌ  یــدل وعلیــه"

 ال یـةالقلب األوصـاف فـإن عمـل، نتیجـة هـو مما وأشباهها والرجاء، والخوف، والمحبة، والیقین،
 �مقدورٍ  یلهتحص فلیس ا،مطلو�ً  �ان و�ن العلم أن ترى  أفال نفیها، وال إثباتها على لإلنسان قدرة

 ".حاصل فهو الضرور�ات، من �ان إن مطلوٍب  نحو توجه إذا الطالب فإن ؟أصالً 
عني إن �ان المطلوب من العلـوم مـن الضـرور�ات ممـا ُیـدرك �ـالحواس، فهـذا حاصـل، والحاصـل �

ـــب إ�جـــاده، وأمـــا  ـــه أن �كـــون معـــدوًما فُیطل ـــف � ـــه مـــن شـــروط فعـــل المكل ـــب تحصـــیله؛ ألن ال ُ�طل
الموجـود فـال ُ�طلـب إ�جـاده لــو أن شخًصـا صـلى صـالًة ُمجزئــة هـل ُیـؤمر أن ُ�صـلي؟ ال، وأمــا إذا 
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یر ُمجزئة وجودها �عدمها ُیؤمر بها، و�ذلك العلم الضـروري الحاصـل �ـالحواس أو صلى صالة غ
 �األخبار القطعیة، فإنه مثل هذا ال �حتاج إلى أن یتعلم.

�عني شـخص قیـل لـه: �غـداد مـثًال، قـال: �هللا أنـا مـا أصـدق؛ حتـى أروح لمعجـم البلـدان أو أسـافر 
 ه: قر�ــٌة فــي قطــٍر مــن األقطــار مــا ســمع عنهــا والإلیهـا، نقــول: مثــل هــذا مــا �حتــاج، لكــن لــو قیــل لـ

شــيء، �قــول: أتأكــد مــن معجــم البلــدان أو غیــره مــن أهــل تلــك الجهــات، فمثــل هــذا ُ�طلــب وجــوده، 
 نعم. 

 ".النظر بتقد�م إال تحصیله �كن لم ،ضروريٍّ  غیر �ان و�ن"
تقــد�م بقلبــه أبــًدا، البــد ال ُ�مكــن تحصــیله �إلهــام ینــام النــوم، ثــم �ســتیقظ مــن نومــه و�ذا �ــالعلوم فــي 

 النظر، البد من سلوك الطر�ق لتحصیل العلم، نعم.
 الزمــةٌ  النتیجــة ألن ضــرورة؛ النظــر �عــد علیــه داخــلٌ  ألنــه العلــم؛ نفــس دون  المكتســب وهــو"

 لنظر،ا أثر على العلم وأما وحده، المطلوب فیكون  المكتسب، هو فیه النظر فتوجیه للمقدمتین،
ـــا فســـواءٌ  ـــا علین ـــهإ: قلن ـــوقٌ  ن ـــالى هلل مخل ـــع المســـببات �ســـائر تع ـــا- أســـبابها م  رأي هـــو كم

 ".نفسهب الكسب تحت داخلٍ  غیر أنه على متفقون  فالجمیع ذلك، نقل لم أم -حققینالمُ 
 �عنــي العلــم الحاصــل عــن النظــر هــو: العلــم النظــري الــذي" النظــر أثــر علــى العلــم وأمــا" لمــا ذ�ــر

�ســب  ألنــه مــن نــه مخلــوٍق هلل تعــالى �ســائر المســببات""فســواٌء علینــا أقلنــا: أُ�قابــل الضــروري 
ُ َخَلَقُكـالعبد ومن عمله، من �سب العبـد؛ ألنـه تسـبب فـي وجـوده وعملـه، فهـو مخلـوق  ْم َوَمـا {َ�للااَّ

 حصیله.تخالق أفعال العباد، وُ�راد بذلك السعي في  -جلَّ وعال–�هللا  ]٩٦[الصافات: َتْعَمُلون}
هـــا ، فهـــو أمـــٌر معنـــوي، وآثـــاره ومقدماتـــه ولواحقـــه عملیـــة، مقدماتـــه التـــي بوأمـــا �النســـبة للعلـــم نفســـه

ل، و�ها ُ�كتسب هذه عملیة، آثاره المترتبة علیه عملیة، لكن العلم نفسه نظري معنـوي، فهـل  ُیتحصَّ
{َوَمــا نقــول: إن هــذه المعــاني مخلوقــة، وتــدخل فــي �ســب العبــد �أعمــال القلــوب داخلــة فــي قولــه: 

 ؟ فیكون �المه مستقیًما.]٩٦صافات:[ال َتْعَمُلون}
–هللا  �عني أصل العلـوم �ـالم -جلَّ وعال–و�ذا قلنا: إن العلوم والمعلوم، منه ما هو من �الم هللا 

العلم فـ"؟ تعـالى هلل مخلوقٌ  إنهإذا حفظه اإلنسان، هل نقول: إنه مخلوق؛ ألنه �قول: " -جلَّ وعال
ــله اإلنســان  مــا لــیس �مخلــوق قطًعــا، دمات وعمــل �ــه �ــاللواحق منــه�المقــ �معنــى المعلــوم الــذي حصَّ

 و�المه ال �سلم من إجمال، نعم.-جلَّ وعال–وهو �الم هللا 
 ".ا�اطنً  اوصفً  �كون  ما سائر وهكذا ،حال على إزالته �مكن لم حصل و�ذا
ك �ـذلو فمسـألة النسـیان معروفـة، النسـیان معـروف أنـه ُیز�ـل العلـم، "ال �مكن إزالته علـى حـال"  أما

 التناسي، والتغافل، واإلعراض عن الشيء ال شك أنه سبٌب من أسباب اإلزالة، نعم.
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 هـذا ىعلـ �انـت و�ذا السـبیل، هـذا علـى وجدتـه اعتبرتـه ا إذا�اطًنـ اوصـفً  �كـون  ما سائر وهكذا"
 لـىإ فمصـروفٌ  ذلك، منه �ظهر ما الظاهر في جاء و�ن أنفسها، بها التكلیف �صح لم الترتیب،

 ".أعلم �هللا �قارنها، أو عنها، یتأخر أو یتقدمها، مما ذلك غیر
 �كفي..�كفي.

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


