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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 عد:والسالم على رسول هللا ومن وااله، و� �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل، والصالة

 وال اجلبهــ علــى لإلنســان قــدرة ال التــي األوصــاف :الرا�عــة المســألة" :-رحمــه هللا–قــال المؤلــف 
 :ضر�ین على �أنفسها دفعها

 ِمــنْ  ِإَلـْیُكمْ  ىَأْســدَ  ِلَمـا للااََّ  أحبــوا«: قولـه نحــو فـي والحــب �ـالعلم :عمــل نتیجـة �ــان مـا :أحـدهما
 ".»ِنَعِمهِ 

وتقـرب  -جـلَّ وعـال–طو�ل، و�ذلك الحـب نتیجـة لعمـل تـودد إلـى هللا  فالعلم نتیجة لممارسة وعمل
 إلیه �سائر األعمال الصالحة، وهذا ما �ان نتیجة عمل.

ره والضرب الثاني: ما �ان فطر��ا ال �حتاج إلى عمل، بل ُ�جبل علیـه اإلنسـان، والحـدیث الـذي ذ�ـ
 العلم. هو ضعیف عند أهلتقدم ذ�ره، و 

 لمشــهودا واألنــاة والحلــم، بن،والُجــ �الشــجاعة، عمــل، نتیجــة �كــن ولــم افطر��ــ �ــان مــا :والثــاني"
 ".نحوها �ان وما القیس، عبد أشج في بهما

ســب، ذ�رنــا ســا�ًقا أن هــذه األوصــاف، وهــذه الخــالل والســجا�ا منهــا مــا �ــان جبلی�ــا فطر��ــا غیــر ُمكت
، فقــد ، والــتحلُّم، والــتعلم، والتكــرُّم إلــى غیــر ذلــك ممــا ُ�كتســبومنهــا مــا ُ�كتســب �ــالمران: �التشــجع

یًئا �كــون اإلنســان �خــیًال، ثــم مــع الوقــت یتشــبه �ــالكرام، وُ�جالســهم، ثــم �عــد ذلــك ُ�قــِدم علــى هــذا شــ
فــي خلقــه ســوء، وفــي طبعــه حــدة، ثــم �عــد ذلــك یــتحلَّم ومــع �كــون  فشــیًئا إلــى أن �كــون �ر�ًمــا، وقــد

ألن مــن الغرائــز مــا هــو جبلــي، ومنهــا مــا هــو مكتســب، نعــم الجبلــي الفطــري الوقــت �كــون حلیًمــا؛ 
إنسان ُفطر على الشجاعة ما �حتاج إلى تمر�ن، وآخر ُفطر على الُجبن، وثالـث ُفطـر علـى الحلـم 

 ا ولــو جــزًءا منهــا �ــالمرانوهكــذا، لكــن مــن ُفقــدت هــذه األشــیاء عنــده الجبلیــة �ســتطیع أن یتــدار�ه
  .والتكسب

 سـبة،مكت أسـباٍب  عـن سـبباتٍ مُ  �انـت حیـث من الجملة، في بها یتعلق الجزاء أن اهرٌ ظ فاألول"
 �ـذلكو  قصـدها، وال قدرتـه تحـت تـدخل لـم و�ن بهـا یتعلـق الجـزاء أن األحكـام �تـاب فـي مرَّ  وقد
 .الترتیب ذلك على والبغض، الحب بها یتعلق اأ�ًض 

 :جهتین من فیه نظریُ  افطر��  منها �ان ما وهو :والثاني
 ".له محبو�ةٍ  غیر أو للشارع محبو�ةٌ  هي ما جهة من: إحداهما

ـح، الكـرم محمـود ،كالشجاعة والُجبن، الشجاعة محبو�ة ، والُجـبن غیـر محبـوب، الكـرم والبخـل والشُّ
ح مذمومان وهكذا.  والبخل والشُّ

 .�قع ال أو ثوابٌ  علیها �قع ما جهة من: والثانیة"
 علیــه- قولــه إلــى تــرى  أال بهــا، یتعلــق والــبغض بالُحــ أن لالنقــ ظــاهر فــإن األول، النظــر فأمــا

 وفــي ،»َواْألََنــاةُ  اْلِحْلــُم،: للااَُّ  �حبهمــا َلَخْصــَلَتْینِ  ِفیــكَ  ِإنَّ «: القــیس عبــد ألشــج -والســالم الصــالة
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َجاَعةُ « الحدیث �عض وفي علیهما، مطبوعٌ  أنه أخبره الروا�ات �عض وجـاء:  »غرائز بنوالجُ  الشَّ
َجاَعةَ  ُ�ِحبُّ  للااََّ  ِإنَّ «  ".»حیة قتل َعَلى َوَلوْ  ،الشَّ

هذه األحادیث �لها ضعیفة التي ذ�رها المؤلف، حدیث قوله ألشـج عبـد القـیس صـحیح ُمخـرَّج فـي 
 ضعیف. وما عداه فهو ،صحیح مسلم

یتفرع عن هذا مسألة وهي مندرجة تحت قاعدة مـذ�ورة عنـد أهـل العلـم فـي �تـب القواعـد وهـي: أن 
على الخیر، وُحبب إلیه، وُجبل علیه هل أجره أكثر ممـن ُجبـل علـى ضـده ولـم �عمـل إال  من ُفطر

 خیًرا، �عني: جاهد نفسه على خالف ما ُجبلت علیه؟
و�شـق علیـه،  ،�عض الناس یتلذذ �ه، و�عض الناس ُ�جاهد نفسه ؛ضح من ذلك مثًال قیام اللیلو وأ

ُجبـل علـى الحلـم، والـذي ُجبـل علـى ضـده لكنـه أیهمـا أفضـل؟ �عنـي: الـذي  ،وهذا �قـوم، وهـذا �قـوم
، وهـذا یتحلَّم وال �أتي من األعمال إال مثل مـا �ـأتي الحلـیم، �عنـي النتیجـة واحـدة إال أن هـذا جبلـي

 مكتسب.
 فــي مســألة قیــام اللیــل أهــل العلــم �ختلفــون مــنهم مــن �قــول: إن الــذي ُ�جاهــد نفســه علــى القیــام وهــو

ام وصـار یتلـذذ �ـه لـه أجـر القیـ ،المجاهـدة، والـذي سـهله هللا علیـهعلیه شاق له أجـر القیـام، وأجـر 
لبـررة، االذي �قرأ القرآن وهو ماهٌر فیه مع السـفرة الكـرام «فقط، ُیوضح هذا ما جاء في الحـدیث 

 .»والذي �قرأ القرآن و�تتعتع فیه وهو علیه شاق له أجران
نَّ   أجران. ة، والذي صلى �التیمم ثم أعاد لهومن أمثلة ذلك: الذي صلى �التیمم ولم ُ�ِعد أصاب السُّ

 أیهمــا أفضــل المــاهر �ــالقرآن أو الــذي �شــق علیــه و�تتعتــع فیــه؟ المــاهر بــال شــك مــع الســفرة الكــرام
 البررة.

ــنَّة حیــث لــم �عــد الصــالة أفضــل  الــذي أعــاد الصــالة فصــار لــه أجــران؟ الــذي أم الــذي أصــاب السُّ
نَّة، فمن ِنعم هللا على اإل  لقیس.نسان أن ُ�جبل على ما ُ�حبه هللا ورسوله �أشج عبد اأصاب السُّ

والثاني ُخلقه في األصل ذمیم، لكن إن لـم �عمـل �مقتضـى هـذا الخلـق وتخلَّـق �ضـده، فـال شـك أن 
  .بهأجر المجاهدة وأجر الخلق الذي اكتس ،أجره عظیم، ولو قیل: �أن له أجر�ن ما �ُعد

 وهـذا ،»َتَلـفَ اخْ  ِمْنَهـا َكرَ َتَنـا َوَمـا َف،اْئَتَلـ ِمْنَها َتَعاَرفَ  َفَما َجنََّدٌة،مُ  ُجُنودٌ  اْألَْرَواحُ «"وفي الحدیث: 
 ".كتسبمُ  غیر وهو والتباغض، التحاب معنى

مجرد ما ترى الشخص ُتحبـه، �عـض النـاس مـن مجـرد رؤ�تـه  ،�عني تعارف ائتلف من غیر �سب
أى الواحــد قــال: هــذا ال أحبــه، طیــب د، بــل هــذا محســوس، �عــض النــاس إذا ر ُتنكــره، وهــذا ُمشــاهَ 

 عرفته سبق...مزاج.
هـــذا ال یــدخل فـــي هـــذا  ،لكــن ُینظـــر أحیاًنــا قـــد �كــون الباعـــث وهــو خفـــي ِثقـــل الخیــر علـــى الــنفس

على األخیـار، وعلـى  او�ن �ان محسو�ً -الحدیث، وهذا مذموم؛ ألن �عض الناس من �ثرة تفر�طه 
ات فـي القیـل والقـال إذا جلـس عنـده الشـخص الجـاد مـن �ثـرة تفر�طـه و�ضـاعته لألوقـ -طلبة العلـم
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�ستثقله، و�ذا جلس عنده الهازل ولو �ان أخف د�انة �ستخفه، و�حلـو لـه، وُ�حبـه أكثـر مـن األول، 
 . هذاال، هذا �سبب الدخیلة التي بنفسه، و�سبب ما اكتسب من تفر�ٍط سابق، وهذا �ختلف عن 

 اْلُمـْؤِمنُ « :یرفعه هر�رة يأب حدیث ملحُ  وقد »ِفيَّ  ْلُمَتَحابِّینَ لِ  َمَحبَِّتي َوَجَبْت «"وجاء في الحدیث: 
ـِعیِف، اْلُمـْؤِمنِ  ِهللا ِمـنَ  إلـى وأحـب خیـرٌ  اْلَقِويُّ   �ـالقوة ادالمـر  �كـون  أن علـى »َخْیـرٌ  ُ�ـلٍّ  َوِفـي الضَّ
 ".ذلك خالف والضعف ،األمر وصال�ة البدن شدة

�مـان ممـا نحـن فیـه، و�ذا �ـان المقصـود �ـالقوة قـوة اإل �عني إذا �ان المقصود �القوة قوة البـدن �ـان
ا مـؤثِّر؛ ولــذ اإل�مـان وصـف ،�عنـي: فـي إ�مانـه »اْلَقـِويُّ  اْلُمـْؤِمنُ «كمـا ُ�شـیر إلیـه الوصـف المـؤثِّر 

 .كتسبمُ فیما معنا؛ ألن اإل�مان �عني: فیه هذه الصفات فال یدخل  »اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ « قال:
 ُلـقٍ خُ  ُ�ـلِّ  َعَلـى ِمنُ اْلُمـؤْ  ُ�ْطَبـعُ « وجاء: ،»سفسافها و�كره ،األخالق معالي �حب للااََّ  ِإنَّ « "وجاء:

ْنَسـانُ  ُخِلقَ { وقال تعالى: ،»َواْلَكِذبَ  اْلِخَیاَنةَ  ِإالَّ   ضمعـر  فـي وجـاء ]٣٧:اْألَْنِبَیـاءِ [ }َعَجـل ِمـنْ  اإلِْ
 .األناة وهو امحبو�ً  العجل ضد �ان ولذلك ؛والكراهیة الذم
 :ذلك ألن األفعال؛ من عنهما ینشأ �ما یتعلقان والبغض الحب إن: قال�ُ  وال
  .دلیل �غیر الظاهر عن خروجٌ : أوالً 

 :تعــالى �قولــه الصــفات، مــن األفعــال عــن أ�عــد وهــي �الــذوات، تعلقهمــا �صــح أنهمــا: اوثانًیــ
 .ةاآل� ]٥٤:المائدة[ }َوُ�ِحبُّوَنه ُ�ِحبُُّهمْ  ِ�َقْومٍ  للااَُّ  َ�ْأِتي َفَسْوفَ {
�َمانِ  َوِمنَ « ،»ِنَعِمهِ  ِمنْ  ِ�هِ  َغَذاُكمْ  ِلَما للااََّ  َأِحبُّوا«  ".»هللا في َواْلُبْغُض  للااَِّ  ِفي ُحبُّ الْ  اإلِْ

ــال�ُ  والمــن أوثــق ُعــرى اإل�مــان الحــب فــي هللا، والــبغض فــي هللا، وقولــه: " ــبغض الحــب إن: ق  وال
" ...تعلقهمـا �صـح أنهمـا، و الظـاهر عـن خـروجٌ  :ذلـك ألن األفعـال؛ مـن عنهما ینشأ �ما یتعلقان

، �عني محبة الشجاعة هل هي لذاتها أو لما ینشـأ عنهـا مـن تقـد�م الـنفس والمهجـة إلى آخر �المه
ین، والُجبن هل هو ممقوت لذاته أو ِلما ینشأ عنه من التأخر في مواطن �جـب  في سبیل نصر الدِّ

ر أن شخًصــا و�الهمــا تخلَّــف عــن معر�ــة،  ،شــجاًعا وآخــر جبــان اإلقــدام فیهــا أو ُ�ســتحب؟ لــو ٌقــدِّ
ق، َمـن الـذي ُیـذم؟ �الهمـا مـذموم؛ والـذم ِلمـا ینشـأ عـن هـذا الخلـ ،والمسلمون �ـأمس الحاجـة إلیهمـا

�عنــي محبــة الشــجاعة ِلمــا ینشــأ عنهــا مــن اإلقــدام، وذم الُجــبن �مــا ینشــأ عنــه مــن اإلحجــام، فــإذا 
 مز�ة للشجاع على الجبان؟اشتر�ا االثنان فیما ُیذمان �ه صار في 

 خـروجٌ  :ذلـك ألن األفعـال؛ مـن عنهمـا ینشـأ �مـا یتعلقـان والـبغض الحـب إن: قـال�ُ  وال" إًذا قوله:
 ُ�طلــب ،" قــد ُ�طلــب األمــر ِلمــا ینشــأ عنــه ال �كــون لذاتــه، قــد �كــون وســیلةدلیــل �غیــر الظــاهر عــن

 لو�ة.األمر ِلما ینشأ عنه، و�كون الذي ینشأ عنه هو الغا�ة هي المط
س فـي دل الـدلیل علـى محبـة الوسـائل؛ ِلمـا ُتفضـي إلیـه، فلـی" دلیل �غیر الظاهر عن خروجٌ فقوله: "

 .ته، ومنها ما ُ�حب ِلما ینشأ عنههذا خروج عن الظاهر، بل من الخالل ما ُ�حب لذا
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 لــو أن أذ�ــى النــاس ،والغبــاء مــذموم، وهمــا جبلیــان فطر�ــان ،طیــب الــذ�اء والغبــاء، الــذ�اء محمــود
 اشتغل في تجارته و�رع فیها ومهر فیها ُ�مدح؛ ألنـه ذ�ـي؟ مـا ُ�مـدح، وال ُ�حـب مـن أجـل ذلـك، وال

هـذا  ،و�ن �ان أغبى منه في هذا الباب، �عني محبـة شـرعیة مـودة قلبیـة شـرعیة ،ُ�فضل على غیره
إال  وهـذا مـا �سـب؛ ألن هـذا ال أثـر لـه فـي میـزان الشـرع ،فرق، ولو �سب ذاك المالیین اما بینهم

 ِلما ینشأ عن ذلك من اإلنفاق في سبیل هللا.
لكن لو أن الذ�ي والغبي اجتهدا في طلب العلم، فأدرك الذ�ي أضعاف أضعاف ما أدر�ه اآلخـر، 
فصــار األول مــن العلمــاء الر�ــانیین، والثــاني مــن طــالب العلــم مــات وهــو طالــب علــم، اآلن هـــذه 

نشــا ینشــأ عنهــا، وهنــا یتبــین الحــب لهــذه الغر�ــزة ومــا المحبــة لهــذه الغر�ــزة أو ِلمــا نشــأ عنهــا؟ ِلمــا 
مـــا ُ�مـــدح فیـــه، و�ـــم فـــي أســـواق  -جـــلَّ وعـــال-عنهـــا، أمـــا اســـتعمالها فـــي غیـــر مـــا ُ�قـــرِّب إلـــى هللا 

لكن وجودهم مثل عدمه �غیرهم من الناس، لكـن مـن �سـتعمل هـذه الموهبـة  ،المسلمین من العباقرة
ورث ُیـال شـك أن ذلـك هـو المـوِرث للحـب، وتعطیلهـا  -لَّ وعالج–وهذه الغر�زة فیما ُ�قرِّب إلى هللا 

 البغض.
یـه فاألول الذ�ي هذا الذي استعمل هذه الغر�زة فیما ُیرضي هللا، وطلـب العلـم وصـار ممـن ُ�شـار إل

 �البنان بین علماء المسلمین ال شك أنه مرفوٌع درجات في الدنیا واآلخرة.
ـــل وأمـــا الثـــاني الـــذي قـــد بـــذل مـــن الجهـــد أكثـــ ر ممـــا بذلـــه األول، لكنـــه دونـــه فـــي الـــذ�اء ولـــم ُ�حصِّ

الطر�ــق، ومــا ُرتــب علیــه مــن تحصــیله، بــل اســتمر �طلــب العلــم إلــى أن مــات هــذا �كفیــه ســلوك 
 األجر.

 -لصـفاتا فـي قـال�ُ  ال فكـذلك فقط، األفعال حب المراد إن: قال�ُ  أن المواضع هذا في �سوغ وال"
 .األفعال المراد إن -الظاهر في إلیها الحب توجه إذا

 ِحـبُّ �ُ  َال { :تعـالى �قولـه �األفعـال، والـبغض الحـب یتعلـق أن اأ�ًضـ فیصـح هذا، ثبت و�ذا :فصل
وءِ  اْلَجْهرَ  للااَُّ   .]١٤٨:النَِّساءِ [} ُظِلمَ  َمنْ  ِإالَّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  ِ�السُّ
 ".]٤٦:التَّْوَ�ةِ [ }َفَثبََّطُهمْ  اْنِبَعاَثُهمْ  للااَُّ  َ�رِهَ  َوَلِكنْ {

ـ اْلَجْهـرَ  للااَُّ  ُ�ِحبُّ  َال { ،�عني البحث السابق في الذوات، وهذا في األفعال  ]١٤٨:اءِ النَِّسـ[} وءِ ِ�السُّ
 مْ ْنِبَعـاَثهُ ا للااَُّ  َكـرِهَ {�عني: في الفعل فعل الجهر �السوء من صاحبه مذموم، إال ما اسُتثني، و�ـذلك 

ة الجـیش، فكـره هللا الخذالن، وال یؤثرون تنشـیط الجـیش و�عانـألنهم یؤثرون  ]٤٦:التَّْوَ�ةِ [ }َفَثبََّطُهمْ 
لـم �كره الظ انبعاثهم، فكره هللا االنبعاث، و�ره هللا الجهر �السوء، و�ذا �ره ذلك فقد �ره صاحبه، هللا

ًمـــا فالظـــالم مكـــروٌه عنـــد هللا  مـــه علـــى نفســـه، وجعلـــه بـــین النـــاس ُمحرَّ ِحـــبُّ َال �ُ { -جـــلَّ وعـــال–وحرَّ
 .]٥٧[آل عمران: }ینالظَّاِلمِ 

اللة أو هل المـراد بـذلك فعـل الضـ »كل ضاللة في النار« ،وأحیاًنا یرد �راهیة الفعل والمراد الفاعل
 المراد �ه من فعلها؟ من فعلها.
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 صاحب الثوب؟ صاحبه.أم المراد الثوب  »ما أسفل من الكعبین ففي النار«
 . الفعل الفاعل، وُ�راد بها أ�ًضا فتأتي النصوص وُ�راد بها

 .�ثیر وهذا »نفسه مدح ذلك أجل من هللا، ِمنَ  اْلَمْدحُ  ِإَلْیهِ  َأَحبُّ  َأَحدٌ  َلْیَس «"
 لــكذ ألجــل موصــوفةٍ  بــذاتٍ  یتعلقــان و�راهــةٌ  حــب فهــذا الجبــان، وأكــره الشــجاع حــبأُ : قلــت و�ذا

 ]١٣٤:ِعْمَرانَ  آلِ [ }اْلُمْحِسِنینَ  ُ�ِحبُّ  َ�للااَُّ { :تعالى قوله نحو الوصف،
اِبِر�نَ  ُ�ِحبُّ  َ�للااَُّ {  ".]١٤٦: ِعْمَرانَ  آلِ [ }الصَّ

هـذا  ،حب الذوات التي هي مر�بة من اللحم، والجلد، والعظم، وغیرها مما یتر�ب منـه الجسـم ،نعم
ا لیس مقصود لذاته، و�نما المقصود األوصاف، فإذا أحب هللا المحسنین؛ فإنمـا هـو إلحسـانهم، و�ذ

 ا أحب التوابین المتطهر�ن فكذلك.برهم، و�ذأحب الصابر�ن فإنما هو لص
ِر�نَ  َوُ�ِحبُّ  التَّوَّاِبینَ  ُ�ِحبُّ  للااََّ  ِإنَّ {"  .]٢٢٢:اْلَبَقَرةِ [} اْلُمَتَطهِّ

 .]١٨: ُلْقَمانَ [} َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُ�لَّ  ُ�ِحبُّ  َال  للااََّ  ِإنَّ {: َأْ�ًضا اْلُقْرآنِ  َوِفي
 .]٥٧:ِعْمَرانَ  آلِ [ }الظَّاِلِمینَ  ُ�ِحبُّ  َال  َ�للااَُّ {

 .»نالسمی الحبر یبغض هللا إن« وفي الحدیث:
 ".واألفعال الذوات والصفات في مطلقٌ  والبغض الحبا فإذً 

لـى وهو الشائع ع ،هذا األصل في هذه الكلمة الِحبر، وأهل الحدیث �فتحون الحاء، �قولون: الَحبر
 ع أن الحدیث ضعیف، نعم. ألسنة أهل العلم، �عني: واحد األحبار، م

 .فعل أو صفةٌ  أو ذاتٌ  إنها حیث من �الماهیة تعلق بها فتعلقهما"
 المقــدورة غیــر وهــي- األوصــاف بتلــك یتعلــق أن �صــح هــل: قــال�ُ  أن وهــو الثــاني النظــر وأمــا

 �صح؟ ال أم ،والعقاب الثواب بها اتصف إذا لإلنسان
 :أوجه ثالثة في یتصور هذا

 .عقاب وال ثوابٌ  بها یتعلق ال أن: أحدها
 .بها امعً  یتعلقا أن: والثاني
 .اآلخر دون  أحدهما بها یتعلق أن: والثالث

 ولاأل  فأمــا ،منهمــا مر�ــبٌ  ألنــه الــوجهین؛ فــي النظــر مــن فیــه النظــر فیؤخــذ األخیــر، هــذا أمــا
 :بوجهین علیه فیستدل
 ألنــه ا؛شــرعً  �جلبهــا وال �إزالتهــا كلــف�ُ  ال أشــبهها ومــا علیهــا المطبــوع األوصــاف أن: أحــدهما
 للتكلیف تا�عٌ  قابوالع الثواب ألن �عاقب؛ وال علیه ثابیُ  ال �ه فكلَّ �ُ  ال وما طاق،�ُ  ال �ما تكلیفٌ 
 ".عقاب وال علیها ثواب ال إلیها المشار فاألوصاف ا،شرعً 

ر أن شخًصا وِلـد وهـو أعـرج، وال حـرج علیـه حینئـٍذ فـال ُیلـزم �جهـاد، فهـل یلزمـه تبًعـ حكـام ألا لو ُقدِّ
 أن ُیز�ل هذا الوصف الذي رفع التكلیف عنه؟الجهاد 
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 طالب:.......
 ما یلزم؟أم علیه، لو قدرنا أنه مقدوٌر علیه یلزم  اقد �كون مقدورً 

أعمى وقرر األطبـاء أنـه �اإلمكـان أن ُیبصـر؛ لیرفـع عنـه الوصـف الـذي أعفـاه مـن الجهـاد، وأعفـاه 
 ما یلزم؟ أم ه المبصرون یلزم ف �تالوة القرآن، وأعفاه مما ُ�لِّ  من

 طالب:..........
ال �فـــرح بهـــذا  -مثـــل مـــا ســـبق أن ذ�رنـــا-مـــا یلـــزم، إذا أراد أن �كـــون أعمـــى �كـــون أعمـــى، لكـــن 

 الوصــف الــذي ُ�عفیــه مــن التكــالیف؛ ألنــه إذا فقــد عینیــه ورضــي بــذلك وســلَّم ُعــوِّض عنهمــا الجنــة،
ي فیـــه تقـــد�م الـــنفس، والجهـــاد مـــن أعظـــم وأشـــق لكـــن إذا فـــرح بـــذلك؛ ألنـــه ُ�عفیـــه مـــن الجهـــاد الـــذ

ا على النفس؛ ألن فیه تقد�م الـنفس  العبادات على النفوس شاق.. ، التعـر�ض لهـا �ـالتلفو شاق جد�
 إشكال. هما فی اوترجع سالمً  تذهب�عني ما هو مثل المسجد 

 و�ذا رضـي �ـه المقصود أنـه إذا فـرح بهـذا الوصـف؛ ألنـه أعفـاه مـن التكلیـف ُیـذم علیـه و�ؤاخـذ �ـه،
 .ال یلزمه حینئٍذ أن �سعى إلزالتهف -جلَّ وعال–وسلَّم لقدر هللا 
 طالب:........

�عني شخص فقیر فرح أنه فقیر؛ لئال �جب علیه الحج، فهل یلزمـه أن �كتسـب لـیحج؟ هـو یلزمـه  
وال �كــون عالــًة علــى النــاس، و�كفــي مــن �مونــه مــن تحــت یــده، أمــا اكتســاب  ،أن �كتســب لیقتــات

 فـرٌق بـین مـا ال یـتم الواجـب إال �ـه، و�ـین مـا ال یـتم الوجـوب إال �عنـي ،شرط مـن أجـل أنـه شـرطال
 �ه.

 ما ال یتم الواجب إال �ه واجب، ما ال یتم الوجوب إال �ـه لـیس بواجـب، ال �جـب علـى اإلنسـان أن
ل ِنصا�ً   .وفلُیز�ي، �ما هو معر  اُ�حصَّ

 طالب:..........
ر أن عنــده فــاألقــران أمــا مباشــرة الجهــاد ومقارعــة  ، اأً�ــر ال مــا یلــزم؛ ألنــه ُمعفــى شــرًعا، لكــن لــو قــدِّ

 وعنده خبرة، وعنده ِحنكة، وعنده شيٌء من هذا قد ُ�حتاج إلیه فیما ُ�خصه.
 طالب:.........

 �قول: "ال أعلم سـالًفا أوجـب العـالج" �عنـي: مـر�ض رضـي وسـلَّم -رحمه هللا تعالى–شیخ اإلسالم 
  .إنك تموت، ما یلزم أن ُ�عالجه األطباء: ألمر هللا، وقال ل

 هـي حیـث مـن ذواتهـا جهـة مـن �كـون  أن إما األوصاف، تلك على والعقاب الثواب أن: والثاني"
 علیهـا، اثاً�ـمُ  تكـون  أن منهـا صـفةٍ  �ـل في لزم األول، �ان فإن متعلقاتها، جهة من أو صفات،

 وجـب للشـيء وجـب مـا ألن �ـذلك؛ اأ�ًضـ اعلیهـ اومعاقًبـ ا،شرعً  مكروهةً  أو محبو�ةً  صفةً  كانت
 �ـان و�ن حـال،مُ  وذلـك واحـدة، جهـةٍ  مـن الواحـدة الصـفة على الضدان �جتمع ذلك وعند لمثله،



 
 

  
 

=i_||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||è=m_||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^۲۸=F۲E=
=

٨ 

 فثبـت علیهـا، ال -والتـروك األفعـال وهـي- المتعلقات على والعقاب فالثواب متعلقاتها، حیث من
 .المطلوب وهو عاقب،�ُ  وال علیها ثابیُ  ال أنفسها في أنها
 :�أمر�ن اأ�ًض  علیه فیستدل الثاني، وأما

 هللا مــن والــبغض والحــب بهــا، والــبغض الحــب تعلــق ثبــت قــد المــذ�ورة األوصــاف أن: أحــدهما
 مـن أير  علـى األفعـال صـفات إلـى فیرجعـان االنتقـام، أو اإلنعـام نفـس بهمـا یـراد أن إما تعالى،

 الحب نفس نأل  ؛الذات صفات إلى فیرجعان واالنتقام، اإلنعام إرادة بهما یراد أن و�ما بذلك، قال
 ى،أخــر  طائفــة رأي وهــذا تعــالى، هللا علــى محــاالن حقیقــةً  العــرب �ــالم فــي المفهــومین والــبغض

 وابالثـ عـین وهمـا االنتقـام، أو اإلنعـام نفـس إلـى راجعـان والـبغض فالحـب ،الـوجهین �ال وعلى
 ".ابوالعق الثواب بها یتعلق اإذً  المذ�ورة فاألوصاف والعقاب،

�اإلنعـــام واالنتقـــام أو  -جـــلَّ وعــال–�عنــي مـــا ذ�ــره مـــن تأو�ــل الحـــب والــبغض المضـــافان إلــى هللا 
و�ثباتهما جاءت �ـه نصـوص الكتـاب  ،-جلَّ وعال–�ل هذا حید عن إثبات الصفتین هلل  ،�إرادتهما

نَّة، وعلیه سلف هذه األمة وأئمتها، والتأو�ل هذا ال شك أنـه مـذموم، وعلیـه َمـ لكـالم ان یـدعون والسُّ
ـنَّة، و�جـب علـى المسـلم أن ُیثبـت هلل  –من الَخلف، وال شـك أن هـذا مـردود بنصـوص الكتـاب والسُّ

وال  مـن غیـر تعـرٍض لتأو�ـٍل، -علیه الصالة والسالم–ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله  -جلَّ وعال
  .ایل، هذا مذهب سلف األمة وأئمتهتحر�ف، وال تشو�ه، وال تمثیل وال تعط

 لصـفات،�ا فتعلقهمـا والعقـاب، الثـواب إلـى یرجعـان ال والـبغض الحب أن فرضنا لو اأن: والثاني"
 الحـب علـقفت �ستلزم، لم و�ن المطلوب، فهو استلزم، فإن: ال أو والعقاب، الثواب �ستلزم أن إما

 عـن غنـيٌّ  هللا ألن حـال؛مُ  وهـو تعـالى، هللا إلـى راجـعٍ  ألمرٍ  و�ما حال،مُ  وهو للذات، إما والبغض
 �كـل الالكمـ وذو اإلطـالق، على الغني هو بل �شيء، یتكمل أو لغیره �فتقر أن تعالى العالمین،
 ".ذلك إال للعبد یرجع إذ ال الجزاء، وهو للعبد، و�ما اعتبار،

مــا فــي شــك أن الحــب �النســبة للمخلــوق ســببه مــا �عــود إلیــه مــن منفعــة ومصــلحة، فاإلنســان ُجبــل 
 ال -جـلَّ وعـال–إلیه، وُ�غض من ُ�سيء إلیه هذا �النسبة للمخلـوق، لكـن هللا  على ُحب من ُ�حسن

 جــلَّ – هللاُیتصــور أنــه ُ�حــب فالًنــا؛ ألنــه عــاد إلیــه بنفــع، بــل النفــع واالنتفــاع أوًال وآخــًرا للمخلــوق، �
 .غنيٌّ عن العالمین -وعال

 فـال ،فعـالاأل وهـو متعلقاتهـا جهـة مـن مكروهـةٌ  أو محبو�ـةٌ  أنهـا ملِّ ُسـ لـو أنـه وهـو: ثالـث وأمرٌ "
 أو الصـفات، تلـك بـدون  علیهـا الجـزاء مثل الصفات مع األفعال تلك على الجزاء �كون  أن �خلو

ــ الجــزاء �ــان فــإن ال،  ن�ــا و�ن المطلــوب، وهــو الجــزاء، مــن قســطٌ  للصــفات صــار فقــد ا،متفاوًت
 لـم مـن لفعـل اسـاو�ً م واألنـاة الحلـم صـاحبه حـین القـیس عبـد أشـج فعل �كون  أن لزم ا،متساو�ً 
 المحبـوب �كـون  أن مـن علیـه یلـزم مـالِ  ؛صـحیح غیـر وذلك الفعل، في استو�ا و�ن بهما یتصف

 ".ذلك خالف على یدل الشر�عة واستقراء �محبوب، لیس لما امساو�ً  هللا عند
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ـــى نفـــس الوصـــف ـــا: أن المحبـــة تعـــود إل ـــاة، أو قلنـــا: ِلمـــا ینشـــأ عـــن  ،نعـــم إذا قلن ـــم واألن وهـــو الحل
ف، وأتینــا �شــخص �أشــج عبــد القــیس مجبــول علــى الحلــم واألنــاة، وأتینــا �ــآخر مجبــول علــى الوصــ

 ضدهما، لكنه یتخلَّق بهما، وال ینشأ عنه من أفعال إال ما ُیناسب الحلم األناة.
ٌب إن هـذا محبـو  :إذا قلنا: إن الثواب، والعقاب، والمحبة تعود إلى األوصاف، قلنا ،فرق بین هذین
جـلَّ –أو لم �فعل ، حتى فـي الوقـت الـذي یرتـاح فیـه مـن غیـر فعـل هـو محبـوب هلل �استمرار فعل 

وأمــا اآلخـــر الــذي ُجبـــل علــى خالفهمـــا و�تخلَّــق بهمــا، وال ینشـــأ عنــه مـــن األفعــال إال مـــا  ،-وعــال
ــا إال فــي وقــت الفعــل؛ ألن المحبــة ُرِتبــت �اإ�قتضــیه الحلــم واألنــاة، قلنــا:  لنســبة نــه ال �كــون محبوً�

د القـیس علــى وصـٍف ال یـزول، والمحبـة التــي ٌرِتبـت علـى مـن تخلَّــق �ـالحلم واألنـاة علــى ألشـج عبـ
  . �طرأ و�زول، وهذا الفرق بینهماوصفٍ 

 للوصـف أن فثبـت حـال،مُ  وهـو و�ـالعكس، �محبـوب، لـیس محبوبٌ  هو ما �كون  أن یلزم اوأ�ًض "
 األوصـافف الجـزاء، طلـقمُ  ثبـت الجـزاء من ما احظ�  له أن ثبت و�ذا العقاب، أو الثواب من احظ� 

 ".أردنا ما وذلك علیها، جازىً مُ  أشبهها وما علیها المطبوع
ى نهـم یتفقـون علـألو�ذا رجعنا إلـى تعر�ـف الحمـد والمـدح الـذي یـذ�ره أهـل العلـم فـي أوائـل الكتـب، 

ألنـــه  ؛أن المــدح إنمـــا �كـــون علــى الجمـــال االختیـــاري، ال علــى اإلجبـــاري، �عنـــي: مــا ُ�مـــدح فـــالن
ألنه قصـیر أو أسـود أو أبـیض أو شـيء لـیس لـه فیـه أي مـدخل، إنمـا ُ�مـدح وُ�ـذم  ؛طو�ل، أو ُیذم

 .الذي له أن �فعله، وله أن یتر�ه على الجمال االختیاري 
 .شكلمُ  علیها ثابیُ  ال أنه على األدلة من ذ�ره تقدم وما"

 غیـر لـىع والعقـاب الثـواب �كـون  فقـد یتالزمـان، ال التكلیـف مـع والعقاب الثواب فإن األول، أما
 اإلنسان� النازلة المصائب مثل فاألول عقاب، وال ثواب وال التكلیف �كون  وقد للمكلف، المقدور
 ".�علم لم أو بها علم ا،اضطرارً 

�عنــي المصــائب التــي تنــزل �المســلم هــل ُیــؤجر علیهــا اإلنســان لــذاتها أو ِلمــا ینشــأ عنهــا مــن صــبر 
 إنساٍن ُأصیب �مصیبٍة جزع �سببها، وسِخطها.واحتساب وتحمل؟ و�تضح هذا في 

ولـــم یـــذ�ر مـــا جـــاء فـــي  -جـــلَّ وعـــال–لكنـــه لـــم یلهـــج �الشـــكر، والحمـــد، والثنـــاء هلل  ،وآخـــر تحمـــل
 النصوص ذ�ره في هذه المناسبات.

ا والثالث األكمل، من أهل العلم من یرى أنه ال ثـواب علـى المصـائب لـذاتها، و�نمـا الثـواب علـى مـ
ــاِبِر�ن {صــبر ینشــأ عنهــا مــن  ــِر الصَّ ــِذیَن ِإَذا َأَصــاَبْتُهم مُِّصــیبَ *  َوَ�شِّ ــاُلواْ الَّ ــا هللِِّ  ٌة َق ــِه  ِإنَّ ـــا ِإَلْی َوِ�نَّ

 .]١٥٦-١٥٥[البقرة: }َراِجعون 
وتسـخَّط فـال شـك أنـه آثـم، لكـن إن  ،فإن جزع من ذلك ،وأما من ُأصیب �مصیبة ولم �صبر علیها

واألجـر إنمـا هـو علـى الصـبر؟ الحـافظ ابـن حجـر  ، أجـر لـههل لـه أجـر أو ال ،خال عن هذا وهذا
الذي قـرره أن األجـر والثـواب، ومحـو السـیئات والخطا�ـا إنمـا هـو �مجـرد المصـیبة، والصـبر علیهـا 
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على ذلك، واألكثر على أن أجـره إنمـا هـو علـى الصـبر  ازائدً  اقدٌر زائٌد على ذلك، ُیؤجر علیها قدرً 
 دون مجرد المصیبة.

ـَالةَ  َأنَّ « جاء فإنه ا،عرافً  أتى ومن الخمر، �شارب والثاني"  وال ،»ْوًمـایَ  َأْرَ�ِعـینَ  ْنـهُ مِ  ُتْقَبـلُ  َال  الصَّ
 خـالف الو  وشـروطها، أر�انهـا اسـتكملت إذا صـالته إجـزاء �عدم �قول ةنَّ السُّ  أهل من اأحدً  أعلم
 ذاهــ �صــح ال زمــا،یتال  لــم و�ذا ا،فاســقً  أو �ــان عــدالً  مســلم، �ــل علــى الصــالة وجــوب فــي اأ�ًضــ

 ".الدلیل
جــلَّ –نعــم شــارب الخمــر صــالته غیــر مقبولــة، و�ــذلك مــن أتــى عراًفــا صــالته غیــر مقبولــة، �هللا 

إنمــا یتقبــل مــن المتقــین، والمـراد بنفــي القبــول فــي هــذه النصـوص نفــي الثــواب المرتــب علــى  -وعـال
اًعـا إذا اسـتكملت الشـروط إذ صـالة الفاسـق صـحیحٌة إجم ،هذه العبادات، ال نفي الصحة واإلجزاء

 واألر�ان والواجبات، و�ذلك صومه، وحجه �لها صحیحة �حیث ال ُیؤمر �إعادتها.
 .لیها فال شيء له على شيٍء من ذلكوأما الثواب المرتب ع

 الفعـل لـىع وقـع الجـزاء إن: فقولـه الجـزاء، علـى الـدال الثالث الدلیل اعترضه فقد الثاني، وأما"
 تــراناق مــع �ــه أراد و�ن �طالنــه، ثبــت فقــد الوصــف، دون  �قــع �مــا امجــردً  �ــه أراد إن التــرك أو

 ال هعلیـ الجـزاء صـحة على دالٌ  دلیلٌ  وذلك والعقاب، الثواب في أثرٌ  للوصف صار فقد الوصف،
 .نفیه على

 :أدلته في الثاني على �عترض أن األول المذهب ولصاحب
 هــو ا�مــ یتعلقـا أن امتنــع والعقــاب، ثـوابال إلــى والـبغض الحــب معنــى صـار إذا فإنــه :األول أمـا
 .علیها المخلوق  والذوات الصفات وهو مقدور، غیر
 أو الثواب رغی للعبد راجعٍ  ألمرٍ  یتعلقا أن الجائز من إذ منحصرة، غیر القسمة فإن الثاني، وأما

 .العادات مجاري  في قبیحٌ  أو حسنٌ  هو �ما اتصف �ونه وذلك العقاب،
 أو لالكمـا فـي حسـبها علـى فوقوعهـا الصـفات، عـن ناشـئة �انـت المَّـ عـالاألف فإن: الثالث وأما

 ذلــك وعنــد هنــا،اه فكــذلك و�الضــد، الصــانع �مــال علــى الصــنعة كمــالل نســتدل فــنحن النقصــان،
 ".وبالمطل وهو الصفات، إلى ال تفاوتها إلى اراجعً  التفاوت و�كون  �األفعال، الثواب �ختص

 ،ها وشروطها وواجباتها وُمستحباتها أداها على الوجه المطلوبال شك أن من صالته �املة �أر�ان
�مــال صــالته دلیــٌل علــى �مــال ذاتــه وصــفاته،  -علیــه الصــالة والســالم–صــلى �مــا صــلى النبــي 

والعكس �العكس، وقد �كون الكمال ألمـٍر خـارج عـن الـذات وعـن الصـفات هـو صـفة فـي األصـل، 
ـل �أهـل بـدر مـثًال، لـو حصـل مـن البـدري لكن له أثر في أفعالـه غیـر الصـفة التـي مـن أ جلهـا ُفضِّ

ألمـٍر خـارج وهـو �ونـه مـن  خلل ُ�حاسـب علیـه مثـل مـا ُ�حاسـب غیـره؟ مـا ُ�حاسـب علیـه؛ إنمـا هـو
 . أهل بدر
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 فـي یـهإل حاجة وال هذا، من أوسع ا�سطً  تحقیقه و�حتمل الطرفان، یتجاذ�ه النظر أن فالحاصل"
 ".التوفیق و�اهلل الموضع، هذا

 .�كفي
 
 
 
 
 
 

  
 


