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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 

 �قول: هذا رجٌل أراد الحج، ولد�ـه قر�ـٌب مـر�ض فـي المستشـفى، و�خشـى موتـه، فهـل �حـق لـه
 االشتراط إن توفي المر�ض أن یتحلل و�رجع أم ال؟ 

 وهل �صح االشتراط في مثل هذا أم ال؟
ح أنــه یبقــى وال �حــج فــي هــأو والــدة والحــج نفــًال  اعلــى �ــل حــال إذا �ــان المــر�ض والــدً  ذه ، فــالمرجَّ

والـد غیـر ال ا؛ لرعا�ة والده ووالدته واالطمئنان علیهمـا، فهـو أفضـل مـن الحـج، و�ن �ـان قر�ًبـالحالة
ا �عـد والوالدین واإلخوة الذین هـم �حاجـًة إلیـه واألخـوات، فمثـل هـذا ال یـؤثر إن أراد أن �حـج، وفیمـ

م مــا ُ�طلــب منــه مــن عــزاء بهــاتٍف أو غیــره، و�ذا رجــع  ٌر وهــو معــذو  بإمكانــه أن یواســي أقار�ــهفُ�قــدِّ
 ،بوال �حتاج إلـى اشـتراط إذا �ـان لـیس مـن األقر�ـاء الـذین �حتـاجون إلیـه و�فقدونـه إذا غـا ،�الحج

 وهلل الحمد. ،�عني ما �فوت شيء -والحج �له أر�عة أ�ام–مثل هذا ینتظر �حج، و�ذا رجع 
وا هـم لیسـ ،إلیـه فإذا دخل في الحـج ال �جـوز لـه قطعـه، وال ُ�شـترط لمثـل هـذا، إال لـو �ـانوا �حاجـةٍ 

ا حضـر، و�خشـى س ومـن �المهـم فـالن ابـن عمـه مـات ومـ�حاجة إلیه، إنما �خشى من مقالة النـا
 أال �حضروا جنائزه إذا مات، هذا ما هو �عذر هذا.

تجـد �عـض النـاس ال �حضـر صـالة علـى میـت، وال ُ�شـیعه إلـى  ،واإلشكال أن هذا أثَّـر فـي النـاس
ِئل قــال: �هللا مــات أخــي أو مــات أبــي ومــا حضــر وال شــیع، �أنــه وال یتبــع جنازتــه، و�ذا ُســ ،قبــره

�هللا مــا حضــر جنــازة أبــي  ،-جــلَّ وعــال–غــافًال عــن الثــواب العظــیم عنــد هللا  ،یتقاضــى مــع البشــر
وهذا غیاب عن الهدف الذي من أجله  ،-نسأل هللا العافیة-ه، هذا حرمان یأحضر جنازة أب فكیف

جــو التعامــل مــع البشــر فلیتعامــل �مثــل هــذه الطر�قــة، إذا �ــان ال یر ُوِجــد فــي هــذه الحیــاة، إذا �ــان 
اًء فـأجره موفـور سـو  -جلَّ وعال–فقد خاب وخسر، و�ذا �ان یتعامل مع هللا  -جلَّ وعال–ثواب هللا 

ال فـرق، بـل العكـس قـد �كـون أجـره أعظـم إذا صـلى علیـه وشـیعه  ،حضر جنازة أبیه أو لم �حضـر
جنـازة  وتبع جنازته �كون ثوا�ه أعظم إذا �ان المیت أو أقار�ه لـم �حضـرواإلى قبره أو إلى المقبرة، 

 أبیه؛ ألنه في هذه الحالة ُمتبٌع للحق مخالٌف لهواه.
، ه مجــازاة هــذفوهــذا حضــر وشــیَّع قر�بــك، ثــم حضــرت وشــیَّعت قر�بــه  ،أمــا إذا �انــت هنــاك مقاضــاة

ل تحضــر أو مــا تحضــر، فالتعامــل �عنــي الملحــوظ فیهــا المجــازاة، ومــا ُیــدرى لــو �ــان مــا حضــر هــ
ـــذي بـــین البشـــر ینتهـــي -جـــلَّ وعـــال–والتجـــارة مـــع هللا  تقطعـــت بهـــم  ،مـــا هـــي مـــع البشـــر، �ـــل ال

والقیـراط  »ِقیـَراطٌ  َمـْن َصـلَّى َعَلـى ِجَنـاَزٍة َفَلـهُ وَ « -جـلَّ وعـال–األسباب، لكن الباقي هو مـا �ـان هلل 
 .»َفَلُه ِقیَراَطانِ َحتَّى ُتْدَفَن  تِبعهاَوَمْن «كالجبل العظیم 
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م ن هذا السائل إن �ان قر�به �حاجٍة إلیـه، وهـو مـن أقـرب النـاس إلیـه �حیـث یتـأثر لـو لـأالمقصود 
 ،اه السیما إذا �ان أحد الوالدین أو األخ الذي ال ُیوجد من �قـوم �ـه سـو  ،�حضر، فمثل هذا ال �حج

 هذا هو المانع له من الحج.إذا �ان  -إن شاء هللا تعالى-مثل هذا ال �حج، وله أجر الحج 
تـى وم ،لكنه ال �حتاج إلیه، و�ساوي في القرب جمع من األسرة، فمثل هذا �حـج ا،أما إذا �ان قر�بً 

وال �فــوت، و�ذا حصــلت التعز�ــة �الهــاتف أجــزأت،  -إن شــاء هللا تعــالى–مــا رجــع یــؤدي مــا علیــه 
 ا ُیالمون؛ ألن عذرهم معهم.والناس �عذرون �مثل هذا، الناس �موت لهم القر�ب وهم ُحجاج م

 �قول: ما أفضل طبعٍة وتحقیق لتفسیر ابن �ثیر؟
ذ�رنــا مــرارًا فــي مناســبات أن أفضــل الطبعــات وأصــح الطبعــات هــي طبعــة الشــعب المطبوعــة عــن 
ُنسخة األزهر�ة أول ُنسخة مخطوطة للكتاب، و�بقى أن هذه الطبعـة مـأخوذة عـن النسـخة األزهر�ـة 

لحـق مفقودة، لماذا؟ ألن الحافظ ابن �ثیـر أ ،ى للكتاب فیها مقاطع ال ُتوجدالتي هي العرضة األول
ر، عن الرازي، عن الزمخشري، عـن القرطبـي ال ُتوجـد فـي العرضـة األولـى للتفسـی في الكتاب ُنُقوًال 

إنما ألحقها بهـا، فوِجـدت فـي �عـض الطبعـات التـي ُطِبعـت عـن ُنسـخ متـأخرة عـن النسـخة األولـى، 
 جود في طبعة الشعب أصح من غیره.و�بقى أن المو 

 والمقاطع التي ُألِحقت فیما �عد �ستدر�ها من طبعاٍت أخرى.
، وهــذه فیهــا عنا�ــة فــي التخــر�ج والتعلیــق، ومقابلــة اثــم جــاءت طبعــة أوالد الشــیخ خمســة عشــر جــزءً 

 وهي جیدة في الجملة. ،النُّسخ
لـدات تصـفحت المجلـد األول، فـإذا ثم �عد ذلك ُطِبع أو صدر عن دار ابـن الجـوزي فـي ثمانیـة مج

 �ه طبعة ممتازة، فیها عنا�ة، وفیها إخراٌج جمیل، وُتعین على القراءة.  
 ین عابد؟ أظن ما هو �حاضر.         أ

 تفضل.
علـى آلـه و الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمـد 

 وصحبه أجمعین، أما �عد....
 :مسائل وفیه ،والنواهي األوامر في : "الفصل الثالث:-رحمنا هللا و��اه–ال الشاطبي فق

 �ـه مـأمورال طلـب یتضـمن فـاألمر ،اآلمـر مـن و�رادةً  اطلًبـ �ستلزم والنهي األمر :األولى المسألة
ــ یتضــمن والنهــي إ�قاعــه، و�رادة ــرك اطلًب ــه المنهــي لت  فعــلف هــذا ومــع إ�قاعــه، لعــدم و�رادةً  عن
 ".إرادة �ستلزمان أو یتضمنان عنه المنهي وترك �ه ورالمأم

أو نائم أو غیر عاقل، فال ُیتصـور طلـب  ال ُ�مكن أن �صدر أمر بدون إرادة إال من غافل أو ساهٍ 
أو طلــب الكــف عنــه وهــو النهــي إال �ــإرادٍة مــن اآلمــر أو النــاهي إال إذا �ــان ال یــدخل  ،إ�جــاد فعــل

ه أهل ا  ،بوضـع اللغـة أو �القصـد ،لعلم �أنه: اللفظ المر�ب المفید �الوضـعفي حیز الكالم الذي حدَّ
كمـــا �قـــول �عضـــهم، فـــالكالم غیـــر المقصـــود ولـــو تضـــمن الحـــروف واألصـــوات إال أنـــه ال ُ�ســـمى 
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، افإنــه ال ُ�ســمى نهًیــ ،أو نهــى حــال نومــه ،افإنــه ال ُ�ســمى أمــرً  ،كالًمــا، وحینئــٍذ لــو أمــر حــال نومــه
ل �الم فیـه أمـر من المو�ذلك األمر والنهي  وسـمعت هـذا  ،ونهـي  �مسـجل ،�قصد، �عني لو ُسجِّ

 األمر والنهي من اآللة، هل یتجه إلیك هذا األمر أو النهي؟ هذا ما فیه قصد.
 كذلك لـو صـدر عـن حیوانـات تقبـل التلقـین �الببغـاء مـثًال �سـمع األمـر والنهـي، وُ�طلـق هـذا األمـر

 ؟ ال، األمـــر ال ُبـــد أن �كـــون اأو نهًیـــ ال �قتضـــي أمـــرً والنهـــي، وُ�كـــرر هـــذا األمـــر والنهـــي، لكـــن هـــ
أو طلـب الكـف فـي  ،�الطلب، إما طلب الفعل فـي األمـر امصحوً�ا �اإلرادة، و�كون أ�ًضا مصحو�ً 

 النهي.
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........
ـــه ـــق  ،ســـیأتي بیان ـــت الُمحق ـــنَّة األشـــعر�ة، ولی ـــ-إن مـــراده �أهـــل السُّ ـــى مـــذهب أهـــل السُّ  نَّةوهـــو عل

، نتعامـل علَّق على مثل هذا الكالم، على �ل حال نحن ما نحتاج إلى مثل هذه الحواشي -�الفعل
ا، وتكشـف وتفـت ،ي فیهـا فوائـد حواشـي الشـیخ درازمع األصـل، الحواشـي التـ ح فیهـا فوائـد �بیـرة جـد�

مـا نحتـاج  فـي مثـل هـذا ،المستغِلق في �ثیٍر من األحیان، لكن فـي �عـض األحیـان ال نحتـاج إلیهـا
 .-رحمه هللا–إلیها، الكالم واضح �الم الشاطبي 

 ال أو لتركا أو الفعل �قع بها إرادةً  �ستلزمان أو یتضمنان عنه المنهي وترك ،�ه المأمور ففعل"
 ".�قع

: �عني داللة األمـر والنهـي علـى اإلرادة مـن أي الـدالالت، مطا�قـة أو تضـمن أو اسـتلزام؟ إذ �قـول
 ." فهو متردٌد بین الداللتینمان�ستلز  أو یتضمنان"
 :معنیین على الشر�عة في جاءت اإلرادة أن ذلك انی�و "

 ".القدر�ة الخلقیة اإلرادة :أحدهما
 . كونیة، واإلرادة الشرعیة الثانیة�عني الكونیة اإلرادة ال

 �كون  ال أن أراد وما �ان، �ونه هللا أراد فما ،مراد �كل المتعلقة القدر�ة الخلقیة اإلرادة :أحدهما"
 ".�ونه إلى سبیل فال �كون  أن ردیُ  لم وما: تقول أو، �ونه إلى سبیل فال

�مكـن  الفـنعم إذا قضى هللا شیًئا فإن �ان قضاؤه �إ�جاده فال ُبد أن �قع، و�ذا قضـاؤه �عـدم إ�جـاده 
فقـد  الشرعیة رادةأن �قع، فال �قع في ُملكه إال ما ُیر�د، هذا �النسبة لإلرادة الكونیة، أما �النسبة لإل

 .  نوع اختیاٍر لهم، وعلیه ُ�حاسبون وال �قع؛ ألن هذا مو�ول إلى  ائً ُیر�د من المكلفین شی
 ومعنـى ،عنـه المنهـي إ�قـاع وعـدم ،�ـه المـأمور إ�قـاع �طلـب المتعلقـة األمر�ة اإلرادة :والثاني"

 یـثح مـن منـه، رضـاهو� المأمور �فعله أن و�حب رضاه،�و  �ه أمر ما فعل بح� أنه اإلرادة هذه
 ".و�رضاه عنه المنهي ترك �حب النهي و�ذلك �ه، مأمورٌ  هو
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 وت �ـافًراأراد من فـالن أن �مـ ،نعم اإلرادة الكونیة قد ال تستلزم المحبة، لكن ال ُبد من وقوع المراد
عهــا، قو و إرادة �ونیــة قدر�ــة، وأراد منــه أن �مــوت ُمســلًما إرادًة شــرعیة، فــاإلرادة الكونیــة ال ُبــد مــن 

قـد و  ،ُ�حـب، لكـن مـع ذلـك قـد �سـتجیب المكلـف المـأمور -جلَّ وعـال–والثانیة ُمتعلقها المحبة، هللا 
خلقهــم وجعــل لهــم إرادة ومشــیئة  ،فر�ــٌق فــي الجنــة، وفر�ــٌق فــي الســعیر ،ال �ســتجیب؛ ولهــذا خلقهــم

ل المكلف وُتهیـؤه للفعـل والتـرك واالختیـار لـه، لـه حر�ـة واختیـار ومشـیئة، ل ل عـن كنهـا ال تسـتقُتخوِّ
، و�امـل خالًفا للمعتزلـة الـذین یـرون أنـه �امـل الحر�ـة، و�امـل المشـیئة ،إرادة هللا ومشیئته واختیاره

 االختیار، و�خلق فعل نفسه؛ ولذلك أثبتوا مع هللا خالًقا، فسموهم مجوس هذه األمة.
ي ه �حر�ــة ورق الشــجر فــُ�قــابلهم الجبر�ــة الــذین قــالوا: اإلنســان مســلوب االختیــار والحر�ــة، وحر�تــ

مـا هـو �ظلــم؟ جبـره علـى هـذا، فهـو ظــالٌم أم  امهـب الـر�ح، وعلـى هـذا �كـون تعــذیب العاصـي ظلًمـ
 تعالى هللا عما �قول الطائفتان علًوا �بیًرا. ،له

نَّة توسطوا وأثبتوا لـه مشـیئة وحر�ـة واختیـارً  حیـث �فعـل �وال �سـتقل بهـا  ،، لكنهـا ال تسـتقلاوأهل السُّ
 .      منفًكا عن إرادة هللا ومشیئته ء،ما �شا

 األمــر إذ ،ر�ــاألم الثــاني �ــالمعنى إرادتــه فتعلقــت ،�ــه أمــرهم �مــا العبــاد أمــر -وجــلَّ  عــزَّ - فــاهلل"
 لـم و�ال ا،رادً مـ اإللـزام ذلـك �كـون  أن دبُ  فال ،الترك أو الفعل المكلف إلزام حقیقته ألن ؛�ستلزمها

 .ممفهو  معنىً  له تصور وال اإلزامً  �كن
 لمعنــىا علــى �ــه مو الملــز  إ�قــاع إرادة عــن العــرو مــع اإللــزام ر�ــدیُ  أن ذلــك مــع �مكــن فــال اوأ�ًضــ

 ".الطاعة أهل أعان تعالى هللا لكن المذ�ور،
أن و هـو ُملـزم أن �فعـل،  ،هذا اإللزام المفهوم من األمر والنهي مع األمر والنهي لیس على إطالقه

ومعاقــٌب علــى المخالفــة،  ،هــو ملــزم بهــذا ،ي حــال النهــي�فعــل فــي حــال األمــر، وأن یتــرك فــ ،یتــرك
 لكن هل هـو ملـزم علـى إ�جـاد الفعـل �معنـى أنـه ُأِمـر �الصـالة، هـل ال ُبـد مـن وقـوع الصـالة؛ ألنـه

 وُ�عاقــب علــى التــرك فــي الحــالین فــي األمــر ،ُملــزم بهــا، هــو ملــزم �معنــى أنــه ُیثــاب علــى االمتثــال
 ِجد؟ وال ُیو  االالإرادي في إ�جاد الفعل، أنه �یف �كون ُملزمً والنهي، لكن لیس معنى هذا اإللزام 

 علـى �ه مو ز المل إ�قاع إرادة عن العرو مع اإللزام ر�دیُ  أن ذلك مع �مكن فال اوأ�ًض ولذلك �قول:"
ن أهـل ، أعان أهل الطاعة على اإل�جاد، ولـم ُ�عـالطاعة أهل أعان تعالى هللا نأل "المذ�ور المعنى

ــرك والمعاصــي علــى التــرك تــرك المطلــوب، وفعــل المطلــوب تر�ــه، مــع أن لهــم حر�ــة  الكفــر، والشِّ
، هل أراد القیام فلم �ستطع اواختیارً  ، فلم ُ�صلِّ  ؟ هـل أرادوقدرة على الفعل، هذا الذي قیل له: صلِّ

الوضوء فلم �سـتطع؟ هـل أراد الـذهاب إلـى المسـجد فلـم �سـتطع؟ عنـده حر�ـة واختیـار �سـتطیع بهـا 
  مر �ه، وترك ما ُنهي عنه، لكنه اختار السبیل الثاني، وهذا عدم إعانة.فعل ما أُ 
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 ،-جــلَّ وعــال–ولــم ُ�عــن أهــل المعصــیة، فــالمرد �لــه إلــى هللا  ،قــد �قــول قائــل: أعــان أهــل الطاعــة 
وُ�عاقب هذا وقـد تخلـى عـن إعانتـه؟ قـد �سـتدل بهـذا مـن �سـتدل، هـل  ،فكیف ُیثیب هذا، وقد أعانه

  التام، و�عد التمكین من الفعل أن �كونوا على حدٍّ سواء في اإلعانة؟  یلزم �عد البیان
ا، وذ�رت لكم اسمه، ومؤلفه ومزا�اه، ا�عني على سبیل المثال: أنا ذ�رت لكم �تا�ً  وفوائـده  نافٌع جد�

رعان، وذهبوا إلـى المكتبـات یتخبطـون و�سـألون �قـي جمـع مـن  فصمم الجمیع على اقتنائه، قام السُّ
 ، قلــت: تــراه فــي المكتبــة الفالنیــة، ذهبــوا إلــى المكتبــة واشــتروه، هــل أنــا قصــرت فــي تبلیــغالطــالب

وعندي خمـس ُنسـخ،  ،و�قي خمسة أشخاص ءأو أنا الملزم أن أخبرهم عن مكانه؟ قام هؤال ،أولئك
هو �كفـي البیـان، وتكفـي الهدا�ـة  -جلَّ وعال–قلت: هذه خمس ُنسخ هد�ة، هذا �له فضل من هللا 

ــر  -جــلَّ وعــال–لـة هللا والدال عان مـا تــرك ألحــٍد ُحجـة، لكــن هــذا الـذي نصــح �شــراء الكتـاب وقــام السُّ
 هــم ُدلــوا داللــة ُمطلقــة ،علــى مكانــه ،وراحــوا یبحثــون عنــه مــا وجــدوه؛ ألنهــم مــا أعینــوا علــى محلــه

�عــض مــن �قــي دولــوا علــى مكانــه فتیســر لهــم األمــر  ،ُمجملــة علــى أهمیــة الكتــاب، وفائــدة الكتــاب
وعنــد الشــیخ ُنســخ �ســیرة للتوز�ــع وأعطــاهم، هــل هــو ظلــم  ،لحصــول علیــه، طیــب �قــي نفــٌر �ســیرل

ــم البیــان لهــم، هــذا مثــال  ــم �جــدوه؟ هــو مــا ظلمهــم ت أولئــك الــذین قــاموا ُســرعان وذهبــوا یبحثــون فل
 تقر�بي.

دور یـالمـه ن فـي النفـي �و ن في اإلثبـات، والمبـالغو القدر�ة المبالغ ،ألن �الم القدر�ة في هذا الباب
لبیـان اما تـرك ألحـٍد ُحجـة، بـیَّن  -جلَّ وعال–�عذبهم؟ هللا  لماذاحول هذا أعان هؤالء وخذل هؤالء 

ـبه عنـد المسـلمین البـاقین علـى ِفطـرهم ، المبین �حیث ال �خفى على أحد، وما وِجدت مثل هـذه الشُّ
صــلي، نــا مــا أراد هللا أنــي أ�قــول لــك: �هللا أ أن حتــى العــوام الــذین ال �قــرؤون وال �كتبــون مــا �مكــن

إنمــا یتوضــأ و�طلــع �صــلي وانتهــى اإلشــكال، لكــن مــن الــذي �قــول: مــا أراد؟ الــذین تلوثــت أفكــارهم 
یئة واجتالتهم الشیاطین واقتدوا �من قال: لو شاء هللا مـا عبـدنا مـن دونـه مـن شـيء، فـاحتجوا �المشـ

 الكونیة على وجود المخالفة منهم.
، ال إلــه إال هللا؟ هــل مــنعهم أحــد مــن تعلــم ال إلــه إال هللا؟ معناهــا :لكــن هــل مــنعهم أحــد مــن قــول

شروطها، مقتضیاتها لوازمها نواقضـها، هـل مـنعهم أحـد؟ مـا مـنعهم أحـد، ولـو �قـوا علـى اللفـظ بهـا 
ذا هــ ،مــا یلــزم التفاصــیل ،مــع معرفــة معناهــا إجمــاًال ولــم یرتكبــوا مــا ُ�خالفهــا �عــوام المســلمین �كفــي

 .وم المسلمین من أول األمر إلى آخرهالقدر �افي لعم
 :قـولي �تبـه هللا لـي، ن، أنـا هـذا الـذ�أتیك من �قـول �طـوف علـى قبـر، و�قـول: هـذه �هللا إرادة هللا 
رك، و�ـیَّن لـك ال ،�تب هللا لك أن تهتدي ،ال  ،سـبیلینوأمرك �التوحید، وحذَّرك أشد التحذیر من الشِّ

مــا  -جــلَّ وعــال–إجبــار �هللا  هت المختــار، �عنــي مــا فیــحیلــة أنــ هفــاخترت الطر�ــق الثــاني، مــا فیــ
فـي  وضع فیه من الحر�ة واالختیار والقدرة على ما �ختـار �ـه مـا ُیناسـبه، ثـم �عـد ذلـك ا،أجبر أحدً 

 النها�ة ال �قع للمرء إال ما ُ�تب له شقي أو سعید.
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الجــواب مــن ؟ لــو �ــان لهــذا مستمســك، لكــان أفعــل مــاذاطیــب �قــول: هــو مكتــوب علــي مــن قــد�م 
ــا ذ�ــر أن هللا �تــب المقــادیر قبــل أن �خلــق الخلــق �خمســین ألــف -علیــه الصــالة والســالم-النبــي  لمَّ

فـي  اأعمـل؟ أو مكتوً�ـ لمـاذافـي السـعداء  انعمـل؟ مـادام اسـمي مكتوً�ـ لمـاذاالعمـل؟  سنة، قالوا: فبمَ 
ٌر ِلَما ُخِلقَ «أتعب؟ قال:  لماذااألشقیاء   ».َلهُ  اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَیسَّ

نَّة و  -جلَّ وعال–وعلى من هداه هللا  الجماعة إلى الصراط المستقیم، والمسلك القیوم طر�ق أهل السُّ
 -جــلَّ وعــال–أن �حمــد هللا  -علیــه الصــالة والســالم–للتوفیــق بــین النصــوص، وســلوك هــدي النبــي 

 لوا وأضلوا.على هذه النِّعمة التي ُحِرمها �ثیر من الناس، فسلكوا أحد طرفي النقیض، فض
ـــاقرة ـــار عب ـــاء �ب وال ُیوَفقـــون، وتجـــد عـــوام  ،تجـــدهم �خوضـــون فـــي مثـــل هـــذه المســـائل ،نـــاس أذ�ی

 مــا ،المســلمین علــى الجــادة؛ ألنهــم مــا نظــروا فــي نتــائج العقــول الممســوخة التــي اجتالتهــا الشــیاطین
نَّ  لـى عا ُ�عـین ة و�فى، ومتأثروا �علم الكالم، وال �الفلسفة وال �غیرها، دیدنهم النظر في الكتاب والسُّ

ــنَّة مــن أقــوال أهــل العلــم المحققــین الموثــوقین، و�ــل الخیــر والهــدى فــي اتبــاع مــن  فهــم الكتــاب والسُّ
ـنَّة، فمثـل هـذا الكـالم الـذي �سـتدل �ـه �عـض مـن انحرفـوا عـن  ،سلف وفـي االعتصـام �الكتـاب والسُّ

وتر�ــوا  ،ا أخــذوا بــبعض النصــوصالصــراط المســتقیم ال دلیــل لهــم فیــه، وال مستمســك لهــم فیــه، إنمــ
 ،الــبعض، ولــو وفقــوا بــین النصــوص التــي �ســتدل بهــا الطرفــان لمــا ضــلوا فــي جمیــع أبــواب الــدین

 .]١٤٣[البقرة: }َوَ�َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا {والحق في الوسط 
لهدا�ــة ا�تــب هللا لــه ، هــذا تجــده فــي الغالــب مــا ُیوفــق إال إذا ا�ســارً  أو اي �شــط �میًنــدائًمــا تجــد الــذ

والتــزم الوســط، فــإن لــم ُ�عجبــه الطر�ــق الــذي فــي أقصــى الیمــین تجــده �شــط إلــى الطر�ــق الــذي فــي 
 أقصى الیسار، والشواهد موجودة فـي القـد�م والحـدیث، لكـن قـد ُیهـدى إلـى الصـراط المسـتقیم و�فـتح

یان ووســطً یهللا علیــه، و�تــوب هللا علیــه، فــي جمیــع األبــواب تجــد طــرف ن ، تجــد فــي جمیــع أبــواب الــدِّ
�عنـي هـل هنـاك فـرق بـین  .، �عني حتى في �اب العمل والسلوك، وفي �اب االتبـاعان ووسطً یطرف

أن ُینجیــه مــن النــار، وال �ســأل الجنــة، �قــول  -جــلَّ وعــال–شــخص یتعبــد ســبعین ســنة، و�ســأل هللا 
ابلـه ر، هـذا فـي أقصـى الیمـین، ُ�قسبعین سنة: أنا ما أنا �كفؤ للجنة، لكن �كفیني أن أنجو من النا

في أقصى الشمال من إذا تخلف عن الناس ر�ع سـاعة یـذ�ر هللا فـي المسـجد، وتحـرك البـاب ظـن 
 المالئكة دخلوا ُ�سلمون علیه عیاًنا.

 هـووعمـل و�خـالص ومتا�عـة، هـذا  -جـلَّ وعـال–فال هـذا وال هـذا خـوف ورجـاء، وُحسـن ظـن �ـاهلل 
 ال هذا.الصراط المستقیم، فال هذا و 

 .         ك طرفي نقیض، وتجد الحق في الوسطوفي جمیع األبواب لو تأملت وجدت أن هنا
 وفـق علـى فوقعـت مـنهم، الطاعـة لوقـوع امر�ـدً  اأ�ًضـ فكـان ،الطاعـة أهـل أعـان تعالى هللا لكن"

 ".المعصیة أهل �عن ولم القدري، وهو ،األول �المعنى إرادته
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هــم والثــاني، إذا أعــان أهــل الطاعــة ووفقهــم لهــا، فوقــع مــا أراده ل وقعــت فــي المعنیــین المعنــى األول
 . وقدًرا، ووقع ما أراد لهم شرًعا كوًنا

 رادتـهإ مقتضـى وهـو التـرك، الواقـع فكـان ،مـنهم الطاعـة وقـوع ردُیـ فلم ،المعصیة أهل �عن ولم"
 ".األول �المعنى

 . ثانيولكنه ُمخالٌف إلرادته �المعنى ال
 ".ر�دی عما و�نهى یر�د، ال �ما �أمر فقد ،األمر �ستلزمها ال األول معنىال بهذا واإلرادة"

لـى ع�وًنا وقدًرا أن �مـوت أبـو طالـب  -جلَّ وعال–�عني �قضي و�شاء ما ال ُیر�د، �عني �شاء هللا 
 . أراد ذلك منه �المعنى الثاني؟ الالكفر، لكن هل 

 قـد المعنیـین لـىع واإلرادة ،یر�ـد ال عما إال نهىی وال یر�د، �ما إال �أمر فال الثاني �المعنى وأما"
 َوَمـنْ  ِإلْسالمِ لِ  َصْدَرهُ  ْشَرحْ �َ  َیْهِدَ�هُ  َأنْ  للااَُّ  ُیِردِ  َفَمنْ { :األولى في تعالى: فقال ،الشر�عة في جاءت

ًقا َصْدَرهُ  َ�ْجَعلْ  ُ�ِضلَّهُ  َأنْ  ُیِردْ   .]١٢٥:األنعام[ }َحَرًجا َضیِّ
 �ـدُ ُیرِ  للااَُّ  انَ َ�ـ ِإنْ  َلُكـمْ  َصـحَ َأنْ  َأنْ  َأَرْدتُ  ِإنْ  ُنْصـِحي َیْنَفُعُكمْ  َوال{: -السالم علیه- نوحٍ  حكا�ة وفي
 ".]٣٤:هود[ }ُ�ْغِوَ�ُكمْ  َأنْ 

 .�عني إرادًة �ونیة
 }ُیِر�ـدُ  َمـا لُ َ�ْفَعـ للااََّ  َوَلِكـنَّ {: ولـهق إلـى }َ�ْعـِدِهمْ  ِمـنْ  الَّـِذینَ  َوَلْو َشـاء للاّاُ َمـا اْقَتَتـلَ  {: تعالى وقال"
 .اجد�  �ثیرٌ  وهو ]٢٥٣:البقرة[

 ].١٨٥:البقرة[ }اْلُعْسرَ  ِ�ُكمُ  ُیِر�دُ  َوال اْلُیْسرَ  ِ�ُكمُ  للااَُّ  ُیِر�دُ {: الثانیة في وقال
 .اآل�ة ]٦:ةالمائد[ }َرُكمْ ِلُیَطهِّ  ُیِر�دُ  َوَلِكنْ  َحَرجٍ  ِمنْ  َعَلْیُكمْ  ِلَیْجَعلَ  للااَُّ  ُیِر�دُ  َما{
ــیِّنَ  للااَُّ  �ــدُ ُیرِ { ــمْ  ِلُیَب ــِدَ�ُكمْ  َلُك ــِذینَ  ُســَننَ  َوَ�ْه ــْبلِ  ِمــنْ  الَّ ــْیُكمْ عَ  َوَ�ُتــوبَ  ُكمْ َق  َأنْ  للااَُّ  ُیِر�ــدُ {: ولــهق إلــى }َل

فَ  ْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  ُ�َخفِّ  ].٢٨-٢٦:النساء[ }َضِعیًفا اإلِْ
 .اأ�ًض  اجد�  �ثیرٌ  وهو] ٣٣:زاباألح[ }اْلَبْیتِ  َأْهلَ  الرِّْجَس  َعْنُكمُ  ِلُیْذِهبَ  للااَُّ  ُیِر�دُ  ِإنََّما{

 إلرادةا النـاس �عـض نفـى فر�مـا ،المسـألة فـي الغلط وقع اإلرادتین بین للفرق  التنبه عدم وألجل
 ".امطلقً  والنهي األمر عن

 .قد ال تستلزم اإلرادة والمحبةنظًرا لإلرادة �المعنى األول، المشیئة �المعنى األول 
 
 بـین الفـرق  عـرف ومـن ا،مطلًقـ األمـر فـي وأثبتهـا امطلًقـ �ـه یـؤمر لم عما �عضهم فاهان ور�ما"

 .ذلك من شيءٌ  علیه یلتبس لم الموضعین
 إرادة هـي القدر�ـة واإلرادة �إطالق، إثباتها من دبُ  وال التشر�ع، إرادة أنها األمر�ة اإلرادة وحاصل
 اإلرادة معنـى فـإلى الشـارع إلـى و�ضـافته القصـد لفـظ إطـالق التقییـد هذا في رأیت فإذا التكو�ن،

 إرادة: �قولـوا أن األصـولیین رفُعـ فـي شـهیرٌ  وهـو التكلیـف، إرادة اأ�ًضـ وهـي أشـیر، التشر�عیة
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 بلفـظ ذ�ـره �جـري  الـذي الثـاني �ـالمعنى و�عنـون  ،التكلیـف إرادة األول �المعنى و�عنون  التكو�ن،
 ".المستعان �هللا االصطالح، في شاحةمُ  وال الكتاب، هذا في القصد

مثـــل هـــذه المباحـــث التـــي تشـــترك فیهـــا �تـــب األصـــول فـــي �ـــاب األمـــر والنهـــي مـــع �تـــب العقائـــد، 
 .ائد من مؤلفات شیخ اإلسالم وغیرهوالمسألة مبحوثة وموضحة في �تب العق

 ســتلزم� النهــي أن �مــا إ�قاعهــا، إلــى الشــارع قصــد �ســتلزم �المطلقــات األمــر :الثانیــة المســألة"
 .إ�قاعها كلتر  قصده
 طلـبوال الطلـب، االقتضـاء ومعنـى التـرك، واقتضـاء الفعـل اقتضـاء والنهـي األمر معنى أن وذلك

 ".هذا إال للطلب معنى وال المطلوب، ذلك إل�قاع والقصد امطلو�ً  �ستلزم
رع هـل �سـتلزم قصـد الشـا "�سـتلزم قصـد الشـارع إلـى إ�قاعهـا"األمر �المطلقات، و�ذا �العمومات 

 َوَأِقیُمــواْ {ل التقییــد أو قبــل التخصــیص أو �عــده؟ النصــوص المطلقــة والنصــوص العامــة إ�قاعهــا قبــ
َالةَ  ص هـل ، والنصـوص العامـة قبـل التخصـیقبل البیـان، عتـق رقبـة قبـل التقییـد ]٤٣[البقرة: }الصَّ

و ُ�عمــل بهــا قبــل ذلــك أو ال ُبــد مــن أن ُتبــیَّن �النســبة للمجمــالت أو ُتخصــص �النســبة للعمومــات أ
م �عـد ثـقیَّد �النسبة للمطلقات أو ُ�عمل �ما ُ�مكن العمل �ه من أفراد العام ومـن أوصـاف المطلـق، تُ 

 .ج منه ما دل القید أو الخاص علیهذلك ُ�خر 
 طالب:.......

 �عني ما أمكن العمل �ه یتناوله األمر. 
 طالب:.......

 . خرج منه ما دل النص الخاص علیهنعم �ُ 
 القصـد مـع أمـرٌ  یـرد أن ألمكن المطلوب إل�قاع القصد �ستلزم ال طلبٌ  روِّ صتُ  لو أنه ثانٍ  ووجهٌ "

 اأمـرً  ألمـرا �كون  ال و�ذلك عنه، المنهي إل�قاع القصد مع نهيٌ  یرد وأن �ه، المأمور إ�قاع لعدم
 ".لفخُ  هذا ا،نهیً  النهي وال

القصـد إل�قاعـه، نعم �یف یرد نهي أو یـرد أمـر، یـرد أمـر مـع القصـد لعـدم إ�قاعـه، و�ـرد نهـي مـع 
 . ي القول، وهذا ال �صدر من الحكیمخلٌف ف ،هذا تناقض

 �قـاعإ إلـى قصـدٍ  غیـر مـن نهـيٌ  أو أمـرٌ  یوجـد أن وألمكـن و�ـالعكس، انهًیـ األمـر انقالب ولصح"
 لــه� وهــذا كمــه،حُ  عــن امســكوتً  أو امباًحــ عنــه المنهــي أو �ــه المــأمور فیكــون  ،عدمــه أو فعــلٍ 

 .محال
 الم�ـ هـو عنـه المنهـي وتـرك ،�ـه المـأمور إ�قـاع إلـى قصـدٍ  غیـر مـن والنهي األمر أن :والثالث

 نأ مــن أوضــح هــذا فــي واألمــر �اتفــاق، نهــيٍ  وال �ــأمرٍ  لــیس وذلــك والمجنــون، والنــائم الســاهي
 ".علیه �ستدل
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 -جـلَّ وعـال–في مقابلة �الم المجنـون، وفـي ُحكمـه النـائم والسـاهي فـي الكـالم المقصـود فـي قولـه 
كالمـه فیكـون قـد افتـرى علـى هللا إما أن �كون قاصًدا ل ]٨[سبأ: }ى َعَلى للااَِّ َ�ِذً�ا َأم ِ�ِه ِجنَّةٌ َأْفَترَ {

س ، وقـد اسـتدل المعتزلـة بهـذه اآل�ـة علـى وجـود �ـالٍم لـیاأو �كون غیر قاصـد فیكـون مجنوًنـ ،كذً�ا
ق وال �ـذب؛ ألن �صدٍق وال �ـذب، �عنـي الكـالم غیـر المقصـود هـذا ال ُ�مكـن أن ُ�طلـق علیـه صـد

ِ َ�ـِذً�ا َأْفَتَرى {هللا قابل �الم المجنون �الكالم المقصـود  ذا �ـان قصـد هـذا وفـي إ ]٨[سـبأ: }َعَلى للااَّ
ــَرى {تمــام وعیــه وتكلیفــه �كــون  ــِذً�ا َأْفَت �َ ِ ــى للااَّ كــن الكــالم علــى ل ،هــذا قــول الكفــار ،]٨[ســبأ: }َعَل

ــةٌ {التمثیــل تمثیــل المعتزلــة  ــِه ِجنَّ �كــالم  للكــذب ا�ــالم غیــر مقصــود، فأثبــت قســیمً  ]٨ســبأ:[ }َأم ِ�
مقصـود، فـدل علـى أن هنـاك مـع أن قسـیم الكـذب الصـدق، واآل�ـة ُتثبـت أن هنـاك الغیـر المجنون 

 �الم من �ه ِجنة. قسیًما ثانًیا غیر صدق، وهو
نَّة ال ُیثبتـون واسـطة بـین الصـدق والكـذب، فإمـا أن ُ�قـال:  الم، یس �كـن �ـالم المجنـون لـإوأهل السُّ

كـــالم المجنـــون ال یـــدخل فـــي حـــد الكـــالم أصـــًال، �ـــذلك �ـــالم النـــائم، والســـاهي، والطیـــور وغیرهـــا، 
و�كون معنى قولهم: �الوضع، الكالم الُمر�ب المفید �الوضع، معنـى الوضـع القصـد، وهـذا قـال �ـه 

؛ علیـه �اآل�ـةجمٌع من أهل العلم، فیخرج غیر المقصود من �ونه �الم، فـال یـتم اسـتدالل المعتزلـة 
 ألنه غیر مقصود، فال �كون �الًما، فال �كون هناك واسطة بین الصدق والكذب.

فـال  و�ذا قلنا: إن المراد �الوضع: �عني �الوضع العر�ي، وعلیه �خرج �الم األعاجم، �الم األعاجم
ل؟ مـا تبطـأم ُ�سمى �الًما، وهذا یلزم علیه لوازم منهـا إذا تكلـم األعجمـي فـي الصـالة بلغتـه تبطـل 

هذا معناه صالتهم صحیحة، وجمیـع  ،على القول: �الوضع العر�ي، وأن �الم األعاجم لیس �كالم
 ما یترتب على هذا.

ُ�ســمى  ال المقصــود أن �ــالم المعتزلــة فــي وجــود الواســطة أو القســیم للصــدق والكــذب مــن �ــالم هللا
نَّة، ومعروٌف ر هذا قوٌل �اطل، وعلیه لوازم �اطلة اوال �ذ�ً  اصدقً   .  ده عند أهل السُّ

 :أوجه من مشكلٌ  هذا: قیل فإن"
 محققـینال فـإن ،إ�قاعـه إلـى امقصـودً  �طاق ال �ما التكلیف �كون  أن هذا على یلزم أنه :أحدها 

 لـىإ والقصـد إ�قاعـه، إلـى القصـد صـحة �سـتلزم جـوازه فـإن �قع، لم و�ن ،ذلك جواز على اتفقوا
 ".عبث إ�قاعه �مكن ال ما إ�قاع
 جـــواز الشـــيء واإلمكـــان غیـــر الوقـــوع، �عنـــي ال �ســـتحیل عقـــًال أن ُ�كلَّـــف اإلنســـان �مـــا ال ،ازالجـــو 

وعـه، فـي �مـا ال ُ�طیـق، ولـوال جـوازه عقـًال لمـا ُطِلـب وُدعـي �عـدم وق -جلَّ وعال–ُ�طیق، ُ�كلفه هللا 
ْلَنـا َمـا َال َطاَقـَة َلَنـا ِ�ـهِ {قوله:  وهـو ممكـن لمـا  ،ال أنـه �جـوز عقـالً ولـو  ]٢٨٦[البقـرة: }َر�ََّنا َوَال ُتَحمِّ

 ُدعي برفعه.
�لَّـــف �مـــا ال ُ�طـــاق، لكـــان  -جـــلَّ وعـــال–ن هللا إهـــذا الكـــالم یتجـــه لـــو وِجـــد فـــي الواقـــع، لـــو قیـــل: 

هـل وقـع شـرًعا تكلیـف �مـا  ،، لكـن هـل وِجـداالتكلیف الذي المراد منه اإل�قاع ما عدم اإلمكان عبًثـ
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ل لــو وِجــد وهــو لــم ُیوجــد، �ونــه ع مــن أصــله، نعــم هــو مشــكشــكال مرتفــال ُ�طــاق مــا وقــع، فهــذا اإل
ممكـــن عقـــًال ال �عنـــي وقوعـــه شـــرًعا، والمســـألة فـــي معاملـــة المكلِّـــف �مـــا �صـــدر منـــه �ـــون العقـــل 

إن التكلیـف �مـا ال ُ�طـاق عبـث مـا وقـع  :�حتمله أو ال �حتمله هذا شيء آخر، لكن هل وقع لُیقـال
لخبیر ما ُ�مكن أن ُ�كلف �ما ال ُ�طاق؛ ألنه لـو �لَّـف �مـا أصًال من أجل أن ُ�قال: عبث، الحكیم ا

لَّــــف فــــارتفع وال �خفــــى علیــــه أن الُمكلَّــــف ال ُ�مكــــن أن �فعــــل، هـــذا العبــــث، لكنــــه لــــم ُ�ك ،ال ُ�طـــاق
 .اإلشكال، لم ُ�كلِّف

 میلز  ما فكل ،حالمُ  هللا على العبث وتجو�ز ا،عبثً  طاق�ُ  ال �ما األمر إلى القصد �كون  أن فیلزم"
 القصـد م�سـتلز  ال األمـر إن: قلنـا إذا مـا �خـالف اإل�قـاع، إلـى القصـد اسـتلزام وذلك ،حالمُ  عنه
 .�ه القول فوجب عقلي، محظورٌ  منه یلزم ال فإنه ،اإل�قاع إلى

 ضــرب علــى الســید توعــد قــد ملــكٍ  �حضــرة عبــده أمــر إذا الســید فــي یلــزم هــذا مثــل أن :والثــاني
 قاصـدٍ  یرغ وهو العبد �أمر فإنه ،الملك �مشاهدة عذره تمهید لبوط �طیعه، ال أنه ازاعمً  عبده،
 ،ءالعقـال مـن �صـدر ال وذلـك نفسـه، إلهـالك قصـده �سـتلزم هنـا القصد ألن ؛�ه المأمور إل�قاع

 مورللمـأ اقاصـدً  آمـرٍ  �ـل �كـون  أن یلـزم لـم �صـح لـم و�ذا آمـر، وهو اقاصدً  �كون  أن �صح فلم
 ".المطلوب وهو �حرف، احرفً  النهي و�ذلك �ه،

مـن  أو ولـدك ال ُ�طیعـك، فـأمره �ـأمرٍ  ،وال ُ�طیعـك ،ن عبدك متمرٌد علیـكإإذا قیل لز�د من الناس: 
لحة فـي تحقیـق هـذا مـا لـه مصـ ،أجل إثبات نقیض هذه الدعوى، وهو ال ُیر�د أن ُ�حقق هـذا األمـر

قصـده مـن هـذا  لإل�قاع أو غیر قاصد؟ هو غیر قاصد إل�قاع المـأمور �ـه، لكـن األمر، هو قاصد
األمـــر إثبـــات �ـــذب هـــذه الـــدعوى أو إثبـــات نقـــیض هـــذه الـــدعوى، فوجـــود أمـــر و�ن �انـــت صـــیغته 
ــنقض األصــل أن األصــل فــي األمــر  صــیغة األمــر لتكــذیب دعــواه، نقــول: هــذا لــیس �ــأمر؛ لــئال ُی

مر �ــأوال ُیــراد �ــه اإل�قــاع  ،قصــد اإل�قــاع، وقــد یــرد األمــر �صــیغة األمــر، �فعــل األمــر، بــالم األمــر
 ]٥٠اء:[اإلسـر  ا}{ُكوُنـوْا ِحَجـاَرًة َأْو َحِدیـدً التهدید، وأمر التكو�ن، وأمـر التعجیـز، اصـنعوا مـا شـئتم 

 .ولهذا لیس من األوامر المكلف بهاهل ُ�قصد منه إ�قاع األمر؟ ال، 
مَ  ِإَلى ِ�َسَبٍب  َفْلَیْمُددْ { نحو التعجیز، أمر في الزمٌ  هذا أن :والثالث"  أمـر وفـي] ١٥:جالح[} اءِ السَّ

 والمهــدد جــزالمع أن معلــومٌ  إذ ،ذلــك أشــبه ومــا] ٤٠:فصــلت[} ِشــْئُتمْ  َمــا اْعَمُلــوا{: نحــو التهدیــد
 .الصیغة تلك في �ه المأمور إل�قاع قاصدٍ  غیر

 ذلـك لـىإ القصـد مـن یلـزم وال منـه، دُبـ ال طـاق�ُ  ال مـا إ�قاع إلى القصد أن :األول عن فالجواب
 إن: �قــول مــن قــول علــى إال الشــيء، إرادة �ســتلزم ال �الشــيء مــراأل إلــى القصــد إذ ؛حصــوله

 ة".المعتزل رأي وهو الفعل، إرادة األمر
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یبقــى أن المســتحیل، هــل ُ�مكــن أن ُ�قــال لــه: شــيء أو لــیس �شــيء؟ �عنــي مــن األمــور المســتحیلة 
ء إن هـذا شـيالجمع بین النقیضین أو ارتفاع النقیضین، إذا ُأِمر �الجمع بین النقیضین هل نقول: 

 فال یتجه إلیه أمر؟  ،یتجه إلیه أمر أو لیس �شيٍء أصالً 
 طالب:........

ـــ{المســـتحیل لـــیس �شـــيء؛ ولـــذا �قـــول �عـــض المفســـر�ن فـــي مثـــل  ـــى ُ�ـــلِّ َشـــْيٍء َق  ِدیر}ِإنَّ للااَّ َعَل
 اآل�ة مخصوصة �المسـتحیالت، �عنـي ال �قـدر علـى خلـق مثلـه هـذا �ـالم تعـالى هللا :]٢٠[البقرة:

 ا �قولون.عم
و�قــول �عــض الملحــدین: هــل �ســتطیع الــرب أن �خلــق صــخرًة ال �ســتطیع تفتیتهــا؟ هــذا مســتحیل؛ 

فــال یــدخل فــي مثــل هــذه  ،بــین النقیضــین �ســتطیع وال �ســتطیع، وهــذا لــیس �شــيء األن فیــه جمًعــ
ــِدیر}{النصــوص  ــْيٍء َق ــلِّ َش ــى ُ� مســتحیل، نــه ألال یــدخل فــي مثــل هــذا؛  ]٢٠[البقــرة: ِإنَّ للااَّ َعَل

والمستحیل لیس �شيء، فال نحتاج إلـى اسـتثناء فـي مثـل هـذه الحالـة؛ ألنـه لـیس �شـيٍء فـال یـدخل 
  . قوعه، وال ُ�مكن تصوره فلیس �شيءفي النص، المستحیل ال ُ�مكن و 

 ".�لها المأمورات وقعت و�ال لإلرادة، مستلزمٍ  غیر عندهم فاألمر األشاعرة وأما"
ى طر�قــة األشــاعرة، وال علــى طر�قــة المعتزلــة، اإلشــكال علــى طر�قــة اإلشــكاالت مــا تنحــل علــ ،ال

المعتزلــة ظــاهر، وأمــا علــى طر�قــة األشــاعرة، واألمــر عنــدهم غیــر مســتلزم لــإلرادة، نقــول: األمــر 
ن ُیر�ـــد ممـــن خلقهـــم مـــن الجـــ -جـــلَّ وعـــال–�ـــالمعنى الثـــاني مســـتلزٌم لـــإلرادة الشـــرعیة والقصـــد، هللا 

ج هذا ال �عنـي أنـه قـد خـر فإلى ذلك، لكن �ونهم ال ُ�حققون هذا الهدف  واإلنس أن �عبدوه، و�قصد
عبــدوه، �مــن ُملــك هللا أو خــرج فــي ُملــك هللا مــا ال ُیر�ــده، نعــم أراد مــنهم أن ُ�ســلموا، أراد مــنهم أن 

وترك لهم الحر�ة في االختیار، وخلق لهم الجزاء جزاء المطیع، وجـزاء العاصـي، وهـذه حكمتـه مـن 
ذا ، ولــوال ذلــك لتعطلــت �مــا �قــول ابــن القــیم: دار الجــزاء الثــاني، تعطلــت النــار، ولمــاإ�جــاد الخلــق

 .  إال لُیعاقب بها من ال ُ�طیعه -جلَّ وعال–خلقها هللا 
 ألن ؛ق�طا ال ما تكلیف �كن لم إ�قاعه إلى القصد عدم �طاق ال ما تكلیف في رضفُ  لو اوأ�ًض "

 إلى القصد الزم أو �فعل أن إلى القصد هو الفعل و�لزام فعله، على �قدر ال ما فعل إلزام حقیقته
 رقٌ فـ و�ینهمـا للحصـول، طلـبٌ  ال للتحصـیل طلـبٌ  فهـو، �ـه تكلیـف فـال ذلـك ملـعُ  فـإذا �فعل، أن

 ".واضح
 ما الفرق بین التحصیل والحصول؟ 

 طالب:.......
طلـب ه مـثًال، هـو �ُ �عنـي التكلیـف �اإل�مـان �المتشـا�" للحصول طلبٌ  ال للتحصیل طلبٌ التحصیل، "

 . یجته؛ ألنه ال �مكن الوصول إلیهاتحصیل اإل�مان، لكن ال ُ�طلب حصول نت
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ـ أن منـه طلـب فقـد �ـه عبده أمر إذا السید فإن األسئلة، جمیع في القول وهكذا"  أمـر امـ ل�حصِّ
 ".�ه

ــ ــِرد ذل ــم ُی ــولــو ل ــا؛ لــرد مــا وجِّ ول: .ممكن �قــه إلیــه مــن انتقــاد، هــو مــا �طلــب...ك أصــالًة أراده تبًع
ه أحضر �ذا وهو عنده موجود وال �حتاجه؛ من أجل أن ُیبین لغیـره أن عبـده ُ�طیعـه أو ولـده ُ�طیعـ
، مـن أجــل اإلجا�ــة علــى هــذه التُّهمــة، و�ن �ــان المـأمور �ــه غیــر مــراد، فهــو �قصــد إ�جــاده ال لذاتــه

 .القصد موجودف
ـ أن منـه طلـب فقد �ه عبده أمر إذا السید فإن"  رهأمـ مـا حصـول �طلـب ولـم، �ـه رأمـ مـا ل�حصِّ

 .الحصول وطلب التحصیل طلب بین وفرقٌ  �ه،
 ".تقدم ما فعلى ،�المجاز أمرٌ  نهإ: قیل و�ن �أمر، الحقیقة في فلیس والتهدید التعجیز أمر وأما

ْو {ُكوُنــوْا ِحَجــاَرًة أَ �عنــي صــیغته صــیغة األمــر، نعــم جــاء علــى وزن فعــل األمــر اصــنعوا مــا شــئتم 
ل هـذه أوامـر لفظهـا آمنـوا أو ال تؤمنـوا، �ـ ]٤٠:فصـلت[} ِشْئُتمْ  َما اْعَمُلوا{ ]٥٠[اإلسراء: َحِدیًدا}

ولــیس المــراد منهــا تحصــیل المــأمور �ــه؛ ألنــه قــد �كــون المــأمور �ــه فــي هــذه األوامــر  ،لفــظ األمــر
ه أشــبتكــو�ن أو التهدیــد أو مــا منهــٌي عنــه شــرًعا، فلــیس المــراد مــن هــذه األوامــر إال التعجیــز أو ال

 . ذلك
 �كـون  �ـه اقصـدً  فیسـتلزم امجازً�ـ �ـان و�ن األمـر إذ ؛تقـدم مـا فعلـى ،�المجاز أمرٌ  نهإ: قیل و�ن
 ".جهبو  �ه المأمور إ�قاع إلى قصدٍ  دون  اأمرً  �كون  فال و�ال المجاز، وجه تصورفیُ  ا،أمرً 

 اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه.
 
 
 
 
 
 
 


