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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 أحسن هللا إلیك.  طالب:

، ینبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـرب العالمین، وصلى هللا وسـلم و�ـارك علـى نالحمد هلل 
 أما �عد، 

 :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
المســألة الخامســة عشــرة: المطلــوب الفعــل �الكــل هــو المطلــوب �القصــد األول، وقــد �صــیر " 

ألول، االتـرك �القصـد  مطلوب الترك �القصد الثاني، �ما أن المطلوب التـرك �الكـل هـو المطلـوب
وقــد �صــیر مطلــوب الفعــل �القصــد الثــاني، و�ــل واحــد منهمــا ال �خــرج عــن أصــله مــن القصــد 

 .األول"
نعــم. الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــد، وعلــى آلــه 

 وصحبه أجمعین.
ســبیل الوجــوب أو االســتحباب أو مطلــوب الفعــل الــذي جــاء األمــر �ــه �ــالنص الشــرعي إمــا علــى 

 اإل�احة، ومطلب الترك الذي یرد النص �منعه إما على سبیل التحر�م أو الكراهیة.
مطلــوب الفعــل �الصــالة مــثًال �القصــد األول مطلــوب، مــأمور بهــا. الصــالة ســواء �انــت واجبــة أو 

لمــا هــو أولــى  مســتحبة مطلو�ــة الفعــل، لكــن قــد تكــون مطلو�ــة التــرك �القصــد الثــاني؛ لمعارضــتها
منها، أو لمـا دخـل علیهـا مـن خلـل. قـد یـدخل الخلـل فـي الصـالة فتكـون مطلو�ـة التـرك، مـا یـدخل 
علیهـا مـا یـدخلها فـي حیـز االبتـداع وهـي صـالة تمنـع، فتكـون مطلو�ـة التـرك �القصـد الثـاني. ومــن 

الصــلب  أوضــح األمثلــة فــي األمــور العاد�ــة فــي �ــاب األطعمــة: األكــل والشــرب مــأمور �ــه إلقامــة
ن مــو�قــاء الحیــاة، لكــن قــد �كــون هــذا المــأمور �ــه منهی�ــا عنــه �القصــد الثــاني لمــن �ضــره هــذا النــوع 

فطـار أحد �قول �منعه، بـل قـد �كـون مطلوً�ـا �اإل هالطعام. فمثًال التمر فیه أحد �قول �منعه؟ ما فی
مـر. وقـل مثـل هـذا علیه و�التصبح �ه، لكن قد �كون مطلـوب التـرك �القصـد الثـاني لمـن �ضـره الت

فیمــا هــو مطلــوب التــرك �القصــد األول قــد �كــون مطلــوب الفعــل �القصــد الثــاني؛ ألنــه أخــف مــن 
ـــوب  ـــوب الفعـــل ال �القصـــد األول، القصـــد األول المطل ـــه أخـــف الضـــرر�ن �كـــون مطل ـــره، فلكون غی

نئـذ حیالترك، القصـد الثـاني لكونـه أخـف الضـرر�ن إن لـم تفعلـه فعلـت مـا هـو أشـد منـه فإنـه �كـون 
 . مطلوب الفعل �القصد الثاني

ذا هـو "أما األول، فیتبین من أوجه؛ أحدها: أنه قد یؤخذ من حیث قصد الشارع فیه، وهـ طالب:
وا�قه سـاألصل، فُیتناول على الوجه المشروع، و�نتفـع �ـه �ـذلك، وال ینسـى حـق هللا فیـه ال فـي 

 .وال في لواحقه وال في قرائنه"
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ا �حتـف : ومـ"وال فـي قرائنـه": مـا یترتـب علیـه، "وال فـي لواحقـه"سـبقه، ، �عني ما �"ال في سوا�قه"
�ه أثنـاء فعلـه. لكـن قـد یـدخل الخلـل إمـا فـي السـوابق أو فـي اللواحـق أو فیمـا �حتـف �ـه، فیقتضـي 

 . ات، أو �قتضي الطلب في الممنوعاتالمنع في المطلو�
نمـا وضـعها إا �الكـل، فـإن المباحـات "فإذا ُأخذ على ذلك الوزان �ان مباًحا �الجزء مطلوً�ـ طالب:

یـن، الشارع لالنتفاع بها على وفـق المصـالح علـى اإلطـالق، �حیـث ال تقـدح فـي دنیـا وال فـي د
إذا خـرج فـوهو االقتصاد فیها، ومن هذه الجهة جعلت نعًما، وعدت ِمنًنا، وسمیت خیـًرا وفضـًال. 

ذه هـیا أو فـي الـدین؛ �انـت مـن المكلف بها عن ذلـك الحـد إلـى أن تكـون ضـراًرا علیـه فـي الـدن
ن ألنهــا صــدت عــن مراعــاة وجــوه الحقــوق الســا�قة والالحقــة والمقارنــة أو عــ ؛الجهــة مذمومــةً 

ــدین، و�نمــا ســبب ذلــك تحمــل  ــدنیا وفــي ال �عضــها، فــدخلت المفاســد بــدًال عــن المصــالح فــي ال
، و�انـت و �قـدر مـاالمكلف منها ما ال �حتمله، فإنه إذا �ان �كتفي منها بوجه مـا أو بنـوع مـا أ

لقلبیـة؛ مصالحه تجري على ذلك، ثم زاد على نفسه منها فوق ما �طیقه تدبیره وقوته البدنیـة وا
كــان مســرًفا، وضــعفت قوتــه عــن حمــل الجمیــع، فوقــع االخــتالل وظهــر الفســاد: �الرجــل �كفیــه 

 .غیره" على لغذائه مثًال رغیف، و�سبه المستقیم إنما �حمل ذلك المقدار؛ ألن تهیئته ال تقوى 
نعـــم. �عنـــي �ـــان �ســـبه �مقـــدار قیمـــة الرغیـــف، والرغیـــف �كفیـــه فـــي یومـــه، صـــار الكســـب مطلوً�ـــا 

وال �حتاجـه، صـار هـذا التحمـل ممـا ُ�طلـب  واألكل مطلوً�ـا، فـإذا تحمـل فـي ذمتـه قیمـة رغیـف ثـانٍ 
صـل تر�ه، و�ذلك أكل الرغیف الثـاني ال سـیما إذا �ـان �ضـر �ـه �ـان مطلـوب التـرك. هـو فـي األ

ْنیَ مطلوب، سواء األكل أو التكسب من أجله، �له مطلوب:   [القصـص: ا}{َوَال َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الـدُّ
]. لكــن إذا تعــدى ذلــك، وأخــذ أكثــر مــن حاجتــه، وترتــب علیــه أ�ًضــا أنــه ُیرهــق ذمتــه أكثــر مــن ٧٧

مـن المخالفـة  ذلك أكثر مما تطیق، دخل في حیز المنع. والناس في هذا الباب قل من ینجو مـنهم
فیه، تجد اإلنسان یؤو�ه بیـت بثالثمائـة ألـف، و�كلـف نفسـه و�رهـق ذمتـه �الـدیون و�سـكن فـي بیـت 

من أجل هذا البیـت. وقـل  اعشر�ن سنة مدیونً  ،أضعاف أضعاف ما �حتاجه، و�ستمر عشر سنین
قیمتهـا، مثل هذا في شاب في أول التعیین تخرج وُعین، �شتري سـیارة �كفیـه سـیارة بر�ـع أو خمـس 

ثم یتحمل دیون لمدة خمس أو ست سنوات أقساط، وال �ستطیع أن یـوفر ال لمأكلـه وال لمسـكنه وال 
ـــز  ـــدخل �حی ـــات، مـــع أنهـــا مـــع ز�ادتهـــا ت ـــادة فـــي هـــذه الحاجی ـــه �ســـبب الز� ـــه، �ل لزواجـــه وال لنوائب

 . ن القدر الزائد على الحاجة �ماليالكمالیات، �عني أصلها حاجیة، لك
كلـف ى الرغیف مثله، فذلك إسراف منه فـي جهـة اكتسـا�ه أوًال مـن حیـث �ـان یت"فزاد عل طالب:

خالفـة، كلفة ما �كفیه مع التقوى، فصار یتكلف �لفة اثنـین، وهـو ممـا ال �سـعه ذلـك إال مـع الم
اق�ا شـوفي جهة تناوله فإنـه ُ�حمـل نفسـه مـن الغـذاء فـوق مـا َتْقـَوى علیـه الطبـاع، فصـار ذلـك 

ع سه واشـتد �ر�ـه، وشـغله عـن التفـرغ للعبـادة المطلـوب فیهـا الحضـور مـعلیه، ور�ما ضاق نف
 .هللا تعالى"
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 �حســب ابــن آدم«وال �مكــن أن تتفــرغ الــنفس للعبــادة وتقبــل علیهــا إال مــع أخــذ القــدر الكــافي فقــط: 
 . األكل تعوق عن التفرغ في العبادة، وال شك أن الز�ادة في »لقیمات �قمن صلبه

 .ه، فإن أصل �ل داء الَبَرَدة""وفي جهة عاقبت طالب:
 . : التخمة"الَبَردة"
رة "وهذا قد عمـل علـى وفـق الـداء، فیوشـك أن �قـع �ـه. وهكـذا حكـم سـائر أحوالـه الظـاه طالب:

والباطنــة فــي حــین اإلســراف، فهــو فــي الحقیقــة الجالــب علــى نفســه المفســدة، ال نفــس الشــيء 
 .المتناول من حیث هو غذاء تقوم �ه الحیاة"

 -جـل وعـال-من أكل التمر وهو مر�ض، هل یتجه ذمه للتمر أو یذم نفسـه؟ التمـر خلقـه هللا نعم. 
لالنتفاع �ه وهو غذاء ومباح �اإلجماع، لكن �یفیـة التنـاول لـه هـي التـي أوقعـت فـي هـذا المـرض، 

 . المتناِول هو الملوم وهو المذمومف
 أنهـا لمـا النعم ال أنفس النعم، إال"فإذا تأملت الحالة، وجدت المذموم َصْرف المكلف في  طالب:

د كانــت آلــًة للحالــة المذمومــة ُذمــت مــن تلــك الجهــة وهــو القصــد الثــاني؛ ألنــه مبنــي علــى قصــ
فعـل  المكلف المـذموم، و�ال فـالرب تعـالى قـد تعـرف إلـى عبـده بنعمـه وامـتن بهـا قبـل النظـر فـي

�نمـا ألول علـى اإلطـالق، و المكلف فیها على اإلطالق، وهـذا دلیـل علـى أنهـا محمـودة �القصـد ا
 .ُذمت حین صدت من صدت عن سبیل هللا، وهو ظاهر لمن تأمله"

 .�عني ألمر عارض ال لذاتها
ائــم ال د"والثــاني: أن جهــة االمتنــان ال تــزول أصــًال، وقــد یــزول اإلســراف رأًســا، ومــا هــو  طالــب:

لمباح كلف إذا أخذ ایزول على حال وهو الظاهر في القصد األول. �خالف ما قد یزول، فإن الم
د لـه؛ كما ُحد له؛ لم �كن فیه من وجوه الـذم شـيء، و�ذا أخـذه مـن داعـي هـواه ولـم یـراع مـا ُحـ

 یـــــر مـــــذموم فـــــي الوجـــــه اآلخـــــر.صـــــار مـــــذموًما فـــــي الوجـــــه الـــــذي اتبـــــع فیـــــه هـــــواه، وغ
نـه إذا فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت تحته، لكن غطى علیهـا هـواه، ومثالـه: أ وأ�ًضا

تنــاول مباًحــا علــى غیــر الجهــة المشــروعة، فقــد حصــل لــه فــي ضــمنه جر�ــان مصــالحه علــى 
صـاف الجملة، و�ن �انت مشو�ًة فبمتبوع هواه، واألصل هو النعمة، لكن هـواه أكسـبها �عـض أو 

ن الفســاد، ولــم یهــدم أصــل المصــلحة، و�ال فلــو انهــدم أصــل المصــلحة النعــدم أصــل المبــاح؛ أل 
 .البناء إنما �ان علیه"

ر ولهــذا، ولمــا تقــرر وتقــدم، صــارت األحكــام تا�عــة ألفعــال المكلفــین، هــذا یتنــاول هــذه المــادة فیــؤج
عـن  علیها، وهذا یتناول المادة نفسها و�أثم �سببها. ال ألن المادة اختلفت في حق هذا ولـم تختلـف

 . لثواب والعقاب اختلف عن تصرف ذاكحق هذا؛ إنما ألن تصرف هذا الذي یترتب علیه ا
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زل یــ"فلــو انهــدم أصــل المصــلحة النعــدم أصــل المبــاح؛ ألن البنــاء إنمــا �ــان علیــه، فلــم  طالــب:
مـا یـدل أصل المباح و�ن �ان مغموًرا تحت أوصاف االكتساب واالستعمال المذموم، فهذا أ�ًضا م

 على أن �ون المباح مذموًما ومطلوب الترك إنما هو �القصد الثاني ال �قصد األول. 
 ُهـْم ِنْعَمـِت للااَِّ ُنـوَن َو�ِ {َأَفِباْلَباِطـِل ُیْؤمِ الشر�عة مصـرِّحة بهـذا المعنـى، �قولـه تعـالى:  والثالث: أن

ُ َلُكمْ ]، وقوله: ٧٢[النحل:  َ�ْكُفُروَن}  َحَراًمـا َوَحـَالًال} َعْلُتْم ِمْنهُ  ِمْن ِرْزٍق َفجَ {ُقْل َأَرَأْیُتْم َما َأْنَزَل للااَّ
َ َلُذو َفْضـٍل َعَلـى النَّـاِس َوَلِكـنَّ َأْكَثـ{ِإنَّ ]، وقوله: ٥٩[یونس:  [البقـرة:  َن}َال َ�ْشـُكُرو َر النَّـاسِ  للااَّ

ـــا َطرِ ]، وقولـــه: ٢٤٣ ـــُه َلْحًم ـــْأُكُلوا ِمْن َر اْلَبْحـــَر ِلَت ـــِذي َســـخَّ ـــا...}{َوُهـــَو الَّ ـــْم {َولَ إلـــى قولـــه:  �� َعلَُّك
 ]. ١٤[النحل:  َتْشُكُروَن}

ث، إال على أن ما ُبث في األرض من النعم والمنافع على أصل مـا ُبـ فهذه اآل�ات وأشباهها تدل
، ال مـن أن المكلف لما وضع له فیها اختیار �ه یناط التكلیف؛ داخلتها من تلك الجهة الشوائب

ــي التكلیــف �حســب  ــإذا جــرت ف ــه أوًال، فإنهــا مــن الوضــع األول خالصــة، ف جهــة مــا وضــعت ل
و على ما ُوضـعت لـه أوًال، و�ن جـرت علـى غیـر ذلـك فهـالمشروع فذلك هو الشكر، وهو جر�ها 

ُكـْم َوَمـا  َخَلقَ {َ�للااَُّ الكفران، ومن َثم انجـرت المفاسـد وأحاطـت �ـالمكلف، و�ـلٌّ �قضـاء هللا وقـدره: 
م من زهـرة إن أخوف ما أخاف علیكم ما �فتح هللا لك«]، وفي الحدیث: ٩٦[الصافات:  َتْعَمُلوَن}

ا مـبـت الر�یـع ال �ـأتي الخیـر إال �ـالخیر، و�ن ممـا ُین«لخیر �الشر؟ فقـال: ، فقیل: أ�أتي ا»الدنیا
 الحدیث.  »�قتل حبًطا أو ُیلم

عـارض فباب سد الذرائع مـع هـذا القبیـل، فإنـه راجـع إلـى طلـب تـرك مـا ثبـت طلـب ِفعلـه ل وأ�ًضا
 .�عرض، وهو أصل متفق علیه في الجملة"

، و وجــع �صــیب بهیمــة األنعــام إذا أكثــرت مــن األكــل، هــ"»إن ممــا ینبــت الر�یــع مــا �قتــل حبًطــا«"
ها وِمن أكِل نوع أو أنواع معینة من الر�یع، هو في األصل نافع، لكن إذا زادت في األكل منه ضر 

وقتلهــا، وقــل مثــل هــذا فــي ابــن آدم: ابــن آدم إذا زاد مــن أنــواع مــن األطعمــة، ال شــك أنــه یتضــرر، 
ألمــراض، لكــن التخمــة تضــر علــى �ــل حــال �مــا تقــدم، ولــو �ــان ســلیًما معــافى مــا فیــه شــيء مــن ا

 . النوع من الطعام ولو لم �كثر منهفضًال عمن �ه مرض ینفر من هذا 
علـه ف"وأ�ًضا فباب سد الذرائع مـن هـذا القبیـل، فإنـه راجـع إلـى طلـب تـرك مـا ثبـت طلـب  طالب:

 .لعارض �عرض، وهو أصل متفق علیه"
ـــوب، فـــذمُّ  ـــار مطلـــوب، وذمَّهـــم النبـــي هـــو فـــي األصـــل مبـــاح، بـــل مطل علیـــه الصـــالة -آلهـــة الكف

جــل -ومــن قبلــه مــن الرســل؛ لكــن لمــا �ــان ســبًبا فــي أن یتعــرض الكفــار لــذم هللا وســبه  -والســالم
صــار الســبب والوســیلة والذر�عــة إلیــه ممنوعــة. نعــم. وأســباب ســد  -وعــال، تعــالى هللا عمــا �قولــون 

ا عند أهل العلم، و�ند رج تحته ألوف مؤلفة من المسائل، ومـع األسـف الشـدید الذرائع �اب �بیر جد�
�قــول: نحــن ضــیقنا  -وهــو مــن المحســو�ین علــى أهــل العلــم -اآلن ینــادى �فــتح الــذرائع. قــال قــائلهم
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خلق لنا ما في األرض جمیًعا. و�ثیر مـن الكتـاب  -جل وعال-على أنفسنا �سد الذرائع، و�ال فاهلل 
 عن اآلثار التي �جر إلیه مثل هذا الكالم. نعم.  �كتب في هذا الباب، و�عمى أو یتعامى

ي "وهو أصل متفق علیه في الجملة و�ن اختلف العلماء في تفاصـیله، فلـیس الخـالف فـ طالب:
 .�عض الفروع مما ُیبطل دعوى اإلجماع في الجملة"

 . لمتظاهرة المتكاثرةعلى أنه أمر مقرر في الشرع وله أدلته ا
بقـرة: [ال َراِعَنـا}  َتُقوُلـوا{َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا َال ثـل قـول هللا تعـالى: "ألنهـم اتفقـوا علـى م طالـب:
١٠٤"[. 

هــذا اللفــظ قــد ُ�ســتعمل اســتعماًال صــحیًحا، فــي �عــض الجهــات مــن الشــمال  {َراِعَنــا}ألنــه ذر�عــة: 
یـه شمال المملكة �ستعملونها �كثرة على المراد الصحیح من المراعـاة، لكنـه �شـبه فـي اللفـظ مـا یدع

، و�ــل -علیــه الصــالة والســالم-مــن الرعونــة  -علیــه الصــالة والســالم-أو مــا �صــفه الیهــود للنبــي 
منعه، و�ل فعل أوقـع فـي لـبس �جـب منعـه. �عـض األفعـال التـي تعـرض  لفظ أوقع في لبس �جب

في وسائل اإلعالم مما ال �ستوعبها �ثیر من الناس و�ختلط علیهم أمرها �السحر، و�ن ادعـى مـن 
 ادعى أنها خفة و�راعة وخاضعة للمران وما أشبه ذلك، �قول: إن هذه �سـمونها السـیرك، و�قولـون:

حترف ُوجد حتى في �عض مدن المملكـة عنـدنا فـي الفعالیـات الصـیفیة إن هذه خفة واحتراف، والم
ُ�عرف حقیقـة أمـره، �عنـي �جلـس  ،الساحر، وفي النها�ة �عد سنین ُ�منع ن هنا، �حضرو  �ه ون ؤ �جی

فــي وســط القاعــة والنــاس �شــاهدون، ثــم �طلــع إلــى أن �صــل الســقف و�ــدور �الســقف  طاولــةعلــى 
ف، مــا �قــي للســاحر شــيء. حتــى مــا یــدرك �ــالمران واالحتــراف �قولــون: احتــرا �ــاالحتراف، وطاولتــه

 والمهارة والخفة إذا وصل إلى هذا الحد �حیث ال نستطیع أن نفرق بینه و�ین السحر، �جب منعـه،
 إنــه مــا �ســتعین �جــن وال �ســتفید مــنهم وال، هــم یتبرعــون �إعانتــه لیوقعــوه فــي المحظــور. :ولــو قــال

 افظة علیها من �ل قادر �ستطیع مثل هذه األمور. فعقائد المسلمین أمانة تجب المح
یـه فالمسلم على الفطرة ثم یدخلون مثل هذه األمور و�قـال المنتـد�ات، و�قـال لهـم: هـذا احتـراف وال 

خـیط هـذا الـذي تخـاط �ـه الثیـاب الـذي قـد ال یـرى �ـالعین المجـردة، و�وضـع الشيء. �أتون �خـیط، 
ا الخـیط، وخلینـا نتجـاوز عـن مشـیه علـى ذین علـى هـبین جبلین، و�أتي صاحب د�ـاب �مشـي مـائت

یلـبس  أو احتـراف! �ـل شـيء یوقـع :علـى الخـیط، و�قـولوهـو  الطبیعة، لكـن یرجـع بـنفس السـرعة 
 المباح �المحظور �جب منعه.

ن �قولهـا مـن أجـل أال تشـا�ه و�تـذرع بهـا مـ ،اآلن ما تفید، و�ن قلتها من أجل المراعـاة {َراِعَنا}كلمة 
كتــب العقائــد �جــب منعــه، نــى الثــاني. مقــرر فــي عقائــد المســلمین أن أي لفــظ محتمــل �و�ر�ــد المع

 . �قررون هذا
]، وشـبه ذلـك، والشـواهد ١٠٨[األنعـام:  {َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمـْن ُدوِن للااَِّ}"وقوله:  طالب:

ني مطلــوب التــرك، فیــه �ثیــرة. وهكــذا الحكــم فــي المطلــوب طلــب النــدب، قــد �صــیر �القصــد الثــا



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

حسبما تناولته أدلة التعمق والتشـدید، والنهـي عـن الوصـال، وسـرد الصـیام، والتبتـل، وقـد تقـدم 
 من ذلك �ثیر. 

قتضى ومثله: المطلوب طلب الوجوب عز�مًة، قد �صیر �القصد الثاني مطلوب الترك، إذا �ان م
س مــن البــر الصــیام فــي لــی«العز�مــة فیــه مشوًشــا وعائــًدا علــى الواجــب �النقصــان، �قولــه: 

 .، وأشباه ذلك"»السفر
�عنــي إذا صــاحبت هــذا الصــیام المشــقة الشــدیدة، إذا صــاحبه، إذا �ــان �حتملــه مــن غیــر مشــقة أو 

صـــام فـــي الســـفر. إذا �ـــان �حتملـــه مـــع شـــيء مـــن  -علیـــه الصـــالة والســـالم-�ســـهل علیـــه، النبـــي 
، و�ذا زادت المشــقة »فـي السـفر لـیس مـن البـر الصـیام«المشـقة أو شـيء مـن فـوات المصـالح فإنـه 

فالعبـــادة فـــي أصـــلها . »أولئـــك العصـــاة، أولئـــك العصـــاة«: -علیـــه الصـــالة والســـالم-�ـــأتي قولـــه 
 . �ة، لكن قد �عتر�ها ما �منع منهامطلو 

"فالحاصــل أن المطلــوب �القصــد األول علــى اإلطــالق قــد �صــیر مطلــوب التــرك �القصــد  طالــب:
 الثاني، وهو المطلوب. 

وعلـى  هذا معارض �ما یدل على خالفه، وأن المدح والذم راجع إلى ما ُبث في األرض فإن قیل:
 .ما ُوضع فیها من المنافع على سواء"
ومـذموم آلخـر�ن،  سألنه �ضرك، �عني التمر ممدوح ألنـا ؛�عني هذا القول �قتضي أنك تذم التمر

مـن ى �سـببه ومـذموًما �النسـبة لو�تعدى هذا األمـر أن �كـون هـذا القـرآن ممـدوًحا �النسـبة لمـن اهتـد
 ].٢٦[البقرة:  {َوَ�ْهِدي ِ�ِه َ�ِثیًرا}ضل �سببه: 

 أو �ضل. طالب:
 ....... طالب:
 نعم؟

 .......  طالب:
 نعم.

د أنـه �ضـل ]، المقصـو ٢٦ [البقـرة: {َوَ�ْهـِدي ِ�ـِه َ�ِثیـًرا}]، أو ٨٢[اإلسـراء:  {َوَال َیِز�ُد الظَّـاِلِمیَن}نعم، 
واإلضـالل لـه، هـذا مـن مقتضـى  ضـالله،. من ضل �ه ُیـذم القـرآن �سـبب ا�ه �ثیرً  و�هدي ا�ه �ثیرً 

هــذا القــول، ومــن اهتــدى �ــه ُ�مــدح �ســبب هدایتــه، مــع أن القــرآن هــو القــرآن، هــدى للكــل لكــن هــذا 
 وذاك اختار هذا الطر�ق وال مكره له، ولـه حر�ـة واختیـار �ختـار مـا شـاء، �هللا ،اختار هذا الطر�ق

 المستعان. 
"وأن المدح والذم راجع إلى ما َبـث فـي األرض أو مـا ُبـث فـي األرض وعلـى مـا ُوضـع فیهـا مـن 

إن التمــر ممــدوح لز�ــد ومــذموم لعمــرو؛ ألن هــذا �أكلــه وال  :، �عنــي هــل نقــولالمنــافع علــى ســواء"
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رف هــذا دون تصــرف وهــذا �أكــل و�ضــره؟ هــو التمــر مــن نخلــة واحــدة، أو أن المــذموم تصــ ،�ضــره
 . لصحیحهذا؟ هذا ا

ــَماَواِت َواْألَ قــال:  -عــزَّ وجــلَّ -"فــإن هللا  طالــب: ــِذي َخَلــَق السَّ ــامٍ ْرَض ِفــي ِســتَّ {َوُهــَو الَّ َوَ�ــاَن  ِة َأ�َّ
ــِذي َخَلــَق اْلَمــْوَت َواْلَحَیــاَة قــال: ]، و ٧[هــود:  َعْرُشــُه َعَلــى اْلَمــاِء ِلَیْبُلــَوُ�ْم َأ�ُُّكــْم َأْحَســُن َعَمــًال} {الَّ

ـــَوُ�مْ  ـــًال} ِلَیْبُل ـــُن َعَم ـــْم َأْحَس ـــك:  َأ�ُُّك ـــه: ٢[المل ـــَونَّ ]، وقول ـــ{َوَلَنْبُل ـــِدیَن ِم ـــَم اْلُمَجاِه ـــى َنْعَل ْنُكْم ُكْم َحتَّ
اِبِر�َن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم}  ]. ٣١[محمد:  َوالصَّ

ــ ــم �ــه ف ي وقــد مــر أن التكــالیف ُوضــعت لالبــتالء واالختبــار؛ لیظهــر فــي الشــاهد مــا ســبق العل
مـا بـتالء إنسبق العلم �أن هؤالء للجنة وهؤالء للنار، لكن �حسب ذلك االبتالء، واال الغائب، وقد

لعبـاد ال �كون �ما له جهتان، ال �ما هو ذو جهة واحدة، ولذلك ترى النعم المبثوثة فـي األرض ل
 یتعلــق بهــا مــن حیــث هــي مــدح وال ذم، وال أمــر وال نهــي، و�نمــا یتعلــق بهــا مــن حیــث تصــرفات

مــن  هــا، وتصــرفات المكلفــین �النســبة إلیهــا علــى ســواء، فــإذا ُعــدت نعًمــا ومصــالحالمكلفــین فی
ذلـك أن  حیث تصرفات المكلفین، فهي معدودة فتًنا ونقًما �النسبة إلى تصرفاتهم أ�ًضا، و�وضح

إذا فــاألمــور المبثوثــة لالنتفــاع ممكنــة فــي جهتــي المصــلحة والمفســدة ومهیئــة للتصــرفین مًعــا، 
د ثوثــة فــي األرض للتكلیــف بهــذا القصــد وعلــى هــذا الوجــه، فكیــف یتــرجح أحــكانــت األمــور المب

 ا إنمـا هـوحتـى ُ�عـد القصـد األول هـو بثهـا نعًمـا فقـط؟ و�ونهـا نقًمـا وفتًنـ ،الجانبین على اآلخر
 على القصد الثاني.

ا صـت علـى أنهـفالجواب أن ال معارضة في ذلك من وجهین؛ أحدهما: أن هذه الظـواهر التـي نُ  
أو یـراد  مجردة من الشوائب، إما أن �كون المراد بها ما هو ظاهرهـا، وهـو المطلـوب األول،ِنعم 

وجـد فـي بها أنها في الحقیقة على غیر ذلك، وهذا الثـاني ال �صـح؛ إذ ال �مكـن فـي العقـل وال ی
ات الســمع أن �خبــر هللا تعــالى عــن أمــر �خــالف مــا هــو علیــه، فإنــا إن فرضــنا أن هــذه المبثوثــ

 ،مـتن بهـاوأنـه ا ،عم خالصة، �ما أنها لیست بنقم خالصة، فإخبار هللا عنهـا �أنهـا ِنعـملیست بنِ 
ل وجعلها حجًة علـى الخلـق ومظنـًة لحصـول الشـكر مخـالٌف للمعقـول، ثـم إذا نظرنـا فـي تفاصـی

آخــر اآل�ــات،  ] إلــى٧، ٦[النبــأ:  ) َواْلِجَبــاَل َأْوَتــاًدا}٦{َأَلــْم َنْجَعــِل اْألَْرَض ِمَهــاًدا (الــنعم، �قولــه: 
َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َومِ وقوله:  ، إلى آخر مـا ]١٠[النحل:  }ْنُه َشَجرٌ {ُهَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السَّ

ل: إنها ذ�ر فیها وفي غیرها، أفیصح في واحدة منها أن �قال: إنها لیست �ذلك �إطالق، أو �قا
 آخر�ن؟  ونقم �النسبة إلى قوم ،ِنعم �النسبة إلى قوم

هذا �له خارج عن حكم المعقول والمنقول. والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هـًدى ورحمـًة وشـفاًء 
لما في الصـدور، وأنـه النـور األعظـم، وطر�قـه هـو الطر�ـق المسـتقیم، وأنـه ال �صـح أن ُینسـب 

ــِه َ�ِثیــرً إلیــه خــالف ذلــك، مــع أنــه قــد جــاء فیــه:  ــِدي ِ� ــًرا َوَ�ْه ــِه َ�ِثی ــِه ِإالَّ {ُ�ِضــلُّ ِ� ــا ُ�ِضــلُّ ِ� ا َوَم
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ــیَن}]، وأنــه: ٢٦[البقــرة:  اْلَفاِســِقیَن} {ُهــًدى َوَرْحَمــًة ] ال لغیــرهم، وأنــه: ٢[البقــرة:  {ُهــًدى ِلْلُمتَِّق
]، إلــى أشــباه ذلــك. وال �صــح أن �قــال: ُأنــزل القــرآن لیكــون هــًدى لقــوم ٣[لقمــان:  ِلْلُمْحِســِنیَن}

كون هًدى أو ضالًال، نعوذ �اهلل مـن هـذا التـوهم. ال �قـال: وضالًال آلخر�ن، أو هو محتمل ألن �
ــا ُســلم إلــى  ــدنیا لعــب ولهــو، وأنه ــي أن الحیــاة ال ــك قــد �صــح �االعتبــار�ن المــذ�ور�ن ف إن ذل

َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما َالِعِبـیَن}السعادة، وجد ال هزل،  ]؛ ألنـا ٣٨[الـدخان:  {َوَما َخَلْقَنا السَّ
ذا حـق إذا حملنـا التعـرف �ـالنعم علـى ظـاهر مـا دلـت علیـه النصـوص، �مـا �صـح فـي نقول: ه

كون القرآن هـًدى وشـفاًء ونـوًرا �مـا دل علیـه اإلجمـاع، ومـا سـوى ذلـك فمحمـول علـى وجـه ال 
 .�خل �القصد األول في بث النعم"

صـرف ، أو أن تاقًمـ؟ هل هـي �أعیانهـا وذواتهـا تنقلـب نانعم، �ل هذه ِنعم، لكن ما الذي �قلبها نقمً 
المكلف هو الذي �جعلها نقمـة؟ البصـر مـثًال �ختلـف أحـد فـي أنـه نعمـة؟ هـل فیـه أحـد �ختلـف أنـه 

أحد �ختلف في أنها مـن أعظـم نعـم هللا علـى بنـي آدم، لكـن هـذا اسـتعمل  هنعمة؟ أو السمع؟ ما فی
نتفـع یاسـتعمل سـمعه فیمـا �صره فیما �قر�ه إلى هللا، وهذا استعمل �صره فیما یبعـده إلـى هللا، وهـذا 

عمـل �ه في الدنیا واآلخرة، واآلخر استعمل سمعه فیما �ضره فـي دینـه ودنیـاه، فیعـود المـدح والـذم ل
 المكلف.
  .صدقت طالب:

 نعم.
 "والوجــه الثــاني: أن �ــون الــنعم تئــول �أصــحابها إلــى الــنقم إنمــا ذلــك مــن جهــة وضــع طالــب:

و هـبـل اسـتعمالها علـى غیـر الوجـه المقصـود فیهـا المكلف؛ ألنهـا لـم تصـر نقًمـا فـي أنفسـها، 
هرة لــم الــذي صــیَّرها �ــذلك، فــإن �ــون األرض مهــاًدا والجبــال أوتــاًدا وجمیــع مــا أشــبهه ِنعــم ظــا
م فیهـا تتغیر، فلما صارت تقابل �ـالكفران �أخـذها علـى غیـر مـا ُحـد صـارت علـیهم و�ـاًال، وفعلهـ

تیـب جـرى بنعم هللا على معاصـیه. وعلـى هـذا التر هو الو�ال في الحقیقة ال هي؛ ألنهم استعانوا 
عفه، ضـشأن القرآن، فإنهم لما ُمثلت أصنامهم التـي اتخـذوها مـن دون هللا ببیـت العنكبـوت فـي 

 .تر�وا التأمل واالعتبار فیما قیل لهم حتى یتحققوا"
ه وال �عنــي فیمــا �خصــهم تر�ــوا هــذا االعتبــار، فیمــا �خصــهم مــن اتخــاذهم األصــنام واألوثــان تر�ــو 

مــا �جــد  لمثــل؟ �عنــيمــاذا أراد هللا بهــذا ا {َكَمَثــِل اْلَعْنَكُبــوِت}التفتــوا إلیــه، نظــروا إلــى اللفــظ القرآنــي: 
 أكبر من هذا أو أقوى من هذا أو... �ضرب �ه المثل؟ 

"تر�ـوا التأمـل واالعتبــار فیمـا قیـل لهــم حتـى یتحققـوا أن األمـر �ــذلك، وأخـذوا فـي ظــاهر  طالـب:
ُ ِبَهــَذا َمــَثًال}نكبوت مــن غیــر التفــات إلــى المقصــود، وقــالوا: التمثیــل �ــالع [البقــرة:  {َمــاَذا َأَراَد للااَّ

{ُ�ِضلُّ ِ�ـِه َ�ِثیـًرا َوَ�ْهـِدي ِ�ـِه ]؟ فأخبر هللا تعالى عن الحقیقة السا�قة فیمن شأنه هذا �قوله: ٢٦
[البقــرة:  ِضـلُّ ِ�ـِه ِإالَّ اْلَفاِسـِقیَن}{َوَمـا �ُ ]، ثـم اسـتدرك البیـان المنتظـر �قولـه: ٢٦[البقـرة:  َكِثیـًرا}
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والهدا�ـة لقـوم، أي: هـو هـًدى �مـا  ،نفًیا لتوهم من یتوهم أنه ُأنـزل �قصـد اإلضـالل لقـوم ؛]٢٦
]، لكـن الفاسـقین �ضـلون بنظـرهم إلـى غیـر المقصـود مـن ٢[البقـرة:  {ُهـًدى ِلْلُمتَِّقـیَن}قال أوًال: 

لـذین ینظـرون إلـى صـوب الحقیقـة فیـه، وهـو الـذي ُأنـزل إنزال القرآن، �ذلك هو هًدى للمتقین ا
 .من أجله، وهذا المكان ُ�ستمد من المسألة األولى

 ،الف ذلـكصارت النعم نعًما �القصد األول، و�ونها �النسبة إلى قوم آخر�ن �خـ ،فإذا تقرر هذا 
 ."أعلم من جهة أخذهم لها على غیر الصوب الموضوع فیها، وذلك معنى القصد الثاني، �هللا

 �كفي �كفي، بر�ة.
 .......  طالب:

 نعم.
 .......  طالب:
 نعم؟ 
 .......  طالب:

 �ضرب بها المثل؟ ما یدل أن �ل ما صـغر ا، وحتى الذ�اب، �قولون: ما لقي إال ذ�ا�ً نعمكل مثل 
ــُه}الشــيء �ــان أوقــع،  ــُه}{]، ٧٣ج: حــ[ال {َوِ�ْن َ�ْســُلْبُهُم الــذَُّ�اُب َشــْیًئا َال َ�ْســَتْنِقُذوُه ِمْن ، َال َ�ْســَتْنِقُذوُه ِمْن

 ي �ســمونه العلــم الحــدیث والمخترعــات الحدیثــة أثبتــت أن الــذ�اب إذا أخــذ شــیًئا ذاب فــي فمــه،ذوالــ
حیث ال �مكن أن ُ�ستنقذ �أي وسیلة من الوسائل، وهذه خاصـة �الـذ�اب، مـا یوجـد غیـره علـى هـذا 

 المثال.
  أحسن هللا إلیك �ا شیخ ....... طالب:

  شك أن مثل االستثناء استدراك.ال
 


