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 نعم.
مـد ، نبینـا محعلـى أشـرف األنبیـاء والمرسـلین �سم هللا الـرحمن الـرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم و�ـارك

 وعلى آله وصحبه أجمعین.
 . ِفي التَّْكِلیفِ : اْلَفْصُل الثَّاِني" :-غفر هللا له ورحمنا و��اه-قال المؤلف 

ةٌ    ."َوُهَو ُلَغًة: ِإْلَزاُم َما ِفیِه ُ�ْلَفٌة، َأْي َمَشقَّ
ةٌ " دین خفیـف، ولیسـب سـالمي، فالـهم مـن یـرى أن التعبیـر �ـالتكلیف �خـالف طبیعـة الـدین اإلمـن "ِإْلَزاُم َما ِفیِه ُ�ْلَفٌة، َأْي َمَشـقَّ

د، فكیـف بثقیل من أجل أن �قال: أحكامه فیها مشقة، وفیها اآلثار واألغالل التي �انت على مـن قبلنـا، ُرفعـت عنـا وهلل الحمـ
 لفة متفاوتة.اوتة، نعم الكُ �قال: التكلیف إلزام ما فیه �لفة ومشقة؟ ال شك أن الكلفة والمشقة متف

 یــه �لفــة، الجلــوس أفضــل منــه، نعــم، لكــن إذا قیــل: احمــلف�عنــي: إذا قیــل لــك: احمــل هــذه المر�ــات إلــى المكــان الفالنــي. ف
مـن  ال شـك أنـه وجـود، ووجـود مسـمى الُكلفـة المرتـب علیـهفـالرحى إلى المحل الفالني؛ أشـد ُ�لفـة، وأمـا وجـود مسـمى الكلفـة 

ــت �المكــاره«ألن  ؛مــا �جعلهــا فــي حكــم العــدم موجــوداألجــر والثــواب  د مــن ات، نعــم، قــد یوجــمــا ُحفــت �الشــهو  ،»الجنــة ُحفَّ
َنُه األشــخاص مــن تكــون هــذه العبــادات وهــذه الُكلــف عنــده وهــذه التكلیفــات عنــده ألــذ وأحســن عنــده مــن الحر�ــة، �هللا ُســْبَحا

{َلْم َتُكوُنوا َ�اِلِغیِه ِإالَّ فرض الحج إلى بلـد  هذه �لفة، ومع ذلك ]٧[النحل:  قِّ اْألَْنُفِس}{َلْم َتُكوُنوا َ�اِلِغیِه ِإالَّ ِ�ِش َوَتَعاَلى قال: 
 هذه �لفة، ومع ذلك جعل الحج من األر�ان.  ِ�ِشقِّ اْألَْنُفِس}

الـذي  ة، العامـللكنها غیر موجود ،فیه �لفة، لكن هذه الكلفة �أنها غیر موجودة، هي موجودة بلىفكون الشرع ما فیه �لفة، 
 علیـه �لفـة أو مـا علیـه �لفـة؟ علیـه �لفـة، لكـن هـل قیـد ،�شتغل عنـد مسـتأجره مـن طلـوع الشـمس إلـى غرو�هـا �حمـل األثقـال

درها قـ�السالسل لیعمل؟ أُعطي من األجر ما ینسیه هذه الُكلفة، فكیف �من أُعطي على العمـل الیسـیر األجـور التـي ال �قـدر 
ا جـاء فـي َعاَلى، الحسنة �عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلـى أضـعاف �ثیـرة، إلـى ألفـي ألـف ضـعف �مـإال هللا ُسْبَحاَنُه َوتَ 

 وهـات لنا بر�ال خبز، ما �قول األب لولده خـذ ر�ـاًال  فائتالمسند وغیره، على �الم في الحدیث. لكن حینما �قال لك: اذهب 
 بز أعطى له مائة، هذه �لفة هذه؟ لیس فیها �لفة.الخفله  ءمن البقالة؟ عشرة أمتار عن البیت، جا النا خبزً 

 .فكأنها ما فیها �لفةفإذا ُرتِّب األجور العظیمة على هذه األعمال و�ن �ان فیها �لفة 
 طالب: ...

 األعمال فیها �لفة بال شك.
 طالب: ...

ه �لفـة علـى النفـوس؟ مـا مطلًقا نعم، �عني �ون اإلنسان �صوم من طلوع الفجر إلـى غـروب الشـمس فـي أ�ـام الصـیف مـا فیـ
 .ذا الصیام �عني وجودها مثل عدمهاوفیه مشقة، لكن في مقابل األجور التي ُرتبت على ه ،فیه مشقة؟ فیه �لفة

 ."َوَشْرًعا: ِقیَل: اْلِخَطاُب ِ�َأْمٍر َأْو َنْهٍي، َوُهَو َصِحیحٌ "
یفیـة أر�عـة: ألحكـام التكلامـن األحكـام التكلیفیـة، فعلـى هـذا تكـون هذا على القول �أن اإل�احة لیسـت  "اْلِخَطاُب ِ�َأْمٍر َأْو َنْهيٍ "

 .اونهیً  االوجوب والندب والكراهة واالستحباب؛ ألن فیها أمرً 
مـن  أما اإل�احة وهي مستو�ة الطرفین ال أمر وال نهـي، �یـف تُـذ�ر اإل�احـة مـن األحكـام الخمسـة علـى هـذا التعر�ـف؟ �قـال:

صل لیست �حكم، لكون الشخص �خیر �فعل أو ال �فعـل، هـل فیـه تكلیـف؟ لـیس فیـه تكلیـف، �اب تتمیم القسمة، و�ال في األ
  نعم.

َ�اَحُة تَ "  ."ْكِلیٌف َعَلى َرْأٍي َمْرُجوحٍ ِإالَّ َأْن َنُقوَل: اإلِْ
الحـد صـحیح اإل�احة تكلیف، إذا قلنا اإل�احة تكلیـف ف :اإل�احة تكلیف، الخطاب �أمٍر أو نهي صحیح، إال أن نقول :إذا قلنا

األصـل لیس فیها أمر وال نهي، فیرد علیه �عني اإل�احة ترد على الحد طـرًدا وعكًسـا،  هأو لیس �صحیح؟ لیس �صحیح؛ ألن
فــي الحــد أن �كــون جامًعــا، �عنــي مــاذا؟ مطــرًدا، واألصــل فیــه أن �كــون مانًعــا �عنــي منعكًســا، فالحــد الــذي هــو التعر�ــف فــي 
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جمیع أنـواع المحـدود وأقسـامه �حیـث ال �خـرج منهـا شـيء، ومانًعـا مـن دخـول أفـراد غیـر األصل من شرطه أن �كون جامًعا ل
  .المحدود في الحد، ترد اإل�احة على هذا التعر�ف طرًدا

، �یـف مـا لـیس �ـأمر وال نهـي، إًذا لـیس �جـامعمـن أفـراد المحـدود  هل التعر�ف جامع لجمیع أقسام المحدود؟ ال، لماذا؟ �ـاقٍ 
 ترد اإل�احة على الحد عكًسا؟ 

 طالب: ... �القسمة بین األمر والنهي.
ت �ـأمر ألنهـا لیسـ ؛ترد اإل�احة على الحد طرًدا، �معنى: أن اإل�احة من أقسام المحدود ولیست داخلـة فـي التعر�ـف :إذا قلنا

تعـالى:  عنـى: أن هـذا التعر�ـف، لـیس �مـانع مـن دخـول غیـر أفـراد الُمعـرَّف، ففـي قولـهترد علیـه عكًسـا، �م :وال نهي. إذا قلنا
ة لیسـت مـن التكلیـف، فیـأتي ن اإل�احـ: إإذا طعمـتم فانتشـروا، هـذا أمـر إ�احـة، فـإذا قلنـا ]٢[المائـدة:  {َوِ�َذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا}

 من األوامر ما ال یدخل في الحد. 
ا اإل�احـة رض، فإن قلنا: اإل�احة من التكلیف، اإل�احة لیس فیها أمر وال نهـي، بـل هـي تقر�ـر. إذا قلنـعلى �لٍّ الحد هنا معت

إذا طعمـتم  ]٢المائـدة: [ {َوِ�َذا َحَلْلُتْم َفاْصـَطاُدوا}لیست من التكلیف یرد علیه أن من األوامر ما لیس بتكلیف، �ما في قوله: 
 فانتشروا، وهكذا. 

ْرعِ َفَتِرُد َعَلْیِه طَ "  . "ْرًدا َوَعْكًسا. َفُهَو ِإَذْن ِإْلَزاُم ُمْقَتَضى ِخَطاِب الشَّ
ْرعِ "  ان األمـر �قـوة�ـزام �األوامر سواء إل "ْرعِ ِإْلَزاُم ُمْقَتَضى ِخَطاِب الشَّ "لتدخل فیه األحكام الخمسة،  "ِإْلَزاُم ُمْقَتَضى ِخَطاِب الشَّ

ى ُم ُمْقَتَضـِإْلـَزا"خل المنـدوب، أو �ـان النهـي �ـذلك فیـدخل الُمحـرَّم والمكـروه، أو مع التخییر من وجه فیـد ،فیدخل فیه الواجب
ــْرعِ  كیــف فول، ن اإل�احــة ال تــدخل فــي الحــد األول، فــي التعر�ــف األإقلنــا: اإل�احــة �یــف تــدخل فــي هــذا الحــد؟  "ِخَطــاِب الشَّ

 تدخل في التعر�ف الثاني؟
 طالب: ...

 ابق االنتقاض طرًدا وعكًسا جاء بتعر�ٍف مختار.لمَّا أورد على التعر�ف الس هو ال،
 طالب: ...

 .من مقتضى خطاب الشرع، �عني لیس إلزاًما �الفعل
 طالب: ...

تـأتي  إلزام �التخییر. �عني المباح هل �جوز لـك أن تلـزم نفسـك �أحـد الطـرفین؟ أو تلـزم غیـرك؟ تلزمـه �ـالتخییر، لـیس لـك أن
�ــذا، أو �حــرم علیــك أن تأكــل �ــذا، إنمــا هــو مقتضــى خطــاب الشــرع، إن �ــان  إلــى شــخص فتقــول لــه: �جــب علیــك أن تأكــل

 ، ظاهر؟ اأو تخییرً  اأو �ف�  اطلبً 
 طالب: ...

�إلزام الشخص، اإللزام �مقتضى خطاب الشرع، إمـا طلـب أو �ـف أو تخییـر، فمـثًال  لیسالمقتضى، مقتضى خطاب الشرع، 
 ،لن تلزم �غیر مقتضى خطاب الشرع، األصل: أنه مخیر، �أكل أو مـا �أكـالطرفین، تخییر، فال �جوز لك أ ةاإل�احة مستو�

 مخیَّر، تقول: ال، هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى یلزمك �أن تصطاد؟ ال. ،�صطاد �عد الحل أو ما �صطاد
 ."َوَلُه ُشُروٌط، َیَتَعلَُّق َ�ْعُضَها ِ�اْلُمَكلَِّف، َوَ�ْعُضَها ِ�اْلُمَكلَِّف ِ�هِ "

 یتعلق �فعل المكلَّف.�عني ما 
لُ "  ، َفِفیِه َمَساِئُل:َأمَّا اْألَوَّ

ِح ِلِالْمِتَثـ ؛ َوَال َمْجُنـونٍ َلـى َصـِبيٍّ اْألُوَلى: ِمْن ُشُروِط اْلُمَكلَِّف: اْلَعْقُل، َوَفْهُم اْلِخَطـاِب. َفـَال َتْكِلیـَف عَ المسألة  اِل ِلَعـَدِم اْلُمَصـحِّ
  ."ِمْنُهَما

یـف االمتثـال والقصـد إلـى فعـل مـا ُ�لِّـف �ـه أو تـرك مـا ُنهـي عنـه، والصـبي والمجنـون ال یتصـور نعم، مـن شـرط صـحة التكل
وابـن عشـر  ،صـلِّ  :وُ�كف عن المحظورات جملًة، �یف �قال البـن سـبع ،فكیف یؤمر الصبي ببعض األفعالمنهم االمتثال، 
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؟ تعو�ـد، �معنـى أنـه ال یترتـب علیـه ثـواب �ضرب على الصالة و�نهى �ل منهما عن ارتكاب المحظورات؟ هذا تكلیـف أو ال
 وال عقاب؛ ولذا األمر �األمر �الشيء هل هو أمر �ه أو ال؟ مسألة خالفیة �أتي ذ�رها في موضعها ِإْن َشاَء للااَُّ َتَعاَلى.

 وجوب الز�اة في مال الصبي والمجنون، الصبي والمجنون لیس �مكلفین، فكیف تجب الز�اة في مالهما؟
 طالب: ...

اآلن لــو لــم �خــرج الصــبي ز�ــاة مالــه، أو المجنــون مــا أخــذ مــن مالــه، اإلثــم علــى مــن؟ علــى الــولي، إ�جــاب الز�ــاة فــي مــال 
اب لمـاذا؟ ألنهمـا غیـر مكلفـین، و�نمـا هـي مـن �ـاب األحكـام الوضـعیة، مـن �ـالصبي والمجنون لیست من األحكام التكلیفیة، 

 ر�ط األسباب �المسببات.
ودمـرت وخر�ـت �ضـمن، لـه  ،یها مؤاخذة وهي بهائم، أرسل دابتـه فـي حـانوت فأكلـت مـن هـذا الحـانوت�عض أفعال البهائم ف

 ... ترتب علیه المسبَّب؛ ولذا على أصحاب األموالفولیست مكلفة وال �ذا؟ ال، وجد السبب  ،هذه دا�ة ال تعقل :أن �قول


