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أن �كـون معـدوًما إذ إ�جـاد الموجـود محـال، وهـذا تقدم أن �كون معلوم الحقیقة للمكلَّف، وأن �كون معلوًما �ونه مأموًرا �ـه، و 
 كله تقدم.

 طالب: هذه شروط ماذا �ا شیخ؟
 شروط المكلَّف �ه. 

ــِه ُمْســَتْدعىً " ــُف ِ� ــا، ِإِذ اْلُمَكلَّ ــوَن ُمْمِكًن ــَك ُمْســَتْلِزمٌ  َوَأْن َ�ُك رَ  ُحُصــوُلُه، َوَذِل ــِه، َوالْ  َتَصــوُّ ُر ُوُقوُعــهُ ُوُقوِع ــَال  ،ُمَحــاُل َال ُیَتَصــوَّ َف
ْجَمالِ  ؛ُ�ْسَتْدَعى ُحُصوُلُه، َفَال ُ�َكلَُّف ِ�هِ   ."َهَذا ِمْن َحْیُث اإلِْ

�عنــي: إذا أمــر األب ابنــه، قــال: هــات البیــت هنــا. هــذا محــال، المــأمور �ــه مطلــوب حصــوله، وهــذا ال �مكــن حصــوله، فهــل 
ُر َال ُیَتَصـ َواْلُمَحـالُ " مسـألة أ�ًضـا تقـدم �حثهـا.هذا االشتراط سائغ أو لیس �سائغ؟ التكلیـف �مـا ال �طـاق أو �المحـال؟ هـذه  وَّ

ْجَمالِ  ؛ُوُقوُعُه، َفَال ُ�ْسَتْدَعى ُحُصوُلُه، َفَال ُ�َكلَُّف ِ�هِ   ."َهَذا ِمْن َحْیُث اإلِْ
یْ : َأمَّا التَّْفِصیلُ " ـدَّ ،  ُیـْؤِمنُ َتَعـاَلى َأنَّـُه َال  هللا ْن علـم َمـرِِه، َ�ِإ�َمـانٍ ْیـَوِلغَ  ِن،َفاْلُمَحاُل َضْرَ�اِن، ُمَحاٌل ِلَنْفِسـِه، َ�ـاْلَجْمِع َبـْیَن الضِّ

ْجَماُع َعَلى ِص  ِة التَّْكِلیِف ِ�الثَّاِنيَفاإلِْ   ."حَّ
یـؤمن م أنـه ال ُه َوَتَعـاَلى علـ ُسـْبَحانَ هللاألن  هـل نقـول: �ـأن أ�ـا لهـب لـیس �مكلَّـف؟ "َتَعاَلى َأنَُّه َال ُیْؤِمنُ  هللاْن ِعْلِم َكِإ�َماٍن مَ "

 وعلم هللا ال �ختلف، واختالف علم هللا محال؛ إًذا هذا تكلیف �المحال. 
ــاِني" ِة التَّْكِلیــِف ِ�الثَّ ــى ِصــحَّ ــاُع َعَل ْجَم ــى َواْألَكْ "اإل�مــان، �نــه ال یــؤمن أتكلیــف، مــن علــم هللا ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاَلى  "َفاإلِْ ــُروَن َعَل َث

لِ  لِ وَن َعَلـى اْمِتنَ ْألَْكَثـرُ ا" ."ِلَمـا َسـَبَق، َوَخـاَلَف َقـْوٌم، َوُهـَو َأْظَهـرُ "ضـدین، الجمع بین ال "اْمِتَناِعِه ِ�اْألَوَّ �متنـع أن  "اِعـِه ِ�ـاْألَوَّ
 ."َوَخاَلَف َقْوٌم، َوُهَو َأْظَهرُ "تقول لولدك: هات البیت هنا، هذا قول األكثر�ن، و�قول: 

 ."حَّ ُهَناَثمَّ، َفْلَیِص  َقْد َصحَّ َغْیرِِه، َصحَّ ِ�اْلُمَحاِل ِلَذاِتِه، وَ ِإْن َصحَّ التَّْكِلیُف ِ�اْلُمَحاِل لِ  :َلَنا": �قول
 ."ن علم هللام"إ�مان أنه �صح التكلیف �ه مثل الثاني  "َوَخاَلَف َقْوٌم، َوُهَو َأْظَهرُ "من هم؟ لألظهر عنده،  "َلَنا"
واء �ـان لغیـره أو سـمحـال مـن �ـاب واحـد، لتكلیـف �اللیكـون ا "حَّ ِ�اْلُمَحـاِل ِلَذاِتـهِ ِإْن َصحَّ التَّْكِلیُف ِ�اْلُمَحـاِل ِلَغْیـرِِه، َصـ :َلَنا" 

  ."َوَقْد َصحَّ َثمَّ، َفْلَیِصحَّ ُهَنا"، لذاته
كـن ال، ال �موهـذا محـ ،وضر�نا في الدرس الماضي أن هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى �كلِّـف مـن �كـذب �الرؤ�ـا أن �عقـد بـین شـعیرتین

ْلَنـاین شعیرتین، �عني: متصور وقوعه عقًال، لكن هل وقع شرًعا؟ في آخر سورة البقرة: أن �عقد ب اَقـَة َلَنـا َمـا َال طَ  {َوَال ُتَحمِّ
 .»نعم«، وجاء الجواب: ]٢٨٦[البقرة:  ِ�ِه}

ُمْشـَتَرٌك َبـْیَن  ُر ُوُقوُعـهُ َما َال ُیَتَصوَّ  ْلُمَحالَ ا َفِألَنَّ " المالزمة بین النوعین، المحال لذاته ولغیره، "َأمَّا اْلُمَالَزَمُة، َفِألَنَّ اْلُمَحالَ "
ین الضـدین، قـوع الجمـع بـ، ال یتصور وقوع إ�مان من علم هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى أنه ال یؤمن، �مـا أنـه ال یتصـور و "اْلِقْسَمْینِ 

  ل.فإذا امتنع في الثاني فلیمتنع في األول، و�ذا جاز في الثاني فلیجز في األو 
 ."دِ  اْلُوُجو َأمَّا اْألُوَلى َفَظاِهَرٌة، ِإِذ اْشِتَقاُق اْلُمَحاِل ِمَن اْلُحُؤوِل َعْن ِجَهِة ِإْمَكانِ "

 ما معنى هذا الكالم؟
 طالب: ...

 مضبوطة؟... ؟ الشارح حال �حول حؤوًال فعوًال 
 طالب: ...

مـن اشـتقاق  االشـتقاق، مـأخوذ مـن ،وهي: عـدم التكلیـف �المحـال لذاتـه ما هي األولى؟ الروا�ة األولى، "َأمَّا اْألُوَلى َفَظاِهَرةٌ "
 ها، �یف تطالب �ما �ستحیل وقوعه؟الكلمة، من أصل

خالف معلـوم هللا تعـالى محـال مـن  "َفِألَنَّ ِخَالَف َمْعُلوِم للااَِّ َتَعاَلى ُمَحالٌ "، وهي إمكان التكلیف �المحال لذاته "َأمَّا الثَّاِنَیةُ "و
ـا قـال آلدم: أنـت آدم، خلقـك هللا "َوِ�ـِه اْحـَتجَّ آَدُم َعَلـى ُموَسـى"، ن علـم هللا ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى أنـه ال یـؤمنإ�مان م : موسـى لمَّ

المقصـود:  ».. و�تب لـك التـوراة بیـدهأنت موسى الذي «بیده وأسجد لك مالئكته، أخرجتنا من الجنة، ماذا قال آدم؟ قال: 
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ت الخطیئـة مـن آدم، واحـتج آدم �القـدر، وفـي الحـدیث الصـحیح: لماذا؟ اآلن وقعـ »حج آدم موسىو «أن آدم احتج �القدر، 
ـ ،»آدُم موسـى فحـجَّ « ولیسـت  ،ألنـه احـتج �القـدر علـى المعصـیة؟ أو ألنهـا معصـیة تـاب منهـا فصـارت مصـیبة ؛ههـل حجَّ

 �معصیة؟
 طالب: الثانیة، معصیة تاب منها.

؛ ألن التائــب مــن الــذنب �مــن ال ذنــب لــه، والتو�ــة تهــدم مــا قبلهــا؛ إًذا لیســت ولیســت �معصــیة ،فصــارت فــي حقــه مصــیبة
 »آدم موسـى فحـجَّ «تحـتج �القـدر، لمـاذا وقعـت وانكسـرت رجلـك؟ هللا �تـب علیهـا. نعـم،  أن �معصیة. في المصـائب �جـوز

  ال یتغیر.لٌّ من آدم وموسى أن ما في علم هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى فعلم �
ال یـؤمن،  �ـا لهـبأن أ ُه َوَتَعـاَلى ُسـْبَحانَ ن مـا فـي علـم هللا یتغیـر، وعلـم هللاإ�عنـي لـو قلنـا: ، " اْنَقَلَب اْلِعْلُم اْألََزِلـيُّ َجْهـًال َوِ�الَّ "

ْبَحاَنُه  ُســقلــب علــم هللاوقلنــا: إنــه آمــن، وقلنــا: إنــه �كلَّــف �اإل�مــان فیــؤمن، نقــول: یتغیــر مــا فــي علــم هللا ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاَلى، و�ن
 َوَتَعاَلى إلى جهل؛ ألنه خالف الواقع! 

ــِه ِإْجَماًعــا" ــْد َجــاَز التَّْكِلیــُف ِ� �مــان، هــذا محــل كلَّــف �اإلمــا �خــالف أحــد فــي أن أ�ــا لهــب ُمكلَّــف �اإل�مــان، أ�ــا طالــب مُ  "َوَق
  ."ةِ ْسِتَحالَ ِه، ِ�َجاِمِع االِ َفْلَیُجْز ِ�اْلُمَحاِل ِلَذاتِ "، إجماع، فإذا جاز في هذا النوع فلیجز في النوع الثاني

"، ْمَكاِن الذَّاِتيِّ  . "ِضیَّةِ ِر اْلَعرَ ِالْنِتَساِخِه ِ�اِالْسِتَحاَلِة ِ�اْلَغیْ  َوَال َأَثَر ِلْلَفْرِق ِ�اإلِْ
 كذا �الشرح؟

 الطالب: .....
 لذاتـه مسـتحیل لغیـره، ممكـنغیـر ممكـن؟ ممكـن  أماآلن عندنا إمكان ذاتي واستحالة عرضیة، اآلن إ�مان أبي لهب ممكـن 

ـَالمُ  -لذاته ینطـق �الشـهادة �مـا طالـب النبـي ـَالُة َوالسَّ اروا ء السـوء صـلكـن قرنـا ،و�ـاد أن �سـلم ،مـن أبـي طالـب -َعَلْیـِه الصَّ
ه ُ�ثـر دلیل: أن نظـراء، بـ، مع ما قدره هللا سبحانه وتعالى علیـه، فهـو فـي ذاتـه ممكـنسبًبا في أن �ستمر على �فره وضالله

 .قد أسلمواو 
مْ "الغیر عرضــیة ال ترجــع إلــى ذات المكلَّــف �ــه، �ــهــذا إمكــان ذاتــي، االســتحالة  ي إ�مــان أبــ "اِتيِّ َكــاِن الــذَّ َوَال َأَثــَر ِلْلَفــْرِق ِ�اإلِْ

 ، لكن �ون الولد ُ�كلَّف أن �أتي �البیت هنا ممكن لذاته؟ لیس �ممكن.الهب، إ�مان أبي طالب ممكن ذاتی� 
وهــذا  ى واحــد، هــذا ال �مكــنوهنــا اســتحالة ذاتیــة، هــو �قــول: ال أثــر للفــرق، لمــاذا؟ ألن المــؤدّ  ،هنــا فــرق: هنــا إمكــان ذاتــي

، أما �ون هذا ممكن لذاته وهذا مستحیل لذاته �قول: ال أثر للفرق.  �جامع عدم اإلمكان في �لٍّ
 ."لٌ ِنُع، َوالتَّْكِلیُف ِبِهَما ُمَحاْو َال، َفَیْمتَ َیِجُب. أَ َتَعاَلى ِبُوُجوِدِه، فَ  هللاِعْلُم  ، ِإمَّا َأْن َیَتَعلَّقَ َأْ�ًضا َفُكلُّ ُمَكلٍَّف ِ�هِ وَ "

صــلي، إن صــلى �الشــخص ال  قــت �علــم هللا ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاَلى، إذا علــم هللا ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاَلى أن هــذاالتكلیــف �الصــالة إذا تعلَّ 
ي، وقلنــا لــه: نــاس ال �صــلمــن ال اهللا ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاَلى، إن علــم هللا ُســْبَحاَنُه َوَتَعــاَلى أن ز�ــدً محــال؛ ألنــه یتغیــر مــا فــي علــم 

، قلنا: هذا تكلیف �المحال، لماذا؟ ألنه إن صلى تغیر ما في علم هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، و�ن لم �صـلِّ  فـي علـم   وافـق مـاصلِّ
 هـذا "َعـاَلى ِبُوُجـوِدِه، َفَیِجـبُ تَ  هللاَق ِعْلـُم ْن َیَتَعلَّ َوَأْ�ًضا َفُكلُّ ُمَكلٍَّف ِ�ِه، ِإمَّا أَ ". -انتبهوا �ا إخـوان-نه هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى إال أ

 �صلي وجب علیه أن �صلي. 
 علم هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى أن هذا الرجل �صلي فهو �صلي لو ما ُ�لِّف �الصالة. 

فتكلیفـه  ،اَلىُه َوَتَعـولـن یتغیـر مـا فـي علـم هللا ُسـْبَحانَ  ،هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى أن هذا الشخص لن �صلي أو �عدمه فیمتنع: علم
 ظاهر؟� أم لیس�الصالة محال، �تلیف أبي لهب أو أبي طالب �اإل�مان، ظاهر 

 طالب: ظاهر. 
 طالب: تكلیفه أو وقوع الصالة منه �ا شیخ؟

 ه أ�ًضا تكلیفه من �اب أولى. على �لٍّ هو محال، وقوعه من
 . "ْجَماعِ اِطٌل ِ�اْإلِ َقاُلوا: َهَذا َ�ْسَتْلِزُم َأنَّ التََّكاِلیَف ِ�َأْسِرَها َتْكِلیٌف ِ�اْلُمَحاِل، َوُهَو �َ "
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، هـذا ال یز�ـي ذا ال�المحال؟ ألنها إن �ان هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى علم أن هذا ال �صلي، هـ االتكالیف �أسرها تكلیفً  تكون  كیف
ان �ـتغیـر، و�ن یألن مـا فـي علـم هللا ال  ؛لا�صوم، فطلبنا منهم أن �فعلوا خـالف مـا فـي علـم هللا ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى؛ هـذا محـ

علـى  ع، لكـن یلـزمألنـه سـوف �قـ ؛أن ُ�كلَّـف ما له داعٍ فوهذا یز�ي  ،وهذا �صوم ،في علم هللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى أن هذا �صلي
  من �اب التكلیف �المحال.جمیعه القول ماذا؟ أن التكالیف �لها محالة، أن ما ُ�لِّف �ه اإلنسان  هذا

ْجَماعِ "�قول:  اَقـَة طَ ْلَنا َما َال {َوَال ُتَحمِّ  . لماذا؟ ألن التكلیف �المحال غیر مطاق، وجاء في آخر سورة البقرة:"َوُهَو َ�اِطٌل ِ�اإلِْ
  فهو منفي في الشرع. ،»فعلتقد «قال:  َلَنا ِ�ِه}

 . "ُقْلَنا: ُمْلَتَزمٌ "
ـح التكلیـف �المحـال لذاتـه، �قـول: نسـتلزم ا لكـالم، هـذاهـذا  ما معنـى ُملتـزم؟ �عنـي هـذا اإللـزام ُملتـَزم، �قـول المؤلـف: وقـد رجَّ

 یلزم؟ هم قالوا: وهذا یتسلزم أن التكالیف �أسرها محال. قال: نعم، هو الزم لنا ونستلزمه ونلتزم �ه.
ْجَماُع ِإْن َعَنْیُتمْ ُقْلَنا: ُمْلَتَزٌم " ْجَماعِ "ألنه قـال:  "َواإلِْ علیـه الزم �اطـل عنـد �المهـم هـم؟  أال یلـزم "َتـَزمٌ ْلَنـا: ُملْ قُ . َوُهَو َ�اِطٌل ِ�اإلِْ

ْجَمـاعُ "قال: نحـن رادون بهـذا االلتـزام وهـو الزم لنـا، لكـن �یـف؟  ْجَمـاعِ ُهـَو َ�اِطـوَ "ألنـه قـال: - "ُقْلَنـا: ُمْلَتـَزٌم َواإلِْ ِإْن " -"ٌل ِ�اإلِْ
بــي لهــب أظیــر تكلیــف أنــه نو  ،تكلیــف الشــخص �الصــالة ه إجمــاع عقلــي الصــورة ظــاهرة فــيفیــ "ِ�ــِه اْلَعْقِلــيَّ َفَمْمُنــوعٌ  َعَنْیــُتمْ 

 .�اإل�مان
ــاعُ " قــال: ْجَم ــوعٌ  َواإلِْ ــيَّ َفَمْمُن ــِه اْلَعْقِل ــُتْم ِ� ــْرعِ َأِو ا"الصــورة واحــدة،  "ِإْن َعَنْی ، َفاْلمَ لشَّ ــيَّ ــَأَلُة ِعْلِمیَّ إجمــاع شــرعي  :إن قلــتم "ةٌ ْس

ْجَماُع َال َ�ْصُلُح َدِلیًال ِفیَها ِلَظنِّیَِّتِه، ِبدَ "، فمسألة علمیة تحتاج إلى دلیل شـرعي ِفیِر ُمْنِكِر ُحْكِمِه، َعَلى ِخَالِف ِفي َتكْ ِلیِل الْ َواإلِْ
 ر أو لیس �ظاهر؟. ما معنى هذا الكالم؟ ظاه"َما َسَیْأِتي
 طالب: ...

نظیـر  لمـاذا؟ لوجـود الخـالف، �عنـي: ،لوجود الخالف فیه، وقالوا: هذا �اطٌل �اإلجماع، اإلجماع الـذي ادعیتمـوه ظنـي نعم؛
 ظنیة؟ أم ما قالوا في البسملة، البسملة قطعیة 

 طالب: تصیر ظنیة للخالف.
 لوجود الخالف ظنیة.

 طالب: ...
 هرة؟و�فرت غیرهم. الجملة األخیرة ظاهرة أو لیست �ظا ،قطعیة �ّفرت المالكیة :خالف، إذا قلتلكن لوجود من � ،موجودة

 طالب: ظاهرة.
 طالب: ...

 ماع.الذین قالوا �امتناع التكلیف �المحال لذاته قالوا: یلزم علیه جمیع التكالیف تكالیف �المحال، وهذا �اطل �اإلج
ح القول الثاني:  ٌل َوُهـَو َ�اِطـ" ألنـه قـال: ؛نعم نلتزم، جمیع التكلیف تكلیـف �المحـالأنتم تلزموننا بهذا؟ �قول المؤلف: وقد رجَّ

ْجَماعِ  ْجَماعُ "، "ِ�اإلِْ لهـب �اإل�مـان  يأبـ تكلیـفأن مـا أقـررتم  مـاذا؟ ألنكـمل "ِإْن َعَنْیـُتْم ِ�ـِه اْلَعْقِلـيَّ َفَمْمُنـوعٌ "الذي ذ�رتموه  "َواإلِْ
 محال. عرفنا وجه الشبه بین المسألتین؟اس �الصالة محال، إًذا تكلیف ز�د من الن

 طالب: نعم.
ْجَمـاعُ "، ي �فید العلم�عني: تحتاج إلى دلیل قطع "َفاْلَمْسَأَلُة ِعْلِمیَّةٌ "، إن عنیتم اإلجماع الشرعي "ْرِعيّ َأِو الشَّ " َال َ�ْصـُلُح  َواإلِْ

م علـى الاإلجمـاع ُمقـ :وهو عنده نفس الكتاب �قول ،اع ظنياإلجم :�یف �قول "ِلَظنِّیَِّتهِ " لماذا؟ "َدِلیًال ِفیَها كتـاب والسـنة؟! دَّ
فیـه،  لنـاس �خـالفكمأنـا أخـالفكم فیـه، وفـالن مـن ا "ِبـَدِلیِل اْلِخـَالفِ " لمـاذا؟ ،بنفس الكتاب، اإلجماع الذي ادعیتمـوه هـذا ظنـي

 ن هـذا اإلجمـاع قطعـيإًعـا وقلنـا: فیر منكر حكمه؛ ألنه لـو �ـان إجمابدلیل الخالف في تك "ِلَظنِّیَِّتِه ِفي َتْكِفیِر ُمْنِكِر ُحْكِمهِ "
 لوجود الخالف؛ إًذا ال إجماع. ؛لقلنا: منكره �افر، وال نقول نحن �أنه �افر وأنتم تقولون �أنه �افر

 ما هو صر�ح �سكوته �ا شیخ؟طالب: �ا شیخ، أحسن هللا إلیك، اإلجماع 
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ي �ــأتي حكمــه؛ ألن ذي ادعــوه، لــیس اإلجمــاع األصــلي الــذالمســألة، اإلجمــاع الــجمــاع فــي هــذه اإلبلــى، �ــأتي حكمــه، لكــن 
م على الكتاب والسنة.   المؤلف نفسه الذي �قول هذا الكالم �قول: اإلجماع ُمقدَّ

 النسخ �ا شیخ.طالب: ألنه ال �قبل 
 معروف.

 نه �خالف اإلجماع، �یف �خالف اإلجماع ..؟إهنا �قول طالب: طیب، اآلن �ا شیخ، 
تم مـا فیـه إجمـاع للـزم أن تكفـروا المخـالف، وأنـ�ـان ما خالف، �قول: ما فیه إجماع أصًال، بدلیل وجود الخالف، �قـول: لـو 

 لوجود الخالف. ؛تكفرونه
 �هللا أعلم، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد.


