
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٤(اقتضاء الصراط المستقيم 

خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 لما -سبحانه وتعالى-فإن القوم تنازعوا في علة فعل اهللا ( :-رحمه اهللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ف
 ، اهللا على خلقه في أفعاله، وهؤالء مثل المعتزلة فإنهم مشبهة في األفعالمعنى ذلك أن هؤالء قاسوا، و)فعله

ليس له سمع وال : صفات قالوافي باب الف ،-عز وجل- يعني أنهم نفوا أوصاف اهللا ،معطلة في الصفات
يجب عليه كذا :  يقولون، فهم مشبهة-جل جالله- أفعال الرب :، وأما في باب األفعالة صفاته مخلوق،بصر
عز - فهم يقيسون اهللا ، ذلكإلى وال يمكن أن يريد الشر وال يريد الكفر وال المعصية وما ،متنع عليه كذاوي

 إما بأن فعله ، فوقعوا في غاية الضالل، على خلقه فيثبتون له وينفون بمقتضى قياسه على المخلوقات-وجل
 ،ألبتهالمخلوق ال فعل له : ي الجبرية قالوا يعن، وإما بأن الفاعل اثنان، وهذا مذهب الجبرية،ل الزماً لهاما ز

 فاألفعال هي أفعال الخالق وليست هي أفعال ، فالمخلوق كالريشة في مهب الريح،وإنما الفعل للخالق
 . وهذا خطأ،المخلوقين

م  نفاة القدر الذين قالوا بأن المخلوق يخلق فعله؛ ألنه،) وهذا هو مذهب القدرية،وإما بأن الفاعل اثنان(: قال
 غَِني اللَّه فَِإن تَكْفُروا ِإن{:  يقول-عز وجل- اهللا : فقالوا،لم يفرقوا بين اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية

نكُملَا عى وضراِدِه يِلِعب ؟ ألنهم توهموا أن -عز وجل-إن الكفر بتقدير اهللا :  فكيف نقول،]٧:الزمر سورة[}الْكُفْر
 إذاً الكفر واقع من غير ،}الْكُفْر ِلِعباِدِه يرضى ولَا{:  واهللا يقول: قالوا،ي المحبة والرضااإلرادة الكونية تقتض

 وخلقه، فالمخلوق -عز وجل- مخالفاً بذلك إلرادة اهللا ، يوقعه المخلوق ويفعله استقالالً-عز وجل-تقدير اهللا 
  .ء هم القدرية فهؤال،-عز وجل- فأثبتوا خالقاً مع اهللا ،هو الذي يخلق فعله

 إما ، الكفر ال نهاية له،هم طوائف كثيرة جداً والضالل ال نهاية لهف ، كقول بعضهم،وإما بأنه يفعل البعض
 ،ن قدرة الرب ليست مستقلة في التأثير وإنما يشترك ذلك مع المخلوقإ: بأنه يفعل البعض كقول بعضهم

  ولكنها، قدرة وإرادةلعبدوال شك أن ل ،يجاد والخلق ليست مستقلة عندهم بالتأثير واإل-عز وجل-فقدرة اهللا 
 ،]٣٠:اإلنسان سورة[ }اللَّه يشَاء َأن ِإلَّا ونءتَشَا وما{ ، وإرادته ومشيئته الكونية-عز وجل- لقدرة اهللا تابعة
يكة  فال يقع في الكون تحر، واإلراداتاتالقدر وخلق فيهم ، هو الذي أقدر الخلق وخلقهم-عز وجل-واهللا 

 فهم لم يفهموا هذا المعنى وجعلوا العبد مشاركاً للرب في ، الكوني-عز وجل-وال تسكينة إال بإذن اهللا 
 . والخلق يفعلون البعض،البعضاهللا إن الفعل يوجد بذلك جميعاً، يفعل :  فقالوا،اإليجاد والتأثير والخلق

ن ما فعله لم يأمر إ: ت طائفة قال،)ر خالفهن ما فعله لم يأمر بخالفه، وما أمر به لم يقدأوإما ب(: وقال
 فأفعال العباد هي أثر من آثارهم ،خلق أفعالهموإذا كان الكفر هو من أفعال العباد واهللا خلق العباد ف ،بخالفه

ن إ:  فالمقصود أن هؤالء قالوا، وليس معنى ذلك أن اهللا أجبرهم،وصادرة عنهم ولكن اهللا خلقهم وخلق أفعالهم
هللا ال يأمر بخالف اوإن اهللا هو الذي خلق الخلق ومن أعمال الخلق اإليمان :  فإذا قلنا،يأمر بخالفهما فعله لم 

 ،شرعاً  ال يأمر بخالف محبوبه-تبارك وتعالى-فاهللا لم يفرقوا بين األمر الشرعي واألمر الكوني، فهم ذلك، 
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 َأمرنَا قَريةً نُّهِلك َأن َأردنَا وِإذَا{: -عالىتبارك وت-ولكن قد يأمر به قدراً، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله 
 فأحد األوجه في تفسيرها هو أن ،]١٦:اإلسراء سورة[ }تَدِميرا فَدمرنَاها الْقَوُل علَيها فَحقَّ ِفيها فَفَسقُواْ متْرِفيها

 ال يأمر بالكفر وال يحب الكفر وال يحب اهللا أمرهم كوناً فوقع منهم ذلك، ال أنه يأمرهم شرعاً؛ ألن اهللا
 اهللا أمر ،هذا خالف الواقع :)هوإما بأن ما فعله لم يأمر بخالفه، وما أمر به لم يقدر خالف( :فقوله ،الكافرين

 وذلك حين ، وبغير تقديره-عز وجل-باإليمان ووقع الكفر فمعنى ذلك أن الكفر عندهم وقع بغير إرادة اهللا 
 حتى أقر فريق بالقدر ،يألنهم لم يفرقوا بين األمرين األمر الكوني واألمر القدر أمره؛عارضوا بين فعله و

 ، مبطلا وكل منهم، حين اعتقدوا جميعاً أن اجتماعهما محال، وأقر فريق باألمر وكذبوا بالقدر،وكذبوا باألمر
 ، لخرجوا بالقول الوسطميعاً جاألدلة ولو جمعوا  الشرعي واألمر الكوني النحل اإلشكالبين األمرلو فرقوا و

 آخر خذوا شقاًأ وهؤالء األدلة من اًخذوا شقأ بين الجبرية والقدرية، فهؤالء ، السنة والجماعةأهلوهو قول 
  .)وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه(: ولهذا قال

موجود  هذا الكالم ،)السنة قد دال على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنهفإذا كان الكتاب و: وال يقال(: يقولو
ال تعارض بين وجود اإلخبار بوقوع المشابهة وبين إنكارها والتحذير منها، فهذا أمر واقع و ،في المختصر

فظَولكن إذا أنكر حمره به من ر بما تعبده اهللا وأ وقام المنِك، وعرف الناس أن هذا من المنكر والباطل، العلم
ثم قد يرجع بعض ،م هذا الحكم ومعرفته فيظن الناس أن هذا ليس من األمر المحرماإلنكار ولم يندرس فه 
  . ذلك من المعانيإلى وما ،هؤالء ولو بعد حين

ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك األمر؛ ألن قول (: )١٧٦ (في صفحة -رحمه اهللا-وقال 
 ، وهو من نوعي؛ ألن الشخصين ال يتحدان إال في النوع، أي أنا من نوعه، وهذا منيأنا من هذا: القائل

، ليس )أنا منه وهو مني(: قولهمعنى و ،)]١٩٥:عمران آل سورة[ }بعٍض من بعضكُم{: لىاكما في قوله تع
 أعلى ،ب عندنا هكذا، بمعنى أن المرات)ألن الشخصين ال يتحدان إال في النوع(: معناه أنه من أبعاضه، يقول

 والمعلوم جنس تحته نوعان، كل شيء أعلى فهو جنس لما ، معلوم:أعلى شيءبة عند المناطقة ما يسمى بمرت
اهللا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان : موجود ومعدوم، نحن نقول:  فالمعلوم جنس تحته نوعان،تحته

إذا أراد -ئة سنة ابعد مفالن  فاهللا يعلم أنه سيولد ،د بعد لم يوج،كيف يكون، فما يكون هو من جنس المعدوم
 إلى والموجود ينقسم ،فهذا علم بالمعدوم، فالمعلوم جنس تحته موجود ومعدوم -اهللا للناس بقاء هذه الحياة

 أو يقولون ، أنواع أخرىإلى إنسان و إلىالحيوان ينقسم كما يقولونوجماد ونبات، : نقولأن  ويمكن ،حيوان
 اً وهذا بالنسبة لهذا يعتبر جنس،اً بعيداًهذا يعتبر جنسفناطق وغير ناطق، :  قسمينإلىحيوان ينقسم ال: مثالً
 ،اً وبالنسبة لما فوقه يعتبر نوع، فهو جنس بالنسبة إليه، كل شيء أعلى يتفرع تحته أنواع، فهذه أجناس،اًقريب
 وغير الناطق ، الناطق نوع،لحيوان جنس ا، الموجود نوع والحيوان جنس، والموجود نوع،المعلوم جنسف

ليسوا بجنس؛ ألنه أفراد و هؤالء ، مريم، عمرو،زيد:  تحته أفراد-الذي هو اإلنسان- الحيوان الناطق ،نوع
 ، لهاً ما فوقه يعتبر جنس، وهو األفراد، فهذا أدنى حد، ذلكإلى زيد له يد ورجل وما ،ليس تحتهم إال األبعاض
  .اً وبالنسبة لألفراد يعتبر جنس،اًان يعتبر نوعاإلنسان بالنسبة للحيو
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أنا من هذا :  منه في ذلك األمر؛ ألن قول القائلومن تابع غيره في بعض أموره فهو(: -رحمه اهللا- يقولو
؛ ألن الشخصين ال يتحدان  يعني ليس أنه بعضاً من أبعاضه،) أي أنا من نوعه وهو من نوعي،وهذا مني
 ، فهما ال يتحدان إال في النوع بمعنى ما فوقه، سيكون بعضاً من أبعاضه غير النوع لو اتحدا في،إال بالنوع
 ، ومنه ما هو فاجر، منه ما هو بر،ومنه ما هو كافر ، اإلنسان منه ما هو مؤمن،يتحدان في النوع: كأن تقول

وباعتبار  ،ل فصحيح وعلي، يعني إذا قسمنا باعتبار الصحة والمرض، ومنه ما هو عليل،منه ما هو صحيح
 ، هذا وهذا منيأنا من:  فإذا قلت،طائع وعاٍص: الطاعة والمعصيةوباعتبار  ،مؤمن وكافر: اإليمان والكفر

 بالرابط الذي تجتمع إال فال يمكن أن ، فأنت فرد وهو فرد،فأنت تتحد معه في النوع ال أنك بعض من أبعاضه
 - رحمه اهللا- هذا معنى كالم شيخ اإلسالم ،نسبة لما فوقه وهو نوع بال،يجمعكما فيكون جنساً بالنسبة لما تحته
  . وال تكترثوا به كثيراً،وهذا الكالم هنا إنما هو من المنطق

 إذ كثير من النفوس ،هذان الوصفانه  يمكن أن يقوم بفكل شخص(: )١٨٣ ( في صفحة-رحمه اهللا-وقال 
 متعلقة بالقلب  وإن كانت، والموادة،والمواالة( : يقول، هذا كالم ينبغي الوقوف عنده والتأمل له،) ..اللينة

  . آخرهإلى ،)لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر
المخالفة ف ،) أو علة أخرى أو بعض علة،فالمخالفة إما علة مفردة(: )١٨٥ ( في صفحة-رحمه اهللا-وقال 

:  فاصبغوا بل قال:ولم يقلالنصارى ال يصبغون فخالفوهم، فأمر بالمخالفة  اليهود و:المأمور بها مثالً
 إما علة المخالفةو ،، فعبر بعبارة تدل على التعليل وهو قصد المخالفة، فالشارع قصد المخالفة)١())فخالفوهم((

 وباعتبار الدين ،وأنثى ذكر إلى ينقسم باعتبار الجنس : مثالًاإلنسانف ،مفردة، أو علة أخرى، أو بعض علة
 ، صحيح وعليلإلى وباعتبار الصحة والمرض ، بر وفاجرإلى وباعتبار الطاعة والمعصية ، مؤمن وكافرإلى
 فنقسم العلة ، خمسة عشرإلىن نوصلها أ مختلفة يمكن أقسام إلى كذلك العلة تنقسم باعتبارات كثيرة جداًف

 اإلفرادباعتبار و ، وعلة ناقصة، علة تامة:لنقص العلة باعتبار التمام وا:قولنباعتبار هذه األمور، ف
 ، ذلكإلىوما   علة الزمة وعلة متعدية،:باعتبار التعدي واللزومو ، علة مفردة وعلة مركبة:والتركيب

 ن المخالفة علة لألمر بالصبغ،أ، فهذا فيه إشارة للتعليل ))ال يصبغون فخالفوهم((: مأمور بهاالالمخالفة و
العلة المفردة مثل و ، أي أنها مستقلة ليست مركبة وليست علة الحكم متعددة)ما علة مفردةفالمخالفة إ(: يقول
العلة في الذهب والطعم فقط،  ،ليست مركبة فهذه علة مفردة ،الطعم :ر الب علةمثلويات ب العلة في الر:لو قلنا
 العلة المركبة مثل علة ،العلة المفردةالعلة المركبة غير ف ،تتضح بما يقابلهافهذه علة مفردة  النقدية :والفضة

 ،اًمكافئبل ال بد أن يكون  ،يكفي هذاال و -العدوان- القتل العمد القصاص علة ،خالف كثير على القصاص
 ال تقتل ةوالضرب ، بيدهةضربب قتله لوف ،قتل عادةبما يوأن يكون القتل نه ال يقتل به، إ فاًكافرتل  قَي لوعني

نه ال يقتل إ ف عدواناًتل ولده بما يقتل عادة عمداًلو قَقتل اإلنسان بولده، حتى ووال يقتل به، نه ال يإعادة فمات ف

                                                             

، ومسلم، كتاب اللباس والزينـة، بـاب فـي          )٣٢٧٥(إسرائيل، برقم   رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني           - ١
 .رضي اهللا عنه-، من حديث أبي هريرة )٢١٠٣(مخالفة اليهود في الصبغ، برقم 
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يمكن ال  ن علة القصاصأ من هذا فالقصد ،غيرهابو أهذا مثال وليس المقصود تقرير المسألة بهذه العلل فبه، 
 القتل العمد : قلتوأ القتل العمد : سواء قلت، علة مركبةألنها القتل وتسكت، : أو تقول،القتل: أن تقول

 من يبك فهذه علة مركبة البد فيها من هذا التر، للقاتل وال يكون المقتول ولداً،العدوان بما يقتل عادة لمكافئو
  .يصح التعليل بهاأجل أن 

قتل فألنه  الخ، عدواناً  عمداًاًفالنألنه قتل  ؛ بالقتلعلى إنسان حكمنا فلو :إذا كان التعليل بأكثر من علةف
من فَعل ِفعل ف ،شذوذال فاحشة -أكرمكم اهللا-، وفعل )٢())من بدل دينه فاقتلوه((وارتد عن دينه  ،استحق القتل

  وحد الساحر ضربه بالسيف،، ألنه ساحر: ونقول، ألن الحديث صح بذلك؛نه يقتل بالسيفأقوم لوط فالراجح 
 ذلك من األمور إلىأنه يقتل، وما في نه صح الحديث  أل؛نه شرب الخمر في المرة الرابعةأل : أيضاًونقول

قل بالحكم لكن وجد معه ستن تأ ويمكن ، علةوكثر من علة فأحد هذه األمور هأ لو اجتمع فيه ،الموجبة للقتل
  . منها للتعليلةكفي كل واحدت علل أخرى
بغ لمجرد المخالفة فقط ال لتغيير أنه أمر بالصأي  ،المفردةالمستقلة لمخالفة هنا إما أن يكون بالعلة فاألمر با

أو أن يكون األمر بالمخالفة  ،ء يصبغون لما أمرنا بالصبغولو كان هؤال ،فقط للمخالفةاللون وال لمعنى آخر، 
 ، موافق للفطرة ألنه مثالً؛ أبهىه ألن؛ألن ذلك يحبه اهللامثالً األمر بالصبغ  :في علل أخرى يعني ،علة أخرى

 ذلكمثل و ،ليست علة مركبة بل هي علل تكفي كل واحدة منها لألمر بالصبغو للصبغ،علة أخرى فتكون 
 من هذه  ما وجد أوالً: نقول، وألنه نام، وألنه أحدث، ألنه أكل لحم جزور: أن يقاليمكن، وجوب الوضوء

قت  لكن لو وجدت دفعة واحدة في نفس الو، وما بعده ليس له تأثير في الحكم،ن النقض يحصل بهإاألشياء ف
 إذا ،وإنما علة متعددة فالعلة هنا ليست مركبة ،كل واحد من هذه األمور علة، يكون ر وأحدثيأكل لحم جزو

 إما علة مفردة، أو علة أخرى، أو فالمخالفة( :هذا معنى كالمه ،فوجدت أكثر من علة، توجدت واحدة كف
علة للمخالفة البالصبغ، إما أن  - وسلمصلى اهللا عليه- األمر بالمخالفة حينما أمر الرسول فإذاً، )بعض علة
ن تغيير البياض أ وهي، ذلك علة أخرىلنقول بأن ن أما إ، وغير واردكون علة مركبة وهذا تن أفقط، وإما 

مأمور بها، سواء كانت جزء علة  هيو المخالفة مطلوبة:  فعلى كل التقديرات يقول أو نحو ذلك، مثالًأبهى
 ،معنى ذلك أنها تؤثر في شرع الحكمف ،و تكون علة أخرىأ ،بكاملهاعلة المركبة تحقق إال بالنه ال يأباعتبار 

 فاللون ال معنى له وال قيمة، وإنما المقصود فقط المخالفة، ففي ،ال يوجد غيرهاوأصالً أو تكون علة مفردة 
  . ومن أجلها ناسب شرع الحكم،كل التقديرات الثالثة تكون المخالفة مؤثرة ومقصودة للشارع

 فال بد أن يكون ما منه ،ألن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل(: يقول
المشتقات كثيرة  ،) معنى مناسب للحكمةه ال سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق مناالشتقاق أمراً مطلوباً

 عشرة، فما أخذ من غيره إلىإلجمال تصل نها على سبيل اإ :ويمكن أن نقول  فالمشتق ما أخذ من غيره،جداً
 أن البدو فاصبغوا، :ولم يقل ))فخالفوهم(( بر عنه بلفظ أعم وهوع هو الصبغ،ر به عبالم الفعلوفهو المشتق، 

                                                             

 .عنهما اهللا رضي- عباس ابن حديث من ،)٢٨٥٤ (برقم اهللا، بعذاب يعذب ال باب المغازي، كتاب البخاري، رواه - ٢
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 :، إذا قلنا"خالف"نها مشتقة من الفعل الماضي إ :إذا قلناو ، المخالفةهوو، أمراً مطلوباًيكون ما منه االشتقاق 
  والشك،من األفعال الماضية ألنه اجتمع فيها المعنى والزمان، فالحاصل أن ذلك يكون مطلوباًن االشتقاق إ

، األمر بالصبغ المعنى المشتق منه )ال سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة( :يقول
أشرفها وأحسنها ها ولّأج من ، بطرق عدة تستخرجالعلةو ،نه معنى مناسب للحكمةأال شك  المخالفة،: هو

 تخريج المناط فهذا هو الوصف : ويقال له،ةخال اإل: ويقال له، طريق المناسبةافيهوأوضحها وال خالف 
 على خالف في التعبير عند نه الوصف الظاهر المنضبطأ ومعنى الوصف المناسب أي ،المناسب لشرع الحكم

ن أ  بد فيه من هذه األمور الثالثة الذي يصلح عقالً ال، هو الوصف الظاهر المنضبط:لكن يقولونن، ياألصولي
 يعني دفع،مفسدة تُأو جلب  وذلك لمصلحة تُ،يرتب عليه الحكم أو يحصل عليه ترتب الحكم وينتج عنه

هو الذي إذا عرض على العقول لم تنكره، :  كما عبر بعضهم كالغزالي يقول،إن الوصف المناسب: يقولون
 لها ها ألنألنها من عصير العنب، وال وال ، ألنها تلقي الزبدحرملم ت  الخمرمثالً يعني ،الوصف المناسب

م الخمر من اإلسكار وصف مناسب يصلح أن تحرف اإلسكار، إنما الوصف المناسب لشرع الحكمو ،رائحة
 جعلينها تسكر، فصح أن هو ألالوصف المناسب وإنما و لطعمها، أأجله، ال لونها وال لطبيعتها بإلقاء الزبد 

 ) مناسباًسيما إذا كان وصفاً المشتق يصلح أن يعلل به ال( :يقول ،هذا معنى الوصف المناسب ، علةذلك
نه أ فهذا أمر بالمخالفة الشك ))خالفوهم((تغيير الشيب ب، عند األمر بصبغ الشعر ))فخالفوهم((: قالإذا فهنا 

 .نن الشارع قصد مباينة الكافريأ وذلك ،وصف مناسب لشرع الحكم

 ه، وقد يقصد بذلك إطعامه أكرم: وإنما قالهأطعم: ولم يقل ،-هبمعنى أطعم- هأكرم: لضيفعن اكما لو قيل 
  .ه أكرم:ن تطعمه فقالأعم من المقصود األساس وهو اإلطعام، هو يريدك ألكنه عبر بلفظ مشتق 

  .مقام هي التي تبين المطلوبالقرينة وال ،خفض صوتك له ونحو ذلكا بمعنى ،هرللشيخ الكبير وقّ: يقول
  : لوجوه وذلك: يقول
: -عز وجل- قوله في كما حكملل علة المعنى كان معنى من مشتق مفعول باسم تعلق إذا األمر أن :األول

 .]٥ :التوبة سورة[}الْمشِْرِكين فَاقْتُلُواْ{

 مشتق من معنى كان المعنى لكن األمر إذا علق بفعل  شيء من التجوز،ل فيهالتعبير هنا بلفظ اسم المفعوف
ليس و ، علق بمفعول"اقتلوا" األمر ، أمر بقتل المشركين: يمكن أن نقول}الْمشِْرِكين فَاقْتُلُواْ{علة للحكم، 

 فَاقْتُلُواْ{،  هذا المقصود،المفعول المقصود به اسم المفعول مثل مضروب ومقتول، وإنما ما يقع عليه الفعل
شِْرِكينأو من "الشرك" مأخوذ من "المشركين"  لفظ ألن؛لشركهمأي  التعليل هذا يفيد }الْم "ن إ : إذا قلنا"أشرك

 "الشرك" من : المصدر نقولهو األصل : وإذا قلنا"أشرك"  االشتقاق من الفعل الماضي فهو من:صلاأل
  .حدهماأشتق من ا "المشركين"ن أفالمقصود 

  .ة لألخو:أي .]١٠:الحجرات سورة[ }مَأخَويكُ بين فََأصِلحوا{: ولهوق :يقول
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وأطعموا (( ،لمرضه: أي عودوا المريض؛ ،)٣())العاني وفكوا ،الجائع وأطعموا ،المريض عودوا((: وقال
 .وهذا كثير معلوم،  ألسره: أي يعني األسير))وفكوا العاني((لجوعه، : أي ))الجائع

                                                             

، وصححه األلباني في - رضي اهللا عنه-، من حديث أبي موسى األشعري )٣٣٥٨(يمان برقم رواه البيهقي في شعب اإل - ٣
 ).٧٦٧٨(صحيح الجامع برقم 
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