
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

لخٌر قال رحمه هللا وكل ٌعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له وا

والشر مقدَّران على العباد , واالستطاعة ضربان احدهما االستطاعة التً 

ٌجب بها الفعل من نحو التوفٌق الذي ال ٌجوز ان ٌوصف المخلوق به فهً 

الصحة والوسع والتمكن وسالمة  مع الفعل واما االستطاعة التً من جهة

اآلالت فهً قبل الفعل وبها ٌتعلق الخطاب وهو كما قال هللا تعالى ال ٌكلف 

 هللا نفسا إال وسعها .

قوله رحمه هللا وكل ٌعمل لما قد فرغ منه ٌعنً ان اعمال العباد واقوالهم 

الخالئق مكتوبة قبل ان ٌخلقوا قال علٌه الصالة والسالم ان هللا قدَّر مقادٌر 

قبل أن ٌخلق السماوات واالرض بخمسٌن الف سنة رواه مسلم وكل شًء 

عنده مكتوب كما قال سبحانه ان ذلك فً كتاب وقال سبحانه وما تسقط من 

ورقة إال ٌعلمها وال حبة فً ظلمات األرض وال رطب وال ٌابس إال فً 

قالم كتاب فكل شًء مكتوب والنبً علٌه الصالة والسالم ٌقول رفعت األ

وجفت الصحف لهذا قال وكل ٌعمل لما قد فرغ له من كتابة عمله ونحو 

ذلك فكل ما ٌحدث فً الكون مكتوب وصائر الى ما خلق له أي متحول 

وذاهب الى ما خلق له ان كان من اهل الجنة فهو من اهل الجنة وان كان 

ح من اهل النار فهو من اهل النار كما قال علٌه الصالة والسالم فً صحٌ

مسلم ان هللا خلق للجنة اهال قال وخلق للنار اهال لذلك قال وكل صائر 

لماذا نعمل قٌل ٌعنً منقلب وذاهب الى ما خلق له اما جنة واما نار فإذا 

وكل مكتوب نقول قال علٌه الصالة والسالم عن ذلك لما سؤله الصحابة 

السعادة  قال اعمل فكل مٌسر لما خلق له فؤما أهل السعادة مٌسرون لعمل

ما هو وأما اهل الشقاوة مٌسرون لعمل اهل الشقاوة والعٌاذ باهلل فإذا قٌل 



الدلٌل العقلً على اننا نعمل او ٌجب ان نعمل وقد كتب لنا او كتب علٌنا 

كل شًء نقول انت لو جعت هل تؤكل او تقول انه مكتوب انً اموت فال 

تؤكل وانت اكل من حٌن تجوع تذهب تؤكل فلو قال لك شخص لماذا 

مكتوب علٌك انك لو تموت تجوع تقول ال لكنً انا مٌسر انً اكل اذا 

جعت فآكل وهكذا العمل الصالح تعمل وتفعل السبب حتى تكون من اهل 

الجنة وانت تؤكل حتى تنجو من الموت وكذلك تشرب وهكذا من األعمال 

الشر قال والخٌر والشر مقدَّران على العباد كما قال سبحانه ونبلوكم ب

والخٌر فتنة أي ان المإمن ٌبتلى بالشر من المرض والفتن والمحن والفقر 

واألدواء والبالٌا ونحو ذلك ونبلوكم بالشر والخٌر الخٌر مثل الغنى والمال 

والولد فتنة أي ابتالء وامتحان فكل ذلك مكتوب على العباد برهم وفاجرهم 

الذي خلق الموت انه وكل هذا باب االبتالء واالمتحان لعباده قال سبح

والحٌاة لٌبلوكم اٌكم احسن عمال ثم بعد ذلك ذكر مسؤلة قال واالستطاعة 

من نحو التوفٌق الذي ال ٌجوز ان ٌوصف المخلوق به التً ٌجب بها الفعل 

فهً مع الفعل قال واما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن 

ب كما قال عز وجل ال وسالمة اآلالت فهً قبل الفعل وبها ٌتعلق الخطا

ٌكلف هللا نفسا اال وسعها ٌذكر المصنف رحمه هللا فً هذه الجملة مذهب 

ٌبٌن لك هل العبد ٌخلق فعل نفسه ام ان العبد مجبور على فعل نفسه فقال 

المصنف رحمه هللا العبد لٌس مجبورا على فعل نفسه والعبد اٌضا ال ٌخلق 

وجل وارادته كما قال سبحانه وما فعل نفسه وانما هو تحت مشٌئة هللا عز 

فعل نفسه هذا العبد مجبور على تشاإون اال ان ٌشاء هللا فمن قال ان 

مذهب الجبرٌة ورد علٌهم المصنف فً الجملة الثانٌة واما االستطاعة من 

جهة الصحة والتمكن وغٌرها كما سٌؤتً وان العبد هو الذي ٌخلق فعل 



لمصنف بقوله واالستطاعة التً نفسه وهو مذهب القدرٌة ورد علٌهم ا

ٌجب بها الفعل من نحو التوفٌق الذي ال ٌوصف العبد به فهً مع الفعل هذا 

رد على القدرٌة واهل السنة والجماعة ٌقولون العبد له فعل واختٌار لكن 

فعل هللا واختٌاره فوق فعل واختٌار العبد وما تشاإون اال ان ٌشاء هللا 

ستطاعة فً فعل العبد من ناحٌة اجباره على والمصنف رحمه هللا قال اال

او غٌره تنقسم الى قسمٌن  قال استطاعة فً خطاب التكلٌف من  فعل نفسه

امر ونهً واستطاعة حٌن الفعل مثال ذلك هللا عز وجل ٌقول واقٌموا 

الصالة هذا عام هذا خطاب هل اتى فعل ما اتى فعل القسم الثانً حال اداء 

لمصلً فاالستطاعة التً قبل الفعل ال بد فٌها ان ا وحًالفعل فً الصالة 

ٌكون الشخص متوجها الٌه الخطاب حتى ٌصح الخطاب الٌه لذلك قال فً 

الجملة الثانٌة النها هً مذهب الجبرٌة قال واما االستطاعة من جهة 

الصحة من جهة الصحة ٌعنً سالمة العقل ٌعنً صحة العقل الصحة 

ي ٌتوجه للعاقل من الذي ٌتوجه به هل سالمة  العقل ٌعنً الخطاب الذ

العبد مجبور على فعل نفسه قال ال الخطاب هللا عز وجل ٌوجهه للعاقل من 

جهة الصحة والوسع ٌعنً القدرة فغٌر القادر ال ٌوجه الٌه الخطاب مثل 

قال والتمكن ٌعنً من الطفل الصغٌر غٌر الممٌز ال ٌوجه الٌه الخطاب 

الوسع االول المشقة والتمكن الذي هو السالمة  القدرة على فعل االمر ٌعنً

من الموانع رجل سالم من الموانع الخطاب متوجه الٌه مثل معتوه غٌر 

سالم من الموانع وهكذا سكران غٌر سالم من الموانع قال وسالمة اآلالت 

ٌعنً سالمة الجوارح الخطاب موجه الٌه من الذي ٌوجهه هو رب 

نً العبد لٌس مجبورا على فعل نفسه وانما العالمٌن ٌرد على الجبرٌة ٌع

الخطاب موجه له ان كان مستطٌعا فهو لٌس مجبرا ان كان مستطٌعا اذا 



كانت آلتك سلٌمة الجوارح الخطاب موجه الٌك فمثال االمر بصلة الرحم لو 

كان الشخص ما عنده ارحام هل الخطاب ٌتوجه الٌه ما ٌتوجه الٌه لذلك 

هة الصحة والتمكن والوسع وسالمة اآلالت من قال واما االستطاعة من ج

كان كذلك ٌكون مخاطبا ومؤمورا باالستطاعة غٌر سلٌم ما عنده رحم غٌر 

مستطٌع فدل على انه لٌس مجبورا على فعل نفسه مجنونا اذا كان مجنونا 

كذلك لذلك هللا قال ال ٌكلف هللا نفسا اال وسعها لهذا قال المصنف فهً قبل 

االستطاعات وهً الخطاب ٌعنً االستطاعة التً تكون  الفعل ٌعنً هذه

عند التكلٌف بالخطاب تكون قبل الفعل هذا القسم االول تكون قبل الفعل 

بشرط االستطاعة فاذا قلنا بشرط االستطاعة معناه ان هللا عز وجل لم 

غٌر مستطٌع ما ٌجب ٌجبر العبد على الفعل لماذا النه قال ان استطعت 

هً قبل الفعل و بها ٌتعلق الخطاب ٌعنً الخطاب ٌتعلق هذا قال فعلٌك 

باالستطاعة فلٌس العبد مجبورا على فعل نفسه كما قال سبحانه وهلل على 

الناس حج البٌت من استطاع الٌه سبٌال فهل العبد مجبور على فعل نفسه 

لٌس مجبورا لو كان مجبورا ما قال هللا من استطاع الٌه سبٌال كان كل 

وكذلك قوله عز وجل ومن لم ٌستطع منكم طوال ان ٌكح انسان ٌحج 

المحصنات المإمنات فمن ما ملكت اٌمانكم من فتٌاتكم المإمنات هذا 

المستطٌع لو الشخص مجبورا على فعل نفسه هل هللا ٌقوله له اذا استطعت 

ال لذلك قول هللا عز وجل فمن لم ٌستطع فاطعام ستٌن مسكٌنا هل لو كان 

نفسه هللا ٌقول ان استطعت افعل ال وكذلك قوله عز  مجبورا على فعل

وجل فاتقوا هللا ما استطعتم لو كان الشخص مجبورا على فعل نفسه هل هللا 

ٌقول له ان استطعت افعل ال لذلك قال كما قال عز وجل ال ٌكلف هللا نفسا 

اال وسعها فلٌس العبد مجبورا على فعل نفسه هذا متى هذا القسم االول 



ستطاعة حال التكلٌف قبل الفعل ثم نرجع الى االستطاعة التً بعد وهو اال

الفعل هنا رد على الجبرٌة نرجع للعبارة االولى ألنها بعد الفعل فقدمنا فً 

الشرح العبارة الثانٌة ألنها قبل الفعل ثم نذهب الى بعد الفعل قال 

حال واالستطاعة التً ٌجب بها الفعل ٌعنً االستطاعة هنا حال التنفٌذ 

العمل واالستطاعة التً ٌجب بها الفعل ٌعنً الصالة ونحو ذلك قال من 

نحو التوفٌق الذي ال ٌجوز ان ٌوصف المخلوق به معنى هذا الكالم من 

نحو التوفٌق الذي ال ٌجوز ان ٌوصف المخلوق به وحده بانه هو الذي 

 قال فهً مع الفعل هذه حٌن األداء فالعبد وهو ٌصلً الٌخلق فعل نفسه 

ٌخلق فعل نفسه وانما ما الذي ٌفعل ذلك تحت مشٌئة هللا و هم ٌرٌدون ان 

ٌصلوا الى ان العبد المإمن والكافر ال ٌعٌن هللا عز وجل المإمن دون 

الكافر وانما هم سواء والمإمن مختار طرٌق الهداٌة والكافر هو اراد 

لٌل قوله الشقوة نقول ال غٌر صحٌح هللا عز وجل هو الذي اعان المإمن بد

عز وجل وانها لكبٌرة اال على الخاشعٌن فهو عان الخاشعٌن على اداء تلك 

الصالة وكذلك قوله عز وجل فؤما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى 

فسنٌسره للٌسرى وكذلك قوله عز وجل والذٌن جاهدوا فٌنا لنهدٌنهم سبلنا 

لذي ٌشاء ان فدل على ان العبد ال ٌخلق فعل نفسه وانما هللا عز وجل هو ا

ٌفعل وهو الذي ٌعٌن المإمن على فعل الصالحات النهم ٌقولون بلوازم 

القول هذا ان هللا سبحانه ظلم الكافر ما بٌَّن له السبٌل وال اعطاه ال هنا 

نقول هللا اعطاه القدرة لكن الكافر هو الذي اختار السبٌل السٌئ لهذا قال 

تطاعة التً تكون حٌن اداء واالستطاعة التً ٌجب بها الفعل ٌعنً االس

االمر الشرعً هذه االستطاعة ٌقول من نحو التوفٌق الذي ال ٌجوز ان 

ٌوصف به العبد وحده ٌعنً هذا عمل ُوف ِّق له العبد لكن ال ٌنسب له وانما 



بؤمر هللا ال ٌنسب له وحده وانما بـؤمر هللا قال فهً مع الفعل ٌعنً حٌن 

مإمن وٌكون المصنف بهذه العبارة رد اداء الفعل هللا عز وجل ٌعٌن ال

على القدرٌة العبارة االولى فً الشرح ٌكون المصنف رد على الجبرٌة اذا 

مشٌئة كؤن المصنف ٌقول ان هللا عز وجل جعل للعبد فعال واختٌارا ولكن 

هللا عز وجل فوق ذلك فلٌس العبد مجبورا على فعل نفسه بدلٌل ان هللا 

حال الخطاب فلو كان مجبورا ما شرط  سبحانه جعل شرط االستطاعة

االستطاعة ونرد على القدرٌة الذٌن ٌقولون فً حال تنفٌذ الفعل انهم هم 

الذٌن ٌخلقون فعل انفسهم نقول ال هللا عز وجل هو الذي ٌسر لهم ذلك 

وشاءه لهم وٌفعلونه اما وصف التوفٌق لعملهم لذلك األمر بانهم هم الذٌن 

وانما بمشٌئة هللا واعانته لهم فهً التً تكون  ٌفعلونه وحدهم فغٌر صحٌح

 مع الفعل وهللا اعلم .

س/ٌقول كٌف الرد على ان هللا ٌعجب بفعل العبد وان هللا ٌفرح بفعل العبد 

 وان هللا قد خلق هذا الفعل من قبل ؟

 حال_________ .


