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   �   ����د��מ�����������������
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور
 وتم تلوينها وتنسيقها >كون � الطبعة ا�هائيةواخ9نا   

ً
  أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا>نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )اد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطورlموعة إعد  (                          
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  :ا�قرر مفردات

  
 :وتدرس فيه ا�وضوoت ا>اnة

  الشفاعة  - اuوض– اإلrاء وا�عراج  •
  شفاعة الرسول ألهل الكبائر من أمته  •
  وغ}ه R اzنيا  حكم االستشفاع برسول اهللا •
  الشفاعة عند اهللا ليست ~لشفاعة عند الب�  •
اإلقرار -اهللا تعا� من آدم وذريته ا�يثاق اTي أخذه •

  بالربوبية
  ا�ار  قد علم اهللا R األزل أهل ا�نة وأهل •
  � إنسان مي� �ا خلق � واألعمال باGواتيم  •
  وا�� عن السؤال �ا فعل  أصل القدر r اهللا R خلقه ، •
التسوية ب[ ا�شيئة واإلرادة –منشأ ضالل الفرق  •

 والرضا وا�حبة

• {Gاإل�اد واإلعداد واإلمداد :  ثالثةأسباب ا  
 ير� من ا�ق� وما يسخط ما •

  مب� العبودية واإليمان \ التسليم – •
  اإليمان باللوح والقلم  •
• R القلم هل هو أول ا�خلوقات اختالف العلماء 

  جف القلم بما هو ~ئن إ� يوم القيامة •
  أن ا>و� يناR تعا� األسباب  الرد \ من يظن •
  لم اهللا بال�ئنات قبل خلقها سبق ع •
  هذه األمة  القدرية lوس •
  القدر ينظم أحواال عظمية  •
  للقلب حياة وموت ومرض وشفاء •
  حق العرش والكر� •
  استغناء اهللا عن العرش و حاطته بكل �ء ،  •
  العلو  ¤م السلف R إثبات صفة–£ث الفوقية  •
  £ث R كون السماء قبلة اozء •
  تكليما م خليال و§م مو¦إن اهللا ا¥ذ إبراهي •
  ¨بة اهللا وخلته كما يليق به  •
  ا�©لة  وجوب اإليمان با�الئكة وا�بي[ والكتب •
حقيقة قول الفالسفة إنهم لم يؤمنوا باهللا وال كتبه وال  •

  رسله
  اGمسة ال» هدموا بها كث}ا من اzين  أصول ا�عªلة •

  لب�ا ¤م ا�اس R ا�فاضلة ب[ ا�الئكة وصال¬ •
  أولوا العزم من الرسل  •
  أهل القبلة مسلمون مؤمنون •
  دين اهللا نماري R وض R اهللا وال ال •
  ®ادل R القرآن ،ونشهد أنه ¤م اهللا رب العا�[  ال •
  لم يستحله  القبلة بذنب ما نكفر أحدا من أهل وال •
ا�واب عن اإلش�ل بأن الشارع قد س° بعض اTنوب  •

 كفرا

أنزل اهللا قد يكن كفرا Hرج عن  اuكم بغ} ما •
  ا�لة

  نرجو للمحسن[ العفو وا�نة •
  أسباب تسقط عها العقوبة ع�ة •
  األمن واnأس ينقالن عن ا�لة •
  فيه تعريف اإليمان واختالف ا�اس •
  نور اإليمان R القلوب درجات •
  ال´م R زيادة اإليمان إ³اال وتفصيال •
  أصحاب أµ حنيفة ومناقشتها أد� •
\ زيادة اإليمان ونقصانه من الكتاب السنة  األدلة •

 جدا  كث}ة

  أقوال العلماء R مس° اإلسالم  •
أحدهما  حال اق9ان اإلسالم باإليمان غ} حالة إفراد •

  عن اآلخر
  حكم االستثناء R اإليمان  •
 أهل ا5دع يعرضون ا�صوص \ بدعتهم •

طريق أهل السنة أال يعدلوا عن ا�ص الصحيح وال  •
 بمعقول يعرضوه

األمة بالقبول عمال به وتصديقا �  خ· الواحد إذا تلقته •

لَْيَس  { نفاه الصفات جعلوا قو� تعا�-أفاد العلم اnقي�
ءٌ  ْ َ̀   مستندا R رد األحاديث الصحيحة } َكِمْثلِِه 

  ا�ؤمنون 	هم أوnا الرºن  •
  ..مع« الوالية تفس} •
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  ).(اdلقة 
  ...وص½ اهللا وسلم وبارك \ عبده ورسو� نبينا ¨مد و\ آ� وصحبه أ³ع[ أما بعد  اuمد اهللا رب العا�[

ناول R هذه ا�حا¿ة إن شاء اهللا تعا� شيئا من نتفهذا هو مقرر ا>وحيد للمستوى اhالث لطالب 	ية ال�يعة ، وس
  : ، وسنتناول من هذا ا�وضوع اإلfاء وا�عراجموضوع 

  . ء وا�عراج تعريف اإلrا -
-  Àاء وا�عراج وهو القرآن الكريم وسنة ا�rل اإلnو ³اع الصحابة و ³اع ا�سلم[  �ود.  

ومÁ معكم فيما تقدم  ،وجعلهما من دالئل نبوته ، �ا نبيه مفاإلrاء وا�عراج آيتان من اآليات ال» أيد اهللا تعا� به
   .صالة والسالم كث}ة جدامن الفصول أن دالئل نبوة األنبياء عليهم ال

ولكنها ليست � اnzل الوحيد ، و ن ما يسميه ا�تÃمون با�عجزة دnل صحيح \ صدق نبوة األنبياء عليهم السالم 
هما من ] أع� اإلrاء وا�عراج [ وهاتان اآليتان  ،و نما األدلة \ صدق نبوة األنبياء عليهم الصالة والسالم كث}ة جدا

 اآليات ا
ُ
ألن مثل هات[ اآليت[  ؛اTين أسلموا معه �وامتحن بها ا��cون وامتحن بها صحابة ا�À ،  �يد بها ا�À ل» أ

   .وموطن تصديق األنبياء عليهم الصالة والسالم Èار فيهما العقول وهذا هو موطن اإليمان بالغيب،
، فاTي Èيله العقول ال تأÉ  ال يأتون بما Èيله العقول ، لكنهم يأتون بما Èار فيه العقول فاألنبياء عليهم الصالة والسالم
أما العقول ال»  ،]العقول الصحيحة السا�ة من األهواء والشبهات [ وأع� بالعقول  ،به األنبياء عليهم الصالة والسالم

، وتكذب بما ال �وز به ق بما ال �وز ا>صديقدË صفهذه عقول تُ  ،دخل فيها ما دخل وأصابها ما أصابها من اللوث
  .ا>كذيب فيه

  .لكنهما ليستا Ìا Èيله العقول  ،]تتح} [ فاإلrاء وا�عراج هما كما ذكرت لك آنفا Ìا Èار فيه العقول يع� 
وقارنه بما حصل R هذه األزمنة من rعة االنتقال  من ¨ل إ� ¨ل ،  ،من اإلrاء وا�عراج �نظر إ� ما جرى للنÀ ا

  .ا دnل \ أن العقول السليمة ال تمنع من مثل هذا وال Èيله فهذ
  :تعريف اإلfاء و ا�عراج 

  . وهو الس} بالليل وا�Ï فيهمن rى وأrى  /    R اللغة واإلfاء
   .rى القوم  بمع« أنهم ساروا nال: rى القوم nلهم  إذا مشوا ، ويقال : يقال 
  .« rى وهو ا�R Ï الليل أrى القوم وهو بمع: ويقال 

من ا�سجد اuرام إ� ا�سجد األقn Ðال \ دابة ب[ ا5غل واuمار  �االنتقال با�À :  وا�راد به هنا: وا�راد به هنا
هو  من ا�سجد اuرام إ� ا�سجد األقR Ð جزء من nلة هذا �فهذا االنتقال اTي انتقل به ا�À   ، ]بال·اق [ تس°  

  ]  باإلfاء[ اTي يس° 
   .وا�عراج مفعال منه  ،وهو اTهاب R الصعود واالرتفاع ،فهو مفعال من العروج /   وأما ا�عراج

   .عليها ، وصعد عليها من بيت ا�قدس إ� السماء �اآللة ال» عرج با�À : :  وا�راد به هنا
فاإلrاء اسم للفعل ، وا�عراج اسم لآللة فهذا هو تعريف اإلrاء  ، العروج هو �، والفعل با�À  ا�عراج فاآللة �
  .وا�عراج 
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، من أنكر اإلrاء فهو  ومنكرهما oفر  إmاع ا�سلمk و � سنة رسوSوكتاب اهللا تعاj اإلfاء وا�عراج دل عليهما 
ولم يوجد أحد Ìن  ،و نكاره جرم كب} ،فإن oند وÓبر فله شأن ،تقام عليه اuجة �ومن أنكر العروج با�À   ،~فر

كما  �و ن ~نوا قد Hتلفون R تفاصيله وÕ كيفية اإلrاء والعروج با�À  ،ينتسب إ� اإلسالم أنكر اإلrاء وا�عراج
 �  .سيأÉ معنا إن شاء اهللا تعا

  : األدلة من الكتاب  
ََراِم {:  جل وعاليقول اهللا  ،القرآن الكريم دل \ اإلrاء ودل \ ا�عراج

ْ
dَمْسِجِد ا

ْ
َن ال rْالً م َs ِى بَِعْبِده َfْ

َ
ِي أ

w
xُسْبَحاَن ا

 
َ

jِلُِ|ِيَُه ِمْن آياتنا إ ُ
َ
Sَنا َحْو

ْ
ِي بَاَر{

w
xا ~َ

ْ
ق
َ
َمْسِجِد األ

ْ
ِميُع اFَِص�ُ  ال wُه ُهَو السwَمْسِجدِ {هنا : فقال  ،} إِن

ْ
َن ال Ëًْال م

َ
n َِى بَِعبِْدهrْ

َ
 أ

 
َ
�ََراِم إِ

ْ
uا  Ðَْق

َ
َمْسِجِد األ

ْ
ووصفه بالعبودية جاء R أÙف ا�قامات ،  �فاإلrاء ~ن بالليل وÓن بالعبد وهو ¨مد  ،}ال

ًْال {: قال  ومنها هذا ا�قام اTي Úن فيه وهو مقام اإلrاء،
َ
n َِى بَِعبِْدهrْ

َ
ولم يقل الليل 	ه و نما أrى به R جزء من  }أ

االنطالق من ا�سجد ،  أrي به من ا�سجد اuرام ثم oد إ� ا�سجد اuرام n Rلته تلك  �كما سيأÉ معنا أنه  ،nلة
 R رامuاءاrاإل Ðا�سجد األق �ومنتهاه عند سدرة  األقÐفهو مبتدؤه من ا�سجد  العروجوهو  ا�عراجما أو واالنتهاء إ
Üاء من كتاب ،ا�نتrل اإلnفهذا د �  .اهللا تعا

 َما يََرى �:  فهو قول اهللا جل وعال وأما دnل ا�عراج 
َ
Tَ َفُتَماُرونَُه

َ
ْخَرى   )�.(  أ

ُ
ِعنَد ِسْدَرةِ  )O.(  َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

ُمْنَتَ� 
ْ
َوى   )P.(   ال

ْ
َمأ

ْ
ْدَرةَ إذ   )�.( ِعنَدَها َجنwُة ال rَما َفْغَ�    َفْغَ� الس ).�(   

َ
ََ�ُ َوَما َطَ�  َما َزاغ

ْ
Fى    )�.(  ا

َ
لََقْد َرأ

ُكْ�َى
ْ
ِه ال rل ا�عراج من القرآن العظيم  � )�.(   ِمْن آيَاِت َربnفهذا هو د ،.  

  :األدلة من السنة 
خرجه مسلم R صحيحه من ا أومن ذلك م ،فاألحاديث فيه كث}ة جدا �ج من سنة ا�À وأما دnل اإلrاء وا�عرا

 (( : قال  أنه �عن ا�À �حديث أنس 
ُ
يضع حافره عند  ،تيت بال�اق ، وهو دابة أبيض طويل فوق اdمار ودون اFغلأ

ثم : قال  ،بها األنبياء عليهم السالم فربطته باdلقة ال� يربط: قال ،فر{بته ح� أتيت بيت ا�قدس:قال  ،منت� طرفه
فقال  ،الل� فاخ تبإناء من �ر و�ناء من ل�  �دخلت ا�سجد فصليت فيه ر{عتk ثم خرجت فجاء� ج�يل 

ومن معك ؟ : قيل  ،ج�يل: من أنت ؟ ، قال : فقيل ،رج بنا إj السماء فاستفتح ج�يلالفطرة ثم عَ  اخ ت:  �ج�يل 
فرحب ¨ ود; § ¦� ثم عرج بنا إj  �قد بعث إsه ، ففتح ¥ا ، فإذا أنا بآدم : قال  ؟ عث إsهوقد بُ : ل �مد ، قي: قال 

وقد : قيل  ��مد : ومن معك ؟ ، قال : ج�يل قيل : من أنت ؟ قال : السماء ا4انية فاستفتح ج�يل عليه السالم ، فقيل 
ذا أنا باب¬ ا»الة عيª ابن مريم وي© بن ز{ريا صلوات اهللا عليهما وسالمه ففتح ¥ا فإ ،قد بعث إsه: قال  ؟بعث إsه 

: من أنت ؟ قال : فتح ج�يل ، فقيل تساإj السماء ا4ا4ة ، ف -يع¬ ج�يل عليه السالم - رج ¨فرحبا ودعوا § ¦� ، ثم عَ 
قد  إذا هو ، �ففتح ¥ا فإذا أنا بيوسف  ،عث إsهقد ب: قال  ؟وقد بعث إsه: قال   ��مد : ومن معك ؟ قال : ج�يل قيل 

 
ُ
من هذا ؟ : ستفتح ج�يل عليه السالم ، فقيلاعطي شطر اdسن فرحب ود; § ¦� ، ثم عرج بنا إj السماء الرابعة فأ

فرحب ود;  �تح ¥ا فإذا أنا بإدريس ففُ ؟ قد بعث إsه : قال ؟قد بعث إsه : �مد قال: ومن معك ؟ قال: ج�يل قيل:قال
اxي هو إدريس عليه الصالة والسالم ، ثم عرج بنا إj السماء ا»امسة  } َوَرَفْعَناهُ َم²َنًا َعلِي±ا{: § ¦� ، قال اهللا عز وجل

 ،قد بعث إsه: قال  ؟قد بعث إsه : ، قيل ��مد : ومن معك ؟ قال : ج�يل ، قيل: من هذا ؟ قال :ستفتح ج�يل قيلاف
من : ستفتح ج�يل عليه السالم قيل اثم عرج بنا إj السماء السادسة ف ،فرحب ود; § ¦� �فإذا أنا بهارون  ففتح ¥ا
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قد بعث إsه ،  ففتح ¥ا فإذا أنا بم́و  : قال  ؟وقد بعث إsه : قيل    ��مد: ج�يل ، قيل ومن معك؟ قال : هذا ؟ قال 
ومن معك ؟ : ج�يل قيل : من هذا ؟ قال : ستفتح ج�يل فقيل اماء السابعة فثم عرج بنا إj الس ،فرحب ود; § ¦� �
مسندا ً ظهره إj اFيت ا�عمور و�ذا  �قد بعث إsه ففتح ¥ا فإذا أنا بإبراهيم : قال  ؟وقد بعث إsه: قيل  ��مد : قال 

ثم ذهب ¨ إj سدرة ا�نت�  -ع¬ لك¶تهمي -ال يعودون إsه  V يوم سبعون ألف ملك -يع¬ اFيت ا�عمور - هو يدخله 
فلما غشيها من أمر اهللا ما غ¸ تغ�ت فما أحد من خلق اهللا  : �قال  ،ذان الفيلة و�ذا ثمرها oلقاللآو�ذا ورقها ك

  .يستطيع أن ينعتها من حسنها
ما فرض ربك T   : فقال   �ف¿لت إj م́و  ،�سk صالة ¾ V يوم و sلة ع½w  فأو¼ اهللا إ§ ما أو¼ ففرض 

بلوت ب¬ إfائيل  فإ� قد ،ذلك ونطيقيسأS ا�خفيف فإن أمتك ال اارجع إj ربك ف: سk صالة قال �: قلت؟ أمتك 
حط ع¬   : فرجعت إj م́و فقلت ، ع¬ �سافخفف   ،يا رب خفف عن أم�   :  فرجعت إj رÁ فقلت  ،وخ�تهم

فلم أزل أرجع بk رÁ تبارك وتعاj و بk  :فقال ،سأS ا�خفيفاف يقون ذلك فارجع إj ربكإن أمتك ال يط  : قال  ،�سا
لÃ صالة ع( فذلك �سون  ،V يوم و sلة يا �مد إنهن �س صلوات  : - يع¬ اهللا - م́و عليه السالم  ح� قال  

بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا  و من همّ  ،افإن عملها كتبت S ع( تبت S حسنةلها كُ عمÅسنة فلم ي و من همّ  ،صالة
 ،ارجع إj ربك فسأS ا�خفيف  :فأخ�ته فقال   �ف¿لت ح� انتهيت إj م́و :قال .واحدة فإن عملها كتبت سيئة

  .))    قد رجعت إj رÁ ح� استحييت منه: قلتف � فقال الرسول
R �أÉ بال·اق ورcب   �فهو  ، صحيحه دnل \ اإلrاء وا�عراجهذا اuديث الصحيح اTي رواه مسلم رºه اهللا تعا

Ðا�سجد األق �يمر بكل سماء  �وÓن  ،من ا�سجد األقÐ إ� سدرة ا�نتÜ  �ثم عرج به  ،عليه من ا�سجد اuرام إ
  .من السماوات اzنيا 

  Àاء وا�عراج أيضا من سنة ا�rا يدل \ اإلÌصحيحه عن أنس بن مالك ما أخرجه ا5خار  �و R ذر  �ي µعن أ
أنس ~ن أبو ذر ßدث عن : قال  �وأبو ذر روى هذا اuديث عن رسول ، �روى هذا اuديث عن أµ ذر  �فأنس ، �

ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من  عن سقف بي» وأنا بمكة، ف©ل ج·يل ففرج صدري جَ رِ فُ : قال  �رسول اهللا 
 ،  �R صدر ا�À واإليمانيع� أنه أفرغ ما R هذا الطست من اuكمة [ ،و يمانا، فأفرغه R صدريذهب Ìتلئ حكمة 

دون السؤال عن كيفيته ودون ا5حث  �به ا�À  ناومثل هذا ال ينبâ السؤال عن كيفيته لكن ينبâ أن نؤمن بما أخ·
يع� ج·يل [ ثم أخذ بيدي :  ، قال ] ه حكمة و يمانا ه ومألبعد ما فرج  �يع� أطبق صدر ا�À [ ثم أطبقه : ال ق  ،]عنه
ج·يل : من هذا؟ قال: افتح قال: فعرج µ إ� السماء اzنيا، فلما جئت إ� السماء اzنيا، قال ج·يل Gازن السماء] �
  .نعم: أأرسل إnه؟ قال: فقال � ¨مد  نعم، مå: هل معك أحد؟  قال: ليق

لألنبياء عليهم الصالة والسالم إ�  �   همالقاتذكر  أيضاوفيه  ،\ السموات السبع �رور ا�À ثم ذكر اuديث وفيه م
  .و\ العروج به  �فهذه اآليات وهذه األحاديث دلت \ اإلrاء با�À  ،غ} ذلك من األحاديث

  :  اإلmاع /  اsÉل ا4الث 
  � فقد أ³ع ا�سلمون \ أن ا�À /    اإلmاعوأما 

ُ
ما ك اختلفوا و نمافلم Hتلف ا�سلمون R هذا  ،رجrي به وعُ أ

� R اء به  ،من تفاصيله ءٍ ذكرت قبل قليلrتلف فيه ا�سلمون �أما ³لته وهو اإلH ذا قلنا بأن  ؛والعروج به فهذا لمç
 وخالف إ³اع ا�سلم[ واهللا جل وعال، قو� �ورد \ ا�À  ،قو� ألنه رد \ اهللا جل وعال ؛من ينكر اإلrاء فإنه ~فر
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ِ َما تَ {: يقول 
r
Sنَُو kَُِمْؤِمن

ْ
ُهَدى َويَتwبِْع َلْ�َ َسبِيِل ال

ْ
ُ ال

َ
S َ wkَُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَبwَم وََساَءْت َمِص�ًا َوَمْن يَُشاقِِق الرwَونُْصلِِه َجَهن 

w
Îَو

  .فهذا ما يتعلق بهذه ا�حا¿ة  . }

  )�(قة اdل
 éا�حا¿ة ا�اضية أن عر R اء سبقrاء وا�عراج من حيث اللغة وال�ع، و تكلمنا أيضا عن حكم منكر اإلrفنا اإل

وÕ  .و ³اع ا�سلم[ ،�وسنة رسو�  ،وذكرنا أن األدلة كتاب اهللا تعا� ،و أيضا عن األدلة \ اإلrاء وا�عراج ،وا�عراج
  .ومن ذلك تاريخ اإلrاء وا�عراج ،ا Ìا يتعلق باإلrاء و ا�عراجشاء اهللا تعا� شيئً هذه ا�حا¿ة سنتناول إن 
  إذا oن اإلfاء و ا�عراج لم يذكر تارÏهما فلم اFحث ¾ ذلك يع¬ :  وهنا قد يسأل سائل فيقول

  ما الفائدة من Åث تاريخ اإلfاء وا�عراج ؟
اختلف فيه ا�اس  -كما سيأÉ معنا بعد قليل إن شاء اهللا-إلrاء و ا�عراج إن تاريخ ا ،نعم  :فا�واب عن هذا نقول 

 اختالف
ً
 وحينما نتÃم عن تارHه نريد أن نب[ أمر ،ولم يستندوا إ� أدلة صحيحة تب[ تارHه ،اكث}ً  ا

ً
 مهم ا

ً
و قضية يقع  ا

ا Úن تكلمنا عن هذا ا>اريخ وعرفنا أنه تاريخ فإذ ،فيها كث} من ا�اس اnوم و � قضية ما يس° بعيد اإلrاء وا�عراج
لإلrاء و  ننا ندرك حينئذ أن Èديد يومٍ فإ همن ءٍ � \لم �معوا :يع� ،ëتلف فيه وأن العلماء لم يص}وا إ� �ء منه

إلrاء و فهذا هو السبب اTي نتÃم من أجله عن تاريخ ا ؛وبدعة لم يأذن بها اهللا ،خطأ ¨ض اا�عراج و جعله عيدً 
   .ا�عراج
  :اختلف أهل العلم رºهم اهللا R زمن وقوع اإلrاء و ا�عراج \ أقوال : فأقول 

 �، ما وجه شذوذ هذا القول ؟  وجه شذوذ هذا القول هو أن ا�À  وهذا شاذ]  �قبل بعثة ا�À [ فقيل قبل ا5عثة   -
 وقوم ،ه فصدقوهقوما قد آمنوا ب �ا، فكذبته وÓن مع ا�À أخ· قريشً 

ً
ارتدوا تكذيبا  �قد آمنوا به فلما ذكر ذلك ا�À  ا

   .فال يمكن أن يكون واuالة هذه قبل ا5عثة ،�
   وهؤالء اxين قالوا إنه بعد اFعثة اختلفوا اختالف كب�ا  �عث ا�À  فالصحيح أنه بعد أن بُ  -

  و جزم به ا�ووي عليه رºة اهللا   �لقول يروى عن ابن مسعود أنه قبل اçجرة بسنة ، وهذا ا: فقالت طائفة من أهل العلم
  �إن ا�À   وقيل 

ُ
  بثمانية أشهر وهذا قول ح�ه ابن ا�وزي رºه اهللا   جرةrي به وعرج قبل اçأ

  .ن سالمببستة أشهر و هذا ح�ه أبو الربيع  وقيل  
   .بإحدى ع� شهر وهذا قا� إبراهيم اuرí عليه رºة اهللا وقيل 
   .يïمسة ع� شهر ح�ه ابن فارس و قيل بسبعة ع� شهر قا� السدّ  و قيل 
   .بثمانية ع� شهر ح�ه ابن عبد ال· رºه اهللا وقيل بع�ين شهر و قيل 
  .بثالث سن[ ح�ه ابن األث}  و قيل 
رð اهللا -ن خد�ةأباالتفاق \ و رجحه  ،الزهري رºه اهللا ïمس ح�ه عنه القاð عياض رºه اهللا R الشفا و قال 

الحظ  .وال خالف أن فرضها nلة اإلrاء ،ñٍس  أو ثالٍث بو نها ماتت قبل اçجرة  ،صلت معه بعد فرض الصالة -عنها
  ! كيف استدل الزهري رºه اهللا \ هذا

: قالوا ؟الصالة مô فرضتو :يع� بعد فرض الصالة �ق \ أنها صلت مع ا�À تفِ اُ ن خد�ة رð اهللا عنها  أب: يقول
  .وال خالف أن فرضها الصالة ~ن nلة اإلrاء ،نها ماتت قبل اçجرة بثالث أو ñس سن[أو ،فرضت nلة اإلrاء
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و  ة� ال» ~نت قبل ا5عثة وهما رcعتان بالغدا �ن الصالة ال» صلتها خد�ة مع ا�À أف هذا القول بأجاب من ضعّ 
  .nلة اإلrاء � هذه اGمس صلوات ال» نصليها Úن R اnوم والليلة �فرض \ ا�À رcعتان بالعÏ واTي 

   ؟يع� مô ~ن تاريخ اإلrاء .فهذا خالف R السنة أو R تاريخ اإلrاء
عد ا5عثة R أي شهر ~ن يع� اختلفوا قبل مô ~ن هل قبل ا5عثة أو بعد ا5عثة ؟ ثم ب -رºهم اهللا- ثم اختلف أهل العلم 

  ثم اآلن االختالف R أي شهر ~ن، الخ  األقوال... ؟هل هو قبل اçجرة بشهر أو شهرين أو ñسة أشهر ؟مô ~ن
  :فاختلف أهل العلم رÒهم اهللا ¾ هذا T أقوال 

    R رجب: فقيل 
   R رمضان: وقال  الواقدي رºه اهللا 
  اختالف R الشهر  فهذا اآلن   R شوال: وقال ا�اوردي رºه اهللا 

   R ربيع األول: وقيل 
  فهذه أقوال R ا�سألة  R ربيع اآلخروقيل 

  :  ثم اختلف أهل العلم أيضا رÒهم اهللا  ¾ أي يوم من الشهر 
   nلة السابعة ع�ة من رمضانإ� أنها R  فذهب ابن سعد عليه رÒة اهللا -
  سبع وع�ين من ربيع اآلخر nلة إ� أنها R  وذهب إبراهيم اdرÁ رÒه اهللا -
  االختالف È Rديد اإلrاء و ا�عراج È Rديد تارHهما إذا عرفت االختالف R تارHهما  علمَت  -
 : ن Ôديد يوم يكون عيدا لإلfاء و ا�عراج بدعة من اFدع ا�حدثة ألمور منهاأفلتعلم إذن  -

من أحدث R أمرنا هذا ما ليس منه فهو (: يقول �و ا�À  ، ائم �قواzاö   �أن هذا لم يفعله ا�À  /  أوال   -
  .لم يفعله �ألن ا�À  ؛دث هذا العيد مردود عليهفهذا اTي ßُ  ،)رد

فهم أهل  ؛ من بعده ولم يفعله ا>ابعون أيضا ولو ~ن هذا األمر خ}ا لسبقونا إnه �لم يفعله أيضا صحابة ا�À  /   ثانيا
gالفضل و أهل السبق ل  Àاء و ا�عراج �خ}، فصحابة ا�rوال نقل عنهم أنهم  ،لم يؤثر عنهم أنهم احتفلوا بليلة اإل

 وال نقل عنهم أنهم خصصوا عبادة من العبادات أو يوم ،اجتمعوا
ً
بفرح أو  بهأو ßتفلون  ،من األيام يزيدون فيه عبادة ا

 Àور فلم يفعل صحابة ا�r� شيئا من ذلك.  
ال نقره  األن ؛ما يس° بعيد اإلrاء و ا�عراج لو ~ن عيد اإلrاء وا�عراج أو: يع�-ن هذا Ìا Ùعه اهللا تعا� لو ~ /   ثا4ا
فيوم  ،لو ~ن هذا Ìا Ùعه اهللا تعا� �ا جهلنا هذه الليلة ، كما أننا لم ®هل يوم الفطر وال يوم األض÷: : أقول -عيدا

كشهر  اتوضح زمان أنيضاحها، البد إالبد من  ةالعبادينهما يوم عبادة ذلك أن األمور أل ؛م ®هلهمال الفطر ويوم األض÷
   .رمضان وعيد الفطر وعيد األض÷ ووقت اuج وصيام oشوراء وغ} ذلك

 ) ؟مô ~نت( هذه الليلة [ مادام أن اهللا عز وجل أخù عنا علم  أما وقد أخù اهللا تعا� علمها فليس �ا أن نبحث عنها
 �و أبهمه رسو�  ،�ا فما أبهمه اهللا تعا� ~ن فيه خ} 5ينه اهللا جل وعال ألن ا5حث عنها لو فليس �ا أن £ث عنها؛] 

  .فهذا ما يتعلق بتاريخ اإلrاء و ا�عراج و مô ~ن ،فلنؤمن به كما جاء وهذا هو حظنا من اإليمان
   :ننتقل بعد هذا إ� نقطة أخرى و �

fن اإلo لة ؟هلs ن ¾ أك¶ منo لة واحدة أوs ¾ اء و ا�عراج  
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 kقول T اختلف أهل العلم ¾ هذه ا�سألة:  
  .أنهما oنا ¾ sلة واحدة  و هو الصحيح وهو قو ل اÖمهور /  القول األول 
 ûاhلة واحدة  /  القول اs ¾ ولم يكونا kلتs ¾ ناo أنهما.  
  : دsل هذا  _  ول ا�مهور أنهما ~نا n Rلة واحدةإن الصحيح هو قو كما تقدم 

 Àالصحيح عن ا� R نه قالأ �ما ثبت:   )  
ُ
تيت بال�اق، وهو دابة أبيض طويل فوق اdمار ودون اFغل يضع حافره عند أ

 -]  بيت ا�قدسفرcبته حô أتيت   �ال حظ وتنبه إ� قو�  [ -: قال ،فر{بته ح� أتيت بيت ا�قدس: نت� طرفه قالمُ 
ثم دخلت ا�سجد فصليت فيه ر{عتk ثم خرجت فجاء� : فربطته باdلقة ال� يربط بها األنبياء عليهم السالم قال

ِ ا: � بإناء من �ر و�ناء من ل� فاخ ت الل� فقال ج�يل �ج�يل  فهذا  )نا إj السماء اÉنياخ ت الفطرة ثم عرج ب
: [ �ثم قال  ،فهذا هو اإلrاء ، فرcبته حô أتيت بيت ا�قدس :قال �ألن ا�À  ؛واحدة اuديث دل \ كونهما n Rلة

ثم عرج بنا إ� : قال]يع� �ا وصل  إ� ا5يت ا�قدس وربط اzابة باuلقة ال» يربط فيها األنبياء عليهم الصالة والسالم 
  .فهذا هو القول الصحيح nلة واحدة ولم يكونا n Rلت[ وا�عراج ~نا R  فدل هذا \ أن اإلrاء ،،السماء اzنيا

  :نتقل بعد هذا إ� مسألة أخرى و �أ
  � يع¬ مبتدأ اإلfاء با¥×[   �م²ن اإلfاء با¥× 

ُ
  ] �fي با¥× من أين أ

َ   �:يقول اهللا جل و عال
ْ
dَمْسِجِد ا

ْ
َن ال rْالً م َs ِى بَِعْبِده َfْ

َ
ِي أ

w
xُسْبَحاَن ا 

َ
jِرَاِم إ  ُ

َ
Sَنا َحْو

ْ
ِي بَاَر{

w
xا ~َ

ْ
ق
َ
َمْسِجِد األ

ْ
فهنا   � ال

    .الغاية البتداء ومناuرام  من ا�سجدِ : قال
fي با¥× ، و هذا أ³ع عليه  ا�سلمون،  ،مبتدأ اإلrاء من ا�سجد اuرامف

ُ
  من ا�سجد  �لكن اختلفوا من أي م²ن أ

  من مسجد الكعبة  :فقيل 
  من ب[ ا�قام و زمزم  :وقيل 
  جر من اuِ  :و قيل 
   �من بيته  :و قيل 
  من بيت أم هانئ  :و قيل
  من بيت خد�ة  :وقيل 
  أµ طالب  من شعِب  :وقيل 

وبيت أم هانئ ~ن داخل  ،وا�سجد اuرام يطلق \ ما ~ن داخل األميال ، من بيت أم هانئ �أ rُي به    والصحيح أنه
   .او بعضها يشد بعًض  -رºه اهللا-ار كث}ة أوردها ابن جرير آثوقد وردت  ،سجد اuراماألميال فهو R ا�

�ا ~ن R صلح اuديبية ~ن إذا حü وقت  �أن ا�À  :واnzل \ أن ما ~ن داخل األميال � حكم مسجد الكعبة
ْهِلِه ِمنُْه  � :يقول واهللا جل وعال، وص½ داخل األميال :يع� ،داخل اuرم �الصالة دخل 

َ
إخراج أهله  :يع� �َو ِْخَراُج أ

  .من ا�سجد اuرام
 Àي به من بيت أم هانئ و يصدق عليه أنه  �فا�rرام �أuي به من ا�سجد اrرام  ؛أuألنه كما تقدم يطلق ا�سجد ا

 ،نتقل بعد هذا إ� نقطة أخرىأ .�فهذا هو القول الصحيح R م�ن اإلrاء با�À  ،\ ما ~ن داخل األميال من اuرم
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 وهذه ا�سألة مسألة طويلة سنتناول إن شاء اهللا تعا� جزء
ً
منها R هذه ا�حا¿ة و نكمل ا5ا� R ا�حا¿ات القادمة  ا

   .بإذن اهللا
  أو هو بالروح فقط؟ وهل oن يقظة أو مناما؟  ،هل oن اإلfاء بالروح واÖسد: سألةا�هذه 

                                                               :¾ هذه ا�سألة T أقوال اختلف أهل العلم
  :القول األول 

ُ
  يقول القاð عياض  ،و هذا قول ا�مهور ،ايقظة ال منامً  ،رج به بروحه وجسدهوعُ  �rي با�À أنه أ

وهو قول  ،أن اإلrاء با�سد وÕ اnقظة وهذا هو اuق و ذهب معظم السلف وا�سلم[ إ�: " R كتابه الشفا -رºه اهللا-
حاك وسعيد بن جب} وقتادة وابن وابن مسعود والّض  ،ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأµ هريرة ومالك ابن صعصعة

ول ريج وهو دnل قول oئشة وهو قا�سيب وابن شهاب وابن زيد واuسن و براهيم وم�وق وlاهد وعكرمة وابن جُ 
. أ" وهو قول أك0 ا�تأخرين من الفقهاء وا�حدث[ وا�تÃم[ وا�ف�ين  ،الط·ي وابن حنبل و³اعة عظيمة من ا�سلم[

   .¤م القاð رºه اهللا �
  �أن ا�À  :وهذا القول هو القول الصحيح  يع�

ُ
 �وأنه  ،اأrي به يقظة ال منامً  �و أن ا�r،  Àي به بروحه وجسدهأ

  .اعرج به يقظة ال منامً  �رج به بروحه وجسده وأنه عُ 
  .قبل قليل هو قول ³اه} ا�سلم[ وهو كما عرفَت  ،فهذا هو القول الصحيح 
 �:قول اهللا جل وعال :يدل T هذا 

َ
jََِراِم إ

ْ
dَمْسِجِد ا

ْ
َن ال rْالً م َs ِى بَِعْبِده َfْ

َ
ِي أ

w
xُسْبَحاَن ا  ِ

w
xا ~َ

ْ
ق
َ
َمْسِجِد األ

ْ
َنا ال

ْ
ي بَاَر{

ُ لُِ|ِيَُه ِمْن آياتنا
َ
Sَِص�ُ  َحْوFِميُع ا wُه ُهَو السwاء[ � إِنrاإل:ý[  موع الروحووالعبد هو الروح وا�سدl هنا قال اهللا و وا�سد
�ى بَِعْبِدهِ  � :تعا َfْ

َ
ِي أ

w
xتفس}ه � ُسْبَحاَن ا R ه اهللاºر Àاء منامً  :ا يع�لو ~ن منامً و :، يقول القرطrبروح  :ا لقالاإل

   .ايقظة ال منامً  ،بعبده روحه وجسده ىأr بعبده فدل \ أن اهللا جل و عال :عبده ولم يقل
أrي به بروحه وجسده وعرج به  �بأنه هو الصحيح \ أن ا�À  :فهذا هو اnzل األول من أدلة قول ا�مهور اTي قلنا

  .ا بروحه وجسده يقظة ال منامً 
  .األدلة واألقوال R ا�حا¿ة القادمة إن شاء اهللا، وص½ اهللا \ سيدنا ¨مد، و\ آ� وصحبه أ³ع[ نكمل

  )O(اdلقة 

 هل ~ن ،�ما يتعلق باإلrاء وا�عراج با�È  Àدثنا R ا�حا¿ة ا�اضية عن اإلrاء وا�عراج، وÓن آخر ما تكلمنا عنه
  .؟ال مناما يقظةأو ~ن وجسده، أو ~ن بروحه فقط،  بروحه

  �هو أن ا�À  اuلقة السابقة أن القول الصحيح ذكرنا Rو
ُ
ال مناما، وذكرنا اnzل  يقظةبروحه وجسده،  rي به وعرجأ

ََراِم �: ماه} أهل العلم وهو قول اهللا جل وعال�األول 
ْ
dَمْسِجِد ا

ْ
َن ال rْالً م َs ِى بَِعْبِده َfْ

َ
ِي أ

w
xُسْبَحاَن ا 

َ
jِإ  ~َ

ْ
ق
َ
َمْسِجِد األ

ْ
 ال

 .، والعبد هو lموع والروح وا�سد}بعبده{:  من هذا هو أن اهللا جل وعال قال ستداللووجه اال،�

ى بَِعْبِدهِ  �: هو أن اهللا جل وعال قال :اsÉل ا4ا� َfْ
َ
ِي أ

w
xما يقول أهل اللغة }سبحان{ و§مة ،� ُسْبَحاَن اcيؤ� بها : و

  :يقول الشاعر ،إذا تعجب من �ء سبح �اهللا، وÓن ا�À  سبحان: عجبت من �ء قلتللتعجب، فإذا ت

 سبحن واس9جعن من تأل� ***هِ دé ت المُ اهللا در الغاني                                       
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 .سبحان من علقة الفاخري: ويقول

؛ ألن  ا�ا ~ن عجيبً  ،ابالروح أو ~ن منامً  ر عجيب ولو ~نفهو أم ،� سبحان اxي أfى بعبده �: لوقيواهللا جل وعال هنا 
  .ها يتعجب منÌس فيها يا كث}ة ولرى أمورً ي – وcما سيأÉ معنا -اإلنسان وهو نائم 

ََ�ُ َوَما َطَ� {: قول اهللا جل وعال :اsÉل ا4الث
ْ
Fا 

َ
 ا�لكوت ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب :أي ،}َما َزاغ

إال يقظة 	سده، فا�نام ال  كونه 	سده؛ ألنه أضاف األمر إ� ا�5 وهو ال يكون R وهذه اآلية �ßة .ما جاوزهاو
ََ�ُ َوَما َطَ� {: فهنا قال ،" ب� :"، وأما R اnقظة فيقال"ب�: "يقال

ْ
Fا 

َ
ل إ� ا�5 فدل هذا \ أنه فعفأضاف ال ،}َما َزاغ

 .جسده ال�يفأrي به وعرج بروحه و �

: قريش ~نت تقول نكر، وهذهألن مثل هذه ا�نامات ال تُ  ، �اذا؟ستبعده الكفار وال كذبوها~ن مناما �ا  أنه لو :اsÉل الرابع
لم  اولو ~نت منامً ! ا مدبرةا مقبلة وشهرً طرد إnها شهرً ضت والع} ،يزعم ¨مدا أنه أ� بيت ا�قدس ورجع إ� م�نه n Rلته

: القب، فإذا كذّ يرى نفسه R ال�ق وهو R ا�غرب، ويرى نفسه R السماء وهو R األرض، وال يُ  ؛ ألن ا�ائمذاها بعدويست
لو ~ن اإلrاء ف ،اكذبه ا�اس؛ ألن مثل هذا يرد كث}ً يُ  رأيت اnوم نف� وcأû قد خرجت من هذه اzنيا إ� oلم آخر، ال

 Àا �ا كذبته قريشمنامً  �با� . 

وهذا ال  ،أنه Ùب من ماء قوم مر بهم R طريقه، ثم جاء القوم وأخ·وا بما ~ن اقريشً   �إخبار ا�À  :اsÉل ا»امس 
يعرفونهم وأنه Ùب ا�اء اTي ~ن عندهم، ثم يأÉ  قريشا أنه مر \ قوم �أن H· ا�À  :ا، أيأن يكون منامً  يمكن

ال  !هذا منام ؟بأن  :يقال ب، ثمهم قد Ùُ ءما افعل ذلك، أو أنهم وجدو  �بأن ا�À وH·ونهم  هؤالء القوم إ� قريش
  .ة به الروحنوفعل جسد مق9 يمكن £ال من األحوال أن يكون هذا مناما، إنما هذا فعل يقظة

واuقيقة  عن الظاهر عدلستحالة، وال يُ اR حال يقظته  �اإلrاء 	سده  ليس: "يقول القرطÀ رºه اهللا :اsÉل السادس 
رج به، وليس ألحد أن ي�فه عن أخ· أنه عُ  �وا�À  أن اللفظ ßمل \ حقيقته، :يع�". ستحالة إ� ا>أويل إال عند اال

 �ن ا�À إ :أخ·نا بهذا فكيف نقول �لم ترد بها ا�صوص، فا�À  ىإ� معاû أخر ،العروج به جسدا وروحا ظاهره وهو
  �أو أنه  !؟دون جسده أنه أrي بروحهÈتمل ألفاظه 

ُ
 ßتمله؛ ألن اللفظ ßمل R فهذا اللفظ ال !؟rي به مناما ال يقظةأ

  .األصل \ ظاهره وحقيقته
 . وهو قول ا�مهور وهو اTي عليه ³اه} ا�سلم[ ،أدلة أصحاب القول األولبعض هذه ف 

   :القول ا4ا�
ُ
وب[ القول اTي سيأÉ،  وتفطن إ� الفرق ب[ هذا القول. دون بدنهرج به بروحه وعُ  �با�r  Àيأنه أ

  .إن اإلrاء بالروح :نه ~ن مناما، إنما يقولونإأو  نه با�نام،إ :بروحه ولم يقولوا :فأصحاب هذا القول يقولون
حال  مه، وçا تعلق به Rبالعبد وهو R بطن أ فلها تعلق ة،R الفصول القادم معكم سيأÉ والروح çا تعلقات كث}ة كما

باهللا  اعياذ -وجوده R ا�نة أو ا�ار  بعثه، وحال يقظته، وçا تعلق به حال منامه، وçا تعلق به حال موته، وçا تعلق به حال
  . من ا�ار 

  �ا�À  إن :فأصحاب هذا القول يقولون
ُ
مروي عن  وهذا القول  .إنه أrي به مناما :rي بروحه دون جسده، ولم يقولواأ

 �جسد رسول اهللا  تفقد ما" :- فيما يروى عنها-اهللا عنها  تقول oئشة رð ،ومعاوية رð اهللا عنهما ،أم ا�ؤمن[ oئشة
 
ُ
  rي به،nلة أ

ُ
وÓن معاوية رð اهللا عنه  "ما فقد"، لكن اTي روي باإلسناد هو "فقدت ما"وÕ لفظ . "rي بروحهإنما أ

   "~نت رؤية من اهللا صادق": ئل عن اإلrاء، قالإذا سُ 
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  :ل أصحاب هذا القول بأدلة منهادواست
القول  ن القائل[ بهذاأ :يع�. ، و� أخ· ا�اس بأحوا��زوج ا�À  أن هذا القول وهو قول oئشة رð اهللا عنها و� 

oئشة رð اهللا عنها  نإ: الوا، فق- رð اهللا عنهما -استدلوا بقول oئشة ومعاوية ،بعد معاوية وoئشة رð اهللا عنهما
 Àرسول اهللا  ما فقد جسد: ، و� تقول�أخ· ا�اس با��  

ُ
  "ما فقدت"لفظ آخر ، بل R بروحه و نما rي بهnلة أ

 " �ما فقدت جسد رسول اهللا "سندت الفعل إnها، أو

  :يقولون :ا4الث القول
ُ
  :يع� ،مناما �rي با�À أنه أ

ُ
  .مابه منا rي به وعرجأ

 :واستدلوا T هذا بأدلة منها 

ْؤيَا{: قو� تعا� :اsÉل األول َنا الُرّ
ْ
ِ»  َوَما َجَعل

َّ
 فِْتَنًة لِلَنّاِس ال

َّ
َرْيَناَك إِال

َ
اهللا سماها  أن: ستدالل من هذه اآلية هوووجه اال. }أ

أجزم بأن  لمو ،"كما يقولون": حظ أن� قلتال. ا�نامية ال تطلق إال \ الرؤيا –كما يقولون–ؤيا R لغة العرب ررؤيا، وال
  .يطلقونها \ غ} ذلك ؤية ا�نامية؛ ألنه سيأÉ أنهمر\ ال العرب ال يطلقون الرؤية إال

فهنا  . )وأنا ¾ ا�سجد اdرام فاستيقظت(: وÕ بعض ألفاظه ،) بينا أنا نائمٌ (: أنه جاء R بعض ألفاظ اuديث  :اsÉل ا4ا�
وأنا  فاستيقظت(: ، ثم إنه قاليدل \ أنه ~ن نائما -ص½ اهللا عليه وسلم-هذا لفظ من الرسول  )نا أنا نائمٌ بي( :قال

 . يكون نوما ال يقظة وا�عراج فاإلrاء ،ه ~ن نوما، وآخره ~ن نوماءإن ابتدا: ،فقالوا) با�سجد اuرام

  .مامنا ~ن اإلrاء يقظة، وأما ا�عراج ف�ن :القول الرابع
 :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها 

قت� \ ا متنان، ولو ~ن متصال باnقظة إ� ا�أل األ\ �اض االالقرآن الكريم R معرِ  أن اإلrاء ذكر R :اsÉل األول
كرت ك ذُ ومع ذل ،ا�عراج أعجب وأغرب من اإلrاء أن :، مع كون شأنه أعجب وأغرب، يع�)إ� ا�سجد األقÐ: ( قو�

ة 	سده ظيق �ولم يذكر ا�عراج متصال باإلrاء، فدل \ أن �ية اإلrاء با�À  آية اإلrاء ولم تذكر آية ا�عراج،
      . � رج بهأنه نام با�سجد األقÐ ثم عُ  :يع�. رج به مناماوروحه هو ا�سجد األقÐ، وأما ا�عراج فعُ 

. لم ßدثهم أنه عرج به يقظة نكر ا�عراج، فدل \ أنهدعواه اإلrاء ولم تُ  �À أنكرت \ ا� إن قريشا :اsÉل ا4ا�
كر ا�عراج، فدل هذا \ أن اإلrاء ~ن يقظة، إنكارهم قد ذُ  ن اإلنكار جاء منصبا \ اإلrاء ولم يكنإ :يقولون

ولم تكذب  rاء يقظة با�سد والروح،بت بما يمكن ا>كذيب به، وهو دعوى اإلمناما، فقريش كذّ  و\ أن ا�عراج ~ن
  . بما ال يمكن ا>كذيب به وهو دعوى العروج مناما

القول األول  وذكرنا أن الصحيح هوبأن اإلrاء ~ن يقظة وأن ا�عراج ~ن مناما، : فهذان اnzالن هما دnالن من قال
   .وهو اTي تعضده األدلة و� شاهد �

  :اإلجابة T األقوال األخرى 

 �وهو القول بأن ا�Ý،  Àيب عن ما ذهب إsه أصحاب القول ا4ا�
ُ
  .rي به وعرج به بروحه دون جسده أ

R  -رºه اهللا-ابن جرير  هِ اهللا عنها فقد أخرجه ابن إسحاق R الس}ة، ومن طريق ن oئشة رðعأما ما ورد   :فنقول 
فهذا اإلسناد فيه . وذكر األثر :ر، أن oئشة رð اهللا عنها قالتأخ·� بعض آل أµ بك: يقول ابن إسحاق ،اآلثار تهذيب
 :علتان



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- ý� -  
 

 Îبكر، فال يدرى :العلة األو µين حدثوا ابن إسحاق بهذا، فقد يكون ابن  جهالة آل أTبكر ا µأخذه  قسحاإمن آل أ
 .عن ضعيف

أخ·� بعض آل أµ : اهللا عنها؛ ألنه يقول نقطاع ب[ هذا ا�جهول من آل أµ بكر وب[ oئشة رðاال :والعلة ا4انية  
 منألن آل أµ بكر اTين أخذ عنهم ابن إسحاق ال يتصور أن أحد نقطاع؛افهنا  -رð اهللا عنها-بكر أن oئشة 

ً
هم ا

  وهذا ،عنها؛ ألن بينهما سن[ طويلة أدرك oئشة رð اهللا
ً
  .إسناد ال تقوم به حجةإذا

 ðفقدت جسد رسول اهللا  ما": عياض بلفظ وقد أورده القا� "ðئشة رo ومعلوم أن ،  
ُ
rي با�À اهللا عنها ح[ أ

� Àتذكر أنها ما ، " ما فقدُت : "، فكيف تقول �لم تكن زوجة للن  Àعلة ا هذف! ؟يكن تزوجها بعد لم �فقدت وا�
، ويكون عندنا ثالث علل "�اهللا سول رفقد جسد  ما"علتان R لفظ  ، فيكون عندنا"ما فقدت"ثاhة çذا اللفظ اTي هو

R çما فقدت جسد رسول اهللا : "اقو� "  
  ؟ثالث علل أيضا  يكون ¾ ا�رة األوÎ �اذا ال: فإن قال قائل 
 لم  تدرك ا�À " �رسول اهللا  قد جسدفُ  ما: "تقولفعائشة رð اهللا عنها حينما  

ً
ن ع، إنما أخذته �تدرك أنها أيضا

 ألن جهالة الصحاµ ؛هموا أحدا فإن حديثهم صحيحأبأو غ}ها من الصحابة إذا  –عنها  رð اهللا- إن oئشة :قول! غ}ها

üعِ فَ  ،ال ت 
ْ
   . � ال يؤثر هذا R اuديث عن رسول اهللا � منا الصحاµ أو جهلنال

أن معاوية بن ! نساألخ نحدث� يعقوب بن عتبة بن ا�غ}ة اب :فقد أخرجه ابن إسحاق قال �يروى عن معاوية  أما ماو
فهذا ا�روي عن . صادقة تعا� ~نت رؤيا من اهللا: قال، �عن م�ى رسول اهللا  ئل~ن إذا س -عنهما رð اهللا-أµ سفيان 
أثر  �روى عن معاوية ، فهذا األثر اTي يُ �ثقة إال أنه لم يدرك معاوية  ضعيف؛ ألن يعقوب بن عتبة و ن ~ن �معاوية 

ن اإلrاء وا�عراج ~ن بروح ا�À أدعوى  ذهب إnه أصحاب القول اhاû من فدل \ أن ما. ضعيف ال تقوم به حجة
 هض أن تكون حجةتوأن األدلة ال» استدلوا بها ال تن ،ضعيف ولم يكن 	سده أنه قول، �

  :ا4الث القول جابة عن أدلةاإل

- �ْؤيَاوَ  � :تقدم أن أصحاب القول اhالث استدلوا بقول اهللا تعا َنا الُرّ
ْ
ِ�  َما َجَعل

 فِْتَنًة لِلَنّاِس  الَّ
َّ

َرْيَناَك إِال
َ
  .� أ

  :وبيان هذا من وجوه أن وجه اzاللة من هذه اآلية ضعيفة :فنقول 

" ؤيا رال" R صحيح ا5خاري وغ}ه أنه قال R قو� جل وعال  اهللا بن عباس رð اهللا عنهما أنه ثبت عن عبد :الوجه األول
 ر": قال

ُ
R هذه اآلية بأنها رؤيا ع[،  فانظر إ� قول ابن عباس وتفس}ه للرؤيا، "nلة اإلrاء �الرسول  ريهاؤيا ع[ أ

  إن الرؤيا: بأنها رؤيا منام، قالوا :واTين قالوا
ُ
هذا  :طلقت R لغة العرب فإنها ال تن�ف إال إ� الرؤيا ا�نامية، فنقولإذا أ

 إ :قولإمام R اللغة وي �عباس  ابن
ُ
: ويقول اuافظ ابن حجر R فتح ا5اري .nلة أrي به �ريها ا�À نها رؤيا ع[ أ

من أن تكون رؤيا  ز بها9حا، "رؤيا ع[ " :أن ابن عباس �ا قال :يع� "القلب اعن رؤي لالح9ازإضافة الرؤيا للع[؛ "
  .قلب

م}ي وهو يصف رجال خرج \ الرؤيا ا�5ية، يقول الراö ا�ُ  وتطلق طلق \ الرؤيا ا�ناميةأن الرؤيا تُ  :الوجه ا4ا�
  نتظار فرأى الصيد مقبال، فلما رآهعليه اال د صيدا فطالصييت

ً
   :لقا قال بيتا

   نفسا ~ن قبال يلومهاوبّ�  ***ه  للرؤيا وهش فؤادفكّ· 

فك· : سماها رؤيا، وقال –حتجاجن أهل االوهو م–م}ي الراö ا�ُ  فهذه رؤيا ب�ية، فهو رأى الصيد قد أقبل وسماها
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ا�5ية و\ الرؤيا  طلق \ الرؤيا، فدل هذا \ أن الرؤيا تُ "للرؤيا "  :للرؤيا وهش فؤاده، فهذه رؤيا ب�ية ومع ذلك قال
  .ا�نامية

  :قال �وابن عباس 
ُ
  �رسول اهللا  ريها� رؤيا ع[ أ

ُ
�ا استدل به  ا�ناقشةrي به، فهذان وجهان من أوجه الرد وnلة أ

 فِْتَنًة لِلَنّاِس �:أصحاب هذا القول من قو� جل وعال
َّ

َرْيَناَك إِال
َ
ِ� أ

ْؤيَا الَّ َنا الُرّ
ْ
وسيأÉ معنا إن شاء اهللا تعا� R  ،�َوَما َجَعل

  . حتجوا بهااألدلة األخرى، وأيضا سنتم اإلجابة عن هذا اnzل اTي  اuلقة القادمة اإلجابة عن
  

  )d)Pلقة ا
 Àاصة ما يتعلُق بأدلة القائل[ بأن ا�ï اء وا�عراج وrدثنا عما يتعلُق باإلÈ لقة ا�اضية أنuا R َي به  �سبقr

ُ
أ

 Èدثنا عن أدلة القائل[ بأن ا�À ، و أنُه ُعرَج به يقظًة ال مناما بروحِه و جسده، يقظًة ال مناًما
ً
rَي بِه بروحِه  �و أيضا

ُ
أ

 عن أدلة القائل[ بأن ا�À ، سدهدون ج
ً
rَي به و ُعرج R ا�نام ال R  �وذكرنا ا�واب عما استدلوا به، ثم تكلمنا أيضا

ُ
أ

َنا َوَما �: وعال َجلé اnقظة وذكرنا أد>هم وبدأنا باإلجابِة عما استدلوا به ف�ن Ìا استدلوا به قوُ� 
ْ
ؤيَا َجَعل ßالر  �ِ

w
َرْيَناكَ  ال

َ
 إِالw  أ

لنwاِس  فِْتَنةً 
r
 أن الرؤيا كما أنها ، çذه الرؤيا -رð اهللا تعا� عنهما-وذكرنا تفس} ابن عباٍس ، ]Þþ:اإلrاء[� ل

ً
وذكرنا أيضا

 تطلق \ الرؤيا ا�5ية
ً
  .وذكرنا بيَت الراö ا�ُم}ي R هذا الشأن، تطلق \ الرؤيا ا�نامية، فإنها أيضا

َنا َوَما � :وعال َجلé لوجه اhالث من أوجه مناقشة دnل أصحاب هذا القول وهو قول اهللا ونكمُل R هذه اuلقة ا
ْ
 َجَعل

ؤيَا ßالر  �ِ
w
َرْيَناكَ  ال

َ
لنwاِس  فِْتَنةً  إِالw  أ

r
 �و� أن هذه الرؤيا � الرؤيا ال» رآها ا�À  :الوجه ا4الث: فنقول، ]Þþ:اإلrاء[� ل
ُ  اهللاwُ  َصَدَق  لََقدْ  �: وعال َجلR é قو�  و� ا�ذكورة R سورة الفتح

َ
Sْؤيَا َرُسو ßالر  rَق ْdبِا  wَْدُخلُن

َ
َمْسِجدَ  �

ْ
ََرامَ  ال

ْ
dَشاء إِن ا  ُwاهللا 

 َkِآِمن  َkِق
r
ِينَ  ُرُؤوَسُكمْ  ُ�َل

rَوُمَق�  
َ

َافُونَ  ال
َ
à  ََذلَِك  ُدونِ  ِمن فََجَعَل  َيْعلَُموا لَمْ  َما َفَعلِم  

ً
  َفْتحا

ً
فهذا  ،]�è:الفتح[� قَِريبا

تفسٌ} çذه الرؤيا إن ºلناها \ الرؤيا ا�نامية، لكن الصحيح أنها رؤيا ب�ية كما روي ذلك أو كما روى ذلك ا5خاري 
تاج إنها مف�ٌة بهذه اآلية، و إال فإنا ال Ú: إن قُلتم إنها رؤيا منامية فنقول: لكننا نقول -رð اهللا عنهما- عن ابن عباس 

  .- رð اهللا عنهما-إ� هذا الوجه \ تفس} ابن عباس 
أن اهللا تعا� جعلها فتنًة للناس، وليس فيما يراُه ا�ائُم فتنة وال يُكذُب به أحد فدل هذا \ أنها رؤيا ع[  :الوجه الرابع
َنا َوَما �: فإنُه �ا قال

ْ
ؤيَا َجَعل ßالر  �ِ

w
َرْيَناكَ  ال

َ
  فِْتَنةً  إِالw  أ

r
إن رؤيا ا�نام ال تكوُن فتنًة ألحد و نما : نقول ،]Þþ:اإلrاء[ � لنwاِس ل

  .فاهللا جل وعال جعلها فتنًة للناس، فدل هذا \ أنها رؤيا ع[ وليست رؤيا منام، تكون الفتنة R رؤيا الع[
و : ( تدالçم ببعض ألفاظ اuديث وفيهاوأما استدالçم وهذا االستدالل باnzل اhاû أو الرد \ اnzل اhاû و أما اس -

  .)فاستيقظت وأنا با�سجد اdرام( وفيها ) أنا نائم
، وهو راوي اuديث : فا�واُب عن هذا أن يقال

ً
إن هذا اللفظ أو هذه األلفاظ من األلفاظ ال» غلّط اuُفاُظ فيها Ùيكا

ر وزاَد في: "-رºه اهللا-حô قال اإلمام مسلم  éَم و أخ éُه اهللا- فمسلٌم " ِه ونقصفقدºاء ترَك روايَة  -رrا ذكَر حديث اإل�
ر وزاد فيه ونقص: "Ùيك ثَم قال éألفاٍظ كث}ة بلغت ع�ة ألفاظ، منها هذان " فقّدَم و أخ R ًيكاÙ فاظ غلطواuوا

 
ً
 R هذين اللفظ[، و\ التسليم بأن Ùيكا

ً
طوا Ùيكا

é
غلط R هذين اللفظ[، لم ي -رºه اهللا-اللفظان فهم غل

: \ أن أول م�ء ا�لك إnه وهو نائم فأيقظه، ال أنُه استمر نائما وقو�ُ ) و أنا نائم: (فالسيو� رºه اهللا ºَل قو�ُ 
إ� ا�سجد اuرام ونام  �أنُه بعد انتهاِء ما جرى من اإلrاء وا�عراج oد ا�À : يع�، )فاستيقظت وأنا با�سجد اuرام(
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 ال يقظة �بأن : استيقظ، فهذه إجابٌة عما استدل به أصحاب القول اhالث وهم القائلون ثم
ً
rيé به وُعرَج به مناما

ُ
  .أ

  :اإلجابة عن أدلة  القول الرابع
أما استدالُل أصحاب هذا القول بكون اإلrاء ُذكر R القرآن ف�ن مداُه ا�سجِد األقÐ، ولم يُذكر ا�عراج  -: فنقول 

 ، �كونه أغرب فيدُل هذا \ أنُه مع 
ً
 يقظًة وُعرَج به مناما

ً
rيé به جسدا

ُ
  .أ

  .الُسنُة مبينٌة للقرآن، و القرآن قد جاء فيه ذكر ا�عراج وقد جاءت الُسنُة ُمبينًة �: فنقول
هو أعظُم من باب  إنهم إذا أنكروا األسهل فإنكارهم �ا: وأما استدالçم بإنكار قريٌش لإلrاء دون ا�عراج فيقال -

: أنهم إذا أنكروا اإلrاء وهو أسهل فكونهم ينكرون ا�عراج وهو أعظم من باب أو� ويقول بعض أهل العلم: يع�، أو�
  .إنهم استدرِجوا إ� اإليمان بذكر اإلrاء ثُم ُذِكَر çم ما هو أعظم منه وهو ا�عراج

  .نفتب[ بهذا أدلُة القول ا�مهور وضعف أدلة اآلخري
 Àسدهِ وروحه، يقظًة ال مناما، وأنه  �َفتَلََخَص من هذا أن ا�	َي به r

ُ
فهذا ، ُعرَج به بروحِه وجسده يقظًة ال مناما �أ

  .هو خالصُة هذا ا�وضوع وهو موضوع اإلrاء وا�عراج
   :ننتقُل بعد هذا إj موضوٍع آخر و هو موضوع الـحـوض

  . بالقرآن والسنة واإل³اع  �بها اuوض، وقد ثبت اuوض للنÀ  من األمور ال» �ب اإليمان: فنقول
ْقَطْيَناكَ  إِنwا{: فقوُ� تعا� :أما القرآن

َ
رَ  أ

َ
َكْوث

ْ
الكوثر، فقد أخرَج مسلٌم R صحيحه عن  �وقد ف� ا�ý[ ، À:الكوثر[} ال

ما أضحكك : اءة، ثم رفع رأسُه متبسما، فقلناذات يوٍم ب[ أظهرنا إذا أغù إغف  �بينما رسول اهللا : قال �أنس بن مالك 
 سورة : ( قال، يا رسول اهللا

ً
نزلت عّ� آنفا

ُ
ْقَطْيَناكَ  إِنwا �بسم اهللا الرºن الرحيم : ( فقرأ) أ

َ
رَ  أ

َ
َكْوث

ْ
َرْ  لَِربrَك  فََصلr } .{ال

ْ
æوَا}� {

 wْنَ ُ  ُهوَ  َشانَِئَك  إِن
َ ْ
فإنُه نهٌر وعدنيه رí عز وجل، : ( قال، اهللا ورسوُ� أعلم: فقلنا ) أتدرون ما الكوثر ؟ : ( ثم قال.�}O{األ

م» يوم القيامة، آنيتُه عدد ا�جوم، فيختلج العبُد منهم فأقول
ُ
رí إنُه من أم» : عليه خٌ} كث} هو حوٌض ترُد عليه أ

  ) .ما تدري ما أحدثت بعدك: فيقول
نéُه يَْشُخُب : " الطحاويةÙ Rحه للعقيدة  -رºه اهللا-يقول ابن أµ العز 

َ
 منَوَمْعَ« َذلَِك ك

َ
�َكْوثَِر إِ

ْ
ِه ِمَ�ابَاِن ِمْن َذلَِك ال

قَْواٌم قَِد اْرتَ 
َ
نéُه Hُْتَلَُج َقنُْه، َوُيْمنَُع ِمنُْه أ

َ
اِط، ِأل َ Ëالَْعَرَصاِت َقبَْل ال� Rِ َوُْض

ْ
uَوِْض، َوا

ْ
uْقَقابِِهْم، َوِمثُْل هَ ا

َ
وا َ\َ أ � د

َ
ِء ال

َ
ُؤال

اَط  َ Ëُ�َاِوُزوَن ال�".   
 Àي فَ� به ا�Tديث اuوض  �فهذا اuا R ي يكون يوم القيامة، و نما هو �يٌحTوض اuا R 

ً
الكوثر ليس هو �ßا

  .اTي يكون R ا�نة، لكن هذا اuوض يشخُب منُه م�ابان يُمدان اuوض اTي يكون R عرصات يوم القيامة
نéُه يَْشُخُب : " ح الطحاوية يقول R ا�ص اTي ذكرناه قبل قليل يقولفهذا شار

َ
َكْوثَِر منَوَمْعَ« َذلَِك ك

ْ
ِه ِمَ�ابَاِن ِمْن َذلَِك ال

َوِْض 
ْ
uا 

َ
�  .فالكوثر اTي R ا�نة حوٌض عظيم يشخُب منُه م�ابان يمدان اuوض اTي R عرصات يوم القيامة، " إِ

  . nل من السنة \ اuوضاz: يع� وأما السنة
ثُوَن : فقد قال ابن أµ العز رºُه اهللا

َ
َحابَِة بِْضٌع َوثَال éَواتُِر، َرَواَها ِمَن الصé<ا éَوِْض َيبْلُُغ َحد

ْ
uِر ا

ْ
َوارَِدُة Rِ ِذك

ْ
َحاِديُث ال

َ ْ
األ

ا، عٍة وñس[ صحابيا منهم اGلفاء األربعُة ورد ذكر اuوض من روايِة بض: " وقال اuافظ السيو� رºُه اهللا َصَحانِي!
َُخارِي� : من هذه األحاديث، فأحاديث اuوض بلغت حد ا>واتر، الراشدون وُحّفاظ الصحابة ا�ك0ون وغ}هم َما َرَواُه ا5ْ

 
َ
�نَِس بِْن َمالٍِك R صحيحه رºََُِه اهللاéُ َيَعا

َ
نé رَُسوَل اهللاéِ  �، َقْن أ

َ
 َصْنَعاَء ِمَن  إِنw «: قَاَل  �، أ

َ
jِيْلََة إ

َ
قَْدَر َحْوçِ َكَما َنkَْ أ
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َماءِ  wُوِم الس
ُ
Ý بَارِيِق َكَعَدِد

َ ْ
ََمِن، َو�ِنw فِيِه ِمَن األ

ْ
sأ � َوَقنْهُ . »ا ËÀِéصحيحة �ِن ا� R نَاٌس «: قَاَل  فيما رواه مسلم w½ََع wلََ�َِدن

 
ْ
، َح�w إَِذا َعَرف ِ̈ ْصَحا

َ
قُوُل ِمْن أ

َ
 : ُتُهُم اْخَتلَُجوا ُدوèِ، فَأ

ُ
، َفَيُقوُل يَص أ ِ̈ وا َنْعَدكَ : حا

ُ
ْحَدث

َ
 تَْدرِي َما أ

َ
  .َرَواُه ُمْسِلمٌ  .»ال

 من األدلة ما رواه 
ً
ََجË�ِ وأيضا َُخارِي� َوُمْسِلٌم َقْن ُجنَْدِب بِْن َقبِْد اهللاéِ ا5ْ ْ

نَا «: وُل َفقُ  �َسِمْعُت رَُسوَل اهللاéِ : ، قَاَل �ا5
َ
أ

َْوِض 
ْ
dا 

َ
Tَ َماءِ : َوالَْفَرُط . »فََرُطُكْم

ْ
 ال
َ
�ِي يَْسِبُق إِ

é
Tا.  

 من األدلة ما رواه
ً
نَْصارِيË : وأيضا

َ ْ
َُخارِي� َقْن َسْهِل بِْن َسْعٍد األ َْوِض،  ( :�قَاَل َرُسوُل اهللاwِ «: ، قَاَل �ا5ْ

ْ
dا 

َ
Tَ فََرُطُكْم 

r
إِ�

 w½ََع wَمْن َمر  wبًَدا، لََ�َِدن
َ
 أ
ْ
ْعرُِفُهْم َويَْعرِفُونَِ¬، ُعمêُ wَاُل بَيِْ¬ َوَبْيَنُهمْ عَ  éََِب، َوَمْن éََِب لَْم َفْظَمأ

َ
وَاٌم أ

ْ
ق
َ
بُو َحاِزمٍ . ) َ½w أ

َ
وهو - :قَاَل أ

µِ َقيéاٍش  -الراوي
َ
ْعَماُن ْنُن أ �ُعُهْم َهَذا [ فََسِمَعِ� ا� Ëَحد

ُ
نَا أ
َ
ُت : َفَقاَل ] َوأ

ْ
ْشَهُد َ\َ : َفَقاَل . َغَعمْ : َهَكَذا َسِمْعَت ِمْن َسْهٍل ؟ َفُقل

َ
أ

ُْدرِيË لََسِمْعتُُه وَُهَو يَِزيدُ 
ْ
Gَسِعيٍد ا µِ

َ
قُوُل ( :أ

َ
مwِ� َفَقاَل : فَأ

ُ
وا َنْعَدكَ : إِغwُهْم ِمْن أ

ُ
ْحَدث

َ
 تَْدرِي َما أ

َ
لَِمْن  ُسْحًقا ُسْحًقا( :َفَقالَ . )إِنwَك ال

َ َنْعِدي wَل�(.   
عدا من شذ منهم Ìن ال يُعتُد بِوفاقه وال خالفه، فشذ من  �فإن ا�سلم[ أ³عوا \ إثبات اuوض للنÀ  :وأما اإلmاع

  :بأنُه ليس هناك حوض وحجتهم R هذا أمران: هذا ا�عªلة وقالوا
  .يل هذا عند ا�عªلة، عقوçم الفاسدة أحالت هذاأن العقل يأباه فما ورَد من صفات فالعقل ßُ  :األمر األول
  .عدُم احتجاجهم بأخبار اآلحاد :األمر ا4ا�

  :واÖواب عن هذا أن يقال
فأخبار اآلحاد ßُتُج بها \ مسائل االعتقاد، ، أما دعواكم بأن هذا من أخبار اآلحاد، وأنُه ال ßُتُج بها فباطل :األمر األول

Àاحتَج بها صحابة ا� �  Àوبعث ا��  Àاإلسالم ويرسلون الرُسل أحاًدا،  �رُُسلَُه أحادا، ولم يزل صحابة ا� �يدعون إ
ولم يزل ا�اس يقبلون أخبار اآلحاد ولم يفرقوا ب[ عمل و اعتقاد، وسيأÉ إن شاء اهللا تعا� معنا R نهاية هذا الفصل ما 

  .يتعلق بأخبار اآلحاد
هذه األخبار و� األخبار الواردة R اuوض ليست أخبار آحاد، و إنما � أخبار متواترة فتواترت  إنَ : أن نقول :األمر ا4ا�

  .�األخبار بذلك عن رسول اهللا 
الَ � :وعال يقول َجلé إن العقل الصحيح ال ßُيلُها ألن اهللا : وأما دعواكم بأن العقل ßُيلُها فنقول

َ
ُ  أ

َ
S  ُق

ْ
َل
ْ
 ا»

ْمرُ 
َ
ِق اهللا، وما جاء به ا�Ò�[ ،  À :األعراف[�َواأل

ْ
هو من أمر اهللا، وخلق  �والعقل الصحيح السالُم من الُشبهات هو من َخل

اهللا جل وعال ~ئٌن بأمره الكو� القدري، وÙع اهللا جل وعال ~ئٌن بأمره اzي� ال�ö، وال يمكن أن يتعارض األمران، 
و ن لم تدرcه ف�  �ل الُسنِة وا�ماعة فإن عقوçم تقبُل ما جاء به ا�À فا>عارض إنما هو R عقولكم  الفاسدة، وأما أه

ادُل فيه
منا دينُنا وهكذا علمنا نبينا ، تقبلُه وتُسلم وال )ُ

ّ
فخالف هؤالء ا�عªلة ال يُعتُدّ به فا�سلمون أ³عوا  �هكذا عل

  .   حوضا �قبلهم \ أن �بينا 
خرى 

ُ
  :و� أنتقُل بعد هذا إ� مسألٍة أ

  :صفات اuوض 
  : çذا اuوض صفاٌت عظيمة منها

 Àَصْنَعاءَ (: يقول �أنُه حوٌض عظيم فهذا ا� 
َ

jِيْلََة إ
َ
أخ· £الوته، و أخ·  �ومورٌد كريم فا�À  .) َحْوçِ َكَما َنkَْ أ

 Àمن الل( �ا� 
ً
، و أنُه أح½ من العسل، و أنُه أبرُد بما يكون فيه من اآلنية ومن ³اçا، وأن ماء هذا اuوض أشُد بياضا
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و أن عرضُه وطوُ� سواء ُ� زاويٍة من زواياه مس}ُة كذا وcذا ، من اhلج، وأنُه أطيب رßاً من ا�سك، وأنُه R �ية االتساع
 Àا حدده ا�Ì�  Àي أخ· به ا�Tوض اuفهذا �ٌء من صفات هذا ا� .  

  الشÃ ؟  دائريُ  ����بأن حوض ا¥× : هل يُقال
بأن ُ� زوايا، واzائرةُ ليس çا زوايا فدل هذا  �وأخ· ا�À ،  )عرضُه وطوSُ سواء: (قال  �ال يقال هذا؛ ألن ا�À : نقول

  .\ أنُه ليس بدائري
خرى و�

ُ
  :أنتقُل بعد هذا إ� مسألٍة أ

  من يُذاد عن اdوض ؟  
� يقول ، أدبارهم، و أحدثوا R اzين ما لم يأذن به اهللاTي يُذاُد عن هذا اuوض هم اTين ارتدوا \ Àِالُْقْرُط- ُéَُه اهللاºَِر

 
َ
�فgُ من ارتد عن دين اهللا، أو أحدث فيه ماال يرضاه : -رºة اهللا تعا� عليهم أ³ع[-قال علماؤنا  )):ا>éْذِكَرةِ ((Rِ  -َيَعا

uمن خالف ³اعة ا�سلم[ وفارق اهللا ولم يأذن به اهللا، فهو من ا�طرودين عن ا 
ً
وض ا�بعدين عنه، و أشدهم طردا

وهذا يُفيد العبد ا�ؤمن اuذر من الوقوع R ا5دع وا�حدثات؛ وذلك أن ا5دع وا�حدثات تتضمُن عدم الشهادة ، سبيلهم
 Àللن�  Àا فهو يستدرُك \ �با5الغ، فا�حدث ا�بتدع يرى أن ا�Tبالغه و R َ�ّقد ق Àدينه، وي�ع  � ا� R ويزيُد

مْ  �: ما لم يأذن به اهللا، واهللا تعا� س° هؤالء ÓÙُء فقال
َ
íَء لَُهمْ  أ َéُ َُعواéَ نَ  لَُهم rينِ  م rÉَذن لَمْ  َما ا

ْ
  اهللاwُ  بِهِ  يَأ

َ
 َ*َِمةُ  َولَْوال

َفْصلِ 
ْ
الِِمkَ  َو�ِنw  بَْيَنُهمْ  لَُقîَِ  ال wمٌ  َعَذاٌب  لَُهمْ  الظsِ

َ
فأهل اإلحداث وأهل اGروج \ ³اعة ا�سلم[ و\  ]�ý:الشورى[ � أ

إمام ا�سلم[ هم من ا�طرودين عن هذا اuوض؛ وçذا فال تغ9 بالثين Hرجون باسم اzين \ و* أمر ا�سلم[ 
ء خوارج يطردون عن اuوض فهم بتفج}ات واغتياالت وغ}ها، ويزعمون أنهم يأمرون با�عروف وينهون عن ا�نكر، فهؤال

من أو� ا�اس طردا عن هذا اuوض اTي أخ· ا�À ص½ اهللا عليه وسلم أنه إذا سأل عن سبب طردهم وذودهم عن هذا 
بعدا بعدا، فهؤالء : أي) سحقا سحقا: (فيقول الرسول ص½ اهللا عليه وسلم. إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: اuوض، قيل �
  . ادون عن حوض ا�À ص½ اهللا عليه وسلمهم اTين يذ

  :ننتقُل إ� مسألٍة أخرى و� 
  :Ôديد اdوِض وتقديرهُ 

وهذه ا�سألة و � مسألة Èديد اuوض وتقديرُه سبُب £ثها هو اختالف الروايات È Rديد اuوض وÕ تقديره، ف� 
، وما جاء R كتاب اهللا تعا� ال يمكن أن �ا�À  اختلفت R هذا ا>حديد وÕ هذا ا>قدير و معلوٌم أن ما جاء به

فَالَ  �: وعال يقول َجلé يتعارضا؛ ألنهما من اهللا جل وعال واهللا 
َ
ُقْرآنَ  َفَتَدبwُرونَ  أ

ْ
  اهللاr  َلْ�ِ  ِعندِ  ِمنْ  oَنَ  َولَوْ  ال

ْ
 فِيهِ  لَوََجُدوا

 
ً
وهو دnٌل \ الكذب لكن ال يمكن £اٍل من األحوال أن فاالختالف نتيجة االضطراب  ،]�õ:النساء[ � َكثِ�اً  اْختِالَفا

 Àا� R سنة رسول �يوجد اختالٌف وتعارٌض ب[ ما جاء R كتاب اهللا، وب[ ما R كتاب اهللا، أو ب[ ما R وب[ ما جاء ،
الة \ هذا ا>حديد، و\ وسيأÉ إن شاء اهللا تعا� معنا R اuلقة القادمة األدلة اz. ، ومن ذلك Èديد اuوض وتقديرهُ �

  .وسنتناول إن شاء اهللا تعا� وجه ا�مع ب[ هذه ا�صوص. هذا ا>قدير

  )�(اdلقة 
R ذلك إشارة موجزة؛ نظرً  ذكرنا �نتهاء وقت اuلقة ، وÕ ال ااuلقة ا�اضية ما يتعلق بتحديد اuوض وتقديره، فأÙنا إ

ختلفت الروايات È Rديد اuوض ا: وباهللا ا>وفيق  فأقول ؛ض وتقديرهÔديد اdوهذه اuلقة نستكمل ال´م عن 
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كما بk أيلة إj  إن قدر حوç((: أنه قال  �عن رسول اهللا  �صحيحه عن أنس  فقد أخرج ا5خاري R: وتقديره
:   �ل اهللا قال رسو: رð اهللا عنهما قال  وأخرج مسلم R صحيحه من حديث عبد اهللا بن عمر.  ))صنعاء من اsمن

éب  سواء ، وماؤه أبيض من الورق ، ورêه أطيب من ا�سك ، و{ïانه كنجوم السماء ، فمن حوç مس�ة شهر ، وزواياه(
ما ب[  – �يع� حوض ا�À  –حوضه : قال  �وأخرج مسلم R صحيحه من حديث حارثة .  ))ابعده أبدً  يظمأمنه ؛ فال 

حوç كما بk ((  �قال رسول اهللا : مسنده من حديث ابن عمر رð اهللا عنهما ، قال أºد R  وأخرج. صنعاء وا�دينة 
مثل مابk ناحي� حوç ؛ مثل مابk ((: قال  �اهللا  أن رسول �وأخرج أºد أيضا من حديث أنس .  ))عدن وعمان

  . ))بk ا�دينة وعمان أو مثل ما صنعاء وا�دينة ،
ألهل اsمن أ� أنا عند ُعقر حوç أذود ا¥اس عنه ((:  �رسول اهللا  قال: قال  � وأخرج أºد R مسنده عن ثوبان 

وصنعاء  ىفيه مïابان ؛ أحدهما من ورق ، واآلخر من ذهب ، مابk ب� صبو�نه s ألDبهم بعصاي ح� يرفñ عليهم
،  kهذا  من: ومكة ، أو قال أيلةأو ماب óمقا jعمانإ(( .  
ناحيتيه  إن أمامكم حوضا مابk (( :قال �عنهما ، عن رسول اهللا  عمر رð اهللا بناحه عن خرج مسلم R صحيأو 

ختالف ال االختالف ا، وهذا  � إ� غ} ذلك من األحاديث ال» حددت قدر حوض ا�À.  ))ح كما بk جرباء وأذر
ختالف R االد وا>قدير ، ال من ختالف ا>حديااهللا ؛ ألنه من  يوجب الضعف كما ذكر ذلك أهل العلم عليهم رºة

ëتلفة عن غ} واحد  ا ، و نما جاء R أحاديثضطرابً اب[ األمرين؛ ألن ذلك لم يقع R حديث واحد فيعد  الرواية ، وفرق
 Àن ا�Óوض �  من الصحابة، وuقوم ا gم، ويفهم السائل  يمثل لÃسب ما يعلم ا�ت£.  

 ºر Àهيقول القرط R �ختالف، اضطراب وااس R هذه ا>حديدات R أحاديث اuوض ظن بعض ا� :  ا>ذكرةاهللا تعا
ا � طائفة بما ا�ختلفة؛ ëاطبً  £ديث اuوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك األلفاظ �Èدث ا�À  وليس كذلك ؛ و نما

من صنعاء إ� عدن ؛ ألنهم : اnمن وجرباء  وألهل  حما ب[ أذر: الشام ~نت تعرف من مسافات مواضعها ؛ فيقول ألهل
كب} متسع ا�وانب  حوض أنه:مس}ة شهر ، وا�ع« ا�قصود : وتارة أخرى يقدر بالزمان ، فيقول . وهكذا  يعرفون هذا ،

ختالف ال إذا هذا اال.� قوم با�هة ال» يعرفونها  فخاطبوالزوايا، ف�ن ذلك £سب من حüه Ìن يعرف تلك ا�هات؛ 
يمثل لg قوم  �ختالف من جنس ما ~ن ا�À ضطراب فيها ، و نما هذا االيوجب اال الضعف R األحاديث ، واليوجب 

آخر يعرف ا>حديد من ويعرف ا>حديد من الرياض إ� جدة،  إذا ~ن إنسان.  �بما يعرفونه ، وهذا من حسن تعليمه 
 من اuكمة أن تمثل لg قوم بما يعلمون ؛ ال أن فإن ورك ،من واشنطن إ� نيوي يعرف ا>حديدعمان إ� القاهرة، وآخر

ا�يدة R ا>عليم ، فإن األسلوب ا�يد  تمثل çم بما ال يعلمون ، أي تذكر çم شيئا ال يعلمونه ، فليس هذا من األساnب
 .إ� غ} ذلك ،ممسافاتهمن من ëاطبة � قوم بما يعلمونه من حاçم و �~ن عليه ا�À  واألسلوب اuسن هو ما
ثابت باuديث الصحيح؛ فال  ليس R ذكر ا�سافة القليلة ما يدفع ا�سافة الكث}ة، فاألك0 :يقول بعض أهل العلم

ال معارضة بينهما؛ ألن : سافة طويلة، فيقولون�جاء بعده ذكر  سافة قليلة، ثم�أنه إذا جاء عندنا ذكر  :يع� .معارضة
إنه : وجدة، ثم قلت مثال ما ب[ الرياض إن مدينة كذا وcذا هو: فة الكث}ة، فإذا قلت مثالاا�س داخلة R ا�سافة القليلة
ختالف، هنا ا�سافة متساوية، لكن اضطراب وال اجدة، فحينئذ ال يكون R هذا  ومدينة أخرى تعادل ما ب[ الرياض

ذكر شيئا  �ا�À  –األحاديث  اTي معنا هنا R هذهمثل اuوض  -~ن عندنا مسافة قليلة ثم ذكرت �ا مسافة كب}ة  إذا
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ما فيه  فإن هذا ال ين, شيئًا فيه مسافة بعيدة �فإذا ذكر ا�À  مسافة بعيدة؛شيئًا فيه  �مسافة قليلة ثم ذكر ا�À فيه 
  . ؛ ألنها داخلة فيه قليلةمسافة 

فقد عهد R ا�اس من يقطع مسافة ع�ة أيام  rعة الس} وعدمها؛ ختالف مالحظةسبب اال: يقول بعض أهل العلمف
وآخر يقطعها R  ا�اس مسافة الع�ة أيام عند غ}ه يقطعها R مس}ة ثالثة أيام، ضوأقل، يع� بع R ثالثة أيام وأك0

  فمنعتبار أحوال ا�اس R قطعهم للس}اذكر هذا ب �ا�À ف :يقولون. مس}ة ñسة أيام، وآخر يقطعها R مس}ة يوم[
ختالف إنما هو R أيام، فاال ع�ة أيام R ع�ة أيام، ا�سافة � مسافة من يقطع مس}ة ع�ة أيام R ثالثة يقطع مسافة

 .مالحظة س} ال�عة وعدمها

�   ؟  �هل لÃ ن× حوض ، أو أن هذا خاص با¥× : مسالة أخرى و� أنتقل بعد هذا إ
 ((: الأنه ق �R اuديث عن رسول اهللا  جاء

ً
ا، و�� أرجو اهللا أن أكون يتباهون أيهم أك¶ واردً  ، و�نهمإن لÃ ن× حوضا

 الشيخ األ5اû رºه اهللا تعا� ، فدل هذا اuديث \ أن لg نÀ من األنبياء عليهم وهذا اuديث صححه .))اك¶هم واردً أ

ص بهذا و ن ~ن لg نÀ من خُ  � ا، فا�Àم واردً وأك0ه هو أك·هم �ا، وأن أÌهم ترده، لكن حوض ا�À السالم حوًض 
 حوض األنبياء عليه الصالة والسالم

ً
 نتهينا من مسألة أو موضوع اuوض اTي نسأل اهللا تعا� أناوبهذا نكون قد . ا

  . اها أبدً دمأ بعظ�علنا Ìن يرده R عرصات يوم القيامة، وي�ب منه Ùبة ال ي

  .الشفاعة :وهو موضوع ننتقل بعد هذا إ� موضوع آخر

واحد، وثالثة، وñسة، : خالف الوتر؛ فالوتر  عالواحد، فالشف هو ا، والوترا أي زوجً الوتر شفعً  من جعل :الشفاعة ¾ اللغة
، فيكون زوًجا عندك أحد ع� فتشفعه –مثال  - � غ} ذلك، والشفع هو الزوج، فإذا ~نإوأحد ع�،  وسبعة، وتسعة،

وأردت أن  اإذا ~ن عندك واحدً . فيكون ع�ة اا؛ فزد عليه واحدً شفعً  ن عندك تسعة وأردت أن )علهع�، فإن ~ ث�ا
  . اا فيكون حينئذ شفعً واحدً  تشفعه، فتجعل معه

غ} R جلب مصلحة أو دفع مüة  أي تتوسط لغ}ك ل- لا>وسط ل سؤال اG} للغ} أوف�  :صطالحوأما الشفاعة ¾ اال
  . عنه مüة، فهذه � الشفاعة  حة أو >دفع)لب � مصل

عتد ي ، وÕ إ³اع ا�سلم[، إال من شذ منهم من أهل ا5دع اTين ال � الشفاعة ثابتة R كتاب اهللا تعا�، وÕ سنة رسو�
R أنواع اzالة \ الشفاعة ح[ نتÃم  وال ïالفهم R هذا ا5اب، وسيأÉ إن شاء اهللا معنا �ء من ا�صوص بوفاقهم

 . بإoدتها مرة أخرى الشفاعة، فال نذكرها هنا .ال نطيل

kنوع T شفاعة مثبتة /  �                       .شفاعة منفية /  . : الشفاعة جاءت ¾ كتاب اهللا.    
  ؟عارضةفهل هذه ا¥صوص مت ، أخرى إثبات للشفاعة أيضا فا�صوص القرآنية جاء فيها ن, للشفاعة، وجاء R نصوص

ثبَت النتفاء Ùطه، وا�ثبت منها إنما ن, ليست هذه ا�صوص متعارضة، و نما ا�ن, منها  :نقول 
ُ
الستيفاء Ùوطه وزوال أ

  : إن شاء اهللا تعا� ا�مع بينهماُهنا ا�صوص ا�افية وا�صوص ا�ثبتة ُعمé سأذكر  وسأذكر  موانعه،

  :ا¥صوص ا¥افية للشفاعة:أوال

ْزِي َغْفٌس َقْن َغْفٍس َشْيًئا َوال ُفْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوال  �:  جل وعال يقول اهللا
َ
õ ُهْم يؤخذ منها عدٌل وال َواَيُّقوا يَْوًما ال

ونَ  َناُكمْ � :ويقول تعا�  . �ُفْنَ�ُ
ْ
ا َرَزق نِْفُقوا ِمَمّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ

َّ
xَها ا ُفّ

َ
ùَِ ِمْن َقْبِل  يَا ك

ْ
ْن يَأ

َ
ٌة َوال َشَفاَعٌة َنْيٌع  الٌم يَوْ  أ

فِيِه َوال ُخلَّ
الُِمونَ  ²َفُِروَن ُهُم الَظّ

ْ
ِذُ  �" : يس " ويقول تعا� حاكيا عن صاحب  .�َوال

َّ
à

َ
ك
َ
َعِ¬ّ ُيْغِن  بúٍُِّ الإِْن يُرِْدِن الرÒََُّْن  ُدونِِه آلَِهةً ِمْن  أ
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ِيَن Ïََافُونَ �:  ويقول تعا� . ت فيها ن, للشفاعة فهذه اآليا . �َشَفاَقُتُهْم َشْيًئا َوال يُنِقُذونِ 
َّ

xنِذْر بِِه ا
َ
ن  وَأ

َ
ِِّهْم أ  َرب

َ
jِإ 

ْ
وا ُ)َْêُ

ن  لَْيَس لَُهم ُهْم َفَتُّقونَ ِمّ
َعلَّ

 َولَْهواً َوغَ � :ويقول تعا�  ، �ُدونِِه َوûٌِّ َوالَ َشِفيٌع لَّ
ً
 ِديَنُهْم لَِعبا

ْ
َُذوا

w
àِيَن ا

w
xْغَيا َوَذرِ ا ßÉََياةُ ا

ْ
dْيُهُم ا wر

ن تُبَْسَل َغْفٌس بَِما َكَسَبْت لَيَْس لََها ِمن ُدوِن اهللاr َوüûِ َوالَ َشِفيٌع َو�ِن َيْعِدْل wVُ عَ 
َ
ْر بِِه أ

r
ِيَن َوَذك

w
xْولَـئَِك ا

ُ
ْدٍل الw يُْؤَخْذ ِمْنَها أ

 ِÒَ ْن rَاٌب مéَ لَُهْم 
ْ
 بَِما َكَسُبوا

ْ
بِْسلُوا

ُ
 يَْكُفُرونَ أ

ْ
sٌِم بَِما oَنُوا

َ
  . �يٍم َوَعَذاٌب أ

  �ءِ ُشَفَعاُؤنَاِمْن  َويَْعُبُدونَ �: ويقول تعا
َ

 َفْنَفُعُهْم َويَُقولُوَن َهُؤال
َ

ُهْم َوال ُّúَُي 
َ

 ِعْنَد  ُدوِن اهللاrَ َما ال
َ

ُِّئوَن اهللاwَ بَِما ال تُنَب
َ
اهللاrَ قُْل أ

َماَواِ¾  َفْعلَمُ   الَسّ
َ

ونَ ِ¾  ِت َوال
ُ
ا يُْ(ِ{  َقَمّ

َ
jْرِض ُسْبَحانَُه َوَيَعا

َ ْ
  . �... األ

  . � وال صديق Òيم فما¥ا من شافعk �: ا عن أهل ا�ار ويقول تعا� حاكيً  
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما ِ¾ ِستwةِ � :ويقول جل وعال  

َ ْ
َماَواِت َواأل wِي َخلََق الس

w
xا ُwاهللا  wاٍم ُعمwي

َ
َعْرِش َما لَُكْم ِمْن ُدونِِه ِمن ك

ْ
 ال

َ
Tَ اْسَتَوى

 þûُِرونَ  َو
w
 َيَتَذك

َ
فَال

َ
 َشِفيٍع أ

َ
  �،  � َوال

َ
َولَْو oَنُوا ال

َ
َُذوا ِمْن ُدوِن اهللاwِ ُشَفَعاَء قُْل أ wàِم ا

َ
 َفْعِقلُونَ  أ

َ
wِ  � .  �َفْملُِكوَن َشْيًئا َوال قُْل ِهللا

َفاَعُة mَِيًعا wالش  ُ
َ
S ْرِض

َ ْ
َماَواِت َواأل wُك الس

ْ
ِْه تُرَْجُعونَ   ُمل

َ
sَِزِفَةِ  �: وعال  ويقول جل ، �ُعَمّ إ

ْ
نِْذْرُهْم يَْوَم اآل

َ
َى وَأ َÉ ُقلُوُب

ْ
 إِِذ ال

 َkِظِمoَ ََناِجِر
ْ
dَشِفيعٍ  ا 

َ
الِِمkَ ِمْن Òَِيٍم َوال wُفَطاعُ  َما لِلظ � .  

 .lموع هذه اآليات نفت الشافع ونفت الشفاعة :اللشفاعة؛ إذً  يات ال» قبلها فيها ن,ن, للشفيع، واآل افهذه اآليات فيه

نِهِ َمْن �: يقول تعا�   :ة للشفاعةتا�ثب صوصا¥ :ثانيا 
ْ
 بِإِذ

َّ
ِي يَْشَفُع ِعْنَدهُ إِال

َّ
xتثناء ف�ن ساستفهام جاء بعده اهذا  . �َذا ا

نِهِ ِمن َنْعِد  إِالَّ  َشِفيٍع ِمن  َما�: ويقول جل وعال . مثبتة
ْ
فهذا ن, ألن يكون أحد يشفع إال بإذنه ، فأثبت الشافع بإذنه ،  �إِذ

  .إذنه  ونù الشافع بغ}
  َفْعلَمُ � :ويقول جل وعال  

َّ
 يَْشَفُعوَن إِال

َ
َفُهْم َوال

ْ
يِْديِهْم َوَما َخل

َ
ْن  اْرتñََ َوُهملَِمِن  َما َنkَْ أ فنù .  �َخْشيَتِِه ُمْشِفُقونَ ِمّ

  . وعال  الشفاعة عمن لم يرتضه جل وعال وأثبتها �ن رضيه جل
 � يَْوَمئٍِذ �: ويقول تعا

ً
ْصَواُت لِلرÒْwَِن فَال تَْسَمُع إِالw َهْمسا

َ
ُ وََخَشَعْت األ

َ
S اِ� ال ِعَوَج wÉبُِعوَن اwيَْوَمئٍِذ يَت wَفاَعُة إِال wال تَنَفُع الش

ُ ال
َ
S ِذَن

َ
ُ قَْوالً َمْن أ

َ
S َçَُِن َوَرÒْwِينَ �: جل وعال  ويقول ،�ر

َّ
xيَْدُعوَن ِمْن  َوال َفْملُِك ا 

َّ
َفاَعَة إِال َِقّ َوُهْم َمْن  ُدونِِه الَشّ ْdَشِهَد بِا

َمـاـوَاِت �: جل وعال  ويقول.  � َفْعلَُمونَ  wْم ِمْن َملٍَك ِ¾ الس
َ
 ُيْغِ¬ َشَفـاَقُتُهْم َشْيًئا َو{

َ
ِ  ال َذَن اهللاwُ لَِمْن يََشاُء إ

ْ
ْن يَأ

َ
 ِمْن َنْعِد أ

w
ال

  .فهذه اآليات أثبت اهللا جل وعال فيها الشفاعة . �َويَْرَ� 
  اآليات ا�ثبتة للشفاعة معارضة لآليات ا¥افية ؟ فهل هذه 

بغ}  لب من غ} اهللا، أومعارضة لآليات ا�افية، فالشفاعة ا�نفية � الشفاعة ال» تط ليست هذه اآليات ا�ثبتة :نقول
ا، فال بد من Èقق هذا األمر، أما الشفاعة من اهللا تعا� عن الشافع أو عن ا�شفوع � أو عنهما ³يعً  إذنه، أو بغ} ر�ً 

   .ا�ثبتة ف� ا�ستوفية لل�وط
jوط  واستمع إé ثبتة ا�ُ هذه الشفاعة :  

ا \ ا \ الشفاعة، أما إذا لم يكن قادرً الشافع قادرً   بد أن يكون، يع� الةعاقدرة الشافع \ الشف  :فال(ط األول
 كمن يطلب الشفاعة منه حينئذ ال تنفع إذا طلبت منه وهو غ} قادر \ الشفاعة، وهذ الشفاعة فإنها ال تطلب منه،

لسالم بعد موتهم، فهذه الصلوات وا األصنام أو من األوnاء من أصحاب القبور أو من الصاu[ أو من األنبياء عليهم
ُهْم َوال َفْنَفُعُهْم َويَُقولُوَن َهُؤالءِ ُشَفَعاُؤنَاِمْن  َويَْعُبُدونَ �: الشفاعة ال يقدر عليها هؤالء، يقول جل وعال ُّúََُما ال ي rَُدوِن اهللا 

تُنَبُِّئوَن اهللاwَ بَِما ال َفْعلَمُ ِعْنَد 
َ
َمَواِت َوالِ¾  اهللاrَ قُْل أ ونَ  ِ¾  الَسّ

ُ
ا يُْ(ِ{  َقَمّ

َ
jْرِض ُسْبَحانَُه َوَيَعا

َ
ال يعلمه اهللا تعا�  ما.  �األ
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َوال �: عليها، فحقيقته كأنه غ} موجود، يقول جل وعال  يقدر موجود، فليس بموجود، وهؤالء يطلبون هذه األشياء Ìن ال
ِيَن يَْدُعونَ 

َّ
xِمْن  َفْملُِك ا 

َّ
َفاَعَة إِال َِقّ َوُهْم َفْعلَُمونَ َمْن  ُدونِِه الَشّ ْdَشِهَد بِا� .  

 يَْسَمُعوا إِن �: Ìن ال يملكها وال يقدر عليها، يقول تعا�  فعلم من هذا أن طلب الشفاعة من األموات طلب 
َ

تَْدُعوُهْم ال
كُِكْم  ِقَياَمِة يَْكُفُروَن بِِ(ْ

ْ
ُِّئَك ُدَ;ءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا لَُكْم َويَْوَم ال  يُنَب

َ
قُِل �: وعال ويقول جل.  �َخبِ�ٍ مِْثُل  َوال

ِيَن زََقْمُتمْ 
َّ

xةٍ ِمْن  اْدُعوا ا َماَواِت َوالRِ  ُدوِن اهللاrَ ال َفْملُِكوَن ِمْثَقاَل َذَرّ ْرِض َوَما لَُهمْ Rِ  الَسّ
َ ْ
َفاَعُة *  َظِه�ٍ  من األ َوال َيْنَفُع الَشّ

ِذنَ 
َ
 لَِمْن أ

َّ
ُ  ِعْنَدهُ إِال

َ
S� .أوهم ، ال يملكها يكون \ الشفاعة، فإذا ~ن غ} قادر؛ كأن اال بد من أن يكون الشافع قادرً  إذا

  .oجزون عنها، فإنها حينئذ ال تطلب منهم
  األنبياء عليهم الصالة والسالم بعد موتهم ؟ فإن قيل هل تطلب الشفاعة من

  : سالم \ ثالثة أنواعالصالة وال طلب الشفاعة من األنبياء عليهم :نقول 

 َظلَُموا �: ؛ تطلب منه، ويقول اهللا جل وعال�ا�À  ~ن، كما جائز وهذاشفاعة تطلب منهم وهم أحياء ، :األول
ْ
غwُهْم إِذ

َ
َولَْو ك

 َwْغُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغَفُروا اهللا
َ
أي R حال حياتك، فحينئذ إذا : كوجاؤ ،�ِحيًما رَ  َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرwُسوُل لَوََجُدوا اهللاwَ تَوwابًا أ

  . طلبوها حال حياته فهذا أمر جائز

                            . éك أك� �رج من ا�لة وفهذا ال �وز ، وهطلبها منهم R القبور،  :ثانيا
س يستشفعون باألنبياء عليهم الصالة كما سيأÉ معنا أن ا�ا – فهذا الطلب جائزطلبها منهم بعد ا5عث والنشور،  :ثا4ا

  . تعا� Ùوط الشفاعة R اuلقة القادمة ولعلنا نستكمل إن شاء اهللا. والسالم

  )�(اdلقة 
ذكرنا R نهاية اuلقة ا�اضية Ùوط الشفاعة ا�ثبتة ال» مô اختَل Ùٌط منها أو انتù فإن الشفاعة تكون حينئٍذ منفية 

وقلنا بأن من ال يقدُر عليها كمن ال يملكها ال تُطلُب ، هذه ال�وط قدرة الشافع \ الشفاعة  وليست ُمثبتة وذكرنا من
  :أن األنبياء عليهم الصالةُ والسالم ¾ طلب الشفاعِة منهم �م أحواٌل ثالثة منه وذكرنا 

Îاُل األوdوهذا جائز، أن تُطلَب منهم وهم أحياء :ا  Àذلك  �كما ~ن يطلب من ا�.  
وcذلك من لم يمت  ال �وُز طلُب الشفاعِة منهمأن تُطلَب منهم وهم R ال·زخ وهم R قبورهم فإنها حينئٍذ  :اdال ا4انية

  .فإن اهللا جل وعال رفُعه حيًا فإنها ال تُطلُب منه بعد رفعه ، �كعي0 ابن مريم 
و األنبياء عليهم الصالُة والسالم يأتيهم ا�اس  جائزفإن هذا أن تُطلَب منهم بعد R يوم ا�u و النشور  :اdال ا4ا4ة

  .يستشفعون بهم R ذلك ا�وقف العظيم 
فإذا ~ن ا�شفوع � غ} مسلم فإن الشفاعَة ال )وز إال R ، إسالم ا�شفوِع �: من Ùوط الشفاعة ا�ثبتة ال(ط ا4ا�

 Àطالب وهذه خاصٌة  �حاٍل واحدة و� شفاعة ا� µلعمِه أ�فالشفاعة لل�فر ال ، به كما سيأÉ معنا إن شاء اهللا تعا
 من أن يكون ا�شفوع ُ� ُمسلًما يقول اهللا 

ً
الِِمkَ  �:وعال َجلé )وز، فالبد إذا wِيمٍ  ِمنْ  َما لِلظÒَ  

َ
  .�ýõفر �ُفَطاعُ  َشِفيعٍ  َوال

²َ  �: وعال  َجلé وا�راد بالظا�[ ُهنا ال�فرون كما قال اهللا 
ْ
الُِمونَ  ُهمُ  فُِرونَ َوال wا5قرة� الظ�Ò�.  

 ¾ jه اهللا تعاÒر 	يهFذكر : " ))شعب اإليمان((يقول ا R � لك مفتتح اآلية إذT فالظا�ون هاهنا هم ال�فرون ويشهد
منهم ينفعهم  ليس لثين ظلموا أنفسهم بال�ك باهللا من قريٍب : أي :ويقول ابن كث� رÒه اهللا تعاj ¾ تفس�ه". ال�فرين

 Àكما تقدم أبو طالب فإن ا� ]cيشفُع  �وال شفيٍع يشفُع فيهم بل قد تقّطعت بهم األسباب من � خ} ويُستث« من ا��



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- �� -  
 

ألµ طالب ليست شفاعة إخراج و إنما � شفاعة ¥فيف من العذاب و أما  �� حô يص} R ضحضاح من نار وشفاعتُه 
  .فاعَة ال تنفُع فيه سواًء ~نت شفاعة إخراج أو ~نت شفاعة ¥فيف من العذاب غ}ُه من ال�فرين فإن الش

ِي َذا َمن �: وعال  َجلé عندما قال ، اإلذُن للشافِع بأن يشفع  :ال(ط ا4الث
w

xِعْنَدهُ  يَْشَفعُ  ا  wنِهِ  إِال
ْ
  .�ÒÒا5قرة �بِإِذ

  .تكون شفاعتُه مردودة فال بد من اإلذن للشافع فإذا شفع بغ} إذن فإنُه حينئذ 
م�: وعال َجلé كما قال ، الرضا عن ا�شفوع �  :ال(ط الرابع

َ
لٍَك  مrن َو{ wَماَواِت  ِ¾  م wالس  

َ
  َشَفاَقُتُهمْ  ُيْغِ¬  ال

ً
  َشْيئا

w
 َنْعدِ  ِمن إِال

ن
َ
َذنَ  أ

ْ
 �: ويقول تعا� .  �Þا�جم � َويَْرَ�  يََشاءُ  لَِمن اهللاwُ  يَأ

َ
  يَْشَفُعونَ  َوال

w
   . �õاألنبياء � ... اْرتñََ  لَِمنِ  إِال

فهذه � Ùوط الشفاعة ا�ثبتة  فإذا انتÙ ùٌط من هذه ال�وط فإن الشفاعَة حينئذ تكون شفاعًة منفية وال تُقبل بل 
س أو شفاعُة فتب[ بهذا أن شفاعَة من تُطلُب منهم الشفاعة من ا��c[ وÚوهم غُ} نافعة، وشفاعُة ا�ا، تكون مردودة 

  . بعض ا�اس للم�c[ غُ} نافعة فالشفاعة البد أن تتوفر فيها هذه ال�وط 
  .وما يشارcُه فيه غ}هُ  �الشفاعُة ا�ثبتة أنواع وسنذكر هنا هذه األنواع ونب[ ما هو خاٌص  با�À :أنواع الشفاعُة ا�ثبتة 

ُل  wو
َ ْ
ُعْظَ
 عُة الشفا: من أنواع الشفاعة ا�ثبتة ا¥wْوُع األ

ْ
ال يشارcُه فيها أحد ف� خاصٌة  �وهذه الشفاعة خاصٌة با�À  ،ال

 عليها القرآن R قول اهللا ، به R ذلك ا�وقف العظيم
é
ْيلِ  َوِمنَ �: وعال َجلé وهذه الشفاعة دل

w
دْ  الل wَك  نَافِلَةً  بِهِ  َفَتَهج

w
 َعªَ  ل

ن
َ
  َربßَك  َفْبَعَثَك  أ

ً
ُْموداً  َمَقاما w� اء�rاإلèú  .ةßهذا ا�قام ، وداللة هذه اآلية ¨تملة فليست ب� R ألنُه قد اُختُِلَف
µِ ُهَرْيَرةَ هو ما أخرجه الشيخان R صحيحهما   :واsÉل ال�يح �ذه الشفاعة . ا�حمود اختالفًا كثً}ا

َ
Éَِ «: ، قَاَل �َقْن أ

ُ
أ

 ِéرَُسوُل اهللا�  
ً
ْ رُ بِلَْحٍم، فَ يوما

َ
nَِراُع،فَِع إ ËTنَْت ُيْعِجبُُه، َفنََهَس ِمنَْها َغْهَسًة،  ِه ِمنَْها اÓَُد (: َقاَل فَوrنَا َسي

َ
نَا  وÉ آدمأ

َ
ِقَياَمِة، أ

ْ
يَْوَم ال

ِقَياَمِة، َوَهْل تَْدُروَن لَِم َذلَِك ؟
ْ
دم يوم بأي �ء �ت سيد ا�اس يوم القيامة أو سيد وz آ:يع� -) َسيrُد ا¥wاِس يَْوَم ال

ِخِريَن ِ¾ َصِعيٍد  َواِحٍد يوم القيامة َ�َْمُع اهللاwُ (القيامة، 
ْ

لkَِ َواآل wو
َ ْ
ْمُس َفَيْبلُُغ فاأل wَوتَْدنُو الش ُ�ََ

ْ
Fاِ� َويَْنُفُذُهُم ا wÉيَْسَمُعُهُم ا

 يُِطيُقونَ 
َ

َكْرِب َما ال
ْ
َغمr َوال

ْ
 يُِطيُقونَ ( :هذا مفعوٌل به مقدم واالسم ا�وصول R قو� اُس َفيَبْلُُغ ا�é :  �، قو� )ا¥wاُس ِمَن ال

َ
 َما ال

 ، هذا هو الفاعل 
َ

 َيْنُظُروَن : َفَيُقوُل َنْعُض ا¥wاِس Fَِْعٍض  َتِملُوَن êَْ  َوَما ال
َ

ال
َ
 تََرْوَن َما قَْد بَلََغُكْم ؟ أ

َ
ال

َ
ْغُتْم فِيِه ؟ أ

َ
 تََرْوَن َما أ

َ
ال

َ
أ

 َربrُكْم ؟ َفَيُقوُل َنْعُض ا¥wاِس Fَِْعٍض َمْن يَْشَفُع لَُكْم 
َ

jِتُوَن آَدمَ  ائتوا: إ
ْ
بََ(ِ، َخلََقَك : َفَيُقولُونَ  � آَدُم، َفَيأ

ْ
بُو ال

َ
نَْت أ

َ
يَا آَدُم، أ

 rَرب 
َ

jَِا إ
َ
ئَِكَة فََسَجُدوا لََك، اْشَفْع ¥

َ
َمال

ْ
َمَر ال

َ
 تََرىاهللاwُ نَِيِدهِ، َوَغَفَخ فِيَك ِمْن ُروِحِه، وَأ

َ
ال

َ
 تََرى   َك، أ

َ
ال

َ
ُْن فِيِه ؟ أ َæ َما jَما قَْد إ

َْوَم َغَضًبا لَْم َفْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن َفْغَضَب َنْعَدهُ ِمْثلَُه، َو�ِنwُه َغهَ : �  بَلََغَنا ؟ َفَيُقوُل آَدمُ 
ْ
sقَْد َغِضَب ا rÁَر wاِ� َعِن إِن

َجَرةِ َفَعَصْيتُ  wتُوَن نُوًحا ْفِ� ، غَ هالش
ْ
 نُوٍح، َفَيأ

َ
jَِهُبوا إ

ْ
 َلْ�ِي، اذ

َ
jَِهُبوا إ

ْ
 : َفَيُقولُونَ   � َغْفِ�، اذ

َ
jُِسِل إßُل الر wو

َ
نَْت أ

َ
يَا نُوُح، أ

ُْن فِ  َæ َما 
َ

jِتََرى إ 
َ

ال
َ
 َربrَك، أ

َ
jَِا إ

َ
اَك اهللاwُ َقْبًدا َشُكوًرا، اْشَفْع ¥ wْرِض، وََسم

َ ْ
ْهِل األ

َ
 تََرى َما قَْد بَلََغَنا ؟ َفَيُقوُل أ

َ
ال

َ
إِنw َرrÁ : �م يِه؟ أ

َْوَم َغَضًبا لَْم َفْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن َفْغَضَب َنْعَدهُ ِمْثلَُه، َو�ِنwُه 
ْ
sَغْفِ� قد قَْد َغِضَب ا ،óِقَْو 

َ
Tَ نَْت ِ§ َدْعَوٌة َدَعْوُت بَِهاoَ

َهُبوا 
ْ
 إِبَْراِهيمَ َغْفِ�، اذ

َ
jَِهُبوا إ

ْ
 َلْ�ِي، اذ

َ
jِتُوَن إِبَْراِهيمَ  � إ

ْ
ْرِض، اْشَفْع : َفَيُقولُونَ   �َفَيأ

َ ْ
ْهِل األ

َ
نَْت نَِ×ß اهللاwِ وََخلِيلُُه ِمْن أ

َ
أ

 َربrَك،
َ

jَِا إ
َ
 تََرى ¥

َ
ال

َ
ُْن فِيِه ؟ أ

َ
æ َما 

َ
jِتََرى إ 

َ
ال

َ
 َما قَْد بَلََغَنا ؟ َفَيقُ  أ

َ
jَِْوَم َغَضًبا لَْم :  �وُل إِبَْراِهيمَ إ

ْ
sقَْد َغِضَب ا rÁَر wإِن

 
َ

 َلْ�ِي، َفْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َوال
َ

jَِهُبوا إ
ْ
َ́  َفْغَضَب َنْعَدهُ ِمْثلَُه، َوَذَكَر َكَذبَاتِِه، َغْفِ� َغْفِ�، اذ تُوَن ُمو

ْ
، َفَيأ َ́  ُمو

َ
jَِهُبوا إ

ْ
 اذ

نَْت َرُسوُل اهللاwِ، يَ : َفَيُقولُونَ :  �
َ
، أ َ́  تََرىفضلك ا ُمو

َ
ال

َ
 َربrَك، أ

َ
jَِا إ

َ
 ا¥wاِس، اْشَفْع ¥

َ
Tَ ِيِمِهتِِه َوبَِتْ

َ
ُْن  اهللاwُ بِرَِساال َæ َما 

َ
jِإ

 َ́  تََرى َما قَْد بَلََغَنا ؟ َفَيُقوُل لَُهْم ُمو
َ

ال
َ
َْومَ :  � فِيِه ؟ أ

ْ
sقَْد َغِضَب ا rÁَر wَغَضًبا لَْم َفْغَضْب َقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن َفْغَضَب َنْعَدهُ  إِن

 
ُ
ُت َغْفًسا لَْم أ

ْ
 َقَتل

r
 ِعيªَ ؤِمْثلَُه، َو�ِ�

َ
jَِهُبوا إ

ْ
تُوَن ِعيªَ   � َمْر بَِقْتلَِها، َغْفِ� َغْفِ�، اذ

ْ
نَْت : َفَيُقولُونَ    � َفَيأ

َ
يَا ِعيªَ أ
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ْمَت ا
w�ََو ِwَمْهِد،َرُسوُل اهللا

ْ
 َمْريََم َوُروٌح ِمْنُه، ¥wاَس ِ¾ ال

َ
jَِقاَها إ

ْ
ل
َ
 تََرى َما  َوَ�َِمُتُه أ

َ
ال

َ
ُْن فِيِه ؟ أ َæ تََرى َما 

َ
ال

َ
 َربrَك، أ

َ
jَِا إ

َ
فَاْشَفْع ¥

 ªََْوَم َغَضًبا لَْم َفْغَضْب : �  قَْد بَلََغَنا ؟ َفَيُقوُل لَُهْم ِعي
ْ
sقَْد َغِضَب ا rÁَر wَقْبلَُه ِمْثلَُه، َولَْن َفْغَضَب َنْعَدهُ ِمْثلَُه، َولَْم يَْذُكْر  إِن

ُ َذْغًبا،  َغْفِ� 
َ
S  ٍد wُ�َم 

َ
jَِهُبوا إ

ْ
 َلْ�ِي، اذ

َ
jَِهُبوا إ

ْ
فانظر إ� أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم كيَف أنهم  - ) �َغْفِ�، اذ

: قال -وعال وهو كونُه يشفع  َجلé فضًال من ربه  � ا�حمود اTي حصلُه ا�Àاعتذروا عن الشفاعة ثم انظر إ� هذا ا�قام 
تُوèِ،َفَيُقولُونَ (

ْ
نْبَِياءِ، : َفَيأ

َ ْ
نَْت َرُسوُل اهللاwِ، وََخاَيُم األ

َ
ُد، أ wويَا ُ�َم 

َ
jَِا إ

َ
َر، اْشَفْع ¥ wخ

َ
َم ِمْنُه َوَما تَأ wلََك َذْغَبَك، َما َيَقد ُwَلَفَر اهللا

 رَ 
َ
 تََرى َما قَْد بَلََغَنا ؟ فَأ

َ
ال

َ
ُْن فِيِه ؟ أ َæ َما 

َ
jِتََرى إ 

َ
ال

َ
، ُعمw َفْفَتُح اهللاwُ َعَ½w نطلُق بrَك، أ rÁَقُع َساِجًدا لَِر

َ
َعْرِش، فَأ

ْ
َْت ال َÔ ùِفَآ ،

ِهُمِ¬ ِمْن َ�َاِمِدهِ وَُحْسِن اw4َناءِ َعلَْيِه َشْيًئا لَْم َفْفَتْحهُ 
ْ
  َوُيل

َ
ْع، : َحٍد َقَبِ½، َفُيَقاُل أل wَسَك، َسْل ُيْعَطْه، اْشَفْع تَُشف

ْ
ُد، اْرَفْع َرأ wيَا ُ�َم

� ْرَفعُ فأ
ْ
قُوُل  َرأ

َ
ِ�،: فَأ wم

ُ
ِ� أ wم

ُ
ِ�، َفُيَقاُل  يَا َربr أ wم

ُ
ِ� أ wم

ُ
ُد،: يَا َربr أ wْدِخْل  يَا ُ�َم

َ
 ِحَساَب عَ اÖنَة أ

َ
تَِك َمْن ال wم

ُ
لَْيِه ِمَن ِمْن أ

íَُء ا¥wاِس فِيَما ِسو َéُ ِة، َوُهْمwَن
ْ
Öبَْواِب ا

َ
ْفَمِن ِمْن أ

َ ْ
َاِب األ

ْ
Fبَْواِب،ذلك  ىا

َ ْ
ِي َغْفِ� نَِيِدهِ،  ِمَن األ

w
xما وَا َ �ّ ِمْ�َاَقkِْ ِمْن الَنkَْ إّن�

َنwِة 
ْ
Öلَمَصارِيِع ا َkْْو َكَما َن

َ
َة َوَهَجَر، أ

w
َة َوُبْ�َىَكَما َنkَْ َمك

w
ْخرََجاُه Rِ .» َمك

َ
ِحيَحْ[ِ ((أ éََد )) الصºْ

َ
َِماِم أ

ْ
ْفُظ لِإل

é
  بَِمْعنَاُه، َوالل

إن هذه الشفاعة ليس فيها ذكٌر بأن : فإن قلت، ألهل ا�وقف  �ألهل ا�وقف شفاعة ا�À  �فهذه الشفاعة � شفاعة 
ِ�، يَا َربr : شفع فيها ألهل ا�وقف إنما قال �ا¥×  wم

ُ
ِ� أ wم

ُ
ِ�، َفُيَقاُل  أ wم

ُ
ِ� أ wم

ُ
ُد،: يَا َربr أ wْدِخْل  يَا ُ�َم

َ
 اÖنَة أ

َ
تَِك َمْن ال wم

ُ
ِمْن أ

عطيé الشفاعة ألو.ك يع�  � أن أهل العلم رºهم اهللا يقولون إن R هذا حذف يع� أن ا�À: فا�واب  ؟ ِحَساَب َعلَْيهِ 
ُ
أ

َع ، بعد ذلك ألمته  �À ألهل ا�وقف ثم شفع ا� Ëذلك ا�وقف  �فُشف R ]ل الشفاعة  العظ° و� ، الشفاعتnفهذا هو د
 Àخاصٌة با��  Àها ا�n؛ وذلك أنك كما سمعت أن األنبياء عليهم الصالةُ السالم يتأخرون عن هذه الشفاعة ويتقدم إ

ا ا�وقف العظيم وبهذه الشفاعة ال» فضلُه اهللا جل وعال بها ~ن سيد وz آدم وÓن سيد ا�اس يوم القيامة بهذ �فهو  �
  .\ سائر األنبياء وا�رسل[ عليهم الصالُة والسالم 

ودnل هذا ا�وع ما أخرجُه أبو داوَد R ُسننه وال9مذي R جامعه  الشفاعة ألهل الكبائر،: من أنواع الشفاعة  ا¥wْوُع اw4اِ� 
نَِس بِْن َمالٍِك  عن، و ابن ماجه R سننه

َ
ِ� « :أنُه قال �عن ا�À ، �أ wم

ُ
َكَبائِِر ِمْن أ

ْ
ْهِل ال

َ
أخَ· أنُه  �فا�À  ،»َشَفاَعِ� ِأل

مته
ُ
 � عن ا�À �وأخرج أبو داود R ُسنَنِه وال9مذي R جامعه من حديث عمران بن حص[ ، يشفع ألهل الكبائر من أ

م� من ا¥ا« :قال
ُ
وأخرَج ، هذا حديٌث حسٌن صحيح : قال ال9مذي، » يسمون جهّنميون َشَفاَعِ� ر بsخرجن قوٌم من أ

أما أهل ا¥ارِ اxين هم أهلها فإنهم ال يموتون فيها وال  «أنه قال �عن ا�À  �مسلم R صحيحه عن أµ سعيد اGُدري 
ذن بالشفاعة ف�ء بهمفأماتهم إماتة ح�، ¦طاياهم:أو قال،êيون ولكن ناٌس أصابتهم ا¥ار بذنوبهم

ُ
 أ
ً
  إذا oنوا فحما

    »ضبائر ضبائر فبثوا \ أنهار ا�نة ثم قيل يا أهل ا�نة أفيضوا عليهم فينبتون نبات اuّبِة تكون º Rيل السيل 
اoت يع� أن هذه ليست من الشف بل ي({ُه فيها غ�هُ  � الشفاعة ألهل الكبائر ال Ïتُص بها ا¥×وهذه الشفاعة و� 

 Àاصة با�Gُه فيها غ}هُ  �اcت ال» يُشارoو إنما � من الشفا.  
 Àل \ أن هذه الشفاعة ليست خاصة با�nzدري : �اGسعيد ا µصحيحه عن أ R أن ناًسا ¾ � :ما أخرجه مسلم

هل تضارون ¾ رؤية الشمس : "نعم، قال(  : �هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول اهللا  :يا رسول اهللا: قالوا �زمن ا¥× 
ال يا رسول اهللا : قالوا" بالظه�ة صحًوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون ¾ رؤية القمر sلة اFدر صحًوا ليس فيها سحاب؟

: ما تضارون ¾ رؤية اهللا تبارك وتعاj يوم القيامة إال كما تضارون ¾ رؤية أحدهما، إذا oن يوم القيامة أذwن مؤذrن: "قال .
sت±بع V أمة ما oنت تعبد، فال يب� من oن يعبد غ� اهللا سبحانه من األصنام واألنصاب إال يتساقطون ¾ ا¥ار ح� إذا 
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ِ أهل الكتاب، فيد� اsهود فيقال �ملم يبق إال من oن يع
wكنا نعبد : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: بد اهللا من بر وفاجر وُل�

أال : عطشنا يا رب فاسقنا، فيشار إsهم:كذبتم ما اàذ اهللا من صاحبة وال وÉ، فماذا تبغون؟ قالوا : عزيًرا ابن اهللا، فيقال
ما كنتم :بعضها بعًضا، فيتساقطون ¾ ا¥ار، ثم يد� ا¥صارى، فيقال �م تردون؟ فيح(ون إj ا¥ار كأنها fاب êطم 

ماذا تبغون؟ : كذبتم، ما اàذ اهللا من صاحبة وال وÉ، فيقال �م: كنا نعبد ا�سيح ابن اهللا، فيقال �م: تعبدون ؟ قالوا
جهنم كأنها fاب êطم بعضها بعًضا، أال تردون؟ فيح(ون إj : فيشار إsهم: فاسقنا، قال! عطشنا يا ربنا: فيقولون

فيتساقطون ¾ ا¥ار، ح� إذا لم يبق  إال من oن يعبد اهللا تعاj من بر و فاجر أتاهم رب العا�k سبحانه وتعاj ¾ أد� 
يا أفقر ما كنا فارقنا ا¥اس ¾ اÉن! يا ربنا: تتبع V أمة ما oنت تعبد، قالوا! فماذا تنتظرون: صورة من ال� رأوه فيها، قال
ا -نعوذ باهللا منك، ال ن(ك باهللا شيًئا : أنا ربكم، فيقولون: إsهم، ولم نصاحبهم، فيقول

ً
ح� إن بعضهم  -مرتk أو ثالث

فيكشف عن ساٍق فال يب� من oن يسجُد ، نعم: هل بينكم وبينُه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون : ²sد أن ينقلب، فيقول
إال أذن اهللا S بالسجود، وال يب� من oن يسجُد اتقاًء و رياًء إال جعل اهللا ظهرهُ طبقًة واحدة *ما أراد  هللا من تلقاء نفسه

أنت : فيقولون ، أنا ربكم: فقال ، أن يسجد خرT w قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد Ôول ¾ صورته ال� رأوه فيها أوَل مرة
دحض : يا رسول اهللا وما ا�Ö ؟ قال: ا� سلم سلم، قيل: فاعة، ويقولونثم يúب اT �Ö جهنم، وÔل الش، ربنا

السعدان، فيمر ا�ؤمنون كطرف العk، : مزلة، فيه خطاطيف و�sب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة، يقال �ا
م، و�دوش مرسل، ومكدوس ¾ نار

ّ
، ح� إذا خلص جهنم وíل�ق، وíلريح، وíلط�، و{أجاويد ا»يل والرíب، فناج مسل

ما من أحٍد منكم بأشدw مناشدةً هللا ¾ استيفاء اdق، من ا�ؤمنk هللا يوم القيامة ! ا�ؤمنون من ا¥ار، فو اxي نف� بيده
فتحرُم  -أخرجوا من عرفتم : oنوا يصومون معنا ويصلون وêجون، فيقال �م، ربنا : يقولون، إلخوانهم اxين ¾ ا¥ار

 T ر{بتيه  -ا¥ارصورهم jنصف ساقيه و إ jكث�ًا قد أخذت ا¥ار إ 
ً
ما ب	 فيها أحد ! ربنا: ثم يقولون. فيْخرُُجوَن خلقا

 كث�ًا ، ارجعوا، فما وجدتم ¾ قلبه مثقال دينار من خ� فأخرجوه : فيقول . �ن أمرتنا به 
ً
: ثم يقولون، فيخرجون خلقا

، فمن وجدتم ¾ قلبه مثقال نصف دينار من خ� فأخرجوه، ارجعوا: ثم يقول . بهلم نذر فيها أحًدا �ن أمرتنا ! ربنا
 كث�اً 

ً
ارجعوا فمن وجدتم ¾ قلبه مثقال ذرة : ثم يقول ، لم نذر فيها أحد �ن أمرتنا أحًدا ! ربنا: ثم يقولون، فيخرجون خلقا

 كث�اً ، من خ� فأخرجوه
ً
إن لم تصدقو� : وÓن أبو سعيد اGدري يقول. »ا خ�ًاربنا لم نذر فيه: ثم يقولون، فيخرجون خلقا

ةٍ  ِمْثَقاَل  َفْظلِمُ  الَ  اهللاw  إِنw �: بهذا اuديث فاقرؤوا إن شئتم  wنْهُ  ِمن َوُيْؤتِ  يَُضاِعْفَها َحَسَنةً  تَُك  َو�ِن َذر ُ
w

É  ًْجرا
َ
 أ

 
ً
ن وشفع ا�ؤمنون، ولم يبَق إال أرحم الراkÒ، فيقبض شفعت ا�الئكُة وشفع ا¥بيو« : فيقول اهللا تعا�  ،�þالنساء�َعِظيما

، قبضة من ا¥ار فيخرُج منها قوًما لم يعملوا خ�ًا قط، قد ;دوا Òِاًما فيلقيهم ¾ نهٍر ¾ أفواه اÖنة يقال S نهر اdياة
صيفر و ما يك: فيخرجون كما àرُج اdبُة ¾ Òيل السيل، أال ترونها تكون إj اdجر أو إj الشجر

ُ
ون إj الشمِس أ

خيú، وما يكون منها إj الظل يكوُن أبيض؟
ُ
  ".كأنك كنت تر3 با5ادية ! يا رسول اهللا: فقالوا، » أ

فهذا اuديث فيه شفاعة ا�ؤمن[ إلخوانهم ا�ؤمن[ اTين دخلوا ا�ار وهم أهل الكبائر فإنهم يشفعون فيهم حô إنهم 
فهذا دnٌل \ أن هذه الشفاعة شفاعٌة يُشارُك فيها األنبياء غ}هم من ، ُل ذرة من خ} ليشفعون فيمن ~ن R قلبه مثقا
  .األوnاء والصاu[ وا�ؤمن[ 

  )�(اdلقة 
تكلمنا R ا�حا¿ة السابقة عن الشفاعة ا�نفية وعن الشفاعة ا�ثبتة وعن �ء من أنوع الشفاعة ا�ثبتة وتكلمنا عن 
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ال يشارcه فيها أحد غ}ه حô  األنبياء عليهم الصالة والسالم ثم ذكرنا � أنها خاصة با�À الشفاعة العظ° وقلنا 
 Àل الطويل  �الشفاعة ألهل الكبائر وقلنا الشفاعة ألهل الكبائر ليست خاصة با�nzه فيها غ}ه وذكرنا اcإنما يشار

 نذكر R هذه ، انهم ا�ؤمن[ اTين دخلوا ا�اراTي أخرجه مسلم رºه اهللا R صحيحه وفيه شفاعة ا�ؤمن[ إلخو
ً
أيضا

 ما أخرجه ا5خاري R صحيحه عن أµ هريرة 
ً
من أسعد ا�اس ! يا رسول اهللا: قيل: أنه قال �اuلقة من األدلة أيضا

ك؛ �ا رأيت لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسأل¬ عن هذا اdديث أحد أول من((: �بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اهللا 
 من قلبه أو نفسه: من حرصك T اdديث، أسعد ا¥اس بشفاع� يوم القيامة من قال

ً
  )). ال � إال اهللا خالصا

: ماذا رد إsك ربك ¾ الشفاعة ؟ ، فقال  �سألت رسول اهللا :(( قال  �وأخرج اإلمام أºد R مسنده عن أµ هريرة  
ل من يسأل¬ عن ذلك من أم�؛ �ا رأيت من حرصك T العلم، واxي نفس واxي نفس �مد بيده لقد ظننت أنك أو

 
ً
�مد بيده ما يهم¬ T انقضاضهم T أبوب اÖنة أهم عندي من تمام الشفاعة وشفاع� �ن شهد أن ال آS إال اهللا �لصا

 \ ذلك ألن أهل الكبائر من ³لة وهذان اuديثان و ن لم يكونا �ß[ فإنهما دال[.) يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه
  ا�سلم[ ، 

وهذا ا�وع من أنوع الشفاعة أثبتها سلف هذه األمة من الصحابة وا>ابع[ وأئمة ا�ذاهب وأهل اuديث وغ}هم، 
 Àأثبتوا هذا؛ ألن نبيهم  �فالسلف من صحابة ا�� ùمن ا>ابع[ ومن أهل العل أخ·هم بهذا، واقت ùم أثرهم من اقت

يقول شيخ . ومن أهل اuديث وخالف R ذلك Ùذمة من أهل ا5دع وهم ا�عªلة ومن أخذ بمذهبهم من الطوائف األخرى
�، وقد اتفق عليها السلف  �إن أحاديث الشفاعة ألهل الكبائر ثابتة متواترة عن ا�À : " اإلسالم ابن تيمية رºه اهللا تعا

�سلم[، و نما نازع R ذلك أهل ا5دع من اGوارج وا�عªلة وÚوهم وال يبR 4 من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة ا
  .ا�ار أحد R قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل 	هم Hرجون من ا�ار ويدخلون ا�نة 

 Àلة ومن تبعهم من الطوائف وا�ذاهب األخرى أخذوا بهذا القول أخذوا بن, شفاعة ا�ªوارج وا�عGاعة غ}ه وشف �فا
ألهل الكبائر و استدلوا \ هذا بأدلة من القرآن الكريم ظنوها أدلة çم \ مذهبهم واuقيقة أنها ليست دnًال çم إنما � 

  :دnل عليهم فمن هذه األدلة
ْزِي َغْفٌس َقْن َغْفٍس �قو� تعا�  :اsÉل األول 

َ
õ ِمْنَها َعْدٌل َوال ُهْم يُْؤَخُذ  َها َشَفاَعٌة َوالَوال ُفْقَبُل ِمنْ  َشْيًئا َواَيُّقوا يَْوًما ال

ونَ     �)�õ( يُنَ�ُ
  -:استدلوا بهذه اآلية T ما ذهبوا إsه من وجهk هؤالء 

هو أن اهللا تعا� أخ· أن ال Èمل نفس عن نفس شيئًا من اآلثام وال تؤثر R إسقاط العقاب عنها، ولو  :الوجه األول •
، وهذا يناقض ما دلت عليه اآلية بزعمهم أثرت الشفاعة R إسقاط 

ً
يع� ، العذاب ل�ن قد أجزت نفس عن نفس شيئا

 من اآلثام وال تؤثر R : يقولون
ً
 وال Èمل نفس عن نفس شيئا

ً
إن اهللا جل وعال أخ· أنه ال )زي نفس عن نفس شيئا

عة غ}هم من األوnاء والصاu[ نافعة إسقاط العقاب عنها فلو ~نت شفاعة األنبياء عليهم الصالة والسالم أو شفا
 واهللا جل وعال نù ذلك و ن ~ن نù ذلك وجب الوقوف عند ما نفاه و ال 

ً
ل�نت قد أثرت وأجزت نفس عن نفس شيئا

  .نكون \ هذا مناقض[ �ا دلت عليه اآلية هذا هو الوجه األول من وجوه االستدالل عندهم
ت R اآلية نكرة R سياق ا�, فتعم ³يع أنوع الشفاعة معلوم أن ا�كرة إذا جاءت قالوا أن شفاعة جاء :الوجه ا4ا� •

ْزِي َغْفٌس َقْن َغْفٍس  �R سياق ا�, أنها من صيغ العموم قالوا وشفاعة هنا جاءت ن, 
َ
õ 

َ
  َواَيُّقوا يَْوًما ال

َ
 تْقَبُل  َشْيًئا َوال
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  .جاءت نكرة فدل هذا \ العموم �شفاعة�ن, و �ال تقبل�فهنا قال  � ِمْنَها َشَفاَعةٌ 
ونَ �: إن اهللا تعا� أخ· أنهم ال ين�ون بشفاعة وال بغ}ها؛ ألنه قال: قالوا :الوجه ا4الث • ولو ~ن ¨مد   �َوال ُهْم يُنَ�ُ
 çم وهذا خالف اآلية   �

ً
 ألحد من العصاة ل�ن نا�ا

ً
  .شفيعا

و أخذوها كما يزعمون من اآلية، يزعمون أنها دالة \ ما ذهبوا إnه هذه � اhالث حجج أو ثالث أوجه جعلوها أ
  :أوجه الرد T أوجه استدال�موا�واب عن هذا االستدالل من وجوه ذكرنا أوجه استدالçم اآلن نذكر 

ادة ا�نافع ألنه ال �وز أن يكون ا�راد من اآلية ن, الشفاعة R زي:" يقول الرازي رºه اهللا R تفس}ه  :الوجه األول •
تعا� حذر من ذلك اnوم بأنه ال تنفع فيه شفاعة وليس ßصل ا>حذير إذا رجع ن, الشفاعة إ� Èصيل زيادة ا�فع ألن 

 ال أزيد فيه منافع مستحق " عدم حصول زيادة ا�فع ليس فيه خطر وال ¿ر يب[ ذلك أنه تعا� لو أنه قال 
ً
اتقوا يوما

 �ستحق العقاب بشفاعة شفيع " ßصل Tلك زجر للمعا5 ولو قال  لم" hواب بشفاعة أحد
ً
 ال أسقط فيه عقابا

ً
اتقوا يوما

 عن ا�عا5
ً
فثبت أن ا�قصود من اآلية ن, تأث} الشفاعة R إسقاط العقاب ال ن, تأث}ها R زيادة ا�نافع "~ن ذلك زجرا

تأث}ها R إسقاط العقاب، هذا إذا قلنا بأن هذه الشفاعة ليست خاصة يع� � لم تنِف تأث}ها R زيادة ا�نافع إنما نفت 
  .   ليست منتفية عن الكفار فقط

وهو أن هذه اآلية و ن ~ن ظاهرها العموم إال أنها ëصوصة بالكفار فحينئذ تكون هذه الشفاعة çا  :الوجه ا4ا�  •
فة واحدة وهم ا�ؤمنون، أما الطائفة األخرى وهم الكفار تأث} R إسقاط العقاب لكن تأث}ها R إسقاط العقاب عن طائ

فإنها ال تنفع فيهم، فيكون تأث}ها R إسقاط العقاب وcذلك R ¥فيف العقاب عن ا�ؤمن[ خاصة، يب[ أن هذه اآلية 
  -:األمور اآلتيةو ن ~ن ظاهرها العموم إال أنها ëصوصة بالكفار يب[ هذا 

ý .م :  سبب نزول هذه اآليةç ين زعموا أن آباءهم يشفعونTهود اnا R فهذه اآلية نزلت. 
الشفاعة R زيادة اhواب إذا قال R الشفاعة R : ،فا�عªلة و اGوارج ومن وافقهم  قالوا هو إلزام للمع�لة ومن وافقهم. �

نقضوا قوçم فدل \ أنهم يوافقوننا  زيادة اhواب أليس ينقضون قوçم بأن هذه الشفاعة غ} مؤثرة ا5تة يكونون بهذا قد
 .R أن هذه اآلية إنما � من العام ا�خصوص 

�. Àعموم هذه اآلية   �أن الشفاعة العظ° للن R وارج ولم يدخلوهاGلة واªوافقت عليها ا�ع. 
أµ حاتم عن السدي R أن هذه اآلية إنما � R حق الكفار أخرج ابن  :الوجه ا4الث من أوجه الرد T استدالالتهم •

، فن, الشفاعة إنما هو عن الكفار وليس عن :(هذه اآلية أنه قال
ً
ال تغ� نفس مؤمنة عن نفس ~فرة من ا�نفعة شيئا

  ).أهل الكبائر
نِْذْرُهْم يَْوَم ا �استدلوا بقول اهللا تعا� : للمخالف[ وهم اGوارج وا�عªلة ومن أخذ بمذهبهم : اsÉل ا4ا�

َ
زِفَةِ وَأ

ْ
إِِذ  آل

ُقلُوُب 
ْ
ى  ال َ َÉَما kَِظِمoَ ََناِجِر

ْ
dِمْن  ا kَالِِم   .  ]ýõ :�فر[  �Òَِيٍم َوال َشِفيٍع ُفَطاعُ لِلَظّ

أن اهللا تعا� نù عن الظا�[ وجود صديق ºيم أو شفيع يشفع çم أو وجود شفيع يشفع : ووجه االستدالل من هذه اآلية
  .فدل عموم هذه اآلية \ ن, الشفاعة çم  çم وصاحب الكب}ة ظالم

kواب عن استدال�م بهذه اآلية من وجهÖوا :-  
أن ا�راد بالظالم هنا هو ا��ك ال�فر وهذا منتفية عنه الشفاعة باالتفاق فالظالم هنا هو ال�فر وÚن  :الوجه األول  •

أي ليس اTين : ( يقول ابن كث} رºه اهللا. عة منتفية عنهمو ياهم و³يع ا�سلم[ ³يع أهل القبلة متفقون \ أن الشفا
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ظلموا أنفسهم بال�ك باهللا من قريب منهم ينفعهم أو شفيع يشفع çم بل قد تقطعت بهم األسباب من � خ} والظلم هنا 
 � قَاَل لُْقَماُن ِالبْنِِه َوُهوَ  �نظ} الظلم R قو� تعا

ْ
  ُنَ¬َّ  يَايَِعُظُه  َو�ِذ

َ
كَ ال ْ ٌم  تُْ(ِْك بِاهللاrَ إَِنّ الِ(ّ

ْ
َِظيمٌ علَُظل أن الظلم هنا  � �

الِِمkَ ِمنْ  َما �نض} الظلم هناك فقو�    .يع� ما لل�فرين اTي هو ظلم ال�ك � Òَِيٍم َوال َشِفيٍع ُفَطاعُ  لِلَظّ
 �اب الحظ قو� :الوجه ا4ا�  •

ً
 يطاع ولم ينِف شفيعا

ً
الِِمkَ ِمنْ  َما� : جل وعال أن اهللا تعا� نù شفيعا Òَِيٍم َوال  لِلَظّ

إنه شفيع �اب؛ ألن الطاعة تكون �ن هو أدÌ 6ن هو أ\، فمن هو أ\ يطيعه من هو أد6 منه، : ما قال � َشِفيٍع ُفَطاعُ 
هم، فاهللا جل وعال واهللا جل وعال ليس فوقه أحد، أما اإلجابة فإن اهللا جل وعال يستجيب لعباده وهو جل وعال أ\ من

 �اب، والشفيع ال يكون إال دون ا�شفوع إnه
ً
 يطاع ولم ينِف شفيعا

ً
 . نù شفيعا

هو اهللا جل وعال، والشفيع هم  من هو؟الشفيع ال يكون إال دون ا�شفوع إnه، ا�شفوع إnه هنا : ففرق ب[ األمرين
ðه هو اهللا األنبياء عليهم الصالة والسالم ومن أذن اهللا جل وعال ورnأن يشفع، فهم دون اهللا جل وعال فا�شفوع إ � 

والشافع والشفيع هم هؤالء الشفعاء فاهللا جل وعال يستجيب çم إذا طلبوا الشفاعة؛ لكنه ال يطيعهم؛ ألن اهللا جل وعال 
الِِمkَ ِمنْ  َما � :يقول  .� Òَِيٍم َوال َشِفيٍع ُفَطاعُ  لِلَظّ

َناُكمْ يا  �: عالقو� جل و : اsÉل ا4الث
ْ
ا َرَزق نِْفُقوا ِمَمّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ

َّ
xَها ا ُفّ

َ
ùَِ  ِمْن َقْبلِ  ك

ْ
ْن يَأ

َ
ٌة َوال  َنْيعٌ  ال يَْومٌ  أ

فِيِه َوال ُخلَّ
الُِمونَ  ²َفُِروَن ُهُم الَظّ

ْ
   )��Ò(سورة ا5قرة� َشَفاَعٌة َوال

ٌة َوال  َنْيعٌ  ال � :ن, الشفاoت بأrها؛ ألنه قالدعواهم أن ظاهر اآلية يقت� :ووجه االستدالل من هذه اآلية 
فِيِه َوال ُخلَّ

وشفاعة هنا نكرة جاءت R سياق ا�, فدلت هذه اآلية \ ن, عموم الشفاoت ومن ذلك الشفاعة ألهل  � َشَفاَعةٌ 
  . الكبائر

  -: واÖواب عن استدال�م بهذه اآلية من وجوه
موم هذه اآلية لg أنواع الشفاعة، بدnل إثباتهم للشفاعة العظ° والشفاعة لزيادة أنهم ال يقولون بع :الوجه األول  •

 يقولون بالشفاعة العظ° ويقولون بالشفاعة لزيادة اhواب وهم هنا احتجاجهم بهذه اآلية ينفون أي 
ً
اhواب فهم إذا

ال يقولون بذلك، فدل هذا \ أنهم ال  شفاعة يلزمهم أن تكون الشفاعة العظ° والشفاعة R زيادة اhواب منتفية وهم
  .يقولون بعموم هذه اآلية

أن هذه اآلية واردة R حق الكفار ا�تصف[ بالظلم \ اإلطالق ال \ أهل الظلم  :الوجه ا4ا� من أوجه الرد عليهم  •
ة oم وا�راد بها خاص، و نما وهذه اآلية ëرجها R الشفاع(  :يقول ابن جرير الط�ي رÒه اهللا ¾ تفس�ه. من ا�ؤمن[

معناه من قبل أن يأÉ يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة ألهل الكفر باهللا؛ ألن أهل والية اهللا واإليمان به يشفع بعضهم 
ٌة َوال َشَفاَعةٌ  {: قو�: إ� أن قال.. 5عض

²َ { :إنما هو ا�راد به أهل الكفر فثلك اتبع قو� ذلك}  َوال ُخلَّ
ْ
فُِروَن ُهُم َوال

الُِمونَ  فدل بذلك \ أن مع« ذلك حرمنا الكفار ا��ة من األخالء والشفاعة من األوnاء واألقرباء ولم نكن çم }  الَظّ
R فعلنا ذلك بهم ظا�[ إذ ~ن ذلك جزاء منا �ا سلف منهم بالكفر باهللا R اzنيا بل ال�فرون هم الظا�ون أنفسهم بما 

فابن جرير رºه اهللا يب[ R هذه اآلية أن ا�راد بن, الشفاعة هنا إنما . فعال ال» أوجبوا çا العقوبة من ربهمأتوا من األ
الُِمونَ { :� ن, الشفاعة عن أهل الكفر بدnل أنه قال ²َفُِروَن ُهُم الَظّ

ْ
أما الشفاعة ألهل اإليمان فإن هذه اآلية لم } ، َوال

بالظلم \ اإلطالق وهم الكفار؛ ألن أهل اإليمان ال يتصفون بالظلم \ اإلطالق و نما  تنفها و نما نفت ا�تصف[
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يكون فيهم ظلم كما يكون فيهم أيضاً معصية كما )تمع فيهم الطاعة وا�عصية و�تمع فيهم الكفر واإليمان و�تمع 
 .R حق الكفار  فيهم الظلم والعدل إ� غ} ذلك من األمور ال» ال تكون \ اإلطالق إال

َنا إِنََّك  �: قو� جل وعال : للمخالف[ من اGوارج وا�عªلة ومن وافقهم :اsÉل الرابع ْخَزْيَتُه َوَما َمن تُْدِخلِ  َرَبّ
َ
 ا¥َّاَر َفَقْد أ

الِِمkَ ِمنْ  نَصارٍ  لِلَظّ
َ
قيامة من نص} ين�ه من أن اهللا تعا� ب[ أنه ليس للظالم يوم ال :ووجه االستدالل من هذه اآلية .� أ

يشفع ألهل الكبائر من أمته ل�ن الفسقة منصورين؛ ألنهم إذا ¥لصوا بشفاعة الرسول    �اهللا وهذا oم و ن ~ن الرسول  
  . هذا هو وجه استدالçم من هذه اآلية. ا�هاية R ن�تهم من العذاب فقد بلغ الرسول  �

  -:واÖواب عن هذا االستدالل من وجوه 
R قو� من تدخل بمع« من  �أن هذا خاص بالكفار وهم ال Hرجون من ا�ار يقول أنس بن مالك  :وجه األول ال •

  .¥ت ويقول سعيد بن ا�سيب رºه اهللا اآلية جاءت خاصة R قوم ال Hرجون من ا�ار وهم الكفار 
ة أخرى وال تفيد أن الظالم ~فر ال يستحق أن هذه اآلية و ن ~ن ظاهرها العموم إال أنها خصصت بأدل :الوجه ا4ا� •

 .الشفاعة أبدا 
 أن هذه اآلية R عصاه  :الوجه ا4الث •

ً
م أن هذه اآلية R عصاة ا�وحدين وÚن ال نسلم إنما لو سلمنا جدال

ّ
لو ُسل

Hزا خزايا  إذا  ا�وحدين، يع� لو فرضنا أن هذه اآلية R ُعصاة ا�وحدين ، فا�راد به اuياء؛ ألن العرب تقول خزي
َنا إِنََّك  �استحيا، فخزي ا�ؤمن[ يومئذ استحياؤهم من دخول ا�ار لكنهم Hرجون بالشفاعة فقو� جل وعال  َمن  َرَبّ

ْخَزْيَتهُ  تُْدِخلِ 
َ
يع� أن هذا اGزي هو اuياء فإنهم يستحيون حينما يأمر بهم إ� ا�ار فيدخلون ا�ار وهم  �ا¥َّاَر َفَقْد أ

إنك من تدخل ا�ار :  �ال�فرين قد دخلوها؛ لكن دخوçم للنار ال يع� خلودهم فيها وçذا قال أنس بن مالك  يرون
يع� من ¥ت وهؤالء ال Hتون فيها بل Hرجون منها، فدل هذا \ أنه لو سلمنا أن اآلية R عصاه ا�وحدين فليس ا�راد 

فهذا الوجه هو الوجه اhالث من أوجه الرد \ استدالçم بقو� . أبد اآلبدين بذلك اGزي اTي هو يقت� اGلود R ا�ار
 �َنا إِنََّك  �تعا ْخَزْيَته َمن تُْدِخلِ  َرَبّ

َ
  � ا¥َّاَر َفَقْد أ

  )�(اdلقة 
وجه االستدالل  ، � اْرتñََ لَِمِن  َوال يَْشَفُعوَن إِال : �للمخالف[ من اGوارج وا�عªلة هو قو� جل وعال  : اsÉل ا»امس

إن اهللا تعا� أخ· عن ا�الئكة أنهم ال يشفعون إال �ن ارتÁ اهللا تعا� ، والفاسق والفاجر : عندهم من هذه اآلية ، قالوا 
من ا�ؤمن[ غ} مرتضي[ فا�الئكة ال تشفع çم ، وcذلك األنبياء عليهم صلوات اهللا وسالمه إذ ال فرق بينهم ، فإذا لم 

  .ا�الئكة ولم يشفع األنبياء عليهم الصالة والسالم ، فغ}هم من ا�ؤمن[ من باب أو�  تشفع
ال يصح القول بأن العا5 ا�ؤمن قد خرج عن ر� اهللا عز وجل كخروج ا��ك عنه ، وليس  :واÖواب عن هذا أن يقال

فاهللا جل ، 	 أفنجعل ا�سلم�o kجرمk �لك من حكمة اهللا تعا� ا�ساواة ب[ هذا وهذا ، فحكمة اهللا عز وجل تأب ذ
، وعال  ال �عل ا�سلم[ ~�جرم[، فا�سلمون ولو ~ن معهم ذنوب وcبائر فإنهم ال يكونون ~�جرم[ اTين هم الكفار 

�فر ا��ك فهو كما أن العقل الصحيح يمنع ا�ساواة بينهما، فا�ؤمن ³ع ب[ إساءة و حسان فله من اإلحسان أجره ، وأما ال
 � َما َعِملُوا � :كما قال تعا

َ
jَِناهُ َهَباءً  ِمْن َقَمٍل  َوقَِدْمَنا إ

ْ
، فدل بذلك \ أن ا�ؤمن مرð من  ��:الفرقان � َمْنُثوًرا فََجَعل

وجه ومسخوط عليه من وجه ، فإذا أمر به ودخل ا�ار فحينئذ يكون قد أخذ حقه من جزاء عمله ، ويكون هذا من 
عذبه ؛ لكن تعذيبه تطه} � من  -والسخط صفة هللا جل وعال  -جه السخط عليه ، فإن اهللا جل وعال �ا سخط عليه و
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اTنوب واGطايا حô يدخل ا�نة نقياً ، فهو بهذا مسخوط عليه من هذا الوجه ؛ لكنه مرð من وجه آخر وTلك قُبِلَْت 
  .الشفاعة فيه 

افِِعkَ   �: جل وعال للمخالف[ قو� : اsÉل السادس إن اهللا :  ا، وجه االستدالل عندهم قالو � َفَما َيْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الَشّ
تعا� أخ· عن الفساق أنهم ال تنفعهم شفاعة الشافع[ وال تغ� عنهم شيئاً ، ولو أثّرت الشفاعة R إسقاط العذاب ل�نت 

  . الشفاعة تنفعهم وهذا مناقض لآلية 
ßVُ �:   أن شفاعة الشافع[ ال تنفع من وصفوا 9 هذه اآلية وال من ~ن \ طريقتهم فاهللا تعا� يقول  :هذا واÖواب عن 

ْصَحاَب  *بَِما َكَسَبْت َرِهيَنٌة  َغْفٍس 
َ
 أ

w
َِمkِ  إِال

ْ
sاٍت *  اwيَتََساءلُونَ  ِ¾ َجن *  َkُمْجِرِم

ْ
ا�دثر  �* َسلََكُكْم ِ¾ َسَقرَ  َما * َعِن ال

)��:õ� (،  سقر R ]ما سلك هؤالء ا�جرم �  : اسمع إ
kَ  قَالُوا لَْم نَُك   �:األمر األول  -

r
ُمَصل

ْ
  .                � ِمَن ال

-   ûاhَولَْم نَُك  �: األمر ا  َkِمْسِك
ْ
 .�     ُغْطِعُم ال

ُوُض  �: األمر اhالث  -
َ
�نwا 

ُ
َائِِضkَ  َو{

ْ
             .  � َمَع ا»

نwا �: الرابع  األمر -
ُ
ينِ  َو{ rÉُب نَِيْوِم ا rنَُكذ  �  .  

تَانَا �: األمر اGامس  -
َ
َِقkُ  َح�w أ

ْ
sا  � .   

افِِعkَ  �: قال اهللا جل وعال   بمثل ما اتصف به هؤالء فإن الشفاعة ال تنفعه ؛  � َفَما َيْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الَشّ
ً
، فمن ~ن متصفا

وا بهذه الصفات ، فهم من ا�صل[ ، وهم ßضون \ طعام ا�سك[ ، وهم يؤدون زÓتهم ، وهم لكن أهل اإليمان لم يتصف
يؤدون صالتهم ، ويصّدقون بيوم اzين ، وال Hوضون مع اGائض[ ، فهذه الصفات منتفية عنهم ، فحينئٍذ تنفعهم شفاعة 

من oن متصًفا بمثل ": يقول ابن كث} رºه اهللا . الشافع[ ، فمن لم يكن متصف بهذه الصفات فشفاعة الشافع[ تنفعه 
الشفاعة ال تنفعه يوم القيامة ؛ ألن الشفاعة إنما تنجح إذا oن ا�حل قابالً ، فأما من وا� اهللا : هذه الصفات فإنها ، يع¬ 

ليسوا من هذا ا�نس  -ل قليل كما ذكرنا قب - ، وعصاة أهل القبلة  " oفراً يوم القيامة فإن S ا¥ار ال �الة خاÉاً فيها
  .فتنفعهم الشفاعة 

ِِّهْم َويُْؤِمُنوَن بِِه  �: للمخالف[ قول اهللا جل وعال  :اsÉل السابع  ُّحوَن Åَِْمِد َرب
ُ يَُسبِ

َ
Sَعْرَش َوَمْن َحْو

ْ
ِيَن êَِْملُوَن ال

َّ
xا

 ْ َ̀  َّVُ يَن آََمُنوا َرَبَّنا وَِسْعَت ِ
َِحيمِ َويَْسَتْغِفُروَن لَِثّ ْÖَبُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب ا يَن تَابُوا َواَيّ ِ

ًما فَاْغِفْر لَِثّ
ْ
  �) è( ٍء رÒًََْة َوِعل

لو ~نت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن >قييدها با>وبة واالتباع للسبيل مع« : وجه االستدالل من هذه اآلية ، قالوا 
من مات من أهل اإليمان ، من غ} : ا>قييد ، فدل هذا \ أن من مات منهم ، أي وال فائدة ، إذ � حاصلة من دون هذا 

  )) يعيد الشيخ ال´م . (( توبة فإن الشفاعة ال تنفعه وال حق � فيها 
 kواب عن هذا االستدالل من وجهÖوا:-  

، يدل \ ذلك ما ورد R سنة  أن هذا لفظ oم ال يدخل فيه أهل اإليمان و نما هو خاص بأهل ال�ك :الوجه األول  •
 Àقو�    �ا� R شفاع� ألهل الكبائر من أم� يوم القيامة (:  �من حصول الشفاعة ألهل الكبائر ، كما ( .  

 من ا�اس �زيد العناية ، وهم من اتصف با>وبة  : الوجه ا4ا� •
ً
 خاصا

ً
أن �ية األمر أن ا�الئكة َخّصوا بدoئهم قسما

، هذا اGصوص çذه الطائفة ال يناR العموم السابق ، وهو استغفارهم لثين آمنوا ، ومرتكب الكب}ة ال يس° واالستغفار 
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 ، فدoء ا�الئكة يشمله بما معه من اإليمان ، فإذن أهل الكبائر داخلون R أهل اإليمان ، وأهل اإليمان هم اTين 
ً
~فرا

 .وز � وليست من حقه )وز çم الشفاعة ، وأما غ}هم فإنها ال )
ُ َعَذاٌب  �: للمخالف[ قول اهللا جل وعال :اsÉل ا4امن

َ
Sا فِيَها َو ًÉُِه نَاًرا َخا

ْ
ُ َويََتَعَدّ ُحُدوَدهُ يُْدِخل

َ
Sَوَرُسو wََوَمن َفْعِص اهللا

 ٌkِه ون فيها ، والعا5 اسم إن اهللا تعا� أخ· أن العصاة يعذبون : ، قالوا  وجه االستدالل من هذه اآلية  � ُمّ
R ا�ار وHتّ

 ال Hص بÏء ، فيجب ºله عليهما ، يع� 
ً
\ الفاسق وال�فر ، �اذا �ب ºله ؟ ألنه تعا� : يتناول الفاسق وال�فر ³يعا

 ، يقولون 
ً
 � :قو� جل وعال االسم R : لو أراد أحدهما دون اآلخر 5ينه ، فلما لم يبينه دل \ أن إرادته للطائفت[ ³يعا

ُ  َفْعِص  َوَمن
َ
Sَوَرُسو wَصيًا ، فلماذا قصدتم به ال�فر دون العا5 أو  � اهللاo °يدخل فيه ال�فر والفاسق ؛ ألن � منهما يس

 لو ~ن اهللا جل وعال يريد طائفة دون طائفة 5ينه ؛: دون الفاسق ؟ �اذا خصصتم اسم العا5 ال�فر دون الفاسق ؟ ، قالوا 
 
ً
  . لكن �ا لم يبينه دل \ أنه أرادهم ³يعا

أن العا5 ا�ذكور هنا هو من حاد اهللا ورسو� ، وشك R حكم اهللا R ا�}اث ، ومن شك R  :واÖواب T هذا أن يقال 
 من عÐ اهللا ور: فإن قال قائل : ( حكم اهللا R ا�}اث فهو ~فر ، يقول ابن جرير رºه اهللا 

سو� R قسمة أَو Hُتّ
، يع� ) إذا ³ع إ� معصيته ما R ذلك شك بأن اهللا فرض عليه ما فرض \ عباده R هات[ اآليت[ . نعم : ا�واريث ؟ قيل 

 : Ðبال شك وبال ارتياب و نما ع Ðا�}اث جامًعا مع معصيته الشك ، أما إذا ع R Ðا�ار إذا ع R 
ً
أنه يكون ëتا
 
ً
 ، فأنه  ëالفة فقط فسقا

ً
 ، كأن يقال للمرأة ا�صف فيأكل نصف نصفها وال يعطيها إال الربع ، أو يأكله ³يعا

ً
وفجورا

 ، أما إذا ³ع مع ا�عصية شً� R أن اهللا جال وعال فرض هذا \ عباده ، فإنه يكون 
ً
 و ال يكون ~فرا

ً
يكون بهذا فاسقا

 R ا�ار من عÐ اهللا ورسو� R قسمة : فإن قال قائل : (  يقول بذلك خاë zت R ا�ار ، فهذا ابن جرير رºه اهللا
أَو Hُتّ

نعم ، إذا ³ع إ� معصيتهما R ذلك من ش� R أن اهللا فرض عليه ما فرض \ عباده R هات[ اآليت[ ، أو : ا�واريث ؟ قيل 
قول اهللا تبارك  �قال ح[ نزل \ رسول اهللا  علم ذلك فحاد اهللا ورسو� R أمرهما \ ما ذكر ابن عباس من قول من 

 �َكِر ِمْثُل َحظr األنْثََيkْ  �: وتعا wْوالِدُكْم لِث
َ
أيورّث من ال يرcب الفرس ، وال يقاتل : إ� تمام اآليت[  � يُوِصيُكُم اهللاwُ ِ¾ أ

 منهم قسمة 
ً
اهللا ما قسم لصغار وz ا�يت ونسائه و ناث وzه ، العدو ، وال ßوز الغنيمة نصف ا�ال أو ³يع ا�ال ؟ استن�را

Ìن خالف قسمة اهللا ما قسم من م}اث أهل ا�}اث بينهم ، \ ما قسمه R كتابه ، وخالف حكمه R ذلك وحكم رسو� 
 من �، استن�ًرا منه حكمهما ، كما استنكره اTين ذكر أمرهم ابن عباس Ìن ~ن ب[ أظهر أصحاب رسول اهللا  �

ا�نافق[ اTين فيهم نزلت وÕ أش�çم هذه اآلية ، فهو من أهل اGلود R ا�ار ؛ ألنه باستن�ره حكم اهللا R تلك يص} 
 ومن ملة اإلسالم خارًجا 

ً
 �أن من عÐ اهللا R ا�}اث وشك أو عÐ اهللا R ا�}اث وحاد اهللا ورسو� : ، يع� ) باهللا ~فرا

 ةال نعطي ا�رأة ا�ال مثل الرجل مساوا: إن للمرأة ا�صف ، فيقول : اهللا ، فيقول اهللا جل وعال ، £يث يع9ض \ حكم 
 خارًجا عن اإلسالم ؛ ألنه حاد اهللا R أمره لكن لو أنه منعها حقها دون اع9اض 

ً
 -� بالرجل ، فهذا يكون بذلك ~فرا

 ، إذا لم �مع مع ، فإنه ي كأن يأكل حقها أو يأكل حق اnتا: -كما تقدم  
ً
كون بذلك فاسًقا فاجًرا ، لكنه ال يكون ~فرا

،  �هذه ا�عصية الشك R حكم اهللا ، أو االستن�ر \ اهللا جل وعال ، ومعارضة حكم اهللا تبارك وتعا� وحكم رسو�  
ُ َفْعِص  َوَمن �: فدل هذا \ قو� جل وعال

َ
Sَوَرُسو wَين حادوا اهللا ورسو� ، وشكوا فيما أمر ، إنما أريد به الكفار  � اهللاTا

مقو>هم هذه  ا، أو استنكروا حكم اهللا ، كما فعل هؤالء ا�نافقون اTين استنكروا \ اهللا وقالو �اهللا به أو أمر به رسو� 
  . �ال» اع9ضوا بها \ حكم اهللا وحكم رسو� 
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ُمْجِرمkَِ إَِنّ ا �للمخالف[ قول اهللا جل وعال  : اsÉل ا�اسع
ْ
ونَ Rِ  ل ُÉِوجه االستدالل من هذه اآلية ،  � َعَذاِب َجَهَنَّم َخا ،

 ، فيجب أن يكونا مرتَديْن بهذه اآلية ؛ ألن اهللا تعا� لو أراد أحدهما : قالوا 
ً
إن ا�جرم اسم يتناول ال�فر والفاسق ³يعا

 
ً
  . دون اآلخر 5ينه ، فلما لم يبينه دل \ أنه أرادهما ³يعا

 ِمَن  �: إن ا�جرم[ R هذه اآلية هم الكفار ، وهذا كقول اهللا جل وعال  :واÖواب T هذا أن يقال 
ْ
ْجَرُموا oَنُوا

َ
ِيَن أ

w
xا wإِن

ِيَن آَمُنوا يَْضَحُكونَ 
w

xبِِهْم َفَتَغاَمُزونَ  ا 
ْ
وا ßفَكِ  َو�َِذا َمر 

ْ
ْهلِِهُم انَقلَُبوا

َ
 أ

َ
jِإ 

ْ
ونَ  ِهkَ َو�َِذا انَقلَُبوا

ß
ء لََضال

َ
ْوُهْم قَالُوا إِنw َهُؤال

َ
َوَما  َو�َِذا َرأ

اِر يَْضَحُكونَ  wُكف
ْ
 ِمَن ال

ْ
ِيَن آَمُنوا

w
xَْوَم ا

ْ
sْرِسلُوا َعلَْيِهْم فَا

ُ
َرائِِك يَنُظُرونَ  أ

َ ْ
 األ

َ
Tَ  َنُوا َفْفَعلُونoَ اُر َما wُكف

ْ
وrَب ال

ُ
، فاTين  � َهْل ث

ِيَن آَمُنوا يَْضَحُكون � :ار بدnل قول اهللا جل وعال أجرموا هنا هم الكف
w

xِمَن ا 
ْ
ْجَرُموا oَنُوا

َ
ِيَن أ

w
xا wين   �;َ إِنTوهؤالء ا ،

يضحكون من أهل اإليمان R اzنيا ، فدل هذا \ أن ا�راد با�جرم  اضحك عليهم أهل اإليمان هم اTين أجرموا ، وÓنو
ُ َقْنُهْم َوُهْم فِيِه ُمْبلُِسونَ  �: يات بعدها وهو قو� تعا�هنا ال�فر ، يدل \ هذا اآل  ُفَفَ ّ

َ
يب[ قول اهللا جل وعال : يع� ،� ال

:�   َkُمْجِرِم
ْ
ونَ Rِ  إَِنّ ال ُÉِا � .... َعَذاِب َجَهَنَّم َخا�ُ َقْنُهْم َوُهْم فِي �: آليات ، واآليات ال» قبلها وهو قول اهللا تعا  ُفَفَ ّ

َ
ِه ال

الِِمkَ َونَاَدْوا يَا َوَما َظلَْمَناُهمْ  ُمْبلُِسونَ  اكُِثونَ إِنَُّكم  َعلَْيَنا َرُبَّك قَاَل َمالُِك nَِْقِض  َولَِكن oَنُوا ُهُم الَظّ َِقّ  َمّ ْdلََقْد ِجْئَناُكم بِا
َحِقّ oَرُِهونَ 

ْ
ْم لِل

ُ
} َ¶َ

ْ
ك
َ
هم و ن عصوا وارتكبوا الكبائر، إال أنهم ال وهذه خصال الكفار، أما ا�ؤمنون فإن � َولَِكَنّ أ

  �: يكرهون ما نزل اهللا كما قال جل وعال
ً
ِيَن َكَفُروا َفَتْعسا

َّ
xُهْم  َوا

َّ ْقَمالَُهمْ ل
َ
َضَلّ أ

َ
نَزَل اهللاõ ( ßَ( وَأ

َ
ُهْم َكرُِهوا َما أ َغّ

َ
َذلَِك بِك

ْقَمالَُهمْ 
َ
ْحَبَط أ

َ
ُمْجِرِمkَ  �: قو� تعا�  ،� فَأ

ْ
ونَ Rِ  إَِنّ ال ُÉِبينته اآليات األخرى وبينه سياق اآليات ال»  � َعَذاِب َجَهَنَّم َخا

�ُ َقْنُهْم َوُهْم فِيِه �: بعده، فاآليات األخرى � اآليات ال» R ا�طفف[، وسياق اآليات ال» بعدها � R قو� تعا ال ُفَفَ ّ
ِكن  َوَما َظلَْمَناُهمْ  ُمْبلُِسونَ 

َ
الِِمoَkنُوا َول َحِقّ oَرُِهونَ  �: إ� أن قال  �ُهُم الَظّ

ْ
ْم لِل

ُ
} َ¶َ

ْ
ك
َ
َِقّ َولَِكَنّ أ ْdلََقْد ِجْئَناُكم بِا � ،

وأهل اإليمان و ن ترcوا العمل أحيانًا ببعض ما أمروا به أو فعلوا ما نهوا عنه ، إال أنهم ال يكرهون حكم اهللا ؛ ألن 
 ال يتصور إال من ا�نافق[ ، وهم R اuقيقة أهل  كراهية حكم اهللا جل وعال كفر ëرج من

ً
ا�لة و ن عمل بها ~رها

  �: اإلجرام ، وTا قال جل وعال 
ً
ِيَن َكَفُروا َفَتْعسا

َّ
xُهْم  َوا

َّ ْقَمالَُهمْ ل
َ
َضَلّ أ

َ
ْحَبَط ) õ( وَأ

َ
نَزَل اهللاßَ فَأ

َ
َغُّهْم َكرُِهوا َما أ

َ
َذلَِك بِك

ْقَمالَُهمْ 
َ
أد>هم ال» استدلوا بها ، وال» لم نذكرها من األدلة � من جنس ما ذكر هنا ، وهو استدالçم  ، فهذه بعض � أ

أنها oمة R أهل اإليمان ، وذكرنا أن أهل اإليمان ëصصون  ابعموم اآليات ال» فيها ن, الشفاعة عن ال�فرين وزعمو
    �باآليات األخرى وëصصون باألحاديث عن رسول اهللا 

  . لطائفة من ا�ؤمنk بدخول اÖنة بغ� حساب �شفاعة الرسول  : من أنواع الشفاعة ا4الثا¥وع 
 Àصحيحه عن حص[ بن عبد  �وهذا ا�وع من أنواع الشفاعة خاص با� R يدل \ هذا ا�وع ما أخرجه مسلم ،

أما إû لم : أنا، ثم قلت: حة ؟ قلتأيكم رأى الكوcب اTي انقض ا5ار: كنت عند سعيد بن جب} ، فقال: (الرºن قال
لم يكونوا يراءون، خشية أن يفهم منه أنه قام للصالة؛ ولكنه �، هذا فقه السلف فإنهم )أكن R صالة؛ ولك� zغت 

فما ºلك \ ذلك ؟ : قال . اس9قيت : فماذا صنعت ؟ قلت : قال ( ب[ أنه لم يقم لصالة، ولكن قام بسبب عقرب zغته 
ال ُرقية إال من : حدثنا عن بريده بن حصيب األسل> أنه قال : فما حدثكم ؟ قلت : قال . ديث حدثناه الشعÀ ح: قالت 

ُعرضت ع½ األمم فرأيت (: قال �قد أحسن من انتÜ إ� ما سمع ، لكن حدثنا ابن عباس عن ا�À : ع[ أو ºَُة ، قال 
، وا¥× وليس معه أحد ، إذ رفع § سواد عظيم فظننت أنهم أم� ، فقيل  ا¥× ومعه الرهيط ، وا¥× ومعه الرجل والرجالن

انظر لألفق اآلخر ، فإذا سواد عظيم ، : هذا م́و وقومه ، ولكن انظر إj األفق ، فنظرت و�ذ بسواد عظيم ، فقيل § : § 
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 يدخلون اÖنة بغ� حساب وال عذاب: فقيل § 
ً
م نهض ودخل م©� فخاض ا�اس R ، ث )هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفا

: ، وقال بعضهم   �الرسول  افلعلهم اTين صحبو: أو.ك اTين يدخلون ا�نة بغ} حساب وال عذاب ، فقال بعضهم 
 ) ما اxي àوضون فيه ؟(: فقال  �لعلهم اTين وzوا  R اإلسالم ولم ي�cوا باهللا ، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول اهللا 

ادعوا : ، فقام ع�شة بن ¨صن فقال ) هم اxين ال يرقون وال يس قون وال يتط�ون وT ربهم يتو�ون (: ه ، فقال فأخ·و
 سبقك بها ع²ّشة (: ادعوا اهللا أن �عل� منهم ، فقال : ، ثم قام رجل آخر فقال  ) أنت منهم (: اهللا أن �عل� منهم ، فقال 

( .  
 Àيدخلون ا�نة بغ} حساب وال عذاب ، ثم شفع لع�شة بن ¨صن أن يكون منهم ، أثبت هنا أن سبع[ �فا� 

ً
 ألفا

 حديث أµ هريرة يدل \ هذا 
ً
 : سألت اهللا الشفاعة ألم� ، فقال  (: قال  �عن رسول اهللا  �أيضا

ً
لك سبعون ألفا

أخرجه هّناد R الزهد  ) يمينه وشماSرب زد� فحثا § بيديه مرتk عن : يدخلون اÖنة بغ� حساب وال عذاب ، قلت 
 Àل \ أن ا�nسن ، فهذا دuبغ} حساب وبالزيادة ال» حثاها اهللا  �ورمز � السيو� با 

ً
يشفع R هؤالء السبع[ ألفا
  .جل وعال بيديه مرت[ عن يمينه وشما� ، فهذه أدلة \ هذا ا�وع من الشفاعة 

  )%(اdلقة 
ألهل الكبائر ، وذكرنا قول أهل السنة وا�ماعة ، وأن سلف  �ة أن تكلمنا عن مسألة شفاعة ا�À سبق R اuلقة ا�اضي

هذه األمة من الصحابة وا>ابع[ وتابعيهم وcذلك أهل اuديث والفقه وغ}هم 	هم أ³عوا \ إثبات هذا ا�وع من 
  Àلة ومن وافقهم �الشفاعة للنªوارج وا�عGذلك ا R مسألة الوعد والوعيد ، وذكرنا أدلة  ، وخالف R مذهبهم \

بأن قول أهل السنة : إnه ، وقلنا  اهؤالء ثم أجبنا عن هذه األدلة ، وقبل ذلك ذكرنا أدلة أهل السنة وا�ماعة \ ما ذهبو
الشفاoت ، فمن وÕ هذه اuلقة نُكمل أيًضا ما يتعلق ب. وا�ماعة هو القول اTي ال يمكن أن يكون اuق R غ}ه 

  الشفاoت و� ، 
  . �ن سكن ا�دينة وص� T ألوائها ومات بها �شفاعة ا¥× :  ا¥وع الرابع

 Àفُسك« مدينة ا��  R ·فيها خ} كث} ، والص· \ ألوائها وما يصيب العبد فيها فيه خ} كث} أيًضا ، و ن ~ن الص
 الصابرون أجرهم بغ} حساب ، لكن ا�دينة اختصت بمزيد فضل R هذا ا�انب ا�دينة أو R غ}ها أجره عظيم إنما يو=

 Àذلك فضل ا�وت بها ، فا�cو ،�  R ل هذا ا�وع ما رواه مسلمnيشفع �ن سكن ا�دينة وص· \ ألوائها ومات بها ، ود
حر ( : �قال رسول اهللا : قال  �صحيحه من حديث oمر بن سعيد عن أبيه 

ُ
م ما بk الب� ا�دينة أن يُقطع عضاؤها إ� أ

ا�دينة خ� �م لو oنوا يعلمون ، ال يدعها أحد رغبة عنها إال أبدل اهللا فيها من هو خ� منه " : ، وقال " أو أن يُقتل صيدها 
 أو شهيداً يوم القيامة

ً
يشفع �ن  �أن ا�À  ، فهذا اuديث دل \ ) ، وال يثبت أحد T ألوائها وجهدها إال كنت S شفيعا

سكنها وص· \ ألوائها وجهِدها ، فدل هذا \ فضل ا�دينة ، وفضل سك« ا�دينة ، و\ فضل الص· \ ألوائها ، و\ 
 Àشفاعة ا��  Àليست لغ}ه من األنبياء : وليست لغ}ه ، يع�  ��ن فعل ذلك ، وهذه الشفاعة فيما يظهر خاصة با�
  . �صاu[ و نما هذا خاص با�À وا�الئكة وال

  . للمؤمنk بدخول اÖنة �شفاعة ا¥×  :ا¥وع ا»امس 
 Àبا� 

ً
يا �مد : فيقال  (: ، ودnل هذا ا�وع اuديث الطويل R الشفاعة وفيه  �وهذا ا�وع من الشفاعة خاص أيضا

، فهذا اdديث " وهم íéء ا¥اس فيما سوى ذلك  أْدِخل من أمتك من ال حساب عليهم من اFاب األيمن من أبوب اÖنة ،



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- ��  -  
 

يا �مد أْدِخل من أمتك من : فيقال S " ،  �يُشّفع ا¥× : يشفع ألمته ، يع¬  �أن ا¥× : وهو حديث الشفاعة الطويل فيه 
 يدل T " ال حساب عليه من اFاب األيمن من أبواب اÖنة ، وهم íéء ا¥اس فيما سوى ذلك 

ً
هذا ا¥وع من ، أيضا

�مع اهللا تبارك وتعاj ا¥اس فيقوم : "  �قال رسول اهللا : الشفاعة حديث أ¨ هريرة وحذيفة رç اهللا عنهما قاال 
من اÖنة إال  وهل أخرجكم: فيقول . يا أبانا استفتح ¥ا اÖنة : ا�ؤمنون ح� تزلف �م اÖنة فيأتون آدم ، فيقولون 

لست بصاحب ذلك : فيقول إبراهيم : حب ذلك ، اذهبوا إj اب¬ إبراهيم خليل اهللا ، قال خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصا
 ، فيأتون  � اعمدوا إj م́و: فيقول  - � وهذا تواضع منه-إنما كنت خليل من وراءِ وراء ، 

ً
اxي *مه اهللا تكليما

لست بصاحب ذلك ، : �يقول عيª لسُت بصاحب ذلك ، اذهبوا إj عيª *مة اهللا وروحه ، ف: فيقول  � م́و
ا�نة ، واnzل \ أنه خاص  اللمؤمن[ أن يدخلو �فهذا اuديث خاص بشفاعة ا�À ،  )فيقوم فيأذن S � فيأتون �مداً 

 Àهو أن آدم عليه السالم و براهيم عليه السالم ومو¦ عليه السالم وعي0 عليه السالم يتأخرون عن هذا وال  �با�
قد ُخص بهذه الشفاعة كما ُخص بالشفاعة العظ° R ذلك ا�وقع  �دل هذا \ أن ا�À ، ف �ثم يشفع ا�À  يشفعون ،

  .العظيم يوم القيامة 
  .¾ رفع درجات أهل اÖنة  �شفاعة الرسول  :ا¥وع السادس 

ªوارج ، فا�عGلة واªوارج ال يمنعون من هذا وهذه الشفاعة ثابتة عند سلف هذه األمة ، وعند غ}هم من ا�عGلة وا
ا�وع من أنواع الشفاعة و نما يقولون بهذا القول ، وهذا كما تقدم هو اTي جعل أهل السنة وا�ماعة يُبينون ضعف 

أن أهل السنة : احتجاج ا�عªلة واGوارج بما احتجوا به ، من عموم اآليات ال» فيها ن, الشفاعة والشفيع ، وسبق أن قُلنا 
وا عليهم بكون اGوارج وا�عªلة يقولون بهذا القول من الشفاعة ، فلما أنهم قالوا بهذا القول من الشفاعة دل \ احتج

يدل \ هذا ا�وع ما أخرجه ا5خاري R .  �أنهم ال يقولون بعموم تلك األدلة ، سواء من الكتاب أو من سنة الرسول 
من ُحن[ بعث أبا oمر \ جيش إ� أوطاس ،  ��ا فرغ ا�À : ( قال  �صحيحه عن أµ بردة عن أµ مو¦ األشعري 

ُرِ? أبو oمر R رcبته ، : وبعث� مع أo µمر ، قال : فل< دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه ، فقال أبو مو¦ 
يا عم من رماك ؟ فأشار أبو : ، فقلت  �مر انتÜ إ� أo µ: إnه ، أي  ترماه رجل من ب� ُجَشم فأثبته R رcبته فانتهي

 � من  �أشار إ� أµ مو¦  �أن أبا oمر : إن ذاك قات� فأراه ذلك اTي رماû ، يع� : oمر إ� أµ مو¦ ، فقال 
ً
مبينا

ه فلما رآû فلحقت ه، فاعتمدت �قصدت إ� ذلك الرجل اTي ر: أبا oمر : فقصدت � ، أي : اTي رماه ، قال أبو مو¦ 
أال تستح@ أن تهرب : فتبعته وجعلت أقول � أال تستح@ ، يع� : قال  –يتبعه  �هرب �ا رأى أبا مو¦  -و� ع� ذاهبًا 

أنا وهو ¿بت[ ، فüبته بالسيف فقتلته ، ثم رجعت ألµ  ا؟ ، ألست عربيًا ؟ أال تثبت ؟ فكف فا>قيت أنا وهو فاختلفن
يا ابن أB انطلق إ� رسول : فانزع هذا السهم ، ف©عته ف©ل منه ا�اء ، فقال :  قد قتل صاحبك ، قال إن اهللا: oمر ، فقلت 

بعد أن : واستعمل� أبو oمر \ ا�اس ، يع� : قال . يقول لك أبو oمر استغفر C : فأقرئه م� السالم وقل �  �اهللا 
 ثم إنه مات  �استشهد أبو oمر 

ً
ل  �، فلما رجعت إ� ا�À ، ومكث يس}ا éير ُمَرمr \ بيت R دخلت عليه وهو- 

: وجنبه ، فأخ·ته ï·نا وخ· أo µمر وقلت �  �وعليه فراش وقد أثر رمال ال�ير R ظهر رسول اهللا  -ويلفظ ُمْرَمل 
 ) ا� اغفر لعبيٍد أ¨ ;مر (: ، ثم قال  بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه �فدo رسول اهللا قل � استغفر C : إن أبا oمر يقول 

، الشاهد هنا عندنا ) خلقك أو من ا¥اس نا� اجعله يوم القيامة فوق كث� م(: ، ثم قال  �، حô رأيت بياض إبطيه 
وعال  شفع ألo µمر بأن �عل اهللا جل �، وا�À  ) ا� اجعله يوم القيامة فوق كث� من خلقك أو ا¥اس (:  �قو� 
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 Àلق أو من ا�اس ، فدل هذا \ شفاعة ا�Gرفع درجات أهل ا�نة ،  �م©>ه فوق كث} من ا R " أي أبو مو¦ : فقلت
ا� فاغفر لعبد اهللا (:  �، فقال ا�À  �استغفر C �ا رآه اozء بهذا ألo µمر : ، يع� " ، و C يا رسول اهللا استغفر  �

: ، قال أبو بردة  ) وأدخله يوم القيامة ُمدخالً كريًما - �بن قيس هو أبو مو¦ األشعري  د اهللاوعب - بن قيس ذنبه 
  ) .  �واألخرى ألµ مو¦  �إحدى اzعوت[ ألo µمر : إحداهما ألo µمر واألخرى ألµ مو¦ ، يع� 

 Àديث شفاعة ا�uمر بأن يرفع اهللا م©>ه فوق كث} من �فبهذا اo µهذا  أل R 
ً
خلقه أو فوق كث} من ا�اس ، أيضا

 Àل \ نوع من أنواع الشفاعة ال» تقدمت معنا وهو طلب الشفاعة من ا�nديث دuمر  �اo حال حياته ، فهذا أبو� 
ألo µمر  ��ا رأى استغفار ا�À  �أن يستغفر � ، كذلك أبو مو¦  �يطلب من أµ مو¦ أن يطلب من رسول اهللا 

  . ألo µمر وألµ مو¦ األشعري رð اهللا عنهما  �اozء � ، فدo ا�À  �لب من ا�À ط
 قو� 

ً
إن الروح إذا قبض (: R اuديث اTي رواه مسلم عن أم سلمة رð اهللا تعا� عنها  �وÌا يدل \ هذا ا�وع أيضا

 �Fتبعه ا(  سلمة µفضج ا�اس من أهله من أهل أ ،� Õفقال �ا تو ،  :)  أنفسكم إال ¦� فإن ا�الئكة T ال تدعوا
ا� اغفر أل¨ سلمة ، وارفع درجته ¾ ا�هديk ، واخلفه ¾ عقبه ¾ الغابرين ، واغفر ¥ا : يؤّمنون T ما تقولون ، ثم قال 

،  ) وارفع درجته ¾ ا�هديk(:  �ث قو� ، فالشاهد عندنا من هذا اuدي ) وS يا رب العا�k ، وافسح S ¾ ق�ه ونور S فيه
R رفع درجات أهل ا�نة ، وذلك أن  �استدل به العلماء \ شفاعة ا�À  ) وارفع درجته ¾ ا�هديk (فهذا اللفظ وهو 

 Àا�نة ، وأن ا� R ]سلمة  �ا�هدي µأن يرفع اهللا درجة أ oا�هدي[ ، فدل هذا \ هذا ا�وع من ا �د R لشفاعة و�
 Àرفع درجات أهل ا�نة ، ليست خاصة با� R ه فيها غ}ه ،  �الشفاعةcيَُّتُهْم  �و نما يشار َبَعْتُهْم ُذِرّ ِيَن آَمُنوا َواَيّ

َّ
xَوا

َْناُهمْ 
َ
�
َ
يََّتُهْم َوَما أ َْقَنا بِِهْم ُذِرّ

ْ
d

َ
ءٍ ِمْن  َقَملِِهمْ ِمْن  بِإِيَماٍن أ ْ َ̀

 	 .  
  . لعمه أ¨ طالب sُخفَف عنه العذاب �اعة ا¥× شف : ا¥وع السابع

 Àميه من كفار قريش ، ولم تستطع قريش الوصول  �أبو طالب عم ا�ß نÓن يذود عنه ، وÓن يعينه ، وÓن ين�ه ، و~
 Àا� � فيها ، فلم تكن �إ

ً
ما éن معظÓ؛ ألن أبا طالب ~ن شيخ قريش ، و � 

ً
قريش >ؤذي  هيبة من أµ طالب واح9اما

 Àا��  Àطالب ، لكن أبا طالب مع شدة ¨بته للن µداية ، ولكن كتب � اهللا  �ألجل أçلم يكتب اهللا جل وعال � ا
 Àخاتمة السوء ، فا� �  �اجتهد \ أن يسلم عمه لكن اهللا جل وعال لم يرد ذلك ولم يشأه ، وÓن ا�À  �تعا

ً
جالسا

، ~ن  ) ال � إال اهللا *مة أحاج لك بها عند اهللا يوم القيامة: يا عم قل ( : ه ، ف�ن يقوله ح[ قبض اهللا روحعند رأس
يا عم قل  ( : �عبد اهللا بن أµ أمية قبل أن يسلم وأبو جهل ~نا جالس[ عند رأس أµ طالب ، ف�ن 	ما قال � رسول اهللا 

أنا \ ملة عبد : أترغب عن ملة عبد ا�طلب ؟ ف�ن يقول : قاال �  ) مةال � إال اهللا *مة أحاج لك بها عند اهللا يوم القيا
 Àوط به وين�ه ، ثم نهاه اهللا جل وعال عن االستغفار � ،  �ا�طلب ، فا�ß أخذ \ نفسه أن يستغفر � ؛ ألجل ما ~ن

 Àْخِ· أنه من أهل ا�حيم  �ثم إن ا�
ُ
ِ  � :أ

َّ
xَوا ّ ِ×ِ

وûِ َما oََن لِلَنّ
ُ
ُمْ(ِ{kَِ َولَْو oَنُوا أ

ْ
ْن يَْسَتْغِفُروا لِل

َ
 ُقْرَ& ِمْن َنْعدِ  يَن آَمُنوا أ

ْصَحاُب 
َ
ُهْم أ َغّ

َ
َ لَُهْم ك ّkَََِحيمِ  َما تَب ْÖا �  Àطالب ؛ ألن اهللا جل وعال حكم وأخ· أنه من  �، فا� µنُ� عن االستغفار أل

 َيْهِدي �:  ، وأنزل اهللا R حقه أصحاب ا�حيم ، فليس االستغفار نافع �
َ

َْحَبْبَت َولَِكَنّ اهللاwَ َفْهِديأَمْن  إِنََّك ال  � يََشاءُ َمْن  �
 Àفا� ،�  Àن ا�Óأبو طالب و Õقد نُ� عن االستغفار  �اجتهد لكن هداية القلوب إنما � من اهللا جل وعال ، لّما تو

R ¥فيف العذاب فقط ، أما اGروج منه فإن عذاب جهنم ألµ طالب سيكون  كرامة � R أµ طالب �� شّفع اهللا نبيه 
 Àوط ا�ß و ن عذابه أقل عذابًا من أو.ك ؛ �ا ~ن ، ]cولكن ليس كعذاب غ}ه من ا�� ، 

ً
به من  �خاzاً ëتا



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- �Ò -  
 

  . ا��ة وا>أييد 
 Àال شفاعة إخراج من ا�ار وال دون غ}ه ، فليس ألحد أن يشفع أل �هذه الشفاعة اختُص بها ا� ]cحد من ا��

 Àشفاعة ¥فيف من العذاب ، و نما هذا خاص با��  Àحالة واحدة ، و� حالة عم ا� Õطالب  �و µأ .  
لعله تنفعه : " وُذكر عنده عمه ، فقال  �أنه سمع ا�À  �ما أخرجه الشيخان عن أµ سعيد اGدري  : دsل هذا ا¥وع

، فهذا هو عذاب أµ طالب يوم القيامة ، " وم القيامة ، فيجعل R ضحضاح من ا�ار يبلغ كعبيه يغ� منه دماغه شفاع» ي
وهذا العذاب هو أخف أنواع عذاب ا��c[ ، وأبو طالب حينما يعذب بهذا العذاب يرى أنه أعظم ا�اس عذابًا بينما هو 

  . أخف ا��c[ عذابًا 
¾ عمه أ¨ طالب تعارض قول اهللا تبارك  �هل شفاعة ا¥× :  R اuلقة القادمة مسألة مهمة و� سيأÉ معنا إن شاء اهللا
افِِعkَ  : � وتعاj ¾ شأن الكفار    ؟ ؟ أو ال تُعارضها � َفَما َيْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الَشّ

  )'.(اdلقة 
 Àلقة السابقة تناو�ا شفاعة ا�uا Õطالب  �و µوذكرنا أن ، أل Àطالب إنما � شفاعة خاصة به  �شفاعة ا� µأل

 À؛  �وخاصة با� ]cألنه ال �وز ألحد أن يشفع للم� ، Àطالب إنما � شفاعة ¥فيف  �وذكرنا بأن شفاعة ا� µأل
َك بِِه َويَْغِفُر إِنw اهللاw الَ َفْغفِ  � :اهللا تعا� قال ، ففإن هذه ال تكون  من العذاب وليست � شفاعة إخراج من ا�ار ن يُْ(َ

َ
ُر أ

 
ً
 َعِظيما

ً
ما

ْ
َ َى إِث

ْ
إِنwُه َمن يُْ(ِْك بِاهللاr َفَقْد َحرwَم اهللاß   �: ويقول،  �õ النساء� َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاُء َوَمن يُْ(ِْك بِاهللاr َفَقِد اف

 َkالِِم wاُر َوَما لِلظw¥َواهُ ا
ْ
َنwَة َوَمأ

ْ
Öنَصارٍ  َعلَيِه ا

َ
  . �è ا�ائدة�  ِمْن أ

َفَما تَنَفُعُهْم  � :أنه جاء ¾ كتاب اهللا جل وعال قوS ¾ حق ا�({k  :ألµ طالب و� �تتعلق بشفاعة ا�À  مسألةوهنا 
 kَافِِع wا�دثر� َشَفاَعُة الش �õ  ، Àطالب وقبلت شفاعته �وا� µ؟ �فهل هذه اآلية تعارض شفاعة ا¥× ، شفع أل   
 oمة واآلية،  � با�À خاصة الشفاعة هذه أن وذلك،  بينهما تعارض ال � ا�À وشفاعة اآلية هذه إن :فاÖواب أن نقول 

R مة أنها \ ة¨مول اآلية فهذه،  الكفار حقo ديثuخاص أنه \ وا µه ا5يه< يقول ، طالب بأºاهللا ر �( :  تعا
 إنما الكفار R الشفاعة أن عندي هووجه،  الرواية صحة حيث من لإلنكار مع« فال،  طالب أµ نأش R الرواية تصحّ 

 اG·ه من ثبت من صHُ  أن فيجوز،  ~فر � حق o Rم وهو أحد فيهم يشفع ال بأنه، الصادق اG· لوجود امتنعت
 عن يضع اهللا أن فيجوز،  معاصيه و\ كفره \ يقع العذاب من ال�فر جزاء أن \ ا�ظر أهل بعض وºله، بتخصيصه

   ) .  هباء الكفر \ بموته صارت حسناته ألن؛ لل�فر اثوابً  ال الشافع لقلب اتطييبً  معاصيه جزاء بعض الكفار بعض
،  ا�ار من اإلخراج اآلية R بها فا�راد،  اuديث R ا�نفعة � ليست اآلية R ا�نفعة مع« أن : وهو،  آخر وجه وهناك

 َفَما� : قال المّ  تعا� اهللا أن:  يع« ، تعا� اهللا رºه القرطÀ به جزم القول وهذا،  العذاب ¥فيف اuديث R بها ا�رادو
افِِعkَ  َشَفاَعةُ  تَنَفُعُهمْ  wا�دثر � الش�õ  ،ونفع ، العذاب من اإلخراج نفع به يراد هنا ا�فع Àبشفاعته � ا� µإنما طالب أل 

 طالب فأبو ، طالب أR µ حô ا³يعً  الكفار o Rمة اآلية فتب4 األمرين ب[ وفرق،  العذاب منعنه  خفيفا> R نفعه �
   . ا�ار من اإلخراج مسألة R الشافع[ شفاعة تنفعه ال

  -: �ا�وسل با¥× 
 سواء فيه ال´م ك0 وغ}ه � ا�Àب ا>وسل،  وغ}ه � با�À ا>وسل مسألة وهو بالشفاعة عالقة � آخر موضوع إ� ننتقل

R أو اهللا ¤م R رسو� سنة � Õا>وسل يفهم لم حينما ا�اس من فكث}،  ا�سألة هذه ألهمية وذلك،  العلم أهل ¤م أو 
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 أن ازعمً ،  والسالم الصالة عليهم األنبياء به جاءت ما وناقض،  وعال جل باهللا ال�ك R فوقع توسل � أجاز وجهه \
ال   حÙ  ،ôك هو Ìا ا�حرم من ا�ائز بها يتب[ للتوسل أنواoً  ذكروا العلم أهل فإن وçذا،  به اوجاؤ اTي ا>وسل من ذلك
  :  فنقول ، باختصار هنا نذكرها ا>وسل من أنواoً  فذكروا ، يشعر ال وهو األشياء هذه مثل R اإلنسان يقع

   . توسل �نوع /  �                   .ز توسل جائ /  .      -: نو;ن ا�وسل
  - : منها ، أقسام S فا�وسل اÖائز

   -: وصفاته بأسمائه تعاj اهللا إj ا�وسل) أ
 ا�ائز، ا>وسل من هذا لك يغفر أن اuس« بأسمائه وعال جل هللا فدoؤك C، تغفر أن اuس« بأسمائك أسألك: يقول كأن
. " عليك ثناء أحE ال منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاك أعوذ ûإ اD:"  � ا�À قول ومنه

 ،وهكذا ) ..... C اغفر ارغفّ  يا(  ،) ار�º رحيم يا( : فتقول ا�ائزة، األمور من الع½ والصفات اuس« باألسماء فا>وسل
 أردت فإذا تريده، اTي اozء يناسب بما فتأÉ، به عوتد �ا اموافقً  اuس« األسماء من به تتوسل ما )عل أن ينبâ لكن
 ال ولكن ،) C اغفر غفار يا أو غفور يا: ( فتقول با�غفرة اozء أردت و ذا ،) ار�º رºن يا( : فتقول بالرºة اozء
 كما ،) الراº[ أرحم يا برºتك الكفار وقاتل ا��c[ أهلك اD( : مثال تقول أو ،) ار�º العقاب شديد يا( : تقول
 وب[ اozء ب[ )انس فيه يكون أن ينبâالع½  وصفاتهاuس«  بأسمائه اهللا إ� ا>وسل فإن.  ا�اس بعض ذلك يفعل

  .  الع½ والصفات اuس« األسماء من به ا�توسل
       : تعا� اهللا يقول � ا�À به وأمر كتابه R بذلك أمر وعال جل واهللا،  أعظمها ومن ا>وسل أنواع أجّل  من ا>وسل هذا
�  ِw ْسَماءُ  َوِهللا

َ ْ
ُْسَ)  األ ْdِينَ  َوَذُروا بَِها فَاْدُعوهُ  ا

w
xِحُدونَ  ا

ْ
ْسَمائِهِ  ِ¾  يُل

َ
 فالشاهد، ýõþفاألعرا �َفْعَملُونَ  oَنُوا َما َسُيْجَزْونَ  أ

wِ و  � :عندنا َِهللا ْسَماءُ  �
َ ْ
ُْسَ)  األ ْdس« بأسمائه وعال جل اهللا تدعو فأنت،  � ابِهَ  فَاْدُعوهُ  اuبصفاته وعال جل تدعوه كما ا 

 شيخ ذكر كما هو بل ،) أعط� اهللا يد يا(  أو ،) ار�º اهللا وجه يا( : مثال تقول فال، �وز ال الصفة دoء لكن ،الع½
 اهللا رºة يا ( :تقل ال لكن ؛) بنورك سألكأ ، الكريم بوجهك أسألك ( :تقول إنما، ال�ك من اهللا رºه تيمية ابن اإلسالم
  ) . ع�ّ  تب تواب يا ، C اغفر غفار يا ، ار�º رºن يا ( : تقول و نما ،)  C اغفري اهللا مغفرة يا ، ارºي�
wِ و � : تعا� اهللا قول وهو قليل قبل كرناذ ما : هو القرآن من ا¥وع هذا ودsل َِهللا ْسَماءُ  �

َ ْ
ُْسَ)  األ ْdيع�،  ����بَِها اْدُعوهُ فَ  ا  :

  . بها إnه وتوسلوا بها اسألوه
   -: السنة من هذا T ويدل

 السموات بديع يا ا�نان،  لك éيك ال وحدك أنت إال � ال،  اdمد لك بأن سألكأ إ� ا� ( : اuديث R جاء ما -
 بهذا يدعو رجالً  سمع � فا�À،  ) ا¥ار من بك وأعوذ اÖنة سألكأ إ�،  قيوم يا ( يا،  واإلكرام اÖالل ذا يا،  واألرض
 د; لقد بيده نف� واxي ( : قال ، أعلم ورسو� اهللا:  قالوا،  ) ؟ د; بم تدرونأ ( : ألصحابه � ا�À فقال،  ا�تقدم اozء

 فا�À،  ) أعطى به سئل و�ذا أجاب به �دُ  إذا اxي - األعظم باسمه:  أي - ) ألعظما (:   رواية وÕ،  ) العظيم باسمه اهللا
 ُدö إذا اTي األعظم اهللا باسم دo الرجل هذا أن وهو،  اozء هذا فضل بّ[  � ا�À إن بل ، دoئه \ الرجل هذا أقر �
  . عليه وأث« هذا أقر �  فا�Àأعطى  به سئل إذا أجاب به
ُهمw  ( : فليقل همه ك0 من"  : � قو� -

w
  الل

r
َمتَِك  َواْننُ  َقْبِدكَ  َواْننُ  َقْبُدكَ  إِ�

َ
ُمَك  ِ¾w  َماٍض  نَِيِدكَ  نَاِصَيِ�  أ

ْ
 ِ¾w  َعْدٌل  ُحك

لَُك  قََضاُؤكَ 
َ
ْسأ

َ
ْيَت  لََك  ُهوَ  اْسمٍ  بُِكلr  أ wوْ  َغْفَسَك  بِهِ  َسم

َ
ْمَتهُ  أ

w
َحًدا َعل

َ
ِقَك  ِمنْ  أ

ْ
وْ  َخل

َ
َهُ  أ

ْ
نَْز�

َ
وْ  كَِتابَِك  ِ¾  أ

َ
ْرَت  أ

َ
ث
ْ
مِ  ِ¾  بِهِ  اْسَتأ

ْ
 ِعل
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َغْيِب 
ْ
نْ  ِعْنَدكَ  ال

َ
َْعَل  أ

َ
õ  َُقْرآن

ْ
ِ×  َربِيعَ  ال

ْ
ءَ  َصْدرِي َونُورَ  قَل

َ
  َه+r  وََذَهاَب  ُحْزèِ  وَِجال

w
َهَب  إِال

ْ
ذ
َ
هُ  اهللاwُ  أ wوَُحْزنَهُ  َهم  ُ

َ
Sبَْد

َ
 َم²َنَهُ  وَأ

لَُك  ( : هو عندنا والشاهد،  اozء هذا فضل بّ[  � فا�À،  ) فَرًَجا
َ
ْسأ

َ
 وعال جل اهللا سأل أنه وهو ، )هو لك اْسمٍ  بُِكلr  أ

 جل اهللا استأثر أسماءٌ :  ومنها،  األسماء هذه أنواع ذكر ثم،  وعال جل هللا هو اسم بكل توسل أنه : يع� ، � هو اسم بكل
 توسل إنه:  وقلنا ، العليا وصفاته اuس« بأسمائه وعال جل هللا ا>وسل فضل \ دnل فهذا ، عنده الغيب علم R بها وعال
� تعا� اهللا أسماء من اسم � فإن - ا�اضية الفصول R معكم تقدم كما - صفة يتضمن اسم � ألن؛  بصفاته تعا� اهللا إ

 فإنه الغفار قلنا و ذا،  ا>وبة صفة يتضمن فإنه ا>واب قلنا و ذا،  الرºة صفة يتضمن فإنه الرºن قلنا فإذا ، صفة يتضمن
 اهللا صفات ~نت وçذا ، وجل عز صفاته من صفة \ دال تعا� اهللا اءمأس من اسم � فإن وهكذا،  ا�غفرة صفة يتضمن
  . ÐÈ ال صفاته أن \ هذا فدل ، صفة \ لاد اسم و� ، ÐÈ ال اهللا أسماء أن كما ، ÐÈ ال كث}ة

 -: الصاdة باألعمال وعال جل هللا لا�وس) ب:  اÖائز ا�وسل أقسام من ا4ا� القسم

 ، لواzيه ب·ه وعال جل اهللا يدعو أن مثالً  أراد فإذا،  دoئه يدي ب[ يقربه صالح بعمل وعال جل اهللا إ� يتوسل إلنساناف 
oبها تصدق بصدقة وعال جل اهللا د  oأداه الصلوات من نفل بأداء، د  ،oمن فريضة أو فرض بأداء وعال جل اهللا د 

 Éءبقرا أسألك إû اD ( : مثالً  ويقول ، بها وعال جل اهللا ويسأل بها فيدعوه،  ا�سلم[ Úن علينا فرضها ال» فرائضه
  . الصالح بعملك وعال جل اهللا فتدعوا وهكذا ،)  C تغفر أن � �بيك بمحب» أسألك إû اC ، D تغفر أن لكتابك
 عمر ابن حديث من �سلم واللفظ الشيخان أخرج فقد،  الصخرة عليهم انطبقت يناT اhالثة حديث : ا¥وع هذا ودsل
ðاهللا ر �ةُ  بَيَْنَما ( : � اهللا رسول قال:  قال عنهما تعا

َ
ث

َ
ال

َ
ْونَ  َغَفرٍ  ث wَخَذُهمْ  َفَتَمش

َ
َمَطرُ  أ

ْ
َوْوا ال

َ
  فَأ

َ
jِْت  َجَبٍل  ِ¾  َ,رٍ  إ wَط

ْ
æفَا  

َ
Tَ 

ََبلِ  ِمنْ  َصْخَرةٌ  َ,رِِهمْ  فَمِ 
ْ
Öَْعٍض  َنْعُضُهمْ  َفَقالَ ،  َعلَْيِهمْ  فَاْغَطَبَقْت  اFِ  :اْغُظُروا  

ً
ْقَماال

َ
ُتُموَها أ

ْ
wِ  َصاdَِةً  َعِمل   اهللاwَ  فَاْدُعوا ِهللا

َ
jَيَعا 

َحُدُهمْ  َفَقاَل ،  َقْنُكمْ  َفْفرُُجَها اهللاwَ  لََعلw  بَِها
َ
ُهمw :  أ

w
ا ِ§  oَنَ  إِنwهُ  الل َÉَِكبِ�َانِ  َشْيَخانِ  نِ َوا  ùِ

َ
ْرَ�  ِصَغارٌ  ِصْبَيةٌ  َوûِ  َواْمرَأ

َ
 َعلَْيِهمْ  أ

رَْحُت  فَإَِذا
َ
ُت  َحلَْبُت  َعلَْيِهمْ  أ

ْ
يw  َفَبَدأ َÉَِقْبَل  فََسَقْيُتُهَما بَِوا  w¬َِهُ  بwن

َ
ى وَك

َ
َجرُ  يَْومٍ  َذاَت  ِ̈  نَأ wآِت  فَلَمْ  الش  wْمَسْيُت  َح�

َ
 افَوََجْدُيُهمَ  أ

ْحلُُب  ُكْنُت  َكَما فََحلَْبُت ،  نَاَما قَدْ 
َ
ِب  فَِجْئُت  أ

َ
ِال

ْ
dرَهُ  ُرُءوِسِهَما ِعْندَ  َفُقْمُت  بِا

ْ
ك
َ
نْ  أ

َ
وقَِظُهَما أ

ُ
رَهُ  نَْوِمِهَما ِمنْ  أ

ْ
ك
َ
نْ  وَأ

َ
ْسِ	َ  أ

َ
 أ

ْبَيةَ  rْبَيةُ  َقْبلَُهَما الص rِعْندَ  َفَتَضاَغْونَ  َوالص  wóَيََزْل  فَلَمْ  قََد  ِ ِ̈  َك َذل
ْ
َنُهمْ  َدأ

ْ
َفْجرُ  َطلَعَ  َح�w  َوَدأ

ْ
  َيْعلَمُ  ُكْنَت  فَإِنْ ،  ال

r
�

َ
ُت  ك

ْ
 َذلَِك  َفَعل

ُرجْ  وَْجِهَك  ابْتَِغاءَ 
ْ
َا فَاف

َ
َماءَ  ِمْنَها نََرى ُفرَْجةً  ِمْنَها ¥ wفَإِنْ  ( : قو� ثم ألبويه ال· من منه جرى ما تقديمه : عندنا فالشاهد  - الس 

  لَمُ َيعْ  ُكْنَت 
r

�
َ
ُت  ك

ْ
ُرجْ  وَْجِهَك  ابْتَِغاءَ  َذلَِك  َفَعل

ْ
َا فَاف

َ
َماءَ  ِمْنَها نََرى فُرَْجةً  ِمْنَها ¥ wالصالح العمل ذكر �ا فهو، ) الس oجل اهللا د 

ْوا ُفرَْجةً  ِمْنَها اهللاwُ  َفَفَرجَ ( -  فرجة عنهم يفرج أن وعال
َ
َماءَ  ِمْنَها فَرَأ wَخرُ  َوقَاَل ،  الس

ْ
ُهمw :  اآل

w
ْحَببُْتَها َقمþ  اْنَنةُ  ِ§َ  oَنَْت  إِنwهُ  الل

َ
 أ

 rَشد
َ
َْها َوَطلَْبُت  النrَساءَ  الرrَجاُل  êُِبß  َما َكأ

َ
sِبَْت  َغْفَسَها إ

َ
،  بَِها فَِجْئُتَها ِديَنارٍ  ِمائَةَ  mََْعُت  َح�w  َفَتِعْبُت ،  ِديَنارٍ  بِِمائَةِ  آيَِيَها َح�w  فَأ

ا wَوَقْعُت  فَلَم  َkَْقْبدَ  يَا:  قَالَْت ،  رِْجلَْيَها َن  ِwقِ  اهللاwات  َwاهللا  
َ

َاَيمَ  َيْفَتحْ  َوال
ْ
  ا»

w
هِ  إِال rَقÅِ  ، َيْعلَمُ  ُكْنَت  فَإِنْ  َقْنَها َفُقْمُت  

r
�

َ
ُت  ك

ْ
 َفَعل

ُرجْ  وَْجِهَك  ابْتَِغاءَ  َذلَِك 
ْ
َا فَاف

َ
َخرُ  اَل َوقَ ،  لَُهمْ  َفَفَرجَ  فُرَْجةً  ِمْنَها ¥

ْ
ُهمw :  اآل

w
  الل

r
َجْرُت  ُكْنُت  إِ�

ْ
ِج�ًا اْسَتأ

َ
ُرزþ  بَِفَرقِ  أ

َ
ا أ wفَلَم  ñَََقَملَهُ  ق 

ْعِطِ¬ :  قَاَل ، 
َ
َزْل  فَلَمْ  َقْنهُ  فََرِغَب  فََرقَهُ  َعلَْيهِ  َفَعَرْضُت  َح	r  أ

َ
ْزَرُعهُ  أ

َ
 اهللاwَ  اتwقِ :  َفَقالَ  فََجاَءِ� ،  َورَِ;َءَها َنَقرًا ِمْنهُ  mََْعُت  َح�w  أ

 
َ

ُت ،  َح	r  َيْظلِْمِ¬  َوال
ْ
َهْب :  قُل

ْ
  اذ

َ
jَِك  إ

ْ
ََقرِ  تِل

ْ
Fقِ :  َفَقاَل ،  فَُخْذَها َورَِ;ئَِها اwات  َwاهللا  

َ
ُت ،  ِ̈  تَْسَتْهزِئْ  َوال

ْ
 :  َفُقل

r
  إِ�

َ
ْسَتْهزِئُ  ال

َ
 بَِك  أ

ََقرَ  َذلَِك  ُخذْ 
ْ
Fَخَذهُ ،  َورَِ;َءَها ا

َ
  َيْعلَمُ  ُكْنَت  فَإِنْ ،  بِهِ  فََذَهَب  فَأ

r
�

َ
ُت  ك

ْ
ُرجْ  وَْجِهَك  ابْتَِغاءَ  َذلَِك  َفَعل

ْ
َا فَاف

َ
 َما اهللاwُ  َفَفَرجَ  بَِ	َ  َما ¥

   . )بَِ	َ 
  -: األعمال من أنواع بثالثة ا�وسالت من أنواع ثالثة فهنا
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  .رأوا ما السماء من فرأوا عنهم وعال جل اهللا ففرج،  لليلةا تلك R ذلك وفعله بواzيه ب·ه وعال جل اهللا دo : فاألول •
،  ) اGاتم تفضن وال اهللا اتق ( : وقالت باهللا وخوفته ابه الوقاع من تمكن �ا فإنه،  عمه ةابن عن بعفته اهللا دo : ا4ا� •
Õاتم تفتح وال : ( لفظ وGه ،)  £قه إال اcه ولم وعال جل هللا اترc9وجه ابتغاء ذلك فعل و نما،  أحد من اءً حي وال اخوفً  اي 
 يفرج بأن اهللا دo،  وعال جل اهللا تقوى ابتغاء ا�رأة çذه وترcه اهللا من خوفه وهو الصالح والعمل oءاz بهذا دo فلما،  اهللا

  . دoءه وعال جل اهللا فقبل فرجة عنهم
 هذه ن°é  الرجل هذا فإن،  أجرته األج} ذلك وترك رتهأج حول استأجره اTي األج} وب[ بينه اGالف وقع �ا : ا4الث •

 بأن فأمره،  أجرته منه nطلب الرجل هذا إ� oد األج} إن ثم،  ماشية وتربية زرع من بها فعل بما،  الرجل çذا األجرة
 أكلت:  يع� ،)  µ زئتسته وال اهللا اتق ( : فقال يستهزئ ظنه رأى ما منه رأى فلما،  ا5قر من الوادي هذا R ما يستاق
Hك جئت ثم أجرnتستهزئ ثم أريدها إ µ  ،فقال :  )ûها فاستاقها ،)  بك أستهزئ ال إ	هذا ففعله.  اشيئً  منها ي9ك ولم  
 من عليهم وقع Ìا ب< ما عنهم اهللا ففرج به وعال جل اهللا دo صالح عمل هذا �ا� وتنميته أجرته األج} çذا هوردّ 

  . الصخرة
  وهو أمر إ� نتنبه أن ينبâ لكن

é
 ةفا�نّ  صاuة ~نت إن الصاuة أعما�ا ألن ؛ الصاuة بأعما�ا وعال جل اهللا \ ندل أال

نْ  َعلَْيَك  َفُمنßونَ  ���� : تعا� اهللا يقول ، وحده تعا� هللا
َ
ْسلَُموا أ

َ
  قُْل  أ

َ
َمُكمْ  َعَ½w  َيُمنßوا ال

َ
نْ  لَْيُكمْ عَ  َفُمنß  اهللاwُ  بَلِ  إِْسال

َ
 َهَداُكمْ  أ

يَمانِ  ِ
ْ

 اTي وهو،  للعمل ووفقك عليك امI اTي فهو وحده تعا� والفضل هللا ةفا�نّ  ، ýè اuجرات ���� َصاِدقkَِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لِإل
Iبإعطائك عليك ام  

ُ
 اناإلنس يدل أن وب[ بعمله وعال جل هللا يتوسل أن ب[ قوفرْ ،  اآلخرة R عملك وجزاء عملك جرةأ

 سببا و�عله عمله وعال جل اهللا يقبل بأن الرجاء ب[ ³ع قد وهو بعمله وعال جل اهللا إ� يتوسل فاألول ،  بعمله اهللا \
 دِ يُ  اTي وهو اآلخر وأما،  بهذا بتوسله هءدo يقبل ال إنه ثم،  عمله وعال جل اهللا يقبل ال أن وفاG وب[،  دoئه لقبول

ّ
 ل

 اهللا \ واإلدالل ، الصالح العمل بهذا وعال جل اهللا \ يمن وأنه صالح عمله بأن �فسه ضمن نهفكأ وعال جل اهللا \
� ابن ذلك ذكر كما - ا�اس من كث} يغلط وçذا وحده تعا� هللا ا�نة تقدم كما ألنه؛  �وز ال عليه وا�ن األعمال بهذه تعا
 أفعل كنت إû:  ما� أو بدنه R مصيبة يصيبه أو مرض يصيبه حينما اسا� من كث} يغلط - ا�وزي ابن و اهللا رºه القيم
 R العمر هذا استخدمت اTي وأنا ؟ وcذا كذا العا5 بفالن تفعل لم و�اذا ؟ وcذا كذا رب يا µ فعلت ماذالف،  وcذا كذا

 هذا مثل يفعل أن ا�سلم للعبد �وز فال،  بم�ن اGطورة من فهذا،  وعال جل اهللا \ منة ذلك فيجعل،  ذلك وÚو طاعتك
  .  للعمل وفقنا اTي وهو علينا امI اTي هو الوع جل فاهللا ، الفعل

  )..(اdلقة 
  ا�اضية اuلقة R ذكرنا

ً
 اuس« باألسماء ا>وسل:  ا�ائز ا>وسل أنواع من بأن وقلنا ا�ائز ا>وسل بأنواع يتعلق Ìا شيئا

 وعال جل اهللا إ� ا>وسل ب[ افرقً  هناك بأن القول إ� ال´م بنا وانتÜ،  الصاuة ألعمالبا وا>وسل،  الع½ والصفات
 يدِ  ال اإليمان أهل بأن وقلنا ، عمل من العبد يقدمه بما وعال جل اهللا \ وا�نة اإلدالل وب[ الصاuة باألعمال

�
 اهللا \ ونل

ِينَ  إِنw   �: بقو� عليهم وعال جل اهللا أث« وTا ، ويرجون Hافون وهم يعملون و نما بأعماçم
w

xنْ  ُهم اrِهم َخْشَيةِ  مrَرب 
ْشِفُقونَ  ßِينَ  * م

w
xِهمْ  بِآيَاِت  ُهم وَاrِينَ  * يُْؤِمُنونَ  َرب

w
xِهمْ  ُهم َواrبَِرب  

َ
ونَ  ال

ُ
ِينَ  * يُْ(ِ{

w
xُقلُوُبُهمْ  آتَوا َما يُْؤتُونَ  َواwُهمْ  وَِجلَةٌ  وwغ

َ
ِ  ك  إ

َ
j 

َِك  * َراِجُعونَ  َربrِهمْ 
ْو.َ

ُ
َْ�َاِت  ِ¾  يَُسارُِعونَ  أ   )Þý:Òè( ا�ؤمنون سورة  �* َسابُِقونَ  لََها َوُهمْ  ا»ْ

  -: الصاkd األحياء من اÉ;ء بطلب تعاj اهللا إj ا�وسل) ج :اÖائز  ا�وسل أقسام من ا4الث القسم
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 �ا � األشعري مو¦ أµ حديث دnله وهذا،  جائز فهذا � تعا� اهللا دعوي أن ويسأ� صالحه يرجو رجل إ� يأÉ كأن
 همن � األشعري مو¦ أبو طلب ثم ) ;مر أ¨ لعبيد اغفر ا� ( : �  ا�À فقال � يدعو أن � ا�À من oمر أبو طلب
 من ا�اس من لكن؛  � رسو� سنة R وجاء اهللا كتاب R جاءمن أقسام ا>وسل  القسم وهذا ، � فدo � يدعو أن  �

 � به ا>وسل çم �� هذا أنوا ظن ، ظهرانيهم ب[ J وهو اozء يسألونه � ا�À إ� الصحابة جاء حينما أنه فظنّ  غلط
 منهم نطلب أن:  أي ، أحياء وهم بدoئهم يتوسل إنما الصاu[ من وغ}ه � فا�À باطل وهذا - سيأÉ كما - موته بعد
ozل،  ال�ك أنواع من نوع وهو �وز ال فهذا أحياءً  ~نوا ولو،  وجل عز اهللا دون من ندعوهم أن ال ، ءاnا�وع هذا ود 
غwُهمْ  َولَوْ  � : تعا� اهللا قول

َ
  ك

ْ
ْغُفَسُهمْ  َظلَُموا إِذ

َ
    النساء  �رَِحيًما تَوwابًا اهللاwَ  لَوََجُدوا الرwُسولُ  لَُهمُ  َواْسَتْغَفرَ  اهللاwَ  فَاْسَتْغَفُروا َجاُءوكَ  أ

/Þ� Àله،  �  حياته حال للناس يستغفر �  فا�nسنة من ود Àحديث من تقدم ما � ا� µذلك،  � ياألشعر مو¦ أcو 
نé  � مالك بن أنس عن صحيحه R ا5خاري أخرجه ما

َ
اِب  ْننَ  ُقَمرَ  أ éَط

ْ
Gاْستَْس4َ  قََحُطوا إَِذا َ~نَ  � ا  éَعب

ْ
 َقبْدِ  بِْن  اِس بِال

ِلِب  éُمط
ْ
ُهمé : ( َفَقاَل  ال

é
ُل  ُكنéا إِنéا الل éَْك  َغتَوَس

َ
nِنَا إËا، فَتَْسِقينَا بِنَِبيéُل  َو ِن éَْك  َغتَوَس

َ
nِإ  Ëنَا بَِعمËتوسل فهذا، ) فَيُْسَقْونَ : قَاَل ، فَاْسِقنَا نَِبي 

 أنهم أو بذاته توسالً  بالعباس الصحابة من معه ومن � عمر لتوس هل لكن؛ � ا�À موت بعد ا�طلب عبد بن بالعباس
 ،�ا اهللا فادع بعبد ا�طل بن عباس يا قم: يقول � عمر ~ن وçذا بدoئه، توسالً  به توسلهم ~ن إنما ال، يدعونه؟ oنوا
ُل  ُكنéا إِنéا(  :قو� ف� � اGطاب بن فعمر éَْك  َغتَوَس

َ
nِنَا إËا نَافَتَْسِقي بِنَِبيéُل  َو ِن éَْك  َغتَوَس

َ
nِإ  Ëبَِعم  Ëنوا أنهم:  يع�، ) فَاْسِقنَا كنَِبي~ 

 جاء اTي الرجل: كذلك األدلة ومن ،�ا اهللا وادع يديك وارفع بعبد ا�طل بن عباس يا قم: قال وçذا، اozء منه يطلبون
،  اozء � ا�À من فطلب جرى ما السماء حطق من عليهم جرى وأنه ا�اشية هلكت بأنه فأخ·ه، Hطب � والرسول
oفد Àذلك بعد جاء الرجل ذلك إن ثم،  � ا� Àطب �  وا�H  ،ا�طر هذا يرفع أن اهللا يدعو أن منه وطلب  ،oاهللا فد 
 بذات سلتو هذا أن يظنون حينما ا�اس من كث} يغلط أنه لك ذكرت كما وçذا،  �  ا�À بدoء توسل هذا،  � ا�ç Àم

  . كذلك وليس الصاu[ أو األوnاء من أنه يزعم Ìن أو الصاu[من و األوnاء من عداه ما عليه يقيسون ثم،  العباس
  -:فمن أقسام ا�وسل ا�منوع ،  ا�وسل ا�منوع :ا¥وع ا4ا� من أنواع ا�وسل 

  .ا�وسل إj اهللا تعاj بسؤال األموات ود;ئهم ) أ
  .  اهللا تعاj بطلب اÉ;ء من األمواتا�وسل إj ) ب

فرج  !اغفر C، يا رسول اهللا !يا رسول اهللا: فيقول، أن يدعو الرجل صاحب الق· : وفرق ما ب[ هذين األمرين ، فاألول هو 
   . وهكذا فهذا دoء للميت ارزق�،!  أعط�، يا رسول اهللا!  اشِف مري�، يا رسول اهللا! يا رسول اهللا ه>،
ادع اهللا أن يغفر C، يا رسول  !يا رسول اهللا: كأن يقول، أن يطلب من ا�يت اozء أو يطلب منه الشفاعة :واhاû وهأما 
اشفع C عند ربك ، فهذان ا�وoن Ùك  !مو¦ اهللا أن يغفر C ، يا عاد: إبراهيم  يا  �اشفع C  يقول هذا بعد موته  : اهللا

  ���� :يه فهو خاë zت R ا�ار، يقول اهللا تعا� من مات عل، أك· ëرج من ا�لة
َ

ُهْم َوال ßúَُي 
َ

َويَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاwِ َما ال
َماوَ  wَفْعلَُم ِ¾ الس 

َ
تُنَبrُئوَن اهللاwَ بَِما ال

َ
ءِ ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اهللاwِ قُْل أ

َ
ْرِض سُ َفْنَفُعُهْم َويَُقولُوَن َهُؤال

َ ْ
 ِ¾ األ

َ
ا اِت َوال wَقم 

َ
jْبَحانَُه َوَيَعا

ونَ 
ُ
فب[ اهللا جل وعال بطالن شفاعتهم ويقول جل ، فهم زعموا أن هؤالء شفعاء عند اهللا جل وعال ،  ýõ/  يونس � يُْ(ِ{
َْ/  � :وعال

 اهللاwِ ُزل
َ

jُِبونَا إ rَُقرsِ 
w

ْوsَِاَء َما َغْعُبُدُهْم إِال
َ
َُذوا ِمْن ُدونِِه أ wàِيَن ا

w
xَوا wَْتلُِفوَن إِنÏَ ُْكُم بَْيَنُهْم ِ¾ َما ُهْم فِيِهêَ َwاهللا wإِن 

ارٌ  wِذٌب َكفoَ َفْهِدي َمْن ُهَو 
َ

فهؤالء زعموا أن آçتهم تشفع çم ، ااهم اهللا جل وعال كذاب[ وcفارً فسمّ ،   �/  الزمر � اهللاwَ ال
فإذا ،  من باب أو�والقسم األول بطالنه وÈريمه وcونه ÓÙً ، اطلةوهذا هو القسم اhاû من أقسام الشفاعة ا5، عند اهللا
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الصنم nغفر � أو  فإن دخول من دo، ~ن هؤالء ال يدعون األصنام أن تغفر çم أو ترºهم إنما يدعون األصنام لتشفع çم
 ًÓو ذلك من باب أو� أن يكون م�Ú رج  باهللا جل وعأن يزيل كربته أو أن يفرج همه أوë ·ك أكÙ نoال، فهذان ا�و

  .من ا�لة 
  . ا�خلوقk بذوات تعاj اهللا إj ا�وسل) ج
  . وحقهم ا�خلوقk 0اه تعاj اهللا إj ا�وسل) د

 ، C تغفر أن� مو¦ 	اه أسألك أو C، تغفر أن الصالح فالن £ق أسألك إû اD :يقول أن فاألخ}، األمرين بk وفرق
، أن تغفر C ، أو أسألك £ق فالن من الصاu[ أن تغفر C  �	اه ¨مد  أسألك أو ، C تغفر أن � عي0 اه	 أسألك أو

، أو أسألك  �، أو أسألك بنوح  �أسألك بنبيك  : كأن يقول ، السؤال باTات  ا األولأم،  باuق أو سؤال با�اهسؤال فهذا 
فهذا توسل ، عثمان إ� غ} ذلك بأو أسألك بعمر أو ،  �أو أسألك بأµ بكر ،  �بعائشة رð اهللا عنها ، أو أسألك بع� 

  . باTوات 
 أك· لكنها وسيلة لل�ك لكنها ليست ÓÙً ؛ اTات بدعة و¨رم وال �وز بوهذان ا�وoن وهما ا>وسل با�اه وا>وسل 

 ك أعظم اTنوب ، وأن العلماء اختلفوا R ال�كلكن كما ال ùH أن ال�؛ ف� Ùك أصغر غ} ëرج من ا�لة  ، األك·
َك بِِه َويَْغِفُر َما  � :ألن اهللا تعا� يقول ؟  أو أنه ال يغفره إال با�وبة ؟ األصغر هل يغفره اهللا جل وعال ْن يُْ(َ

َ
 َفْغِفُر أ

َ
إِنw اهللاwَ ال

 َ َ
ْ
ًما َعِظيًماُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْ(ِْك بِاهللاwِ َفَقِد اف

ْ
 أصغر غ} داخل Èت وهذا اTي أÙك �õ  ، ًÓÙ/    النساء  �ى إِع

َك بِهِ  � :ألنه قال؛ ا مع اهللا جل وعال ا�شيئة كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أدبً  ْن يُْ(َ
َ
 َفْغِفُر أ

َ
،  � إِنw اهللاwَ ال

Ùك أصغر و� ، وا>وسل 	اه ا�خلوق[ أو £قهم  ، ا>وسل باTات:  فهذان ا�وoن وهما، وهذا أÙك باهللا جل وعال 
  .ا أك· ëرجا من ا�لة لكنها ليست كفرً  ؛ بدعة ¨رمة

  -:مراتب د;ء غ� اهللا 
منها لغ} اهللا لكن خص اnzل منها  ءوالعبادة ال �وز �ف �، ألن اozء عبادة ؛ دoء غ} اهللا وسؤا� حرام ال �وز 

ْسَتِجْب  اْدُعوèِ  َربßُكمُ  َوقَاَل  � :يقول اهللا تعا�  ،شياء أ
َ
ِينَ  إِنw  لَُكمْ  أ

w
xونَ  ا ُ�ِ

ْ
  �َداِخِرينَ  َجَهنwمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدùِ  َقنْ  يَْسَتك

لََك  َو�َِذا � : ويقول،  Þþ/    �فر
َ
  َق¬r  ِعَبادِي َسأ

r
ِجيُب  قَِريٌب  فَإِ�

ُ
اعِ  َدْعَوةَ  أ wÉيَْسَتِجيُبوا َدَ;نِ  إَِذا ا

ْ
ُْؤِمُنوا ِ§  فَل

ْ
sُهمْ  ِ̈  َو

w
 لََعل

(  : � ا�À ويقول،  وعال جل اهللا لغ} �فها �وز ال والعبادة،  عبادة اozء أن \ دnل فهذا ،  ýõÞ/    ا5قرة � يَْرُشُدونَ 
 يقدر ماالب اuا¿ين ودعوا والغائب[ األموات فدعوا،  لغ}ه تعا� اهللا حق �فوا ا�اس من وcث} ، ) العبادة هو اÉ;ء
  . تعا� اهللا إال عليه

  -:مراتب د;ء غ� اهللا ال� é 1ك أك� �رج من ا�لة 
 ذلك وÚو،  ناللهفا و �ثة،  الكربات تفريج:  كسؤا�،  به االستعانة أومن اdاجات   حاجة ا�يت سؤال : األوÎ ا�رتبة
 يا:  ا��ق أقR Ð وهو يقول كمن ، بعيد م�ن من ناداه أو ق·ه عند به استغاث سواءً  ا�لة من ëرج أك· Ùك فهذا
 هذا فيقول �  ا�À ق· عند يكون أن أواغفر C ، : أو يا رسول اهللا  ، كرب» فرج:  اهللا رسول يا أو ، أغث�:  اهللا رسول
 لغ} ي�ف ال فاozء،  ا�لة من ëرج أك· Ùك 	ه هذا فإن ، كرب» فرج:  هللا رسول يا أو ، أغث�:  اهللا رسول يا: القول 
 إ� باozء يتوجه إنما،  بغ}ها أوبهذه الصيغة  اهللا لغ} اozء أنواع من ء� �ف �وز ال و ، الصيغة بهذه وعال جل اهللا
  . وعال جل اهللا
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  ا�دعو ~ن سواءً  أك· Ùك فهذا،  ا�دعو يسمعه ال Åيث عيدةب مسافات من الغائَب  ال© سؤال : ا4انية ا�رتبة
ً
 عليه قادرا

  ~ن لو
ً
 من لكنه؛  عليه قادر وهو دoه  ذاو ، أك· Ùك فهو عليه قادر غ} وÓن دoه فإذا ، عليه قادر غ} ~ن أو حا¿ا

 R أكون فقد اآلن االتصال أحوال نراö أن ينبâ لكن ؛ أك· ÓÙ يكون حينئذ فإنه ا�دعو يسمعه ال بعيدة مسافات
Ðصالح رجل هناك ويكون ا��ق أق R Ðوه ان9نت شبكة أو كهاتف،  اتصال وسيلة مثالً  وبينه وبي� ا�غرب أقÚو  ،
 وه من م©لة R ألنه جائز فهذا،  يا فالن أعط� كذا ، مالك من أعط� : فالن يا ، C اهللا ادع : فالن يا وأقول وأكلمه
 أك· Ùك هذا فإن، ا�دعو يسمعك ال £يث بعيد م�ن من الرجل هذا تدعو أن لكن؛ ذلك \ قادر هو ومن عنك حا¿
  ا�دعو ~ن ولو، ا�لة من ëرج

ً
  ا�دعو ~ن ولو :تنبه.  الفعل هذا \ قادرا

ً
  . الفعل هذا \ قادرا

 ا�جلس R معه حا¿ J إ� حا¿ J يأÉ:  يع�،  تعاj اهللا إال  عليه يقدر ال ما اdاDَ  ال© سؤال : ا4ا4ة ا�رتبة
، فيسأ� مغفرة اTنوب ، ال يسأ� أن يدعو اهللا � مغفرة اTنب ، ال بل يطلب منه ا�غفرة فيقول  ذنÀ اغفر فالن يا:  ويقول

 :، Àذن C نوب فمغفرة ، ا�نة أدخل�:  فالن يا أو يا فالن اغفرTوقعت ذنب هناك ~ن إذا لكن ؛ اهللا إال عليه يقدر ال ا 
 بüب أصبتك فأنا ، م� أصابك اTي ذنC À اغفر فالن يا:  � فتقول ، شتمته أو ، ¿بته تكون كأن صاحبك )اه فيه
 ليهاع يقدر ال فهذه وعال جل اهللا عند�  ال» اTنوب لكن؛  عليه يقدر Ìا هذا ألن جائز فهذا ، ذلك وÚو مال أخذ أو

 ~ن ولو ا�لة من ëرج أك· Ùك فهذا ، ا�ار من }ه� أن ويسأ� ،يسأ� أن يدخله ا�نة  ا�نة دخول وcذا ، اهللا إال أحد
  . احا¿ً  احيً  ا�دعو

أن  ، أوأن يغفر �  كأن يأÉ إ� إنسان R ق·ه فيسأ�، يأÉ إ� ميت ،  سؤال ا�يت أن يدعو اهللا تعاS j :ا�رتبة الرابعة 
هذه ا�رتبة � سؤال ا�يت أن يدعو اهللا � ، وا�رتبة األو� � سؤال  :والفرق ب[ هذه ا�رتبة وا�رتبة األو�  ،يدعو اهللا � 

و أما اآلخر فهو ، مباÙة أن يغفر �  هذا الشخصأن األول يدعو  :ا�يت حاجة من اuاجات أو االستغاثة به ، الفرق بينهما 
هذا Ùك : اهللا أن يغفر C ، نقول  ادعُ :  يا فالن ، يا و* اهللا ، يا رسول اهللا:  مه وسيلة ، فيقول لصاحب هذا الق·�عله بزع

لكن هذا  ؛ �علناه من األقسام ا�ائزة ، اهللا أن يغفر C فالن ادعُ  يا:  � ا معنا وقلناا حا¿ً الحظ أنه لو ~ن حيً  .أك· 
  . ا�لة من ëرج أك· Ùك فهذا ، اسأل ربك أن يغفر �ا ، �ا يغفر أن اهللا ادعُ  نفال يا:  يقول � بعد موته

 شخص هناك فيكون ،  Sتعاj  اهللا يدعو أن الغائَب  ال© يسأل أن : ا»امسة ا�رتبة
ً
 �ئب ا

ً
 يدعو أن فيسأ� بعيدة مسافات ا

 وسائل من امغ}ه أو االن9نت طريق عن أو تفاçا طريق عن بعيدة مسافات من سأ� لوأنه :  لك قلت كما لكن، �
 انّ وبيّ ،  اهللا غ} دoء مراتب فهذه.  ا�ائزة األمور من هذا بل ء� R ال�ك من ليس هذا فإن،  تتطور ربما ال» االتصال

  . ا�لة من ëرج أك· Ùك أنها
 jلف بغ� اهللا تعاdحكم ا:-  

 ألفعلن بيده نف� واTي كذا، ألفعلن واهللا: تقول كأن، الع½ وصفاته اuس« هبأسمائ أو تعا� باهللا إال �وز ال اuلف
 كذا، ألفعلن القيوم وال¬: تقول أو، بصفاته دoء وهذا وعال جل هللا دoء فهذا، كذا ألفعلن وقدرته وجال� اهللا وعزة كذا،
íن كذا، ألفعلن انوا�نّ  كذا، ألفعلن ا5يت ورب كذا، ألفعلن ورºوعال جل فاهللا ، جائز فهذا،  كذا ألفعلن والر  ßُبه لف 

  - : منها كث�ة أدلة ذلك T ودل،  �وز ال فهذا تعا� اهللا بغ} اuلف وأما،  الع½ وصفاته اuس« وبأسمائه
ý( قال � عمر عن الشيخان أخرجه ما  : ) قَاَل  Cِ  رَُسوُل  ِéاهللا �  : ) wإِن  َwنْ  َفْنَهاُكمْ  اهللا

َ
ْ  أ

َ
Ôُقَمرُ  قَاَل ،  ) بِآبَائُِكمْ  لُِفوا �  :

 ِéَسِمْعُت  ُمنْذُ  بَِها َحلَْفُت  َما فََواهللا  éÀِéَذاِكًرا � ا�  
َ
  ) . آثًِرا َوال
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ْدرَكَ  � اهللاéِ  رَُسولِ  أن عنهما اهللا رð عمر ابن عن الشيخان أخرجه ما )�
َ
اِب  ْننَ  ُقَمرَ  أ éَط

ْ
Gوهو يس}  ا  Rِ  ٍب

ْ
cَوُقَمرُ  َر 

نِيهِ  ßَِْلُف 
َ
  (:  � اهللاéِ  رَُسوُل  َفنَاَداُهمْ  بِأ

َ
ال

َ
نْ  َفْنَهاُكمْ  وََجلw  َعزw  اهللاwَ  إِنw  أ

َ
ْلُِفوا أ

َ
Ô  ْنَ  َفَمنْ  بِآبَائُِكمoَ َيْحلِْف  َحالًِفا

ْ
وْ  بِاهللاwِ  فَل

َ
 أ

  . ) sَِْصُمْت 
  الشيخان أخرجه ما )�

ً
  ( : قَاَل  � اهللاéِ  لِ رَُسو أن عنهما اهللا رð عمر ابن عن أيضا

َ
ال

َ
  َحالًِفا oَنَ  َمنْ  أ

َ
  êَْلِْف  فَال

w
، ) بِاهللاwِ  إِال

ِْلُف  قَُريٌْش  فََ�نَْت 
َ
È َفَقاَل ،  بِآبَائَِها : )  

َ
ْلُِفوا ال

َ
Ô  ْبِآبَائُِكم  ( .  

ِ  َف لَ حَ  نْ مَ ( : �  اهللا رسول قال:  قال � جندب بن سمرة عن هصحيح R مسلم وأخرج )�   دْ قَ فَ  اهللاِ  ْ�ِ غَ ب
َ
  . ) كَ éَْ أ

 وعال جل باهللا يكون اuلف و نما ، ذلك من �ء �وز ال أنه و\ ، اهللا بغ} اuلف Èريم \ دالة نصوص فهذه
 أحلف لم إû " : فقال ذلك حرمة � ا�À � بّ[  عندما وقف كيف � عمر �إ وانظر،  الع½ وصفاته اuس« وبأسمائه

  . جوازه عدم وبيان وعال جل اهللا بغ} اuلف Èريم دnل هو فهذا، "   اآثرً  وال اذاكرً  اهللا بغ} ذلك بعد

  )�.(اdلقة 

اهللا جل وعال وتكلمنا وذكرنا أن اuلف بغ} اهللا ال �وز و  بغ} اuلف مسألةعن  تكلمنا أن ا�اضية اuلقة R سبق
: uلف بغ} اهللا نوo من أنواع ال�ك وÚن نعلم أن ال�ك نوoن فإذا ~ن ا ، أن اuلف بغ} اهللا نوع من أنواع ال�ك

ا  أك· ëرجً إن اuلف بغ} اهللا يكون تارة ÓÙً : نقول ،  فمن أي ا¥وعk اdلف بغ� اهللا ؟ ،Ùك أك· ، وÙك أصغر 
 ك أنه يوقد ذكر العلماء عليهم رºة اهللا،  أصغر غ} ëرج من ا�لة وتارة يكون ÓÙً ، من ا�لة 

ً
ÓÙ ون  

ً
من  أك· ëرجا

وأما إذا ، فإذا اعتقد مساواته هللا تعا� فقد خرج من ا�لة ، يمه هللا تعا� أو أشد ظم اuالف من ßلف به كتعإذا عّظ ، ا�لة 
؛ ا ذبً ~تعا� çذا ترى بعض ا�اس ربما حلف باهللا ؛ Hتلف £سب مقصد قائله وما يقوم بقلبه  وفه فال ، لم يعتقد ذلك

فهؤالء R ، ا فال )ده �رأ \ ذلك ألنه LH العطب Ìن ßلف به ~ذبً ؛ ا ولكنه ال يمكن أن ßلف بغ} اهللا ~ذبً 
أن من  إéC  ا أحب� لM أحلف باهللا ~ذبً  ( :يقول  �فابن مسعود ، اuقيقة عظموا ¨لوفيهم أشد من تعظيمهم هللا جل وعال 

ا فإنه معصية ا ، وأما اuلف باهللا جل وعال ~ذبً اuلف بغ} اهللا Ùك ولو ~ن اuالف صادقً  ألن ؛) ا أحلف بغ}ه صادقً 
 ًÓÙ لف بغ} اهللا عز وجل   ، وال�ك أعظم من ا�عصيةوليسuفهذا هو حكم ا ،.  

  -:مسألة ا�يثاق 
  � :يقول اهللا عز وجل  ، �ورد ا�يثاق R كتاب اهللا وÕ سنة رسول اهللا  

ْ
يwَتُهْم َو�ِذ rَك ِمْن بَِ¬ آََدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرßَخَذ َرب

َ
أ

 wا ُكنwِقَياَمِة إِن
ْ
ْن َيُقولُوا يَْوَم ال

َ
لَْسُت بَِربrُكْم قَالُوا ب2ََ َشِهْدنَا أ

َ
ْغُفِسِهْم أ

َ
 أ

َ
Tَ ْشَهَدُهْم

َ
َك *  ا َقْن َهَذا َ,فِلkِوَأ َéْ

َ
ْو َيُقولُوا إِغwَما أ

َ
أ

ُمْبِطلُونَ آَبَاؤُ 
ْ
َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل ال

َ
يwًة ِمْن َنْعِدِهْم أ rا ُذرwن

ُ
وا�يثاق حق أ³عت عليه ،  ) �ýè�  :ýè( ف األعرا  �نَا ِمْن َقْبُل َو{

واnzل من السنة \ ، وقد جاء R كتاب اهللا تعا� ، ألنه ال يمكن إنكاره  ؛ الطوائف 	ها و ن اختلفوا R تفصيله
َُهË�ِ يثاق ما أخرجه مالك R ا�وطأ وأºد R ا�سند وأبو َداوُد R السN وغ}هم ا�

ْ
نé ُقَمَر ْنَن  عْن ُمْسِلِم بِْن يََساٍر ا�

َ
أ

اِب  éَط
ْ
Gيَةِ سُ  ا

ْ
ْشهَ  ����    ئَِل َقْن َهِذهِ اآل

َ
يwَتُهْم وَأ rَك ِمْن بَِ¬ آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرßَخَذ َرب

َ
 أ
ْ
لَْسُت بَِربrُكْم قَالُوا َو�ِذ

َ
ْغُفِسِهْم أ

َ
 أ

َ
Tَ َدُهْم

 َkِا َقْن َهَذا َ,فِلwا ُكنwِقَياَمِة إِن
ْ
ْن َيُقولُوا يَْوَم ال

َ
اِب  ،�  ب2ََ َشِهْدنَا أ éَط

ْ
Gَفَقاَل ُقَمُر ْنُن ا�  ) : ِéُل َقنَْها  �َسِمْعُت رَُسوَل اهللا

َ
، يُْسأ

 ِéًة  ( : �َفَقاَل رَُسوُل اهللاwي rَمَسَح َظْهرَهُ نَِيِمينِِه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذر wَخلََق آَدَم ُعم 
َ

jَيَباَرَك َوَيَعا َwاهللا wءِ  : َفَقالَ ، إِن
َ

َخلَْقُت َهُؤال
َنwِة َفْعَملُوَن 

ْ
Öْهِل ا

َ
َجنwِة َوبَِعَمِل أ

ْ
يwةً ، لِل rَمَسَح َظْهرَهُ فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذر wارِ  : َفَقاَل ،  ُعمw¥ْهِل ا

َ
ءِ لِلنwارِ َوبَِعَمِل أ

َ
َخلَْقُت َهُؤال

َعَمُل  : َفَقاَل رَُجٌل ، " َفْعَملُوَن 
ْ
َجنwِة عز وخل إِنw اهللاwَ : "  �َفَقاَل َرُسوُل اهللاwِ : قَاَل  !؟ يَا َرُسوَل اهللاwِ فَِفيَم ال

ْ
َعْبَد لِل

ْ
إَِذا َخلََق ال
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َنwِة َفُيْدِخلُُه اْسَتْعَملَُه بِعَ 
ْ
Öْهِل ا

َ
ْقَماِل أ

َ
 َقَمٍل ِمْن أ

َ
Tَ َفُموَت wِة َح�wَن

ْ
Öْهِل ا

َ
َعْبَد لِلنwاِر اْسَتْعَملَُه بَِعَمِل  بهَمِل أ

ْ
َنwَة َو�َِذا َخلََق ال

ْ
Öا

ْهِل ا¥wاِر َفُيْدِخلُهُ 
َ
ْقَماِل أ

َ
 َقَمٍل ِمْن أ

َ
Tَ َفُموَت wاِر َح�w¥ْهِل ا

َ
  ) .  ا¥wارَ  به أ

ا َخلََق اهللاwُ آَدَم َمَسَح َظْهرَهُ  (:  �قَاَل رَُسوُل اهللاéِ  : قال �وأخرج ال9مذي وابن حبان واuاكم وغ}هم عن أµ هريرة  wلَم
ِقَياَمِة وََجَعَل 

ْ
 يَْوِم ال

َ
jِتِِه إwي rنََسَمٍة ُهَو َخالُِقَها ِمْن ُذر ßVُ َِعَرَضُهْم  فََسَقَط ِمْن َظْهرِه wَساٍن ِمْنُهْم َوبِيًصا ِمْن نُوٍر ُعم

ْ
َنkَْ َقْيَ¬ْ rVُ إِن

 آَدَم َفَقاَل 
َ
Tَ : ِء

َ
ْي َربr َمْن َهُؤال

َ
يwُتَك : قَاَل  ؟ أ rءِ ُذر

َ
ْعَجَبُه َوبِيُص َما َنkَْ َقْينَْيِه  ، َهُؤال

َ
 ِمْنُهْم فَأ

ً
ى رَُجال

َ
ْي َربr َمنْ : َفَقاَل ، فَرَأ

َ
 أ

ُ َداُوُد : َفَقاَل ؟ َهَذا 
َ
S تَِك ُفَقاُلwي rَمِم ِمْن ُذر

ُ ْ
َت ُقْمرَهُ رَ : َفَقاَل ، َهَذا رَُجٌل ِمْن آِخِر األ

ْ
ْي : قَاَل ، ِستkَr َسَنًة  : قَالَ  ؟ بr َكْم َجَعل

َ
أ

ْرَبِعkَ َسَنًة 
َ
ا ، َربr زِْدهُ ِمْن ُقْمرِي أ wفَلَم ñَمْوِت ُقْمُر آَدَم َجاَءهُ م

ْ
ْرَبُعوَن َسَنًة : َفَقاَل ، َملَُك ال

َ
َولَْم َفْبَق ِمْن ُقْمرِي أ

َ
: قَاَل ، أ

َولَْم ُيْعِطَها اْنَنَك َداُوَد 
َ
يwُتهُ : قَاَل ! أ rُتُه وََخِطَئ آَدُم فََخِطَئْت ُذرwي rَيْت ُذر rآَدُم فَنُس َ r�ُُتُه َونwي rفََجَحَد آَدُم فََجَحَدْت ُذر (.  

 َفُقوُل  �َسِمْعُت رَُسوَل اهللاéِ : قال  �الرºن بن قتادة السل>  خرج اإلمام أºد R مسنده وابن حبان واuاكم عن عبدوأ
َق ِمْن َظْهرِهِ  ( :

ْ
َل
ْ
َخَذ ا»

َ
بَاِ§ : َوقَاَل ، إِنw اهللاwَ َعزw وََجلw َخلََق آَدَم ُعمw أ

ُ
 أ

َ
َنwِة َوال

ْ
Öءِ ِ¾ ا

َ
بَاِ§ َوهَ ، َهُؤال

ُ
 أ

َ
ءِ ِ¾ ا¥wارِ َوال

َ
 : قَاَل ،  ) ُؤال

َقَدِر  ( :قَاَل ،  ؟ يَا رَُسوَل اهللاéِ َفَعَ½ َماَذا َغْعَمُل : َفَقاَل قَائٌِل 
ْ
 َمَواقِِع ال

َ
Tَ ( .  

َب َخلََق اهللاwُ  ( : قَاَل  �َقْن ا�ËÀِé  �وأخرج اإلمام أºد R مسنده والOار والط·اû عن أµ اzرداء  َúَََخلََقُه ف kَآَدَم ِح 
 ßر wxُهْم اwغ

َ
يwًة َنْيَضاَء َكك rْخَرَج ُذر

َ
ُْمَ) فَأ

ْ
sَُمُم ، َكتَِفُه ا

ْ
dُهْم اwغ

َ
يwًة َسْوَداَء َكك rْخَرَج ُذر

َ
ى فَأ يُْ�َ

ْ
ِي ِ¾ ، َوDَََب َكتَِفُه ال

wَفَقاَل لِث
بَاِ§ : يَِمينِِه 

ُ
 أ

َ
َنwِة َوال

ْ
Öا 

َ
jِى ،  إ يُْ�َ

ْ
ِه ال rِي ِ¾ َكف

wبَاِ§ : َوقَاَل لِث
ُ
 أ

َ
 ا¥wاِر َوال

َ
jِإ ( .  

 ËÀِéاهللا عنهما َقْن ا� ðسننه وغ}هما عن ابن عباس ر R Pمسنده والنسا R دºقَاَل   �وأخرج اإلمام أ :)  ُwَخَذ اهللا
َ
أ

ِميَثاَق ِمْن َظْهِر آَدَم بَِنْعَماَن َفْعِ¬ َعرَ 
ْ
 ال

ً
َمُهْم قَِبال

w
*َ wُعم rر wxoَ يََديِْه َkَْها َفَنَ¶َُهْم َن

َ
يwٍة َذَرأ rُذر wVُ بِِه

ْ
ْخَرَج ِمْن ُصل

َ
 �:  قَاَل ، فََة فَأ

وْ 
َ
ِقَياَمِة إِنwا ُكنwا َقْن َهَذا َ,فِلkَِ أ

ْ
ْن َيُقولُوا يَْوَم ال

َ
لَْسُت بَِربrُكْم قَالُوا ب2ََ َشِهْدنَا أ

َ
يwًة  أ rا ُذرwن

ُ
َك آبَاُؤنَا ِمْن َقْبُل َو{ َéْ

َ
َيُقولُوا إِغwَما أ

ُمْبِطلُونَ 
ْ
َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل ال

َ
  . � ِمْن َنْعِدِهْم أ

فق ما جاء R وسبق أن ذكرت لكم أن أهل العلم أ³عوا \ أن اهللا تعا� أخذ ا�يثاق من ب� آدم وأشهدهم \ أنفسهم وَ 
  .هم ي� بدقË  هم وي� اتفقت \ ذلك الطوائف 	ها سنË اآلية بل 

  -: ا منهاهذه اآلية و1 آية ا�يثاق وهذه األحاديث ذكرت أمورً 
ونتÃم هنا عن أخذ ا�يثاق واإلشهاد ، آدم  إخراجهم من ظهر: ومنها ، إشهادهم : ومنها ، أخذ ا�يثاق \ ب� آدم 

:  يع¬،  ؟ أخذ ا�يثاق واإلشهاد هل هو إخراج حقي	 وهل اإلشهاد مقا§ أو حا§اختلف العلماء ¾ :  واالستخراج فنقول
أو أن الشهادة  ، شهادة مقاsة تكلموا فيهاو شهدوا هل اهللا عز وجل أخرج ب¬ آدم حقيقة وأنه أشهدهم T أنفسهم 

   ؟ و1 ما فطروا عليه وما نصب �م من اÉالئل، شهادة حاsة 
  : هذا T قولk  اختلف العلماء ¾

إن إخراجهم من : فقالوا ،  ذهبوا إj أن اإلخراج حقي	 وأن اإلشهاد مقا§ قول ³اعة من السلف واGلف :القول األول 
 ، هذه شهادة مقاnة ، شهدنا : وقوçم ، ظهر آدم ومن ظهور بنيه إخراج حقي< 

ُ
خرجوا R ذلك الوقت من ظهر آدم فهم أ

مهم ون0هم اهللا جل وعال 
ّ
 ب[ يديه و 	

ّ
  .حينما أشهدهم شهدوا بكالم حقي< وليس بكالم lازي  ، موهو§

وا�راد من ، و�نما ذلك *ه T سبيل ا�جاز  إخراج وال قول إنه ال: قالوا ، قول طائفة من السلف وا»لف  : القول ا4ا�
قِْم وَْجَهَك  � :كما قال تعا� ، \ ا>وحيد  ةأنه هو الفطرفف�وا أخذ ا�يثاق واإلشهاد عليهم ب ،م T ا�وحيد هُ رَ ْط ذلك فَ 

َ
فَأ
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 rَقي
ْ
يُن ال rÉَذلَِك ا ِwِق اهللا

ْ
 َيْبِديَل ِ»َل

َ
ِ� َفَطَر ا¥wاَس َعلَْيَها ال

w
يِن َحنِيًفا فِْطَرةَ اهللاwِ ال rَفْعلَُمونَ لِت 

َ
َ¶َ ا¥wاِس ال

ْ
ك
َ
  الروم  �ُم َولَِكنw أ

/�þ  هذا بأمور واحتجو T ا:-  
  .أن اإلشهاد لم يأت إال R حديث[ موقوف[  :األمر األول 
T أن إخراج اxرية : أي ، مستدل[ \ هذا باآلÉ ، ليس R إخراج اTرية من آدم ، أن ما ذكروه من اآلية :األمر ا4ا� 

َخَذ َربßَك ِمْن بَِ¬ آََدَم ِمْن ُظُهورِِهمْ  �: حانه من ب� آدم ولم يقل من آدم ، فهو قال سب:  أنه قال )ý  :ليس من آدم 
َ
 أ
ْ
 ،  �َو�ِذ

  . � ِمْن ُظُهورِِهمْ � :و نما قالو ذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، : ولم يقل ولم يقل من ظهر آدم،، ب� آدم من ظهور: أي
  .وهو بدل اشتمال أحسن: أو بدل اشتما ، قالوا وهذا بدل بعض من �، ولم يقل من ظهره � ِمْن ُظُهورِِهمْ  �: أنه قال  )�
يwَتُهمْ  �: أنه قال  )� rذريته : ولم يقل  � ُذر.  
ْغُفِسِهْم   �:أنه قال  )�

َ
 أ

َ
Tَ ْشَهَدُهْم

َ
 ،  ����وَأ

ً
ر شهادته بعد خروجه إ� وهو إنما يذكُ ، �ا شهد به  والبد أن يكون الشاهد ذاكرا

  .ذلك هذه اzار وال يذكر شهادة ما قبل 
Ò(  

ّ
ِقَياَمِة إِنwا ُكنwا َقْن َهَذا َ,فِلkَِ  � : رهم بذلك .ال يقولواقوçم بأن اهللا ذك

ْ
ومعلوم أنهم �فلون عن اإلخراج çم ،   ����يَْوَم ال

  .هذا ال يذكره أحد منهم ، فا ذلك الوقت من صلب آدم 	هم و شهادهم ³يعً 
Þ( جة عليهم .ال يقولوا:  أنه سبحانه أخ· أن حكمة هذا اإلشهاد هوuإقامة ا : �  َkِا َقْن َهَذا َ,فِلwا ُكنwِقَياَمِة إِن

ْ
،  �يَْوَم ال

 يَُكوَن  � :كما قال تعا� ، واuجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة ال» فطروا عليها 
w

ِيَن َوُمْنِذرِيَن ِ.َال
r)َُمب 

ً
ُرُسال

ٌة نَ  wُحج ِwاهللا 
َ
Tَ اِسwَعِزيًزا َحِكيًمالِلن ُwَن اهللاíَُسِل َوßالنساء � ْعَد الر   /ýÞÒ .  

è(  �مُ  � :قو� تعا
ْ
َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل ال

َ
يwًة ِمْن َنْعِدِهْم أ rا ُذرwن

ُ
َك آَبَاُؤنَا ِمْن َقْبُل َو{ َéْ

َ
ْو َيُقولُوا إِغwَما أ

َ
 �ýè/    األعراف � ْبِطلُونَ أ
 ، ا>قليد ، فالغافل ال شعور �  اعوالغفلة أو يدّ  اعوكمت[ R هذا اإلشهاد .ال يدّ ، فذكر جل وعال ح

 ه متبع R تقليدوا�قتّ
  .وال ت9تب هاتان اuكمتان إال \ ما قامت به اuجة من الرسل والفطرة ، لغ}ه 
õ(  �ُمْبِطلُونَ  � :قو� تعا

ْ
َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل ال

َ
وهو سبحانه إنما يهلكهم ، دهم 	حودهم وcÙهم �ا قالوا ذلك توعّ : أي ،  � أ

عذار اإلو نما يهلكهم ب، وقد أخ· سبحانه أنه لم يكن nهلك القرى بظلم وأهلها �فلون ، بمخالفة رسلهم وتكذيبهم 
  .واإلنذار بإرسال الرسل 

ú(  أشهد � واحد \ نفسه أنه ربه وخالقه �َول5َِْ  �:كقو� تعا� ، كتابه  منا R غ} موضع واحتج عليه بهذ، أنه تعا
 َفْعلَمُ 

َ
َ¶ُُهْم ال

ْ
ك
َ
wِ بَْل أ َْمُد ِهللا

ْ
dقُِل ا ُwاهللا wَُقولُن

َ
s ْرَض

َ ْ
َماَواِت وَاأل wَُهْم َمْن َخلََق الس

ْ
�
َ
فهذه � اuجة ال» ،  �Ò/    لقمان � ونَ َسأ

  أشهدهم \ أنفسهم بمضمونها
ّ
َماَواِت � :  بقو�،  والسالم لهم عليهم الصالةرس رتهم بهاوذك wفَاِطِر الس üَشك ِwاهللا ¾ِ

َ
أ

ْرِض 
َ ْ
فهذه األمور التسعة احتج أصحاب هذا القول بها \ أن اهللا جل وعال حينما ذكر R اآلية ما ذكر  ، ýþ/   إبراهيم �َواأل
  . آدم أن اإلخراج منإنما ذكر إخراج اTرية من ب� آدم ولم يذكر ، 

  -:ألمور منها  ؛ والراجح القول األول
ý(  R ةß� األخذأن اآلية  

ً
 �:  واآليةا ، ا ال lازي! ا حقيقي! ، وÓن ¤مً  من الظهور حقيقة ، و�ßة R أن اإلشهاد ~ن قوال

 
ْ
َخذَ  َو�ِذ

َ
يwَتُهمْ  ُظُهورِِهمْ  ِمنْ  آََدمَ  بَِ¬  ِمنْ  َربßَك  أ rْشَهَدُهمْ  ُذر

َ
  وَأ

َ
Tَ  ْْغُفِسِهم

َ
لَْسُت  أ

َ
 قول هنا فالقول،  � َشِهْدنَا ب2ََ  قَالُوا بَِربrُكمْ  أ

  . lازيا وليس حقي<
 َداوُدَ  وبيص رأى ح[،  وعال جل ربه مع آدم ¤م وفيها،   � اهللا رسول عن األحاديث ف�تها اآلية أن هذا إ� أضف )�
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 فاألحاديث،  ؟ حقي< بكالم وليس lازي ¤م ال´م هذا بأن ليقا فكيف ، سنة أربع[ عمره من وأعطاه السالم عليه
 حينئذ ألحد فليس منها ا�راد وبينت األحاديث ف�تها فاآلية،  اآلية ß� Rة � كما،  و�ßة صحيحة هذا R الواردة

 اإلخراج وأن حقي< اإلشهاد أنو حقي< ال´م أن وهو ظاهرها \ اآلية بل،  ظاهرها عن �فها �ب اآلية إن:  يقول أن
  . حقي< إخراج

  . بالقول ا>�يح وهو يؤيده ما فيها بل يبعده أو هذا ين, ما فيها ليس اآلية أن) �
Õلقة وuسنناقش القادمة ا  �أن  وهو قول lازي  القول أن إ� ذهبوا اTين اhاû القول أصحاب أدلةإن شاء اهللا تعا

  . و الفطرة و أن االستخراج ليس استخراجا حقيقيا إشهاد lازي وه اإلشهاد
  

  )O.(اdلقة 

بأن ا�يثاق قد دل عليه كتاب اهللا تعا� ، وسنة رسول اهللا : سبق وأن تكلمنا R ¨ا¿ة اuلقة ا�اضية عن ا�يثاق ، وقلنا 
ألخذ أخذ حقي	 ؟ وهل اإلشهاد ¾ هذا هل ا، و ³اع ا�سلم[ ، وذكرنا أيًضا بأن العلماء اختلفوا R األخذ وا�يثاق ،  �

وينب6 أن نذكر وأن نعلم بأن هذا ، وذكرنا بأن للعلماء قول[ R هذه ا�سالة ، ا�يثاق إشهاد حقي	 ؟ أو أنه هو الفطرة ؟ 
مذهب  ا�فسيق ، و�نما ا»الف خالف ¾ ا»الف اxي وقع بk العلماء ¾ هذه ا�سألة ليس خالفًا �وز ا�بديع به أو

، و ن ~ن أحد القول[ أرجح من اآلخر ، والراجح كما تقدم هو  أهل السنة واÖماعة ، و7 من الطائفتS k حظ من اsÉل
خرجوا R ذلك الوقت ون0هم ،  بأن األخذ حقي< ، وأن اإلشهاد حقي< ، وأن االستخراج حقي<: قول من قال 

ُ
وأن ب� آدم أ

وذكرنا أدلة من قال بأن اإلشهاد ليس حقيقيًا ، و نما هو عبارة . §موه وأشهدهم \ أنفسهم جل وعال ب[ يديه و§مهم و
 �ِق اهللاwِ َذلَِك  �: عن الفطرة ال» فُطر عليها ا�اس ا�ذكورة R قو� تعا

ْ
 َيْبِديَل ِ»َل

َ
ِ� َفَطَر ا¥wاَس َعلَْيَها ال

w
فِْطَرةَ اهللاwِ ال

َقيrُم وَ 
ْ
يُن ال rÉَفْعلَُمونَ ا 

َ
َ¶َ ا¥wاِس ال

ْ
ك
َ
، ومÁ بنا اuديث إ� ال´م عن أدلة هؤالء ، ثم ذكرنا إجابات oمة  �þالروم � لَِكنw أ

   : اإلجابات ا�فصيلية عن ما استدلوا به من األدلة ، فنقول –بإذن اهللا تعا�  –عن أد>هم ، ونذكر هنا 
جاء R حديث[ موقوف[ فقط ، فهذا ليس بصحيح ، بل جاء اإلشهاد واإلخراج R بأن اإلشهاد إنما : أما قوçم  -:أوالً 

µ بن كعب 
ُ

حديث أنس بن مالك ، وهشام بن حكيم ، وأ  Àا� �، وقد جاء فيها اإلشهاد ،  �، فهذه األحاديث مرفوعة إ

وف R هذا ا5اب � حكم الرفع ؛ ألن مثل هذا إن ا�وق: ثم لو سلمنا جدالً أنه لم يأت إال R حديث[ موقوف[ ، فإننا نقول 
ليس للرأي lال فيه ، فال lال للرأي R هذا ا�يثاق ، و نما هو من األمور اG·ية ال» ال ُيْعلم إال باG· ، ولوال أن اهللا جل 

شهاد لم يرد إال R حديث[ موقوف[ فإنه و ن ~ن اإل: �ا علمناه ، فحينئذ نقول  �وعال أخ·نا بهذا ا�يثاق ، وأخ·نا به نبيه 
إن هذين اuديث[ يُقبل االحتجاج بهما ُهنا ؛ ألن هذين اuديث[ : ، فإننا نقول  -مع أنه ثبت R ثالثة أحاديث مرفوعة  –

   þليس للرأي فيهما lال ، و نما çما حكم الرفع 
 
ً
 ِمن ُظُهورِِهم �: وÕ قو� تعا�، � ِمن بَِ¬ آَدم  �:قو� تعا�أما ا�واب عن احتجاجهم بم�ء اآلية بلفظ ا�مع، R  - :ثانيا
� ،�يwاتِِهمْ  � :وÕ قو� تعا rذلك ا�وقف من : \ قراءة من قرأ با�مع، فيقال�  ُذر R أخرج ُذرية آدم �إن اهللا تبارك وتعا

،  -هذا هو ال9تيب  -ب أن يأÉ الواz ، ثم يأÉ الوz ظهور ا5عض \ Úو ما يتواz األبناء من اآلباء R ال9تيب ، فال9تي
 �يwَتُهم �: فاآلية جاءت \ حسب ال9تيب هذا ، قال تعا rَك ِمن بَِ¬ آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرßَخَذ َرب

َ
 أ
ْ
، فال9تيب جاء ِوفق  � َو�ِذ

خرجوا من ظهترتيبهم R اGروج R هذه اuياة اzنيا ، فاستغ« عن ذكر ظهر آدم 
ُ
ره ، لَما ُعلم من أنهم 	هم بنوه ، وأنهم أ
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خرجوا من ظهره استغ« عفلما ُعلم أنهم 	هم بنوه، 
ُ
  :ن ذكره بذكر ظهور بنيه،وTا قالوأنهم أ

يwَتُهم �  rَك ِمن بَِ¬ آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرßَخَذ َرب
َ
 أ
ْ
، فهو جاء به \ )ذريته و ذ أخذ ربك من آدم من ظهره : ( ، ولم يقل  � َو�ِذ

إن R ا>عب} با�مع لطيفة ، و� اإلشارة إ� إخراجهم : هذا ال9تيب اTي يكون R اzنيا ، بل قال بعض أهل العلم 
خرج من أصالبهم أبناؤهم ، ثم أoدهم بعد الفراغ منهم \ ا>دريج ، يع� 

ُ
خرج أبناء آدم من صلبه ، ثم أ

َ
: با>دريج ، فأ

من ظهره ، ثم أخرج ب� بنيه من صلب بنيه ، وهكذا تسلسلت إ� آخر ) ب� صلبه ( جل وعال أخرج ب� آدم  أن اهللا
  .ëلوق من ب� آدم 

 
ً
أما ا�واب عن قوçم بأن اإلنسان ال يذكر ما شهد به ، إال إذا ~ن ذلك بعد خروجه إ� هذه اzار ، ومقدرته \   -:ثا4ا

رح ، فا�ص أخ· بهذا : ، فنقول  ذلك ، و ال يذكر ما قبله éمقابل ا�ص فإنه ُفط R مقابل ا�ص ، والرأي إذا جاء R هذا رأي
فيجب اإليمان به سواء قبلته العقول أم لم تقبله ، ال شأن �ا بالعقول أمام ا�ص ، فا�ص إذا جاءنا قبلناه ، والعقل إن 

  .ل أو \  فساده ، وهذا االع9اض العق� ال يُسقط اuجة وافقه فذاك و ن لم يوافقه فهذا دnل \ ضعف العق
قد أوضح اهللا اzالئل \ وحدانيته وصدق رسله فيما أخ·وا به ، فمن أنكره ~ن :  -رºه اهللا تعا�  –يقول ا5غوي 

 للعهد ، ولزمته اuجة ، وبنسيانهم وعدم حفظهم ال يسقط االحتجاج بعد إخبار ا�خ·
ً
 ناقضا

ً
 الصادق صاحب معاندا
  .ا�عجزة

إن هذا العهد يلزم الب� و ن ~نوا ال يذكرونه R هذه اuياة ، كما يلزم الطالق من :  -رºه اهللا تعا�  –ويقول الطرطو� 
خذ \ ب� آدم وصاروا بعد خروجهم ال يذكرونه ، فإنهم إذا : ُشهد عليه به وهو قد نسيه  ، يع� 

ُ
أن هذا ا�يثاق اTي أ

 
Ë
: ، يقول  -عليهم الصالة والسالم  -هم الرسل  من اxي يذكرهم بهذا ا�يثاق وهذا اإلشهاد ؟روا به صار ُحجة عليهم ، ُذك

 ؛ ألنه إذا قامت ا5ينة وشهدت 
ً
كمن طلق ون� أنه طلق ، فُشهد عليه أنه طلق ، فإنه حينئذ يلزمه الطالق و ن ~ن ناسيا

 من ا�اس قد طلق امرأته
ً
إن الطالق يلزمك بشهادة هذه ا5ينة ، : واّد3 أنه ال يْذكر هذا الطالق ، فإننا نقول  بأن زيدا

رونا به ، فحينئذ يلزمنا وتكون 
ّ
كذلك ا�يثاق األول Úن R هذه اuياة ال نذكره ؛ لكن الرسل عليهم الصالة والسالم ذك

  . اuُّجة قائمة 
 
ً
عليهم با�يثاق ، و نما قامت من قِبل الرسل والفطرة ، وأن حكمة اإلشهاد هو أما ما ذكروه من أن اuجة ما قامت   -:رابعا

، وأنهم 	هم �فلون عن ذلك اإلخراج وال يذكره  � إِنwا ُكنwا َقْن َهَذا َ,فِلkَِ  �: إقامة اuجة عليهم .ال يقولوا يوم القيامة 
يثاق األول R إقامة اuجة عليهم ، وأصحاب القول األول لم نعم ، ال يك, ا�: أحدهم ، فيقال R ا�واب عن هذه اuجة 

بأن اuجة قائمة با�يثاق األول £يث إنه لو لم ترسل الرسل ل�نت اuجة قائمة با�يثاق األول ، وأصحاب القول : يقولوا 
د من إرسال الرسل ال» تذكرهم نعم ، ال يك, ا�يثاق األول R إقامة اuجة عليهم ، فالب: األول ال يقولون هذا ، فنقول 

 ، 
ً
بهذه اuجة ، فمن حكمة اهللا تعا� أن قÁ عليهم بالنسيان Tلك اإلشهاد ، ولو لم يكن çذا اإلشهاد فائدة ل�ن عبثا

فإننا  إذا قلنا بأن ا�يثاق السابق ال فائدة منه، و أن اإلشهاد السابق ال فائدة منه ،: م©ه عن ذلك ، يع�  –عز وجل  –واهللا 
إن هذا عبث ي©ه اهللا عز وجل عنه، فكيف يُشهد اهللا عز وجل ب� آدم ثم ال يكون R هذا اإلشهاد فائدة ؟ بل البد : نقول 

روهم بهذا ا�يثاق األول قامت اuجة \ هؤالء، وTلك قال اهللا 
ّ
� من فائدة، فإذا جاءت الرسل عليهم الصالة والسالم وذك

ِ  �:    -جل وعال – لَْسُت بَِربrُكْم قَالُوَو�
َ
نُفِسِهْم أ

َ
 أ

َ
Tَ ْشَهَدُهْم

َ
يwَتُهْم وَأ rَك ِمن بَِ¬ آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرßَخَذ َرب

َ
 أ
ْ
ن ذ

َ
 ب2ََ َشِهْدنَا أ

ْ
ا

 kَِا َقْن َهَذا َ,فِلwا ُكنwِقَياَمِة إِن
ْ
 يَْوَم ال

ْ
َك آ) ��.(َيُقولُوا َéْ

َ
 إِغwَما أ

ْ
ْو َيُقولُوا

َ
َفُتْهلُِكَنا بَِما أ

َ
ن َنْعِدِهْم أ rًة مwي rا ُذرwن

ُ
بَاُؤنَا ِمن َقْبُل َو{
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ُمْبِطلُوَن 
ْ
  .  �)�O.(َفَعَل ال

فكما أنكم : ثم إن الفطرة ال» ف� بها هؤالء ا�يثاق ليست � حجة لوحدها ، و نما اuجة R إرسال الرسل ، يع� 
إن اuجة قائمة : فإنه يلزمكم يا أصحاب القول األول أن تقولوا  –قيل بأنه حقي< إذا  –إن هذا ا�يثاق واإلشهاد : تقولون 

إن هذه الفطرة ليست � حجة بنفسها ، و نما اuجة بإرسال الرسل ، فهو \ : به دون الرسل ، فنقول لكم Úن كذلك 
 
ً
 نقول  -شهاد حقي< \ القول بأنه الفطرة ، و\ القول بأنه ميثاق حقي< و  -ا>فس}ين ³يعا

ً
بأن حجة : فنحن ³يعا

  . إنما قامت بإرسال الرسل ، ال بالفطرة ، وال با�يثاق األول  –جل وعال  –اهللا 
 
ً
نعم : أّما ما ذكروه من اهللا تعا� إنما أهلك األمم بمخالفتهم الرسل ال بمخالفتهم ا�يثاق ، فا�واب عنه أن يقال  -:خامسا

uقَبهم ، ما ُذكر هو ع[ اo لم يُعذب األمم �خالفتهم الفطرة ال» ف�تم بها ا�يثاق ، و نما � فإن اهللا تبارك وتعا
ً
ق ، وأيضا

وعذبهم وأهلكهم �خالفتهم الرسل ، فحينئذ تب[ أنما يقال فيما يلزم من القول بأن اإلشهاد قو* يلزم ، كذلك من يف�ه 
نkَِ َح�w َغْبَعَث َرُسوالً َومَ  �: يقول  –جل وعال  –بالفطرة ، اهللا  rا ُمَعذwجة ال» يؤاخذ اهللا   � ا ُكنuولم �عل الفطرة � ا ،

جل وعال بها ، و نما جعل اuجة قائمًة بإرسال الرسل ، وcذلك من يقولون بأن اإلشهاد حقي< ، وبأن االستخراج حقي< ال 
uجة قامت بالرسل ؛ لكن هذا نوع من اuجج ، فاuجة هم الرسل إنما ا: يقولون بأن اuجة قائمة بذلك ، و نما يقولون 

 من الرسل �ا قلنا 
ً
يُعذب با�يثاق األول ،  –عز وجل  –إن اهللا : عليهم الصالة والسالم ، فلو لم يبعث اهللا تعا� رسوال

 ûاhذلك من يقول بالقول اcعز وجل يعذب بالفطرة ، فتب[ بهذا  إن اهللا: رسًال لم يقولوا  –عز وجل  –لو لم يُرسل اهللا : و
أنما يلزم من قال بأن اإلشهاد حقي< ، وبأن االستخراج حقي< ، يلزم كذلك من يقول بأن أخذ ا�يثاق ا�راد به الفطرة 

 �ِق اهللاwِ ذَ  � :ا�ذكورة R قو� تعا
ْ
 َيْبِديَل ِ»َل

َ
ِ� َفَطَر ا¥wاَس َعلَْيَها ال

w
 فِْطَرةَ اهللاwِ ال

َ
َ¶َ ا¥wاِس ال

ْ
ك
َ
َقيrُم َولَِكنw أ

ْ
يُن ال rÉلَِك ا

مؤcدة للميثاق األول  �فإن الفطرة ال» ف� بها هؤالء ا�يثاق جاءت R كتاب اهللا تعا� ، وسنة رسو�  ، �þالروم  �َفْعلَُموَن 
 Àذا قال ا�çخذ منه ، و

ُ
ما من مولود إال يوT É الفطرة فأبواه يهودانه  (:  �، إذ ا�ولود يوz وُيفطر \ ذلك ا�يثاق اTي أ

؛ ألنه فُطر \ ذلك ا�يثاق اTي أخذه اهللا جل وعال عليه ، ) أو يُسلمانه : (  �، ولم يقل ا�À  )أو ين�انه أو يمجسانه 
لك ا�يثاق اTي أخذه اهللا  إنما فُطروا \ ذ –وهم oمة اGلق  –فاTين يُفَطرون \ ا>وحيد اTين يفطرون \ اإلسالم 

 �: جل وعال من أعمال R ذلك الوقت ، وأشهدهم \ أنفسهم فشهدوا وشهد غ}هم من ا�الئكة \ ما استُشهدوا عليه 
 kَِا َقْن َهَذا َ,فِلwا ُكنwِقَياَمِة إِن

ْ
 يَْوَم ال

ْ
ن َيُقولُوا

َ
 ب2ََ َشِهْدنَا أ

ْ
لَْسُت بَِربrُكْم قَالُوا

َ
شهدنا .ال تقولوا : ، يع�  )�ýè(عراف األ �أ

عوا الغفلة ، أو تقولوا : يوم القيامة  éن َنْعِدِهمْ  �: إنا كنا عن هذا �فل[ فتد rًة مwي rا ُذرwن
ُ
َك آبَاُؤنَا ِمن َقْبُل َو{ َéْ

َ
، يع�  � إِغwَما أ

uجة ، وانقطعت حينئذ السبل أمام ا�قتة ؛ ألنهم قتناهم فيما رأيناهم عليه ، وفيما وجدناهم عليه ، فانقطعت حينئذ ا: 
أشهدهم \ أنفسهم بما أخ·ت به رسله عليهم الصالة والسالم ، فهذه إجابات عما ذهب  –جل وعال  –علموا أن اهللا 

  . إnه أصحاب القول اhاû من القول[ R مسألة ا�يثاق 

  )P.(اdلقة 
ا�يثاق اTي أخذه اهللا جل وعال من ب� آدم ، حينما استخرجهم وأشهدهم \ أنفسهم تناو�ا R اuلقة ا�اضية ما يتعلق ب

أن اهللا جل وعال علم أهل : وشهد غ}هم عليهم ، وذكرنا أن R ا�سألة قول[ ، وذكرنا األحاديث اzالة \ ا�يثاق ، وفيها 
  . لقت هؤالء للنار وال أباC خلقت هؤالء للجنة وال أباC ، وخ: ا�نة وعلم أهل ا�ار ، وقال 

  -:علم اهللا تعاj بأهل اÖنة وأهل ا¥ار وأعما�م : مسألة 
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اهللا جل وعال هو خالق اGلق 	هم، ومن ¿ورة ذلك أن يكون جل وعال oلًما بهم وبأعماçم ومآçم، ومن ¿ورة ذلك 
َبِ�ُ  �: أيًضا أن يكون اهللا جل وعال قادًرا عليهم و\ أعماçم،يقول جل وعال

ْ
ِطيُف ا»

w
 َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو الل

َ
ال

َ
 ا�لك� أ

ý�   ٍء َعلِيمٌ  �: ويقول جل وعال ْ َ̀  rبُِكل wاهللا wا>وبة � إِن ýýÒ  ويقول ، :�  
ً
ٍء َعلِيما ْ َ̀  rبُِكل ُwَن اهللاíَالفتح � َو �Þ  فاهللا ،

 ، و
ً
 وأبدا

ً
َوَما oََن  �: لم يتقدم علمه باألشياء جهالة وال ين0 ، يقول جل وعال تعا� موصوف بأنه بكل �ء عليم أزال

 
ً
 اهللاw فَنَِسَيُهمْ َون �: ، والنسيان اTي أثبته اهللا �فسه R قو� تعا��  َربßَك نَِسّيا

ْ
ألن النسيان ال9ك؛ : ، يراد بهÞèا>وبة � ُسوا

   :نو;ن
ý – وهذ ، Áقو� نوع ينتج عن عدم ا>ذكر فيما م R ,ا هو ا�ن: �  

ً
  . � َوَما oََن َربßَك نَِسّيا

 اهللاw فَنَِسَيُهمْ َون �: نوع ينتج عن العلم وال9ك قصًدا ، وهو ا�ذكور R قو� جل وعال  – �
ْ
  . � ُسوا

ِطي�  :فاهللا خلق هذا اGلق وعلم أحواçم ومآçم ؛ وTا قال 
w
 َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو الل

َ
ال

َ
َبِ�ُ أ

ْ
كيف يُتصور : ، يع�  � ُف ا»

أنه Hلق اGلق وال يعلمهم ، فاTي يصنع الÏء البد أن يكون oلًما به قادًرا عليه ، و ن لم يكن كذلك فهو لم يصنع ، 
فاهللا جل وعال خلق اGلق 	هم فدل هذا \ علمه جل وعال بهم و\ وقدرته عليهم ، ومن ذلك علمه جل وعال بأهل 

فقعد  �كنا R جنازة R بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللا : ( قال  �ة وأهل ا�ار ، أخرج الشيخان عن ع� بن أµ طالب ا�ن
ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوسة إال  (: وقعدنا حو� ، ومعه �ëة ، فنّكس ، فجعل ينكث بمخ�ته ، ثم قال 

يا رسول اهللا ، أفال نمكث \ : فقال رجل : ، قال )وقد ُكتبت شقّية أو سعيدة وقد كتب اهللا م²نها من اÖنة وا¥ار ، و�ال 
من oن من أهل السعادة فسيص� إj عمل أهل السعادة ، ومن oن من أهل الشقاوة  (: كتابنا وندع العمل ؟ فقال 

ون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل اعملوا فÃ ميّ� ؛ أما أهل السعادة فُيي� (: ، فقال )فسيص� إj عمل أهل الشقاوة 
َ�  �: ، ثم قرأ  )الشقاوة فيي�ون لعمل أهل الشقاوة wْقَطى َواي

َ
ا َمْن أ wم

َ
ُْسَ) ) �(فَأ ْdَق بِا wيُْ�َى ) �(َوَصد

ْ
ُهُ لِل r�َفََسُني)� (

ا َمْن َ¦َِل  wم
َ
ُْسَ) ) �(َواْسَتْغَ)  وَأ ْdَب بِا wذ

َ
ى ) %(َو{ ُعْ�َ

ْ
ُهُ لِل r�َفََسُني).'(�   Àفقول ا� ،�  :)  ما منكم من أحد ، ما من

، وهو دnل \ ، هذا هو الشاهد  ) نفس منفوسة إال وقد كتب اهللا م²نها من اÖنة وا¥ار و إال وقد كتبت شقية أو سعيدة
خذ من أن اهللا جل وعال علمهم ؟ قلُت : علم اهللا جل وعال بهم ، فإن قلت 

ُ
إالw وقد كتب  (:  �أخذ من قو� : من أين أ

، والكتابة إنما تكون بعد العلم بالÏء ، فهذا دnل \ أن اهللا جل وعال علم أهل ا�نة وعلم أهل ا�ار ، صحابة ) اهللا
 Àنا العمل ، : أفال نمكث \ كتابنا وندع العمل ؟ ، يع� : ، سألوه  �ذا �ا قال ه �ا�cهل إننا إذا مكثنا \ كتابنا وتر

هل العمل مؤثر أو غ} مؤثر R مسألة دخول ا�نة أو : هل سيص} أحدنا إ� ما علم اهللا به ، أي هل يسقط العمل ؟ يع� 
اعملوا فÃ مي� �ا خلق S ، من oن من أهل السعادة فسيص� إj عمل  (: ا�ار مع علم اهللا جل وعال بذلك ؟ ، فقال 

، وأنت ال تعلم من أيهما أنت ، فإذا كنت ال تعلم )أهل السعادة ، ومن oن من أهل الشقاوة فسيص� إj عمل أهل الشقاوة 
ألنهم أمروا وهم اTين أخ·وك بأن من أيهما أنت ، فواجب عليك حينئٍذ االستجابة لرسل اهللا جل وعال ، فتستجيب çم ؛ 

  . ربك جل وعال قد علم أهل ا�نة وعلم أهل ا�ار 
: علم اهللا تعاj بأعمال العباد وبمن يدخل اÖنة ومن يدخل ا¥ار ، يكون حجة للعباد ¾ ترك العمل ؟ ، أي  هل :مسألة 

  هل هذا العلم حجة ¾ ترك العباد للعمل اxي أمروا به ؟ 
ألن اهللا تعا� طوى علم من يدخل ا�نة وعلم من يدخل ا�ار عن العباد ، فهم بهذا  �اذا ؟هذا ليس حجة ،  إن : اÖواب

 ، وأمرهم 
ً
جاهلون فهم ال يدرون من أي الصنف[ هم ، واهللا تعا� أعطى لعباده قدرة \ أعماçم ، ومشيئة واختيارا



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- �ú -  
 

 بما هو عبث ، واهللا جل وعال م©ه عن ونهاهم ، فلو ~ن علم اهللا جل وعال حجة R ترك الع
ً
مل ؛ ل�ن R األمر بالعمل أمرا

العبث ، فكيف يأمر بما ال ينفع ؟ فعمل العباد ينفع العباد أو يüهم ، فإن هم عملوا بطاعة اهللا نفعهم ذلك ، و ن هم 
بمآل العباد وبكونهم R ا�نة إن علم اهللا جل وعال : عملوا بمعصيته لم ينفعهم ذلك بل ¿هم ، وحينئٍذ فإننا نقول 

  . وcونهم R ا�ار ال يسقط العمل وال يكون ُحجة �ن ترك العمل 
وÌا يدل \ عدم تأث} علم اهللا تعا� بأعداد أهل ا�نة وأهل ا�ار ، ما أخرجه مسلم R صحيحه عن زه} عن أµ الزب} 

بّ[ �ا ديننا كأنّا ُخلقنا اآلن ، فيَم العمل اnوم ؟ أفيما جفت به  يا رسول اهللا: جاء rاقة بن مالك فقال : قال  �عن جابر 
  .  ) بل فيما جفت به األقالم وجرت به ا�قادير(: األقالم وجرت به ا�قادير ، أم فيما نستقبل ؟ قال 

، وأيًضا  ) لوا فÃ مي�اعم (: ما قال ؟ فقال : ففيم العمل ؟ قال زه} ثم تكلم أبو الزب} بÏء لم أفهمه ، فسألت : قال 
ا>4 هو وا��cون ، فاقتتلوا ، فلما  �؛ أن رسول اهللا  �يدل \ هذا ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي 

ال يدع : أي  –رجل ال يدع çم  �إ� عسكره ، ومال اآلخرون إ� عسكرهم ، وÕ أصحاب رسول اهللا  �مال رسول اهللا 
 ]cبها بسيفه ، فقالوا شاذة إال  –للم�üوم أحد كما أجزأ فالن : اتّبعها يnأما إنه (:  �فقال رسول اهللا ! ما أجزأ منا ا

فخرج معه 	ما وقف وقف معه ، : ، قال  - أنا اnوم مالزمه : أي  –أنا صاحبه أبًدا : ، فقال رجل من القوم  ) من أهل ا¥ار
فُجرح الرجل جرًحا شديًدا ، فاستعجل ا�وت ؛ فوضع نصل سيفه R :  فخرج الرجل ، قال: و ذا أrع أrع معه ، قال 

! أشهد إنك رسول اهللا : ، فقال  �فخرج الرجل إ� رسول اهللا ! األرض ، وذبابه ب[ ثدييه ، ثم Èامل \ سيفه ، فقتل نفسه 
فقلت أنا لكم به ، فخرجت R ! اس ذلك الرجل اTي ذكرت آنفا أنه من أهل ا�ار ، فأعظم ا�: ، قال  ) وما ذاك ؟ (: قال 

طلبه حô ُجِرَح جرًحا شديًدا ، فاستعجل ا�وت ؛ فوضع نصل سيفه باألرض ، وذبابه ب[ ثدييه ، ثم Èامل عليه ، فقتل 
إن الرجل sعمل عمل أهل اÖنة فيما يبدو للناس وهو من أهل ا¥ار ، و�ن الرجل  (: عند ذلك  �نفسه ، فقال رسول اهللا 

  .  ) و�نّما األعمال با»واتيم (: ، وزاد ا5خاري رºه اهللا  ) للناس وهو من أهل اÖنة sعمل عمل أهل ا¥ار فيما يبدو
فدل هذا \ أن علم اهللا جل وعال بأهل ا�نة وأن علمه بأهل ا�ار ال يكون حجة ألحد ، وأخرج الشيخان أيًضا من 

إن أحدكم ُ�مع خلقه ¾ بطن أمه  (: وهو الصادق ا�صدوق  �رسول اهللا حدثنا : قال  �حديث عبد اهللا بن مسعود 
أربعk يوما ، ثم يكون ¾ ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون ¾ ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يُرسل ا�لك فينفخ فيه الروح ، 

أحدكم sعمل بعمل أهل  بكْتب رزقه وأجله وعمله ، وش	 أو سعيد ، فواxي ال � غ�ه ، إن: ويؤمر بأربع *مات 
اÖنة ح� ما يكون بينه وبينها إالّ ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل ا¥ار ؛ فيدخلها ، و�ن أحدكم sعمل 

  .  )بعمل أهل ا¥ار ح� ما يكون بينه وبينها إالّ ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل اÖنة فيدخلها 
 أن علم اهللا جل وعال بأهل ا�نة وأن علمه بأهل ا�ار ال يسقط ا>�nف وليس حجة ألحد ، فهذه األحاديث دلت \

 Àف بدعوى أن علم اهللا جل : ، يتذرع بهذا من يتذرع ، أع�  ) إنما األعمال با»واتيم (: قال  �فا�n�<بإسقاط ا
عتدي \  –إن شاء اهللا تعا�  -وهؤالء كما سيأÉ وعال حجة çم ، فيتذرع بها ا�تساهلون ا�تحللون من ال�ائع ، 

ُ
إذا أ

أحدهم فإنه ال يقول بعلم اهللا جل وعال بما يكون ، و نما يطلب حقه R هذه اuياة اzنيا ، أما إذا جاءت أمور اآلخرة 
بأهل اuنة وأن علمه  ، اّدعوا أن علم اهللا جل وعال �وجاءت أمور العبادات ال» أمر اهللا جل وعال بها وأمر بها رسو� 

بأهل ا�ار دnل \ أنه ال قدرة çم \ عمل إال ما علمه اهللا ، فحينئذ Hالفون ما أمر اهللا جل و عال به وما أمرت به 
رسله عليهم الصالة والسالم ، فيc9ون األوامر ويفعلون ا�نا� احتجاًجا بهذا العلم السابق ، وهذا بإ³اع سلف هذه 
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ة ألحد ؛ ألنه لو ~ن حجة ألحد 5طلت بذلك ال�ائع ، فلم ßتْج ا�اس حينئذ إ� رسل ، ولم ßتْج ا�اس األمة ليس حج
 �وأخ· ا�À .  "ال " : أفال ندع العمل ؟ قال : �ا قالوا �  �حينئٍذ إ� ُكتب ، و نما يب4 ا�اس \ أعماçم ، وçذا نبينا 

اعملوا \ مواقع القدر ، وسيعمل اإلنسان ، وعمله إّما أن يكون خً}ا و ما أن يكون  :أنهم يقعون \ مواقع القدر ، أي 
 فهو بقدر اهللا ؛ ولكن ا�ؤاخذة تكون 

ً
 فهو بقدر اهللا ، إن عمل Ùا

ً
Ùًا ، و عمله موافق لقدر اهللا جل وعال إن عمل خ}ا

سقوط قول من قال بأن علم اهللا جل وعال بأعمال العباد عليه إن عمل Ùًا ، واhواب يكون � إن عمل خً}ا ، فتب[ بهذا 
  . مسقط للت�nف ، وأنه حجة \ اهللا جل وعال 

  -:مسألة القدر 
اإليمان بالقدر هو الرcن السادس من أرÓن اإليمان ال» ال يصح إيمان عبد حô يؤمن بها 	ها ، فلو آمن عبد برcن من 

ينفعه إيمانه بهذا الرcن ، ولو آمن بها 	ها ولم يؤمن برcن من األرÓن لم ينفعه اإليمان أرÓن اإليمان ولم يؤمن بها 	ها لم 
  .بهذه األرÓن 	ها ، بل البد من اإليمان بها ³يعها 

فاإليمان بالقدر ُمتحتم \ � أحد ، وقد أ³ع .  �وقد جاء ذكر القدر ووجوب اإليمان به R كتاب اهللا وÕ سنة رسو� 
\ وجوب اإليمان بالقدر ، و ن ~نوا قد اختلفوا R تفاصيل ذلك ؛ لكن اإليمان بالقدر قد آمنت به الطوائف  ا�سلمون

  .	ها \ اختالفهم R ا>فاصيل R كيفية هذا اإليمان وÕ تفس}هم للقدر 
³اع ا�سلم[ ، وسنتناول إن ، وÕ إ �وأدلة وجوب اإليمان بالقدر كما ذكرت سابًقا � R كتاب اهللا ، وÕ سنة رسو� 

  .      و ³اع ا�سلم[  �شاء اهللا تعا� R اuلقة القادمة أدلة وجوب اإليمان بالقدر من كتاب اهللا وسنة رسو� 

  )�.(اdلقة 
يمان ال» ذكرنا R نهاية ا�حا¿ة السابقة م©لة اإليمان بالقدر ، وقلنا بأن اإليمان بالقدر هو الرcن السادس من أرÓن اإل

، و ³اع  �ال يتم إيمان عبد حô يؤمن بها 	ها ، وقلنا بأن اإليمان بالقدر دل \ وجوبه كتاب اهللا تعا� ، وسنة رسو� 
  . ا�سلم[ و ن اختلفوا R كيفية اإليمان بالقدر 

  -:األدلة من القرآن 

ٍء َخلَْقَناهُ بَِقدَ  �: يقول اهللا جل وعال  • ْ َ̀  wVُ اwالقمر   � رٍ إِن�ú  من اهللا  جل وعال ·Gوهذا خ· من اهللا جل وعال ، وا ،
  . �ب اإليمان به و تصديقه 

•   �ْقُدوراً  �: ويقول سبحانه وتعا wقََدراً م ِwْمُر اهللا
َ
 . �õاألحزاب  � َوíََن أ

ْمراً oََن َمْفُعوالً  �: ويقول عز وجل   •
َ
   . ��األنفال   � sَِْقîَِ اهللاß أ

ْمُر اهللاr َمْفُعوالً  �: ويقول عز وجل   •
َ
   . �èالنساء   � َوíََن أ

• �ٍء َعلِيمٌ  �: ويقول سبحانه وتعا ْ َ̀  rبُِكل ُwَبُه َواهللا
ْ
ِن اهللاwِ َوَمن يُْؤِمن بِاهللاwِ َفْهِد قَل

ْ
 بِإِذ

w
ِصيَبٍة إِال ßَصاَب ِمن م

َ
( ا>غابن  � َما أ

ýý .(   
  �: وتعا�  ويقول سبحانه  •

َ
Tَ َذلَِك wَها إِن

َ
ن غwْ�َأ

َ
ن َقْبِل أ rكَِتاٍب م ¾ِ 

w
نُفِسُكْم إِال

َ
 ِ¾ أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ِصيَبٍة ِ¾ األ ßَصاَب ِمن م

َ
 َما أ

  . ��اuديد  � اهللاwِ يَِس�ٌ 
ِن اهللاr  �: ويقول عز وجل   •

ْ
َْمَعاِن فَبِإِذ

ْ
Öا �ََ ْ

َصابَُكْم يَْوَم ا�
َ
  . ýÞÞآل عمران  � َوَما أ

    þفهذه أدلة \ اإليمان بالقدر ، وقد أخ· اهللا جل وعال عن ذلك ، فوجب ا>صديق واإليمان به
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   -:األدلة من السنة 
  :\ وجوب اإليمان بالقدر ، وبلغت األحاديث فيها مبلغ ا>واتر ، ومنها  �دلت أحاديث كث}ة عن رسول اهللا 

أن تؤمن باهللا ومالئكته و{تبه ورسله واsوم  (: �·يل �ا سأ� عن اإليمان  �قو�  الطويل وفيه �حديث ج·يل  • 
  þ ) اآلخر وتؤمن بالقدر خ�ه وéه

ا�ؤمن القوي خ� وأحب إj اهللا من ا�ؤمن (:  �قال رسول اهللا : قال  �ما أخرجه مسلم R صحيحه عن أµ هريرة  •
ك واستعن باهللا وال تعجز فإن أصابك `ء فال تقل لو أ� فعلت oن كذا و{ذا الضعيف وV 8 خ� ، احرص T ما ينفع

فإن أصابك `ء فال تقل لو أ� فعلت  (: قال  �، فا�À ) ؛ ولكن قل قَدُر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
ولكن قل قَدُر اهللا وما شاء (خالفه ؛أن هذا ~ئن بقدر اهللا جل وعال ، فليس يمكن أن تفعل : ، يع�  ) oن كذا و{ذا

  . هذا وما جرى قدر اهللا جل وعال ، وما شاء فعله سبحانه : ، يع�  )فعل 
V `ء بقدر ح�  (:   �قال رسول اهللا : ما أخرجه مسلم R صحيحه عن عبد اهللا بن عمر رð اهللا تعا� عنهما قال  •

، وهذا oم ال Hرج عنه �ء ، فأعمال العباد 	ها  "� �ء بقدر " : قال  �، فا�À  ) العجز والَكْيُس أو الكيس والعجز
 عما 

ً
بقدر ، فأنَت إن عملَت فقد عملت بقدر ، و ن ترcَت فقد ترcت بقدر ، فعملك مقدور ، وترcك مقدور ، فال ¥رج إذا

ر لك من عمل أو ترك  Ëقُد.  
إن شاء  –يمان بالقدر ، و ن اختلفوا R تفس} القدر ، كما سيأÉ معنا بأن ا�سلم[ أ³عوا \ وجوب اإل: قلنا  -:اإلmاع 
 �  . –اهللا تعا

  -:مسألة مراتب القدر 
 بالقدر ، وهذه ا�راتب 	ها جاءت R كتاب اهللا 

ً
القدر � مراتب أربع ال بد من Èققها ووجودها حô يكون العبد مؤمنا

  : ، و�  �تعا� وÕ سنة رسو� 
ا�حيط بكل �ء من ا�وجودات وا�عدومات وا�مكنات وا�ستحيالت ، فَعِلم اهللا  اإليمان بعلم اهللا تعاj :وÎ ا�رتبة األ

جل وعال ما ~ن وما يكون وما لم يكن لو ~ن كيف يكون ، وَعِلم اهللا تعا� ما اGلق oملون قبل أن Hلقهم ، وَعلم 
çم ، وأعماçم ، وأعمارهم R ³يع حرÓتهم و سكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ، ومن اهللا تعا� أرزاق العباد ، وآجاçم ، وأحوا

هو منهم من أهل ا�نة ، ومن هو منهم من أهل ا�ار ِمن قبل أن Hلقهم ، ومن قبل أن Hلق ا�نة وا�ار ، فقد َعلم اهللا 
عالنيته ، مبتدأه ومنتهاه ، � ذلك بعلمه اTي هو سبحانه وتعا� دقيق ذلك وجليله ، كث}ه وقليله ، ظاهره وباطنه ، rه و

  . صفته ، واTي هو مقتÁ اسمه العليم اGب} oلم الغيب والشهادة عالم الغيوب 
  -:أدلة هذه ا�رتبة من القرآن 

 • �َهاَدةِ ُهوَ  �: يقول اهللا تعا wَغْيِب َوالش
ْ
 ُهَو َ;لُِم ال

w
َ إِال

َ
Sِإ 

َ
ِي ال

w
xا ُwِحيمُ  ُهَو اهللاwَُن الرÒْwالر � �uا��  .  

  �: ويقول سبحانه • 
ً
ما

ْ
ٍء ِعل ْ َ̀  rَحاَط بُِكل

َ
نw اهللاwَ قَْد أ

َ
ٍء قَِديٌر وَأ ْ َ̀  rVُ 

َ
Tَ َwاهللا wن

َ
  . �ýالطالق  � ِ�َْعلَُموا أ

ٍء َعَدداً  �: ويقول سبحانه •  ْ َ̀  wVُ ~َْح
َ
يِْهْم وَأ َ

َ
É َحاَط بَِما

َ
  .  �õا�ن  � وَأ

  �: ويقول سبحانه • 
َ

ْصَغُر ِمن َذلَِك َوال
َ
 أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
 ِ¾ األ

َ
َماَواِت َوال wٍة ِ¾ الس wَفْعُزُب َقْنُه ِمْثَقاُل َذر 

َ
َغْيِب ال

ْ
 ِ¾  َ;لِِم ال

w
َ�ُ إِال

ْ
ك
َ
أ

 kٍِب ßسبأ  � كَِتاٍب م)�(þ   
ْعلَُم بِمَ  �: ويقول سبحانه • 

َ
ْعلَُم بَِمِن اْهَتَدىإِنw َربwَك ُهَو أ

َ
  �þ ( þ(ا�جم  � ن َضلw َعن َسبِيلِِه َوُهَو أ
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•  �اكِِرينَ  � :ويقول سبحانه وتعا wْعلََم بِالش
َ
لَْيَس اهللاß بِأ

َ
  Ò�( þ(األنعام  � أ

•  �َعالَِمkَ  �: ويقول سبحانه وتعا
ْ
ْعلََم بَِما ِ¾ ُصُدوِر ال

َ
َولَْيَس اهللاwُ بِأ

َ
   ýþ( þ(العنكبوت  � أ

•  �َ  �: ويقول سبحانه وتعا َْعُل فِيَها َمن ُفْفِسُد فِيَها َوي
َ
õ

َ
 أ
ْ
ْرِض َخلِيَفًة قَالُوا

َ
 َجاِعٌل ِ¾ األ

r
َمالَئَِكِة إِ�

ْ
 قَاَل َربßَك لِل

ْ
ْسِفُك َو�ِذ

ْعلَُم َما الَ َيعْ 
َ
 أ

r
ُس لََك قَاَل إِ� rَْمِدَك َوُغَقدÅِ ُحrُْن نَُسب َæَماء َو rÉَمالَئَِكِة َفَقاَل * لَُمون ا

ْ
 ال

َ
Tَ َعَرَضُهْم wَها ُعم

w
ْسَماء ُ*

َ
َم آَدَم األ

w
َوَعل

 kَِْسَماء َهـُؤالء إِن ُكنُتْم َصاِدق
َ
نبُِئوèِ بِأ

َ
َعلِيمُ * أ

ْ
نَت ال

َ
ْمَتَنا إِنwَك أ

w
َا إِالw َما َعل

َ
َم ¥

ْ
 ُسْبَحانََك الَ ِعل

ْ
َِكيُم  قَالُوا ْdة ا5قر �* ا

)��:�þ(   
•  �ِبßو �: ويقول سبحانه وتعا

ُ
Ô ن

َ
ُكْم َوَعªَ أ

w
 َوُهَو َخْ�ٌ ل

ً
 َشْيئا

ْ
ن تَْكَرُهوا

َ
ُكْم َوَعªَ أ

w
ِقَتاُل َوُهَو ُكرٌْه ل

ْ
 ُكتَِب َعلَْيُكُم ال

ْ
ا

نُتْم الَ َيْعلَُمونَ 
َ
ُكْم َواهللاß َفْعلَُم وَأ

w
 َوُهَو üéَ ل

ً
  ) . �ýÞ(ا5قرة  � َشْيئا

   -:أدلة هذه ا�رتبة من السنة 
: عن أوالد ا��c[ ، فقال  �ُسئل ا�À : ما أخرجه ا5خاري R صحيحه عن ابن عباس رð اهللا تعا� عنهما قال  •
)kنوا ;ملo اهللا أعلم بما ( þ   
يوT É الفطرة فأبواه  ما من مولود إال (:  �قال رسول اهللا : قال  �وما أخرجه ا5خاري R صحيحه عن أµ هريرة   •

يا رسول اهللا ، : ، قالوا  ) يهودانه أو ين�انه كما تُنتِجون اFهيمة هل õدون فيها من جد;ء ح� تكونوا أنتم õدعونها
   þ ) اهللا أعلم بما oنوا ;ملk (: أفرأيت من يموت وهو صغ} ؟ ، قال 

يا رسول اهللا ، أيعرف أهل ا�نة من أهل : قال رجل : ال ق �وما أخرجه ا5خاري R صحيحه عن عمران بن حص[  •
   V ( þ يعمل �ا ُخلق S ، أو �ا يّ� S ( :فلم يعمل العاملون ؟ ، قال: ، قال ) نعم ( :أيعرفهم اهللا ؟  قال: ا�ار ، يع� 

  . فهذه أدلة \ إثبات ا�رتبة األو� من مراتب القدر و� مرتبة العلم 
  .ط فيه من `ء اإليمان بكتاب اهللا تعاj اxي لم يُفرّ  :نية ا�رتبة ا4ا

  -:أدلة هذه ا�رتبة من القرآن 
ءٍ  �:  -جل وعال  –يقول اهللا •  ْ َ̀ ا فَرwْطَنا ِ¾ الِكَتاِب ِمن  wاألنعام  �  م)�õ( þ   
•  �ٍء أْحَصْيَناهُ ِ¾ إَِماٍم ُمبkٍِ  � :ويقول سبحانه وتعا ْ َ̀  w7ُيس  � َو)ý�( þ   
•  �بٍِ� ُمْسَتَطرٌ * و7 `ء فعلوه ¾ الزبر  �: ويقول سبحانه وتعا

َ
   Ò�  ،Ò� (þ(القمر  � َوß7ُ َصِغٍ� َو{

وÎَ  �: ح[ قال � فرعون  �ويقول تعا� عن مو¦  •
ُ ْ
ُقُروِن األ

ْ
 يَِضلß  � :، قال  � َفَما بَاُل ال

w
ُمَها ِعنَد َرrÁ ِ¾ كَِتاٍب ال

ْ
ِعل

 يَنªَ رَ 
َ

   Ò� (þ(طه  � rÁ َوال
 اهللاwِ يَسِ  �: ويقول •

َ
Tَ َذلَِك wَذلَِك ِ¾ كَِتاٍب إِن wْرِض إِن

َ ْ
َماء َواأل wَفْعلَُم َما ِ¾ الس َwاهللا wن

َ
لَْم َيْعلَْم أ

َ
   )èþ(اuج   ��ٌ أ

َغْيِب الَ َفْعلَُمَها إِالw  �: ويقول سبحانه  •
ْ
َْحِر َوَما تَْسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِالw َفْعلَُمَها َوالَ  َوِعنَدهُ َمَفاتُِح ال ْFَوا r�َ

ْ
ُهَو َويَْعلَُم َما ِ¾ ال

 kٍِب ßكَِتاٍب م ¾ِ wْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ يَابٍِس إِال
َ
   Òú( þ(األنعام  � َحبwٍة ِ¾ ُظلَُماِت األ

•�ٍن َوَما� :ويقول سبحانه وتعا
ْ
  َيْتلُو ِمْنُه ِمن ُقْرآٍن َوالَ َيْعَملُوَن ِمْن َقَمٍل إِالw ُكنwا َعلَْيُكْم ُشُهوداً  َوَما تَُكوُن ِ¾ َشأ

ْصَغَر ِمن  
َ
َماء َوالَ أ wْرِض َوالَ ِ¾ الس

َ
ٍة ِ¾ األ wْثَقاِل َذر rَك ِمن مrب wتُِفيُضوَن فِيِه َوَما َفْعُزُب َعن ر 

ْ
َ�َ إِالw ِ¾ إِذ

ْ
ك
َ
  َذلَِك َوال أ

بkٍِ كَِتا ßيونس  � ٍب م)Þý(þ   
 و �: ويقول سبحانه  •

w
 تََضُع إِال

َ
ن9َ َوال

ُ
ِْمُل ِمْن أ

َ
Ô َوَما 

ً
ْزَواجا

َ
ن تَُراٍب ُعمw ِمن غßْطَفٍة ُعمw َجَعلَُكْم أ rَخلََقُكم م ُwَاهللا ِمِه َوَما �

ْ
 بِِعل



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- Ò� -  
 

 ِ¾ كِ 
w

 يُنَقُص ِمْن ُقُمرِهِ إِال
َ

ٍر َوال wَعم ßُر ِمن م wيَِسٌ� ُفَعم ِwاهللا 
َ
Tَ َذلَِك wفاطر  �َتاٍب إِن)ýý(  غ} ذلك من اآليات ال» يُقرن �، إ

فيها ب[ إثبات العلم والكتابة أو يُذكر � \ حدته ، فيذكر العلم وتذكر الكتابة ، فهذه أدلة من كتاب اهللا تعا� \ هذه 
�  .  با�خلوقات ا�رتبة  مرتبة الكتابة ال» جاءت بعد علم اهللا تعا

  -:أدلة هذه ا�رتبة من السنة 
، فقعد  �كنا R جنازة R بقيع الغرقد ، فأتانا رسول اهللا : قال  �ما أخرجه مسلم R صحيحه  عن ع� بن أµ طالب  •

س فجعل ينكت بمخ�ته ، ثم قال  éة فنك�ëِ قد ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوسة إال و (: وقعدنا حو� ومعه
يا رسول اهللا ، أفال نمكث \ : فقال رجل : ، قال  ) كتب اهللا م²نها من اÖنة وا¥ار ، و�ال وقد ُكتبت شقية أو سعيدة

من oن من أهل السعادة فسيص� إj عمل أهل السعادة ، ومن oن من أهل الشقاوة (: كتابنا وندع العمل ؟ ، فقال 
اعملوا فÃ مي� ، أما أهل السعادة فيي�ون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل  (: ، فقال  )فسيص� إj عمل أهل الشقاوة 

َ�  �: ، ثم قرأ  ) الشقاوة فيي�ون لعمل أهل الشقاوة wْقَطى َواي
َ
ا َمن أ wم

َ
ُْسَ) * فَأ ْdَق بِا wى * َوَصد يُْ�َ

ْ
ُهُ لِل r�َا َمن * فََسُني wم

َ
وَأ

ِ * َ¦َِل َواْسَتْغَ)  َب ب
wذ
َ
ُْسَ) َو{ ْdى * ا ُعْ�َ

ْ
ُهُ لِل r�َالليل  � *فََسُني)ýþ:Ò. (  

يا رسول اهللا، ب[ �ا ديننا كأنّا ُخلقنا اآلن فيما : جاء rاقة بن مالك  فقال: قال �وما أخرجه مسلم أيضا عن جابر •
 )فت به األقالم وجرت به ا�قاديرال، بل فيما ج (: العمل، أفيما جفت به األقالم وجرت به ا�قادير، أم فيما نستقبل؟ قال

 أشبه باللمم Ìا قال أبو هريرة : وما أخرجه ا5خاري R صحيحه عن ابن عباس رð اهللا تعا� عنهما قال  •
ً
ما رأيت شيئا

�  Àا¥ظر ، وزنا اللسان  (:  �عن ا� kابن آدم حّظه من الزنا أدرك ذلك ال �الة ، فزنا الع T كتب jإن اهللا تعا
\ إثبات مرتبة  �فهذه أدلة من سنة رسول اهللا .  ) ا�نطق ، وا¥فس تمّ) وتشت: ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
 كتاب اهللا تعا� ، وسنة رسو� 

ً

، و ³اع الصحابة   �الكتابة ، فدل \ هذه ا�رتبة إذا                                                         .           

  .  -إن شاء اهللا تعا�  –الكتابة يدخل Èتها تقادير ، و� تقادير داخلة R اإليمان بكتابة ا�قادير ، وسنذكرها 
                                       -:، و1 كما ي½  مسألة ا�قادير اÉاخلة ¾ مرتبة الكتابة

  .القلم وات واألرض عندما خلق اهللا تعا� اTي هو قبل خلق السما ا�قدير األزû :ا�قدير األول 
َها  �: قول اهللا جل وعال  : دsل هذا ا�قدير

َ
ن غwْ�َأ

َ
ن َقْبِل أ rكَِتاٍب م ¾ِ 

w
نُفِسُكْم إِال

َ
 ِ¾ أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
َصاَب ِمن مßِصيَبٍة ِ¾ األ

َ
َما أ

 اهللاwِ يَِس�ٌ 
َ
Tَ َذلَِك wديد �  إِنuا)��. (  

، وعقلت ناق» با5اب فأتاه ناس   �دخلت \ ا�À : قال  �خاري R صحيحه عن عمران بن حص[ وما أخرجه ا5 •
، ثم دخل عليه ناس من أهل  -مرت[  –قد ب�تنا فأعطنا : ، قالوا  )اقبلوا الب(ى يا ب¬ تميم  (: من ب� تميم ، فقال 

جئناك ؛ : قبلنا يا رسول اهللا ، قالوا : ، قالوا  ) إذ لم يقبلها بنو تميم ( :، فقال  ) اقبلوا الب(ى يا أهل اsمن (: اnمن ، فقال 
oن اهللا ولم يكن `ء غ�ه ، وíن عرشه T ا�اء ، و{تب ¾ اxكر V `ء ، وخلق  (: لنسألك عن أول هذا األمر ، قال 

� يقطع دونها ال�اب ، فواهللا لوددت أû  ، فنادى مناٍد ، ذهبت ناقتك يا ابن حص[ ، فانطلقت فإذا)السماوات واألرض 
 .كنت ترcتها 

: يقول   �سمعت رسول اهللا : وما أخرجه مسلم R صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رð اهللا تعا� عنهما قال•
، فهذه أدلة ا>قدير األول   "كتب اهللا مقادير اGالئق قبل أن Hلق السماوات واألرض ïمس[ ألف سنة وعرشه \ ا�اء  "

  .ا>قدير األز* 
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نُفِسِهْم   �:يوم أن قال  وهو كتابة ا�يثاق :ا�قدير ا4ا� 
َ
 أ

َ
Tَ ْشَهَدُهْم

َ
يwَتُهْم وَأ rَك ِمن بَِ¬ آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرßَخَذ َرب

َ
 أ
ْ
َو�ِذ

 
ْ
ن َيُقولُوا

َ
 ب2ََ َشِهْدنَا أ

ْ
لَْسُت بَِربrُكْم قَالُوا

َ
ِقَياَمِة إِنwا ُكنwا َقْن َهَذا َ,فِلkَِ  أ

ْ
يwًة  *يَْوَم ال rا ُذرwن

ُ
َك آبَاُؤنَا ِمن َقْبُل َو{ َéْ

َ
 إِغwَما أ

ْ
ْو َيُقولُوا

َ
أ

ُمْبِطلُوَن 
ْ
َفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعَل ال

َ
ن َنْعِدِهْم أ rاألعراف  � *م)ýè�:ýè�  . (  

نوثتها ، واألجل ،  يرمُ هو ا�قدير العُ  :ا�قدير ا4الث 
ُ
، وذلك عند ¥ليق ا�طفة R الرحم ، فيُكتب إذ ذاك ذكوريتها وأ

  .والعمل ، والشقاوة والسعادة ، والرزق ، و³يع ما هو الٍق فال يُزاد فيه وال يُنقص 
هو الصادق و �حدثنا رسول اهللا : قال  �ما أخرجه ا5خاري R صحيحه عن عبد اهللا بن مسعود  :دsل هذا ا�قدير  

إن أحدكم ُ�مع خلقه ¾ بطن أمه أربعk يوًما ، ثم يكون ¾ ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون ¾ ذلك  (: ا�صدوق 
بكتب رزقه وأجله وعمله ، وش	 أو سعيد ، فو : مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل ا�لك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع *مات

أهل اÖنة ح� ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اxي ال � غ�ه إن أحدكم sعمل بعمل 
أهل ا¥ار فيدخلها، و�ن أحدكم sعمل بعمل أهل ا¥ار ح� ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 

  .         ) بعمل أهل اÖنة فيدخلها
  ،، فيُقدر فيها � ما يكون R السنة إ� مثله sلة القدرا�قدير اdوû ¾  :ا�قدير الرابع        

ُمبkِِ  *حم  �: قول اهللا جل وعال  :دsل هذا ا�قدير  
ْ
ِكَتاِب ال

ْ
ٍة إِنwا ُكنwا ُمنِذرِيَن * َوال

َ
َباَر{ ßْلٍَة م

َ
s ¾ِ َُاه

ْ
نَز¥

َ
فِيَها ُفْفَرُق * إِنwا أ

ْمٍر َحِكيٍم 
َ
ْن ِعن* ßVُ أ rْمراً م

َ
   Ò:ý (þ(اzخان  � *ِدنَا إِنwا ُكنwا ُمرِْسلkَِ أ

َقْدِر  �: وقو�  •
ْ
ْلَِة ال

َ
s ¾ِ َُاه

ْ
نَز¥

َ
َقْدِر  *إِنwا أ

ْ
ْلَُة ال

َ
s ْدَراَك َما

َ
ِف َشْهٍر * َوَما أ

ْ
ل
َ
ْن أ rَقْدِر َخْ�ٌ م

ْ
ْلَُة ال

َ
s * وُح ßئَِكُة َوالر

َ
َمال

ْ
ُل ال w¿ََي

ِن َربrهِ 
ْ
ْمٍر فِيَها بِإِذ

َ
ن rVُ أ rَفْجِر * م م

ْ
ٌم 1َِ َح�w َمْطلَِع ال

َ
   Ò:ý (þ(القدر  � *َسال

  .وهو َسْوق ا�قادير إ� ا�واقيت ال» قُدرت çا فيما سبق  þ ا�قدير اsوó :ا�قدير ا»امس 
ْرِض  �: قول اهللا جل وعال  :دsل هذا ا�قدير 

َ ْ
َماَواِت َواأل wَمن ِ¾ الس ُ

ُ
S
َ
نٍ  يَْسأ

ْ
،  أخرج ابن ) �ú(الرºن  � wVُ يَْوٍم ُهَو ِ¾ َشأ

 � :هذه اآلية  �تال رسول اهللا : عن ُمنيب بن عبد اهللا بن ُمنيب األزدي عن أبيه قال  –رºه اهللا تعا�  –جرير الط·ي 
نٍ 
ْ
ْرِض wVُ يَْوٍم ُهَو ِ¾ َشأ

َ ْ
َماَواِت َواأل wَمن ِ¾ الس ُ

ُ
S
َ
ي يغفر ذنًبا ، ويفرج أ (: يا رسول اهللا ، وما ذاك الشأن ؟ قال : ، فقلنا  � يَْسأ

  .   ) كرًبا ، ويرفع قوًما ، ويضع آخرين
  ذه ا�راتب البد من اإليمان بها فهذه ا>قادير � داخلة R ا�رتبة اhانية من مراتب اإليمان بالقدر و� مرتبة الكتابة ، وه

  )�.(اdلقة 
عن مراتب القضاء والقدر ، وتكلمنا عن مرتبة العلم والكتابة ، وتكلمنا عن ا>قادير  تكلمنا R اuلقة السابقة
  -:ونتناول إن شاء اهللا تعا� R هذه اuلقة ا�رتبت[ األخري[ . اzاخلة R مرتبة الكتابة 

ا سيكون ، ويف9قان فيما لم يكن ا�افذة وقدرته الشاملة ، وهما �تمعان فيما ~ن وم اإليمان بمشيئة اهللا :ا�رتبة ا4ا4ة 
ُ  �: وال هو ~ئن ، فما شاء اهللا تعا� كونه فهو ~ئن بقدرته ال ¨الة ، يقول اهللا جل وعال 

َ
S ْن َفُقوَل

َ
 أ
ً
َراَد َشْيئا

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
إِغwَما أ

  . �õيس � ُكْن َفَيُكونُ 
سبحانه خالق � �ء ، فهو خالق � oمٍل وعمله ، وخالق � ، و� اإليمان بأن اهللا  1 مرتبة ا»لق :ا�رتبة الرابعة 

صانٍع وصنعته ، وهو خالق � متحرٍك وحرcته ، وخالق � ساكٍن وسكونه ، وما من ذرة R السماوات وال R األرض إال 
ِ  � :قول اهللا جل وعال  : دsل هذه ا�رتبة واهللا سبحانه خالقها وخالق حرcتها وسكونها ،  rVُ اهللا َُخال

َ
Tَ ٍء َوُهَو ْ َ̀  wVُ ُق
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ٍء قَِديرٍ  ْ َ̀
َاهللاwُ َخلََقُكْم َوَما َيْعَملُونَ و �،   �   . úÞالصافات � �

  .فهذه � مراتب اإليمان بالقدر ال» البد من اإليمان بها 	ها 
  -:خالف ا¥اس ¾ القضاء والقدر 

اء والقدر ، و�ا أ³عوا \ وجوب اإليمان بالقضاء والقدر ، سبق أن قلنا بأن ا�سلم[ أ³عوا \ وجوب اإليمان بالقض
  : فاختلفوا ¾ اÖملة T ثالثة أقوال .اختلفوا R تفاصيل هذا اإليمان 

بأن اهللا تعا� قّدر مقادير اGالئق قبل أن Hلق السماوات واألرض : ، وهم يقولون  قول أهل السنة واÖماعة : القول األول
  .، عِلمها وcتبها وخلقها وأنه جل وعال يشاؤها  ïمس[ ألف سنة

  -:وهم طائفتان ،  قول القدرية : القول ا4ا�
 Îطائفة األو:  �  :أنكرت علم اهللا السابق ، وهؤالء كّفرهم السلف ، وهم اTين قال فيهم الشافå رºه اهللا تعا

إن : الء ا�نكرون لعلم اهللا السابق ، واTين يقولون فهؤ) . ناوءوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا و ن جحدوه كفروا  " 
 Àنُف و ن اهللا جل وعال ال يعلم األشياء إال بعد وقوعها ، فهؤالء خرجوا بآخر عهد صحابة ا�

ُ
، وت·أ منهم ابن  �األمر أ

  .عمر وابن عباس وغ}هم Ìن أدرcوا ذلك الزمن 
يد فانطلقت أنا وºُ ، ا�ه� أول من قال R القدر با�5ة معبدٌ  ~ن :فقد أخرج مسلم R صحيحه عن ي¬ بن يعمر قال

 éم}ي حاجuن اºفقلنا ،[ أو معتمرينبن عبد الر : 
ً
فسأ�اه عما يقول هؤالء R  ، �من أصحاب رسول اهللا  لو لقينا أحدا

 ، نا عن يمينه واآلخر عن شما�خذأ فاكتنفته أنا وصاحÀ، ا�سجد  �ا عبد اهللا بن عمر بن اGطاب داخالً  َق فË فوُ ، القدر
 ّCال´م إ gسي Àن إنه قد ظهر قِ : فقلت  فظننت أن صاحºالقرآن  يقرءون لنا ناٌس بَ أبا عبد الر ، éرون العلم وذكر ويتقف

  ، من شأنهم
ُ
، م�  براء وأنهم ، فإذا لقيت أو.ك فأخ·هم أû بريء منهم (  : قال ، فنُ وأنهم يزعمون أن ال قدر وأن األمر أ

حدث� : ثم قال ،  ا فأنفقه ما قبل اهللا منه حô يؤمن بالقدرواTي ßلف به عبد اهللا بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبً 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض اhياب شديد سواد  �بينما Úن عند رسول اهللا : ( أµ عمر بن اGطاب قال 

  ) .الطويل  �وال يعرفه منا أحد ، ثم ذكر حديث ج·يل  الشعر ال يرى عليه أثر السفر
دلو� : (  �أن رجًال قَِدم يكذب بالقدر ، فقال ابن عباس : وأخرج الالل�Ù R Pح أصول اعتقاد أهل السنة وا�ماعة 

نْفه حô أقطعه ،  واTي نف� بيده لM استْمَكنُْت منه: ( وما تصنع به ؟ ، قال : ، قالوا ) عليه ، وهو يومئذ أع> 
َ
ن أ éألُعض

نéها ، فإû سمعت رسول اهللا  éوقعْت رقبته بيدي ألُدق Mَاتهن  (: يقول  �ول
َ
s
َ
كأ� بنساء ب¬ فهٍر يطفن با»زرج تصطفق أ

بيده ال ينت: بهم سوء رأيهم ح� Ïرجوا اهللا من أن يقّدر خ�اً كما م(íت ، هذا أول éك ¾ اإلسالم ، واxي نف� 
  ) . أخرجوه من أن يقّدر ال(

 Àالن أن هذه الفرقة خرجت زمن صحابة ا�nوأن الصحابة ا�وجودين ذلك الوقت ت·ءوا منهم  �فهذان د.  
مرتبة ا�شيئة واGلق ، وهؤالء هم ا�عªلة ومن : وهما من القدرية � ال» أنكرت ا�رتبت[ األخ}ت[ ،  : الطائفة ا4انية

أخذ بمذهبهم ، وهم lوس هذه األمة ، وهؤالء يزعمون أن العباد هم اTين Hلقون أفعاçم ، وأن اهللا تعا� غ} خالق çا 
  .وغ} قادر \ ذلك 

  -:فهذه طائفة القدرية قسمان 
  .ـ طائفة أنكرت ا»لق وا�شيئة �                  .           ـ طائفة أنكرت العلم والكتابة .
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  -:، وهم طائفتان  ا�Öية : القول ا4الث
 Îية ا»الصة :الطائفة األو�Öين يقولون  وهذا مذهب جهم وأصحابه،  اTبأن العبد ال قدرة � وال اختيار : ، وهم ا ،

  .يفما شاءت و نما )ري به األقدار كما )ري الرياح بالريشة Èرcها ك
، وحقيقة مذهبهم هو إثبات قدرةٍ للعبد  وهؤالء األشعرية، و1 ا�Öية ا�توسطة ويطلق عليهم الكسبية  : الطائفة ا4انية

بأن السك[ ال تقطع و نما ßصل قطع عندها ال بها ، والعبد lبوٌر \ فعله و نما يُفعل به ، فحينما : غ} مؤثرة ، فيقولون 
Ãم يُتÃبه وهكذا ، م به يَت Qقول َجْهم ، فقدرة هذا العبد عندهم غ} مؤثرة . وحينما يَز� يُز �كما أقر ، ومآل هذا القول إ

  .بذلك بعض ا�حقق[ منهم ~لرازي 
و ³اع الصحابة وا>ابع[ ، ،  �فهذه � ³لة أقوال ا�اس R القدر واTي تدل عليه ا�صوص من كتاب اهللا وسنة رسول 

  .ßتمل اuق غ}ه هو قول أهل السنة وا�ماعة ، وهو القول األول اTي ذكرته من أقوال ا�اس R مسألة القدر  وال
  - :منشأ الضالل ¾ مسألة القدر : مسألة 

  فما منشأ الضالل بk الطوائف ا�نحرفة عن اdق ؟،  ا�اس اختلفوا R مسألة القدر
  . هو التسوية بk ا�شيئة واإلرادة وبk ا�حبة والرضا،  إن منشأ الضالل R هذه ا�سألة: نقول 

ا�·ية والقدرية سوت ب[ ا�حبة والرضا وب[ ا�شيئة واإلرادة ، : فساوى بينهما ا�·ية والقدرية ، ثم اختلفوا ، يع� 
 ، اختلفوا بعد هذا 

ً
 واحدا

ً
  .فجعلوهما شيئا
 الكون 	ه بقضاء اهللا وقدره  : فقالت ا�Öية

ً
 مرضيا

ً
  .، فيكون ¨بوبا

وهو أنه �ا ~ن الكون 	ه بقضاء اهللا وقدره وÓن ¨بوًبا مرضيًا ، فإن � ما ، انظر إ� ا�اتج اTي ينتج عنه وهو ناتج �ء 
 عند اهللا سبحانه ؛ ألن الكون 	ه ~ن بمشيئة اهللا و¨بته و را

ً
 مرضيا

ً
  .دته يفعله العباد من اG} وال� 	ه يكون ¨بوبا

ليست ا�عا5 ¨بوبة هللا وال مرضية � ، فليست مقّدرة وال مرضية ف� خارجة عن مشيئته  :وقالت القدرية ا¥ُفاة
ورأت أن اهللا جل وعال يكره ا�عا5 ، ، إن القدرية �ا ساوت ب[ اإلرادة وا�شيئة وب[ ا�حبة والرضا : وخلقه ، يع� 

وهات خارجة عن مشيئة اهللا تعا� وخلقه ، فما يفعله العباد من هذه األمور ف� خارجة إن ا�عا5 واTنوب وا�كر: قالت 
 çا وغ} ، عن مشيئة اهللا وخلقه ؛ ألننا لو قلنا بأنها داخلة R مشيئة اهللا وخلقه 

ً
 çا و¨با

ً
للزم من ذلك أن يكون راضيا

  .فهذا هو منشأ الظالل عند هات[ الطائفت[ . ساخط çا 
إن مشيئة اهللا و راداته ، : فإنهم لّما فرقوا ب[ هذين األمرين ، لم يقعوا R هذا الضالل ، فهم قالوا  ل السنة واÖماعةأما أه

 فإنه ال يلزم من ذلك أن 
ً
 ويرضاه لكنُه ال يشاؤُه فال يقع ، و ذا شاء اهللا أمرا

ً
� غ} ¨بته ورضاه ، فاهللا جل وعال ßب شيئا

  .فهو جل وعال يشاء ا�عصية وتقع ولكنه جل وعال ال ßبها وال يرضاها ، أحبه ورضيه  يكون اهللا جل وعال قد
 kالطائفت T ية ( الرد�Öا�حبة والرضا) القدرية وا kا�شيئة واإلرادة وب kفنقول،  حينما ساَوْوا ب :  

 ا�شيئة وا�حبة ، فنذكر األدلة من الكتاب والفطرة والعقل الصحيح \ الَفْرق ب[ �لقد دل كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� 
  .والسنة ونذكر دnل الفطرة والعقل 

   -:فاألدلة من الكتاب 
ا� : يقول اهللا R ا�شيئة  - wٍء ُقُبالً م ْ َ̀  wVُ نَا َعلَْيِهْم َمْوَ; وََحَ(ْ

ْ
َمُهُم ال

w�ََمآلئَِكَة َو
ْ
ِْهُم ال

َ
sَِا إ

ْ
¥ wَنا نَز wغ

َ
ن oَنُ  َولَْو ك

َ
 إِالw أ

ْ
 sُِْؤِمُنوا

ْ
وا

َ¶َُهْم َ�َْهلُونَ 
ْ
ك
َ
  . ýýý األنعام�  يََشاَء اهللاß َولَـِكنw أ
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  تشاءونَوَما �  :ويقول جل وعال  -
ً
 َحِكيما

ً
ن يََشاَء اهللاwُ إِنw اهللاoَ َwَن َعلِيما

َ
 أ

w
  . �þ اإلنسان � إِال

-  �عِيمٍ    ��þÒ ا5قرة � بß الَفَسادَ َواهللاß الَ êُِ   �:ونصوص ا�حبة يقول تعا
َ
اٍر أ wَكف wVُ ßِبêُ َال ßا5قرة � َواهللا �èÞ  ، ويقول  : 

ُكْفَر َو�ِن تَْشُكُروا يَْرَضُه لَُكمْ  � 
ْ
 يَْرَ� لِِعَباِدهِ ال

َ
  . è الزمر � إِن تَْكُفُروا فَإِنw اهللاwَ َغِ¬ü َعنُكْم َوال

 ، ما شاء اهللا ~ن فآيات ا�شيئة دلت \ أن 
ً
وما لم يشاء لم يكن ، ودلت نصوص ا�حبة والرضا \ أن هناك أمورا

  .يكرهها اهللا تعا� وال ßبها وال يرضاها ، وقد وقعت فدل هذا \ الَفْرق ب[ األمرين 
   -:األدلة من السنة 

أهل الطائف فلم  �حا� ا�À ( :  قال، أخرج ا5خاري R صححيه عن ابن عمر رð اهللا عنهما : نصوص ا�شيئة  -
فغدوا ،  ) فاغدوا T القتال (: قال ، نقفل ولم نفتح : فقال ا�سلمون ،  ) إنا قافلون غداً إن شاء اهللا(: فقال ، يفتحها 

 Àفكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول  )إنا قافلون غداً إن شاء اهللا  (:  �فأصابتهم جراحات ، فقال ا� ،� .  
 عن أµ هريرة وأخرج  -

ً
ن¿ل غداً إن شاء اهللا ¦يف ب¬ كنانة ، حيث  (: أنه قال ،  �عن رسول  �ا5خاري أيضا

  ) . تقاسموا T الكفر
 ، ف�� (: قال  �عن ا�À  �عن أµ هريرة : نصوص ا�حبة والرضا  -

ً
 ويكره لكم ثالثا

ً
إن اهللا ير� لكم ثالثا

 لكم أن تعبدوا اهللا وال ت({وا به 
ً
 ، وال تفرقوا ، شيئا

ً
و{¶ة ، ويكره لكم قيل وقال ، وأن تعتصموا Åبل اهللا mيعا

ف� فّرقت ب[ ا�شيئة وب[ ا�حبة والرضا ، ، وهذه ا�صوص دال>ها كداللة ا�صوص القرآنية . ) و�ضاعة ا�ال، السؤال 
أن : ا تعلقت با�شيئة ا�ستلزمة لوقوع ذلك ، يع� ومع ذلك فقد وُجدت ألنه، فهناك أشياء يكرهها اهللا تعا� وال ßبها 

بأنها وقعت دون أن يشاءها اهللا جل : فهل نقول ، هناك أشياء يكرهها اهللا جل عال وال ßبها ومع ذلك وقعت من العباد 
 وÙ: وعال ؟ ال نقول هذا ، بل نقول 

ً
 ، ولكنه شاءها إنها وقعت بمشيئة اهللا ، واهللا يكرهها وال يرضاها وال ßبها دينا

ً
o

 
ً
oÙو 

ً
 ولكنه كرهها دينا

ً
 وقدرا

ً
  .جل وعال فهو أرادها كونا

 يفعل ما ßبه : إن ا�اس مفطورون \ القول بأن اهللا ßب هذا الفعل ويكره ذاك ، ويقولون  -:وأما دsل الفطرة 
ً
فالنا

 يكرهه : يع� ، درته وفالن يفعل ما يبغضه اهللا ويكرهه ، و§ها واقعة بمشيئة اهللا وق، اهللا 
ً
كأنك ترى اإلنسان يفعل أمرا

 يبغضه اهللا عز وجل ، اهللا 
ً
هل هذا العبد اxي فعل هذا األمر اxي يكرهه اهللا عز وجل ، وترى اإلنسان يفعل أمرا

  تشاءونَوَما � : يقول اهللا جل وعال  ويبغضه فعله دون مشيئة من اهللا عز وجل ؟ أو أنه بمشيئة اهللا ؟
w

ن يََشاَء اهللاwُ إِال
َ
 � أ

 إال بمشيئة اهللا جل وعال ، و\ هذا أ³ع ا�سلمون  �þ اإلنسان
ً
إذا فعل فعالً إذن . ، فالعبد ال يمكن أن يفعل شيئا

  ما حاS ؟ ،يكرهه اهللا ويبغضه 
 ، فاهللا: نقول 

ً
 وقدرا

ً
 ، وßبه اهللا جل وعال كونا

ً
oÙو 

ً
 ، بأنه فعل فعًال يبغضه اهللا ويكرهه دينا

ً
 وقدرا

ً
 جل وعال ßبه كونا

 ، وال تعارض ب[ األمرين 
ً
oÙو 

ً
 . واهللا جل وعال يكرهه ويبغضه ويسخطه دينا

ً
 وقدرا

ً
واهللا جل وعال يريد ا�عا5 كونا

 لم تقع 
ً
 وقدرا

ً
 وoًÙ ، وçذا فالعبد إذا فعل الطاعة فإنه يكون أخذ بمحبة ا. ولو لم يردها كونا

ً
هللا ويبغض ا�عا5 دينا

واإلرادة ، اإلرادة الكونية : و رادة اهللا اzينية ال�عية ال» وافقت اإلرادة الكونية ، فالعبد ا�طيع اجتمعت فيه اإلرادتان 
و ذا فعل ا�عصية فإنه يكون حينئٍذ فعل وفق اإلرادة الكونية ، ولم يفعل وفق اإلرادة اzينية . ال�عية ا�قتضية للمحبة 

  . ة للمحبة والرضا ال�عية ا�ستلزم
 يعمل من ا�عا5 

ً
إن هذا يعمل معصية ويكرهه اهللا ، ومع : قال ، فا�اس مفطورون \ هذا األمر ، فg من رأى إنسانا
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  .ذلك فهو يوقن بأنه ح[ عمل هذا األمر اTي يكرهه اهللا فإنه يعمل وفق مشيئة اهللا جل وعال 
 وهو ال ßبه ،  العقل ال يمنع بداهة إرادة - : داللة العقل

ً
ا�ريض يكره اzواء ا�ّر ، يكرهه  :مثال هذا اإلنسان شيئا

كراهية شديدة وال ßب Ùبه ، ومع ذلك هو اTي يتقّصد Ùاءه ، وهو اTي يدفع فيه ا�ال nحüه ويأكله وي�به ، 
 ، وهو يريد أن ي�به لكونه فاجتمعت R اإلنسان اإلرادة من وجه وا�حبة من وجه ، فهو ال ßب هذا اzواء لكون

ً
ه مّرا

 ال يمنع من هذا ، فدل كتاب اهللا وسنة . يف� به بإذن اهللا إ� الشفاء وهو يطلب الشفاء ، فاجتمع فيه األمران 
ً
فالعقل إذا

ق بينها والفطرة والعقل الصحيح \ أن هناك فرقًا ب[ ا�شيئة واإلرادة وب[ ا�حبة والرضا ؛ çذا لّما لم ي،  �رسو�  Ëفر
ما �ري من ا�عا5 	ه ¨بوٌب هللا جل وعال ، وقالت : فقالت ا�·ية ، ا�·ية والقدرية أخطئوا R مسألة القضاء والقدر 

ال فرق بينها ، ثم اختلفوا هذا االختالف ، أما أهل : إنه ما �ري من ا�عا5 ال ßبه اهللا جل وعال ؛ ألنهم قالوا : القدرية 
إن هناك فرق ب[ ا�شيئة واإلرادة وب[ ا�حبة والرضا ، فسلموا من الوقوع R هذه األخطاء : فقالوا ، ماعة السنة وا�

  .والضالالت ال» وقعت فيه ا�·ية والقدرية 

  )�.(اdلقة 
  :تقدم R اuلقة ا�اضية ما يتعلق بسبب الضالل ومنشئه R مسألة القدر 

بأن القدرية وا�·ية ساوت ب[ ا�شيئة وب[ : وقلنا ، [ ا�شيئة وب[ ا�حبة والرضا وذكرنا أن منشأ ذلك هو التسوية ب
إّن : ثم بعد أن اتفقت هاتان الطائفتان \ التسوية ب[ ا�شيئة وب[ ا�حبة والرضا اختلفتا ، فا�·ية قالت ، ا�حبة والرضا 

 Rðفهو ¨بوٌب مر �هللا جل وعال ، فما يفعله العباد من الطاoت وما يفعلونه من ا�عا5  � ما R الكون Ìا شاءه اهللا تعا
 به ، و ذا 

ً
 هللا تعا� راضيا

ً
هما بالنسبة للمشيئة وا�حبة والرضا �ٌء واحد ، فg أمٍر يعملُه العامل من خٍ} أو Ùٍ فهو ¨بوبا

 �فنتج عن ذلك ر? الرب جل ، عذبهم بما فعله فيهم بأنه ، ~ن األمر كذلك فإنه يلزم \ هذا قيام اuجة \ اهللا تعا
  
ً
 كب}ا

ً
  .وعال بالظلم ، تعا� اهللا عن ذلك علوا

أن أعمال العباد وأفعاçم ال Hلقها اهللا جل وعال ، �اذا قلتم أنه ال Hلقها اهللا جل وعال ؟ ، : بأن القدرية قالت : وقلنا 
وهو نسبة ، ية ، فالقدرية فّرت Ìا وقعت فيه ا�·ية فوقعت فيما هو RÙ منه قلنا هذا .ال نقع فيما وقعت به ا�·: قالوا 

 هللا جل وعال عن الظلم 
ً
العجز إ� اهللا جل وعال ، ودعوى وجود خالق مع اهللا تبارك وتعا� ، وهم قالوا هذا القول ت©يها

 çم إذا ) لعباد بأن اهللا تعا� Hلق أفعال ا: ( لو قلنا هذه ا�قولة : بزعمهم ، قالوا 
ً
عذبهم كما ، للزم من هذا أن يكون ظا�ا

 إnه : وهؤالء القدرية لم يفرقوا ب[ أمرين تقول ا�·ية ، 
ً
أحدهما الفعل واآلخر اGلق ، فما يفعله العبد هو فعله منسوبا

بد قد أعطاه اهللا جل وعال وهما ال يتناقضان ، فالع، واهللا جل وعال خالق فعله ، فاGلق خلق اهللا والفعل فعل العبد 
واهللا جل وعال خالق الفعل[ ، خالق فعل اG} وهو جل ، اختياًرا وقدرة \ الفعل ، فاختار ال� \ اG} أو العكس 

وعال خالق فعل ال� ، فال Hرج �ء من أفعال العباد وال من ذواتهم وال من حرÓتهم وال من سكناتهم عن أن يكون 
 هللا عز وج

ً
 Ìن يلبËسون \ ا�اس بهذه ا�ذاهب ا5اطلة ، يقولون خلقا

ً
كيف Ïلق : ل ، وهذا ينبâ ا>نبه إnه ، فإن كث}ا

إن مناط اhواب والعقاب هو فعل العبد االختياري، فهو يثاب \ فعله : فنقول اهللا جل وعال فعل العبد ثم يعذبه عليه ؟
 هللا عز وجل؛ ألن اهللا تبارك وتعا� يقولويعاقب عليه، وفعله من خ} أو Ù ال Hرج ع

ً
هللاwُ َخالُِق rVُ ا � :ن كونه خلقا

ءٍ  ْ َ̀
  :عموم قو� تعا� -وهذا الÏء يدخل فيه أفعال العباد، والعجب أن ا�عªلة أخرجت من هذا العموم  ،�Þ الزمر � 

ءٍ � ْ َ̀  rVُ َخالُِق ُwلوق لعموم قو� )القرآن (  جل وعال أفعال العباد، بينما أدخلت ¤م اهللا - � اهللاë فزعمت أن القرآن ،
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�ٍء  �: تعا ْ َ̀  rVُ َخالُِق ُwهذا   .�اهللا R وهم متناقضون.  
ءٍ  � :إن اهللا جل وعال قال: بينما )د أهل السنة وا�ماعة يقولون  ْ َ̀  rVُ َخالُِق ُwوليس ، واهللا بأسمائه وصفاته خالق ،� اهللا

 من صفا
ً
ته داخًال R هذا الÏء ا�ذكور R اآلية، بل هذا الÏء ا�ذكور R اآلية ëلوٌق هللا جل وعال ا�وصوف شيئا

و نما يقول أهل ، بالصفات العال واTي � األسماء اuس«، فليس هو وال �ء من صفاته عز وجل داخًال R هذا العموم
وم؛ ألن أفعال العباد قائمة بهم، وما قام بالعبد من فعٍل استحال أن يقوم إن أفعال العباد داخلٌة R هذا العم: السنة وا�ماعة

 R لة والقدرية ومن وافقهم فإنهم متناقضونªالق جل وعال � صفته ، أما هؤالء ا�عGباهللا عز وجل ، فا�خلوق � صفته وا
ا�حبة والرضا ، فإذا ~نت ا�صوص دالًة \  هذا ، والقرآن والسنة والعقل والفطرة قد دلت \ ا>فريق ب[ ا�شيئة وب[

 R كتب االعتقاد وïاصة عند من ليس \ ا�ادة ، ا>فرقة ب[ ا�شيئة وب[ ا�حبة والرضا 
ً
 يُطرح كث}ا

ً
فإن ها هنا سؤاال

ا السؤال يقول كذلك يطرحه أهل السنة وا�ماعة لإلجابة عن سؤال تلك الطوائف ، هذ، ا�ستقيمة عند الطوائف ا�خالفة 
نه ، و{يف õتمع إرادته S وبغضه و{راهته ؟ : rبه ، و{يف يشاؤه ويكوê أنهم : يع� كيف يريد اهللا أمراً وال يرضاه وال

 � معا5 واهللا جل وعال شاءها وخلقها فكيف يريدها وcيف Hلقها وهو ال يرضاها وال ßبها ؟ : يقولون
ً
إننا نرى أمورا
نُه Ëيف يشاء يُكوcيف )تمع اإلرادة وا5غض والكراهة ؟وcا ؟ و  

  -:أن ا�راد نو;ن إن السبب R طرح هذا السؤال هو عدُم معرفة  :واÖواب أن يقال 
مطلوٌب ¨بوٌب Tاته و¨بوٌب �ا فيه من اG}، فهو مراٌد إرادة الغايات وا�قاصد، فهذا هو ا�راد �فسه، يع�  :مراٌد ¥فسه •
 . باإلرادة أنه هو ا�قصود : 

 Tاته وال فيه مصلحٌة � با�ظر إ� ذاته ، و ن ~ن وسيلة إ� مقصوده ومراده ، فهو مكروه �  :ومراٌد لغ�ه   •
ً
ليس مقصودا

 � من حيث أنه يف� إ� مقصوده ومراده 
ً
  . من حيث نفسه وذاته ، مرادا

اب ي�بُه اإلنسان وهو يريد ذات ال�اب؛ ألنه اجتمع فيه ا�ذاق ال�اُب اuلو ا�افُع ا�فيد ، هذا ال� :مثاُل ا�راد ¥فسه 
 �فسه وذاته 

ً
  .اuلو وا�فُع للبدن، فهذا مرادا

 Tاته ؛ ألن اإلنسان يكرهه ويبغضه  :ومثال ا�راد لغ�ه 
ً
ولكن لكونِه يف� ، اzواء الكريه ، فاzواء الكريه ليس مرادا

 للشفاء إ� أمٍر آخر ، وهو أن اهللا جل وعال
ً
فهذا )د اإلنسان يتطلبه ويش9يه باhمن ا5اهظ ، بل ويش9يه ،  جعل فيه سببا

 بما هو مراٌد �فسه كأن يش9ي هذا اzواء الكريه بال�اب اuلو ، ف�اؤه لتواء الكريه لم يش9ه ¨بًة Tاته ألنه ال 
ً
أحيانا

 إ� ما هو سبٌب لشفائه ، فهذا ا�راد �تمُع فيه األمران ، �تمُع ßبه ويكرهه ، و نما يش9يه ويدفع فيه ما� لكونه يف�
فيه الكراهية وا5غض ، و�تمع فيه اإلرادة ، فكراهيتُه وبغضُه Tاته و رادتُه �ا يف� إnه من ا�حاب ال» يريدها ، �تمُع 

تنافيان الختالف ُمتعلِقهما ، فاإلرادة çا ُمتعلق ، وا5غُض ال ي وال يتنافيان ، �اذا ؟R ا�راد لغ}ه األمران ، بغضُه و رادتُه ، 
والكراهيُة çا متعلق ، فإذا نظرنا R ا�ثال السابق وجدنا أن ُمتعلق ا5غض والكراهية هو ما يوجد R هذا اzواء من الطعم 

  .و شفاءه وصالح بدنه القبيح أو الراSة ا�ستكرهة ، ومتعلُق إرادته هو كونُه يُف� إ� ما هو خٌ} � وه
، rى )~nد أو الرجل ( إن لم تقطع هذا العضو : انظر مثًال إ� العضو ا�تآ� R اإلنسان، فاألطباء يقولون للمريض

، فاجتمع 
ً
ا�رُض إ� ا5دن، هو ßب هذا العضو وال يريُد قطعه، ولكن قطعه ßميه من أمٍر آخر وهو تآ� ا5دن ³يعا

  . األمران 

  )�.(ة اdلق
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 يطرحه كث} من ا�اس وcث} من 
ً
ال نزال نتحدث R �ٍء من مسائل القدر ، وسبق R اuلقة ا�اضية أن ذكرنا بأن سؤاال

ا�تÃم[ \ سبيل االستش�ل ، ويطرحه كث} من أهل السنة وا�ماعة R مصنفاتهم \ سبيل الرد \ هذا االستش�ل 
نُه : السؤال كما مÁ وهووهذا . اTي استشÃه ا�تÃمون Ëيف يشاءُه ويكوcبه وß وال يرضاه وال 

ً
 كيف يريد اهللا أمرا

، وذكرنا أن السبب لطرح هذا السؤال هو عدم تفرقة هؤالء ومعرفتهم ب[ نوö  و{يف õتمع إرادتُه Sُ وبغضُه و{راهتُه ؟
 �فسه ( ، وا�راد لغ}ه ) إرادة الغايات ( وهو ا�راد �فسه : ا�راد 

ً
 \ هذا وهو اzواء ) وليس هو مرادا

ً
، وذكرنا مثاال

  .الكريه وcذلك قطع العضو ا�تآ� 
 Ìا يتعلق بهذا األمر 

ً
إن العبد العاقل آثر أن يُقطع منه العضو ا�تآ� ألجل أن ال : ونقول ، ونكمل R هذه اuلقة شيئا

  قي¬ أم بظن ؟أبعلٍم ي ي�ي ا>آ� إ� ا5دن ، آثر هذا بأي �ء ،
آثر هذا بظن ولم يكن إيثارُه ُ� بعلٍم يقي� و نما آثرُه بغلبة الظن ، و�ا غلب \ ظنه صحة ما يقو� األطباء من أن : نقول

آثر أن يقطع هذا العضو بل ربما دفع أجرة الطبيب ألجل أن يقطع هذا العضو ا�تآ� حô ال ، ا�رض ربما rى إ� ا5دن 
  .ه ي�ي إ� بدن

 باGالق جل وعال اTي ال ¥ù عليه خافية 
ً
 ، فكيف إذا

ً
اهللا جل وعال يكره ، إذا ~ن هذا R ا�خلوق اTي يظُن ظنا

 إ� أمٍر هو أحُب إnه من فوته ، من هذه ، الÏء 
ً
 كونُه سببا

ً
وال تناR كراهيته للÏء إرادته ألجل غ}ه ، وال تناR أيضا

ُق إبليس ، فإبليس مادة فساد األديان :  ويكرهها لكنه أرادها وخلقها األشياء ال» يُبغضها اهللا
ْ
وهو سبٌب لفساد ، َخل

 يغلب ، وهو سبٌب لشقاوة 
ً
 يظهر و نما يريُد Ùا

ً
األعمال واألقوال واالعتقادات ، فما من Ùٍ إال وهو سببُه فهو ال يريُد خ}ا

 لعملهم بما يُغضُب الر
ً
ب جل وعال ، وهو الساR ö وقوع و يقاع خالف ما ßبه اهللا جل وعال كث} من العباد وسبٌب أيضا

ويرضاه من األقوال و االعتقادات واألعمال ، ومع ذلك فهو وسيلة إ� ¨اّب كث}ٍة للرب تبارك وتعا� ترتبت \ خلقه çذه 
   .ا�ادة و� مادة إبليس ، ووجود هذه ا�حاب أحُب إ� اهللا جل وعال من عدمها

، فخلَق ذات إبليس ال» � أخبث  أن تظهر قدرة الرب تبارك وتعاT j خلق ا�تضادات ا�تقابالت :هذه ا�حاب من 
 Ù � ها و� سببÙوات وTمقابلة ذاِت ج·يل ، ا R�  � «ومقابلة ذاِت األنبياء عليهم صلوات اهللا وسالمه ال

مادة ال�  -وأزÓها ، و� مادُة � خ} ، فتبارك جل وعال خالُق هذا  من أÙف اTواِت وأظهرها وأطهرها وأقومها وأعزها
وظهور هذا كظهور قدرته جل وعال R خلق الليل وا�هار ، واzاء واzواء ، واuياِة وا�وت ، ،  -مادة اG}  -وخالُق هذا  -

  .واuسِن والقبيح ، واGِ} وال� 
قُه جل وعال çذه ا�تضادات من أعظ

ْ
 -فإنه خلَق هذه ا�تضادات ، م األدلة \ كمال قدرته وعزته وسلطانه وج·وته وخل
 ت�فه وتدب}ه وlا� ، فخلو الوجود  -واuسن والقبيح ، اG} وال� : أمثال 

ّ
، وقابل بعضها ببعض وجعلها جل وعال ¨ال

 
ْ
قُه çذه ا�ضادات ظهر بها آثار هذه القدرِة عن بعضها بالÃية تعطيل uكمته عز وجل وcمال ت�فه وتدب} Ìلكته ، فخل

العظيمة ال» ال يستطيُع أحٌد أن يُوجد مثلها ، و نما يُوِجد ذلك وHلقه الرُب عز وجل ، فظهر بذلك تفّردُه جل وعال بالقدرة 
ق هذه ا�تضادات ا�تقابالت ليس باألمر اليس} وال باألمر اçّ[ ، ال» ال يعجزها �ء 

ْ
ولكن اهللا جل وعال ال ، فإن خل

 ، فهو جل وعال عِلم ما R هذه ا�تضادات من خٍ} وTÙ ، يعجزه �ٌء R السماوات وال R األرض 
ً
 قديرا

ً
إنه ~ن عليما

  .ف� ëلوقٌة هللا عز وجل تظهر فيها آثار حكمته وقدرته عز وجل ، وحسٍن وقبٍح ، وبقدرته جل وعال أوجدها 
وظهور ، ~لقهار ، والشديد العقاب ، وrيع العقاب ، وذي ا5طش الشديد :  آثار أسمائه القهريةظهور  :ومن هذه ا�حاّب 
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Sو ذال� آخرين :  آثار أفعا 
ً
فهذه األسماء . كخفضه جل وعال ورفعه ، كخفضه ألقوام ورفعه آلخرين ، و عزازه أقواما

و نما ستظهر آثار ، يعة ا�الئكة لم تظهر آثار هذه األسماء واألفعال البد من وجود متعلقها ، ولو ~ن ا�ن واإلنس \ طب
ق هذه ا�تضادات من خ} وÙ وطاعة وعصيان وcفر 

ْ
أسمائه األخرى ~لرحيم ، والرءوف ، والودود وÚوها ، أما بوجود وخل

  .ا� R عباده فإنه يف� إ� ظهور آثار أسمائه جل وعال القهرية وcذلك يف� إ� ظهور آثار أفع، وشكر وغ}ها 
 ،ظهور آثار أسمائه ا�تضمنة dلمه، وعفوه ومغفرته، وس ه ، وõاوزه عن حقه وعتقه �ن شاء من عبيده :ومن ا�حاّب 

فلوال أنه جل وعال خلَق ما يكرهه من األسباب ا�فضية إ� ظهور هذه األسماء >عطلت هذه اuكم والفوائد وهذا أشار 
 Àه ا�nم ل" : بقو�  �إç هب اهللا بكم و�اء بقوٍم يذنبون ويستغفرون فيغفرT فلو ~ن الرب جل وعال .  "و لم تذنبوا

مرت به ويفعلون ما يؤمرون ، أو ~نوا \ طبيعة الشياط[ ، 
ُ
إنما خلق ا�اس وا�ن \ طبيعة ا�الئكة ال» ال تعE ما أ

تظهر ألن ُمتعلقها غ} موجود ، فلما ~ن ُمتعلقها موجوٌد من خ} أو Ù وأما بقيتها فإنها لن ، لم يظهر إال آثار بعض أسمائه 
فإنه قد ظهرت بذلك آثار أسمائه وصفاته ، آثار األسماء ال» تدل \ حلمه وعدم معاجلته ، أو إحساٍن أو إساءٍة أو غ}هما 

  .ذين األمرين ¨بوبان هللا عز وجل فتبّ[ �ا بهذا أن ه، جل وعال باالنتقام من عباده، وظهرت آثار قدرته عز وجل
هو اTي يضع األشياء R : واuكيم ، فاهللا جل وعال حكيٌم خب}  ،ظهور آثار أسماء اdكمة وا»�ة  :األثر اآلخر أو ا4الث

أعلم مواضعها الالئقة بها ، وهو اTي يُ©ل الÏء R م©>ه ال» يقتضيها كمال علمه وحكمته جل وعال ، فاهللا جل وعال 
، حيث �عل رسا>ه ، وهو عز وجل أعلم بمن يصلح لقبوçا ويشكره \ انتهائها إnه ، وأعلم بمن ال يصلح çا وال يشكر 

 لظهور آثار أسماء اuكمة واG·ة ، ولوال وجود ذلك لم تظهر آثار هذه األسماء ، ولو 
ً
ق هذه ا�تضادات صار سببا

ْ
فخل

  .ال� >عطل اG} اTي هو أعظم من ال� ال» R تلك األسباب  ُقّطلت تلك األسباب �ا فيها من
وهذا ~لشمس وا�طر والرياح ال» فيها من ا�صالح ما هو أضعاف أضعاف ما ßصل بها من ال� ، ف©ول ا�طر خٌ} وقد 

 لفساد بعض الزرو
ً
 للغرق وسببا

ً
� ما هو خ} و � ما هو واhمار ، ولكن وقوع هذا الفساد سبٌب إلفضائه إ عيكون سببا

 وفسدت به زروٌع وثمار ، وهذا يدل ، فهو جل وعال أنزل هذا ا�طر اTي هو خ} ، ¨بوب هللا عز وجل 
ً
لكنه أهلك به أقواما

\ قدرة اهللا جل وعال ، بل يدل \ كمال قدرته و� القدرة ال» ال يعجزها �ء ، فقدرته جل وعال مطلقة ال حدود çا 
   .هذه اآلثار مصالح و¨اب هللا عز وجل ، لوال وجود هذه األشياء >عّطلت اuكمة من ذلك ، وظهر ب

  )%.(اdلقة 
  -:سبق R اuلقة ا�اضية أن ذكرنا بعض اuِكم من خلق إبليس مادة ال� والفساد ، وذكرنا من تلك اuِكم 

، ، وcذلك اzالة \ العفو واالنتقام واuلم وغ}ها ظهور آثار أسماء اهللا عز وجل اzالة \ اuكمة واG·ة والقدرة 
 أو شيئًا من هذه . وذكرنا بأنه لوال وجود خلق إبليس >عّطلت تلك اuِكم 

ً
وسنذكر R هذه اuلقة إن شاء اهللا تعا� بعضا

  .اuِكم 
ق إبليس لَما حصلت -:ونقول إن من هذه اdِكم 

ْ
فإن عبودية ا�هاد من أحب ،  حصول العبودية ا�تنوعة ال� لوال خل

 �ولو ~ن ا�اس 	هم مؤمن[ >عطلت هذه العبودية و>عطلت توابعها من ا�واالة هللا ، أنواع العبودية إ� اهللا سبحانه وتعا
 و>عطلت عبودية الص· وëالفة اçوى، و>عطلت عبودية األمر با�عروف وا�� عن ا�نكر ، سبحانه وتعا� وا�عاداة فيه 

 �و>عطلت عبودية ا>وبة واالستغفار وعبودية االستعاذة باهللا أن �}ه من عدوه و يعصمه ، فوجوُد ، و يثار ¨اّب اهللا تعا
ق إبليس أفÁ إ� وجود هذه العبوديات وتنوعها 

ْ
  .إبليس وخل
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فإذا فعل ال� ، اب إلبليس وما دoه إnه فإنه Hتار اG} أو ال� ، فإذا اختار ال� فقد استج، فإذا نظرنا مثًال إ� اإلنسان 
 �تاب وندم واستغفر وأقلع وعزم \ أن ال يعود ، وخاف من ربه جل وعال ، ورجا قبول توبته ، وتو� عليه وأسلم وجهه إ

ق إبليس مادة ال� والفساد ، اهللا وأحسن R عمله
ْ
  .فهذه عبوديات متنوعة وغ}ها كث} حصل بسبب خل

� R مسألة ا�هاد وهو أن بعض ا�اس ربما فِهم أن اإلسالم حريص \ ،  مسألة ا�هادانظر مثًال إ
ً
بّ[ أمرا

ُ
حب هنا أن أ

ُ
وأ

ويظن أن هذا هو �ية ا�هاد ، وهذا هو R اuقيقة اف9اء ، سفك اzماء و\ إزهاق األرواح ال·يئة و\ إتالف األنفس 
ع إلعالء 	مة اهللا عز وجل ، ال» أراد إبليس وجنده أن �علوها سف½ ، فأراد اهللا فا�هاد R اإلسالم Ùُ ، \ اهللا عز وجل 

فلوال وجود إبليس �ا وقع الكفر اTي هو سبب ا�هاد ، وÕ ا�حا¿ة ، عز وجل أن تكون 	مته � العليا وÓنت 
 �  .مكروه هللا تعا� وهو ملعون Tاته ووجوده من حيث ما يف� إnه من ال� ، ا�اضية شيئا منها ¨بوب هللا تعا
   -:فإبليس يفî وجوده إj أمرين 

  . ¨بوب هللا عز وجل وهو ما يف� إnه من اuِكم وا�صالح  : أحدهما
. مكروٌه وهو ما يف� إnه من الكفر والضالل والفسق والفجور والعدوان وا>فرقة وغ}ها Ìا يدعو إnه إبليس  :وا4ا�

، وßب وجوده من حيث ما يُف� إnه من اuِكم وا�صالح ، � هذا واهللا جل وعال يبغضه من هذا الوجه فإبليس يدعو إ
  . وأما إبليس فإنه ملعون، لعنه اهللا جل وعال R كتابه وطرده عز وجل من رºته وأخرجه من جنته 

 
ً
من وجه وهو ما يُف� إnه وجوده من ا�صالح سؤال يتبادر إ� بعض ا�اس وهو أنهم �ا رأوا أن وجود إبليس يكون ¨بوبا

فهل oن يمكن وجود تلك اdِكم بدون وجود هذه إن اهللا \ � �ء قدير وهو بكل �ء عليم ، : قالوا ، واuِكم 
  . بدون وجود إبليس : يع�  ،األسباب ؟ 

  .الوجود ا�لزوم بدون الزٍم  ألن فيه فرض ؟ �اذا يكون سؤاالً فاسداً ، هذا سؤاٌل فاسد : فا�واب أن يقال
  أن يقول القائل هل يمكن وجود الوz دون واz ؟ :مثال هذا السؤال

هل يمكن : فهذا السؤال ، وجد بغ} واz  �فآدم ،  �هذا سؤال فاسد، إال فيمن خلقه اهللا جل وعال آية كآدم : فنقول
هل يمكن وجود اuرcة بدون متحرك أو وجود : يقول وجود تلك اuِكم بدون هذه األسباب ؟ ، وهو من جنِس من يسأل و

فإذا ~نت هذه األسباب : فإن قيل ، ا>وبة بدون تائب ؟ فهذا سؤاٌل فاسد ، والسؤال الفاسد ال ُ�اُب عليه و نما يُبّ[ فساده 
  الوجوه ؟ مرادة �ا تُف� إnه من اuكم، فهل تكوُن مرضيٍة ¨بوبٍة من هذا الوجه أو � مسخوطٌة من ³يع

~uِكم ال» ،أنُه إذا ~نت هذه األسباب كوجود إبليس مثًال مرادة �ا تف� إnه من اuِكم : تنبهوا إ� هذا السؤال وهو
ق إبليس 

ْ
ًمن هذا الوجه أو  األسباب فهل تكون مرضية ً¨بوبة: يع�   فهل تكون مرضيًة �بوبة ؟، ذكرناها R وجود خل �

   جوه ؟1 مسخوطة من mيع الو
  -:هذا السؤال يَرُِد T وجهk : قيل R ا�واب 

 çا من جهة إفضائها إ� ¨بوبه و ن ~ن يبغضها Tاتها ؟ :أحدهما  
ً
با ُ̈   من جهة الرِب تبارك وتعا� ، هل يكون 

 � الرضا بها من تلك ا�هة أيًضا ؟ :وا4ا� 
ُ
  من جهٍة العبد ، هل يسوغ

وهو من هذه ا�هة ، عدُم ماذا ؟ عدُم اG} وعدُم أسبابه ا�فضية إnه ،  	ه يرجع إ� العدم إن ال�: فجواب هذا أن يقال 
 Ù فهو من جهة العدم Ù ، فيه Ù ا�فوُس ال�يرة ووجودها ، فوجوُد  :مثال هذا ، وأما من جهِة وجوده ا�حض فال

 من أين جاءها، ا�فوِس ال�يرِة خ} من حيُث � موجودة 
ً
ال� ؟ ، جاءها ال� بسبب قطِع مادة اG} عنها ، و ال  إذا
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و ن Èّركت بطبعها م9وcًة  çا الزمام ، فاألصل أنها ُخلقت متحرcة ، وحرcة هذه ا�فوس من حيُث � حرcة خ} 
عينت بالعلم و çام اG} إj خالف ماذا ؟Èّركت إ� خالفه ، 

ُ
و نما ، Èرcت به  إ� خالف اG} اTي قُطع عنها ، و ذا أ

ِه 
ّ
 باإلضافة ال من حيُث � حرcة ، وال� 	ه ُظلم ، والُظلم وْضع الÏء R غِ} ¨ل

ً
فلو وُِضع R موضعه لم ، تكون Ùا

ا ، فُعلم أن جهة ال� فيه نسبيٌة إضافية  !Ù يكن ، 
ً
ها خ} R نفسها و ن ~نت Ùا

ّ
وçذا ~نت العقوباُت ا�وضوعة R ¨ل

ت به بالنسب
ّ
  .وسيأÉ إن شاء اهللا تعا� مثال يُبّ[ هذا R اuلقة القادمة ، ة إ� ا�حل اTي حل

  

  )'�(اdلقة 
سبق R اuلقة ا�اضية أن ذكرنا أن ال� 	ُه يرجُع إ� العدم ، وهو عدُم اG} وعدُم أسبابه ا�فضية إnه ، وقلنا بأنه من 

 ، حض فال Ù فيه هذه ا�هة Ù ، وأما من جهة وجودهِ ا�
ً
بأن وجودها خٌ} : وهو ا�فوس ال�يرة ، فقلنا : وذكرنا çذا مثاال

عينت 
ُ
من حيث � موجودة ، و نما حصل çا ال� بقطع مادة اG} عنها ، وذلك ألنها ُخلقت R األصل متحرcة ، فإن أ

، وأما حرcتها من حيُث � حرcة ف� خ} ، و نما بالعلم و çام اÈ {Gّركت به ، و ن تُِرcت Èرcت بطبعها إ� خالفه 
 باإلضافة ال من حيُث � حرcة 

ً
بأن ال� 	ه ظلم وأن الظلم وْضع الÏء R غ} ¨له ، لكن إذا : وقلنا ، تكون Ùا

 بالنسبة إ� ا�حّل اTي حلé به ، وذلك �ا أحدث به م
ً
 ، و ن ~ن Ùا

ً
ن األلم اTي وُضع الÏء R ¨له فإنه يكون خ}ا

  . ~نت الطبيعة قابلة لضده من الثة وÚوها 
ِقَصاِص  ِ¾  َولَُكمْ   �:يقول ، الِقصاص فاهللا جل وعال  :مثال هذا 

ْ
وûِ  يَا َحَياةٌ  ال

ُ
َاِب  أ

ْ
F
َ ْ
ُكمْ  األ

w
، )ýèú(ا5قرة  � َيتwُقونَ  لََعل

 فإذا نظرت إ� القصاص سواء ~ن القصاص R ا�فس أو ما دون ذلك و
ً
�ا يف� إnه من حياة ا�اس ومن ، جدته خ}ا

الطمأنينة ومن األمن واألمان ومن قيام اzين و ذهاب اGوف، لكنك إذا نظرت إnه من جهة ا�حل اTي حل به القصاص، 
 � R اnد أو ا5دن ، كما قال تعا

ً
 للع[ أو ُجرحا

ً
 للعنق أو إذهابا

ً
َتْبَنا� : كأن يكوَن ¿با

َ
نw  فِيَها ِهمْ َعلَيْ  َو{

َ
 بِا¥wْفِس  ا¥wْفَس  أ

 َkَْع
ْ
َعkِْ  َوال

ْ
ْغَف  بِال

َ ْ
نِْف  َواأل

َ ْ
ُذنَ  بِاأل

ُ ْ
ُذنِ  َواأل

ُ ْ
نw  بِاأل rَوالس  rن rُُروحَ  بِالس

ْ
Öا�ائدة � قَِصاٌص  َوا )�Ò(  

ً
، فإذا نظرَت إ� هذا وجدته Ùا

لُعنق هو Ùٌ بالنسبة إnه ، لكن إذا نظرَت إ� ¿ب الُعنق فمن يقع عليه ¿ب ا، بالنسبة �ن يقُع عليه هذا القصاص 
 {Gا �إذا أردنا أن نقتص إلنسان من إنسان ، فإن حرcة من يقوُم بالقصاص تعد� خً}ا �ا تُف� إnه من اG} ، ا�ف� إ

فاألمر ، Ùًا لكنه خ} لآلخرين فإن إتالف ع[ ا�قتص منه يُعد بالنسبة إnه ، بإتالف عينه جزاء ما أتلف من ع[ أخيه 
 من وجه آخر ، بل انظر إ� من يُراد أن يُقتص منه 

ً
 من وجه ويكون خ}ا

ً
فإنه يكره أن تüُب ُعنقه ويتم« ، يكون Ùا

 بالرضا بهذا اuكُم ال�ö اTي أنز� اهللا جل وعال R ، اnوم اTي لم يْعتَِد فيه \ أخيه 
ً
oÙ كتابه لكنُه مع هذا مأمور

 من وجه آخر ،  �وبيّنه نبيه 
ً
 من وجه آخر ، يكون خ} من وجه ويكون Ùا

ً
 من وجه مسخوطا

ً
، فاألمر قد يكوُن ¨بوبا

 وهو خٌ} بالنسبة إ� الفاعل حيث وضعه R موضعه 
ً
واهللا جل وعال لم ، فاأللم بالنسبة إ� من يقع عليه األمر يُعّد Ùا

 من ³يع الوجو
ً
 ¨ضا

ً
فحكمته عز وجل تأب ذلك ، فال يمكن R جناب اuق تبارك وتعا� أن ، ه واالعتبارات Hلق Ùا

قه بوجه من الوجوه فهذا من أبْ[ الُمحال 
ْ
 يكوُن فساد من � وجه ال مصلحة R خل

ً
فإنه سبحانه بيده اG} 	ه ، يُريد شيئا

وال� إنما حصل لعدم هذه اإلضافة والنسبة إnه ، ، هو خ} وال� ليس إ� اهللا عز وجل ، بل � ما إ� اهللا تبارك وتعا� ف
ا  !Ù اهللا جل وعال لم يكن � إ� اهللا عز وجل لم ، فلو ~ن إ

ً
و نما جاءُه ال� من قطِع مادة اG} عنه ، ولو ~ن مضافا

ا و نما ~ن خً}ا  !Ù يكن ، Àك :  " � وهذا هو مع« قول ا�nوال� ليس إ " ،�هذا : ومن وافقهم قالوا  لة القدريةفا�ع
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ُق ال� ألنه قال 
ْ
إن ال� من : فيقولون  وأما أهل السنة واÖماعة، " وال� ليس إnك : " دnٌل \ أن اهللا عز وجل ال Hل

ُق خالق[
ْ
 هللا عز وجل ل�ن اGل

ً
 هللا ، ألننا لو أخرجناه عن كونه خلقا

ً
ق اهللا عز وجل ال Hرج عن كونه خلقا

ْ
 ، واهللا عز خل

  .وجل خالق � �ء 
 ِSقو (ك: " إذن ما معsليس إ )ُ؟ "  وال  

 ¨ضة و نما � خٌ} من وجٍه آخر ، 
ً
 ¨ًضا ، وما خلقتُه من Ùور فإن هذه ال�ور ليست Ùورا

ً
معناه أنك لم ¥لق Ùا

 و: فإن قيل ، فال� جاءها من عدم إمدادها ومن عدم إضافتها إ� اهللا عز وجل 
ً
هذا سؤال يرد لم تنقطع نسبته إnه خلقا

 ومشيئة ، يع� :ومشيئًة ، يع� 
ً
أنه هو اTي شاءها وهو اTي خلقها فكونه : لم تنقطع نسبة ال� إ� اهللا عز وجل خلقا

  .شاءها وخلقها لم تنقطع نسبتها إnه جعلها لم تنقطع نسبتُها إnه 
من جهة نسبتها إ� اهللا تعا� مشيئة وخلًقا ليست ب� من هذه : ، يع�  هو من هذه ا�هة ليس ب� : فيقال ¾ اÖواب

ًقا  �اذا ليس بٍ( ؟، فال� من جهة وجوده ليس ب� : ا�هة، يع� 
ْ
وال( اxي ، ألنه مضاٌف إ� اهللا عز وجل مشيئًة وخل

عدم إمدادها باG} وأسبابه كإçامها بالعلم  فهذه اuرcة جاءها ال� من، من عدم إمداده باG} وأسبابه فيه من أين أتاه ؟
 ، {Gمن بيده ا �  .والعدم ليس بÏء فكيف يُنسب إ

    -:بيان هذا ببيان أسباب ا»� ، فأسبابه ثالثة 
  .واإلمداد  /   O.             واإلعداد   /  �.              اإل�اد  /  .

  .ل ، فوجود الÏء من حيُث وجوده يُعد� خً}ا فإ�اد هذا خ} وهو إ� اهللا عز وج : األول
  .هذا خ} . إعداده £يث يكون ¨ًال قابًال للخ}   : ا4ا�

  .إمداده £يث يُمد باG} كإçامه العلم ا�افع  : ا4الث
يس إ� فإذا ُعدم �ء منها حصل ال� ، فإن لم ßصْل إمداده وال إعداده حصل فيه ال� بسبب هذا العدم ، اTي ل

  من أين جاء ؟هو الوجود ، فال� إذن  ما هو ضده ؟الفاعل و نما إnه ضده ، 
ووجود ال� من حيُث وجوده ومن ، الُ� جاء من العدم ال من الوجود ، فوجود الÏء من حيُث هو موجود يُعد خً}ا : نقول 

قه ومشيئته يُعُد خً}ا ، فإن
ْ
مد حصل اG}  حيث إ�اد اهللا جل وعال � ومن حيُث خل

ُ
عد هذا الوجود وأ

ُ
و ن لم يُعد ولم ، أ

ا ، والُ� اTي فيه ال من حيُث وجوده ولكن من حيُث عدم اإلعداد وعدم اإلمداد ، والعدم ال �وز  !Ù يُمد فإنه يكون
 {Gه ضّدُه ، وُضّدُه هو اnاهللا عز وجل ، و نما ينسب إ �  .نسبته إ

  جده ، فلماذا ال يُمده ؟إذا oن أو: هنُا سؤاٌل يرد 
ق و مدادهم ، ولم تقتِض اuكمة إمداد بعض ما أوجده اهللا عز  :فاÖواب أن يقال 

ْ
اقتضت حكمُة اهللا جل وعال إ�اد خل

سيأÉ معنا إن شاء اهللا تعا� سؤال آخر متعلق . وجل، و نما اقتضت إ�اده وترك إمداده ، فإ�ادُه خ} وال� من عدم إمداده 
  .بهذا 

  ).�(اdلقة 
{Gلقة ا�اضية أن ذكرنا أسباب اuا R ثالثة أسباب ا»�بأن  وقلنا سبق :-  

  . واإلمداد  /  O .                           واإلعداد /  � .                                    اإل�اد /  .
 وقلنا بأنه إذا وجد 

ً
 وçذا لم نقل بإضافتها، وجودية ال هةا�هة العدمية وليست ا من هذه ا�ولم يمد فإنه يكون Ù!  شيئا
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� ، عز وجل اهللا  إ
ً
   إذ أوجد ا�خلوقات لم يمدها ؟ ذا�ا: وهو أنه ،  ا�اضية معنا R اuلقة مر وقد أورد بعضهم سؤاال

من  فإ�اده خ} وال�، ك إمداده و نما اقتضت إ�اده وتر، اuكمة إ�اده و مداده  لم تقتِض  بأنه :وÓن ا�واب عنه أن قلنا 
  . فهذا جواب ذلك السؤال اTي طرحناه R اuلقة ا�اضية ، عدم إمداده 
حk أوجدها  يمدها *ها فلماذا ال؟ اxي أوجدها  �اذا لم يمد ا�وجودات *ها أليس هو:  يقولون مآخر وهو أنه يورد سؤال

 وهذا ،ورده أن التسوية ب[ ا�وجودات أبلغ R اuكمة من ا>فاوت بينهان مُ ظي، سؤال فاسد إن هذا :فاÖواب أن يقال ؟*ها 

 ، شياءب[ األ العظيم بل اuكمة إنما � R ا>فاوت، ع[ ا�هل
ْ
إنما وقع R  ، وا>فاوتقه تفاوتفg نوع منها ليس R خل

  :ر R ا>أمل R السماواتقول اهللا جل وعال �ا أم إ�انظر : يع�، اGلق أمور عدمية لم يتعلق بها
ِن ِمْن َيَفاُوٍت  َما  � َٰÒْwِق الر

ْ
ألنه خلقه وهذا ؛ طرابضالرºن من اختالف وال ا ترى R خلق ما، ) �(ا�لك   �تََرٰى ِ¾ َخل

وت إنما من أين يأù ا�فا، )د فيه تفاوت وال )د فيه اختالف عز وجل ال إnه أضيففما ، nه جل وعال إاGلق يضاف 
جاء  الÏءدم عُ  فإذا، يأÉ ا>فاوت ب[ األشياء من جهة العدم  أو من أين يأù ا�فاوت بk األشياء ؟ ، بk ا�خلوقات

بها  علقاألمور العدمية أو وقع ألمور عدمية لم يت فا>فاوت إنما هو R، ا>فاوت ب[ األشياء و ال ليس R خلقه تفاوت
بأن هذا سؤال : وهو أن يقال، فهذا هو ا�واب عن هذا السؤال .الرºن من تفاوت  خلقو ال فليس وهللا اuمد R، اGلق
التسوية ب[  ة Rكموليست اu، ا>فاوت العظيم ورده لم يفهم ولم يعرف أن اuكمة R وجودأن مُ : هذا سبب، فاسد

  .وظنه هذا هو ع[ ا�هل ، ا�وجودات 
 وجل لعبده ش ير� اهللا عز كيف: فإن قيل

ً
 �         ؟ ¥ا الشكر؟ ورç ¥ا اإلسالم هو رç أليس ؟ ه عليهينُ عِ وال يُ  يئا

ْيَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمِ� 
َ
ُت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َْوَم أ

ْ
sَم دِيًنا ا

َ
ِْسال

ْ
تَْكُفُروا  إِنْ  � : قال تعا�،  )�( ا�ائدة � َوَرِضيُت لَُكُم اإل

 ü¬َِغ َwاهللا wيَ  َقْنُكمْ  فَإِن 
َ

ِ َوال ُكْفرَ  ْرَ�ٰ لِِعَبادِه
ْ
لكن ، جل وعال �ا ه ربنايَ ِض فهذا رَ ، è الزمر � َو�ِْن تَْشُكُروا يَْرَضُه لَُكمْ  ال

كيف ير� : فجاء هذا السؤال وهو، لم يعنه  بهذا أن اهللا عز وجلفتبّ[ ، هذا ولم يفعله� رð اهللا تعا� من من ا�اس 
   يعينه عليه؟ا والاهللا لعبده شيئً 

حصول تلك الطاعة ال» رضيها  تستلزم فوات ¨بوب � أعظم من إنه لم يعنه عليه ألن إoنته عليه قد :فاÖواب أن يقال 
 �.  

هذا ا�حبوب هو ،  وجل لعبده \ هذه الطاعة قد تستلزم فوات ¨بوب هللا عز أن إoنة اهللا عز وجل: يع�؟ ما مع« هذا 
من مفسدة � أكره ضتلك الطاعة من العبد يت وقد يكون وقوع، الطاعة ال» رضيها çذا العبد أعظم من حصول تلك

�وا  َولَوْ  � : وجل R كتابه R قو�  بما ذكره اهللا عزيتبّ[  وهذا، ك الطاعة لوجل من ¨بته > اهللا عز إ ßَعد
َ َ
ُُروَج أل

ْ
َراُدوا ا»

َ
أ

 ُwِكْن َكرِهَ اهللا
ةً َولَٰ wُعد ُ

َ
S  َقاِعِديَن

ْ
ُعُدوا َمَع ال

ْ
ْوَضُعوا  لَوْ   )�Þ(انْبَِعاَعُهْم َفَثبwَطُهْم َوقِيَل اق

َ َ
 َوأل

ً
 َخَباال

w
ْم إِال

ُ
َخرَُجوا فِيُكْم َما َزاُدو{

لَُكمْ 
َ

اُعوَن لَُهْم  ِخال wِفْتَنَة َوفِيُكْم َسم
ْ
نه كره انبعاثهم إ� عن ا�نافق[ أ جل وعال أخ· فاهللا، ا>وبة   �)�P(َفْبُغونَُكُم ال
وتعا� بعض  ثم ذكر سبحانه ،ا كرهه منهم ثبطهم عنهفلمّ ، وجل ùH طاعة هللا عز والغزو كما ال، �الغزو مع رسول اهللا 

   �:قال ،�ا�فاسد ال» ت9تب \ خروجهم مع رسول اهللا 
ً

 َخَباال
w

ْم إِال
ُ
بينكم  اسعو: أي،   �لَْو َخرَُجوا فِيُكْم َما َزاُدو{

اُعوَن لَُهمْ  �، الفساد وال�ب wِفْتَنَة َوفِيُكْم َسم
ْ
فيتوz من سå ، فيكم قابلون منهم مستجيبون çم: يع� ، �َفْبُغونَُكُم ال

فاقتضت  والغزو طاعة، للغزو�خروج ا�نافق[ مع رسول اهللا  أعظم من مصلحة هؤالء وقبول هؤالء من ال� ما هو
   . أقعدهم عنه اuكمة والرºة أن
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وقراءته طاعة  - ولو قرأ، ا R ا�اس ومؤثرً  ا و³يالً R تالوة القرآن حسنً  هو أن بعض األئمة قد يكون صوته :مثال آخر 
و�  للناس طه عن القراءة ويمنعه من ذلك ألجل مصلحة كب}ةوجل يثبّ  ولكن اهللا عز، nه إللمستمع[  ال�ن خ}ً -

� مفسدة أو يفوت إاألمر قد يف�  لكن هذا، الصوت اuسن سيؤثر R ا�اس  فتالوة القرآن وهذا، به  االفتتانعدم 
، فيثبطه اهللا جل وعال وال يعينه ، Ù عظيم عند من خلفه وعنده  �إ فيؤدي� افتتان ا�اس به إفيف� ، مصلحة كب}ة 
ةً وَ  َولَوْ  ����     : وقو� جل وعال wُعد ُ

َ
S وا ßَعد

َ َ
ُُروَج أل

ْ
َراُدوا ا»

َ
ِكْن َكرِهَ اهللاwُ أ

َقاِعِديَن  لَٰ
ْ
ُعُدوا َمَع ال

ْ
) �P(انْبَِعاَعُهْم َفَثبwَطُهْم َوقِيَل اق

لَُكمْ  لَوْ 
َ

ْوَضُعوا ِخال
َ َ
 َوأل

ً
 َخَباال

w
ْم إِال

ُ
اُعوَن لَُهمْ  َخرَُجوا فِيُكْم َما َزاُدو{ wِفْتَنَة َوفِيُكْم َسم

ْ
ا َواهللاwُ َعلِيمٌ  َفْبُغونَُكُم ال wبِالظ َkلِِم 

)P�(����  نظر فا   ا>وبة�مع ا�ؤمن[ مع وجود من يسمع çؤالء  اأنهم خرجو لو، علم اهللا جل وعال çؤالء الظا�[  إ
Èصل هذه  ألجل أن ال؛ اقتضت منع هؤالء ا�نافق[  تهاهللا جل وعال ورº حكمة ولكن، ا�نافق[ لوقع Ù عظيم 

عرفت ،  لك ذلك وتبّ[  وجل من هذه اآلية اهللا عز مراد إ�عليه فإذا تنبهت  يٌس فهذه اآلية أصل مق، العظيمة  ا�فسدة
ورد 

ُ
   . ااألول من السؤال اTي طرح سابقً  تقدم من ا�ناقشات متعلق بالوجه ما. ا�واب \ السؤال اTي أ

الواحد  ءهل يمكن أن يكون ال¸: فيقال ، من جهة العبد : والوجه اhاû ، هو من جهة اGالق جل وعال :  فالوجه األول
يكرهها و فسوق وا�عا5ال يسخطفالعبد ، Ìكن وواقع  هذا: فنقول ،  ؟ من جهة أخرى رçّ �بوب من جهة وغ� مَ 

 ، وير� بعلم اهللا تعا� وcتابته ومشيئته و رادته وأمره الكو�، و رادته واختياره  من حيث � فعل العبد وواقعة بكسبه
هذا  إ�قوçم يرجع  لكن اوطائفة أخرى كرهتها مطلقً ، طائفة  لكمس اوهذ. هو منه  من اهللا ويسخط ما هوف}� بما 

� ، وcتابته ومشيئته  يردون به شمو� لعلم الرب جل وعال ال ةالكراه إطالقهمألن ؛ القول rي  ا�سألة وTأن ا�الرب  إ
 ووجل من علم  ن من اهللا عزفما ~، مكروه  � العبد منهاإمكروه واTي  منها غ}

ْ
�وز  ق فهذه الcتابة ومشيئة وخل

بغضه وال  �وز كراهيته وال وفعل الرب جل وعال وصفته ال، ألن هذا فعل الرب وصفته ؛ طها خْ �وز سُ  كراهتها وال
  . مسبحانه وتعا� أعل فالقوالن ليس بينها تنافر واهللا، و نما اTي يكره ما ~ن من فعل العبد ، سخطه 

  )��(اdلقة 
إذا ~نت األسباب ال�يرة أو ا�فضية إ� ال� مرادة إ� ما : تناو�ا R اuلقة ا�اضية ا�واب عن سؤال بعضهم وهو قوçم 

  تف� إnه من اuكم فهل تكون مرضية و¨بوبة من هذا الوجه أو � مسخوطة من ³يع الوجوه ؟ 
وانتÜ بنا الوقت إ� الوجه اhاû ، من جهة العبد : من جهة الرب ، واآلخر : أحدهما  :اÖواب يَرُِد T وجهk وذكرنا بأن 

بأنه : وقلنا ، بأن ما يكون من جهة العبد يمكن أن يسخطه من جهة ويرضاه من جهة أخرى : وقلنا ، وهو من جهة العبد 
وأنه يرð بها من جهة أخرى ، واختياره  وواقعٌة بكسبه و رادته، يسخط  الفسوق وا�عا5 ويكرهها من حيث � فعله 

وهو أنه يرð بعلم اهللا تعا� وcتابته ومشيئته و رادته وأمره الكو� ، وال �وز أن يسخطها أو يكرهها ألن فعل اهللا تبارك 
ب� وال تُْكره وتر� وال تُسخط ، أما من جهة فعل العبد فإنه يكرهها ويسخطها  ُ

È وصفته Cن هذا قول بأ: وقلنا ، وتعا
 
ً
لكن عند ا�ظر ®د ، طائفة ، وأن هناك طائفة أخرى يرجع حقيقة قوçا إ� قول الطائفة ا�تقدمة فهم يكرهونها مطلقا

قه 
ْ
� ا�سألة عند الطائفت[ إن . أنهم ال يريدون بالكراهة أن تكون شاملة لعلم اهللا عز وجل وcتابته ومشيئته وخلrو

  . وأما اTي إ� العبد منها مكروه ،  مكروه اTي من الرب غ} مسخوط وال
   ليس إj العبد `ء من أفعاS ، �اذا ؟ : يورد بعض ا�·ية سؤال ويقول

هذا هو ا�· ا5اطل اTي ال يستطيع : ألن اهللا عز وجل هو اTي يفعل فعله ويعذبه \ فعله فيه ، فنقول : ألنهم يقولون 



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- Þè  -  
 

  . والقدري ا�نكر أقرب إ� ا>خلص منه من ا�·ي ، ضيق صاحبه ا>خلص من هذا ا�قام ال
 ا¥دم : فإن قيل . فُهم أسعد با>خلص من الفريق[ ، وأما أهل السنة وا�ماعة ا�توسطون ب[ القدرية وا�·ية 

كيف يتأ=ّ
 للعبد  وا�وبة مع شهود اdكمة ¾ ا�قدير وشهود القّيومية وا�شيئة ا¥افذة ؟

العا< ندمه T ما بََدر منه كيف يتأ=ّ
قه ومع شهوده مشيئة 

ْ
وتوبته من ذنوبه مع شهود حكمة اهللا عز وجل ¾ تقديره ؟ ومع شهوده قيومية اهللا عز وجل T خل

إن شهودي çذه األشياء يمنع من أن يتأّ� ا�دم وا>وبة؛ ألن هذه جرت ع�é وليس C فيها : ، فكأنه يقول  اهللا ا¥افذة ؟
  . أهل اuلول واالÈاد ووحده الوجود : وهؤالء هم  -تعا� اهللا عن قوçم علًوا كبً}ا  - ار ففع� هو فعل ع[ الرب ِخي

هذا هو اTي أوقع من عميت بص}ته R شهود األمر \ غ} ما هو عليه ، فرأى تلك األفعال طاoت �وافقته فيها : فيقال 
  : أْمره فقد أطْعُت إرادته ، وçذا قال قائلهم إذا عصيُت : وقال ، ا�شيئة والقدر 

  م� ففع� 	ه الطاoت ***    أصبحت منفعًال �ا Hتاره    
أنا أكذب ، أنا أغدر ، وأنا أخون ، وأنا : فهؤالء يعصون أْمر اهللا عز وجل ال�n öوافقوا بزعمهم أْمره الكو� ، فيقول 

  . الكو� القدري أفعل وأفعل من ا�عا5 موافقة ألْمر اهللا
rّ اهللا R خلقه ، �اذا لم تقل أطيع اهللا عز وجل ، كيف عرفَْت إرادة اهللا الكونية القدرية و� rّ ؟ ! فيا سبحان اهللا 
فهذا تناقض ، فأنت ال تعلم بإرادة اهللا ، وأوافق أمر اهللا الكو� القدري ، وأوافق إرادته الكونية القدرية  �وأطيع رسو� 

ه الكونية القدرية ، و نما يَعلم أمره اzي� ال�ö ، فأمره اzي� ال�ö يعلمه بمقتÁ ما جاءت به كتب اهللا جل سبحان
وعال ورسله عليهم الصالة والسالم ، فهؤالء oرضوا ب[ أمر اهللا اzي� ال�ö وب[ إرادته الكونية القدرية ، ترcوا 

  .اإلرادة الكونية القدرية  األوامر وفعلوا ما ُغُهوا عنه �وافقة
فهؤالء أع° ا5صائر ، وهم أجهل اGلق باهللا عز وجل وبأح�مه اzينية والكونية ، فإن الطاعة � موافقة األمر اzي� 
ال�ö وليست موافقة القدر وا�شيئة ، وهذا أمر يغلط فيه كث} من ا�اس ، بل كث} من األصوn[ غِلطوا R هذا ، 

بل الطاعة موافقة األمر اzي� ال�ö ، طاعة بأنها موافقة مراد اهللا وموافقة مشيئة اهللا وليس األمر كذلك فف�وا ال
وليست موافقة القدر وا�شيئة ، ولو ~نت موافقة القدر وا�شيئة طاعة ، ل�ن إبليس من أعظم ا�طيع[ � ، ول�ن قوم 

�اذا لم يذكر اهللا وهذا �ية ا�هل ، ، فرعون 	هم مطيع[ هللا عز وجل نوح وهود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم 
�اذا êكم عليهم با�الك ؟  عز وجل أن هؤالء  أطاعوه ، ألنهم وافقوا إرادته الكونية ا�قتضية عدم إيمان هؤالء األقوام

قوام وغ}هم عذبهم اهللا جل وعال وoقبهم إن هؤالء األ: فنقول ، والعذاب وا¥ار حينما وافقوا إرادته الكونية القدرية ؟ 
وأهلكهم بسبب ëالفتهم ألمر اهللا اzي� ال�ö ، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ األقدار فيه وشهد كمال فقره 

 فوقوع اTنب منه، عن عصمته وحفظه طرفة ع[ ، ~ن باهللا R هذا اuال ال بنفسه  هإ� ربه عز وجل وشهد عدم استغنائ
فÀ يسمع وí : (( ال يتأّ� R هذا اuال ؛ ألن عليه حصنًا حصينًا من اهللا عز وجل ، يقول اهللا عز وجل R أمثال هؤالء 

 Ïيم íيبطش و íال ، فإذا حجب عن هذا ا�شهد وب< بنفسه استو� عليه )) يب� وuهذا ا R نبTفال يتصور منه ا ،
رسلت عليه الصيادون ، فإذا انتù عنه  حكم ا�فس ، فإذا استو� عليه حكم

ُ
ا�فس نُِصبت عليه الشباك واألÙاك وأ

 R ا�عصية ¨جوًبا عن ربه ، فإنه �ا فارق ذلك الوجود صار R ه ا�دم وا>وبة ، فإن ~نüß ضباب ذلك الوجود ، فهنالك
دره وæن مأمورون أن نر� بقضاء اهللا ، فكيف إذا oن الكفر بقضاء اهللا وق :فإن قيل ، وجود آخر فب< بربه ال بنفسه 
   ُغْنكر الكفر و{يف نكره ؟
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   -:ا�واب عن هذا 
Úن غ} مأمورين بالرضا R � ما يقضيه ويقّدره ، فليس � ما قضاه اهللا عز وجل وقّدره نكون مأمورين بالرضا  -:أوالً 

، بل إن من ا�ق� ما ير� به ومنه ما يسخط   �الرسول به ، فإنه لم يرد R ذلك كتاٌب ولم يرد R ذلك شيٌئ من سنة 
بل من القضاء ما يُسخط كما أن من األعيان ، ويمقت ، فال �وز الرضا به كما ال ير� به القاð ألقضيته سبحانه 

الرب جل  فاهللا جل وعال R أقضيته ما يَسخطه هو جل وعال ، وما سخطه، ا�قضية ما يُغضب عليه وُيمقت وُيلعن وُيذم 
إذن ليس � ما قضاه اهللا عز وجل وقدره يكون مرضيًا ، بل منه ما �ب ، وعال من أقضيته فيجب علينا أن نسخطه 

  . الرضا به ومنه ما ßرم الرضا به 
  .عنه قضاء اهللا عز وجل وهو فعل قائم بذات اهللا تبارك وتعا� ، ومقّ� وهو ا�فعول ا�نفصل : هنا أمران : نقول  - :ا4ا� 

 ý  /  ي هو فعله وصفتهxقضاء اهللا جل وعال ا .  
إنه 	ه خٌ} وعدٌل وحكمة نر� به : ، فقضاء اهللا جل وعال اTي هو فعله ، فنقول مقîّ وهو مفعول منفصل عنه  /  �

  إذن، منه ما ير� به ، ومنه ما ال ير� به : 	ه ، وأما ا�قّ� اTي هو ا�فعول ا�نفصل فهو قسمان 
ً
ما ~ن فعًال قائما

بذات اهللا عز وجل وهو القضاء ، فهذا �ب الرضا به ، وما ~ن من ا�فعول ا�نفصل ، فهو منه ما �ب الرضا به ومنه ما ال 
  .�وز الرضا به 

ومن تعلقه بالرب تبارك وتعا� فمن هذا الوجه من حيث نسبته هللا ير� به ، :  أحدهما: القضاء ، � وجهان  -:ا4الث 
  -:فمن هذا الوجه ينقسم حيث تعلقه بالعبد ومن حيث نسبته إnه ، 

  .إj ماال ير� به  /  �.                  إj ما ير� به  /  . 
و ، قتل ا�فس � اعتباران ، فمن حيث قّدره اهللا تعا� وقضاه وcتبه وشاءه وجعله أجل للمقتول ونهاية لعمره :  مثال ذلك

حيث كونه صدر من القاتل وباÙه وأقدم عليه باختياره وعÐ اهللا تعا� بفعله فإننا نسخطه وال نر� به ير� به ، ومن 
، فهذا هو جواب سؤال من سأل وهو أنه إذا ~ن الكفر بقضاء اهللا وقدره وÚن مأمورون بأن نر� بقضاء اهللا ، فكيف 

ونه فعل العبد وال نر� به ، ونر� به من حيث قضاء ننكره ونكرهه ؟ فا�واب ما تقدم ، فالكفر نكرهه من حيث ك
 �  .اهللا تعا

  )�O(اdلقة 
سبق فيما تقدم ال´م عن �ء من مسائل القضاء والقدر ، ونكِمل R هذه اuلقات ما يتعلق بهذا ا�وضوع ا�هم اTي 

  .  �هو من أصول اإليمان ، كما دل \ ذلك كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� 
  -:?م ¾ مسألة القدرحكم ال

 Àكتابه وذكر ا� R كتاب اهللا وسنة نبيه  �معلوم أن اهللا جل وعال  ذكر القدر R سنته ، فجاء القدر R مفصًال  �القدر
 . Àسنة ا� Õالقدر ومراتبه ذكر  �ف, كتاب اهللا جل وعال و:-  
ق   /  P.           يئة وا�ش  /  O.            والكتابة  /  �.        العلم   /  .

ْ
  .وا»ل

  ما حكم ال?م ¾ مسألة القدر ؟: إذا ~ن األمر كذلك، فهل يتصور أن يقال
إذا ذكر القدر  (: ثبت عنه أنه قال  �يتصور ألن ا�À : قلنا  كيف يتصور ؟: يتصور هذا ، فإن قيل . نعم : فنقول

R هذا اuديث ما يدل \ وجوب اإلمساك عن : إًذا.  )¨ فأمسكوا و�ذا ذكر أصحا، و�ذا ذكرت ا¥جوم فأمسكوا، فأمسكوا
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أن ا�صوص ال تتعارض و نما ا>عارض يقع R أع[  -كما مÁ وcما سيأÉ با>فصيل  -ال´م R مسألة القدر ، ومعلوم 
  . ا�اظرين 

عن ال´م R  �ب اإلمساك: لقول بأنه إ� اذهب طائفة من أهل العلم �ن صححوا هذا اdديث R هذا �ا جاء اuديث  -
 بهذا اuديث 

ً
  . القدر ومسائله احتجاجا

إذا ~ن ال´م R ما جاءت به  0واز ال?م ¾ مسائل القضاء والقدر: إ� القول  وذهب طائفة أخرى وهم اÖمهور -
ببيان أن ا�راد : دالل بهذا اuديث ، وأجابت هذه الطائفة عن االستوهذا هو القول الصحيح ¾ هذه ا�سألة ا�صوص ، 

  .بال´م R القدر ال´م ا5اطل وليس ال´م اuق 
  -:واحتجوا T هذا بأمور منها  

أن اإليمان بالقدر Ìا �ب وهو ال يمكن أن يكون إال بعد العلم به وفهمه U يتم إيمان العبد ، والعلم به وفهمه  - :أوالً 
  .ه ال يأÉ إال بعد ال´م في

 
ً
، وتدبر ) nتدبرون آياته ( أن ا�صوص الكث}ة جاء فيها ال´م R القدر ، واهللا جل وعال أمرنا بتدبر ¤مه  -:ثانيا

الكتاب واآليات يكون بفهم ما فيها ، وÌا فيها ال´م R القدر ، فإذا ذكر اهللا عز وجل القدر ، فالبد أن نعرف ما هو ؟ ما 
ر العلم اTي هو أحد مراتب القدر فالبد أن نعلم هذا العلم ، وأن اهللا جل وعال قد أحاط بكل �ء ا�راد به ؟ ، إذا ُذك

علما ، وأن عنده جل وعال مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ، و ذا ذكر اهللا تعا� الكتابة فالبد وÚن نتدبر الكتاب أن نعرف 
يكتب به ، وما اTي يكتب فيه ، ما م©لة الكتابة من القدر ،  ما الكتابة ما اTي يكتب وما اTي ال يكتب ، ما اTي

إذا ذكرت ا�شيئة فالبد ، معرفة أن اهللا جل وعال كتب مقادير اGالئق قبل أن Hلق السموات واألرض ïمس[ ألف سنة 
  -: ا�شيئة مشيئتانعند ا>دبر أن نعرف ما ا�شيئة ، وأن نعلم أن 

  . ال� 1 صفة من صفاته مشيئة ا»الق جل وعال  /  .
ونعلم أن ما شاء اهللا جل وعال كونه سيكون ، وأن ا�خلوق ال يشاء إال ما يشاء اهللا ،كما قال جل . ومشيئة ا�خلوق  /  �

ْن يََشاَء اهللاßَ  � : وعال 
َ
 أ

َّ
ق وÚن نتدبر كتابه وآياته فالبد أ،  � َوَما تََشاُءوَن إِال

ْ
ق إذا َذكر اهللا جل وعال اGل

ْ
ننا سنتعلم ما اGل

ق من القدر 
ْ
  .وخالق أفعاçم ، ونعلم أن اهللا جل وعال خالق � �ء فهو خالق العباد ، ما ا�راد به ، وما م©لة اGل

إذن �ا أمرنا اهللا وجل وعال بتدبر كتابه وا�ظر R ا�صوص علمنا أن اهللا جل وعال أِذن �ا بأن نتÃم  R القدر ؛ ألن 
  .ث}ة جاء فيها ذكر القدر وا�صوص ال» R القدر أك0 من أن ÐÈ ا�صوص الك

 
ً
،  داللة \ أن ا�راد باإلمساك R القدر هو اإلمساك ) إذا ذكر القدر فأمسكوا (:  �قو� : R هذا اuديث ، أع�  -: ثا4ا

\ ا�نع ، بل فيه ما يدل \ جواز ال´م ، عن ال´م با5اطل ، أما ال´م R القدر باuق فهذا اuديث ليس فيه ما يدل 
 Àق وبذكر فضائل الصحابة  ) و�ذا ُذكر أصحا¨ فأمسكوا (: قال  �ووجه هذا هو أن ا�uأن ال´م با 

ً
oÙ ومن ا�تقرر ،

َْت الَشّ  �: ومناقبهم جائز بل مستحب َÔ ُفَبايُِعونََك 
ْ
ُمْؤمِنkَِ إِذ

ْ
   � َجَرةِ لََقْد َرçَِ اهللاßَ َقْن ال

لُونَ  �  َوّ
َ ْ
ابُِقوَن األ ِيَن اَيَّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرçَِ اهللاßَ َقْنُهْم َوَرُضوا َقْنهُ ِمَن  َوالَسّ

َّ
xنَْصارِ َوا

َ ْ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
فال´م R  ،� ال

أنه  �مثل ما ثبت عن ا�À  يراد به ،) و إذا ذكر أصحا¨ فأمسكوا (:  �باuق واG} أمر مطلوب، إذن قول  
الصحابة 
وذكر ما يتوهم من مثا5هم وcذلك ا>نقص من  م، فا�راد هنا ذكر ال´م فيهم با5اطل وذكر معايبه) ال تسبوا أصحا¨ (: قال 

 R هذا اuديث قال ا�À . شأنهم فهذا ال �وز 
ً
ومعلوم أن اهللا جل وعال ذكر  )  او�ذا ذكرت ا¥جوم فأمسكو (:  �أيضا
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ِي َجَعَل لَُكمُ  �: ا�جوم R كتابه lموعة ومفردة
َّ

xبَِهاا�ُُّجوَم  َوُهَو ا 
ْ
َْحرِ Rِ  ِ�َْهَتُدوا ْFَوا ِّ�َ

ْ
ا�ُُّجوُم  َو�َِذا �، � ُظلَُماِت ال

ون R هذه ا�جوم و� دالة \ والبد أن ا�اس سيتÃم � َوبِا¥َّْجِم ُهْم َفْهَتُدونَ  �   �َوا¥َّْجِم إَِذا َهَوى �: وقال�  انَكَدَرْت 
ا، كمعرفة كونها زينة  قه وقْدرته ، فهذه ا�جوم �وز ال´م فيها إذا ~ن ال´م حق!

ْ
عظمة اهللا جل وعال و\ عظم خل

 للشياط[ ، وأما ال´م فيها من حيث االستسقاء بها واعتقاد  
ً
للسماء ومعرفة كونها يُهتدى بها ومعروف كونها رجوما

أنه ص½ R اuديبية بأصحابه \ إثر  �، ثبت عن ا�À فها أو تناثرها  أو تساقطها دال \ أمر عظيم فهذا ال �وز اسا
قال  (: ورسو� أعلم ، قال  اهللا: قال الصحابة ، ) أتدرون ماذا قال ربكم ؟ (: سماء ~نت من الليل فلما ص½ الصبح قال

ُمطرنا بفضل : ُمطرنا بنوء كذا ، فذلك oفر ¨ مؤمن بالكو{ب ، ومن قال  :من قال أصبح من عبادي oفر ¨ ومؤمن، فأما 
ُمطرنا بنوء كذا جعله اهللا مؤمنًا بالكوcب ~فًرا باهللا ، ومن : ، فهذا اTي قال  ) اهللا ورÒته ، فذلك مؤمن ¨ oفر بالكو{ب

فًرا بالكوcب ، فال´م R الكواكب بنحو هذا هو ا�ن� عنه ُمطرنا بفضل اهللا ورºته جعله اهللا جل وعال مؤمنًا به ~: قال 
 Àالقدر ) او�ذا ذكر القدر فأمسكو (: من قو�  �، فاستدل أهل العلم أن ما جاء عن ا� R وضGا�راد به ال´م وا ،

  .با5اطل 

  )�P(اdلقة 
 :أن R ا�سألة قول[ حكم ال´م R القدر ، وذكرنا : Èدثنا R اuلقة ا�اضية عن مسألة 

  . ) إذا ذكر القدر فامسكوا (:  �ا�نع وهؤالء استدلوا بقول ا�À  :القول األول 
  .  وهو القول الصحيح جواز ال?م ¾ القدر باdق، وا�نع منه إذا oن ال?م فيه باFاطلهو قول ا�مهور،  :القول ا4ا� 

  :نتÃم R هذه اuلقة عن مسألٍة çا ارتباط R موضوع اuلقة ا�اضية، و� . ثم أجبنا عما استدل به أصحاب القول األول
  -:ا�عمق ¾ القدر : مسألة 

ا>عمق مذموم وا>نق} عن مسائل لم يرد بها ال�ع مذموم ، و0cة السؤال عنها مذمومة ، وا>عمق R القدر ذريعة 
مها فيما ال �وز çا ال´م فيه اGِذالن ، واGِذالن اTي وقعت فيه الِفَرق إنما و

ّ
: قال  �ا�À ، قعت نتيجة >عمقها وتكل

 تنازعوا ¾ القدر  (
ّ

؛ وTا �ا تعمقوا R �فتعمق هؤالء فوقع بينهم ال©اع R القدر فخالفوا ن� ا�À . )عزمت عليكم  أال
  :هذه ا�سائل وجدناهم طوائف 

 وcتابته çا تن, علم اهللا تبارك وتعا� ب : فطائفة -
ً
نُف وأن اهللا تبارك وتعا� ال يعلم أفعال ، األشياء أزال

ُ
وتزعم أن األمر أ

  . العباد إال بعد وقوعها منهم 
ْخرجت ش : طائفة أخرىووجدنا  -

َ
 من ُملك اهللا جل وعال تنكر مشيئة اهللا جل وعال وخلقه ألفعال العباد ، وهذه أ

ً
يئا

  عنه 
  . ن اuجة قائمة \ اهللا جل وعال ؛ ألنه ج· العباد \ أفعاçم ثم عّذبهم عليها تزعم أ : طائفة أخرىووجدنا  -

 Àْدي ا�ç الفات إنما وقعت بسبب هذه ا�خالفةGهذه ا�  Àإياكم والغلو  (: يقول  �، وهذا من الغلو ا�ذموم ، ا�
هل صاروا إnها ، هؤالء من ا5دع ، كيف صاروا إnها ،  انظر وفقك اهللا إ� ما وقع فيه  )فإنما أهلك من oن قبلكم الغلو 

نة ، فحينما َغلَْوا وقع منهم ما وقع  �باتباع سنة ¨مد  �؟ حاشا وV ، إنما وقعوا فيها وصاروا إnها بc9هم العمل بهذه الس
 . وما َغلَْت طائفة من الطوائف R أمر إال وجدتها تعطل اuق و)نح إ� ا5اطل 

ً
\ هذا Ìا تشاهده هذا اnوم من  ُخْذ مثاال

حوادث منكرة يقوم بها اGوارج ا�عا�ون وهم اإلرهابيون ، غلَْوا R مسألة اuاكمية وغلَْوا R مسائل كبائر اTنوب ، 
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ا R فيها رºة اهللا عز وجل ، �ا أنهم غلَوْ  اوأصبحوا ينظرون إ� ا�جتمعات و � الشعوب و � ا�اس بنظرة ضيقة استبعدو
هذه ا�سائل ولم يقفوا عند اuد ال�ö ، وقعوا R ا>ناقض فأصبح هؤالء اGوارج ال ßُكمون Ùع اهللا اTي يزعمون 
أنهم يطا5ون بتحكيمه ، فهم يزعمون أنه ليس هناك من يقيم Ùع اهللا ، وهذا كذب ، فÃنا نعلم أن بالدنا هذه و� 

لكن هؤالء ا�جرم[ ، أمرنا وفقهم اهللا وسدد خطاهم ßكمون ب�ع اهللا جل وعال  ا�ملكة العربية السعودية بقيادة والة
فوقعوا R غلو عظيم دoهم إ� ، اGوارج كذبوا عليهم وcذبوا \ األمم والشعوب وزعموا أن أح�م اهللا جل وعال معطلة 

 وزوًرا ، فحّكم اGوارج غ} Ùع
ً
اهللا عز وجل ، ونتج عن ذلك ا>كف} الواقع  أن يc9وا ا>حكيم اTي يطا5ون به كذبا

\ كث} من ا�سلم[ من قِبَل هؤالء اGوارج ، ثم بعد ا>كف} وقعوا R قتل األنفس ا�عصومة من معاهدين ومستأِمن[ 
 منهم أن هؤالء مسلم[ ارتدوا \ أدبارهم ، فهم �ا غلَْوا R هذه ا�سائل وقعوا R مسائل

ً
أشد منها  ومسلم[ ، زعما

وأعظم ووقعوا R جرائم كب}ة ، وعطلوا حدود اهللا وعطلوا Ùيعته وأخافوا ا�سلم[ وروّعوهم � هذا بسبب الغلو ، أوائل 
هؤالء اGوارج يقتلون عبد اهللا بن خباب بن األرت ويبقرون بطن امرأته ويفعلون األفاعيل ، ثم يسألون عما دون ذلك 

ك ، فانظر إ� هذه ا>فاوت بينهم R هذه ا�سائل ، فما من �ل من الغالة إال ويقع Ì TÙ Rا فّر كدم ا5قة وا5عوضة وÚو ذل
 الغلو R £ث ا�سائل والغلو R ا>نق} عنها ذريعة إ� اGذالن ، وطالب العلم من أهل السنة وا�ماعة ال يبحث 

ً
منه ، إذا

 فيما قا� اهللا تعا� ورسو� 
ّ
شقق ا�سائل التشقيق ا�ذموم ، وال أن يüب كتاب اهللا تعا� بعضه ببعض وال ، ال أن ي �إال

إذا فعل ذلك فلن ßّصل علًما ولن ßّصل إال ا�هل ولن ßّصل إال ا>عب، وهذا ، �أن يüب كتاب اهللا تعا� بسنة رسو� 
ل ال )دي شيئاً، فلما بلغ بهم األمر ما بلغ أعمارهم R ا5حث عن مسائ اأقر به أساط[ ا�تÃم[ فإنهم أقروا أنهم أذهبو

ونظروا R الكتاب والسنة وجدوا فيهما الشفاء، فاإلنسان R مسائل القدر ال يس9سل معها ألنه إذا اس9سل R ا>فك} 
� R  واس9سل مع اGواطر استحالت R نهاية األمر إ� اعتقاد وعمل باطل، فإذا جاء الشيطان إ� اإلنسان وبدأ يوسوس

نتِه إ� كتاب اهللا وسنة رسو� 
ْ
nبهذا يصح اعتقاده  �هذه ا�سائل فليعرض عنها و.  

وçذا )د أهل السنة وا�ماعة قد سِلم çم اعتقادهم R القدر وسُهل عليهم اإليمان به ïالف غ}هم ، فهم إذا أرادوا أن 
، فلم تطمM قلوبهم  �غ} ما أراد اهللا وغ} ما أراده رسو� هذا القدر فهموه بطرق وعرة ومسالك صعبة وفهموه \  ايفهمو

 ßتاجه العبد 
ً
إنما إذا آمن بالقدر اTين ضلوا فيه فإن إيمانهم ، ولم ترتَْح ولم يكن çذا اإليمان بالقدر ثمرات تؤدي أمرا

ستقرار والطمأنينة ما حصل ألهل تنازعهم فيه  الشياط[ وتنازعهم فيه نفوسهم ال» لم تطمM وال» لم ßصل çا من اال
  .السنة وا�ماعة 

  R بعض مسائله ~ن R مسألة القدر ، فهم �ا انفردوا بأنفسهم ونظروا R قلوبهم R يدل \ هذا ما وجده بعض السلف
 Àصحابة ا� ��سألة زال ما R هذه ا �كعمران بن حص[ وأخ·هم بما قا� ا�À  �قلوبهم �ء من القدر ، فلما ذهبوا إ

  .R قلوبهم Ìا �دونه 
وهذا واهللا �ء عظيم يفرح به أهل السنة وا�ماعة ألنهم �دون من الراحة والطمأنينة ماال �ده غ}هم ، فأو.ك اTين 
يقولون بأن العباد Hلقون أفعاçم ®دهم R خوف دائم و)دهم R اضطراب و)دهم R تنّقص للرب جل وعال ، ومعلوم 

ل واGوف ما اهللا به عليم ، و®د الطائفة اhانية وهم ا�·ية تنازعهم  أن ËTالعبد إذا تنّقص الرب جل وعال جاءه من ا
 إ� ا�عا5 وتزين çم الشياط[ أِن اعملوا هذه ا�عا5 فأنتم lبورين عليها ال حيلة لكم وال قُدرة ، 

ً
أنفسهم دائما

  .  -تعا� اهللا علو كبً}ا  -ديًدا ويقعون فيها ويرون اللوم \ اهللا جل وعال فتجدهم يميلون إ� ا�عا5 ميًال ش
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فتجدهم �معون ب[ األمرين ، يعتقدون أن اهللا جل وعال هو خالق أفعاçم ، وأنهم هم  وأما أهل السنة واÖماعة -
ا ، وربك Hلق ما يشاء وHتار فتجد الفاعلون ألفعاçم و نهم ¨اسبون lزّيون ، lزّيون باG} خً}ا وlزّيون بال !Ù �

أنفسهم مطمئنة �معون ب[ اGوف والرجاء وب[ ا�حبة ، وهذا 	ه نتاج اإليمان بالقضاء والقدر ومن ا�صوص ال�عية 
  .وcذلك �ا ترcوا ا>عمق R ا�سائل اGط}ة 

  
  

  )��(اdلقة 
ر وبيّنا أن ا>عمق R هذه ا�سألة ذريعة اGذالن ، واnوم نتحدث عن Èدثنا R اuلقة ا�اضية عن مسألة ا>عمق R القد

  .قضية االحتجاج بالقدر : قضية مهمة و� 
  -:مذهب أهل السنة واÖماعة ¾ القدر يتضمن اإليمان بأربع مراتب و1 تقدم معنا أن 

  .ا�شيئة  /   P           .    ا»لق   /  O.               الكتابة  /  �.              العلم  /  .
واإليمان بالقدر \ طريقة أهل السنة وا�ماعة ال يمنح العبد حجًة \ ما ترcه من ، وذكرنا األدلة \ � مرتبة 

   ،الواجبات أو فعله من ا�عا5 وا�حرمات ، بل حجة اهللا جل وعال قائمة \ العبد ، واحتجاج العبد بالقدر باطل 
  -:لعلم بطالنه من وجوه وقد بkّ أهل ا

ٍء �  :ما دل عليه قو� جل وعال  : الوجه األول ْ َ̀ ْمَنا ِمن  wَنا َوالَ آبَاُؤنَا َوالَ َحر
ْ
} َéْ

َ
 لَْو َشاء اهللاß َما أ

ْ
وا

ُ
} َéْ

َ
ِيَن أ

w
xَسَيُقوُل ا

َسَنا قُْل َهْل ِعندَ 
ْ
 بَأ

ْ
ِيَن ِمن َقْبلِِهم َح�w َذاقُوا

w
xَب ا wَكَذلَِك َكذ wنُتْم إَال

َ
نw َو�ِْن أ wالظ wبُِعوَن إِالwَا إِن تَت

َ
ٍم َفُتْخرُِجوهُ ¥

ْ
ْن ِعل rُكم م

ُْرُصونَ 
َ
à *  َُالَِغة

ْ
Fُة ا wُج ْdِه ا

ّ
ف, هذه ، ، فلو ~ن القدر حجًة çم ما أذاقهم اهللا جل وعال بأسه ) ý�õ :ý�ú(األنعام  � قُْل فَلِل

 لَْو َشاء  �: ر ، فاهللا جل وعال ذكر هذا األمر عن ا��c[ تشنيًعا عليهم اآلية رٌد \ ا�حتج[ بالقد
ْ
وا

ُ
} َéْ

َ
ِيَن أ

w
xَسَيُقوُل ا

ءٍ  ْ َ̀ ْمَنا ِمن  wَنا َوالَ آبَاُؤنَا َوالَ َحر
ْ
} َéْ

َ
 للحق .  ý�õاألنعام   �اهللاß َما أ

ً
هذا القول لو لم يريدوا به االحتجاج بالقدر ل�ن موافقا

لَِمن �  :ا�قولة صحيحة  هقالوا هذه ا�قولة ألجل أن ßتجوا \ اهللا جل وعال وألجل أن يبطلوا دينه و ال فهذ، ولكنهم 
ن يَْسَتِقيمَ 

َ
َعالَِمkَ  تشاءونَوَما   *َشاء ِمنُكْم أ

ْ
ن يََشاَء اهللاwُ َربß ال

َ
 أ

w
، لكنهم جعلوا هذه ا�قولة حجًة ) �ú:�õ( ا>كوير � * إِال

كنا هذا ، : ل ال�ائع وألجل أن يبَقْوا \ الكفر و\ ال�ك فكأنهم يقولون çم إلبطا لوال أن اهللا جل وعال لم يرَض بِ�ْ
ا لم يمنعنا من الوقوع R هذا األمر دل \ أنه مرRð � ، فاهللا جل وعال قال  éوهو قادٌر \ أن يمنعنا منه �نعنا، فلم: � 

ِيَن  َكَذلَِك 
w

xَب ا wَسَناَكذ
ْ
 بَأ

ْ
بوا ولم  ý�õاألنعام   �ِمن َقْبلِِهم َح�w َذاقُوا éو.ك كذ

ُ
بوا وأ éمثل هؤالء مثل من قبلهم فهؤالء كذ ،

َسَنا�: يكن القدر حجًة çم ، قال 
ْ
 بَأ

ْ
، ولو ~ن حجًة çم �ا أذاقهم اهللا جل وعال بأسه ألنه لو ~ن  ý�õاألنعام   �َح�w َذاقُوا

َعبِيدِ  �ن ظلًما ، األمر كذلك ل�
ْ
ل
r
ٍم ل

w
َحداً  �،  �Þ فصلت � َوَما َربßَك بَِظال

َ
 َفْظلُِم َربßَك أ

َ
َوَما َظلَْمَناُهْم  �،  �ú الكهف �َوال

 َkالِِم wنُوا ُهُم الظoَ الزخرف � َولَِكن èÞ  ، بائرهمcين ظلموا أنفسهم بمعاصيهم وTهم وهم اcين ظلموا أنفسهم ب�Tفهم ا ،
َا ����: قال 

َ
ٍم َفُتْخرُِجوهُ ¥

ْ
ْن ِعل rاألنعام�  قُْل َهْل ِعنَدُكم م ý�õ  م هذا ليس عليه أثارٌة ، ليس عندكم من علم : ، يع�çفقو

فليس ثمة دnل çم \ ما يزعمونه من أن اهللا عز وجل رcÙ َðَِهم ، و\ ما يزعمونه من االحتجاج بالقدر ، من علم 
نw � : إلبطال ال�ائع قال  wالظ wبُِعوَن إِالwاألنعام � إِن تَت ý�õ  أن قولكم هذا هو من الظن الفاسد الظن السيئ الظن : ، يع�

ُْرُصون� اTي تواطأ معه اçوى ، 
َ
à wنُتْم إَال

َ
نw َو�ِْن أ wالظ wاألنعام�إِال ý�õ  َْرص وا>خم[ وليسGف´مكم هذا من باب ا ،
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م بما تقولون 
ْ
  .، فهذه اآلية دلت من وجوه عديدة \ بطالن االحتجاج بالقدر عندكم عل
ٌة َنْعَد الرßُسِل َوíََن اهللاß َعِزيزاً ���� : يقول اهللا جل وعال  :الوجه ا4ا�  wُحج rاهللا 

َ
Tَ اِسwيَُكوَن لِلن wِيَن َوُمنِذرِيَن ِ.َال

r)َب ßُسالً مßر
 
ً
ألن ا�خالفة بعد إرساçم واقعة بقدر اهللا ، ر ُحجة للمخالف[ لم تنتِف بإرسال الرسل ، لو ~ن القد ýÞÒ النساء�  َحِكيما
 � للُحجة ، ، تعا

ً
فاuجُة \ اهللا جل وعال منقطعة بإرسا� الرسل ، ولو قلنا بأن القدر ُحجة �ا ~ن إرسال الرسل قاطعا

ِيَن َوُمنِذرِينَ  � :ال وcتاب اهللا جل وعال م©ه عن ا>ناقض ، ق، ول�ن هذا تناقًضا 
r)َب ßُسالً مßالنساء  �ر ýÞÒ  مب�ين من ،

 
ً
أطاعهم ومنذرين من عصاهم ، فجاءوا بالبشارة وا�َذارة ، وهذه البشارة وا�ذارة تقت� أن يكون العبد مÃًفا مأمورا

مر به أو فعل ما نُِ� 
ُ
مر به ~ن مبً�ا ، و ذا ترك ما أ

ُ
فالعبد إًذا مÃف ، ولو ~ن ،  ا عنه ~ن منذرً ومنهيًا ، فإذا فعل ما أ

 بما ال يستطيع ، وهذا منٌ, R كتاب اهللا 
ً
 \ فعله و� اuُجة \ اهللا جل وعال القتÁ ذلك أن يكون مÃفا

ً
  �: lبورا

َ
ال

 َما آتَاَها
w

 إِال
ً
ُف اهللاwُ َغْفسا

r
~ن العبد lبوًرا ل�ن تكليفه باألمر  فg نفس ٍ ال تكلف إال وسعها ، فلو ، è الطالق � يَُكل

 تُرَْجُعوَن �  :وا�� من باب اللغو والعبث وهذا باطل ، يقول اهللا جل وعال 
َ

َْنا ال
َ
sُِكْم إwن

َ
 وَك

ً
غwَما َخلَْقَناُكْم َقَبثا

َ
فََحِسْبُتْم ك

َ
أ

ن ُفْ ََك ُسًدى �،  ýýÒ ا�ؤمنون �
َ
نَساُن أ ِ

ْ
êََْسُب اإل

َ
 ال يؤمر وال ينÜ( أي : ، قال ابن عباس رð اهللا عنهما  �Þ القيامة�  أ

فه ) 
ّ
فدل هذا \ أن اuُجة منقطعة و� انقطعت بإرسال الرسل عليهم ، ، فاهللا جل وعال َخلق العبد وأمره ونهاه و§

  . الصالة والسالم 
، فقال رجل من  ) ده من ا¥ار أو من اÖنةما منكم من أحد إال قد ُكتَِب مقع ( :أنه قال  �ثبت عن ا�À  : الوجه ا4الث

َ�  � :ثم قرأ ، اعملوا فg مي� ، ال : " قال ، أال نتg يا رسول اهللا ؟ : القوم  wْقَطى َواي
َ
ا َمن أ wم

َ
ُْسَ)  * فَأ ْdَق بِا wَوَصد * 

ى يُْ�َ
ْ
ُهُ لِل r�َا َمن َ¦َِل َواْسَتْغَ) *  فََسُني wم

َ
ُ  * وَأ

ْ
dَب بِا wذ

َ
ُعْ�َى * ْسَ) َو{

ْ
ُهُ لِل r�َالليل  �فََسُني)ýþ:Ò ( R لفظ عند مسلم Õو ،

فلنتأمل هذا اuديث ، أمر بالعمل ونÜ عن االتكال \ القدر  �فا�À ، )فÃ ميٌ� �ا خلق S (:  �الصحيح أنه قال 
 Àنة (: قال  �ا�Öما منكم من أحد إال قد ُكتب مقعده من ا¥ار أو من ا ( ، Àأن منازل ا�اس  �فهذا إخبار من ا�

قام الصحابة وهم اuريصون \ اG} ومعرفة اuق  �فلما أخ· ا�À ، معروفة من ا�نة أو من ا�ار يعلمها اهللا جل وعال 
ق اهللا جل وفّ . نتg \ ما ُسطر وcُتب عند اهللا جل وعال وندع العمل : يا رسول اهللا أال نتg ؟ ، يع� : رجل منهم فقال 

 Àأن يسأل ا� µُجة \ اهللا جل وعال ، فقال  �وعال هذا الصحاuا وُحجًة \ من زعم أن � ا� oًÙ كونn هذا السؤال
 Àال (:  �ا� (  وا \ العمل ، ثم قال : ، يع�Ãال تت :)  مي� Ãاعملوا ف( Àأمرنا بالعمل ونهانا عن االتكال  �، فا�

 Áال نعلمه ، ال يعلمه إال اهللا جل وعال  ،\ ما م Áوندع العمل ؟ ، ألن ما م Áما م \ gّاذا ، فكيف نقول بأنّا نت�
  . ال نقول بأنّا نّتg \ ما مÁ ونعمل ؟ 

ديث بّ[ �ا بهذا اu �فا�À ، فاهللا جل وعال � شأن عظيٌم R هذه الكتابة ، لكن ليس �ا أن نتg عليها وندع العمل 
  . ا�امع بطالن قول هؤالء ا�حتج[ بالقضاء والقدر 

، فإذا ~ن هذا r  �قدر اهللا تعا� rٌ مكتوم ، وهو r اهللا جل وعال R خلقه ، كما روى ذلك عن ع�  : الوجه الرابع
   ا عند اهللا عز وجل؟فكيف نّتT Ã الكتاب ا�اç وندع العمل ؟ كيف يكون هذا حجًة ¥مكتوًما ال نعلمه إال إذا وقع ،

أنا لن أعمل ألن اهللا جل وعال علم حاC وcتبها وشاءها \ ِوفْق هذه ا�عصية ال» وقعت م� أو ستقع : فإذا قال قائل 
  .وخلق هذه ا�عصية فأنا C حجة \ اهللا 

 \ اهللا جل وعال اTي أنا سأعمل العمل الصالح وسأترك العمل الّ�ء : �اذا ال تقلب األمر ؟ تقول : نقول �  
ً
اتكاال
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  .الظن به أنه يوفق� للعمل بمرضاته 
فهذا اTي ßتج بالقدر أيَِس من ، االحتجاج بالقدر ظن �ء باهللا جل وعال ويأس من رºة اهللا وقنوط وهذا منٌ� عنه 
çذلك ، و R بور عليها مظلوم وأنه ليس � حيلةl ة اهللا ، وزعم أن أعما� وأفعا�ºه رnما تميل إ �ذا )ده يميل إ

الشياط[ من اتباع اçوى والظن ، فال يفرح بطاعة وال ßزن \ معصية ، بل آَل األمر بهؤالء أن ترcوا الطاoت وفعلوا 
  .ا�عا5 وزعموا أنهم lبورون \ ذلك وأن çم اuجة \ اهللا عز وجل 

ا وقع األمر ا�قدور علمنا حينئٍذ أن اهللا جل وعال قّدر فعل العبد َوفْق ما فإذ، فالقدر rٌ مكتوٌم ال نعلم به إال إذا وقع 
  . وقع منه

  .فإذا هو فعل معصية علمنا أن اهللا عز وجل قدر عليه  هذا األمر 

  )��(اdلقة 
، وبينا أن  سبق ال´م R مسألة االحتجاج بالقدر ، وذكرنا أن بعض الزائغ[ زعموا أن القدر ُحجة çم \ اهللا عز وجل

 من وجوه الرد \ هذه ا�قولة 
ً
  . قوçم هذا باطل ، وذكرنا بعضا

 أخرى تتعلق بهذا األمر ، فنقول  
ً
  :ونذكر اnوم وجوها

 هأننا نرى الواحد من هؤالء ßرص \ ما يالئمه من أمور دنياه حô يدرcه ، وال ®ده يفرط فيه وال يc9 : الوجه ا»امس
، �اذا � ضده ، ثم إذا جاء األمر ا>عبدي وجدناه َ�ْنَح إ� االحتجاج بالقدر وَيْعِدل عن العمل فهذا تناقض وال َفْعِدل عنه إ

 S ¾ أمور دنياه ؟ �اذا لم يقل 
ً
إن اهللا جل وعال كتب أن ال أتاجر ؟ : ي ك ما ينفعه ¾ أمور آخرته وال ي ك ما يراه نافعا

 إن اهللا جل وعال كتب أن ال أطلب حًقا § من ا¥اس؟:  كتب أن ال أسافر ؟ �اذا ال يقول إن اهللا جل وعال: �اذا ال يقول 
فهذا تناقض ، وا>ناقض حال ا�بطل[ ، وÚن نرى اإلنسان إذا ~ن أمامه طريقان أحدهما ينت� به إ� بت ال قرار � فيه ، 

اع فهو بت مضطرب فيه فIٌَِ وحروب واعتداء \ األموال واأل éهذا الطريق مراحل غ} مأمونة ففيه قط Õبدان واألديان ، و
وهذه ، R رغد من العيش  نالطريق وال يعلم اإلنسان عن مياهه وهو طريق وَِعر ، وأمامه طريق أخرى موصلة إ� بت آم

يق اTي ينت� به إ� ما الطريق طريق آمنة ، طريق مسلوcة ، طريق معروفة معا�ها ، فتجد اإلنسان العاقل يسلك هذا الطر
طريق ا�ار طريق ëُوف وا�ار سوداء ،  ميراه مصلحة � ، وال يمكن ألّي oقل أن يتوّجه إ� ذلك الطريق ا�ُخوف وهو يعل

ها شديد وقعرها بعيد oفانا اهللا و ياكم منها  �وا�نة موضع آمن موضع رغد عيش وراحة نفس واطمئنان بال ، مظلمة حر
يق ال» يُسلك بها إ� ا�نة العاقل يسلكها والفاجر يc9ها ، وتوجه إ� ما فيه َقَطُب نفسه ، أليس هذا R اzنيا هذه الطر، 

بأن القدر قد حتéم عّ� أن أترك الطريق األخرى ، �اذا يفرط : يسلك الطريق اTي يراه موصًال � نافًعا � R دنياه وال يقول 
فالطريق R اآلخرة ، أن القدر قد حّتم ع�é أن أترك الطريق األخرى و� طريق ا�ار : ويقول  R أمر آخرته وßتج بالقدر؟

  . ا�حكوم به \ العبد lهول كما أن الطريق R اzنيا ا�حكوم به \ العبد lهول 
 قد تصوره R ذهنه ، ث

ً
م يُسّهل � طريق ßُّصل به وأنت ترى اإلنسان R هذه اzنيا يكدح ، أحيانًا يكدح nُحّصل مبلغا

أضعاف أضعاف هذا ا�بلغ اTي ~ن يؤّمله ، وV ا�بلغ[ lهوالن للعبد لكنه عِمل وcَدح وفعل ما يظن أنه ßّصل به هذا 
ع[  اا�بلغ أو ذاك ولم يّتg \ القدر ، R ح[ أنك )ده إذا جاء R مسائل ال�يعة ومسائل العبادة احتج بالقدر ، فهذ

  .ا>ناقض 
أن ا�حتج بالقدر \ ما ترcه من الواجبات أو فعله من ا�عا5 متناقض ، فهو R اzنيا لو اعتدى عليه  : الوجه السادس
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بأنه فَعل µ : أحد من ا�اس فلطمه \ وجهه أو أخذ ما� أو جرحه ، فإنك )ده يطالب من فعل به ذلك ، وال )ده يقول 
احتج  ةوعليه ، بل )ده يطالب بالقصاص وباس9داد األموال وغ}ها ، فإذا جاء R أمر ال�يع ع�ّ  بهذا األمر وهو مكتو

بالقدر ، فهو R أمر دنياه ال ßتج بالقدر إذا اعتُِدَي عليه ، وÕ أمر آخرته ßتج بالقدر وهذا تناقض غريب ، فلماذا ال �عل 
ر عّ� هذا األمر وقضاه فلن أطالب £< ولن أطالب بالقصاص ولن بأن اهللا تعا� قدّ : األمرين من باب واحدة ؟ ويقول 

  .أطالب بأي �ء ، ألن القدر حّتم هذا األمر 
فقال ، إنما rقت بقدر اهللا : Wء � بسارق قد rق فأراد أن يقطع يده ، فقال السارق : (  �يؤثر بأن عمر بن اGطاب 

 فانظر إ� فقه هذا السارق أراد أن ßتج بالقدر واحتج به ، فاحتج عليه عمر ، ) وأنا أقطع بقدر اهللا :  �عمر بن اGطاب 

  .لو ~ن هذا األمر حجة >عطلت اuدود . يده  �بأننا سنقطع يدك بقدر اهللا فقطع عمر  �
الرسل  أنه لو ~ن القدر حجة للعباد \ اهللا عز وجل 5طلت ال�ائع ولعطلت اuدود و�ا ~ن إلرسال : الوجه السابع

، لزموا تعطيل ال�ائع واuدود ، فوجدناهم ال  أّي أمر ؟و نزال الكتب فائدة ، فهؤالء اTين احتجوا بالقدر لزموا هذا األمر ، 
يصلون وال يزcون وال ßجون ويفعلون ا�عا5 ، بل ربما فعلوا ا�وبقات أمام ا�اس فاحتجاجهم بالقدر فيه إبطال 

 لل�ائع وللت�nف وللعقا
ً
وçذا وجدنا القدرية ، ب وللجزاء من جنة ونار ، فقوçم هذا ي9تب عليه مفاسٌد عظيمٌة جدا

يعّظمون أمر اهللا تعا� ويعّظمون Ùعه ، أما هؤالء ا�·ية ا�حتج[ : القدرية ،  كيف ذلك ؟خً}ا منهم R هذا ا5اب ، 
وهم ، فهم من  Ù ا�اس . بها رأًسا  نّظمون ال�ائع وال يرفعو\ اهللا جل وعال بالقدر اTين جعلوا القدر حجة çم ال يع

لو كنت مقام إبليس لقلت كذا وcذا ؛ ألن : كما ذكر أهل العلم ~ن ßتج عن إبليس ، فيقول : أحدهم ،  موجودون 
ْغَوْيتَِ¬  �: إبليس قال 

َ
قام إبليس لقلت بأن اuجة لو كنت م: ، فاهللا جل وعال أغواه وعذبه فيقول  ýÞ األعراف � فَبَِما أ

تعا� اهللا عما يقول الظا�ون علًوا كبً}ا ؛ ألنك أنت اTي أغويت� وفعلت µ وعذبت� ، فقوçم  -\ اهللا  -قائمة عليك 
  .هذا R �ية الفساد   

 عز وجل عن نفسه بل أن قوçم هذا يستلزم سوء الظن باهللا عز وجل واتهامه بالظلم ، وهذا األمر نفاه اهللا : الوجه ا4امن
َعبِيدِ � : وتمدح بذلك كما R قو� 

ْ
ل
r
ٍم ل

w
الِِم�Þ  ،�  َk فصلت � َوَما َربßَك بَِظال wنُوا ُهُم الظoَ الزخرف � َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكن 

èÞ     ، �  ًَحدا
َ
 َفْظلُِم َربßَك أ

َ
هه عن الظلم  �ú الكهف � َوال �َمَوازِيَن  � :لكمال عد� ، فاهللا عز وجل تمّدح بت©

ْ
َونََضُع ال

تَْيَنا بَِها وَ 
َ
ْن َخْرَدٍل أ rٍة مwَن ِمْثَقاَل َحبoَ َو�ِن 

ً
 ُيْظلَُم َغْفٌس َشيْئا

َ
ِقَياَمِة فَال

ْ
ِقْسَط sَِْوِم ال

ْ
َ/ بَِنا َحاِسبkَِ ال َ

، فهؤالء  �è األنبياء � {
وجوه الرد \ ا�·ية و� كث}ةٌ جًدا ذكرها أهل العلم كشيخ اإلسالم  فهذه بعض. يّتهمون اهللا عز وجل بأمر قد ت©ه عنه 

  . ابن تيمية رºه اهللا تعا� R كتابه االحتجاج بالقدر 
  - :ثمرات عظيمة وفوائد كث}ة فمن أعظم اhمرات  اإليمان بالقدر � :ثمرات اإليمان بالقدر : مسألة 

Îلة و� االعتماد \ اهللا عز وجل وا>و� عليه عند فِْعل األسباب £يث ال يعتمد أنه يفيد العبد فائدة جلي : ا4مرة األو
أن اهللا عز وجل قادر \ منع هذا السبب من ا>أث} بمسببه  م\ نفسه وال يثق منها وال يثق بها ، بل يفعل السبب وهو يعل

Rها خلًقا و �اًدا ا>و� بل هو من ³لة ا>و� ، فالسبب الب ، وفعل األسباب ال ينا	أن ترجع األسباب  �د � من مسبب إ
ْؤِمنkَِ  �: إ� هللا عز وجل وا>و� \ اهللا جل وعال من اإليمان به  ßإِن ُكنُتم م 

ْ
ُوا wَفَتَو� rاهللا 

َ
Tَوقال  �� ا�ائدة � َو ،: �  

َ
Tََو

ُونَ  wِهْم َفَتَو�rا�حل�  َرب úú جل عبادة من العبادات ، وال يدع ا>و� إال ضال وا>و� من ³لة ، فا>و� \ اهللا عز و
 اهللاwِ َفُهَو َحْسُبهُ  �األسباب ، 

َ
Tَ ْ w7فا>و� من ³لة األسباب  � الطالق � َوَمن َفَتَو ،.  
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  )��(اdلقة 
م الفوائد وأجلها االعتماد \ فذكرنا أن من أعظ، ولم نْكمله ثمرات وفوائد اإليمان بالقدر بدأنا ال´م R ما مÁ عن 

عمله وبذ� لألسباب � نِتاج ، العبد بطبيعته حارث وهّمام فهو يعمل ويبذل السبب. اهللا جل وعال عند فعل األسباب 
  .وهكذا إ� أن ترجع هذه األسباب إ� ُمسببها وهو اهللا جل وعال اTي َخلَقها ، أسباب قبلها واألسباب نِتاج أسباب قبلها 

 يُبّ[ لك أنه ما من �ء وما من سبب إال وßتف به من األسباب الÏء الكث}  أ¿ب
ً
وجودك أنت من هذين : لك مثاال

  .األبوين، كيف وُجدتé من هذين األبوين ؟ وُجدّت من هذين األبوين نتيجة �ا يقع ب[ الرجل وأهله 
ك ألبيك ؟ وهذا اTي ذكر أمك ألبيك كيف تعّرف كيف حصل هذا ؟ من اTي ذكر أم، تعّرف األبوان بعضهما \ بعض 

كيف تعّرف بعضهم \ بعض ؟ كيف وِجَدت هذه ا�عارف ؟ ، \ أبيك ؟ هذا األب وهذه األم جاءوا من آباء çم وأمهات
  .إ� اهللا عز وجل  اكيف وcيف ، أسئلة كث}ة تتسلسل إ� أن ينقطع التسلسل برجوعه

 R غرفتك أو R يTي  ف)د هذا ا>كيي، مكتبك  ا>كييف اTال يعمل بنفسه إنما � أسباب ، فمن أسبابه وجود ا�ادة ا
كيف وجدت ؟ كيف صنعها الصناع ؟ اآلالت ال» معهم كيف حصلوا عليها ؟ كيف صنعها من قبلهم ؟ ، صنع منها 

أسئلة كث}ة فما من سبب  الكهرباء كيف جاءت ؟ وcيف هيأت çذا ا�كيف ؟ وcيف استطعت إدخاçا ؟ وcيف و كيف
من األسباب إال وهو مرتبط بأسباب أخرى ، لوال أن اهللا عز وجل أوجد هذه األسباب وهّيأها �ا وصلت إ� فعل هذا األمر 

إذا علمت هذا فوّضت أمورك إ� اهللا عز وجل ، وعلمت أن األسباب واألعمال ال» تقوم بها إنما � من ، اTي تريد فعله 
، ألنك تعلم أنك لست مستقًال بفعل هذا السبب ، فحينئٍذ تفوّض أمورك 	ها إ� اهللا عز وجل ، عز وجل لك  توفيق اهللا

بعض ا�اس ال يعلم أن ا>و� من ³لة : يع� ، وليس السبب أيًضا مستقًال بإ�اد هذا األمر اTي عملته حô ا>و� 
 اهللاwِ َفُهَو َحْسُبهُ  � :جل وعال  فا>و� من ³لة األسباب وTلك قال اهللا، األسباب 

َ
Tَ ْ w7فجعل  � الطالق  �َوَمن َفَتَو ،

فا>و� سبب فأنت حينما تتو� \ اهللا جل وعال . Ùط كون اهللا عز وجل حْسبًا للعبد ~فيه أن يكون متوVً \ اهللا 
  وتفوض أمورك هللا وتعتمد عليه فإنك حينئٍذ تفعل سببًا من األسباب ليس

ّ
  . إال

ألن اهللا جل وعال طلبها بل ، األسباب مطلوبة وتعطيلها فساد ، واالعتماد عليها Ùك ، وأما � من حيث � ف� مطلوبة 
أنتظر أن Hرج : وجعل لألسباب Ùًطا uصول بعض سننه الكونية ، فأنت لو جئت إ� أرض قاحلة وجلست عندها وقلت 

 ، يض
ً
 ورمانا

ً
البد من فعل السبب اTي به ¥رج هذه األشياء فاحرث : حك ا�اس عليك ويقولون C من هذه األرض عنبا

  .ذلك  داألرض واسقها وضع فيها ا5ذر وارعها ثم انتظر بع
هذا تعطيل لألسباب تعطيل للسN الكونية ، فن, األسباب ضالل ، : أنا ال أتزوج وأريد وzًا ، نقول : ولو قال إنسان  

ها اهللا جل وعال �ا سبب من أسباب رضا اهللا عز وجل وسبب من أسباب دخول ا�نة ، فإذا عطلنا فالعبادات ال» Ùع
 ؛ ألنه بتعطيله األسباب عّطل ال�ائع 

!
فال�ائع سبب zخول ، األسباب وقلنا ال نعمل بالسبب يكون من قال هذا ضاال

 ويعمل ، واإلنس
ّ
ان البد أن يعمل و يبذل السبب ، ال يمكن أن يقوم أو ا�ّنات وتعطيلها نقص R العقل فما من أحد إال

يقعد أو ينام أو �لس إال وقد بذل أسبابًا ، فاهللا جل وعال رتب ا�سببات \ أسبابها فوجود الُمسبب يكون R وجود 
،  ) قلها وتو7ّ اع(:  �ا�ُسبب ، لكن ال �وز �ا أن نعتمد عليها إنما نعتمد \ اهللا عز وجل R حصوçا ، وTلك قال 

أنتم ا�توا	ون أو : ا�تو§ون ، قال : من أنتم ؟ ، قالوا : ( ولم ير معهم زاًدا قال  �واTين جاءوا إ� عمر بن اGطاب 
  . ؛  ألن ا>و� يقت� أن تفعل األسباب ) أنتم ا�توا	ون ولستم ا�تو§[ : ا�تآ	ون ، قال 
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  -:بwاد من أنه د; إj ترك األسباب فهذا ال Ïلو من حالk وما ورد عن بعض العلماء أو بعض العُ 
Îال األوdاد من ليسوا علماء : اéالُعب R قو� ، وأنت تعلم أن R 

ً
أقواçم  للكن غال فيهم من غال ، ونق أن يكون ëطئا

  .واستحسنوا بعض ما هم عليه ، فهؤالء غِلطوا وظنوا أن فعل األسباب يناR ا>و� 
دَعْوا إ� ترك االعتماد عليها ، وهذا هو ، أن يكون çم مقصًدا وهو أنهم حينما دعوا إ� ترك األسباب  : ل ا4انيةاdا

ا�ظنون بهم ال إنهم يدعون إ� ترك األسباب 	ية ، ألن ترك األسباب 	ية تنّقص بال�ع ونْقص R العقل ، فاإلنسان يفعل 
  .األسباب ويتو� \ اهللا عز وجل 

إن الُعْجَب Ùك : يقول أهل العلم ، أن العبد ال يُعجب بفعل نفسه : من ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر  ا4مرة ا4انية
عجب اإلنسان بعمله فقد أÙك بنفسه ، با�فس

ُ
  . فإذا أ

هل æن اxين : ا أنفسناوسأ� -األعمال الصاuة من العبادات 	ميع أنواعها  -إذا نظرنا إ� األعمال ال» يعملها اإلنسان 
ل وبينا الرد عليهم ، فالعبد  فعلنا هذه األمور من غ� إ;نة ؟

ّ
ال يمكن أن �يب أحد بهذه اإلجابة إال القدرية ، وهم ُضال

ال يمكن أن يعمل إال بإoنة اهللا عز وجل، فأنت حينما تعمل تص� مثًال صالة الض÷، اهللا جل وعال هو اTي وفّقك ألداء 
إذا قبلها منك فقبوçا منك منéٌة من اهللا عز وجل، فأنت ، هو توفيق من اهللا جل وعال!لصالة، فكيف تعجب بنفسك ؟هذه ا

 :إذا أدخلك اهللا عز وجل ا�نة بسببها ف� مّنٌة منه جل وعال؛ وTا قال اهللا عز وجل، تعلم تقص}ك R العبادة مهما عملت
ْسلَُموا �

َ
ْن أ

َ
يَماِن إِن ُكنُتْم َصاِدقkَِ  َفُمنßوَن َعلَْيَك أ ِ

ْ
ْن َهَداُكْم لِإل

َ
َمُكم بَِل اهللاwُ َفُمنß َعلَْيُكْم أ

َ
 َيُمنßوا َعَ½w إِْسال

w
 � قُل ال

 \ هذا العمل، وهو اTي وّفقك للعمل به، وهو اTي هداك ، ، ا�نéة هللا عز وجل وحده ýè اuجرات
ً
فهو اTي جعلك قادرا

  .ما اzاö لإلعجاب با�فس مادامت اuال هكذا ، ! فكيف تُعجب بنفسك ؟، بل منك إnه ، وهو اTي ق
  

ً
 وهو اTلة هللا عز وجل و االنطراح ب[ يديه واالنكسار ِلِعزËه جل وعال ، يفيدك أمرا

ً
 كب}ا

ً
 وأمرا

ً
هذا يورثك أمًرا مهما

تقًال و نما بإoنة اهللا عز وجل لك وبتوفيقه لك ، فإنك آخَر أيًضا وهو االستكثار من العبادة ، فإذا كنت لم تقم بهذا مس
  .تعلم ضعفك وتعلم حاجتك إ� العبادة وحينئٍذ تستك0 منها 

 :بل هم كما وصفهم اهللا عز وجل، وçذا وجدنا سلف هذه األمة ال يعجبون بأفعاçم، فاإليمان بالقدر يطرد هذا اإلعجاب
 َربrِهْم َراِجُعونَ يُْؤتُوَن َما آتَوا وwُقلُوُبُهْم وَ  �

َ
jُِهْم إwغ

َ
ْشِفُقونَ �  :، �ا قال  Þþا�ؤمنون � ِجلٌَة ك ßِهم مrْن َخْشَيِة َرب rِيَن ُهم م

w
xا wإِن*  

ِيَن ُهم بِآيَاِت َربrِهْم يُْؤِمُنونَ 
w

xونَ   *َوا
ُ
 يُْ(ِ{

َ
ِيَن ُهم بَِربrِهْم ال

w
xِيَن يُْؤتُوَن َما آتَو * َوا

w
xِهْم َراِجُعونَ َواrَرب 

َ
jُِهْم إwغ

َ
 ا وwُقلُوُبُهْم وَِجلٌَة ك

َْ�َاِت َوُهْم لََها َسابُِقونَ  *
ْ
َِك يَُسارُِعوَن ِ¾ ا»

ْو.َ
ُ
َِك يَُسارُِعوَن ِ¾ � ، رأيت �ا أنه لم يعجب بنفسه ) Þý:Òè( ا�ؤمنون�  * أ

ْو.َ
ُ
أ

َْ�َاِت َوُهْم لََها َسابُِقونَ  فإذا خÏ أال يقبل منه ازداد بالعمل ، ، بل يأÉ بالعمل وهو LH أال يقبل منه  ؤمنونا� � }.�{ا»ْ
  .ألجل أن يسدد ما مÁ من نقص 

أما ا�عجب بعمله فإنك )ده يمن \ اهللا عز وجل ، إذا عمل العمل وَقبََد اهللا عز وجل وأصابه �ء R دنياه كمرض أو  
 ؟ ألم أكن )د كموت وz أو ذهاب مال و Úو ذل

ً
ه يمن \ اهللا ما اTي فعلته يا رí حô تعمل µ كذا وcذا ؟ ألم أكن طائعا

  .كذا ؟ ألم أكن كذا ؟ فهو قد أعجب بنفسه 
Xß  أن راهبًا من ب� إrائيل ~ن R صومعته فأصاب ا�اس قحط شديد وÓن قد ب< R صومعته أربع[ oًما فأصاب 

 oود oنفسه وقال ا�اس قحط شديد فد �إن C : ودo ولم يُستجب � ، فلما دo وأك0 من اozء ولم يُستجب � oد إ
أربع[ oًما وأنا أعبد اهللا R هذه الصومعة وأنا منقطع عن ا�اس م9هب فلو أن اهللا جل وعال لم يكن عّ� بغضبان 
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 ، أن رؤيتك �فسك واستحقارك çا الستجاب C فأنا عملت أموًرا لم ترِض اهللا عز وجل فأرسل اهللا عز 
ً
وجل إnه رسوال

أعظم من عبادتك أربع[ oًما ، فاحتقار ا�فس وازدرائها ورؤيتها أنها لم تفعل ما ُطلب منها هذا أمر يفيد العبد الفائدة 
تعمل وأنت ترى نفسك  ففرٌق ما ب[ األمرين ، أنت. ال ، الكب}ة ، وال يع� هذا القنوط من رºة اهللا وال اnأس من روحه 

، مقً�ا وتعمل وأنت تزدري نفسك ، لكنك ترى رºة اهللا عز وجل وَسَعة مغفرته أعظم من ذلك 	ه ، وهذا هو الواقع 
 كث}ة R طاعة اهللا ، لكن ما اTي تساويه 

ً
 � موبقة ومهلكة � وربما يعمل اإلنسان أعماال

ً
فاإلنسان منا يعمل أعماال

الطاoت وهذه الُقُربات عند أقل نعمة أنعم اهللا بها عز وجل عليك وليست بقليلة ، فنعمة واحدة من هذه العبادات وهذه 
نعم اهللا عز وجل ال يساويها أّي عمل عملته ؟ ، فحينئٍذ Èتاج إ� رºة اهللا عز وجل و � مغفرته و � توفيقه ، فإذا فهمت 

hمرة هذا عرفت فائدة اإليمان بالقدر وعرفت عظيم هذه ا.  
ما ßصل للعبد من الطمأنينة والراحة ا�فسية ، وَذكر هذا اهللا عز وجل : من ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر  ا4مرة ا4ا4ة

ِ  � :R كتابه R قو�  َها إ
َ
ن غwْ�َأ

َ
ن َقْبِل أ rكَِتاٍب م ¾ِ 

w
نُفِسُكْم إِال

َ
 ِ¾ أ

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ِصيَبٍة ِ¾ األ ßَصاَب ِمن م

َ
 اهللاwِ يَِس�ٌ َما أ

َ
Tَ َذلَِك wن  *

 êُِبwVُ ß ُ�َْتاٍل فَُخورٍ 
َ

 َيْفرَُحوا بَِما آتَاُكْم َواهللاwُ ال
َ

 َما فَاتَُكْم َوال
َ
Tَ َسْوا

ْ
 تَأ

َ
، فاإلنسان إذا آمن  )��،��(اuديد  � *لَِكْيال

يبه سهلت عليه األمور ، فإذا أصابته rاء بالقضاء والقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن nخطئه وما أخطأه لم يكن nص
َعَجًبا  (:  قالأنه  �شكر اهللا عز وجل و ذا أصابته ¿اء ص· ، وهذه 	ها خ} كما ثبت ذلك R اuديث عن رسول اهللا 

َصانَ 
َ
ُمْؤِمِن إِْن أ

ْ
 لِل

w
َحٍد إِال

َ
ُه َخْ�ٌ َولَيَْس َذاَك ِأل

w
ْمرَهُ ُ*

َ
ُمْؤِمِن إِنw أ

ْ
ْمِر ال

َ
َصاَنْتُه wDَاُء َصَ�َ ف²َََن ِأل

َ
ُ َو�ِْن أ

َ
S اُء َشَكَر ف²َََن َخْ�ًا wfَ ْتُه

 ُ
َ
S وتشكر صحيح مسلم  ) َخْ�ًا �، فأنت إذا أصابتك مصيبة فإنك Èمد اهللا جل وعال وتص· ، و ذا أصابتك نعمة فإنك تَُ�

 ب[ ا
ً
انظر إ� من ال يؤمن بالقضاء والقدر أو من عنده ، لص· والشكر فتشكر اهللا جل وعال \ هذه ا�عمة ، فتكون دائرا

فاuاسد اTي ßسد ا�اس )ده يتغّيظ دائًما )د قلبه 9ßق وجسمه Hْتل ، خلل R إيمانه بقضاء اهللا عز وجل وقدره 
هم \ ذلك وهذا من األمور و)د صحته تعتل نتيجة ألنه يرى ا�اس قد قّدر اهللا عز وجل çم ما لم يقّدره � فتجده ßسد

َمَة  �: ا�ذمومة ، قال اهللا عز وجل 
ْ
ِك

ْ
dِكَتاَب َوا

ْ
 َما آتَاُهُم اهللاß ِمن فَْضلِِه َفَقْد آتَيَْنا آَل إِبَْراِهيَم ال

َ
Tَ اَسw¥ُْسُدوَن اêَ ْم

َ
أ

 
ً
 َعِظيما

ً
²

ْ
ل ßالنساء � َوآتَْيَناُهم م Ò� إلخوانه وألمته ، أما ا�ؤمن فإنك ال )د عنده هذ {Gا األمر بل يفرح با.  

  )��(اdلقة 
  . بباب اإليمان بالقضاء والقدر  ةنتناول R هذه اuلقة وما يليها بعض األمور ا�تعلق

 R وهذه األمور مهمة ، إذا عرفها طالب العلم فإنه ينفتح � باب عظيم من أبواب ا�مع ب[ ا�صوص ، وذلك أنه جاء
�ألفاظ منقسمة ماب[ كونية وÙعية ، وهذه األلفاظ çا تعلٌق بأمر اهللا و§ماته الكونية  �وÕ سنة رسو�  كتاب اهللا تعا

   - :فمن هذه األلفاظ ال� جرى فيها هذا ا�قسيم و§ماته اzينية ال�عية ، 
  -:فالقضاء ¾ كتاب اهللا تعاj نو;ن   القضاء:  اللفظ األول 

تَهُ �  :ول اهللا جل وعال كما R ق:  كوè قدري /  .
َ
ُكُل ِمنَسأ

ْ
ْرِض تَأ

َ ْ
 َدابwُة األ

w
 َمْوتِِه إِال

َ
Tَ ُهْم

w
َمْوَت َما َدل

ْ
ا قََضْيَنا َعلَْيِه ال wفَلَم�  

: ، فهذا القضاء قضاء كو� فاهللا جل وعال قÁ \ نبيه عليه الصالة والسالم بهذا ا�وت ، وcما R قو� جل وعال  �ý سبأ
َقr َوُق   � ْdبَيَْنُهم بِا َîِ � الزمر Þú يوم القيامة هو قضاء كو� قدري Áي يقTعيًا ، ، فهذا اÙ وليس قضاء دينيًا.  

  � :قو�  : ومثال القضاء اÉي¬ ال(�
ً
يِْن إِْحَسانا َÉَِوا

ْ
 إِالw إِيwاهُ َوبِال

ْ
الw َيْعُبُدوا

َ
Ùع ، أمر و: ، أي  �� اإلrاء�  َوقñََ َربßَك أ

  .ولو ~ن هذا القضاء قضاًء كونيًا �ا ُعبد غ} اهللا جل وعال 
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  .فهو حاصل والبد إذا قضاه اهللا تعا� ، شاء العبد أم أب ، فالقضاء الكو� القدري حاصل ال ¨الة  
ال أمر وÙع للعباد أن فالعبد قد يفعله وقد ال يفعله ، فاهللا جل وع، فقد يقع وقد ال يقع  : القضاء اÉي¬ ال(� أما /  �

اللَةُ  �: لكن كما قال اهللا جل وعال ، ال يعبدوا إال اهللا  wْت َعلَْيِه الض wْن َحق wَوِمْنُهم م ßْن َهَدى اهللا wا�حل �  فَِمْنُهم م �Þ  ،
  .يقع منهم  فاTين هداهم اهللا جل وعال عملوا بهذا األمر اzي� ال�ö ، واTين كتب اهللا جل وعال çم ضد ذلك لن

إذن ما ~ن كونيًا من القضاء ومن غ}ه من األلفاظ ال» سنوردها إن شاء اهللا ف� واقعة ال ¨الة ، وما ~ن دينيًا Ùعيًا  
 إِالw إِيwاهُ  � :وTا لو ف�نا قو� تعا� ، فقد يقع وقد ال يقع 

ْ
الw َيْعُبُدوا

َ
 القدري ، ثم بالقضاء الكو� �� اإلrاء � َوقñََ َربßَك أ

أو وصٌف للرب جل وعال بالعجز تعا� اهللا عن ذلك ، وجدنا هؤالء اTين يعبدون غ} اهللا تعا� ل�ن فيه تكذيب للخ· 
 Áعلًوا كبً}ا ألنه أخ· أنه ق ، öÙ زال هذا اإلش�ل ، ما يتعلق بما هو دي� öي� ال�zلكن إذا ف�ناه بالقضاء ا

ويعاقب \ معصيته إن ~ن معصية ، وأما ما ، فالعبد يثاب \ فعله إذا ~ن طاعة  . والعقاب  يكون هو مناط اhواب
  . ~ن كونيًا قدرًيا فليس مناط ثواب وال عقاب ، فهذا �ء من الفرق ب[ األمرين 

  - :هذا اللفظ كسابقه ينقسم إj  اdُكم ،: اللفظ ا4ا� 
َقr  ���� :، قو� جل وعال  الكوè القدري /  . ْdاْحُكم بِا rاألنبياء  �قَاَل َرب ýý� اءك : ، أيnافعل ما تن� به عبادك وأو

و¥ذل به أعداءك، فهذا دoء بأن ßكم اهللا ب[ الفريق[ باuق وذلك بفعل ما ين� به األوnاء وفعل ما Hُذل به 
  .األعداء

، فبعد أن سبقت  ýþ ا�متحنة �  êَُْكُم بَيَْنُكْم َواهللاwُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َذلُِكْم ُحْكُم اهللاwِ  �: ، كقو� تعا�  اÉي¬ ال(� /  �
  .ما تقدم : ، يع�  ýþ ا�متحنة�  َذلُِكْم ُحْكُم اهللاwِ  � :هذه اآلية ما سبقها من بيان األح�م ، قال جل وعال 

ْت �  :، بعد قو� تعا�  ý ا�ائدة � إِنw اهللاêَ wُْكُم َما يُِريدُ  �: قول اهللا تعا�  ومثا� أيًضا
w
ِحل

ُ
ُعُقوِد أ

ْ
 بِال

ْ
ْوفُوا

َ
 أ
ْ
ِيَن آَمُنوا

w
xَها اßف

َ
يَا ك

نُتْم ُحرُمٌ 
َ
ْيِد وَأ wالص r½ِ�ُ َ�َْما ُفْت2َ َعلَْيُكْم َل wْغَعاِم إِال

َ
ة ، فبعد أن بّ[ اهللا تعا� األح�م R هذه اآلي ý ا�ائدة  ����لَُكم بَِهيَمُة األ

، فاهللا جل وعال ي�ع ما يريد وÙعه جل  � إِنw اهللاêَ wُْكُم َما يُِريدُ  �: و� أح�م دينية Ùعية يلزم العباد فعلها قال 
 �  .وعال حكمه دي� öÙ موافق uكمته تبارك و تعا

كم اzي� ال�ö ، لقو� جل وعال يراد به اuكم الكو� القدري ويراد به اu :وقد يأù اللفظ أحيانًا ويراد به ا�عنيان 
َحداً  �  :   

َ
ِمِه أ

ْ
 يُْ(ُِك ِ¾ ُحك

َ
  .، فهذا يتناول حكمه الكو� القدري وحكمه ال��Þ  ö الكهف � َوال

ال ي�ك اهللا جل وعال فيه أحًدا ؛ ألن اإلÙاك فيه إÙاك R الربوبية ، واهللا جل وعال هو الرب  : فحكمه الكوè القدري
ال يُ�ك فيه أحد ألن  : فحكمه اÉي¬ ال(�و ا�تفرد R اuكم ، وال ي�ك R حكمه اzي� ال�ö أحًدا ، وحده فه

َحداً    �:اإلÙاك فيه إÙاك R اإلçية واهللا عز وجل يقول 
َ
 تَْدُعوا َمَع اهللاwِ أ

َ
wِ فَال َمَساِجَد ِهللا

ْ
نw ال

َ
  . ýõ ا�ن � وَأ

  -:اإلرادة نو;ن واإلرادة تقدم ال´م فيها بمسالة مراتب القدر ، وسبق أن قلنا بأن   اإلرادة: اللفظ ا4الث 
َما يُِريدُ �  :، كقو� تبارك وتعا�  الكونية القدرية اإلرادة /  .

r
اٌل ل wال·وج � َفع ýÞ  ْهلَِك  �: ، وقو� جل وعالßن غ

َ
َرْدنَا أ

َ
َو�َِذا أ

َمْرنَا ُمْ َفِيَها فَ 
َ
ْرنَاَها تَْدِم�اً قَْريًَة أ wَقْوُل فََدم

ْ
 فِيَها فََحقw َعلَْيَها ال

ْ
، وcقو� جل وعال ح�ية عن نبيه نوح  ýÞ اإلrاء �َفَسُقوا

ِْه تُرَْجُعونَ  � :عليه و\ نبينا الصالة والسالم أنه قال لقومه 
َ
sُِكْم َو�ßن ُفْغِويَُكْم ُهَو َرب

َ
، وقو�  �� هود � إِن oََن اهللاß يُِريُد أ

ْرِض  �: جل وعال 
َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِ¾ األ

w
xا 

َ
Tَ wُمنwن غ

َ
، فإذا نظرنا إ� هذه اآليات وجدناها ³يعها  Ò القصص � َونُِريُد أ

 فعله فهو جل وعال  دكونية قدرية متعلقة بربوبيته جل وعال ، فاهللا جل وعال فّعال �ا يري
ً
فإذا أراد اهللا جل وعال شيئا
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يفعل ما يريد ال يمنعه من ذلك مانع ، و ذا أراد اهللا جل وعال إهالك قرية من القرى فإن ذلك يقع وال يمتنع عليه ، وال 
. بأن هذه إرادة دينية Ùعية ، فالعباد لم يؤمروا باإلهالك إنما اهللا جل وعال هو اTي أراد إهالك هذه القرية : قائل  ليقو

ن ُفْغِويَُكْم  الَ وَ �  :يقول لقومه � ونوح 
َ
نَصَح لَُكْم إِن oََن اهللاß يُِريُد أ

َ
ْن أ

َ
َردتß أ

َ
، فاألنبياء  �� هود �يَنَفُعُكْم نُْصِ© إِْن أ

عليهم الصالة والسالم مهمتهم إبالغ ما أرسل اهللا جل وعال وليست مهمتهم تقليب قلوب ا�اس ؛ ألن من ا�اس من 
نَصَح لَُكْم إِن oََن اهللاß  � :يريد هدايته وTا قال  يريد اهللا عز وجل هدايته ومنهم من ال

َ
ْن أ

َ
َردتß أ

َ
َوالَ يَنَفُعُكْم نُْصِ© إِْن أ

ن ُفْغِويَُكْم 
َ
علمنا أنه أراد أن يغويهم ولن يرد هدايتهم حكمًة  �، فاهللا جل وعال بعد هالك قوم نوح  �� هود �يُِريُد أ

Ù ينية ال�عية خالفها هؤالء بعد أن جاءت بها الرسل عليهم منه جل وعال، وليست هذه إرادة دينيةzعية فاإلرادة ا
َْعلَُهُم  � :الصالة والسالم وقو� جل وعال عن ب� إrائيل 

َ
Ýًة َو wئِم

َ
َْعلَُهْم أ

َ
Ýْرِض َو

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِ¾ األ

w
xا 

َ
Tَ wُمنwن غ

َ
َونُِريُد أ

 kََِوارِع
ْ
جل وعال يريد إرادةً كونية قدرية أن يمن \ اTين استضعفوا ، ووقع ما أراده اهللا عز وجل  ، فاهللا Ò القصص �ال

  .فمنé اهللا تعا� \ اTين استضعفوا ون�هم وأهلك فرعون وقومه 
   �:، كقو� جل وعال  واإلرادة اÉينية ال(عية /  � 

ْ
يُْ�َ َوالَ يُِريُد بُِكُم ال

ْ
: ، يع�  ýõÒ ا5قرة�  ُعْ�َ يُِريُد اهللاß بُِكُم ال

أن يشق عليكم ، فاهللا جل وعال جعل هذا اzين يً�ا ولم  ديريد بكم R األح�م الي� وال يريد بكم الع� فال يري
 فهذه اإلرادة إرادة دينية Ùعية ومثلها قو� جل وعال 

ً
ن َفُتوَب َعلَْيُكمْ  � :�عله ع�ا

َ
، فلو  �è النساء � َواهللاß يُِريُد أ

  . ~نت هذه اإلرادة كونية �ا حصل الع� ألحد منا ولوقعت ا>وبة من ³يع ا�Ãف[ 

  )%�(اdلقة 
   .كونية قدرية ، ودينية éعية :  األلفاظ ال� تنقسم إjتقدم معنا ذكر بعض 

من األمور اzينية ال�عية فإنها قد  وÓن Ìا قلنا بأن ما ~ن من األمور الكونية القدرية فإنها واقعة ال ¨الة ، وأما ما ~ن
، إرادٍة كونية قدرية ، و رادة دينية Ùعية : وذكرنا أنها تنقسم إ� ، وÓن آخر ما وقفنا عنده مسألة اإلرادِة ، تقع وقد ال تقع 

  . وذكرنا مثال � منهما 
  هما متالزمان أم ال  ؟ األمر واإلرادة هل -:يبحثها كثٌ} من ا�تÃم[ واألصوn[ و�  وهنا مسألةٌ 

ٌل عن اuق إ� أن األمر يستلزم اإلرادة،  ذهبت القدرية: فنقول 
ّ
، إ� أن األمر ال يستلزم اإلرادة وذهبت ا�Öيةوهم ضال

أن الصواب أن األمر يستلزم اإلرادة اzينية وال يستلزم : لم يطلقوا ا�, وال اإلثبات و نما قالوا  وأهل السنة واÖماعة
 ودينًا ، لكنه جل وعال قد يأمر بما ال ، رادة الكونية القدرية اإل

ً
oÙ وبيان هذا هو أن اهللا جل وعال ال يأمر إال بما يريده

 وقدًرا 
ً
 وoًÙ ولم يرد ، يريده كونا

ً
كإيمان من أمره اهللا عز وجل ولم يوفقه لإليمان ، فاهللا جل وعال أراد منه اإليمان دينا

 و
ً
إن : بهذا ا>فصيل يزول اإلش�ل ، فعندنا اآلن \ سبيل ا�ثال ال�فر اTي مات \ كفره نقول ، قدًرا منه اإليمان كونا

 وقدًرا 
ً
 فأمره باإليمان ودoه إnه لكنه عز وجل لم يرد إيمانه كونا

ً
oÙو 

ً
و ذا وقع منه ، اهللا جل وعال أمره بما يريده دينا

وأما األمر الكو� القدري أو اإلرادة ، hواب واقٌع \ ëالفته لألمر اzي� ال�ö الكفر ولم يقع منه اإليمان والعقاب وا
الكونية القدرية أو القضاء الكو� ، فالعبد ال يعلمه حô يقع فإذا وقع \ العبد ما وقع علم هو أو علم غ}ه أن اهللا عز 

 وال قدرً 
ً
 إضالل هذا العبد ولم يرد كونا

ً
 وقدرا

ً
  .ا هدايته وجل أراد كونا
  -: ، فالكتابة قسمان  الكتابة: اللفظ الرابع 

نَا َوُرُسِ½   �:� كقول اهللا عز وجل :  القدرية الكونية /  .
َ
ْغلw�َِ أ

َ َ
َولََقْد َكَتبَْنا ِ¾ �  :وقو� تبارك وتعا� ،   �َكَتَب اهللاwُ أل
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ْرَض يَِرُعَها 
َ ْ
نw األ

َ
ِر أ

ْ
ك rxُبوِر ِمن َنْعِد ا wُونَ الزdِا wاألنبياء  �ِعَباِدَي الص ýþÒ ،  ُه ك�  :وقو� عز وجلwن

َ
ك هُ فَ w

نwُه َمن تََوال
َ
�ُتَِب َعلَْيِه ك

ِع�ِ  wَعَذاِب الس 
َ

jُِه َويَْهِديِه إ
ß
نَا َوُرُسِ½  � :، فهذه الكتابة � بمع« القدر  � اuج �يُِضل

َ
ْغلw�َِ أ

َ َ
ال ، وهذا واقع   �َكَتَب اهللاwُ أل

اdُِونَ  �:  ¨الة  wْرَض يَِرُعَها ِعَبادَِي الص
َ ْ
نw األ

َ
ِر أ

ْ
ك rxُبوِر ِمن َنْعِد ا wاألنبياء�  َولََقْد َكَتْبَنا ِ¾ الز ýþÒ .   

قّدر أن األرض يرثها عباد اهللا الصاuون سواٌء أقيل أن األرض أرض : فاهللا جل وعال كتب كتباً كونيًة;ً قدرية ، بمع« 
: و ن ~نت أرض اzنيا فقد يقول قائل ، فإن ~نت أرض ا�نة فاألمر R هذا واضح ، أم قيل أن األرض أرض اzنيا ، ا�نة 

إننا نرى أن الكفار يتغلبون R بعض األحاي[ \ األرض ، فهل هذا يناR الكتابة الكونية القدرية ال» قلتم بأن ما ينتج 
  .عنها واقع ال ¨الة 

و نما ال بد من حكٍم للمسلم[ ، وبيان هذا أن األرض ال يمكن أن ßكمها ³يعها الكفار ، نه ال تعارض إ. ال : فنقول  
ألن ، عليها، وا�سلمون هم ا�نصورون R � زمان مهما وقع عليهم ما وقع ، Ìا قد يقال بأنه هزيمة عسكرية وÚو ذلك 

 اuق معهم فهم الوارثون حقيقًة لألرض ، و ن ~ن أو.
ً
لكن ا��ة والغلبة ، ك قد يكونون متغلب[ عليها ظاهرا

بهذا تعلم زوال اإلش�ل اTي قد يتبادر إ� بعض األذهان حول هذه اآلية ، واإلرث اuقي< لألرض إنما هو للمسلم[ 
  .ومعناها 

َيامُ  �: � كقو� جل وعال  : اÉينية ال(عية الكتابةُ  /  � rا5قرة � ُكتَِب َعلَْيُكُم الصýõ�  قو� جل وعال R ماcو ، : 
اتُُكمْ � wَخَواتُُكْم وََقم

َ
َهاتُُكْم َوَبَناتُُكْم وَأ wم

ُ
َمْت َعلَْيُكْم أ rقو� جل وعال ...اآليات � ُحر �  �كَِتاَب اهللاr َعلَْيُكمْ   �:إ

 وÙعيًا  النساء
ً
َتْبَنا َعلَْيِهْم فِيَها  �: يًضا قو� جل وعال ومثال هذا أ، ، فا�حرمات R اآليات Ìا كتبه اهللا جل وعال دينا

َ
َو{

ُرُ 
ْ
Öَوا rن rبِالس wن rُذِن َوالس

ُ
ُذَن بِاأل

ُ
نِف َواأل

َ
نَف بِاأل

َ
َعkِْ َواأل

ْ
َعkَْ بِال

ْ
نw ا¥wْفَس بِا¥wْفِس َوال

َ
، فهذه الكتابة  �Ò ا�ائدة � وَح قَِصاٌص أ

جر كتابٌة دينية Ùعية يلزم العمل بها وال �
ُ
وهذه الكتابة � بمع« ، وز ëالفتها ، من خالفها وقع R اإلثم ومن عمل بها أ

 كتابتان كتابة كونية قدرية وهذا ال Hتلف مقتضاها ، وcتابة دينيٌة Ùعية و� ال» بمع« األمر هذه 
ً
األمر ، فالكتابة إذا

  .قد يُعمل بها وقد ال يُعمل 
  . � مناط اhواب والعقاب : واhانية  .ال مناط ثواب وال عقاب : األو� 

  -:، واألمر ينقسم قسمk  األمر: اللفظ ا»امس 
  .، وهذا البد أن يقع ا�أمور به  الكوè األمرٌ   /  .
 .، وهذا قد يقع وقد ال يقع  اÉي¬ ال(� األمر  /  �
َراَد َشْي �  :فاألمر الكو� كقول جل وعال  

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
ُ ُكْن َفَيُكونُ إِغwَما أ

َ
S ْن َفُقوَل

َ
 أ
ً
جاء بالفاء ا>عقبية : ، الحظ �õ يس�  ئا

 وَاِحَدٌة �  :ثم، إنما جاء بالفاء ا>عقبية فال تراB ب[ القول وب[ ُمراد تكوينه، وcقو� جل وعال: ولم يقل
w

ْمُرنَا إِال
َ
َوَما أ

 ِ�ََ
ْ
Fْمٍح بِا

َ
ْمُر اهللاr َمْفُعوالً  � :جل وعال فال Hتلف ا�أمور، وقو� ،Òþالقمر �َ*

َ
وíن �: ،وقو� عز وجل�è النساء � َوíََن أ

 
ً
ْقِضّيا wْمراً م

َ
َقْوُل � :، وقو� تبارك وتعا��ý مريم �أ

ْ
 فِيَها فََحقw َعلَْيَها ال

ْ
َمْرنَا ُمْ َفِيَها َفَفَسُقوا

َ
ن غßْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
َو�َِذا أ

ْرنَاَها تَ  wاء� اْدِم�ً فََدمrاإل ýÞ 
ً
 Ùعيا

ً
 دينيا

ً
    ؟ ما وجه هذا، ، فهذا أمٌر تقديري كو� وليس أمرا

 ، يع� : وجه هذا 
ً
 Ùعيا

ً
 دينيا

ً
ن  � :R قو� عز وجل : أن اهللا جل وعال ال يأمر بالفحشاء ، فلو ~ن األمر أمرا

َ
َرْدنَا أ

َ
َو�َِذا أ

َمْرنَا ُمْ َفِيهَ 
َ
ل�ن هذا أمًرا بالفسق ، فدلّ هذا أن األمر كو� قدري خالف �ن قال من الطوائف أنه أمر   �اغßْهلَِك قَْريًَة أ
 öÙ دي�.  
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  )'O(اdلقة 
تقدم R اuلقة ا�اضية أن األمر أمٌر كو� قدري وقلنا بأن مأموره ال يتخلف ، وأمٌر ديٌ� öÙ قلنا فإن مأموره قد      

 Üقو� جل وعال يتخلف وقد ال يتخلف ، وانت � فِيَها فََحقw �  :بنا ال´م إ
ْ
َمْرنَا ُمْ َفِيَها َفَفَسُقوا

َ
ن غßْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
َو�َِذا أ

ْرنَاَها تَْدِم�اً  wَقْوُل فََدم
ْ
َمْرنَا  �: ، وقلنا بأن قو� جل وعال  ýÞاإلrاء  �َعلَْيَها ال

َ
ري ، أن ا�راد به األمُر الكوُ� القد �أ

 ����: Úن أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا ألنه قال : فيكون مع« اآلية ، بأنه األمر اzي� ال�ö : وذكرنا أن طائفة قالت 
 فِيَها

ْ
َمْرنَا ُمْ َفِيَها َفَفَسُقوا

َ
ن غßْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ي� ال�ö ال ، والفسق ال يكن إال بمخالفة األمر اýÞ zاإلrاء   �َو�َِذا أ

  .بمخالفة األمر الكو� القدري 
  .وهذا القول ضعيف  -أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا  - إن ا�ع« : قالت هذه الطائفة  : القول األول

    -:وذلك لوجوه تفس} األمر باألمر الكو� القدري ، وهو القول الراجح ،  :والقول ا4ا� 
واإلضمار كما يقول أهل ، األمر R هذه اآلية هو األمر اzي� ال�ö صاروا إ� اإلضمار أن القائل[ بأن  :الوجه األول

فإذا لم يمكن تصحيح ال´م بدون ،  \ خالف األصل، وهو ال يصار إnه إال إذا لم يُمكن تصحيح ال´م بدونه: اللغة 
  .مكن أن يصار إnه ويعرف من دون إضمار اإلضمار �نا إ� اإلضمار ، أما هنا فال Úتاج إnه ألن ا�ع« ي

 ûاhقيقة  :الوجه اuا R أن قول هذه الطائفة يستلزم 
ً
 واحدا

ً
  -:إضمارين وليس إضمارا

إذا أردنا أن نهلك : يع� ،)و�ذا أردنا أن نهلك قريًة أمرنا بطاعتنا ( : هو إضمار ا�ار وا�جرور R قو� :اإلضمار األول 
 Ùعيًا قريًة أمرناهم هذه 

ً
  .الطائفة بطاعتنا، فالحظ أنه أضمر ا�ار وا�جرور nتوافق مع أن يكون األمر دينيا

 ûاhو ذلك  )فخالفونا أو عصونا ( هو  :اإلضمار اÚو .  
فصار عندنا  ،)فخالفونا ( إضمار الفعل : اإلضمار اhاû ،)بطاعتنا ( وهو : اإلضمار األول : فصار عندنا إضماران 

  . \ ح[ أنهم لو ف�وا األمر باألمر الكو� القدري لم ßتاجوا إ� هذين اإلضمارين وهو األصل R ال´م  إضماران
أمرته ففعل ، وأمرته فقام ، وأمرته فرcب : أن ما بعد الفاء R مثل هذا الc9يب هو ا�أمور به نفسه ، كقو�  :الوجه اhالث 

أمرتُُه فرcب ، ال يفهم ا�خاطب أنك أمرته بÏء مضمر مع م�ء : هذا ، فإذا قلت  ف, لغة العرب ا�خاطب ال يفهم غ}، 
رى ا�صوص \ لغة العرب 

  .الفاء متصلة بالفعل اTي يليه ، واألصل أن )ُ
طاعة ومن ا�علوم أن أمر اهللا جل وعال بال، ب هالك تلك القرية أمَرُه ا�ذكور أنه سبحانه وتعا� جعل سب :الوجه الرابع 

 للهالك بل هو سبب ا�جاة والفوز 
ً
فاهللا جل وعال عند هذه الطائفة أمر بالطاعة ، وا>وحيد ال يصلح  أن يكون سببا

: قيل ، أن أمره جل وعال بالطاعة مع الفسق هو سبٌب للهالك : أمر با>وحيد فدّمر وهذا ال يتناسب ، فإذا قال قائل ، فدّمر 
، بل هو سبحانه يأمر باتباع رسله و طاعته ا�9ف[ وغ}هم ، فال يصلح ¥صيص األمر هذا األمر ال Hتص با�9ف[ 

�اذا ُخصت ا�9فون بهذا دون غ}هم ؟ فال وجه للتخصيص إال لوجود مع« ، و\ هذا القول : بالطاعة با�9ف[، يع� 
  .يبطل هذا ا�ع« 
أرسلنا رسو�ا إ� : س إرسال رسله إnهم، ومعلوٌم أنه ال ßسن أن يقالأن األمر لو ~ن بالطاعة ل�ن هو نف :الوجه اGامس

أنه لو ~ن األمر : Úن لم يرسل إnنا، يع�: م9فيها ففسقوا فيها، ذلك أن اإلرسال لو ~ن إ� ا�9ف[ لقال من عداهم
 فقط إنما يرسلون إ� ا�9ف[ وغ}هم بالطاعة ل�ن هو نفس إرسال ا�رسل[ ومعلوٌم أن ا�رسل[ ال يرسلون إ� ا�9ف[

فلو ~ن اإلرسال إ� ا�9ف[ فقط لقال غ}هم أنه ال يلحقنا لوم وال يلحقنا ذنب وال يقال بأنهم عصوا الرسل؛ ألن الرسل 
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  .أصًال لم ترسل إnهم و نما أرسل إ� ا�9ف[ وهذا يبطل مهمة الرسل عليهم الصالة السالم 
إرادة اهللا سبحانه وتعا� إلهالك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إnهم وتكذيبهم، و ال فقبل ذلك أن  :الوجه السادس

َوَما oََن َربßَك ُمْهلَِك   �:هو ال يريد إهالكهم ألنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إnهم ، كما قال جل وعال 
َها َرُسوالً  rم

ُ
ُقَرى َح�w َفْبَعَث ِ¾ أ

ْ
ٍم  � :، كما R قو� جل وعال  Òúالقصص   �ال

ْ
ُقَرى بُِظل

ْ
بßَك ُمْهلَِك ال wْم يَُكن ر

w
ن ل

َ
َذلَِك أ

ْهلَُها َ,فِلُونَ 
َ
  .  ý�ýاألنعام  � وَأ

 Ùعيً 
ً
 دينيا

ً
 قدرًيا ال أمرا

ً
 كونيا

ً
ا فإذا أرسل اهللا عز وجل الرسل إnهم فكذبوهم أراد إهالكها، فأمر رؤساءها وم9فيها أمرا

 قدرًيا بالفسق بالقرية فاجتمع \ أهلها تكذيبهم وفسق رؤسائهم، فحينئذ جاءهم أمر اهللا وحق عليها 
ً
 كونيا

ً
فيأمرهم أمرا

ûاhالك، بهذا يتب[ قوة القول األول وضعف القول اçهو كقو� جل وعال ، قو� با öي� ال�zُمُر  � :واألمر ا
ْ
إِنw اهللاw يَأ

َعْدِل َوا
ْ
ن  �: ، وقو� عز وجل  úþا�حل   �ِإلْحَسانِ بِال

َ
ْهلَِها َو�َِذا َحَكْمُتم َنkَْ ا¥wاِس أ

َ
 أ

َ
jَِمانَاِت إ

َ
 األ

ْ
وا ßن تُؤد

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
إِنw اهللاw يَأ

 بَِص�اً 
ً
ا يَِعُظُكم بِِه إِنw اهللاoَ wَن َسِميعا wنِِعم wاهللا wَعْدِل إِن

ْ
 بِال

ْ
ُْكُموا

َ
Ô  � النساءÒõ  َعْدِل َواِإلْحَساِن  �: ، فقو�

ْ
ُمُر بِال

ْ
،  �إِنw اهللاw يَأ

هذا أمٌر ديٌ� öÙ فاهللا جل وعال أمرنا بالعدل واإلحسان وأمرنا بأداء األمانات إ� أهلها و ذا حكمنا ب[ ا�اس أن 
وعال به أو � ما نÜ اهللا جل وعال  Úكم بالعدل ، وÙْع اهللا جل وعال هو من أمره اzي� ال�ö ، فg ما أمر اهللا جل

عنه فهو راجع إ� أمره اzي� ال�ö ، فاإلباحة واالستحباب والوجوب والكراهية وا>حريم � هذه بأمر اهللا عز وجل 
 öي� ال�zا  
  -:، فاإلذن نو;ن  اإلذن:  اللفظ السادس

ِن اهللاr َومَ  �: هو كقول اهللا عز وجل R السحر :  الكوè القدري /  .
ْ
َحٍد إِالw بِإِذ

َ
يَن بِِه ِمْن أ rا5قرة  � ا ُهم بَِضآرýþ�  : أي

فالساحر مهما عمل من السحر فإنه ال يمكن أن يüّ ا�سحور إال بإذن اهللا الكو� القدري ، وال �وز ، بمشيئته وقدرته 
هذا يقت� القول بأن السحر حالل واهللا جل وعال بأن : إنه اإلذن اzي� ال�ö ؛ ألنه لو قال ذلك قائل لقلنا : أن يقال 

ُْن فِْتَنٌة فَالَ تَْكُفرْ  � :     سّماه كفًرا  َæ َماwا5قرة  � إِغýþ�  .  
ِن ا� : فهو كقو� جل وعال :اÉي¬ ال(� اإلذن /  �

ْ
ُصولَِها فَبِإِذ

ُ
 أ

َ
Tَ ُتُموَها قَائَِمًة

ْ
ْو تََر{

َ
َنٍة أ

r
s نrَما َقَطْعُتم م ِwهللا �  �uاÒ  ،

 وََحالَالً قُْل � : بأمر اهللا عز جل ورضاه ، وcقو� جل وعال: أي
ً
ْنُه َحَراما rُتم م

ْ
ْزٍق فََجَعل rن ر rلَُكم م ßنَزَل اهللا

َ
ا أ wْفُتم م

َ
َرأ
َ
قُْل أ

ونَ   اهللاr َيْفَ ُ
َ
Tَ ْم

َ
ِذَن لَُكْم أ

َ
ْم لَُهمْ � : ، وcقو� عز وجلÒúيونس  � آهللاß أ

َ
َذن بِِه اهللاwُ  أ

ْ
يِن َما لَْم يَأ rÉَن ا rَُعوا لَُهم مéَ ءíَ َéُ� 

ما قطعتم أيها ا�جاهدون من nنة فبإذن اهللا ورضاه فهو اTي : فاإلذن R هذه اآليات هو إذٌن ديٌ� öÙ ، يع� �ýالشورى 
 بأن تقطعوها أو ترcتموها قائمة ، فهو اTي جل وعال أذن لك

ً
oÙ ها فهو أذن لكم باألمرين بالقطع أو أذن لكمc9م ب

مْ � : بال9ك، ومثله قو� جل وعال 
َ
ِذَن لَُكْم أ

َ
 وََحالَالً قُْل آهللاß أ

ً
ْنُه َحَراما rُتم م

ْ
ْزٍق فََجَعل rن ر rلَُكم م ßنَزَل اهللا

َ
ا أ wْفُتم م

َ
َرأ
َ
 قُْل أ

َ
Tَ 

 أم أنتم \ اهللا تف9ون ؟ ، يع� هل اهللا عز وج: ، يع�  Òúيونس   � اهللاr َيْفَ ُونَ 
ً
بل : ل Ùع لكم ذلك ورضيه لكم دينا

َذن بِِه اهللاwُ � : أنتم مف9ون \ اهللا عز وجل ، ومثله قو� جل وعال 
ْ
يِن َما لَْم يَأ rÉَن ا rُعوا لَُهم م َéَ ءíَ َéُ ْم لَُهْم

َ
 �ýالشورى   �أ

  .ه ابتداoً ومنازعًة;ً هللا عز وجل ما لم ي�عه اهللا جل وعال فهم Ùعو: يع� ، 

  ).O(اdلقة 
 بنا ال´موانتÜ ،  ما هو كو� قدري و � ما هو دي� öÙ : إ� ا�نقسمة األلفاظ ذكر بعض السابقةتقدم �ا R اuلقات 

 Rلقةuال´م ا�اضية ا �  -: األلفاظهو من هذه  ذناإلوقلنا بأن  . ذنR اإل إ
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ý  / دي�ٌ  ذنٌ إ  /  �        . ريكو� قد ذنٌ إ öÙ ،  األدلةوذكرنا  T� \ منهما  . 

 بعض  اuلقةوÕ هذه 
ً
  -: افمنه األلفاظنذكر أيضا

  -:فاÖعل ينقسم ،  لعْ اÖَ  :اللفظ السابع 
 ا  �:  كقو� عز وجل،   الكوè القدري /  .

َ
jِْغالَالً فَِ:َ إ

َ
ْقَناقِِهْم أ

َ
َنا ِ¾ أ

ْ
قَاِن َفُهمإِنwا َجَعل

ْ
ذ
َ
َنا ِمن َنkِْ  * ْقَمُحونَ مß  أل

ْ
وََجَعل

ِفِهمْ 
ْ
يِْديِهْم َسّداً َوِمْن َخل

َ
ْغَشْيَناُهْم َفُهْم الَ  أ

َ
ونَ  َسّداً فَأ ِيَن الَ  : ���� الوعوcقو� جل ،  õ،ú يس�  ُفْبِ�ُ

w
xا 

َ
Tَ ْجَسrَ�َْعُل الر َو

نْ  � : وتعا� وقو� تبارك،  ýþþ يونس � َفْعِقلُونَ  rوََجَعَل لَُكم م 
ً
ْزَواجا

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ rَجَعَل لَُكم م ßَواهللا  َkِْزَواِجُكم بَن

َ
 أ

ًوََحَفَدة  ، ول ~ئن وليس هو مناط ثواٍب أو عقابعفا�ج ، ولعا�ج فخلتي فهذا ا�عل جعٌل كو� قدري ال  ، �è ا�حل � ;
  . وال مناط أمر أو ن�

َْيَت  � : فهو كقول اهللا عز وجل،  (�اÖعل اÉي¬ ال وأما /  �
ْ
Fَكْعَبَة ا

ْ
  َجَعَل اهللاß ال

ً
ََراَم قَِياما

ْ
dاِس  اwلن

r
،  úè ا�ائدة � ل

    .�ýþ ا�ائدة � َحامٍ  اهللاß ِمن Åََِ�ٍة َوالَ َسآئَِبٍة َوالَ َوِصيلٍَة َوالَ  َما َجَعَل �  : وcقول اهللا عز وجل
  -: لمات منهافا ، المات : ا4امناللفظ 

ْت كَ  � :تعا� كقو� ،  الكوè القدري /  . wُهْم الَ يُْؤِمُنون َذلَِك َحقwغ
َ
 ك
ْ
ِيَن فََسُقوا

w
xا 

َ
Tَ َكrقو� ،   �� يونس�  َ*َِمُت َربcو

 بَِ¬  � :جل وعال 
َ
Tَ (َُْس ْdَك اrْت َ*َِمُت َرب wَوَيم  

ْ
وا اثِيَل بَِما َصَ�ُ َfِْفاألعرا  �إ ý�è  ، Àأعوذ بكلمات (:  �وقول ا� 

ال» Hلق بها ويكون ولو ~نت  الكونية ،فهذه 	ماته  ، ) اهللا ا�امات ال� ال �اوزهن بٌر وال فاجر من é ما خلق
 ن بٌر والال� ال �اوزه(: قال  ��اوزهن الفجار والكفار فا�À  ل�نت Ìا،  ال» يأمر بها وينÜ ال�عية الÃمات اzينية

   . �اوزهن الفجار فال يعملون بها ال�عية اzينيةومعلوم أن الÃمات  ) فاجر
ُمْ(ِ{kَِ اْسَتَجاَركَ �  :تعا�فكقو�  ،اÉينيةوأما  /  �

ْ
َن ال rَحٌد م

َ
بْلِغْ  َو�ِْن أ

َ
ِجرْهُ َح�w يَْسَمَع Bَََم اهللاr ُعمw أ

َ
َمَنهُ ه فَأ

ْ
، Þ ا>وبة � َمأ

   :وجل  و� قو� عز، بإباحته ودينه  :أي  ) فروجهن بكلمة اهللا واستحللتم (:  R النساء �وcقو� ، به القرآن وا�راد 

� 
ْ
َن النrَساء فَانِكُحوا rقو� عز وجلاوقد   �َما َطاَب لَُكم م R نoُتبِهِ � : جتمع ا�و

ُ
قَْت بَِكلَِماِت َربrَها َو{ wا>حريم�  َوَصد 

ý� ما	ته ال»فكتبه  Üعنها يأمر بها وين  ßُرموßلق بها ويُ  هو§مات ، ل وH «هذه ، ن كوّ ال R ·القسم[  عن اآليةفأخ
   . القدريةوعن الÃمات الكونية  ال�عيةعن الÃمات اzينية 

  -:إj فاFعث ينقسم ،  ثعْ اFَ  : اسعا� اللفظ
إِ �  :هو كقو� عز وجل،  الكوè القدري اFعث /  .

والُهَما َنَعْثَنافَ
ُ
  َذا َجاء َوْعُد أ

ْ
ٍس َشِديٍد فََجاُسوا

ْ
ْوûِ بَأ

ُ
َا أ

w
َعلَْيُكْم ِعَباداً ¥

يَارِ  rÉْفُعوالً  ِخالََل ا wَن َوْعداً مíَاء�  َوrاإل Ò  ، قو� عز وجلcو : � ßْرِض لُِ�ِيَُه َكْيَف يَُوارِي  َفَبَعَث اهللا
َ
 َفْبَحُث ِ¾ األ

ً
ُغَرابا

ِخيهِ  ءةَ َسوْ 
َ
  . ذكور R هات[ اآليت[ هو بعث كو� قدريا�فا5عث ،  �ý ا�ائدة�   أ

يkَr َرُسوالً � : كقو� عز وجل ،  اÉي¬ ال(� اFعث /  � rم
ُ ْ
ِي َنَعَث ِ¾ األ

w
xْنُهمْ  ُهَو ا rقو� عز جل ، � ا�معة � مcَن � :  وoَ

ًة َواِحَدةً َفَبَعَث  wم
ُ
ِيَن َوُمنِذرِينَ اهللاß  ا¥wاُس أ

r)َُمب kَrبِيw¥ا5قرة �  ا �ý�  ، اآليتان اللت[  فا5عث هنا بعٌث R وأما öÙ دي�
  . كو� قدري قبل هات[ اآليت[ فهو بعٌث 

  -:ينقسم  فاإلرسال،  سالاإلرْ  : عاéاللفظ ال
نw  � : تعا� هو كقو�،  الكوè القدري اإلرسال /  .

َ
لَْم تََر ك

َ
َناأ

ْ
ْرَسل

َ
²َفِِريَن تَُؤزßُهمْ  ا أ

ْ
 ال

َ
Tَ kََياِط wز±  الش

َ
 : وcقو�،  �õ مريم � اأ

يَاحَ  �  rْرَسَل الر
َ
ِي أ

w
xالفرقان   �َوُهَو ا �õ  ،لرسَ المُ  لفيمكن أن يتخ كو� قدري ال رسال هنا إرساٌل فاإل .  
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ِ � :  فكقو� جل وعال،  اÉي¬ ال(�اإلرسال  /  � 
w

xُهَو ا rَق ْdُهَدى َوِديِن ا
ْ
ُ بِال

َ
Sْرَسَل َرُسو

َ
وقو� عز ،  �� ا>وبة � ي أ

ُْكْم رَُسوالً َشاِهداً  � :وجل َsَِنا إ
ْ
ْرَسل

َ
 فِْرَعْوَن َرُسوالً  إِنwا أ

َ
jَِنا إ

ْ
ْرَسل

َ
إرسال دي�  فاإلرسال هنا ، ýÒ ا�زمل � َعلَْيُكْم َكَما أ

öÙ .   
dحْ  : ادي ع(اللفظ ا�حريم،  ريما�ينقسم  فا:-  

َمرَاِضَع ِمن َقْبُل � : كقو� جل وعال ،  الكوè القدري ا�حريم /  .
ْ
ْمَنا َعلَْيِه ال wالقصص � وََحر ý� ، ¦عليه و\ نبينا  فمو

 ِ هللا جل وعال أراد وذلك ألن ا،  اد يقبل من ا�راضع أحدً يعُ  ا�راضع فلم م عليها أراد اهللا � من اG} حرّ مَ الصالة والسالم ل
،  اا Ùعي! ا ديني! وليس Èريمً  قدري فهذا ا>حريم \ مو¦ Èريم كو�، افلم يقبل ثديً  أن يعيده وأن يرجعه إ� أمه

 R   �فمو¦
ً
  � ؛ ألنه ال�يعةلم يكن إذ ذاك ëاطبا

ً
 كونيا

ً
ال يزال R ا�هد لكن اهللا عز جل حرم عليه Èريما

 أن يقبل ثدي مُ 
ً
َمٌة َعلَْيِهمْ  �: وcقو� عز وجل عن ب� إrائيل قال. رضعقدريا wَها ُ�َرwَسَنًة يَتِيُهوَن ِ¾  قَاَل فَإِغ kَْرَبِع

َ
ْرِض  أ

َ
 األ

ولو أراد بنو القرية، rائيل أن يدخلوا تلك إمن Èريم اهللا عز وجل \ ب�  ف�ن ا>يه R األرض هو،  �Þ ا�ائدة �
يدçم عليها بل  نوا يريدون أن يدخلونها لكن اهللا عز وجل لم~وTلك هم ، �ا استطاعوا ةيردخول تلك الق إrائيل

 يَرِْجُعونَ  وََحَرامٌ  � : وcقو�، ا يتيهون R األرضأربع[ oمً  ةجعلهم مد
َ

غwُهْم ال
َ
َناَها ك

ْ
ْهلَك

َ
 قَْريٍَة أ

َ
Tَ�  األنبياء úÒ ،أن: يع� 

 
ً
 كونيا

ً
 \ � من أهلكهم أنهم ال يرجعون اهللا عز وجل حرم Èريما

ً
 öÙ و  وهذا، وقدريا

ً
 دينيا

ً
ما نا>حريم ليس Èريما

   . هو Èريم كو� قدري
َمْت  � :ل جفكقو� عز و، ال(� اÉي¬ ا�حريم /  � rَهاتُُكمْ  ُحر wم

ُ
         : وcقو� عز وجل ، �� النساء � َوَبَناتُُكمْ  َعلَْيُكْم أ

َمْت َعلَ  � rَمْيَتةُ  ْيُكمُ ُحر
ْ
  وَُحرrَم َعلَْيُكْم َصْيدُ � : وcقو� جل وعال ، � ا�ائدة  �ال

ً
r�َ َما ُدْمُتْم ُحُرما

ْ
وقو�  ، úÞ ا�ائدة � ال

�َحلw  � :تبارك وتعا
َ
َبا وَأ rَم الرwَْيَع وََحر

ْ
Fا ßا5قرة � اهللا �èÒ  ، ٌريمÈ فاهللا فهذا öÙ ذكورات جل وعال حرم علينا ا� دي�

 وا�9دية قوذةوا�و ةوا�نخنق، واzم وuم اG©ير وما أهل لغ} اهللا به م علينا ا�يتةوحرّ ، م علينا نكاحهنR آية النساء حرّ 
فإذا تعاطاها أحد أو تعاقرها   ،oًÙ و امها اهللا عز وجل علينا دينً فهذه األمور حرّ ، ع إال ما ذكيتم لسبُ اوما أكل  ةوا�طيح
وأما األول وهو ا>حريم الكو� القدري ، ال�عية اzينيةوجل  	مات اهللا عز اوهذا ا>حريم متعلقه، أثم بذلكفإنه ي
  .الكونية القدرية وجل  	مات اهللا عز هامتعلق

  -:ينقسم  يتاءفاإل،  اإليتاء : ع( ا4ا�اللفظ 
َكُه َمن يََشاءُ يُ  َواهللاß  � :كقول اهللا عز وجل ،  الكوè القدري اإليتاء /  .

ْ
 : ومثله قو� تبارك وتعا� ،  ��è ا5قرة  �ْؤCِ ُمل

َك َمن تََشاء ُقلِ �
ْ
ُمل

ْ
ِك تُْؤCِ ال

ْ
ُمل

ْ
ُهمw َمالَِك ال

w
  � :وعال  جلقو�  ومثله،  �Þ آل عمران � الل

ً
 َعِظيما

ً
²

ْ
ل ßالنساء � َوآتَْيَناُهم م 

Ò�  ،هإيتاء كو� قدري ومتعلق هو يتاءفهذا اإل  � .القدرية  الكونية	مات اهللا تعا

،  è ا�u � َغَهاُكْم َقْنُه فَانَتُهوا َوَما آتَاُكُم الرwُسوُل فَُخُذوهُ َوَما �: فهو كقول اهللا جل وعال  ، اÉي¬ ال(�اإليتاء  /  �
 َما�  : وcقول اهللا جل وعال

ْ
ةٍ  ُخُذوا wا5قرة�  آتَْيَناُكم بُِقو Þ� فاإل يتاءهذا من اإل، ف öي� ال�zيتاءا  öي� ال�zا

  . ال�عية  اzينية	مات اهللا  همتعلق
َمَة َمن  �:وأما قول اهللا عز وجل

ْ
ِك

ْ
dا Cَِخْ�اً  يُؤ َCِو

ُ
َمَة َفَقْد أ

ْ
ِك

ْ
dرةا5ق�  ثِ�اً كَ  يََشاُء َوَمن يُْؤَت ا �Þú  ،يتناوُل  فهذا 

 ود، ا�وع[
ً
 و çامً ، ال�ö  اzي� يتاءاإل: أي ا ينً فإنه يؤتيها من يشاء أمرا

ً
    . اء الكو� القدرييتاإل: أي ا وتوفيقا

  )�O(اdلقة 
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وقد تب[ �ا فيما سبق أن ،  ةÙعي ةو � ديني ةقدري ةفيما يتعلق باأللفاظ ال» تنقسم إ� كوني ال يزال ال´م متصالً       
 هذه األمور تزيل ما قد ةفمعرف،  �ن يبحث R مسائل القضاء والقدر اصةوïلطالب العلم  ا�همةهذا من األمور  ةمعرف

يمكن أن يقع بينها تعارض ألن  ال ال�عيةأن ا�صوص  ومعلومٌ ،  ال�عيةم ا>عارض ب[ ا�صوص يعلق باTهن من توهّ 
قُ  : � واهللا عز وجل يقول، والفساد  االضطراب ا>عارض دnل

ْ
فَالَ َفَتَدبwُروَن ال

َ
 فِيِه  ْرآَن َولَْو oََن ِمْن ِعنِد َلْ�ِ اهللاr أ

ْ
لَوََجُدوا

 َكثِ�اً 
ً
 ينبõ�  ،� â النساء � اْختِالَفا

ً
ُ  وطالب العلم دائما ُ ، ل � أمر العلم سهّ أن ßرص \ ما ي ل � العلم ا5حث سهّ وÌا ي

 oلقةً  فتب4 هذه اإلش�الت، العلم اTي ينشده  لمر \ طالب الععكّ اإلش�الت R اTهن تُ  اءبق نإلعما يزيل اإلش�الت 
 \ تتبعوçذا حرِ ، أهّم منها R ذهنه تشغله عما هو 

ً
 وحديثا

ً
 . ماتمثل هذه األمور و\ دفع هذه ا>وهّ  ص العلماء قديما

  :الفاظ فمنهألمل بعض هذه اكْ ودراسته ونُ  نعود إ� موضوعنا اTي Úن بصدد £ثه
  -:إj  فالو( ينقسم،   الوْ(  : اللفظ ا4الث ع(

.  / èْوَ¼ ����  :هو مثل قول اهللا جل وعال  : القدري الكو
َ
َجرِ  وَأ wَوِمَن الش 

ً
َباِل ُنُيوتا ِ

ْ
Öِِذي ِمَن ا

w
àِن ا

َ
 ا¥wْحِل أ

َ
jَِك إßا  َرب wَوِمم

ِ ِمن rVُ اw4َمرَاِت فَاْسلDُِ ُسُبَل  * َفْعرُِشونَ 
ُE wِك  ُعمrَوانُُه فِيهِ  َرب

ْ
ل
َ
َْتلٌِف أ ß� َاٌبéَ ُْرُج ِمن ُنُطونَِهاÏَ ًَذلَِك  ُذلُال ¾ِ wاِس إِنwِشَفاء لِلن

ُرونَ 
w
َقْوٍم َفَتَفك

r
 ديني،   )Þõ،Þú( ا�حل � آليًَة ل

ً
 فهذا الوJ هو وJ كو� قدري وليس وحيا

ً
 بHاط ألن ا�حل ال، ا Ùعيً  ا

، ) إçاًما  أçمناها( :  رºه اهللا اإلمام lاهد بن ج· يقول، اهللا هذا الوJ باإلçام  ةء عليهم رº العلماوقد فّ� ، بال�ائع 
 تأوي إnها  واإلرشاد للنحل أن تتخذ من ا�بال ةا�راد بالوJ هنا اإلçام واçداي ( : اهللا ن كث} رºهابويقول اuافظ 

ً
بيوتا

ن çا تعا� £يث ال يكون R بيتها خلل ثم أذِ  رّصهاو اإلتقان R تسديدها ة �يR ةومن الشجر وÌا يعرشون ثم � ¨كم
 تسخ}يّ 

ً
 قدريا

ً
 أن تأكلإذنا

ً
 عليها حيث ةلçا أي مسهّ  ةمن � اhمرات وأن تسلك الطرق ال» جعلها اهللا تعا� مذلل ا

 ةمنها إ� بيتها ال Èيد عنه يمن ةً واحد م تعود �ث الشاهقةوا�بال  األوديةو الشاسعةت من هذا ا�و العظيم وال·اري اءش
العسل من فيها وتبيض الفراخ من  ءوعسل فتب� الشمع من أجنحتها وت< بل إ� بيتها وما çا فيه من فراخ ةوال ي�

 أع� الوJ الكو� القدري قول اهللا عز وجل، )  إ� مراعيها دبرها ثم تصبح
ً
اُهنw َسْبَع َفَقضَ  : � ومن هذا ا�وع أيضا

ْوَ¼ ِ¾ rVُ َسَماء
َ
ْمَرَها َسَماَواٍت ِ¾ يَْوَمkِْ وَأ

َ
 ديويقول السُ  ،)  ما أمر اهللا به وأراده(  :يقول lاهد رºه اهللا ،  �ý فصلت�  أ

ويقول ، )  اهللا ال·د وما ال يعلمه إال واGلق اTي فيها من ا5حار وجبال ا�الئكةق R � سماء خلقها من خلَ  ( : رºه اهللا
 قول اهللا جل، )  و®ومها وصالحها خلق فيها شمسها وقمرها ( : رºه اهللا قتادة

ً
ِزلَِت  � :وعال  ومن هذا ا�وع أيضا

ْ
 إَِذا ُزل

َزالََها 
ْ
ْرُض زِل

َ ْ
َقالََها *األ

ْ
ع
َ
ْرُض أ

َ ْ
ْخرََجِت األ

َ
نَسانُ  * وَأ ِ

ْ
خْ  * َما لََها َوقَاَل اإل

َ
ُث أ rَد

ُ
Ô ْوَ¼ لََها * َباَرَهايَْوَمئٍِذ

َ
نw َربwَك أ

َ
،  الزلزلة�  بِأ

فال تكلف ال�ö ال ¥اطب باGطاب  أن األرض أوY إ� األرض ومعلومٌ : يع� ، فقو� عز وجل بأن ربك أوç Yا 
رَ  � :كما قال عز وجل ، القدري  ا>�nف ال�عية و نما ¥اطب باألمر الكو�

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
ْن َفُقولَ إِغwَما أ

َ
 أ
ً
ُ ُكْن  اَد َشْيئا

َ
S

  نفالوJ هنا إذ،  �õيس � َفَيُكونُ 
ً
 دينيا

ً
  . اÙعيً  وJٌ كوٌ� قدري وليس وحيا

  � :وجل  ومنه قول اهللا عز،  اÉي¬ ال(� /  �
ْ
يِْهْم إِذ َ

َ
É َك َوَما ُكنَت

َ
sَِغْيِب نُوِحيِه إ

ْ
نَباء ال

َ
الََمُهْم  َذلَِك ِمْن أ

ْ
ق
َ
ُقون أ

ْ
فßُهْم يُل

َ
ك

 
ْ
يِْهْم إِذ َ

َ
É َْتِصُمونَ  يَْكُفُل َمْريََم َوَما ُكنَتÏَ  ي أوحاه اهللا عز وجل �بيه ،  �� آل عمران�Tلم يكن  �فهذا الغيب ا� 

Jيعلمه قبل هذا الو  ، Àى أو.ك وهم يق9عون فيم �ولم يكن ا�z ل مريم بينهم أيهم يكفُ ا،  ُJاهللا جل فلوال و 

وال ، لزم ا�خاطب[ اTين علموا به أن يصدقوه öÙ يُ  فهذا وJٌ دي�ٌ ،  مهابهذه األنباء من الغيب ما علِ  �وعال �بيه 
 من ~ن أ حدٍ �وز أل

ً
اzي� ال�ö قول اهللا  ومن هذا القسم أع� الوJ،  �يكذب بهذا الغيب اTي أخ·ه ا�À  ن~ئنا
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َْك �  :عز وجل  َsِوَْحْيَنا إ
َ
وَْحْيَناإِنwا أ

َ
  َكَما أ

َ
jِإِبَْراِهيمَ نُ إ 

َ
jِوَْحْيَنا إ

َ
َو�ِْسَماِقيَل َو�ِْسَحاَق َويَْعُقوَب  وٍح َوا¥wبِيkَr ِمن َنْعِدهِ وَأ

يßوَب 
َ
ْسَباِط َوِعيªَ وَك

َ
ي أوY اهللا جل فهذا الوJ اýÞ�  ،T النساء  �َويُونَُس َوَهاُروَن وَُسلَْيَماَن َوآتَْيَنا َداُووَد َزُبورا َواأل

 نُوٍح  إِنwا�  : من قبله وTا قال �من جنس الوJ اTي نزل \ األنبياء  هو �وعال به �بيه 
َ

jِوَْحْيَنا إ
َ
َْك َكَما أ َsِوَْحْيَنا إ

َ
أ

 ِ هذا الوJ  ، ال�ö من قبله هو الوJ اzي� �وجاء إ� األنبياء �فهذا الوJ اTي جاء به ا�À ،   �َوا¥wبِيkَr ِمن َنْعِده
 ونهيا  لزماzي� ال�ö يُ 

ً
 امتثا�لزم  اGطاب والوJ من اهللا جل وعال باألمر فإذا جاء، ا�خاطب[ به العمل به أمرا

ا خٌ· من عند نالوJ ا>صديق باألخبار فإذا جاء كما يلزم هذا،  وترcه اجتنابهو ذا جاء اGطاب با�Ü لزم  ،والعمل به 
هو  فهذا الوJ اzي� ال�ö،  بعدنا أو ما سيكون �ا فإنه يلزمنا اإليمان به وا>صديق ن ~ن قبلنا أو ما سيكوناهللا عم

   . ةÙعي ة� ديني و ةقدري ةإ� كوني تب[ �ا أن الوJ من األلفاظ ال» تنقسم نإذ ،الوJ ا�تعلق بأفعال ا�Ãف[ 
  -: نة سنتانفالسُ ا ¾ كتاب اهللا جل وعال جاء ¾ بعض موارده نةفالُس ،  نةالُس  :  اللفظ الرابع ع(

َِد لُِسنwةِ  � : وعال � كقول اهللا جل ، الكونيةنة القدرية الُس  /  .
َ
õ ِيَن َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَن

w
xا ¾ِ ِwَة اهللاwَيْبِديالً  ُسن ِwاهللا   � 

 ُسنwَت ْل يَنُظُروَن َفهَ : � ل وقو� عز وج،  �Þ األحزاب
w

َِد لُِسنwِت  إِال
َ
õ َيْبِديالً َولَن ِwِت اهللاwَِد لُِسن

َ
õ فَلَن kَِل wو

َ ْ
ِْويالً  األ

َ
Ô ِwاهللا  

ِ� قَْد َخلَْت ِ¾  فَلَْم يَُك يَنَفُعُهمْ � :  ومنه قو� عز وجل،  �� فاطر�
w
َسَنا ُسنwَت اهللاwِ ال

ْ
ْوا بَأ

َ
ا رَأ wوََخِ�َ ُهَنالَِك  ِعَباِدهِ  إِيَماُغُهْم لَم

²َفُِرونَ 
ْ
َِد لُِسنwِة اهللاwِ  ُسنwةَ  �:  فقو� عز وجل،  õÒ �فر �  ال

َ
õ ِيَن َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَن

w
xا ¾ِ ِwاألحزاب� َيْبِديالً  اهللاÞ�  ، هذه

ُسنwَة اهللاwِ  �:  باألول[ وTا قال جل وعال فيه أي يفعل به ما فعل اهللا ةفمن فعل مثل ما فعل األولون فسن ةقدري ةكوني ةسن
ِينَ 

w
xَيْبِديالً  ِ¾ ا ِwِة اهللاwَِد لُِسن

َ
õ األحزاب�  َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَنÞ�  ،ذا قو� عز وجل االعتبار�ب  وهناcَفَهْل يَنُظُروَن   �: و

 َkِل wو
َ ْ
 ُسنwَت األ

w
َِد لُِسنwِت اهللاwِ َيْبِديالً  إِال

َ
õ فَلَن ِwِت اهللاwَِد لُِسن

َ
õ ِْويالً  َولَن

َ
Ô � ولن، ا فلن )د لسنه اهللا تغ}ً : يع�  ، �� فاطر 

 
ً
 واحد نةفس ، )د لسنه اهللا تبدال

ً
ْوا  : � ومنه قو� عز وجل ةاهللا عز وجل R ا�اس ³يعا

َ
ا رَأ wفَلَْم يَُك يَنَفُعُهْم إِيَماُغُهْم لَم

َسَنا
ْ
 وقدرً بأس اهللا فمن رأى،  � بَأ

ً
اهللا ال» قد  سنة ،ا  عز وجل وآمن ال ينفعه اإليمان فاهللا جل وعال حكم بذلك كونا

   .خلت R عباده وخ� هنالك ال�فرون

  )OO(اdلقة 
  ةقدري ةوأنها جاءت R كتاب اهللا عز وجل كوني السنةسبق تقسيم 

ً
بنا ال´م R اuلقة  انتÜو ة ،Ùعي ةديني وجاءت أيضا

ِيَن س � :ل و� قول اهللا عز وج ، أدلة وذكرنا çذا القسم،  القدرية الكونية السنة القسم األول وهو إ� ا�اضية
w

xا ¾ِ ِwَة اهللاwن
 ِwِة اهللاwَِد لُِسن

َ
õ األحزاب  �َيْبِديالً  َخلَْوا ِمن َقْبُل َولَن Þ�  ، ذلك قول اهللا عز وجلcو: �  

w
  �ََهْل يَنُظُروَن إِال

َ ْ
لkَِ فَلَن ُسنwَت األ wو

ِدَ 
َ
õ َيْبِديالً َولَن ِwِت اهللاwَِد لُِسن

َ
õ  ًِْويال

َ
Ô ِwِت اهللاwذلك قول اهللا عز وجل ،  ��فاطر�  لُِسنcا  فَلَْم يَُك  �: و wيَنَفُعُهْم إِيَماُغُهْم لَم

ِ� قَدْ 
w
َسَنا ُسنwَت اهللاwِ ال

ْ
ْوا بَأ

َ
²َفُِرونَ َخلَْت ِ¾ ِعَباِدهِ وََخِ�َ هُ  َرأ

ْ
   . �õÒفر�  َنالَِك ال

ِيَن ِمن َقْبلُِكْم  رِيُد اهللاß ُي  � : ف� كقول اهللا عز وجل : ال(عية اÉينية السنة أما /  �
w

xا َFَلَُكْم َويَْهِديَُكْم ُس َ rkَُبsِ
يقول ،  ةÙعي ةٌ وهذه ال�ائع Ùائع ديني،  ائعفهذه السN � بمع« ال�،  �Þ النساء � َعلَْيُكْم وَاهللاß َعلِيٌم َحِكيمٌ  َويَُتوَب 

�سبل من : يع� ، سN اTين من قبلكم : ) اهللا  ةابن جرير عليه رº ويقول، ( سÙ Nائع ( : ا5غوي رºه اهللا تعا
 وا5نات م عليكم من نكاح األمهاتومناهجهم فيما حرّ ،  هئاإليمان من أهل اإليمان باهللا وأنبيا قبلكم من أهل

�  اآليةR هذه  ا�ذكورةهذه السN ف، ) .. النساء م من فيهما ما حرّ م عليكم R اآليت[ اللت[ بّ[َ واألخوات وسائر ما حرّ 
  ،  ةٌ Ùعي ةٌ سN ديني
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�  والعقاب وبأفعال ا�Ãف[باhواب  ا�تعلق منهاٌة، Ùعي وسنٌة دينيةٌ  ةٌ قدري ةٌ كوني سنةٌ : سنتان السنةأن  ن�ا إذفتب[ 
اzينية أما السN ال�عية ، أما السN الكونية القدرية فإنها )ري \ العباد ليس çم مقدور \ ترcها،  اzينية السنة

، فمثًال اإلسالم هو من السN اzينية ال�عية، فاإلنسان Hاطب بهذا اإلسالم، يفعلها اإلنسان وقد ال يفعلها فقد ال�عية
 ،دخل فيهأçمه وجل و  .فهذا فعل وهذا ترك،  عنه لم يدخل فيهقه ولم يُ ن خذ� ولم يوّف وم   فمن وّفقه اهللا عز

فمن دخل R  ،هلك ال» ال تتغ} هو أن من دخل R هذا اإلسالم ®ا ومن لم يدخل فيه القدرية الكونية سنة اهللا عز وجل
لم يدخل R هذا اإلسالم فقد وافق  منو. ة ال�عيةهذا اإلسالم فقد وافق السنت[ السنة الكونية القدرية والسنة اzيني

  ال�عية  السنة اzينيةولم يوافق  ،القدرية  الكونية السنة
  - :نو;ن فاإلنزال ،زالاإلنْ  :اللفظ ا»امس ع(

.  / èالقدري الكو ، �لَ � :  هو كقول اهللا تبارك وتعا wِي قِي َفَبد
w

xقَْوالً َلْ�َ ا 
ْ
ِيَن َظلَُموا

w
xا 

َ
Tَ َا

ْ
نَز¥

َ
  َل لَُهْم فَأ

ْ
ِيَن َظلَُموا

w
xا

 َفْفُسُقونَ 
ْ
َماء بَِما oَنُوا wَن الس rا5قرة  �رِْجزاً م Òú ، 

ً
 Ùعيا

ً
يَا  : � ومنه قو� اهللا عز وجل .فاإلنزال هنا كو� قدري وليس دينيا

 يَُوارِي َسْوَءاتُِكمْ 
ً
َا َعلَْيُكْم Fَِاسا

ْ
نَز¥

َ
 َوFَِاُس ا�wْقَوَى َذلَِك َخْ�ٌ َذلَِك ِمْن آيَاِت اهللاr  بَِ¬ آَدَم قَْد أ

ً
ُرونَ  َوِريشا

w
ك wُهْم يَذ

w
 � لََعل

نْ  َخلََقُكم مrن �: ومنه قول اهللا جل وعال .   �Þ األعراف rنَزَل لَُكم م
َ
ْغَعاِم َعَماغَِيَة  غwْفٍس َواِحَدٍة ُعمw َجَعَل ِمْنَها َزوَْجَها وَأ

َ ْ
األ

ْزوَ 
َ
نْ  �: فقو�  ،Þالزمر �اٍج أ rنَزَل لَُكم م

َ
ْزَواٍج  وَأ

َ
ْغَعاِم َعَماغَِيَة أ

َ ْ
 ،  � األ

ً
 Ùعيا

ً
 دينيا

ً
 هذا إنزال كو� قدري وليس إنزاال

  اآلياتفاإلنزال R هذه 
ْ
َماء � :ق واإل�اد فقو� إنزال متعلق باGل wَن الس rرِْجزاً م 

ْ
ِيَن َظلَُموا

w
xا 

َ
Tَ َا

ْ
نَز¥

َ
: يع� ،  Òú ا5قرة� فَأ

تعا� بدلوا وحرفوا القول اTي أنز� اهللا  ، � ئه\ لسان أنبيا أن اnهود �ا أنزل اهللا عز جل عليهم ا>وراة وأمرهم ونهاهم
 من، 

ً
 من السماء أنزل عليهم عذابا

ً
ته دوج لاإلنزافإن نظرت إ�   .السماء فأنزل \ هؤالء اTين فعلوا هذا الفعل رجسا

 يَُوارِي َسْوَءاتُِكمْ   : �ا متعلق باGلق واإل�اد وcذلك قو� عز وجلهن
ً
َا َعلَْيُكْم Fَِاسا

ْ
نَز¥

َ
  يَا بَِ¬ آَدَم قَْد أ

ً
 األعراف�  َوِريشا

�Þ ،  هذا اإلنزال ، فدم هذا اللباسآفاهللا عز وجل أنزل علينا مع� ب�ç لق اهللاï ذا اللباس هو إنزال كو� قدري متعلق
ْغَعاِم  َخلََقُكم مrن غwْفٍس َواِحَدٍة ُعمw َجَعَل  � :و �اده وcذلك قو� تبارك وتعا� وجل عز

َ ْ
ْن األ rنَزَل لَُكم م

َ
ِمْنَها َزوَْجَها وَأ

ْزَواج
َ
  لق باGلق واإل�ادعأزواج من األنعام إنزال مت اhمانيةفاإلنزال çذه  ،Þمرالز�َعَماغَِيَة أ

ً
 ألنه قدرٌي  كو�ٌ  إنزالفهو إذا

 R لق واإل�اد قدري اللفظ إذا قيل بأنه كو� ال´م \ هذه األلفاظ أن بدايةكما تقدم معناGفمتعلقه ا  . 

� اوهذا كقول اهللا تع،  اÉي¬ ال(�اإلنزال  /  �:�   rَق ْdِكَتاَب بِا
ْ
َل ال wنَز wاهللا wن

َ
 ِ¾  َذلَِك بِأ

ْ
ِيَن اْخَتلَُفوا

w
xا wَو�ِن  Gَِِكَتاِب ل

ْ
ال

ألجل أن  قدرٌي  بأنه إنزاٌل كو�ٌ : وافقها  ومن ا�عªلةفهذا اإلنزال دي� öÙ وليس كما تقول ،  ýèÞ ا5قرة � ِشَقاٍق بَِعيدٍ 
 
ً
 نوا أنوقد أ³ع ا�سلمون \ خالف هذا القول وبيّ ، أزواج  اhمانية كإنزالالقرآن  إنزال نفيجعلو،  �علوا القرآن ëلوقا

اهللا عز وجل وVم اهللا تبارك  لق ألن القرآن من ¤مفالقرآن نزل من عند اهللا عز وجل ولم Hُ ،  مبتدع القول قوٌل  هذا
شاء اهللا تعا� R ا�ستويات  كما سيأÉ معكم إن - ا ëلوقً  من صفات اهللا عز وجل شيئٌ من صفاته وليس  ةٌ وتعا� صف
َشدß � :  ومن هذا القسم اإلنزال اzي� ال�ö قول اهللا جل وعال - وجلاهللا عز  ال» فيها مبحث ¤م القادمة

َ
ْعَراُب أ

َ
األ

 ُحُدودَ 
ْ
الw َفْعلَُموا

َ
ْجَدُر أ

َ
 وَأ

ً
 َرُسوSِِ َواهللاß َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُكْفراً َونَِفاقا

َ
Tَ ßنَزَل اهللا

َ
أنزل اهللا \ رسو� هنا  فما،  úè ا>وبة�  َما أ

 نزال دي� إهو 
ً
 قدريا

ً
 كونيا

ً
                  . ديٌ� öÙ ال» قبلها وهو أن اإلنزال إنزاٌل  ةي~آل اآليةفهذه  öÙ وليس إنزاال

  -: ¾ كتاب اهللا تعاj وهبان فالوهب،  بالوهْ :  اللفظ السادس ع(  
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ý / القدري الوهب èكقو� هو،  الكو � ل� :  تعا
َ ْ
َماَواِت َواأل wُك الس

ْ
ِ ُمل

w
Sِ� ْْلُُق َما يََشاُء َفَهُب لَِمنÏَ ْرِض  

ً
 يََشاُء إِنَاثا

ُكورَ  ßxُجُهمْ  * َويََهُب لَِمن يََشاُء اrْو يَُزو
َ
 إِنwُه َعلِيمٌ  أ

ً
َ�َْعُل َمن يََشاُء َعِقيما  َو

ً
 َو�ِنَاثا

ً
َرانا

ْ
يعطي : أي ،  )�ú،Òþ( الشورى�  قَِديرٌ  ُذك

 ا ويعطي من يشامن يشاء من عباده ذكورً 
ً
 ةبته ا�تعلقو�مع �ن يشاء ب[ اTكور واإلناث وهذا من هِ  ء من عباده إناثا

ونفوذ  ملكه تعا� ةفيها اإلخبار عن سع اآليةهذه ( :  عبد الرºن السعدي رºه اهللا العالمة يقول الشيخ،  ïلقه و �اده
تعا� من عمومه أنه يتناول ا�خلوق عن األسباب  هت�فه R ا�لك وÕ اGلق �ا يشاء وا>دب} �ميع األمور حô إن تدب}

 ومنهم من يهب � ذكورا، يعطيهم من األوالد ما يشاء  لوالدة األوالد فاهللا تعا� هو اTي
ً
 فمن اGلق من يهب � إناثا

 ال يوz �: أي ، ومنهم من يزوجه 
ً
 و ناثا ومنهم من �عله عقيما

ً
  اçبة فهذه ،)  �مع � ذكورا

ً
 � إذا

é
قها اGلق ا ~ن متعل

 . ةÙعيًة ديني هبةً  ولم تكنة هبًة كونيًة قدري ~نت واإل�اد

 وََجَعلَِ¬ ِمنَ  � : �عن مو¦  تعا�كما R قو� ،  ال(� اÉي¬ الوهب /  �
ً
ما

ْ
ُمْرَسلkَِ  فََوَهَب ِ§ َرrÁ ُحك

ْ
 �ý لشعراءا�  ال

 َوíََن َرُسوالً  : � وجل ومنه قول اهللا عز،  آ�يقوُ� لفرعون و، 
ً
َ́ إِنwُه oََن ُ�ْلَصا ِكَتاِب ُمو

ْ
ُكْر ِ¾ ال

ْ
  َواذ

ً
َونَاَدْفَناهُ ِمن  * نwبِّيا

ْبَناهُ  wْفَمِن َوقَر
َ ْ
ورِ األ ßَجانِِب الط  

ً
ّيا ِ

َ
Ý  * 

ً
َخاهُ َهاُروَن نَبِّيا

َ
ُ ِمن رÒْwَتَِنا أ

َ
S يم مر  �َوَوَهْبَنا)Ò�:Òý(  ، بةهذهçا ç ة� هب �ارون 

 اçبةفهذه  ،)  هتهب � نبو~ن هارون أك· من مو¦ ولكن إنما وُ  ( : رð اهللا عنهما بن عباسايقول ، ة Ùعي ةديني
 هبةٌ  ليس

ً
   .أو وهٌب ديٌ� öÙ متعلقها اGلق واإل�اد ف� إذا

  )OP(اdلقة 
وÓن من . قدرية متعلقها اGلق واإل�اد و � دينية Ùعية ال يزال ال´م متصال R موضوع األلفاظ ا�نقسمة إ� كونية 

  .  اçبةأو  بالوهْ آخر ما تكلمنا عليه وأوضحناه لفظ 
  -:، فالرزق ¾ كتاب اهللا عز وجل رزقان  قزْ الرِ : اللفظ السابع ع( 

  ���� : ، هو كما R قول اهللا عز وجل  الكوè القدري الرزق /  .
َ

يrن ِمن َدابwٍة ال
َ
ك ِْمُل ِرْزَقَها اهللاwُ يَْرُزُقَها َو�ِيwاُكْم َوُهَو َو{َ

َ
Ô 

َعلِيمُ 
ْ
ِميُع ال wقول اهللا عز وجل �  الس R ماcو ، :  � üVُ َها َوُمْسَتْوَدَقَهاwِرْزُقَها َويَْعلَُم ُمْسَتَقر rاهللا 

َ
Tَ wْرِض إِال

َ
َوَما ِمن َدآبwٍة ِ¾ األ

 kٍِب ßما يُتقّوُت به فهو رزق ، فهذ �ِ¾ كَِتاٍب م gرام فuالل والرزق اuرام ~�يتة . ا الرزق يدخل فيه الرزق اuفالرزق ا
هل لغ} اهللا به وغ} ذلك من ا�حرمات فهذا يعد رزقًا و ن ~ن ¨رًما ، والرزق اuالل هو ما أحل 

ُ
واzم وuم اG©ير وما أ

  .اهللا عز وجل ~ل· والشع} وا�اء وغ} ذلك 
 أو غ} ذلك ، فاالقتيات 

ً
 أو م�وقا

ً
 لوجود سبب من األسباب ، كأن يكون الُ· مغصوبا

ً
وقد يكون الرزق اuالل حراما

وهذا الرزق الكو� القدري يدخل فيه ا�ؤمن وال�فر بل يدخل فيه  ،بالُ· حالل ولكن ا>حريم طرأ عليه çذا العارض 
ِْمُل ِرْزَقَها اهللاwُ يَْرُزُقَها َو�ِيwاُكمْ   �:اهللا عز وجل � دابّة Èتاج إ� الرزق ، وçذا قال 

َ
Ô 

َ
يrن ِمن َدابwٍة ال

َ
ك ، فما من دابّة  � َو{َ

تدّب R أرض اهللا عز وجل إال وقد تكفل اهللا عز وجل برزقها فهذا الرزق يشمل الرزق اuالل والرزق اuرام ويشمل رزق 
Àذا قال ا�çولن تموت نفس ح� تستكمل رزقها (:  � ال�فر ورزق ا�ؤمن و(   ôنفس ال يمكن أن تموت ح gف ،

تستكمل رزقها فإذا رأينا نفسا ماتت سواء ~نت نفس إنسان مؤمن أو ~فر أو نفس بهيمة أو نفس ب�يٍة أو غ} ذلك من 
 بعد استكمال الرزق ، لكن رزق اzواب فإننا ®زم جزًما بأنها لم تمت إال بعد أن استكملت رزقها فا�وت ال يكون إال

� أحد £سبه منهم من يوّسع عليه R رزقه ومنهم من ليس كذلك ، لكن ا�ميع قد استكمل رزقه اTي كتبه اهللا جل 
  . وعال � 
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َ  �:  �، فهو كما R قول اهللا عز وجل عن شعيب  والرزق اÉي¬ ال(� /  �
َ
Tَ ْفُتْم إِن ُكنُت

َ
َرأ
َ
rÁ قَاَل يَا قَْوِم أ wن رrَنٍة مrبَي 

رِيُد إِالw اِإلْصالَ 
ُ
ْغَهاُكْم َقْنُه إِْن أ

َ
 َما أ

َ
jَِخالَِفُكْم إ

ُ
ْن أ

َ
رِيُد أ

ُ
 َوَما أ

ً
 َحَسنا

ً
َح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَْوفِيِ	 إِالw بِاهللاr َوَرَزقَِ¬ ِمْنُه رِْزقا

غِيُب 
ُ
ِْه أ

َ
sُِت َو�

ْ wال يُمتدحون  �ووجه هذا أن األنبياء ، لرزق فّ�ه طائفة من أهل العلم با�بوة والعلم ، فهذا ا � َعلَْيِه تََو�
  .بك0ة ا�ال بل يُمتدحون بالعلم واçدى من اهللا عز وجل 

 �يا إنما اzن: "  �، ومنه قو� ) قيل أراد ا�بوة ، وقيل أراد الرزق اuالل وßتمل األمرين : ( يقول ابن كث} رºه اهللا تعا
ا فهذا بأفضل ا�نازل : ألربعة نفر   وعلًما فهو يت< فيه ربه ويصل فيه رºه ويعلم هللا فيه حق!

ً
" اuديث ... عبد رزقه اهللا ماال

، فالعلم والفهم من الرزق ) واهللا ما عندنا إال ما عند ا�اس إال أن يرزق اهللا رجًال فهًما R القرآن : (  �، وcما R قول ع� 
  .zي� ال�ö ا

  -:، فاdياة ¾ كتاب اهللا عز وجل حياتان  اdياة : اللفظ ا4امن ع(
ْحَياُكْم ُعمw  �: ، ف� كما R قول اهللا جل وعال  الكونية القدرية اdياة /  .

َ
 فَأ

ً
ْمَواتا

َ
نُتْم أ

ُ
يُِميُتُكْم  َكْيَف تَْكُفُروَن بِاهللاwِ َو{

ِْه تُرْجَ 
َ
sِإ wْيِيُكْم ُعمêُ wياة حياة كونية قدرية ، ومثلها قول اهللا جل وعال  � ُعونَ ُعمuْرَض  �: ، فهذه ا

َ ْ
نwَك تََرى األ

َ
َوِمْن آيَاتِِه ك

 
َ
Tَ ُهwَمْوَ; إِن

ْ
ْحَياَها لَُمْحHِ ال

َ
ِي أ

w
xا wْت َوَرَبْت إِنw�َماء اْهَ

ْ
َا َعلَْيَها ال

ْ
نَز¥

َ
ٍء قَِديرٌ َخاِشَعًة فَإَِذا أ ْ َ̀  rVُ  �  هذه اآليات R ياةuفا ،

ق اهللا عز وجل و �اده و� ما ~ن متعلًقا ïلْقه و �اده كما سبق فهو من الكو� القدري وليس من اzي� 
ْ
متعلقة ïل
 öال�  

ُ  ����: ، ف� كقول اهللا عز وجل  اdياة اÉينية ال(عية /  �
َ
S َنا

ْ
ْحَييَْناهُ وََجَعل

َ
 فَأ

ً
َو َمن oََن َمْيتا

َ
ِ̧ بِِه ِ¾ ا¥wاِس َكَمن  أ نُوراً َفْم

ْنَها rلَُماِت لَْيَس ِ¦َارٍِج م ßَثلُُه ِ¾ الظ wة اهللا  � مºافظ ابن كث} رuعية ، يقول اÙ ياة حياة دينيةuهذا مثًال ¿به : ( ، فهذه ا
أحيا قلبه باإليمان وهداه ووفقه التباع رسله  :اهللا تعا� للمؤمن اTي ~ن ميتًا أي R الضاللة هال� حائرا فأحياه اهللا ، أي 

r َولِلرwُسوِل إَِذا َدَ;ُكم لَِما ي �: ، فهذه اuياة حياة دينية Ùعية ، ومثل هذا قول اهللا عز وجل )   ِهللا
ْ
 اْسَتِجيُبوا

ْ
ِيَن آَمُنوا

w
xَها اßف

َ
ك

، وقال ) اuق : ( ، وقال lاهد  )  - بعد كفرهم  -موتهم  فهو اإلسالم أحياهم بعد: ( ، يقول السدي رºه اهللا   �êُْيِيُكمْ 
  .، و� ألفاظ متقاربة فاuياة هنا حياة دينية Ùعية وليست حياة كونية قدرية )  القرآن : ( قتادة 

  -:فاإلخراج ¾ كتاب اهللا عز وجل إخراجان ،  اإلْخراج:  اللفظ ا�اسع ع(
ق واإل�اد هو كقول اهللا عز وجل ، اTي متع الكوè القدري اإلخراج /  .

ْ
َبr َوا¥wَوى Ïُِْرُج  �: لقه اGل ْdفَالُِق ا wاهللا wإِن

 r©َ
ْ
َميrِت ِمَن ال

ْ
َميrِت َوُ�ِْرُج ال

ْ
َ©w ِمَن ال

ْ
ْرِجُ  �: ، وcقول اهللا عز وجل  �ال

ُ� wُعم ±
َس ßَجٍل م
َ
 أ

َ
jِرَْحاِم َما نََشاء إ

َ ْ
ُكْم َونُِقرß ِ¾ األ

  . ، فاإلخراج هنا إخراج خلق و �اد   � ِطْفالً 
ِيَن �  :، فهو كما R قول اهللا عز وجل  اÉي¬ ال(� اإلخراج /  �

w
xُوِر وَاß¥ا 

َ
jِلَُماِت إ ßَن الظ rْرُِجُهم مÏُ 

ْ
ِيَن آَمُنوا

w
xا ßûَِو ßاهللا

 
ْ
َن  أوsاؤهمَكَفُروا rْرُِجوَغُهم مÏُ اُغوُت wلَُماِت الط ßالظ 

َ
jِوِر إß¥ا �  �Hرجهم من الظلمات ، : ( ، يقول ابن جرير رºه اهللا تعا

H· تعا� أنه يهدي من : ( ، ويقول ابن كث} رºه اهللا تعا� ) بذلك Hرجهم من ظلمات الكفر إ� نور اإليمان : يع� 
وال�ك والريب إ� نور اuق الواضح ا�� ا�ب[  اتبع رضوانه سبل السالم فيخرج عباده ا�ؤمن[ من ظلمات الكفر

السهل ا�ن} ، وأن ال�فرين إنما وnهم الشيطان يُزّين çم ما هم فيه من ا�هاالت والضالالت وHرجونهم وßَيدون بهم عن 
  .طريق اuق إ� طريق الكفر واإلفك ، فهذا اإلخراج إخراج دي� öÙ وليس إخراًجا كونيًا قدرًيا 

  -:، فاÉ;ء من حيث ا�قسيم إj نو;ن  اÉ;ء:  اللفظ الع(ون
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ق واإل�اد وهو اÉ;ء الكوè القدري /  .
ْ
َن  �: ، وهذا كما R قول اهللا عز وجل  د;ء متعلقه ا»ل rإَِذا َدَ;ُكْم َدْعَوةً م

ْرُُجونَ 
َ
à نُتْم

َ
ْرِض إَِذا أ

َ ْ
ِْثُتْم إِالw قَلِيالً  يَْومَ � : ، وcما R قول اهللا عز وجل� األ w

F وَن إِنßَْمِدهِ َوَيُظنÅِ ْم فَتَْسَتِجيُبوَن
ُ
  �يَْدُعو{

 Iَِاٍط  �: ، فهو كما R قول اهللا عز وجل اÉ;ء اÉي¬ ال(� وأما / �
َ

jِالَِم َويَْهِدي َمن يََشاُء إ wَداِر الس 
َ

jِيَْدُعو إ ßَواهللا
ْسَتِقيمٍ  ßه ، فاهللا جل وعال يد�  مnجنته بما أنزل من الكتب وبما أرسل من الرسل وبما بيّنه من الطرق ا�وصلة إ �عو إ

 öÙ ء دي�oوهذا د �ف أحد عن سلوك ال�اط ا�ستقيم ، سبحانه وتعا
ّ
ا ما ¥ل ا قدري! يقول . إذ لو ~ن دoء كوني!

ٌم من اآلفات سميت ا�: يقول ، واهللا يدعو إ� دار السالم : ( ا5غوي رºه اهللا
é
، ) نة دار السالم ألن من دخلها ُمَسل

ا>حية ، سميت ا�نة دار السالم ألن أهلها ß@ بعضهم بعًضا بالسالم وا�الئكة تسلم عليهم  : وقيل ا�راد بالسالم 
َماَواِت وَ  �  :، ومثل هذا قول اهللا جل وعال  wفَاِطِر الس üَشك rاهللا ¾ِ

َ
ن قَالَْت ُرُسلُُهْم أ rَْغِفَر لَُكم مsِ ْم

ُ
ْرِض يَْدُعو{

َ
األ

 ±
َجٍل مßَسـ
َ
 أ

َ
jِْم إ

ُ
َر{ rُذنُوبُِكْم َوُيَؤخ � .  

  )�O(اdلقة 
  -:ومن هذه األلفاظ . ال يزال ¤منا متصًال باأللفاظ ال» تنقسم إ� كونية قدرية ودينية Ùعية 

  -:هللا جل وعال نو;ن ، فاإل�ام ¾ كتاب ا اماإللهَ : اللفظ اdادي والع(ون 
  . دي¬ �é إ�ام /  �                      .كوè قدري  إ�ام  /  .

َهَمَها ُفُجوَرَها َوَيْقَواَها} �{ َوَغْفٍس َوَما َسوwاَها �: اهللا عز وجل R قول  وقد اجتمع ا¥و;ن
ْ
ل
َ
ابن زيد رºه  ، يقول � }�{ فَأ

 �، وهذا يُبّ[ أّن اهللا عز وجل خلق ) بتوفيقه إياها للتقوى : يع� : ) يقول ا5غوي رºه اهللا ، و( جعل فيها ذلك : ( اهللا تعا
: قال C " : قال ؤ* أµ األسود اz، يؤيده ما ثبت عن R ا�ؤمن ا>قوى وÕ ال�فر الفجور وهذا هو ا>فس} الصحيح لآلية 

أرأيت ما يعمل ا�اس اnوم ويكدحون فيه أ�ء قَُ� عليهم ومÁ عليهم من قدر ما سبق أو فيما عمران بن اuص[ 
أفال : فقال : �ء قَُ� عليهم ومÁ عليهم ، قال بل : يستقبلون به Ìا أتاهم به نبيهم وثبتت اuجة عليهم؟ فقلت 

ق اهللا وملك يده فال يسأل عما يفعل وهم يسألون : ففزعت من ذلك فزoً شديًدا ، وقلت : يكون ظلًما ؟  قال 
ْ
� �ء خل

 . C رْد بما سأ>ك إال ألْحِرز عقلك ، : فقال
ُ
يا رسول اهللا : فقاال  �إن رجل[ من ُمزينة أتيا رسول اهللا يرºك اهللا إû لم أ

Ì فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به Áوم ويكدحون فيه أ�ء ق� عليهم ومnا أتاهم أرأيت ما يعمل ا�اس ا
 � ال بل `ء قî عليهم ومñ فيهم وتصديق ذلك ¾ كتاب اهللا عز وجل(: به نبيهم وثبتت اuجة عليهم ؟ ، فقال 

َهَمَها ُفُجوَرَها َوَيْقَواَها} �{ َوَغْفٍس َوَما َسوwاَها
ْ
ل
َ
  .  � }�{ فَأ

ق واإل�اد و çام دي� öÙ ، ف
ْ
اإلçام الكو� القدري هو ما خلَقه اهللا عز وجل R فاإلçام  إçام كو� قدري متعلقه اGل

العبد واإلçام اzي� ال�ö هو ما خوطب به العبد Ìا هو مناط ثوابه وعقابه ، فمن اهتدى واستجاب ُعلم أنه وافق 
لكو� القدري ولم اإلçام اzي� ال�ö واإلçام الكو� القدري ، ومن لم يستجب فإنه لم يوافق إال اإلçام ا: اإلçام[ 

 öي� ال�zام اçيوافق اإل.  
  -:، فاآلية ¾ كتاب اهللا عز وجل من حيث هذا ا�قسيم آيتان  اآلية: اللفظ ا4ا� والع(ون 

ْيَل َوا¥wَهاَر آيَتkَِْ َفَمَحْونَا آيََة ال �: ، كما R قو� تبارك تعا�  الكونية القدرية اآلية /  .
w
َنا الل

ْ
َنا آيََة ا¥wَهاِر وََجَعل

ْ
ْيِل وََجَعل

w
ل

ةً  ùَِ َنْعُض آيَاِت َربrَك يَْوَم  �: ، وcما R قول اهللا جل وعال  � ُمْبِ�َ
ْ
ْو يَأ

َ
ùَِ َربßَك أ

ْ
ْو يَأ

َ
َمآلئَِكُة أ

ْ
يِيُهُم ال

ْ
ن تَأ

َ
َهْل يَنُظُروَن إِالw أ

 إِيَماغُ 
ً
ùِ َنْعُض آيَاِت َربrَك الَ يَنَفُع َغْفسا

ْ
ْو َكَسَبْت ِ¾ إِيَمانَِها َخْ�اً يَأ

َ
 �: ، فقو� عز وجل  � َها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل أ
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ْيَل َوا¥wَهاَر آيَتkَِْ وَ 
w
َنا الل

ْ
، فهما آيتان كونيتان قدريتان وهما آيتان ëلوقتان ، ومثل ذلك آية اGسوف والكسوف   �َجَعل

ùَِ َنْعُض آيَاِت َربrَك � : عال والشمس والقمر ، وهكذا قول اهللا جل و
ْ
ْو يَأ

َ
ùَِ َربßَك أ

ْ
ْو يَأ

َ
َمآلئَِكُة أ

ْ
يِيُهُم ال

ْ
ن تَأ

َ
َهْل يَنُظُروَن إِالw أ

 ِ ْو َكَسَبْت ِ¾ إِيَمان
َ
 إِيَماُغَها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل أ

ً
ùِ َنْعُض آيَاِت َربrَك الَ يَنَفُع َغْفسا

ْ
، فهذا ا�ذكور وهو قو�  � َها َخْ�اً يَْوَم يَأ

ùَِ َنْعُض آيَاِت َربrَك � : 
ْ
ْو يَأ

َ
ùَِ َربßَك أ

ْ
ْو يَأ

َ
، هو طلوع الشمس من مغربها و� آية كونية قدرية ، ومثلها غ}ها من   �أ

اآليات Ìا هو من أÙاط الساعة ~zجال واzخان و اGسوفات اhالث ال» � خسف R ا��ق وخسف R ا�غرب 
  .وخسف R جزيرة العرب واzابة وغ}ها ، فهذه 	ها آيات كونية قدرية وليست آيات دينية Ùعية 

ْو ِمْثلَِها� : ، كما R قول اهللا عز وجل  اÉينية ال(عية اآلية /  �
َ
ْنَها أ rم ٍ�ْ

ِت ِ¦َ
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
، وcما R قول  � َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أ

، يع�   �َما نَنَسْخ ِمْن آيَةٍ  �: ، فهذه اآليات � اآليات ا�©لة فقولة  � ك آيات اهللا نتلوها عليك باdقتل �: اهللا عز وجل 
ْو ِمْثلَِها� : أنز�اها من قبل و� آية نسخت أو لم تنسخ : 

َ
ْنَها أ rِت ِ¦َْ�ٍ م

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
، فهذه اآلية آية من   �َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أ

، فهذه اآليات � آيات القرآن وآيات  � تلك آيات اهللا نتلوها عليك باdق �: القرآن ، وcذلك قول اهللا عز وجل آيات 
  .القرآن آيات دينية Ùعية وليست آيات كونية قدرية 

 �ومن سنة و نما يقول أنها آيات كونية قدرية من يقول أن القرآن ëلوق ، هذا قول باطل ترده ا�صوص من كتاب اهللا تعا
  . و بإ³اع ا�سلم[ فليس القرآن ëلوقًا وليست هذه اآليات ëلوقة  �رسو� 

ِ ال�ْ  : اللفظ ا4الث والع(ون   -:، فال�يk ¾ كتاب اهللا عز وجل نو;ن   kي
.  / kي�ِخَرةِ  �: ، كما R قول اهللا جل وعال  الكوè القدري ال

ْ
 يُْؤِمُنوَن بِاآل

َ
ِيَن ال

w
xا wْقَمالَُهْم َفُهْم َفْعَمُهونَ  إِن

َ
،  � َزيwنwا لَُهْم أ

 �إن اTين ال يصّدقون باzار اآلخرة وقيام الساعة وبا�عاد إ� : يقول تعا� ذكره  : ( يقول العالمة ابن جرير رºه اهللا تعا
عماçم وسّهلنا ذلك عليهم فهم يعمهون ، حببنا إnهم قبيح أ: ، يقول ) اهللا بعد ا�مات واhواب والعقاب زّينا çم أعماçم 

فهم R ضالل أعماçم القبيحة ال» زّيّناها çم ي9ددون حيارى ßسبون أنهم ßسنون ، فهذا الªي[ تزي[ كو� قدري ألن 
 دينيًا Ùعيًا ل�ن من الرضا بالكفر واهللا عز وجل قال

ً
وال  �:  اهللا عز وجل ال ير� لعباده الكفر ولو ~ن هذا تزيينا

ف عنه الكفار ، فمن كفر فقد زين � سوء عمله فرآه حسنا   �ير� لعباده الكفر
ّ
. ، وçذا فإن هذا الªي[ ال يتخل

ٍم َكَذلَِك َزيw  �: ومثل هذا قول اهللا عز وجل 
ْ
 اهللاw َعْدواً بَِغْ�ِ ِعل

ْ
ِيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاr فَيَُسبßوا

w
xا 

ْ
ٍة َوالَ تَُسبßوا wم

ُ
نwا لrÃُِ أ

 َفْعَملُونَ 
ْ
رِْجُعُهْم َفُينَبrُئُهم بَِما oَنُوا wِهم مrَرب 

َ
jِإ wَقَملَُهْم ُعم �  �كما زينا çؤالء القوم حب : أي : ( ، يقول ابن كث} رºه اهللا تعا

ضالل عملهم اTي ~نوا فيه ، وهللا اuجة من األمم اGاnة \ ال: أي ، أصنامهم وا�حاماة واالنتصار ، كذلك زينا لg أمة 
 اهللاw َعْدواً  �: ، فقو� جل وعال ) ا5الغة واuكمة ا>امة فيما يشاءه وHتاره 

ْ
ِيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاr فَيَُسبßوا

w
xا 

ْ
َوالَ تَُسبßوا

مٍ 
ْ
آçتهم \ اختالف ب[ ا�ف�ين .ال يسبوا ديننا  ، هؤالء اTين يعبدون األصنام نهينا عن سبËهم أو عن سب�  � بَِغْ�ِ ِعل

ِيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاr  �: و.ال يسبوا ربنا جل وعال ، فقال 
w

xا 
ْ
فيحتمل أن يكون وال تسبوا اzاع[ ، :  � َوالَ تَُسبßوا

علم ، فيكون سبكم سببا R سب اهللا عز وßتمل أن يكون ا�راد وال تسبوا ا�دعّوين من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغ} 
ٍة َقَملَُهمْ � : وجل ، فمنع اهللا جل وعال ا�سلم[ من ذلك ، قال  wم

ُ
، فهذا الªي[ إنما هو من الªي[   �َكَذلَِك َزيwنwا لrÃُِ أ

  . وليس هو من الªي[ اzي� ال�ö ، الكو� القدري 
،   �ولكن اهللا حبب إsكم اإليمان وزينه ¾ قلوبكم �: و كقول اهللا عز وجل ، فه ال�يk اÉي¬ ال(� وأما /  �

 �فتحبيبه سبحانه اإليمان إ� عباده ا�ؤمن[ هو إلقاء ¨بته R قلوبهم وهذا ال يقدر عليه : ( يقول ابن القيم رºه اهللا تعا
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فه وما يدعوا إ� ¨بته ، فأخ· سبحانه أنه جعل R سواه ، وأما Èبيب العبد الÏء إ� غ}ه فإنما هو بªيينه وذكر أوصا
حبه وُحْسن اzاö إ� حبه ، وألR 4 قلوبهم كراهية ضده من الكفر والفسوق والعصيان : قلوب عباده ا�ؤمن[ األمرين 

تكريه ، وأن ذلك ¨ض فضله و منته عليهم حيث لم يكلهم إ� أنفسهم بل تو� هو سبحانه هذا ا>حبيب والªي[ و
ضده ، فجاد عليهم به بفضًال منه ونعمة واهللا عليم بمواقع فضله وبمن يصلح � وبمن ال يصلح ، حكيم 	عله R مواضعه 

يقول سبحانه لم تكن ¨بتكم لإليمان و رادتكم � وتزيينه R قلوبكم : ( ، ويقول ابن القيم رºه اهللا R موضع آخر ) 
R ي جعلهTم � ورضاكم به ، يع� ، )  قلوبكم كذلك ، فأثرتموه ورضيتموه منكم ، ولكن اهللا هو اcهذا من : فإيثار

الªي[ اzي� ال�ö فاهللا جل وعال زين R قلوب عباده ا�ؤمن[ اإليمان والطاعة كّره إnهم الكفر والفسوق والعصيان 
ضاهم به و يثارهم � ، وcذلك نشأ من هذا الªي[ ، فنشأ من هذا الªي[ فعلهم ورضاهم به و يثارهم � ففعلهم لإليمان ور

اجتمع فيه أن : إًذا ا�ؤمن اجتمع فيه األمران . من اهللا جل وعال أن العباد صاروا يكرهون الكفر والفسوق والعصيان 
ه ولطف به وجعل أنه أçمه ووفقه £يث قبله وزين اإليمان � £يث أنه دoه إn: اهللا عز وجل زين اإليمان R قلبه ، بمع« 

çذا اإليمان ما يدعو إ� ¨بته وقبو� و � الرضا به ، Ìا جعل العبد يؤثر هذا اإليمان \ الكفر ويكره الكفر والفسوق 
ومفعول به من حيث أن اهللا عز وجل ، والعصيان ، فالعبد فاعل ومفعول به فهو فاعل من حيث أنه رð هذا اإليمان 

  .يًقاحببه إnه إçاًما وتوف

  )�O(اdلقة 
  . éعية وألفاظ دينية /  �.     كونية قدرية متعلقها ا»لق واإل�اد   /  .: ال يزال ¤منا متصًال لأللفاظ ا�نقسمة 

ونُْكمل R هذه اuلقة ما يتعلق بهذه األلفاظ فمن هذه ، الªي[وÓن من آخر األلفاظ ال» تناو�اها بال�ح لفظ 
  -:األلفاظ

  -:، فا�دى ¾ كتاب اهللا عز وجل نو;ن  دىالهُ :  الرابع والع(ون  اللفظ  
َقُه ُعمw َهَدى �: ، وهذا كما R قول اهللا تعا�  كوè قدري هدى /  .

ْ
ٍء َخل ْ َ̀  wVُ ْقَطى

َ
ِي أ

w
xَنا اßدى هدًى  � قَاَل َربçهذا ا ،
ف عنه من ¥لف لكّن اçدى R هذه كو� قدري وليس هدى دي� öÙ ، إذ لو ~ن اçدى هدى دي� 

ّ
öÙ >خل

ف عنه أحد 
ّ
ق وا>صوير ما يَصلُح به �ا : وا�ع« : ( يقول العالمة ابن القيم رºه اهللا تعا� . اآلية لم يتخل

ْ
أعطاه من اGل

به وتّ�فه 
ّ
، هذا هو القول ) ُخلق � ، ثم هداه �ا خلق � وهداه �ا يُصلحه R معيشته ومطعمه وم�به ومنكحه وتقل

َر َفَهَدى� : الصحيح اTي عليه ³هور ا�ف�ين فيكون نظ} قو�  wهات[ اآليت[ هما هداية   �قَد R داية ا�ذكورةçفا ،
  .كونية قدرية وليست هداية دينية Ùعية 

ْولَ � : ، هو كقول اهللا عز وجل  اÉينية ال(عية أو ا�دى ال(� اÉي¬ ا�داية /  �
ُ
َتِدهْ أ

ْ
ِيَن َهَدى اهللاß فَبُِهَداُهُم اق

w
xـئَِك ا  

يَماِن إِن ُكنُتْم َصاِدقkَِ  �: ، وcما R قول اهللا عز وجل  � ِ
ْ

ْن َهَداُكْم لِإل
َ
 : ، وcقول اهللا عز وجل  � بَِل اهللاwُ َفُمنß َعلَْيُكْم أ

� wُمت
ْ
نw اهللاwَ َهَداِ� لَُكنُت ِمَن ال

َ
ْو َيُقوَل لَْو أ

َ
َتِدهْ  �: ، فقو� جل وعال  � ِقkَ أ

ْ
ِيَن َهَدى اهللاß فَبُِهَداُهُم اق

w
xْولَـئَِك ا

ُ
، هداهم ،   �أ

\ دين واحد و\ طريقة  �فبهدى األنبياء فاقتِد واتّبع واْسلك سبيلهم ، فاألنبياء : ، أي  �هدى األنبياء : أي 
 عز وجل و ن اختلفت ال�ائع فاzين واحد ال خالف ب[ أّوçم واحدة فيما يدعون إnه ، وهو اzعوة إ� عبادة اهللا

َتِدهْ � : وآخرهم فدينهم اإلسالم ، وçذا قال اهللا 
ْ
ِيَن َهَدى اهللاß فَبُِهَداُهُم اق

w
xْولَـئَِك ا

ُ
، فاçدى هنا هدى دي� öÙ ولو   �أ

ف عنه أحد ؛ ألن اهللا عز وجل يق
ّ
ُ ُكْن  � :ول ~ن اçدى هدى كو� قدري �ا ¥ل

َ
S ْن َفُقوَل

َ
 أ
ً
َراَد َشْيئا

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
إِغwَما أ
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ق واإل�اد  � َفَيُكونُ 
ْ
فلو ~ن ا�ذكور هنا هدى كو� قدري ل�ن � أحد أخذ ، ، فاçدى الكو� القدري متعلقه كغ}ه اGل

  .به 
  -:و;ن فا�عليم ¾ كتاب اهللا عز وجل ن ، ليما�عْ :  اللفظ ا»امس والع(ون

َمُكُم اهللاß � : ، كما R قو� جل وعالالكوè القدري ا�عليم /  .
w
ا َعل wِمم wُموَغُهن

r
 �: ، وcما R قول اهللا تبارك وتعا��ُيَعل

نَسانَ  ِ
ْ

ََيانَ } O{ َخلََق اإل
ْ
Fَمُه ا

w
َمُكُم اهللاß � : ، فقو� عز وجل� }P{ َعل

w
ا َعل wِمم wُموَغُهن

r
مون ا�وارح ال» : ، يع�� ُيَعل

ّ
تعل

م 
Ë
م وهذا ا�عل

é
تصطادون بها ، فهذه ا�ارحة ال» يُصطاد بها من ¤ب الصيد أو الط} فإنها البد çا من ا>عليم ، ف� ُيَعل

مه اهللا عز وجل ، وçذا قال 
ّ
َمُكُم اهللاß  �: عل

w
ا َعل wِمم wُموَغُهن

r
 ¤ب الصيد أو ، فهذا ا>عليم اTي حصل �ن يقت� � ُيَعل

مه اهللا إياه ، وهذا كما قال اهللا عز وجل 
ّ
مه ال´ب هو من ا>عليم اTي عل

ّ
ْخرََجُكم مrن ُنُطوِن  �: ا�وارح و يعل

َ
َواهللاß أ

َهاتُِكْم الَ َيْعلَُموَن َشْيئً  wم
ُ
 دي � اأ

ً
 ، فهذا ا>عليم من اهللا عز وجل  وهذا ا>عليم تعليم كو� قدري وليس تعليما

ً
 Ùعيا

ً
  . نيا

َمَة َوا�wْوَراةَ َواِإلÝِيَل  �: ، فهو كما R قول اهللا عز وجل  ا�عليم ال(� اÉي¬ /  �
ْ
ِك

ْ
dِكَتاَب َوا

ْ
ْمُتَك ال

w
 َعل

ْ
، فتعليم  � َو�ِذ

:  إ� قو� عز وجل ، فنحن إذا نظرنا  � علم القران *الرÒن  �: ا>وراة واإل®يل تعليم دي� öÙ ، ومثْله قو� جل وعال 
َمَة َوا�wْوَراةَ َواِإلÝِيَل  �

ْ
ِك

ْ
dِكَتاَب َوا

ْ
ْمُتَك ال

w
 َعل

ْ
، وجدنا هذا ا>عليم ال ßتمل إال اzي� ال�ö وال ßتمل الكو�   �َو�ِذ

ö وليس تعليما ، فا>عليم هنا تعليم دي� Ù  ����علم القرآن* الرÒن  : � القدري ، نظ}ه ما R اآلية ال» سقناها بعده
  . قدريا كونيا 

  -:، فا�يس� ¾ كتاب اهللا عز وجل من حيث ا�قسيم  إj  س�ا�ْي :  اللفظ السادس والع(ون
ا َمن َ¦َِل َواْسَتْغَ)  �: ، كما R قول اهللا تبارك وتعا�  تيس� كوè قدري  /  . wم

َ
ُْسَ) } �{وَأ ْdَب بِا wذ

َ
ُهُ } %{ َو{ r�َفََسُني

 ِ ىل ُعْ�َ
ْ
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إال  ( :قال  �أن الرسول  �قدري ، ثبت عن ع� ، فهذا تيس} كو�   �ل

يا رسول اهللا  أفال نّتT Ã كتابنا وندع العمل، : ، فقال رجل " ُكتب م²نها من اÖنة وا¥ار و�ال قد ُكتبت شقية أو سعيدة 
� إj عمل أهل السعادة وأما من oن منا من أهل الشقاوة فسيص� إj عمل أهل فمن oن منا من أهل السعادة فسيص

ا َمن � : ، ثم قرأ  أما أهل السعادة فيي�ون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فيي�ون لعمل الشقاوة: " قال ، الشقاوة  wم
َ
فَأ

 �َ wْقَطى َواي
َ
ُْسَ) } �{ أ ْdَق بِا wُهُ } �{ َوَصد r�َى فََسُني يُْ�َ

ْ
ا َمن َ¦َِل َواْسَتْغَ) } �{ لِل wم

َ
ُْسَ) } �{ وَأ ْdَب بِا wذ

َ
ُهُ } %{ َو{ r�َفََسُني

ى ُعْ�َ
ْ
، فهذا ا>يس}  تيس} كو� قدري وهللا عز وجل R ذلك حكمة بالغة ، فمن شاء اهللا جل وعال ي�ه للخ}   �}'.{ لِل

تيس}ه لغ} ذلك وهو تيس}ه للع�ى يّ�ه للع�ى وهللا عز وجل R ذلك ومن شاء اهللا جل وعال ، ومن ي�ه للخ} اهتدى 
  .  �ال يسأل عما يفعل وهم يسألون � :  حكمة بالغة 

كِرٍ  �: ، فهو كما R قول اهللا جل وعال  اÉي¬ ال(� ا�يس� /  � wد ßِر َفَهْل ِمن م
ْ
ك rُقْرآَن لِث

ْ
نَا ال ْ w�َقو� � َولََقْد ي R ماcو ، 

اً  �: جل وعال  ّ
ß

É 
ً
ُمتwِقkَ َوتُنِذَر بِِه قَْوما

ْ
َ بِِه ال r)َُب�نَاهُ بِلَِسانَِك ِ ْ w�ََما يwقول اهللا عز وجل  � فَإِغ R ماcبُِكُم � : ، و ßيُِريُد اهللا

ُعْ�َ 
ْ
يُْ�َ َوالَ يُِريُد بُِكُم ال

ْ
فاهللا جل وعال ما جعل علينا R اzين  ، فا>يس} والي� هنا هو ا>يس} والي� ال�ö ، � ال

ُف اهللا نفسا إال ما أتاها� : من حرج 
r
، فهذا ا>يس} تيس} دي� öÙ  � ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها� ،  � الَ يَُكل

�ا الي� وهو تيس} مطلوب منا Úن العباد فليس �ا أن نع� \ أنفسنا ما ي�ه اهللا جل وعال �ا ، فاهللا جل وعال ßب 
وال ßب �ا الع� ßب اهللا جل وعال أن نكون R أمورنا 	ها R ي� ال R ع� ، فا>يس} هنا إنما هو تيس} دي� 

 
ً
 قدريا

ً
 كونيا

ً
  . öÙ وليس تيس}ا



 

    )ثثمستوى ثالمستوى ثال( (                                               )             )             نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                         وحيدوحيدمقرر ا�مقرر ا�      

- úÒ  -  
 

القدري ، فإذا وتيس} دي� öÙ فهذا ا>يس} اzي� ال�ö غ} ا>يس} الكو� ، تيس} كو� قدري  : إًذا ا�يس� نو;ن
لفظ ا>يس} فإننا ننظر من أيهما هو ، هل هو من ا>يس} الكو� القدري ؟  �رأينا R كتاب اهللا عز وجل أو R سنة رسو� 

  أو من ا>يس} اzي� ال�ö ؟
قد رأى بعض  �À ا�، فا>يس} اzي� ال�ö مطلوب منا فإذا ي� اهللا جل وعال علينا أمًرا فإنه ال �وز �ا أن نع�ه 

 Àأصحابه قد أخذوا با>عس} فأنكر عليهم ا��  ، Àا حبًال فق  �ورأى ا�ç ن هذا ؟(:  لابعض أزواجه قد وضعت�  (
و أمرنا معها أن نص� ما نطيق  �بإزا>ه و أمر ا�À  �لزينب تشتد به إذا أرادت أن تص� .ال تف9 ، فأمر ا�À : فقيل 

، فنحن مطا5ون با>يس} ولسنا مطا5ون ) إن اهللا ال يمل ح� تملوا (:  �مل ما نطيق ، وقال ا�À وأن نأخذ من الع
 Àيعة ا�Ù � با>عس} فهذه�  Àا� Ë{يعة سمحة ، وما ُخÙ ب[ أمرين إال اختار أي�هما  �و� ، Àتار  �فا�H

ف ا�À  �ا�À الي� çذه األمة ، وانظر إ� صالة ا�R À رمضان ف
ّ
عن  �ص½ با�اس ال9اويح nلة أو nلت[ ثم ¥ل

 Àذلك .ال تفرض عليكم ، فا� R أن تفرض علينا فال نستطيع القيام بها ، وانظر  �الصالة فيهم ، ثم ذكر العلة Ïخ
 Àتردد ا� �سأل ربه أن  �عراج ، فا�À وب[ ربه n Rلة أrي به كما مر معنا R قصة اإلrاء وا� �ب[ مو¦  �إ

Hفف عن هذه األمة من ñس[ صالة إ� ñس صلوات و� R اuقيقة أجرها أجر ñس[ صالة ، وذلك فضل اهللا يؤتيه 
  .من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

  -:، فالقذف من حيث ا�قسيم اxي æن يصدده وهو ا�قسيم إj  فالقذْ :  اللفظ السابع والع(ون
 ِ¾ � : ، هو كما R قو� عز وجل  الكوè القدري القذف /  .

َ
ِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوقََذف

ْ
ْهِل ال

َ
ْن أ rِيَن َظاَهُروُهم م

w
xنَزَل ا

َ
وَأ

 ِ¾ ُقلُوبِِهُم الرßْعَب  � :، فالقذف R قو� جل وعال  � ُقلُوبِِهُم الرßْعَب 
َ

ق و  �َوقََذف
ْ
اإل�اد ال ، قذف كو� قدري متعلق باGل

  .بل األمر 
َاِطِل َفَيْدَمُغُه فَإَِذا ُهَو َزاِهٌق  �: ، فهو كما R قول اهللا جل وعال   ال(� اÉي¬ القذف /  �

ْ
Fا 

َ
Tَ rَق ْdيقول ، � بَْل َغْقِذُف بِا

ºه اهللا  نالشيخ العالمة عبد الرºق و بطال ا5ا: ( السعدي رuبأنه تكفل بإحقاق ا �طل وأن � باطل قيل أو H· تعا
: ُجودل به  فإن اهللا عز وجل ي©ل من اuق والعلم وا5يان ما يدفعه فيضمحل ويتب[ لg أحد بطالنه فإذا هو زاهق ، أي 

 öي� ال�zمضمحل فاٍن ، هذا هو القذف ا.  

  )�O(اdلقة 
  :إن شاء اهللا تعا� R هذه اuلقة فنقول  انتهينا R ا�حا¿ة السابقة إ� ال´م R لفظ القذف ولم نكمله ونكمله

  . دي¬ �é وقذف /  �. ، وهذا متعلقه اGلق واإل�اد كوè قدري قذف /  . :القذف J كتاب اهللا عز وجل قذفانإن 
ْهِل  �: وذكرنا بأن القذف الكو� القدري ، هو كما R قول اهللا عز وجل 

َ
ْن أ rِيَن َظاَهُروُهم م

w
xنَزَل ا

َ
ِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم وَأ

ْ
ال

 ِ¾ ُقلُوبِِهُم الرßْعَب 
َ

، فهذا الرعب اTي وقع R قلوب اnهود هو من قذف اهللا عز وجل الكو� القدري وçذا الزمهم  � َوقََذف
 Àأنهم من وال أصحابه إنما خرجوا من ديارهم وأْخربوا بيوتهم بأيدهم وأيدي ا�ؤمن[ مع  �هذا الرعب ، فلم يقاوموا ا�

الك0ة بم�ن ، فهذا القذف قذف كو� قدري متعلقه اGلْق واإل�اد ومتعلقه األمر الكو� القدري ، كما R قو� جل 
نْ � : وعال 

َ
 أ
ً
َراَد َشيْئا

َ
ْمرُهُ إَِذا أ

َ
َما أ ُ ُكْن َفَيُكونُ َفُقوَل  إَِغّ

َ
S�  .   

öي� ال�zفمتعلقه األمر ا ، öي� ال�zقول اهللا جل وعال وأما القذف ا R وهذا كما ،  :�  
َ
Tَ َِّق ْdبَْل َغْقِذُف بِا

َاِطِل َفَيْدَمُغُه فَإَِذا ُهَو َزاِهٌق 
ْ
Fا�  ºهذه اآلية وال بأس  ن، وذكرنا لكم ¤م الشيخ عبد الر R �السعدي رºه اهللا تعا
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أنه تكفل بإحقاق اuق و بطال ا5اطل وأن � باطل قيل H· تعا� : ( بإoدته مرة أخرى ، يقول الشيخ السعدي رºه اهللا 
أو ُجودل به فإن اهللا ي©ل من اuق والعلم وا5يان ما يدفعه فيضمحل ويت( لg أحد بطالنه ، فإذا هو زاهق أي مضمحل 

إال وÕ أدلة اهللا من فاٍن وهذا oم R ³يع ا�سائل اzينية ال يورد مبطل شبهة عقلية وال نقلية R إحقاق باطل أو رد حق 
  ) . القواطع العقلية وا�قلية ما يُذهب ذلك القول ا5اطل ويقمعه فإذا هو متب[ بطالنه لg أحد 

وهذا واضح وج� فإنك ما ترى مبطًال أورد باطًال إال و)د R كتاب اهللا عز وجل ما يرد باطله ، لكن أهل ا5اطل إنما 
ْهَواءُهْم لََفَسَدِت َولَِو  �: ن أن يتبع اuق أهواءهم واهللا جل وعال يقول يريدون منك أن تتبع أهواءهم ويريدو

َ
َُقّ أ ْdَبَع ا اَيّ

رِِهْم َفُهمْ 
ْ
تَيَْناُهم بِِذك

َ
ْرُض َوَمن فِيِهَنّ بَْل أ

َ ْ
َماَواُت َواأل ْعرُِضونَ َعن  الَسّ رِِهم ُمّ

ْ
، فا5اطل يزهقه اuق ويدمغه كأنه أصابه R  � ِذك

ُغُيوِب ُق �  : ا قذف دي� öÙ ، ومثل هذا قول اهللا جل وعال دماغه ، فهذ
ْ
ُم ال

َّ
َِقّ َعال ْdَفْقِذُف بِا ّÁِيقول ابن  � ْل إَِنّ َر ،

 �ُغُيوِب  �: وقو� عز وجل : ( كث} رºه اهللا تعا
ْ
ُم ال

َّ
َِقّ َعال ْdَفْقِذُف بِا ّÁِقُْل إَِنّ َر�   �ِْ	  �: ، هو كقول اهللا تعا

وَح ا يُل لُرّ
  ِمنْ 

َ
Tَ ِْمرِه

َ
يرسل ا�لك إ� من يشاء من عباده من أهل األرض وهو عالم الغيوب فال ¥ù : ، أي   �ِعَباِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمن أ

  ) . عليه خافية R السموات وال R األرض 
  -:، فالُكره من حيث هذا ا�قسيم كرهان  الُكره:  اللفظ ا4امن والع(ون

َراُدوا �: ، كما R قول اهللا جل وعال  قدري كوè كره /  .
َ
ُُروَج  َولَْو أ

ْ
Gا ُ

َ
S وا َعُدّ

َ
ةً  أل َولَِكْن َكرِهَ اهللاßَ انْبَِعاَعُهْم َفَثَبَّطُهْم ُعَدّ

ُعُدوا
ْ
َقاِعِدينَ َمَع  َوقِيَل اق

ْ
جوا معكم أبغض أن Hر: ولكن كره اهللا انبعاثهم ، أي : ( ، يقول ابن كث} رºه اهللا  � )�P( ال

 فهذا الكره وهو كره اهللا جل وعال انبعاث ا�نافق[ هو من الكره الكو� القدري 
ً
، وليس هو من الكره اzي� ) قَدرا

 وال أوضعوا خالçم 
ً
ال�ö فاهللا جل وعال كره انبعاث هؤالء ا�نافق[ ألنهم لو خرجوا من ا�ؤمن[ ما زادوهم إال خباال

ؤمن[ سّماعون çم، فاهللا جل وعال كره انبعاث هؤالء، وcراهته ليست كراهة دينية Ùعية بدnل أن يبغونهم الفتنة، وÕ ا�
  :اهللا عز وجل قال

 َوثَِقاالً  �  
ً
 �: ، فلو ~نت الكراهة كراهة دينية Ùعية ل�ن هنا تعارض ب[ اآليت[ فاهللا جل وعال يقول �انِْفُروا ِخَفافا

 َوثَِقاالً 
ً
نُفِسُكمْ �  :، ويقول  �انِْفُروا ِخَفافا

َ
ْمَوالُِكْم وَأ

َ
 بِأ

ْ
َكرِهَ اهللاßَ � : فأمر اهللا عز وجل بهذا وهنا يقول � وََجاِهُدوا

، فلو ~ن اهللا عز وجل يكره ا�هاد ويكره ا�ف} فيه ل�ن معارًضا ألمره جل وعال للجهاد وبا�ف} فيه ، فدل   �انْبَِعاَعُهمْ 
 هنا أو كرهه جل وعال هنا إنما هو كره كو� قدري ، لعلمه جل وعال بأنه هؤالء لو انبعثوا مع هذا \ أن كراهته جل وعال

ا�ؤمن[ وخرجوا معهم uصل منهم من ا�فسدة ما يربوا \ خ} انبعاثهم لو ~ن فيه خ} ؛ ولكن اهللا عز وجل علم أنه 
  . ليس R انبعاثهم خ} فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 

ا، (:  �من حديث أµ هريرة  �فهو كما R قو�  :الكره اÉي¬ ال(� /  �
ً
ا ويكره لكم ثالث

ً
إن اهللا ير� لكم ثالث

ف�� لكم أن تعبدوه وال ت({وا به شيًئا ، وأن تعتصموا Åبل اهللا mيًعا وال تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال و{¶ة 
راهة دينية Ùعية ومتعلقها األمر اzي� ال�ö وليست كراهة كونية قدرية ،  فهذه الكراهة � ك) السؤال و�ضاعة ا�ال

أن ال�ك وقع ولو ~نت كونية قدرية �ا وقع ال�ك وا>فّرق، والقيل والقال : ، ودnل أنها ليست كراهة كونية قدرية هو
نّقرون عن األسئلة ال» ال تفيد سواء أكانوا وقع ولو ~نت الكراهة كونية قدرية �ا وقع ، و0cة السؤال وقع فأنت ترى من يُ 

 Àمن ا�نافق[ زمن ا��  Àأو من بعد زمن ا� ]cولو ~نت الكراهة كراهة كونية  �أو من أهل الكتاب أو من ا�� ،
إضاعة ا�ال قدرية �ا وقع هذا ولكنه وقع ، وcذلك إضاعة ا�ال واإلrاف فيه وأنت ال تزال ترى هذا األمر إ� يومنا هذا ف
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فيما ال ينفع واقع ولو ~نت الكراهة R هذا اuديث كراهة كونية قدرية �ا أضاع أحد ما� ألن الكراهة الكونية القدرية 
ْمرُهُ إَِذا �:  متعلقها األمر الكو� القدري ، وهو كما ذكرناه كث}ا R قول اهللا عز وجل 

َ
َما أ َراَد  إَِغّ

َ
نْ أ

َ
ُ َفُقوَل  َشْيًئا أ

َ
S  ُكْن

  َكرِهَ اهللاßَ انْبَِعاَعُهمْ  َولَِكنْ  �: ، فهذه الكراهة إذن R هذا ا�ص � كراهة دينية Ùعية ïالف قول اهللا عز وجل � َفَيُكونُ 
� Àرجوا مع ا�H ين كره اهللا جل وعال انبعاثهم لمTفهذه كراهة كونية قدرية فا�نافقون ا ،� .  

فهذه الكراهة قد تقع وقد ال تقع وقد يوافقها العبد وقد ال يوافقها فإذا كره اهللا  ينية ال(عيةالكراهة اÉوأما اhانية و� 
 وترcه فإنه قد اجتمع فيه األمران وهو تْركه çذا 

ً
عز وجل أمًرا دينا وoÙ فقد يقع وقد ال يقع ، فا�ؤمن إذا كره اهللا أمرا

oÙقيقا �ا كره أمر اهللا عز وجل دينا وÈ ووافق كراهته الكونية القدرية ال» َكرهت أن يَفعل هذا العبد ذلك ، األمر ، 
لكن �علم أننا ال نعلم Èّقق ما هو من باب الكو� القدري إال بعد وقوع الÏء ، أما قبله فال ؛ ألنه من الغيب اTي ال 

أنه سيوافق أمرا كو� قدريا دون أن نعلم انه  نعلمه وهو من القدر ا�غّيب عنا فال نقول أن أحدا وافق أمرا كونيا قدرًيا أو
، فاهللا عز وجل يكره الكفر لعباده وال يرضاه فإذا كره اهللا عز وجل للكفر: فع½ سبيل ا�ثال . وقع منه األمر أو لم يقع 

وهذه اجعلها  وقع الكفر من العبد ومات عليه علمنا أن اهللا عز وجل كره إيمان هذا العبد ، أما قبل ذلك فإننا ال نعلمه
  .قاعدة عندك R هذه األمور 	ها 

  -:فا�حبيب Ôبيبان  ، بيبا�حْ :  اللفظ ا�اسع والع(ون
، فقو� ) ُحّبب إ§w من اÉنيا النساء والطيب وُجعلت ُقّرة عي¬ ¾ الصالة (:  �، وهذا كما R قو�  كوè قدري Ôبيب /  .
  .، هذا Èبيب كو� قدري وا�حبËب هو اهللا تبارك وتعا�  )حبب إ§ من اÉنيا النساء والطيب (:  �
ُْكمْ  �: ، فهو كما R قول اهللا عز وجل  اÉي¬ ال(� ا�حبيب /  � َsَِحَبَّب إ wََوَزيََّنهُ  ِإليَمانَ ا َولَِكَنّ اهللا  Rِ ُْقلُوبُِكم�   ،

وأحبه وحببه إ� أوnائه وجعله دينًا çم ، وTلك �ا جاء  فهذا ا>حبيب Èبيب دي� öÙ ، فاهللا سبحانه وتعا� أمر بذلك
 Àا� �هذا ج·يل أتاكم يعلمكم أمر : قال بعد هذا  �وسأ� عن اإلسالم واإليمان واإلحسان وأجابه ا�À  �ج·يل إ

  . دينكم 
  -: فا�فضيل من حيث هذا ا�قسيم تفضيالن،  ضيلا�فْ :  اللفظ ا4الثون

  �: ، هو كما R قول اهللا جل وعال  لكوè القدريا ا�فضيل /  .
َ
Tَ َل َنْعَضُكْم ْزقِ َنْعٍض Rِ  َواهللاßَ فََضّ ، إذا نظرت إ�   �الِرّ

هذه اآلية وجدت أن هذه اآلية إنما � R ا>فضيل الكو� القدري ، فاهللا جل وعال هو اTي يأمر كونا وقدرا بزيادة رزق 
َل اهللاßَ بِهِ  �: وعال جعل ا>فضيل ب[ العباد ، وهكذا قول اهللا عز وجل فالن أو بنقصه ، فاهللا جل   َيَتَمَنّْوا َما فََضّ

َ
 َوال

 َنْعَضُكْم 
َ
Tَ  ا حق من ا�}اث والرجل � حقه من ا�}اث ، وليس للمرأة أن تتم« ما فضل اهللا به الرجل  � َنْعٍضç فا�رأة ،

، يتب[ لك  �كون \ ا�صف من الرجل كما هو مقرر R كتاب اهللا وÕ سنة رسو� عليها فتتم« أن تكون مثله ال أن ت
 R بهذا أن من يقول بأنه ال بد من جعل ا�رأة مساوية للرجل قد تم« ما فضل اهللا به الرجال \ النساء ، وهذا كما سمعت

  .ري وليس تفضيال دينيا Ùعيا هذه اآلية قد نُ� عنه ، فا>فضيل R هذه اآلية إنما هو تفضيل كو� قد
  �: ، فهو كما R قول اهللا عز وجل  اÉي¬ ال(� ا�فضيل /  �

َ
Tَ َنا َنْعَضُهْم

ْ
ل َك الُرُّسُل فََضّ

ْ
وcما R قول اهللا  ،�  َنْعٍض  تِل

َنا �: حل وعال 
ْ
ل  َنْعَض  َولََقْد فََضّ

َ
Tَ kَّ

ق بال�  �َنْعٍض  ا¥َّبِيِ
Ë
  .ع واzين ، فهذا تفضيل متعل

 :  اللفظ اuادي واhالثون
ْ
  -:  فالرفع R كتاب اهللا عز وجل نوoن،  عالرف

  .، هو ما ~ن متعلقه األمر الكو� القدري، وهذا سيأÉ � مزيد بيان R اuلقة القادمة بإذن اهللافالرفع الكوè القدري /  .
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  )�O(اdلقة 
  -:وذكرنا أن الرفع  الرفعظ انتهينا R ا�حا¿ة السابقة إ� ال´م R لف

  . ونكمل R هذه اuلقة ما يتعلق بهما     ورفع دي¬ �é  /  �                 كوè قدري رفع /  .

 ُسْخرِ َنْعُضُهم  َدرََجاٍت sََِتِّخذَ َنْعٍض  َوَرَفْعَنا َنْعَضُهْم فَْوَق �:هو كما R قو� تعا� :  الكوè القدري فالرفع /  .
ً
 َنْعضا

ً
 � ّيا

  فالرفع هنا متعلق باGلق واإل�اد � اهللا اxي رفع السموات بغ� عمد ترونها ����وcقو� 
َم َدرََجاٍت   �: فهو كقول اهللا :الرفع اÉي¬ ال(� وأما /  � 

ْ
ِعل

ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

َّ
xِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوا

َّ
xا ßَقو�  � يَْرفَِع اهللا R ماcو

 �َك ال�: تعا
ْ
 تِل

َ
Tَ َنا َنْعَضُهْم

ْ
ل ن  ُرُّسُل فََضّ نُْهم َمّ مَ َنْعٍض ِمّ

َّ
*َ  �  فهذا رفع دي� öÙ  � َوَرَفَع َنْعَضُهْم َدرََجاٍت اهللا

  انتقل بعد هذا إ� لفظ آخر وهو
  : فا�كريم ¾ كتاب اهللا تعاj نو;ن ا�كريم:  اللفظ ا4ا� وا4الثون

َناُهمْ � : اهللا سبحانه وتعا�  كما R قول: كوè قدري تكريم  /  .
ْ
ْمَنا بَِ¬ آَدَم وÒَََل َ�ِّ  َولََقْد َكَرّ

ْ
َناُهمْ  ِ¾ ال

ْ
َْحِر َوَرَزق ْFِمنَ  َوا 

يَِّباِت    الَطّ
ً

ْن َخلَْقَنا َيْفِضيال  َكثٍِ� ِمَمّ
َ
Tَ َناُهْم

ْ
ل ا اِإلنَساُن  � :، وقو� تعا� � َوفََضّ َمّ

َ
َمُه َفَيُقوُل ُه َربُّ  إَِذا َما اْنَتالهُ فَأ َرَمُه َوَغَعّ

ْ
ك
َ
فَأ

َرَمنِ 
ْ
ك
َ
فهذا ا>كريم ال يقت� ¨بًة للمكرم وال يقت� رفعة � وال يقت� رضا عنه فجنس ب� آدم ،   �)�.( َرÁِّ أ

جل  ؛ لكن منهم ا�هان ا�ه[ ال�فر اuق} ومنهم من أكرمه ربه جل وعال باإليمان ، يقول اهللا مكرمون بهذا االعتبار
ُ  � :وعال 

َ
S َفَما ßَرِمٍ ِمْن  َوَمْن يُِهِن اهللا

ْ
ْمَنا بَِ¬  َولََقدْ �  : أال يتعارض هذا مع قول اهللا عز وجل : ، فقد يقول قائل  � ُمك َكَرّ

ق هذا �ء آخر فهذا ا>كريم R قو� : ؟ ، فنقول  � آَدمَ 
é
ق هذا �ء ومتعل

é
ْمَنا بَِ¬  �: أن متعل إنما هو  �  آَدمَ َولََقْد َكَرّ

 �: تكريم كو� قدري ، وأما ا>كريم R اآلية األخرى فهو تكريم دي� öÙ ف�ول بهذا اإلش�ل ، فقو� جل وعال 
ْمَنا بَِ¬ آَدمَ  ، واقع �5 آدم 	هم واهللا جل وعال فضله \ كث} Ìن خلَق تفضيال ، فهو يفهمون اGطاب ويرّدون  � َولََقْد َكَرّ

ا اِإلنَساُن  �: ويعقلون ïالف غ}هم ، وقول اهللا جل وعال  ا�واب َمّ
َ
َرَمهُ َرُبُّه  إَِذا َما اْنَتالهُ فَأ

ْ
ك
َ
 �: هو من جنس قو�  � فَأ

ْمَنا بَِ¬ آَدمَ    .أي أنه من ا>كريم الكو� القدري  �  َولََقْد َكَرّ
    ما هو دي¬ �é ومنه /  �    هو كوè قدري ما  /  .: ، فاإليتاء منه  اإليتاءوهذا كما تقدم معنا R لفظ  

فإذا آ� اهللا عبدا من عباده أمرا من أمور اzنيا ، فهذا ال يع� رضا اهللا عنه ؛ ألن اهللا يعطي من اzنيا من ßب ومن ال 
ا اإلِ  � :ßب ولكنه ال يعطي اzين إال من ßب ؛ وçذا )د اهللا جل وعال R هذه اآلية يقول  َمّ

َ
ُه  إَِذا َما اْنَتالهُ نَساُن فَأ َرُبّ

َرَمهُ 
ْ
ك
َ
، جعل من إكرامه بإعطائه ا�ال جعله من االبتالء فأكرمه ونعمه فيقول رí أكرمن يظن هذا ا�سك[ أن اهللا �ا  � فَأ

ا �: أكرمه راض عنه فهو فهم هذا ، واآلخر يقول اهللا عز وجل  wم
َ
هُ َفَقَدَر َعلَْيهِ  وَأ

َ
  رِْزقَُه َفَيُقوُل َرÁِّ  إَِذا َما اْنَتال

َ
،   �َهانَنِ أ

أي ليس األمر كما تظنون  � : B �: اهللا عز وجل قال ، فيظن أن منعه وعدم إعطائه وا>ضييق عليه يدل \ إهانة اهللا � 
ْمَنا بَِ¬ آَدمَ َولَ  �: ، فليس إعطاؤنا دnًال رضانا عن العبد وليس منعنا دnًال \ ُسخطنا \ العبد ، فقو� جل وعال   َقْد َكَرّ

ا� : ، وقو�  � َمّ
َ
َسانا فَأ

ْ
ن ِ
ْ

ُ إل هُ َرُبّهُ ;
َ

،  فهذا من ا>كريم الكو� القدري وليس من ا>كريم اzي� ال�ö ، � إَِذا َما اْنَتال
  .فا>كريم اzي� ال�ö ال ßْصل عليه وال ينا� إال من ~ن مؤمنا باهللا وبرسو� 

:  ، قال )  ال تزال طائفة من أم� يقاتلون T اdق ظاهرين إj يوم القيامة ( : �هو كقو� :  ¬ ال(�اÉي ا�كريم /  �
،  )ال ، إن بعضكم T بعض أمراء تكرمة اهللا �ذه األمة: في¿ل عيª ابن مريم فيقول أم�هم تعال فصّل ¥ا ، فيقول (

، هذا ا>كريم اzي� ال�ö كما سبق ال ينال إال بطاعة اهللا عز  �مد واTي كّرم وجه ¨: وcما R قول سلمة بن األكوع 
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وجل ال ينال بمعصيته ليس إعطاء ا�ال دnًال عليه أبًدا ، وليس وجود ا�اه دnًال عليه وليس ك0ة الوz دnًال عليه ، 
  . ة فليست هذه األمور دnًال \ تكريم اهللا عز وجل للعبد الكرامة اzينية ال�عي

  : فا��يف نو;ن ا��يف:  اللفظ ا4الث وا4الثون
َناهُ بَْيَنُهْم  �: ، اTي متعلقه األمر الكو� القدري ، هو كما R قول اهللا جل وعال  القدري الكوè ا��يف /  .

ْ
ف َّIَ َولََقْد

َب 
َ
ُروا فَأ

ّ
َك sِ  ُ0َََذّ

ْ
ك
َ
وسقنا السحاب ، أي أمطرنا هذه األرض دون هذه : ( Òه اهللا تعاjيقول ابن كث� ر،   �ُكُفوراً  ا¥َّاِس إِالأ

وال» وراءها لم ي©ل فيها قطرة ، يمر \ األرض ويتعداها ويتجاوزها إ� األرض األخرى فيُمطرها ويكفيها و�علها غدقًا 
ا R قول اهللا جل وعال R ، وهو كم ت�يف كوè قدريفهذا ،  )من ماء و� R ذلك اuجة ا5الغة واuكمة القاطعة 

  � :ا�نافق[ 
َ

 (: R دoئه  �، فْ�ف اهللا جل وعال لقلوب هؤالء هو ْ�ف كو� قدري ، ومثله قو�   �اهللاَ� قُلُوَبُهمْ Iََف
  .يفاهللا جل وعال م�ف القلوب وت�يفه ت�يف كو� قدر،  ) يا م�rف القلوب

َاهُ قُْرآنًا َعَربًِيّا  �: ه األمر اzي� ال�ö ، فهو كقول اهللا جل وعال اTي متعلق ال(� اÉي¬ ا��يف /  �
ْ
نَز¥

َ
َذلَِك أ

َ
َو{

َنا فِيهِ 
ْ
ف َّIَُهْم َفَتُّقونَ ِمَن  َو

وَِقيِد لََعلَّ
ْ
ْو ßُِْدُث  ال

َ
ًراأ

ْ
أتينا به \ أÚاء متعددة : ، فقو� وّ�فنا فيه من الوعيد ، أي  � لَُهْم ِذك

ُهْم َفَتُّقونَ � : لفة ، فاهللا عز وجل ّ�ف R هذا القرآن من الوعيد وألوان ëت
ْو êُِْدُث  لََعلَّ

َ
ًرا أ

ْ
، فهذا ا>�يف إذن  � لَُهْم ِذك

ا ، وTا قال  ا قدري! ُهْم َفَتُّقونَ  �: ت�يف دي� öÙ وليس هو ت�يًفا كوني!
ْو êُِْدُث  لََعلَّ

َ
ًرا أ

ْ
ßُدث ، أهل اإليمان  � لَُهْم ِذك

 :   çم هذا ا>�يف تقوى وذكرى ، وأما أهل الكفر وا�فاق فال ßُدث çم �ٌء من ذلك ، و نما يقول كما قال من سبقهم 
�  

ً
ِصيال

َ
َتتََبَها فَِ:َ ُيْم2َ َعلَْيِه بُْكَرةً وَأ

ْ
لkَِ اك َوّ

َ
َساِطُ� األ

َ
ِ  : � ، واهللا عز وجل يقول �ا ذكر اآليات قال � أ  َذلَِك ل

َ
َمْن َخاف

 وَِقيدِ 
َ

   . �  َمَقاóِ وََخاف
  : فا�فصيل نو;ن ا�فصيل اللفظ الرابع وا4الثون

ْيَل َوا¥ََّهاَر آيَتkَِْ َفَمَحْونَا �: ، هو كقول اهللا جل وعال  الكوè القدري ا�فصيل /  .
َنا اللَّ

ْ
َناآيََة  وََجَعل

ْ
ْيِل وََجَعل

ا¥ََّهاِر آيََة  اللَّ
ةً   فَْضالً  ُمْبِ�َ

ْ
ن  ِ�َْبَتُغوا ُّكمْ ِمّ

ِ ب َِساَب َعَدَد  و>علموا َرّ
ْ
dوَا kَِن َناهُ َيْفِصيالً َوُ�َّ  الِسّ

ْ
ل ٍء فََصّ ْ َ̀

 :  ، وcما R قول اهللا عز وجل   �

هو اxي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل �علموا عدد السk واdساب ما خلق اهللا ذلك إال باdق نفصل  �
يقول الشيخ عبد ، اuديث هنا عن اآليات الكونية ، فا>فصيل يراد به ا>فصيل الكو� القدري   �اآليات لقوم يعلمون

Òتفس�ه نالر ¾ jه اهللا تعاÒالسعدي ر Iال» � : �ا قّرر ربوبيته و إالهيته ذكر األدلة العقلية األفقية ، يع� : ( بن نا
و\ كما� R أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسموات واألرض و³يع ما خلق فيهما من  R اآلفاق ، اzالة \ ذلك

، وأخ· أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون ، فالعلم يهدي إ� معرفة اzاللة فيها وcيفية  تسائر أصناف ا�خلوقا
  ) . استنباط اzالئل \ أقرب وجه 

ْيَل َوا¥ََّهاَر آَيَتkَِْ � : إذن اآليات R قول اهللا جل وعال  
َنا اللَّ

ْ
 َو7َُّ  �: إ� قو�   �وََجَعل

ً
َناهُ َيْفِصيال

ْ
ل ٍء فََصّ ْ َ̀

، أقول   �
ْمَس  �: ، وcذلك R قو� جل وعال  ا>فصيل R هذه اآلية هو تفصيل كو� قدري ِي َجَعَل الَشّ

َّ
xَقَمَر نُوًراوِضَياء  ُهَو ا

ْ
َال � � 

يَاِت لَِقْوٍم َفْعلَُمونَ ُففَ  �: إ� قو� 
ْ

ُل اآل   .   �ِصّ
ال  َوَما لَُكمْ  �: ، فهو كما R قول اهللا عز وجل  اÉي¬ ال(� ا�فصيل /  �

َ
ا ُذكِرَ أ ُكلُوا ِمَمّ

ْ
َل  اهللاrَ َعلَْيِه َوقَدْ اْسُم  تَأ  فََصّ

ٍم ُهًدى َورÒًََْة لَِقْومٍ َولََقْد ِجْئنَ � : ، وcما R قو� جل وعال  �;ْلَُكْم َما َحَرَّم َعلَْيُكم
ْ
 ِعل

َ
Tَ َُناه

ْ
ل    �يُْؤِمُنونَ  اُهْم بِِكَتاٍب فََصّ

وجدنا كتاب اهللا جل وعال قد   �فهذا ا>فصيل هو تفصيل دي� öÙ ، وÚن إذا تدبرنا كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� 
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Rِ  َما فََرّْطَنا� : R كتابه وأبانه كما R قو� عز وجل لم يبِق شيئا إال وقد ذكره اهللا جل وعال  لفُصلت آياته ، وهذا ا>فصي
ِكَتاِب 

ْ
ءٍ ِمْن  ال ْ َ̀

، ثم إن اهللا عز جل قد أبان هذا بيانا ¨كما ال لبْس فيه وال غموض وال إلغاز وال أحاW و نما ذكرها  � 
ِر َفَهْل َولَقَ : � اهللا جل وعال nعقلها ا�اس ، كما قال جل وعال R كتابه R آيات كث}ة 

ْ
ك ُقْرآَن لِِثّ

ْ
نَا ال ْ كِرٍ ِمن  ْد يََ�ّ َدّ ، �  ُمّ

فاهللا جل وعال فّصل هذا الكتاب تفصيال لg أحد £يث ال يلتبس عليه و£يث ال تتشعب به األهواء وال تف9ق به السبل 
 �هذا ا>فصيل وأبانه عنده ، ومن وال ¥تلف عليه ا�ناهج ؛ لكن من عباد اهللا عز وجل من شاء اهللا تعا� هدايته فهداه إ

ا�اس من أضله اهللا \ علم فتجده يعارض هذا ا>فصيل ويقدح فيه ويطعن فيه ، و ال فهذا القرآن قد فّصل اهللا جل 
وعال آياته فما من حرام إال وبينه عز وجل وما من حالل إال وبينه اهللا تعا� وما من طيب إال وبينه وما من خبيث إال 

هللا جل وعال جاء R هذه اآليات بالقواعد الÃية ال» يعرفها � أحد وجاء بالقواعد ا>فصيلية ال» يعلمها العباد وبينه ، فا
، وحينما ®د R كتاب اهللا عز وجل آيات lملة فإنه ال يمكن أن يكون هذا اإل³ال دائما ، و نما البد أن يأÉ ما يفصل 

َل إsهم � : � عز وجل قد أحا�ا \ سنة نبيه هذا اإل³ال ويبينه ، وçذا وجدنا اهللا rللناس ما نُز kب�ك sكتاب أنز¥اه إ 
�  Àمد وا�نة ، فهذا  �، فا�uة وسنته الفعلية وسنته اإلقرارية فلله اnكر بسنته القوTيب[ �ا ما نزل اهللا عز وجل من ا

فهذه األلفاظ ال» ذكرناها وهناك غ}ها كث} � من  .ا>فصيل هو تفصيل دي� öÙ وليس تفصيال كونيا قدريا 
األلفاظ ال» تنقسم إ� كونية قدرية و � دينية Ùعية وذكرنا لكم R بداية اuديث عنها أن العلم بها مهم جدا لطالب 

  .العلم وïاصة من يتÃم R مسائل القضاء والقدر

  )%O(اdلقة 
ل من مسائل االعتقاد ، وتبّ[ �ا فيما مÁ أنه ما من مسألة من مسائل سبق ال´م فيما مÁ من ا�حا¿ات عن ³

  ... ، واnوم R هذه اuلقة نتناول  �االعتقاد إال ودnلها كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� 
  مصادر ا�ل	 عند أهل السنة واÖماعة

9اط أن يكون االستدالل Ùعيا R دالئله عند أهل السنة وا�ماعة هو اش دأساس منهج االستدالل \ مسائل االعتقا
فاzالئل ال بد أن تكون Ùعية ، واzالئل ال�عية � ما ~نت متل4 من ال�ع وما . كما يكون Ùعيا R مسائله 

  . �~نت متل4 من الوJ وهو كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� 
رفًا وال تقليًدا وال قانونًا وال أيé �ء \ كتاب اهللا و\ سنة أهل السنة وا�ماعة لم يقّدموا رأيا ولم يقّدموا oدة وال ع

ُموا َنkَْ � : ، فاهللا جل وعال يقول  �رسو�   ُيَقِدّ
َ

ِيَن آََمُنوا ال
َّ

xَها ا ُفّ
َ
، ولّما لم يقّدم أهل السنة شيئًا من  � هللاrَ َوَرُسوSِِ ايََدِي  يَا ك

سخة ، فعقيدة أّوçم كعقيدة آخرهم ال تتغّ} وال تتبّدل وليس فيها اضطراب وال ذلك \ الوحي[ ~نت عقيدتهم ثابتة ورا
 اهللاrَ لَوََجُدوا فِيهِ  ِمْن ِعْنِد َلْ�ِ  �َلَْو oَنَ و� : اختالف ؛ ألن االضطراب واالختالف دnل ا>ناقض واهللا جل وعال يقول 

، اضطربت واختلفت  �)عل دnلها كتاب اهللا تعا� وسنة رسو�  ، وا�ناهج األخرى وا�ذاهب ال» لم  �َكثِ�ًا اْختِالفًا
وتفرقت إ� فَرق عديدة وصاروا شيًعا � حزب بما zيهم فرحون ، أما أهل السنة وا�ماعة فعقيدتهم واحدة ألنها � اzين 

والسالم من أّول نÀّ ورسول إ� آخر اTي بعث اهللا تبارك وتعا� به أنبياءه عليهم الصالة والسالم ، فاألنبياء عليهم الصالة 
دينهم واحد وعقيدتهم واحدة و§هم يدعون إ� �ء واحد ، هذا الÏء اTي يدعون إnه هو  �نÀّ ورسول وهو ¨مد 

عبادة اهللا تبارك وتعا� وحده و خالصها هللا عز وجل ، وçذا رأينا السلف أهل السنة وا�ماعة أهل اuديث إ� ع�نا هذا 
لّما ذكر اختالف الطوائف واختالف الفَرق ، وأخ· أن هذه  �\ ما عليه األنبياء عليهم الصالة والسالم ، فا�À وهم 
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الحظ مå جواب  -ومن � يا رسول اهللا ؟ : ، قيل  " *ها ¾ ا¥ار إال واحدة: " األمة ستف9ق \ ثالث وسبع[ فرقة ، قال 
 Àا��  Àجوابه  �لم يذكر ا� R وهو–أسماء و نما ذكر وصًفا " : µوم وأصحاnمن " من ~ن \ مثل ما أنا عليه ا gف ،

 Àن \ ِمثل ما عليه ا�~�  ôا حçها من خذüوأصحابه فهو من الطائفة ا�اجية وهو من الطائفة ا�نصورة ال» ال ي
، وهذا هو اTي أمر اهللا  �كتاب اهللا تعا� وسنة رسو�  يأÉ أمر اهللا تبارك وتعا� ، أهل السنة وا�ماعة اعتمدوا األصل[

ُْكم� : عز جل به فاهللا جل وعال يقول َsِنِزَل إ
ُ
 َما أ

ْ
ن  اتَّبُِعوا ُّكمْ ِمّ

ِ ب ، فأمرنا اهللا تبارك وتعا� باتباع ما أنزل ، واتباع ما   �َرّ
R ليس مقصوًرا \ �ء دون �ء ، و نما هو �األمور 	ها ومن أعظمها العقائد ، ويقول اهللا جل  أنز� اهللا تبارك وتعا

ةُ  �: وعال  َ�َِ
ْ
ْن يَُكوَن لَُهُم ا»

َ
ْمراً أ

َ
ُ أ

ُ
Sَوَرُسو ßَاهللا ñَََن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا قoَ ْمرِِهْم َوَمنْ ِمْن  َوَما

َ
ُ َفَقْد َفْعِص  أ

َ
Sَوَرُسو wَاهللا

 
ً
َّك ال يُْؤِمُنونَ  �: جل وعال ، ويقول �َضَلّ َضالالً ُمبِينا

ِ ُموَك فِيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ُعَمّ ال َ�ُِدواَحôَّ  فَال َوَرب
ّ
نُفِسِهْم َحرًَجا êُ  Rَِِك

َ
أ

ُموا
ّ
ا قََضْيَت َويَُسلِ واألخالق وغ}ها 	ها �ب أن تكون مستندة إ� كتاب اهللا  تفالعقائد واألح�م وا�عامال ،�تَْسلِيًما ِمَمّ

، والعقيدة أمر من األمور ال» ال ينبâ للناس أن يتساهلوا R شأنها وأن يتهاونوا بها ؛ ألنه بها  �عا� و � سنة رسو� ت
 Àرج منه ، يقول ا�Hُ اإلسالم وبفسادها أو فقدانها R أمرت أن أقاتل ا¥اس ح� يشهدوا أن ال � إال اهللا  (:  �يُدخل

 فال  �ليم هللا عز وجل ولرسو� ، والتس ) وأ� رسول اهللا
ً
 ينبâ أن يكون التسليم تسليما مطلقا

ً
ينبâ أن يكون مطلقا
َفُتْؤِمُنوَن � : يؤمن اإلنسان ببعض ويكفر ببعض ، يقول اهللا جل وعال R شأن اnهود 

َ
ِكَتاِب أ

ْ
 َوتَْكُفُروَن بَِبْعٍض  بَِبْعِض ال

ِ  �: ، ويقول  � ِيَن يَْكُفُروَن ب
َّ

xَوُرُسلِهِ إَِنّ ا rَاهللا َkْْن ُفَفِرّقُوا َن
َ
َِك ُهُم  نُْؤِمُن بَِبْعٍض َوَيُقولُوَن  اهللاrَ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن أ

ْو.َ
ُ
أ

ا ²َفُِروَن َحًقّ
ْ
، فاإليمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه هذا كفر ، والقول بأن العقائد ال يصح أن يكون مستندها   �ال

R العقائد فكيف يكون  �لم نأخذ بكتاب اهللا وسنة رسو� د وهو قول أهل الضالل ، فإذا كنّا الكتاب والسنة ، قول فاس
العقل الصحيح و الفطرة السليمة  -، فالعقائد مستندها ا�ص ال�ö ، العقل والفطرة  التسليم ؟ وcيف يكون اإليمان ؟

�ع ، فال يمكن أن يتعارض £ال من األحوال ال يمكن £ال من األحوال أن تتعارض مع ال -من األهواء والشبهات 
دnل نق� ودnل عق� ، و كما أنه يستحيل أن يتعارض دnالن نقلّيان فكذلك يستحيل أن يتعارض دnل نق� مع دnل 

م عقله للنص وجدت عقله ال Hالف ا�ص اTي آمن به ، وأما من ~ن عنده 
ّ
عق� ، بل العقل وا�قل متفقان وçذا من سل

ارتياب وشّك فإنك )د عقله يفتح � أبوابًا كث}ة من اGياالت ومن األمور ا�ستحيلة ، فأهل السنة وا�ماعة أْقَملوا 
R ا�سائل واzالئل ، فا�سائل ال» � مسائل االعتقاد يستدل عليها باzالئل وهذه اzالئل �ب  �كتاب اهللا وسنة رسو� 

من اهللا : ( يقول اإلمام �مد بن شهاب الزهري رÒه اهللا تعاj،  �عا� وسنة رسو� أن تكون مأخوذة من كتاب اهللا ت
نة عندنا آثار رسول اهللا : ( ويقول اإلمام أÒد بن حنبل رÒه اهللا تعاj، ) الرسالة ومن الرسول ا5الغ وعلينا التسليم  �الس

نة قياس وال تüُب çا األمثال وال تُدرك بال � �  ) .عقول وال األهواء إنما � االتباع وترك اçوى وليس R الس
نة، ويقول ابن س}ين رºه اهللا �نة وهذه � طريقة أهل الس �، )~نوا يرون أنهم \ الطريق ما ~نوا \ األثر : ( هذه � الس

\ األثر، فما داموا  ما ~نوا) الطريق ا�ستقيم ( أنهم يرون أنهم ال يزالون \ الطريق وهو ا�هج الصادق : يع� 
ويقول . خرجوا عن هذه ا�ادة إ� طرق ِمْعوّجة  -مô ما ترcوا األثر  -مستمسك[ باألثر فهم \ ا�ادة ومô ما ترcوها 

�ليس R االعتقاد 	ه من صفات اهللا تعا� وأسمائه إال ما جاء منصوًصا من كتاب اهللا أو : ( ابن عبد ال· رºه اهللا تعا
: ، يع�) أو أ³عت األمة عليه، وما جاء من أخبار اآلحاد R ذلك 	ه أو Úوه يسلم � وال يناظر فيه  �ن رسول اهللا صحé ع

 Àاال للمخاصمة والرد ، بل �ب أي يسلم للنlاال للمناظرة وl ذلك ، وأهل السنة وا�ماعة ال يفّرقون كما  �ال �عل
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 يُستدل عليه بالعقل وبعًضا يُستدل عليه با�قل ، بل هم �علون ا�ميع يفّرق غ}هم R مسائل االعتقاد فيجعل
ً
ون بعضا

من بابٍة واحدة و� االستدالل \ مسائل االعتقاد 	ها با�قل ، وال يع� هذا ال´م أن العقل معّطل ال يمكن أن يدرك 
العقل أمرا ما ، طلبنا عليه شاهدين من كتاب  شيئا ، ال ، بالعقل ويمكن أن يثبت بعض األمور لكنه ال يستقل فإذا أثبت

 . �كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� : فا�قصود أن مصادر ا>ل< عند أهل السنة وا�ماعة ، هما  ، �اهللا وسنة رسو� 

  )'P(اdلقة 
  .  فهذه � اuلقة األخ}ة من حلقات مقرر ا>وحيد لطالب ا�ستوى اhالث بكلية ال�يعة 

مصدر ا>ل< عند أهل السنة : R اuلقة ا�اضية R بيان مصدر ا>ل< عند أهل السنة وا�ماعة وقلنا بأن  سبق ال´م
  . �هو كتاب اهللا تعا� وسنة رسو� وا�ماعة 

مع \ ضاللة ؛ ألن اهللا عز وجل يقول  
  �: وهذه األمة ال يمكن £ال من األحوال أن )ُ

ْ
ك ّxَِا ا

ْ
¥ ُْن نََزّ َæ إِنَّا ُ

َ
S َر َو�ِنَّا

َافُِظونَ 
َ
d �  جرuاú  ، تابه وسنة رسو�cعه وÙو �ما  �واuفظ يقت� عصمة األمة ³عاء من أن تَنُْسب إ� دين اهللا تعا

،  �لم يأذن به اهللا ، فإذا أ³عت األمة \ �ء علمنا أن األمة لم )تمع \ �ء Hالف كتاب اهللا وال Hالف سنة رسو� 
حق �ب اتباعها  �، وسنة رسول اهللا  �البد أن يكون بهذا اإل³اع مستند من كتاب اهللا تعا� ومن سنة رسو� و نما 
 Àِْهْم  � : هو ا�ب[ عن اهللا عز وجل وهو ا�بلغ عنه يقول اهللا عز وجل �وا�

َ
sَِل إ َ لِلَنّاِس َما نُِزّ ّkَُِب�َر ِ

ْ
ك ّxَِْك ا َsَِا إ

ْ
نَْز¥

َ
وَأ

 
ُرونَولََعلَّ

ّ
 ، وأهل  �فا�À  � ُهْم َفَتَفَك

ً
يُبّ[ للناس ما نُّزل إnهم من ربهم ، فأهل السنة وا�ماعة يعملون بالوحيَْ[ ³يعا

 Àوا بعضا ، كحال من يأخذ بالقرآن وي9ك سنة ا�cوهما ³يعا وربما أخذوا ببعض وترcفحال هذا  �الضالل ربما تر  ،
قل إن كنتم Ôبون اهللا فاتبعوê èببكم اهللا ويغفر لكم  �: زعم ذلك ألن اهللا عز وجل قال هو أنه لم يأخذ بالقرآن و ن

قل إن كنتم Ôبون  �فكيف سيّتبعه ؟   �فإذا ~ن يزعم أنه يأخذ بالقرآن وال يأخذ بسنة ا�À  � ذنبو{م واهللا غفور رحيم
èب اهللا وأنه من أ � اهللا فاتبعوß فإذا ~ن هذا يزعم أنه ، Àوهذا االتباع ال يكون إال  �هل اإليمان فعليه أن يتّبع ا�
 وآخرون زعموا أن ا�صوص إنما يستدل بها \ األح�م وأما العقائد فال �وز أن يستدل عليها بال�ائع.  �باتباع سنته  

ألعمال إال والبد أن يسبقه وهؤالء متناقضون ألنه ما من عمل من ا -ال �وز أن يُستدل عليها بال�ع بالسمع وا�قل  -
اعتقاد ؛ ألن عمل أهل اإلسالم البد � من نية ، وهذه ا�ية متضمنة لالعتقاد ، ال يمكن أن يكون عمل يراد به وجه اهللا 

 Àرد عن ا�ية ، يقول ا�l فهذا تفريق ب[ متماثالت ، وطوائف تقول نعمل بالسنة  ) إنما األعمال با¥يات (:  �وهو ،
  ط أن تكون السنة سنة متواترة  ال أن يكون خ·ها آحادلكن ب�

ما رواه ³اعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم \ الكذب وأسندوه إ� �ء ¨سوس ، فهذه :  وا�تواتر عند أهل ا�صطلح
،  وهؤالء ) صحيًحا  ال �وز �ا أن نستند R عقائدنا \ أخبار اآلحاد و� ما سوى ا�تواتر ولو ~ن اG·: ( الطوائف تقول 

ا�فرقة فرقوا R العمل ï· اآلحاد ب[ العمل واالعتقاد فقالوا بأن ما ~ن من باب االعتقاد فإنه ال �وز أن يستدل عليه 
ï· آحاد وما ~ن من باب العمل فيجوز أن يؤخذ ï· اآلحاد ، وهذا كما سبق قول باطل ألنه يلزم منه أن يكون هناك 

إما أن يعتقد ، اد ، وهذا أمر ال �وز للمسلم أن يعتقده ؛ ألنه � عمل من األعمال البد أن يسبقه اعتقاد عمل بال اعتق
  .إباحته ، و ما أن يعتقد كراهيته ، و ما أن يعتقد Èريمه ، و ما أن يعتقد استحبابه ، و ما أن يعتقد وجوبه 

�ح وعن سائر ا�فطرات اعتقادا منك بوجوب هذا فأنت اآلن تصوم R شهر رمضان تمسك عن األكل وال�ب وا�
 قال 

ً
أنا سأصوم لكن ال أعتقد وجوبه ، أنا سأص� لكن ال أعتقد وجوب الصالة ، أنا : الصيام عليك ، فلو أن إنسانا
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سأحج لكن ال أعتقد وجوب اuج، أنا سأترك Ùب اGمر لكن ال أعتقد حرمة Ùب اGمر، أنا سأترك الزنا لكن ال 
لو فعل مثل هذا ل�ن ~فًرا مع أنه ترك الزنا و ترك Ùب اGمر و أنه صام و أنه ص½ و أنه حج : د Èريم الزنا، نقولأعتق

 Àا قال ا�Tمن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ( : �لكن مع هذا ال يكون مؤمنًا، فالعمل ال بد من اعتقاد يسبقه ؛ و   
إذن ب[ مسائل االعتقاد ومسائل العمل R االستدالل تفرقة خاطئة وأخبار اآلحاد فاالعتقاد ال بد للعمل منه فا>فرقة 

  . �طريق öÙ صحيح مô ما صح اG· عن رسول اهللا 
وجب اعتقاد مقتضاه ووجب العمل بمقتضاه لكن الشأن R الصحة ، القصد أن ا>ْفرقة  �فإذا ثبت اG· عن رسول اهللا 
  فِْرقَةٍ  Vُِّ  ِمن َغَفرَ فَلَْوالَ  �: · اآلحاد مقبوٌل oًÙ قول اهللا جل وعال ال تنبÌ ، âا يدل \ أن خ

ْ
ُهوا ََتَفَقّ

ّ
sِ ْنُهْم َطائَِفٌة Rِ  ِمّ

ُهْم êََْذُرونَ 
ِْهْم لََعلَّ

َ
sِإ 

ْ
 قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا

ْ
يِن َوsُِنِذُروا ّÉِالكذب ومع ، ومعلوم أن الطائفة من ا�يش يمكن أن تتواطأ \  �ا 

ُهوافِْرقٍَة  Vُِّ ِمن  فَلَْوالَ َغَفرَ  �: ذلك قال اهللا جل وعال  ََتَفَقّ
ّ
sِ ْنُهْم َطائَِفٌة أن  �أرسل معاًذا إ� اnمن وأمره  �، وا�À  � ِمّ

 Àهم بأّول األمر وآخره وهو ا>وحيد ، فأمره ا�·H�  :) هم بأن عليهم أن يشهدوا أن ال � إال�Ï اهللا وأّن �مداً أن
ولم  
، ولم يقل أهل اnمن ولم يقل الصحابة )  رسول اهللا ، فإذا قالوا ذلك ، أمرهم بالصالة ، فإذا قالوا ذلك أمرهم بالزíة

 ال �وز لكم أن تعتقدوه ، بل ا�À  �يقل سيد هؤالء 	هم ¨مد 
ً
 واحدا

ً
أمر معاًذا أن يذهب إ� اnمن  �بأّن هذا خ·ا

لقامت عليهم  �فلو أن أهل اnمن ما قبلوا قول رسوُل رسوِل اهللا . \ أهل اnمن  �لك اuجة من رسول اهللا وÓنت بذ
 Àاالعتقاد ، كذلك ~ن ا� R جة بذلك ، وهذا األمر أمرuا�  �يرسل الرجل والرجل[ إ� ملوك العرب وغ}هم يدعوهم إ

مو �وتقوم بذلك حجة رسول اهللا  عبادة اهللا تعا� وحده و � ترك ال�ك والكفر
ّ
Ãال  نعليهم ، فلو ~ن كما يزعم ا�ت

 Àجة \ هؤالء ، وا�uاالعتقاد لََما قامت ا R لق أ³ع[ ، ومعلوم  �يقبل خ· اآلحادGأرسله اهللا عز وجل حجة \ ا
هؤالء األقوام يدعون غ}هم إ� دين أن : يدعو فالن وفالن من ا�اس إ� دينه ، يع�  �أن هذا اuجة وهو رسول اهللا 

 Àجة عليهم  �ا�uوهم آحاد ، ومع ذلك تقوم ا.  
  وقبول أهل السنة وا�ماعة ألحاديث اآلحاد ال يع� عندهم قبول خ· � أحد بل هم ال يقبلون إال 

ا R أحاديث العقائد أو أحاديث ، فإذا ~ن الراوي مقبول الرواية فال فْرق R قبول روايته ب[ كونه �ما صح عن رسول اهللا 
  : يقول اإلمام ¨مد بن إدريس الشافå رºه اهللاألح�م بل هو مقبول الرواية مطلًقا ، 

ث اhقة عن اhقة حô ينت� إ� رسول اهللا (   éلم أحفظ عن فقهاء : ( ويقول)  �فهو ثابت عن رسول اهللا  �إذا حد
  ) .واحد ا�سلم[ أنهم اختلفوا R تثبيت خ· ال

jه اهللا تعاÒد رÒًما : ها هنا إنسان يقول : ( سئل فقيل �  واإلمام أ
ْ
فعابه اإلمام ، ) إن اG· يوجب عمًال وال يوجب عل

  : وقال
  ) .ما أدري ما هذا (  

jه اهللا تعاÒه ( ويقول حافظ ا�غرب و�دثها اإلمام ابن عبد ال� ر	ذلك  R ما جاء من أخبار اآلحاد  
 �خ· الواحد العدل عن مثله مبلغا إ� رسول اهللا (  ويقول اإلمام ابن حزم عليه رÒة اهللا) Úوه يَُسلéم � وال يناظر فيه أو

تب[ لك بهذا أن أهل السنة وا�ماعة يأخذون ï· اآلحاد R ا�سائل العملية ) حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا
  . �هذا ال(ط أن يكون ثابتا عن رسول اهللا   ذا ال(ط؟ما هوا�سائل العلمية لكن ب�ط 
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