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  الشريط السادس عشر الشريط السادس عشر                   
 الحمد هلل رب العاالمين وولاا الصاالحينأ ودشاند دن ه إلاهللا إه ه وحادي ه شاريأ لاهللاأ ودشاند دن  

 محمدا عبدي ورسولهللا صلى ه عليهللا وعلى آلهللا وصحبهللا وسل َم تسليما كثيرا.
  نجيب على بعض األسئلة فيما يجتمع اإلخوة.

 األسئلة

حادي   ح  أ  هااا إن َصان فيهللا نَصٌّ بادخول الناار كقاتال الزبيار بان العاوام هل يجوز لعن م /1س

 أ إلى آخري؟1«بّشر قاتل ابن صفية بالنار»
 هاي المسألة مبنية على حكم اللعنأ وهل يجوز للمسلم دن يلعن دم ه؟ /ج

 واللعن:
 . ا  مَ ل  س  إما دن يكون لمسلمأ يعنا دن يلعن مسلٌم م   ❑
 . ا  رَ اف  وإما دن يلعن المسلم ك ❑

 فناتان مسألتان.
ولع ن المسلم اختلف فيهللا دهل العلم؛ هل يجوز لع ان المسالم الاار ارتكاب شايئا يساتحل باهللا اللعان دم 

 ه؟ على دقوال. 
ماان المساالمينأ فااال يجااوز دن يَلعَااَن  ن  ي  عَامننااا دنا اللعاان يجااوز دن يتوجااهللا للجاانس ه للم   والصحيي 

ل ما  معياناأ ولو كان  س  ل ٌم م  س  ونحو الأأ فاال  دو كان ظالما   دو كان كاابا   لَ عَ قد فعل كبيرة دو كان فَ م 
ل اَد مارة ليجوز دن ي لعََن المسلمأ واساتدلاوا علاى الاأ بقاول الصاحابة  رجال كاان يشارب الخمار وج 

ال تقولحوا » ملسو هيلع هللا ىلصفقاال  (لعنه هللا ما أكثحر محا يح ته بحه)ومرتينأ ثم لما دوتا بهللا بعد الأ قال دحدهم 
المسالم المعاين الاار يشارب الخمار ه ي لعان ماع  فدل هاا علاى دن    2«يب هللا ورسولههذا فإنه ي

علااى  لعاان الجاانس فَلَعَااَن فااا الخماار عشاارة؛ لعاان شاااربنا وساااقينا إلااى آخااريأ فاادل   ملسو هيلع هللا ىلصالنبااا  دن  
ه التفريل ما بين الجانس وماا باين المعاينأ وهااا مان مثال اتيااي التاا فاا هااا البااب   َّ  أاََل لَْعنَحة  

ينَ  يَسحه اْبحنه [أ  18﴾]هود:َعلَه الَظالهمه ََ َوعه و او  ََ حْن بَنهحس رهْسحَرائهيَل َعلَحه لهَسحانه  وا مه يَن َكفَحر  َن الَحذه ل عه

َ وَن  نَكحرع فَعَل حو   78َمْريََم ذَلهَك بهَما َعَصحْوا َوَكحان وا يَْعتَح [أ 79-78﴾]المائادة:(َكحان وا اَل يَتَنَحاَهْوَن َعحْن م 

ناهى عن المنكر من المسلمين ه ي لعن بعينيهللا وإنما قد ي لعن بوصفهللاأ وكالأ دشاباي هااي فالار ه يت
 لعنة الظالم ولعنة الكااب إلى آخري.

ي لعن الجانس  أفإنهللا ه يجوز لعن المعين؛ لكن قد ي لعن الصفة هاا النوع وهو لعن مسلم مسلما   ا  فإا
 .  ملسو هيلع هللا ىلصولعن رسولهللا  ألكما لَعن ه 

أينمحا لقيتمحوهن فحالعنوهن فحإن ن »فاا حقنان  ملسو هيلع هللا ىلصسياي العارياي وقاول النباا ومن الأ لعن الكا
ة مسالمة نَاي  عَ المار  ه يجاوز دن يلعان م   ن  ألأ هاا لعٌن للجنسأ والقاعدة منطبقاة علياهللا 3«ملعونات

يعنا لعن الجانس ه لعان المعيناةأ مثال « أينما لقيتموهن فالعنوهن»لكوننا كاسية عاريةأ فقولهللا 
 لخمر ولعن المرابا ودشباي الأ.لعن شارب ا

 فالعلما  اختلفوا فينا على قولين: كافرا   م  ل  س  دما المسألة الثانية وها لعن م  
 رضااهللا  ياار  لعاان الكااافر المعااين؛ ألن  از دن ي  وجاا :القححول األول الكااافر المعااين لاايس لااهللا حاال وع 

ل فا الكاافرأ فجااز عناد معنى اللعن طلب الطرد واإلبعاد من رحمة ه وهو متحق مصان؛ وألن  
 ملسو هيلع هللا ىلصالنباا  المسلم الكافر المعين كماا يلعان جانس الكفارةأ واساتدلوا لاالأ ديضاا باأن   ن  عَ ل  هؤه  دن يَ 

 4دقواما بعيننم من كفار قريش. نَ عَ لَ 

                                   
 (5580(/ المستدرك )681المسند ) 1

 (6780البخاري ) 2

 (8346(/ المستدرك )5753(/ ابن حبان )7083المسند ) 3

ب ْبااَن َ ْساا      ( اغياا م  اان حااد    240لماا راا  البخاااري ) 4  ِ ْنااَد اْلَبْياا ب  ملسو هيلع هللا ىلصَأن  الن بباا   ا ) َعْبااَد  َ  َاَأْ اا َ  ،َكاااَن ص َلاا عب  عب اٌب َلاا   َاَأب اا  َهْلاا
ارب َبنب  ف اَلن  َفَيَض     َعَ   َظْل ب   َ م د  إبَذا َسَجدَ  ،ه    ٌس  ْم لبَبْ ض  َأصُّك ْم َصجب ء  ببَسَ   َهز  ل  َفَنَظَ   ،َفاْنَبَ َ  َأْشَق  اْلَقْ مب َفَجاَء بب ب  إبْذ َقاَل َبْ ض 
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 لماا لعان دقواماا نازل  ملسو هيلع هللا ىلصوهو الصحيح دن  الكافر ديضا ه ي ل عَن  بعيناهللا؛ ألن النباا  :القول الثانس
ونَ فاا حقنام   ألقول ه  ْم َظحالهم  ْم فَحإهنَ   بَ   ْم أَْو ي عَحذّه حْن اأْلَْمحره َشحْسْو أَْو يَت حوَب َعلَحْي ه ََ لَحَك مه ﴾]آل لَحْي

انين ه يكوناون شافعا  وه شاندا  ياوم القياماةأ الل ع ا كاان ه يلعان؛ وألن   ملسو هيلع هللا ىلص[؛ وألناهللا 128عمران:

 يعنا من جرى اللعن على دلسنتنم. 
 ملسو هيلع هللا ىلصالنباا  السانة لام تاأي  باهللاأ فاإن   دن   -امتناع لعن الكافر المعين لىيعنا ع- وكالأ يدل عليهللا ديضا

ْن اأْلَْمحره َشحْسوْ   أللم يلعن كافرا بعينهللا إه هؤه  ونزل فينم قول ه  ََ لََك مه أ لنااا قاال طائفاة ﴾لَْي
 ناي اتية.بلعن الكافر المعين منسوخ  من العلما : إنا 

لشايطان دو لعان إبلايسأ وهااا ديضااا اختلاف فياهللا دهال العلام علااى ويلحال ببحا  لعان الكاافر لعاان ا
 قولين:
 َْع وَن   ألمننم من دجاز لعنهللا بعينهللا لقول ه : القول األول َ ونهحهه رهاَل رهنَاثاحا َورهْن يَح ْن  َْع وَن مه رهْن يَ

ا  َا ي َّ  117رهاَل َشْيَطاناا َمره اي فا لعان إبلايس وطاردي وما جا  فا اتي أ[118-117﴾]النسا :(لَعَنَه  

 .ألعن رحمة ه 
 نناى عان لعان  ملسو هيلع هللا ىلصالنباا  فاا الحادي  دن   : دنهللا ه ي ل عَن  إبليس وه الشيطان لما َصح  القول الثانس

اام فاا فوائادي و ياري بإساناد  5«  فإنحه يتعحاظموال تلعن»الشيطان دو عن لعن إبليس وقال  رواي تم 
فاا القاعادة الشارعية  اللعن عموماا   دن  فا للاعنأ وهاا متاجهللا فناا يدل على الننا عن ا :جيدأ قالوا

المسلم ه يلعن؛ ألنا اللعن مننا عنهللا المؤمن بعامةأ ومن دعظم ما يكون دثارا  للعان دن  الل عاان  دن  
 يوم القيامة. وه شنيدا   ه يكون شفيعا  

معينين؛ ولكن اإلمام دحمد مزيد بح  فيما جرى من لعن يزيدأ ولعن بعض ال والمسألة فينا ديضا  
 لما سئل عن حال يزيد قال: دليس هو الار فعل بأهل المدينة يوم الحرة ما فعلأ دليس هو كاا؟ 

 فقال لهللا: لم ه تلعنهللا؟ 
 .فقال: وهل رديي دباأ يلعن دحدا  

الل عان مان صافاي مان دوننام إاا كاان فاا  ترأ اللعن من صفاي األتقياا أ ودن   هاا يدل على دن  و
لا من يجوز لعنهللا عناد بعاض العلماا أ دماا لعان مان ه يساتحل اللعان فنااا يعاود علاى صااحبهللا؛ ح

يعنا من لَعََن من ه يستحل اللعن عادي اللعنة؛ يعنا الدعا  بالطرد واإلبعاد من رحمة ه علاى 
 الالعن والعياا باهلل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  

َفْي ب َاَأَنا َأْنظ    َاَضَ    َعَ   َظْل ب ب بَ  َحت   إبَذا َسَجَد الن بب ُّ  ْم  .َلْ  َكاَن لبا  َ ْنَ ا ٌ  ،اَل أ َغيعب   َشْيئا   ،ْيَن َكتب ال  َ  َبْ ض  يا َقااَل َفَجَ   ا ا َصْضاَ ك  َن َاِ  ب
ب  ،َعَ   َبْ ض    ِ ا ل   ٌد اَل َ ْ َفا   َرْأَسا    َاَرس  َما    ،َسااهب ام  َعَ ْياَ  ببق اَ ِْ   » َ  َرْأَسا   ُ ام  َقااَل َفَ َفا ،َفَطَ َحاْ  َعاْن َظْلا ب ب  ،َحت ا  َهاَءْْا   َفامب  .«ال  ل 
ْم  ،َُاَلَث َ   ات   ْم إبْذ َ َعاا َعَ اْيلب ْعَ َِ فبا  َذلباَ  اْلَبَ ادب   ْساَتَجاَبٌ   -َفَشاَّ  َعَ اْيلب َ  » : ُ ام  َسام   -َقااَل َاَكاان  ا   اَ ْاَن َأن  الاد  ام  َعَ ْياَ  بباَِبب  َهْلا  ،ال  ل 

ْقَبَ  ْبنب َأبب    َعْيط   ،َاأ َ ي َ  ْبنب َخَ ف   ،َااْلَ لبيدب ْبنب ع ْتَب َ  ،َاَشْيَبَ  ْبنب َرببيَ  َ  ،َعَ ْيَ  بب  ْتَبَ  ْبنب َرببيَ  َ اَ  ْظا   َقااَل َفَ ال ا ب   .«َاع  ااببَ  َفَ اْم َصْ َْ َاَعاد  الس 
سب  ببَيدب ب  ب َلَقْد َرَأْ    ال  ب َن َعد  رَ  ،َنْْ  ِ  (َ ْ َع  فب  اْلَق بيبب َق بيبب َبْدر   س  ل  

 (5184(/ ش ب اإلصمان )23141المسند ) 5
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يثَاق  ال ا ر دََخاَي  َّللا   تَعَالَ  .َوال م  ي ت هللا  َحلٌّ ن  آَدَم َوا را   ى م 

لَاة  وَ  م  ل  الن ااَر ج  خ  ل  ال َجن اةَأ َوَعاَدَد َمان  يَاد  خ  اَدة أ فَااَل ي اَزاد  ف اا َوقَد  َعل َم َّللا   تَعَالَى ف يَما لَم  يََزل  َعاَدَد َمان  يَاد  اح 
ن هللا .  اَل َأ ال عََدد  َوَه ي ن ق ص  م 

يثَاق  الَذهي  /قال  (.َواْلمه يَتههه َيقٌّ َم َوذ ّره ََ ْن آ َّ  تَعَالَه مه  أََخذَ   
يثَاق  )  منناا دو األكثار ه يااكرون مساألة  ( ي ا َكر  فا بعض كتاب العقائاد ه فاا كلا ناا؛ بال كثيار  اْلمه

  .الميثاق
؛ بال هاو مبحاو  فاا القَاَدر   أ والميثاق الاار دخااي ه تعاالى مان آدم واريتاهللا متاصال بمساألة القَاَدر 

أ والأ دن  الرواياي  هللا  ولالأ ه يستقل بحث   ؛ بل هو مرتبط بالقََدر  األحاديا  التاا وعن مسألة القََدر 
س ئل فايم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار ودن  النبا هللا فينا دنا الميثاق من آدم واريت   ا  فينا دخ  
لهَق له»فقال  ؟العمل  ونحو الأ.  6«اعملوا فكل ميسر لما خ 

ولايس فيناا تقريار لمساألة الميثااق فاا  ر  دَ الميثااق متصالة بالقَا ر  ك  فاألحادي  الصحيحة التا فينا ا  
؛ بل ها المراد بنا القََدر   دو لكونهللا حجة    يبيا   نفسهللا بكونهللا دمرا    .على العباد دون مسألة القََدر 
َّ  َوالْ ) قاالفجعاال مساألة الميثاااق مقدماة لبحثااهللا فاا القاادر؛  /ولاالأ الطحااور  يثَححاق  الَحذهي أََخححذَ    مه

ل  اْلَ نَحةَ   َْخ  ََ َمحْن يَح ََ َّ  تَعَحالَه فهيَمحا لَحْم يَحَدْل َعح َْ َعلهحَم  . َوقَح يَتهحهه َيحقٌّ َم َوذ ّره ََ حْن آ ََ َمحْن تَعَالَه مه ََ َوَعح
َ  َواَل ي نْ  ََ َ  فهس ذَلهَك اْلعَ ََةا  فَََل ي َدا ْملَةا َوايه ل  النَاَر    َْخ  ْنه .يَ ( فنااا العلام مااكور فاا دحاديا  ق ص  مه

 الميثاق. 
َرتَاٌب علاى معرفاة ماا جاا ي باهللا  هاا الميثاق من األمور الغيبية واهعتقاد؛ اعتقاد الأ موافلٌ  دو م 

 .السنة
مان آدم واريتاهللاأ وإنماا جاا  الاأ فاا  ألللميثااق الاار دخااي ه  رٌ ك اودما القرآن الكريم فليس فيهللا ا  

 دي  فا الصحيحين وفا  يرهما. من األحا عدد  
عليناا دربااب الف اَرق  المختلفاةأ فاال خاالف فاا دنا الميثااق  ل  ف اومسألة الميثاق من المساائل التاا يت  

 ؛ لكن كيف ي فَس ر؟ ا  د خ  
 يختلفون فيهللا كما سيأتا.

يَتهحقولهللا ) ا  فإا َم َوذ ّره ََ ْن آ َّ  تَعَالَه مه يثَاق  الَذهي أََخذَ    أ ودن  هااا جاا ي يٌ ثاب ا هللا  ( يعناا دن اهه َيحقٌّ َواْلمه
ا دخا الميثااق جعال الاارياة إلاى فاريقين: فريال  دبهللا األدلة الصحيحةأ ودننا نؤمن بالأأ ودن  ه  لم 

ب  ياة آدم مان ظناري كأمثاال  دفا الجنة وفريل فا النارأ ودن  الرا مضي حكمتاهللا فاا اساتخرار ارا
 وفريل فا النار. ل  فريل فا الجنةالا ر  وَجع  

اختلف فينا فَ مما يَ  -وها مسألة الميثاق-هاي المسألة  إاا تبين هاا األصل العظيم فإن   دهال العلام  م  ن 
واضحا  واحدا  ألهل السنة والجماعة وه لغيرهم؛ فما من فرقاة إه  جدًّا حتى إنأ ه تجد فينا قوه  

 ولنم دقوال مختلفة فا مسألة الميثاق. 
فاا مساألة الميثااق ماع اتفااقنم علاى حصاول اهساتخرار  لسنة والجماعة اختلفوا جدا  وكالأ دهل ا

 من ظنر آدم ودخا الميثاق عليهللا.
لَة فإن  بحثنا يكون فا مسائل: ك  ش   إاا تبين هاا اإلجمال فا هاي المسألة الم 

  األولى: المسألة 
يثَحاقَك ْم اَل قولاهللا سابحانهللا   فا القرآن بمعناى العناد الشاديد المؤكاد كماا فاا رَ ك  الميثاق ا   َورهْذ أََخحْذنَا مه

َماَوك مْ  َه حْن ن حو ع   د[أ وكما فا قولهللا 84﴾]البقرة:تَْسفهك وَن  ْنحَك َومه ْم َومه يثَحاقَ   حَن النَبهيّهحيَن مه َورهْذ أََخْذنَا مه

يثَاقاا َغلهي ْم مه ْن   يَسه اْبنه َمْريََم َوأََخْذنَا مه وَسه َوعه يَم َوم  [أ واتيااي فاا اكار 7﴾]األحزاب:ظااَورهْبَراهه
عة كثيرة   .الميثاق متنوا

حلَه  َمعَك حْم َيتَحه فاا ساورة يوساف   ألومعنى الميثاق هو العناد الشااديد المؤكااد ومناهللا قولاهللا  لَحْن أ ْرسه
ه  َّ ْن  د ون علياهللا رباناات   أل﴾؛ يعنا عندا شديدا مؤكادا من ه ت ْ ت ونه َمْوثهقاا مه  تشاندون علياهللا ه أشن 

                                   
 (78(/ ابن  اه  )2136(/ الت   ي )4694(/ أب   اا  )6901(/  س م )4945البخاري ) 6
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يلْ   َّ  َعلَه َما نَق ول  َوكه ْم قَاَل   [.66﴾]يوسف:لَتَأْت ونَنهس بههه رهاَل أَْن ي َياَط بهك ْم فَلََما آتَْو   َمْوثهقَ  

 :المسألة الثانية 
اساتخرر ارياة آدم  ألمن آدم معناي على ما جا  فا بعض األحادي : دن  ه  اَ دن  الميثاق الار د خ  

ل اام  ه ماان ظنااري؛  ااا فااينم  ألاسااتخرر صااورهمأ ودن  هاااا اهسااتخرار ألجاال ظنااور ع  اال  دخ  وألج 
 . ألالعند علينم بما يشاؤي ه 

ل  دهال العلام تاارَ  خ  ة  فاا بحا  الميثااق دليال واألحادي  فا هاا متعارضة متنوعة مختلفةأ لناا ي اد 
َم   ألوهاو قاول ه  -وهو ليس بادليل فاا المساألة-من القرآن على الأ  ََ حْن بَنهحس آ َورهْذ أََخحذَ َربكحَك مه

نَا أَْن تَق ول ححوا  َْ ْم أَلَْسححت  بهححَربّهك ْم قَححال وا بَلَححه َشحح ه حح ه ََه ْم َعلَححه أَنف سه ْم َوأَْشححَ  يَححتَ   ْم ذ ّره هه ححوره ححْن ظ    يَححْوَم مه

ْم (أَْو تَق ول وا رهنََما أَْشرَ 172اْلقهيَاَمةه رهنَا ك نَا َعْن َهذَا َغافهلهيَن  هه َه حْن بَْعح يَحةا مه ْن قَْبحل  َوك نَحا ذ ّره نَا مه َك آبَا  

ل وَن  ْبطه ع حونَ 173أَفَت ْ لهك نَا بهَما فَعََل اْلم  حْم يَْر ه ل  اْْليَاته َولَعَلَ   [أ 174-172﴾]األعاراف:(َوَكذَلهَك ن فَّصه

 ددلة هاا الميثاق.  فيجعلون هاي اتية ألجل اختالف األحادي  وتنوع العباراي فينا يجعلوننا من
هاا ليس بصحيحأ ودنا الميثاق الار دخاي ه مان آدم و اريتاهللا ه دليال علياهللا مان  وسيأتا بيان دن  

 القرآن.
واهختالف فينا كماا اكرناا واهضاطراب والشااوا كثيارأ  أاألحادي  تحتار إلى عناية وإلى جمع

الضاعيف دو المضاطرب دو المختلافأ  فلعلهللا دن ي جَمع  ماا َصاح  مان الاأ فاا الصاحيحين وي ط ارح
من العلما  دخل علاينم بعاض تلاأ األلفااظ فاا بعاض ولاالأ اضاطربي دقاوالنم فاا  كثيرا   مع دن  
  .المسألة

 هاا اكر سبب اهضطراب فا هاي المسألة العظيمة.
ا  يباأ واألخا من آدم واريتهللا على ما جا  فا األحادي  حل وصوابأ ودنا هاا الميثاق دمرٌ  ا  فإا

 بآية األعراف. جل مسألة القََدر  وألجل العند علينم وهاا العند دمر  يبا وليس متاصال  ألالميثاق 

 :المسألة الثالثة 
يَتَ  مْ  دن  آية األعراف التا اكرنا وها قولهللا  ْم ذ ّره هه ْن ظ   وره َم مه ََ ْن بَنهس آ ه يصاح  ﴾َورهْذ أََخذَ َربكَك مه

َم َرَدي  هنااا الطحاااور فااا قولااهللا )بنااا اهسااتدهل علااى مااا دَو   ََ ححْن آ َّ  تَعَححالَه مه يثَححاق  الَححذهي أََخححذَ    َواْلمه
يَتههه َيقٌّ   .(َوذ ّره

ل  اتثار اَ  كتابهللا والطحاور فا ش ك  إلى تفسير اتية بالميثاق الار دخاي ربنا مان آدم واريتاهللاأ  بَ هَ م 
فَس ا لَ عَ جَ فَ    عمار وحادي  ابان عبااس وحادي  عباد ه بان َرة  بماا جاا  فاا السانة مان حادياتية م 

حْن   أللقاول ه  ا  عمرو فا دن  الميثاق مأخواٌ من آدم واريتاهللا تفساير َم مه ََ حْن بَنهحس آ َورهْذ أََخحذَ َربكحَك مه
يَححتَ  مْ  ْم ذ ّره هه التفسااير الصااحيح هااو مااا جاا ي بااهللا الساانة ماان دن  آيااة األعااراف هاااي  قااال إنا ﴾ فظ   حوره

ََمَ  اق ودن قولهللا ر بالميثفس  ت   حْن بَنهحس آ َساب  ألن  آدم هاو السابب فَاا   ﴾َورهْذ أََخذَ َربكَك مه َر الم   وب  وهام بناك 
ححححْن   ألقااااال كمااااا آدم ولاااام ياااااكر آدم ألنااااهللا هااااو الس اااابَب   ححححْن س ححححََللَةع مه نَسححححاَن مه ه َْ َْ َخلَْقنَححححا ا َولَقَحححح

حححينع  َْ [أ ويعناااا باااالأ آدم علياااهللا الساااالم  12﴾]المؤمناااون:طه َخلَْقنَحححاك ْم ث حححَم َصحححَوْرنَاك ْم ث حححَم ق ْلنَحححا َولَقَححح

 [أ يعنا آدم عليهللا السالم.11﴾]األعراف:لهْلَمَلَئهَكةْ 

عنادأ هااي اتياة فاا دول بحثاهللا علاى ابن دباا العاز وألجل هاا المأخا من الطحاور اكر الشارح 
 .ن اتية دليال  من دهل العلم يوردو كثيرين جدا   الطحاور نفسهللا وألن   هاي المسألة ألجل دن  

َصنا ف  و  .عدد كثير من دهل العلم فيهللا نظر على هاي المسألةمن وهاا اهستدهل من الطحاور الم 
َورهْذ أََخذَ َربكحَك  فينا  ألودما اتية فليس فينا اكر الميثاق بل قال ه   يباأ فالميثاق كما اكرنا دمرٌ 

يَتَ    ْم ذ ّره هه ْن ظ   وره َم مه ََ ْن بَنهس آ ْم أَلَْست  بهَربّهك ْم قَحال وا بَلَحهمه ََه ْم َعلَه أَنف سه ه نااا الاار فاا ف ﴾ْم َوأَْشَ 
 :اتية

 .ه سبحانهللا دََخاَ من بنا آدم ولم يأخا من آدم دن   (1

 .-ظنر آدم-ودََخاَ من الظنور على صفة الجمع ولم يأخا من الظنر  (2

ََه ْم َعلَحه أَ بعضنم على بعاض   دَ نَ ودنهللا دش   (3 مْ َوأَْشحَ  ح ه فاا مساألة  ﴾ وهااا لايس موجاودا  نف سه
 .الميثاق
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  ﴾.بَلَه﴾ ودننم دجابوا بـ أَلَْست  بهَربّهك مْ ودن  هاا اهشناد هو متعلل بمسألة الربوبية   (4
 ام  علاى دن   أاتية ليس فيناا مساألة الميثااق : إن  ل ذا نقول مساألة الميثااق وجعلوهاا  نااوإنماا َدل ن 
 بوا علينا دشيا  ألجل دمور:ورت   على تلأ المسألة دليال  
  يَحتَ  مْ  ة شابن: دن الصيغة متاألولاألمر ْم ذ ّره هه حْن ظ   حوره َم مه ََ ْن بَنهس آ جاا   هللا  ودن ا ﴾َورهْذ أََخذَ َربكَك مه

اافلمااا جااا  هنااا ا   أر  ه ساابحانهللا دخارر اريااة آدم ماان ظنااري كنيئااة الاا   دن   فااا الساانة دلااةفاا األ  ر  ك 
خرار فجعلوا هاا تفسيرا  لناا كما اكري لكم من كالم الطحاور ومن كاالم كثيارين الظنر واهست

 من دهل العلم من السلف والخلف.
 مْ  قاال  هللا  جل الربط ما بين اتية وبين مساألة الميثااق دن األ :األمر الثانس ح ه ََه ْم َعلَحه أَنف سه ﴾ َوأَْشحَ 

ه  خرار علاى مااا جاا  فاا األحادياا  ودن  واإلشاناد معنااي الشاانادة وهااا يقتضاا دن يكااون اهسات
 خاطبنم ودننم ردوا عليهللا إلى آخري.

 وهااا صاريح فاا القاول دون أَلَْسحت  بهحَربّهك ْم قَحال وا بَلَحهباالقول   دجاابوي م  ن ا: هو دن  األمر الثالث ﴾
   يري.
ياة ليساي وات علاى مساألة الميثااقأ علاى مان اساتدل باتياة اشاتبنيهاي األمور  دن   :وال واب
ت ل اَف فياهللادَن  تفسير اتياة من آدم و اريتهللاأ وعلى مسألة الميثاق الار دخاي ه تعالى  دليال   علاى  اخ 

 قولين:
وجعلاوا  أمن ظنر آدم اريتاهللا إلاى آخاري رَ رَ خ  ه استَ  هو الار اكرنا من دن   :القول األول ❑

 وا بين هاا وهاا.ق  را  فَ فلم ي  أ لما جا  فا اتية واتية دليال   السنة تفسيرا  
ماان جميااع المااااهب والف ااَرق   : وهااو قااول جماعاااي كثياارة ماان دهاال العلاامالقححول الثححانسو ❑

 ه دخاا مان بناا آدم مان اتياة تفسايرها هاو:دن   قاالوا إن  ف من دهل العلام ديضاا  المحققين و
 :يعنا ظنورهم

يعناا دنشاأ بعضانم مان  (بعح  أخحذ بعهح م محن) وأ يتناسالون جعلنام﴾ يعنا َخلََل وَجعََلأ فأََخذَ  

ينَ بعض كما قال سبحانهللا   يَةه قَْومع آَخره ْن ذ ّره  .[133﴾]األنعام:َكَما أَْنَشأَك ْم مه
ينَ ) يَةه قَْومع آَخره ْن ذ ّره من السبب من إراقة الما  فا األرحاام إلاى الحمال  لَ لَ ( يعنا بما خَ  أَْنَشأَك ْم مه

 إلى الوهدة.
ا اََكَر الربوبية هنا فا األخا دل  على دن  رهْذ أََخذَ َربككَ فقولهللا    معنى األخا هنا الخلل. ﴾ لم 
 ربأ. لَ لَ يعنا خَ  ﴾أََخذَ َربككَ قال  

مْ ( هاا سبأ اتية  من ظ ور بنس آَم ذريت م) هه ْن ظ   وره َم مه ََ ْن بَنهس آ  .﴾مه
مْ ﴿ فتكون هه ْن ظ   وره  بدل بعض من كل من بنا آدم. ﴾مه

مْ ﴿ هه ْن ظ   وره يَتَ  مْ دصالب الرجال فينا الما  فقال   ألن  ﴾ مه ْم ذ ّره هه ْن ظ   وره َم مه ََ ْن بَنهس آ  ﴾.مه
 يعنا خلل الارية من الما  الار فا ظنور اتبا .

لَل  من هاا وهاا يوجد بسبب هاا. اَ يعنا دخَ  (أخذهم)  بعضنم من بعض وهاا ي ط 
مْ   ََه ْم َعلَه أَنف سه ه ََه مْ ﴾ )َوأَْشَ   ( هنا اإلشناد فا القرآن لهللا معنيان:أَْشَ 

 .(اشند دنهللا كاا وكاا قوه  )بقولهللا  دَ نَ ش  إشناد بلسان المقال بأن يَ  ❑
 .حالتهللا تشند يعنا دن   أوالثانا إشناد بلسان الحال ❑

ََ واإلشناد هاا بلسان الحال بمعنى ما جا  فا قولاهللا تعاالى   وا َمَسحا ه حر  يَن أَْن يَْعم  كه ْشحره َمحا َكحاَن للم 

م بهالك ْفره هللاْ  يَن َعلَه أَْنف سه ه َه [ فشنودهم على دنفسانم باالكفر هاو بلساان حاالنم مان 17﴾]التوبة: َشاهه
اا هام فاال يقولاون عان دنفسانم إننام كفاار؛ بال يقولاون نحان أم  ير ه وعباادتنم لغيار هن  ين  تأل   دم 

 الحنفا .

َْ   ألوكااالأ فااا قولااهللا  َْ رهَن اَْْنَسححاَن لهَربّهححهه لََكن ححو ي [ يعنااا شاااهد 6﴾]العادياااي:َورهنَححه  َعلَححه ذَلهححَك لََشحح ه
 .ألبلسان حالهللا بأفعالهللا دنهللا كنود جاحد لنعمة ه 

اَو  ه َولَححححْو َعلَحححححه فاااااا مثاااال قاااااول ه تعااااالى   وهاااااا ديضااااا   ََ يَن بهالقهْسححححطه ش حححححَ  ك ون ححححوا قَحححححَوامه

 [ 135﴾]النسا :أَْنف َسك مْ 

اَو  ه   هنا  ََ  يعنا بلسان الحال دو بلسان المقال.  ﴾ أَْنف َسك مْ  َولَْو َعلَه ش َ 
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 .اإلشناد فا القرآن لهللا هاان المعنيان فدل إاا  على دن  
ا كان اإلشناد على هاين المعنيين صاار تفساير اتياة   مْ ولناا لم  ح ه ََه ْم َعلَحه أَنف سه اَنَده م  ﴾ َوأَْشحَ  دَش 

م   ن   دو بلسان الحال.محتمل دن يكون بلسان المقال  َعلَى دَنف س 
ا كان دول اتية فيهللا األخا بالخلل صار اإلشناد على الربوبية بلسان الحال ه بلسان المقال.  ولم 

ََه ْم   مْ  َعلَححهأَْشححَ  حح ه فااا كاال األنفااس ماان دهئاال ربوبيتااهللا أفينم أله  لَ عَاا﴾ يعنااا بحااالنم ومااا جَ أَنف سه
 تحل للعبادة وحدي دونما سواي.سبحانهللا هو المس هللا  ووحدانيتهللا التا تؤدر وتدل على دن  

ََه ْم   مْ  َعلَهَوأَْشَ   م  ه  رَ َطا﴾ بما جعل فا دنفسنم مان العبارة والدهلاة علاى دَن  الاار خلقنام وفَ أَنف سه ه
حححْن َغْيحححره َشحححْسوع أَْم ه حححْم كماااا قاااال سااابحانهللا   ألهاااو ه  م  ه  دَ رَ م وبَااان  عَ دَ ودوجااادهم ودب ااا لهق حححوا مه أَْم خ 

ونَ [أ وكما قال  35﴾]الطور:اْلَخالهق ونَ  ر  ك ْم أَفََلَ ت ْبصه  .[21﴾]الاارياي:َوفهس أَْنف سه
مْ تكون هنا الشنادة   ا  فإا ََه ْم َعلَه أَنف سه ه َرَكب اوَن علياهللا دال علاى  لَ عَ ﴾ يعنا جَ أَْشَ  حالنم وما هام م 

 على بعض. الوحدانية وديضا جعل بعضنم دليال  
مْ   حح ه ََه ْم َعلَحه أَنف سه فااا  ألهاااي الاارياة بعضاانا شااهدا  علاى بعااض بماا دودع ه  لَ عَا﴾ يعناا جَ أَْشحَ 

 .ألالناس من دهئل وحدانيتهللا وآثار ربوبيتهللا ومعالم صنعتهللا وبر ي 
 الربوبية التا ها الخلل وما يترتاب عليهللا. رَ كَ فاَ  أَلَْست  بهَربّهك ْم﴾لناا قالهللا سبحانهللا هنا  

جمياع هااي الارياة إاا رجعاوا لادهئل الوحدانياة التاا  جميعاا   ﴾ يعناا دننامأَلَْست  بهحَربّهك ْم قَحال وا بَلَحه 
 يشندوننا بلسان الحال فإننم مقرون بالربوبية.

عاان جميااع الفئاااي والمشااركين فااا دناناام مقاارون بالربوبيااة منكاارون  أله  ي  رَ َكااوهاااا هااو الااار اَ 
 لإللنية.

نَا  َْ نَا بَلَه﴾ فا قولهللا  أَلَْست  بهَربّهك ْم قَال وا بَلَه َش ه َْ  ﴾ وجنان من الوقف: َش ه
نَا أَْن تَق ول وا يَْوَم اْلقهيَاَمةه ﴾ ثم تستأنف  بَلَهعلى   فَ وقَ : دن ي  األولالو ه  َْ  ﴾.َش ه

نَاعلى شندنا   فَ وقَ ي  : دن الو ه الثانس َْ أَْن تَق ول حوا يَحْوَم اْلقهيَاَمحةه وتقول بعادها   أ﴾ ثم تقفبَلَه َش ه
 ﴾.َغافهلهينَ  رهنَا ك نَا َعْن َهذَا

أَلَْسححت  ﴾ هاااا دولاى ودظناار فااا معناى اتيااةأ  بَلَحهوهااو دن يكاون الوقااف علااى   والو حه األول
 ﴾.بهَربّهك ْم قَال وا بَلَه

نَا  َْ  ﴾ هاا من كالم بعضنم لبعض يعنا بلسان الحال شنادة الحال.َش ه
 شند بعضنم على بعض بلسان الحالأ لم؟

جعل َدف ع  احتجاار  ألتا تكون دافعة  هحتجاجنم يوم القيامةأ فإنا ه من األدلاة ال ليكون الأ دليال  
َججاا  منناا هااا عَ جَ  أم من التاكليف ور بتنم فا عدم التاعايبن  ل  ص  نَالمشركين يوم القيامة وتَ  ل ثَام  ح 

 اإلشناد؛ دنا بعض هاي الاارية شاهد على بعض.
ااافنااااي اتياااة فيناااا ا   حححسَو بهحححالنَبهيّهيَن ون ياااوم القياماااة فاااا قولاااهللا  الشاااندا  وهااام الااااين ياااأت ر  ك  َو ه

ََاو  أبالربوبيااة ونَ ر  ق ا[ يشااند بعضانم علاى بعااض باأنا الادهئل ظاااهرة ودناكام م  69الزمار:﴾]َوالشكحَ 
بالوحدانيةأ ويشند اتباا  علاى األبناا أ ويشاند األبناا  علاى اتباا أ ويشاند بعضانم علاى  ونَ ر  ق  م  

 ة.بعضأ حتى ه تكون ثَم  حج
عليناا وإنماا هاا دليال لقطاع معاارتنم ماع  ونَ ب  ا  عَالكن هاي ليساي الحجاة التاا ي حاَساب ون عليناا وي  
 الداليل اتخر وهو األعظم وهو بع  الرسل.

تا ب  على هاا اإلشناد إنما هو مع بعثة الرسل. ر  ك  لناا هاي اتية فينا ا    دليلأ وما ر 
نَا أَْن تَق ول  وتأمل حين قال   َْ  ؟دَ ن  ﴾ من الار شَ وا يَْوَم اْلقهيَاَمةه َش ه

 ﴾.أَْن تَق ول وا يَْوَم اْلقهيَاَمةه رهنَا ك نَا َعْن َهذَا َغافهلهينَ بعضنم على بعض   دَ ن  شَ الارية  
  ﴾ اإلشارة إلى در شا ؟ َعْن َهذَا 

ي بهللا الرسل على ما جا ي بهللا وهو توحي ألدليل الربوبية  د اإللنية.ودليل الربوبية هو الار احتجا
نَا أَْن تَق ول حوافا قولهللا   ا  فإا َْ ﴾ يعناا دَشاند ه بعاض الارياة علاى بعاض علاى مساألة الربوبياة َش ه

 لئال يقولوا إنا كنا عن هاا  افلين.
سل جا ي بتقرير الحجة التا بعدها العااب  .والرا
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 .ن بالربوبيةمستمسكة الرسل باألصل الار شند بعضنم على بعض فيهللا بلسان الحال وهو اإليما
 أعلى الربوبية وهاي حجة علاينم؛ ولكنناا ليساي الحجاة التاا بناا ي عَااَب ون لناا صاري اتية دليال  

 ولكننا قاطعة لنزاعنم ور بتنم فا التنصال من العااب.
نَا أَْن تَق ول وا يَْوَم اْلقهيَاَمحةه رهنَحا ك نَحا َعحْن َهحذَاوالثانا دن  فا قولهللا   َْ هااا الادليل الاار يعناا عان ﴾ َش ه

الار اَك َري  بهللا الرسل دو الار جا ي الرسال بإحيائاهللا فاا  -توحيد الربوبية دو الفطرة-هو التوحيد 
 من توحيد العبادة. ألاألنفس ليدلا الناس على ما يستحقهللا ه 

نَا أَْن تَق ول وا يَْوَم اْلقهيَاَمةه رهنَا ك نَا َعْن َهذَا َغافهلهيَن أَْو تَق    َْ يعنا الاين يحتجاون بالغفلاة دو ﴾ ول واَش ه
ْم أَفَت ْ لهك نَحا بهَمحا فَعَحَل ﴿ يحتجون بالتقليدأ هه َه حْن بَْعح يَحةا مه حْن قَْبحل  َوك نَحا ذ ّره نَحا مه أَْو تَق ول وا رهنََما أَْشَرَك آبَا  

ل ونَ  ْبطه لاو حصال ياوم بمتابعاة اتباا  وهااا  أ﴾ فنام احتجاوا إماا بالغفلاة دو احتجاوا بعادم الشارأاْلم 
القيامااة دن  احتجااوا بااهللا فااإن ه ساابحانهللا دقااام علااينم الحجااة بالشااندا  ودقااام علااينم الحجااة بالرساال 

  (7)[.....] والعااب إنما يكون بـ
اانعة ومااا دقااام ه  اار  بحياا  يسااتدل بناااي المخلوقاااي علااى  ألدهئاال الصا فااا اإلنسااان ماان عقاال وف ك 

 بعثة الرسل. أ وإنما بالثانا مع األول وهو دخالقنا 
 :  إاا تبيان لأ الأ فإنا

 :لاايس فينااا دلياال علااى  أهاااي اتيااة فااا الميثاااق لاايس فينااا حجااة لماان اهااب بااأن   اَ اتيااة إا أوالا
 الميثاق.
  ا ااَ مان الميثااق األول دن   :ثانيا اتية ليس فينا حجة لمن قال إنهللا بالفطرة دو بالتوحياد دو بماا د خ 

ى العبادأ ودنااهللا باالأ الميثااق والاأ اإلشاناد وإقارارهم علاى دنفسانم هاا كاف  عن إقامة الحجة عل
ساااهي ولاام تااأت نم الرساال دن    تلااأ الشاانادة والشااانادة فااا الربوبيااة والعبااادة؛ ألنااهللا إاا لاام تاابلغنم الرا

بل هباد مان إقاماة الحجاة أ ليس فينا دليل على دنا هاي حجة كافية فا تعايبنمأ فكافية فا تعايبنم
سالية  .الرا

ياااكرون الحجااة  لااالأ تاارى دن دئمااة دهاال العلاام المحققااين كشاايخ اإلسااالم ودئمااة الاادعوة دائمااا  
سالية. ساليةأ هبد من إقامة الحجة الرا  الرا

سالية؟  لمااا لفظ الرا
 الحجة الفطرية كافية. م دن  ها  وَ تَ الم   م  ه  وَ تَ حتى ه يَ 

تفسير الشنادة هناا وهااي اتياة عناد المحققاين مان دهال العلام علاى ماا اكرناا هاو  إاا تبين الأ فإن  
الناس عليناأ وها الفطرة فا الربوبية التا تدل علاى األلوهياةأ  ألبالفطرة؛ الفطرة التا فطر ه 

يَل لهَخْلحقه   ألوها فا معنى قولهللا  َه ََ َعلَْيَ ا اَل تَْبح ه الَتهس فََطَر النَا َّ ه  فهْطَرَت  [أ وفاا 30﴾]الاروم:َّ

 . 8«كل مولوَ يولَ عله الفطرة» ملسو هيلع هللا ىلصمعنى قولهللا 
ي  من تفسير اتية على وجهللا التفصيل والبساط هااا هاو مااهب واختياار دئماة دهال ر  كَ وهاا الار اَ 

فا تفسيري وشارح الطحاوية ودئماة الادعوة  /السنة كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
 رحمن بن سعدر فا تفسيري وهو تفسير جماعاي كثيرة من دهل العلم.والشيخ عبد ال

 وهو الار يتعي ن فا الموافقة مع دصول التوحيد ودصول العقيدة بعامة.
َوافَقَة  لحكمة ه   .ألوهو الار يتعين م 

َوافَقَة  لما هو مقرر فا الشريعة من مسألة إقامة الحجة فا دحكام المرتد  .وهو الار يتعين م 
ا فا هاي اتية جماعايأ ومن المعاصرين جماعاي ديضاا   ل طَ ناا  َ ل علاى دن اهللا  لايس  ة  فجعلوهاا حج 

 ثَم  حاجة إلقامة الحجة على العباد؛ بل الفطرة كافيةأ والعند األول كافا وإلى آخري. 
 .  وهاا وهشأ ليس بمرضاا

 اد دمامنم الداهئل.أ وإنما العبوالحجة ه تقوم على العباد بشا  ه يتاكرونهللا دصال  
ه م   هاي األشيا أ فإنا دحادا   ر  ك  اَ تَ وشنادة  ر  ك  اَ تَ ور ميثاق ك  اَ دما تَ  ر  ه يتااكر الاأأ وإنماا الرسال ت ااَكا 

                                   
 .انتل  ال ه  األال  ن الشِ ط السا س عش  7
 (2138(/ الت   ي )1447(/ أب   اا  )6926(/  س م )1358البخاري ) 8
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 بالأ فتكون الحجة بالرسل ه بالأ األمر األول.
يرأ ليساي مسألة الميثاق مرتبطة بالقادرأ وليساي متصالة  باالتكف لناا اكري  لأ فا دول البح  دن  

مارتبط بالقادر ه  يارأ  -يعناا الميثااق-متصلة  بالحجاةأ ليساي متصالة بنااي المساائلأ وإنماا هاا 
 وليس حجة على خالف القدرأ إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سواي.

 .  تقرؤون الكالم الطويل الار اكري شارح الطحاوية وفيهللا ط ول 
أ وه يكون ثَم  إشكال فا هاي اتياة وهلل الحمادأ وهاا واضحة والمسألة بما اكري  لأ تكون قريبة  

لَة كمااا اكااري  لااأ؛ لكاان بتأماال قااول المحققااين والناظاار فااا تصااحيح األحادياا   ااك  ش  ماان اتياااي الم 
بط ماا باين اتياة والميثااق فيناا اضاطراب وفيناا َضاعف فاا َنال  لَ وع   ا ودن  األحاديا  التاا فيناا الارا

 نا علاة بالوقف وثَم  دشيا  د خر ه نطيل بالكالم علينا.بعضنا ضعف فا اإلسناد وفا بعض
 بعدها اََكَر مسألة القدرأ مسألة القدر يطول الكالم عليناأ ولعلنا نبحثنا إن شا  ه المرة القادمة.

 األسئلة

َ1/... 
اَنٌد علاى كاال مخاالف للرسااال /ج ش  ةأ ه جعال الماؤمنين شااندا  علاى الكفاارأ فاإلشااناد قاائمأ دنااا م 

َنٌد على كل مخالف لاـدليل الوحدانياةأ كال ماؤمن لماا كاان مؤمناا   ش  اَنٌد  مستسالما   م  ش  للرساالة هاو م 
َنٌد على المخالفأ فنو إشنادأ  ش  ََه مْ  على  يريأ م  يعنا جعل بعضنم شنيدا على بعاضأ  ﴾َوأَْشَ 

 لالأ يوم القيامة سمى الشندا  يشندون. 

يعنا على دن  الاار يفعال الشارأ ولاو  ﴾َورهْذ أََخذَ َربككَ  الى بعض دهل العلم يستشند بقولهللا تع /2َ
 لناي اتيةأ قال فإنهللا قد د خا عليهللا الميثاق إا هو عالمأ فما تعليقكم؟ فإنهللا يكون مشركا   كان جاهال  

هاا هو الار بحثنا الكاالم علياهللاأ هااا قاول لايس بصاحيحأ وهاو مخاالف لظااهر اتياةأ وسابب  /ج
كرنا دنهللا الاربط ماا بيناهللا وباين الميثااق يعناا هاااأ هاو دخاا األلفااظ علاى مساألة اهشتباي هو الار ا

 الميثاق.

 هل هناأ ميثاق دول وميثاق  يري دم هو ميثاق واحد؟ /3َ

ه استخرر ارياة آدم مان  ثَم  ميثاق سابل هو الار نؤمن بهللا الار جا ي بهللا األحادي  وهو دن   /ج
 ظنري؛ لكن إيش معنى هاا الميثاق؟ 

اَ عليهللا عند موثل لطاعة ه  م  ه دعلم بحقيقتهللاأ ث   هناأ عنود مؤكدة لكل فئة من بنا آدم؛ فآدم د خ 
أ كالأ ارية آدم القريبينأ كل رسول د خا علياهللا ميثااقأ ودخااي علاى دمتاهللا المواثيال باأن تطياع أل

 .من الكتب وبع  من الرسل ألوهكاا؛ يعنا هاي مواثيل لفظية وعنود بما دنزل ه 

ماان يأخااا بااالقرآن فقااطأ  ق  رَ الف اامتافقااين علااى الميثاااقأ وهناااأ ماان  ق  رَ كيااف يكااون دهاال الف اا /4َ

  والقرآن لم يأي  بالميثاق؟
القديماةأ هال فياهللا دحاد؟ دناا ماا  ق  رَ الف اهل هناأ مان الف اَرق  مان يأخاا باالقرآن فقاط؟ يعناا مان  /ج 

  دعرف؛ يعنا من الار يأخا بالقرآن فقط؟
الخوارر يأخاون بالقرآن والسنةأ الرافضة بالقرآن والسنةأ المعتزلاة القارآن  د؛ ألن  دنا ودر دستفي

والسنةأ المرجئةأ القدريةأ كلنم يأخاون بالقرآن والسنةأ لكن السانة يحتجون فا العقائد باالمتواتر 
لديكم فاا ه باتحادأ اتحاد مقبولة عندهم لكننا تفيد الظن ه العلمأ على تفصيل الكالم المعروف 

 هاا.

األحادي  فا المسألة فا السالسلة الصحيحةأ وقد جمعناا وحق قََناا  -حفظهللا ه-دورد األلبانا  /5َ

 وبَي َن الصحيح مننا.
دنا ما ددرر عن بح  الشيخ ناصر؛ لكن المسألة تحتار إلاى نظار فيماا قاال ألنناا راجعاة إلاى  /ج
فااا اإلساناد  يار النظار فااا الماتنأ النظار فاا المااتن فاا اإلسانادأ النظار  ر  َظاانَ فاا الماتن و ر  َظانَ

ل  اتية على األحادي أ يعنا هباد مان مراجعاة البحا   م  يحتار إلى معرفة تفاسير اتية ودن ه يَح 
  .حتى نشوف إيش وصل إليهللا

 اتضح عدم دخول اتية فا الميثاق فما معنى الميثاق الار اكري دهل العلم ؟ /6َ
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 عند لكن إيش هاا العند؟ إيش حقيقتهللا؟ ر/ معنى الميثاق هو ال
 قال العلما : معناي الفطرة؛ الفطرة التا فطر ه الناس علينا. 

ه  (أ كحل مولحوَ يولحَ علحه الفطحرةمسألة الميثاق ما فيهللا شا   ريبأ هاو الفطارة ) ا  فإا َّ فهْطحَرَت 
ََ َعلَْيَ ا  الميثاق.  اَ لما دخَ م مفطورون علينا ن  لَ عَ ؛ يعنا جَ ﴾الَتهس فََطَر النَا

لما استخرجي الارية معناي الفطرة السابقة وهكاااأ يعناا الميثااق  -يعنا العند-مسألة الميثاق  ا  فإا
 ما فيهللا شا  جديدأ الميثاق ليس فيهللا شا  جديد عن  يري وه يتميز بشا .

رهنََمححححححا أَْشححححححَرَك هاااااال اإلشااااااكال بااااااين اتيااااااـة واألحادياااااا  جااااااا  ماااااان قولااااااهللا تعااااااالى   /7َ

نَاآبَا  [؟ 173﴾]األعراف:  

نَا أَْن تَق ول حوا يَحْوَم اْلقهيَاَمحةه  اتياة قاال  ر/ هأ هاي ما لناا عالقاة؛ ألن   َْ يعناا لائال تقولاوا ياوم  ﴾َشح ه
القياماةأ دقاام ه هااي الادهئل بالربوبياة ودقاام دهئال الوحدانياة لائال تقولاوا ياوم القياماة دو تحتجاوا 

ححْن قَْبححل   ياادأ  بالغفلااةأ ولاائال تحتجااوا بالتقل نَححا مه [ فااال 173﴾]األعااراف:أَْو تَق ول ححوا رهنََمححا أَْشححَرَك آبَا  
اس اة ور  وزَ ك ار  ة مَ رَ ط اتحتجوا بالغفلة وه تحتجاوا بالتقليادأ فاثم  ف   إلايكم تادلكم بنااي الفطارة  ي  لَ ل د رس 

الحجااة ودبااان  حجااة ألولئااأأ فقطااع ه المعااارة ودقااام ا  إا م  أ فلاايس ثَاادالمركااوزة علااى حاال ه 
 المحجةأ وهلل الحمد والمنة.

 نكتفا بناا القدر. وصلى ه وسلم وبارأ على نبينا محمد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على نعمهللا التا ه تحصى وآهئهللا التا ه تعدأ ودشند دن ه إلهللا إه ه وحادي  بسم هأ نحمد ه 

ه علياهللا وعلاى آلاهللا وصاحبهللا وسالم تساليما  ه شريأ لهللاأ ودشند دن محمدا عبد ه ورساولهللا صالى
 :مزيدا  

 فبين يدر هاا الدرس نجيب عن بعض األسئلة.
 األسئلة

 هل يجوز الدعا  بناي الصيغة: دسأل ه دن يوفقأ إن شا  ه؟ /1َ
الظان  ألفا المسألة  يار متارددأ ظانااا بااهلل  الدعا  األصل فيهللا دن يكون المر  إاا دعا عازما   /ج

وهو دن هللا يجيب الدعا  وه يرد العبدأ وكلاما قور يقين العبد بإجاباة الادعا  كلماا كاان هااا الحسن؛ 
 جابة.اإلمن دسباب 

الل حم اغفحر لحس رن )وتعليل الدعا  دو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألةأ ولناا لماا قاال رجال 
كحر  ال يقل أيَكم الل م اغفحر لحس رن شحئت. وليعحدم الم» ملسو هيلع هللا ىلصأ قال النبا (شئت سحألة فحإن هللا ال م 
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ه مكاري لاهللا علاى إجاباة  ـافتعليل الدعا  بالمشيئة األصل فياهللا دناهللا خاالف ددب الادعا أ وه  9«له
 بالمشيئة.  هللا  قَ لا  عَ الدعا  حتى ت  

 مقصود بهللا التبرأ فناا ه بأس بهللا.لكن إن كان تعليقهللا المشيئة ليس المقصود بهللا التعليلأ إنما ال
ماا ل   ملسو هيلع هللا ىلصفاا مثال هااا ه باأس باهللا؛ والاأ لقاول النباا  (إن شاا  ه)قولهللا  وبعض دهل العلم يرى دن  

أ فأجااب الرجال بجاواب ساي أ 10«ط حوْر رن شحاو هللا»وهو مصابا بالحمى فقال لاهللا  !زار رجال
 على دن هللا ه بأس دن ي عَلََل الدعا  بالمشيئة.« ط ور رن شاو هللا»بقولهللا  ل  دَ تَ المقصود دنهللا ي س  
 لىأ وللمسألة مزيد تفصيل ه يناسب هاي األجوبة المختصرة.واألول هو األو  

لََل على المسلم بأنهللا هالأ إاا ماي؟ /2َ  هل يصحا دن ي ط 

إاا كان النالأ بمعنى الموي فال بأسأ إاا كان إطالق النالأ بمعنى الموي فال بأسأ دماا إاا  /ج
اَزم  ألحاد مان دهال هلأ ويعنا بهللا دنهللا آل بهللا األمر إلى عااب دو ن قال إنا فالنا   حو الأأ فنااا ه ي ج 

د لهللا ه  أ ولنااا مماا درر ملسو هيلع هللا ىلصباالأ دو نبي اهللا  دالقبلة بجنة وه بنار وه بعااب وه برحمة إه من شن 
 م  عليهللا العلما  فا تدريس علم الفرائض دننم إاا اكروا قسامة المساائل يقولاون هلاأ هالاأ عانأ ث ا

 ياكرون الَوَرثة.
 دنكتفا بنااأ نعم اقر

 
 
 

لَاة  وَ  م  ل  الن ااَر ج  خ  ل  ال َجن اةَأ َوَعاَدَد َمان  يَاد  خ  اَدة أ فَااَل ي اَزاد  ف اا َوقَد  َعل َم َّللا   تَعَالَى ف يَما لَم  يََزل  َعَدَد َمن  يَاد  اح 
ن هللا . َوَكاَل َأ دَف عَال ن م   ن ن م  دَن  اَل َأ ال عََدد  َوَه ي ن ق ص  م  َم م  ل َل لهللَا .ف يَما َعل  يَس ٌر ل َما خ   يَف عَل وي أ َوك لٌّ م 

َا ب قََضا   َّللا  . َد ب قََضا   َّللا  أ َوالش ق ا  َمن  َشق  يد  َمن  َسع  أ َوالس ع  َمال  ب ال َخَوات يم  َع   َواأل 
أ لَم  يَط ل ع  َعلَى اَل َأ مَ  ر  َّللا   تَعَالَى ف ا َخل ق هللا  ل  ال قََدر  س  َسلٌ َودَص  ر  ٌبأ َوَه نَب اٌّ م  قَر   لٌَأ م 

مل من هاي العقيدة المباركة شروعٌ من الطحاور   . ر  دَ فا مسألة القَ  /هاي الج 
؛ ألن  الخالف فينا باين دهال السانة والجماعاة والبح  فينا من المسائل العظيمة جدا   ر  دَ القَ ومسألة 

ع.  وبين المخالفين كثير ومتنوا
قَاولام يتناولاهللا تنااوه مننجياا واضاحا بيا ناا   ر  دَ القَاب الكالم علاى مساألة تا  رَ والطاحاور لم ي    و هللا  بال فر 

َمال  منهللاأ ولناا فإننا سناكر إن شا  ه تعالى كل ماا يتصال ببحا  القادر فاا هااا الموضاع  رَ كَ اَ  ج 
حرك  َوأَْصحل  إن  اتسع لهللا الوقيأ ون حيل فيما نستقبل على هاا الموضع الار نأتيهللا عند قولاهللا ) ََره سه اْلقَح

.) ه تَعَالَه فهس َخْلقههه َّ 
ْملَحةا وَ قال   ل  النَحاَر    َْخ  ََ َمحْن يَح ََ ل  اْلَ نَحةَ  َوَعح َْخ  ََ َمْن يَ ََ َّ  تَعَالَه فهيَما لَْم يََدْل َع َْ َعلهَم  ةا  َوقَ ََ ح ايه

ْنه . َوَكذَلهكَ  َ  َواَل ي ْنق ص  مه ََ َ  فهس ذَلهَك اْلعَ ْم أَْن يَْفعَل و  .فَََل ي َدا ْن   ْم فهيَما َعلهَم مه  (  أَْفعَال   
 .ملسو هيلع هللا ىلصهاي الجملة دخاها انتزاعا  من عدد من دحادي  المصطفى 

ما هم عااملونأ َخلَاَل  مَ ل  َخلََل الجنة وَخلََل لنا دهال  وعَ  أله  ن  وتلأ األحادي  متنوعة وثابتة فا دَ 
ه سبحانهللا قَبََض قَب َضاة  إلاى الناار وقابض قبضاة  عاملونأ ودن  ما هم  مَ ل  وعَ  النار و َخلََل لنا دهال  

هح الو رلحه ال نحة وهح الو رلحه  )لما استخرر ارية آدم من ظنري قاالإلى الجنةأ ودنا ه سبحانهللا 
أ واألحادي  فا هاا كثيرة متنوعة. (النار  فال ي زاد من الأ العدد وه ي نقَص 

ك ر  دعظم  مراتب اإليمان بالقدر ده وها مرتبة العلم. لكن المراد من الأ هو ا 
 ه سبحانهللا َعل َم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النارأ وكالأ َعل َم دفعالنم. حي  اََكَر دن  

 َعل َم األفراد وَعل َم األعمال.يعنا  (:فعَلهَم العََ)
ع تصاارفاي دصااحاب واألعمااال ياادخل فينااا القااول والعماال واهعتقاااد واألحااوال جميعاااأ ماان جمياا

 الجنة ودصحاب النار.

                                   
 (3854(/ ابن  اه  )3497(/ الت   ي )1483(/ أب   اا  )6988(/  س م )6339البخاري ) 9

 (3616البخاري ) 10
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 . العلموهاا فيهللا إجمال لاكر هاي المرتبة العظيمة وها مرتبة 
هاي الجملة فينا تقريٌر لمرتبة العلمأ والكالم على هاي المرتبة يمكان دن نرتاباهللا لاأ  ولناا نقول: إن  

 فا مسائل:

 :المسألة األولى 
ل َم ه   َّ كما اكر ) ألدن  ع  ل َماهللا  سابحانهللا  ( يعنا دن   فهيَما لَْم يََدلْ َعلهَم  ل اَم ه دزلاا ودبادرأ ودن  ع  ع 

لأ وهاي كلانا بمعنى واحد.  دوا

  :المسألة الثانية 
ل َم ه  َ َكحاَن بهك حّله ٌل بكل شاا أ كماا قاال سابحانهللا  لا  عَ تَ لهللا سبحانهللا م   ةٌ فَ من حي  هو ص   ألدنا ع  َّ رهَن 

ححا َّ  بهك ححّله َشححْسوع َعلهححيمْ  [أ وقااال 32﴾]النسااا :َشححْسوع َعلهيما َّ  بهك ححّله َشححْسوع  د وقااال ديضااا   ﴾َو َوَكححاَن 

ا حاوقاال سابحانهللا   [40األحزاب:]﴾َعلهيما ْلما حْعَت ك حَل َشحْسوع َرْيَمحةا َوعه [أ ونحاو الاأ مان 7﴾] اافر:َوسه

 اتياي.
ل م  ه   هاي فينا شمول لألشيا . (بهك ّله َشْسوع )متعلل بكل شا أ وكلمة  دفع 

 . وَل إلى دن ي ع لَم  ف بأنهللا ما يصح دن ي علََم دو ما يصح دن يَؤ   والشا  ي عر 
يصح دن ي علام  إلى العلمأ وديضا   ول  ؤ  يَ ما سيقع سوا   كان من جليل األمر دو من حقيري هاا سَ  ا  فإا

 ويصح دن يؤول إلى العلم ما لم يقع.
ل اَم ه  ألعلم ه  لناا نقول: إن    ألحيا  دراد ه  دَ دَ ؛ لكان بَال  و  باألشايا  دَ  ألباألشيا  شاملأ ودن  ع 

 دن يوَجد الأ الشاا أ دو دن يكون األمر على هاا الناحوأ دو دن ه يكون هاا األمر. 
ا دراد خلقنا وإيجادها  ـيعنا دنا ه   .ـَعل َم دحوال األشيا  على التفصيل وعلى اإلجمال لَم 

ال  وع   أ سبحانهللا يعلم تلأ األشيا  على ما ها علياهللاوه لأ وإاا قلناا إن   هللا  م  بناا شاامل  ـاعلماهللا  بناا دو 
 اإلرادة إلينا فإن  الأ العلم لم يسبقهللا جنالة. ي  نَ ج  وَ َعل َم تلأ األشيا  إا  تَ  ألودنهللا 

ل ااَم ه وهاااي ماان دصااول المسااائل ديضااا   فااا البحاا  مااع  لاام يساابقهللا جنالااةأ وهاااي تنفعااأ أل؛ ألنا ع 
 (11  القدرية؛ نفاة العلم.[

أ لايس معنااي دناهللا قبال الاأ كاان جااهال    وقولنا: لم يسبقهللا جنالة؛ يعنا ه فاا األزلأ فاإاا قلناا: َعل ام 
 بناا الشا أ لم؟ 
ي اإلرادة إليهللاأ فلما توجني اإلرادة إلياهللا بأناهللا يكاون دو ه يكاون دو نَ ج  وَ ا تَ م  ـإه ل ألنهللا لم يكن شيئا  

هللا بالأ سابل. إاا  ل م   كان كيف يكون فإنهللا سبحانهللا ع 
ل َم ه  ا  فإا  لم يسبقهللا جنالةأ ه حين توجهللا إلى اإلرادة وه حين وقع مشيئة  كونيةَ. ألع 

ني إليهللا اإلرادةأ ليسي ها اإلرادة الكونية المتعلقاة  يعناا التاا تعرفونناا -واإلرادة فا قولنا: توجا
هاااا  وإنمااا هااا إرادة القاادر؛ يعنااا تقاادير األشاايا  بااأن   -كااان التااا هااا المشاايئةأ إاا تعلقااي بشااا 

سيكون دو ه يكون ودن هاا سيخلقهللا ه دو ه يخلقهللا ه؛ يعنا اإلرادة المرتبطة بالحكماة والتقادير 
 فا إيقاع األشيا  فا دوقاتنا.

  :المسألة الثالثة 
 كما تعلمون:ا كفرأ ومراتب القدر دربعة هَ رَ كَ مرتبة العلم من دن   دن  

 .ألشيا ل ألثم عموم خلل ه  .ثم عموم المشيئة .ثم الكتابة .دولنا العلم

 .رفَ ا كَ هَ رَ كَ والمرتبة األولى وها العلم من دن  
ل م  ه  حاال المكلفاين  مَ ل ادنهللا َعل َم دهل الجنة وَعل َم دهال الناار؛ يعناا عَ  -كما اكر لأ الطحاور- ـوع 

 دعمالنمأ هاا القدر المتعلل بالمكل فين. ديضا   وعددهم وصفاتنمأ وَعل مَ 
 بكل شا  حتى بغير المكلفين على التفصيل. ألوديضا علم ه 

                                   
قال الشيخ  الح إهاب  عن سؤال اه  إلي  فا  الادرس ال اا ي اال شا ان: كا   ك ما  أر ت بلاا الت ضايح، اأشاث   ع ا  ك يا   ان  11

 ا ي    لكان ألهاَ عادم االساتي اب أْ ك كاا، اكا  ليصضااال ليسا  لالعتقاا ، كا  ليصضااال، ك ماا   اإلخا ان، اكا  سا يم  فا  نْسالا
 ليصضاال فاح ف كا  ن كتاباْكم، اإن أ ثن أصضا  ن التسجيَ لئال   ق  الناس ف  ال  بس.
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  :المسألة الرابعة 
أ فقال ابن عمر فا حقنم لمان وا فا زمن ابن عمر ج  رَ خَ  -السابل ألعلم ه -دن  المنكرين للعلم 

يعناا حادي  جبريال الطويال المعاروفأ -يماان واكار حادي  اإل (أعلم م أنس محن م بحريو)سألهللا 
 .-وفيهللا من دركان اإليمانأ اإليمان بالقدر خيري وشري

ساتَأ نََف يقاع  ألوهؤه  كانوا يقولون إنا ه  ه يعلم األشيا  إه بعد وقوعنا؛ يعنا دنا األمر د ن اف  م 
 .  ثم ي ع لَم 
دشاايا  فااا القاارآن بااالعلم الااار  لَ ل ااحانهللا عَ دنناام قااالوا: إنا ه سااب -شاابنة القدريااة هااؤه -وشاابنتنم 

َوَمحا َ عَْلنَحا اْلقهْبلَحةَ الَتهحس ك نحَت َعلَْيَ حا رهاَل   ألأ والأ من مثل قولاهللا ظاهري دن هللا لم يكن قبل الأ عالما  

َمححْن يَنقَلهححب  َعلَححه َعقهبَْيححهه  األماار بعلاام  [أ وهاااا فيااهللا تعلياال 143﴾]البقاارة:لهححنَْعلََم َمححْن يَتَبهححَّ  الَرس ححوَل مه
لام يكاان يعلام مان سايتابع مماان  -يعنااا كماا يقولاون-يعنااا دناهللا قبال الاأ  ﴾رهاَل لهحنَْعلَمَ  سيحصالأ قاال 

 سينقلب على عقبيهللا. 
 وهاا اإليراد فا اهستدهل باتية هو استدهل بالمتشابهللا وترٌأ للمحكماي.

بكال  أله  م  ل ايااي األ َخار  التاا فيناا ع  هااي اتياة ت فَنام  ماع ات ولناا ي َرد  علينم هااا اهساتدهل باأن  
َّ  بهك ّله َشْسوع َعلهيمْ  شا أ حتى قبل وقوع األشيا  كما قال سبحانهللا  الشاا   وكما اكري  لأ دن   ﴾َو

ف بأنهللا ما يؤول إلى العلم؛ ما يصح دن ي ع لَم  دو يؤول إلى العلم.  ي عَر 
اااتََدل  علاااينم بقولاااهللا   ْم لَتََولَحححوا َوه حححْم َولَحححْو َعلهحححوكاااالأ ي س  ْم َولَحححْو أَْسحححَمعَ   ا أَلَْسحححَمعَ   ْم َخْيحححرا َّ  فهحححي ه َم 

ه ونَ  ْعره ل ام  ه 23﴾]األنفال:م  ل ام  ه  أل[ واألحاديا  الكثيارة التاا فيناا ع  بأهال  ألبأهال الجناةأ و ع 
 النارأ وعلمهللا بعمل العاملينأ ونحو الأ قبل خلل الخلل.

حابقولهللا سبحانهللا   علينم وي ستََدل  ديضا   َّ  بهك حّله َشحْسوع َعلهيما َ َكحاَن بهك حّله َشحْسوع وبقولاهللا   ﴾أَوَكحاَن  َّ رهَن 

ا َكحاَن بهك حّله َشحْسوع  ؛ ﴾َكحانَ  [أ واتيااي فاا الاأ كثيارة التاا فيناا اكار العلام بلفاظ 32﴾]النسا :َعلهيما

ا  .﴾َعلهيما
 12 الرد على القدرية من وجنين: إاا  يكون

 اي.مَ كَ ح  اع للمتشابهللا وترأ للمحكم واكرنا الم  بَ الأ اتا   هو دن   :األولالو ه 

 [ ومعناى قولاهللا تعاالى 143﴾]البقارة:رهاَل لهحنَْعلََم َمحْن يَتَبهحَّ  الَرس حولَ معنى اتياة   : دن  الو ه الثانس
حححححْنك مْ   َ وا مه يَن َ اَهححححح َّ  الَحححححذه َّ  َعحححححنك ْم َوَعلهحححححَم أََن فهحححححيك ْم اْْلَن َخفَحححححَ  أ وقولاااااهللا  ﴾َولََمحححححا يَْعلَحححححم 

اب العباد إه ا  ف اخَ  علم ه  ؛ ألن  [أ ونحو الأ هو ظنور علم ه 66﴾]األنفال:َهْعفاا أ وه ي َحاس 

المتعلاال بالعباادأ وإه فلااو د ن اايط الااأ بعلاام ه الباااطن دون ظنااور  علااى مااا ظناار ماان علاام ه 
 لكان للمكلف حجة فا رد التكليف. الشا  فا الواقع المتعلل بالمكلف

 الالحل دو ما سيأتا المقصود منهللا ظنور العلم. م  ل  الع   ر  ك  ولناا اتياي التا فينا ا  
 يعنا العلم الار سيظنر. (العلم الار سيأتا)

 بعلام ه .[....]نااا فه السااابل والالاحال  م  ل  أ دو ع  رَ نَ وما ظَ  اَ ف  المشتمل على ما خَ  دما علم ه 

  .لألشيا  الار هو مرتبة من مراتب القدر 

يعنا إه ليظنر علمنا فا المكلفينأ فيظنر علمناا فايمن  ﴾رهاَل لهنَْعلََم َمْن يَتَبهَّ  الَرس ولَ  فا قولهللا  ا  فإا
 اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيهللاأ حتى تكون حجة على هاا العبد. 

َّ  َعنك ْم وَ  كالأ   هاا مرتبط بالتاشريع. ﴾َعلهَم أََن فهيك ْم َهْعفاااْْلَن َخفََ  

ل م  ه  بهللا؛ لكن ه يكون معهللا التاادرر فاا  هاا متاصف ه  -يعنا الظاهر والباطن-الشاامل  وع 
 التشريع.

ل   رَ َناجعال العباد الماؤمن يقاتاال عشارةأ ثام ظَ  فااهلل  اع   ا  فااينم دننام ضاعفا  فخفاافأ فااالتخفيف إا هللا  م 

ل م  ه الباطن بحالنم فننا شَ مسألة شرع  لنم التاخفيف. عَ رَ ية لما َظَنَر ع 

                                   
نس  ذك كا ف  ال    أن  الشيخ إل    َ نب  ، ُم 17اب  لسؤال  ف  الشِ ط ال   ع   القدِر  لم   ك   الشيخ ف  ك ا الشِ ط اإنما ذك   إه 12

 ع   القدِر ، ل ا قم  ب ض   ف  ك ا الم ض .
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 .وهاا يعنا دنا اتياي هاي تدل على ظنور علم ه 

ناط بأمرين: وظنور علم ه   فينم م 

  دن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب.األولاألمر : 
  ع وتظنر الشريعة دوالثانساألمر  سن األحكام.ت   : دن ي َشر 

وا باهللا )وهؤه  القدرية هم الاين قال فينم السلف  ناظروا القدرية بالعلم فإن دنكروي كفروا وإن دقارا
وا م   .(خ ص 

وا قَ   .ر  دَ ة ألننم ينفون القَ ي  ر  دَ والقدرية هؤه  س م 
 قد يتوجهللا إلى نفا مرتبة من مراتبهللاأ دو إلى نفا دكثر من مرتبة.  ر  دَ القَ ونفا 

نفى دكبر المراتب ودعظمنا وها العلمأ هؤه  هم القدرياة األوائال الااين يقاال لنام القدرياة  ن  م  م  فَ 
 الغالة. 

 الاين ينفون مرتبة عموم الخلل كالمعتزلة.  -يعنا من القدرية-ومن هؤه  
 شيخ اإلسالم دصناف القدرية بقولهللا فا تائيتهللا القدرية: صَ وقد لخ  أ القدرية فا الأ مراتبو

رلحححححه النحححححار ط حححححَراا معشحححححر  خصوم هللا يوم معاَهم ويَعه
 القَرية

بحححححححه هللا أو محححححححاروا فحححححححس  سواو نفوا أو سعوا ليخاصموا
 للشريعة

وهاام الغااالة نفاااة العلاام دو  أالاااين ينفااون القاادر أى القدريااةعَ د  يعنااا دن  دعظاام تلااأ الفاارق التااا ت اا
 المتوساطون وهم المعتزلة ومن شابننم.

 :المسألة الخامسة  
ل َم ه  شامل لكل شا أ هاا يفيد المؤمن فا إيمانهللا بالقدرأ وهو دناهللا سابحانهللا َعل ام  األشايا أ  ألدنا ع 

 من دقائقنا وتفاصيلنا وإجمالنا.  وَعل َم حال العبدأ وَعل َم ما ستكون عليهللا هاي األمور جميعا  
 قدير سابل.وهاا يعنا دنهللا ليس ثم  شا  يقع على وجهللا الصدفة بال ترتيب سابل وه ت

يشااؤيأ دن اهللا  سايقع علاى وفال ماا فإاا كان ه َعل م  فإن  معنى الأ دناهللا سابحانهللا جعال هااا الاار َعل اَم 
الرب المتصرف اا الملكوي ه يقع فاا ملكاهللا إه ماا يشاا  دن يقاعأ  على وفل الحكمة البالغة؛ ألن  

 وقن بعدي بالحكمة العظيمة. فإاا كان َعل م  وديقن العبد  هاا العلم الشامل الكامل فإنهللا ي
ل ما  ونفيا :  و لناا مسألة الحكمة من وجود األشيا  مرتبطة بالقدر ع 

 عليم؛ وألنهللا سبحانهللا ما شا  كان.  ـه  مرتبطة بالقدر علما ؛ ألن   ـ ةتحكمف 

   فا القدر.  فا دن  الخوض فا الحكمة خوضٌ  ومرتبطة بالقدر نفيا 
( مااهللا )ولناااا قااال الطحاااور فااا آخاار كال ححهه ه تَعَححالَه فهححس َخْلقه َّ ححرك  ََره سه  ديضااا اوقااال فااا آخرهااَوأَْصححل  اْلقَحح

ََره َعحْن ) ْلحَم اْلقَح َ تَعَحالَه َطحَوع عه َّ ا َوَوْسَوَسةا  فَإهَن  ا َوفهْكرا ْن ذَلهَك نََظرا حهه  َونََ حاه ْم فَاْلَيذََر ك َل اْلَيذَره مه أَنَامه

 ) هه  13)قالإلى دن َعْن َمَرامه
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