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  الشريط السابع عشر الشريط السابع عشر          
للذي  فذا  (، وهذه  هذا ال ذا يِشذ   ِ فََمْن َسأََل: ِلَم فَعََل؟ فَقَْد َردَّ ُحْكَم اْلِكتَابِ )  َل علذ  الذبعك  يذَ دل

 وها مسألة الح مة. ،القدر
رل  ها؟ أو لم صار األمر عل  هها النحذو؟ لذم صذار هذها  نيذا     إها قا  المرء لم حص   ها؟ ولم قِد  

 ؟وصار هاك صحيحا   ؟ ولم صار هها مريضا  وهها فقيرا  
  وصار الم ش ك من القدرية؟ ر  دل  يَ ان ق  هها السؤا  فا القل 

الماضذية،  الم ش ك ينفا الح مة، ولو أيقن بعمذوم العلذم وعمذوم المشذيية أليقذن بح مذة    ألن  

، وهها يعنا أنذه لذن يقذع إال علذ   ِ اءل وشل  ا  ونل ل   ِ دل ارل قب  أن يقع وأل  هِ مل ل  عل  ال شاء يقع إال و   هِ وأن  

ا  للقدر.، وفق ح مة     فلهها صار الساي  فا مساي  القدر بـ:لم؟ ِمعلارض 

و لهها قا  لك ابن  يمية فا البيي الهي ه ر ه لذك آنفذا )أو مذاروا فذا الشذريعة( يعنذا أن  القدريذة 
 ا يش ك ويجاد  ويسأ  و هلك قا  بعدها: ي فا الشريعة، يماري يعنار  مل منهم من يِ 

ُِ ِملللْن كُلللل ِ  ِْللل وأصلللُل ِلللخِل الم
 فِرقَةِ 

هللو المللوُي فللِ فْعللِل ا للل ِ  
 بعَِّةِ 

فصلللللاروا َِلللللِ نَلللللْو   ِملللللَن  فإنَّهُمو ل م يَْفَهُم وا ِحْكَمةً لَ     ُ 
 ةِ  الجاهِيَّ 

 بـ:لم؟      وا أفعاضِ وا الشريعة بـ:لم؟ والم ش  ون عارل ضِ فأه  الجاهلية عارل 

ن أعظم مرا ب اإليمان بالقدر، اإليمانِ  ا  إه  الشام  لألشياء، الشام  ل   شاء. بعلم    فم 

واس سذلم لقذدر    بح مذة    معنذ  هلذك، أيقذن أيضذا   مل ل ذوعل  بعمذوم العلذم، فإها أيقن العبد بهها،

 . القدر سر وهو مر بط بعلم   ولم يَك فيه بالسؤا ؛ ألن  

ر  مذع موسذ  عليذه السذالم أو عليهمذا     يوض ح لك هلك أن   ض  َل قص  علينا فا القرآن قصة ال
 السالم.
َل  ذر  مع موس  اَ لفا واع ذرك موسذ  علذ   ر  ض  فال ض  َل ا ـوسذبب االع ذراك عذدم العلذم، لذ  ،ال م 

ر  من  علما   صل قل  ان موس  فا  لك المساي  أن   ض  َل بل عن كل رل  ل واع  ال  زايد. علم   ِحج 
ذذر  بذذالعلم، فذذإها  ذذان  ا  طلذذب   ل ر  مِ  -سذذؤا  االع ذذراك-ولذذهلك صذذار السذذؤا   ض  َل أعلذذم مذذن موسذذ ، ال

بل بالسؤا  فد   عل  أن   السذؤا  فذا أفعذا    أو السذؤا  فذا قذدر   أو السذؤا  فذا  وموس  ِحج 

 هها اع راك عل  العلم. أن    صرفاي َلق   

ال يجذوز للعبذذد أن يع ذرك علذ  علمذذه وعلذ  ح م ذذه  هِ علذذيم ب ذ  شذاء فإن ذذهذو ال وإها  ذان   

 بـ:لم؟
فََمْن َسأََل: ِلَم فَعََل؟ فَقَْد َردَّ ُحْكلَم اْلِكتَلاِبو َوَملْن َردَّ ُحْكلَم اْلِكتَلاِب َكلاَن لهها قا  فا آَر ال الم هنا )

ا يَْفعَلُ ( يعنا قوله ﴿ِمَن اْلَكافِِرينَ  ََمَّ  [.23]األنبياء:﴾ََل يُْسأَُل 
 هه  بعك المساي  فا  المه عل  مر بة العلم.

َُ لَ ُ(  ِِ  قال بعدها )َوكُلٌّ ُميَسٌَّر ِلَما ُم
َُ لَل » ملسو هيلع هللا ىلصحيث قا   ملسو هيلع هللا ىلصهه  الجملة ثب ي فا الحديث عن النبا  ِِ َمُِوا فكُلٌّ ُميَسٌر لما ُم َْ يعنذا  1«ا

ََْطِ َواتَّقَِ)﴿ بهلك قو     ا َمْن أَ َق بِاْلُحْسنَِ)(َوصَ 5فَأَمَّ ِْيُْسَرى6دَّ ُرهُ ِل  [. 7-5﴾]اللي :(فََسنُيَس ِ

َُ لَل ُ ومعن  ) ِِل َل  قل للذَل     ( أن  كُلٌّ ُميَسَّلٌر ِلَملا ُم لهذا أهذال  وهذم فذا أصذالب آبذايهم،  قل للذالجنذة و
َل  ونل رِ س  يل يِ ادة سل عل فهؤالء أه  الس   َل  قل للذلعمذ  أهذ  السذعادة،  هذم فذا أصذالب و لهذا أهذال   قل للذالنذار و
  للعسرى؛ لعم  أه  الش قاوة.  ونل رِ س  يل يِ سل آبايهم، فهؤالء 

  سذبحانه عل ذمل أن  هذؤالء سذيعملون بعمذ  أهذ   ؛ وإنمذا يعنذا أن  ر  ب ذ( ال  فيد الجل كُلٌّ ُميَسَّرٌ وقوله )
ب ث  سي ونون من أهذ  امل ـمن أه  النار، وأنهم ل   م  النار و ل لبهِ  َِ لنذار، فسذي ر هم ا فا نفوسهم من ال
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   . ر لهم سبي  الضال ، فإها َهلهم يِس   هِلِِهم   َ  ألنفسهم؛ يعنا سي
 ال يسير أله  الجنة فيه زيادة فض  وال يسير أله  النار فيه سلب الفض . يعنا أن  

لِون بعذذد     ن  ، وأل رل ب ذذوهذذها يعنذذا أن  ال جل  زيذذادة  أهذذ  الجنذذة عذذاملهم    ، وأن  الجميذذع ِمعذذامل

 لهم وأعانهم عل  الَير. س رل ويل  عل  عدله بأن منحهم فضال  
َماُل بِاْلَمَواتِيِم(  َْ  قال )َواْْلَ

فإن  أحَدكم ليعمل بعملل أهلل الجنلة حتلِ » ملسو هيلع هللا ىلصاألعما  بالَوا يم يعنا بهلك ما جاء فا قو  النبا 
فيلدمُِهاو وإن  أحلدهم  ما يكون بين  وبينها إَل ذرا  فيسبُ َِي  الكتاب فيعمل بعملل أهلل النلار

ليعمل بعمل أهل النار حتِ ما يكون بين  وبينها إَل ذرا  فيسبُ َِي  الكتلاب فيعملل بعملل أهلل 
قِلوب )، وقذا  بعضذهم وا  ثيذرا   لذلهها  ان  ثير من السلَ إها هل لِروا الَا مذة بل  2«الجنة فيدمِها

  3(اْلبرار ُمعََِّقَةٌ بالمواتيم يقولون بماذا يُمتَُم لنا؟
وهذها ال علذق بذذالَوا يم، وهذها اإليمذان بهذذها النذور مذن القذذدر، يجعذ  العبذد المذذؤمن صذاحب يلقلظلذذة 

، والعبذذد يِيلسلذذر لعمذذ  أهذذ  الشذذقاوة إها وحذذرص علذذ  إيمانذذه؛ ألن    سذذبحانه ال يظلذذم الن ذذا  شذذييا  
ذاَ ار هها الط ريق، فإها جاهد نفسه فإن    سذبحانه أعظذم فل  ن ذة   الل  ض  َوالَّلِذيَن َجاَهلُدوا  و رمذا ، ﴿وم 

اَدهُلللْم هُلللًدى َو تَلللاهُْم [، وقذذذا  سذذذبحانه ﴿69﴾]العن بذذذوي:فِينَلللا لَنَْهلللِديَنَُّهْم سُلللبَُِنَا َُ َوالَّلللِذيَن اْهتَلللَدْوا 

 [.17﴾]محمد:تَْقواهُمْ 

[.....]. 
 يعنا مدافعة نوازر الباطن فا النف . 

اِء ّللاَِّ  َِ  ( قال )َوالسَِّعيُد َمْن َسِعَد بِقَ
ذإه  قل  يعنا أن  الس عيد هو مذن جعلذه   سذعيدا     عليذه أن  ي ذون مذن المَلذوقين، وهذها يِشذير بذه ضل

نفللا الللرون وأنَّ المِلل  يللأتِ إلللِ الجنللين ويقللول: يللا ربللِ  للقِ أو سللعيد؟ ويلل مر )إلذذ  حذذديث 
 . 4(بكتابة رُق  وأجِ  وَمِ  و قِ أو سعيد بَكتْب أربع كِماتو
اِء ّللاَِّ بِ وهنا فا قوله ) َِ اِء ّللاَِّ (، )قَ َِ  ( يعنا به القدر.َمْن َسِعَد بِقَ

وهها عل  أحد الوجهين أو أحد القولين فا أن  القضاء والقدر بمعن  واحذد، وسذيأ ا  فصذي  لهذه  
 الجملة والفرق بين القضاء والقدر. 

اِء ّللاَِّ وهها أيضا هو معن  قوله ) َِ َِ بِقَ ُِّ َمْن َ ِق  (.َوال َِّق
ٌِّ مُ  ٌبو َوََل نَبِ َََِِ ذَِلَ  َمٌَِ  ُمقَرَّ ِِْع  ِِْقِ و لَْم يَطَّ ِ تَعَالَِ فِِ َم  ْرَسٌل( ثم قال )َوأَْصُل اْلقََدِر ِسرُّ ّللاَّ

َ الذذرب  -وهذذو  قذذدير األشذذياء- ر  دل يعنذذا أن  القلذذ ذذر  إه  هذذو  صذذر  فذذا مل و ذذه، و صذذرَ  هذذها س 

ل ذع عليذه أحذدا   فا مل و ه مما يَذ ص بذه    الرب  ولذم يط ل ذع أحذد علذ  هلذك، ح ذ   فلذم يِط 

أ رِم عباد  من المالي ة ال يدرون ما مصيرهم، ال يدرون ماها يقضا   فذا السذماء، ال يذدرون 
ما مصير أه  األرك إل   ير هلك، و هلك أنبياء   ال يدرون وال يدرون عن الغيذب وال م ذ  

 يمو ون، إل  آَر هلك.

بذه، فذال  هذها ممذا اَذ ص    أن   -وهو  ما سيأ ا  عريفه  قدير   لألشياء- ر  دل القل أن  المقصود 

، ومذذا الذذهي جعلذذه   ر  دل القلذذأحذذد يعلذذم مذذا  ، ومذذا الذذهي  ِ  ذذب  ر  فذذا اللذذوح  م  وبذذا   ، ومذذا الذذهي قِذذد  

الغيذب العظيمذة  ، وهذو مذن مفذا حعنذد    هِ ِمذل  فا صحَ المالي ذة، هذها ع   المحفوظ أو م  وبا  

ْنَدهُ َمفَاتُِح اْلغَْيِب ََل يَْعَُِمَها إَِلَّ هُوَ ال ا قا    فيها ﴿ َِ  [. 59﴾]األنعام:َو

ل ذع أن ه ال يم ن أن يِط للعل عليه إه هذو سذرع عنذد    معن   ونه سرا   ر  دل القل  و ، و  سذبحانه لذم يِط 
 حد عل  هلك ولو َاك فيه.عل  هلك أحدا  فمعن  هلك أن ه لن يلط ل عل أ

 :ومبن  القدر عل  صفاي   
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 .مبن  القدر عل  العلم    .مبن  القدر عل  عموم المشيية 

 .مبن  القدر عل  عموم الَلق     مبن  القدر عل  ح مة. 

ذذه  ال يعلمهذذا العبذذد، وعمذذوم َلقذذه  ..[...] جل  مذذن أشذذياء إها وعمذذوم مشذذيي ه، وإلذذ  أي شذذاء  ل لول

ه الشاء ال يعلمه العبد إال بعد أن يقع، وح مة   ال يعلمها العبد.   وج 
 ؟ر  دل يم ن له أن يَوك فا القل  ا  فصاري أنحاء القدر األربعة ال يعلمها العبد، ف يَ إه ا  إه

 إل  االس سالم. ا  فصار األمر إه
ُُ َوالنََّ لوهها هو الهي أراد  الطحاوي فيما قا ، قا  ) ل ( يعنذا فذا القذدر المبنذا ُر فِلِ ذَِلل َ َوالتَّعَمُّ

ُُ َوالنََّ لُر فِلِ ذَِللَ  ذَِريعَلةُ اْلِملْذََلِنو َوسُلَُِّم اْلِحْرَملاِنو عل  األربعة أشياء ال ذا ه ذرِي لذك ) ل التَّعَمُّ
 (.َوَدَرَجةُ الطُّْغيَانِ 

م ال ذالم علذ  القذدر فذا مسذاي   ثيذرة، نذ م    أو نِقلس   ه ر منهذا مذا يناسذب إها  بين هها فيم ن أن نِج 
 الوقي بعك األشياء.

ِِْقِ ( ِ تَعَالَِ فِِ َم  قال )َوأَْصُل اْلقََدِر ِسرُّ ّللاَّ
 يم ن أن نجعلها فا هها الموضع. نقو  إنه  ح ها مساي ، ها مساي  بحث القدر جميعا   

  : المسألة األول 
ن بأنلل  رْ دَ القَلل ا، وعلمذذه األو   ب ذذ  شذذاء، و  اب ذذه :  قذذدير   لألشذذياء قبذذ  وقوعهذذيمكللن أن يُعللرَّ
فا اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء  ان وما لذم يشذأ لذم ي ذن، وعمذوم َلذق    -يعنا للمقادير-لهلك 

 لألشياء  لها.
 ذ  مرا ذب اإليمذان بالقذدر  م  ضِ ويل  م  هها ال ينطبق عليه حد ال عاريَ عند أه  ال عاريَ؛ ل ن هها يعِ 

 األربعة.

 ة:المسألة الثاني 
 بأربع مرا ب: القرآن والسنة عليه مما ي ص  بالقدر، وهلك إيمان      بما دل  اإليمان بالقدر إيمان  

 المرتبة اْلولِ: العِم   المرتبة الثانية: الكتابة. 

 المرتبة الثالثة: َموم الم يئة.   المرتبة الرابعة: مُِ هللا لأل ياء كِها. 

 منها. دل ها  ثيرة ه رنا ل م بعضا  فأ ما المرتبة اْلولِ العِم:أ 
 :يَْعَِلُم َملا ال  ابة ثلم  أدلة  ثيرة عليها منها قوله  عذال  ﴿ المرتبة الثانية الكتابة َ أَلَلْم تَْعَِلْم أَنَّ ّللاَّ

ِ يَِسيرٌ  َََِِ ّللاَّ َوكُللُّ له  عال  ﴿[، وفا قو70﴾]الحج:فِِ السََّماِء َواْْلَْرِي إِنَّ ذَِلَ  فِِ ِكتَاب  إِنَّ ذَِلَ  

قللد ر هللا مقللادير المخئللُ قبللل أن » ملسو هيلع هللا ىلص[، ود   عليذذه قذذو  النبذذا 53﴾]القمذذر:َصللِغير  َوَكبِيللر  ُمْسللتََطرٌ 
 .5«يمُِ السموات واْلري بممسين ألن سنة وكان َر   َِِ الماء

فين أو مذا     شاء فا اللوح المحفوظ، سذواء مذا ي علذق بذالم ل بل  ل ومعن  ال  ابة أن    سبحانه  ل 

[ يعنذذا مذذا فذذا السذذماء 70﴾]الحذذج:إِنَّ ذَِلللَ  فِللِ ِكتَللاب  ي علذذق بغيذذر الم ل فذذين وهلذذك لعمذذوم قولذذه ﴿
 واألرك. 

 وال  ابة هه  المقصود بها ال  ابة فا اللوح المحفوظ؛   ابة مقادير األشياء فا اللوح المحفوظ. 
ريذذة، وال  ابذذة السذذنوية، ومذذن هذذه  ال  ابذذة ثلذذم  أنذذوار مذذن ال  ابذذة  فصذذيلية لهذذا: من هذذا ال  ابذذة العِم 

 وال  ابة اليومية، وأشبا  هلك مما دلي عليه األدلة فا القرآن والسنة.

 :ما شذاء    ويِع نل  بها أن   المرتبة الثالثة مرتبة الم يئة مشذيية    د  رل ال  ِذ ، ذان  وأن ، 

ذذالذذهي ال يشذذاؤ    سذذبحانه ولذذو شذذاء  العبذذد ورل  َوَمللا فيذذه فإنذذه ال يقذذع، ودليلهذذا قولذذه سذذبحانه ﴿ بل   

ِِيًملا َحِكيًملا ََ َ َكاَن  ُ إِنَّ ّللاَّ َوَملا تََ لاُءوَن [، وقولذه سذبحانه ﴿30﴾]اإلنسذان:تََ اُءوَن إَِلَّ أَْن يََ اَء ّللاَّ

ُ َربُّ اْلعَالَِمينَ   [.29﴾]ال  وير:إَِلَّ أَْن يََ اَء ّللاَّ

المشيية  ونية، فإها شاء   أن يقع هها الشاء فا هذها الوقذي  ا أن  والمشيية مر بطة بال ون؛ يعن

 . وأراد   ونا   عل  هه  الصفة فإن ه يقع عل  ما شاء    

                                   
 (67)سبق ذكره  5
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 والمشيية  ساوي اإلرادة ال ونية.
ث  هنا فا مر بة المشيية الفرق ما بين المشيية واإلرادة.  ولهها يِب حل

إرادة شذذرعية  :ا إراد ذذه ال ونيذذة، وأن  اإلرادة منقسذذمة إلذذ هذذ وأهذذ  السذذنة علذذ  أن  مشذذيية   

؛ يعنذا يريذد   ونذا  فيقذع وال يريذد  دينية وإل  إرادة  ونية، وأن    سبحانه قذد يشذاء الشذاء  ونذا  
 وشريعة. دينا  

. ا  فيج مع إه اد  اد  و ير ِمرل  فا بعك الحاالي إرادة وعدم إرادة، في ون الفع  المعي ن ِمرل
وشريعة، وهها فيما يل رهه   وال يرضذا   سبحانه دينا    ِ د  ر    فوقع وأراد  فوقع؛ ول ن لم يِ شاء  

 ضال  الضا  إل  آَر . ،معصية العاصا ،دينا  مث   فر ال افر
؛ ألنذه ال يحصذ  فإنه قذد شذاء  وأراد   ونذا   عل قل فإن    سبحانه شاء ال فر من ال افر؛ ألن ه ما دام ول 

د  ِ دينا   ه إال ما أراد  فا مل و    نه  فا   ابه وعلذ  ألسذنة  ؛ ألن   ونا ؛ ول ن لم يرضه لم يِر 

لللِ ِلِعبَلللاِدِه رسذذذله عذذذن ال فذذذر والفسذذذاد وبذذذي ن أنذذذه ال يرضذذذ  هلذذذك وال يحبذذذه،  مذذذا قذذذا ﴿ َِ َوََل يَْر

ُ ََل يُِحبُّ اْلفََسادَ [، وقا ﴿7﴾]الزمر:اْلكُْفرَ   [.205﴾]البقرة:َوّللاَّ
  هذذا المسذذألة المعروفذذة لذذدى  ثيذذر مذن م بذذالفرق مذذا بذذين اإلرادة الشذذرعية واإلرادة ال ونيذذة، وهذه

 وسيأ ا لها مزيد بيان عند ه ر الرد عل  المَالفين فا القدر إن شاء    عال .

  ابعللة مرتبللة َمللوم مِللُ هللا وأن    سذذبحانه َذذالق  ذذ  شذذاء، وأن   لأل للياء: المرتبللة الر 

َل طاعة المط    ما َلذق ها ذه؛ ا هل قل لل َل   وأن  صالة المصلا ا هل قل لل َل ا   ومعصية العاصا هل قل لل يع 
  يعنا هاي المصلا فإنه يَلق أعمالهم.

ء  َوِكيللٌ وهه  يِس  لدل   لها بقو    سذبحانه ﴿ ِْ َََِلِ كُلل ِ َ ل ء  َوهُلَو  ِْ ُُ كُلل ِ َ ل ُ َملاِل [، 62﴾]الزمذر:ّللاَّ

ء  فَقَدََّرهُ تَْقِديًرابحانه ﴿وبنحو قوله س ِْ َُ كُلَّ َ   [، ونحو هلك من اآلياي.2﴾]الفرقان:َوَمَِ

ُ َمَِقَكُلْم َوَملا تَْعَمُِلونَ ﴿ وفا َصوص عموم َلذق   للعمذ  يِسذ د  بقولذه  [، 96﴾]الصذافاي:َوّللاَّ
للقلهِ  . َل  وفا هه  اآلية دلي  عل  أن  عم  العام  

ا وهلك أن   ُ َمَِقَكُْم َوَما تَْعَمُِونَ ﴾ فا اآلية ﴿ لمة ﴿مل  :فيها وجهان ﴾َوّللاَّ
 :ا بمصذدر؛ يعنذا ي ذون سذبك اآليذة هل دل ع ذمذع مذا بل  ر  د  قلذأنها مصدرية بمعنذ  أن هذا  ِ  الوج  اْلول

 .األصح فيها(، وهها الوجه هووهللا مِقكم وَمِكم)

 ِذذذا﴾ هنذذذا موصذذذولة بمعنذذذ  الذذذهي في ذذذ أن   :الوجللل  الثلللان وهللا مِقكلللم واللللذ  )ون المعنذذذ  ﴿مل
 . (تعمِون 

    وها عل      من الوجهين دالة عل  المراد فا عموم َلق .للعبد 

بعذك االع ذراك علذ  االسذ دال   م  وقد ي ون ثل  ووضوح الدلي  األو  يعنا فا  ونها مصدرية،
 بالوجه الثانا.

 اْلسئِة

 ما الفرق بين القدر والقضاء؟ /1 
 شاء  . ج/ يأ ا إن

 يجع    سر   فا أضعَ َلقه، إها رأى مثال شَصا ضعيفا؟  /2 

 ج/ هها المقصود به ح م ه فا الَلق، ال بأ  به.

 ه  يدَ  الغيب  حي القدر؟ /3 
 ج/ نعم    ِمغلي ب فهو مقدر.

 ؟(  ال يعلمه ما لي  بشاء فإن  )ه  يصح قو   /4 

 و  عل     شذاء قذدير والذهي لذي  بشذاء فذإن   ؟( ال يعلمه  ما لي  بشاء فإن  ) معن  ماج/ 

   ير قادر عليه ألنه لي  بشاء  الجمع بين النقيضين؟  
للذق  عليذه  ال عريذَ،هها ال الم  ير منضبط ال من جهة  الم المناطقة وال مذن جهذة أيضذا  فذال  ِط 

ي لذي  بشذاء، ومذا دام قذا  الذهي العبارة ألنها  ير منضبطة؛ ألنه يقو  ما لي  بشاء يعنا الذه
 فإنه شاء.
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 قب  إرادة   الَلق للشاء وعلمه به، ماها يسبقه، ه  يسبقه جه  به؟ /5 

فذال يسذبق  ج/ أس غفر   وأ وب إليه،   سذبحانه علمذه أو ، وعلمذه مذر بط بإراد ذه وح م ذه 

 و قدسي أسماؤ . علمه جه  

 لميمية فا القضاء والقدر؟نرجو أن  ملوا علينا األبياي ا /6س 

الميمية ها أو ال ايية؟  ايية شيخ اإلسذالم القدريذة هذه  مشذهورة ينبغذا لطالذب العلذم أن يحفذظ  /ج
 منها أو أن يحفظها؛ ألنها فيها ه ر  ثير من مساي  القدر.

[.....]6 

، نأ يهذا أو الَذوك فذا هلذك ههيك فا ال علي  مو فا القضاء والقدر؛ فا  رك  علي  أفعذا    

 .إن شاء    عال 
هه  أبياي ه رها ابن الوزير فا   ابه إيثار الَلق عل  الحق دون نسبة، ها أبيذاي جميلذة مهمذة 

 فا مسألة  علي  األفعا  ومطلعها يقو  فيها:
ة  كِ بلللللللين المخئكللللللل حللللللل د ا ق  ربن  اق ف وف ن ال َ لَّ    تَسَ 

 ا المصام
 ِِ  ا         م إذ ألم ب  لماممكِ      ال        ي م والوجُر المكر  كذا الَم
ل صاح رارا         ما م  فو جمعه تكدَّر ص َراما ب السر   فعج   الصَّ

ر  َِلللللِ المِللللل ِد ثَنَّللللل وقللللل ب ِ  م ق  ي ِ م ك  ي ارق  الكِ فف
 ا  المخم

 ا   ا أو تمام عِوم هنا  بعِ   ال وماسبب المخن سوى امتخن
 ا        يها اْلنام ا ف الف م م      ون ا لفكان من الِواُم أن يك

 الع ام ايِ  ذ  يح ا لِكورً    ا      ذه را ومُ دْ  ل لها ق خ تجه ف
 هه  قصة عظيمة قصة الَضر مع موس  فيها من الفوايد ما ال يحص .

ا وصذذل    وسذذلم وبذذارك علذذ  نبينذذ، ا إن شذذاء    عذذال  بَيذذر وعافيذذةن  فذذا بهذذها القذذدر ونل قذذ
 محمد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم عل  رسو   ، وعل  آله وصحبه ومن اه دى بهدا ،
 اْلسئِة

يقو : اإليمان باألر ان الس ة منها ما ال يصح اإليمان إال به، ومنها ما يجذب علذ  المذؤمن  /1س

 فا هلك؟ أن يع قد  إها بلغه بالدلي ، فأرجو أن  بينوا دلي  ال فريق
السؤا  ما هو واضح من    جهة، ل ن مقصود الساي  أن  أر ان اإليمان هذا األر ذان السذ  ة  /ج

ِ َوَمَخئَِكتِلِ  َوكُتُبِلِ  ﴿ المعروفة قا   َل إِلَْيِ  ِمْن َرب ِِ  َواْلُمْ ِمنُوَن كُللٌّ  َملَن بِلا َّ ُِ سُوُل بَِما أُن  َمَن الرَّ

 ِ ِِ ِ َواْليَللْوِم اْمِمللِر َواْلَمَخئَِكللِة َواْلِكتَللاِب ﴿ [، وقذذا  285﴾]البقذذرة:َوُرسُلل َولَِكللنَّ اْلبِللرَّ َمللْن  َمللَن بِللا َّ

ِ َوَرسُوِلِ  َواْلِكتَلاِب الَّلِذ  فا هلك ﴿ [، وقا  177﴾]البقرة:َوالنَّبِي ِينَ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن  َمنُوا  ِمنُوا بِا َّ
َََِِ رَ  َل  َُّ ِِِ  َواْليَلْومِ نَ ِ َوَمَخئَِكتِلِ  َوكُتُبِلِ  َوُرسُل َل ِملْن قَْبلُل َوَملْن يَْكفُلْر بِلا َّ َُ  سُوِلِ  َواْلِكتَاِب الَّلِذ  أَنل

                                   
 مداخلة من أحد الطلبة 6
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للَخًَل بَِعيللًدا َِ لللَّ  َِ ء  َمَِْقنَللاهُ بِقَللَدر  ﴿ [، وقذذا  136﴾]النسذذاء:اْمِمللِر فَقَللْد  ِْ [، 49﴾]القمذذر:إِنَّللا كُلللَّ َ لل
الس  ة د  الدلي  عل  وجوب اإليمان بها وأنها أر ان اإليمان، وهه  األر ذان هذا فأر ان اإليمان 

ا يمللان أْن تُللْ ِمَن بِللا  »ال ذذا جذذاءي فذذا حذذديث جبريذذ  عليذذه السذذالم، قذذا : مذذا اإليمذذان؟ قذذا  
ِه ِمللَن  لللِ  َواليَللْوِم امِمللرو وبِاْلقَللَدِر َمْيللِرِه َوَ للرَّ ِِ هذذها اإليمذذان  و«هللا تعللالَِوَمخَئَِكتِللِ  َوكُتُبِللِ  َوُرُس

بالمالي ذذة، بال  ذذب، بالرسذذ ،  ،الواجذذب م وق ذذَ علذذ  العلذذم، فهذذها القلذذد ر  المجمذذ  فذذا اإليمذذان بذذاهلل
القلد ر  المجم  هها واجب عل     أحد؛ ألن ه ال يصح  اإليمان إال بقذد ر  منذه، وهذها القلذد ر  هذو الذهي 

ضذابط اإليمذان بالمالي ذة  مذاك ه رنذا لذك ال قييذداي، ي وقَ عليه اإليمان بهه  األمور الس  ة، ولهل
الذذهي يصذذح بذذه اإليمذذان؟ ضذذابط اإليمذذان بال  ذذب؟ يعنذذا القلذذد ر  المجذذزئ، مذذا القلذذد ر  المجذذزئ فذذا 
 اإليمان باليوم اآلَر؟ ما القلد ر  المجزئ من اإليمان بالقدر؟ ه رنا  ل م بال فصي   رجعون إليه.

ذول  شذييا   مل ل ذفهو راجع إلذ  العلذم فمذن عل  -المجزئعل  القلد ر  -ما زاد عل  هلك  عليذه أن يذؤمن  بل جل
أن ثلمذة ملذك اسذمه جبريذ  وجذب عليذه أن يذؤمن بجبريذ ، ثلمذة ملذك اسذمه مي ذا  فذا  مل ل ذعل به من 

ِِِ  َوِجْبِريلَل َوِميَكلالَ القرآن ﴿ ِ َوَمَخئَِكتِلِ  َوُرسُل ا ِ َّ ََلُدو  ن يذؤمن [ وجذب عليذه أ98﴾]البقذرة:َمْن َكلاَن 

ََللذَاب  أن  فذا السذنة بعذهاب القبذر أو بذالقرآن ﴿ مل ل ذعل بمي ذا ، مذن  تَْيِن ثُلمَّ يُلَردُّوَن إِلَلِ  بُُهْم َملرَّ َسلنُعَذ ِ

 [ وجب عليه اإليمان بعهاب القبر.101﴾]ال وبة:ََِ يم  
ثمة قدر مجزئ مذن اإليمذان هذها شذرط فذا صذحة اإليمذان، أو هذو شذرط فذا صذحة اإليمذان  ا  فإه
الذر ن الَذاص مذن األر ذان السذ ة، مذا بعذد هلذك مذا هذو زايذد علذ  هذها القذدر المجذزئ فهذو  بهها

 موقوَ عل  العلم بالدلي ، وهه  قاعدة الشريعة.

 ثيذذرا مذذا نقذذرأ ونسذذمع هذذها يذذد  علذذ   ذذها بالمطابقذذة، وعلذذ   ذذها بذذاالل زام، وعلذذ   ذذها  /2س

 بال ضمن، فما معن  هه  الثالث وما الفرق بينها؟
ن وال ذذزام المط /ج ن واالل ذذزام هذا فذذا أصذلها مذن البحذذوث المنطقيذة، مطابقذذة  ضذم  ابقذة وال  ضذم 

ذذلل قل يبحثهذذا المناطقذذة فذذا أو    ذذب المنطذذق، ونل ا اللغويذذون ونقلهذذا األصذذوليون فذذا   ذذبهم فأصذذبح هل
 النا  يس فيدون ممن لم يِق ب    عل    ب المنطق يس فيدونها من   ب األصو ، سي ما أن  أيمذة أهذ 

وابذن القذيم وعذدد مذن  السنة اس فادوا منها فا مباحث األسماء والص فاي  شيخ اإلسالم ابذن  يميذة
 معناها:  ، وأيمة الدعوة
 ها داللة اللفظ عل     معنا . المطابقة: ❑
 : داللة اللفظ عل  بعك معنا .التِمن ❑
 آلَر.: داللة اللفظ عل  شاء آَر يلزم لوجود هه  الصفة وجود هلك الشاء االُِوم ❑

 الرحيم. فا صفا ه    :مثال 

الرحيم مطابقة هها اللفظ يعنا المعن  بالمطابقة هاي  م صذفة بالرحمذة، فجمعذي المطابقذة مذا بذين 
 الهاي وما بين صفة الرحمة.

 نقو  الرحيم دا  عل  الرحمة بالمطابقة، صح أو  لط ؟ ا  فإه
يعنذذا االثنذذين يعنذذا هذذها زايذذد هذذها، هذذها لذذي  بصذذحيح، نقذذو : دا  علذذ  هاي م صذذفة بالرحمذذة؛  

 ، هها معن  المطابقة. جميعا  
 عل  صفة الرحمة ي ون بال ضمن.  يأ ا ال ضمن عل  بعك المعن  إها قلنا الرحيم دا ع 

 عل  صفة الحياة يعنا ه  هو ي ون رحيما بال حياة؟ يأ ا اللزوم الرحيم دا ع 
 يد  عل  اإلرادة، ه  هو رحيم بال إرادة؟ 

 ل  ال رم، ه  ثم رحمة بال  رم؟ يد  ع
 دالالي اللزوم المَ لفة. أو ونحو هلك من أدواي

االسذم مذن األسذماء الحسذن  م ضذمن  من قواعد أه  السذنة فذا بذاب األسذماء والصذفاي أن   /3س
ا العلمذاء مشذ قة هلذرل  ل علذا  بعذك األسذماء ال ذا هل   ل  ل للصفة، وال يش ق من الصفة االسذم، وقذد أش ذ

  المعز المه  المحيا المميي و الَافك الرافع، القابك الباسط والمعطا المانع؟ من الصفاي
هه  األسماء  مالها فا اج ماعها فا اق رانها، ومسألة االش قاق هها فذا االنفذراد، أمذا إها  ذان  /ج
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 ال مذا  فذا االق ذران، ال ما  فا االق ران فإنه ال بأ ، ولذهلك عذد وها مذن األسذماء الحسذن ؛ ألن  
واالسذذم هذذها مذذن األسذذماء الحسذذن  مذذع االق ذذران يعنذذا المميذذي لذذي  مذذن األسذذماء الحسذذن ؛ ل ذذن 
المحيا المميي من األسماء الحسن ، الَافك لذي  مذن األسذماء الحسذن  فذا نفسذه، ل ذن الرافذع 

 الَافك من األسماء الحسن  وه ها.
 وجه االنفراد. هه   مالها فا اق رانها  د   عل  ال ما  باالق ران ال عل  ا  فإه

 ه  يجوز الدعاء بـ: اللهم رب  األرواح الغايبة واألجساد البالية؟ /4س

ربهذا وهذذو أعلذم بهذذا     وهذذو ربهذا، واألجسذاد الباليذذة أيضذا   ج/ األرواح الغايبذة مَلوقذة هلل 
 .فظاهر الدعاء أنه لم يش م  عل   لط ، فرقي أجزاؤها ينوأ

القاعذذدة أن الذذدعاء ي حذذرى فيذذه المذذرء الصذذواب، وأن ال ي ذذون  ل ذذن ممذذا ينبغذذا ال نبيذذه عليذذه أن  
 مع ديا فا الدعاء، واالع داء فا الدعاء:

يعنا فا صيغة الدعاء فيها اع داء؛ ول ذن ي ذون المطلذوب  ،إما أن ي ون فا الطلب ❑
 طي ب.

 يعنا فا الشاء الهي سأله.، وإما أن ي ون فا المطلوب ❑

.. الجنذة إلذ  آَذر ، فهذها .: اللهم إنذا أسذألك القصذر األبذيكمثا  الثانا معروَ الهي سأ  وقا 
 اع داء فا الدعاء من جهة المطلوب. 

ِ غ  يل ل ن من جهة الطلب نفسه أن يس عم  ص   ل ليسي من الصيغ ال ذا فيهذا  لذ ا ، أو صذيغ لذي  لذه ب  د  أ

هذذه   ونحذذو هلذذك، أن يسذذ عملها هذذو مذذن جهذذة المعنذذ ، أو أن  فيهذذا نذذور نذذزو  فذذا مَاطبذذة   
 ذان أسذلم    ون من االع ذداء فذا الذد عاء، ولذهلك  ل مذا اج هذد المذرء فذا أن ي ذون دعذاؤ  مذأثورا  

 وأعظم وأجمع للد عاء.

 ما ها الحجة ال قريرية والحجة الفطرية فا آية الميثاق؟ /5س
يَّللتَُهْم َوإِْذ أََمللذَ َربُّللَ  ِمللْن بَنِللِ  َدَم ِمللْن  ُ آيذذة الميثذذاق أظنذذه يعنذذا بهذذا قولذذه  عذذال  ﴿ /ج ُهللوِرِهْم ذُر ِ

َََِِ أَنفُِسلِهْم أَلَْسلُت بِلَرب ِكُْم قَلالُوا بََِلِ َ لِهْدنَا أَْن تَقُولُلوا يَلْوَم اْلِقيَاَملِة إِنَّلا كُنَّل ََلْن َهلذَا َوأَْ َهَدهُْم  ا 

ِِيَن) يَّللةً ِملل172َغللافِ ِِكُنَللا بَِمللا فَعَللَل (أَْو تَقُولُللوا إِنََّمللا أَْ للَرَ   بَاُ نَللا ِمللْن قَْبللُل َوكُنَّللا ذُر ِ ْن بَْعللِدِهْم أَفَتُْه

ُل اْميَلاِت َولَعََُِّهلْم يَْرِجعُلونَ 173اْلُمْبِطُِوَن) [، هذه  عنذد بعذك 174-172﴾]األعذراَ:(َوَكذَِلَ  نُفَص ِ
أهذ  العلذم  سذم  آيذة الميثذاق؛ ل ذن فذا الواقذع لذي  فيهذا ه ذر للميثذاق  مذا ه رنذا ل ذم وإنمذا فيهذذا 

ذذ فذذا  إلشذذهاد  مذذا مذذر معنذذا  فسذذير  إنمذذا هذذو دليذذ  الفطذذرة والربوبيذذة وآيذذاي   وهذذها ا ،اد  هل اإلش 

 اآلفاق وفا األنف .

هِم     سؤا الحجة ال قريرية فا حد  ا  فإه بعضذهم  دل ه  عليذه وشلذ الساي  ها إقرار أوليك بمذا أقذر 

 عل  بعك أن    ربهم وأنه ال إله إال  . 
ذِروا علذ  هذم ِروا عليه يعنا منه بداية َلقهم والحجة الفطرية ها ما فِط   ذِروا علذ  اإلسذالم فِط  فِط 

سذالية،  ال وحيذد، وهذه  الحجذة ليسذي حجذة  افيذة فذا الحسذاب؛ بذ  البذد أن يذنظم  معهذا الحجذة الر 
 فالحجة الفطرية ال   فا؛ ب  البد من الحجة الرسالية فا الحساب والعقاب.

فذذيمن مذذاي قبذذ  البلذذوع، فإنذذه علذذ   ،  فيذذه، الفطذذرة األصذذلية   فيذذهإال فذذيمن لذذم يلب لِذذغ  فذذإن  الفطذذرة 
 ملسو هيلع هللا ىلصالفطرة من أبناء المسلمين، وأما أبناء المشر ين فهم عل  الَالَ المعروَ فا شأنهم والنبذا 

 روا  البَاري و ير . 7«هللا أَِم بما كانوا َامِين»سي  عن أطفا  المشر ين فقا  

 فسير آياي الصفاي عندهم هو قراء هذا مذن  ن السلَ أن  اوي فا شرح الالمية عدرمنق  ال /6س
 فسذير آيذاي الصذفاي قراء هذا فهذ  هلذك   ير ال عرك لمعناها، ونق  عن الفضي  بذن عيذاك أن  

 صحيح؟
وها كما جاءت)السلَ ربما قا  بعضهم  /ج َل كيلن )،  فسيرها قراء ها، وربما قا  بعضذهم (أمر 

-م  شاء  ير الظاهر، ال  يَ  ما يقذو  المجسذمة، وال معنذ  ، يعنون بهلك أنه لي  ثل (وَل معنِ
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ولذة، قراء هذا  فسذيرها يعنذا  مذا ي بذادر إلذ  الذههن ألن هذه   لمذاي ؤ ما يقذو  الم - ير الظاهر
 عربية فما  بادر للههن من معناها فهو الهي يجب اإليمان به، مع قطع الطمع عن اإلدراك.

 ن مع أو  اإلرادة، وما ها اإلرادة المقصودة؟أش   علينا قول م إن العلم ي و /7س

هذذه   لمذذة أردي بهذذا ال وضذذيح، وأشذذ لي علذذ   ثيذذر مذذن اإلَذذوان، وهذذا سذذليمة فذذا نفسذذها  /ج
صذحيحة؛ ل ذن ألجذ  عذدم االسذ يعاب أ ر وهذذا، وهذا لسيضذاح ليسذي لالع قذاد، هذا لسيضذذاح، 

   ليال يوقع النا  فا الل ب . لمة لسيضاح فاحهفوها من   ابا  م، وإن أم ن أيضا من ال سجي

 لماها نقو  عموم المشيية وال نقو  المشيية دون ه ر  لمة العموم؟ /8س
الفذرق مذا بذين السذنا والقذدري، فذا مباحذث القذدر نقذو : عمذوم المشذيية  ن  ي   بلذالمشيية ما  ِ  ألن   /ج

 .لنِدَ  طاعة المطيع ومعصية العاصا فا مشيية   

َرتْ ر ﴿فا سورة ال  وي /9س ِ [ إلذ  آَذر ، هذ  هذه  اآليذاي بعذد البعذث 1﴾]ال  ذوير:إِذَا ال َّْمُس كُو 

َِللتْ وقيذام أهذذ  القبذذور أم قبلذذه؟ و يذذَ الجمذذع مذذع قولذذه ﴿  ﴾اْلِعَ للارُ ﴿[؛ 4﴾]ال  ذذوير:َوإِذَا اْلِعَ للاُر َُط ِ

 معناها اإلب  ال ا قلِربل حملها، فه  ها لم   م أم ماها؟

فذذا األرك وفذذا السذذماء و فجيذذر  اي ال ذذا  حذذدث فذذا مل ذذوي   هذذه  ال غيذذر الجذذواب أن   /ج

 البحار وانشقاق السماء وما يحدث مما فا القرآن  ثير أو ه ر  ثير من اآلياي فا هها الباب. 
بذين النفَذة األولذ  ال ذا هذا نفَذة الصذعق والنفَذة  هها عل  الصذحيح أنذه يحذدث بذين النفَ ذين،

َملا »صذح عنذه أنذه قذا   ملسو هيلع هللا ىلصين النفَ ين  حدث هه  األشذياء والنبذا الثانية ال ا ها نفَة البعث، فب
:  8«بَْيَن الن ْفَمتَْيِن أَْربَعُونَ  را ؟ قلذا ل بلعِونل شلذه  : ألبلي ِي. قلالِوا: ألر  ما ؟ قلا ل بلعِونل يلو  ةل ألر  ي رل قلالِوا: يلا ألبلا هِرل

ََ » ملسو هيلع هللا ىلص. قذذا  النبذذا ألبلي ذذيِ  َِ مللن ابللن  دم إَل  ُُ يَللْوَم وكللل  للِء يَْبَِلل ِْلل ْجللُب الللذ نَِب َوِمْنلل ُ يَُرك للُب اْلَم
ذذم  السذذماء  ِ  ؛ وهلذذك ألن  «اْلِقيَاَمللةِ  جذذا ، ِمشلذذب ه   ا  يذذوم القيامذذة فذذا هذذه  األربعذذين مطذذرل  رِ ط   منذذا الر 

شذقي األرك وأَرجذي أثقالهذا؛ يعنذا مذن وانفإها نب ذي األجسذاد  ،بهلك،  نبي منه أجساد النا ،
للي  األرك  يذر  ،رة األرك  غيذريالمدفونين، فا هه  الف ذ ي  والسذماء  غيذري وبِذد   الجبذا  سِذي رل

لذي  هذو المذألوَ، ال األرك هذا األرك،  جديذدا   األرك والسماواي، يعنا صذار األمذر أمذرا  

لفصذذذ  القضذذذاء، واألرك  ذذذهلك،  وال السذذذماء هذذذا السذذذماء، السذذذماء اآلن  سذذذ عد لنذذذزو    

ن دفن فا ساح  البحذر،  لهذم يسذ وون، األرك سذيري جبالهذا فيس وي من ِدفن وراء الجبا  وم
 .واحدا   و غيري، فيسيرون سيرا  

ف ه ذز األجسذاد بذاألرواح حيذة،  فا الصور نفَة البعث ف  طذاير األرواح، ثم بعد هلك ينفخ   
﴾ ألنذه ذَا هُْم قِيَلامٌ ثُمَّ نُِفَا فِيِ  أُْمَرى فَإِ األرك مَ لفة،  ما قا  سبحانه ﴿ لف  ون؛ ألن   ثم ينظرون ي

أهذ  اإليمذان  [ يعنذا ينظذرون مذا حذولهم، وي ذرم   68﴾]الزمذر:يَْن ُلُرونَ انشقي بها األرك ﴿

اي بل مذن نذور مذن الجنذة فيحشذرهم إليذه وفذدا  ـبأن يأ ا لهم بجذوار قبذورهم بجذوار أم نذ هم بذ ال  نلجل

أه  ال فذر بذأن يجعلهذم  ه    يِ ي عبون فا السير إل  أرك المحشر، وهه  أو  البشاير لهم، و
ْحَمِن يحشذذرون ويسذذذاقون إلذذذ  جهذذذنم، وهذذذها معنذذذ  قولذذه  عذذذال  ﴿ يَلللْوَم نَْح ُلللُر اْلُمتَِّقللليَن إِلَلللِ اللللرَّ

َونَسُلوُق اْلُمْجلِرِميَن إِلَلِ [، الوفد فا اللغة هم الرا بون يقدمون را بين م رمين، ﴿85﴾]مريم:َوْفًدا

 والعياه باهلل. [،86﴾]مريم:َجَهنََّم ِوْرًدا

 فهها بعك ما ي عل ق بهه  المسألة.
وهه  البد أنك  عرفها، طالب العلم من المهذم أن يعذرَ فذا إيمانذه بذاليوم اآلَذر مذاها يحذدث مذن 

 الهي يحص .  ماحين الوفاة إل  دَو  أه  الجنة الجنة وأه  النار النار، ح   ما بعد هلك 
نفَذة الصذعق قبذ  هلذك، مذا الذهي يحصذ ؟ ثذم نفَذة  نفَذة البعذث، ،نفخ فا الصذور ال بد  عرَ،

ي قِوا، البعث ما الهي يحص  بعدها،    ر يب األشياء. س 
الحذوك أو ، وال  طذاير الصذحَ،  أميحص  أو ؟ الميذزان أو ،  الهي مافا عرصاي القيامة، 

العلذم،  يعنا    هه  األشياء ال ا ها من جملذة اإليمذان بذاليوم اآلَذر البذد مذن أن ي عل مهذا طالذب
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المو   إلذ  دَذو  أهذ  الجنذة الجنذة وأهذ  النذار النذار، وهذا  ف  ون عند  مر بة من إحياء   
 مر بة فا   ب أه  العلم وإها  اني  ير مر بة فر  بها. 

ي ون بعد هلك فهم القرآن ومعرفة  فسذير  ومعرفذة دالالي اآليذاي فذا  ا  هوإها فهم ها فهما جيدا فإ
مر بة، إها جاء مثال   طاير الصحَ م   ي ذون ؟ واضذح زمنذه عنذك، إها هلك واضحة فا ههنك 

َََِلِ أَْفللَواِهِهمْ جذاء عذدم ال ذالم، ﴿ [ م ذ  ي ذون هلذذك؟ واضذح عنذدك أيضذذا، 65﴾]يذ :اْليَللْوَم نَْملتُِم 
 وه ها. 

-الثذة العلذوم النافعذة ث في علم المرء بهلك العقيدة وعلم الجزاء، وهها من العلوم الثالثة المهمة ألن  
ال وحيذذد والفقذذه وعلذذم الجذذزاء اليذذوم اآلَذذر وهذذها هذذو الذذهي ه ذذر  ابذذن القذذيم فذذا  -العلذذوم الشذذرعية

 النونية حيث يقو : 
 

 ه  من  الم حو  من قا  إنه يوجد فا القرآن مجاز. /10س

 .ال الم عليها يطو  جدا   ،  المس عان، هه  المسألة طويلة ه رناها ل م الظاهر مرارا   /ج

؟ه  هناك فرق بين األ /11س  مر والقلدلرل
 ما فيه شك، األمر أعم. /ج

، 10«إن  هللا وتلللر يحلللب اللللوتر»،  9«إن  هللا جميلللل يحلللب الجملللال» ملسو هيلع هللا ىلصفذذذا قذذذو  النبذذذا  /12س

بصذفا ه الها يذة والفعليذة؟  ونحوها من األحاديث، ه  هه  النصوص مذن بذاب اإلَبذار عذن   
 أم المراد منها إثباي هه  األسماء فا األسماء الحسن ؟

 11الشروط ال ا بها ي ون االسم من أسماء   الحسن  ثالثة:  رنا لك أن  ه /ج
؛ يعنا قد جاء به النص؛ ألن بذاب : أن ي ون واردا فا ال  اب أو السنة أو فيهما معا  ال رط اْلول

 .األسماء والصفاي  وقيفا لي  اج هاديا  
 ن الوجو .ل ما  ال نقص فيه بوجه م : أن ي ون االسم م ضمنا  ال رط الثانِ

عل    الثالللل  ِ اْْلَْسلللَماُء اْلُحْسلللنَِ فَلللاْدَُوهُ بذذذه،  مذذذا قذذذا  سذذذبحانه ﴿ : أن ي ذذذون االسذذذم يِذذذد  َوِ َّ

 [.180﴾]األعراَ:بَِها

 ه رنا ل م أن  هه  الشروط الثالثة فا شرح العقيدة األصفهانية.

 ما المقصود بالمقل د فا العقيدة، وما هو ح مه؟ /13س
ح  به الدين أو ما ال يصح الدين إال به  قليذدا  المقلد فا ال ال عذن دليذ ، وهذها  عقيدة الهي أَه ما يلص 

ذي ة   ض  ال يِق بلذِ  منذه؛ بذ  البذد ل ذ  أحذد أن يعلذم دينذه بدليلذه، لذيعلم معنذ  الشذهاد ين بدليلذه، يعلذم فلرل
ذذي ة  الصذذو ض  ذذي ة  الز ذذاة بذذدليلها، يعلذذم فلرل ض  ذذي ة  الحذذج الصذذالة بذذدليلها، يعلذذم فلرل ض  م بذذدليلها، يعلذذم فلرل

 بدليله، هه  األر ان الَمسة. 
ة فذذا العمذذر فذا أن ي علمهذذا فيذذدَ  فذذا اإليمذذان عذذن ع   بهذذها  م  ل ذذوهذه  ي فذذا فذذا  علمهذذا بذذدليلها مذذر 
 الد لي ، فلو نسيه بعد هلك أو  اب عنه أو  ف  لم يؤث ر فا اس دامة وصحة إيمانه وإسالمه.

 ح مه عند أه  السنة. هها هو معن  ال قليد و
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ملللللللن رابلللللللع والحلللللللُ ذو   ا   والعِم أقسام ثخ  مال  ه
 انِ     تبي 

 اِن    وكذل  اْلسماء لِدي       َِم بأوصان ا ل   وفعِ  
واْلملللر والنهللللِ اللللذ  هللللو 

    دين 
وجللللللللُا ه يللللللللوم المعللللللللاد 

ِ   الثان  

والكللللُّ فلللِ القلللر ن والسلللنن 
 الت ِ 

جلللللللاءت َلللللللن المبعلللللللو  
 بالفرقان 
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أمذا  قليذذد الم  ل مذين فهذذها لذه بحذذث آَذر، ف قليذذدهم يعنذذون بذه ال قليذذد فذا النظذذر أو فذا إثبذذاي دليذذ  

 أو القصد إل  ال أم . الوجود عن طريق ال أم  فا آالء   

 لعلنا ن  فا بهلك. 
 (12) وصل    وسلم وبارك عل  نبينا محمد.
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