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  الرحيمهللا الرحمن  بسم

 .هـ  0240/  0/  01/ السبت في 

 

علال  رسالول و وعلال   لالح وصالحنح ومالى اه الد   والسالة هلل والصالة   الحمد

 .األسئلة نيى يدي هذا الدرس  نعضفنجيب عى : نعد  أما, نهداه 

 

  األسئلة
 :  السؤال

اء ، أو إذا وافق يو  عرفة ، إذا وافق يو  عرفة جمعة أو عاشور:  قال

 إفراده نصو  ؟ يصحعاشوراء جمعة ، فهل 

 :  الجواب

أو يالو  عاشالوراء فالإى إفالراده يالو  عرفالة جمعالة اليالو   كالاى، إذا وافق إذا  نع 

هالو صالو  الجمعالة ، وإنمالا  لاليسنصو  ال نأس نح ، ألى المقصود مى الصيا  

كالالالاى  فالالالإذاالمقصالالالود أى يصالالالا  يالالالو  عرفالالالة ، أو أى يصالالالا  يالالالو  عاشالالالوراء ، 

د صيا  عرفة أو صيا  عاشوراء ، فإى الذي صا  سيصالومح ، سالواء  المقصو

أ  وافق السنت أو وافق غيرهما مى األيا  ، ونهي النني صالل   الجمعةأوافق 

كقولالح لمالا د الل , يفالرد الجمعالة نصالو  فالي غيالر مالا حالدي   أىو عليح وسل  

 ،" أمالس  أصالم ي: " الجمعالة ، قالال  يالو عل  إحد  أزواجح وكانت صالائمة 

 ." إذا   افطريف: " ال ، قال :  قالت" ؟  غدا   أ صوميى: " ال ، قال : قالت 

 صالوموا يالو   ال: " الصحيح عليح الصة  والسالة   فيقولح فيما ثنت  وأيضا  

وهالالذا فيالالح النهالالي عالالى  ،" أو يومالالا    نعالالده  قنلالالحالجمعالالة إال أى  صالالوموا يومالالا  

هالة عنالد جمالاهير أهالل علال  الكرا النهالي  صيص يو  الجمعة نصيا  ، وهالذا 

نإضالافة يالو  صاليامح يناح  الالعل  ، وذلك ألى اليو  الذي يحر  صيامح مطلقا  

العيد فأنح يحر  صيامح مطلقا  ، ولذلك ال يناح صاليامح  كيو قنلح أو يو  نعده  

يوما  نعده ، ولهالذا إذا كالاى مقصالوده صاليا  عرفالة  وأقنلح  يوما  إذا أضاف إليح 
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لال  يالرد  حصالحيح وال كراهالة فالي ذلالك ، ألنال صالومح أو صيا  عاشوراء ، فالإى

نصالاليا  مكالالروه  السالالنت  صالاليص الجمعالالة نصالاليا  ، وكالالذلك   صالاليص يالالو  

هالذا  فالإىكراهة يو  الجمعة ، فإنح إذا صا  يو  السنت م صصا  لالح الصاليا  ك

منهي عنح لقولح عليح الصة  والسة  فيما جاء في السنى مى حالدي  الصالماء 

 صوموا يو  السنت إال فيما اف الرض علاليك  ،  ال" : المعروف قال  الحدي ، 

أو كمالا قالال  ،" فلاليطع  , أحدك  ، ولو أى يجد أحدك  لحاء شالجر   يجدإال أى 

  . والسة عليح الصة  

أهالل  جماهير حملح"  صوموا يو  السنت إال فيما أف رض عليك   ال: " فقولح 

ة إفالراد يالو  السالنت العل  عل  كراهالة إفالراد يالو  الجمعالة نالصاليا  علال  كراهال

إى هذا النهي منسوخ كما قالح أنالو داود فالي السالنى : ، ومنه  مى قال  نالصيا 

جماعة ، ويومئ إليح كالة  شاليا االسالة  انالى  يميالح  ومالنه  مالى  إليح، وذهب 

السنت نالصيا  إنما هالو علال  سالنيل الوجالوب يعنالي النهالي  يو إى إفراد : قال 

علال  سالنيل الوجالوب ، فالة يجالوز إفالراده  االفالرادعل  سنيل ال حالري  ، وعالد  

يالو  عاشالوراء أو لالال  يوافالق هالالذيى  أونالصاليا  مطلقالا  سالالواءا أوافالق يالو  عرفالالة 

  .نإضافة يو  نعده  أواليوميى ، وال يناح عنده  الصيا  نإضافة يو  قنلح 

األئمالة  عليالحوالقول الصحيح في ذلك هو الذي عليح جماهير أهل العل  ونص 

وفي ك ب الفقح مى أى النهي عى صاليا  يالو  السالنت هالو  في شروح األحادي 

يالو  السالنت ألنالح عيالد  يصالا ال  فإنالحالنهي عالى صاليا  يالو  الجمعالة   جنسمى 

عيالالد  ألنالالحيفالالرد وي صالالص نالصالاليا  كمالالا ال يصالالا  يالالو  الجمعالالة  الاليهالالود ، 

للمساللميى ، واليهالالود يصالوموى يالالو  السالنت  عهيمالالا  لالح ، والمسالاللموى فالي يالالو  

جمعالالة ال يجالالوز أى يصالالوموا فالالأنه  ال ينننالالي لهالال  أى يصالالوموا ، يالالو  ال عيالده 

  .يو  عيده   ألنحيو  الجمعة ، 

إذا  أنالحوإذا  قرر ذلك فإنح في يالو  السالنت ، علال  قالول جمالاهير أهالل العلال  ، 

وافالالق يالالو  عرفالالة يالالو  السالالنت فأنالالح ال نالالأس نصالاليامح أو وافالالق يالالو  السالالنت يالالو  

السنت ، وإنمالا يو  ل قرب نصيا  فة نأس نصيامح ، ألنح ل  يقصد ا عاشوراء
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ا فاقا  ، وكذلك لو كاى يصالو  يومالا  ويفطالر يومالا   السنتقصد عاشوراء ووقع 

السالالنت فأنالالح يعنالالي صالالا  األرنعالالاء ثالال  صالالار  يالالو فوافالالق يالالو  الجمعالالة أو وافالالق 

ال ماليس ثال  صالا  السالنت ثال   فصا الجمعة ث  صا  األحد أو وافق يو  السنت 

ول  ي صص هالذا  ،، ألنح وقع في صيا  يصومح ثنيى فة نأس أيضا  صا  اال

 . األدلةاليو  نصيا  ، وهذا هو الذي يجري مع القواعد وي فق نح النهر في 

 :  السؤال

النني صل  و عليح وسل  يح  عند و انى عمرو نى العاص  أىنفه   كيف

 داود ول  يصمح هو مع كونح أفضل الصيا  ؟ صيا رضي و عنح عل  

 :  الجواب

عند و انى عمرو نى العاص ، لقد كاى شانا  قويا  ، وكاى  قو ألجل  هذا

النني صل  و عليح وسل  إل  أفضل الصيا   فأرشدهيحب كثر  الصيا  ، 

 .يوما   ويفطروهو صيا  داود ، أى يصو  يوما  

 :  السؤال

 فقط ال يصو  يوما  قنلح أو يو  نعده ؟ عاشوراءيو   صيا 

 :  الجواب

عاشوراء فقط فقد حصل فضل الصيا  ، وهو أنح يكفر السنة  يو صا   إذا

وسل  ل  يص  إال يو  عاشوراء فقط ، ولما  عليحالماضية والنني صل  و 

: فيح قال عليح الصة  والسة    وفي ير  العا  األ ير الذي كانت السنة األ

ي الصحيح ، كما رواه مسل  ف ،" عشت إل  قانل ألصومى ال اسع  لئى" 

ال اسع مع  يصو يعني مع العاشر ، ولهذا اس حب أكثر أهل العل  عل  أى 

يسنق ذلك نصيا  ال اسع و  روى مى أهل والعاشر ، يعني أى يصو  العاشر 

يصو  يوما  قنلح : يصو  يو  قنلح أو يو  نعده ، و  روى قالوا : قالوا  العل 

الذي في السنى ، وقولح عليح  ، وهذا ألجل ا  ةفه  في الحدي  نعدهويو  

مى حملح  فمنه " يوما  قنلح ويوما  نعده  ص : " الحدي   فيالصة  والسة  

حملح عل  هذا ، لكى هاهر السنة الهاهر  أنح يصو   مىعل  هذا ومنه  
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كاى األفضل في حقح أى يصو  ال اسع  مقدر العاشر فقط ، فإى كاى عنده 

فإنح   ر المرا ب أى يضيف  ال اسعى يصو  والعاشر جميعا  ، ما اس طاع أ

 .إل  يو  عاشوراء يوما  نعده 

 :  السؤال

في النيوع المنهي عنها النيع نعد نداء الجمعة الثاني لمى  صح  العلماء ذكر

 ذلك أى النيع ل  يقع والنائعاى كلا يس رد مالح ؟  معن منح ، فهل 

 :  الجواب

النيع ، وقع غير  ا  ر صحيح إى شرعغيفهو وقع النيع إى  يعني، هذا  نع 

عليها في الذيى ينيعوى  اصة السواك  ال ننيحصحيح شرعا  ، وهذه يننني 

األحياى ، وهي قلة ، رنما  ونعضعند المساجد ، وقد الحهت ذلك مرارا  

الثاني ، وهذا ال  النداء رج مى المسجد وانهر إل  أنح ينيع ، ينيع نعد 

قول و جل  فإىال لحقير األمور وال لكنيرها ،  يجوز ، فأنح ال يجوز النيع

الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى  أيها يا : وعة 

الثاني ، وذروا النيع يعني ا ركوا النيع ،  النداء يعني ذكر هللا وذروا البيع 

  .فالنيع في هذا الوقت منهي عنح 

ح راجع إل  الوقت ود ول وقت الصة  أى هذا يق ضي الفساد ألن والراجح

الفساد في ذلك فة  يق ضيالنيع والنهي  عىو جل وعة   وينهييمنع النيع 

السواك  ينيعوىيصح النيع نعد أذاى الجمعة ف ننهوى و حرصوى عل  اللي 

 يضففي أنه  ال ينيعوى نعد النداء ، نعد النداء  أمره ا رك النيع ، يعني 

ي لو أمر ح نقو  ، ألنح ال يجوز هذا منكر والمؤذى يؤذى ،  يش ح وإال ، يعن

 .يس مر ال طيب ي طب قد  نعضه 

 :  السؤال

 نعد أذاى الفرائض غير الجمعة ؟ وم   ي سلط النهي عى النيع  النيعحك   ما

 مى أجل الفريضة ؟ 

 :  الجواب
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 هي الجمعة ليست كالجمعة في اق ضاء النهي للفساد ، ألى الن غير الفرائض

ح ، ينه  عى النيع نعد أذاى الفرائض في ن، ولكى ينه  ع الجمعةألذاى  جاء

الناس للصة  ، وأى يذهنوا إليها وهذا هو الذي  يس عدأيا  األسنوع ألجل أى 

السعودية األول  إل  وق نا الحاضر  الدولةأول وقت عملح أئمة الدعو  مى 

ير الجمعة ينه  عى النيع غ المفروضةفي أنح نعد األذاى ، أذاى الصلوات 

 ألنحنالنيع وقت الجمعة    ملحقا  لكى لو وقع النيع ، النيع صحيح ، ألنح ليس 

 .عليح  منصوصغير 

 :  السؤال

مسجل ؟ وهل المصحف يحرق إذا  شي عليح الال أميى عل  دعاٍء  حك  ما

 مى ال لف والضياع ؟ 

 :  الجواب

في وقت ال حق عليح شاء و  فيح اج إل  نهر لعلي أجيب إى:  األول أما

ال لف والضياع ألجل أنح  مزقت أوراقح أو  مىوالمصحف إذا  شي عليح 

 وإمانحو ذلك ، فأنح إما أى يحرق   أوألنح ليس ث  مكاى يليق نح ، يحفه فيح 

،  حفي أرض طاهر  ورمل ، نحي  ال  صل إليح األيدي لئة  م هن يدفىأى 

يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى  ومن :   عال  قولحوهذا د ل في عمو  

 . القلوب 

وأى  ,عليح وسل  نه  أى يؤ ذ المصحف إل  أرض العدو  وصل   والنني

م افة أى  نالح أيديه  ، كما رواه مسل   العدويسافر نالمصحف إل  أرض 

ولهذا فإنح يجب العناية نالمصاحف وال  م هى  وام هانها  ،في الصحيح  

لكى أننح طلنة العل  عل  أى مى ام هانها الشائع أى   جعل ,  أنحاء يكوى نعد 

مجةت ، وأى ال  حفه في مكاى يليق نها ،  نيىفي أي مكاى عل  ك ب 

غيره مى الك ب ، فهو  كهيئةوالواجب أى المصحف يعه  وأى ال يجعل 

ي ضمى كةمح ، فيجب أى يح ر  غاية االح را  ،  الذيك اب و جل وعة  

في أي مكاى ، يجعل االنساى في ني ح مكاى مر فع  يجعلأى يعه  وأى ال و
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أيدي األطفال وأيدي الناس ، وهذا  إليحيحفه فيح المصاحف نحي  ال  صل 

ويعل  أهل ني ح العناية  المصحفيلقيح يمنة وهذا يلقيح يسر  ، وأى يرفع 

لعلماء عل  ا اس دلولهذا  . وااله ما  نالمصاحف ، وهذا مى  ير ما يعمل 

 ومنهاوجوب  عهي  المصحف واح رامح وعل   حري  ام هانح نعد  أدلة ، 

 وشعائر ، شعائر هللا فأنها من تقوى القلوب  يعظم ومن : قولح  عال  

كل أمر أو شيء أشعر و جل وعة ن عهيمح أو  وهوو جمع شعير   

هي  رحمح و  عال  الجد محمد نى إنرا الشيانمكان ح ، كما ذكر ذلك سماحة 

 : ، نقولح 

يعظم حرمات هللا فهو خير له عند ربه  ومن النني  زمىكاى في  وقد

صل  و عليح وسل  صندوق مجعول نجوار أحد اسطوانات مسجد رسول 

 جمع فيح األوراق , لح صندوق المصحف  يقال, عليح وسل   وو صل  

ح ،  عهيما  للمصحف ، وسميت نعد نزول الوحيوالصحف ال ي يك ب فيها 

اسطوانة : ناسمح فقيل  سمياالسطوانة ، يعني العمود الذي نجواره 

  .ى اآلالمصحف ، وهي معروفة إل  

وواجب  عهيمح وواجب , و جل وعة  كة المقصود مى ذلك المصحف 

وما نيى إهان ح ، أما  المصحفلحه الفرق ما نيى ام هاى اأى ال يم هى ، و

قد يعنر يقال  أحيانا  فة يجوز ومحر  ، وأما إهان ة المصحف فكفرا ،  ام هانح

،  االهانةهذا شيء فيح إهانة للمصحف ، وهو ام هاى ال يد ل في حك  : 

فيما , والفرق موجود  ,وما فيح إهانة , فيننني أى  فرق ما نيى ما فيح ام هاى 

 .و  وكذلك في ك ب الفقهاء رحمه , في  عريف االم هاى  ذكرت

 :  السؤال

 في أشعار العرب ال ي  كوى في ألفاهها ذكر لفهة الدهر  ال وضيح نرجو

 هل كلها  حت النهي ؟

 :  الجواب

 .مثال  إل   ح اج
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 :  السؤال

 شيء مى الحرج فيمى يدع أثر السجود الذي في جنه ح ؟  هناك هل

 هناك  دش لإل ةص ؟  هل أو

 :  الجواب

 :       جنه ح هاهر  عاد  ، فإنح ال يلزمح إ فاءه أثر السجود في  كاى إذا

أصحاب  عىأ نر و جل وعة   كما في وجوهم من أثر السجود  سيماهم

عاد  الناس أى ال يههروا نعض  مىالنني صل  و عليح وسل  لكى إذا كاى 

أو أ ر العمامة  الطاقيةة ، وهو لما ههر أثر السجود أههر وأ ر مثة  هالجن

في  وني حما أشنح ذلك ، فهذا قد يضر ناال ةص في حقح نحسب قصده ، أو 

 .ذلك 

 :  السؤال

محر  مر فعا  ، فهل يح اط لذلك نصو  يو  ال ميس مع الجمعة  هةل رؤية

 عاشوراء ؟  إدراكوالسنت ليضمى نذلك 

 :  الجواب

وى ال يح اط لذلك وقد عرف   ف و  المشايا في أنح ، في أى الصيا  يك ، ال

، يعني ال اسع والعاشر ، واالح ياط في هذه المسائل  والسنتيو  الجمعة 

 .غير مشروع 

 :  السؤال

 ار السيار  للوصول للجمعة ؟ جس ئا حك  ما

 :  الجواب

 ال يد ل في النهي عى النيع ، للوصول للجمعة ليست مطلق االجار  ، ال

يع أما الوصول للجمعة ن أحسىمطلق االجار  نيع ، ألى االجار  المطلقة  ألى

 .فهذا يد ل في أى الوسائل لها أحكا  المقاصد 

 .اقرأ  
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 نس  و الرحمى الرحي  

الحمد هلل رب العالالميى ، والصالة  والسالة  علال  أشالرف األننيالاء والمرسالليى 

قال شيا االسة  محمد نى عند الوهاب رحمح و  عال  وأسكنح فساليح جنا الح 

: 

 .جحود القدر  : ربعون المسألة الثالثة واأل

 .االح جاج عل  و نح : المسألة الرابعة واألربعون 

 .معارضة شرع و نقدره : المسألة الخامسة واألربعون 

وما يهلكناا إ  الادهر  : مسنة الدهر كقوله  : المسألة السادسة واألربعون 

 . 

ومى اه د  الحمد هلل والصة  والسة  عل  رسول و وعل   لح وصحنح 

 :أما نعد ,  نهداه 

أهالالل رسالول و صالالل  و عليالح وسالل  فمالى مسالائل الجاهليالة ال الالي  الالف فيهالا 

و جالل وعالة الجاهلية مى األمييى والك انييى ، مسألة القدر ، والقدر هو سر 

فالالي  لقالالح ، وكالالاى للمشالالركيى وللكفالالار اع قالالادات م  لفالالة فالالي القالالدر فمالالنه  مالالى 

 . يح يجحد القدر أصة  وينف

جحالود : ولهذا ذكر إمالا  الالدعو  رحمالح و ، المسالألة الثالثالة واألرنعاليى فقالال 

إنمالا يهلكنالا : القدر ، ألى مى أهالل الجاهليالة مالى ينفالي القالدر أصالة  ، ويقولالوا 

الالدهر ، ومالنه  مالالى يالؤمى نالقالدر  الالار  ، وينفيالح  الار  ، وإذا  مالالى نالح أو يعنالالي 

علالال  و فالالي مسالالائل ، ومالالنه  مالالى صالالدق وأقالالر نالقالالدر فأنالالح يحالال   نقالالدر و 

يعالالارض شالالرع و الالالذي أنزلالالح نقالالدره الالالذي أمضالالاه فالالي  لقالالح ، وهالالذه الفئالالات 

فقالال , عى أهلها فالي ك انالح الكالري   و جل وعة الثة  موجود  ، وقد أ نر 

 إن كل شيء خلقناه بقدر  : في حق النفا  الذيى ينفوى وجود القدر أصة  

وا إن هي حياتنا الادنيا نماوت ونحياا وماا يهلكناا إ  وقال : وقال جل وعة 

، نهذا صارت أشعاره  و جل وعة ، يعني أنح ليس ث  شيء نقدر  الدهر 

الكثير  الم  لفة ، ومنه  مى ينفي أصل ال قدير ، أو ينفي  علق القالدر نالنعض 
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 كحال الفةسفة الذيى كانوا في غير العرب مى أهالل, و جل وعة م لوقات 

لالال  يقالالدر إال الكليالالات ، وأمالالا  و جالالل وعالالة إى : الجاهليالالات الم  لفالالة  قالالالوا 

لهالا ، وهالذه الفئالات الالثة  ذكرهالا  و جالل وعالة الجزئيات فه  ينفوى  قالدير 

انالالى  يميالالح فالالي  ائي الالة القدريالالة المعروفالالة ، وجعلهالال  جميعالالا  يالالد لوى فالالي اسالال  

 : القدرية النفا  الذيى ينفوى القدر فقال رحمح و

 ويدع   صو  و يو  معاده                 إل  النار طرا  معشر القدرية 

 سواءا نفوه أو سعوا لي اصموا نح و          أو مـاروا نح في الشـريعة 

إى كنت ل  أحفه فأد ل فاليه  النفالا  : نفوه ، جحدوه ونفوا القدر ، أو كما قال 

نقالالدره ، أو سالالعوا   جالالل وعالالة والمشالالركيى وقالالال فالالي الالالذيى يح جالالوى علالال  

، وهالؤالء و جالل وعالة لي اصموا نالح و ، وهال  يح جالوى علال  و نمالا قالدر 

مالنه  أنلالاليس وهالو إمالالامه  إذ اع الرض علالال  أمالالر و ومالا شالالرعح ومالا أمالالر نالالح  

اع الالرض عليالالح نالالاألمر نالسالالجود ، يعنالالي إذ أمالالرو جالالل وعالالة نسالالجوده آلد  

ءأساجد لمان  :  لق  د  مالى طاليى قالال اع رض عليح ، ألنح  لقح مى نار و

 . خلقت طيناً 

أو ما رووا نح في الشريعة وه  صنف مى : وهذا فيح م اصمة ومجادلة قال 

المشركيى الذيى قالوا مثة  فيما مات ح الف أنفالح مالى الحيوانالات إنالح أحالل ممالا 

فقالالد وقالالع فيالالح ذلالالك  قالالدير و , ذكالال  ، ألى هالالذا ذكالالاه و علالال  حسالالب كلمهالال  

أو ,  وا ذلك ، عارضوا   حري  المي ة ، ألى و هو الذي ق ل المي الة وعارض

 . ما ذكاه و  ير مما ذكيناه : هو الذي ذنحها أو نحو ذلك مى أقواله  فقالوا 

وهالال  نفالالا  القالالدر : إذا  نالاليى ذلالالك ، فهالالذه الفئالالات م نوعالالة ننالالدؤه  نالفئالالة األولالال  

االنحالالالراف فالالالي ننالالالي  والجاحالالدوى لالالالح ، هالالالؤالء موجالالالودوى مالالالى أول مالالالا وقالالالع

االنسالالاى فالالإى مالالى أول مالالا وقالالع فيالالح االنحالالراف النهالالر فالالي القالالدر ، ألى أصالالل 

فالالي العنالالاد  مالالى أسالالنانح النهالالر فالالي ال قالالدير  و جالالل وعالالة االع الداء علالال  حالالق 

والضةل فيح ، ث   نم  في الناس ح   وقع نفي القدر وجحود القدر وجحالود 
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هريالالة الالالذيى نفالالوا أصالالل ال لالالق للمالالوت وللحيالالا  كحالالال الد و جالالل وعالالة  لالالق 

 . و علقوا نما يروى مى االحياء مى الحيا  والموت 

هؤالء في ال الاريا أصالناف يعنالي فيمالا قنالل االسالة  ، الفئالة األولال  مالى الالذيى 

إى و لال  ي لالق شاليئا  ، وإنمالا ي لالق : نفوا القالدر كليالا  هال  الطائفالة الالذيى قالالوا 

ى نالدهريالالة نسالالنة غيالالر قياسالالية إلالال  ويفنالالي الالالدهر ، وهالال  المسالالموى أو الملقنالالو

مالى نالاب  و جالل وعالة الدهر ، ألى مى نف   لق و لألشياء فإنح ينفي قالدر 

وخلا  كال  : أول  ، لهذا جمع و نينهما في سور  الفرقاى فقال جالل وعالة 

ألى ال لق يسنق ال قدير مى حي  األهمية والشالمول  شيء فقدره   تقديراً  

 . 

لألشياء فأنالح ينفالي قالدره جالل وعالة لألشالياء مالى   جل وعة وفمى نف   لق 

ناب أول  وهذه الفئة موجود  في العرب وموجود  فالي األمال  األ الر  ، لكالى 

فالالي ( الملالالل والنحالالل ) ليسالالت فئالالة كنيالالر  ، ح الال  قالالال فالاليه  الشهرسالال اني فالالي 

أنهالال  لالال  يكونالالوا معالالروفيى كفئالالة أو كفرقالالة فالالي العالالرب ، وإنمالالا هالال  : الدهريالالة 

 .ة قليلوى ال يصح أى  نسب إليه  مقالة أو يعز  إليه  قول شرذم

ومى الذيى جحدوا القدر ونفوه قنل االسالة  مالى العالرب األمياليى ومالى غيالره  

الشامل مثة  كحال  و جل وعة مى نف  مر نة مى مرا ب القدر ، فنفي عل  

علالال   الفةسالالفة أو طائفالالة مالالى الفةسالالفة اليونالالانييى ، وكحالالال الالالذيى اع رضالالوا

وجود القدر نوجود الشرع ، وهما فئ اى معروف اى عند فةسفة اليوناى فقالالوا 

إنح ال  قدير  فصيلي ، وإنما يعلال  و الكليالات ، وأمالا الجزئيالات فإنهالا أحقالر : 

 . نها  و جل وعة مى أى يأنح 

و قديره لكثير كثير مى  لقح ومما  لق  ورننالا  و جل وعة فلذلك نفوا قدر 

وكلمة شيء هالي عنالار   وخل  كل شيء فقدره تقديراً  : ل وعة يقول ج

عى كل شيء يصح علمح ، وهذا يشمل مالا عهال  وهالي الكليالات ، ومالا صالنر 

إى الشر ال ينسب  لقح وال  قديره إل  و ، : وهي الجزئيات ومنه  فئة قالوا 

هالا مالى كوقوع الق ل ووقوع الهل  ووقوع المصائب ، وهذه مدرسة ا  لالف في
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الفةسفة أرسالطوا ومالى شالايعح وكالانوا مالى المةحالد   وأفةطالوى ومالى شالايعح 

 . ويثن وى القدر  و جل وعة وكانوا مى الذيى يقولوى نوجود 

وهل الشالر مالى إلالح : ح   أى أحده  هو أفةطوى سئل لما أثنت القدر قيل لح 

فلمالا وقالع : ا لالح نع  ، قالالو: ال ير ؟ وهل الشر الذي يقع مى إلح ال ير ؟ قال 

أوقعح فداء  لل ير ، ولكي يعرف ال ير نالح ، وهالذا إدراك مالى : الشر ؟   قال 

جاهلي وثني لهذه الحقيقة ال ي   فق مالع النهالر  الشالرعية وهالذا ممالا يؤكالد أى 

الشرع والنقل الصحيح ال ي الف العقل الصريح إذا كاى صريحا  ، ومنه  فئة  

ر ننفالي نعالض مرا نالح القضالائية ، كنفاليه  وهذا موجود في العالرب ، نفالوا القالد

 . و جل وعة لعمو  المشيئة ، مشيئة 

مالا شالئناه وقالع ناع نالار أى االنسالاى إذا شالاء شاليئا  أوقعالح  : فإى مالنه  مالى يقالول 

وأنطالل مقالال ه  نقولالح فالي غيالر  يالة كقولالح و جالل وعالة وهذه الفئة رد عليه  

وقال  إن هللا كان عليماً حكيماً  وما تشاؤون إ  أن يشاء هللا : جل وعة 

 :  وما تشاؤون إ  أن يشاء هللا رب العالمين . 

وأما نفا  القدر ، وه  الذيى يد لوى  حالت المسالألة الثالثالة واألرنعاليى فالي هالذه 

األمة ، فه  الموسوموى نالقدرية ، و لك الصفات الجاهلية ال ي هي سانقة في 

ى أو الفةسفة جاءت في هذه األمة وورث ها هذه األمييى أو الك انييى أو الوثنيي

األمالة ، فنفالالي القالدر أصالالة  فالي طوائالالف فالي هالالذه األمالة ممالالى ينفالوى وجالالود و 

منية والدهرية والزنادقة والمةحد  وأشناه هؤالء ، ومالنه   أصة  ، كطائفة الس 

مى أثن الوا القالدر ، لكالى نفالوا نعالض مرا نالح فنفالوا العلال  السالانق كنالة  القدريالة 

إى األمر أنف وأى و ل  يعل  ناألشياء إال نعالد وقوعهالا ، وأى : الذيى يقولوى 

قالالدره معنالالاه يعنالالي الالالذي فالالي النصالالوص معنالالاه القضالالاء ، يعنالالي قالالدر الشالاليء ، 

نمعني أنح الذي يق ضاليح، يعنالي ي لقالح حاليى يقالح أمالا قنالل ذلالك فعلمالح ناألشالياء 

فالالي  فاصالاليل شالالروح  وك ان الالح لهالالا فهالال  ينفالالوى ذلالالك ، وهالالؤالء النفالالا  مالالر معكالال 

ناألشياء أصة   ونفوا عمالو   و جل وعة العقيد  ، أنه  كفار ألنه  نفوا عل  

نالاهروا القدريالة : ، وه  الذيى قال فيه  الشافعي رحمح و و جل وعة قدر 
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و جالالل نالالالعل  فالالإى هالال  أقالالروا نالالح  صالالموا ، وإى أنكالالروا كفالالروا ، يعنالالي علالال  

انة أ نالالالاره  عنالالالد انالالالى عمالالالر وانالالالى عنالالالاس ، وأ نالالالاره  عنالالالد الصالالالحوعالالالة 

 . وجماعات الصحانة كثير  ومعروفة ال نطيل نذكرها 

والفئة الثانية المعروفة لالديك  ممالى نفالوا القالدر فالي هالذه األمالة ، الالذيى وسالموا 

نالمع زلة ، ووصفوا نالمع زلة وه  الذيى اع زلوا حلقة الحسالى النصالر  لمالا 

و جالل وعالة نه  األمر إل  نفي قالدر   كلموا في نعض المسائل ، وهؤالء  ل

، يعني نفي عمو   لقح جل وعة لألشياء وعمو  مشيئ ح سنحانح و عالال  لمالا 

إى و جالالل وعالالة لالال  ي لالالق إال األشالالياء  ولالال  :  لالالق ، ولهالالذا مالالنه  مالالى يقالالول 

ي لق كل شيء ، فنعض األشياء  لقها ونعض األشالياء لال  ي لقهالا ، فمالا كالاى 

، وما كاى مى قنيل الشر فإنح ل  ي لقالح ، وجعلالوا ال لالق  مى قنيل ال ير  لقح

وال قدير م ةزما  للرضالا والمحنالة فأ طالأوا فالي هالذا النالاب  طالأ  نينالا  كمالا مالر 

 . معنا في شروح االع قاد 

وهالؤالء يسالموى نالقدريالة ، وهالال  الالذيى نفالوا القالدر أو نفالالوا مر نالة مالى مرا نالالح  

الجاهليالة والقدريالة فالي جميالع  لالك وفي عصرنا الحاضر أيضا  شانح فئا  أهالل 

كيالالف يهالال   نالجزئيالالات  و جالالل وعالالة إى : األقالالوال ، فنجالالد اليالالو  مالالى يقالالول 

وال فاصيل ؟ نل إنما يه   نالكليات واألمالور ، ألنالح هالو أرفالع مالى ذلالك ، وقالد 

يأ ي هذا الهاجس الشيطاني لنعض النفوس المؤمنة وو جالل وعالة هالو الالذي 

لي ، ف قالالديره يكالالوى  فصالاليليا  لكالالل شالاليء ، فهالالو  لالالق وعلمالالح نكالالل شالاليء  فصالالي

سنحانح و عال  ال ي لق نفسا  ح   يك الب رزقهالا وأجلهالا و لقهالا ، ويك الب مالا 

هي عليح مى السعاد  والشقاو  ، وعلمح جل وعة يكوى نكل شيء ، كما قالال 

وعنااده متاااتيغ الاليااب   يعلمهااا إ  هااو ويعلاام مااا فااي الباار  : جالالل وعالالة 

ومااا تسااقط ماان  : النالالر عمالالو  ، والنحالالر عمالالو  ، ثالال  قالالال فالالي مااا  والبحار 

و  حباة فاي ظلماات األرال و   ح   الورقالة يعلمهالا ،  ورقة إ  يعلمها 

فالرنط جالل وعالة فالي هالذه اآليالة مالا ناليى  رطب و  يابس إ  في كتاب مبين 

 . علمح ال فصيلي وما نيى قدره ال فصيلي ناألشياء 
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هلية في هالذه المسالائل مالى أهالل العصالر وممى ضل أيضا  و اض  وض الجا

 و جالل وعالة فرق كثير  نحوا منح  إحد  الفرق السانقة فيمى قال نأى قالدر 

ال يعني أنح  الق لكل شيء أو أى مشيئ ح جل وعة لكل شيء ، نل يقولوى ، 

يعنالالالي مالالالى فةسالالالفة العصالالالر أو مالالالى الفالالالرق الم  لفالالالة كالرافضالالالة وال الالالوارج 

إنح إنما يضاف إل  و ما كاى جمية  وما : ولوى وطوائف مى العقةنييى ، يق

ل  يكى كذلك فة يجوز إضاف ح إل  و  جل وعة عل  نحالو قالول المع زلالة ، 

ل أ الذى مأ الذ األمال  : " وهذا كلح مصداق لقول الرسول صل  و عليح وسل  

ي ، وما مى نحلة كانت إال وقالد نقيالت فال" مى قنلك  شنرا  شنرا  وذراعا  ذراعا  

هذه األمة ، وكل شيء لح ورا  وكل قالول لالح وار   ولهالذا  جالد فالي القالر ى 

العهالالي   فصالالية  لكالالل ل لالالك األقالالوال الم  لفالالة ، و قريالالرا  لهالالا ألنالالح مالالا مالالى قالالو  

 .سنقوا إال وله  ورا  لمقال ه  وأقواله  ، قّل ذلك الوار  أ  كثر

، فالالي أنهالال  وذكرنالالا لالالك نعالالض الكالالة  عليهالالا :  المسااألة الرابعااة واألربعااون

وقال الذين أشاركوا  : كما قال سنحانح  و جل وعة اح جوا عل  و نقدر 

وهالذا مالنه  اح جالاج  لو شاء هللا ما أشركنا و  آباؤنا و  حرمنا من شيء 

عل  ما نهوا عنح وهو الشرك ناهلل جل وعة ، نأى و لالو شالاء لمالا أشالركنا ، 

نالالة مالالى مرا الالب القالالدر وكالالونه  يثن الالوى وإثنالالات المشالاليئة إثنالالات للقالالدر أو لمر 

و جالل ويح جوى عل  و نقدره هالذا صالفة مالى الصالفات الذميمالة ال الي ذمهال  

نقدره أصة  وجالد  و جل وعة نها ، وهذا القول وهو االح جاج عل   وعة 

أرأيتك الذي كرمت   :   نالسجود آلد  فقال  و جل وعة أنليس الذي أمره 

وعالارض أمالر  إلى يوم القياماة ألحتانكن ذريتاه إ  قلايالً  علّي إلن أخرتني

خلقتني مان  وقال  أسجد لمن خلقت طيناً  :  نال لق فقال و جل وعة 

وعنالالده أى النالالار أشالالرف وأعلالال  وأى الطالاليى أوضالالع  نااارو وخلقتااه ماان طااين 

لما كرم ني نال لق الذي هو مى القالدر مالى الطاليى ، فعارضالح : وأحط ، فقال 

لاو شااء  : عارض األمر الشرعي نذلك كما فعل مالى أطالاعوه نقالوله   نذلك

فه  أشركوا ناهلل جل وعة  هللا ما أشركنا و  آباؤنا و  حرمنا من   شيء 
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ما ل  ينزل نح سلطانا  وأشرك  ناؤه  مى قنل وحرموا أشياء ول  يحرمها أمر 

ناحوا أشالياء أيضالا  ، وأو جل وعة و جل وعة ، حرموا أشياء ل  يحرمها 

لال  حالرم   ولال  أنحال   ؟ : ، لكى فيما حرموا لما قيل له  و جل وعة حرمها 

لااو شاااء هللا مااا أشااركنا و  آباؤنااا و   : فقالالالوا مح جالاليى فالالي ذلالالك نالقالالدر 

 . حرمنا من شيء 

وهذا االح جاج عل  و نقدره يكوى في النفالوس الضالعيفة مالى جهالة اع قادهالا 

، فإى الذي يسيء الهى ناهلل جالل وعالة ، يأ يالح و جل وعة في عمو  حكمة 

هذا األمر وهو أنح يح   عل  و نقدر و ، ولذلك يد ل في هالذه الفئالة الالذيى 

يهنوى ناهلل هى السوء مى أهالل الجاهليالة وممالى نعالده  ، وقالد قالال جالل وعالة 

وغضاب  الظانين باهلل ظن السوء علايهم دائارة الساوء : في أهل الجاهلية 

اآلية ، وقال أيضا  جل وعة فيه  لما ذكر حال المنافقيى  هللا عليهم ولعنهم 

هالالى  يظنااون باااهلل غياار الحاا  ظاان   الجاهليااة  : فالالي نعالالد غالالزو  أحالالد 

الجاهليالالة فالالي هالالذا هالالو أنهالال  يع رضالالوى علالال  قالالدر و جالالل وعالالة نالالأنواع مالالى 

 .االع راض والمعاذير 

و نقدره يشمله  فيما سنق فئات  الذيى فالمقصود مى ذلك أى المح جيى عل  

أو  و جالالل وعالالة أو نمالالا شالالاء  و جالالل وعالالة يعارضالالوى القالالدر أصالالة  ن لالالق 

و أو نعض ما أمالر  و جل وعة نمشيئ ح أو الذيى يعارضوى نعض ما قدر 

نح القدر أو الذيى يهنوى ناهلل غير الحق ، فهال  ألجالل عالد  إيمالانه   جل وعة 

جل وعة ونعلمح وعمو  مشاليئ ح و لقالح ، فالأنه  يهنالوى نالاهلل غيالر  نحكمة و

 .الحق هى الجاهلية يهنوى ناهلل هى السوء عليه  دائر  السوء 

وهذه األقوال وهذه اآلراء أيضا  وجدت في هالذه األمالة ن فصاليلها ، فمالنه  مالى 

 يح   دائما  عل  القالدر أو علال  مالا  لالق و نالقالدر ، ومالنه  مالى يحال   أحيانالا  

ومنه  مى يعارض الشرع نالقدر ، كما سيأ ي في المسألة ال ي نعدها  ومالنه  

الذي يهى هالى السالوء ، وكاللا لالح نصاليب مالى االح جالاج علال  و  جالل وعالة 

نقدره ، ومى أعه  ما يننني  للعند أى يف ش نفسح فيالح أنالح يحاسالب نفسالح هالل 
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حالد يسالل  مالى ذلالك هو يأ يح الشيطاى في االح جاج عل  و نقدره ؟ ومالا مالى أ

 . قلنح وإيمانح  و جل وعة إال مى قو  

ولما ذكر انى القي  رحمح و مسألة الهى السوء ناهلل جل وعالة ، ويالد ل فيالح 

ال ينصالر رسالولح عليالح الصالة  والسالة  أو ال ينصالر و جل وعالة الهى نأى 

يهالى أنهال  المؤمنيى أو أنح ينهر إل  القو  النالنالة مالى أهالل الكفالر والشالرك  و

و جالالل هال  الالذيى ينلنالوى ، وهالذا كلالح هالى سالالوء نالاهلل ، وهالى سالوء نمالا وعالد 

أوليالالاءه ، ونمالالا  لالالق موافقالالا  لحكم الالح وقالالدره مالالى إدالالالة األمالالر أحيانالالا   وعالالة 

للمشركيى عل  أهل االسة  ، فيهى هى السالوء ، ويالد ل فالي قلنالح مالا يد لالح 

ا يسل  أحد مى أنالح إذا وقالع مى الهنوى ، وهذا قلما يسل  منح أحد ، وكذلك قلم

نح شاليء مالرض أو نقالص فالي المالال أو عالد  وجالود رزق أو نالاب مالى أنالواب 

الدنيا أو أنح أصالان ح أحالزاى فأنالح ي ع الرض علال  القالدر نالنعض وعلال  الشالرع  

يح   عل  و نما قدر أو علال  مالا قالدر نمالا  لالق ونالنعض مالا  لالق ،  جالد أى 

ولمالا سالاق انالى القالي  رحمالح عنده اع راضات وعنده شالكوك وعنالده شالنهات ، 

 : و هذه الصور قال في   رها 

 فف ش نفسك هل أنت سال                فإى  نجو منها  نجو مى ذي عهي  

 وإال فإني ال أ الك ناجيا                     

قالّل مالالى يسالل  منالح سالواءا فالالي  و جالل وعالة وهالذا حالق ، ألى االح جالاج علالال  

ل  لاليش : في نعض األمور الكنير  ، نانح أى يقول نعض األمور الصنير  أو 

حصل كذا ، ونيعقد مقارنات وهذا كذا وهذا اللي حصل كذا ، أو في أمور ال 

  ص األمة ، أو أمور   صح هو أو   ص مالى حولالح ، فالإذا احال   علال  و 

في نعض سلوكا يح ال ي ال  سال قي  ، احال   علال  و فالي قالدره فإنالح شالانح أهالل 

الذيى يجالب أى يال  لص المالرء مالى مشالانه ه  فالي صالنير األمالور أو الجاهلية 

 .في كنيرها 

معارضة شرع و نقالدره ، وهالي كمالال الالذيى :  المسألة الخامسة واألربعون

و جالل أناحوا نعض المحرمات ، واح جوا نالقدر أو عارضوا ال حري  نقالدر 
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عهال   ومالنه  مالى فمنه  مى أناح المي ة ، ومنه  مى أناح الشرك وهو أ وعة 

و جل أناح ق ل مى يق ل نأي نوع مى األنواع والمحرمات المونقة ال ي نه  

عنهالا فيعارضالوى و شالرع نمالا أوجالب أو نمالا حالر  نقالدر و الكالوني ، وعة 

فيجعلوى قدر و الكوني معارضا  ألمالر و الشالرعي ، وهالذا كمالا ذكالرت لالك 

ا أمروا أو نهوا   فالإذا جالاء ه  الرسالل كثيرا  في الكفار عل  جميع أصنافه  إذ

و لو أنح ال يريد هذا األمر لما جعلح : فإى أقرب حجة اح جوا نها أى يقولوا 

يقع في ملكح ، ولو كاى و ما يريد الشرك لمالا أوقعالح ، ولالو كالاى و ال يريالد 

أى يأ ي أحد يدعي الننو  لما أذى أى يكوى أحد يالدعي الننالو  ، لالو كالاى محمالد 

... ليالح الصالالة  والسالالة  محقالا  لمالالا كالالاى ا نعالح فالالةى وفالالةى لالو كالالاى لالالو كالالاى ع

وهكذا ، فيح جوى فيعارضوى شرع و جل وعة ، وما أمالر نالح مالى ال وحيالد 

وما نه  عنح مى الشرك وما أمالر نالح مالى المطالاع  والمشالارب الزكيالة ، ومالا 

 نالأى حر  جل وعة مالى ال نائال  والمي الة وأشالناه ذلالك ، يعارضالوى شالرع و

 . و هو الذي أمات المي ة وهو الذي أذى نالشرك وهو الذي فعل كذا وكذا 

وهذا األصل يجمعح أنه  يعارضالوى أمالر و الشالرعي نقالدره الكالوني ، وهالذا 

األصل العا  فالي المعارضالة كمالا ذكالر االمالا  فالي هالذه المسالألة ، هالذا األصالل 

االع راض علال  األمالر العا  في المعارضالة جالاء فالي هالذه األمالة وكثالر فيهالا نال

الشالالرعي نالقالالدر الكالالوني ، والواجالالب كمالالا ذكالالرت لكالال  مفصالالة  فالالي غيالالر هالالذا 

المكاى الواجب أى يكوى هناك  فصيل هاهر نيى عند كل أحد فالي  الفالرق مالا 

نح كونا  ويقدره قالدرا  قالد يكالوى  يالرا  وقالد ال يكالوى  و جل وعة نيى ما يأذى 

جالل وعالة فمالا أمالر نالح وشالرع هالذا يحنالح  يرا  ، يكوى شرا  وما نينما أمر نالح 

سالنحانح و عالال  ويرضالاه ، ومالا نهال  عنالح جالل وعالة فهالذا يكرهالح جالل وعالة 

ويأناه ، أمالا كونالح وملكو الح ومالا يجريالح فالي  لقالح ومالا ي لقالح فالي ملكو الح ومالا 

يأذى قدرا  هذا قد يكوى محنونالا  لالح ، وقالد ال يكالوى محنونالا  لالح ، فمالى عالارض 

شيئا  نشيء أ ر منفكا  عنح ، ولهذا يجمع أصالناف  الشرع نالقدر فإنح يعارض
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الذيى قالوا نهذه المقالالة فالي هالذه األمالة مالى الفالرق ، مالى جمالع صالفات أو مالى 

 :جمع صفة مى الصفات ال الية 

أنه  يفرقوى فالي قالدر و مالا ناليى ال يالر والشالر ، فكالل مالى فالرق فالي : األول  

 قالدرا  والشالر لاليس مالى و قدر و ما نيى ال ير والشر ، فجعل ال يالر مالى و

قدرا  ، وإنما هو مى الم لوق  لقا  وإيجادا  فقد عارضوا شرع و نقالدره  ألى 

إى االنسالالاى إذا فعالالل المحالالر  ثالال  : حقيقالالة الناعالال  علالال  ذلالالك هالالو أنهالال  يقولالالوى 

إى و هو الذي ي لقح ، فإنح يكالوى حينئالذ ثال  هلال  : حوسب عليح وهو إذا قلنا 

ده  أى يفصل ما نيى مسألة الشالرع ومسالألة القالدر  وهالذا عل  العند فيجب عن

في الحقيقة هو معارضة شرع و نقدر و فالي أصالل ال نهيالر وأصالل ال قعيالد 

 . دوى  طنيق 

 و جالالل وعالالة هالالاهره  أنهالال  ينفالالوى هالالذا األصالالل ويريالالدوى  نزيالالح , فالالال طنيق 

مالت فالي عى أى يعارض شرعح نقدره ، لكى فالي حقيقالة األمالر الشالنهة ال الي قا

أنفسالاله  ، إنمالالا هالالي معارضالالة شالالرع و نقالالدر و أيضالالا  يالالد ل فالالي ذلالالك مالالى 

مالا : وصف نأنح يالد ل القالوانيى العقليالة فالي المسالائل القدريالة ، مثالل أى يقالول 

يحسى ننا مى العدل وعد  الهل  ومالى الحكمالة ، فإنالح يحسالى نالاهلل ، ومالا يقالنح 

حساليى وال قناليح الالذي يقالول ننا مى الصفات فإنح يقنح ناهلل ، وهي المسالماه نال 

نح أهل االع زال وطوائف مى الم كلميى ، والصفة الثالثة في مى يالذهب هالذه 

و جالل إى حكمالة : لألشالياء ، وقالالوا  و جالل وعالة المقالة الذيى نفوا حكمالة 

يفعل ما يشالاء دوى حكمالة ، وهالؤالء  و جل وعة غير موجود  ، نل  وعة 

: األسناب ، وينسالنوى إلال  الجنالر ، وهالؤالء يقولالوى  يقانلوى القدرية وه  نفا 

إى قدر و غير معلل  وأفعال و ال يد لها ال عليالل وال  كالوى وفالق المصالالح 

والمفاسالالالد ، نالالالل شالالالاء و كالالالذا فيكالالالوى كالالالذا وحقيقالالالة األمالالالر فالالالي هالالالؤالء أنهالالال  

ألى عالد  االيمالاى نالأى الحكمالة هالي  و جالل وعالة يعارضوى نالقدر ما شرع 

يجعلالالح فالالي أنفسالاله  أى هنالالاك  و جالالل وعالالة لشالالرع وهالالي منالالاط قالالدر منالالاط ا

 عارضالالا  مالالا نالاليى الشالالرع لمالالا وجالالد هالالذا ال عالالارض مالالا نالاليى الشالالرع والقالالدر فالالي 
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و أنفسه  ، فإنه  نفوا الحكمالة مقانلالة نقالول المع زلالة  ونفالوا العلالة فالي أفعالال 

حالدا  ونفوا أى يكوى أمر شرعي وأمر قدري ، نالل جعلالوا النالاب  واجل وعة 

إنالالح ال فالالرق نالاليى األمالالر الشالالرعي واألمالالر : ولهالالذا يجمالالع هالالؤالء أنهالال  يقولالالوى 

الكوني في هذه المسائل هذا كلح مالى العجيالب أى يكالوى موجالودا  فالي الجاهليالة 

وأى يكالوى ناقيالالا  ومسال مرا  فالالي هالالذه األمالة ، وهالالو دليالالل أى الشاليطاى هالالو الالالذي 

جالاج علال  و نالح ، سلط عل  النفوس هذه المسالائل مالى نفالي القالدر ومالى االح 

ومى معارضة شرع و نقدره  فالشيطاى هو الذي زّيى له  وأمل  له  ولذلك 

ورثوها وإال فإى الحجة العقلية الصحيحة ليسالت مالع أصالحاب هالذه األقالوال ، 

 .لكى لكل قول وارثا  في ذلك وو أعل  

 .نقف عند هذا القدر نسأل و جل وعة أى يوفق الجميع لما فيح رضاه 
 

 األسئلة
 : السؤال 

 من االحتجاج بالقدر ؟  فبما أغويتني  : هل قول إنليس

 : الجواب 

 .نع  يد ل هذا في االح جاج نالقدر 

 : السؤال 

هناك ما يسم  نالمدرسة العقةنية وي نعها نعض المفكريى المعاصريى  فهالل 

 هي وجح   ر لفرقة المع زلة ؟ أ  ال ؟

 : الجواب 

لة ، العقةنية أكنر ، المع زلة طائفالة مالى طوائالف العقةنياليى ليست مى المع ز

ألنه  يقدموى العقل ، والم كلمالوى طائفالة مالى طوائالف العقةنياليى ، والفةسالفة 

طائفالالة مالالى طوائالالف العقةنيالاليى ، وثالال  جماعالالات وفالالرق و راء أ الالر   الالد ل  

 وأش اص يد لوى في العقةنييى  ولو كالانوا ليسالوا مالى المع زلالة أو الفةسالفة

لكالالى قالالد يكونالالوا مالالى هالالؤالء وهالالؤالء ، فالالالعقةنييى اسالال  يجمالالع كالالل مالالى احالال   
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نالعقل وجعلح قاضاليا  ومحكمالا  ولال  يرجالع إلال  الشالرع فالي  قديمالح ، فالي  قالدي  

الشرع عل  العقل ، وهالذا هالو مالنه  الجهميالة والم كلماليى ، ومالنه  المع زلالح 

 .وفئات كثير  ممى قدموا العقل وجعلوه هو القاضي المحك  

 :سؤال ال

لمالاذا نالدرس الفالرق وهالي غيالر موجالود  اآلى ، نالل منقرضالة : نعضاله  يقالول 

 فنشنل أنفسنا نهذه الفرق ال ي ل  يعد لها  نر أو ذكر ؟ 

 : الجواب 

صالحيح لال  يعالالد لهالا ذكالر أو  نالالر عنالد النافالالل ، أمالا الالذي يعلالال  الحقالائق فكلهالالا 

ا مالا مالى قالوٍل موجود   ، ولو قسمت العال  االسالةمي أو اللالي سالافروا وذهنالو

إال  جالالالده ، ومالالالا مالالالى فرقالالالة إال  جالالالدها عنالالالدك اآلى المع زلالالالة موجالالالود  ، ألى 

المع زلالالة مالالى حيالال  العقائالالد موجالالود  عنالالد الزيديالالة وموجالالود  عنالالد ال الالوارج 

االناضالالية وغيالالره  ، وموجالالود  عنالالد الشالاليعة علالال  ا الال ةف طنقالالا ه  أو علالال  

آلى في عدد مى ا  ةف فرقه  ، وال وارج أقواله  موجود  وه  موجودوى ا

النةد ، فالي الجزيالر  يعنالي فالي نعالض أنحالاء الجزيالر  وفالي لنييالا وفالي  الونس 

وفالالالي الجزائالالالر وغيالالالر ذلالالالك ، والشالالاليعة والرافضالالالة معلالالالو  ان شالالالار مالالالذاهنه   

والزيديالالالة معلمالالالة والصالالالوفية غالالالة  الصالالالوفية معلومالالالة والقدريالالالة والفةسالالالفة 

أى ين مالالوا إلالال  نالالأنواعه  موجالالودوى ، نالالل أكثالالر أصالالحاب األقالالة  اليالالو  يمكالالى 

مدارس الفةسالفة نشالكل أو نال  ر ، والم كلمالوى فالي مدارساله  عنالد األشالاعر  

وعند الما ريدية ، وه  اليو  األكثر فالي العالال  االسالةمي ، فلالذلك مالى يعالرف 

الحقيقة فما مى قول إال  جده اليو  قليل مى األقالوال ال الي ال  جالد لهالا قالائة  أو 

 .هب الفرق  جدها في أماكى ش   مندثر  لكى عمو  وجود الفرق ومذا

 : السؤال 

أليس مى شروط الشفاعة الرضا عالى المشالفوع ، فكيالف نوفالق ناليى هالذا وناليى 

ألهل الموقف مع أى منه  الكفار والمنافقيى  النني صل  و عليح وسل شفاعة 

 وذلك أى مراد هذه الشفاعة إراحة ال لق مى هذا الموقف وسرعة الحساب ؟ 
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 : الجواب 

الشفاعة ، الشفاعة العهم  شفاعة ألهل االيماى أى يعجل و حسانه  هذه 

لير احوا مى هول ومى  عب الموقف وطول المقا  ، وأما الكفار والمنافقوى 

فإى الشفاعة  عجيل الحساب وهو األقنح له  ، ألنه  ين قلوى مى شيء وأدن  

له  وإنما إل  العذاب السرمدي في النار فه  في الحقيقة ليس مشفوعا  

الشفاعة ألهل االيماى في أى يعجل و حسانه  لذلك الذيى يذهنوى إل   د  ، 

وإل  نوح عليح السة  ، وإل  إنراهي  ال ليل عليح السة  ، وإل  موس  ، 

وعيس  عليه  السة  ، ث  إل  ننينا محمد عليح الصة  والسة  ه  أهل 

أهل االيماى ، يذهنوى يرجوى  االيماى ليسوا ه  أهل الكفر والنفاق ، ه 

ال عجيل نالشفاعة فيكوى ذلك ال عجيل وذلك الحساب رحمة في حق أهل 

االيماى نان قاله  مى الموقف إل  دار الكرامة ، وأما غيره  مى أهل الكفر 

 .والنفاق فأنه  ين قلوى مى عرصات القيامة إل  النار والعياذ ناهلل 

 .لميى وصل  و وسل  عل  ننينا محمد و  ر دعونا أى الحمد هلل رب العا

This file was downloaded from QuranicThought.com


