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 بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيمِ 

 
 مقدمة:

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أمَّا بعد:
 ال يؤمُن ابلقدر.فإنَّ اإلمياَن ابلقدِر أصٌل من أصوِل اإلسالم، وأحُد مبانيه الِعظام، وإنَّه ال إمياَن ملن 

وقد ضلَّْت يف هذا الباِب أفهام، وزلَّْت فيه أقالم، واحنرفت فيه طوائُف من الناس أقصى اليمني وأقصى 
الشمال، واالحنراف يف هذا الباب قدميٌ ظهَر منذ زمِن الصحابِة، ففي صحيِح مسلم عن ََيََْي بِن يَ ْعَمَر، قَاَل: 

َدِر ابلبصرِة َمْعَبٌد اجلَُهينُّ، فانطلقُت َأان وُُحيُد بُن عبِد الرَُّحِن احِلْمََيِيُّ حاجَّنِي أَو َكاَن َأوََّل َمْن قَاَل يف اْلقَ 
معتمَريِن، فقلنا: لو لقينا َأحًدا من َأصحاِب رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلََّم، َفَسأَلناُه عمَّا يقول هؤالِء يف 

ُعَمَر بِن اخلطَّاِب داخاًل املسجَد، فَاْكتَ نَ ْفُتُه َأان َوَصاِحِب َأحُدان عن مَيِيِنِه واآلَخُر  القَدِر، فَ ُوفِ َق لنا عبُد هللِا بنُ 
ُءوَن عن ِِشالِه، َفظَنَ ْنُت َأنَّ صاحِب َسَيِكُل الكالَم إيلَّ، فقلُت: َأاب عبِد الرَُّحِن ِإنَّه قد َظَهَر ِقبَ َلَنا اَنٌس يَ ْقرَ 

م يزعموَن َأْن اَل َقَدَر، َوَأنَّ اأَلمَر أُُنٌف. قَاَل: "فَِإَذا َلِقيَت أُولئَك الُقرآَن، َويَ تَ َقفَُّرونَ   العلَم، وذََكَر من شأِِنم، وأِنَّ
، والَّذي ََيِْلُف به عبُد هللِا بُن ُعَمَر لو َأنَّ أِلَحِدهم مثل ُأُحٍد  م بُ َرآُء ِمينِ  َذَهًبا، فَأخربهم أّن  بَرِيٌء منهم، وَأِنَّ

نْ َفَقهُ ما قَِبَل هللاُ منه حَّتَّ يُ ْؤِمَن اِبلَقَدِر"... مث ذكَر ابُن عمر عن أبيه عمَر بن اخلطاب رضي هللا عنه حديَث َفأَ 
جربيَل الطويل الذي سأل فيه النِبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم عن اإلسالِم واإلمياِن واإلحساِن والساعِة، وفيه قال 

)أْن تؤمَن ابهلِل، ومالئكِته، وكتِبه، ورسِله، واليوِم اآلخِر، وتؤمَن ابلَقَدِر َم عن اإلميان: النِبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ 
 .1خَيِه وشر ِه(

وهذا مبحٌث يُلخ ُص اعتقاَد أهل السنَِّة والرشاد، ومُيي زه عن أقواِل أهِل البدعِة والفساد، قد متَّ ََجُْعه من كتِب 
، وقد روعي يف هذا اجلمع ذِكُر أهم -حفظه هللا–الرُحن بن انصر الرباك  وشروِح وفتاوى فضيلة الشيخ: عبد

 مسائِل الباب مع احلرص على جتنُِّب اإلسهاِب واإلطناب. 
 وسران يف عملنا هذا وفق الضوابط التالية: 
كتابة مبحث علمي متكامل، مع احلرص على عدم إغفال أي مسألة توفرت مادهتا يف كتب فضيلة -1

 الشيخ.

                                                           
 (.63(، ابن ماجه )4990(، النسائي )2610(، الرتمذي )4695(، أبو داود )184(، أُحد )8مسلم ) -1
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 وعدم التطر ق لغَيها.االقتصار على املسائل اليت تعرض هلا فضيلة الشيخ -2
 نقل نص كالم فضيلة الشيخ دون تصرف يف العبارة.-3
 اعتماد النص األمت على املطلوب.-4
 اإلشارة يف ِناية كل حبث أو فقرة إىل مصدرها من كتب وشروح الشيخ.-5
 اضرة أو خطبة.وضع خمتصر للبحث وترتيبه مبا يصلح مادة حمل-6
 تفقَي النص أو وضع عناوين جانبية لكل فقرة، وهذا خاص ابملبحث املختصر.-7
 .اختيار عناوين البحث من نص كالم فضيلة الشيخ أو ما ُيستفاد من عباراته-8
 ذكر هوامش التحقيق املصاحبة لفقرات البحث وعدم إمهال شيء منها.-9
 وضع فهرس للموضوعات.-10
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 معىن القدر لغًة وشرًعا: 
)وتؤمن ابلقدر خَيه اإلمياُن ابلقدِر هو األصُل السادُس من أصوِل اإلمياِن، قال النِب صلَّى هللُا عليه وسلََّم: 

 .1وشره(
ولفُظ القدِر يُطَلُق مبعىن التقدير، كما إذا قلنا: القدُر السابُق، والقدُر العام، والقدُر اخلاص، كما يف صحيح 

)كتب هللا مقادير اخلالئق ن حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النِب صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: مسلم م
 أي: تقديُر هللِا ملقادير األشياء. 2قبل أن خيلق السماوات، واألرض خبمسني ألف سنة(

اترًة يُطَلُق ويُراُد به الفعُل، ويُطَلُق ويُراُد  ويُطَلُق الَقَدُر على الشيِء املقدَِّر، وهذا كثٌَي يف اللغة العربية؛ فاملصدرُ 
به املفعوُل، مثل كلمِة اخلَْلِق: فاخللُق يطلق ويراد به ِفعُل الربِ  تعاىل، فإنَّ هللاَ تعاىل من صفِته ومن ِفْعِله اخللُق، 

ُق، وهو اخلالُق، ويُطَلق على نفِس املفعول، فتقول: هذا َخْلُق  }َهَذا هللا، كما قال تعاىل: فهو خيلُق، وهو اخلالَّ
 أي: هذا هو املخلوق هلل.[، 11]لقمان:َخْلُق اَّللَِّ َفَأُروّن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه{ 

كذلك القدُر ُيطَلُق ويُراُد به املقدَُّر، فإذا حدَث اآلن حادٌث لإلنسان يقوُل: هذا قدٌر، أي: هذا ُمَقدٌَّر قد 
)وإن أصاَبك شيٌء فال تقل: لو أّن فعلُت كان كذا وكذا، ولكن َقدَّره هللا، قال النِب صلَّى هللُا عليه وسلََّم: 

 3.4قل: قدََّر هللاُ وما شاَء فعل(
  

                                                           
 ( من حديث عمر رضي هللا عنه.8رواه مسلم ) -1
 وعند مسلم: )كتب هللا ...(.( وصححاه، 6138(، وابن حبان )2156(، والرتمذي )2653( والفظ له، ومسلم )2/169رواه أُحد ) -2
 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.2664رواه مسلم ) -3
 (.246-245شرح العقيدة الطحاوية للرباك )ص:  -4
 

 القدر
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ِة معاّن، ومنها احلُْكُم، وأمَّا الَقَدُر فهو التقديُر.  القضاُء يُطَلُق على عد 
، والقدُر على املقدَِّر، فتقوُل عن الشيِء  وكلٌّ منهما يُطَلُق على اسِم املفعوِل، فُيطَلُق القضاُء على املقضيِ 

 1؛ أي: ما حكَم به سبحانَه وتعاىل.الواقِع الذي حدَث: هذا قدُر هللِا. وتقوُل: هذا قضاُء هللاِ 
فالقدُر ِمثُل القضاِء؛ فإنه يُطل ُق ويُراُد به احلُْكُم، وهو فعُل الربِ  تعاىل، ويُطلُق ويُراُد به املقضي، وهو ما قضاه 
ٌر، هللاُ وشاَءه من املخلوقات، وهلذا يقوُل املسلموَن فيما َيدُث: هذا قضاٌء وقدٌر، أي: هذا أمٌر مقضي  ُمقدَّ 

 2َحَكَم هللاُ به، وقدَّرَه سبحانَه وتعاىل.
 
 
 
 
 

من األموِر اليت حدثْت يف األمِة االختالُف يف الَقَدِر؛ وهلذا جاَء يف اآلاثِر النهُي عن اخلوِض يف القدِر؛ 
اخلوُض يعين: الكالُم يف القدِر. والكالُم يف القدِر على وجوٍه: خوٌض يف اآلايِت، ودعوى التعارِض بينها، 

ْثبتنيَ 
ُ
، وكذلك اخلوُض -القدرية املعتزلة-، والنافني -اجلربية- واجلداُل يف ذلك، وكذلك الكالُم يف شبهاِت امل
 يف ِسرِ  القدِر، كلُّ هذا من اخلوِض املذموِم. 

أمَّا الكالُم يف القدِر لبياِن وجوِب اإلمياِن به، وذِْكِر األدل ِة على ذلك، وبياِن أنَّ ذلك ال ينايف الشرَع واألمَر 
ذا وهذا، ال بدَّ من اإلمياِن ابلقدِر واإلمياِن ابلشرِع؛ فال ُيضَرُب أحُدمها يف والنهَي، وأنَّه ال بدَّ من اإلمياِن هب

، ما جيُب من االعتقاِد؛ هذا ِمَن الكالِم املشروِع، وِمَن الكالِم يف العلِم  اآلَخِر... فاخلوُض يف القدِر لبياِن احلقِ 
 النافِع؛ لتحصيِل الفرقاِن بني احلقِ  والباطِل. 

راُد به: اخلوُض على غَِي بصَيٍة، وال لغايٍة فال يصحُّ إ
ُ
طالُق القوِل بتحرمِي اخلوِض يف القدِر، لكن إذا أُطِلَق فامل

شرعي ٍة. ومع هذا االضطراِب ال بدَّ من الكالِم يف القدِر؛ حَّت نعرَف وُُني  َز بني احلقِ  والباطِل، اجلربيُة يؤمنوَن 
                                                           

 (.70إرشاد العباد إىل معاّن ملعة االعتقاد ) -1
 (.246شرح العقيدة الطحاوية ) -2

 النَّهي عن الخوض في القدر

 القضاء
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كلٍ  من الطائفتني حقٌّ وابطٌل، فاجلربيُة أثبتوا املشيئَة العامََّة ونفوا أفعاَل   ابلقدِر، وأولئَك يومنوَن ابلشرِع، فعند
العباِد، والقدريةُ نفوا القدَر ونفوا خلَق أفعاِل العباِد؛ ولكنَّهم أثبتوا للعبِد فعاًل، وإثباُت الفعِل للعبِد حقٌّ، العباُد 

 1فاعلون، وهللاُ تعاىل خالُقهم وخالُق أفعاهِلم.
 
 
 
 
 

َقَدُر هللِا وقضاؤه الشامُل النافُذ له ِحَكٌم وأسراٌر ال سبيَل للخلِق إىل معرفِتها، فإنَّ اخللَق ال َُييطون به تعاىل 
استأثَر بذلك؛ فال علًما، ال بذاتِه وال صفاتِه وال أفعالِه وال حبكمِته يف خلِقه وأمرِه. وما داَم أنَّ هللَا تعاىل قد 

تطلْب ما ال سبيَل إىل معرفِته، فاهلُل قد استأثَر بعلِم كيفي ِة صفاتِه فال تطلْب معرفَة ذلك، وال تسأْل: كيف 
استوى؟ وكيف يغضُب؟ وكيف ينزُل؟ كلُّ ذلك غَُي معقوٍل لنا، وال ميكن لعقولِنا أن تصَل إليه، كذلك أمُر 

 استأثَر بعلِم أسراِر القدِر، وِحَكِمه يف أقدارِه على التفصيل. الَقَدِر، هللاُ تعاىل سبحانَه قد
فاألشياُء اليت نب هْت عليها النصوُص قد ُتدَرُك ابلتدب ِر؛ لكن أتمَّل يف خلِق هللِا، هذا جيعُله غنًيا وهذا فقَيًا 

، وهذا عاصًيا، ويف اخلَْلِق طويٌل  وقصٌَي، وَجيٌل ودميٌم، وكلُّ وهذا بني ذلك، وهذا مؤمًنا مهتداًي، وهذا ضاالا
التفاواتِت اليت تالحظُها، أغىن هللُا هذا دوَن ذاك، وأفقَر هذا دون ذاك، وجعَل هذا طوياًل، وهذا قصَيًا، 
وجعل هذا عاقاًل وهذا غََي عاقٍل، ويف الناس: معتوٌه، وبليٌد، وذكٌي، ويولُد لإلنساِن العدُد من األوالِد، أبوهم 

دٌة وتتفاوُت ِخلقُتهم وأخالُقهم وعقوهُلم وحظوظُهم، احبْث عن أسراِر هذه التخصيصاِت ال واحٌد وأم هم واح
 جتُد إىل ذلك سبياًل.

والرسُل الذين هم صفوُة اخللِق، واملقربوَن من املالئكِة مل يُطَلعوا على سرِ  القدِر، فهذا يؤك ُد أنَّ ذلك مما استأثَر 
 قدِر من الغيِب املطلِق؛ ألنَّ الغيَب نوعان:هللاُ به واختصَّ بعلِمه، فسرُّ ال
 غيٌب ُمطَلٌق، وغيٌب نسِبٌّ.  

فالغيُب النسِبُّ: الذي يعلُمه بعُض اخللِق دوَن بعٍض، فهو غيٌب ابلنسبِة ملن مل يعلْمه، ويف الدعاِء املعروِف: 
أحًدا من خلِقك، أو استأثرَت  )أسألَك بكلِ  اسٍم هو لك، مس يَت به نفَسك، أو أنزلته يف كتاِبك، أو عل مَته

                                                           
 (، ]مادة مسموعة[.4درس:شرح "بيان فضل علم السلف على علم اخللف" البن رجب )ال -1

 عجز الخلق عن معرفة ِحكم وأسرار القدر
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، فالسرُّ القدريُّ من الغيِب املطلِق الذي اختصَّ هللُا به، مل يُْطِلْع عليه ملًكا مقراًب 1به يف علِم الغيِب عندك(
م ال علَم هلم إال  ما علَّمهم هللاُ:  ، [32]البقرة:ْمتَ َنا{ }قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّ وال نبًيا مرساًل؛ ألِن 

 2.[85]اإلسراء:}َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل{ وقال تعاىل: 
 
 
 
 
 

 -العبدأي: –التعمُُّق والنظُر يف أس       راِر القدِر والبحُث عن ذلك س       بُب الش       قاِء واهلالِك، وس       بٌب خلذالنِه 
توفيِقه، وحرمانِه من االس           تقامِة، وس           بٌب للطغياِن، فالذي يبحُث وخيوُض ويتعمَُّق قد طغى وتعدَّى  وعدمِ 

ُه، قْف فأنَت ض     عيٌف وعبٌد و دوُد اإلدراِك، وال تطلْب ما ليس لك، وال ترِم ما ال س     بيل لك إليه، وال  حدَّ
ٍك، فإنَّه يض       رُب يف متاهٍة ال ينتهي فيها إىل قدرَة لك عليه. فالتعمُُّق والنظُر س       بٌب لكلِ  ش       رٍ  وش       قاٍء وهال
 حدوٍد، فعلُم أسراِر القدِر من العلِم الذي ال جيوُز أن يُطَلَب. 

لكن هل جيوُز البحُث يف القدِر؟ نعم، فنحن اآلن نبحُث ونتكلَُّم يف القدِر، وهذا الذي نتكلَُّم فيه ليس هو 
معرفِة ما جيوُز وما ال جيوُز من الكالِم يف القدِر، فاإلمياُن ابلقدِر أحُد الذي ُِنينا عنه، حنن اآلن نتكلَُّم يف 

أصوِل اإلمياِن، واإلمياُن ابلقدِر ال يُعارُض اإلمياَن ابلشرِع، بل ال بدَّ من اجلمِع بينهما، كما أنَّ اإلمياَن ابلقدِر 
 قدِر هللِا، فال بدَّ أن تنتبه هلذا.ال يُعارُض إثباَت األسباِب، فاألسباُب واملسب باِت كل ها جاريٌة ب

}ال ُيْسَأُل َعمَّا إذن؛ الشيءُ الذي ال جيوُز البحُث فيه هو البحُث يف أسراِر القدِر؛ ملَ؟! ملَ؟! فقد قال تعاىل: 
، [23نبياء:]األ}َوُهْم ُيْسأَُلوَن{ ال ُيسأل تعاىل عما يفعُل لكماِل حكمِته، والعباُد ُيسألون [، 23]األنبياء:يَ ْفَعُل{ 

 وهذا من النفي غَِي احملِض، وكُل نفي يف صفاِت هللا تعاىل فإنه يتضمَُّن ثبواًت.  
فمن سأل: ملَ هدى هذا؟ وأضلَّ هذا؟ وأفقَر هذا؟ ملَ خلَق الشروَر؟ ملَ خلَق الشياطنَي؟ يسأُل على وجِه 

 االعرتاِض؛ فإنَّ السؤاَل يكون على وجهني:
 وسؤاُل طلٍب للمعرفِة.-2ضٍة ابلعقل. سؤاُل اعرتاٍض ومعار -1

 فاملنَكُر العظيُم: السؤاُل على وجِه االعرتاِض، أو السؤاُل عن أمٍر ال سبيَل إىل معرفِته.
                                                           

 (: إسناد ليس ابلقوي.5/200( من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه، وقال الدارقطين يف العلل )1/509( واحلاكم )972(، وابن حبان )1/391رواه أُحد ) -1
 (.169شرح العقيدة الطحاوية ) -2

 البحث في أسرار القدر سبب للضالل
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 فاألوُل: ظاهُر الفساِد؛ ألن ه اعرتاٌض على أحكِم احلاكمني.
 1والثاّن: تكلٌُّف وحبٌث عمَّا استأثَر هللاُ بعلِمه وطوى علَمه عن العباِد.

  

                                                           
 (.171شرح العقيدة الطحاوية ) -1
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 .)وتؤمَن ابلقدِر خَيِه وشر ِه(جاء يف احلديث: 
ال شكَّ أنَّ املقد راِت املخلوقاِت فيها خٌَي وشرٌّ وحلٌو ومرٌّ، فيها النِ َعُم واملصائُب، فيها طي ٌب وخبيٌث، وحسٌن 

ابلَقَدِر: املقدََّر فهذا أمٌر ظاهٌر، نؤمُن أبنَّ كلَّ األشياِء وقبيٌح، هذه املخلوقاُت فيها هذا التنويُع. فإذا أُريَد 
ُمقدَّرٌة خملوقٌة هلل، واقعٌة بقدرِة هللِا ومشيئته، ال خيرُج شيٌء منها عن ملِك هللا، فكلُّ ما جيري يف الوجوِد من 

ٌر بتقديِر هللِا، وهو َمقضيٌّ حبُ  ؛ فهو مبشيئِة هللِا وخلٌق هلل، ومقدَّ  ْكِم هللِا وقضائِه.خٍَي وشرٍ 
ويُفسَُّر اخلَُي ابللذاِت وأسباهِبا، والشرُّ ابآلالِم وأسباهِبا، لكن هناك لذَّاٌت يف نفِسها لكنَّها أسباٌب آلالٍم 
ا  طويلٍة، فتكون يف ذاهِتا خَيًا، لكنَّها شرٌّ ابعتباِر ما تفضي إليه، فاملعاصي شرٌّ وإن استلذ هتا النفوُس؛ ألِن 

 1أعظِم اآلالِم.تُفضي إىل 
ا نفَسها مصاحل  والطاعاُت خٌَي يف ذاهِتا ومآهلا، وإن اشتملْت على بعِض املشاقِ  والُكَلِف، لكنها خٌَي؛ ألِنَّ

، 2)ُحفَِّت اجلن ةُ ابملكاره، وُحفَِّت الناُر ابلشهوات(ومنافع عظيمة، ويف الصحيِح عن النِب صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: 
 ، ، والنافَع والضارَّ وهللاُ تعاىل اقتضت حكمُته تنويَع اخلْلِق، وَخْلَق األضداِد يف هذا الوجوِد، فخَلَق اخلََي والشرَّ
واحلسَن والقبيَح يف الذواِت والصفاِت واألفعاِل، فَخَلَق النوَر والظلماِت، وخلَق املالئكَة والشياطنَي، وخلَق 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{َت: الصحَة واملرَض واحلياَة واملو   . [2]امللك: }الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ
.  إذن: األشياُء املخلوقُة فيها خٌَي وشرٌّ، وهللاُ خالُق اخلَِي والشرِ 

 ُيضاُف إىل هللا امسًا، وال أمَّا ِفْعُل الربِ  سبحانه: ُحْكُمه وقضاؤه وتقديرُه فكلُّه خٌَي، ليس فيه شرٌّ، والشرُّ ال
صفًة وال فعاًل، فالشرُّ ال يكون يف أمسائِه فكلُّها ُحسىن، وال يف صفاتِه فكلُّها صفاُت كماٍل وُحٍد، وال يف 
َر به قوُل النِب  صلَّى  ا يكون يف مفعوالتِه، أي: خملوقاتِه، وهذا ما ُفسِ  أفعالِه فكلُّها أفعاُل عدٍل وِحكمٍة، وإُن 

؛ أنه تعاىل ال خيلُق شرًا  ًضا؛ بل كلُّ الشرِ  الذي يف املخلوقاِت شرٌّ 3)والشرُّ ليس إليك(عليه وسلََّم: هللُا 
نسِبٌّ ليس شرًا  ًضا، وهذا يرجُع إىل اإلمياِن حبكمِته سبحانَه وتعاىل، وأنه حكيٌم، ما خلَق شيًئا عبثًا، مل خيلْق 

                                                           
 (462شرح العقيدة الطحاوية للرباك )ص: 1
 (   واللفظ له   من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.2823(، ومسلم )6487رواه البخاري ) 2
 ( من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.771رواه مسلم ) -3

الخير والشر معنى 
 في القدر
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سبحانه، وليس من شرِط ذلك أن تكون عائدًة للعبد، بل قد يكون فيها شرٌّ شيًئا إال ملصاحلَ وحكٍم يعلُمها 
 لبعِض الناِس، وهو شرٌّ جزئيٌّ إضايف، فأمَّا شرٌّ كل ٌي، أو شرٌّ ُمطَلٌق؛ فاهللُ تعاىل منزٌَّه عنه.
 العامِة، فاهلُل خلَق وكلُّ ما خلقه هللُا إما أن يكون خَيًا  ًضا، أو أنَّ وجوَده خٌَي من عدِمه ابعتباِر احلكمةِ 

ُلوَُكْم{هذه األضداَد حِلَكٍم ابلغٍة، ومن ِحكِمه تعاىل يف خلِقه: االبتالُء، قال تعاىل:   }َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ
ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن عَ وقال تعاىل: [ 2]امللك: }َوُهَو ، [7]الكهف:َماًل{ }ِإانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة هَلَا لِنَ ب ْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن  ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء لِيَ ب ْ  [.7]هود: َعَماًل{الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأايَّ
وقات، كقوله تعاىل: والشرُّ الذي يف املخلوقات ال ُيضاُف إىل هللا مفرًدا أبًدا؛ بل إمَّا يدخل يف عموم املخل

 } . وإم ا [16]الرعد:{ }اَّللَُّ َخاِلُق ُكلِ  َشْيءٍ ، وكقوله: [78]النساء:}ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ، يعين: اخلََي والشرَّ
. وإمَّا أن [10]اجلن:}َوَأانَّ ال َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد مبَْن يف اأَلْرِض{ بصيغِة البناِء للمفعول، كقولِه تعاىل عن اجلن: 

 1[.2]الفلق:}ُقْل أَُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق * ِمْن َشرِ  َما َخَلَق{ ُيضاَف إىل خلِقه سبحانه، كقوله تعاىل: 
 هذه الوجوُه اليت يُعربَُّ هبا يف إضافِة الشرِ  املخلوِق. 

، لكْن قل: هللُا خالُق كلِ  شيءٍ  ، وهذا معىن التعبَي ابلعموم، وعلى هذا فال ينبغي أن تقول: هللُا خالُق الشرِ 
 وقل: فالٌن أُريَد به السُّوُء، وال تقل: أراَد هللاُ به.

وكذلك إذا أردت أن ُُتربَ عن خلِق هللا للمخلوقات، قل: هللاُ خالُق كلَّ شيء، هللاُ خالُق السماوات واألرض 
بُّ الكالِب، هذا منكٌر؛ بل قل: ربُّ ومن فيهن. وال تقل: هللُا خالُق احلشراِت وخالُق الكالِب، أو: هللُا ر 

}َربُّ السََّمَواِت السماوات واألرض، ربُّ كلِ  شيٍء، هذا الذي فيه التعظيِم، كما ََتَدَّح سبحانه وتعاىل بذلك 
 2[.86]املؤمنون:السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم{ 

، وهذا من جنِس األو ِل يف  ؛ بل قل: هللُا هو النافُع الضارُّ ؛ فال تقل: هللُا هو الضارُّ وهكذا يف النفِع والضرِ 
ُْم َعُدوٌّ يل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي * الَِّذي التعبَي ابلعموِم. ومن هذا ما ذكَر هللاُ من قوِل إبراهيَم عليه السالم:  }فَِإِنَّ

، ومل يقل: [80-77]الشعراء: يَ ْهِديِن * َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُميِن َوَيْسِقنِي * َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفنِي{ َخَلَقيِن فَ ُهوَ 
 3وإذا أمرضين شفاّن، وهذا من األدِب يف اإلخباِر عن هللا سبحانه وتعاىل.

 
 

                                                           
 (.2/724(، وبدائع الفوائد )14/266(، وجمموع الفتاوى )5/410منهاج السنة ) -1
 (.248-247)شرح العقيدة الطحاوية للرباك  -2
 (.249شرح العقيدة الطحاوية للرباك ) -3
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 اإلمياُن ابلقدِر يتضمَُّن أربَع مراتَب:
 اإلمياُن بعلِم هللِا السابِق بكلِ  شيٍء. -1
 اإلمياُن بكتابِته سبحانَه ملقاديِر األشياِء كلِ ها. -2
 اإلمياُن بعموِم مشيئِته تبارَك وتعاىل. -3
 اإلمياُن أبنَّ هللاَ خالُق كلِ  شيٍء، وهو على كلِ  شيٍء قدير. -4

 
اإلمياُن أبنَّ هللَا َعِلَم ما يكون قبَل أن يكوَن بعلِمه القدمِي األزيل، وَعِلَم ما العباُد فاعلوَن من  املرتبُة األوىل:

 الطاعاِت واملعاصي، كلُّ ذلك معلوٌم للربِ  بعلِمه القدمِي. 
 َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها }َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما يف اْلرَب ِ قال تعاىل: 

 [. 59]األنعام:َوال َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال اَيِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي{ 

 ِقَفاِر ويف الدايِر؟! أتمَّْل ماذا يتساقُط من أوراِق وحبوِب الزروِع واألشجاِر املأكولِة وغَِي املأكولِة يف ال
ا تشمُل كلَّ شيٍء من هذه الكائناِت، وِقْس سائَر املخلوقاِت على }َوال َرْطٍب َوال اَيِبٍس{وأتمَّْل قوَله:  ، فإِن 

هذين املثالنِي املذكورين. ولسي د قطب رُحُه هللاُ يف تفسَيِه كالٌم وتصويٌر بديٌع لداللِة هذه اآليِة، وما فيها من 
 1.2العظيمِة، والداللة على اإلعجازِ  الشموليةِ 

 هذه املرتبُة األوىل من اإلمياِن ابلقدِر، فال بدَّ يف اإلمياِن ابلقدِر من اإلمياِن بعلِم هللِا السابِق.
 

اإلمياُن أبنَّ هللَا كتَب مقاديَر األشياِء عنده يف كتاٍب، وهو: اللوُح احملفوُظ، وهو أمُّ الكتاِب،  املرتبُة الثانيُة:
َنا يف الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الذ ِْكِر َأنَّ اأْلَْرَض وهو الكتاُب املبنُي، أو اإلماُم املبنُي، وهو الذ ِكُر، قال تعاىل:  }َوَلَقْد َكتَ ب ْ

، كتَب ذلك بقلِم املقاديِر، كما يف احلديِث الصحيِح عن النِب [105]سورة األنبياء: الصَّاحِلُوَن{ يَرِثُ َها ِعَباِديَ 
 .3)كتَب هللاُ مقاديَر اخلالئِق قبَل أن خيُلَق السماواِت واألرَض خبمسنَي ألِف سنٍة(صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: 

                                                           
 (.2/1111يف ظالل القرآن ) -1
 (.184شرح العقيدة الطحاوية ) -2
 ( وصححاه، وعند مسلم: )كتب هللا ...(.6138(، وابن حبان )2156(، والرتمذي )2653( والفظ له، ومسلم )2/169رواه أُحد ) -3

 القدراإليمان مراتب 
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هللاُ ومل يكن شيءٌ قبَله، وكان عرُشه على املاء، وكتَب يف  )كانويف احلديِث اآلخر عنه صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: 
 [.53]سورة القمر: }وَُكلُّ َصِغٍَي وََكِبٍَي ُمْسَتطٌَر{، فكلُّ ما هو كائٌن إىل يوِم القيامِة قد ُكِتب، 1الذ كِر كلَّ شيٍء(

َ يَ ْعَلُم َما يف السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب }أمََلْ تَ ْعَلْم َأنَّ ومن أدل ِة املرتبتني العلُم والكتابُة: قولُه تعاىل:  اَّللَّ
فَجَمَع سبحانَه بني علِمه تعاىل بكلِ  شيٍء، واشتماِل كتاِبه على كلِ  [، 70]سورة احلج: ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسٌَي{

وجوِد مكتوٌب يف اللوِح احملفوظ، قال شيٍء، فكلُّ ما يف السماِء واألرِض، وكلُّ ما جرى وجيري يف هذا ال
 ِإالَّ يَ ْعَلُمَها َواَل }َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقةٍ تعاىل: 

 [.59]سورة األنعام:  يف ِكَتاٍب مُِّبنٍي{َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ اَيِبٍس ِإالَّ 

فعلى سبيِل املثاِل: كلُّ ما جيري لإلنساِن من أحواٍل: صحٌة ومرٌض، وهمٌّ وحزٌن، أو سعُة رزٍق أو ضيُقه، أو 
 سعادٌة أو شقاوٌة، كلُّ ذلك مكتوٌب.

 هذا التقديُر العامُّ األوَُّل.
 وهناك تقديراٌت أخرى:

 آبدَم وذري ِته، قَ ْبَل أن خَيُلَق هللُا آدَم أبربعني عاًما، كما يف احلديِث الصحيِح يف ُ اج ِة آدَم تقديٌر اثٍن: يتعلَّقُ 
)... هل وجدت يف التوراة: }َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَ َغَوى{؟ قال: نعم. وموسى، قال آدُم ملوسى عليهما السالم: 

يَّ أْن أعمَله قبل أن خيلقين أبربعني سنٍة؟ قال رسوُل هللا صلَّى قال: أفتلومين على أن َعمْلُت عماًل كتَبه هللاُ عل
 .2هللاُ عليه وسلََّم: فحجَّ آدُم موسى(

وتقديٌر اثلٌث: وهو تقديٌر يتعلَُّق بكلِ  إنساٍن، فكلُّ إنساٍن له تقديٌر خاصٌّ، كما يف احلديِث املت فِق على 
)فيأتيه امللُك فينفُخ فيه قال يف اجلننِي عندما يبلُغ أربعَة أشهٍر: صح ِته عن النِب صلَّى هللُا عليه وسلََّم: أنه 

 .3الروَح، ويُؤَمُر أبربِع كلماٍت بكْتِب رزِقه وأجِله وعمِله وشقيٌّ أو سعيٌد(
َلٍة مَُّبارَكَ وتقديٌر رابٌع: وهو التقديُر احلويلُّ؛ وهو ما يكون يف ليلِة القْدِر:  ٍة ِإانَّ ُكنَّا ُمنِذرِيَن * }ِإانَّ أَنزَْلَناُه يف لَي ْ

 [.4-3]سورة الدخان: {ِفيَها يُ ْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ 

ُر فيها ما يكون يف السن ِة من ليلِة القدِر إىل مثلها؛ أي: من السنِة إىل السنِة.  ومُس يْت ليلة القْدِر؛ ألنَّ هللاَ يُقدِ 
 وَل، وهللاُ تعاىل حكيٌم عليٌم.وهذه التقديراُت ال تُناِقُض التقديَر والكتاَب األ
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اإلمياُن أبنَّ ما شاَء هللاُ كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنَّ هذا الوجوَد ال يكون فيه من حركٍة، وال املرتبُة الثالثُة: 
 سكوٍن، وال تقدمٍي، وال أتخٍَي، وال وجوِد صغٍَي وال كبٍَي إال مبشيئِة هللِا سبحانه. 

اإلمياُن بعموِم مشيئِة هللِا؛ ألنَّ مشيئَة هللِا عامٌَّة، ال خيرُج عنها شيٌء؛ ال أفعاُل العباِد، وهذه املرتبُة مضموُِنا 
 وال احليواِن وال غَيها.

 
اإلمياُن أبنَّ هللاَ تعاىل خالُق كلِ  شيٍء، وأنه على كلِ  شيٍء قديٍر، فهو خالُق السماواِت واألرض  املرتبةُ الرابعة:

ُ َخاِلُق ُكلِ  َشْيٍء{هما من الذواِت والصفاِت واألفعاِل، خالُق العرِش وما دوَن العرِش، ومن فيهنَّ، وما بين  }اَّللَّ
 [.62]سورة الزمر:

 
أنَّ اإلمياَن ابلَقَدِر ال يتمُّ إال هبذه األموِر األربعة، وُتسم ى: )مراتُب اإلمياِن ابلقدِر(، وعلى هذا فكلُّ  اخلالصة:

}إانَّ ُكلَّ َقَدِر هللا، وهو حاصٌل بتقديره وتدبَيه وقضائِه وحكِمه، كما قال هللاُ تعاىل: ما يف هذا الوجوِد فهو ب
فال خروَج لشيٍء عن مشيئِته وعن تقديرِه وعن تدبَيه، وأهُل السن ِة واجلماعة [، 49]القمر: َشيٍء خلقناُه ِبَقَدٍر{

 1يؤمنوَن ابلقدِر على هذا الوجِه مبراتِبه األربعِة.
 

 
 
 

ومع اإلمياِن ابلقدِر مبا يشتمُل عليه من األموِر األربعِة اليت نقول: إِنا مراتُب اإلمياِن ابلقدِر؛ فإنَّه جيُب اإلمياُن 
 ابلشرِع، وقد اختلَف الناُس يف هذا املقاِم:

 ُة؛ كاملعتزلِة، وغَيِهم.فمنهم َمْن آمَن ابلشرِع، وأنكَر الَقَدَر، وهم: القدري   -
ومنهم َمْن آمَن ابلقدِر، وكفَر ابلشرِع، أو أعرَض عن الشرِع، ومل ينظْر إليه؛ كاجلربي ِة الذين يقولون: اإلنساُن  -

 جمبوٌر على أفعالِه.
[، 148]األنعام:َنا{ }َلْو َشاء هللاُ َما َأْشرَكْ وشرُّهم الذين يُعارضوَن الشرَع ابلقدِر، ومنهم املشركون الذين قالوا:  -

 فعارضوا دعوَة الرسِل  تج نَي ابلقدِر.
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وطائفةٌ قالوا: إنَّ الشرَع والقدَر فيهما تناقٌض، فطعنوا يف حكمِة الربِ  سبحانَه، وتُ َعاِرُض بني الشرِع والقدِر،  -
، وطعَن يف حكمِته، وإن أثبتتهما، وُتسمَّى: اإلبليسية؛ فزعيُمهم يف هذا إبليُس، فهو الذي أعرتَض على الر  بِ 

 مع إقرارِه ابلشرِع والقدِر، فكان هو إماُم هذه الطائفِة املخذولِة.
وأهُل السنِة واجلماعِة: يؤمنوَن ابلقدِر مبا يشتمُل عليه من األموِر األربعِة، ويؤمنون ابلشرِع، وأنَّ هللَا أمَر  -

العصياِن، وأنه تعاىل َيبُّ املتقنَي واملقسطنَي والتو ابنَي عباَده ابإلمياِن والطاعاِت، وِناهم عن الكفِر والفسوِق و 
 واملتطهرين، وال يرضى لعباِده الكفَر، وال َيبُّ الفساَد واملفسديَن، وال يرضى عن القوِم الفاسقني.
، وكوِنا مؤث رًة واإلمياُن ابلشرِع يتضمَُّن الفرَق بني ما َيبُّه هللا سبحانه وتعاىل ويُبغُضه، ويتضم ُن إثباَت األسبابِ 

إبذِن هللِا، ويدخُل يف ذلك اإلمياُن أبنَّ العباَد فاعلوَن حقيقًة، وأنَّ هلم مشيئة واختيار، خالفًا للجربية، وأنَّ هللاَ 
 خالُق قدرهِتم وأفعاهِلم، كما تقدَّمِت اإلشارةُ إىل هذا عند ذكِر وسطي ِة أهِل السنِة واجلماعِة بني اجلربية والقدرية.
وال يستقيُم أمُر العباِد وإمياُِنم؛ بل ال تستقيُم احلياُة إال هبذا وهذا، فمن أنكَر واحًدا منهما، أو غفَل عنه ضلَّ 
عن الصراِط املستقيِم، واحنرَف يف سلوِكه وتصرفاتِه، وفسَد من أموِر اجملتمِع حبسِب ما وقَع من اخللِل يف ذلك، 

ا، ووضِع كلٍ  من األمرين يف موضِعه، فعنَد املصائِب عليك أن تنظَر إىل فال بدَّ من النظِر إىل األمرين َجيعً 
القدِر، وتؤمَن بقدِر هللِا، وال تتسخ َط من قضائِه وقدرِه، وعند املعاِئِب واملعاصي عليك أن تنظَر إىل الشرِع؛ 

لقدِر عند املعاصي هانْت فتلوَم نفسَك، وتستغفَر وتتوَب إىل رب َك، وتراجَع نفَسَك وتندَم. ومن نظَر إىل ا
 1عليه، وأصبَح ال يبايل مبعصيِة هللِا فُيقِدُم عليها، ويستخفُّ هبا.

فيجُب اإلمياُن ابلشرِع والقدَر َجيًعا، اإلمياُن ابلقدِر مبا يتضم نه من األصوِل من إثباِت علِمه وكتابِته وعموِم  -
 عباَده بطاعِته، وِنَاُهْم عن معصيِته، البدَّ ِمن اإلمياِن هبذا مشيئته وعموِم خلِقه، واإلمياُن ابلشرع وأنَّ هللا أمرَ 

وهذا، وال يُعاَرُض أحُدمها ابآلخِر، ال يُعاَرُض الشَّرُع ابلقدِر، والبدَّ مع ذلك من اإلمياِن حبكمِته، فله احلكمُة 
الضالِل منهم من أنكَر الشرَع، ومنهم من البالغُة يف شرِعه وقدرِه، وهبذا يُعَصُم العبُد مما زلا به الضالون، َفِفَرُق 

 2.أنكَر القدَر، ومنهم من طعَن يف حكمِته سبحانه وتعاىل
  

                                                           
 (.199-200توضيح مقاصد الواسطية ) -1
 (.13شرح "عقيدة السلف" للصابوّن: )درس  -2



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك ـهـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 15 إعداد: اللجنة العلمية

 

 
 
 

يٌد * تعاىل: هللا  اللوُح احملفوُظ هو أمُّ الكتاِب، وهو الكتاُب املبنُي، وهو كتاُب األقداِر، قال }َبْل ُهَو قُ ْرآٌن جمَِّ
 .[23-22]الربوج: }يف َلْوٍح  َُّْفوظٍ 
 .[4]الزخرف: }}ِإانَّ َجَعْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِياا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن * َوِإنَُّه يف أُمِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ وقال تعاىل: 
 [.70]احلج: }}أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يف السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتابٍ وقال تعاىل: 

َعَلى }َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِ ن قَ ْبِل َأن نَّرْبَأََها ِإنَّ َذِلَك تعاىل:  وقال
 .[22]احلديد: } َيِسَيٌ اَّللَِّ 

أن  رسوَل هللا صل ى هللُا عليه وسل م قال:  وروى مسلٌم يف صحيحه عن عبِد هللِا بن عمرو رضي هللا عنهما
، وهذا 1الس مواِت واألرَض خبمسنَي ألَف سن ة، وكاَن عرُشهُ على املاِء( كتَب هللاُ مقاديَر اخلالئِق قبَل أْن خيلقَ )

ُ عم ا َعِلَمه. وقد الكتاُب مطابٌق لعلمِ  قَ َرَن  هللاِ الس ابِق، وعلُمه ابألشياِء مطابٌق ِلما هي عليه، ومعلوماتُه ال تتغَي 
}َوَما ََتِْمُل ِمْن أُنَثى َواَل َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه بني علِمه وكتابِه يف آايٍت ِمَن القرآِن، قال تعاىل:  -سبحانه وتعاىل-

 .[11]فاطر: }ٍر َواَل يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسَيٌ َوَما يُ َعمَُّر ِمن مَُّعمَّ 
 .[70]احلج:} }أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يف السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتابٍ وقال تعاىل: 

 وهناك تقديراٌت خاص ٌة:  وما يف هذا الكتاِب هو تقديٌر عامٌّ لكل  ما هو كائٌن إىل يوِم القيامِة،
الذي )أنَت موسى حيث قال آدُم:  منها ما خيتصُّ آبدَم وذر يته؛ كما جاَء يف حديِث احتجاِج آدَم وموسى،

ل  شيٍء، وقر بَك جنًيا، فِبكم وجدَت هللَا كتَب تبياُن ك اصطفاَك هللُا برسالتِه وبكالمِه، وأعطاَك األلواَح فيها
فرٍد ِمن بين آدَم: كالت قديِر الذي يكون  ومنها ما خيتصُّ بكل ِ أبربعني عاًما(،  الت وراَة قبَل أْن أخلق؟ قاَل موسى:

 تتعارُض مع الت قديِر العامِ . عند نفِخ الر وِح يف اجلنني، وهذه الت قديراُت ال
 فقد اختلَف املفُسرون يف متعل ِق احملِو واإلثباِت: [،39]الرعد: }}مَيُْحو اَّلل ُ َما َيَشاء َويُ ْثِبتُ وأم ا قولُه تعاىل:  -

وقيل: املراُد صحُف األعماِل اليت يف أيدي املالئكة.  َُيِْكُم هللا منها وما ينسخ. فقيل: املراُد بذلك الش رائُع ما
 األوُل. وإثباٍت يف الش رائِع أو صحِف املالئكِة قد سبَق به علُم هللا وكتابُه ما يكون ِمن  وٍ  وكلُّ 
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أن ه كائٌن البد  أن يكون كما  أنَّ اللوَح احملفوَظ ال تغيََي فيه، وما َسَبَق يف علِمه وكتابِه وعلى هذا فالص واُب:
باِب واملسب باِت، ويدخُل يف ذلك الكوُن لألس ابألسباِب اليت قدَّرها، فالقدُر شاملٌ  -سبحانه وتعاىل-َعِلَمه 

اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع { ذلك أفعاُل العباِد: طاعاهُتم ومعاصيهم، كلُّه، وما جيري فيه ِمن صغٍَي وكبٍَي، مبا يف
نَ ُهنَّ لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ  َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  مَسَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اأْلَْمُر بَ ي ْ

 [.12الطالق:] }َشْيٍء ِعْلًما
 

 
 
 
 

 اإلرادُة املضافُة هلِل تعاىل نوعان: إرادٌة كوني ٌة، وإرادٌة شرعي ٌة.
، هذه إرادٌة [16]الربوج: }فَ عَّاٌل لِ َما يُرِيُد{فهي مبعىن املشيئِة، ومن شواهدها قولُه تعاىل:  أمَّا اإلرادُة الكونّيُة:

 كوني ٌة، كلُّ ما شاَء سبحانه أن يفعَله فَ َعَلُه؛ ألنَّه ال ُمعاِرَض له، وال يستعصي عليه شيٌء. 
ُ أَ ومن شواهِد اإلرادِة الكوني ِة قولُه تعاىل:  ، يعين من يشأ هللاُ أن يهديه [125]األنعام:ن يَ ْهِديَُه { }َفَمن يُرِِد اَّلل 

، فيقبُل احلقَّ ابنشراٍح وسروٍر،  بشرِح صدرِه لإلسالِم يُوس ُع صدرَه، ويقذُف النوَر فيه، وجيعُل فيه القبوَل للحقِ 
ُ َوْحَدُه ويشمئزُّ منه، جيعْل صدَره ضي  ًقا حرًجا، ينفُر من احلقِ   -نعوُذ ابهلل-َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه  }َوِإَذا ذُِكَر اَّللَّ

 [.45]الزمر: اِْشََأزَّْت قُ ُلوُب الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْستَ ْبِشُروَن{

من يشاءُ حبكمِته وعدلِه، يُعطي ومينُع،  وهللاُ تعاىل مَيُنُّ على من يشاُء، يهدي من يشاءُ بفضِله ورُحِته، وُيضلُّ 
 ، }ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن يهدي ويضلُّ، ويعزُّ ويذلُّ

 [. 26]آل عمران:ِديٌر{ َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اخلََْْيُ ِإنََّك َعَلَى ُكلِ  َشْيٍء قَ 
ُ فمتعل قٌة مبا أمَر هللُا به عباَده مم ا َُيب ه ويرضاُه. ومن شواهِدها: قولُه تعاىل: وأمَّا اإلرادُة الشرعّيُة:   }يُرِيُد اَّلل 

َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم{ و  ،[185]البقرة:ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{  }يُرِيُد اَّلل ُ لِيُ َبنيِ 
رَُكْم َتْطِهَيًا{ ، [26]النساء: ُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الر ِْجَس أَْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِ  َا يُرِيُد اَّللَّ  .[33]األحزاب:}ِإُنَّ

  

اإلرادة الكونية واإلرادة 
 الشرعية
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 قال أهُل العلِم: إنَّ الفرَق بني اإلرادتنِي من وجهني: 
، فكلُّ ما يف الوجوِد  أمَّا اإلرادُة الكوني ُة: فإِنا عامٌَّة لكلِ  املوجودات فهي شاملٌة ملا َيبُّ سبحانه وما ال َيبُّ

 الوجوِد فهو حاصٌل إبرادته فهو حاصٌل إبرادتِه تعاىل الكوني ة؛ سواء يف ذلك ما َيب ه هللاُ أو يبغُضه، فكلُّ ما يف
 تعاىل الكوني ِة اليت هي مبعىن املشيئِة، فإن ه ال خيرُج عن مشيئته، أو إرادتِه الكونيِة شيٌء ألبتة. 

أمَّا اإلرادةُ الشرعيُة: فهي ُتتصُّ مبا َُيبُّه سبحانه، فالطاعاُت مرادةٌ هلل شرًعا، أما املعاصي فليست مرادًة شرًعا، 
 لطاعات كالصالِة مثال نقول: هذه الصالةُ تتعلَُّق هبا اإلراداتن: اإلرادةُ الكونيُة، واإلرادةُ الشرعيُة، وما يقُع من ا

 وهكذا سائُر الطاعاِت واقعٌة ابإلرادِة الكونيِة، ومتعل قٌة كذلك ابإلرادِة الشرعيِة، فهي ُمرادٌة هلِل كواًن وشرًعا. 
كواًن؛ ألنَّه ال يقُع يف الوجوِد شيٌء ألبتة إال إبرادته، ومشيئِته سبحانه، أما ما يقُع من املعاصي فهي مرادٌة هلل  

َغَضة، وإن كانت واقعٌة إبرادتِه.  لكن هل املعاصي  بوبٌة هلل؟ ال بل هي ُمب ْ
 فالفرُق بني اإلرادتني من وجهني:

 .أنَّ اإلرادَة الكونيَة عامٌة، فكلُّ ما يف الوجوِد فهو مراٌد هلِل كوانً  األول:
ا إُنا تتعل ُق مبا َيبُّ سبحانَه وتعاىل.   أمَّا اإلرادُة الشرعيُة فإِن 

 قال أهُل العلم: فتجتمُع اإلراداتِن يف إمياِن املؤمِن، وطاعِة املطيِع.
لكن ه وتنفرُد اإلرادُة الشرعيُة يف إمياِن الكافِر، فالكافُر مطلوٌب منه اإلمياُن لكن ه مل َيصْل، فهو ُمراٌد هلل شرًعا، 

يعا{ غَيُ مراٍد كواًن، إذ لو شاءَ هللاُ الهتدى،  ، وكذلك [99]يونس:}َوَلْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن يف اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجَِ
الطاعُة اليت أُِمَر هبا العبُد، ومل يفعْلها مرادٌة هلِل شرًعا، لكن ها مل تتعل ْق هبا اإلرادُة الكونيُة؛ إذ لو تعل قْت هبا 

 ادُة الكونيُة حلصلت.اإلر 
 وتنفرُد اإلرادُة الكونيُة يف كفِر الكافِر ومعصيِة العاصي.

أنَّ اإلرادَة الكونيَة ال يتخلَُّف ُمراُدها أبًدا، أمَّا اإلرادُة الشرعيُة فقد يقُع مراُدها، وقد ال يقُع، فاهللُ أراُد  الثاين:
َرهم به، وأحبَّ ذلك منهم، ولكن منهم َمْن آمَن، ومنهم من اإلمياَن من الناِس كلِ هم، أراَدُه شرًعا؛ يعين: أم

 كفَر. 
ُ يُرِيُد اآلِخَرَة{ وهل للمخلوِق إرادةٌ ومشيئٌة؟ نعم، قال سبحانَه وتعاىل:  نْ َيا َواَّلل  [، 67]األنفال:}تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

لكْن إرادُة املخلوِق ومشيئُة املخلوِق خملوقٌة، [، 30]اإلنسان: }َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َيَشاء اَّللَُّ{وقال تعاىل: 
 ومقي دٌة، واتبعٌة ملشيئِة هللا تعاىل. 
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ومشيئةُ املخلوِق قد َيصُل ُمقتضاها، وقد ال َيصُل، فقد يشاءُ اإلنساُن ما ال يكون، وقد يكون ما ال يشاء، 
ا ال يشاءه فال يكون ألبتة؛ ألن ه سبحانه وتعاىل وهذا شأُن املخلوِق، أمَّا اخلالُق فما شاَءه فال بدَّ أن يكون، وم

}َوَما َكاَن اَّللَُّ لِيُ ْعِجَزُه ِمن َشْيٍء يف ال يُعجزُه شيٌء، وال يستعصي عليه شيٌء، فما شاَء أن يفعَله فَ َعَلُه، 
 1.[44]فاطر:السََّماَواِت َواَل يف اأْلَْرِض إِنَُّه َكاَن َعِليًما َقِديرًا{ 

 
 
 

 
 

 وأّما املنكروَن للقدِر فهم طائفتان:
ِر  غالة   أنكروا العلَم والكتاَب، ويقولون: إنَّ هللَا ال يعلُم األشياَء إال بعد وجوِدها، ومعىن هذا: أنَّه مل يقدِ 

األشياَء، ومل يكتْب ما سيكون. كما يُنكروَن عموَم املشيئِة، وعموَم اخللِق، وخُيْرِجوَن أفعاَل العباِد عن مشيئِة 
 هللِا وخلِقه.

 يَِّة وغالهِتم.وهذا مذهُب قدماِء القدر 
فيُنكروَن املرتبَة الثالثَة والرابعَة، وهي: عموُم املشيئِة، واخللُق، ومنهم: املعتزلُة، فيُنكروَن  أمَّا املتوّسطوَن منهم

عموَم املشيئِة، وعموَم اخللِق، فُيْخرِجون أفعاَل العباِد عن مشيئِة هللا، فعندهم أنَّ أفعاَل العباِد ليست مبشيئِة 
والعبُد يتصر ُف بغَِي مشيئِة هللا، وهللُا ال يقدُر أْن يُغَيِ  من حاِل اإلنساِن شيًئا، فيتضم ُن ذلك تعجيَز هللِا، 

، تعاىل هللُا عن قوهِلم علًوا كبَيًا، وخُيْرِجوَن أفعاَل العباِد عن ملِكه، فمضموُن قوهِلم: أنَّه تعاىل ليس له  الربِ 
 امللُك كله.

 2عِة يؤمنوَن أبن ه هللاُ تعاىل له امللُك كلُّه، وله األمُر كلُّه سبحانَه وتعاىل.وأهُل السن ِة واجلما 
  

                                                           
 (.60توضيح مقاصد الواسطية ) -1
 (.198توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص: -2

 للقدر المنكرون
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 مسألُة "أفعاِل العباِد" من املسائِل اليت وقَع فيها اختالٌف بني الناس:
ه ولونِه وشكِله، فهي أفعاٌل كصفاتِه؛ كطولِ   -عندهم-يقولون: إنَّ العبَد ال ِفْعَل له أصاًل، فأفعالُه  فاجلربيةُ 

خملوقٌة هلل، وليس للعبِد فيها مشيئٌة وال اختياٌر وال قدرٌة، بل هو مضطٌر إليها، كحركِة املْرَتِعش والنَّائِم، وحركة 
مشيئٌة وال  الر ِيَشة يف مهبِ  الر ِيح، فهذه طريقُة اجَلرْبِيَّة الَِّذين يقولون: إنَّ العبَد جمبوٌر على أفعاله، ليس له فيها

اختياٌر بل وال قدرٌة، فأفعالُه إُنا هي حركاٌت آليٌَّة، مثل حركِة اآللِة اليت هي َجاٌد، ليس هلا إرادٌة وال مشيئٌة، 
 وإُنا تتحرَُّك حبسِب ترتيِب من َصنَ َعها.

للعبِد حقيقًة، وأنَّ إضافَتها فهؤالِء يقولون: إنَّ أفعاَل العباِد خملوقةٌ هلل، وهذا حقٌّ، أما قوهلم: إِنا ليست أفعااًل 
  1ونسبَتها إليه نسبٌة جمازيٌَّة، وأنَّ العبَد ال مشيئَة له وال اختيار؛ فهذا ابطٌل.

 ثيبُ أنه يُ  ، فأخربَ ثوااًب وعقاابً  على األعمالِ  تعاىل رتََّب اجلزاءَ  اجلربية: أنَّ هللاَ  قولِ  على بطالنِ  ومما يدلُّ 
{ ىَن سْ أحسنوا ابحلُ  ينَ ذِ الَّ  زيَ جيَْ وا وَ لُ مِ وا مبا عَ اءُ أسَ  ذينَ الَّ  زيَ جْ يَ }لِ املسيئني، كما قال تعاىل:  عاقبُ ، ويُ احملسننيَ 
 2.، وله فيه اختيارٌ عليه قدرةٌ  على ما للعبدِ  ا يكونُ إُنَّ  واجلزاءُ ، [31]النجم:

فُيْخرُِجون أفعاَل العباِد عن أن تكون مبشيئة هللا وقدرتِه ، فإنَّ املعتزلَة ينفون الَقَدَر، املعتزلةُ ويُقاِبُل اجلربيَة 
وخْلِقِه، فأفعاُل الِعَباِد عندهم ليست واقعًة مبشيئِة هللا وال بقدرتِه، وال هي َخْلٌق من خملوقات هللا، فُيْخرُِجون 

 أفعاَل العباِد عن ُمْلِك هللِا وعن خلِقه.
اَل العباِد خارجٌة عن ُمْلِك هللا وقدرتِه ومشيئِته، بل العبُد عندهم هو عندهم أنَّ أفع -نفاُة الَقَدر-فاملعتزلُة 

 3الذي خيُلُق ِفْعَل نفِسه مبشيئٍة هو فيها مسَتِقلٌّ عن مشيَئِة هللا، فالعبُد يشاُء ولو مل يشأ هللاُ.
َر له مائة سنة، فَسطَا عل جرم القاتُل فقتله وهو ويقولون: املقتول قد ُقطع عليه أجُله، معىن هذا أنَّ هللا قد 

ُ
يه امل

مثانني سنة، فاهلل تعاىل ال يقدُر على أن مينَع هذا القاتُل ألنَّ فعله  -فوََّت عليه-ابلعشرين، يعين قطَع عليه 
إبرادته احملضة، ليس لقدرِة هللا وال ملشيئته أثٌر على هذا الفاعل، كلُّ أفعال العباِد من حركاٍت، وهذا القتاُل 

                                                           
 (.89شرح القصيدة الداليَّة ) -1
 (.79إرشاد العباد إىل معاّن ملعة االعتقاد ) -2
 (.89شرح القصيدة الداليَّة ) -3

 خلق أفعال العباد
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ني الناس ليس مبشيئِة هللا وال بقدرتِه، وهذا فيه من الطعِن يف ربِ  العاملني والتنق ِص له ما ال الذي جيري ب
 1خيفى.

وعلى مذهِبهم الباطِل فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ال يقدُر على أْن جيعَل املطيَع عاصًيا، وال العاصي مطيًعا، وال الكافَر 
، وأنَّه غَُي قادٍر، وأنَّه يقُع يف ملِكه ما ال يُريُد، فهذان مؤمًنا، وال املؤمَن كافرًا، فمذهُبهم يتضمَّ  ُن تَ ْعِجيَز الربِ 

 املذهبان على طريف نقيٍض.
: فاملشهوُر من مذهِبهم أنَّ أفعاَل الِعَباِد خملوقٌة هلل، كما يقول اجلربي ُة، بل وكما يقوُل أهُل السن ِة األشاعرةُ وأمَّا 

ا أفعاٌل للعباِد بل هي كسٌب أيًضا؛ ألنَّ أهل السُّنَّة  يقولون: هي خملوقٌة هلِل، لكْن األشاعرُة ال يقولون: إِن 
وهي: "َكْسُب األشعريِ "، و -منهم، وهذا هو املراُد "ب َكْسِب اأَلْشَعري" وهو أحُد الثالثِة اليت ال حقيقَة هلا 

 .-"أحواُل أيب هاِشٍم"، و "طَْفَرُة الَنظَّاِم"
: "إنَّ أفعاَل العباِد خملوقٌة هلِل"، وهذا كالٌم طَيِ ٌب، "وكسٌب من الِعَباد"، وهذا كالٌم فيه من فاألشاعرُة يقولون

اإلَجاِل ما فيه، وتفسَيُ "الَكْسِب" عندهم أنَّه وقوعُ الفعِل مقاراًن للقدرِة احلادثِة، فيكون العبُد له قدرٌة، ولكنها 
أَلمِر أن تكون القدرةُ عالمًة على األفعاِل، كما هو مذهُبهم يف األسباِب، قدرةٌ ال أتثََي هلا يف أفعالِه، بل غايةُ ا

 فاألسباُب عندهم غَُي مؤث َِرٍة يف مسب ََّباهتا، لكنَّها أماراٌت، وهم بذلك يقرتبون ِجداا من مذهب اجلربيَّة.
فيقولون: إنَّ أفعاَل العباِد هي أفعاٌل هلم حقيقة، وهي واقعةٌ منهم بقدرهِتم ومشيئِتهم،  أهُل السنَّة واجلماعةأمَّا 

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي{وأنَّ مشيئَة العباِد اتبعةٌ ملشيئِة هللا عز  وجل على َحدِ  قوله تعاىل:   }َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأْن َيَشاءَ اَّللَّ
 [.29]التكوير:

 العباِد وخالُق قدرهِتم وخالُق أفعاهلم، فأفعاُل العباِد هي أفعاهُلم حقيقًة، ولكنَّها يف الوقِت فاهلُل تعاىل خالقُ 
نفِسه هي مفعولٌة، وفرٌق بني الفعِل واملفعوِل، فأفعاُل العباِد هي مفعولٌة هلل؛ أي: خملوقٌة هلل، لكنَّها ليست 

ْصَدرِي إُنا ي
َ
َْصَدرِي   يقوم ابملتَكلِ م، واخلَْلُق أفعااًل هلل، فإنَّ الفعَل ابملعىن امل

قوم ابلفاعل، فالكالم   ابملعىن امل
 يقوم ابخلاِلق، والضرُب يقوم ابلضارِب، وهكذا.

واألصُل يف هذا أنَّ املصدَر يف اللغِة العربيَّة كثَيًا ما يُطَلُق ويُراُد به اسُم املفعوِل، مثل: الفعِل واخللِق والردِ ، 
ُتطَلُق ويُراُد هبا املفعوُل واملخلوُق واملردوُد، فأنت تقول مثاًل: هذا َخْلُق هللا؛ ُتشَُي بذلك إىل فهذه مصادُر 

بعِض املخلوقاِت؛ كالسمواِت واألرِض وغَيمها، فقولك: هذا َخْلُق هللِا؛ يعين: خملوٌق هلِل، وتقوُل: اخللُق من 
  هللِا عز  وجل ، وفعٌل من أفعالِه القائمِة به سبحانَه.صفاِت هللِا، وهذا حقٌّ، فإنَّ اخللَق صفٌة من صفاتِ 

                                                           
 (.17شرح "عقيدة السلف" للصابوّن )درس: -1
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 1فأفعاُل العباِد هي أفعاٌل هلم قائمٌة هبم، لكنَّها يف نفِس الوقِت هي مفعولٌة وخملوقٌة هلل عز  وجل.
 
 

 
 

ِة املقد رِة كل   ِة املقد رِة، أو على نفِس املد  ها، فالدنيا هلا أجٌل ينتهي بيوِم القيامة؛ األجُل: يُطَلُق على ِنايِة املد 
 [.2]األنعام: }ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي مُثَّ َقَضى َأَجاًل َوَأَجٌل ُمَسماى ِعْنَدُه{

كلُّ أم ٍة [، 49]يونس:}ِلُكلِ  أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َيْستَ ْقِدُموَن{ واألمُم هلا آجاٌل؛ 
هلا أجٌل مث تنتهي كيف شاَء هللا، ويف اتريِخ املسلمني الدولُة األمويُة هلا اتريٌخ وانتهت، مثَّ الدولُة العباسيُة 

 وانتهت، وهكذا غَيُها.
 عليه وكذلك آجاٌل خُمتص ٌة بكلِ  فرٍد، مثل ما جاَء يف حديِث ابِن مسعوٍد رضي هللُا عنه عن النِب  صلَّى هللاُ 

}َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأْن ََتُوَت ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ ، قال تعاىل: 2)فُيؤَمُر أبربِع كلماٍت: بكتِب رِزِقه وأجله(وسلَّم قال: 
 [.145]آل عمران:ِكَتااًب ُمَؤجَّاًل{ 

 إذن: أبي  شيٍء ميوُت اإلنساُن؟ 
[، 145]آل عمران:لِنَ ْفٍس َأْن ََتُوَت ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ ِكَتااًب ُمَؤجَّاًل{  }َوَما َكانَ هو ميِ ٌت أبجِله، ويف الوقِت احملدوِد، 

م يقولون: إنَّ املقتوَل قد َقَطَع القاتُل عليه  فاملقتوُل ميٌت أبجِله هذا عند أهِل الُسن ِة، خالفًا للمعتزلة؛ فإِن 
فقتَله وهو ابُن عشريَن سنٍة، فضي َع عليه القاتُل  أجَله، فيمكن أنه سيعيُش مائَة سنٍة؛ لكن اعتدى عليه القاتلُ 

 نعوُذ ابهلِل من اجلهالِة والضاللِة؛ بل املقتوُل ميٌت أبجِله. 3مثاننَي سنٍة!
واآلجاُل جعَل هللُا النقضاِئها أسبااًب؛ فمَن الناِس من ميوُت أبسباٍب مساويٍة ال دخَل ألحٍد من الناِس فيها، 

}َوَما يُ َعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر ناِس؛ مثل املقتوِل، وكٌل يف كتاٍب مبنٍي معلوٍم لربِ  العاملني، ومنها ما له تسبٌب من ال
 [. 11]فاطر:َوال يُ ن َْقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ يف ِكَتاٍب{ 

عيًة؛ فمن فاآلجاُل واألعماُر كلُّها ُمقدَّرٌة، ودلَِّت النصوُص على أنَّ لطوِل العمِر وِقصرِه أسبااًب كونيًة وشر 
)من أحبَّ أْن األسباِب الشرعيِة: صلُة الرحِم، وبرُّ الوالدين، ففي الصحيحني عن النِب صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: 

                                                           
 (.89الداليَّة )شرح القصيدة  -1
 (.2643(، ومسلم )3208رواه البخاري ) -2
 (.8/516جمموع الفتاوى ) -3

 اآلجال مقدَّرة
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)وال ، ويف احلديِث اآلخِر قال النِب صلَّى هللُا عليه وسلََّم: 1يبسَط له يف رِزِقه وينسَأ له يف أثرِه فليصْل رَُحه(
 . 2ربُّ(يزيُد يف العمِر إال ال

والتحقيُق أنَّه ال ينايف القدَر، فليس معناه أنَّ هذا سبَق يف ِعلِم هللِا وكتابِه أنَّ عمرَه ستوَن سنٍة، مثَّ َيدُث أنه 
يربُّ بوالديه فيزاُد يف عمرِه، ال؛ بل هذا الذي وَصَل رَُحه، وَمدَّ هللاُ يف عمرِه جزاًء له؛ قد سبَق يف علِم هللِا ويف 

ه يطوُل عمرِه هبذا السبِب، وكلُّ األموِر جاريٌة على األسباِب واملسب باِت، ومندرجٌة يف قدِر هللِا التامِ ، كتابِه أن  
ويُقاُل مثُل هذا يف الدعاء. وبعُض أهِل البدِع يقول: الدعاءُ ال فائدَة منه؛ فإْن كان هللاُ قدََّر هذا املطلوَب فال 

 تدُع، وإن كان غَي مقد ٍر فال فائدَة يف الدعاِء؛ ألنَّه لن َيدَث! حاجَة للدعاِء، فهو حاصٌل دعوَت أو مل
 وهذا فهٌم ابطٌل مبينٌّ على عدِم أتثَِي األسباِب يف ُمسبَ َباهِتا، ويلزُمهم أن يقولوا مثَل هذا يف كلِ  األسباِب. 

ُر، فما  ُر سبَبه وقد ال يُقدِ  مل يُقد ْر سبَبه ال َيصُل ابلدعاِء، وما وما قدََّر هللُا حصوَله يف هذا الدعاِء قد يُقدِ 
ُر هذا األمَر بدون  ْر املسبَّب، واترًة يقدِ  قدََّر سبَبه َيصُل السبُب، واملسَبَب، فتارًة يُقد ُر هللُا السبَب ومل يُقدِ 

ُر السبُب واملسبَّب، وهذا موضوٌع معناه واسٌع جًدا، فالرزُق لإلنسا ِن َيصُل هذا السبِب، واترًة يكون املقدَّ
وهذا كلُّه يرجُع إىل اإلمياِن ابلقدِر أحِد أصوِل  3بسبِب الطلِب والكدِح، وأحيااًن َيصُل بدوِن سعي وال جهدٍ 

 4اإلمياِن.
  

                                                           
 ( من حديث أنس رضي هللا عنه.2557(، ومسلم )5986البخاري ) -1
( من 33جة )(، وحسنه العراقي فيما نقله البوصَيي يف مصباح الزجا1/493( واحلاكم )872(، وصححه ابن حبان )90(، وابن ماجه )5/277أُحد ) -2

 حديث ثوابن رضي هللا عنه.
 (.14/143(، )8/192جمموع الفتاوى ) -3
 (.72شرح العقيدة الطحاوية ) -4
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بتقديِر هللِا وقضائِه كل ه خلُق هللِا، وكلُّه واقٌع  وَجيُع ما يف هذا الوجوِد: املالئكُة والشياطنُي واإلنُس واجلنُّ،
شاَء  ال خروَج ألحٍد منهم عن مشيئِته سبحانَه، فما والكفرُة وأعماهُلم: فالشياطنُي وأعماهُلم ومشيئِته وبقدرتِه،

 .هللاُ كاَن، وما مل يشْأ مل يكن
، وخلَق هذه األضدادَ  منها ما خيفى عليهم، حِلكٍم ابلغٍة، منها ما يظهُر للعباِد، و  وهللاُ تعاىل خَلَق اخلََي والشرَّ

 العباِد ال َُتيُط مبا هلِل من احِلَكِم البالغِة يف شرِعه وَقَدرِه.  وهو األكثُر، فإن  عقولَ 
م، َيب ون ما َُيب ه  وقد جعَل هللُا املالئكةَ  والشياطنَي ضد ين؛ فاملالئكُة: عب اٌد ُمكرموَن ُمطيعوَن عابدون لرهب 

أشراٌر، َُيبوَن ما  والشياطنُي: عوَن إىل مراضيه، َُيب وَن املؤمننَي ويستغفروَن هلم.ويُبغضوَن ما يُبغُضه، ويد هللاُ،
 .املؤمنني يُبغُضه هللاُ، ويدعوَن إىل معاصيه والكفِر به، وَيب وَن الكافرين ويؤذونَ 

ئكِة يُزي ُن له اخلََي يوسوُس له ويُزي ُن له القبيَح، وبقريٍن من املال وهلذا فكلُّ إنساٍن قد ابتلي بقريٍن من اجلن ِ 
الشَّْيطَاِن: فَِإيَعاٌد  لِلشَّْيطَاِن َلمًَّة اِبْبِن آَدَم، َولِْلَمَلِك َلمًَّة، َفَأمَّا َلمَّةُ  )ِإنَّ ويدعوه إليه، وهلذا يُروى يف احلديث: 

، َوأَمَّا َلمَّةُ  ، َفَمْن َوَجَد َذِلكَ اْلَمَلِك: فَِإيَعاٌد اِبخلََْْيِ  اِبلشَّرِ  َوَتْكِذيٌب اِبحلَْقِ  فَ ْليَ ْعَلْم أَنَُّه ِمْن  َوَتْصِديٌق اِبحلَْقِ 
ِ ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم( اَّللَِّ  }الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوََيُْمرُُكْم مُثَّ قَ رَأَ:  فَ ْلَيْحَمْد اَّللََّ، َوَمْن َوَجَد اأْلُْخَرى فَ ْليَ تَ َعوَّْذ اِبَّللَّ

 .1[268]البقرة: اِء{ اِبْلَفْحشَ 

؟ فهذا اللفُظ مل يرْد يف الكتاِب وال يف السن ِة؛ بل الذي دالَّ عليه: أنَّ اإلنساَن  وأم ا هل اإلنساُن خُمَي ٌ أم ُمسَي 
}ِلَمْن َشاَء له مشيئٌة ويتصرُف هبا، وله قدرٌة على أفعالِه، ولكن مشيئُته  كومٌة مبشيئِة هللِا، كما قال تعاىل: 

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي{ ِمْنكُ   .[29-28:]التكويرْم َأْن َيْسَتِقيم * َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَّ
" فليستْ  وال  اإلنساُن ُمسَي ٌ، :ال يصحُّ إطالُقهما، فال يُقال مشيئُته ُمستقل ةٌ عن مشيئِة هللِا، ولفُظ "خمَي  ومسَي 

فهذا  وال اختيار: أنَّه جمبوٌر وال مشيئَة له بل البد  من التفصيِل، فإن أُريَد أنه "ُمسَي ٌ" مبعىن يُقال: إن ه خُمَي ٌ؛
هذا حقٌّ. ف ِلما ُخِلَق له، وأنَّه يفعُل ما يفعُل مبشيئِة هللِا وتقديره: ابطٌل، وإن أُريَد أن ه "ُمسَي ٌ" مبعىن أنَّه ُميس رٌ 

فهذا ابطٌل، وإن أُريَد "أنه  خُمَي ٌ" وأُريَد أنه يتصرَُّف مبحِض مشيئِته دوَن مشيئِة هللِا: وكذلك إذا قيل "إن ه
ومراتِبه وعن  فهذا حقٌّ. وأوسُع كتاٍب تضم َن الكالَم عن القدرِ  مبعىن أنَّ له مشيئة واختيارًا وليس مبجرٍب: خمٌَي"

 2لإلماِم ابِن القي ِم رُحُه هللا. لقضاء والقدر واحلكمة والتعليل"أفعاِل العباِد كتاُب "ا
                                                           

 .( من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه، وُروي موقوفا عليه2988أخرجه الرتمذي ) -1
 مقال: "اإلنسان بني التسيَي والتخيَي" على املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ. -2

 اإلنسان ُمسيٌَّر أم ُمخيَّرٌ 
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ُهْم َسيِ َئةٌ يَ ُقوُلواْ َهِذِه ِمْن ِعنِدَك قال هللاُ سبحانه وتعاىل:  ُهْم َحَسَنةٌ يَ ُقوُلواْ َهِذِه ِمْن ِعنِد هللِا َوِإن ُتِصب ْ }َوِإن ُتِصب ْ

 }  [.78]النساء:ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ

 َسيِ َئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك{ }َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمنْ وقال تعاىل يف اآليِة اليت تليها: 
 [.79]النساء:

ما مبشيِئته  فظاهُر اآليِة األوىل أنَّ احلسنَة والسيئَة كلَّها من عند هللا، ومعىن أنَّ احلسنَة والسيئَة من عند هللِا: أِنَّ
 وتقديرِه وتدبَيِه، وليس يف تقديرِه شرٌّ سبحانَه وتعاىل؛ بل حكمٌة وعدٌل.

فاملعىن:  [،79]النساء:  }َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِ َئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك{وأمَّا قوله تعاىل: 
 بسبِب نفِسَك. 

 واحلسنُة والسيئُة ُتطَلُق يف القرآِن إطالقني:
اَنُهْم اِبحلََْسَناِت َوالسَّيِ َئاِت{ }َوبَ َلوْ حسناُت وسيئاُت اجلزاِء، وهي: النِ َعُم واملصاِئُب، ومنه قولُه تعاىل: -1

 [.168]األعراف:
 [.114]هود: }ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيِ َئاِت{حسناُت وسيئاُت األعماِل، ومنه قولُه تعاىل: -2

 وأمَّا احلسنُة والسيئُة يف اآليتني:
الصحيح، وُفس رِت احلسنُة ابلنصِر واخلصِب، ففي اآليِة األوىل: النِ عمُة واملصيبُة. ويف الثانية: كذلك على 

 والسيئُة ابهلزميِة أو ابملصيبِة وابجلدِب وما أشبه ذلك.
}َأَو َلمَّا َأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد من جنِس [ 79]النساء: }َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِ َئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك{ فتكون اآلية: 

َها قُ ْلُتْم أَ  ُتْم ِمثْ َلي ْ }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة ، وقوله تعاىل: [165]آل عمران:َّنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسُكْم{ َأَصب ْ
هذا املعىن تقريرًا حسًنا،  2وابُن القيم 1وقد قرََّر شيُخ اإلسالِم ابُن تيمية[. 30]الشورى:فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم{ 

 3عز  يف شرِحه فجزاهم هللاُ خَيًا.ونقَل بعَضه الشارُح ابُن ال

                                                           
 (.266 /14(، وجمموع الفتاوى )5/410منهاج السنة ) -1
 (.159(، وشفاء العليل )2/710بدائع الفوائد ) -2
 (.249شرح العقيدة الطحاوية )ص:  -3

 سورة النساء الجمع بين آيتي
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 مقولة "اللهمَّ إين ال أملُك ردَّ القضاِء ولكن أسألك اللطَف فيه"
 ُسئل الشيخ: ما صحَُّة هذه العبارِة: "اللهمَّ إين ال أملُك ردَّ القضاِء ولكن أسألك اللطَف فيه"؟

فقال: ال أصَل هلذا التفصيِل وهذا الدعاِء أبًدا، قل: اللهمَّ إّن أسألَك العافيَة، والدعاءُ يردُّ القدَر، والدعاءُ من 
، وقال )هي من َقَدِر هللِا(القدِر، واألقداُر تتدافُع، مل ا ُسئل النِبُّ عن رُقى يسرتقي هبا الناُس أتردُّ قدَر هللِا؟ قال: 

 1.ِر هللِا إىل قدِر هللا()نفرُّ من قدعمُر: 
 2الدعاُء من القدِر، وهو سبٌب لدفِع كثٍَي من األقداِر ورفِع كثٍَي من البالِء.

................................................................................... 
 

 التخطيط للمستقبل
املستقبلي لشيٍء ما، أعين أن يقول: إنين سأفعُل : هل من اخلطأ أن يقوَم الشخُص ابلتخطيِط ُسئل الشيخُ 

 هذا األمَر غًدا، أو يف الشهِر القادِم أو العاِم القادِم، مع أين أؤمُن متاًما أبنَّ املوَت قد حينُي يف أّي وقٍت؟
 

 َتقيَقه، ويقول: احلمُد هلِل، ال مانَع أن خُيط َط اإلنساُن ويُقد ُر ما َيتاُج إليه يف املستقبِل، وما َيَملُ  :اجلواب
َواَل }سأفعُل كذا غًدا، أو بعَد أسبوٍع، أو بعَد َسَنٍة؛ لكن ينبغي أن يقوَل مع ذلك: إن شاء هللا. قال تعاىل: 

، وكلُّ ما ينوي اإلنساُن ِفعَله يف [24-23]سورة الكهف: {تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإّن  َفاِعٌل َذِلَك َغًدا * ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَّ هُ 
املستقبِل ويعزُم عليه أو يرجو حصوَله فإنَّه مبينٌّ على األمِل، واألمُل هو الذي َيفُز الناَس على العمِل، لكْن 
املؤمُن يسعى يف هذه احلياِة فيما ينفُعه يف ديِنه ودنياه، وَيخُذ ابألسباِب، ويتوكُل على هللا، ويستعنُي به، كما 

                                                           
 (.42شرح زاد املستقنع )الصالة: -1
 (.1439-2-22شرح "الداء والدواء" )درس فجر:  -2

 مسائل في الباب
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 {فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّْل َعَلْيهِ }وقال تعاىل: ، 1(احرْص على ما ينفعك واستعْن ابهلل)ل عليه الصالٌة والسالٌم: قا
 2[.123]هود:

وأمَّا الكافُر والغافُل فإنَّه يعتمُد على األسباِب ويغفُل عن ربه الذي بيده امللُك، وال يكون إال ما يشاءُ سبحانَه 
اإلنساُن إىل العوارِض اليت َتوُل بينه وبني ما َيمله، وغلَب عليه التفكَُي يف املوِت وغَيِه من وتعاىل ولو نظَر 

العوارِض لتوقََّف عن العمِل، وعط ِل مصاحلَه، وهبذا يُعَلُم أنَّ اإلنساَن ال يستطيُع العيَش يف هذه احلياِة إال مع 
 يف حصوهِلا. ولكن ينبغي للمؤمِن أن يكون قصََي األمِل، شيٍء من األمِل جيعُله يتحر ُك يف مصاحِله اليت يطمعُ 

اهِتا بل جيعُل اآلخرَة ُنْصَب عينيه، فيجتهُد يف األعماِل الصاحلِة اليت تقر به إىل  ال يرْكُن إىل الدنيا، وال يُ ْؤثُِر لذ 
 رب ه، ويستعنُي بنعمِته على طاعِته؛ ليفوَز بسعادِة الدنيا واآلخرِة، وهللاُ أعلُم.

.................................................................................... 
 

 حديث )رُفعت األقالم وجفَِّت الصحف(شرح 
)واعلْم أنَّ األمََّة لو اجتمعْت جاَء يف حديِث ابِن عباٍس رضي هللا عنهما عن النِب صلَّى هللُا عليه وسلََّم : 

مل ينفعوَك إال  بشيٍء قد كتَبه هللاُ لك، ولو اجتمعوا على أن يضر وَك بشيٍء مل يضروك على أْن ينفعوَك بشيٍء 
فاألمُر قد فرَغ منه، وهذا يوجُب للعبِد أْن ، 3إال  بشيٍء قد كتبه هللُا عليك، رُفعِت األقالُم وَجفَِّت الصُُّحُف(

يُعل َق رجاَءه وخوَفه برب ه ال ابألسباِب وال ابلعباِد؛ ألنَّ العباَد إن نفعوَك فاهللُ هو الذي أجرى تلك املنفعَة على 
؛ فاعلْم أنَّ أيديهم، وأْقَدَرهم عليها، وجعَلهم يُريدوِنا، وهيَّأ هلم أسباهَبا، وإن حصلت لك مضرٌَّة على يِد أحدٍ 

}َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا اِبَّللَِّ فَِإَذا أُوِذَي يف هذا بتقديِر هللِا، فال تغفْل عن هللِا وتُعل ْق قلَبك هبم فتخافهم، 
} َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ  [. 10]العنكبوت: اَّللَِّ َجَعَل ِفت ْ

جفَّ القلُم: هذه كنايٌة عن . 4)َجفَّ القلُم مبا أنت الٍق(عليه وسلَّم: وجاَء يف احلديِث عن النِب  صلَّى هللُا 
الفراِغ من األمِر الذي َسَبَق به القدُر، فكلُّ ما جيري يف الوجوِد فقد سبَق به علُم هللِا وكتابُه، لكن نؤك ُد على 

عٍض، وِمْن قدِر هللِا ترتيب املسب ََّبات على أنَّ هللاَ قضى حبكمِته وعلِمه وكتابِه، إنَّ هذه األقداَر مرتبٌط بعُضها بب
األسباِب، ما جييُء لك ولد إال إذا تز وجَت، وال يُعَقُل أْن تقوَل: إْن كتَب هللُا يل ولًدا فسيأِت ولو مل أتزوْج! 

                                                           
 (.2664صحيح مسلم ) -1
 على املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ.من فتوى "التخطيط للمستقبل"  -2
( ، وحسنه احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 22-10/25(، وقال: حسن صحيح، والضياء يف املختارة )2516(، والرتمذي )1/293رواه أُحد ) -3

 (.345)ص
 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.5076رواه البخاري تعليقا ) -4
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جُب أو ترتك طلَب الرزِق وتقوَل: إْن كتَب هللُا يل رزقًا سيأتيين وأان انئٌم! نعم قد يكون؛ لكن ليس هذا ُمو 
العقِل والفطرِة والشرِع؛ بل موجُب العقِل والفطرِة والشرِع: أْن تسعى يف طلِب الرزِق، ولو توكَّلَت على هللا، 
فال بدَّ لك من األخِذ ابألسباِب، وأعظُم من ذلك أمُر السعادِة، فال تكون السعادُة إال أبسباهِبا؛ وهي اإلمياُن 

نساُن سعيًدا إال  ابألسباِب، فمْن َتقَّقْت له أسباُب السعادِة فنعلْم والعمُل الصاحلُ، وال ميكن أن يكون اإل
 بذلك أنه قد سبَق ِعلُم هللِا وكتابُه بسعادتِه. 

)واعلْم أنَّ ما أصاَبك مل يكن لُيخطئَك، وما أخطأَك مل وقد جاَء يف احلديِث عن النِب  صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: 
ن خٍَي أو شرٍ  فقد سبَق يف علِم هللِا وكتابِه أنَّه ُيصيُبَك وَيصُل لك، وما فما حصَل لك م، 1يكن لُيصيبَك(

أخطأك وما فاَتك وما سلمَت منه فقد سبَق علُم هللِا وكتابُه بذلك، ومل يكن يف علِم هللِا وكتاِبه أنَّه ُيصيُبَك مثَّ 
 2خُيطئَك.

.................................................................... 
 

 أوسُع كتاٍب يتكّلُم عن القدرِ 
ومراتِبه وعن أفعاِل العباِد كتاُب "القضاء والقدر واحلكمة  قال الشيخ: أوسُع كتاٍب تضم َن الكالَم عن القدرِ 

 رُحه هللا. لإلمام ابن القيم والتعليل"
 

  

                                                           
( من حديث ابن الديلمي عن أيب بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة موقوفا، 727(، وابن حبان )77(، وابن ماجه )4699أبو داود )(، و 5/182رواه أُحد ) -1

(. 113(: إسناده صاحل، وصححه ابن القيم يف شفاء العليل )ص8/4213ورفعه زيد بن اثبت رضي هللا عنهم، وقال الذهِب يف املهذب يف اختصار السنن الكبَي )
 (.2439: السلسلة الصحيحة )وانظر

 (.182شرح العقيدة الطحاوية ) -2
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