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 املقدمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إن احلمد هلل حنمدد،  وسسديعي،   وسسديهفر،  وسعدوهلل بداهلل مدن ندرور  سفسد،ا        

وسيئات  عمال،ا  من يهد، اهلل فال مضل ل   ومن يضلل فال هادي لد   و ندهد   

 ن ال إل  إال اهلل وحد، ال نريك ل   و نهد  ن حممدًا عبد، ورسدول    لدلا اهلل   

 علي  وآل  وسلم تسليمًا كثريًا  .

  ما بعد  فإن علم العقيدة  نرف العلوم  و عظمها  و همها.

َ  العقيددة االسدالمية  وموافقي هدا للف در       هدا و وفا الد،عم   جّلوإن من  وضدو

قددوا السددليمة  وسددالميها مددن الي،دداب  واالضدد را  واللددبس     عالقوميددة  وال

يفهمهدا العداو والعدامو  وال دهري      ب يِّ،دة فألفاظها سلسة  ومعاسيهدا   والهموض؛

 .والكبري

ا تسدب  إ  اففهدام ببدادل الدر ي  و و    و دليهدا املسديقاة مدن الكيدا  والسد،ة      

مثل الهذاء ي،يفع ب  كدل إسسدان  بدل     فهو   ويشرتك كافة اخلل  يف إدراكها؛ال،ظر

كاملاء الذي ي،يفع ب  ال يب والرضيع  والرجل القوي والضعيف؛ فأدلدة الكيدا    

والسدد،ة سددائهة جليددة تق،ددع العقددوا  وتسددكن ال،فددوا  وتهددرا االعيقددادات   

 ال حيحة اجلازمة يف القلو .

و ُهدو  الذدذ ي ي َبدد       ا االبيداء فهدو علدا االعدادة  بددر       ال ترى  ن من بدر عل

و ن اليدبري ال ي،يظم يف دار   72الروم:سورة  [اْلخ ْل   ُثمَّ ُيع يُدُ، و ُهو  َ َهو ُن ع َلَي  

 [َلَو َكان  ف يِهم ا آل ه ٌة ِإالذ اللذدُ  َلَفس دد ت ا  واحدة مُبدبِّرين فكيف يف مجيع العاو؟!  

 دقمة امل



 

 املقدمة 6

َ ال   :   تعدا   خلد  علدم  ثدم خلد  كمدا بداا        و ن من   77: سبياءسورة اف

 .41:سورة امللك [ي َعَلُم م َن خ َل   و ُهو  اللذ  يُف اْلخ ب رُي

 .(4)فهذ، افدلة و مثاهلا جتري جمرى املاء الذي جعل اهلل م،  كل نوء حو

بدوا   هذا وإن با  القدر ملن  عظم  بو  العقيدة  وندأس  ندأن هدري، مدن اف    

افخرى من حيث الوضدوَ والبيدان  بدل إن لد  ندأسًا ع؛يبدًا؛ فن عامدة ال،داا         

 علم ب  من امليكلمني والفالسفة؛ فس  مسألة بديهية  والبديهو كلما زاد اليعمد   

 .(7)في  بعد عن االدراك

الميان بالقدر  مر ف ري  والعر  يف جاهلييها وإسالمها و تكن ت،كر فا

بذلك  حد  ئمة اللهة وهو  محد بن حييا ثعلب بقول : =ما يف القدر  كما لرََّ 

 . (3)العر  إال مثبت القدر خري، ونر،  هل اجلاهلية و هل االسالم+

 نعارهم وخ بهم   كما سيمر ب،ا بريبًا ع،د  هضونوإثباتهم للقدر مبثوث يف 

ثبات بد احلديث عن  دلة القدر   فهم يثبيون القدر وال ي،كروس   وإن كان هذا اال

 يشوب  بع  اليخبط واجلهل يف فهم حقيقة القدر. 

 ف،؛د   علا سبيل املثاا   زهري بن  بو سلما يقوا يف معلقي  املشهورة: 

                                                           

ترجيح  ساليب القرآن علا  ساليب =(  نار إ  هذا املع،ا الل يف ابن الوزير اليماسو  اسظر 4)

 .313ص +اليوسان

 +رنيد رضا يف العقيدة حممد م،هج الشيخ=املع،ا الشيخ حممد رنيد رضا  اسظر  (  نار إ  هذا7)

 .635ر ميولو صيامل

 . 206 1/201لاللكائو  +نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة= (3)



 

 

 املقدمة 

 فالالالالت تنالالالال ما يف نف سالالالال        الالالالن    

 

 

 ليخ الالالاله اسياالالالال   من الالالال     نف    الالالال     

  الالر ف في  الالك     الال د َفيمالال يف  ف     

 

ُ  َفيمالال   َ    (4)  ليالال ا نابالال د ُا  م   يفالال

 ثم ترا، يف موضع آخر من تلك املعلقة يقوا:  

ِبال      رُ ت نمل      بَط عش  نء  سال  تم

 

 (7)تماب  الال م اسالال  ْ الالهء   م  ايفالالف  فييالالفا     

فهو ال ي،كر القدر  وإمنا يرى  ن افبددار كال،ابدة العشدواء   ضدعيفة الب در         

 تسري يف ال ري   فمن  لابي  مات  ومن  خ أت  عاش. 

جهل وختبط يف با  القدر؛ هلللك  ن امل،ايدا مكيوبدة مقددرة  كمدا لدرَ      وهذا 

 بذلك هري، من  هل اجلاهلية  كعمرو بن كلثوم  حد نعراء املعلقات حيث باا: 

 اُ يفالالال   الالال ن تالالال ر    نمل   الالال 

 

 (3)س الالالالال را  ل الالالالال  اس الالالالال ر      

وكما باا لبيد بن ربيعة العدامري يف معلقيد  املشدهورة ي دف البقدرة الوحشدية        

 اهلا مع الوحوش الضارية: وح

 س يالالالالالال   بالالالالالالفيفا  فأصالالالالالالب ي    صالالالالالال  ف  

 

 (1)إن نمل   الالالالال  ش ت الالالالالي   الالالالالي سي    

بدديَّن هدذا افمدر   كهدري،   هايددة البيدان؛ فدإن كلمات دد        " وع،ددما بعدث الد،يب    

اجلوامددع  ال،وافددع يف هددذا البددا  وهددري، كفددت ونددفت  ومجعددت وفربددت        

 ملا تضم،  القرآن. و وضحت وبي،ت  وحلذت حمل اليفسري والبيان 

                                                           
 . 76( ديوان زهري بن  بو سلما ص 4)

 . 37ديوان زهري بن  بو سلما ص (7)

 . 7/14 نرَ الق ائد املشهورات البن ال،حاا (3)

 . 424وديوان لبيد بن ربيعة العامري ص   425نرَ املعلقات العشر للزوزسو ص  (1)



 

 املقدمة 8

ثم تال،  لحاب  من بعد،  وتلقوا هلللك ع،   فاتبعوا طريق  القويم  وسداروا  

علددا سه؛دد  املسدديقيم  ف؛دداءت كلمدداتهم كافيددة نددافية  قي ددرة سافعددة؛ لقددر  

العهد  ومبانرة اليلقو من مشكاة ال،بوة  اليت هو مظهدر كدل سدور  وم،بدع كدل      

م ال،داا فهمدًا وفقهدًا هلدذا البدا        خري  و ساا كل هدى؛ فكاسوا بدذلك  عظد  

و كثرهم إمياسًا ب  وعماًل مبقيضا،  فأثَّر هلللك فيهم  ميا تأثري  فكاسوا   رضوان اهلل 

علدديهم    تقددا ال،دداا  و كددرم ال،دداا  و ندد؛ع ال،دداا بعددد افسبيدداء   علدديهم  

 السالم . 

  ثم سلك  ثرهم اليابعون هلم بإحسان  فابيفوا طدريقهم  واهيددوا بهدداهم   

 . (4)ودعوا إ  ما دعوا إلي   ومضوا إ  ما كاسوا علي 

ثددم بعددد هلللددك د َّ يف هددذ، افمددة داء افمددم  فركبددت سدد،ن مددن كددان ببلددها   

فدخلت الفلسدفات اليوساسيدة   واهل،ديدة   والفارسدية   وهرُيهدا بدالد  املسدلمني         

وهدو  وظهرت بدعة القدرية يف الب رة ودمش   فوبع  وا ندرك يف هدذ، افمدة     

سفو القدر  وكان هلللك يف عهد  واخر ال حابة   رضو اهلل ع،هم   الذين  سكدروا  

 تلك البدعة  و عل،وا الرباءة م،ها ومن  هلها. 

ثم جاء من بعدهم علمداء السدلف  في ددوا ليلدك البدعدة  وبي،دوا زيفهدا         

 وهيكوا س؛فها  ودحضوا باطلها  و ظهروا احل  وسشرو،  ودعوا افمة إلي .

                                                           

 . 1ص يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة واليعليل البن القيم نفاء العليلاسظر  ( 4)



 

 

 املقدمة 

 :ضووضو املي  أهم
ا يلدو مزيدد بيدان    ندأن القددر  وفيمد    ندوء مدن   يدبني ل،دا  يمن خالا ما مضدا  

 :فهميي 

املدممن بد  مدممن بقددرة اهلل      و (4)القددر بددرة اهلل  ف ارتباط  باالميان باهلل:  4

 واملكذ  ب  مكذ  بقدرة اهلل   عز وجل  .

 ثم إس  مرتبط حبكمة اهلل   عز وجل   وعلم   ومشيئي   وخلق .

ف، وص الكيا  والس،ة حافلدة ببيدان حقيقدة       كثرة ورود، يف  دلة الشرع:7

 القدر  وجتلية  مر،  وإجيا  االميان ب .

 .البحثوهذا ما سييضح يف ث،ايا هذا 

اليت خاض فيها مجيع ال،اا علا اخديالف     س  من املوضوعات الكربى: 3

مني  و تباع ال وائف طبقاتهم و دياسهم؛ واليت نهلت  هللهان الفالسفة  وامليكل

 من  هل امللل وهريهم.

فهو مرتبط حبياتهم اليومية وما فيهدا    ارتباط القدر حبياة ال،اا و حواهلم: 1

 من  حداث وتقلبات ليس هلم يف كثري م،ها إرادة  و تأثري.

 ولددو و يكددن ه،دداك إال مسددألة احليدداة واملددوت  وتفدداوت ال،دداا يف افعمدداا  

  لكان هلللدك     واهلداية واالضالا  وال حة واملرض  واله،ا والفقرواملواهب

                                                           

  وطري  اهل؛رتني 3/303  اسظر جمموع الفياوى البن تيمية ×(  هذ، مقولة لإلمام  محد 4)

 .20البن القيم ص



 

 املقدمة 01

 يف القدر.كافيًا يف  ن يفكر االسسان 

  و ن مع  ن با  القدر معلوم بالف رة  كما مرف  بوا  العقيدة:   كوس   عوص 6

س وص الشدرع بدد بي،يد  هايدة البيدان إال  سد  يظدل  عدوص  بدوا  العقيددة؛ فدبدة            

وض في   وت،وع الشبهات املثارة حول    كدل  تفاليل   وتشعب مسائل   وكثرة اخل

 هلللك يوجب لعوبة فهم   وتعسر اسييعاب .

القديم واحلديث؛ فلقد سلك العقدالء يف هدذا   يف فال هرو  ن حيار ال،اا يف نأس  

البا  كل واد  و خذوا يف كل طري   وتوجلوا كل مضي   وب ددوا إ  الولدوا   

جعدوا بفائدد،  وو يعدودوا بعائدد،      إ  معرفي   والوبدوف علدا حقيقيد ؛ فلدم ير    

فسهم اليمسوا اهلدى من هري مظاسِّد   فيعبدوا و تعبدوا  وحداروا و،دريوا  وضدلوا       

 و ضلوا.

فذلك يثمر السعادة يف الدسيا علا الوج  ال حيح:  ب    ما يرتتب علا االميان5

  ويكسددب افخددالف الفاضددلة  واهلمددم العاليددة      الدديقنيواآلخددرة  ويددورث  

 ات القوية.واالراد

فاجلهل بد    و فهمد  علدا هدري الوجد  ال دحيح         ما يرتتب علا اجلهل ب : 2

 يورث الشقاء  والعذا  يف الدسيا واآلخرة.

إهلل يشديع فيهدا بلدة اليحمدل  واالسيحدار       والوابع يشدهد بدذلك يف  مدم الكفدر؛     

 .والقل 

سدبا   فمدا ختلفدت يف ع دورها امليدأخرة إال ف     وكذلك احلداا يف  مدة االسدالم؛   

كثري من املسلمني  واحنرافهم يف با  العقيدة   عمومًا   ويف با  القدر  ها جهُل برُز

   خ ولًا  .



 

 

 املقدمة 

وهلللددك ع،دددما اختددذ كددثري مدد،هم مددن االميددان بالقدددر مسددوهًا واهيددًا لع؛ددزهم  

واسهيددارهم  وإخالدهددم إ  افرض  تدداركني افخددذ بافسددبا   ساسددني  و      

ري و ْفد   سد،ي  الثابيدة الديت ال تديهري وال تيبددا  وال       مي،اسني  ن  بدار اهلل إمنا جتد 

 ،ابو  حدًا كائ،ًا من كان.

 هذ، بع  افمور اليت تبني  همية موضوع القدر.

 :أسباب البحث
 م،ها: ًاوإن مما دفعين إ  الكيابة يف هذا املوضوع  مور

    همية هذا البا    كما مر  .4

ت  كثر البحث فيد    مدة طويلة؛ فك،    ن هذا املوضوع كان يشهل بالو م،ذ7

والقراءة حول   وك،ت  كيب بع  ما  تولل إلي   و عرضد  علدا بعد   هدل     

العلدم وعلددا ر سددهم ااحدة الوالددد االمددام العالمددة الشديخ عبدددالعزيز بددن بدداز    

و جزا مثوبي   وك،ت  فيد مدن ملحوظاتد  يف هدذا الشدأن؛ ومدن ه،دا        رمح  اهلل 

 .ب ورة  مشل و وسعيف هذا البا  كاست الرهبة يف الكيابة 

   الرهبة يف تيسري فهم القدر  وتقريب  إ  افهللهان.3

وإندكاالت   ُت درَ     الرهبة يف االجابة عما ُيثار حوا هذا البا  من  سئلة1

 .تيكرر  ونبهات ُتلقا

هذا ما دفعين للكيابة يف با  القدر  ف؛معت ما تيسر من مي،اثر،  وحرلدت  

علددا إيضدداَ مددا دف مددن مسددائل   مسددي،ريًا بأضددواء الكيددا      بدددر املسددي اع  

العلمداء   يراعدة   مسيفيدًا ممدا ربميد    ةوالس،ة  مسيعي،ًا علي  بفهم سلف هذ، افم



 

 املقدمة 01

 والباحثني يف هذا البا .

 :المراسات السابدق 
العلماء افوائل م ،فاتهم احلديث عن القدر  وكان هلللك ضمن  بوا   ودع 

ل،يع االمام عبداهلل بن  محد يف كيابد  السد،ة  واالمدام     العقيدة افخرى  كما يف

اآلجددري يف الشددريعة  واالمددام الاللكددائو يف نددرَ  لددوا اعيقدداد  هددل السدد،ة   

 واجلماعة وهريهم.

و بلَّ  ن يفردوا كيابًا ييعل  بالقدر وحدد،  ومدن القليدل مدن هلللدك كيداُ  القددر        

 وية يف القدِر.للفريابو وهو يع،ا   يف هالب    بذكر اآلثار املر

ومن هلللك رسائُل وفياوى ميعددة لشيخ االسدالم ابدن تيميدة مبثوثدة يف كدثري مدن       

 كيب  خ ولًا اجمللد الثامن من جمموع الفياوى  ونفاء العليل البن القيم.

 مددا يف الع ددور امليددأخرة فظهددرت كيددب يف القدددر م،هددا الكددبري  وم،هددا الرسددائل 

 .ي،ة من هذا املوضوعال هرية  وم،ها ما يي،اوا جزئية مع

  ما  هم الدراسات يف هلللك فهو:

 رسدددالة علميدددة    القضددداء والقددددر للشددديخ د.عبددددالرمحن ا مدددود  وهدددو 4

 جملد كبري ويكاد يكون  حسن ما ك يب يف هذا البا .  ماجسيري   ويقع يف 

 .يف االسالم للدكيور فاروف  محد الدسوبو  القضاء والقدر 7

 :خط  البحث
ديباجة البحدث  و همييد   و سدباب   والدراسدات     علا هذ،  ةاخل  انيملت

 السابقة  وتقسيمات البحث  وم،هج البحث  وإجراءات .



 

 

 املقدمة 

 تدقسيمات البحث:
 جاء هذا البحث يف متهيد  وثالثة  بوا   وخامتة  وهلللك كما يلو:

 :متهيم
  وفي  حكم البحث يف القدر.

  الباب األول: االعتدقاد احلق يف الدقمر
 :ف وا ثالثة وفي 

  ُ ل م .ب ل  ر ا نإلمي ن  نل ُِ نألال: س ي ام

 : ربعة مباحث وفي 

 اوالعالبة بي،هم  تعريف القضاء والقدر املبحث افوا:

  دلة االميان بالقضاء والقدر املبحث الثاسو:

 فهم السلف للقدر  و بواهلم يف هلللك املبحث الثالث:

والواجب علا العبد يف   جممل االعيقاد احل  يف القدر املبحث الرابع:

 با  القدر

 س    ضا   نإلمي ن ب ل  ر نل ُِ نلث  ي:

 :مباحث ثالثة وفي 

 خل   فعاا العبادو   مراتب القدر و ركاس املبحث افوا:

  بسام اليقدير :سواملبحث الثا

 االرادة الرباسية :لثالثاملبحث ا

 نل ُِ نلث لث: مثفنت نإلمي ن ب ل  ر



 

 املقدمة 04

 :ثالثة مباحث وفي 

 الثمرات االمياسية العقدية املبحث افوا:

 الثمرات افخالبية املبحث الثاسو:

 الثمرات ال،فسية املبحث الثالث:

 وإشكاالت حضول الدقمر ةسائلالباب الثاني: 
 ثالثة ف وا وفي 

 نل  ر  نل ُِ نألال: سب ئُ 

 :ثالثة مباحث وفي 

 ومشيئة العبد واخييار،االميان بالقدر  املبحث افوا:

  االميان بالقضاء والقدروفعل افسبا   املبحث الثاسو:

 علا فعل ا رمات وترك الواجبات االحي؛اج بالقدر املبحث الثالث:

 ناناة انل   يُ   ُف  ل نفنل ُِ نلث  ي: 

 :مباحث  ربعةمتهيد  و وفي 

 مسألة تعليل  فعاا اهلل  وإثبات احلكمة فيها. متهيد:

  واحلكمة من وحكم هلللك لشر إ  اهلل   تعا   ا ةسسب املبحث افوا:

  إرادة اهلل ملا حيب .

  وخل  امل ائب واآلالم  إبليس احلكمة من خل  :سواملبحث الثا

  املعالو وتقديرهااحلكمة من خل   :ثالثاملبحث ال

 الرضا بقدر اهلل  وحكم هلللك :رابعاملبحث ال

 



 

 

 املقدمة 

 نل ُِ نلث لث: إشن شت ح ل نل  ر

 مباحث ربعة  وفي 

مسألة القدر املثبت  والقدر املعل    و ا و واالثبات  املبحث افوا:

 يف القدر  وزيادة العمر وسق اس .

 بني اليسيري واليخيرياالسسان  املبحث الثاسو:

 مسألة اهلداية واالضالا املبحث الثالث:

اليوفي  بني اسيئثار اهلل بعلم ما يف افرحام  وبني علم  :لرابعاملبحث ا

 ذكورة اجل،ني يف الرحم من  سوثي .افطباء ب

 الباب الثالث: االحنراف يف الدقمر
 ف وا  ربعة وفي 

 نل ُِ نألال: ُ   ء   ب د نل  ر

  ربعة مباحث وفي 

  خ اء يف مفهوم القدر املبحث افوا:

  بواا قالفة يف القدر املبحث الثاسو:

  خ اء يف القدر ببل وبوع  املبحث الثالث:

  خ اء يف القدر بعد وبوع  ث الرابع:املبح

   نل  ر ُق نل نل  سنل ُِ نلث  ي: 

 :متهيد  ومخسة مباحث وفي 

 وفي  حديث عن  بواا ال،اا يف القدر بإمجاامتهيد: 

 بوا اهل،ود والبابليني وامل ريني القدماء يف القدراملبحث افوا: 

 يف القدر بوا الفالسفة :الثاسواملبحث 



 

 املقدمة 06

 يف القدر بوا اليهود :املبحث الثالث

 يف القدر بوا ال، ارى املبحث الرابع:

 يف القدرفالسفة الهربيني امليأخرين  بواا املفكرين وال املبحث اخلامس:

 نل ُِ نلث لث: نل  ل ب ل  ر   نإل تا

 مباحث سية وفي 

 يف االسالم سشأة القوا بالقدر املبحث افوا:

 يف القدر ةالقدرية املعيزلبوا  املبحث الثاسو:

 يف القدر اجلربيةبوا  املبحث الثالث:

 يف القدر بوا ال وفية املبحث الرابع:

 يف القدر بوا افناعرة املبحث اخلامس:

 يف القدر الشيعةبوا  املبحث السادا:

 نل ُِ نلفنبك: س  قشة ُق نل نل فق

 متهيد وثالثة مباحث وفي 

 فامل،ابشة االمجالية فبواا الفر املبحث افوا:

 م،ابشة بوا املعيزلة القدرية املبحث الثاسو:

 م،ابشة بوا اجلربية املبحث الثالث:

 وفيها خاللة فهم ما ورد يف البحث: اخلامت 

ابيضت مادة البحدث  ن ُيسديخدم يف ت،اولد  امل،ه؛دان اليدار و       :ةنهج البحث

ي  فاليار و يقوم علا رلد موضوع القدر  وتيبع تاريخ االحنراف ف والولفو؛

 سواء كان هلللك االحنراف ببل االسالم  و بعد،.



 

 

 املقدمة 

ملد،هج ال دحيح   والولفو وبد مت من خالل  عدرض موضدوع القددر  وبيدان ا    

 . بواا ال وائف امل،حرفة يف القدرفي   وكذلك مت عرض 

 حرلت يف البحث علا: إجراءات البحث:

 .اهلوامشيف  علا ال فحة حيا ال تكثر    تربيم اآليات القرآسية وبيان سورها4

إن و    ختريج افحاديث ال،بوية  وبيان ما هللكر،  هل االخي داص يف ندأسها  7

تكن يف ال حيحني  و  حدهما؛ فإن كاسدت كدذلك اكيفيدت بدالعزو إليهمدا  و إ       

 ؛واكيفيدت بدالعزو إ  ربدم احلدديث إهللا كدان الكيدا  احلدديثو مربمداً           حدهما

هددري مددربم فأنددري إ  اجلددزء  ن بددني بوسددني   مددا إهللا كددا فددأكيفو بربمدد  ووضددع  

   و إ  ربدم ال دفحة   4/70وال فحة إهللا كان ثمَّ  جزاء هكذا علا سبيل املثاا 

 .70إهللا و يكن هللا  جزاء هكذا ص

   الع،اية بإخراج البحث حبلة بشيبة م،ظمة.3

وسدري، علدا بواعدد اللهدة العربيدة          الع،اية بسالمة افسلو   وتيسدري،  1

 اًل بني حالني: بني الوحشو الهريب  والسوبو القريب.واحلرص علا جعل  حا

االمالء من عالمات تربيم وحنوها ممدا ييسدر فهدم املق دود       مراعاة بواعد  6

 وإبعاد اللبس.

   الرتمجة لألعالم هري املشهورين ممن هلم للة وثيقة مبوضوع البحث.6

يكدن ه،داك    ر اسم الكيا  واململف ع،د  وا هللكدر، إهللا و   االبي ار علا هللك5

انيبا، بني الكيب؛ فدإهللا ُخشدو اللدبس   عيدد هللكدر اململدف   مدا تداريخ ال بعدات          

 وربمها وما جرى جمرى هلللك فريجئ إ  فهرا امل ادر واملراجع.



 

 املقدمة 08

   إحلاف البحث بالفهارا:2

 اآليات القرآسية   فهرا 

 افحاديث واآلثار   فهرا 

 افنعاربوايف جد   فهرا 

 جم هلم  فهرا افعالم املرت د

 ال وائف وامل  لحاتبع  هد   فهرا 

   فهرا امل ادر واملراجع و

   فهرا املوضوعاتز

و سدأل   ن    ويف اخليام  توج  بالشكر إ  اهلل   عز وجل   علا ما يسر و عان

  .و ن يهفر لو ما كان في  من زلل  جيعل هذا العمل خال ًا لوجه  الكريم

بالددعاء لشديخ،ا العالمدة االمدام ااحدة      وبعد نكر اهلل   عز وجدل    توجد    

تكرم بقراءة  لدل هدذا الكيدا      الذي × باز بن  عبداهلل الشيخ عبدالعزيز بن

و ن   ؛ فأسأا اهلل  ن يهفر ل وتفضل بكيابة مقدمة علي   و فاد مبلحوظات  القيمة

 جيزي  عن االسالم واملسلمني خري اجلزاء.

  مدسو مبلحوظات .والشكر مولوٌا ملن راجع هذ، الرسالة و

 دعواسا  ن احلمد هلل ر  العاملني  وللا اهلل وسلم علا سبي،ا حممد.وآخر 
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 حلديث عن القدرمتهيد: مسألة يف حكم ا 01

 

 
 

  حيسدن الوبدوف ع،دد مسدألة   ثدريت       القددر ببل الدخوا يف تفاليل احلديث عدن  

حب؛دة  ن     س  ال ي،بهو احلديث يف مسائل القدر م لقداً : مفادها  وتثار حديثًا  بدميًا

 . وضلذت ب   فهام  و ن هذا البا  زّلت ب   بدام  لشك واحلريةهلللك يبعث علا ا

 : فمور عديدة م،ها  والكالم هكذا   علا إطالب    هري لحيح

فكيدف    وال ييم إميان العبد إال ب :  ن االميان بالقدر ركن من  ركان االميان  4

 وُيب يَّن لل،اا  مر،؟!  ُيعرف إهللا و ُييحدث ع، 

واهلل  عز وجل   مرسا بيددبر  كريم ملوٌء بذكر القدر وتفاليل :  ن القرآن ال  7

[ ك ي اٌ  َ سز ْل، اُ، ِإَلَيَك ُمب ار ٌك ل ي دَّبَُّروا آي ات د   القرآن وع ْقل    كما يف بول    تعا   :  

[ سدورة  َ َفال ي ي د بَُّرون  اْلق دَرآن  َ َم ع َلدا ب ل دوَ  َ ْبَفال ه دا      وبول :  71سورة ص: 

 . 71حممد: 

 فما الذي  رج اآليات اليت تيحدث يف القدر عن هذا العموم؟!

 وهدو حدديث جربيدل   : حدديث يف االسدالم   ن االميان بالقدر ورد يف  عظم   3

: يف آخدر احلدديث   " وبدد بداا   "   وكان هلللك يف آخر حياة الد،يب علي  السالم 

 . (4)+فإس  جربيل  تاكم يعلمكم دي،كم=

 . وهو واجبة ولو علا سبيل االمجاا  ن الدينفمعرفي    إهللًا   م

                                                           

 (. 3( روا، مسلم )4)

 متهيم

 احلميث عن الدقمر ةسأل  يف حكم

 

  



 

 متهيد: مسألة يف حكم احلديث عن القدر 11

كما جاء يف حديث  :عن  دف افمور يف القدر "  ن ال حابة سألوا ال،يب  1

: جابر يف لحيح مسلم ع،دما جاء سرابة بن مالك بن جعشدم إ  ال،يب"فقداا  

فيمدا العمدل اليدوم؟  فيمدا جفدت بد          يا رسوا اهلل بيِّن ل،ا دي،،ا كأسدا خلق،دا اآلن  

 بالم وجرت املقادير؟  م فيما سسيقبل؟اف

ففديم العمدل؟   : بداا + وجدرت املقدادير    بل فيما جفت ب  افبالم  ال: =باا

 +. اعملوا فكل ميسر: =فقاا

 . (4)+ كل عامل ميسر لعمل = ويف رواية

؛ وسدددألوهم : ن ال دددحابة علذمدددوا تالميدددذهم   مدددن اليدددابعني   هلللدددك  6

كمدا جداء يف لدحيح مسدلم  ن  بدا        ذا البا هل فهمهم ي،ظروا يفو  ليخيربوهم

 ر يت ما يعمدل ال،داا اليدوم    : =باا لو عمران بن احل ني: افسود الدؤلو باا

ومضا عليهم من َبدد ِر مدا سدب ؟  و فيمدا        نوء ب ضو عليهم  ويكدحون في 

 وثبيت احل؛ة عليهم؟  ُيسيقبلون ب  مما  تاهم ب  سبيهم

 . بل نوٌء ب ضو عليهم: فقلت

  فال يكون ظلمًا؟: فقاا: ابا

  وملك يدد،   كل نوء خل  اهلل: بلت  ففزعت من هلللك فزعًا نديدًا: باا

 . فال ُيسأا عما يفعل وهم يسألون

                                                           

 (. 7513مسلم ) (4)

 



 

 

 حلديث عن القدرمتهيد: مسألة يف حكم ا 10

 . (7)+عقلك (4)إسو و   ِرَد مبا سأليك إال َفَحُزر  يرمحك اهلل: فقاا لو

  بوا فيد  بل و ط، :يف هذا البا  كيبوا ن  ئمة السلف ال احل من العلماء   5

 . وس فذَه، ا  حالمهم  فلو بل،ا مب،ع احلديث عن القدر لضلل،اهم

ولرمبدا اسفديح البدا  فهدل      :لو ترك،ا احلديث عن القدر جلهدل ال،داا بد      2

 . وي لبسوا علا املسلمني دي،هم  لريوجوا باطلهم ؛البدعة والضاللة

رات  لفات،ا علدم  وعن مث  فلو ترك،ا احلديث عن القدر :فوات العلم واخلري  3

 . وخري كثري  هزير

كمدا يف    كيف جنمع بني هدذا وبدني مدا ورد يف هللم اخلدوض يف القددر     : فإن بيل

وإهللا هللكر   إهللا هللكر  لحابو فأمسكوا: =÷ كما يف حديث ابن مسعود " بول 

 . (3)+ وإهللا هللكر القدر فأمسكوا  ال،؛وم فأمسكوا

                                                           

احَلَزر: اليقدير  واحَلَدُا  وإعماا الر ي  واملراد ه،ا:  سو  ردت  ن  ميحن عقَلك  و بدِّر  ما  (4)

  ولسان 7/66وللت إلي  و عمل ر يو يف معرفة مدى فهمك. اسظر مع؛م مقاييس اللهة البن فارا 

 . 45/411ح مسلم بشرَ ال،ووي   ولحي435 1/436العر  البن م،ظور 

 (. 7560مسلم با  القدر ) (7)

  وباا  بوسعيم: 1/403(  و بو سعيم يف احللية  40113) 40/713 خرج  ال رباسو يف الكبري   (3)

 =هريب من حديث افعمش تفرد ب  ع،  مسهر+. 

ن وهري، وفي  خالف وبقية : =وفي  مسهر بن عبدامللك وثق  ابن حبا2/707وباا اهليثمو يف جممع الزوائد 

 رجال  رجاا ال حيح+. 

 : =إس،اد، حسن+. 4/14وباا العرابو يف املهين عن محل افسفار 

  4/313  ورمدز حلسد،  السديوطو يف اجلدامع ال دهري فدي  القددير        44/135وحس،  ابن ح؛ر يف الفيح 

 (: =لحيح+616وباا افلباسو يف لحيح اجلامع ربم)

= 

 



 

 متهيد: مسألة يف حكم احلديث عن القدر 11

،دما خدرج علدا  لدحاب     ع  هضب هضبًا نديدًا " وكذلك ما ورد  ن ال،يب

قوء يف وج،يي  حدب   حيا كأمنا ف   حيا امحرَّ وجه   يومًا وهم يي،ازعون يف القدر

 بهذا  مرمت؟  م بهذا  رسدلت إلديكم؟ إمندا  هلدك مدن كدان بدبلكم        : =فقاا  الرمان

 .(4)+عزمت عليكم  ال ت،ازعوا في ؛ حني ت،ازعوا يف هذا افمر

 : علا افمور اآلتية بٌّ  َ،رد ُم ن ال،هو الوا: فاجلوا  عن هلللك

و ال ت ْقُف م دا    باا   تعا   : القدر بالباطل وبال علم وال دليليف اخلوض   4

م دا س دَلَكك َم ف دو    :  وبداا عدن اجملدرمني     35: سورة االسراء[ َلَيس  َلَك ب    ع ْلٌم

و ك ،َّدا س ُخدوُض م دع       اْلم َسدك ني   و َلدَم س دك  ُسْ ع دمُ     َبال وا َلَم س ك  م دن  اْلُم  دل ني     س َقر 

 . 16 17: سورة املدثر[ اْلخ ائ ض ني 

بعيددًا عدن هددي    : االعيماد يف معرفة القددر علدا العقدل البشدري القالدر       7

؛ هلللك  ن العقل البشري ال يسيقل مبعرفة هلللك علا وج  اليف ديل ؛ الكيا  والس،ة

                                                           
 (. 31) 4/17حة واسظر السلسلة ال حي =

 : =إس،اد، حسن+.  5/335وباا املباركفوري يف ،فة افحوهللي 

(  وبداا اهليثمدو يف   4172) 7/15بلفظ  ع،د ال رباسو يف الكبري ÷ وهذا احلديث جاء من حديث ثوبان 

 : =وفي  يزيد بن ربيعة وهو ضعيف+. 2/707جممع الزوائد 

القدر با  مدا جداء يف اليشدديد يف اخلدوض يف القددر       (  خرج  الرتمذي من حديث  بو هريرة من كيا  4)

( وباا: =ويف البا  عن عمر وعائشة و سدس  وهدذا حدديث هريدب ال سعرفد  إال مدن هدذا الوجد  مدن          7433)

 حديث لاحل املري  ولاحل املري ل  هرائب ي،فرد بها ال ييابع عليها+.  

 (: =حسن+.  7734  4237وباا افلباسو يف لحيح س،ن الرتمذي )

بلفظ: =ال جتالسوا  هل القدر وال تفدا،وهم+  خرجد   محدد     ÷ ول  ناهد من حديث عمر بن اخل ا  

 . 4/36(  واحلاكم  1270( و)1240  و بو داود )4/30



 

 

 حلديث عن القدرمتهيد: مسألة يف حكم ا 12

 . (4)فن ل  حدودًا وطاباَت جيب  ن يقف ع،دها

  هلللدك فن القدددر هيددب  :تدرك اليسددليم واالهللعدان هلل   تعددا    يف بدددر،    3

 . والهيب مب،ا، علا اليسليم

والذي و   الذي هو سر اهلل يف خلق  :البحث عن اجلاسب اخلفو يف القدر  1

وهلللدك ممدا تيقالدر العقدوا عدن فهمد          وال سيب مرسل  ي ذلع علي  م َلك مقر 

 . (7)ومعرفي 

ملاهللا هدى اهلل : كمن يقوا ُمي ع ،ِّيًا :إيرادها جيوزعرتاضية اليت ال افسئلة اال  6

؟ وملاهللا كلذف اهلل االسسان من بني سائر املخلوبات؟ وملاهللا  ه،ا ًا و ضل فالسفالسًا

 . . . و فقر فالسًا؟ وهكذا  اهلل فالسًا

يدًا     ما من سأا ميع،  فشفاء العو السماا؛ من سأا مسيفهمًا فال بأا ب =  ما

 . (3) +هري ميفق  وال ميعلم   فهو الذي ال حيل بليُل سمال  وال كثرُيُ،

  وافرتابهم يف نأس   الذي يمدي إ  اخيالف ال،اا في  :الي،ازع يف القدر  5

 . فهذا مما سهي،ا ع، 

ودحد     ندبههم  ورد   الفرف الضدالة  م،ازعة  املذموِم وال يدخل يف الي،ازِع

 . وإب ااًل للباطل  إحقابًا للح فن يف هلللك ؛ ح؛؛هم

                                                           

 . 177 4/174( اسظر االباسة البن ب ة العكربي 4)

 . 3/424اسظر الدين اخلالص ل دي  حسن  (7)

  واسظر االخيالف يف اللفظ والرد علا 757العز احل،فو صنرَ العقيدة ال حاوية البن  بو  (3)

 . 35  ونرَ الس،ة للرببهاري ص36اجلهمية واملشبهة البن بييبة ص
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  ومن ه،ا ييبني ل،ا  ن ال،هو عن احلديث يف القدر علا إطالب  هدرُي لدحيح  

 . وإمنا ال،هو كان عن افمور اآلسفة الذكر

ويفهمد  مدن م، لد        ما البحث فيما يسدي يع العقدل البشدري  ن جيدوا فيد      

إ       فعاا العبادوخل  و بسام اليقدير  حث يف مراتب القدربال، وص   كال

علدا  سد      هري هلللك من مباحث القدر   فهذا ميسَّر واضح ال مي،ع من البحث في 

إال  ن ه،داك مدن يعلمهدا      ال يسي يع كل  حدد  ن يفهمهدا علدا وجد  اليف ديل     

 . ويكشف ما فيها

  السداب ِ  ومما يميد هلللك   من  ن ال،هو ليس علا إطالب     س  ورد يف احلديث 

 . مع افمر باالمساك عن القدر   االمساك  عن ال حابة  مسعود ابن حديث 

والكدف    واالمساك  عن ال حابة إمنا املق ود ب  االمسداك عمدا ند؛ر بيد،هم    

 . وثلبهم  وت،ق هم  عن هللكر مساوئهم

فقد  ث،دا اهلل  ؛ خالف ي والث،اء عليهم فهذا  مر حممود بال    ما هللكر حماس،هم

 . " وكذلك الرسوا  وزكاهم  عليهم يف القرآن الكريم

  كمدا يف احلدديث السداب      " ومما يميد هلللك    يضًا    ن سبب هضب الد،يب 

 .   إمنا هو بسبب ت،ازع ال حابة يف القدر حديث الرتمذي

 و البحث في  بامل،هج العلمو ال دحيح هدري     وهذا يعين  ن الكالم يف القدر=

 . (4)+هو الي،ازع يف القدر " اوإمنا الذي سها ع،  الرسو  حمرم  و م،هو ع، 

                                                           

 . 4/353القضاء والقدر يف االسالم  د. فاروف الدسوبو  (4)
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وال    ن احلديث عن القدر ال يفديح بدإطالف   :وخاللة القوا يف هذ، املسألة

وإن   بدل بدد جيدب     فإن كان احلديث حب  فال مي،ع وال ي،ها ع، ؛ يهل  بإطالف

 . وي،ها ع،   كان بباطل فيم،ع
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 نلب د نألال

 
 

 : ف وا ثالثةو،ي  

  ُ ل ما ب ل  ر  مي ن نإل س ي ام: نل ُِ نألال

 : و،ي   ربعة مباحث

 تعريف القضاء والقدر والعالبة بي،هما :املبحث افوا

  دلة االميان بالقضاء والقدر :سواملبحث الثا

 فهم السلف للقدر  و بواهلم يف هلللك املبحث الثالث:

  والواجب علا العبد يف با  جممل االعيقاد احل  يف القدر املبحث الرابع:

 رالقد

 س    ضا   نإلمي ن ب ل  ر: نل ُِ نلث  ي

 : مباحث ثالثةو،ي  

   وخل   فعاا العبادمراتب القدر و ركاس  :املبحث افوا

  بسام اليقدير :املبحث الثاسو

 االرادة الرباسية :املبحث الثالث

 نل ُِ نلث لث: مثفنت نإلمي ن ب ل ض ء انل  ر

 و،ي  متهيد وثالثة مباحث

 الثمرات االمياسية العقدية املبحث افوا:

 الثمرات افخالبية املبحث الثاسو:

 الثمرات ال،فسية املبحث الثالث:

 االعتدقاد احلق يف الدقمر
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 الف ل افوا

 

 

 و،ي   ربعة مباحث: 

 تعريف القضاء والقدر والعالبة بي،هما املبحث افوا:

  دلة االميان بالقضاء والقدر املبحث الثاسو:

 اهلم يف هلللكفهم السلف للقدر  و بو املبحث الثالث:

  والواجب علا العبد يف هذا جممل االعيقاد احل  يف القدر املبحث الرابع:

 البا 

 

  ر  اُ ل م س ي ام نإلمي ن  ب ل 
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 املبحث افوا

 

 

 :: نل ض ءنمل    نألال

 القضاء يف اللهة م در الفعل بضا يقضو بضاءًا.   تعريف القضاء لهة:4

يف مادة )بضا(: =القاف  والضاد  واحلرف املعيل   × (4)باا ابن فارا

 جلهي . علا إحكام  مر  وإتقاس   وإسفاهلل، لل لحيح يدا 

                                                           

وف ابن فارا: هو  بو احلسن  محد بن فارا بن زكريا بدن حممدد بدن حبيدب القدزويين املعدر      (  4)

ولدد يف  وائدل القدرن الرابدع اهل؛دري  وو يدذكر  حدد مدن  لدحا             ي  واملشهور بابن فارابالراز

هدد علدا   316 مدا وفاتد  فكاسدت سد،ة       هد347ًا مليالد،  لك،  يدور حوا الرتاجم افبدمني تار ًا حمدد

ولد بقزوين  وسشأ بهمذان  وكدان    ×ح هلللك العالمة عبدالسالم هارون الر ي ال حيح  كما رج

 ثر مقام  يف الري  لكن رحل إ  بالد كثرية؛ ليلقو العلم. ك

وبد  خذ عن كثريين   ما علومد  فكاسدت مي،وعدة نداملة  السديما اللهدة الديت  تق،هدا  و كثدر مدن           

وكان فقيهدًا ندافعيًا  وي،الدر مدذهب مالدك   مدا           وُنهر بها  وُدعو بد: اللهوياليأليف يف فروعها

وكان حيسدن الشدعر  وكدان سقذدادة فيد   وكدان هللات عقليدة جبدارة            وفينيريقي  يف ال،حو ف ريقة الكط

 وموهبة فذَّة مبيكرة  وبد نهد ل  بذلك كثري من القداما وا دثني.

والبن فارا مملفات عديدة كثرية تزيدد    من ورع  وتواضع  وكرم وبد امياز بأخالف العلماء حقًا

  و لوا الفق   و خالف ال،يب "  وجامع اليأويدل  يبحعلا السيني م،ها اجململ  واملقاييس  وال ا

   يف تفسري القرآن  وحلية الفقهاء.

  ومع؛دم افدبداء ليدابوت    3/107  ويييمة الدهر للثعاليب 7/71اسظر ترمجي  يف إسبا، الرواة للقف و 

  ومقدمدة مع؛دم املقداييس لعبدالسدالم     4/443  ووفيات افعيدان البدن خلكدان    616 4/636احلموي 

 .1 6 صحيب  ومقدمة كيا  ال ا33ص د. مني فاخر   ودراسات يف املعاجم العربية32 4/3رون ها

 والعالق  بينهما، تعريف الدقضاء والدقمر
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 .47:سورة ف لت [َفَقض اُهنَّ س َبع  س م او اَت ف و ي َوم َيِن  :  تعا  باا اهلل  

 :(4) ي  حكم خلقهن  ثم باا  بو هللؤيب اهلذلو

  ييا  سبالفا ت ن قضال اا   اع

 

 (7)جم نلبالالال نبب تبالالالك ب الالال نا  ُا    

 ال ،ع  واحليم  والبيان.هو احلكم  والقضاء: و )(

والفراغ  و لل  الق ع  والف ل  وبضاء الشوء  وإحكام   وإمضاؤ، 

 .(3)م، ؛ فيكون مبع،ا اخلل 

ي ل  لفظ القضاء يف القرآن إطالبات    إطالبات القضاء يف القرآن الكريم:7

 :(1)عديدة م،ها

                                                           

هو خويلد بن خالد بن حمرز بن زبيد بدن  سدد اهلدذلو  نداعر جميدد قضدرم   درك اجلاهليدة          (4)

واالسالم  بدم املدي،ة ع،د وفاة ال،يب " فأسلم وحسن إسالم   ل  ب دائد جيداد  وندعر، كلد  علدا      

يف اجلودة وحسن السبك  باا ابن نب : =تقدم ابو هللؤيب مجيع نعراء هذيل بق يدت  العي،ية الديت   منط

 يرثو فيها ب،ي +  تويف يف هزوة إفريقية مع ابن الزبري.

 .301 3/305  واسظر مع؛م افدباء 132 136اسظر الشعر والشعراء البن بييبة ص

 .6/11( مع؛م مقاييس اللهة البن فارا 7)

واسظدر املفدردات لهريدب القدرآن للراهدب       117 114ظر تأويل مشكل القرآن البن بييبة ص( اس3)

 .4203  والقاموا للفريوز بادي ص46/435  واسظر لسان العر  البن م،ظور 173افلفهاسو ص

( اسظر يابوتة ال راط يف تفسري هريب القرآن فبو عمر حممد بن عبدالواحد البهددادي املعدروف   1)

ومع؛م  117 114  وتأويل مشكل القرآن البن بييبة ص625  ص305  ص763صبهالم ثعلب 

  ومع؛دم  لفداظ   171 173  واملفردات يف هريب القرآن للراهب افلفهاسو ص6/11مقاييس اللهة 

  والوجدددو، وال،ظدددائر د. سدددليمان القرعددداوي 644 601القدددرآن الكدددريم جممدددع اللهدددة العربيدددة ص

 .635 671ص
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سورة  [ت َعُبُدوا ِإالذ ِإيَّاُ، و َبض ا ر ب َك َ الذ :   تعا  باا اهلل      الولية وافمر:

  ي  مر و ولا.  73:االسراء

سورة  [و َبض َي، ا ِإَلا ب ، و إَسرائ يل  ف و اْلك ي ا   :   تعا  باا   خبار:   اال

 .1:االسراء

 .700سورة البقرة:  [َفِإهلل ا َبض َيُيَم م ، اس َكك َم  باا اهلل  تعا  : ج  الفراغ:

 .403:سورة ال،ساء [ض َيُيَم ال َّالَةَفِإهلل ا َبوباا:    

 .27: سورة ط  [َفاْبِ  م ا َ َست  َباٍض :   تعا  باا   د  الفعل:

 . 740سورة البقرة:  [و ب ض و  اَفَمُر :   تعا  باا   هد  الوجو  واحليم:

 .14:سورة يوسف [ب ض و  اَفَمُر الذذ ي ف ي   ت َسي ْفي ي اِن:    تعا    وباا 

 .74: سورة مريم [و َكان  َ َمرًا م ْقض ّيًا :   تعا  باا     الكيابة:و

 .71:سورة الق ص [َفَلمَّا َبض ا ُموس ا اَفج ل   باا   تعا   : ز  االمتام:

 .73: سورة الق ص [َ يَّم ا اَفج َلَيِن َبض َيُت:    تعا    وباا  

 .51: سورة الزمر [ب اْلح  ِّ و ب ض و  ب َي، ُهَم :   تعا  باا   َ  الف ل:

 .47سورة ف لت: [َفَقض اُهنَّ س َبع  س م او اَت :   تعا  باا   ط  اخلل :

 .46:سورة الق ص [َفو َكز ُ، ُموس ا َفَقض ا ع َلَي   :   تعا  باا   ي  القيل:

 : نل  ر:نمل    نلث  ي

 .(4)وبد تسكن دال  +=م در الفعل َبد ر  يْقد ُر بد ر ًا   :  القدر يف اللهة4

                                                           

 .1/77حلديث البن افثري ( ال،هاية يف هريب ا4)
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يف مدادة )بددر(: =بددر: القداف  والدداا  والدراء   لدل        × باا ابن فارا

  وسهايي ؛ فالقَدر مبلغ كل نوء  يقاا: َبَدُر،  لحيح يدا علا مبلغ الشوء وك،ه

 .(4)كذا  ي مبله   وكذلك القد ُر  وبد َرت الشوء  بد ر، و بُدر، من اليقدير+

حلكم  وهو ما يقدِّر، اهلل  عز وجل  من القضاء  والقد ر حمركة: القضاء  وا

 وحيكم ب  من افمور.

ا مددواليقدددير: الرتويددة  والدديفكري يف اليسددوية  مددر  والَقددد ُر كالَقددَدر ومجيعه  

 .(7)ا:  بدارممجعه

  = ن اليقددير  (3)والفرف بني القدر واليقدير   كما يقدوا  بدو هدالا العسدكري    

                                                           

 .1/73  وال،هاية 625  واسظر يابوتة ال راط ص6/57( مع؛م مقاييس اللهة 4)

 .614  والقاموا ا يط ص6/27( اسظر لسان العر  7)

 هو احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييا  املعروف بأبو هالا العسكري.( 3)

اتف  الذين ترمجوا ل   س  ي،سب إ  مدي،ة  وبد  مجعت الرتاجم املخيلفة علا هلللك  كما

 )عسكرُمْكر م( من  عماا افهواز.

و بو هالا فارسو افلل  ومع كثرة مملفات  وحسن ت اسيف  إال  ن املراجع اليت ،دثت ع،  و 

 تذكر الس،ة اليت ولد فيها  وال اليت مات فيها علا وج  اليحديد واالمجاع.

هد علا وج  اليقريب  و ما وفات  فم،هم من 340ي؛وا  س  ولد س،ةوبع  الذين ترمجوا ل  اسي، =

 هد.100هد  وهم افكثر  وماا القف و إ   س  عاش حيا بعد س،ة 316إس  تويف عام :باا

ويعزى مخوا هللكر،   مع طوا باع  واتساع علم    إ   سبا  لعل جلذها يعود إ  هلبة نهرة  سياهلل، 

 االسم هللات   واسم اف   وال،سبة  مما  ثر سلبًا علا اليلميذ. بو  محد العسكري الذي حيمل 

 وفبو هالا مملفات كثرية يف احلديث  واليفسري  والياريخ  واللهة  وافد .

= 
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 .(4)سيعمل القدر إال يف  فعاا اهلل   عز وجل  +ُيسيعمل يف  فعاا العباد وال ُي

ي ل  القدر يف القرآن عدة إطالبات   إطالبات القدر يف القرآن الكريم: 7

 :(7)م،ها

سورة  [و َ مَّا ِإهلل ا م ا اَبي الُ، َفَقد ر  ع َلَي   ِرَزَبُ  :   تعا  باا      اليضيي :

 . 45:الف؛ر

 .14:سورة افسعام [ا َبد ُروا اللذ   ح  َّ َبَدِر، و م  :   تعا  باا      اليعظيم:

ِإالذ الذذ ين  ت اُبوا م َن  :   تعا  باا   ج  االسي اعة  واليهلب  واليمكن:

 .31:سورة املائدة [َبَبِل َ َن ت ْقد ُروا ع َلَيِهَم

  73الت:سورة املرس [َفَقد َرس ا َف، َعم  اْلَقاد ُرون  :   تعا  باا   د  اليدبري:

  ي دبَّرسا افمور   و  ردسا وبوعها حبسب تدبريسا.

 [و َبدََّرس ا ف يه ا السََّير  :   تعا  باا   هد  ،ديد املقدار   و الزمان   و املكان:

                                                           
وم،ها: كيا  اليلخيص  ومجهدرة افمثداا  وافوائدل  وديدوان املعداسو  وال د،اعيني  والفدروف         =

 يف العزلة واالسيئ،اا بالوحدة  وهريها من الكيب.اللهوية  واملع؛م يف بقية افنياء  ورسالة 

 وم،ها كيا  احلث علا طلب العلم  واالجيهاد يف مجع .

  والدوايف بالوفيدات   3/733  ومع؛دم افدبداء ليدابوت    5/422اسظر مع؛م البلدان ليدابوت احلمدوي   

قيد  د.مدروان     ومقدمة كيا  احلث علا طلب العلم واالجيهاد يف مجع  فبو هدالا ، 47/73لل فدي 

 .44 2بباسو ص

 .373( الفروف يف اللهة فبو هالا العسكري ص4)

  واملفدددرادت يف هريدددب القدددرآن  625( اسظدددر يابوتدددة ال دددراط يف تفسدددري هريدددب القدددرآن ص  7)

 .115 116  ومع؛م  لفاظ القرآن الكريم جملمع اللهة العربية ص143 140ص
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 .40:سورة ف لت [و َبدَّر  ف يه ا َ ْبو ات ه ا ف و َ َرب ع ة  َ يَّاٍموباا:    43: سورة سبأ

  47:سورة القمر [َفاْلي َقا اْلم اُء ع َلا َ َمٍر َبَد ب د ر  :    تعا باا   و  االرادة:

  ي دبِّر  و ريد وبوع .

سددورة  [س َحددُن َبدددََّرس ا ب َيدد، ك َم اْلم ددَوت بدداا  تعددا  :   ز  القضدداء واالحكددام:

 .50:الوابعة

  وحكم،ا.   ي بضي،ا 

سددورة  [َفكذددر  و َبدددَّر  ِإسَّددُ  :   تعددا  بدداا   َ  اليمهددل واليَّددروي يف االجندداز:

  ي متهَّل  وتروَّى؛ لييبني ما يقول  يف القرآن.  43:املدثر

 .44: سورة سبأ [و َبدَِّر ف و السََّرد وباا:   

  ي متهَل  وتروَّ يف السرد؛ كو ،كم .

 [َبو اِرير  م دَن ف ضَّدَة َبددَُّروه ا ت ْقدد يراً     :   تعا  باا   ط  ال ،ع مبقادير معي،ة:

 .45:سورة االسسان

 : نل تقة بني نل ض ء انل  ر:نمل    نلث لث

من خدالا مدا سدب  مدن تعريدف القضداء والقددر يف اللهدة وبيدان إطالباتهمدا يف           

كمدا   بدني املددلوا اللهدوي والشدرعو       بي،هما  والعالبدة   القرآن ييبني مدى العالبة 

  . سيأتو

عداسو القضداء تدموا إ  إحكدام     ن القضاء والقدر يأتو مبع،دا اآلخدر؛ فم  م  فكلٌّ

 وحنو هلللك من معاسو القضاء.  الشوء  وإتقاس 

واخللدد     ومعدداسو القدددر تدددور حددوا هلللددك  وتعددود إ  اليقدددير  واحلكددم  

 وحنو هلللك.  واحليم
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ون كد وهلذا سيكون اليعريف الشرعو ناماًل للقضاء والقدر  ثم بعدد هلللدك ي  

 احلديث عن الفروف بي،هما.

  ض ء انل  ر   نشص تح نلشفعي:: نلنمل    نلفنبك

ه،اك بع  ممن ت رف ليعريف القضاء والقدر يعرف  ببع   فدراد،  و بعمومد    

 دون تف يل   و إنارة إ  مراتب  و ركاس .

 يعرف القدر فيقوا:×  (4)فهذا اجلرجاسو

=القدر: خروج املمك،دات مدن العددم إ  الوجدود واحددًا بعدد واحدد م ابقدًا         

 للقضاء.

 (7)+ء يف افزا  والقدر فيما ال يزااوالقضا

 يف تعريف القضاء: =القضاء لهة: احلكم.×  وباا

عبارة عن احلكم الكلو االهلو يف  عيان املوجودات علا مدا   ويف االل الَ:

 .(4)+(3)هو علي  من افحواا اجلارية يف افزا إ  افبد

                                                           

هدد(  فيلسدوف   345هد  210لشريف )هو علو بن حممد بن علو اجلرجاسو املعروف با  (4)

من كبار العلماء بالعربية  ولد يف تاكو بر  اسرتاباد  ودرا يف نرياز  وملدا دخلدها تيمدور سد،ة     

 خرج اجلرجاسو إ  ارب،د ثم عاد إ  نرياز بعد موت تيمور  فأبام إ   ن تويف.هد 231

 قي  الكليات  وهريها.ل  حنو مخسني م ،فًا  م،ها اليعريفات  ونرَ موابف االجيو  و،

 .450 6/461اسظر افعالم للزركلو 

 .421( اليعريفات لل؛رجاسو ص7)

 ( افزا: هو الشوء الذي ال بداية ل   وافبد: هو الشوء الذي ال سهاية ل .3)

= 
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فدراد؛  وهذا اليعريف لحيح  ولكن ي،ق   الشدموا  واسدييعا  مجيدع اف   

 وهو مراتب القدر افربع.

 وميكن  ن يعرف القضاء والقدر بأحد اليعريفات اليالية:

ا هدو كدائن إ  افبدد  و سد   عدز         هو ما سب  ب  العلم  وجرى بد  القلدم ممد   

وجل  بدر مقادير اخلالئ   وما يكون من افنياء ببل  ن تقدع يف افزا  وعلدم   

بدات معلومدة ع،دد،  تعدا   وعلدا لدفات          سهدا سديقع يف  و   سبحاس  وتعدا    

 .(7)بدرها+ اق ولة؛ فهو تقع علا حسب م

ف بأسدد : تقدددير اهلل للكائ،ددات حسددبما سددب  بدد  علُمدد   وابيضددي     رِّ   وُعدد

 .(3)حكمي 

 وهو تعريف قي ر ل يف.

   سها سيقع يف  سبحاس    لألنياء يف الق د م  وعلم    تعا  ج  هو تقدير اهلل  

مة وعلا لفات ق ولة  وكيابي  لذلك  ومشيئي  لد   ووبوعهدا    وبات معلو

 (1)علا حسب ما بدرها  وخلق  هلا.

                                                           
 و يقاا: افزا: هو اسيمرار الوجود يف  زم،ة مقدرة هري مي،اهيدة مدن جاسدب املاضدو  وافبدد: هدو        =

  .2وجود يف  زم،ة مقدرة هري مي،اهية من جاسب املسيقبل. اسظر اليعريفات لل؛رجاسو صاسيمرار ال

 .422( اليعريفات لل؛رجاسو ص4)

  .4/313اسظر لوامع افسوار البهية × ( هذا تعريف السفاريين 7)

 .32اسظر كياب  رسائل يف العقيدة ص× ( هذا تعريف الشيخ حممد بن عثيمني 3)

وموبف ابدن تيميدة    31خ د. عبدالرمحن ا مود. اسظر كيابي : القضاء والقدر صهذا تعريف الشي (1)

  .3/4340من افناعرة 
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 وهذا اليعريف من  مجع اليعاريف  و مشلها.

 يعرف القضاء والقدر تعريفًا قي رًا فيقاا:  ن د  وميكن

 بافنياء  وكيابي   ومشيئي   وخلق  هلا. اهلل هو علم

  نل ض ء انل  ر:: نل فاق بنينمل    نخل سس

 اخيلف العلماء يف هلللك علا  بواا  وفيما هللكر لشوء من هلللك:

  بيددل: =املددراد بالقددددر: اليقدددير  وبالقضدداء: اخللددد  كقولدد   تعدددا  :      4

  ي خلقهن.  47سورة ف لت: [َفَقض اُهنَّ س َبع  س م او اَت 

ما فالقضاء والقدر  مران ميالزمان ال ي،فدك  حددهما عدن اآلخدر؛ فن  حدده     

مب،زلة افساا وهو القدر  واآلخر مب،زلة الب،داء وهدو القضداء؛ فمدن رام الف دل      

 .(4)بي،هما فقد رام هدم الب،اء وسقض +

  =والقضاء من اهلل  خص مدن القددر؛ فسد   ×:  (7)وباا الراهب افلفهاسو

 الف ل بني اليقدير؛ فالقدر هو اليقدير  والقضاء هو الف ل والق ع.

للكيددل  والقضدداء مب،زلددة    دِّع دداء  ن القدددر مب،زلددة امل  وبددد هللكددر بعدد  العلمدد  

 .(3)الكيل+

                                                           

 .373  واسظر الفروف يف اللهة فبو هالا العسكري ص1/23  وال،هاية 6/435( لسان العر  4)

حب ( هو  بو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل افلفهاسو  و افلبهاسو   ديب حكيم  ولا7)

ت اسيف م،ها: املفردات يف هريب القرآن  وكيا  الذريعة إ  مكارم الشريعة  وحماضرات افدباء  

  وكشف 43/70هد. اسظر سري  عالم ال،بالء للذهيب 607وجامع اليفاسري  و فاسني البالهة  تويف س،ة 

 .7/766  وافعالم للزركلو 4/35الظ،ون حلاجو خليفة 

 .171 173( املفردات ص3)
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  وبيل العكس؛ فالقضداُء هدو العلدم السداب  الدذي حكدم اهلل بد  يف افزا         7

 .(4)والقدُر هو وبوع اخلل  علا وزن افمر املقضو الساب 

=والفرف بني القدر والقضاء هو  ن القضاء وجود مجيع ×:  باا اجلرجاسو

ة  والقددر وجودهدا ميفربدة يف افعيدان بعدد      يمعد ت يف اللوَ ا فدوظ جم املوجودا

 .(7)ها+ ح وا نرائ

  . كما مر وباا مثل هلللك ع،د تعريف  للقضاء والقدر  

   س  ال فرف بني القضاء والقدر؛ فكل واحد م،هما مبع،ا اآلخر؛ فدإهللا  طلد    3

مدا يعدرب عدن    اليعريف علا  حدهما مشل اآلخر؛ ويعرب عن كدل واحدد م،همدا ك   

هذا االعيبار  فيقداا: هدذا بددر اهلل  ويقداا: هدذا بضداء       باآلخر؛ فهما مرتادفان 

 .(3)اهلل  ويقاا: هذا بضاء اهلل وبدر،

   سهما إهللا اجيمعا افرتبا؛ حبيث ي بح لكدل واحدد    واهلل  علم ولعل افبر   

 يف افبواا السابقة. سب م،هما مدلوا حبسب ما 

 .(1)حبيث إهللا  فرد  حدهما دخل في  اآلخروإهللا افرتبا اجيمعا؛ 

 ا ال يرتتب علي  نوء.موباجلملة فافمر يسري  واخلالف فيه

                                                           

 .72( اسظر القضاء والقدر د.عمر افنقر ص4)

 .421( اليعريفات ص7)

  .14( اسظر القضاء والقدر د.عبدالرمحن ا مود ص3)

 .643 4/647( اسظر الدرر الس،ية  مجع الشيخ عبدالرمحن بن باسم 1)
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 سواملبحث الثا

 

 

  واالمجاُع  والس،ة   علا هذا الركن العظيم من  ركان االميان   الكياُ  داَّ

 . واحلس   والعقُل  والف رة 

ن القددرآن الكددريم علددا االميددان افدلددة مدد :افدلددة مددن القددرآن الكددريم  واًل:

 :كثرية جدًا م،هابالقضاء والقدر 

 .33: سورة افحزا [ و َكان  َ َمُر اللذ   َبد رًا م ْقُدورًا:  بول    تعا     4

بدددَّر  ن  لدد  خلقددًا  ويددأمرهم   ومع،ددا هددذ، اآليددة:  ن اهلل   عددز وجددل      

يي   فلمدا بددَّر، كيدب    وي،هاهم  وجيعل ثوابًا فهل طاعي   وعقابدًا فهدل مع د   

 :هلللددك وهيَّبدد   فسددما، الهيددب و م الكيددا   وخلدد  اخللدد  علددا هلللددك الكيددا 

  و عماهلم  وما ي يبهم من افنياء من الرخداء والشددة     رزابهم  وآجاهلم

 .(4)  وفرغ م،   وخل  اخلل  علي  بدرًا مقدورًا مر اهلل الذي مضا فكان

 .11: سورة القمر[ َوَء خ َلْق، اُ، ب َقد ٍرِإسَّا ك لَّ ن :    تعا    بول   7

 ن اهلل   سبحاس    بدر افنياء   ي علدم مقاديرهدا و حواهلدا      :ومع،ا اآلية

 س  يوجد، علا حنو ما سب  و زماسها ببل إجيادها  ثم  وجد م،ها ما سب  يف علم  

 والسفلو إال وهو لادر عدن علمد    يف علم   فال حيدث حدث يف العاو العلوي

                                                           

 .47/46اسظر تفسري جامع البيان لل ربي  (4)

 أدل  اإلميان بالدقضاء والدقمر
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 .(4)  وبدرت   وإرادت  تعا 

و ِإَن م ددَن ن ددَوَء ِإالذ ع َ،ددد س ا خ ز ائ ُ،ددُ  و م ددا ُس، زِّل ددُ  ِإالذ ب َقددد ٍر  :    تعددا    بولدد   3

 .74: سورة احل؛ر[ م َعل وٍم

املددراد بدد  امل ددر مددن املفسددرين إ   ن وهددذا عددام يف كددل نددوء  وهللهددب بددوم  

 .(7)خالة

سددورة [ َقددد َرس ا َفدد، َعم  اْلَقدداد ُرون َف  ا َبددد ٍر م َعل ددوٍمِإَلدد:    تعددا    وبولدد   1

 .73 77: املرسالت

 .10: سورة ط [ ُثمَّ ج َئت  ع َلا َبد ٍر ي ا ُموس ا:    تعا    بول   6

 .7: سورة الفربان[ و خ َل   ك لَّ ن َوَء َفَقدَّر ُ، ت ْقد يرًا:    تعا  بول   5

 .41: سورة عبس[ ْ َفَة خ َلَقُ  َفَقدَّر ُ،م َن ُس:    تعا    بول   2

 .3: سورة افعلا[ و الذذ ي َبدَّر  َفه د ى:    تعا    بول   3

 .17: سورة افسفاا[ ل ي ْقض و  اللذُ  َ َمرًا َكان  م ْفُعواًل:    تعا  بول   1

   َلُيْفس دُدنَّ ف دو   و َبض دَي، ا ِإَلدا ب ، دو إَسدرائ يل  ف دو اْلك ي دا      :    تعا    بول   40

 . 1: سورة االسراء[ اَفَرِض م رَّت َيِن

لقد تظدافرت افدلدة مدن السد،ة امل هدرة علدا االميدان         :من الس،ة ثاسيًا: افدلة

 القدر  وم،ها:القضاء وب

                                                           

 .42/413اسظر اجلامع فحكام القرآن البن العربو   (4)

 .1/317اسظر زاد املسري يف علم اليفسري البن اجلوزي   (7)
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وتددممن بالقدددر خددري،  : =كمددا يف حددديث جربيددل   عليدد  السددالم      " بدداا  4

 . (4)+ونر،

ال يممن عبٌد حيدا يدممن   ا: باا رسوا اهلل ": =با÷ عن جابر بن عبداهلل   7

بالقدر خري، ونر، من اهلل  وحيا يعلم  ن ما  لاب  و يكن ليخ ئ   و ن مدا  خ دأ،   

 .(7)و يكن لي يب +

 دركدت ساسدًا مدن  لدحا      : =بداا  (3)روى مسلم يف ال دحيح عدن طداووا     3

كدل  : يقدوا  واعت عبدداهلل بدن عمدر   : باا  كل نوء بقدر: يقولون" رسوا اهلل

 . (1)+ و الكيس والع؛ز  نوء بقدر حيا الع؛ز والكَيس

 ولكدن   لو  سدو فعلدت كدان كدذا وكدذا      :وإن  لابك نوء فال تقل: =باا "  1

 . (6)+َبد ُر اهلل  وما ناء فعل: بل

                                                           

 (. 3)مسلمروا،  (4)

( وباا: =وهذا حديث ال سعرف  إال من حديث عبداهلل بن ميمون  وعبداهلل 7411روا، الرتمذي )  (7)

 بن ميمون م،كر احلديث  ولكن احلديث ل  نواهد تميد،+  ولحح  افلباسو يف لحيح س،ن الرتمذي

 (.7131(  ويف سلسلة افحاديث ال حيحة )4273)

هو طاووا بن كيسان الفقي  القدوة عاو اليمن  بو عبدالرمحن الفارسو ثم اليمين اجل،دي   (3)

احلافظ  اع من زيد بن ثابت وعائشة و بو هريرة وزيد بن  ربم وابن عباا    رضو اهلل ع،هم   والزم 

 لحاب   روى ع،  ع اء وجماهد ومجاعة من  براس   تويف س،ة  ابن عباا مدة  وهو معدود يف كرباء

 .11 6/33هد. اسظر سري  عالم ال،بالء 405

،قي :  محد ناكر  وروا،  محد يف املس،د    7/321وروا، مالك يف املوطأ (  7566مسلم ) (1)

3/467 (6313.) 

 (. 7551( روا، مسلم )6)
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الكيا   دلة كثرية من الكيا  والس،ة زيدادًة علدا مدا     هضونهذا وسيمر ب،ا يف 

 . مضا

د  مجع املسلمون علا وجو  االميان بالقدر خري، وندر،  فق :االمجاعثالثًا: 

  وبدد تظداهرت افدلدة الق عيدات مدن الكيدا       : =× (4)باا ال،ووي  من اهلل

سدلف واخللدف   علدا    و هدل احلدل والعقدد مدن ال      وإمجاع ال دحابة   والس،ة

 . (7)+     سبحاس  وتعا  إثبات بدر اهلل

  ن افمدور كلدها بيقددير اهلل   ومذهب السلف باطبة : =× (3)وباا ابن ح؛ر

 . (1)+    تعا 

                                                           

بن حسن بن حسني بن حزام احلازمو العاو حمو الددين   ( ال،ووي: هو الشيخ االمام حييا بن نرف4)

هدد  وتدويف سد،ة    534 بو زكريا ال،ووي ثم الدمشقو الشافعو نيخ املذهب وكبري الفقهاء يف زماس  ولد س،ة 

هد  كان ال يضيع نيئًا من  وبات   وكان يقر  يف كل يوم اثدين عشدر درسدًا علدا املشدايخ  ثدم اعي،دا        525

كثريًا  م،ها ما  كمل  وم،ها ما و يكملد   فممدا  كملد  ندرَ مسدلم  والروضدة         بالي ،يف  ف؛مع نيئًا

وامل،هاج  ورياض ال احلني  وافهللكار  وتهذيب افااء واللهات  ومما و ييم  =املهذ + الدذي ادا،   

ًا كدان لدوام   ×  السيقاد   كما يقدوا ابدن كدثري    اجملموع  ولل في  إ  با  الربا  فأبدع و جاد و حسن ا

 .43/711 البن كثري زاهدًا  مارًا باملعروف سهَّاءًا عن امل،كر. اسظر البداية وال،هاية

 . 4/466( نرَ لحيح مسلم لل،ووي 7)

هد  ل  امل د،فات البارعدة   376(  هو احلافظ العالمة  محد بن علو بن ح؛ر العسقالسو  تويف س،ة 3)

ن  واليقريب  وهريها. اسظر نذرات الذهب البن  نهرها فيح الباري نرَ لحيح البخاري  ولسان امليزا

 .4/23  والبدر ال الع للشوكاسو 2/724العماد احل،بلو 

حيدث   633 3/631واسظر نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعدة لاللكدائو    44/732( فيح الباري 1)

 .  161 167 3/111سقل االمجاع علا هلللك عن مجع هفري من السلف  وجمموع الفياوى البن تيمية 
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االميان بالقددر ييضدمن   كمدا مدرَّ   علدم اهلل بافندياء         :الف رةداللة رابعًا: 

 وكيابي  هلا  ومشيئي   وخلق .

 وهذ، افمور معلومة بالف رة.

وو ي،كر، إال الشواهلل    فإن االميان بالقدر معلوم بالف رة بدميًا وحديثًاوكذلك 

فهم  يف وإمنا وبع   وو يقع اخل أ يف سفو القدر وإسكار،  املشركني من افمممن 

س دي ق وُا الذدذ ين    :  وهلدذا بداا   سدبحاس    عدن املشدركني     ؛ علا الوج  ال حيح

 .(4)413: سورة افسعام[ َ َنر ك وا َلَو ن اء  اللذُ  م ا َ َنر ْك، ا و ال آب اُؤس ا

   ن ثدم بديَّن  سدبحاس      ،هم احي؛وا بها علا الشركلك  فهم  ثبيوا املشيئة هلل

سدورة  [ َكدذ ل َك َكدذَّ   الذدذ ين  م دَن َبدَبل ِهمَ     :  فقاا  هذا هو نأُن من كان ببلهم

 . 413: افسعام

وو يكن ه،اك من يرى  ن   وكاست العر  يف اجلاهلية تعرف القدر وال ت،كر،

 . افمر مسيأسف

 : وكما يف بوا ع،رتة  يف املقدمةرهم كما مر وهذا ما جند، مبثوثًا يف  نعا

ُم ُ ال  سال  نمل يالة سيفبالي          عبال

 

إن  الالالالالالالال ن ربالالالالالالالالي   نلبالالالالالالالالا ء  

 (7)قضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا 

 

 : وكما يف بوا طرفة بن العبد

 ف الال  شالال ء ربالالي   الالت قالاليس  بالال    لالالٍ 

 

 (3)سفثال   ال  شال ء ربالي   الت عاالفا بال       

                                                            

 .6/21( اسظر جامع البيان البن جرير 4)

 . 21ديوان ع،رتة  ص (7)

 . 441نرَ املعلقات العشر  للزوزسو  ص (3)
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 : (4)وبوا سويد بن  بو كاهل

   الالالالالالال  نلالالالالالالالف  م انااالالالالالالال  لالالالالالالال 

 

 (7)نأل الالالالتق  في الالالال  انلضيفالالالالَ ك      الالالال  َة 

 : (3)ب العبديوبوا املث ق  

 فأ   الالالالالالالت إن شالالالالالالال ء نإللالالالالالالال  بأ الالالالالالال    

 

 (1)  الالالي ب   أج ُُت ماالالالال  اقِالالالالي ما   

 :وبوا زهري 

 فالالالالت تنالالالال ا  نف سالالالال        الالالالن   

 

 ليخ الالالاله اسياالالالال   من الالالال     نف      َ الالالال     

   الالك      الال د َفيمالال يف  ف     مالالر  يفف  َفيم 

 

ُ  َفيمالال  َ   ليالال ا نابالال د ُا    (6) م   يفالال

يف  (5)كما يف بوا هاسئ بن مسعود الشيباسو  كما جند هلللك    يضًا   يف خ بهم 

                                                           
( هو سويد بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن هللبيان بن ك،اسة بن يشكر بن بكر ابن 4)

مِّر يف االسالم عُمرًا طوياًل  عاش إ  ما بعد وائل بن باسط  ناعر مقدم قضرم  عاش يف اجلاهلية دهرًا  وُع

هد  برس   بو عبيد ب رفة  واحلارث بن حلزة  وعمرو بن كلثوم  وكان  بو، ناعرًا. اسظر الشعر 50س،ة 

 .410  واملفضليات بيحقي   محد ناكر وعبدالسالم هارون ص724 720والشعراء البن بييبة ص

 . 412املفضليات للمفضل الضيب ص (7)

هو عائذ اهلل بن ح ن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن عوف بن دهن بن عذرة بن م،ب  بن سكرة ابن  (3)

لكيز بن  ف ا بن عبدالقيس بن  ف ا بن دعمو بن جديلة بن  سد بن ربيعة بن سزار  ناعر فحل بديم 

 جاهلو  ُسمِّو امل ثقب لقول  يف ب يدة ل :

 للعيون***********          وثقذنب الولاوص 

 .411والولاوص: الربابع. اسظر املفضليات ،قي  ونرَ  محد ناكر وعبدالسالم هارون ص

 . 464املفضليات ص (1)

 . 76نرَ ديوان زهري بن  بو سلما  ص (6)

هو هاسئ بن مسعود بن عمرو الشيباسو  من سادات العر   و ب اهلم يف اجلاهلية  وهو الذي هاج   (5)

ني بين متيم وضبة والربا  )يوم هللي بار(  وهو  وا يوم اسي فت في  العر  من الع؛م  القياا بني بين بكر وب

 .63 1/67وللشعراء ب ائد كثرية يف ولف هذا اليوم. اسظر افعالم 
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 . (4)+ إنَّ احلذر ال ُي،؛و من القدر: =خ بي  املشهورة يف يوم هللي بار

  كما لرَ بذلك  حد كبار علمداء العربيدة    وو يقل  حد م،هم ب،في  إطالبًا

  ال  علدم عربيدًا بددرياً   : =بقولد  ×  (7)حييا ثعلدب  وهو  بو العباا  محد بن

مدا يف العدر  إال     معداهلل اهلل : يقع يف بلو  العدر  القدوا بالقددر؟ بداا    : بيل ل 

 : ثم  سشد  وكالمهم كثري بيِّن  مثبت القدر خري، ونر،  هل اجلاهلية واالسالم

 نمل الالالال   ف ع الالالاله  الالالالف  نإلبالالالالف جتالالالالف 

 

 سالالالالالالالالال  ت  الالالالالالالالال  نإلبالالالالالالالالالفا إش ب الالالالالالالالال ر    

 : سشد المرل القيسو : باا 

 

 

 .(3)+إن نلش  ء ع اله نألشال ني سن ال د    

 : وباا لبيد 

 ُ  إن ت الالالالالالالالالال   رب  الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال

 

     ُ  ابالالالالالالالالالالالالالعجن نف ر ثالالالالالالالالالالالالالي اع الالالالالالالالالالالالال

 ُ الالالالالالالالالالالال  نف فالالالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالالال يف لالالالالالالالالالالالال    

 

     ُ  بي  الالالالالال  نخلالالالالالال  سالالالالالال  شالالالالالال ء ف الالالالالال

ُ  نخلالالالال  نا الالالال         سالالالال  االالالال نخل  الالالالب

 

   ُ  (1) الالالال ع   نلبالالالال ل اسالالالال  شالالالال ء ُ الالالال

                                                            
وتاريخ افد   4/32  ومجهرة خ ب العر  فمحد زكو لفوت 4/424( افمالو فبو علو القالو 4)

 . 33العربو فمحد حسن الزيات ص

( هو  بو العباا  محد بن حييا بن زيد بن سيار الشيباسو بالوالء املشهور بثعلب  إمام الكوفيني يف 7)

اللهة وال،حو  كان مشهورًا باحلفظ ولدف الله؛ة  وكان ثقة ح؛ة  ل  م ،فات م،ها: الف يح املعروف 

 .4/572هد. اسظر افعالم للزركلو 741بف يح ثعلب  ومعاسو القرآن  تويف س،ة 

من  206 1/201  واسظر 3/633اسظر نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة  لاللكائو   (3)

 الكيا  سفس . 

  واسظر نعر لبيد بن ربيعة بني 1/206( نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة  لاللكائو  1)

  .16جاهليي  وإسالم   لزكريا ليام  ص
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 : (4)وباا كعب بن سعد اله،وي

  االالالالالالالي ُش  فن الالالالالالالي س الالالالالالالييُمل ت 

 

 ق الالالالال    اش  الالالالال  ي نل فالالالالال ا رحي الالالالالي 

 سالك نل ال ر  نمل قال نب ح اله  ِاليبج      

 

 (7)حباالال سي لالال  انيف نلالال  س   الال م ع الال ل      

 ما داللة العقل فهو  ن العقل ال حيح يق ع بأن اهلل هدو   العقل:داللة خامسًا:  

  ظدام البدديع  وال ميكن  ن يوجد علا هذا ال،  ومالك   ومدبر،  خال  هذا الكون

إهلل ؛ واالرتبداط امللديحم بدني افسدبا  واملسدببات هكدذا لددفة         والي،اس  امليدللف 

فكيدف يكدون م،يظمدًا حداا بقائد         املوجود لدفة ليس ل  سظدام يف  لدل وجدود،   

 وت ور،؟

 . (3)فإهللا تقرر عقاًل  ن اهلل هو اخلال  لزم  ال يقع نوء يف ملك  إال ما بد ناء، وبدَّر،

اللذدُ  الذدذ ي خ َلد   س دَبع  س دم او اَت      :  ا هذا اليقرير بول    تعا   ومما يدا عل

و م َن اَفَرِض م َثَلُهنَّ ي ي ، زَُّا اَفَمُر ب َي، ُهنَّ ل ي َعَلُموا َ نَّ اللذد   ع َلدا ك دلِّ ن دَوَء َبدد يٌر و َ نَّ      

  .47: سورة ال الف[ اللذ   َبَد َ ح اَط ب ك لِّ ن َوَء ع ْلمًا

كما   بل هو مما ييف  مع  متام االتفاف  ثم إن تفاليل القدر ال ي،كرها العقل

                                                           

ن رفاعة اله،وي  ُيقاا ل : كعب افمثاا؛ لكثرة هو كعب بن سعد بن عمر بن عقبة بن عوف ب (4)

نرَ و،قي   افلمعياتما يف نعر، من افمثاا  بيل: إس  ناعر إسالمو  والظاهر  س  تابعو. اسظر 

 .23 محد ناكر وعبدالسالم هارون ص

 . 21( افلمعيات  لأللمعو عبدامللك بن بريب ص7)

  ورسائل يف العقيدة للشيخ حممد 411عدي صاسظر الرياض ال،اضرة للشيخ عبدالرمحن الس (3)

 .46 44بن عثيمني ص
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 . سيمر ب،ا بريبًا

وسقر   ن ال،اا تسيقيم  مورهم   ف،حن سشاهد وسسمع :داللة احلس ًا:سادس

نوء من هلللك ع،د احلديث عدن مثدرات االميدان     وسيمر  باالميان بالقضاء والقدر

  و لددربهم  هددم  سددعد ال،دداا لوجدد  ال ددحيحعلددا افدداملمم،ون بدد    بالقدددر

 . و عقلهم  و كملهم  و كرمهم  و ن؛عهم

 . ولو و يكن االميان بالقدر حقًا ملا ح ل هلم هلللك

  ع،همدا رضدو اهلل  كمدا بداا ابدن عبداا       (4)+هو سظام اليوحيد= ثم إن القدر

  اليوحيدد فال تسيقيم حياة ال،اا اسيقامة حقيقية إال ب  واليوحيد هو سظام احلياة

 . واليوحيد ال يسيقيم إال باالميان بالقضاء والقدر

كمدا   من  مور الهيب املسيقبلية الديت وبعدت  " ثم إن فيما  خربسا اهلل ورسول 

 .(7)جاء يف اخلرب   دلياًل حسيًَّا واضحًا علا  ن االميان بالقدر ح  ولدف

                                                           

 .3/443  واسظر جمموع الفياوى 450 461 خرج  الفريابو يف كيا  القدر ص  (4)

 .23 27اسظر الشيخ عبدالرمحن بن سعدي وجهود، يف العقيدة د. عبدالرزاف البدر ص  (7)
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 املبحث الثالث

 
 

مع،دا القددر     وضحمضيئة  ت ورد عن السلف ال احل  بواا مجيلة  وكلمات

وتدا علا  هميي   و،ث علا االميان ب   وتولو بالرضا مبا يقدر، اهلل ويقضي   

  وتبني إميان السلف العميد   وفهمهدم الددبي  لدذلك الدركن      و،ذر من ضد هلللك

 العظيم من  ركان االميان.

 كما ورد نوٌء من هلللك علا  لس،ة بع  الشعراء واحلكماء. 

 يلو:  فمن هلللك ما

=دخلت علا عبادة ÷: باا الوليد ابن ال حابو اجلليل عبادة بن ال امت   4

 وهو مري   ختايل في  املوت  فقلت: يا  بيا،  ولين  واجيهد لو. 

فقاا:  جلسوسو  فلما  جلسو، باا: يا بين  إسك لن جتدد طعدم االميدان  ولدن     

 در خري، ونر،. تبلغ حقيقة العلم باهلل   تبارك وتعا    حيا تممن بالق

 بلت: يا  بيا، وكيف لو  ن  علم ما خري القدر وما نر،؟

باا: تعلم  ن ما  خ أك و يكن لي يبك  وما  لدابك و يكدن ليخ ئدك  يدا     

  القلدم  ثدم    تعدا  يقدوا: =إن  وا مدا خلد  اهلل     " بين إسو اعت رسدوا اهلل 

 +. باا: اكيب  ف؛رى بيلك الساعة مبا هو كائن إ  يوم القيامة

 . (4)يا بين إن مت ولست علا هلللك دخلت ال،ار+ 

                                                           

ا افلبدداسو بعددد  ن تيبددع طربدد :  (  وبددا1466  والرتمددذي )6/342(  خرجدد  االمددام  محددد  4)

 . 4/31=فاحلديث لحيح بال ريب+ حانية مشكاة امل ابيح 

 فهم السلف للدقمر، وأقضواهلم يف ذلك
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 =القدر سظدام اليوحيدد فمدن وحَّدد اهلل     باا ابن عباا   رضو اهلل ع،هما  :  7

  عز وجل   وآمن بالقدر فهو العروة الوثقا اليت ال اسف ام هلا  ومن وحد اهلل  

 .(4)  تعا    وكذَّ  بالقدر سق  اليوحيد+

=القدر سظام اليوحيد؛ فمن وحَّدد اهلل  وآمدن بالقددر     :افثر بلفظهذا وُيروى 

 .(7)مت توحيد،  ومن وّحد اهلل  وكذَّ  بالقدر سق  توحيد،+ 

 .(3)وباا    يضًا  : =كل نوء بقدر حيا وَضُعَك ي د َك علا خدك+  3

: =ُسئل ابن عبداا: كيدف ت َفقذدد  سدليماُن اهلدهدد  مدن بدني        (1)باا عكرمة  1

 ال ري؟

سليمان   للوات اهلل علي    سزا م،زاًل فلم ي َدِر مدا ُبَعدُد املداء  وكدان      باا: إن

 ففقد،.  ؛اهلدهد مه،دسًا  باا: فأراد  ن يسأل  عن املاء

 في يد،؟ احل ب اَلَةبلت: وكيف يكون مه،دسًا؟ وال يب ي، ب ل  

 . (6)باا: إهللا جاء القدر حاا دون الب ر+ 

                                                           

  وكدذا  450 461  والفريدابو يف القددر ص  7/177 خرج  االمام عبداهلل بن  محد يف الس،ة  (4)

 .746اآلجري يف الشريعة ص

 .1/534  ونرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة 3/443( اسظر جمموع الفياوى 7)

 . 75(  خرج  البخاري يف خل   فعاا العباد ص3)

هو العالمة املفسر  بو عبداهلل القرنو موالهم املدسو الرببري افلل  بيل: كان حل ني بن  بو  (1)

احلر الع،ربي فوهب  البن عباا  حدث عن ابن عباا وعائشة و بو هريدرة  وابدن عمدر وابدن عمدرو       

ل   بيل لسعيد بن جبري: =تعلم  حدًا  علدم م،دك  بداا: سعدم      وحدث ع،  ال،خعو والشعيب ومات بب

 .32 6/47هد. اسظر سري  عالم ال،بالء 406عكرمة+  تويف س،ة 

 .  7/147 خرج  عبداهلل بن  محد يف الس،ة  (6)
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 ÷: باا كعب بن زهري   6

ع    م سال  شاليءألع بج   ل    ت ُ

 ألع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبج

 

   يم نل  ه اا  خمب ٌء ل  نل ال رم  

  بالال ه نل  الاله ألسالال ري لالاليس  الال ر ي  

 

 انلالالالالالال  سم انحالالالالالالٌ  ان الالالالالال   س  شالالالالالالف 

     ُ  انملالالالالفءم سالالالال  عالالالال م  الالالال اٌ  لالالالال  ُسالالالال

 

 (4)ش ت  يي نل ني ح ه    يي نألثف 

 =إن اهلل خل  خلقًا  فخلقهم بقدر  وبسم اآلجاا×:  (7)باا احلسن  5 

 . (3)بقدر  وبسم  رزابهم بقدر  والبالء والعافية بقدر+ 

 . (1)وباا    يضًا  : =من كذ  بالقدر فقد كذ  باالسالم+   2

وباا يف مرض  الذي مات في : =إن اهلل بددر  جداًل  وبددر معد  مرضدًا         3

وبدر مع  معافاة  فمن كذ  بالقدرفقد كدذ  بدالقرآن  ومدن كدذ  بدالقرآن      

 .(6)+ فقد كذ  باحل 

 تبني حقيقة االميان بالقدر  بداا ع،هدا  × وهذ،  بيات مجيلة للشافعو   1

                                                           

 . 22( ديوان كعب بن زهري ص4)

ار الب ري مو  هو االمام الزاهد سيد اليابعني يف زماس  يف الب رة  بو سعيد احلسن بن يس  (7)

افس ار   بو، مو  زيد بن ثابت   م  خرية موالة  م سلمة   رضو اهلل ع،ها   ولد باملدي،ة س،ة 

  افعالم للزركلو 27 7/24هد. اسظر وفيات افعيان 440هد  وتويف مبسيهل رجب س،ة 74

7/717. 

 . 1/537( نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة 3)

 . 1/537 املرجع الساب ( 1)

 . 1/537 املرجع الساب (6)
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يف )االسيقاء(: =إسها من نعر، الدذي ال  يلدف فيد      ×  (4)االمام ابن عبد الرب

 .(7)وهو  لح نوء ع، + 

 .(3)وباا: =وهذ، افبيات من  ثبت نوء يف االميان بالقدر+ 

 وافبيات هو: 

  ُشالالالالالالالأ اسالالالالالالال  شالالالالالالال ت   الالالالالالال ن اإن مل

 

 اسالالالالالال  شالالالالالال تم إن مل تشالالالالالالأ  مل  نالالالالالال   

    الالالالت  نل بالالالال   ع الالالاله سالالالال  ع االالالالت      

 

 ا  نل  الالال   الالالالف  نل  الالالاله انملبالالالال    

 ع الالالالالالاله جن س  الالالالالالالت  ااالالالالالالال ن  الالالالالالال لت    

 

 ااالالالالالالالالالالالالال ن ُع الالالالالالالالالالالالالت اجن مل تم بالالالالالالالالالالالالال    

 فاالالالالالالال ي  شالالالالالالال ي  اسالالالالالالال ي   الالالالالالال ي   

 

 (1)اسالالالالال ي  قبالالالالالين اسالالالالال ي  حبالالالالال     

فن مشديئيك   ي بدأمرك ال حمالدة؛    +كان= ي  ست يا ر   +وما نئت=يقوا:  

و =يدا ر    +إن و تشدأ = سدا   +ما ندئتُ = سا  يها العبد  و  +إن و  نأ=سافذة  و

 ؛ فس  ال يكون نوء إال مبشيئيك. +يكن

                                                           

( هو  بو عمر يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب افسدلسدو القدرطيب املدالكو ا ددث الفقيد       4)

 الثقة لاحب اليمهيد واالسيذكار واالسييعا  وبه؛ة اجملالس وهريها مدن امل د،فات املاتعدة  فهدو ممدن     

  ونذرات الدذهب  43/463  عالم ال،بالء رياسظر س .153ويف س،ة تف يح علي  يف الي ،يف واليأليف  

 .3/341البن العماد 

 . 30( االسيقاء يف فضائل الثالثة افئمة الفقهاء البن عبدالرب ص7)

 . 34( امل در الساب  ص3)

  ونددرَ  لددوا اعيقدداد  هددل السدد،ة   33  واسظددر االعيقدداد للبيهقددو ص 30( االسيقدداء ص1)

 امل،عم خفاجو. د،قي  د. حممد عب  437 434ص  وديوان الشافعو 1/207واجلماعة 
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ويف =:  ي حسب ما سب  من علمك افزلو  +خلقت العباد علا ما علمت=

:  ي مبقيضا هذا العلم الساب  جيري ويعمل ال دهري  +العلم جيري الفيا واملسن

 الكبري  وال  رج  حد عن هلللك. و

وهددذا =حكمددًة وعددداًل  +وهددذا خددذلت=رمحددًة وتفضدداًل   +علدا هللا م،،ددت =

ممدن   +فمد،هم ندقو  =حبكميدك وعددلك    +وهللا و تعدن =مب،دك وفضدلك    + ع،ت

ممددن سددبقت لدد  احلسدد،ا    +ومدد،هم سددعيد =الشددقاوة   حقددت علدديهم الضدداللة 

  هو الذي ي دورهم يف  فاهلل   عز وجل  +وم،هم ببيح وم،هم حسن=والسعادة  

 افرحام كيف يشاء. 

 . (4)=القدر بدرة اهلل+ ×: باا االمام  محد   40

هدذا   (3)تعليقدًا علدا هدذ، الكلمدة: =واسيحسدن ابدن عقيدل        (7)باا ابن القديم 

                                                           

 . 61  ونفاء العليل ص420ص البن القيم   وطري  اهل؛رتني3/303( جمموع الفياوى 4)

( هو االمام الفقي  افلولو املفسر ال،حوي احلافظ حممد بن  بو بكر بن  يو  بن سعد الزرعو 7)

هد  اع 264هد   وتويف س،ة 514ولد س،ة الدمشقو  بو عبداهلل مشس الدين  ولد وتويف يف دمش   

من مجاعة من العلماء  وتيلمذ علا نيخ االسالم ابن تيمية والزم   وكان حسن اخلل  حمبوبًا ع،د 

ال،اا  ول  مملفات كثرية م،ها:  عالم املوبعني  ونفاء العليل  واجلوا  الكايف  وإهاثة اللهفان  

 .5/730 للزركلو   وافعالم5/11وهريها. اسظر طبقات الشافعية للُسبكو 

( هو  بوالوفاء علو بن عقيل بن حممد البهدادي  فقي   لولو  كان من  هللكيداء العداو كمدا بداا     3)

نيخ االسالم ابن تيمية  وكان ممن يعظم مذهب السلف إال  ن ل  تأثرًا مبذهب  هل الكالم  ولد ببهداد 

كيا  الف،ون الذي يقدع يف مثامنائدة جملددة كمدا     هد  ول  643هد  وتويف س،ة 137هد  وبيل 134س،ة  =

= 
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الكالم جدًا  وباا: هدذا يددا علدا دبدة علدم  محدد وت ب ح در، يف معرفدة  لدوا          

 الدين. 

إسكار القدر إسكار لقدرة الر  علا خلد   عمداا    وهو كما باا  بو الوفاء؛ فإن

 . (4)العباد  وكيابيها  وتقديرها+ 

:=ليس فحدد  ن ي دعد  فيلقدو سفسد      × (7)ف بن عبداهلل  وباا م ر44ِّ

من ناه   ويقوا: بدَّر لو ربو  ولكدن حيدذر  وجييهدد  وييقدو؛ فدإن  لداب        

 .(3)نوء علم  س  لن ي يب  إال ما كيب اهلل ل +

                                                           

مدن هللوي اهلمدم العاليدة يقدوا: =وإسدو      ×   وكدان  4/465يقوا ابن رجب يف هلليل طبقدات احل،ابلدة   

فجد من حرلو علا العلم و سا يف عشر الثماسني  ند مما  جد، و سا ابن عشدرين سد،ة+  اسظدر طبقدات     

  431  وسقدد  امل، دد  ص54 3/50  36 2/31  ودرء اليعددارض 7/761احل،ابلددة فبددو يعلددا  

  وسري  عدالم ال،دبالء   465 4/415  وهلليل طبقات احل،ابلة البن رجب احل،بلو 4/171وم،هاج الس،ة 

41/113. 

 . 50 61نفاء العليل ص  (4)

( هو م رف بن عبداهلل بن الشخري االمام القدوة احل؛ة  بو عبدداهلل احلرندو العدامري الب دري      7)

وحددث ع،د     وعائشدة وهريهدم   رضدو اهلل عد،هم      ن عثمان وعلو وعمار و بو هللر حدث عن  بي  وع

وة  تدويف  وكان حكيمًا واعظدًا جمدا  الددع   الب،اسو وحممد بن واسع وخل  كثري  احلسن الب ري وثابت 

 .416 1/432اسظر سري  عالم ال،بالء هد وبيل هري هلللك. 35س،ة 

 .1/414 للذهيب سري  عالم ال،بالء  (3)
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باا:=ُسئل علو بن موسا الرضا:  (7)عن  بو عثمان املازسو (4)داا املربِّ  ب47

َ ُيَكل ف اهلل العباد مدا ال ُي يقدون؟ بداا: هدو  عددا مدن هلللدك  بيدل: فيسدي يعون  ن          

 .(3)يفعلوا ما يريدون؟ باا هم  ع؛ز من هلللك+

 : (1)باا حممود الوراف 34

 لالاليس ع الال   إش نلف الال  ب ضالال ء نل  الالالال   

 

 حبب مالالالالالالالالال  ُا  فا مالالالالالالالالال  الالالالالالالالالال  فياالالالالالالالالال  ُ  

 لالالالالالالالالالالال لي  نألسالالالالالالالالالالال ر   الالالالالالالالالالال ر س يالالالالالالالالالالال  

 

    االالالالالال  لالالالالالالي ع نقبالالالالالال   سالالالالالال  عفف الالالالالال      

 
                                                           

و حممد بن يزيد بن عبدافكرب  وهو من ُثمالة ثم ي،يهو إ  افسد بن الهدوث وهدو افزد فهدو    ( ه4)

هد  كان إمام العربية 740الُثمالو افزدي الب ري  بو العباا ال،حو اللهوي افديب  ولد بالب رة س،ة 

بليهدًا ملديح افخبدار     ببهداد وإلي  اسيها علمها بعد طبقة اجلرمو واملازسو  كان حسن ا اضرة ف يحًا =

ثقة فيما يروي  كثري ال،وادر في  ظرافدة ولبابدة  وإمندا ل ق دب بداملربد فسد  ملدا لد،َّف  املدازسو كيدا  =افلدف            

والالم+ سأل  عن دبيق  وعوي   فأجاب  بأحسن جوا  فقاا ل  املازسو بدم فأسدت املدربد بكسدر الدراء  ي      

  لد  كيدب م،هدا: الكامدل  والروضدة  معداسو القدرآن         املثبت للح   فحرف  الكوفيون وفيحدوا الدراء  

 .132 6/121وهريها. كثري. اسظر مع؛م افدباء 

(  هو  بو عثمان بكر بن حممد بن حبيب بن بقي  من مازن نيبان من  ئمة ال،حو الب ريني  تويف 7)

ت القاضو هد  ل  مملفات م،ها كيا  =ما تلحن في  العامة+  يقوا ال حاوي: اع711بالب رة س،ة 

  بكار بن بييبة   يقوا: ما ر يت حنويًا بط ُيشب  الفقهاء إال حيان ابن هرم  واملازسو. اسظر وفيات افعيان 

4/733 735. 

 .41/314سري  عالم ال،بالء  (3)

( هو حممود بن احلسن الوراف  ناعر  كثر نعر، يف املواعظ واحلكم والزهد  روى ع،   بو بكر 1)

و بو العباا بن مسروف وهريهما  وُيقاا: إس  كان خنذاسًا يبيع الربي   مات يف خالفة ابن  بو الدسيا  

 .44/154  وسري  عالم ال،بالء 403 46/407املعي م. اسظر تأريخ مدي،ة السالم للخ يب البهدادي 
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 فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأر  ُن ُر يف جن  إ  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 

 (4)ع الالالال خل نل  الالالال  نلالالالال   قالالالال  ُي  الالالال      

 وباا آخر:   41 

 سالالالالالال  قضالالالالالاله نف  الالالالالال ئٌ  ش   لالالالالالال  

 

 (7)انلشالالالال ي  نُيالالالال لم سالالالال  شا  ح َلالالالال   

 وباا آخر:   46 

 نق الالالالالالك  قالالالالالال  تالالالالالالف قم  الالالالالال  جن نل  الالالالالاله 

 

 ف الالالالالالالالالاليس   بالالالالالالالالالاله ربم الالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال    

 إن ُقبالالالالالالالُ نلالالالالالالال افم َف  الالالالالالال   ق ئاالالالالالالال      

 

 (3)اإن تالالالالالالالال   سالالالالالالالال بفن    الالالالالالالال   َلالالالالالالالال       

   

                                                           

 . 1/513(  نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة 4)

 . 720ص احل،فو البن  بو العز (  نرَ العقيدة ال حاوية7)

 . املرجع الساب ( 3)
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 رابعاملبحث ال

 

 
 

 نمل    نألال: جماُ نشع     ناق   نل  ر:

للسلف ال احل ع،ايدة يف بدا  القددر تف دياًل وإمجدااًل  واحلدديث يف هدذا        

القدر وهلللك من خالا ال،قل عدن   املبحث سيكون حوا جممل االعيقاد احل  يف

واالمددام ابددن  (4)إمددامني عظدديمني مددن  ئمددة السددلف وهمددا االمددام ال ددابوسو   

 اهلل  .  رمحهما(7)تيمية

                                                           

ال ابوسو: هو االمام  بو عثمان إااعيل بن عبدالرمحن ال ابوسو ال،يسابوري احلافظ املفسر   (4)

  وكان هللا ،جولد يف بون   111 323  عاش يف الفرتة   ا دث الفقي  الواعظ امللقب بد: نيخ االسالم

وكان من  كابر ا دثني يف ع ر،  وكدان هللا تألد      فارسي   هللكاء وعقل  وحسن إيراد للكالم   عربي  و

لد  عددد كدبري مدن اليالميدذ  وخلدف العديدد مدن           ووعفاف  ولياسة سفس  وكان ي،ظم الشعر  حياسًا

اململفات  م،ها: عقيدة السدلف و لدحا  احلدديث  وافربعدون حدديثًا  وكيدا  االسي دار  وكيدا          

  وطبقددات 1/413  والددوايف بالوفيددات 41 2/45ليددابوت  اسظددر مع؛ددم افدبدداء  الدددعوات وهريهددا.

 .3/442 للسبكو الشافعية الكربى

هو تقو الدين   بو العباا   محد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراسو ولد سدية    (7)

 هد. 273هد  وتويف س،ة 554

  ب دوف العلدوم  وداسدت لد      الذي دسدت لد   فارا امل،قوا واملعقوا  االمام احلرب  والعالمة البحر 

سوالو احلكمة  والذي طبقت نهرت  اخلافقني  وسار حبديثد  الركبدان  فهدو  مدة يف اخلدري  وبددوة يف       

 اهلدى واليقا.

= 

 

 جممل االعتدقاد احلق يف الدقمر، 

 والضواجب على العبم يف هذا الباب
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 ×: واًل:  بواا االمام ال ابوسو 

:=ويشهدون   يعين  هل الس،ة    نَّ اهلل   تعا    يهدي من يشاء ×باا   4

  ضل  علي   وال عذر لدي .لدي،   وُيضل من يشاء ع،   ال ح؛ة ملن 

[ ب َل َفل لذ   اْلُح؛َّة  اْلب ال ه دة  َفَلدَو ن داء  َله دد اك َم َ َجم ع دني      باا اهلل   عز وجل  : 

 .411سورة افسعام:

و َلَو ن َئ، ا آلت َي، ا ك لَّ س ْفٍس ُهد اه ا و َلك َن ح  َّ اْلَقَوُا م ،ِّو َفَمأَلنَّ ج ه د،َّم    وباا: 

 .43[ سورة الس؛دة:؛ ،َّة  و ال،َّاِا َ َجم ع ني م َن اْل

سبحاس  خل  اخلل  بال حاجة إليهم  ف؛علهم فريقني: فريقًا لل،عديم فضداًل    

وفريقًا لل؛حيم عداًل  وجعل م،هم هويًا ورنيدًا  ونقيًا وسدعيدًا  وبريبدًا مدن    

                                                           

واحلديث عن جواسب ال،بوغ وافملعية يف سرية هذا االمام ي وا  واملقام ال ييسع لإلسها    = 

 والوبوف عليها.   جدًا ي عب ح رها واالط،ا   فن جواسب العظمة يف نخ يي  كثرية

باا احلافظ البزار:= ما هزارة علوم  فم،ها هللكر معرفي  بعلوم القرآن اجمليد  واسي،باط  لدبائق   

وسقل  فبواا العلماء يف تفسري،  واسيشهاد، بدالئل   وما  ودع  اهلل   تعا    في  من ع؛ائب   وف،ون 

إليها وال،هاية اليت  احي   فإس  في  الهاية اليت ي،يه  وظاهر مالحكم   وهرائب سوادر،  وباهر ف احي 

 .73 77يعوا عليها+. افعالم العلية للبزار 

 مضر  املثل يف الزهد واليواضع واخلل  والعفو وال فح والعبادة والكرم والش؛اعة.× وكان 

ج الس،ة ال،بوية  ول  مملفات كثرية م،ها: جمموع الفياوى  ودرء تعارض العقل وال،قل  وم،ها

 وال ارم املسلوا.

اسظر افعالم العلية للبزار  والشهادة الزكية ملرعو الكرمو احل،بلو  واجلامع لسرية نيخ االسالم 

 والشيخ علو العمران إنراف وتقديم الشيخ بكر  بو زيد.  ابن تيمية ،قي  الشيخ حممد عزير مشس
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 .(4)[+ال ُيَسَأُا ع مَّا ي ْفع ُل و ُهَم ُيَسَأل ون رمحي  وبعيدًا  

:=يشهد  هل الس،ة  ويعيقدون  نَّ اخلري  والشدر  وال،فدع  والضدرَّ    ×وباا   7

بقضاء اهلل وبدر، ال مردَّ هلا  وال حميص وال حميد ع،ها ال ي يب املرء إال ما كيبد   

 .(7)رب   ولو جهد اخلل   ن ي،فعوا املرء مبا و يقض  و ي ْقدروا+

ن اهلل   عددز وجددل  مريددد :=ومددذهب  هددل السدد،ة واجلماعددة  ×وبدداا   3

جلميع  عماا العبداد خريهدا وندرها  وو يدممن  حدٌد إال مبشديئة اهلل  ولدو نداء         

جلعل ال،اا  مًة واحدًة  ولو ناء  ال يع ا ما خلد  إبلديس؛ فكفدر الكدافرين      

وإميان املمم،ني بقضائ    سبحاس  وتعا    وَبد ِر، وإرادت  ومشيئي    راد كلَّ هلللدك  

 وناء، وبضا،.

 ويرضا االميان وال اعة  ويسخط الكفر واملع ية.

ت ْكف دُروا َفدِإنَّ اللذد   َه، دوٌّ ع دَ،ك َم و ال ي َرض دا ل ع ب داد ،         ِإَن  باا اهلل   عز وجل  : 

 .(3)+2سورة الزمر: ....[ اْلك ْفر  و ِإَن ت َشك ُروا ي َرض ُ  َلك َم

 ×:ثاسيًا:  بواا االمام ابن تيمية 

فأجدا  ع،د  إجابدة      سمااًل عن القدر× االسالم ابن تيمية ُسئل نيخ   4

 : ومما بال   ضم،ها جممل اعيقاد  هل الس،ة واجلماعة يف هذا البا   م ولة

                                                           

 .730( عقيدة السلف و لحا  احلديث لل ابوسو ص4)

 .731ص و لحا  احلديث (  عقيدة السلف7)

 .35 36ص و لحا  احلديث ( عقيدة السلف3)
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مددذهب  هددل السدد،ة واجلماعددة يف هددذا البددا  وهددري، مددا دا عليدد  الكيددا     = 

هم والذين اتبعو  وكان علي  السابقون افولون من املهاجرين وافس ار  والس،ة

وبد دخل يف هلللك مجيع   ومليك   ورب   خال  كل نوءاهلل وهو  ن   بإحسان

 وهري  فعداا  مدن  فعداا العبداد     ولدفاتها القائمدة بهدا     افعيان القائمة بأسفسها

 .العباد

فال يكون يف الوجود نوء   وما و يشأ و يكن  و س    سبحاس    ما ناء كان

وال   بل هو بادر علا كل نوء  نوء ناء،ال ميي،ع علي    وبدرت   إال مبشيئي 

ومدا و    وما يكون  و س    سبحاس    يعلم ما كان  يشاء نيئًا إال وهو بادر علي 

 .يكن لو كان كيف يكون

وبد بدر اهلل مقادير اخلالئ  ببدل  ن    وهريها  وبد دخل يف هلللك  فعاا العباد

وكيب ما ي دريون    وكيب هلللك  و عماهلم  و رزابهم  بدر آجاهلم؛  لقهم

وبدرتد  علدا كدل      فهدم يمم،دون قلقد  لكدل ندوء       وندقاوة   إلي  من سعادة

  وتقددير، هلدا    وعلمد  بافندياء ببدل  ن تكدون      ومشيئي  لكل مدا كدان    نوء

 .(4)+ وكيابي  إياها ببل  ن تكون

وسددلف افمددة و ئميهددا ميفقددون    يضددًا   علددا  ن العبدداد     =:إ   ن بدداا  7

وميفقدون علدا االميدان      م،هيدون عمدا سهداهم ع،د       هم اهلل بد  مأمورون مبدا  مدر  

وميفقون علا  س  ال ح؛دة فحدد     ووعيد، الذي س   ب  الكيا  والس،ة  بوعد،

                                                           

 . 160 3/111( جمموع فياوى نيخ االسالم 4)
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 .(4)+بل هلل احل؛ة البالهة علا عباد،  وال حمرم فعل   علا اهلل يف واجب ترك 

  ضداء والقددر  تف  علي  سلف افمة و ئميها   مع إمياسهم بالقا ومما=:وباا  3

و سد  يضدل مدن      وما و يشأ و يكن  و س  ما ناء كان  و ن اهلل خال  كل نوء

  يفعلددون مبشدديئيهم  ويهدددي مددن يشدداء    ن العبدداد هلددم مشدديئة وبدددرة  يشدداء

  إن العباد ال يشاؤون إال  ن يشاء اهلل: مع بوهلم  وبدرتهم ما  بدرهم اهلل علي 

و م دا ي دَذك ُرون  ِإالذ َ َن     َفم دَن ن داء  هلل َكدر ،ُ     ِإسَُّ  ت دَذك ر ةٌ  َكالذ:    تعا    اهلل كما باا

 (7).65 61: سورة املدثر[ ي ش اء  اللذُ  ُهو  َ َهُل اليَّْقو ى و َ َهُل اْلم َهف ر ة 

 نمل    نلث  ي: نل نُ  ع ه نل ب    ا ن نلب د:

وبددر،  و ن ُيدممن    الواجب علا العبد يف هدذا البدا   ن ُيدممن بقضداء اهلل     

 . (3)بشرع اهلل  و مر،  وسهي   فعلي  ت دي  اخلرب  وطاعة افمر

فإهللا  حسن ح م د  اهلل  وإهللا  ساء اسيهفر اهلل  وعلدم  ن هلللدك كلد  بقضداء اهلل     

وبدر،؛ فإن آدم   علي  السالم   ملا  هللسب تا   فاجيبا، رب  وهدا،  وإبليس  لرَّ 

ن تا  كان آدميًا  ومن  لدرَّ واحديج بالقددر لدار     واحيج فلع،  اهلل و ب ا،  فم

 . (1)إبليسيًا  فالسعداء ييبعون  باهم  وافنقياء ييبعون عدوهم إبليس

  فيكدون  حقيقة=وباملراعاة ال حيحة لقدر اهلل  ونرع   ي ري االسسان عابدًا   

                                                           

 . 3/167( جمموع فياوى نيخ االسالم 4)

 .3/167جمموع الفياوى  (7)

 . 3/106  واسظر درء تعارض العقل وال،قل 7/314اسظر جامع الرسائل البن تيمية  (3)

 . 420  وطري  اهل؛رتني 3/51اسظر جمموع الفياوى  (1)
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 مع الذين  سعم اهلل عليهم من  سبياء  ولديقني  ونهداء  ولاحلني  وكفا بهدذ، 

 . (4)ال حبة هب ة وسعادة+ 

مبراتب القدر افربع  و س  ال يقع ندوء إال وبدد علمد      وباجلملة فعلي   ن يممن 

   يضدًا   بدأن اهلل  مدر ب اعيد   وسهدا عدن        اهلل  وكيب   وناء،  وخلق   ويدممن  

املع ية  فإهللا وفق  اهلل لفعل ال اعة وترك املع ية  ال اعة  ويرتَك مع يي   فيفعل 

حمد اهلل  وليسيمر علا هلللك  وإن ُخذ ا وُوكل إ  سفس  َفَفع ل املع ية  وترك فلي

 يهفر وييو .ال اعة فعلي   ن يس

 ال ددرف  ثددم إن علددا العبددد    يضددًا    ن يسددعا يف م دداحل  الدسيويددة  ويسددلكَ 

يف افرض  وميشو يف م،اكبها  فإن  تت افمور  َفي َضِر  إليها   املوللَة ال حيحَة

ا يريد محد اهلل  وإن  تت علا خالف ما يريدد تعدزى بقددر اهلل  وعلدم  ن     علا م

يخ ئ   ومدا  خ دأ، و   هلللك كل  وابع بقدر اهلل   عز وجل   و ن ما  لاب  و يكن ل

 يكن لي يب .

=وإهللا علم العبد من حيث اجلملة  ن هلل فيما خل  وما  مر ب  حكمة عظيمة كفا،  

اسًا ظهدر لد  مدن حكمدة اهلل ورمحيد  مدا يبهدر عقلد           هذا  ثم كلما ازداد علمًا وإمي

 .(7)ويبني ل  ت دي  ما  خرب اهلل ب  يف كياب +

وال يلزم كل  حد  ن يعلم تفاليل احلديث عن االميان بالقدر  بل يكفو هذا 

                                                           

واسظر اليدمرية   7/410اليحفة املهدية يف نرَ الرسالة اليدمرية  للشيخ فاحل بن مهدي  (4)

 . 441واسظر تقريب اليدمرية  للشيخ ابن عثيمني   771 773و  743ص

 . 3/12( جمموع الفياوى 7)
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ن علدا  االميان اجململ  فأهل الس،ة واجلماعة   كما هو مقرر ع،ددهم   ال يوجبدو  

 .العاجز ما جيب علا القادر

يف  هذا   وهلل احلمد   مقيضا افدلة الشرعية  والف رية  والعقلية  واحلسدية 

   وال لبس.بي،ها  ال ت،اب  با  القدر
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 الف ل الثاسو

 

 

 

 مباحث:  ثالثةو،ي  

   وخل   فعاا العبادمراتب القدر و ركاس  املبحث افوا:

  بسام اليقدير املبحث الثاسو:

 باسيةاالرادة الر املبحث الثالث:

 س    ضا   نإلمي ن ب ل  ر
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 املبحث افوا

 ، وخلق أفعال العباد(4)ةراتب الدقمر وأركانه
 

وهدو    و ركاسد   االميان بالقدر يقوم علدا  ربعدة  ركدان ُتسدما مراتدب القدر     

فبعضدها مدرتبط   ؛ وال ييم االميان بد  إال بيحقيقهدا كلدها     املدخل لفهم با  القدر

سيقص واحدًا م،ها  و  كثر ومن ا  فمن  بر بها مجيعًا اكيمل إمياس  بالقدر  ببع 

 : وهذ، افركان هو  اخيل إمياس  بالقدر

 . الكيابة 7                            . العلم 4

 . اخلل  1                          . املشيئة 3

 : وبد سظمها بعضهم بقول 

 عب  الالالالالالٌ   ب  بالالالالالالة  س ش الالالالالال  سشالالالالالالي   م م 

 

 اتنالالالالالالال   م ا      الالالالالالال م ااالالالالالالال  إ الالالالالالال  ٌ   

  وهو االميان بأن اهلل عاو بكل نوء مجلدة وتف ديالً   :العلم: افو املرتبة  

                                                           

العقيدة الواس ية مع نرحها الروضة ال،دية للشديخ  تب يف تفاليل احلديث عن هذ، املرا اسظر (4)

 والي،بيهات الل يفة علا ما احيوت علي  العقيدة الواس ية مدن املباحدث امل،يفدة    363زيدبن فياض ص

  ومعارج 445 54  واسظر نفاء العليل30 26للشيخ ابن سعدي مع تعليقات ااحة الشيخ ابن باز 

  و عدددالم السددد،ة امل،شدددورة   للحكمدددو  يضدددًا   733 7/776القبدددوا  للشددديخ حدددافظ احلكمدددو  

  وتقريدب اليدمريدة البن عثديمني     32  ورسائل يف العقيدة  للشيخ ابن عثيمني ص 471 475ص

  وندرَ العقيددة الواسد ية للشديخ     35 71  والقضاء والقددر  د. عمدر افندقر  ص   401 403ص

عبدداهلل بدن سدليمان املشدعلو      للشديخ    وخاللدة معيقدد  هدل السد،ة     465إ 460لاحل الفوزان ص

 .30 71ص
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فعلم  حمديط مبدا   ؛  و بأفعاا عباد،  سواء كان هلللك مما ييعل  بأفعال   و بدًا   زاًل

 . وما و يكن لو كان كيف يكون  وما سيكون  كان

وال يعددز  عددن علمدد    واملسدديحيل  واملمكددن  واملعدددوم  ويعلددم املوجددود

 . هللرة يف السموات وال يف افرضمثقاا 

  و بواهلم  وآجاهلم  فعلم  رزابهم  وبد ع ل م  مجيع خلق  ببل  ن  لقهم

 . و هل ال،ار  و هل اجل،ة  وسك،اتهم  ومجيع حركاتهم  و عماهلم

  وهذ، املرتبة   وهو العلم الساب    اتف  عليها الرسل من  وهلم إ  آخدرهم 

وخالفهم جمدوُا هدذ،     ومن تبعهم من هذ، افمة  واتف  عليها مجيع ال حابة

 . (4)افمة  القدرية الهالة  

 :م،ها كثرية جدًا من القرآن الكريم والس،ة امل هرة وافدلة علا هذ، املرتبة

[ ُهو  اللذدُ  الذدذ ي ال ِإَلد   ِإالذ ُهدو  ع دال ُم اْله َيدب  و الشَّده اد ة        :  بول    تعا     4

 .77: سورة احلشر

 ي عاو ما ها  من االحساا ومدا حضدر  وبيدل: عداو السدر والعالسيدة        

 وبيل: ما كان وما يكون  وبيل: اآلخرة والدسيا.

 .(7) وبدم الهيب علا الشهادة؛ لكوس  ميقدمًا وجودًا

                                                           

 . 54اسظر نفاء العليل ص (4)

 ط دار الكيدب   اسظر فيح القدير اجلامع بني فين الرواية والدرايدة مدن علدم اليفسدري للشدوكاسو       (7)

6/764. 
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و ِإهلَل َباا  ر ب َك ل ْلم الئ َكة  ِإسِّو ج اع ٌل ف دو اَفَرِض خ ل يَفدًة     بول    عز وجل   : 7

ل وا َ ت َ؛ع ُل ف يه ا م َن ُيْفس ُد ف يه ا و ي َسف ك  الدِّم اء  و س َحُن ُسس بُِّح ب ح َمدد َك و ُسَقددُِّا َلدَك    َبا

 .30[ سورة البقرة:َباا  ِإسِّو َ َعَلُم م ا ال ت َعَلُمون 

 .(4)وخلق  هلا  بيل: إس  علم من إبليس املع ية

  سبيداء ورسدل وبدوم لداحلون    وبيل: كان علمد   سد  سديكون مدن تلدك اخلليقدة       

 .(7)وساك،و اجل،ة

سورة  [َ َفر َ َيت  م َن اتَّخ ذ  ِإَله ُ  ه و اُ، و َ ض لذُ  اللذُ  ع َلا ع ْلٍم  بول    تعا    : 3

 .73اجلاثية: 

 =علم ما يكون ببل  ن  لق .:  رضو اهلل ع،هما  باا ابن عباا

 علا علم بد سب  ع،د،.وباا    يضًا   : 

 .(3)ا    يضًا   : يريد افمر الذي سب  ل  يف  م الكيا +وبا

 .73[ سورة افسعام: و َلَو ُرد وا َلع اُدوا ل م ا ُسُهوا ع َ،ُ   :  تعا    بول   1

فهذا إضالا سانئ عن علم اهلل الساب  يف عبد،  س  ال ي لح للهددى  وال يليد    

دا، وتوفيق  كما هو  علدم حيدث   ب   و ن حمل  هري بابل ل ؛ فاهلل  علم حيث يضع ه

 .(1)جيعل رسالي 

                                                           

 .54هذا القوا جملاهد بن جرب. اسظر نفاء العليل ص  (4)

 .54نفاء العليل صهذا القوا لقيادة بن دعامة السدوسو. اسظر   (7)

 .57( اسظر نفاء العليل ص3)

 .56اسظر نفاء العليل ص   (1)
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 واآليات يف هذا املع،ا كثرية جدًا  وم،ها:

و ع َ،د ُ، م َفات ُح اْله َيدب  ال ي َعَلُمه دا ِإالذ ُهدو  و ي َعَلدُم م دا ف دو اْلب درِّ          تعا    :  بول 

َة ف دو ظ ل م دات  اَفَرِض و ال ر ْطدَب    و اْلب َحِر و م ا ت َسق ط  م َن و ر َبَة ِإالذ ي َعَلُمه دا و ال ح بَّد  

 .61[ سورة افسعام : و ال ي اب ٍس ِإالذ ف و ك ي اَ  ُمب نٍي

 .12[ سورة اليوبة: َلَو خ ر ُجوا ف يك َم م ا ز اُدوك َم ِإالذ خ ب ااًلوبول    تعا    : 

َم و َلدَو َ َسدم ع ُهَم َلي و لذدوا    و َلَو ع ل م  اللذُ  ف يِهَم خ َيدرًا َفَسدم ع هُ  وبول    تعا    : 

 .37[ سورة افسفاا: و ُهَم ُمَعِرُضون 

 و ما من الس،ة فمن هلللك ما يلو:

ُسدئل  : روى البخاري يف لحيح  عن ابن عباا   رضو اهلل ع،هما   بداا   4

 .(4)+ اهلل  علم مبا كاسوا عاملني: =فقاا  املشركني  والدعن " ال،يب

=اهلل : مع،دا بولد    (7)حلدديث: =بداا ابدن بييبدة    يف ندرَ ا × باا ابن ح؛ر 

 علم مبا كاسوا عاملني+:  ي لو  بقاهم؛ فال ،كموا عليهم بشدوء  وبداا هدري،:    

 ي علم  سهم ال يعملون نيئًا  وال يرجعون فيعملدون   و َ َخب در  بعلدم ندوء لدو      

 .(3)وجد كيف يكون مثل بول   و َلَو ُرد وا َلع اُدوا[

                                                           

 (. 5612( البخاري )4)

( هو  بو حممد عبداهلل بن مسلم بن بييبة الدسيوري  خ يب  هل الس،ة  من  ئمة العلم وافد   7)

ومدن كيبد :   هد  725إليها  وتويف ببهداد س،ة  ومن امل ،فني املكثرين  ولو بضاء الدسيور مدة  فُ،سب

تأويل قيلف احلديث  وتأويل مشكل القرآن  و د  الكاتب  والشعر والشعراء  وعيدون افخبدار    

 .1/432  وافعالم 4/764اسظر وفيات افعيان  واملعارف.

 .3/712فيح الباري   (3)
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 . (4)+كم من سفس إال وبد ُعلم م،زهلا من اجل،ة وال،ارما م،: =باا "  7

وهو االميان بأن اهلل كيب ما سب  ب  علمد  مدن مقدادير     :الكيابة: املرتبة الثاسية

 .اخلالئ  إ  يوم القيامة يف اللوَ ا فوظ

ومجيع  هل السد،ة واحلدديث علدا  ن كدل       واليابعون  وبد  مجع ال حابة

  الديت هدو اللدوَ ا فدوظ      (7)و مكيدو  يف  م الكيدا   كائن إ  يوم القيامة فهد 

 . والكيا  املبني  واالمام املبني  والذكر

 م،ها: وافدلة علا هذ، املرتبة كثرية من الكيا  والس،ة

َ َلَم ت َعَلَم َ نَّ اللذ   ي َعَلُم م دا ف دو السَّدم اء  و اَفَرِض ِإنَّ هلل ل دَك     :  باا   تعا     4

 .20: سورة احلج[ نَّ هلل ل َك ع َلا اللذ   ي س رٌيف و ك ي اَ  ِإ

كمدا   فما كيب  اهلل   عز وجل   و ثبي  ع،د، كان يف علم  ببل  ن يكيب   ثم كيب 

 .(3)كما كيب    عز وجل   د ج يف علم   ثم ُو

 .47 يسسورة [ و ك لَّ ن َوَء  َح  َي، اُ، ف و ِإم اٍم ُمب نٍي :  تعا  وباا  7

 نوء+  ي من افعماا وال،يات وهريها. بول : =وكل

= ح ي،ا، يف إمام مبني+  ي يف كيا  هو  م الكيا   وإلي  مرجع الكيب اليت 

 .(1) تكون بأيدي املالئكة  وهو اللوَ ا فوظ

                                                           

 (. 7512 خرج  مسلم ) (4)

 . 31( اسظر نفاء العليل ص7)

 .21( اسظر نفاء العليل ص3)

  وتفسدري السدعدي   تيسدري الكدريم الدرمحن يف تفسدري كدالم امل،دان           35اسظر ندفاء العليدل ص   (1)

5/332. 
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 .64:سورة اليوبة[ ب َل َلَن ُي  يب ، ا ِإالذ م ا َكي ب  اللذُ  َل، ا:  وباا  3

 .(4) اللوَ ا فوظ  ي ما بدر، اهلل  و جرا، يف

و اْكُيدَب َل، دا ف دو ه دذ ،      :  باا   سبحاس    عن موسا   علي  السالم   دعاء،و  1

 .465: سورة افعراف[ الد َسي ا ح س ، ًة

 .(7)  ي من علم سافع  ورزف واسع  وعمل لاحل

َبداا   :  عن حماجة موسا   علي  ال دالة والسدالم   لفرعدون     تعا   وباا  6

[ َباا  ع ْلُمه ا ع َ،دد  ر بِّدو ف دو ك ي داَ  ال ي ض دل  ر بِّدو و ال ي ،س دا        اُا اْلق ُروِن اف وَلاَفم ا ب 

 .67 64:سورة ط 

من خري وندر  وكيبد  يف كيابد   وهدو اللدوَ ا فدوظ          ي بد  ح ا  عماهلم

 .(3)   م،هامو حاط ب  علمًا وُخَبرًا؛ فال يضل عن نوء م،ها  وال ي،سا ما عل

و َلَقَد َكي َب، ا ف و الزَُّبوِر م َن ب َعدد  الدذِّْكِر َ نَّ اَفَرض  ي ِرُثه دا    باا   عز وجل  :    و5

 .406:سورة افسبياء[ ع ب اد ي ال َّال ُحون 

زبور  واملدراد: الكيدب امل،زلدة كداليوراة وحنوهدا =مدن بعدد        امل ي كيب،ا يف الكيا  

كيب،ددا يف الكيددا  السدداب   وهددو اللددوَ الددذكر+  ي كيب،ددا، يف الكيددب امل،زلددة بعدددما 

 .(1)ا فوظ  و م الكيا  الذي توافق  مجيع اليقادير امليأخرة ع، 

                                                           
 .3/715اسظر تفسري السعدي   (4)

 .3/13  وتفسري السعدي 7/305اسظر فيح القدير   (7)

 .6/453اسظر تفسري السعدي   (3)

ر للسديوطو  ط دار الكيدب العلميدة      والددر امل،ثدور يف اليفسدري املدأثو    31اسظر ندفاء العليدل ص    (1)

 .752 6/755  وتفسري السعدي 543 1/544
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َلَوال ك ي اٌ  م َن اللذ   س دب    َلم سَّدك َم ف يم دا َ خ دَذُتَم ع دذ اٌ         وباا   تعا   :  2

 .53:سورة افسفاا[ ع ظ يٌم

له،ائم  و ن اهلل بد رفدع عد،كم      ي سب  ب  القضاء والقدر  س  بد  حل لكم ا

 .(4) ييها افمة   العذا  =ملسكم فيما  خذمت عذا  عظيم+

 و ما الس،ة فمن هلللك ما يلو:

روى مسددلم يف لددحيح  عددن عبددداهلل بددن عمددرو بددن العدداص   رضددو اهلل   4

كيدب اهلل مقدادير اخلالئد  ببدل  ن     : =يقدوا  " اعت رسوا اهلل: ع،هما   باا

 . (7)+ وعرن  علا املاء: باا  رض قمسني  لف س،ة ل  السموات واف

:=باا العلماء: املراد ،ديد وبت الكيابة يف اللوَ ا فوظ  و ×باا ال،ووي 

 ال  لل اليقدير؛ فإن هلللك  زلو ال  وا ل +. هري،

 .(3)وبول : =وعرن  علا املاء+  ي ببل خل  السماوات وافرض واهلل  علم+

ما من سفدس م،فوسدة إال وبدد كيدب اهلل     كم من  حد ما م،: =باا ال،يب "  7

 . (1)+ إال وبد كيبت نقية  و سعيدة  مكاسها من اجل،ة  و ال،ار

وبدرتد     وهذ، املرتبة تقيضو االميان مبشيئة اهلل ال،افذة :املشيئة: املرتبة الثالثة

  وال سددكون  و سد  ال حركدة    ومدا و يشدأ و يكدن     فمدا نداء كدان     الشداملة 

                                                           

 .414 7/410اسظر تفسري السعدي   (4)

 (. 7563( مسلم )7)

 .45/703لحيح مسلم بشرَ ال،ووي   (3)

 (. 7512( ومسلم )2667و  5742و  1115و  1116و  4357روا، البخاري ) (1)



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 20

 . وال إضالا إال مبشيئي   ايةوال هد

ومجيدع    وهذ، املرتبة بد دا عليها إمجداع الرسدل مدن  وهلدم إ  آخدرهم     = 

و دلدة العقدل     والف درة الديت ف در اهلل عليهدا خلقد        الكيب امل،زلة مدن ع،دد اهلل  

 . (4)+ والبيان

 :م،ها  دًا من الكيا  والس،ةوال، وص الدالة علا هذا افلل كثرية ج

 .53: سورة الق ص[ و ر ب َك ي َخل ُ  م ا ي ش اُء و ي َخي اُر:    تعا    بول   4

يف هذ، اآلية دليل علا عموم خلق    تعا    لسائر املخلوبات  وسفوهلل مشيئي  

جبميددع الربيددات  واسفددراد،   عددز وجددل   باخييددار مددن  يددار، و ي دد  مددن         

س لدد  مدن افمددر  افندخاص  وافوامدر  وافزمددان  وافمداكن  و ن  حدددًا لدي    

 .(7)واالخييار نوء

سدورة  [ و م دا ت ش داُءون  ِإالذ َ َن ي ش داء  اللذدُ  ر    اْلع داَلم ني      :    تعدا     بول   7

 .71:اليكوير

[ ِإالذ َ َن ي ش اء  اللذد ُ   و ال ت ق وَلنَّ ل ش َوَء ِإسِّو َفاع ٌل هلل ل َك َهدًا:    تعا    بول   3

 .71 73: سورة الكهف

و َلَو َ سَّ، ا س زَّْل، دا ِإَلدَيِهَم اْلم الئ َكدَة و َكلذم ُهدَم اْلم دَوت ا و ح ش دَرس ا       :    تعا    بول   1

 .444:سورة افسعام[ اهلل ع َلَيِهَم ك لَّ ن َوَء ب ُباًل م ا َكاُسوا ل ُيَمم ُ،وا ِإالذ َ َن ي ش اء 

                                                           

 . 17نفاء العليل ص (4)

 .5/67  وتفسري السعدي 55العليل ص اسظر نفاء (7)
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ْلُ  و م ددَن ي ش ددْأ ي َ؛ع ْلددُ  ع َلددا ل ددر اَط م ددَن ي ش ددْأ اللذددُ  ُيَضددل :    تعددا    بولدد   6

 .31: افسعام[ ُمَسي ق يٍم

 ومن افدلة من الس،ة ما يلو:

إن بلو  بين آدم كلها بني إلبعني من  لابع الدرمحن كقلدب   : =باا "  4

 .(4)+ُي  رِّف  حيث يشاء دواح

بدداا: كددان رسددوا اهلل " إهللا جدداء،   ÷   وعددن  بددو موسددا افنددعري   7

 و طلبت إلي  حاجة   باا: =انفعوا تمجروا  ويقضو اهلل علدا لسدان   السائل  

 .(7)سبي  ما ناء+ 

  ومددا سدديكون  وبدرتدد  الشدداملة جييمعددان فيمددا كددان   ومشدديئة اهلل ال،افددذة

فمدا نداء اهلل كوسد  فهدو كدائن بقدرتد  ال         وال هو كدائن   ويفرتبان فيما و يكن

 .ال لعدم بدرت  علي   مشيئي  ل  ملعد؛ وما و يشأ كوس  فإس  ال يكون  حمالة

[ و َلددَو ن دداء  اللذددُ  م ددا اْبي ي ل ددوا و َلك ددنَّ اللذدد   ي ْفع ددُل م ددا ُيِريدددُ   :  بدداا   تعددا   

 .763:البقرة

 .ولكن لعدم مشيئي  هلللك  فعدم ابيياهلم ليس لعدم بدرة اهلل

: سدورة افسعدام  [ ْلُهدد ى و َلَو ن اء  اللذُ  َل؛ م ع ُهَم ع َلا ا:  ومثل  بول   تعا  

و َلدَو  :  وبول   402: سورة افسعام[ و َلَو ن اء  اللذُ  م ا َ َنر ك وا:  وبول   36

                                                           

 (7566( روا، مسلم )4)

 (7572(  ومسلم )2125روا، البخاري ) (7)



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 22

 . (4)11:سورة يوسس[ ن اء  ر ب َك آلم ن  م َن ف و اَفَرِض ك لُُّهَم ج م يعًا

بة وهذ، املرتبة تقيضو االميان بأن مجيع الكائ،ات قلو :اخلل : املرتبة الرابعة

وبدأن كدل مدن سدوى اهلل قلدوف ُمَوج دٌد مدن          وحركاتها  ولفاتها  هلل بذواتها

 . كائن بعد  ن و يكن  العدم

يهم علد  و مجدع عليهدا الرسدل       وهذ، املرتبة دلت عليهدا الكيدب السدماوية   

وافدلدة    (7)والعقدوا السدليمة    واتفقت عليها الف ر القوميدة    ال الة والسالم

 :ما يلو م،ها   تكاد ، رعلا هذ، املرتبة ال

 . 57: سورة الزمر[ اللذُ  خ ال ُ  ك لِّ ن َوَء:  بول    تعا     4

و اَفَرض  و ج ع ددل   اْلح َمددُد ل لذدد   الذددذ ي خ َلدد   السَّددم و ات :    تعددا    بولدد و  7

 .4 :سورة افسعام[ الظُّل م ات  و ال، ور 

اْلم ددَوت  و اْلح ي دداَة ل ي َبل ددو ك َم َ ي ك ددَم َ َحس ددُن  الذددذ ي خ َلدد  :    تعددا    بولدد و  3

 . 7 :امللك[ ع م اًل

ي دا َ ي ه دا ال،َّداُا اتَّق دوا ر بَّك دَم الذدذ ي خ َلَقك دَم م دَن س ْفدٍس          :    تعا    بول و  1

 . 4: سورة ال،ساء[ و اح د َة و خ َل   م َ،ه ا ز َوج ه ا و ب ثَّ م َ،ُهم ا ِرج ااًل َكث ريًا و س س اًء

و ُهو  الذذ ي خ َل   اللذَيل  و ال،َّه ار  و الشََّمس  و اْلَقم ر  ك دلٌّ ف دو   :   تعا   بول و  6

 . 33: سورة افسبياء[ َفَلَك ي َسب ُحون 

                                                           

 .401 12  ونفاء العليل ص7/401( اسظر كيا  ال فدية  البن تيمية 4)

 . 403( اسظر نفاء العليل ص7)
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ه ددَل م ددَن خ ددال ٍ  َهَيددُر اللذدد   ي ددَرُزب ك َم م ددَن السَّددم اء       :   سددبحاس   وبولدد   5

 .3: طرسورة فا[ و اَفَرِض

 ومن افدلة من الس،ة ما يلو:

: باا ال،يب ": باا÷  خرج البخاري يف خل   فعاا العباد عن حذيفة   4

 .(4)+ إن اهلل ي ،ع كل لاسع ول،عي =

بداا: ال  بدوا لكدم إال كمدا كدان رسدوا اهلل "       ÷   وعن زيد بن  ربدم  7

والبخدل   يقوا  كان يقوا: =اللهم إسو  عوهلل بك من الع؛ز والكسدل  واجلدنب   

ها   ست اواهلرم وعذا  القرب  اللهم آت سفسو تقواها  وزك ها  ست خري من زكذ

 .(7)وليها وموالها+

فالفاعل هدو   والشاهد من هلللك بول  " =اللهم آت سفسو تقواها  وزك ها...+

 .م،  هلللك ُيْ َلباهلل   تعا    فهو الذي 

وية إ  املهرية: اكيب إلدو مدا     عن ورَّاد مو  املهرية بن نعبة باا: كيب معا3

اعت ال،يب " يقوا خلف ال الة  فأملا علوَّ املهرية  باا: اعدت الد،يب   

" يقوا خلف ال الة: =ال إل  إال اهلل وحدد، ال ندريك لد   اللدهم ال مداسع ملدا       

 .(3) ع يت  وال مع و ملا م،عت  وال ي،فع هللا اجلد م،ك اجلد+

ملدا م،عدت+    اسع ملدا  ع يدت  وال مع دو    والشاهد من هلللك بول : =اللهم ال مد 

                                                           

 .76( خل   فعاا العباد للبخاري ص4)

 (7277( روا، مسلم )7)

 (5546روا، البخاري ) (3)
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فاملع و واملاسع هو اهلل   تعا    فهو الفاعل لذلك  وهذا يدا علدا  نَّ اخلدال  هدو    

 .(4)اهلل   عز وجل  

 مسألة خل   فعاا العباد:

 فعدداا العبدداد داخلددة يف عمددوم خلقدد    تعددا    وال  رجهددا نددوء مددن عمددوم   

  وإمنا  فردت ه،دا لوبدوع   57[ سورة الزمر: لِّ ن َوَءاللذُ  خ ال ُ  ك بول  تعا   :  

 اللبس فيها. 

 فعاا العباد كلذها من ال اعات  واملعالو   ن  وخاللة القوا يف هذ، املسألة:

داخلٌة يف خل  اهلل  وبضائ   وبددر،؛ فقدد علدم اهلل   عدز وجدل   مدا سديخلق  يف        

فدوظ  وخلقهدم اهلل كمدا    عباد،  وعلم ما هم فداعلون  وكيدب هلللدك يف اللدوَ ا     

ناء  ومضا فيهم بدر،  فعملوا علا ال،حدو الدذي نداء، فديهم  وهددى اهلل مدن       

ويسدرهم    كيب هلم السعادة  و ضل من كيب عليهم الشقاوة  وعلم  هدل اجل،دة  

 لعمل  هلها  وعلم  هل ال،ار ويسرهم لعمل  هلها. 

مدن العبداد فعداًل وكسدبًا       فأفعاا العباد هو من اهلل خلقًا وإجيادًا وتقديرًا  وهدو 

فاهلل هو اخلدال  ففعداهلم  وهدم الفداعلون هلدا  ف،دممن جبميدع س دوص الكيدا           

والسدد،ة الدالددة علددا مشددوا خلدد  اهلل  وبدرتدد  علددا كددل نددوء مددن افعمدداا      

وافولاف  كما سممن ب، وص الكيا  والس،ة الدالة علا  ن العباد هم الفاعلون 

 . (7)اتف   هل الس،ة واجلماعةحقيقًة للخري والشر  وعلا هذا 

                                                           
 .30( اسظر =القضاء والقدر+ د. عبدالرمحن ا مود ص4)

  430 402  واالباسددة لألنددعري ص460 4/412اسظددر املسددائل والرسددائل  لإلمددام  محددد بددن ح،بددل  (7)

   واالخدديالف يف اللفددظ والددرد علددا اجلهميددة واملشددبهة  البددن بييبددة  33  23  26ورسددالة الثهددر لألنددعري ص 

= 
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وال، وص اليت مرت ب،ا يف املرتبة الرابعة من مراتب القدر تددا علدا هلللدك     

و اللذدُ  خ َلَقك دَم   وه،اك  دلة  لرَ يف الداللة علا هذ، املسألة كقول    تعا   :  

 . 15[ سورة ال افات: و م ا ت َعم ل ون 

 ان: باا املفسرون: يف مع،ا  ما[ يف اآلية وجه

  ن تكون مبع،ا امل در؛ فيكون املع،ا: واهلل خلقكم وعملكم.   حدهما:= 

مبع،دا الدذي؛ فيكدون املع،دا  واهلل خلقكدم وخلد  الدذي تعملوسد           والثاسو:

 بأيديكم من افل،ام. 

 . (4)ويف هذ، اآلية دليل علا  ن  فعاا العباد قلوبة هلل+

،يهو احلديث يف هذا املبحث عن وبعد بيان احل  يف مسألة خل   فعاا العباد ي

 اليت ال ييم االميان بالقدر إال بها. مراتب القدر افربع 

                                                           
  والفرف بني الفدرف للبهددادي   730 721و لحا  احلديث لإلمام ال ابوسو ص عقيدة السلفو  73 74ص =

  300 711  والدددرة فيمددا جيددب اعيقدداد، البددن حددزم ص   432 431  و لددوا الدددين للبهدددادي ص 446ص

  ودرء تعدارض العقدل   132  وال،بوات البدن تيميدة ص  74واسظر ملعة االعيقاد البن بدام    23واالعيقاد للبيهقو 

  ونددرَ 410 403  ونددفاء العليددل ص471  473  3/447  7/713  وم،هدداج السدد،ة 35 4/36وال،قددل 

  والقضداء  3/56  واسظر اجملموعة الكاملة ململفات الشيخ ابن سدعدي  7/436ب يدة ابن القيم ال،وسية البن عيسا 

بدن  ايقدًا  لسدعود     واسظر كيا  القاضو  بو يعلا وكيا  مسائل االميان  دراسدة و،ق 32والقدر  لعمر افنقر ص

  ومعدارج القبدوا   64 60  واسظدر العقيددة الواسد ية بيعليد  الشديخ ابدن مداسع ص       11 13عبدالعزيز اخللف  ص

  وملعدة االعيقداد بشدرَ ابدن عثديمني      51 54  واليعليقدات علدا ملعدة االعيقداد للشديخ ابدن جدربين        710 7/733

 .  16ص

  وتفسري القدرآن العظديم   47/26ان  البن جرير ال ربي   واسظر جامع البي2/20( زاد املسري البن اجلوزي 4)

 .442 446  ونفاء العليل ص75  واسظر خل   فعاا العباد للبخاري ص1/46البن كثري 
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 ثاسواملبحث ال

 (4)أقسام التدقمير
 

 بسدام  وهدو    مخسةميكن تقسيم اليقدير باعيبار سسبي  إ  اهلل   عز وجل   إ  

 كما يلو:

وكيابيد     علم  بهدا مبع،ا   وهو تقدير الر  جلميع الكائ،ات: اليقدير العام  4

 . وخلق  هلا  ومشيئي   هلا

َ َلَم ت َعَلَم َ نَّ اللذ   ي َعَلُم م دا  :  ويدا علا هذا ال،وع  دلة كثرية م،ها بول    تعا   

 . 20:سورة احلج[ ف و السَّم اء  و اَفَرِض ِإنَّ هلل ل َك ف و ك ي اَ  ِإنَّ هلل ل َك ع َلا اللذ   ي س رٌي

: بداا "ن عبداهلل بن عمرو   رضدو اهلل ع،همدا    ن الد،يب   ويف لحيح مسلم ع

  كيب اهلل مقادير اخلالئد  ببدل  ن  لد  السدموات وافرض قمسدني  لدف سد،ة       =

 . (7)+ وعرن  علا املاء: باا

وهو اليقدير الذي  خذ اهلل في  امليثاف علا مجيدع البشدر   : (3)اليقدير البشري  7

والذي بدر اهلل في   هل السدعادة و هدل     و نهدهم علا  سفسهم بذلك  بأس  ربهم

 .الشقاوة

                                                           

  وتعليدد  ااحددة الشدديخ ابددن بدداز علددا الواسدد ية  433 471اسظددر  عددالم السدد،ة امل،شددورة ص (4)

 .30 23ص

 (. 7563روا، مسلم: ) (7)

عن هذا اليقدير: =اليقددير البشدري داخدل يف اليقددير     × عبدالعزيز بن باز  ( يقوا ااحة الشيخ3)

 يف العقيدة الواس ية  و كثر  هل العلم فيما  علم+؟× العام؛ وهلذا  عرض ع،   بو العباا ابن تيمية 
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و ِإهلَل َ خ ذ  ر ب َك م َن ب ، و آد م  م َن ظ ُهدوِره َم هلُلرِّيَّدي ُهَم و َ َنده د ُهَم    :  باا   تعا   

،َّا ع دَن ه دذ ا   ع َلا َ سف س ِهَم َ َلَسُت ب ر بِّك َم َبال وا ب َلا ن ِهَدس ا َ َن ت ق ول وا ي َوم  اْلق ي ام ة  ِإسَّا ك 

 . 427: سورة افعراف[ َهاف ل ني 

َ ُتَبد    افعماا  م بدد ب ض دو    : فقاا " وعن هشام بن حكيم  ن رجاًل  تا ال،يب

ثدم  ندهدهم     إن اهلل  خذ هللريدة آدم مدن ظهدورهم   : =القضاء؟ باا رسوا اهلل "

فأهل ؛ ال،اروهمالء يف   همالء يف اجل،ة: ثم  فاض بهم يف كفي  فقاا  علا  سفسهم

 . (4)+ و هل ال،ار ميسرون لعمل  هل ال،ار  اجل،ة ميسرون لعمل  هل اجل،ة

وهو تقدير كل ما جيدري علدا العبدد يف حياتد  إ  سهايدة      : اليقدير العمري  3

 .  و سعادت   وكيابة  نقاوت    جل 

بدن مسدعود   اوبد دا علا هلللك حديث ال ادف امل دوف يف ال دحيحني عدن   

ثم يكدون علقدة مثدل       حدكم جيمع خلق  يف ب ن  م   ربعني يومًا إن: =مرفوعًا

َ     ثم يرسل امَلَلك  ثم يكون مضهة مثل هلللك  هلللك ويدممر    فيد،فخ فيد  الدرو

 . (7)+  و سعيٌد ونقوٌّ وعمل    و جل   بكيب رزب  :بأربع كلمات

:  ويدا علي  بول   تعا   وهلللك يف ليلة القدر من كل س،ة: اليقدير الس،وي 1

ت ، ددزَُّا اْلم الئ َكددة  :  وبولدد   1: سددورة الدددخان[ ف يه ددا ُيْفددر ُف ك ددل  َ َمددٍر ح ك دديٍم 

                                                           

  وبداا افلبداسو:   4/23 خرج  ابن  بو عالم يف كيا  الس،ة بيحقي  الشديخ افلبداسو    (4)

وباا:  خرج  ابدن  بدو    3/501رجال  كلهم ثقات  والسيوطو يف الدر امل،ثور =إس،اد، لحيح و

 جرير والبزار وال رباسو واآلجري يف الشريعة  وابن مردوي  والبيهقو يف افااء وال فات+. 

 (. 25(  وابن ماج  )7513(  ومسلم )2161و  5611و  3337و  3703( روا، البخاري)7)



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 21

َُ ف يه دا ب ددِإهلَلِن ر بِِّهدَم م ددَن ك دلِّ َ َمددرٍ     سددورة [ س دالٌم ه ددو  ح يَّدا م ْ َلددِع اْلَفَ؛درِ     و الدر و

 . 5 1:القدر

وعدز    وت وحيداة يكيب فيها    ي هذ، الليلة   ما حيددث يف السد،ة مدن مد    : بيل

 . وحيج فالن  حيج فالن: حيا احل؛اج ُيقاا  ورزف وم ر  وهللا

 . (7)(4)بن جبرياوكذا احلسن وسعيد   وابن عباا  ُروي هذا عن ابن عمر

سدورة  [ ك لَّ ي َوٍم ُهو  ف و ن دْأنٍ :  ويدا علي  بول    تعا   : اليقدير اليومو 6

 . 71: الرمحن

وُيهدين    وُيع دو ومي،دع    ويرفع و ف   زَّ وُيذ انأس   ن ُيع : بيل يف تفسريها

 .(3)إ  هري هلللك  وُيميت وُيحيو  وُيضح َك وُيبكو  وُيفقر

                                                           

م االمام اليابعو احلافظ املقرل  بو حممد وُيقاا:  بو عبداهلل افسدي ( هو سعيد بن جبري بن هشا4)

الواليب بالوالء  الكويف   حد افعالم  روى عن بع  ال حابة كابن عباا و بو هريرة و بو سعيد وعائشة 

ري   رضو اهلل ع،هم   بر  القرآن علا ابن عباا وحدَّث ع،   بو لاحل السمَّان وع اء ابن السائب والزه

وخل  كثري  كان فقيهًا عابدًا فاضاًل ورعًا وكان ال يدع  حدًا يهيا  ع،د،  وكان حيرم يف كل س،ة مرتني مرًة 

 .1/743س،ة. اسظر سري  عالم ال،بالء 11هد  وعمر، 16للحج ومرًة للعمرة  بيل  احل؛اج س،ة 

  وفيح القدير 1/410ثري   وتفسري القرآن العظيم البن ك2/333( اسظر زاد املسري البن اجلوزي 7)

 .433 471  واسظر  عالم الس،ة امل،شورة ص1/627للشوكاسو 

 . 6/435  وفيح القدير 1/726  وتفسري القرآن العظيم 3/441( اسظر زاد املسري 3)
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 ثالثالاملبحث 

 
 

 ت،قسم االرادة الرباسية إ  بسمني: 

وهددو مرادفددة للمشدديئة  وهددذ، االرادة ال  ددرج عددن إرادة كوسيددة بدريددة:  4

االرادة الكوسيددة سددواء؛ فال اعددات   مرادهددا نددوء؛ فالكددافر واملسددلم ،ددت هددذ،

 واملعالو  كلها مبشيئة الر   وإرادت . 

سدورة  [ و ِإهلل ا َ ر اد  اللذُ  ب َقَوٍم ُسدوءًا َفدال م در دَّ َلد ُ    ومن  مثليها بول    تعا   :  

ََ ل َدر ُ، ل إِلَسدالِم و م دنَ    وبول :  44: الرعد ُيدِرَد   َفم َن ُيِرَد اللذُ  َ َن ي هد ي ُ  ي َشر 

سددورة [ َ َن ُيض ددلذُ  ي َ؛ع ددَل ل ددَدر ُ، ض دديِّقًا ح ر جددًا َكَأسَّم ددا ي  َّددعَُّد ف ددو السَّددم اء         

 . 476:افسعام

 وتيضمن حمبة الرّ   ورضا،. إرادة نرعية دي،ية:  7

[ ُيِريُد اللذدُ  ب ك دَم اْلُيَسدر  و ال ُيِريدُد ب ك دَم اْلُعَسدر       ومن  مثليها بول    تعا   :  

سدددورة [ و اللذدددُ  ُيِريدددُد َ َن ي ُيدددو   ع َلدددَيك مَ   وبولددد :  436: سدددورة البقدددرة

م ددا ُيِريددُد اللذددُ  ل ي َ؛ع ددل  ع َلددَيك َم م ددَن ح ددر ٍج و َلك ددَن ُيِريددُد    وبولدد :  72:ال،سدداء

 . (4)5: سورة املائدة[ ل ُيَ هِّر ك َم

                                                           

  واسظر تعلي  الشيخ ابن باز 4/133  واالسيقامة 462 3/465( اسظر م،هاج الس،ة ال،بوية 4)

 . 14علا الواس ية ص

 اإلرادة الرباني 
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لشرعية فروف ُتميدز كدلَّ   : بني االرادة الكوسية واالرادة ا(4)الفرف بني االرادتني

 واحدة م،هما عن افخرى  ومن تلك الفروف ما يلو: 

 االرادة الكوسية بد حيبها اهلل ويرضاها  وبد ال حيبها وال يرضاها.   4

 ما الشرعية فيحبها اهلل ويرضاها؛ فالكوسية مرادفدة للمشديئة  والشدرعية مرادفدة     

 للمحبة. 

هريهددا كخلدد  إبلدديس مددثاًل  وسددائر   االرادة الكوسيددة بددد تكددون مق ددودة ل   7

 الشرور؛ ليح ل بسببها حماّ  كثرية  كاليوبة  واجملاهدة  واالسيهفار. 

 ما الشرعية فمق ودة لدذاتها؛ فداهلل  راد ال اعدة و حبهدا  وندرعها  ورضديها       

 لذاتها. 

االرادة الكوسية البد من وبوعها؛ فاهلل إهللا ناء نيئًا وبع والبد  كإحياء  حدد    3

 ماتي    و هري هلللك.  و إ

 ما الشرعية كاالسالم   مثاًل   فال يلزم وبوعها  فقد تقع وبد ال تقع  ولو كان 

 البد من وبوعها فلبح ال،اا كلهم مسلمني. 

 االرادة الكوسية ميعلقة بربوبية اهلل وخلق    ما الشرعية فميعلقة بألوهيي  ونرع .   1

الددذي  دى ال ددالة   مددثاًل   مجددع  االرادتددان جتيمعددان يف حدد  امل يددع  ف   6

                                                           

  واسظدر ندفاء   23  2/27و 141و 143و 6/350  433 3/430( اسظر م،هداج السد،ة ال،بويدة    4)

  وت،بي  هللوي افلبا  السدليمة عدن الوبدوع يف افلفداظ     753 4/751  ومدارج السالكني 662العليل ص

  ونرَ 14  وتعلي  الشيخ ابن باز علا الواس ية ص57 54املبيدعة الوخيمة  للشيخ ابن سحمان ص

  والقضاء والقدر لألنقر 13 17  ونرَ الواس ية للشيخ لاحل الفوزان ص400ية للهراا صالواس 

  .54 50  واليعليقات علا ملعة االعيقاد للشيخ عبداهلل بن جربين ص4057ص
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بي،هما؛ وهلللك فن ال الة حمبوبدة هلل  وبدد  مدر بهدا  ورضديها  و حبهدا  فهدو        

فهو كوسية من  ؛نرعية من هذا الوج   وكوسها وبعت داَّ علا  نَّ اهلل  رادها كوسًا

 هذا الوج ؛ فمن ه،ا اجيمعت االرادتان يف ح  امل يع. 

كافر  ومع دية العالدو  فكوسهدا وبعدت فهدذا      وت،فرد الكوسية يف مثل كفر ال

يدا  علا  ن اهلل ناءها؛ فس  ال يقدع ندوء إال مبشديئي   وكوسهدا هدري حمبوبدة وال       

 مرضية هلل دليل علا  سها كوسية ال نرعية. 

وت،فرد الشرعية يف مثل إميان الكافر  وطاعة العالو  فكوسها حمبوبة هلل فهدو  

اهلل بها وحمبي  هلا   هذا دليل علدا  سهدا ندرعية     نرعية  وكوسها و تقع   مع  مر

 فحسب؛ إهلل هو مرادة حمبوبة و تقع. 

االرادة الكوسية  عّم من جهة تعّلقهدا مبدا ال حيبد  اهلل وال يرضدا،  مدن الكفدر         5

 واملعالو  و خص من جهة  سها ال تيعل  مبثل إميان الكافر  وطاعة الفاس . 

علقها بكل مأمور ب   وابعًا كان  و هدري وابدع    واالرادة الشرعية  عم من جهة ت

 و خص من جهة  ن الوابع باالرادة الكوسية بد يكون هري مأمور ب . 

  فمن عرف الفدرف بي،همدا سدلم مدن ُندبهات كدثرية        هذ، فوارف بني االرادتني

زلذت بها  بدام  وضلذت بها  فهام  فمن سظر إ  افعماا ال ادرة عن العباد بهاتني 

 . (4)ي،ني كان ب ريًا  ومن سظر إ  الشرع دون القدر  و العكس كان  عورالع

 مناهللج فمور نرعية وكوسية: 

                                                           

 . 7/23( اسظر االسيقامة البن تيمية 4)
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كما  ن االرادة م،ها مدا هدو كدوسو بددري  وم،هدا مدا هدو ندرعو ديدين   فكدذلك           

الكيابة  وافمر  واالهللن  واجلعل  والكلمات  والبعث  واالرسداا  واليحدريم    

 ا  كل هذ، افمور م،ها ما هو نرعو وم،  ما هو كوسو. وااليياء  والكر،  وحنوه

[ َكي دب  اللذدُ  َفْهل دب نَّ َ س دا و ُرُسدل و     فمن  مثلة الكيابة الكوسية بولد    تعدا   :    

[ ك ي دب  ع َلدَيك َم ال ِّدي امُ     ومن  مثلة الكيابة الشدرعية بولد :    74: سورة اجملادلة

[ و م ا َ َمُرس ا ِإالذ و اح د ٌة َكَلَمٍح ب اْلب   درِ  :    وافمر الكوسو بول433: سورة البقرة

سدورة  [ ِإنَّ اللذد   ي دْأُمُر ب اْلع دَدِا و ااِلَحس دانِ      والشدرعو بولد :    60: سورة القمر

[ و م ا ُهَم ب ض ارِّين  ب    م َن َ ح َد ِإالذ ب دِإهلَلِن اللذد      واالهللن الكوسو بول :  10: ال،حل

[ اللذدُ  َ هلل ن  َلك دَم َ َم ع َلدا اللذد   ت ْفي دُرون        والشدرعو بولد :  آ  407: سورة البقدرة 

َ َم َلُهَم ُنر َكاُء ن ر ُعوا َلُهدَم م دَن الددِّيِن م دا َلدَم ي دْأهلل َن ب د          وبول :   61: سورة يوسس

َكدذ ل َك ي َ؛ع دُل اللذدُ  الدرَِّجس        واجلعل الكوسو بول :  74: سورة الشورى[ اللذُ 

م دا ج ع دل  اللذدُ  م دَن       والشدرعو:   476: سدورة افسعدام  [ َلا الذذ ين  ال ُيَمم ُ،ون ع 

ج ع دل  اللذدُ  اْلَكَعب دَة اْلب َيدت         مدا بولد :    403: سدورة املائددة  [ ب ح ري َة و ال س دائ ب ةَ 

  فهذا يي،اوا افمدرين  فدإن اهلل جعلدها كدذلك بقددر،      12: سورة املائدة[ اْلح ر ام 

 رع . وبش

ل َك ح قذدَت َكل م دة  ر بِّدَك ع َلدا     َكدذ  وكذلك الكلمات م،ها ما هو كدوسو كقولد :    

ح يَّدا    وم،ها الشرعو كقول :  33: سورة يوسس[ الذذ ين  َفس ق وا َ سَُّهَم ال ُيَمم ُ،ون 

تعددا   : لدد     واجيمددع ال،وعددان يف بو 5: سددورة اليوبددة [ ي َسددم ع  َكددالم  اللذدد    

   وكدذلك البعدث م،د  الكدوسو    47: سدورة اليحدريم  [ َت ب َكل م ات  ر بِّه دا و ل دََّب 

  والشددرعو كقولدد : 6: سددورة االسددراء[ ب ع َث، ددا ع َلددَيك َم ع ب ددادًا َل، ددا كقولدد :  
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ُهددو  الذددذ ي ب ع ددث  ف ددو   وبولدد :  743: سددورة البقددرة[ َفب ع ددث  اللذددُ  ال،َّب دديِّني  

و ُهو  الذدذ ي  وكذلك االرساا م،  الكوسو كقول :    7: سورة اجلمعة[ اف مِّيِّني 

 َ ُهدو  الذدذ ي َ َرس دل       وم،  الديين كقول :  62: سورة افعراف[ ُيَرس ُل الرِّي ا

ح رََّم، دا ع َلَيد       واليحريم الكوسو كقولد :  و 1: سورة ال ف[ ر ُسوَلُ  ب اْلُهد ى

م  ع َلدَيك َم ل دَيُد اْلب درِّ م دا     و ُحدرِّ   والشدرعو:   47: سورة الق دص [ اْلم ر اض ع 

و اللذُ  ُيَمت و ُمْلَكُ  م َن   وااليياء الكوسو كقول :  15: سورة املائدة[ ُدَمُيَم ُحُرمًا

سدورة  [ آت َي، اك َم ب ق دوَّةَ  ُخُذوا م ا  والديين كقول :  712: سورة البقرة[ ي ش اُء

  يشدمل  751: سدورة البقدرة  [ ي ش اُءُيَمت و اْلح ْكم َة م َن   وبول :  13: البقرة

 ال،وعني؛ فإس  يمتيهما  مرًا ودي،ًا وتوفيقًا وإهلامًا. 

و َلك دَن َكدِر،  اللذدُ     والكر،   كذلك   م،  ما هو كوسو كمدا يف بولد    تعدا   :     

ك دل     وم،  ما هو نرعو كما يف بول    تعدا   :   15: سورة اليوبة[ اَسب ع اث ُهَم

 . 33: سورة االسراء[ س يُِّئُ  ع َ،د  ر بَِّك م ْكُروهًا هلل ل َك َكان 
والفروف بني هذ، افمور   من جهة  ن م،ها مدا هدو ندرعو ديدين  وم،هدا مدا هدو        

 . (4)كوسو بدري   كالفروف بني االرادتني الكوسية القدرية  والشرعية الدي،ية

                                                           

 . 652 663( اسظر نفاء العليل لفحة 4)
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 الف ل الثالث

 

 
 

 :و،ي  متهيد وثالثة مباحث

 الثمرات االمياسية العقدية :املبحث افوا

 الثمرات افخالبية املبحث الثاسو:

 الثمرات ال،فسية املبحث الثالث:

 

 

 مي ن ب ل ض ء انل  رمثفنت نإل
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 متهيم
 

يثمر مثراَت جليلة  و خالبًا  علا الوج  ال حيح االميان بالقضاء والقدر

مجيلة  وعبودياَت مي،وعَة  يعود  ثرها علا الفرد واجلماعة يف الدسيا واآلخرة  

 ك من خالا املباحث اليالية  علمًا بأنَّ بعضها بريب من بع وسييضح هللل

 .(4)داخل يف بع 

                                                           

 423و 431 432ص  الفوائد البن القيم بالقضاء والقدر يفيف احلديث عن مثرات االميان  ( اسظر4)

  47 44اجلددامع ال ددحيح يف القدددر للشدديخ مقبددل بددن هددادي الددوداعو ص     و  707و700و411و

د. عمدر افندقر    والقضداء والقددر   4/32دروا وفياوى احلرم املكو للشيخ حممدابن عثديمني   وجمموعة

 .163 112ضاء والقدر د. عبد الرمحن ا مود ص  واالميان د. حممد سعيم ياسني والق447 401ص



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 82

 

 املبحث افوا

 الثمرات اإلمياني  العدقمي 
 

بالزيدادة  وعلدا    إميدان العبدد  تعدود علدا    عقديدة  لإلميان بالقدر مثدرات إمياسيدة  

 عقيدت  بالثبات  ومن هلللك:

ر ممدا تع بَّددسا اهلل بد   وكمداا     فاالميدان بالقدد   داء عبادة اهلل   عدز وجدل  :     4

املخلددوف يف ،قيقدد  العبوديددة لربدد   وكلمددا ازداد ،قيقددًا للعبوديددة ازداد كمال دد    

وعلت درجُي   وكان كل ما جيري علي  مما يكره  خريًا ل   وح ل ل  من جدرَّاء  

 . (4)هلللك االمياِن عبودياٌت كثرية  سيأتو هللكٌر لشوء م،ها

زعموا  ن ال،دور  خدالُ  اخلدرِي  والظلمدَة      (7)جملوافااخلالص من الشرك:   7

خالقة  الشرِّ  والقدرية بدالوا: إن اهلل و  لد   فعداا العبداد  بدل العبداد  لقدون        

  فعاهلم؛ فأثبيوا خال ق ني  مع اهلل   جل وعال  . 

عدز  در علدا الوجد  ال دحيح توحيدد هلل      وهذا الضَّالا نرٌك  واالميان بالقد 

 وجل  . 

املممن بالقدر يعلم  ن مجيع الكائ،دات وابعدة ،دت بهدر اهلل  حمكومدة      ثم إن 

بقدر،  وليس هلا من افمر نوء  فال متلك ل،فسها   فضاًل عن هريها   سفعدًا  و  

                                                           

 .40/425اسظر جمموع الفياوى  (4)

وسيأتو احلديث   4/733سظر امللل وال،حل للشهرسياسو اهم عبدة ال،ار والقائلون بافللني.  (7)

 .بحثع،هم يف مواضع ميعددة من هذا ال
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ضّرًا  كما يعلم علم اليقني بأن  زمَّة افمور بيد اهلل؛ فهو املع و ملن نداء  املداسع   

 كم .  ملن ناء  ال رادَّ لقضائ   وال معقب حل

وهذا يبعث  إ  إفراد اهلل بالعبادة وحد، دون من سدوا،  فدال ييقدر  لهدري اهلل      

 وال ييمسح بأتربة القبور وعيبات ال احلني. 

فداملممن بالقددر علدا الوجد  ال دحيح      ح وا اهلدايدة وزيدادة االميدان:      3

قددر  ييحق  توحيد،  ويزيد إمياس   ويسري علا ُهدى من رب ؛ هلللك  ن االميان بال

و الذذ ين  اَهي دد َوا ز اد ُهدَم ُهدًدى و آت داُهَم     من االهيداء  واهلل   عز وجل   يقوا:  

 . 42: سورة حممد[ ت ْقواُهَم

[ م ا َ ل ا   م َن ُم  ديب َة ِإالذ ب دِإهلَلِن اللذد   و م دَن ُيدَمم َن ب اللذد   ي َهدد  َبْلب د ُ        ويقوا:  

 . 44: سورة اليهابن

 هذ، اآلية: =هو الرجل ت يب  امل يبة  فيعلم  سهدا مدن   يف×  (4)باا علقمة

 . (7)ب ب ِل اهلل   تعا    فيسل م ويرضا+ 

فاالميددان بالقدددر حيمددل لدداحب  علددا االخددالص  فيكددون   االخددالص:   1

الباعث ل  يف مجيع  عمال  اميثاا  مر اهلل؛ هلللك  ن املممن بالقددر يعلدم  ن افمدر    

و ن ما ناء، اهلل كدان  ومدا و يشدأ، و يكدن  ال راد      مر اهلل  و ن امللك ملك   

                                                           
عو الكويف  روى عن عمر وعثمان وعلو هو اليابعو اجلليل علقمة بن بيس بن عبداهلل  بو ن بل ال،خ (4)

وابن مسعود وحذيفة و بو الدرداء وهريهم  وكان مقدمًا يف الفق  واحلديث  مات س،ة اث،ني وسبعني  ول  

 .716 41/710تسعون س،ة. اسظر تأريخ مدي،ة السالم 

 . 3/733( زاد املسري البن اجلوزي 7)
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لفضل   وال معقب حلكم   فيقود، هلللك إ  إخالص العمدل هلل  وت دفيي  مدن    

كل نائبة تشوب ؛ فن احلامدل علدا عددم االخدالص  و ب لذي د  مدراءاة  ال،داا   و        

طلب اليزي ن يف بلوبهم   و طلب مدحهم واهلر  من هللمهم   و طلدب  مدواهلم   

 و خدميهم  و حمبيهم   و حنو هلللك من الشدوائب والعلدل الديت جيمعهدا إرادة مدا      

 . (4)سوى اهلل يف العمل

فإهللا  يقن العبد  ن هذ، افمور  ال ُت،اا إال بيقدير اهلل   عدز وجدل   و ن ال،داا    

ليس هلم من افمر نوء يف  سفسهم وال يف هريهدم   و يعدد يبدالو بال،داا  وو     

ائهم بسددخط اهلل  في،قدداد إ  إيثددار احلدد  علددا اخللدد   وإ       ي َسددع  إ  إرضدد 

 االخالص واليفريد  بعيدًا عن كل رياء وت،ديد. 

ومن ه،ا ي،اا فضيلة االخالص و كرم بها من فضيلة؛ فاالخالص يرفدع ندأن   

افعماا حيا تكون مرابو  للفدالَ  وهدو الدذي حيمدل االسسدان علدا موالدلة        

عزم الرجل مياسة  ويدربط علدا بلبد   فيمضدو      عمل اخلري  وهو الذي جيعل يف

 حيا يبلغ الهاية. 

فاليوكل علا اهلل هو ل ب  العبادة  وال ي ح اليوكدل  : ومتام  اليوكللحة   6

 وال يسيقيم إال ملن آمن بالقدر علا الوج  ال حيح. 

ولددذلك ال ي ددح اليوكددل وال  ÷:  (7)=بدداا ندديخ،ا×:  بدداا ابددن القدديم

                                                           

 . 7/13اسظر مدارج السالكني البن القيم  ( 4)

 ×.يعين ابن تيمية  (7)
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 من القدريدة ال،فداة القدائلني بأسد  يكدون يف ملكد  مدا ال        يي ور من فيلسوف  وال

يشاء  وال يسيقيم    يضًا   من اجلهمية ال،فاة ل فات الدر    جدل جاللد    وال    

 . (4)يسيقيم اليوكل إال من  هل االثبات+ 

واليوكددل يف لسددان الشددرع إمنددا يددراد بدد  توجدد  القلددب إ  اهلل حدداا العمددل     

 العيماد علي  وحد،؛ فذلك سر اليوكل وحقيقي . واسيمداد املعوسة م،   وا

  ويًا علا سراج اليوكل واليفوي . يعة  مرت العامل بأن يكون بلب  موالشر

والذي حيق  اليوكل هو القيدام بافسدبا  املدأمور بهدا؛ فمدن ع ذلدها و ي دحَّ        

 توكل . 

قوة  فإهللا توكل العبد علدا ربد   وسدلذم لد   وفدوض إليد   مدر،  مدد، اهلل بدال         

والعزمية  وال رب  ولرف ع،  اآلفات الديت هدو ُعَرض دة  اخييداِر العبدد ل،فسد         

و را، من حسن عوابب اخييدار، لد  مدا و يكدن لي دل إ  بعضد  مبدا  يدار، هدو          

 ل،فس .  

بلب  مدن اليقدديرات    وُيْفِرُغوهذا يرحي  من اففكار امليعبة يف  سواع االخييارات   

 . (7)  يف عقبة  وي،زا يف  خرىواليدبريات اليت ي عد م،

فاملممن بالقددر جتدد، دائمدًا علدا خدوف مدن اهلل  وعلدا        اخلوف من اهلل:   5

 حذر من سوء اخلامتة؛ إهلل ال يدري ما ُيفعل ب   وال يأمن مكر اهلل. 

                                                           

 . 7/743مدارج السالكني البن القيم  (4)

 .707 704اسظر الفوائد البن القيم ص  (7)
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ومن ه،ا يسيقل عمل   وال يهرت بد  مهمدا كدان؛ فدإن القلدو  بدني  لدبعني مدن         

 م علمها ع،د اهلل   عز وجل  . يء  واخلوات لابع الرمحن  يقلبها كيف يشا

 ": =فددواهلل إن  حدددكم  و الرجددل يعمددل بعمددل  هددل ال،ددار حيددا   بدداا الدد،يب

فيعمل بعمل  هل اجل،دة    ما يكون بي،  وبي،ها هري هللراع  و باع  فيسب  علي  الكيا 

 فيدخلها. 

و وإن الرجددل ليعمددل بعمددل  هددل اجل،ددة حيددا مددا يكددون بي،دد  وبي،هددا هددري هللراع  

 . (4)فيدخلها+  فيعمل بعمل  هل ال،ار  هللراعني  فيسب  علي  الكيا 

وباا ": =إن العبد ليعمل عمل  هل ال،ار وإس  من  هل اجل،دة  ويعمدل عمدل    

 . (7) هل اجل،ة وإس  من  هل ال،ار؛ وإمنا افعماا باخلواتيم+ 

  بدوي   فداملممن بالقددر ح س دُن الظدن بداهلل     بوة الرجاء وإحسان الظن بداهلل:    2

 الرجاء ب ؛ لعلم  بأن اهلل ال يقضو بضاًء إال وفي  متام العدا والرمحة واحلكمة. 

فال ييهم رب  فيما جيري  عليد  مدن  بضديي  و بددار،  وهلللدك يوجدب لد  اسديواء         

احلاالت ع،د،  ورضا، مبا  يار، ل  سيد،  كما يوجدب لد  اسيظدار الفدرج وترببد        

فإس  جيد يف  بالفرج؛  و الق ع  ا مع بوة الرجاءوهلللك  فف محل املشقة  والسيم

حشو البالء من ر َوَ الفرج وسسيم  وراحي  ما هدو مدن خفدو افل داف  ومدا هدو       

 . (3)فرج ُمع ؛َّل

                                                           

 (. 5611) روا، البخاري (4)

 (. 5502روا، البخاري ) (7)

 . 411 7/455( اسظر مدارج السالكني 3)
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إ  م،زلدة الرضدا  فمدن     ُل  ي َف  فاملممن بالقدر بد تسمو ب  احلااالرضا:   3

من سيدائج رضدا اهلل ع،د ؛    رضو عن اهلل رضو اهلل ع،   بل إن رضا العبد عن اهلل 

فهو حمفوف ب،وعني من رضا، عن عبد،: رضدًا ببلد   وجدب لد   ن يرضدا ع،د         

 ورضًا بعد، هو مثرة رضا، ع، . 

َ  اهلل افعظم  وج،َة ولذلك كان الرضا با    العابدين  وبدرةَ  الدسيا  ومسرتا

 . (4)عيون املشيابني

مدأل اهلل لددر، ه،دًا      =من مأل بلبد  مدن الرضدا بالقددر    ×:  باا ابن القيم

 و م،ًا  وب،اعًة  وفرَّغ بلب   بي   واالسابة إلي   واليوكل علي . 

ومن فات  حظ  من الرضا امديأل بلبد  بضدد هلللدك  وانديهل عمدا فيد  سدعادت          

 . (7)وفالح + 

 : ميا يبلغ العبد مقام الرضا؟(3)=وبيل ليحيا بن معاهلل 

ا يعامل ب  رب ؛ فيقوا: إن  ع يديين  فقاا: إهللا  بام سفس  علا  ربعة  لوا فيم

 . (1)ببلت  وإن م،عيين رضيت  وإن تركيين عبدت  وإن دعوتين  جبت+ 

                                                           

 . 7/427اسظر مدارج السالكني  (4)

 . 7/707( مدارج السالكني 7)

بن معاهلل  بو زكريا الرازي الواعظ  ل   بواا مشهورة يف الزهد والوعظ واحلكمة  مات يف ( هو حييا 3)

 سيسابور يوم االث،ني لست عشرة خلت من مجادى افو  س،ة مثان ومخسني ومائيني.

  ووفيات اآلعيان 43/46  وسري  عالم ال،بالء 340 45/305اسظر تأريخ مدي،ة السالم للبهدادي 

5/455. 

 . 7/427ج السالكني ( مدار1)
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وبدداا بعضددهم: =ارض عددن اهلل يف مجيددع مددا يفعلدد  بددك؛ فإسدد  مددا م،عددك إال 

ليع يددك  وال ابدديالك إال ليعافيددك  وال  مرضددك إال ليشددفيك  وال  ماتددك إال 

 . (4)ع،  طرفة عني  فيسقط من عي، +  ليحييك؛ فإياك  ن تفارف الرضا

ومما ي،بهو  ن ُيَعلم  س  ليس من نرط الرضا  ال حيس العبدد بدافو واملكدار،     

 . (7)ي ي س خََّ  علا احلكم  وال  بل  ال يعرتض 

 :  حد احلكماءباا 

 إجن نشالال  ت نلب الال   ْ الالف ب لف الال   

 

 عالالالال  نف قالالالال  فالالالال   نلف الالالالي  نملفنقالالالال      

  يالالالالالالالالالةا الالالالالالالالال    االالالالالالالالالة س فا الالالالالالالالالة بب 

 

 (3)ع ه نل  س ْ ه انلبت ال  س ناال    

ومع هذا فال خروج للعبد عما بدر علي   فلو رضو باخييار اهلل  لداب  القددر    

وهو حممود  مشدكور  مل دوف بد   وإال جدرى عليد  القددر وهدو مدذموم هدري          

 مل وف ب .  

وميا لح تفويض  ورضا، اكي،فد  يف املقددوِر الع دُف عليد   والل دف فيد         

 ني ع ف  ول ف ؛ فع ف  يقي  ما حيذر،  ول ف  ُيه وُِّن علي  ما بدر ل . في ري ب

فاملممن بالقدر يعلم  ن ما ب  من سعمة فهو من اهلل وحد،  و ن اهلل الشكر:  1

هو الدافع لكل مكرو، وسقمة  فيبعث  هلللك علا إفراد اهلل بالشكر؛ فإهللا سزا بد  مدا   

                                                           

 . 7/745( مدارج السالكني 4)

 ففي  كالم مف ل عن الرضا.  737 7/451( اسظر مدارج السالكني 7)

 . 32( افبيات البن سالر الدين الدمشقو. اسظر كياب  برد افكباد ع،د فقد افوالد ص3)
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ل  وإهللا سزا ب  ما يكره  ندكر اهلل علدا   حيب نكر اهلل علي ؛ إهلل هو امل،عم امليفض

ما بدَّر، علي   كظمًا للهيظ  وسرتًا للشكوى  ورعاية لألد   وسدلوكًا ملسدلك   

العلم؛ فإن العلم باهلل وافد  مع اهلل يأمران بشكر اهلل علا ا ا  واملكار،  وإن 

 كان الشكر علا املكار،  ن َّ و لعب ؛ ولذلك كان الشكر  علا من الرضا. 

فإهللا لزم االسسان الشكر برت سعم  ودرَّت؛ فالشكر بيد ال،عم املوجودة  وليد 

سدورة   [َلئ َن ن َكَرُتَم َفِزيدد سَّك مَ ال،عم املفقودة  واهلل   تبارك وتعا    يقوا:  

 . 2: إبراهيم

 . (4)فميا و تر حالك يف مزيد فاسيقبل الشكر

 : × (7)باا ابن سالر الدين الدمشقو

  ضال ءم افيالال  نخلال م   ف الالة   الف  نل 

 

 ملالالالالالالالالرس  انثالالالالالالالالق بالالالالالالالال ف ش شاالالالالالالالالي    

 إن ُالالالالالالالال ءخل فالالالالالالالالفٌح ُا   بالالالالالالالال  تالالالالالالالالالفحٌ    

 

 (3)  ناالالال ل ني   الالال ل: نااالالال  فب 

فاملممن بالقدر يفرَ بهذا االميان الذي حرم م،   كثر اخلل   باا الفرَ:   40 

[ ر ُحوا ُهو  خ َيٌر م مَّدا ي َ؛م ُعدون   ب َل ب َفَضِل اللذ   و ب ر َحم ي    َفب ذ ل َك َفْلي ْف :   تعا   

 . 63: سورة يوسس

                                                           

 . 713و 736و 7/411( اسظر مدارج السالكني 4)

ظ  بو عبداهلل حممد بدن سالدر الددين الشدافعو الدمشدقو لداحب كيدا         ( هو االمام القدوة احلاف7)

=الرد الوافر+ يف الدفاع عن نيخ االسالم ابن تيمية  هلللك الكيا  الذي برَّظد  سدبعة ومثداسون عاملدًا مدن      

هد. 317س،ة × علماء افمة علا اخيالف مذاهبهم كابن ح؛ر  والبلقيين  والعيين وهريهم  تويف 

 .13 24زكية ملرعو الكرمو احل،بلو صاسظر الشهادة ال

 . 1( برد افكباد ص3)
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بالقدر بد يرتقو ب  احلاا من الرضا بقضداء اهلل والشدكر لد  فيمدا      ثم إن املممن 

َ  يقدر، حيا ي ل   بكل ما يقدر، اهلل ويقضي  علي .  إ  م،زلة الفرَ  فيفر

فدالفرَ  =والفرَ  علا سعديم القلدب  ولذتد  وبه؛يد       ×:  باا ابن القيم

 والسرور سعيم   واهلم واحلزن عذاب . 

 والفرَ بالشوء فوف الرضا ب ؛ فإن الرضا طمأسي،ة  وسكون  واسشراَ. 

ٍَ راٍض  ولديس كدل  راٍض فَ    والفرَ لذة  وبه؛ة  وسرور؛ فكدل   ِرحدًا؛  َفدِر

وهلذا كان الفرَ ضدد احلدزن  والرضدا ضدد السدخط  واحلدزن يدمو لداحب           

 . (4) ما كان مع الع؛ز عن االسيقام  واهلل  علم+والسخط ال يممل  إال

فاالميان بالقدر علا وج  احلقيقة يكشف العلم حبكمة اهلل   عز وجل  :   44

لإلسسان حكمدة اهلل   عدز وجدل   فيمدا يقددر، مدن خدري  و ندر  فديعلم  ن وراء          

 تفكري،  وختيالت  من هو  عظم و علم  و حكم. 

،كرهد  وهدو خدري ل،دا؛ وكدثريًا مدا سدرى الشدوء         وهلذا كثريًا مدا يقدع الشدوء ف   

م لحة ظاهرة ف،حب   وسرهب في   ولكن احلكمة ال تقيضي ؛ فاملدبر لإلسسان 

و ع سدا َ َن ت ْكر ُهدوا ن دَيئًا و ُهدو       علم مب احل  وعاببة  مر،  كيف وبد بداا:   

[ لذدُ  ي َعَلدُم و َ َسدُيَم ال ت َعَلُمدون     خ َيٌر َلك َم و ع س ا َ َن ُتح ب وا ن َيئًا و ُهو  ن رٌّ َلك َم و ال

 . 745: سورة البقرة

ومن  سرار هذ، اآلية وح َكمها  سها تقيضو من العبدد  اليفدوي   إ  مدن يعلدم     

                                                           

 . 3/460( مدارج السالكني 4)
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 عوابب افمور  والرضا مبا يقضي  علي ؛ ملا يرجو، من حسن عاببي . 

عدل  ومن  سدرارها  ال يقدرتَ علدا ربد   وال يسدأل  مدا لديس لد  بد  علدم؛ فل          

مضرت   في  وهو ال يعلم  فال  يار علا رب   بل يسأل  حسن العاببة فيما  يدار،  

 ل   فال  سفع ل  من هلللك. 

وهلذا من ل ف اهلل بعبد،  س  رمبا طمحت سفس  لسبب مدن افسدبا  الدسيويدة    

اليت يظن  ن بها إدراَك بهيي   فيعلم اهلل  سها تضر،  وت د، عما ي،فع   فيحدوا  

افمدر   ل  ها  فيظل العبد كارهًا  وو ي َدِر  ن اهلل بد ل ف ب ؛ حيث  بقابي،  وبي،

 . (4)ال،افع  ولرف ع،  افمر الضار

فكم من ال،اا   علدا سدبيل املثداا   مدن ي،ددم وييحسدر إهللا فاتد  موعدد إبدالع          

 ال ائرة  وما هو إال مدة يسرية  ثم ُيَعَلن عن سقوط ال ائرة  ووفاة مجيع ركابها. 

 . ن ييربم ويضي  لدر،؛ لفوات حمبو    و سزوا مكرو،من ال،اا موكم 

ن ي،كشدف افمدر  ويسديبني سددر  القددر إال وجتدد، جدذاًل مسددرورًا؛ فن       ومدا إ 

 العاببة كاست محيدة بال،سبة ل . 

 وما  مجل بوا من باا: 

  الالالال    االالالالٍة ش تبالالالال  ُ بشالالالالنفا    

 

 (7)ف   طالالالالالالالالي نملنالالالالالالالال رخل   س الالالالالالالال    

 وبوا اآلخر:  

                                                           

 . 464( اسظر املواهب الرباسية من اآليات القرآسية البن سعدي ص4)

 . 3/67( ج،ة الرضا يف اليسليم ملا بدر اهلل وبضا للهرساطو 7)
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 ا  نألس ر ع ه حن  نل ض ءجتف  

 ا 

 

 طالالالالالالي  ناالالالالالال ن ه  بالالالالالال د اسنالالالالالالفاخل   

 ارقالالالال   الالالالف ي سالالالال    الالالالت ُحالالالال رخل    

 

 (4)ارقالال   الال ء ي سالال    الالت ُرُالال خل    

فمدن بددهيات االميدان بالقددر      ،رير العقوا مدن اخلرافدات وافباطيدل:     47 

ز االمياُن بأن ما جرى وما جيري  وما سي؛ري يف هذا الكون إمنا هو بقدر اهلل   عد 

وجل   و ن بدر اهلل سر مكيوم  ال يعلم  إال هو  وال ُي لع عليد   حددًا إال مدن    

 ارتضا من رسوا فإس  يسلك من بني يدي  ومن خلف  رلدًا. 

 ومن هذا امل، ل  جتدد املدممن بالقددر ال يعيمدد علدا الددجَّالني واملشدعوهللين        

م  وال ي، لو عليد   وال يذهب إ  الكهان وامل،؛مني والعرافني  فال يعيد بأبواهل

زيفهم ودجلهم؛ فيعيش ساملًا من زيف هذ، افباويل  ميحررًا مدن مجيدع تلدك    

 . (7)اخلرافات وافباطيل

 ÷: باا لبيد بن ربيعة 

ل االالالالالالالف  سالالالالالالال  تالالالالالالال ر  نلضالالالالالالال نرد  

 ب اِالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

 

 اش  نُالالالفنت نل الالال  سالالال  نف صالالال  ك  

 الالالالالالال  ا  إن  الالالالالالال ب ا  ي س الالالالالالاله  

 نل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

 

 (3)  اق نمل     ُا س ه نلأيث انقك 

 

                                                           

 . 3/67ج،ة الرضا يف اليسليم ملا بدر اهلل وبضا  (4)

 .47 44اسظر اجلامع ال حيح يف القدر للشيخ مقبل الوادعو ص (7)

 . 10ديوان لبيد بن ربيعة ص (3)
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 املبحث الثاسو
 

 الثمرات األخالقي 
 

ال،فس   سن اخلل   وطيبحب لا املممن ب لإلميان بالقدر مثرات  خالبية تعود ع

وتكسدب  ع،دد اهلل ندكورًا  وتدزداد بهدا لدحيفة       وحسن املعشدر  ولدني العريكدة     

  عمال  سورًا  ومن تلك الثمرات ما يلو:

عبوديدة ال درب علدا افبددار املمملدة        فاالميان بالقدر يثمدر ل داحب    ال رب:  4

وال رُب مدن مجيدل اخلدالا  ومدن حممدود اخل داا  لد  فوائدد، اجلمدة  وعوائدد،           

 الكرمية  ول  عوابب  اجلميلة  وآثار، احلميدة.

وكل  حد من ال،اا البد ل  من ال رب علا بعد  مدا يكدر،  إمدا اخييدارًا وإمدا        

حبسدن عاببدة ال درب  و سد  حيمدد عليد         اض رارًا؛ فالكريم ي رب اخييارًا؛ لعلمد   

ويددذم علددا اجلددزع  و سدد  إن و ي ددرب و يددردَّ عليدد  اجلددزع فائيددًا  وو ي،يددزع م،دد   

 . (4)مكروهًا؛ فمن و ي رب لرب الكرام سال سلوَّ البهائم

 . (7)=وجدسا خري عيش،ا بال رب+÷:  باا  مري املمم،ني عمر بن اخل ا 

 . (3)ة ال تكبو+ =ال رب م يَّ÷:  طالب وباا  مري املممني علو بن  بو

 =ال رب ك،دز مدن ك،دوز اخلدري  ال يع يد  اهلل إال لعبدد كدريم       ×:  وباا احلسن

 . (1)ع،د،+

                                                           

 . 464 436  وتسلية  هل امل ائب للم،ب؛و ص471اسظر عدة ال ابرين البن القيم ص (4)

 ال رب عن حمارم اهلل. 70با   34روا، البخاري معلقًا  كيا  الرباف  (7)

  .471يم صعدة ال ابرين البن الق (3)

 . 471عدة ال ابرين ص (1)
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  ولدف من باا: 

 انلِالالالث سثالالالُ ن الالال  سالالالف  س نق الالال م  

 

  ُ  لنالالالال   ع نقبالالالال  ُح الالالاله سالالالال  نل بالالالال

 باء. بافع ويقوموهلذا جتد املممن بالقدر لبورًا مي؛لدًا  ييحمل املشاف   

قالف ضعيف االميان بالقدر  الذي ال يقدوى علدا احيمداا  وال ي درب علدا      

 دسدا ندوء يعرتضدد ؛ بسدبب ضددعف إمياسد   ورخداوة سفسدد   واسزعاجهدا العظدديم       

ن ي دا  باليافد  مدن افمدر حيدا تدرا، ح دِرج  ال ددر  هليدف          إللشوء احلقري؛ فما 

ر،  فدديق  القلددب  كاسددف الوجدد   سدداكس الب ددر  تي،دداجا اهلمددوم يف لددد    

دثت ملدن هدو  بدوى م،د  إمياسدًا      مض؛ع   وتدمرف جف،د   وهدو و كدرب م،هدا لدو حد       

مااًل   و ُيلِ  هلا بااًل  وو ،رك م،  سفسًا  وَل، ام  ملء جفوس   رضوَّ البداا   واحي

 برير العني. 

فاالميان بالقدر حيمل لاحب  علا اليواضع مهما  وتو مدن مداا    اليواضع:   7

   و نهرة   و حنو هلللك؛ لعلم  بأن ما  وتي  إمنا هو بقدر اهلل  و س   و جا،   و علم

   عز وجل   لو ناء السيزع  م، . 

ومن ه،ا ييواضع هلل   عز وجل   وييواضع لبين ج،س   وي،أى ب،فس  عن الكدرب  

 واخليالء. 

وإهللا تواضدع االسسدان كمدل سدمدد،  وعددال بددر،  وت،داها فضدل   وعظددم يف        

زاد، اهلل نرفًا ورفعة؛ فمدن تواضدع هلل رفعد   وإهللا رفدع اهلل عبددًا      القلو  وبار،  و

 فمن هللا الذي سيخفض ؟

 اُحبالالالالالالال  ُ الالالالالالالتق نل  الالالالالالاله اُ يالالالالالالال  

 

 (4)ت ن الالالالالالالال   ل  الالالالالالالال س ااالالالالالالالال  رفيالالالالالالالالك  

                                                            

 . 7/773( هذاء افلبا  للسفاريين 4)
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هلللدك  ن املدممن بالقدددر يعلدم علدم الديقني بدأن اهلل هددو       الكدرم والسدخاء:     3

   ولدن متدوت سفدس    الرزاف  وهو الذي بسم بني اخلل  معيشيهم؛ فكٌل ل  س يب

 عز وجل  .   ولن يفيقر  حد إال بقدر اهلل  حيا تسيويف رزبها و جلها

وهذا االميان يشرَ لدر لاحب  لإلسفاف يف وجو، اخلري  فيمثرها جباسب مدن  

مال  ولو كان ب  خ الة؛ ثقدة بداهلل  واسدي؛ابة فمدر،   عدز وجدل   باالسفداف         

ا يف سدبيلها املداا هدري مأسدوف عليد        ونعورًا بأن للحياة الفاضدلة م الدب  يبدذ   

 . (4)ُ ع َضو  ولعلم  بأن املاا ماا اهلل؛ َفي ع يَّن  و َضُع  حيث  مر اهلل 

ثم إن االميان بالقدر ي فئ ح دََّة الشَّدر ،  مدن بلدب املدممن  فدال ييكالدب علدا        

بل ييكدرم   الدسيا  وال يي ي بَُّعها إال مبقدار احلاجات  فال يري  ماء وجه  طلبًا هلا 

ويسخو عما يف  يدي ال،اا؛ فمن  سدواع السدخاء سدخاُء االسسدان عمدا يف  يددي       

 ال،اا. 

وهذا يثمر ل  عدزة الد،فس والشد؛اعة  وإمندا  سدر االسسدان الشد؛اعة وعدزة         

 ال،فس بشدة حرل  علا مياع الدسيا. 

فاالميدان بالقددر ميدأل بلدب      الش؛اعة واالبدام  واطراَ اخلدور واجلدنب:    1

  ن؛اعًة وإبدامًا  وُيْفِرهُ  من كل خور وجنب؛ فن املممن بالقدر يعلم  س  لاحب

لن ميوت ببل يوم   ولن ي يب  إال ما ك يب ل   و ن افمدة لدو اجيمعدوا علدا  ن     

 لن يضرو، إال بشوء بد كيب  اهلل ل . فيضرو، 

                                                           

 .31 31اسظر اهلداية االسالمية للشيخ حممد اخلضر حسني ص  (4)
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 بول : ÷  ومما ي،سب فمري املمم،ني علو بن  بو طالب

 ُفبالالالالالالالالالالف  ُ   الالالالالالالالالال سييف سالالالالالالالالالال  نملالالالالالالالالالال ت 

 

  الالالالالالالالالال ا ش  م  الالالالالالالالالال  رم ُا  الالالالالالالالالال ا قالالالالالالالالالال بر   

  الالالالالالالالالالالالالالال ا ش  م  الالالالالالالالالالالالالالال  رم ش ُرابالالالالالالالالالالالالالالال    

 

 (4)اإجن قالالالالالالالالال  ر ش    الالالالالالالالالي ناالالالالالالالالال ر 

 ييمثل بهذين البييني:  ÷ وكان معاوية 

  الالالالالالالالالالالأن نُبالالالالالالالالالالال ن   الالالالالالالالالالالف  ُ الالالالالالالالالالال 

 

    ُ   الالالالالالي  ُ قبالالالالالالُ ن  ضالالالالالال ء نألُالالالالالال

 اقالالالالال  تالالالالال ر  نا  ثالالالالال تم نُبالالالالال ن    

 

      ُ  (7)ا بالالال   س يالالال  نلشالالال   م نلب الالال

=الذي حيسم مادة اخلوف هو اليسليم هلل؛ فمن سلذم هلل   ×: باا ابن القيم 

واسيسلم ل   وعلم  ن ما  لاب  و يكن ليخ ئ   وما  خ دأ، و يكدن لي ديب      

وعلم  س  لن ي يب  إال ما كيب ل    و يب   خلوف املخلوبني يف بلب  موضدع؛ فدإن   

 ال ي ديبها إال سفس  اليت  اف عليها بدد سدلمها إ  وليهدا وموالهدا  وعلدم  سد        

  البد  ن ي يبها؛ فال مع،ا للخوف من هري اهلل   يضًا ما كيب  و ن ما كيب هلا  

 بوج . 

  إهللا سلمها هلل فقد  ودعهدا ع،دد،    ويف اليسليم    يضًا   فائدة ل يفة  وهو  س

و حرزها يف حرز،  وجعلها ،ت ك،ف   حيث ال ت،اهلا يُد عددو  عداَد  وال بهدُو    

 . (3)باٍغ عاَت+ 

                                                           

 . 30 21( ديوان االمام علو ص4)

 . 7/130( به؛ة اجملالس لإلمام ابن عبدالرب 7)

 . 7/37( مدارج السالكني 3)



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 011

فعلو اهلمة يعين اسي هار ما دون ال،هاية من معدالو افمدور     علو اهلمة:  6

ودسو اهلمة بالعكس من هلللك؛ فهو إيثار الدَّعة  والرضدا بالددون  والقعدود عدن     

 معالو افمور. 

واالميددان بالقدددر حيمددل  هلدد  علددا علددو اهلمددم  وي،ددأى بهددم عددن القعددود    

 بدار. واالخالد إ  افرض  واالسيسالم لأل

وهلددذا جتددد املددممن بالقدددر   حقيقددة   عددالو اهلمددة  كددبري الدد،فس  مي لبددًا     

للكماالت  مرتفعًا عن السفاسف وا قدرات  فدال يرضدا ل،فسد  بالددون  وال      

 يق،ع بالوابع املر افليم  وال يسيسلم للمعائب حمي؛ًا بالقدر علا وبوعها. 

وض ب،فسد   وليهديري الوابدع املدر     بل إن إمياس  ُيحيِّم علي   ن يسعا سعي  لل،هد 

افليم إ  اففضدل بدال رف املشدروعة  وإ  الديخلص مدن املعائدب وال،قدائص؛        

 . (4)فاالحي؛اج بالقدر إمنا يكون ع،د امل ائب ال املعائب

فاملممن بالقدر حازم يف  مور،  م،يهز للفرص اليت  احلزم واجلد يف افمور:  5

ودسيوي؛ إهلل االميدان بالقددر يددعو إ  هلللدك؛     متر ب   حريص علا كل خري ديين  

 فلم يكن داعية إ  الب الة  واالبالا من العمل البية. 

بل لقد كان ل  عظيم افثر يف إبددام عظمداء الرجداا علدا جالئدل افعمداا        

اليت يسب  إ  ظ،وسهم  ن اسي اعيهم  وما لديهم من افسبا  احلاضرة ي ْقُ ران 

 عن إدراكها. 

                                                           

 . 11 13ص ها ومقوماتها للكاتب( اسظر اهلمة العالية معوبات4)



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 012

": =احرص علا ما ي،فعك  وال تع؛ز  وإن  لابك ندوء فدال    باا ال،يب

 . (4)تقل: لو  سو فعلت كان كذا وكذا  ولكن بل: َبد ُر اهلل وما ناء فعل+ 

فاالميدان بالقددر يقضدو علدا كدثري مدن        السالمة من احلسد واالعدرتاض:   2

افمددراض الدديت تفيددك باجمليمعددات  وتددزرع افحقدداد بي،هددا  وهلللددك مثددل رهلليلددة  

د؛ فاملممن بالقدر ال حيسد ال،اا علا ما آتاهم اهلل مدن فضدل ؛ المياسد  بدأن     احلس

اهلل هو الذي رزبهم  وبددر هلدم  رزابهدم  فدأع ا مدن نداء وم،ع مدن نداء          

 ابيالًء  واميحاسًا  و س  حني حيسد هري، إمنا يعرتض علا بدر اهلل. 

 حكدام اهلل   فإهللا آمدن بالقددر س دل م  مدن احلسدد  وس دل م  مدن االعدرتاض علدا         

 . (7)الشرعية  و بدار، الكوسية  وس لذم هلل يف مجيع  مور،

                                                           

 (. 7551) ( روا، مسلم4)

 مبحث وس ية  هل الس،ة يف القدر  د. عواد املعي .  760ص 31( اسظر جملة البحوث عدد 7)



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 014

 

 لثاملبحث الثا

 الثمرات النفسي 
 

لإلميان بالقدر مثدرات سفسدية مجيلدة تعدود علدا لداحبها بالراحدة  وال مأسي،دة         

 وهدوء  باا  ومن هلللك ما يلو:  والسكي،ة  وُتضفو علي   م،ًا

من بالقدددر ي دديب  اليددأا  ويددد    إ  رُوعدد  فالددذي ال يددمحماربددة اليددأا:   4

الق،وط؛ فإهللا  ليب ببلية ظن  سها بالمة ظهدر،  وإهللا سزلدت بد  سازلدة حسدب  سهدا       

 ضربة الز  لن تبارح . 

وكذلك إهللا ر ى ما علي  الباطل مدن لدولة وجولدة  ومدا عليد   هدل احلد  مدن         

سدم باتدل    ضعف وختاهللا ظن  ن الباطل سيسيمر  و ن احل  سيضمحل؛ فاليأا 

وس؛ن مظلم  ُيع بُِّس الوج   وي د ال،فس عن اخلدري  وال يدزاا باالسسدان حيدا     

  و ي،هص علي  حيات .   يهلك 

 ما املدممن بالقددر فدال يعدرف اليدأا  وال تدرا، إال ميفدائاًل يف مجيدع  حوالد            

 م،يظرًا الفرج من رب   عاملًا بأن ال، ر مع ال رب  و ن مع العسر يسرًا. 

موب،ًا متام اليقني بأن العاببة لليقوى  وللميقني  و ن بدر اهلل يف هلللك سافدذ  وترا، 

ال حمالة  فال ييسلل إلي  اليأا مهما احلولكت ظلمة الباطل؛ فاعيماد القلب علدا  

بدرة اهلل  ول ف   وكرم  يسيألل جراثيم اليأا  وم،ابت الكسدل  ويشدد ظهدر    

لعميقدة  ويقدارع بد  السدباع  الضداريَة يف      افمل الذي يلج ب  الساعو  هوار البحار ا

  .(4)فلواتها

                                                           

  واحلرية يف االسالم 20و  61 4/63اسظر رسائل االلالَ للشيخ حممد اخلضر حسني  (4)

 .33للشيخ حممد اخلضر حسني ص



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 012

فاملمم،ون بالقدر حقًا هم  بدوى ال،داا سفوسدًا  و كثدرهم       بوة االحيماا: 7

احيمااًل  و بلهم جزعًا   كما مدر يف املبحدث الثداسو   والدذين ال يمم،دون بالقددر       

وسددة  جيزعددون فتفدد  افسددبا   بددل رمبددا  دى بهددم اجلددزع إ  اجل،ددون  والوس

 وتعاطو املخدرات  وبيل ال،فس. 

ولذلك يكثر االسيحار يف البالد اليت ال يممن  هلها بالقضاء والقددر  كأمريكدا   

والسددويد  وال،ددرويج  وهريهددا  بددل لقددد ولددل افمددر بددبع  الددبالد إ  فدديح   

 مسيشفيات لالسيحار!

ولو حبث،دا عدن  سدبا  اسيحدارهم لوجددساها تافهدًة جددًا  ال تسديدعو سدوى          

ليهافل وه  الب در ع،هدا؛ فبعضدهم ي،يحدر؛ ليخلدو خ يبيد  ع،د   وبعضدهم         ا

بسددبب رسددوب  يف االميحددان  وبعضددهم بسددبب وفدداة امل ددر  الددذي حيبدد    و     

 الشخص الذي يع؛ب    و بسبب هزمية الفري  الذي مييل إلي  وهكذا. . . 

سوا من وبد يكون االسيحار مجاعيًا  والع؛يب يف افمر  ن هالبية امل،يحرين لي

 طبقة الفقراء حيا يقاا: اسيحروا؛ لضي  معيشيهم. 

بل إسهم من ال بقة اله،ية املهربة يف ال،عيم  بل ويقع االسيحار من املشداهري  بدل   

 .(4) ومن افطباء ال،فسيني الذي ُيَظن   سهم جيلبون السعادة  وحيلون املشكالت!

لدارت سسدبي  تيزايدد     ولقد  لبح االسيحار اة بارزة يف تلك اجمليمعات  و

                                                           

املثاا كيا : ملاهللا اسيحر همالء  إعداد وتوثي  هاسو اخليِّر  ففي  ب ص اسيحار ( اسظر علا سبيل 4)

 لشخ يات سياسية  وعسكرية  و دبية  واجيماعية  وف،ية.



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 016

 وتهدد احلضارة الهربية بأكملها.

ولقددد  بلدد  االسيحددار علمدداء االجيمدداع يف تلددك الددبالد؛ حيددث  لددبح عدددد   

 امل،يحرين يفوف عدد القيلا يف احلرو   ويف حوادث السيارات.

ومن افنياء اليت اسيحدثوها لليخفيف من االسيحارات امليزايدة إسشداء مراكدز   

قددمني علدا االسيحدار   و مدن لدديهم مشدكالت عاطفيدة   و        تيلقا مكاملدات امل 

 الذين يعاسون ضي  ال در.

والع؛يددب  ن يكددون لالسيحددار مميدددون؛ حيددث تكوسددت يف بري اسيددا مجعيددة  

للم،يحرين  و لددرت كييبدًا  و خدذت توزعد  علدا  عضدائها الدذين حيبدذون         

 بيدب  ن حداليهم   ويميدون ح  املرضا باالسيحار ع،دما ييأملون  وع،دما يقرر ال

 ميموا م،ها.

وبد سص الكييب علا الوسائل السريعة والفعالة  وهري املمملدة الديت ميكدن  ن    

 .(4) !تساعد الساعني إ  االسيحار علا ت،فيذ رهبيهم

 ترى لو كاسوا يمم،ون باهلل وبقدر،  هل يكون هذا م ريهم؟

و   و سد  لدن   فاملممن بالقدر يعلدم بدأن رزبد  مكيد    الق،اعة وعزة ال،فس:   3

ميددوت حيددا يسدديوفي   و ن الددرزف ال جيلبدد  حددرص حددريص  وال مي،عدد  ح س ددُد  

حاسَد  و ن اخلل  مهما حاولوا إي اا الرزف إلي    و م،ع  ع،د  فلدن يسدي يعوا    

                                                           

  واليوبة 444 401ص مل  فا هزاا اسظر  فوا مشس احلضارة الهربية من سافذة اجلرائم (4)

 .763 715احلمد ص بن إبراهيم  مدوظيفة العمر 



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 012

 إال بشوء بد كيب  اهلل ل . 

ومن ه،ا ي،بعث إ  الق،اعة مبا  وتو  وإ  عزة ال،فس واالمجاا يف ال لدب   

 من رف اخلل  وم،َّي هم.  وإ  اليحرر

وال يعين هلللك  ن سفس  ال ت مح إ  املعالو  وإمنا يعين الق،اعة مبدا يأتيد  مدن    

عرض الدسيا بعد فعل افسبا   بعيدًا عن الشح  واهللع واليكالب  وإرابة ماء 

 الوج . 

 وإهللا رزف العبد الق،اعة  نربت علي  مشس السعادة. 

وزادت آالم  وحسرات   بسدبب سفسد     وإن كان بعكس هلللك ت،ه ت حيات  

اجلشعة الشرهة  ولو مسَّيها الق،اعة لقلذت م ائب ؛ فن الشَّدِر،  سد؛ني امل الدب     

  سري الشهوات. 

ثم إن الق،اعة تضفو علا لاحبها عزة ال،فس  و،درز لد  وبدارًا يف العيدون      

،دا    وجاللة يف القلو   وترفع  عن مواضع الدذا واملهاسدة  فيبقدا مهيدب اجل    

موفور الكرامة  مرفوع الر ا  مرتاَ الضمري  ساملًا من اهلدوان  ميحدررًا مدن    

رف افهواء ومن هللا ال مع  فال ي، ل  يف جماري اليمل  واملداه،ة  وال يسري إال 

 . (4)و ْف   ما ميلي  علي  إمياس   واحل  الذي حيمل 

رضدا بقسدم اهلل    مدن القلدب هدو ال   وباجلملة فالذي حيسم مادة رجاء املخلدوبني 

   فمن رضو حبكم اهلل وبسم  و يب  لرجاء اخلل  موضع يف بلب .  عز وجل

                                                           

 .476 471و  47 4/1اسظر رسائل االلالَ   (4)



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 018

 ومن مجيل ما يذكر يف هذا الشأن ما ي،سب فمري املدمم،ني علدو بدن  بدو طالدب     

 بول : ÷

يُف عالالالالالال ٍّ  ُفالالالالالال  تج نل   عالالالالالالة  الالالالالال

 

 ااالالالالالُ عالالالالال   ُعالالالالال   سالالالالال  نل   عالالالالال    

ِ الالالالالي ف ا  ل  ببالالالالال  رُس  سالالالالال لي      َف

 

  ا  نل  الال   بضالال ع   اص الالي ف ب الال  

ُي      ت حمالالال   ر الالال   ات أ  الالاله عالالال   يالالال

 

 (4)ات      نُ  ن بِالث  ال ع     

 ×:  وباا الشافعو َ

 رُ الالالالالالالت نل   عالالالالالالالة   الالالالالالال  نلأ الالالالالالاله   

 

 فِالالالالالالالالالالالفت بأج   الالالالالالالالالالال  سما   بالالالالالالالالالالال   

 فالالالالالالالالالالت جن  فن الالالالالالالالالالي ع الالالالالالالالالاله ب بالالالالالالالالالال     

 

 اش جن  فن الالالالالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالال  س ياالالالالالالالالالالالالال  

 اصالالالالالالالالالالالفت   يالالالالالالالالالالال   بالالالالالالالالالالالت  راالالالالالالالالالالال ي 

 

 (7)ُسمالالالالف  ع الالالاله نل الالالال س شالالالالب  نمل الالالال     

بددن طباطبددا ا: =ومددن  حسددن مددا اعددت يف الق،اعددة بددوا   (3)بدداا الثعدداليبو 

 : (1)العلوي

                                                           
 . 477 474( ديوان االمام علو  ص4)

 . 72( ديوان االمام الشافعو  ص7)

هدد  مدن كبدار    171هدد   365( هو  بو م، ور عبدامللك بن حممد بن إااعيل الثعاليب ال،يسابوري 3)

طة جلود الثعالب وعملها؛ بيل ل  هلللدك  افدباء واللهويني والكيا  وامل ،فني  ُسمِّو بالثعاليب سسبة إ  خيا

فس  كان فرَّاءًا  ل  تواليف كثرية م،ها =يييمة الدهر يف حماسن  هل الع ر+ وهدو  كدرب كيبد  و حسد،ها  ولد       

 .430 3/423=فق  اللهة وسر العربية+  و=سحر البالهة وسر الرباعة+. اسظر وفيات افعيان 

إبراهيم َطب اَطب ا بن إااعيل بن إبدراهيم بدن احلسدن بدن      ( هو حممد بن  محد بن حممد بن  محد بن1)

 هدد  ولد   377احلسن بن علو بن  بو طالب  ناعر ُمفْ ل  وعاو حمق   مولدد، بألدبهان وبهدا مدات سد،ة      

ع ق ب كثري بألبهان فيهم علماء و دباء  وهو م ،ف كيا  عيار الشعر  وكيا  تهدذيب ال بدع  وهريهدا.    

 .405 6/12اسظر مع؛م افدباء 



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 011

  الالالالالالالالال  قالالالالالالالالال  ُاتي الالالالالالالالال  س    الالالالالالالالال    

 

 ت ب الالالالالال   با عبالالالالالالف نل  الالالالالال   نملن  الالالالالالي  

 إن    يالالالالالالُ نمل الالالالالاله اش الالالالالالَ  نلالالالالالالف     

 

 (4)ااالالالالالالالت  نملالالالالالالالفء   جن نلبالالالالالالالفن    

فاالميان بالقددر حيمدل علدا االعيدداا يف     االعيداا حاا السراء والضراء:   1 

سائر افحواا؛ هلللك  ن االسسان يف هذ، احلياة الدسيا ييقلب يف  حواا عديدة؛ فقد 

يبيلا بالفقر  وبد ي،اا س يبًا وافرًا من الدسيا  وبدد يد،عم بال دحة  وبدد يبيلدا      

بافمراض  وبد ي،اا واليًة ونهرًة وُبَعد  ليَت  وبد يعقب هلللدك عدزٌا  وهللاٌّ    

 ومخوُا هللكٍر. 

اهلا  ثر علا الد،فس؛ فدالفقر بدد يقدود إ  الذلدة واخل،دوع        وهلذ، افمور و مث

 واله،ا بد تيهري ب   خالف اللئيم ب رًا  وتسوء طرائق   نرًا. 

واملرض بد ييهري ب  ال بع  فال تبقا افخدالف علدا اعيدداا  وال يقددر معد       

 املرء علا احيماا. 

كرًا  إمدا مدن لدمم    وكذا الوالية بد ،دث يف افخالف تهريًا  وعلا اخلل اء ت،

 طبع  و ما من ضي  لدر. 

فقد يسدوء بد  اخللد   ويضدي  بد  ال ددر؛ إمدا لشددة          ويف مقابل هلللك العزُا؛

  سف   و لقلة لرب. 

وهكددذا ال تسدديقيم افحددواا علددا حددد االعيددداا؛ فن يف العبدداد ب ددورًا      

 ق ًا.وجهاًل  وضعفًا  وس

                                                           

 . 77(  حسن ما اعت للثعاليب ص4)



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 001

ال ُتَق،ِّ   امل يبة؛ فال ت يش ب  إال من آمن بالقدر حقيقة؛ فال تب ر، ال،عمة  و

الواليدة يف زهدو  وال ي،ددزا بد  العددزا يف حسدرة  وال حيملد  اله،ددا علدا افنددر       

 .(4)والب ر  وال ي،حط ب  الفقر إ  الذلة واخلضوع

فاملمم،ون بالقدر ييلقون املسارَّ وا ا َّ بقبوا هلا  ونكر هلل عليها  واسديعاسة  

والربكدات     فيح ل هلم من جرَّاء هلللك من اخلدريات بها علا  مور الدين والدسيا

 ما تيضاعف ب  مسراتهم.

وييلقددون املكددار، بالرضددا  واالحيسددا   واليحمددل  واملقاومددة ملددا ميكدد،هم    

   وبال رب اجلميل ملا البد هلم م،   فيح ل مقاومي   وختفيف ما ميك،هم ختفيف 

حملددها املسددار  هلدم بسددبب هلللددك خددريات عظيمددة تضدمحل معهددا املكددار،  و،ددل  

 .(7)واآلماا ال يبة

= لدبحت والسدراء والضدراء م ييدان علدا      ×:  يقوا عمر بدن عبددالعزيز  

 . (3)بابو؛ ال  بالو  يهما ركبت+ 

فهدذ، افمدور مدن مثدرات     سكون القلب وطمأسي،ة ال،فس  وراحة البداا:    6

 االميان بالقدر  وهو داخلة يف كثري مما مضدا هللكدر، مدن الثمدرات  وهدو م لدبٌ      

                                                           

 .710 732اسظر كالمًا مجياًل يف هذا املع،ا يف كيا   د  الدسيا والدين للماوردي ص  (4)

 . 730 774( اسظر اهلمة العالية ص7)

( الكيا  اجلامع لسرية عمر بن عبدالعزيز اخلليفة اخلائف اخلانع لعمر بن حممد اخلضر املعروف 3)

 . 7/135قي  د. حممد لدبو البورسو باملالء  ،



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 000

ُمل ٌح  وهدف م،شود  وهاية ُمَبي هاٌة؛ فكل من يف افرض يبيهيها  ويبحدث ع،هدا    

 ويسعا هلا سعيها  ولكن كما بيل: 

 الالالالُ سالالالال    نل ُالالالال      الالالال     

 صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ن 

 

  الالالالالال  ُن نلشالالالالالالب   خم   الالالالالال تم   

فال يدرك هذ، افمور  وال جيدد حالوتهدا  وال يعلدم مثراتهدا   إال مدن آمدن بداهلل         

من بالقدر ساكن القلب  م مئن ال،فس  مرتاَ الباا  ال يفكر وبضائ  وبدر،؛ فاملم

عاعًا  بدل ييحمدل هلللدك بثبدات     كثريًا يف احيماا الشر  ثم إن وبع و ي  دَر لد  بلبد  ن د    

ولرب؛ إن مرض و يضاعف مرض  بوهمد   وإن سدزا بد  مكدرو، بابلد  جبدأش رابدط        

و بيوبدع الشدر    فخفف حدت ؛ فمدن احلكمدة  ال جيمدع االسسدان علدا سفسد  بدني اف       

 وافو حب وا الشر. 

 بل يسعد ما دامت  سبا  احلزن بعيدة ع،   فإهللا حدثت بابلها بش؛اعة واعيداا. 

وإسك لي؛د ع،د خواصِّ املسلمني من العلماء العاملني  والعباد القاسيني امليبعني من 

ا؛ فلهم سكون القلب وطمأسي،ة ال،فس ما ال   ر بباا  وال يدور حوا ما يشبه  خيا

َُ املعلا  وال، يب افوفا  . (4)يف هلللك الشأن الق َد

يف  يقوا: = لبحت وما لدو سدروٌر إال   ×فهذا  مري املمم،ني عمر بن عبدالعزيز 

 . (7)مواضع القضاء والقدر+ 

يقوا: =إن يف الدسيا ج،ة من × وهذا نيخ االسالم  بو العباا  محد ابن تيمية 

                                                           

اسظر كالمًا مجياًل يف هذا املع،ا يف كيا  الوسائل املفيدة للحيداة السدعيدة للشديخ عبددالرمحن       (4)

السددعدي ضددمن اجملموعددة الكاملددة ململفددات الشدديخ عبدددالرمحن السددعدي بسددم الثقافددة االسددالمية       

7/134 116. 

 . 12  واسظر سرية عمر بن عبدالعزيز البن عبداحلكم ص4/732جامع العلوم واحلكم البن رجب   (7)



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 001

 . (4)+ و يدخلها و يدخل ج،ة اآلخرة

ويقوا مقولي  املشهورة ع،دما ُزجَّ ب  يف هياهب الس؛ن: =ما ي ،ع  عدائو بو؛  سا 

ج،يت وبسياسو يف لدري؛  ين ُرَحت فهو معو ال تفاربين   سا حبسو خلوة  وبيلو 

 . (7)نهادة  وإخراجو من بلدي سياحة+

اليقني ما  وراحة الباا  وبرد  بل إسك واجٌد ع،د عوام املسلمني من سكون القلب

؛ فكم من افطباء من (3)ال جتد، ع،د كبار املفكرين والكيا  وافطباء من هري املسلمني

هري املسلمني   علا سبيل املثاا   مدن يع؛دب  ويدذهب بد  الع ؛ دُب كدل مدذهب إهللا        

 نرف علا عالج مري  مسلم  وتبني ل   س  م ا  بداء خ ري   كالسرطان مدثاًل    

ر يف كيفيدة إخبدار املدري  ب علذيد   في؛دد، يَقددِّم رجداًل ويدم خِّر         فرتى هذا ال بيب حييا

دة تأثر املدري    خرى  وجتد، ميهد ال ري   ويضع املقدمات  كل هلللك خشيًة من ن

 بسماع هذا اخلرب.

اخلدرب   ُيَعل مُ ُ  مبرض   وي ارح  بعلي    إال ويفاجأ بأن هذا املري  يسديقبل  إنوما 

 سكي،ة ع؛يبة.راضية  ولدر رحب  و ب،فس

لقد  دهش كثريًا من هري املسلمني إمياُن املسلمني بالقضداء والقددر  فكيبدوا يف هدذا     

                                                           

  والشهادة الزكية يف ث،اء افئمة علا ابن تيمية 51الوابل ال يب من الكلم ال يب البن القيم ص (4)

  .31ملرعو الكرمو احل،بلو ص

 . 51  واسظر الوابل ال يب ص7/107هلليل طبقات احل،ابلة البن رجب  (7)

املعرفدة    =فأما الذي  وتي  علماء  هل احلديث وخوالهم مدن الديقني و   ×:يقوا ابن تيمية   (3)

ولكن ع،د عوامِّهم من الديقني  والعلدم ال،دافع مدا و حي دل م،د  ندوء فئمدة         فأمٌر جيل  عن الولف  

 .75امليفلسفة امليكلمني  وهذا ظاهر مشهود لكل  حد+ سق  امل،   البن تيمية ص



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 002

الشددأن معددربين عددن دهشدديهم  مسدد؛لني نددهادتهم بقددوة عددزائم املسددلمني  وكددرب     

 سفوسهم  وحسن اسيقباهلم ل عوبات احلياة. 

 فهذ، نهادة ح  من بوم حرموا االميان باهلل  وبقضائ  وبدر،. 

  يحالالالالالالالالٍة شالالالالالالالالي ت  الالالالالالالال   الالالالالالالالفنتي  اس

 

 انل ضالالالالالُ سالالالالال  شالالالالالي ت بالالالالال  نألعالالالالال نءم  

 +بدودلو .ا.ن.ر=ومن همالء الدذين كيبدوا يف هدذا الشدأن هلللدك الكاتدب املشدهور         

و ربعة عشدر كيابدًا آخدر  والدذي      +الرسوا=و +رياَ علا ال حراء=مملف كياب و: 

عشت =قالة بع،وان يف م +دع القل  وابد  احلياة=يف كياب   +(4)ديل كارسي؛و= ورد ر ي  

 . +يف ج،ة اهلل

ولذيدت ظهدري العداو  الدذي عرفيد  طيلدة حيداتو          م4143يقوا بودلو: =يف عام 

وميمت ند ر  فريقيدا الشدمالية الهربيدة  حيدث عشدت بدني افعدرا  يف ال دحراء           

وبضيت ه،اك سبعة  عوام   تق،ت خالهلا لهة البدو  وك،دت  رتددي زيهدم  وآكدل     

ظاهرهم يف احلياة  وهدوت مثلدهم  ميلدك  ه،امدًا  و سدام كمدا      من طعامهم  و ختذ م

 "ي،امون يف اخليام  وبد تعمقت يف دراسة االسالم  حيا إسين  لفت كيابًا عن حممد

البددو   هدمالء  الديت بضدييها مدع    عشدر  ع،واس  )الرسوا( وكاست تلك افعوام السدبعة 

 ،ان  والرضا باحلياة. الر حَّل من  ميع سين حياتو  و حفلها بالسالم  واالطمئ

وبددد تعلمددت مددن عددر  ال ددحراء كيددف  تهلددب علددا القلدد ؛ فهددم بولددفهم  

                                                           

العالبدات االسسداسية ب،يويدورك  مملدف كيدا  =دع القلد  وابدد         هو افمريكو املمسدس ملعهدد    (4)

ت إ  احلياة+ وكيا  =كيف تكسب افلددباء وتدمثر يف ال،داا+  وبدد سدرت كيبد  يف ال،داا وُترمجد        

 اسظر مقدمة =دع القل  وابد  احلياة+ تعريب عبدامل،عم الزيَّادي.لهات عديدة.  



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 004

مسلمني يمم،ون بالقضاء والقدر  وبد ساعدهم هذا االميان علا العيش يف  مدان   

وَ َخذ  احلياة مأخذًا سهاًل ه يِّ، دًا  فهدم ال ييع؛لدون  مدرًا  وال يلقدون بأسفسدهم بدني        

 مر. براثن اهلم بلقًا علا  

 إسهم يمم،ون بأن ما ب دِّر يكون  و ن الفرد م،هم لن ي يب  إال ما كيب اهلل ل . 

 و يقفدون يف وجد  الكارثدة مكيدويف افيددي         وليس مع،ا هذا  سهم ييواكلون

 كالذ+. 

ثم  ردف بائاًل: =ودعين  ضدر  لدك مدثاًل ملدا  ع،يد : ه بَّدَت هللات يدوم عالدفٌة         

وعدربت بهدا البحدر افبدي  امليوسدط  ورمدت بهدا          عاتيٌة محلت رماا ال حراء

احلدرارة  حيدا  حسسدت     ديدَةوادي )الرون( يف فرسسا  وكاست العالفة حارًة ند 

كأن ر ا نعري ييزعزع من م،ابي ؛ لفرط وطأة احلر  و حسست مدن فدرط القديظ    

 كأسين مدفوع إ  اجل،ون.  

الوا كلمديهم املدأثورة:   ولكنَّ العر   و يَشك وا إطالبًا  فقد هدزوا  كيدافهم  وبد   

 =بضاء مكيو +. 

لك،هم ما إن مرت العالفة حيا اسدفعوا إ  العمل ب،شاط كدبري  فدذحبوا لدهار    

 اخلراف ببل  ن يودي القيظ حبياتها  ثم سابوا املانية إ  اجل،و  حنو املاء. 

 فعلوا هذا كل  يف لمت وهدوء  دون  ن تبدو من  حدهم نكوى. 

الشيخ  : و سفقد الشوء الكبري؛ فقد ك،دا خلديقني بدأن سفقدد     باا رئيس القبيلة   

كل نوء  ولكن محدًا هلل ونكرًا؛ فإن لدي،ا حنو  ربعني يف املائة مدن مانديي،ا  ويف   

 اسي اعي،ا  ن سبد  عمل،ا من جديد+. 

ثم باا بدودلو: =ومثدة حادثدة  خدرى  فقدد ك،دا سق دع ال دحراء بالسديارة يومدًا            

  وكان السائ  بد سسدو اسيحضدار إطدار احييداطو  وتدوالسو      فاسف؛ر  حد االطارات



 

 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 002

 الهضب  واسيابين القل  واهلم  وسألت لحيب من افعرا : ماهللا عسا  ن سفعل؟. 

يدفع االسسدان   فذكروسو بأن االسدفاع إ  الهضب لن جيدي فيياًل  بل هو خلي   ن

 إ  ال يش واحلم .

إطدارات لديس إال  ولك،هدا مدا      ةومن ثم درجت ب،ا السيارة وهو جتري علا ثالثد 

 َلب ث َت  ن كفذت عن السري  وع ل َمُت  ن الب،زين بد سفد. 

وه،الك    يضًا   و ت ُثَر ثائرة   حَد من رفابو افعرا   وال فاربهم هدوؤهم  بل 

 مضوا يذرعون ال ري  سريًا علا افبدام+.  

: =بدد  ب،عديين   وبعد  ن اسيعرض بدودلو جتربيد  مدع عدر  ال دحراء علد  بدائالً       

افعوام السبعة اليت بضييها يف ال حراء بني افعرا  الر حل    ن املليداثني  ومرضدا   

،فل بهم  مريكا و وربدا مدا هدم إال ضدحايا املدسيدة الديت        نال،فوا  والسِّك ريين الذي

 تيخذ السرعة  ساسًا هلا. 

ل ه،الدك يف ج،دة اهلل   إسين و  عاِن نيئًا من القل  بط و سا  عديش يف ال دحراء  بد   

 وجدت السكي،ة  والق،اعة  والرضا+. 

و خريًا خيم كالم  بقول : =وخاللة القوا:  سدين بعدد اسقضداء سدبعة عشدر عامدًا       

 فأسديقبل علا مهادرتو ال دحراء   مدا زلدت  ختدذ موبدف العدر  حيداا بضداء اهلل          

 احلوادث اليت ال حيلة لو فيها باهلدوء واالميثاا والسكي،ة. 

اليت اكيسبيها من العر  يف تهدئة  ع ابو  كثر ممدا تفلدح     فلحت هذ، ال باُع ولقد

 .(4)آالف املسك ،ات والعقابري ال بية+ 

                                                           
  واسظر االميان بالقضاء والقدر و ثر، علا 716 714دع القل  وابد  احلياة  ديل كارسي؛و ص (4)

 . 26 21القل  ال،فسو ل ريفة ب،ت سعود الشويعر ص



 

 الباب األول: االعتقاد احلق يف القدر 006



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 002

 نلب د نلث  ي

 

 

 : ثالثة ف واو،ي  

 نل  ر  سب ئُ : النل ُِ نأل

 : ة مباحثو،ي  ثالث

 االميان بالقدر ومشيئة العبد واخييار، :املبحث افوا

 فعل افسبا  واالميان بالقضاء والقدر :ثاسواملبحث ال

 االحي؛اج بالقدر :املبحث الثالث

 نل ُِ نلث  ي: ناناة انل   يُ   ُف  ل نف

 مباحث:   ربعةو،ي  متهيد  و

  واحلكمدة مدن   سسبة الشر إ  اهلل   تعا    وحكدم هلللدك   املبحث افوا:

 إرادة اهلل ملا ال حيب 

 خل  إبليس  وخل  امل ائب واآلالم احلكمة من :املبحث الثاسو

 احلكمة من خل  املعالو وتقديرها :املبحث الثالث

 الرضا بقدر اهلل  وحكم هلللك :املبحث الرابع

 ح ل نل  رإشن شت : ث لثنل ُِ نل

 : مباحث  ربعةو،ي  

يف   و ا و واالثبدات   والقدر املعل   مسألة القدر املثبت وا:املبحث اف

 العمر وسق اس زيادة و  القدر

 ةسائل وإشكاالت حضول الدقمر
  

 



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 008

 اليسيري واليخيري االسسان بني :ثاسواملبحث ال

 مسألة اهلداية واالضالااملبحث الثالث: 

بني اسيئثار اهلل بعلم ما يف افرحام وبني علم  اليوفي  :رابعاملبحث ال

 افطباء بذكورة اجل،ني يف الرحم من  سوثي ؟



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 001

 الف ل افوا

 

 

 و،ي  ثالثة مباحث: 

 االميان بالقدر ومشيئة العبد واخييار، املبحث افوا:

 فعل افسبا  واالميان بالقضاء والقدر املبحث الثاسو:

 االحي؛اج بالقدر املبحث الثالث:

 

 سب ئُ   نل  ر

 



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 011

 املبحث افوا

 
االميددان بالقدددر   علددا مددا مددرَّ   ال ي،ددايف  ن يكددون للعبددد مشدديئة يف  فعالدد        

 . الشرع والوابع فقد دا علا هلللك  و ن يكون ل  بدرة عليها  االخييارية

َفم دن ن داء   :  فافدلة علا هلللك كثرية جدًا وم،هدا بولد    تعدا       : ما الشرع

[ َفدْأُتوا ح دَرث ك َم َ سَّدا ن دَئُيمَ    :  وبولد    31: سدورة ال،بدأ  [ اتَّخ ذ  ِإَلا ر بِّ   م لًبدا 

: ة البقدرة سدور [ ال ُيَكل ُف اللذُ  س ْفسدًا ِإالذ ُوَسدع ه ا  :  وبول   773:سورة البقرة

  433: سدورة آا عمدران  [ و س اِرُعوا ِإَلا م َهف در َة م دَن ر بِّك دمَ   :  وبول   735

 . 71: سورة الكهف[ َفم َن ن اء  َفْلُيَمم َن و م َن ن اء  َفْلي ْكف َر:  وبول 

ويفدرف    وبدرًة يفعل بهما ويدرتك   فكل إسسان يعلم  ن ل  مشيئًة : ما الوابع

 . (4)وما يقع بهري إرادت  كاالرتعاش  كاملشو  بني ما يقع بإرادت 

ل م دَن  :  لقولد    تعدا       وبدرت  وابعيان مبشديئة اهلل وبدرتد     لكنَّ مشيئي 

سددورة [ و م ددا ت ش دداُءون  ِإالذ َ َن ي ش دداء  اللذددُ  ر    اْلع دداَلم ني   ن دداء  م ددَ،ك َم َ َن ي َسددي ق يم 

 .  71 73:اليكوير

                                                           

 16  واليبيدان يف  بسدام القدرآن البدن القديم ص     447 3/401( اسظر م،هاج الس،ة  البن تيمية 4)

 . 42 46  والقضاء والقدر البن عثيمني 33 32  واسظر رسائل يف العقيدة البن عثيمني 451 455و

  اإلميان بالدقمر وةشيئ  العبم واختياره
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   ن العبدد إهللا لدلا  : =× (4)العالمدة ابدن سدعدي    وتوضيح هلللك كما باا

 و عمل نيئًا من املعالو   كان هو الفاعل لدذلك العمدل     وعمل اخلري  ولام

 . والعمل السيِّئ  ال احل

وهدو حيدس   ضدرورة    سد  هدري        وفعل  املذكور   بال ريدب   وابدع باخييدار،   

 . و س  لو ناء و يفعل  جمبور علا الفعل  و الرتك

وسددص عليدد     عليدد  يف كيابدد فهددو الددذي سددص اهلل   ن هددذا هددو الوابددع وكمددا

و خدرب  سهدم هدم      وسيَّئها إ  العبداد   حيث  ضاف افعماا لاحلها "رسول 

  ومثددابون عليهددا  و سهددم حممددودون عليهددا إهللا كاسددت لدداحلة    الفدداعلون هلددا

 . ومعاببون عليها  ومذمومون إهللا كاست سيئة

  وا فعلدوا ؤو سهم إن ندا   ا وابعة م،هم وباخييارهمهذا واتضح  سهبفقد تبني 

 .ومشاهدة  ونرعًا  و ن هذا افمر ثابت عقاًل وحسًا  وا تركواؤوإن نا

كيدف    ومع هلللك إهللا  ردت  ن تعرف  سها   وإن كاسدت كدذلك   وابعدة مد،هم    

                                                           

( هو الشيخ العالمة ا ق   بو عبدداهلل عبددالرمحن بدن سالدر بدن عبدداهلل بدن سالدر آا سدعدي          4)

هد  ترك مجعًا هفريًا مدن اليالميدذ   4325هد  وتويف س،ة 4302اليميمو  ولد يف ع،يزة يف الق يم س،ة 

لسدلمان    رمحهدم   عبددالعزيز ا علا ر سهم الشيخ حممد بن عثيمني والشيخ عبداهلل بن بسدام  والشديخ   

  والشيخ عبداهلل بن عقيل وهريهم كثري  وترك م ،فات سافعة م،هدا: تفسدري،  وخاللدة اليفسدري      اهلل

 والقواعد احلسان  والفياوى  وهريها.

اسظر =الشيخ عبدالرمحن السعدي مفسرًا+ للشيخ عبدداهلل بدن سدابح ال يدار  و=عالمدة الق ديم+       

 يار  و=الشديخ عبددالرمحن السدعدي وجهدود، يف العقيددة+ للشديخ       للشيخ الدكيور عبداهلل بن حممد ال

 الدكيور عبدالرزاف العباد.
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وبعدت هدذ،    وءفيقاا:بدأي ند   تكون داخلة يف القددر؟ وكيدف تشدملها املشديئة؟    

 .وإرادتهم  بقدرتهم: فيقاا ة من العباد خريها  ونُرها؟افعماا ال ادر

فهدذا الدذي حيدل     ؛والذي خل  ما تقدوم بد  اففعداا هدو الدذي خلد  اففعداا       

 .واالخييار  والقضاء  وييمكن العبد  ن يعقل بقلب  اجيماع القدر  االنكاا

  وإعاسدات مي،وعدة    و ل داف   ومع هلللك فهو   تعا     مد املمم،ني بأسدبا  

و ما مدن كدان مدن  هدل السدعادة فسييسدر       : =كما باا "  رف ع،هم املواسعول

 .(4)+ لعمل  هل السعادة

وو   فسهددم و يمم،ددوا بدد ؛ ووكلددهم إ   سفسددهم  وكددذلك خددذا الفاسددقني

 .(7)+ فوالذهم ما تولو، فسفسهم  ييوكلوا علي 

                                                           

 (. 7512( روا، مسلم )4)

  واسظددر نددرَ  77  واسظددر ملعددة االعيقدداد  البددن بدامددة  ص   33 37الي،بيهددات الل يفددة ص  (7)

مدد بشدري     واسظر لياسة االسسدان عدن وسوسدة الشديخ دحدالن  للشديخ حم      773الواس ية  للهراا  ص

  .713 731السهسواسو اهل،دي ص
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 املبحث الثاسو

 
 

مبانرتها من متام االميان بالقضاء بل إن   فعل افسبا  ال ي،ايف االميان بالقدر

 .  والقدر

وافخدذ    وهلذا جيب علا العبد   مع االميدان بالقددر   االجيهداُد يف العمدل    = 

و ن   وااللي؛اء إ  اهلل   تعا    بدأن ييسدر لد   سدبا  السدعادة       بأسبا  ال،؛اة

 . (4)+ يعي،  عليها

ملشدروعة يف قيلدف   وس وص الكيا  والس،ة حافلدة بدافمر باختداهلل افسدبا  ا    

واختاهلل العدد ملواجهة   والسعو يف طلب الرزف  فقد  مرت بالعمل؛ نمون احلياة

 .  وهري هلللك  واليزود لألسفار  افعداء

سدددورة [ َفدددِإهلل ا ب ض دددي َت ال َّدددالة  َفاسي ش دددُروا ف دددو اَفَرضِ :    تعدددا    اهلل بددداا

و َ ع دد وا  :  وبداا   46: امللدك  سدورة [ َفاَمُشوا ف و م ، اك ب ه دا :  وباا  40:اجلمعة

سدورة  [ َلُهَم م ا اَسي َ َعُيَم م َن ب وََّة و م َن ِرب اط  اْلخ َيدِل ُتَره ُبدون  ب د   ع دُدوَّ اللذد   و ع دُدوَّك مَ      

و ت ددز وَُّدوا َفددِإنَّ خ َيددر  الددزَّاد   :  فقدداا  و مددر املسددافرين للحددج بدداليزود   50:افسفدداا

و َبدداا  ر ب ك ددَم :  فقدداا  و مددر بالدددعاء واالسدديعاسة  412: سددورة البقددرة[ اليَّْقددو ى

[ و اَسدي ع يُ،وا ب ال َّدَبِر و ال َّدالة    :  وبداا   50: سورة هافر[ اَدُعوس و َ َسي ؛ َب َلك َم

 .16: سورة البقرة

                                                           

 . 7/571( نرَ كيا  اليوحيد من لحيح البخاري  للشيخ عبداهلل اله،يمان 4)

 فعل األسباب واإلميان بالدقضاء والدقمر
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  كال دالة   وج،يد    و مر باختاهلل افسبا  الشدرعية الديت تدمدي إ  رضدواس     

 .واحلج  وال يام  والزكاة

والسدائرين علدا     بدل حيداة املسدلمني مجيعداً      و لدحاب  " وحياة  الرسوا

 .(4)واالجيهاد  واجلد  سه؛هم   كلها ناهدة علا  خذهم بافسبا 

ويظدن كدثري مدن ال،داا  ن إثبدات      : =×عبددالرمحن السدعدي   باا الشديخ  

وهو عائد علدا    وهذا هلط فاحش جّدًا  افسبا  ي،ايف االميان بالقضاء والقدر

 .وهو إب اا   يضًا   للحكمة  قدر باالب ااال

يقوا ويعيقد  ن االميان بالقدر هو اعيقاد وجود افنياء بدون  وكأن هذا الظذانَّ

   ن اهلل ربدط  فإسها  كما هللكرسا  وهذا سفو للوجود هلا   سبابها الشرعية والقدرية

فهدل تقدوا     و وجدد بعضد  بدبع      وسظم بعض  بدبع    الكون بعض  ببع 

  والثمار  إن افو  إجياد الب،اء من دون ب،يان؟ وإجياد احلبو : ها الظذان جهاًل ي

والزروع من دون حرث وسقو؟ وإجياد افوالد وال،سل من دون سكاَ؟ وإدخداا  

 اجل،ة من دون إميان وعمل لاحل؟ وإدخاا ال،ار من دون كفر ومع ية؟

  مدت  ن اهلل حبكميد    مدا عل   و ب لت مع  احلكمة  بهذا الظن  ب لت القدر

وكماا بدرت  جعل للمسدببات  سدبابًا؟ وللمقالدد طربدًا ووسدائل ، دل بهدا؟        

فإسد   ؛ وكمدا سفدذ، يف الوابدع     كما برر، يف الشدرع   والعقوا  وبرر هذا يف الف ر

ثم هدى كل قلوف إ  ما خل  ل  مدن  لد،اف      ع ا كل نوء خلق  الالئ  ب 

                                                           

 . 31 33ص ( اسظر القضاء والقدر  لألنقر4)
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وب،ا  مدور الددسيا واآلخدرة علدا هلللدك        وعةوالي رفات املي،  واحلركة  السعو

  وكمداا احلكمدة    ال،ظام البديع الع؛يب الذي نهد    واًل   هلل بكمداا القددرة  

والي دريف وّجد  العداملني إ       والييسري     ن بهذا الي،ظيم ثاسيًا و نهد العباد  

 .+وسش هم علا  نهاهلم   عماهلم

 سهدا ال ت،داا إال باالميدان والعمدل     ف ال ُب اآلخرة إهللا علدم  ×: =إ   ن باا 

  وكثدرت تفالديل  ال،افعدة     ال احل وترك ضدِّها   جدَّ واجيهد يف ،قي  االميان

  واجي،ب يف مقابلدة هلللدك الكفدر     واجيهد يف كل عمل لاحل يولل  إ  اآلخرة

 .وبادر لليوبة ال، وَ من كل ما وبع م،  من هلللك  والع يان

ُي، داا إال حبدرث وسدقو ومالحظدة تامدة جدد        ولاحب احلرث إهللا علدم  سد  ال  

 .وتدفع ع،ها اآلفات  وتكملها  واجيهد يف كل وسيلة ت،مو حراثي 

ال  وم،افعها  ولاحب ال ،اعة إهللا علم  ن امل ،وعات علا اخيالف  سواعها

 .ثم العمل بها جد يف هلللك  وإتقاسها  ، ل إال بيعلم ال ،اعة

وهكدذا    واندي  عمدل وسدعا يف هلللدك     و ت،مية م  ومن  راد ح وا افوالد

 .(4)+مجيع افمور

                                                           

بددن اوالشدديخ عبدددالرمحن  63 60  واسظددر نددفاء العليددل ص475 476( الريدداض ال،اضددرة  4)

  واسظدر تيسدري الل يدف امل،دان يف     31 35الرزاف العبداد مدن   سعدي وجهود، يف توضيح العقيددة د. عبدد  

  54 63  والقضاء والقدر فبدو الوفداء حممدد درويدش ص    47خاللة تفسري القرآن البن سعدي ص

  واليوكددل علددا اهلل 471 443وافجوبدة املفيدددة ملهمددات العقيددة للشدديخ عبدددالرمحن الدوسدري ص   

 .411 453؛و صوعالبي  بافسبا  د. عبداهلل بن عمر الدمي
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وإهللا ترك العبدد مدا   م در  بد  مديكاًل علدا       : =×وباا نيخ االسالم ابن تيمية 

وكان بول  هلللك مب،زلة   الكيا  كان هلللك من املكيو  املقدور الذي ي ري ب  ن ق يًَّا

  ح دل  فدإن كدان اهلل بضدا بالشدبع والدريِّ     ؛ وال  نر    سا ال آكل: من يقوا

فإسد     ال  جامع امر تدو فدإن كدان اهلل بضدا لدو بولدد      :  و يقوا  وإال و حي ل

 .يكون

واليوكل ظاسًَّا  ن هلللدك مدن      و ترك االسيعاسة  وكذلك من هلط فرتك الدعاء

ويشهد هلذا ما   فكل همالء جاهلون ضالون  ساظرًا إ  القدر  مقامات اخلالة

احرص علا مدا ي،فعدك واسديعن    : =باا س  "روا، مسلم يف لحيح  عن ال،يب

  كدان كدذا وكدذا     لدو  سدو فعلدت   : وإن  لابك نوء فدال تقدل    باهلل وال تع؛ز

 .(4)+فإن لو تفيح عمل الشي ان؛ بدر اهلل وما ناء فعل: ولكن بل

وسهدا، عدن الع؛دز الدذي هدو        واالسيعاسة بداهلل   فأمر، باحلرص علا ما ي،فع 

بل ي،ظر إ     لاب  نوء  ال ييأا علا ما فات ثم  مر، إهللا   االتكاا علا القدر

كمددا بدداا بعدد    فإسدد  ه،ددا ال يقدددر علددا هددري هلللددك؛ ويسددلم افمددر هلل  القدددر

فما في  حيلدة ال يع؛دز     و مر ال حيلة في    مر في  حيلة: افمور  مران: العقالء

 .(7)+وما ال حيلة في  ال جيزع م،   ع، 

: عمدل اعيمدادًا علدا القددر   إن الدذي بداا      ومما يقاا هلمالء الذين يرتكدون ال 

كيددب اهلل مقددادير اخلالئدد  ببددل  ن  لدد  السددموات وافرض قمسددني  لددف      =

                                                           

 (.7551روا، مسلم ) (4)

 .33 74د.عبدالكريم زيدان ص  واسظر الس،ن االهلية  736 3/731( جمموع الفياوى  7)
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ما من سفس م،فوسة إال وبد كيب اهلل   ما م،كم من  حد: =والذي باا  (4)+س،ة

  (3)+اعملوا فكل ميسر ملا خل  لد  : =هو الذي باا (7)+مكاسها من اجل،ة  و ال،ار

 .36: سورة البقرة[ م ُ،ون  ب ب َعِ  اْلك ي ا   و ت ْكف ُرون  ب ب َعٍ َ َفُيَم 

                                                           

 (.7563( روا، مسلم )4)

 (.7512(  ومسلم)1116و  4357( روا، البخاري )7)

 .(7512( روا، مسلم )3)
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 املبحث الثالث

 
 

 و َفع دل  مدن     علا مدا تدرك مدن الواجبدات     ح؛ًة االميان بالقدر ال مي،ح العالو 

 .ا رمات

وليس فحد  ن حيديج بالقددر علدا الدذسب     : =×باا نيخ االسالم ابن تيمية 

فإن هذا لو كان مقبواًل فمكدن  ؛ وسائر العقالء  ر  هل املللوسائ  باتفاف املسلمني

وسائر  سواع الفساد   و خذ افمواا  ما   ر ل  من بيل ال،فوا كل  حد  ن يفعل 

 .بالقدر وحييجَّ  يف افرض

بدل    واحيج املعيدي بالقدر و يقبدل م،د     وسفس ا يّج بالقدر إهللا اعيدي علي  

فاالحي؛داج بالقددر معلدوم الفسداد يف      ؛علدا فسداد،   وت،اب  القوا يدا  يي،اب 

 .(4)+ بداية العقوا

  ومبا  ن هذا افمر مما يعّم ب  البالء فهذا إيدراد لدبع  افدلدة الشدرعية والعقليدة     

والوابعية اليت ييضح من خالهلا ب الن االحي؛داج بالقددر علدا فعدل املعالدو  و      

 .(7)ترك ال اعات

                                                           

 . 361 7/363  واسظر ابيضاء ال راط املسيقيم 3/421( جمموع الفياوى 4)

وإيقداظ الفكدرة     753 3/757  واسظر جمموع الفياوى 23 3/56اسظر م،هاج الس،ة ال،بوية   (7)

َ    31 33ورسائل يف العقيددة    305ملراجعة الف رة لل ،عاسو ص  الشديخ    واسظدر ملعدة االعيقداد بشدر

 . 16 13حممد ابن عثيمني 

 االحتجاج بالدقمر على فعل احملرةات و ترك الضواجبات
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ق وُا الذذ ين  َ َنر ك وا َلَو ن اء  اللذُ  م دا َ َندر ْك، ا و ال آب اُؤس دا    س ي :  باا اهلل   تعا     4

و ال ح رََّم، ا م َن ن َوَء َكذ ل َك َكذَّ   الذذ ين  م َن َبَبل ِهَم ح يَّا هلل اب وا ب ْأس ، ا ب دَل ه دَل ع َ،دد ك َم    

: سدورة افسعدام  [ نَّ و ِإَن َ َسُيَم ِإالذ ت َخُرُلون م َن ع ْلٍم َفُيَخِرُجوُ، َل، ا ِإَن ت يَّب ُعون  ِإالذ الظذ

ولو كان احي؛اجهم مقبواًل   فهمالء املشركون احي؛وا بالقدر علا نركهم  413

 .لحيحًا ما  هللابهم اهلل بأس 

 ي هل ع،ددكم دليدل    [ه َل ع َ،د ك َم م َن ع ْلٍم َفُيَخِرُجوُ، َل، اوهلذا باا اهلل هلم: 

 ا؛ ل،،ظر في   وسيدبر،.يخرجو، ل،لحيح  ف

 حبدد ع ل دم  سد  ال ع ْلدم ع،ددهم ي دل      هلدم؛ فسد     اليبكيدتُ  :مدن هدذا   واملق وُد

للح؛ة  ويقوم ب  الربهان  ثم  وضدح هلدم  سهدم ليسدوا علدا ندوء مدن العلدم          

 .(4)و سهم إمنا ييبعون الظ،ون  اليت هو حمل اخل أ  ومكان اجلهل

ي ك ون  ل ل،َّاِا ع َلدا اللذد   ُح؛َّدٌة     لئال ين  و ُم،ذ ِرين ُرُساًل ُمب شِِّر:  باا   تعا     7

 .456: سورة ال،ساء[ ب َعد  الر ُسِل

؛ فلو كان االحي؛اج بالقدر علا املعالو سائهًا ملا كان ه،اك داٍع الرساا الرسل

ترتى يبي،دون لل،داا  مدر ديد،هم      فلم يب  للخل  علا اهلل ح؛ة بعد إرسال  الرسل 

 .(7)مومراضو ربه

 :  تعددا     بدداا  فدد  إال مددا يسددي يع  وو يكل    ن اهلل  مددر العبددد وسهددا،    3

ال ُيَكل دُف اللذدُ  س ْفسدًا    :  وبداا   45: سورة اليهابن[ َفاتَّق وا اللذ   م ا اَسي َ َعُيَم 

                                                           

 .7/745اسظر فيح القدير للشوكاسو   (4)

 .7/743السعدي  اسظر تفسري (7)
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 .735: سورة البقرة[ ِإالذ ُوَسع ه ا

وهذا   يسي يع اخلالص م،  ولو كان العبد جمربًا علا الفعل لكان مكلذفًا مبا ال

 و إكرا،   فال إثدم عليد       و سسيان  ولذلك إهللا وبعت م،  املع ية جبهل  باطل

 .فس  معذور

وإرادة   ال يعلمد   حدد مدن اخللد  إال بعدد وبوعد          ن القدر سرٌّ مكيدوم   1

  فيكون إرادت  للفعل هري مب،ية علدا علدٍم بقددر اهلل     العبد ملا يفعل  سابقة لفعل 

والهيدب    فس  ادعاٌء لعلم الهيب؛ فادعاؤ،  ن اهلل بدَّر علي  كذا وكذا ادِّعاٌء باطل

 .إهلل ال ح؛ة للمرء فيما ال يعلم ؛ فح؛َّي  إهللًا داحضة  ال يعلم  إال اهلل

 . م،ا للمحيج بالقدر علا الذسو  لع ذل،ا الشرائع س،ا لو سلذ  6

  ح؛ة لق بل مدن إبلديس الدذي     لو كان االحي؛اج بالقدر   علا هذا ال،حو  5

 .45: سورة افعراف[ َفب م ا َ ْهو َيي ، و َفْبُعد نَّ َلُهَم ل ر اَطَك اْلُمَسي ق يم :  باا

مع موسا   ولو كان ح؛ة همالء مقبولة    يضًا   ليساوى فرعون عدو اهلل  2

 .كليم اهلل   علي  السالم  

وهدذا    حيح ملدذهب الكفدار  االحي؛اج بالقدر علا الذسو  واملعائب ت   3

 .ال ي،فّك ع،   ا يج لذلكالزم 

  وظ،وا  سهدم موابعوهدا    إهللا عاي،وها  ولو كان ح؛ة الحيجَّ ب   هل ال،ار  1

هددل حيي؛ددون بالقدددر علددا    وبددد  تددوبيخهم وتقددريعهم   كددذلك إهللا دخلوهددا

 معاليهم وكفرهم؟

ر بَّ، دا َ خَِّرس دا ِإَلدا    :  بل إسهم يقولون كما باا   عز وجل   ع،هم؛ ال: اجلوا 

: ويقولددون  11: سددورة إبددراهيم[ َ ج ددٍل َبِريددَب ُس؛ ددَب د َعو ت ددَك و س يَّب ددَع الر ُسددل 
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َلَو ك ،َّا س َسدم ُع َ َو  :  وبالوا  405: سورة املمم،ون[ ر بَّ، ا َهَلب َت ع َلَي، ا ن ْقو ُت، ا 

َلدَم س دك  م دن     :  وبدالوا   40: امللدك  سدورة [ س َعق ُل م ا ك ،َّا ف و َ َلح ا   السَّدع ريِ 

 .إ  هري هلللك مما يقولون  13: سورة املدثر[ اْلُم  ل ني 

فهدم بدأمس   ؛ ولو كان االحي؛داج بالقددر علدا املعالدو سدائهًا الحي؛دوا بد        

 .احلاجة إ  ما ي،قذهم من ال،ار

  يف ومما يرد  هذا القوا    يضًا    س،ا سرى االسسان حيدرص علدا مدا يالئمد      40

وال يعددا ع،د  إ  مدا ال يالئمد  ثدم حيديج علدا عدولد             مور دسيا، حيا يدرك 

 .بالقدر

 فلماهللا يعدا عما ي،فع  يف  مور دي،  إ  ما يضر، ثم حييج بالقدر؟!

وهذا البلد ل  طريقان   لو  راد إسسان السفر إ  بلد: وإليك مثااًل يوضح هلللك

فأيهمدا    وسدلب   وبيل  ض را واآلخر كل  فوضا وا   حدهما آمن م مئن

 سيسلك؟

فلمداهللا ال يسدلك يف  مدر اآلخدرة طريد         ال نك  س  سيسدلك ال ريد  افوا  

 اجل،ة دون طري  ال،ار؟

ال : ومما ميكن  ن يرد ب  علا هدذا ا ديج   ب،داء علدا مذهبد     ن يقداا لد          44

؛ ال تشر وال تأكل و  وإال فلن  فإن كان اهلل بد بضا لك بولد فسيأتيك؛ تيزوج

وإهللا هامجك س دُبٌع ض داٍر فدال تفدر       وإال فلن  فإن بدَّر اهلل لك نبعًا وريًَّا فسيكون

وإهللا   وإن و يقدرها لك فلن ي،فعك الفدرار   فإن بدَّر اهلل لك ال،؛اة فسي،؛و؛ م، 

 .وإال فلن ي،فعك الدواء  فإن بدَّر اهلل لك نفاًء نفيت؛ مرضت فال تيداو 

وإن خالف،دا    ال؟ إن وافق،ا عل َم،ا فساد عقلد   َ َوهذا القوا فهل سيوافق،ا علا 
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 .وب الن ح؛ي   علم،ا فساد بول 

فهدم هدري   ؛ وال دبيان   ا يج بالقدر علدا املعالدو ندبَّ  سفسد  باجملداسني       47

 .ولو عومل معامليهم يف  مور الدسيا ملا رضو  وال مماخذين  مكلفني

  واليوبدة   ا كان ه،اك حاجة لالسيهفارلو ببل،ا هذا االحي؛اج الباطل مل  43

 .وافمر باملعروف وال،هو عن امل،كر  واجلهاد  والدعاء

  لو كدان القددر ح؛َّدة علدا املعائدب والدذسو  ليع لدت م داحل ال،داا           41

فن ؛ واجلدزاءات   واليعزيدرات   وملا كان ه،داك داٍع للحددود    ولعمَّت الفوضا

وال   وب ذاع ال رف  وضع عقوبات للَظَلمةوملا احي؛،ا ل  املسوء سيحيج بالقدر

وهذا ال   حب؛ة  ن كل ما وبع إمنا وبع بقدر اهلل؛ وس ب القضاة  إ  فيح ا اكم

 .يقوا ب  عابل

؛ فن اهلل كيدب هلللدك علي،دا   ؛ ال سماخدذ :  ن هذا ا يج بالقدر الذي يقدوا   46

 فكيف سماخذ مبا ك ي ب  علي،ا؟

  وكسدب،ا،   إمنا سماخذ مبا فعل،دا،   الكيابة السابقة سماخذ علا ال إس،ا: ُيقاا ل 

وإمندا حندن مدأمورون بالقيدام مبدا         و كيبد  علي،دا    فلس،ا مأمورين مبا بدر، اهلل ل،دا 

  فمدا  راد، اهلل ب،دا طدوا، ع،دا      وما  ريد م،ا  فه،اك فرف بني ما  ريد ب،ا؛ يأمرسا ب 

 . مرسا بالقيام ب  اوما  راد، م،

رة إليد     ن احي؛داج كدثري مدن هدمالء لديس ساجتدًا عدن ب،اعدة          ومما جتدر االنا

وهلذا باا بع  العلماء فيمن هذا ؛ وإمنا هو ساتج عن سوع هوى ومعاسدة  وإميان

 ي مدذهب وافد  هدواك      وع،د املع ية جدربي ؛  ست ع،د ال اعة بدري: =نأس 



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 022

 .(4)+متذهبت ب 

ن يكدون اهلل بددر هلللدك    و سكر    يعين  س  إهللا فعل ال اعة سسب هلللك إ  سفس 

 .وإهللا فعل املع ية احيج بالقدر  ل 

 و تددرك ال اعددات   وباجلملددة فددإن االحي؛دداج بالقدددر علددا فعددل املعالددو   

 .والوابع  والعقل  احي؛اج باطل يف الشرع

هدمالء القدوم إهللا   : =عدن ا دي؛ني بالقددر   × باا نيخ االسدالم ابدن تيميدة    

 .(7)+اليهود وال، ارى لروا علا هذا االعيقاد كاسوا  كفر من 

 ال ورة اجلائزة املسوهة لالحي؛اج بالقدر:

  واملدرض   يسوغ االحي؛اج بالقدر ع،د امل ائب اليت ،ل باالسسان كدالفقر 

فهذا مدن  ؛ وحنو هلللك  وبيل اخل أ  وخسارة املاا  وتلف الزرع  وفقد القريب

فالسعيد   = املعائبال  فاالحي؛اج إمنا يكون علا امل ائب  متام الرضا باهلل ربًَّا

َفاَلب َر ِإنَّ و َعد   :كما باا   تعا     وي رب علا امل ائب  يسيهفر من املعائب

 .66:سورة هافر[ اللذ   ح  ٌّ و اَسي َهف َر ل ذ َسب َك

 .(3)+وحييج بالقدر علا املعائب  والشقو جيزع ع،د امل ائب

ثم الم  مدن    طري  اخل ألو  ن رجاًل بيل آخر عن  :ويوضح هلللك املثاا اآلتو

                                                           

 . 3/402( جمموع الفياوى 4)

  .3/757( جمموع الفياوى 7)

 . 363 7/362  واسظر ابيضاء ال راط املسيقيم 3/161( جمموع الفياوى 3)
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 .وال مي،ع هلللك من  ن يماخذ  لكان احي؛اج  مقبواًل  واحيج القاتل بالقدر  الم 

ثم   وُوبِّخ علا هلللك  ثم ب رِّع القاتل  رجٌل رجاًل عن طري  العمد ل ي ولو َب

وهلدذا حدجَّ آدم موسدا   عليهمدا     ؛ و يكن االحي؛داج م،د  مقبدوالً    احيج بالقدر

: فقداا لد  موسدا     احديج آدم موسدا  : =يف حماجيهمدا  " يف بول السالم   كما 

 سدت موسدا الدذي    :  ست آدم الذي  خرجيك خ يئيك من اجل،دة؟ فقداا لد  آدم   

ثم تلومين علا  مر بد بّدر علوَّ ببل  ن  خل ؟   ال فاك اهلل برساالت  وبكالم 

 .(4)+فحجَّ آدم موسا

ذسب كمدا يظدن هلللدك بعد      فلدم   عليد  السدالم   و حيديج بالقددر علدا الد        

فسد  يعلدم  ن آدم   ؛ وموسا   علي  السالم   و يل َم آدم علدا الدذسب    ال وائف

واليائب من الدذسب كمدن     وهدا،  وتا  علي   فاجيبا، رب   اسيهفر رب  وتا 

 .ال هللسب ل 

فيدا  اهلل    إسدين  هللسبدت فيبدت   : ولو  ن موسدا الم آدم علدا الدذسب فجابد     

و لقيدت افلدواَ إ  هدري      ت يا موسا    يضًا   بيلت سفسداً  س: ولقاا ل   علوَّ

 .(7)فح؛َّ  آدم بالقدر  يبةإمنا احيج موسا بامل  هلللك

                                                           

 (. 7567(  خرج  مسلم )4)

  واالحي؛داج بالقددر البدن تيميدة     34 3/23  وم،هداج السد،ة   3/423جمموع الفيداوى   ( اسظر7)

واآلدا  الشدرعية    734 730واليدمريدة ص   406 403يخ االسدالم ص   والفربان لش77 43ص

  وإيقداظ الفكدرة ملراجعدة الف درة     32 4/33،هايدة البدن كدثري      والبدايدة وال 750 4/763البن مفلح 

 .316 322لل ،عاسو ص
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 مدا    فإس  من متام الرضا بداهلل ربَّداً  ؛ فما بدر من امل ائب جيب االسيسالم ل = 

فييو  مدن    وإهللا  هللسب فعلي   ن يسيهفر وييو   الذسو  فليس فحد  ن ُيذسب

 .(4)+وي رب علا امل ائب  ئباملعا

فلو الم   حد علدا هللسدب     وممن يسوغ ل  االحي؛اج بالقدر اليائُب من الذسب

 .تا  م،  لساغ ل   ن حييج بالقدر

  هذا بقضداء اهلل وبددر،  : و فعلت كذا وكذا؟ ثم باا: فلو بيل فحد اليائبني

 .(7)لق بل م،  هلللك االحي؛اج و سا تبت واسيهفرت

  فدالعربة بكمداا ال،هايدة   ؛ غ فحدد  ن يلدوم اليائدب مدن الدذسب     ثم إس  ال يسو

 .ب،قص البداية ال

                                                           

  734  واليدمريدة ص 6/453يدة  الفياوى الكربى البن تيم   واسظر412( نرَ ال حاوية ص4)

 .31ليت خل ها نيخ االسالم حممد بن عبدالوها  من فياوى ابن تيمية صاملسائل ا واسظر

قريدب    وت71القضاء والقدر  فسعد حممد ال اهرجو ص   واسظر36( اسظر نفاء العليل ص7)

 .446اليدمرية البن عثيمني ص
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 الف ل الثاسو

 

  

 مباحث:   ربعةو،ي  متهيد  و

سسبة الشر إ  اهلل   تعا    وحكم هلللك  واحلكمة من  املبحث افوا:

 إرادة اهلل ملا ال حيب 

 آلالماحلكمة من خل  إبليس  وخل  امل ائب وا املبحث الثاسو:

 احلكمة من خل  املعالو وتقديرها املبحث الثالث:

 الرضا بقدر اهلل  وحكم هلللكاملبحث الرابع: 

 ناناة انل   يُ   ُف  ل نف
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مسألة تعليل  فعاا اهلل  وإثبات احلكمة فيها من  جل مسائل اليوحيد امليعلقدة  

 باخلل  وافمر  والشرع والقدر.

 واحلديث يف هذا املقام ال يسمح باليف يل.

 بولني:فيها علا  بواا نيا  ولك،َّها ترجع إ  وبد اخيلف ال،اا 

بوا سفاة احلكمة  وهو بوا افناعرة ومن وافقهم ممن يدرى  ن اهلل    حدهما:

  عز وجل   بدر املقادير  ونرع الشرائع لهري علة   و حكمدة  بدل فعدل هلللدك     

    املشيئة  ولرف االرادة.

هلل يف كل مدا يقضدي  حكمدًة     هور الذين يثبيون احلكمة  و نَّبوا اجلم الثاسو:

 ورمحة.

 وهذ، احلكمة تيضمن نيئني:

 حكمة تعود إلي    تعا    حيبها ويرضاها. : حدهما

 ويليذون بها.  حكمة تعود إ  عباد،  فهو سعمة عليهم يفرحون :والثاسو

 .(4)وهذا يكون يف املأمورات  واملخلوبات

                                                           

  وبيددان تلبدديس 35 3/36  جممددوع الفيدداوى 464 460اسظددر  لددوا الدددين للبهدددادي ص  (4)

  ونرَ العقيدة افلدفهاسية البدن تيميدة    703 4/412تأسيس بدعهم الكالمي  البن تيمية اجلهمية يف 

   وموبف ابن تيمية مدن افنداعرة  713 717  والقضاء والقدر د.عبدالرمحن ا مود 753 754ص

 .4347 3/4340د. عبدالرمحن ا مود 

 متهيم
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ا    فيما يقدر، ويشدرع :  مقررًا حكمة اهلل   تبارك وتع ×يقوا ابن القيم 

خلق  لزاد هلللك علا عشرة ولو هللهب،ا سذكر ما ي لع علي   مثال ،ا من حكمة اهلل يف =

آالف موضع مع ب ور  هللهاس،ا  وسقص عقول،ا ومعارف،ا  وتالنديها  وتالندو   

  وهدذا تقريدب   علوم اخلالئ  مجيعهم كيالنو ضوء السدراج يف عدني الشدمس   

 .(4)وإال فافمر فوف هلللك+

: =وكيف ييوهم هللو ف رة لدحيحة خدالف هلللدك  وهدذا الوجدود      ×وباا 

ناهد حبكمي   وع،ايي  قلق   مت ع،اية  وما يف قلوبات  من احلكمة  وامل احل  

وامل،ددافع  والهايددات امل لوبددة  والعوابددب احلميدددة    عظددم مددن  ن ُيحدديَط بدد     

 .(7)+؟!ولٌف   و حي ر ، عقل

  تعدا    وجاللد   وحكميد      ر  ومجداع هلللدك  ن كمداا الد    ×:= وباا 

وعدل   ورمحي   وإحساس   ومحد،  وجمد،  وحقائ   اائ  احلسد،ا   مت،دع   

 كون  فعال  لادرة م،  ال حلكمة  وال لهاية م لوبة.

 .(3)ومجيع  اائ  احلس،ا ت،فو هلللك  وتشهد بب الس +

 املع،ا. وبعد هذا اليمهيد ي،يقل احلديث إ  املباحث اليالية اليت تقرر هذا

 

                                                           

 .141(  نفاء العليل ص4)

 .143(  نفاء العليل ص7)

 .143ص (  نفاء العليل3)



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 021

 املبحث افوا

 

 

 احن  جل :_  ت   _ نمل    نألال:  ببة نلشف إ  نف 

فهدل ت دح سسدبة      حنن سممن بالقدر خري، ونر، من اهلل: إهللا سأا سائل فقاا

 الشر إ  اهلل   تعا   ؟ وهل يقع يف  فعال  نر؟

ال يفعدل إال  و    م،دزَّ، عدن الشدر    وتعدا   إن اهلل   سدبحاس  :  ن ُيقداا : فاجلوا 

  فإسد  علدم اهلل  ؛   إ  اهلل ال نر في  بوج  من الوجدو، من حيث سسبُي والقدُر  اخلري 

فالشدر لديس     وكماا من كل وج   وهلللك خري حم   وخلق    ومشيئي   وكيابُي 

 . وال يف  فعال   وال يف  اائ  وال لفات   ال يف هللات   إ  الر  بوج  من الوجو،

  وو تكن  ااؤ، كلها حس،ا  سبحاس    النُي  ل  م،  اسٌمولو َفع ل  الشر   

 . ولعاد إلي  من الشر حكٌم   تعا  وتقدا  

  ال يف القضداء   فالشر يف املقضدو  ؛ومفعوالت   وإمنا الشر يدخل يف قلوبات 

وبدد يكدون خدريًا      وخدريًا بال،سدبة إ  حمدل آخدر      ويكون نرًَّا بال،سدبة إ  حمدل  

  بل هو الهالدب   كما هو نر من وج  آخر  القائم ب  من وج  لبال،سبة إ  ا 

فإس  نٌر بال،سبة إليهم ال من كل ؛ وبيل الكفار  وإبامة احلدود  وهذا كالق اص

ملدا فيد  مدن م دلحة      ؛وخدري بال،سدبة إ  هريهدم     بل من وجد  دون وجد     وج 

 . ودفع ال،اا بعضهم ببع   وال،كاا  الزجر

 . كاست نرورًا من وج    فهو خرٌي من وجوَ، عديدةوكذلك افمراض   وإن 

 ،وحكم ذلك - تعاىل -ر إىل اهلل نسب  الش

 واحلكمُ  ةن إرادة اهلل ملا ال حيبه 
  

  

 



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 041

واحلالل  ن الشر ال ُي،سب إ  اهلل   تعا    وهلذا ثبت يف لدحيح مسدلم  ن   

لبيدك  : =كان يثين علا رب  بي،زيه  عن الشر بدعاء االسديفياَ يف بولد    " ال،يب

تباركدت     سدا بدك وإليدك     والشر ليس إليدك   واخلري كل  يف يديك  وسعديك

 . (4)+ عاليتوت

والشدر    ومع،ا،  واهلل  علميف مع،ا هذا احلديث:=× باا االمام ال ابوسو 

ليس مما ُيضاف إ  اهلل إفرادًا  و ب دًا حيا ُيقاا: يا خال  الشر  ويا مقدر الشدر  

وإن كان اخلال  واملقدر هلما مجيعًا؛ لذلك  ضاف اخلضر   عليد  السدالم   إرادة   

َ مَّا السَّف ي، ة  َفَكاس َت ل م س اك ني   : يما  خرب اهلل ع،  يف بول اا  فالعيب إ  سفس  فق

 .21:سورة الكهف [ي َعم ل ون  ف و اْلب َحِر َفَأر َدُت َ َن َ ع يب ه ا

َفَأر اد  اا: وملذا هللكر اخلري والرب والرمحة  ضاف إرادتها إ  اهلل   عز وجل   فق

 .37: سورة الكهف [و ي َسي َخِرج ا َك،ز ُهم ا ر َحم ًة م َن ر بَِّكر ب َك َ َن ي َبل ه ا َ ُندَُّهم ا 

و ِإهلل ا م ِرَضدُت َفُهدو     ولذلك باا قربًا عن إبراهيم   عليد  السدالم    سد  بداا:    

 .30: سورة الشعراء [ي َشف نِي

 .(7)فأضاف املرض إ  سفس   والشفاء إ  رب   وإن كان اجلميع م، +

  فيبارك وتعا  عن سسدبة الشدر إليد    : =علا هذا احلديث باا ابن القيم تعليقًا

؛ والشر إمنا لار نرًَّا السق اع سسبي  وإضدافي  إليد     بل كل ما سسب إلي  فهو خري

فالشدر يف    وهدو   سدبحاس    خدال  اخلدري والشدر       فلو   ضيف إلي  و يكدن ندرَّاً  

                                                           

 (. 224( روا، مسلم )4)

 .736( عقيدة السلف و لحا  احلديث لل ابوسو ص7)
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 . ال يف خلق  وفعل   بع  قلوبات 

  وهلدذا ت،دزَّ،   سدبحاس    عدن الظلدم     ؛ ل ك وبدر، خرٌي  وبضاؤ،  وفعل    وخلق ُ 

فال يضع افنياء إال يف مواضدعها الالئقدة     الذي حقيقي  وضع الشوء يف هري موضع 

فدإهللا ُوض دع يف حملد  و يكدن       والشر وضع الشوء يف هدري حملد     وهلللك خري كل   بها

 . (4)+ كو ااؤ، احلس،ا تشهد بذل  فُعلم  ن الشر ليس إلي   نرًَّا

مع  سد     والظلم إلي   والسوء  فأااؤ، احلس،ا مت،ع سسبة الشر: =وباا    يضًا  

  و بواهلم  وحركاتهم  و فعاهلم  فهو اخلال  للعباد؛   سبحاس    اخلال  لكل نوء

 . كان بد فعل الشرَّ والسوء   والعبد إهللا فعل القبيح  امل،هوَّ ع، 

  وهذا اجَلَعل م،د  عددٌا وحكمدةٌ       فاعاًل لذلكوالر     سبحاس    هو الذي جعل

  بهدذا اجلعدل بدد     سدبحاس   فهدو   ؛ واملفعوُا ندرٌّ ببديح    َف؛ َعل ُ  فاعاًل خرٌي  ولواٌ 

فهدو خدري     ملا ل  يف هلللك من احلكمة البالهة اليت حيمد عليها؛ وضع الشوء يف موضع 

 . (7)+ ونرًَّا  وسق ًا  وإن كان وبوع  من العبد عيبًا  وم لحة  وحكمة

فس  إن  ريد بالشر وضع الشوء يف ؛ واحلالل  ن اهلل   تعا    ال ُي،سب إلي  الشر= 

 . واهلل م،زَّ، عن الظلم  ومقابل  العدا  هري موضع    فهو الظلم

وإن   ريد ب  افهللى الالح  با ل بسبب هللسب ارتكب    فإجياد اهلل للعقوبة علا هللسب 

                                                           
  واليفسددددري القدددديم 411 3/417  واسظددددر م،هدددداج السدددد،ة  356 351( نددددفاء العليددددل ص4)

  والروضة ال،ديدة  746 7/741  وبدائع الفوائد البن القيم 4/101  ومدارج السالكني 665 660ص

 . 701 411اهلل  د. حممد بن ربيع املدخلو ص  واحلكمة يف  فعاا 350 361ص

 415 4/416مددن الكيددا  سفسدد   وم،هدداج السدد،ة   336 355  واسظددر ص355( نددفاء العليددل 7)

 . 434 427  وطري  اهل؛رتني ص63 67  واحلس،ة والسيئة البن تيمية ص416 3/417و
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 . بل هلللك عدٌا م،    تعا   ؛ ال ُيعد نرًَّا ل 

  املوللة إلي    فالع د ُم ليس فعاًل حيا ي،سب إ  و سباب   اخلري وإن   ريد ب  عدُم

وم،دع الفضدل     فهذا فضل اهلل يمتي  من يشاء ؛وليس للعبد علا اهلل  ن يوفق   اهلل

 .(4)+ ليس بظلم وال نر

هلل   عدز وجدل   حيدا يعي،د       ثم إن علا العبد إهللا عرف ما يضر، وي،فع   ن ي ذاَّ

كمدا  سد  لدو       سا ال  فعدل حيدا  لد  اهلل يفَّ الفعدل    : وال يقوا  علا فعل ما ي،فع 

سدأسيظر حيدا  لد  اهلل يفَّ    : ه؛م علي  عددو  و سدبع فإسد  يهدر  ويفدر وال يقدوا      

 .(7)اهلر 

 .ومن ه،ا ييبني ل،ا  ن الشر ال ي،سب إ  اهلل   عز وجل  

 املباحث اليالية.وهذا ما سييضح يف 

                                                           

آيدات الكيدا  للشديخ       واسظر دفع إيهام االضد را  عدن  707( احلكمة واليعليل يف  فعاا اهلل ص4)

 . 732 735العالمة حممد افمني الش،قي و ص

  .730( اسظر القضاء والقدر للمحمود ص7)



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 042

 حيب :ش س  إرن ا نف مل   ةنمل    نلث  ي: نانا

ويف الوبدت سفسد  ال يرضدا، وال حيبد ؟ وكيدف        كيف يريدد اهلل  مدراً  : إهللا بيل

 بني إرادت  ل  وبهض  وكراهي ؟ ُيَ؛مع

فاملراد ل،فس  م لو  حمبو    ومراد لهري،  مراد ل،فس : إن املراد سوعان: بيل

 .فهو مراد إرادة الهايات واملقالد ؛رياخلي  من لذات  وما ف

 وال فيد  م دلحة بدال،ظر إ  هللاتد       واملراد لهري، بد ال يكون مق دودًا ملدا يريدد   

     وهللاُتد سفُسد  ومراد،  فهو مكدرو، لد  مدن حيدثُ       وإن كان وسيلة إ  مق ود،

   ُضددَهُب: في؛يمددع افمددران؛ وإي ددال  إ  مددراد،  مددراد لدد  مددن حيددث بضدداؤ، 

 . وحيب من وج  آخر  فيبه  من وج   وال يي،افيان  إرادت و

فهدذا الددواء الكريد  ال عدم والرائحدة إهللا علدم       ؛ وهذا  مر معلدوم ع،دد اخللد    

فيكرهد  مدن جهدة    ؛ و حب  من وج  آخدر   االسسان  ن في  نفاء ،  بهض  من وج 

 . وحيب  من جهة إفضائ  إ  ما حيب  تأمل  ب 

وكق دع    يلكدل إهللا ع ل دم  ن يف ب عد  بقداًء جلسدد،     وبل مثل هلللك يف العضدو امل 

  كالدذي يق دع الفيدايف     وحمبوبد    املسافة الشابة إهللا ع ل م  سها تولدل إ  مدراد،  

 . بالدًا البيت العيي  والقفار  واملفاوز

وحب من وجد     به  من وج : ومن ه،ا ييبني ل،ا  ن الشوء جييمع في  افمران

فكيدف باخلدال  الدذي ال ختفدا عليد         نأن املخلوفهذا يف   وال يي،افيان  آخر

وال يي،دافا هلللدك     الذي ل  احلكمة البالهة؟ فهو   سبحاس    يكر، الشدوء   خافية
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 . (4)حمبو  إ   مروكوس  سببًا   فجل هري، ؛مع إرادت  ل 

 وهذا ما سييضح من خالا افمثلة اليالية يف املبحثني الياليني.

                                                           

طريددد  اهل؛دددرتني  و  150 116 و 147 351( اسظرتف ددديل هلللدددك يف ندددفاء العليدددل ص   4)

 ومابعددها مدن املقدمدة     3مقدمة مفيداَ دار السدعادة ص  و  410 435والفوائد ص  433 434ص

  765 767ندددرَ العقيددددة ال حاويدددة صو  413 7/410و  751 4/751نيومددددارج السدددالك

 .313 4/331ولوامع افسوار البهية   740 706كمة واليعليل يف  فعاا اهلل صواحل
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 سواملبحث الثا

 ةن خلق إبليس، وخلق املصائب واآلالماحلكم  
 

 :   ق إب يس اناناة س  جل : نمل    نألال

اهلل   عز وجل   خل  إبليس الذي هو مادة الفساد اليت متد كدل فسداد يف هدذ،    

وهو سدبب لشدقاوة     والشبهات  والشهوات  واالعيقادات  يف افديان  الدسيا

وهو مع هلللك كلد  وسديلة إ  حمدا َّ     وع م ل هم ما يهضب اهلل   عز وجل    العباد

 . وحكم عظيمة  كثريَة

 : بع  احلكم اليت تلمسها العلماء من خل  إبليس هذ،ف هلللكإهللا تقرر 

:  ن ي ظهر للعباد بدرة  الدر    تعدا    علدا خلد  امليضدادات وامليقدابالت        4

وخ َلد     وهو سبب كل نر  فخل  هذ، الذات   إبليس   اليت هو  خبث الذوات

والديت هدو مدادة كدل       يف مقابلها هللات جربيل اليت هو من  نرف الذوات و زكاهدا 

واحلدر    كما ظهرت بدرت  يف خل  الليل وال،هدار   فيبارك من خل  هذا وهذا  خري

فالضدد    واحلسدن والقبديح    واملوت واحلياة  والداء والدواء  واملاء وال،ار  والربد

؛ وسل اس   وملك   وعزت   ماا بدرت وهذا  دا  دليل علا ك  يظهر حس،  الضد

  وسدلط بعضدها علدا بعد       وبابدل بعضدها بدبع      فإس  خل  هدذ، امليضدادات  

فخلو  الوجود عن بعضها بالكلية تع يل   وحكمي   وتدبري،  وجعلها حمل ت رف 

 . (4)وتدبري مملكي   وكماا ت رف   حلكمي 

                                                           

 .414 7/410اسظر مدارج السالكني  (4)
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  لدك مب؛اهددة إبلديس وحزبد     وهلل:  ن ُيَكمِّل  اهلل فوليائ  مراتدب العبوديدة    7

والل؛دوء إ  اهلل  ن يعيدذهم م،د  ومدن       واالسيعاهللة باهلل م،د    وإهاظي  بال اعة هلل

 . وافخروية ما ال حي ل بدوس   فيرتتب هلم علا هلللك من امل احل الدسيوية  كيد،

وحنوهدا  حدب  سدواع      والرضدا   وال درب   واليوكدل   واالسابدة   ثم إن ا بة

وتقديم حمبي    عز وجل     وبذا ال،فس  وهذ، إمنا تيحق  باجلهاد  العبودية هلل

 . (4)فكان خل  إبليس سببًا لوجود هذ، افمور  علا كل من سوا،

لييبني ؛ هلللك  ن إبليس ُخل  ليكون حمكذًا مييحن ب  اخلل  :ح وا االبيالء  3

افرض    سدبحاس    خلد  ال،دوع االسسداسو مدن      ؛ فدإن اهلل  ب  اخلبيث من ال يدب 

 . (7)وفيها ال يب واخلبيث؛ فال بد  ن يظهر فيهم ما هو من مادتهم

: فمدن  اائد    :وميعلقاتهدا   ظهور آثار  اائ    تعدا    ومقيضدياتها    1

 . (3)العدا  احلكم  املذا  املعز  اخلاف   الرافع

فكان خل  إبليس سببًا   وهذ، افااء تسيدعو ميعلقاَت يظهر فيها  حكاُمها

وممم،ني و تظهر آثدار    فلو كان اخلل  كلهم م يعني  ور آثار هذ، افااءلظه

 . هذ، افااء

فال بيعدة البشدرية مشديملة     :اسيخراج ما يف طبائع البشر من اخلري والشدر   6

                                                           

 .706اسظر احلكمة واليعليل يف  فعاا العباد ص  (4)

 .410عمر افنقر صوالشياطني د.    وعاو اجلن706اسظر احلكمة واليعليل ص  (7)

 .414  وعاو اجلن والشياطني ص7/414اسظر مدارج السالكني   (3)
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 ؛وهلللدك كدامن فيهدا كمدون ال،دار يف الزسداد        وال يب واخلبيث  علا اخلري والشر

و رسدلت    ائع  هل الشر من القدوة إ  الفعدل  مسيخرجًا ملا يف طب ل  الشي اُنُخَف

فاسديخرج  حكدم    ؛الرسل تسيخرج ما يف طبيعة  هل اخلري مدن القدوة إ  الفعدل   

  ولئدك ومدا يف    ليرتتب عليد  آثدار،  ؛ احلاكمني ما يف همالء من اخلري الكامن فيها

  وي،فذ حكم  فيهمدا   وتظهر حكمي  يف الفريقني  ليرتتب علي  آثار، ؛من الشر

 . (4)م ابقًا لعلم  الساب   ظهر ما كان معلومًا ل وي

فلقد ح ل بسبب وبوع الكفر  :ظهور كثري من آيات اهلل وع؛ائب ل،ع   5

كليددة   والشدر مددن ال،فدوا الكفذددارة الظاملددة ظهدور كددثري مددن اآليدات والع؛ائددب    

وآيدة اسقدال  ال،دار علدا       وآية إهالك مثدود وبدوم لدوط     وآية الريح  ال وفان

وهدري هلللدك مدن      واآليات اليت  جراها اهلل علا يد موسا  يم بردًا وسالمًاإبراه

فلوال تقددير كفدر الكدافرين وجحدد اجلاحددين ملدا ظهدرت هدذ، اآليدات          ؛ اآليات

 . الباهرة اليت ييحدث بها ال،اا جياًل بعد جيل إ  افبد

كرامدًا   ما كوس    سبحاس  وتعا     سظر إبليس إ  يدوم القيامدة   فلديس هلللدك إ    

إضدافة إ  هلللدك     وييضاعف عذابد    فيعظم عقوبي   بل إهاسة ل  ليزداد إمثًا  ل 

فاهلل جعل  حمكذًا ليميز ب  اخلبيث من ال يب   كما سب    وما دام  ن اخلل  مسيمر 

 . (7)واهلل  علم  إ  يوم القيامة   فإن هذا يقيضو بقاء، ببقاء خل  البشر
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 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 048

 :انآلشا اناناة س  جل    ق نملِ ئ : نمل    نلث  ي

وامل ائب في  من احلكم ما ال حييط بعلمد  إال اهلل   عدز     وكذلك خلُ  اآلالم

 .ورمحي   وعدل   وجل   تلك احلكم اليت ت،   بفضل اهلل

: =فدداآلالم واملشدداف إمددا إحسددان ورمحددة  وإمددا عدددا  ×بدداا ابددن القدديم 

لددفع  و هدو  لدعب    وحكمة  وإما إلالَ وتهيئة خلدري حي دل بعددها  وإمدا     

ع،ها  مر الزم ليلك اللذات  وإمدا  ن  م،ها  وإما ليولدها عن لذات وسعم يول دها 

تكون من لوازم العدا   و لوازم الفضل واالحسان؛ فيكون من لوازم اخلري اليت 

 فات بيع يلها خرٌي  عظُم من مفسدة تلك اآلالم.إن ُع  لت ملزوماتها 

فكدم يف طلدوع الشدمس مدن  و ملسدافر      بدذلك؛   عدال نداهد  والشرع والقدر 

ِإَن َكدان    وحاضر  وكم يف سزوا الهيث والثلوج من  هللى كما ادا، اهلل بقولد :  

 . 407: سورة ال،ساء[ ب ك َم َ هلًلى م َن م َ ٍر 

وكم يف هذا احلر والربد والرياَ مدن  هللى موجدب فسدواع مدن اآلالم ل د،وف      

 احليواسات. 

افكل والشر  وال،كاَ واللباا والرياسدة  ومعظدم   و عظم لذات الدسيا لذة 

 آالم  هل افرض  و كلها سانئة ع،ها  وميولدة م،ها. 

بددل الكمدداالت االسسدداسية ال ت،دداا إال بدداآلالم واملشدداف كددالعلم  والشدد؛اعة   

 والزهد  والعفة  واحللم  واملروءة  وال رب  واالحسان كما باا: 

 لالال ش نملشالال ة  الال   نل الال س   الالي     

 

 

     م   الالالالالالفم انإلقالالالالالال نا ق يفالالالالالال لم نُالالالالالال 

 عظددم م،هددا و دوم د كددان العقددل يقضددو       اَتذََّلددوإهللا كاسددت اآلالم  سددبابًا ل   



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 041

 .(4)+باحيماهلا

بدأسواع املكدار،     =وبد ح؛ب اهلل   سبحاس     عظم اللذات×: إ   ن باا 

  وجعلدد  جسددرًا مولدداًل إليهددا كمددا ح؛ددب  عظددم اآلالم بالشددهوات واللددذات  

 مولاًل إليها.  وجعلها جسرًا

وهلذا بالت العقالء باطبة: إن ال،عديم ال يددرك بدال،عيم  وإن الراحدة ال ت،داا      

بالراحة  وإن م َن آثر اللذات فاتي  اللذات؛ فهذ، اآلالم وافمراض واملشداف مدن   

  عظم ال،عم؛ إهلل هو  سبا  ال،ِّعم. 

  م دداحلها ومددا ي،دداا احليواسددات هددري املكلفددة م،هددا فمهمددوٌر جدددًا بال،سددبة إ  

وم،افعها كما ي،اهلا من حر ال يف  وبرد الشدياء  وحدبس امل در والدثلج  و و     

 احلمل والوالدة  والسعو يف طلب  بواتها وهري هلللك. 

ولكن لذاتها  ضعاُف  ضعاف  آالمها  وما ي،اهلا من امل،افع واخلريات  ضعاف 

اليت  وجبهدا كمداُا علمد      ما ي،اهلا من الشرور واآلالم؛ فُس،َُّي  يف خلق  و مر، هو

 وحكمي  وعزت .  

ولو اجيمعدت عقوا العقالء كلهم علدا  ن يقرتحوا  حسن م،ها لع؛دزوا عدن   

 هلللك  وبيل لكل  م،هم: ارجع ب ر العقل فهل ترى من خلل؟ 

سدورة   [ب   دُر خ اس دئًا و ُهدو  ح س دريٌ    اْلب   ر  َكدرَّت َيِن ي ،َقل دَب ِإَلَيدَك الْ    َرج عُثمَّ ا 

فيبددارك الددذي مددن كمدداا حكميدد  وبدرتدد   ن  خددرج افضددداد مددن      1:لددكامل
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 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 021

 ضدادها  وافنياء من خالفها؛ فدأخرج احلدو مدن امليدت  وامليدت مدن احلدو         

مدن اآلالِم    والرطب من اليابس  واليابس مدن الرطدب؛ فكدذلك  سشدأ اللدذات      

اآلالِم مثراُت واآلالم  من اللذات؛ فأعظم اللذات  مثراُت اآلالم وسيائ؛ها  و عظم 

 اللذات وسيائ؛ها. 

وبعُد فاللذة  والسدروُر  واخلدرُي والد،عُم  والعافيدة  وال دحة  والرمحدة  يف هدذ،        

الدار اململوءة با ن والبالء د  كثدُر مدن  ضددادها بأضدعاَف مضداعفة؛ فدأين آالم        

احليوان من لذت ؟ و ين سقم  من لحي ؟ و ين جوع  وع ش  مدن ندبع  وريِّد     

 .(4)+من راحي ؟! وتعب  

هذا ويف اآلالم وامل ائب حكم عظيمة هري ما هلُلك ر   وفيما يلو هللكدٌر لبعضدها   

 علا سبيل االجياز؛ إهلل املقام ال ييسع لليف يل:

و س َبل دوك َم  :    تعدا     اهلل بداا  :اسيخراج عبودية الضدراء وهدو ال درب     4

 . 36: سورة افسبياء[ ون ب الشَّرِّ و اْلخ َيِر ف َي، ًة و ِإَلَي، ا ُتَرج ُع

واالبيالء بالضدراء والشدر حييداج إ       فاالبيالء بالسراء واخلري حيياج إ  نكر

 . لرب

عبودييد    لددفُ  حيا ييبني  ؛العبدوهذا ال ييم إال بأن يّقل ب  اهلل افحواا علا 

 .   تعا    هلل

اك فحدد إال  ولديس هلل   إن  مر، كل  ل  خري؛ ع؛بًا فمر املممن: ="ال،يبباا 
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 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 020

لرب فكان خدريًا   وإن  لابي  ضراُء  نكر فكان خريًا ل  إن  لابي  سراُء؛ للمممن

 . (4)+ ل 

هلللك  ن ال حة بد تدعو : واخلالص من اخل اا القبيحة  طهارة القلب  7

  وبدوة   ملا ييميدع بد  املدرء مدن سشداط      ؛واالع؛ا  بال،فس  والب ر  إ  افنر

 . وسعيم عيش  وهدوء باا

مددن  دران  وت َ هَّددر  ورف بلبدد    هللا ب يِّددد بددالبالء واملددرض اسكسددرت سفُسدد  فددإ

  وحسدد   وع؛دب   وخديالء   واخل داا القبيحدة مدن كدرب      افخالف الذميمة

  واليواضدع خللد  اهلل    واالسكسار بدني يديد     وحلَّ حملذها اخلضوُع هلل  وحنوها

 .  الرتفع عليهم وترك 

الددسيا وم دائبها    مل دائب  سد  لدوال حمدنُ    وليعلم  هل ا: =× (7)باا امل،ب؛و

وبسوة القلب ما هو سدبب    والفرع،ة  والع؛ب  فلا  العبد من  دواء الكرب

فمن رمحة  رحم الرامحني  ن ييفقدد، يف افحيدان بدأسواع    ؛ هالك  عاجاًل وآجاًل

  وحفظدًا ل دحة عبودييد      ل  من هدذ، افدواء  ح َمي ًةتكون ؛ من  دوية امل ائب

                                                           

 (. 7111روا، مسلم ) (4)

( هو حممد بن حممد بن حممد بن حممود ال احلو امل،ب؛و  كان من فضالء احل،ابلة  اع احلديث  7)

وحفظ املق،ع  و فيا  ودرَّا  وكان يكيسب من حاسوت ل   علدا طريد  السدلف مدن الددين واليقشدف       

 هد.221سن  واليعبد  وهو لاحب اجلزء املشهور يف ال اعون و حكام   هللكر في  فوائد كثرية وهريبة  تويف

  والسحب الوابلدة للشديخ حممدد بدن عبدداهلل بدن محيدد        5/731اسظر نذرات الذهب البن العماد 

 .3/4034ال،؛دي 



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 021

ويبيلدو    فسبحان من يرحم ببالئ ؛ املهلكة  الرديئة  هًا للمواد الفاسدةواسيفرا

 : كما بيل  ب،عمائ 

 اإن عظاالت  ق   ال    نف بال لب     

 

 ا ب  الالالي نف ب الالالم نل الالال ا بالالال ل      

  فلددوال  سدد    سددبحاس  وتعددا    يددداوي عبدداد، بأدويددة ا ددن واالبدديالء ل هددوا 

فإن من نديم ال،فدوا   ؛ وا فيها بالفسادوعاث  وجتربوا يف افرض  وعيوا  وبهوا

وكلمة سافذة من هدري زاجدر ندرعو      وفراغ  ولحة  وسهو  إهللا ح ل هلا  مر

  مبدن ببلدهم   ف ع دل مع علمهدم مبدا     وسعت يف افرض فسادًا  يزجرها   متردت

 فكيف لو ح ل هلم مع هلللك إهماا؟

االبيالء واالميحدان   ولكن اهلل   سبحاس  وتعا    إهللا  راد بعبد، خريًا سقا، دواء

ولدفذا،    وسقدا،   حيدا إهللا هذبد     يسيفرغ م،  افدويدة املهلكدة    علا بدر حال 

وهدو    ا،  رفدع ثدوا  اآلخدرة   وربذد   وهو عبودييد     هََّل  فنرف مراتب الدسيا

 . (4)+رؤيي 

  واميحاسدًا ل درب،    هلللدك  ن يف امل دائب تددريبًا للمدممن    : تقوية املدممن   3

 . وتقوية المياس 

  فإس  لديس فحدد مفدر عدن  مدر اهلل     : ال،ظر إ  بهر الربوبية وهللا العبودية  1

يي رف في،دا كمدا     ف،حن عبيد اهلل؛ وال حميد عن حكم  ال،افذ وابيالئ   وبضائ 

 . وإلي  امل ري جيمع،ا ل،شورسا  وحنن إلي  راجعون يف مجيع  مورسا  يشاؤ، ويريد،

                                                           

 . 76ص للم،ب؛و ( تسلية  هل امل ائب4)



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 022

هلللك  ن امل ائب : االسابة يف اليوبةولدف   ح وا االخالص يف الدعاء  6

فيبعث  هلللك إ  إخالص الددعاء    وافيقار، الذاتو إ  رب   ُتشعر االسسان بضعف 

 . ولدف االسابة يف اليوبة والرجوع إلي   وندة اليضر ع واالض رار إلي   ل 

فاهلل   عز وجل   علم مدن  ؛ ولوال هذ، ال،وازا و ُير  علا با  الل؛أ واملسك،ة

فددابيالهم مددن خددالا الدد،عم بعددوارض تدددفعهم إ  بابدد     لدد  اندديهاهلم ع،دد اخل

وإمندا الدبالء ا د  مدا يشدهلك عدن         فهذا من ال،عم يف طو البالء؛ يسيهيثون ب 

 .ربك

فن مدا يكرهد    ؛ ما يكر، العبدد خدرٌي لد  ممدا حيدب     : =×باا سفيان بن عيي،ة 

 . (4)+وما حيب  يلهي   يهي؛  للدعاء

فكدم مدن مبيلدا بفقدد العافيدة ح دلت لد  توبدة         : يلا من هفليد  إيقاظ املب  5

وكم من هافدل عدن     وكم من مبيلا بفقد مال  اسق ع إ  اهلل حبسن حال   نافية

وبعثد     وسبهد  مدن هفليد      معرٍض عن رب   لاب  بالء فأيقظ  مدن ربداد،    سفس 

 . ليفقد حال  مع رب 

 فيح ل بذلك الشكُر  بضد، فن الشوء ال يعرف إال: معرفة بدر العافية  2

و كثدر و عظدم     فن ما م نَّ اهلل ب  من العافية  مت و سعم؛ املوجب للمزيد من ال،عم

ثم إن ح وا العافية وال،عمة بعد  و ومشقة  عظم بددرًا ع،دد     و سقم مما ابيلا

 . االسسان

                                                           

 . 77( الفرج بعد الشدة البن  بو الدسيا ص4)



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 024

ويكدون    فقد ي ا  املرء مبرض:  ن من اآلالم ما بد يكون سببًا لل حة  3

فيكيشف  ن ب    فيذهب لعالجها  وبد يبيلا ببلية  بًا للشفاء من مرض آخرسب

 : باا  بو ال يب املي،يب  داًء عضااًل و يكيشف إال بسبب هذا املرض ال ارل

يُف ع   ب الالالالالال   االالالالالال ٌ  ع نقببمالالالالالال       ل الالالالالال

 

    ُ  (4)ارقالالال  صالالالحت نألبالالال نن ب ل  الالال

لدوال تلدك   و  =وكدثريًا مدا تكدون اآلالم  سدبابًا لل دحة     ×: باا ابن القديم   

 اآلالم لفاتت. 

وهذا نأن  كرب  مراض البدن؛ فهذ، احلما فيها من امل،افع لألبدان ما ال يعلمد   

إال اهلل  وفيها من إهللابة الفضالت  وإسضاج املواد الَف؛َّة وإخراجهدا مدا ال ي دل    

 إلي  دواٌء هريها.  

 .(7)+ل احبها احلما اسيبشر بها ال بيبوكثري من افمراض إهللا عرض 

فالذي يبيلا بأمر ما   جيد يف سفس  رمحة فهل : ح وا رمحة  هل البالء  1

فمددن ر ح ددم  مددن يف ؛ وهددذ، الرمحددة موجبددة لرمحددة اهلل وجزيددل الع دداء  الددبالء

 . افرض ر ح م ُ  من يف السماء

و َل، َبل دو سَّك َم  :    تعدا   اهلل بداا : ح وا ال الة من اهلل والرمحة واهلداية  40

  َء م َن اْلخ َوف  و اْلُ؛وِع و س ْقٍص م َن اَفَمو اِا و اَفسف ِس و الثَّم ر ات  و ب شِّدَر ال َّداب ِرين   ب ش َو

  َوَلئ دَك ع َلدَيِهَم ل دَلو اٌت م دَن       الذذ ين  ِإهلل ا َ ل اب َيُهَم ُم  يب ٌة َبال وا ِإسَّا ل لذ   و ِإسَّا ِإَلَي   ر اج ُعون 
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 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 022

 . 462 466: سورة البقرة[ و   َوَلئ َك ُهَم اْلُمَهي ُدون  ر بِِّهَم و ر َحم ٌة

: "الد،يب  بداا : وحط اخل يئدات   وكيابة احلس،ات  ح وا افجر  44

  إال كيب اهلل ل  بها حسد،ة   ت يب  حيا الشوكة   ما من نوء ي يب املممن=

 . (4)+  و ُح ت ع،  بها خ يئة

 . (7)+ القيامة مفاليسلوال م ائب الدسيا لوردسا : =باا بع  السلف

؛ بدل ييعددا، إ  هدري،     فحسدب  ابل إن افجر والثدوا  ال  ديص بد  املبيلد    

؛ فال بيب املسلم إهللا عاجل املري  واحيسب افجر كيب لد  افجدر   بدإهللن اهلل     

مدن كدر  يدوم     فمن سفذس عن مممن كربة من كر  الددسيا سفذدس اهلل ع،د  كربدةً    

 .  القيامة

وكدذلك مدن يقدوم علدا       ري  املبيلدا يكيدب لد  افجدر    وكذلك الذي يزور امل

 . رعايي 

فددأدسا م دديبة ت دديب االسسددان تعكددر : العلددم حبقددارة الدددسيا وهواسهددا  47

 .وت،سي  مالهللَّ،  وت،هص حيات   لفو،

 .  بل جيعلها مزرعة لآلخرة  والَكيُِّس الَف  ُن ال يهرت بالدسيا

حيسدن    وهذا سدر بدديع  : عبد ل،فس  ن اخييار اهلل للعبد خري من اخييار ال  43

؛ و حكم احلداكمني   هلللك  ن اهلل   عز وجل    رحم الرامحني؛ بالعبد  ن ييف ن ل 

 . وهو  رحم بهم من  سفسهم ووالديهم  فهو  علم مب احل عباد، م،هم

                                                           

 (. 7627( روا، مسلم )4)

  . 15( برد افكباد ص7)
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  سظدرًا م،د  هلدم   ؛ بهدم   وإهللا  سزا بهم ما يكرهدون كدان خدريًا هلدم مدن  ال ي،زلد      

 . فًا بهمول   وإحساسًا إليهم

  عزوجدل لك،     ولو مك،وا من االخييار فسفسهم لع؛زوا عن القيام مب احلهم

 . ورمحي   حبوا  م كرهوا  وحكمي   وعدل   تو  تدبري  مورهم مبوجب علم 

ورمبا كر، ما   فرمبا طلب ما ال ،مد عقبا،:  ن االسسان ال يعلم عاببة  مر،  41

 . اببة افمرواهلل   عز وجل    علم بع  ي،فع 

  فقضداؤ، للعبدد املدممن ع داء وإن كدان يف لدورة امل،دع       : =×باا ابن القديم  

 . وبالؤ، عافية وإن كان يف لورة بلية  وسعمة وإن كان يف لورة حم،ة

ولكددن جلهددل العبددد وظلمدد  ال يعددد الع دداء وال،عمددة والعافيددة إال مددا اليددذ بدد  يف  

 . وكان مالئمًا ل بع   العاجل

وتلدذهلل بدالبالء     والدبالء رمحدة    عرفة حظذًا وافرًا لعدَّ امل،ع سعمدة ولو رزف من امل

وكدان يف حداا القلدة      وتلذهلل بدالفقر  كثدر مدن لذتد  بداله،ا        كثر من لذت  بالعافية

 . (4)+ عظم نكرًا من حاا الكثرة

فاملبيلون من املدمم،ني يددخلون   : الدخوا يف زمرة ا بوبني هلل   عز وجل    46

  إهللا  حددب بومددًا  فهددو  سددبحاس  ؛ بددوبني امل ش ددرَّفني مبحبددة ر  العدداملني  يف زمددرة ا 

حيدث بداا   ؛ وبد جاء يف الس،ة ما يشري إ   ن االبيالء دليل حمبة اهلل للعبدد   ابيالهم

فمدن    وإن اهلل إهللا  حب بومًا ابيالهم  عظم البالء عإن عظم اجلزاء م: =ال،يب "

                                                           

 . 745 7/746( مدارج السالكني 4)



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 022

 . (4)+ومن سخط فل  السخط  رضو فل  الرضا

فإهللا لدحت معرفدة العبدد بربد  علدم      :  ن املكرو، بد يأتو با بو  والعكس  45

وا ن اليت ت،زا ب   سها ،مل يف طياتهدا ضدروبًا مدن      يقي،ًا  ن املكروهات اليت ت يب 

 . وال ،يط بها فكرت   امل احل وامل،افع ال حي يها علم 

فعامدة م داحل ال،فدوا يف    ؛ ببل إن م لحة العبد فيما يكر،  عظدم م،هدا فيمدا حيد    

:   تعدا  اهلل  بداا   لكيهدا يف حمبوباتهدا  كما  ن عامَّة مضارها و سدبا  ه   مكروهاتها

 .  41: سورة ال،ساء[ َفع س ا َ َن ت ْكر ُهوا ن َيئًا و ي َ؛ع ل  اللذُ  ف ي   خ َيرًا َكث ريًا 

و ع س دا َ َن ُتح ب دوا ن دَيئًا و ُهدو  ن درٌّ      و ع سا َ َن ت ْكر ُهوا ن َيئًا و ُهو  خ َيٌر َلك َم :  وباا

 . 745: سورة البقرة[ َلك َم و اللذُ  ي َعَلُم و َ َسُيَم ال ت َعَلُمون 

و ن ا بدو  بدد يدأتو بداملكرو،   و       فإهللا علم العبد  ن املكرو، بد يأتو بدا بو  

مددن جاسددب  وو ييددأا  ن تأتيدد  املسددرة  يددأمن  ن توافيدد  املضددرة مددن جاسددب املسددرة 

 . (7)املضرة

 . إ  هري هلللك من احلكم اليت بد يعلمها بع  ال،اا وبد ال يعلمها

عز    ملا ل ؛ مر من افمور مع بهض  ل ومن ه،ا ييضح ل،ا  س  ال ت،ايف بني إرادة اهلل ف

  .وجل   من احلكم العظيمة الباهرة

ديث عدن احلكمدة مدن    هذا وسيأتو مزيد بيان هلذ، املسألة يف املبحث اآلتو ع،د احل

   وع،د احلديث عن مسألة اهلداية واالضالا.خل  املعالو وتقديرها

                                                           
( مدن حدديث  سدس  وحسد،  الرتمدذي  وافلبداسو يف       1034( وابدن ماجد  )  7315(  خرج  الرتمذي )4)

 .  7/735لحيح الرتمذي 

 746 743و 16 14اسظر تف يل احلدديث عدن حكدم امل دائب يف: لديد اخلداطر البدن اجلدوزي ص         (7)

 . 31 32  وبرد افكباد ص707 700و 421 423و 431 432د البن القيم ص  والفوائ373 372و
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 ثالثاملبحث ال

 
 

كمدا مدر     بد مر ب،ا  ن اهلل   عز وجل   ل  احلكمة البالهة فيما يقددر، ويقضدي   

 . هللكر لبع  افمثلة الدالة علا حكمة اهلل   عز وجل  

و فدرد هاه،دا لكثدرة      ملدا مضدا هللكدر،    واحلديث يف هذا املبحث إمندا هدو إمتدام   

ولكوسد  مرتب دًا بكدثري مدن مباحدث هدذا         ولقلدة احلدديث ع،د      الشبهات حول 

 ؛ فهل ه،اك من حكم خلل  املعالو وتقديرها؟الكيا 

  واجلددوا  عددن هددذا االنددكاا  ن خللدد  املعالددو وتقددديرها ح َكمددًا عظيمددة 

 . جدًاولكن احلديث عن هلللك بليل   باهرة  و سرارًا بديعة

وهدذا بدا  عظديم مدن  بدوا  املعرفدة بدلَّ مدن         : =×باا االمام ابدن القديم   

وهدو ندهود احلكمدة البالهدة مدن بضداء السديئات وتقددير           اسيفيح  مدن ال،داا  

 . املعالو

و توا مبا   وخاضوا فيها  احلكم يف افوامر وال،واهو  وإمنا اسيفيح ال،اا با

 .  وللت إلي  علومهم

  بابها يف املخلوبات   كما بدم،ا،   و تدوا مبدا ولدلت إليد      واسيفيحوا    يضًا 

 . بواهم

 و   فقلَّ  ن ترى فحدهم ما يشدفو   و ما هذا البا  فكما ر يت كالمهم في 

 . يلم

وكيف ي ذلع علا حكمة هذا البا  من ع،د،  ن  عماا العباد ليست قلوبة هلل 

 احلكم  ةن خلق املعاصي وتدقميرها
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 م كيدف     و يثبيهدا   ةوال داخلة ،ت مشيئي   لاًل؟ وكيدف يي لدب هلدا حكمد    

 . (4)+ولكن  فعال  هري معللة باحلكم؟  هو خل  اهلل: ي لع من يقوا

واملق ود  ن مشاهدة حكمة اهلل يف  بضيي  و بددار، الديت جيريهدا    : =إ   ن باا

  و دبُّدد   تهددم هددو  ل ددف مددا تكلددم فيدد  ال،دداااوإراد اتهمعلددا عبدداد، باخييددار

  وحنن سشدري إ   إال احلكيم العليم  سبحاس  لمهاويف هلللك ح َكٌم ال يع  و همض 

 . (7)+بعضها

فمن احلكم مدن خلد      يف هللكر العديد من احلكم يف هذا الشأن× ثم نرع 

 : (3)املعالو وتقديرها ما يلو

د جحيا إس  ليفرَ بيوبة  حدهم  عظم من فرَ الوا : ن اهلل حيب اليوابني  4

فرض الدويدة املهلكدة إهللا فقددها و يدس     وندراب  يف ا   اليت عليها طعامد   راح َلي ُ 

 . م،ها

  يقضدو  فاهلل  عز وجدل ؛ وليس من  سواع الفرَ  كمل و عظم من هذا الفرَ

وإن كدان    ثم إن كان ممن سبقت ل  احلس،ا بضا ل  باليوبدة   علا عبد، بالذسب

 .وعابب  بذسب   ممن هلبت علي  الشقاوة  بام علي  ح؛ة عدل 

                                                           

 . 4/735( مفياَ دار السعادة 4)

 . 4/735( مفياَ دار السعادة 7)

×   فهو 711 4/735( الكالم يف هذا  كثر، مسيفاد من مفياَ دار السعادة البن القيم 3)

 ري، كالمًا جامعًا يف هذا البا . برز من تكلم يف هذا املوضوع الدبي   بل ال تكاد جتد له



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 061

يوبة العبد من رجل سدزا م،دزاًل وبد  مهلكدة  ومعد       ": =هلل  فرَ بال،يب باا

راحلي  عليها طعامد  وندراب   فوضدع ر سد  ف،دام سومدًة  فاسدييقظ وبدد هللهبدت          

  و ما ناء اهلل.  راحلي  حيا انيد علي  احلر والع ش

 .(4)باا:  رجع إ  مكاسو  فرجع ف،ام سومًة  ثم رفع ر س  فإهللا راحلي  ع،د،+

علا هذا احلديث: =وو جياء هذا الفرَ يف ندوء   تعليقًا × باا ابن القيم

من ال اعات سوى اليوبة  ومعلوم  ن هلذا الفرَ تدأثريًا عظيمدًا يف حداا اليائدب     

 وبلب    ومزيُد، ال ُيعبَّر ع، .

وهدو مدن  سدرار تقددير الدذسو  علدا العبداد؛ فدإن العبدد ي،داا باليوبدة درجددة            

 .(7)اليوابني  وحيب العبد املفنت اليوا + ا بوبية  في ري حبيبًا هلل؛ فإن اهلل حيب

  ويديم سعمد  علديهم   :   حيدب  ن ييفضدل علدا عبداد،     عز وجل  ن اهلل    7

فلذلك ي،وع  علديهم  عظدم افسدواع يف سدائر الوجدو،      ؛ ويريهم موابع بر، وكرم 

 . الظاهرة والباط،ة

ويهفدر ملدن     ويعفدو عمدن ظلدم     ومدن  عظدم هلللدك  ن حيسدن إ  مدن  سداء      

 .ويقبل عذر من اعيذر إلي   وييو  علا من تا  إلي    هللسب

وهدو  و  بهدا     واففعداا احلميددة    وبد سد  عباد، إ  هذ، الشديم الفاضدلة  

                                                           

 .(7211)   ومسلم(5303) روا، البخاري( 4) 

 حوا مع،ا فرَ اهلل730 4/775  واسظر كالًما مجيالً يف املدارج 4/305مدارج السالكني ( 7) 

 بيوبة اليائب.   عز وجل  
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وكدان يف تقدددير  سدبابها مددن احلكدم والعوابددب احلميددة مددا يبهددر       مد،هم و حدد  

 . العقوا

بيضدت  ولكدن ا   هذا ولو ناء اهلل  ال ُيع ا يف افرض طرفة عدني و ُيَعدص   

 .(4)مشيئي  ما هو موجب حكمي    سبحاس   

و س  كالوليد  :ولياسي   ومعوسي    ن يعرف العبد حاجي  إ  حفظ اهلل ل   3

ويعي،د  فهدو هالدك      وي وس    فإس  إن و حيفظ  موال،؛ يف حاجي  إ  من حيفظ 

 .(7)والبد

جاسدب   وبد مدَّت الشياطني  يدديها إ  العبدد مدن كدل     ×:=باا ابن القيم 

   و ن موال، إن وكلد  إ  سفسد  وكلد  إ     كل  ُ إفساد نأس و     كل حال  تريد متزي  

ضيعة وع؛ز وهللسب وخ يئة وتفدريط؛ فهالكد   دسدا إليد  مدن ندراك سعلد ؛ فقدد         

اليوفي   ال يكل اهلل  العبد  إ  سفسد   و مجعدوا علدا     ن علا  اهللب مجع العلماء 

 .(3)ني سفس + ن اخلذالن  ن  لو بي،  وب

  مددن اسدديعاهللة  :اسددي؛ال  العبوديددات املي،وعددة مددن العبددد إهللا  هللسددب      1

؛ فيح دل  مما هو من  عظم  سبا  سعادت  وفالح   وتضرع  ودعاء  واسيعاسة

ص و يكن حي ل بدون هذ، افسبا   وجيد العبد سفسد   للروَ بذلك بر  خا

                                                           

 .4/773اسظر مدارج السالكني  ( 4)

 .4/733السعادة    ومفياَ دار4/777اسظر مدارج السالكني  ( 7)

 .4/733مفياَ دار السعادة   (3)



 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 061

ال يرى سفس  إال مسيئًا  وال فهو كأس  ملقا علا با  موال، بعد  ن كان سائيًا ع، ؛ 

يرى ربَّ  إال حمس،ًا  بد كسر إزراؤ، علا سفس  بلب    وهلللل لسداُس  جوارح د ؛ فلدو    

 .(4)و يكن من مثرات هلللك القضاء والقدر إال هذا لكفا ب  حكمة وكفا

فأكمل اخلل  ؛ وهلللك بيكميل مقام الذا واالسقياد: اسيخراج متام العبودية  6

 . (7)وطاعة  واسقيادًا   هللعبودية  كملهم هللاًل

و ن ما لدر م،ها مدن    و سها الظاملة اجلهوا:  ن يعرف العبد حقيقة سفس   5

و ن كل ما فيها   م،بُع الشَّرِّ ك ل   إهلل اجلهل والظلم ؛ نر فقد لدر من  هل  ومعدس 

و ع اها   وتقوى فهو من ربها الذي زكاها ب   وإسابة  وهدى  وعلم  من خري

  .إيا،

 ٌمَكد َفُرتِّدب  لد  علدا هلللدك ح     ؛ وس ْق  دها   فإهللا ابيلو العبد بالذسب عدرف سفسد   

هدا  ر ْقَف وم،ها  ن يعلم   يف كماهلا وجييهد   ها  ْقس  م،ها  ن يأسف   وم احل عديدة

 . (3) إ  من ييوالها وحيفظها

و س  لو ناء لعاجلد  علدا    :وسعة حلم   وسرت،  تعريف العبد بكرم اهلل  2

 . فلم ي   َب ل  عيٌش معهم  بدًا  وهليك سرت، بني العباد  بالذس

وبيَّ  ل  من حيفظد  وهدو يف     وهشا، حبلم   ولك،    عز وجل   جلذل  بسرت،

                                                           

 .731 4/733  ومفياَ دار السعادة 4/771اسظر مدارج السالكني   (4)

 .4/733  ومفياَ دار السعادة 4/771اسظر مدارج السالكني  (7)

 .4/736  ومدارج السالكني 4/710اسظر مفياَ دار السعادة   (3)
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ومع هلللك حيرسد     بل كان ناهدًا علي  وهو يبارز، باملعالو واآلثام  حالي  هذ،

 . (4)بعي،  اليت ال ت،ام

فال سدبيل إ  ال،؛داة إال بعفدو اهلل     :ا اليوبةتعريف العبد بكرم اهلل يف ببو  3

ثدم ببلدها     و هلمد  إياهدا    فهو الذي جاد علي  بأن وفق  لليوبة  وكرم  ومهفرت 

 . (7) فيا  علي   واًل وآخرًا  م، 

وال   من  ين   تيت: فإهللا  لاب  ما  لاب  فال يقل: إبامة احل؛ة علا العبد  1

م يبة بط دبيقدة  و جليلدة إال مبدا كسدبت      فما  لا  العبد من؛ بأي هللسب   لبت

 . (3)وما يعفو اهلل  كثر  يد،

بين ج،سد    فيعامل :  ن يعامل العبد بين ج،س  مبا حيب  ن يعامل  اهلل ب   40

فدإن  ؛ وهللسوبد    وزالتد    يف زالتهم وإساءاتهم مبا حيب  ن يعاملد  اهلل يف إسداءت   

  ومن سامح  خدا، سداحم  اهلل    فمن عفا عفا اهلل ع،   اجلزاء من ج،س العمل

 ...  وهكذا  ومن اسيق ا اسيق ا اهلل علي 

ثم إهللا علم  ن الذسو  واالساءة الزمة لإلسسان و تعظدم ع،دد، إسداءة ال،داا     

  وحاجي  هو إ  رب   كيف هو مع فرط إحساس  إلي   فلييأمل حال  مع رب ؛ إلي 

                                                           

 .4/710مفياَ دار السعادة   و4/773اسظر مدارج السالكني   (4)

 .4/714اسظر مفياَ دار السعادة   (7)

 .731 4/737  ومدارج السالكني 4/714اسظر مفياَ دار السعادة  (3)
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ن يكدون ال،داا لد  بيلدك     فإهللا كان العبد هكذا لربد  فكيدف ي،كدر     ؛ وهو هكذا ل 

 (4)امل،زلة؟

واتسعت   فإهللا  هللسب العبد  بام املعاهللير للخالئ : إبامة املعاهللير للخالئ   44

واسددرتاَ   وَ ْكددِل بعضدد  بعضددًا  واسددرتاَ مددن الضددي  واحل در   ر محيد  هلددم 

فإس  إهللا  هللسدب ر ى سفسد  واحددًا    ؛ وب،وط  من هداييهم  الع اة من دعائ  عليهم

و داف علديهم     ويرجو هلم ما يرجو، ل،فسد    أا اهلل هلم املهفرةفهو يس  م،هم

 . ما  اف  علا سفس 

إهلل هدو  ؛ وإحساسًا إلديهم   ورمحًة بهم  طاعًة هلل؛ ومع هذا فيقيم  مر اهلل فيهم

 . (7)وال فظاظة  وال بوة  ال هلظة  عني م لحيهم

رب والعظمدة الدذي   الكد  داء  وي،دزع  : ال اعة من بلبد   لولَة العبُد  ن  لع   47

فلددو دامددت تلددك ؛ والفقددر والفابددة  واالسكسددار  الددذا رداء  ويلددبس   لدديس لدد 

فكدم بدني آثدار الع؛دب     ؛ ال ولة والعزة يف بلب  خليف علي  مما هو  عظم اآلفدات 

 (3)وبني آثار الذلة واملسك،ة واالسكسار؟  والكرب ولولة ال اعة

عددن الكبددائر احلسددية   و كثددر ال،دداا مددن املي،ددزهني   ×:=بدداا ابددن القدديم   

يف كبائر مثلها  و  عظم م،ها  و دوسهدا  وال   در بقلدوبهم    وابعون والقاهللورات   
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كبدائر واحيقدارهم ولدولة    هللسو  لييوبوا م،ها؛ فع،دهم من االزراء علا  هل ال سها 

طاعيهم  وم،َّيهم علا اخلل  بلسان احلاا  وابيضاء بدواط،هم ليعظديم اخللد  هلدم     

مدا هدو  بهد  إ        ال  فا علا  حد هريهم  وتوابع هلللك ًاءابيضا علا طاعيهم

من كبائر  ولئك؛ فإن تدارك اهلل  حددهم بقداهللورة  و كدبرية    اهلل  و بعد هلم عن باب  

ر بها سفس   ويعرف  بدر،  وُيذل  بها  و رج بهدا ل دَولة ال اعدة    ليكس  ؛يوبع  فيها

 لدحا  الكبدائر بيوبدة س دوَ      من بلب    فهو رمحة يف حق   كما  س  إهللا تدارك 

 .(4)+وبهم إلي    فهو رمحة يف حقهم  وإال فكالهما علا خ رلوإبباا بق

اليذلل واالسكسار واخلضوع لب العبودية؛ إهلل هذ، افعماا القلبية  حب  ثم إن

إ  اهلل من كثري من افعماا الظاهرة  وح وا هلللك للمدذسب اليائدب  كمدل لد      

و ُيذسب يف هللا الفقر والعبوديدة وا بدة  واميداز ع،د       ؛ فإس  بد نارك منمن هري،

 باسكسار بلب .

 : =يا ر   ين  جدك؟ وبد جاء يف افثر االسرائلو

 .(7)باا: ع،د امل،كسرة بلوبهم من  جلو+

                                                           

 .4/706مدارج السالكني   (4)

بن اعن عمران 12  و ورد، يف إهاثة اللهفان ص4/305هللكر، ابن القيم يف مدارج السالكني( 7) 

: =يا ر   ين  بهيك؟ باا  بهين ع،د امل،كسرة بلوبهم؛ فإسو   علي  السالم   موسا الق ري باا: باا موسا

 .+ دسو م،هم كل يوم باعًا  ولوال هلللك السهدموا

بإس،اد، عن عبد اهلل بن نوهلل  باا: باا داود ال،يب: = ي  65م واحلزن صوروا، ابن  بو الدسيا يف اهل

 ر ِّ!  ين  لقاك؟ باا: تلقاسو ع،د امل،كسرة بلوبهم+.
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 .(4)وفجل هذا كان = بر  ما يكون العبد من رب  وهو ساجد+

 فس  مقام هللا واسكسار بني يدي رب .

يف اسي؛ابة دعوة املظلدوم  واملسدافر  وال دائم؛ للكسدرة     ولعل هذا هو السر 

يف بلب كل واحد م،هم؛ فإن لوعة املظلوم ُتَحد ُث ع،د، كسدرة يف بلبد   وكدذلك    

فإسد  يكسدر سدورة الد،فس      ؛املسافر يف هربي  جيد كسرة يف بلبد   وكدذلك ال دوم   

 السَُّبعية احليواسية.

 ن هلل علا القلدو   سواعدًا مدن    هلللك : هياج العبوديات القلبية واسبعاثها  43

  وتوابعهدا مدن ا بدة     والوجدل   واالندفاف   واخلشدية   من اخلوف  العبودية

 . وابيهاء الوسيلة وتوابعها  واالسابة

  وكلما بيَّ  الر   تعدا  ؛ وهذ، العبوديات هلا  سبا  تهي؛ها وتبعث عليها

وُر َّ   سدبا  رمحيد   املهي؛ة ل  فهو من    لعبد، من افسبا  الباعثة علا هلللك

  وا بدة   واالسابدة   والوجدل   واالندفاف   هللسب بد هاج ل احب  مدن اخلدوف  

وكم من هللسب كان سدببًا السديقامة     والفرار إ  اهلل ما ال يهي؛  كثري من ال اعات

 .(7)وبعد، عن طري  الهو  وفرار، إ  اهلل  العبد

فإن : وحفظ  إيا،    ل وتوفيق  وفضل    ن يعرف العبد سعمة معافاة اهلل  41

فلو عرف ؛ وال يعرف مقدار العافية  يقاسي  املبيلا مامن تربا يف العافية ال يعلم 
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 هل ال اعة  سهم هم املد،عم علديهم يف احلقيقدة لعلمدوا  ن هلل علديهم مدن الشدكر        

فهم  هل ال،عمة   ومضهوا احل ا  توسَّدوا الرتا   ضعاف ما علا هريهم وإَن

 . وهان علي   من خلذا اهلل بي،  وبني معالي  فقد سقط من عي،  و نَّ  امل لقة

وَ ر َتدُ   سد  يف بليدة      فإهللا طالبت العبد  س ْفُس  مبدا ت البد  مدن احلظدوظ وافبسدام     

فر ى ما كان في  من املعافاة   وابيال، ببع  الذسو   وضائقة تدارك  اهلل برمحي 

  عم إ  مدا طلبيد  سفسد  مدن احلظدوظ     و س  ال سسبة ملدا كدان فيد  مدن الد،       وال،عمة

 . (4)و ن مييع  اهلل بعافيي    ماسي  وآمال  العود  إ  حال  فحي،ئَذ يكون  كثُر

:  ن اليوبة توجب لليائب آثارًا ع؛يبة من املقامات اليت ال ، ل بدوسها  46

َفُرتِّدب     والرضا ع،   ومحد،  ونكر اهلل  والل ف  والربة  فيوجب ل  ا بة

بدل ال يدزاا ييقلدب يف        علا هلللك  سواع من ال،عم ال يهيددي العبدد ليفالديلها   ل

 . (7) ها و يفسَد  ي َ،ق َضهاوآثارها ما و   بركيها

وتفري   يف   ومعالي   فإهللا نهد العبد هللسوب  :اسيكثار القليل من ال،عم  45

الوالدل إليد    لعلمد   ن     وال بليل م،  من سعم رب  علي    ح  رب  اسيكثر القليل

لعلمد   ن الدذي ي،بهدو  ن    ؛ واسيقل الكثري من عملد    م،ها كثري علا مسوء مثل 

  فهدو دائمدًا مسديقل لعملد  كائ،دًا مدا كدان       ؛ يهسل ب   وضار،  ضعاُف ما  تدا بد   

 .مسيكثر ل،عمة اهلل علي  وإن دبذت
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مبراعاتد ؛  عن هذا الوج : =وهو من  ل ف الوجو،؛ فعليدك  × باا ابن القيم

ولو و يكن من فوائد الذسب إال هذا لكفا؛ فأين حداا هدذا مدن      تأثري ع؛يب  فل

حاا من ال يرى هلل علي  سعمة إال ويدرى  سد  ي،بهدو  ن يع دا مدا هدو فوبهدا و جدل         

 .(4)م،ها+

وهذا الضر  من ال،اا مدن  بهد    : =الضر  من ال،اا إ   ن باا عن هذا

اهلل تقيضددو  سهددم ال يزالددون يف  اخللدد  إ  اهلل  و ندددهم مقيددًا ع،ددد،  وحكمددة  

بدني عيدب علدا اخلدال  وندكوى لد   وهللا  خللقد  وحاجدة إلديهم           سفاا؛ فهدم  

 .(7)وخدمة هلم+

 : ن الذسب يوجب ل احب  اليحرز والييقظ من م ائد عدو، ومكائدد،   42

ومدن  يدن  رجدون      الل دوص والق داع ومكدام،هم    علي  فيعلم من  ين يدخل

وعددرف مبدداهللا   وتأهددب  فهددو بددد اسدديعد هلددم؛ ونويف  ي وبددت  رجدد  عليدد 

فلو  سَّ  مرَّ عليهم علا ه رََّة وطمأسي،ة و يأمن  ن يظفروا ؛ يسيدفع نرهم وكيدهم

 . (3)وجيياحو، مجلة  ب 

فدإهللا    فالقلدب يدذهل عدن عددو،     :مراهمة الشي ان وإهاظي  وجماهدت   43

 . بلب  حرًَّا كرميًا وطلب بثأر، إن كان   لاب  م،  مكرو، اسي؛معت ل  بوت 
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  بدل تدرا، بعددها هائ؛داً      كالرجل الش؛اع إهللا جدرَ فإسد  ال يقدوم لد  ندوء     

 . مقدامًا  طالبًا

واجلراحدات يف    والقلب املهني كالرجل الضعيف املهني إهللا جدرَ ولذدا هاربداً   

 . كياف 

ال ي لدب    فال خري فيمن ال مدروءة لد   ؛ وكذلك افسد إهللا جرَ فإس  ال ي اف

 .  أر، من  عدى عدو  ل  خذ ث

وال عددوَّ  عددى لد  مدن       فما نوء  نفا للقلب من  خدذ، بثدأر، مدن عددو،    

فإن كان ل  بلب من بلو  الرجاا امليسابقني يف حلبة اجملد جددَّ يف  خدذ   ؛ الشي ان

 . (4)و ض،ا،  وهاظ عدوَّ، كل الهيظ  الثأر

ي،ضدو  حددكم    إن املممن َلُيَ،ض دو ندي اس  كمدا   =: كما جاء عن بع  السلف

 .(7)+بعري، يف سفر،

فالذي يقع يف الذسب ي ري كال بيب ي،يفع : حذر الوبوع في ؛ معرفة الشر  41

وعدرف    فال بيب الذي عدرف املدرض مباندرة   ؛ ب  املرضا يف عالجهم ودوائهم

 . دواء، وعالج   حذف و خرب من ال بيب الذي عرف الداء ولفًا فحسب

 .  مراض القلو  و دواؤهاوكذلك   هذا يف  مراض افبدان

  وتفالديل    ولذلك كان ال حابة   رضو اهلل ع،هم    عرف افمة باالسالم
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لعلمهدم  ؛ وجهدادًا فعدائد     وحمبدًة لد     و ند ال،اا رهبة في   وطرب   و بواب 

 .  بضد،

وعرف  سبا  اهلالك علدا    وعلم مباي،ة ال رفني  فإهللا عرف العبد الضدين

  ن تدوم ل  ال،عمة ما و يدمثر  سدبا  زواهلدا علدا علدم     اليف يل   كان  حرى  

 : ويف مثل هذا باا القائل

 نلشفيف ش ل شالف   عففتم

 

 ر  لنالالالالالالالالالالال   ل  ق يالالالالالالالالالالال   

 اسالال  ش   الالفن نلشالالفيف  

 

 س  نل  س   الك  فيال    

فدإهللا  ؛ و بعدهم ع،د    وهذ، حاا املممن يكون ف ،ًا حاهللبًا  عرف ال،اا بالشر 

وعرفدت طوييد  ر ييد       فإهللا خاَلْ ي د ُ   من نر ال،ااتكلم يف الشر و سباب  ظ،،ي  

 . من  بر ال،اا

و مك،د   ن يسددها     واملق ود  ن من ُبلو  باآلفات لار  عرف ال،داا ب ربهدا  

 . (4)ومن و يسي، ح   وعلا من اسي، ح  من ال،اا  علا سفس 

فاهلل   عز وجل   يذي  عبدد،  و احل؛دا     :ابيالء العبد باالعراض ع،   70

فدإن  بدام العبدد علدا       ليميحن عبد،؛ والقر  م،   وزواا هلللك افسس ب   ع، 

بل اطمأسدت وسدك،ت     وو جيد سفس  ت الب  حباهلا افوا مع اهلل  الرضا واحلاا

 . فوضع  يف مرتبي  اليت تلي  ب   إ  هري،   علم  س  ال ي لح

  ودعا، دعاء املضد ر   وت َقلذ   ت َقلُّ   املكرو   وإن اسيهاث اسيهاثة امللهوف
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فهو يهيف برب   ن يرد علي  ما ال حيداة لد  بدوسد         وعلم  س  بد فاتي  حيات  حقذًا

فعظمدت بد      فدردَّ عليد   حدوج مدا هدو حميداج إليد          علم  س  موضٌع ملا   هِّدل  لد   

وعلدم حي،ئدَذ     وات دل بد  سدرور،     ومتت بد  سعميد     وكملت ب  لذت   فرحي 

فالعبد إهللا ُبلدو  ب َعدد  افَسدِس    ؛ وث،َّا علي  باخل،الر    بال،واجذفع َّ علي  مقدار،

  فح،ََّت  وبعد القر  ب،ار البعاد   انيابت سفس  إ  لذة تلك املعاملة  بالوحشة

والسديما    وتعرضت ل،فحات م َن ليس هلا ع،  عوٌض  بدًا  وت دَّعت  و سََّت

 . (4)وبرب   وح،اس   ول ف   إهللا تذكر برَّ،

وهاتان  : ن احلكمة االهلية ابيضت تركيب الشهوة والهضب يف االسسان  74

وبهمددا وبعددت الفي،ددة   القوتددان فيدد  مب،زلددة لددفات  الذاتيددة الدديت ال ي،فددك ع،همددا

 .  واالبيالء

والبدد  ن يقيضدو كدل      وتركيب االسسان علا هذا الوجد  هدو هايدة احلكمدة    

 . املخالفات واملعالوو  فالبد من وبوع الذسب ؛واحد من القوتني  ثر،

فأمدا مدن اكي،فيد       بدل كدان م َلكداً     ولو و ُتخلد  يف االسسدان و يكدن إسسداساً    

بدل    وُضِرب َت علي  سرادباُت احلفظ   فهم  بل  فدراد ال،دوع االسسداسو     الع مة

 . (7)هم خاللي  ولب 

 :س ورفعها من بلب  ولسدا    ن اهلل إهللا  راد بعبد خريًا  سسا، رؤية طاعات   77
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فال يزاا هللَسبد     وجعل هم  كل  بذسب   عي،ي  ُسَ ب فإهللا ابيلو العبد بالذسب جعل  

كما بداا    فيكون هذا عني الرمحة يف حق    و هدا  و راَ   مام  إن بام  و بعد

  عي،ي  كلما هللكرها بكاُسَ ب  فال تزاا  إن العبد ليعمل اخل يئَة: =بع  السلف

 ؛وعمدل هلدا  عمداالً     وهللا واسكسدر   إ  اهلل و سا   وتضرع  واسيهفر  وسدم

 . فيكون سببًا للرمحة يف حق 

ويعيدد بهدا علدا      ويراهدا   ميدن بهدا    فال تزاا س ب عي،يد    ويعمل احلس،ة

  وييع؛ددب مددن ال،دداا كيددف ال يعظموسدد    وييكددرب بهددا  وعلددا اخللدد   ربدد 

 ؛آثارهدا  فال تزاا هذ، افمدور بد  حيدا تقدوى عليد        وجيلوس  عليها  ويكرموس 

 . (4)+ال،ار َفُيَدخ َل 

فإهللا نهد العبدد هللسوبد  وخ ايدا،  وجدب لد       : لزوم اليواضع وترك الرتفع  73

فدال يظدن  سد  خدري       وال ل  علا  حد حقذًا  هلللك  ال يرى ل،فس  علا  حد فضاًل

وإهللا نهد هلللك من سفس  و ير  هلا علا ال،اا حقوبدًا    مسلم يممن باهلل ورسول 

و راَ ال،داا مدن ندكايي  وهضدب  علدا        فاسدرتاَ هدذا يف سفسد      من االكرام

فأين هذا ممن ال يزاا عاتبًا علدا  ؛ وما  سعم بال   فما  طيب عيش ؛ الوجود و هل 

 .(7) ساخ ًا عليهم وهم علي   سخط؟  ناكيًا ترَك بيامهم حبق   اخلل 

                                                           

  واسظدر كالمدًا مجدياًل يف هدذا املع،دا يف مددارج السدالكني        713 712مفياَ دار السدعادة ص  (4)

4/302 303. 

 .4/713مفياَ دار السعادة  (7)
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 فالذسب يوجب: واالمساك عن عيو  ال،اا  االنيهاا بعيو  ال،فس  71

وهذا مدن    بعيب سفس  ُنُهٍلفإس  يف ؛ فيها والف ْكِر  ال،اا ل  االمساك عن عيو  

 . (4) مارات السعادة

فإهللا وبع الذسب من العبد نهد سفس  مثدل إخواسد    : االسيهفار للخ ائني  76

بدل الضدرورة     و سهم مشرتكون يف احلاجدة   ونهد  ن امل يبة واحدة  اخل ائني

كدذلك   فكما حيب  ن يسيهفر ل   خدو، املسدلم  ؛ ورمحي   وعفو،  إ  مهفرة اهلل

 . (7)جيب  ن يسيهفر فخي  املسلم   يضًا هو 

ييضح بهدا ندوء مدن      وتقدير السيئات  هذ، بع  احلكم من خل  املعالو

 .حكمة العليم احلكيم فيما يقدر، ويقضي 

مدن خلد    كالمًا طدوياًل سفيسدًا يف احل َكدِم    × وبعد  ن ساف االمام ابن القيم 

املعالو باا يف آخر،: =فهذ، افمثار وحنوها ميا اجي،اهدا العبدد مدن الدذسب فهدو      

  و وجبدت لد  خدالف مدا     عالمة كوس  رمحة يف حق   وميا اجي،ا م،   ضدادها

 .(3)+هللكرسا، فهو واهلل عالمة الشقاوة

                                                           

 .4/713مفياَ دار السعادة   (4)

 .4/713مفياَ دار السعادة   (7)

 .4/711مفياَ دار السعادة  (3)
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 لرابعاملبحث ا

 

 

مورون لسدائل  ن يسددأا فيقددوا: مدا حكددم الرضددا بقضداء اهلل؟ وهددل حنددن مددأ   

 بالرضا بكل ما يقضي  اهلل   عز وجل  ؟

حنن هدري مدأمورين بالرضدا بكدل مدا يقضدي  اهلل       : =اجلوا  عن هلللك  ن ُيقااو

 . (4)+وو يرد بذلك كياٌ  وال س،ٌة  ويقدر،

 : باا نيخ االسالم ابن تيمية يف ب يدت  اليائية يف القدر  بل إن افمر في  تف يل

 اُسالالالالالالال  ر الالالالالالال    ب ل ضالالالالالالال ء فع يفاالالالالالالال   

 

 بالالالالالأن  ف الالالالاله قثالالالالالُ نملِالالالالاليبةب  ُ سبف  الالالالال  

  بمالالالالالالال  ي اف الالالالالالالفي ثالالالالالالال  جلٍّ ا فبالالالالالالالةٍ  

 

 ُفميالالالالةب بالالالال اناسالالالال   الالالال ن سالالالال  سالالالالرٍج   

 االالالت ل الالال ففأسالالال  نألف عيالالالُ نلالالالي     

 

 فالالالالت  الالالاليفيف  الالالالأتي   ر الالالال ا  ب  عالالالالةب     

اقالالال  قالالال ل قالالال ٌا سالالال  ُالالالالي نل  الالال  ش    

 ر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

 

 ب  الالالالالُ نمل  صالالالالالي انلالالالالال   د نلنالالالالالب اب    

  فتضالالالالالالي بع الالالالالال فةٍ : اقالالالالالال ل فف الالالالالالقٌ  

 

 اش  فتضالالالالالي نمل ضالالالالالييف ُقالالالالالبن   ِالالالالال ةب 

  فتضالالالالالالي بع الالالالالال فةٍ : اقالالالالالال ل فف الالالالالالقٌ  

 

 إليالالالالالال  اسالالالالالال  في الالالالالال  ف   الالالالالاله ببالالالالالالخ ةب 

  االالالالالال  ُ يالالالالالال  ل الالالالالالفد   الالالالالالٌق اُ يالالالالالال   

 

 ملخ  قالالالالالال  ليبالالالالالالت    الالالالالالُ نلأف الالالالالال ا  

 ف ف ه س  نل ُ  نل   ا     ال   

 

ا بالالالالالالالالخط سالالالالالالالال  اُالالالالالالالال  ن  بالالالالالالالال د    

 (7)نخل ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةب

 

 : ياتيف نرَ هذ، افب × بن سعدياباا الشيخ عبدالرمحن 

 س  جيدب الرضدا بقضداء اهلل   يعدين واملعالدو      : علي،ا الدُمَوِرُديعين إهللا  ورد = 

                                                           

 .  475 7/476  واالسيقامة 3/706،ة   واسظر م،هاج الس763( نرَ العقيدة ال حاوية ص4)

 . 64  واسظر الدرة البهية نرَ الق يدة اليائية البن سعدي ص3/763( جمموع الفياوى 7)

 الروا بدقمر اهلل، وحكم ذلك
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كل واحدد    من بدر اهلل   فقد  جا  الشيخ   يعين نيخ االسالم   بأربعة  جوبة

 فكيف إهللا اجيمعت؟  م،ها كاَف ناَف

فدإهللا   لدب،ا     امل دائب دون املعائدب  :  ن الذي   مرسا  ن سرضا بد   : حدها* 

   و حنوهما من ح وا مكرو،  و فقد حمبو  في؛ب علي،ا ال رب  مبرض  و فقر

فسد  و يثبدت ورود افمدر بد      ؛ وال حيح اسديحباب    واخُيلف يف وجو  الرضا

فن ال درب حدبس الد،فس عدن      ؛ليعذر، علدا  كثدر ال،فدوا   ؛ علا وج  الوجو 

مدن  ؛ وافعضاء عن عملدها مبقيضدا السدخط     واللسان عن الشكوى  اليسخط

وهلللدك    وحنوهدا   الدرتا  علدا الدرؤوا    وحثدوِ   وند  اجليدو     سيف الشدعر 

 .  واجب مقدور

و ن ال يكون فيد  متدين      ما الرضا الذي هو مع هلللك طمأسي،ة  القلب ع،د امل يبة

  وال رسول   فلهذا و يوجب  اهلل؛  سها ما كاست   فهذا لعب جدًَّا علا  كثر اخلل 

 . وهو مأمور ب   مر  اسيحبا   ليةالدرجات العا من وإمنا هو

  وو يدأت  سدصٌّ لدحيحٌ     فلم سممر بالرضا بها  و ما الرضا بالذسو  واملعائب

 فأين هذا من هللاك؟   و ضعيٌف يف افمر بها

   ن اهلل و يدرض ل،دا  ن س ْكف در    : ما بال  طائفة من  هل العلم :اجلوا  الثاسو *

ِإَن ت ْكف دُروا َفدِإنَّ     باا   تعا     وسخ    ضا،فعلي،ا  ن سواف   ربَّ،ا يف ر؛ وسع و

 . 2: سورة الزمر[ اللذ   َه، وٌّ ع َ،ك َم و ال ي َرض ا ل ع ب اد ،  اْلك ْفر  و ِإَن ت َشك ُروا ي َرض ُ  َلك َم

  مددع تركهددا  والع دديان  والفسددوف  موافقددة رب،ددا يف كراهددة الكفددر: فالدددين

 . وال اعة ل،ا مع فعلها  انوموافقي  يف حمبة الشكر واالمي
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فس  فعل    تعدا   ؛ ف،رضا بالقضاء   ن القضاء هري املقضو :اجلوا  الثالث *

وال اعدة    االميدان : الذي هو فعل العبدد في،قسدم إ   بسدام كدثرية        و ما املقضو

  بدل علي،دا  ن سكرههدا     واملع ية ال حيل ل،ا الرضدا بهدا    والكفر  علي،ا الرضا بها

وإبامة احلد   واالسيهفار واحلس،ات املاحية  فسبا  اليت ترفعها من اليوبةوسفعل ا

 . واملباحاُت مسيوية  ال رفني  واليعزير علا من فعلها

فهددو مددن اهلل خلقددًا    ن الشددر واملعالددو ختيلددف إضددافيها :اجلددوا  الرابددع *

وبدرًا   بضاءًا فحيث  ضيفت إ  اهلل  وهو من العبد فعاًل وتركًا  وتقديرًا وتدبريًا

وسسدعا بإزاليهدا     سسدخ ها  وحيدث   ضديفت إ  العبدد     سرضا بها من هذا الوج 

 . حبسب مقدورسا

فهذ، افجوبة عن افمر بالرضا بالقضاء بد اتضدح  سهدا ال تددا علدا ندوء مدن       

 .(4)+م لو  املعرتض

                                                           

  واسظدر عقيددة السدلف    63 64الدرة البهية ندرَ الق ديدة اليائيدة يف حدل املشدكلة القدريدة ص       (4)

  25 7/23االسديقامة    و701 3/703  وم،هداج السد،ة   735 736و لحا  احلديث لل دابوسو ص 

  454 467  وتسدلية  هدل امل دائب ص   763  ونرَ ال حاويدة ص 751 4/753ومدارج السالكني 

  وامل،يقا من فرائد الفوائد 476 471واسظر قي ر افسئلة وافجوبة افلولية علا العقيدة الواس ية ص 

 . 401ص البن عثيمني
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 الف ل الثالث

 

 

 و،ي   ربعة مباحث: 

والقدر املعل    و ا و واالثبات يف مسألة القدر املثبت   املبحث افوا:

 القدر  وزيادة العمر وسق اس 

 اليسيري واليخيري االسسان بني املبحث الثاسو:

 مسألة اهلداية واالضالااملبحث الثالث: 

اليوفي  بني اسيئثار اهلل بعلم ما يف افرحام وبني علم  املبحث الرابع:

 افطباء بذكورة اجل،ني يف الرحم من  سوثي ؟

 

 إشن شت ح ل نل  ر
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 املبحث افوا
 

 

و حاديددث رسددوا    بددد يشددكل علددا بعدد  ال،دداا مواضددُع يف كيددا  اهلل      

وكيب هلللدك كلد  ع،دد،      ما هو كائن ع ل م  ك لَّإهللا كان اهلل بد : فيقوا بعضهم"اهلل

 . 31: سورة الرعد[ ي َمُحوا اللذُ  م ا ي ش اُء و ُيَثب ُت:  يف كيا    فما مع،ا بول 

ال تزيدد وال تد،قص فمدا اليوجيد        واآلجاا مضروبة  وبةوإهللا كاست افرزاف مكي

 . (7) (4)+رمح  َفْلي   َلو ن ي،سأ ل  يف  ثر،   من سرَّ،  ن يبسط ل  يف رزب : =لقول  "

  :  واجلوا   ن القدر بدران

وهدو مدا يف  م الكيدا   اللدوَ      : و املدربم    و امل لد    القدر املثبت:  حدهما

 . وال ييبدا  يهري  فهذا ثابت ال يا فوظ 

فهذا هو الذي يقع   وهو ما يف كيب املالئكة : و املقيد  القدر املعل : وثاسيهما

وهريهدا مثبيدة يف  م الكيددا  ال     فاآلجدداا وافرزاف وافعمدار   فيد  ا دو االثبدات   

والزيدادة     ما مدا يف لدحف املالئكدة فيقدع فيد  ا دو واالثبدات         وال تيبدا  تيهري

 . وال،قص

   جدل م لد  يعلمد  اهلل   : وافجل  جالن: =×نيخ االسالم ابن تيمية  باا

لد    وُيَ،س َأ  ل  يف رزب  ُيَبس َطمن سرَّ،  ن : =وبهذا ييبني مع،ا بول  "  و جل مقيد

                                                           

 (. 7662(  ومسلم )6136( روا، البخاري)4)

 . 55القضاء والقدر لألنقر ص ر( اسظ7)

 ةسأل  الدقمر املثبت والدقمر املعلق

 أو احملضو واإلثبات يف الدقمر، وزيادة العمر وندقصانه
  

  

 



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 021

 +. يف  ثر،   فلي ل رمح 

  إن ولدل رمحد  زدتد  كدذا وكدذا     : فإن اهلل  مر املَلك  ن يكيب ل   جداًل وبداا  

فإهللا جاء افجل ال   يزداد  م ال؟ لكن اهلل يعلم ما يسيقر علي  افمرواملَلك ال يعلم  

 . (4)+ييقدم وال ييأخر

 هل يزيد وي،قص؟: وباا يف موطن آخر ع،دما سئل عن الرزف

 .فهذا ال ييهري   حدهما ما علم  اهلل  س  يرزب : الرزف سوعان= 

 . (7)+سب افسبا فهذا يزيد وي،قص حب  و علم ب  املالئكة  ما كيب : والثاسو 

   مدثالً  عاٍم   مائة  ُعُمر  فالٍن كأن يقاا للمَلك   مثاًل   إنَّ: =× باا ابن ح؛ر

  وبدد سدب  يف علدم اهلل  سد  ي دل  و يق دع        وسيون إن ب عهدا   إن ولل رمح 

والدذي يف علدم املَلدك هدو الدذي ميكدن فيد           فالذي يف علم اهلل ال ييقدم وال ييأخر

و ع َ،دد ُ،   م    ي َمُحدوا اللذدُ  م دا ي ش داُء و ُيَثب دتُ     :  وإلي  االندارة بقولد     الزيادة وال،قص

 . 31: سورة الرعد[ اْلك ي ا  

 . فا و واالثبات بال،سبة ملا يف علم املَلك

: وُيقداا لد     وما يف  م الكيا  هو الذي يف علم اهلل   تعا    فدال حمدو فيد  البيدة    

 . (3)+القضاء املعلذ  :ويقاا لألوا  القضاء املربم

فدإن    افسبا  اليت حي ل بها الرزف هو من مجلدة مدا بددر، اهلل وكيبد     = ثم إن

                                                           

 . 3/642جمموع الفياوى  (4)

 . 3/642جمموع الفياوى  (7)

  واسظر نرَ لحيح مسلم 31  واسظر تأويل قيلف احلديث البن بييبة 40/130( فيح الباري 3)

   واسظر إفادة اخلرب ب،   يف زيادة العمر وسق   للسيوطو. 45/441لل،ووي 
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وهلللدك    واالكيسدا    كان بد تقدم بأن يرزف العبد بسعي  واكيسداب   هلمد  السدعو   

  ومدا بددر، لد  بهدري اكيسدا        الذي بدر، ل  باالكيسا  ال حي ل بدون االكيسا 

 . (4)+بهري اكيسا ث  يأتي  رِّو كموت ُم

كما بدر الشبع   بل في  تقيد املسببات بأسبابها  لسب  العلم= فال قالفة يف هلللك

  وبددر ح دوا الدزرع بالبدذر      وبدر الولدد بدالوطء    بافكل والشر  (7)والروي

 و ي،افيد     يقوا عابل بأن ربط هذ، املسببات بأسبابها يقيضو خالف العلم السداب  

 (3)؟+بوج  من الوجو،

 . (1)ان بالقدر ال ي،ايف فعل افسبا هذا وبد سب  احلديث يف  ن االمي

                                                           

 . 614 3/610( جمموع الفياوى 4)

 ( هكذا يف افلل  ولعلها: الرِّي. 7)

  واسظدر  37ت،بي  اففاضل علا مدا ورد يف زيدادة العمدر وسق داس  مدن الددالئل للشدوكاسو ص        (3)

 ( من اليفسري. 442  1/445[ )ي َمُحوا اللذُ  م ا ي ش اُء و ُيَثب ُتتفسري ابن سعدي لقول    تعا   :  

=وافظهر  ن مجيع  سواع القدركلها موجدودة يف  ×: ابن باز  ااحة الشيخ عبدالعزيز يقوا (1)

 م الكيا   فما كان م،ها معلقًا علا  سباب  وجد ع،د وجود السبب  وما كان هري معل  وبع يف وبيد  ال  

ييقدم وال ييأخر  والعبد مأمور بفعل افسبا   و داء افوامر  وترك ال،واهو  وكل ميسر ملدا خلد  لد     

" ملا هللكر القدر وسأل  ال حاب    رضو اهلل ع،هم   بقوهلم: ففيم العمل؟ باا: =اعملوا كما باا ال،يب 

 فكلٌّ ميسر ملا ُخل  ل + احلديث  واهلل ولو اليوفي + ا. هد
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 املبحث الثاسو

 
 

سدماٌا   ويف كيابات بع  امليأخرين  وعلم الكالم  يرد كثريًا يف كيب الفلسفة

 االسسان مسري  و قري؟: هل مفاُد،

اك مدن  كما  ن ه،د   هذا السماا بأن االسسان مسري ال قري عنوه،اك من جييب 

 . جييب بأس  قيَّر ال ُمس يَّر

هلللدك  ن االجابدة   ؛ واحلقيقة  ن االجابة عن هدذا السدماا بهدذا االطدالف خ دأ     

 .،ياج إ  بع  اليف يل

ووج  اخل أ يف االجابة بأن االسسان مسيَّر ال قدري تكمدن فيمدا يدرد علدا هدذ،       

سب وهدو مسديَّر؟   كيف حيا: إس  مسيَّر بإطالف بيل: فإهللا بيل؛ االجابة من إنكاا

وكيددف يكددون مسددريًا وحنددن سددرى  ن لدد  مشدديئة وبدددرة واخييددارًا؟ ومددا العمددل     

  واالخييار؟  والقدرة  بال، وص اليت تثبت ل  املشيئة

كيف يكون قيَّرًا وحنن سرى  س  بدد ولدد   :  ما إهللا  جيب بأس  قري ال مسري فيقاا

ار،؟ إ  هدري هلللدك مدن    بهري اخييار،؟ وميدرض بهدري اخييدار،؟ وميدوت بهدري اخييد      

 .افمور اخلارجة عن إرادت 

و فعال  االخيياريدة  : إس  قري يف  فعال  اليت تقع بإرادت  واخييار، بيل: فإهللا بيل

وبدد ال    وهو بادر علا هلللدك فيفعلد     ويعزم علا فعل   فقد يريد  مرًا؛ كذلك

 .وهذا نوء مشاهد؛ ُ إهللًا فليس كل ما  راد ف َعَل  َفع َل؛ فقد يعوب  ما يعوب ؛ يفعل 

فلو كان االسسدان ُمس ديَّرًا بدإطالف    ؛ ومن ه،ا ييبني ل،ا وج  اخل أ يف هذا اجلوا 

 إلنسان بني التسيري والتخيريا
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فمدن بداا   ؛ ولو كدان قيَّدرًا بدإطالف لفعدل كدل مدا نداء،         ملا كان ل  بدرة ومشيئة

إن العبدد جمبدور علدا    : باليسيري بإطالف فهو  ل د  مبدذهب اجلربيدة الدذين بدالوا     

 . ن يكون ل  بدرة ومشيئة وفعلو سكروا   فعل 

بدأن  : ومن باا باليخيري بإطالف فهو  ل   مبذهب القدرية ال،فداة الدذين بدالوا   

 .و س  مسيقل باالرادة والفعل  و ن العبد هو اخلال  لفعل   افمر  سف

 فما اجلوا    إهللًا   عن هذا السماا؟ وما املخرج من هذا االنكاا؟

فيقداا  ؛ وهددى بدني هداتني الضدالليني      لني ن احل  وسط بدني القدو  : اجلوا 

باعيبدار  ن لد    فهو قري ؛ ومسري باعيبار  إن االسسان قري باعيبار:   وباهلل اليوفي 

َفم َن ن اء  َفْلُيَمم َن و م َن ن اء  :  لقول    تعا   ؛ وبدرًة يفعل بها  مشيئًة  يار بها

  40:سورة البلد[ ، اُ، ال،ََّ؛د َيِنو ه د َي:  وبول   71: سورة الكهف[ َفْلي ْكف َر

و س داِرُعوا  :  وبولد    773:سدورة البقدرة  [ َفْأُتوا ح َرث ك َم َ سَّا ن َئُيَم:  وبول 

 .433: سورة آا عمران[ ِإَلا م َهف ر َة م َن ر بِّك َم

 (4)+. . .احرص علا ما ي،فعك واسيعن باهلل وال تع؛ز: =ولقول  "

إ  هري هلللك   (7)+ملن ناء: =باا يف الثالثة+ هر مللالة ا للوا ببل: =وبول 

 . من افدلة يف هذا املع،ا

                                                           

 (. 7551( روا، مسلم )4)

 (. 2353و  4433( روا، البخاري )7)



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 082

لكوسد  ال  ؛ راجدع إليد     وهو مسري باعيبار  س  يف مجيع  فعال  داخدل يف القددر  

ُهدو   :  لقول    تعدا    ؛ فال  رج يف ختيري، عن بدرة اهلل؛  رج عما بدَّر، اهلل ل 

و ر ب دَك ي َخل دُ  م دا    :  وبول   77: سورة يوسس[ رِّ و اْلب َحِرالذذ ي ُيس يُِّرك َم ف و اْلب 

سدورة  [ ي ش اُء و ي َخي اُر م دا َكدان  َلُهدَم اْلخ ي در ة  ُسدَبح ان  اللذد   و ت ع داَلا ع مَّدا ُيَشدِرك ون          

 .  53: الق ص

كيددب اهلل مقددادير اخلالئدد  ببددل  ن  لدد  السددماوات وافرض  : =ولقولدد  "

 . (4)+قمسني  لف س،ة

 . إ  هري هلللك من افدلة يف هذا املع،ا

  قريًا باعيبار ومسريًا باعيبار كون االسسانمجع اهلل بني هذين افمرين   وهلذا

و م دا ت ش داُءون  ِإالذ َ َن ي ش داء       ل م َن ن اء  م َ،ك َم َ َن ي َسدي ق يم  :  كما يف بول    تعا   

 . 71 73: اليكويرسورة [ اْلع اَلم ني  اللذُ  ر   

  وب يَّن   ن مشديئة العبدد تابعدة ملشديئة اهلل      فأثبت   عز وجل    ن للعبد مشيئة

 . وابعة بها

ما م،كم من سفس إال وبد علم م،زهلا مدن  : =كما يف بول  " وكذلك الرسوا

  .اجل،ة وال،ار

سر ملدا  اعملوا فكلٌّ مي  ال: =َفل م  سعمل؟  فال سيكل؟ باا: يا رسوا اهلل: بالوا

 . (7)+خل  ل 

: "لقولدد ؛ فهدذا احلددديث دليدل ملددا سدب ؟ فهددو يددا علددا  ن االسسدان قددري     

                                                           

 . (7563)( روا، مسلم4)

 (. 7512(  ومسلم )1116و  4357( روا، البخاري )7)
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فكل ميسر ملدا خلد    : =لقول ؛ وعلا  س  ال  رج يف ختيري، عن بدر اهلل+ اعملوا=

 +. ل 

 . (4)هذا مقيضا  دلة الشرع والوابع يف هذ، املسألة

 . ال، وص يف هذ، املسألةومجعًا بني   فلعل يف هذا اليقرير إجابة نافية

هددل : فبددداًل مددن  ن يقدداا؛ وممددا يسيحسددن يف هددذا افمددر  ن ي ددحح السددماا

 ال؟ هل لإلسسان مشيئة وبدرة  َو: االسسان مسري  و قري؟ كان افو   ن يقاا

  إن لإلسسدان مشديئًة  يدار بهدا    : واجلدوا    كمدا تقددم   وتلخي د   ن يقداا     

 . وابعيان بها  ي  تابعيان ملشيئة اهللوبدرت  ومشيئ  وبدرًة يفعل بها

 . وجيا  عن هذا السماا  وبهذا يزوا االنكاا

وهلللدك حي،مدا ي ددِّرون      القددر  يفومن ه،دا ييدبني خ دأ بعد  مدن يكيبدون       

هددل االسسددان مسددري  و قددري؟ وي ،بددون يف : كيابدداتهم عددن القدددر بددذلك السددماا

  وكدأن   يف الهالدب  دون خروج ب،يي؛دة لدحيحة      واحلديث ع،   اخلوض في 

 . (7)با  القدر ال يفهم إال باالجابة عن هذا السماا

 ي ددِّروا كيابدات هم  وكان افو  بهمالء   إهللا  رادوا  ن يكيبدوا عدن القددر    ن    

                                                           

  وفياوى الل؛،ة 732 735ص للشيخ حممد افمني الش،قي و ( اسظر دفع إيهام االض را 4)

 . 330 3/322الدائمة 

  ومسألة 47 1علا سبيل املثاا إ  كيا  القضاء والقدر للشيخ حممد الشعراوي ص ( اسظر7)

حممد حممود  قدر  وما هو القضاء وال460 446ك القضاء والقدر لعبداحلليم ب،بس  وخالد الع

 . 475 442ع؛اج  والقضاء والقدر ح  وعدا لألسياهلل هشام احلم و ص
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ال مدن خددالا    بيوضديح القددر مدن  لدل  مدن خددالا س دوص الكيدا  والسد،ة        

 و نَّ  اهلل  مر وسهدا   نَّ ويبي،وا  فيوضحوا القدر مبراتب  افربع  العقوا القالرة

  وطاعدة افمدر    فعلي  ت دي  اخلرب  علا العبد  ن يممن بالقدر ويممن بالشرع

 . وإن  ساء فليسيهفر اهلل  فإن  حسن فليحمد اهلل

ويأخذ بافسبا    وكذلك يبي،ون  ن علا العبد  ن يسعا يف م احل  الدسيوية

وإن  تدت افمدور علدا      اهللفدإهللا ح دل علدا مدراد، محدد        املشروعة واملباحة

 . . . وهكذا  خالف  تعزى بقدر،

فاالسسان إهللا فهدم بدا    ؛ ففو هلللك اله،ية  عن كثرة اخلوض يف مثل هذا السماا

 .القدر علا هذا ال،حو سلم من تلك االيرادات والشبهات
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 املبحث الثالث

 

مضدا   إنارات إليهدا فيمدا   ت  وبد مرَّمسألة اهلداية واالضالا مسألة عظيمة

ترتد كثريًا يف افهللهان  ورمبا من مباحث  وإمنا   فردت هاه،ا؛ فهمييها  ولكوسها 

: إهللا نداء اهلل مدن االسسدان    فيقاا سئلة يف نأسها   ظهر علا بع  افلس،ة  حياسًا

 م، ؟ ،ؤ اعة  َفل م  حياسُب  علا ما يشااملع ية  وو يشأ م،  ال

 هري،؟ ول م  و يشأ م،  ال اعة كما ناءها من

اهلدايددة واالضددالا وال اعددة واملع ددية مبشدديئة اهلل    إن  ُيقدداا:  ن واجلددوا 

ذلك من افلوا الق عية ع،د  هل ها؛ فواالسسان سبب يف وبوعها  ومسموا ع،

اليت ييف  عليها العقالء  ن الق عيات ال تي،داب  يف سفسدها وإن    القاعدة   والس،ة 

وسدممن    ،ا  ن سقف ع،د هذ، الق عيدات بدت ل،ا مي،ابضة؛ لق ور إدراك،ا؛ فحسب

وال سرد م،ها نيئًا ولو و حنط بها علمًا؛ فن مسألة القضاء والقدر هلا   بها مجيعًا

فالقدر بدرة اهلل  وبدرة اهلل كعلمد  وحكميد  وإرادتد  وسدائر      ؛تعل  ب فات اهلل

الحاطة لفات  من جهة كوسها معلومة املع،ا جمهولة الكيفية؛ فكما  س،ا سع؛ز عن ا

 .االهلو ب فات اهلل فكذلك سع؛ز عن االحاطة بسر القدر

  وهدري  و مدات و حيدا  وهددى  و سدعد و ندقا      اهلل ومن  سدرار،  ن  ضدل  

 هلللك؛ حلكمة يعلمها وال سعلمها  وهو العليم احلكيم.

مع،ا االحاطة بسدر القددر؛ فن هلللدك لديس      ، عنوال يضري املرء يف إمياس  ع؛ز

  سفسًا إال وسعها.مبسي اع  وال يكلف اهلل

 ةسأل  اهلماي  واإلوالل
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علدا هدري هددى      رف علا ع؛ز،  حكامًا  ويي َّ ولكن الذي يضري،  ن يبين 

 ال، وص بعضها ببع .   ِريَضافلوا الق عية  و  بع   دَّيُرو 

ومما ال سزاع في  بني العقالء  ن للمالك  ن يي درف يف ملكد  كيدف يشداء  وال     

كمة يف ت رفات   وليس فحدد حد    يلزم ليكون ت رف  سليمًا  ن ُيدرك هرُي، احل

 االعرتاض علي  يف ت رف  إهللا و يعلم السر يف  فعال .

وال سزاع بي،هم  ن البارع يف علم من العلوم   و فن من الف،ون   و لد،عة مدن   

ال ،ائع  س  بد يعمل  عمااًل ال تدركها عقوا الذين و يقفدوا علدا  سدرار هلللدك     

 العلم   و الفن   و ال ،عة.

َ  يف هلللك العلم   و الفن   و ال ،عة.وال ي  عين عدُم إدراكهم لذلك القد

هذا بال،سبة للبشر القالرين يف علمهم وحكميهم  فكيف بأحكم احلاكمني  

 ومبن وسع كل نوء رمحة وعلمًا؟!

كدان هلللدك    مما اسيأثر اهلل بعلم  فإن حاول،ا كشف ما ط وي ع،ا من  سرار القدر

 :(4) ن يكون هري املسي اع ف،يي؛ة حماولي ا إدراك تكلفًا بال سيي؛ة  ومن حاو

   الالال طني صالالالخفا    سالالال   لي ا يالالال    

 

ُم     (7)ف    ضفا  اُااه قف  ال  نل عال

=واهلل   تعدا    هدين عدن العبداد  إمندا      ×: ابدن تيميدة    باا نيخ االسدالم  

 مرهم مبا ي،فعهم  وسهداهم عمدا يضدرهم  فهدو حمسدن إ  عبداد، بدافمر هلدم          

                                                           

 .62 65د.حممد  مان ص  اسظر العقل وال،قل ع،د ابن رند( 4)

 54الكبري ميمون بن بيس ص ديوان افعشا (7)
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 اسيهم علا ال اعة. حمسن هلم بإع

ولو ب دِّر  ن عاملًا لاحلًا  مر ال،اا مبا ي،فعهم  ثم  عان بع  ال،داا علدا فعدل    

ما  مرهم ب   وو يعن آخرين لكان حمس،ًا إ  همالء إحساسًا تامَّدًا  وو يكدن ظاملدًا    

 ملن و حيسن إلي . 

ن   يضدًا   وإهللا بدر  س  عابب املذسب العقوبة اليت يقيضديها عدلد  وحكميد  لكدا    

 حممودًا علا هذا وهذا. 

و ين هذا من حكمة  حكم احلاكمني  و رحم الرامحني؟! فدأمر، هلدم إرنداد     

وتعليم  وتعريف باخلري  فإن  عاسهم علدا فعدل املدأمور كدان بدد  مت ال،عمدة علدا        

 املأمور  وهو مشكور علا هذا وهذا. 

 .(4) خرى+وإن و يع،  وخذل  حيا فعل الذسب كان ل  يف هلللك حكمة 

وليس اطالع كثري من ال،اا   بل  كثرهم   علا حكدم اهلل يف كدل   ×:=وباا 

َ ي ه ا الذذ ين  آم ُ،وا ال ت َسَأل وا يا نوء سافعًا هلم  بل بد يكون ضارًَّا  باا   تعا   :  

 . 404:سورة املائدة[ ع َن َ َني اء  ِإَن ُتَبد  َلك َم ت ُسَمك َم

هايات  فعاا اهلل  وسهاية حكمي  مسألٌة عظيمدة  لعلدها  جدل     وهذ، املسألة: مسألة

 .(7)املسائل االهلية+ 

                                                           

فبو    ورسالة الثهر35 31ص البن بييبة االخيالف يف اللفظ   واسظر3/33( م،هاج الس،ة 4)

 . 36ص سن افنعرياحل

   واسظر3/34من الكيا  سفس   وجمموع الفياوى  4/15   واسظر3/31م،هاج الس،ة ال،بوية ( 7)

 . 416 7/432إهاثة اللهفان البن القيم 



 

 

 الباب الثاني: مسائل وإشكاالت حول القدر 081

=وعدا القوا يف القدر  ن تعلم  ن اهلل عدا  ال جيدور:  ×: وباا ابن بييبة 

كيف خل ؟ وكيف بدَّر؟ وكيف  ع ا؟ وكيف م،دع؟ و سد  ال  درج مدن بدرتد       

 مدا  راد  و سد  ال ديدن    نوء  وال يكون يف ملكوتد  مدن السدماوات وافرض إال   

 .(4)  فإن  ع ا فبفضل  وإن م،ع فبعدا+ ب ب َل فحد علي   وال ح  فحد 

هلل وحدد،؛ فداهلل  علدم     ن اهلدايدة واالضدالا    وخاللة القوا يف هذ، املسدألة 

 حيث جيعل هدايي  كما  س   علم حيث جيعل رسالي .

سدبابًا  وجعلدها   وال يعين هلللك تع يل افسبا ؛ فداهلل   عدز وجدل   س دب      

االضدالا  وبديَّن  سهدا مولدلة      إ  اهلددى  وحدذَّر مدن  سدبا     للولوا طريقًا 

 ن سسيحضر  ن هلللك كل  بيد اهلل   عز وجل   فال ُيسدأا   ى  ويبقا بعد هلللكللرد

 .عما يفعلون سألونعما يفعل وهم ُي

ن سسدبة الشدر   إنارات إ  هذ، املسألة خ ولًا ع،د احلديث عد  توبد مرهذا 

 اهلل   عز وجل   وعن احلكمة من إرادة اهلل ملا ال حيب   وعن احلكمة من خل  إ 

 إبليس وامل ائب واآلالم وتقدير املعالو.

                                                           

 . 4/310االباسة عن نريعة الفربة ال،اجية البن ب ة    واسظر36( االخيالف يف اللفظ ص4)
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 الرابعاملبحث 

 

 
 

إهللا كدان  : ة بدوهلم يوخالل  ويلبس علا كثري من ال،اا  فهذا االنكاا ي ِرُد

د ُ، ع ْلُم السَّاع ة  و ُي، زُِّا اْله َيث  ِإنَّ اللذ   ع َ،:  اهلل   عز وجل   يقوا يف سورة لقمان

و ي َعَلُم م ا ف و اَفَرح اِم و م ا ت َدِري س ْفدٌس م داهلل ا ت ْكس دُب َهددًا و م دا ت دَدِري س ْفدٌس ب دَأيِّ         

 " وإهللا كدان الرسدوا    31:سدورة لقمدان  [ َ َرٍض ت ُموُت ِإنَّ اللذد   ع ل ديٌم خ دب ريٌ   

يف مخدس مدن الهيدب ال    : =ما عن ابن عمر  وهريه  يقوا   كما يف ال حيحني

 . (4)اآلية[. ِإنَّ اللذ   ع َ،د ُ، ع ْلُم السَّاع ة :  ثم بر   يعلمهن إال اهلل

 وبني ما سرا، من علم افطباء بذكورة اجل،ني من  سوثي ؟  فكيف سوف  بني هلللك

االجابدة   هضدون وببل الدخوا يف   واجلوا  عن هذا االنكاا يسري حبمد اهلل

 سدد  ال ميكددن  ن : = ال وهددو  البددد مددن تبيددان مسددألة مهمددةعددن هددذا االنددكاا 

و س  إهللا ظهر يف الوابع مدا ظداهر،     ييعارض لريح القرآن الكريم مع الوابع  بدًا

يكدون القدرآن    وإمدا  ن   املعارضة فإما  ن يكون الوابع جمرد دعوى ال حقيقدة لد   

وحقيقدة الوابدع     الكدريم  فن لدريح القدرآن  ؛ معارضدي  الكريم هري لدريح يف  

 . (7)+وال ميكن تعارض الق عيني  بدًا  كالهما ب عو

                                                           

  (.1(  ومسلم )1222و  60( البخاري )4)

 . 3/22( جمموع فياوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد ابن عثيمني 7)

 التضوفيق بني استئثار اهلل بعلم ةا يف األرحام

  وبني علم األطباء بذكضورة اجلنني يف الرحم ةن أنضوثته 
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بددل إن ندديخ االسددالم ابددن     وهددذا مددا بددرر، العلمدداء يف القددديم واحلددديث   

 . ب،ا كياب  العظيم   درء تعارض العقل وال،قل   علا هذ، القاعدة× تيمية

م الكاتددب ومدد،ه  بدل بددد لدرَ بددذلك كددثري مدن الكيددا  الهددربيني امل، دفني    

؛ الفرسسددو)موريس بوكدداي( كمددا يف كيابدد  )اليددوراة واالجنيددل والقددرآُن والعلددم(

واالجنيدل ا درَّف املوجدود ين اليدوم       الكيا   ن اليوراة ا رفة هلللكحيث بني يف 

الكاتب ندهادات   هلللك؛ل في  يف الوبت الذي س  ييعارضان مع احلقائ  العلمية

 . القرآُن العلم  احلديثف للقرآن الكريم سب  بها ت َفو 

بل إسد     و ثبت من خالا هلللك  ن القرآن ال ييعارض  بدًا مع احلقائ  العلمية

 . (4)ييف  معها متام االتفاف

 : وإهللا تقرر هلللك سأتو إ  حل هلللك االنكاا فيقاا

 ن اخي اص علم اهلل   تعا    مبا يف افرحام ال يقي ر علا علم  مبا فيها   4

فيشمل ما يف الدرحم مدن هللكدر  و    ؛ بل هو  عم من هلللك  ا فحسبمن هللكر  و  سث

ويشمل ماهللا يف الرحم يف كل حلظة ويف كل    سثا م،ذ اللحظة افو  ببل اليخلي 

  حيا حني ال يكون للحمدل ح؛دم وال جدرم     من في  وهي  ومحل  طور

 . واسيعدادات   وخوال   ويشمل العلم مبالمح اجل،ني

برزب  هل هو بليل  و كثري؟ ولفة هلللك الرزف هل هو  ويشمل    يضًا   العلم

حرام  و حالا؟ ويشمل العلم بأجل   ب ري هو  م طويل؟ ويشمل العلدم بعملد    

                                                           

 اليوراة واالجنيل والقرآن والعلم ملوريس بوكاي ترمجة الشيخ حسن خالد.  ( اسظر4)
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 . (4)هل هو لحيح  و فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوت  من سعادت 

فدال    وهو مما اخيص اهلل   تبدارك وتعدا    بعلمد      فهذا من علم ما يف افرحام

 .  حدًا إال من ارتضا من رسوا  و مَلك  و هريهما ُيْظِهر علي 

وكذلك و تدأت السد،ة     وليس يف اآلية ت ريح بذكر العلم بالذكورة وافسوثة= 

 . (7)+بذلك

 .  ن معرفة ما يف الرحم هل هو هللكر  و  سثا ال يعلم إال بعد ختلي  اجل،ني  7

؛ اجلد،ني مدن  سوثيد     يهدا هللكدورةَ   ما املدة اليت و ُيخ لذ  فيها اجل،ني فال يعلم  حد ف

 . فن هلللك من علم الهيب

 . (3)+اتف  العلماء علا  ن سفخ الروَ ال يكون إال بعد  ربعة  نهر= وبد

 . (1) ي بعد ختليق   وسفخ الروَ يف اجل،ني ال يكون إال بعد متام لورت 

يقد   فسد  بيخل ؛ =وبعد ختليق  ال يكون العلم بذكورت   و  سوثيد  مدن علدم الهيدب    

 .إال  س  مسيرت يف الظلمات اليت لو  زيلت ليبني  مر،  لار من علم الشهادة

 ن يكون فيما خل  اهلل   تعا    من افنعة  نعة بوية خترتف الظلمات  ي َبُعُدوال 

 . (6)+حيا ييبني اجل،ني هللكرًا  و  سثا

؛ ةولذلك فال هرابة  ن يعرف اجل،ني بعد  ن ييخل  من خالا افندعة ال دوتي  

                                                           
 . 44/117( اسظر فيح الباري 4)

 . 3/22( جمموع فياوى ورسائل ابن عثيمني 7)

 . 44/113  وفيح الباري 45/414( لحيح مسلم بشرَ ال،ووي 3)

 45/414( اسظر لحيح مسلم بشرَ ال،ووي 1)

 3/22( جمموع فياوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني 6)
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واهلل   عز وجدل   و    ومن العلم بظاهر من احلياة الدسيا  فهذا من علم الشهادة

ي َعَلُمدون  َظداه رًا م دَن اْلح ي داة      :  بل  ثبي  هلم كمدا يف بولد     ي،ف  هلللك عن البشر

 .2: الروم[ الد َسي ا

:  [و ي َعَلُم م دا ف دو اَفَرح دامِ   :  31يف تفسري آية لقمان ×  (4)باا ابن كثري

ولكن إهللا  مر بكوسد  هللكدرًا  و     وكذلك ال يعلم مما يريد  ن  لق    تعا    سوا،=

 .(7)+ومن ناء من خلق    و نقيًَّا  و سعيدًا علم املالئكة املوكلون بذلك   سثا

 .فهذا مقيضا داللة الشرع والوابع

: بداا  "  ن الد،يب ÷  ما داللة الشرع فكما جاء يف ال دحيحني عدن  سدس    

   ي ر ِّ! مضهة   ي ر ِّ! علقة   ي ر ِّ! س فة: هلل بالرحم مَلكًا يقواوكل ا=

يدا ر !  هللكدر  م  سثدا؟  ندقو  م سدعيد؟ فمدا       : فإهللا  راد اهلل  ن يقضو خلقًا باا

 . (3)+ الرزف؟ فما افجل؟ فيكيب هلللك يف ب ن  م 

فندعة   ما داللة الوابع فكما مر مدن  ن اجلد،ني يعدرف بعدد  ن ُيخ لذد  عدن طريد  ا       

 .ال وتية

                                                           

هو  بو الفداء عماد الدين إااعيل بن عمر بن كثري الب ري ثم الدمشقو الشافعو  االمام املفسر   (4)

وال،حو واحلديث  ومن هد  ثم اسيقل إ  دمش   وبرع يف الفق  واليفسري 204احلافظ  ولد يف ب رى س،ة 

 .5/734. اسظر نذرات الذهب 221م ،فات : تفسري القرآن العظيم  والبداية وال،هاية  تويف س،ة 

 . 3/123( تفسري القرآن العظيم 7)

 (. 7515(  ومسلم )5616( البخاري )3)
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 نلب د نلث لث

 
 :ف وا  ربعةو،ي  

 ُ   ء   ب د نل  ر: نل ُِ نألال

 و،ي   ربعة مباحث

  خ اء يف مفهوم القدر املبحث افوا:

  بواا قالفة يف القدر املبحث الثاسو:

  خ اء يف القدر ببل وبوع  املبحث الثالث:

 يف القدر بعد وبوع  خ اء  املبحث الرابع:

   نل  ر ُق نل نل  سنلث  ي:  نل ُِ

 و،ي  متهيد  ومخسة مباحث

 بوا اهل،ود والبابليني وامل ريني القدماء يف القدر املبحث افوا:

 الفالسفة يف القدربوا  املبحث الثاسو:

 يف القدر بوا اليهود املبحث الثالث:

 يف القدر بوا ال، ارى املبحث الرابع:

 لفالسفة الهربيني امليأخرين يف القدربوا املفكرين وا املبحث اخلامس:

 نلث لث: نل  ل ب ل  ر   نإل تانل ُِ 

 : مباحث يةسو،ي  

 سشأة القوا بالقدر :املبحث افوا

 يف القدر بوا القدرية املعيزلة :املبحث الثاسو

 يف القدر بوا اجلربية :املبحث الثالث

 االحنراف يف الدقمر
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  يف القدر بوا ال وفية املبحث الرابع:

 يف القدر بوا افناعرة املبحث اخلامس:

 يف القدر الشيعةبوا  املبحث السادا:

 نل ُِ نلفنبك: س  قشة ُق نل نل فق

 وثالثة مباحث:  و،ي  متهيد

 امل،ابشة االمجالية فبواا الفرفاملبحث افوا: 

  م،ابشة بوا املعيزلة القدريةاملبحث الثاسو: 

 م،ابشة بوا اجلربيةاملبحث الثالث: 
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 الف ل افوا

 

 

 و،ي   ربعة مباحث

  خ اء يف مفهوم القدر املبحث افوا:

  بواا قالفة يف القدر املبحث الثاسو:

  خ اء يف القدر ببل وبوع  املبحث الثالث:

  خ اء يف القدر بعد وبوع  املبحث الرابع:

 

 ُ   ء   ب د نل  ر
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 حنراف يف القدرالباب الثالث: اال 018

 املبحث افوا
 
  

اء ه،اك  خ اء عديدة يقع فيها كثري مدن ال،داا يف بدا  القددر  وهدذ، افخ د      

م،ها ما هو يف افبواا  وم،ها ما هدو يف اففعداا  وم،هدا مدا هدو يف االعيقدادات        

 اليالية: هلللك كل   وسييضح هلللك من خالا امل البوم،ها ما هو يف 

بد مر ب،ا بريبًا  ن االحي؛اج : االحي؛اج بالقدر علا املعائب نمل    نألال:

 . بالقدر إمنا يسوغ ع،د امل ائب ال املعائب

فيحديج بالقددر علدا اسديمرار، بفعدل        من حييج بالقدر علدا املعائدب   وه،اك

 . املعالو  و ترك ال اعات

: مدا  راد اهلل لدو هلللدك! وإهللا بيدل لد      : ل م  ال ت لو؟ بداا  :فإهللا بيل ل    مثاًل  

 إهللا  راد اهلل لو هلللك!: ميا سييو ؟ باا

الشدرعية   رادةفس  إن كان يق د باالرادة ه،دا اال ؛ وهذا خ أ وضالا واحنراف

فن اهلل   عدز وجدل    حدبَّ    ؛ مبع،دا ا بدة فقدد  عظدم الفريدة علدا اهلل       اليت هو

 . ونرعها  و مر بها  ورضيها  ال اعة

و ن اهلل و ُيَقدِّر لد     مبع،ا املشيئة الكوسية اليت هو وإن كان يق د بها االرادة

فهدذا خ دأ    يضدًا      كذا وكذا من املعالدو   علي  و بدَّر   كذا وكذا من ال اعات

وإرادة   ال يعلمد   حدد مدن اخللد  إال بعدد وبوعد         هلللك  ن بدر اهلل سر مكيوم

  فادعداؤ، مدردود   ؛فيكون إرادت  هري مب،ية علا علم بقدر اهلل ؛العبد سابقة لفعل 

فح؛َّيد    ؛والهيدب ال يعلمد  إال اهلل    علدم الهيدب  لفسد  ادعداء   ؛ واحي؛اج  باطل

 . ال ح؛ة للمرء فيما ال يعلمفس  ؛   داحضة إهللًا

 أخطاء يف ةفهضوم الدقمر
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 . االحي؛اج بالقدر علا املعائب مف اًل فيما سب  تف،يدهذا وبد سب  

حب؛ة  ن ما حدل  ؛ اليخلو عن مساعدة ا ياجني وامل،كوبني نمل    نلث  ي:

  فمن ال،اا من يرى إخواس  املسلمني ت،زا بهم ال،دوازا  :بهم إمنا هو مبشيئة اهلل

وال حيدث    وال ي،بعدث ملسداعدتهم     ييحدرك ل، درتهم  فدال   و،ل بهم القوارع

و سدد  ال يسددوغ ل،ددا  ن    حب؛ددة  ن هلللددك إمنددا وبددع مبشدديئة اهلل ؛ هددري، علددا هلللددك 

 !يبيليهمواهلل   عز وجل     سساعدهم

 حسدد،وا إ  الفقددراء  : وكددذلك مددا يوجددد ع،ددد بعدد  ال،دداا إهللا بيددل هلددم    

بد ناء هلم هلللك؟ اهلل يفقرهم واهلل   كيف حنسن إليهم: وا ياجني   باا بائلهم

إن اهلل لددو ندداء إه،دداءهم فه،دداهم بدددون مسدداعدت،ا  : و سددت ته،دديهم؟  و يقددوا

 . ورفدسا!

 و جتاهدل    وهو يدا علدا جهدل عظديم     باطل بال ريبثال  فهذا الكالم و م

 . هلللك  ن املشيئة ليست ح؛ة لفعل املعالو  و ترك ال اعات  بدًا؛ وخيم

حيدث رفدع بعد  ال،داا علدا       اهلل   تبدارك وتعدا     ثم إن هذا جهل حبكمة 

 . ودفع بعضهم ببع   وابيلا بعضهم ببع   بعض 

فهددل   من تقدوا هددذا القدوا  ولدو ندداء لسدلبك إيدا، يددا     ثدم إن املداا مدداا اهلل  

سرتضا حي،ئذ   إهللا انيدت ضرورتك إ  ما تقيم ب   ود ك    ن يقاا لك مثل مدا  

 بلت؟

 عدز ن بداا اهلل    وبدائلو، فديهم ن دب ٌ  ممد      ة كربىوضالل  فهذا القوا خ أ عظيم

و ِإهلل ا ب يل  َلُهَم َ سف ق وا م مَّا ر ز َبك َم اللذُ  َباا  الذذ ين  َكَفُروا ل لذذ ين  آم ُ،دوا  :  وجل   فيهم

 . 12:يسسورة [ َ ُسْ ع ُم م َن َلَو ي ش اُء اللذُ  َ ْطع م ُ  ِإَن َ َسُيَم ِإالذ ف و ض الٍا ُمب نٍي



 

 حنراف يف القدرالباب الثالث: اال 111

واليسدليم    تدرك افخدذ بافسدبا  حب؛دة اليوكدل علدا اهلل       نمل  ال  نلث لالث:  

مممن   حب؛ة  س  ميوكل علا اهلل ؛افخذ بافسبا فه،اك من يرتك : لقضائ  وبدر،

 . و س  ال يقع يف ملك  نوء إال مبشيئي   بقضائ  وبدر،

مقامدات   وهلللك كحاا بع  ال وفية الذين يرون  ن ترك افخذ بافسبا   علا

 . اليوكل

  سواء علا مسيوى اففدراد   وانيدت ب  ا ،ة  فهذا افمر مما عمت ب  البلوى

 .  و علا مسيوى افمة

وكاست ختدرج م،هدا بداليفكري      وفرتات عسرية  فأمة االسالم مرت بأزمات كثرية

 وال،ظددرة الثاببة والي ددور ال ددحيح فيبحث يف افسددبا  واملسددببات     املسددي،ري

وتلدج البيدوت مدن      ثم بعد هلللدك تأخدذ بافسدبا       العوابب واملقدماتوت،ظر يف

فيعود هلدا    وخترج من تلك ال،كبات  في؛ياز   بأمر اهلل   تلك افزمات  افبوا 

 . ويرجع هلا سالف جمدها  عزتها

 . هكذا كاست  مة االسالم يف ع ورها الزاهية

وع دفت فيهدا     اجلهدل  ما يف هذ، الع ور امليأخرة الديت هشدت فيهدا هواندو     

وناعت فيها البدع والضالالت   فقد اخيلط هذا افمر    عالري االحلاد واليهريب

ف؛علدوا مدن االميدان بالقضداء والقددر تكدأًة لإلخدالد إ         ؛ علا كدثري مدن املسدلمني   

وسددبل العددزة   ومسددوهًا لددرتك احلددزم واجلددد والدديفكري يف معددالو افمددور   افرض

 . لسهل الوطوء الوبوء علا ركو  ال عب افن  املريءفلثروا ركو  ا  والفالَ

 و ن  و ن اهلل هدو الفعَّداا ملدا يريدد      فكان املخرج هلم  ن ييكل املرء علا القدر

ولي؛ِر بضاؤ،   وليكن مشيئي   فليم  إرادت ؛ وما و يشأ، و يكن  ما ناء، كان
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 . وال يد  ل،ا يف هلللك كل   فال حوا ل،ا وال طوا  وبدر،

اسيسالم لألبدار دون م،ازعة هلا يف فعدل افسدبا      بكل يسر وسهولة هكذا

 . املشروعة واملباحة

وال حدرص    وال جهداد فعدداء اهلل    وال سهو عدن امل،كدر    فال  مر باملعروف

كدل    وال حماربة لألفكار اهلدامة واملبادل املضدللة   علا سشر العلم ورفع اجلهل

 هلللك حب؛ة  ن اهلل ناء هلللك!

 دت بافمة إ  هوة سدحيقة    وضاللة عظما  قة  ن هذ، م يبة كربىواحلقي

 إثدر   وجرت عليها ويدالتَ   وسببت هلا تسلط افعداء  من اليخلف واالحن اط

 . ويالَت

فداهلل   عدز   ؛ بدل إسد  مدن متامد       وإال فافخذ بافسبا  ال ي،ايف االميان بالقددر 

ومدا  راد، م،دا     اد، ب،دا طدوا، ع،دا   فمدا  ر   و راد م،ا  نياء  وجل    راد ب،ا  نياء

فقد  راد م،ا محدل الددعوة إ  الكفدار وإن كدان يعلدم  سهدم لدن           مرسا بالقيام ب 

و راد م،دا  ن سكدون     و راد م،ا بياهلم وإن كان يعلم  س،ا سدُ،هزم  مدامهم    يمم،وا

و راد م،دا  ن سكدون  ندداء علدا        مة واحدة وإن كان يعلم  س،ا س،يفرف وخنيلف

 . . . وإن كان يعلم  ن بأس،ا سيكون بي،،ا نديدًا وهكذا  فار رمحاء بي،،االك

 . ويوبع يف ا ذور  وما  ريد م،ا هو الذي ُيلبس افمر  فاخللط بني ما  ريد ب،ا

الدذي    اخلال  لكل ندوء   ثم ال ريب  ن اهلل   عز وجل   هو الفعاا ملا يريد

ولك،د    تبدارك     وات وافرضالدذي لد  مقاليدد السدما      بيد، ملكوت كل نوء

وإن كان هدو    وبواسني ي،يظم بها؛ وتعا    جعل هلذا الكون سواميس يسري عليها
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وإن كدان    يضدًا         عز وجل   بادرًا علا خرف هذ، ال،واميس وتلك القدواسني 

 . ال  ربها لكل  حد

  سي، در  فاالميان بأن اهلل بادر علا س ر املمم،ني علا الكدافرين   ال يعدين  سد   

فن ال، در بددون افخدذ بافسدبا      ؛ املمم،ني وهم باعدون عن افخذ بافسبا 

    عز تُ وب َدر   اهلل وفس  م،اَف حلكمة   وبدرة اهلل ال تيعل  باملسيحيل  مسيحيل

 .وجل   ميعلقٌة حبكمي 

ال يعدين  ن الفدرد  و اجلماعدة  و افمدة بدادرة        فكون اهلل بدادرًا علدا الشدوء   

فداخللط بدني بددرة      وبدرة العبد لفة خالة ب   فقدرة اهلل لفة خالة ب  ؛علي 

  وبدرة العبد وبيام  مبا  مر، اهلل ب  هو الذي حيمل علا القعدود   اهلل واالميان بها

 .(4)وهو الذي  در افمم والشعو 

فقداا وهدو يدمرا حلداا       وهذا ما الحظ  و ملح إلي   حدد املسيشدربني افملدان   

والرضددا   طبيعددة املسددلم اليسددليم الرادة اهلل : = ع ددورهم امليددأخرةاملسددلمني يف

 . واخلضوع بكل ما ميلك للواحد القهار  بقضائ  وبدر،

ففدو الع در االسدالمو افوا لعبدت دورًا     ؛ وكان هلذ، ال اعة  ثدران قيلفدان  

 . فسها دفعت يف اجل،دي روَ الفداء؛ وحققت س رًا ميوالاًل  كبريًا يف احلرو 

                                                           

  ومد،هج  471 443( اسظر افجوبة املفيدة ملهمدات العقيددة للشديخ عبددالرمحن الدوسدري ص     4)

 . 11 17قرآن يف القضاء والقدر  سن الهريب صال
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  الع ور امليأخرة كاست سببًا يف اجلمود الذي خديم علدا العداو االسدالمو     ويف

 . (4)+العاملية فحداثوعزل  وطوا، عن تيار ا  فقذف ب  إ  االحندار

و س    ترك الدعاء حب؛ة  ن اهلل يعلم حاجة العبد ببل  ن يسأا نمل    نلفنبك:

فه،اك من : إال ما كيب ل  و س  لن ي يب العبد  لو ناء فع ا، مسألي  بهري سماا

طاملدا  ن اهلل    ؛ وال جدوى مدن ورائد     ويرى  س  ال داعو ل   يسيهني بشأن الدعاء

 . و س  لن ي يب العبد إال ما ب دِّر ل   عز وجل   يعلم حاجة العبد

 . ال حاجة ل،ا بالدعاء إهللا سزا البالء: ورمبا باا بائلهم

وتدرك    وتع يدل لألسدبا     ان بالقددر فس  م،اف لإلميد ؛ وهذا القوا بوا باطل

 . لعبادة هو  كرم العبادات علا اهلل   عز وجل  

فهو ي،فدع ممدا   ؛ وب  يرفع البالء  فب  يرد القدر؛ ونأس  جلل  فالدعاء  مر، عظيم

 . سزا ومما و ي،زا

 . (7)+وال يرد القدر إال الدعاء: ="ال،يب باا 

م،كم با  الدعاء فيحدت لد   بدوا     من فيح ل  : = علي  ال الة والسالم  وباا

إن الددعاء ي،فدع     وما ُسئل اهلل نيئًا يع ا  حبَّ إلي  من  ن يسأا العافية  الرمحة

 . (3)+فعليكم عباد اهلل بالدعاء؛ مما سزا ومما و ي،زا

                                                           
 .  10االسالم بوة الهد العاملية  باوا مشيز ص (4)

 ( القدددر بددا 431( يف املقدمددة بددا  القدددر  والرتمددذي )10  وابددن ماجدد  )6/722(  خرجدد   محددد 7)

 (. 461يحة )(  واسظر السلسلة ال ح2532ال يرد القدر إال الدعاء  وحس،  افلباسو يف لحيح اجلامع )

 ( وباا: =هريب ال سعرف  إال من حديث عبدالرمحن بن  بو بكر  3613(  خرج  الرتمذي )3)

 القرنو  وهو ضعيف يف احلديث  ضعف  بع   هل العلم من ببل حفظ +.  

 (.7731(:=حسن+ واسظر املشكاة)3101وباا افلباسو يف لحيح اجلامع)
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  وإن الددعاء ي،فدع ممدا سدزا وممدا و ي،دزا        ال يهين حذر من بدر: ="وباا

 . (4)+ل؛ان إ  يوم القيامةوإن الدعاء ليلقو البالء فيعي

حسديب  : =ورمبا اسيشهد بع  من يرتك الددعاء   كدبع  ال دوفية   حبدديث    

 +. من سمالو علم  حبالو

 . وبي،وا ب الس   وبد تكلم علي  العلماء  وهذا احلديث باطل ال  لل ل 

عدن   وروي: =يف تفسري سورة افسبياء مشريًا إ  ضعف  فقداا  (7)فقد هللكر، البهوي

ال إلدد  إال  سددت : = ليلقددو، يف ال،ددار؛ حددني  وثقددو،بددن كعددب  ن إبددراهيم بدداا   بددو 

                                                           
  والبزار كما يف 4/117(  واحلاكم 7641وافوسط )( 33) 7/300 خرج  ال رباسو يف الدعاء  (4)

( من طري  زكريا بن م،ظور افس اري  باا: حدثين ع اف 7456ربم ) 7/71كشف افسيار للهيثمو  

الشامو عن هشام بن عروة عن  بي  عن عائشة باا احلاكم: =هذا لحيح االس،اد+ وتعقبد  الدذهيب بدأن يف    

 س،د، زكريا جممع علا ضعف .

: =وفيد  زكريدا بدن م،ظدور  وثقد   محدد بدن لداحل امل دري          40/415هليثمو يف جممع الزوائدد  وباا ا

(: =حسن+ واسظر املشكاة 2231وضعف  اجلمهور  وبقية رجال  ثقات+  وباا افلباسو يف لحيح اجلامع )

(7731 .) 

هلل ( من طري  نهر بن حونب عدن معدا  704) 70/403  وال رباسو يف الكبري 6/731و خرج   محد 

: =وندهر بدن حوندب و يسدمع مدن معداهلل  وروايدة        40/415بن جبدل ب،حدو،. وبداا اهليثمدو يف اجملمدع      

 إااعيل بن عياش عن  هل احل؛از ضعيفة+. 

هو  بو حممد احلسني بدن مسدعود بدن حممدد املعدروف بدالفراء البهدوي امللقدب ظهدري الددين الفقيد               (7)

ولد،ف تفسدري كدالم اهلل  و وضدح املشدكالت مدن بدوا         الشافعو ا ددث املفسدر  كدان حبدرًا يف العلدوم      

 ال،يب"  ودرَّا وكان ال يلقو الدرا إال علا ال هارة.

ل،ف كيبًا كثرية م،ها تفسري، املعدروف بدد: =معداو الي،زيدل+  و=ندرَ السد،ة+  تدويف يف ندواا سد،ة          

 .432 7/435هد مبروروهلل. اسظر وفيات افعيان 640
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ثدم رمدوا بد  يف    +   ال نريك لك  ولك امللك  لك احلمد  سبحاسك ر  العاملني

 ما إليدك  : لك حاجة؟ فقاا  يا إبراهيم: واسيقبل  جربيل فقاا  امل،؛،ي  إ  ال،ار

 . (4)+حسيب من سمالو علم  حبالو: فقاا إبراهيم  فاسأا ربك: باا جربيل  فال

حسديب مدن سدمالو    : و ما بولد  : =باا نيخ االسالم ابن تيمية عن هذا احلديث

إبدراهيم اخلليدل وهدري، مدن      اهلل عدن  خدالف مدا هللكدر،     علم  حبالو   فكالم باطدل 

وهدو خدالف مدا  مدر اهلل بد  عبداد، مدن          ومسدأليهم إيدا،    من دعائهم هلل  افسبياء

 . (7)+الدسيا واآلخرةسماهلم ل  لالَ 

 ورد، بعضهم من بوا ؛ ال  لل ل : =عن هذا احلديث × (3)باا الشيخ افلباسو

 . (1)+وال  لل ل  يف املرفوع  إبراهيم   علي  ال الة والسالم   وهو من االسرائيليات

                                                           

 . 6/312 هويللب ( تفسري معاو الي،زيل4)

 . 3/631جمموع الفياوى  (7)

العالمة الشيخ حممد سالر الدين افلباسو  حد  بدرز العلمداء املسدلمني يف الع در احلدديث  ويعدد         (3)

الشيخ افلباسو من علماء احلديث البارزين امليفردين يف علم اجلدرَ واليعدديل  والشديخ افلبداسو ح؛دة يف      

هريهدم  ا دثون إس   عاد ع ر ابن ح؛ر العسقالسو واحلافظ بدن كدثري و  م  لح احلديث وباا ع،  العلماء 

هدد املوافد    4333ولد الشيخ حممد سالر الدين بن احلداج سدوَ افلبداسو عدام       من علماء اجلرَ واليعديل

املواف  الثاسو من  كيوبر  هد4170العشرين من مجادى اآلخرة م  وتويف ببيل يوم السبت يف الثاسو و  4141

 م  و دفن بعد لالة العشاء. 4111

اسظر كيا :  خلف مملفات كثرية خ ولًا يف احلديث م،ها: سلسلة افحاديث ال حيحة  والضعيفة 

  وافلبدداسو للشدديخ حممددد بددن إبددراهيم  343 4/732علمدداء ومفكددرون عددرفيهم للشدديخ حممددد اجملددذو   

 وهريها. الشيباسو 

 (. 74) 4/73 لأللباسو سلسلة افحاديث الضعيفة (1)
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وبد  خذ هذا املع،ا بعُ  مدن لد،َّف يف احلكمدة    : =وباا بعد هلللك عن احلديث

 . (4)+سمالك م،    يعين اهلل تعا    اتهام ل : فية فقااعلا ال ريقة ال و

فهدل كدان افسبيداء      ؛ هذ، ضاللة كدربى : =قًا علا تلك املقولةيتعل× ثم باا 

 . (7)+للوات اهلل عليهم   ُميَِّهمني لربهم حني سألو، قيلف افسئلة؟

 

                                                           

 . 4/71 لأللباسو ( سلسلة افحاديث الضعيفة4)

 . 4/71 لأللباسو ( سلسلة افحاديث الضعيفة7)
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 املبحث الثاسو

 

 بالقدر  ومن هلللك ما يلو: ه،اك  بواا جتري علا افلس،ة وهو قالفة لإلميان

فهذا  :ال  سألك رد القضاء ولكين  سألك الل ف في  واللهم إس: الدعاء بد  4

فس  ندرع ل،دا  ن سسدأا اهلل    ؛ ال ي،بهو ءوهو دعا  الدعاء جيري كثريًا علا افلس،ة

 . ردَّ القضاء إهللا كان في  سوٌء

باهلل  من تعوهللبا  = :بابًا يف لحيح  باا في × وهلذا بوَّ  االمام البخاري 

م دَن    ب َل َ ُعوهلُل ب ر  ِّ اْلَفَلد ِ :  وبول    تعا     وسوء القضاء  من درك الشقاء

 . 7 4: سورة الفل [ + ن رِّ م ا خ َل  

وسدوء    ودرك الشقاء  تعوهللوا باهلل من جهد البالء: =ثم ساف بوا ال،يب "

 . (4)+  ومشاتة افعداءالقضاء

فهذ، من افلفاظ اليت  : و ناءت افبدار كذا وكذا  ناءت الظروف: بوا  7

 . فس  ليس للظروف وال افبدار مشيئة؛ ال ت،بهو

نداءت  : =عن هذ، افلفاظ فقاا× بن عثيمني  حممد وبد سئل الشيخ العالمة

  وهدو الدزمن    فن الظروف مجع ظدرف ؛ وناءت الظروف  لفاظ م،كرة  افبدار

 . والقدر ال مشيئة ل   بدار مجع بدروكذلك اف  والزمن ال مشيئة ل 

ابيضا بدر اهلل كدذا  : وإمنا الذي يشاء هو اهلل   عز وجل   سعم لو باا االسسان

                                                           

 (. 7202(  و خرج  مسلم )4545البخاري ) (4)

 الدقمر خمالف  يف أقضوال
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  فن املشيئة هدو االرادة ؛  ما املشيئة فال جيوز  ن تضاف لألبدار  وكذا فال بأا

 . (4)+وإمنا هو للمولوف  وال إرادة للولف

لوجدود    فهذا القوا نرك بداهلل  عدز وجدل    :ما ناء اهلل وناء فالن: بوا  3

فمن سوَّى العبد باهلل   ولدو يف الشدرك افلدهر   فقدد     ؛ اليسوية يف الع ف بالواو

ملا روا، ابن عبداا   رضدو اهلل ع،همدا    ن رجداًل بداا       جعل  سدًَّا هلل   عز وجل  

  جعلدديين هلل سدددًَّا؟ بددل مددا ندداء اهلل  : =فقدداا  مددا ندداء اهلل ونددئت : للدد،يب "

 . (7)+وحد،

ما ناء اهلل ثدم  : ولكن بولوا  ما ناء اهلل وناء فالن: ال تقولوا: =ولقول  "

 (3). +ناء فالن

 :وإمندا يقداا    مدا نداء اهلل ونداء فدالن    : ومن ه،ا ييبني ل،ا  س  ال جيوز  ن يقاا

 . ما ناء اهلل ثم ناء فالن

باليوحيد امل،ايف  فن في  الي ريح ؛ ما ناء اهلل وحد،: وافو  من هلللك  ن يقاا

والب ري  يار ل،فس   علا مراتب الكماا يف مقام اليوحيدد    للي،ديد من كل وج 

 . (1)واالخالص

                                                           

 . 437 3/434( جمموع فياوى ورسائل الشيخ حممد ابن عثيمني 4)

لبخدداري   ولددحح  افلبدداسو يف لددحيح افد  املفددرد ل733و771و4/741(  خرجدد   محددد 7)

(233 .) 

(  وبداا افلبداسو يف السلسدلة ال دحيحة     1130  و بدو داود ) 311و 6/331(  خرج   محدد  3)

 ( يف س،د،: =وهذا س،د لحيح +. 432)

 . 547( اسظر فيح اجمليد للشيخ عبدالرمحن بن حسن ص1)
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 بوا: إن اهلل علا ما يشاء بددير إهللا بدام بالقلدب  ن اهلل ال يقددر إال علدا       1

وبد  ندار إ  خ دأ هدذا اليعدبري بعد  العلمداء مد،هم الشديخ         ما يشاؤ، فحسب: 

 ×.  (4)الرمحن بن حسنالعالمة عبد

بدن  ا=كيبت لد  مدرة   يعدين عبددالرمحن     ×:  (7)يقوا املمرا عثمان بن بشر

 حسن   ودعوت ل  يف آخر الكيا   وبلت يف خيام الدعاء: إس  علا ما يشاء بدير. 

فكيب إلوَّ وباا يف  ث،اء جواب : إن هذ، الكلمة انيهرت علا افلسن من هري 

عا اهلل   تعا    =وهو القادر علا ما يشداء+ ويق دد   ب د  وهو بوا الكثري إهللا د

سدورة   بها  هل البدع نرًَّا  وكل مدا يف القدرآن  وُهدو  ع َلدا ك دلِّ ن دَوَء َبدد َير[       

                                                           

يد هد( حف4736هد   4413( هو الشيخ العالمة عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوها  )4)

  وُيعددرف  هددل هددذا البيددت بددد: آا الشدديخ  تفقدد  الشدديخ  ×االمددام اجملدددد حممددد بددن عبدددالوها   

عبدالرمحن ب،؛د  ثم مب ر  وبد سقل  إليها إبراهيم بانا بعد اسدييالئ  علدا الدرعيدة  وعداد إ  جندد      

ا  هل البددع+   ل  من الكيب =االميان والرد علتركو بن عبداهلل  هد  فانيهر يف  يام االمام 4714س،ة 

 .25 1/26اسظر افعالم  و=فيح اجمليد نرَ كيا  اليوحيد+ وهو من  سفع الشروَ.

( هو عثمان بن عبداهلل بن عثمان بن  محد بن بشدر احلربولدو مدن بدين زيدد مدن بضداعة  حدد         7)

وسشدأ فيهدا وتعلدم      هدد يف جالجدل إحددى بلددان مقاطعدة سددير      4740الشعو  القح اسية  ولد س،ة 

فيلقدا العلدم عدن علمائهدا  واجتد  إ  اليداريخ السديما          القراءة والكيابة  ثم اسيقل إ  الدرعيةمبادل 

+ وهو من  سفس و مجع و وف  و عدا ع،وان اجملد يف تاريخ جند=تاريخ جند  وبد  لف كيبًا كثرية م،ها: 

ا السدبع  ما ُلد،ف مدن تدواريخ جندد  وكيدا  =سدهيل يف هللكدر اخليدل+  و=االندارة يف معرفدة م،داز           

هددد اسظدر علمدداء جنددد خددالا مثاسيدة بددرون للشدديخ عبددداهلل البسددام   4710عددام × السديارة+  تددويف  

6/446 470. 
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  وليس يف القرآن والس،ة ما  الف هلللك  لداًل؛ فن القددرة نداملة    407املائدة:

عددومات  وإمندا   كاملة  وهو والعلم لفيان نامليان  تيعلقان بداملوجودات وامل 

 هل البدع هو القادر علا ما يشاء   ي  ن القدرة ال تيعل  إال مبا تعلقت ب   َبَ ُد

 . (4)املشيئة+

يف جوا  لد  عدن هدذا اليعدبري:     ×  (7)وباا الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم

=افو   ن ال ي ل   ويقاا: إن اهلل علا كل نوء بدير؛ لشموا بدرة اهلل   جل 

 . (3)ا يشاؤ، وملا ال يشاؤ،+جالل    مل

                                                           
 . 7/77( ع،وان اجملد يف تاريخ جند البن بشر 4)

بدن  اهو العالمة اجلليل الشيخ  بو عبد العزيز حممد بن إبراهيم بن عبد الل يدف بدن عبدد الدرمحن     ( 7)

حممد ابن عبد الوها    رمحهم اهلل مجيعًا   ولد الشيخ حممد يف مدي،دة الريداض يف   حسن بن الشيخ االمام 

 هد.4331هد  وتويف 4344حو دخ،ة يف السابع عشر من نهر اهلل ا رم  عام 

سشأ سشأة لاحلة  و خذ بأسبا  املعرفة والعلم  فيلقا القرآن الكريم وهو ما بني الثام،ة والعاندرة مدن   

ظ القرآن يف احلادية عشرة  وبيل وهو يف السادسة عشرة  وهلللك علا يد معلم  الشيخ عمر، وبيل: إس  حف

 ويف السادسة عشرة من عمر،  ليب الرمد يف عي،ي   فكف ب ر،.   عبد الرمحن ابن مفرييج

 ثم والل بعد هلللك طلبة العلم  يف قيلف الف،ون  وتلقا علا جلة من  كابر العلماء يف ع ر،.  

عظيمة  و  سي ت ب  مهمات جسيمة ال يقوم بها إال  ولو القوة من الرجاا م،ها: اليددريس   تقلد  عمااًل 

والفيوى واالمامة ورئاسة القضاء ورئاسة الكليدات واملعاهدد العلميدة  واالندراف علدا مددارا الب،دات         

جمللدس افعلدا   ورئاسة اجلامعة االسالمية  ورئاسة دور افييام  ورئاسة املعهد العدالو للقضداء  ورئاسدة ا   

 لراب ة العاو االسالمو  وهريها من افعماا اليت ت ل إ  تسعة عشر عماًل.

  وعلماء جند خالا سية برون 73 4/1اسظر مقدمة فياوي  ورسائل  اليت مجعها الشيخ حممد بن باسم 

 .12 4/33للشيخ عبداهلل البسام 

 . 4/702فياوى الشيخ حممد بن إبراهيم  (3)
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 لفظ ل  حاليان:: =فإن إطالف هذا ال× (4)وباا الشيخ الدكيور بكر  بو زيد

 افو  علا وج  العموم  فهذا ممي،ع لثالثة وجو،: 

 فن فيها تقييدًا ملا  طلق  اهلل.  4

 فس  موهم بأن ما ال يشاؤ، ال يقدر علي .  7

ٍَ مبذهب القدرية.  3  فس  مو

 .(7)الة الثاسية علا وج  اليقييد كما هللكر+واحل

  ي جيوز مقيَّدًا بأفعاا معي،ة. 

وافظهددر   واهلل  علددم    ن هددذا اليعددبري   إن اهلل علددا مددا يشدداء بدددير   تعددبري    

  إال إهللا بام بقلب القائل  ن بدرة اهلل ال تيعل  إال مبا تعلقت لحيح  وال يعد خ ًأ

 قاا: إن اهلل علا كل نوء بدير؛ ملا سب . ب  املشيئة  مع  ن افو   ن ي

ومما يدا علا لحة هذا اليعبري   ما جاء يف مس،د االمام  محد ولدحيح مسدلم   

فيمدا يرويد  عدن ربد   ولفدظ       " عدن الد،يب  ÷ من حديث عبدداهلل بدن مسدعود    

                                                           

العالمة افديب العاو بكر بن عبداهلل  بو زيد من ببيلة بين زيدد القضداعية  ولدد    ( هو الشيخ 4)

زم حل  عدد من املشدايخ يف  هد  درا علا ال ريقة ال،ظامية ف،اا نهادة الدكيوراة   وال4356س،ة 

  وهو اآلن عضو يف هيئدة  ×ومكة واملدي،ة علا ر سهم ااحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  الرياض

لمدداء والل؛،ددة الدائمددة للفيددوى يف اململكددة العربيددة السددعودية  لدد  مشدداركات يف اليددأليف يف  كبددار الع

احلديث والفق  واللهة واملعارف العامة م،ها: مع؛م امل،اهو اللفظية  وحليدة طالدب العلدم  وهريهدا     

 اسظر ترمجي  بقلم اب،  الشيخ عبداهلل بن بكر. كثري تزيد علا سبعني مملفًا.

 . 334،اهو اللفظية للشيخ بكر  بو زيد ص( مع؛م امل7)
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  ولفدظ مسدلم: =ولكدين علدا مدا  نداء       (4) محد: =ولكين علا مدا  نداء بددير+   

ت الب،داسو  ري  عفان بن مسلم عن محاد بدن سدلمة عدن ثابد    كالهما من ط (7)بادر+

 . (3)÷عن  سس عن ابن مسعود

هدذا القدوا ي لقد  بعد  املالحددة       القوا بدأن إرادة الشدعب مدن إرادة اهلل:      6

ويريدون ب  تسويغ ما يروجوس  من ضالا وفساد؛ فهو بهذا االعيبار إطالف ال جيدوز   

  عن هذا االطالف فأجا  بائاًل:×  (1)سئل الشيخ عبدالرمحن الدوسري وبد

=هذا افرتاء عظيم جتر  ب  علا اهلل بع  فالسفة املدذاهب وم،فدذيها جدر ًة و     

يسب  هلا مثيل يف  ي حميط كافر يف هابر القرون؛ إهلل هاية ما بص اهلل ع،هم اليعلد   

سدورة  [ رََّم، ا م َن ن َوَءَلَو ن اء  اللذُ  م ا َ َنر ْك، ا و ال آب اُؤس ا و ال ح باملشيئة بقوهلم:  

 . 413: افسعام

                                                           
 . 4/144املس،د  (4)

 (.  432( مسلم )7)

=ليس القوا بأن اهلل علدا مدا يشداء    ×: ااحة الشيخ الوالد عبدالعزيز ابن باز  يقوا (3)

بدير يعيرب خ أ  بل هو جائز  كما يف بول    سبحاس    يف سورة الشورى:  و ُهو  ع َلا ج َمع ِهدَم  

فس  هو الوابع يف  هلب اآليات مثدل     ولكن إطالف هلللك  فضل؛71ش اُء َبد يٌر[ الشورى: ِإهلل ا ي 

  وبول    سبحاس   :  و َكدان  اللذدُ    401بول    تعا   :  ِإنَّ اللذ   ع َلا ك لِّ ن َوَء َبد يٌر[ البقرة: 

   واهلل ولو اليوفي +.  وهريها من اآليات امل لقة16ع َلا ك لِّ ن َوَء ُمْقي د رًا[ الكهف: 

هددد  وتددويف 4337( هددو الشدديخ العالمددة عبدددالرمحن بددن حممددد الدوسددري  ولددد سدد،ة  1)

  كان هللا هرية  وس ح لألمة  وكان لداحب سظدرة ثاببدة  وفراسدة لدادبة       هد45/44/4311

 وكان هللا زهد وعفة ون؛اعة سادرة.

م+  وافجوبدة املفيددة ملهمدات    ل  مملفات كثرية م،ها اليفسري املسما  =لفوة اآلثار واملفداهي 

 العقيدة  وتربية االسالم  ادعاءات اليحرر  واليهودية واملاسوسية.
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فكذبهم اهلل  وهمالء جعلوا للشعب املوهوم إرادة افمر؛ ليربير خ  هم اليت 

 ي،فذوسها. 

ويلزم من هذا االفك إفساد اللوازم املب لة ل   والدافعة ملن بال ؛ إهلل علا بدوهلم  

ف م َن ليس مقيدًا الفاسد يكون للشعب  ن يفعل ما يشاء  ويي رف يف حيات  ت  ر 

ما يهدوا،  وعلدا  سداا املدادة والشدهوة  والقدوة         و ْف بشريعة وكيا   بل علا 

 كالشعو  الكافرة اليت ال تدين بدين يقبل  اهلل  وال ترعا خلقًا وال فضيلة. 

فهذا االفك العظيم و جيرؤ علي   بو جهل ومن علا ناكلي  مدع خبثد  وع،داد،؛    

العقوا؛ حيث إن  هللواف الشعو  وسزعاتها ختيلدف  فدإهللا   فن ببح  معروف ببداهة 

  (7)  والشديوعية (4)جعلت إرادة الشعب مدن إرادة اهلل لدارت سزعدات الوجوديدة    

  ووحشية الها  وهريهدا مدن إرادة اهلل الديت  مدر بهدا       (4)  وال هيوسية(3)وال،ازية

                                                           

الوجودية: مذهب فلسفو يقوم علا دعوة خادعة  وهو  ن جيد االسسان سفس   ومع،دا هلللدك  ن     (4)

ملذاهب املعالدرة د.  ييحلل من القيم  وي، ل  ليحقي  رهبات  بدون نرط وال بيد. اسظر املوجز يف افديان وا

 .445سالر العقل  د. سالر القفاري ص

( الشيوعية يف االل الَ العام: سظام يقوم علا إلهاء امللكية الفردية وعلا ح  ال،اا يف االندرتاك  7)

 وعلا ح  ال،اا يف االنرتاك يف املاا وال،ساء  وسائر الثروات واملكيسبات.

 سسها كدارا مداركس وطبقهدا مدن جداء بعدد،  تقدوم علدا           ما الشيوعية املاركسية: فهو حركة يهودية

 االحلاد  وت،ظر إ  الكدون واحليداة مدن م،ظدور مدادي  وتسدعا ليحقيد   هددافها بداحلر  وال،دار  وبكدل           

  مد بن إبراهيم احلمد. 47 44ما متلك من وسائل. اسظر الشيوعية ص

الدوطين  وكلمدة ال،ازيدة اخي دار لدذلك       ( ال،ازية: هو إيديولوجية حز  العمداا افملداسو االندرتاكو    3)

وبوامها سي رة الدولة علا االبي اد  والقومية  الع، رية القائلة بأن العرف اآلري سيد افعراف مجيعًا وضرورة 

 =     م  وسق ت بسقوط .4133توسيع ربعة  ملاسيا االبليمية  وبد برزت ال،ازية يف  ملاسيا إبان بروز هيلر عام 
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 ولددار كددل مددا تهددوا، ال،فددوا الشددريرة  ويعشددق  مرضددا القلددو  مددن اليهيددك  

واالحنالا ومعابرة اخلمر  ودهدهة الهرائز  وإنباع الشهوات علا حسا  الهري   

 من  مر اهلل. 

فعالم ي،يقدون هريهم  وي يحون علي  إهللا كاست إرادة الشدعو  ورهباتهدا مدن    

إرادة اهلل يف حكم  الذي يرتضي ؟ وفي نوء يرسل اهلل الرسدل  وي،دزا الكيدب     

لددا ال،دداا إهللا كاسددت إرادتهدم مددن إرادتدد  الدديت  ويشدرع اجلهدداد  وافمددر وال،هدو ع  

 يرتضيها؟

 هذا هو عني ا اا  وم،يهدا الف؛دور والضدالا  والدذين تزعمدوا هدذا االفدك       

ال ي بقوسدد  علددا  سفسددهم  بددل يسددمحون هلددا بهددزو الشددعب الددذي ال  ضددع       

 لسل اسهم  وال يسري وف   هدافهم. 

هدو الشدعب الدذي إرادتد      فكأن الشعب الذي حيكموس  هم بقدوة احلديدد وال،دار    

  لوهيًة من إرادة اهلل. 

والباطل البد  ن يي،اب   وي،ادي علا سفس  بالب الن؛ فقد  نركوا بداهلل ندركًا   

عظيمًا؛ إهلل جعلوا الشعب سدًَّا من دون اهلل  و هواء ،  سدادًا لشريعي  وحكمد   بدداًل   

 . (7)عي   م،فذًا هلا+من  ن يكون حميكمًا إ  اهلل  مليزمًا حلدود،  ميكيفًا بشري

                                                           
هوديددة سياسددية ع، ددرية  سسددها اليهددودي تيددودور هرتددزا  وتهدددف إ  جتميددع اليهددود يف ( م،ظمددة ي4) =

فلس ني وإ  ت،فيذ املخ  ات املرسومة العادة جمد بين إسرائل  وب،اء هيكل سليمان  ثم إبامة مملكدة إسدرائيل   

 .77تب صثم السي رة علا العاو ،ت ظل يهوهللا ملك اليهود امل،يظر املزعوم. اسظر الشيوعية للكا

 . 23 22( افجوبة املفيدة ملهمات العقيدة للشيخ عبدالرمحن الدوسري ص7)
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ُ،دون بدذلك امل در  فدإهللا ازداد     وي َع العامة: =هذ، َطشٌَّة ما ُوِزس دَت+:  بع  بوا  5

 وح ل الضرر من جرَّاء هلللك باا بعضهم: =هذ، َطشٌَّة ما ُوِزس َت+ !  ل ا ته

لإلميان بالقدر؛ إهلل كيف يظن  ن ب رة م ر سزلدت     وم،اَفخاطٌئ فهذا اليعبري تعبرٌي

و ِإَن م َن ن َوَء ِإالذ ع َ،د س ا خ ز ائ ُ،ُ  و م دا  سماء و توزن؟! واهلل   عز وجل   يقوا:  من ال

و َ سز ْل، دا م دَن السَّدم اء  م داًء ب َقدد ٍر        ويقوا:  74: سورة احل؛ر[ ُس، زِّل ُ  ِإالذ ب َقد ٍر م َعل وٍم

  ويقدوا:  43: سدورة املمم،دون  [ َلَقداد ُرون  َفَأَسَك،َّاُ، ف و اَفَرِض و ِإسَّا ع َلا هلل ه داَ  ب د     

 . 3: سورة الرعد[ و ك ل  ن َوَء ع َ،د ُ، ب م ْقد اٍر 

فدبع  العامدة ي لد      بوا بعضهم: إن العقر  تساب  القدر واحلية مدأمورة:   2 

 خر  فيقوا: إهللا مرت بك العقر  و سدت ت دلو   و     مورًاهذا القوا  وُيَفرُِّع علي  

كان ما فاب ع ال الة  وبم من مكاسك  واحرتز م،ها؛ فن هائلي ها ال ك،ت باعدًا يف م

 تممن؛ فهو تساب  القدر!

ال الة إن ك،ت تمديهدا  وال تيحدرك مدن     ت ْقَ ِعقالف ما إهللا مرت بك احلية  فال 

 فإسها مأمورة ! ؛مكاسك إن ك،ت جالسًا  و مسيلقيًا  فال ،رتز م،ها  بل دعها

وهلم: إن العقر  تساب  القدر  بوا باطل قالف ملا جداء  وهذا الكالم مردود  فق

يف الكيا  والس،ة  وملا تقرر بالعقل واالمجاع من  س  ال يقع نوٌء إال بقددر اهلل   عدز   

مدن عمدوم بددر اهلل   عدز      العقدر    ُيَخِرج وجل   وبد مرَّت ب،ا افدلة بريبًا؛ فما الذي 

 وجل   وَ َخذ ، ب،الية كل دابة؟!

 . (4)": =العني ح  ولو كان نوٌء ساب  القدر سبقي  العني+يبال،باا 

                                                           

=وهلذا لح عن الد،يب  ×: ااحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز  (. يقوا7433( روا، مسلم )4)

 ="  س  باا: =ابيلوا افسودين يف ال دالة: احليدة والعقدر + ويف ال دحيحني عدن الد،يب "  سد         

= 
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ثم إن بوهلم: إن احلية مأمورة ال نك يف هلللك   ما  ال حنرتز م،ها؛ حب؛ة  سهدا  

فن مددن متامدد  افخددذ   ؛مددأمورة فهددذا كددالم باطددل قددالف ليمددام االميددان بالقدددر 

 يعاطيهدا وافخدذ  بافسبا   واليحرُز من احلية من مجلدة افسدبا  الديت  مرسدا ب    

 .بها  وإال فكل نوء بأمر اهلل فهل سرتك افسبا  بالكلية؟

                                                           

ا  كلهن فواس   يقيلن يف احلل واحلرم. هلل َكر  م،ها العقر . ويف روايدة ملسدلم   باا: =مخس من الدو

 (.4700  ومسلم )7/747هللكر احلية+ البخاري 
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 املبحث الثالث

 

كحاا من  :اجلزم بفعل الشوء  و وبوع  يف املسيقبل دون تقييد هلللك باملشيئة  4

 . دون  ن يقيد هلللك باملشيئة  سأفعل كذا وكذا يف يوم كذا وكذا: يقوا

و ال ت ق وَلنَّ ل ش َوَء ِإسِّدو َفاع دٌل   :  قول    تعا   ل  فهذا خ أ ي،بهو للمسلم جت،ب 

 . 71 73: سورة الكهف[ ِإالذ َ َن ي ش اء  اللذُ   هلل ل َك َهدًا

وبل مثل هلللك يف ح  من جيزم بوبوع  مر ما يف يدوم كدذا وكدذا يف املسديقبل دون     

 . تقييد هلللك باملشيئة

ه،دداك مددن إهللا ندداهد مددا عليدد  ف :لمدديقنيلبلددة الدديقني بددأن العاببددة لليقددوى و  7

ور ى تسددلط  عدددائهم    واليشدديت واليفددرف   املسددلمون مددن الضددعف واليمددزف  

واسديبعد  ن    وب،ط مدن عدز االسدالم     وسكاييهم بهم    يس من س ر اهلل  عليهم

وظدن  ن الباطدل سديداا علدا احلد  إدالدة دائمدة مسديمرة           تقوم للمسلمني بائمدة 

 . يضمحل معها احل 

وبدل    إمياسهدا  رفاليت   وهو مما يعرتي ال،فوا الضعيفة  د خ ريفهذا افمر ج

 . يقي،ها

  وهدو دليدل علدا بلدة الديقني بوعدد اهلل ال دادف         فهذا مما ي،ايف االميان بالقددر 

 . واليفاٌت إ  افمور ا سوسة دون سظر إ  عوابب افمور وحقائقها

وسدبقت    ر يف افزاوإال كيف يظن هذا الظن واهلل   عز وجل   بد كيدب ال، د  

  وهدم امل، دورون    و ن ج،دد، هدم الهدالبون     كلمي  بأن العاببة لليقوى وللميقني

 و ن افرض يرثها عباد، ال احلون؟

 أخطاء يف الدقمر قبل وقضوعه
  

  

  

 



 

 

 الباب الثالث: االحنراف يف القدر 101

وسسب  إ  خدالف مدا يليد       فمن ظن تلك الظ،ون السيئة فقد ظن برب  السوء

وإهلييد     وحكميد    وعزتد    فدإن محدد،   ؛وسعوتد    ولفات   وكمال   جبالل 

 . و ن تكون ال، رة والهلبة للمشركني  وتأبا  ن يذا حزب  وج،د،  با هلللكتأ

فال جيوز يف حق  ؛ وال عرف ربوبيي  وملك  وعظمي   فمن ظن هلللك فما عرف 

بل إس  يقدذف بداحل        عز وجل   ال عقاًل وال نرعًا  ن يظهر الباطل علا احل 

 . (4)علا الباطل فإهللا هو زاه 

  ط الكفدار واسديعالئهم   فإمندا هدو اسديعالء اسديث،ائو       ما ما يشاهد من تسدل 

 وعقوبدة لألمدة املسدلمة علدا بعددها عدن        مدن اهلل هلدم   إمدالءٌ و وهلللك اسيدراٌج

 . دي،ها

  473: سدورة ال،سداء  [ م َن ي َعم َل ُسدوءًا ُيَ؛دز  ب د       ثم إن س،ة اهلل ماضية فد

كدو  ؛ مضدا هلل ْكدُر،   فيعابب بذسوبها عقوبدات مي،وعدة م،هدا مدا      وهذ، افمة تذسب

 . حي،ئذ مكاسها الالئ  بها فيأخذ   إ  ربها وتمو    إ  رندها تعود 

العدذا  ع،هدا    فَّخ د حيا ي  ؛ثم إن هذ، افمة  مة مرحومة تعابب يف هذ، الدسيا

 .  و يهفر هلا بسبب ما  لابها من بالء  يف اآلخرة

 تبدارك  االبسدام عليد     ل و علا اهلل هدو  : واليأاليألو علا اهلل   عز وجل   3

 كأن يقوا نخص آلخر: واهلل ال يهفر اهلل لفالن.  وتعا  

                                                           

  714 3/743كالمًا عظيمًا يف هذا املع،ا يف زاد املعداد يف هددي خدري العبداد البدن القديم       ( اسظر 4)

 . 354 350حانية ابن باسم علا كيا  اليوحيد صواسظر 
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 فهذ، املقولة بد ت در من بع  من ي،يسب للخري  ممن بل فقه  وعلمد   فدرتا،  

  مثاًل   حيرص علا دعوة عاٍص من الع اة  فإهللا ر ى م،  إعراضدًا عدن ال، دح     

م،   و ب ر عن س ح   ورمبدا بداا:    ولدودًا عن اخلري  ومتاديًا يف املعالو  يس

 واهلل لن يهفر اهلل لك  هكذا ب يهة اجلزم. 

وهذ، املقولة خ رية  وهلا آثار وخيمدة؛ فهدو سدبب حلبدوط العمدل  وهدو ممدا        

 يي،افا مع االميان بالقدر؛ هلللك  ن اهلداية بيد اهلل  واخلواتيم علمها ع،د اهلل. 

 يهفر لذلك العالو؟ وما الذي سوَّغ لد   فمن هللا الذي  خرب هذا القائل بأن اهلل ال

  ن حي؛ر رمحة اهلل   عز وجل  ؟!

حددَّث: = ن   "  ن رسدوا اهلل ÷ وهلذا جاء يف لدحيح مسدلم عدن ج،دد      

رجاًل باا: واهلل ال يهفر اهلل لفالن  وإن اهلل   تعا    باا: من هللا الذي ييدأ  علدوَّ   

 . (4)ك+ ن ال  هفر لفالن؟ فإسو هفرت لفالن و حب ت عمل

 . (7)ييألذا علوَّ:  ي يقسم وحيلف علوَّ  وافليَّة   باليشديد   هو احللف اومع،

فالذها  إ  الكهان وامل،؛مني   اسي الع املسيقبل ع،د الكهان وامل،؛مني:  1

واسي الع املسيقبل ع،دهم وافخذ بكالمهم  وت دديقهم فيمدا  دربون بد    كدل      

 لقدر هيب  والهيب علم  ع،د اهلل   وحد،  . هلللك ضالا يف با  القدر؛ فن ا

فيما جيدري لإلسسدان    وكذلك احلاا بال،سبة ملن ي دبون بيأثري افااء وافبراج

                                                           

 (. 7574مسلم ) (4)

  272 275  وفديح اجمليدد ص  271اسظر: تيسري العزيز احلميدد للشديخ سدليمان بدن عبدداهلل ص      (7)

 . 331 333وحانية ابن باسم علا كيا  اليوحيد ص
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 يف حيات . 

في؛ددد مددن ال،دداا مددن يددذهب فولئددك الددذين ي،ظددرون يف ال،؛ددوم وافادداء؛  

ج ليسدي لعوا مدن خالهلدا  سدرار القدددر؛ في؛ددهم يقولدون: إهللا ُولدد فدالن يف الددرب        

املعني   و كان فالن من ال،اا حيمل هلللك االسم املعني فسي يب  كدذا وكدذا يف يدوم    

 كذا وكذا.

يقول   لئك الدجالون: من ااك تعرف حظك  ومن نهر ميالدك تعدرف  ومما 

  إ  هددري هلللددك مددن اهلددذيان   (4)حظددك  وجتدددهم يملفددون كيبددًا يف هددذا الشددأن 

  وتكدذيب مبدا  سدزا اهلل    ا  القددر واليخرص  والرجم بالهيب؛ فهذا ضدالا يف بد  

 .؛ فن القدر هيب ال يعلم  إال اهلل   عز وجل  علا حممد "

ثم إن القائلني بدذلك مي،ابضدون؛ فلدو بددِّر للقدارل  ن ي لدع علدا كيدابني   و         

موضددعني قدديلفني  وكددل واحددد م،همددا ييحدددث عددن خ ددائص افبددراج لددر ى    

 الي،اب   واالخيالف.

اا  يف م،ي دف العدام  هدل سديرتتب علدا هلللدك تهدري         رَهيَّثم هب  ن إسساسًا 

 ؟!و َبد ِر، حظ   

                                                           

( اسظر علا سبيل املثاا إ  كيا : =حظك تعرف  من نهر ميالدك+  وكيا  =حظك تعرفد  مدن   4)

 يد افزري الذي يلقب بعميد الفلكيني العامليني.ااك+  والكيابان لألفاك اهلالك مح
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 املبحث الرابع

  

ومدا  بدل     فمدا  كثدر االعدرتاض علدا افبددار     : االعرتاض علا افبددار   4

 . املسل مني هلل فيها

مداهللا  : ومن لدور االعدرتاض علدا افبددار بدوا بعضدهم إهللا  لديب مب ديبة        

 سيح  هلللك!فعلُت يا ربو؟  و  سا ال  

فالن مسكني ال يسيح  ما جدرى  : وكذلك ما يقاا إهللا  ليب نخص مب يبة

 وبست علي !  وجارت يف حق   لقد ظلمي  افبدار  ل 

وهلللدك مدن االعدرتاض علدا بددر        فمثل تلك افبواا مما يكثر علدا افلسد،ة  

مدا  ول    فن هلل ما  خذ؛ ومن اجلهل حبكمي    عز وجل   فال جيوز إطالبها  اهلل

ال ُيَسَأُا ع مَّا ي ْفع ُل و ُهَم   وفعل   وخلق   ول  احلكمة البالهة يف نرع    ع ا

 . 73: سورة افسبياء[ ُيَسَأل ون 

  وهلللك إهللا كان احلامل عليهدا احلدزن  : ع،دما ،ل امل يبة+ لو= بوا كلمة  7

وضعف االميان بالقدر كحاا من يقدوا إهللا سزلدت بد  م ديبة       واجلزع  والض؛ر

لدو  سدو فعلدت كدذا     :  و هدري هلللدك     و فقد  سفس   و تلف زرع  خسارة ماٍاك

 .  و لكان كذا وكذا  وكذا ملا كان كذا وكذا

هلللدك  ن العبدد    ؛وسقدص يف العقدل    وسدف  وجهدل    فهذ، املقولة خ أ وخ ل

 .واليوبة   واالسرتجاِع  مأمور ع،د امل ائب بال رِب

مع ما  اف علا توحيدد، مدن     يحسرال جيدي علي  إال احلزن وال+ لو= وبوُا

 أخطاء يف الدقمر بعم وقضوعه
  

  

  

 



 

 

 الباب الثالث: االحنراف يف القدر 112

 . (4)إال ما ناء اهلل الذي ال يكاد يسلم م،ها من وبع م،  هذا  سوع املعاسدة للقدر

َلدَو َكدان  َل، دا م دَن اَفَمدِر      :  وهلذا سعا اهلل   عز وجل   علا امل،افقني مقدوليهم 

ين  َبددال وا ذ اَلدد:  ومقولددة  461: سددورة آا عمددران [ ن ددَوٌء م ددا ب ي ْل، ددا ه اُه، ددا  

فرد اهلل عليهم   453: سورة آا عمران[ اِلَخو اس ِهَم و َبع ُدوا َلَو َ َطاُعوس ا م ا ب ي ل وا

[ ب دَل َفداَدر ُءوا ع دَن َ َسف س دك َم اْلم دَوت  ِإَن ك َ،دُيَم ل داد ب ني        :  وعلا  مثاهلم بقول 

 . 453: سورة آا عمران

  وحرلد،ا علدا مدا ي،فع،دا       إهللا  خدذسا بافسدبا  " هذا وبد  رنددسا الد،يب  

+ لو  سو فعلدت كدذا وكدذا   : =و تت افمور علا خالف ما سريد    ال يقوا  حدسا

 . (7)+فإن لو تفيح عمل الشي ان؛ بدر اهلل وما ناء فعل: =ولكن يقوا

فاالسالم ي،أى باملسلم ؛ ففو هذا احلديث ملمح من مالمح الكماا يف الشريعة

فن هلللدك ال  ؛ بد   ن يعديش علدا اجدرتار ماضدي       ب دأ و ي َر   ن يسرتسل مع  حزاسد  

  كما  سد  يرندد، إ  مدا هدو  سفدع و و  وهدو اليعدزِّي بالقددر          جيدي علي  نيئًا

 . والسعو فيما ي،فع مسيقباًل

فهمدا ال جيدديان بعدد    + لدو = وهدو مدن جد،س كلمدة     +:ليدت = بدوا كلمدة    3

مدع    واليعدزي بقددر،    واالميان بد    بل حي،ئذ اليسليم هلل  ح وا افمر املقدر

 . (3)عني الفالَ يف الدسيا واآلخرة هو فذلك؛ والرهبة يف ثواب   حسن الظن ب 

                                                           
  والقدوا السدديد البدن    554وتيسري العزيز احلميد ص 30 71اسظر تسلية  هل امل ائب للم،ب؛و ص (4)

 . 423 427سعدي ص

 (.  7551روا، مسلم ) (7)

 . 557( اسظر تيسري العزيز احلميد ص3)
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 : ولدف من باا

 ليالالالالالت شالالالالال ف  اُ الالالالال  سالالالالالج ليالالالالالت    

 

 (4)إن لي الالالالالالالالالالالالال   اإن لالالالالالالالالالالالالال  ن  ع الالالالالالالالالالالالال ء  

 : (7)جعدة ل بوا سابهةوما  مج 

   ي الالالالالييف ع ُالالالالالال   الالالالال عة  ات ي  يفالالالالالالفن  

 

 ال  س   ع ه سال  ُحال ه نلال افم ُا جرن    

 اش جت عالالالالالالال  إن نايالالالالالالال ا قِالالالالالالال ا   

 

 َفخب  الالالال  لفاعالالالال ت ناالالالال ن ه ُا قبالالالالفن    

 اإن ُالالالال ء ُسالالالالٌف ش ت ي الالالال ن  ف   الالالال     

 

 فت جت ع     قضاله نف انصالثن   

 َُلالالالالالالالال   تف الالالالالالالال  ُن نملتسالالالالالالالالة      ميالالالالالالالال   

 

ٌُ إجن سالالالال  نلشالالالاليءم ا  اُ بالالالالفن      ق يالالالال

 نل  نسالالالالالالَة ثالالالالالال  شا يالالالالالاليج نلبنالالالالالال ءت 

 

 (3)نتمأ ي الالف شالالي     الال  سالال   الال ن ق الال  ر    

كفعل بعد  اجلهداا ع،دد     :القيام بفعل ما يشعر باالعرتاض علا افبدار  1 

والددعاء    وحلد  الشدعر    وال،ياحدة   ول دم اخلددود    امل يبة من ن  اجليدو  

  وهري هلللك من  عماا اجلاهلية افو  اليت ت،ايف االميدان بالقددر    بالويل والثبور

                                                           

 . 4/472( به؛ة اجملالس البن عبدالرب 4)

س بن عبداهلل بن ُعد ا بن ربيعة اجلعدي  نداعر مدن املعمدرين انديهر يف اجلاهليدة       ( هو بي7)

ُسمو ال،ابهة فس   بام ثالثني س،ة ال يقوا الشعر ثم سبغ فقال   وكان ممن ه؛در افوثدان  وسهدا عدن     

اخلمرببل ظهور االسالم  وفد علا ال،يب " فأسلم  و درك لفني فشهدها مدع علدو  ثدم سدكن     

يَّر، معاوية إ   لبهان مع  حد والتها  فمات فيها وبد كفَّ ب ر،  وجاوز املائة  وكان الكوفة  فس

  وال،ابهدة اجلعددي حياتد  وندعر، د.خليدل إبدراهيم  بدو        6/702هد. اسظر افعدالم  60هلللك حنو س،ة 

 هلليا .

 . 362( مجهرة  نعار العر  فبو زيد القرنو ص3)
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 .(4)واليسليم هلل   عز وجل  

باا: باا الد،يب ": =لديس م،َّدا مدن     ÷ ني عن ابن مسعود جاء يف ال حيح

 .(7)ل م اخلدود  ون َّ اجليو   ودعا بدعوى اجلاهلية+

يف ندرَ احلدديث: =بولد  )ل دم اخلددود( خدص       × باا احلافظ ابن ح؛ر 

 لكوس  الهالب يف هلللك  وإال فضر  بقية الوج  داخل يف هلللك. ؛اخلد بذلك

 ؛يم املوحدة وهو ما ُيفديح مدن الثدو    و ( مجع جيب باجليون  اجل) :بول 

ليددخل فيد  الددر ا  واملدراد بشددق : إكمداا فيحدد  إ  آخدر، وهددو مدن عالمددات       

 .(3)+سخطيال

هدو  =×: ( بداا نديخ االسدالم ابدن تيميدة      )ودعا بدعوى اجلاهليدة  :وبول 

 .(1)+سد  امليت

  وكدذا ال،دبدة كقدوهلم: وا     ي مدن ال،ياحدة وحنوهدا   =×: وباا ابن ح؛در  

 .(6)+وكذا الدعاء بالويل والثبور  جبال،

إال من سلذم  الكدبري    ال يسلم م،  وسمٌّ بيَّاا  فاحلسد داء عضاا: احلسد  6

                                                           

  واسظددر تسددلية  هددل امل ددائب   376 431 434اسظددر عدددة ال ددابرين البددن القدديم ص    (4)

 . 64 71ص

 (.403(  ومسلم )3641و  4713و  4712و  4711البخاري )  (7)
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 .3/451فيح الباري   (6)
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والكدريم    ولكدن اللئديم يبديد    ؛ ال  لدو جسدد مدن حسدد    : =وهلذا بيل؛ امليعاا

 . (4)+ في 

 و هدو كراهدة احلاسدد ولدوا       واحلسد هو متين احلاسد زواا سعمة ا سود

 .  مة إ  ا سودال،ع

فن احلاسدد و يدرض   ؛ واحلسد يف حقيقيد  إمندا هدو اعدرتاض علدا بددر اهلل      

 .  وو ُيسل م لقدر،  بقضاء اهلل

وفالسًا م،ع وهدو    إن فالسًا   ع و وهو ال يسيح : فلسان حاا احلاسد يقوا

 .  يسيح  الع اء

ب  مدا يدرا،   وكأس  يقرتَ علا ر  فكأس  حبسد، هذا يقسم رمحة رب  بني العباد

مالئمًا يف سظر،! فهو ب د،يع  هدذا يقددَ يف حكمدة اهلل   عدز وجدل   و و َضدع           

واليسدليُم هلل يف    فمن متام االميان ترك  احلسدد  ؛ افنياء يف مواضعها الالئقة بها

  فاملممن احل  ال حيسدد ال،داا علدا مدا آتداهم اهلل مدن فضدل          مجيع افمور

  فأع ا من ناء حلكمدة ؛ وبدر هلم معايشهم  بهمالمياس  بأن اهلل هو الذي رز

ويقدَ   و س  حني حيسد هري، إمنا يعرتض علا بدر اهلل  وم،ع من ناء حلكمة

 . (7)يف حكمي 

                                                           

 . 476 40/471( جمموع الفياوى 4)

 .430 40/444،ا يف جمموع الفياوى اسظر كالمًا مجياًل يف هذا املع  (7)
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ومدن ب،دع بع ائد  و       حدد   من رضو بقضداء اهلل و يسدخ   : =وهلذا بيل

 . (4)+ي َدُخْلُ  حسد

؛ بد  الدألواء مت،دا املدوت     وانديدت   فه،اك من إهللا ابيلو ببالء :متين املوت  5

 : لييخلص   بزعم    مما  وَّ ب ! كما باا  حدهم

 ُش سالالالالالالالالال ت  بالالالالالالالالال   فأشالالالالالالالالال   

 

 فيالال ن نل الالي  سالال  ش  الال  فيالال    

 للمدوت  فدإن كدان البدد ميم،يداً    ؛ فال جيوز للمممن  ن ييم،ا املدوت ؛ فهذا خ أ 

 . فليدُع بالدعاء املأثور يف هلللك

فدإن كدان البدد ميم،يدًا       لضر  سزا بد  ؛ ال ييم،ني  حدكم املوت: ="ال،يبباا 

كاسدت الوفداة    إهللا وتدوفين   اللهم  حيين ما كاست احلياة خدريًا لدو  : للموت فليقل

 .(7)+خريًا لو

اعدرتاض    يف اليمين امل ل  سدوع   يف نرَ احلديث: =فنَّ× باا ابن ح؛ر 

 ومراهمددة للقدددر ا يددوم  ويف هددذ، ال ددورة املددأمور بهددا سددوع تفددوي  وتسددليم 

 .(3)للقضاء+

هدذا سهدو   : =يف ندرَ هدذا احلدديث   × باا الشيخ عبدالرمحن بن سعدي 

 و    و خدوف    و فقدر   مدن مدرض    عن متين املوت للضدر الدذي ي،دزا بالعبدد    

                                                           

 . 751(  د  الدسيا والدين للماوردي ص4)

 (.7530(  ومسلم )6524و  5364( روا، البخاري )7)

 .40/473( فيح الباري 3)
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  فإن يف متين املوت لدذلك مفاسدد   ؛  و حنوها من افنياء  وبوع يف ندة ومهلكة

وهدو مدأمور     يب بهدا  س  يمهللن باليسخط واليضد؛ر مدن احلالدة الديت  لد     : وم،ها

 .ي،ايف هلللك ومعلوم  ن متين املوت  والقيام بوظيفي   بال رب

 . ويوبع يف اليأا  والكسل   س  يضعف ال،فس وحيدث اخلور: وم،ها

وختفيفهدا    والسدعو يف إضدعافها    وامل لو  مدن العبدد مقاومدة هدذ، افمدور     

  اا مدا سدزا بد    و ن يكون مع  من بوة القلب وبوة ال مدع يف زو   حبسب ابيدار،

والسدعو    الل ف االهلو ملن  تا بافسدبا  املدأمور بهدا   : وهلللك موجب فمرين

 . ال،افع الذي يوجب  بوة القلب ورجاؤ،

فرمبدا  ؛ فإس  ال يدري ما يكون بعدد املدوت  ؛  ن متين املوت جهل ومح : وم،ها

 . من عذا  الربزا و هوال   كان كاملسي؛ري من الضر إ  ما هو  فظع م، 

ب ددد فعلدها    و ن املوت يق ع علدا العبدد افعمداا ال داحلة الديت هد      : م،هاو

فكيف ييم،ا اسق اع  عمدٍل الدذَّرَّة  م،د       املممن ال بيمة ل  ِرُمُع وبقية   بها والقياِم

 . (4)+خرٌي من الدسيا وما عليها؟

  فه،داك مدن إهللا ضدافي  الهمدوم     :االبدام علدا بيدل الد،فس   االسيحدار        2

وال مدن مضدايق  قرجدًا        وو جيد مدن ك ر ب د  مي،فسداً     حَل  اهلموُموحضرت ر

 . والراحة من ع،ائها وفوائها  رهبة يف اخلالص من الدسيا؛  بدم علا بيل سفس 

  واليسدليم هلل   عدز وجدل   يف كدل  مدر       فهذا ال ،يع م،اَف لإلميان بالقدر

                                                           

 . 767 764به؛ة بلو  افبرار البن سعدي ص ( 4)
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وتوعدد مرتكبهدا بالوعيدد      وحذَّر من فعلدها   وهو من افمور اليت حرمها اهلل

 (71) و ال ت ْقُيل وا َ سف س ك َم ِإنَّ اللذد   َكدان  ب ك دَم ر ح يمداً    :  باا   تعا     الشديد

[ و م َن ي ْفع َل هلل ل َك ُعَدو اسًا و ظ ْلمًا َفس َوف  ُسَ ل ي   س ارًا و َكان  هلل ل َك ع َلا اللذ   ي س درياً 

 .  30 71:سورة ال،ساء

رهبة يف الراحة واخلالص ؛ قدم علا هذ، الفعلة   إمنا  بدم عليهاثم إن الذي ي

 . من الع،اء   بزعم   !

وهدذا الوعيدد     وسدييخلص مدن الع،داء     فمن  وحا إلي   سد  سدي؛د الراحدة   

 الشديد باسيظار، إهللا هو  بدم علا تلك الفعلة؟

تسدخط   فبع  املسدلمني   هددا، اهلل   إهللا رزبد  اهلل ب،يداً     :اليسخط بالب،ات  3

 . وضاف هللرعًا مبقدمها  بها

و خددالف  هلددها    فهددذا ال دد،يع   وال نددك   مددن  عمدداا اجلاهليددة افو     

 . واليش،يع عليهم يف الكيا  والس،ة  الذين ورد هللمهم  افجالف

وبلبدت    فلو زرت مسيشفا للوالدة يف بدالد املسدلمني  ؛ وما  نب  الليلة بالبارحة

 وسربت  حواهلم  وراببت كالمهم  هلم ب،اتطرفك يف وجو، احلاضرين ممن ولد 

وت ابقًا هريبًا بني حاا كثري من همالء وحاا  هدل اجلاهليدة     لر يت توافقًا ع؛يبًا  

ِإهلل ا ُبشِّدر  َ ح دُدُهَم ب داف سث ا      و سهدم   الذين بص اهلل   تبارك وتعا    علي،ا خدربهم 

ى م َن اْلَقَوِم م َن ُسوء  م ا ُبشِّر  ب د   َ ُيَمس دك ُ  ع َلدا    ي ي و ار   َظلَّ و َجُهُ  ُمَسو ّدًا و ُهو  َكظ يٌم

 . (4)61 63: سورة ال،حل[ ُهوٍن َ َم ي ُدس ُ  ف و الي ر ا   َ ال س اء  م ا ي َحك ُمون 

                                                           

 . 45( اسظر لون املكرمات برعاية الب،ات للشيخ جاسم الفهيد الدوسري ص4)
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ومن مظاهر اليسخط بالب،ات  ن ُيكي شف  يف بع  املسيشدفيات مدا بدرحم املدر ة      

وإن كان  سثدا    فإن كان هللكرًا ب شَُّروا  ل وتيةوهلللك عرب افنعة ا  من هللكر  و  سثا

 !  بل رمبا عزَّوا  ب روا

 : م،ها  ويرتتب علي  عدة حماهللير  وهذا افمر جد خ ري

 .  س  اعرتاض علا بدر اهلل   عز وجل     

وكفا بذلك مقيًا وتعرضدًا     س  ردٌّ هلبي    سبحاس  وتعا    بداًل من نكرها   

 . للعقوبة

 . و،مياًل هلا ما ال ت ي   وح ذًا من بدرها  للمر ة   إهاسًة ن في  ت

 . وبلة العقل  واحلمابة   س  دليل علا السفاهة واجلهل  ث

 . (4) ن في  تشبهًا بأخالف  هل اجلاهلية  جد

؛ و ن ي،؛و ب،فس  من تلك املهالدك   املسالك هذ،فما  حرى باملسلم  ن يي؛،ب 

 . والرضا ب  من لفات املمم،ني  فاليسليم لقدر اهلل  مر واجب

  وهن الزوجدات   وهن افخوات  فهن افمهات؛ ثم إن فضل الب،ات ال  فا

 . (7)فكأسهن اجمليمع بأكمل ؛ ويلدن ال، ف اآلخر  وهن س ف اجمليمع

وبددمهن علدا     ومما يدا علا فضلهن  ن اهلل   عز وجل   ادا إييداءهن هبدةً   

: سورة الشورى[ ي ش اُء ِإس اثًا و ي ه ُب ل م َن ي ش اُء الذ ك ور  ي ه ُب ل م َن:  الذكور يف بول 

11 . 

                                                           

 . 45سظر: ،فة املودود يف  حكام املولود البن القيم ص( ا4)

( اسظر عودة احل؛ا  د. حممد بن  محد بن إااعيل املقدم  القسدم الثداسو  املدر ة بدني تكدريم االسدالم       7)

 وإهاسة اجلاهلية. 
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: كما يف بول   وحث علا االحسان إليهن  ب يَّن  فضلهن " وكذلك الرسوا

 . (4)+من ابيلو من هذ، الب،ات بشوء فأحسن إليهن كن ل  سرتًا من ال،ار=

 :ولقد  حسن من باا
  

فهذا : هل مات بسبب  و بضاًء وبدرًا؟ :بوا بعضهم إهللا اع بوفاة نخص 1

 . هلللك  ن املوت بسبب  و بهري سبب كل  بقضاء اهلل وبدر،  خ أ

ب؟  و هل مات بسدبب ظداهر   هل مات بسبب  و بهري سب: وكان افو   ن يقاا

  و بسبب هري ظاهر؟

فمن ال،اا من إهللا  راد اليعزية : البقية يف حياتك :اليعزية دبوا بعضهم ع،  40

 .  و ما ناب  هلللك  البقية يف حياتك: يف امليت باا

َفدِإهلل ا ج داء  َ ج ل ُهدَم ال    :  واهلل   عدز وجدل   يقدوا     فأي بقية بقيت؛ وهذا خ أ

 . 31: سورة افعراف[ س اع ًة و ال ي َسي ْقد ُمون ي َسي ْأخ ُرون  

 . فأين تلك البقية؟! ؛وو ييقدم وو ييأخر  فامليت ميوت وبد اسيوفا  جل  متامًا

هلل مددا  خددذ وهلل مددا : فالسدد،ة  ن يقدداا  ثددم إن يف هلللددك قالفددًة للسدد،َّة يف اليعزيددة

 . (3)وهكذا  وهفر ملييك  و عظم اهلل  جرك و حسن عزاءك   ع ا

                                                           

 (.  7571(  ومسلم )4143( روا، البخاري )4)

 . 72( اسظر لون املكرمات ص7)

 . 75والكلمات املخالفة وآفات اللسان ص 434 471ائب ص( اسظر تسلية  هل امل 3)

 حبالالال ن سالالال    االالالة نل الالالال  

 

 لِالالال ا تمالالالال  نلب الالال تم ن 

 االالالالال  لو  الالالالالس ال  بالالالالالال  

 

 الالالالالالالُ ااالالالالال  نلشالالالالال فنتم   

 ابعحبالالالالالالالالالالالالال ن إلييالالالالالالالالالالالالالال 

 

 (7)الالال  تنالال ن نلث الال تم 
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 الف ل الثاسو

   نل  ر ُق نل نل  س

 

 و،ي  متهيد  ومخسة مباحث

 بوا اهل،ود والبابليني وامل ريني القدماء يف القدر املبحث افوا:

 بوا الفالسفة يف القدر املبحث الثاسو:

 بوا اليهود يف القدر املبحث الثالث:

 بوا ال، ارى يف القدر املبحث الرابع:

 املفكرين والفالسفة الهربيني امليأخرين يف القدر بوا املبحث اخلامس:
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 متهيم
 

  من املوضوعات الكدربى الديت خداض فيهدا      بحثالقدر   كما مر يف مقدمة ال

ديث؛ فس  مرتبط حبياتهم ومدا فيهدا مدن    ال،اا  ونهلت  هللهاسهم يف القديم واحل

تقلبدات افحدواا مدن لددحة ومدرض  وفقدر وه،ددا  ومدوت وحيداة  وسددعادة        

 قاء  وما جرى جمرى هلللك.ون

وال يوجد مذهب من املذاهب اليت باا بها الفالسفة املسلمني من  هل الكالم 

  والي وف إال وبد باا مبثلها هريهم ممن سبقهم  ويقوا بها بع  علماء  وربة

  .(4)وفالسفة الهر  عمومًا

ثدة    بإمجداا   و تديهري ببدل  و بعدد  فهدو ترجدع إ  ثال       القددر  وافبواا يف

  بواا:

الذين يقولون: إن االسسان  جمبوٌر علا  فعال   ولديس لد       بوا  هل اجلرب:4

 .إرادة وال بدرة

وافقهددم  وهددو مددا ُيسددمَّا يف  َنوم دد اجلهميددة  وميثددل هددذا يف الفددرف االسددالمية 

 .(7)الع ور امليأخرة باملذهب احليمو

                                                           

  وم،هج الشيخ حممد رنيد رضا 4301 3/4303اسظر موبف ابن تيمية من افناعرة   (4)

 .635يف العقيدة ص

 ( سيأتو احلديث عن املذهب احليمو يف املبحث اخلامس من هذا الف ل.7)
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  و نَّ   عدن خالقد     بوا  هل حريَّة  االرادة  واسديقالا االسسدان يف  فعالد   7

 . س  هو الذي  ل   فعال و االسسان  ل  إرادة مسيقلة عن إرادة اهلل 

 ومن وافقهم.  القدرية (4)وميثل هذا املذهب  املعيزلة 

القدر  و نَّ  حيث يثبت القائلون ب  ؛وسط بني همالء وهمالء   وه،اك بوٌا3

ان بدرًة يفعل بها  ومشديئًة  : إنَّ لإلسس  مع هلللك   اهلل خال  كلِّ نوء  ويقولون

 تابعيان هلما. ومشيئي    يار بها  وبدرت  ومشيئي  وابعيان بقدرة اهلل

 وهذا هو بوا السلف  و تباع افسبياء.

وبني هذ، ال وائدف الثالثدة بدد ت،شدأ فدرف  خدرى متيدل يف بعد  املسدائل إ           

حبسدب مدا    طائفة  ويف املسائل افخرى إ  طائفة  خرى  ويكون احلكدم عليهدا  

 ر بعض  مبا سيأتو.رعلا مذهبها  وهذا ما تقرر بعض  فيما مضا  وسييقيهلب 

                                                           

 ل والل بن ع اء عن احلسن الب ري  حني هد  حني اسف440هد   406فربة سشأت ما بني س،ة   (4)

خالف احلسن  يف حكم مرتكب الكبرية وزعم  س  يف م،زلة بني امل،زليني ال مممن وال كافر  فُسدمِّو هدو ومدن    

تابع  املعيزلة؛ العيزاهلم احلسن  وبوا افمة يف حكم مرتكب الكدبرية  وزعمهدم  ن لداحب الكدبرية بدد      

  واملعيزلدة و لدوهلم اخلمسدة د.عدواد املعيد       74 70ر الفرف بني الفرف صاعيزا الكافرين واملمم،ني. اسظ

 .733ص
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 املبحث افوا
 قضول اهلنضود والبابليني واملصريني الدقمةاء يف الدقمر

 

احلكدم   اهل،دود افبددمون جيعلدون للقددر       واًل: بوا اهل،ود القدماء يف القدر:

اآلهلدة  وال،داا  وافحيداء      ال حكم هري، يف مجيع املوجدودات  وم،هدا   يالذ

 وال،بات  واجلماد.

اليت تيعابب بدني الوجدود والف،داء     يف  دوارها (4)(الكارما)وال فكاك من ببضة 

 إ  هري اسيهاء.

وال اخييار لإلسسان يف احلالة الديت يولدد عليهدا؛ فسهدا مقددورة عليد  مدن ببدل         

اخلل  باجي،ا  الوالدة  ميالد، من  زا اآلزاا إ   بد اآلباد حيا ي،ف ل دوال  

  والشدعور  امل لد  مدن بيدود الدوعو     (7)فاسدا+ ،رواللياهلل بعاو الف،اء   و عداو =ال 

 .(3)بالشقاوة وال،عيم

البابليون كاسوا  لحا  جنوم و رلاد   ثاسيًا: بوا البابليني القدماء يف القدر:

هدم آم،دوا   فعرفوا االميان بالقدر علدا مدا يظهدر مدن طريد  االميدان بدالي،؛يم؛ فس       

                                                           

 الكارما: هو االل  يف عرف الربهميني.  (4)

ال،رفاسا: وتعين ال،؛اة والسعادة الق وى  وع،د اهل،دوا والبوهلليني جنداة الدروَ الديت ظلدت       (7)

املوسددوعة امليسددرة لألديددان واملددذاهب  علددا لددالحها  ث،دداء دورتهددا الي،اسددخية وا،ادهددا باخلددال . اسظددر

 .4454 7/4450وافحزا  املعالرة إنراف د.ماسع اجلهين 

  واسظر مقدمة د.  محد السايح  ود. السيد اجلميلو 2/437اجملموعة الكاملة ململفات العقاد    (3)

 .44علا كيا  القضاء والقدر الذي مجعا، من كالم ابن تيمية ص
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فإمنا تكون بسي رة الكواكب علا مقادير افحياء وهري افحياء؛ فكل مولود يولد 

 والدت  ،ت طالع من ال والع اليت تيعل  بكوكب من كواكب السماء.

وافرض سفُسها ُوجدت ،ت طالع من هدذ، ال والدع؛ فدال جيدري حددث مدن       

 إال حبسا  مربوم يف س؛ل اففالك والربوج.افحداث 

مددا يسددعد سوا يعيقدددون بالسددعود وال،حددوا؛ فيزعمددون  نَّ مددن ال،؛ددوم  وكددا

ويع و  وم،ها ما ُيشقو وي َحِرم  و س  ال مهر  لإلسسان من طالع  الذي يالحق  

 بالسعد   و بال،حس مدى حيات .

 .(4)ولكن امل،؛مني بد يعلمون جمرى هذ، ال والع فيعاجلوسها باحلسا 

كان امل ريون القدماء وس ًا بني االميان  يف القدر:ثالثًا: بوا امل ريني القدماء 

حبرية االسسان واالميان بسي رة افربا ؛ فسهم آم،وا بالثوا  والعقدا  يف العداو   

 اآلخر؛ فكان إمياسهم هذا كاالميان بأنَّ االسسان يعمدل و نَّ افربدا  تيدو  جدزاء ،    

بدددرتها  ولكددنَّ عددن عملدد  بعددد هلللددك؛ فهددو    ي افربددا    بددادرة ال نددك يف  

فيسدديح  ثواب هددا   و يهضددبها فيسدديح  االسسددان بددادر علددا عمددل مددا يرضدديها  

 .(7)عقابها

                                                           

 .44  واسظر مقدمة السايح واجلميلو ص433للعقاد ص الفلسفة القرآسية   (4)

 .47  واسظر مقدمة السايح واجلميلو ص6/32اجملموعة الكاملة ململفات العقاد    (7)
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 لثاسواملبحث ا

 (4)يف الدقمر قضول الفالسف 
 

عامة الفالسفة يقولون: إنَّ اهلل فاعل العاو  ولاسع   واملشهور ع،هم بوهلم 

                                                           

 ( الفالسفة: مجع فيلسوف من الفلسفة وهو كلمة يوساسية معربة.4)

و االيثددار  والفلسددفة يف  لددلها الوضددعو مركبددة مددن كلمدديني: فدديال  و فيلددو: ومع،اهددا ا بددة     

وافخرى: سوفيس  و سوفيا: ومع،اها احلكمة؛ فيكون مع،ا كلمة الفلسفة   يف افلل الوضعو  : 

 حمبة احلكمة   و إيثار احلكمة  وُيعرَّف الفيلسوف بأس : حمب احلكمة   و امل َمث ُر للحكمة.

الفالسدفة الدذين     وبد مرَّت كلمة الفلسفة  بأطوار  وعلدا هدذا فدإنَّ تعريفهدا  يلدف بداخيالف       

 وضعوا هلا حدودًا م،ها:

    البحث عن احلقيقة.                                حب املعرفة.

 جد   وعرفها الك،دي بقول : هو علم افنياء حبقائقها بقدر طابة االسسان.     

 ن.د  وعرفها الفارابو بقول : هو العلم الوحيد اجلامع الذي يضع  مام،ا لورة ناملة للكو

هد   وعرفها ابن سدي،ا بقولد : احلكمدة اسديكماا الد،فس االسسداسية بي دور افمدور  والي ددي           

 باحلقائ  ال،ظرية والعلمية علا بدر ال ابة االسسية.   هد.

   ما الفلسفة ع،د االطالف العام فيمكن  ن ُيقاا: هو ال،ظر العقلو امليحرر من كل بيَد  و سدل َة  

 يث يكون العقل حاكمًا علا الوحو والعرف وحنو هلللك.ُتفرض علي  من اخلارج؛ حب

   وبد دخلت الفلسفة ديار  االسالم يف القرن الثالث اهل؛ري يف عهد املأمون.

   ما  ندهر فالسدفة اليوسدان فهمدا  فالطدون  و رسد و  و ندهر الفالسدفة امل،يسدبني لإلسدالم:           

 الك،دي  والفارابو  وابن سي،ا.
 =                   موضوعاتها إ  ثالثة  بسام:   ت،قسم الفلسفة باعيبار
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ت الزمدان  وإسد  ال يعلدم    إنَّ اهلل يعلم افنياء علا وج  كلو ثابت ال يددخل ،د  

يف هللات العداو كمدا بداا هلللدك ابدن      اجلزئيات اليت ُتوجب جتدد االحاطة بها تهريًا 

 .(4)سي،ا

                                                           

    الفلسفة احلسية: وهو اليت تي ل باحلواا  وموضوعها عاو ال بيعة.   =

   الفلسفة ال،ظرية العقلية: وهو اليت تيم باالسيدالا الربهاسو  وال،ظر االسدي،باطو وُتسدما بدد:    

 م  تباع   وهو ميشو.املشائية؛ سسبًة إ  رائدها  رس و الذي كان ُيعل 

جددد   الفلسددفة االنددرابية: وهددو الدديت ُت،دداا باحلدددا  واالهلددام  ومددا يفددي  علددا ال،فددوا       

 وموضوعها: العلوم االهلية.

   من ضالالت الفالسفة:

    بوهلم بقدم العاو.        بوهلم: إنَّ اهلل يعلم الكليات دون اجلزئيات.

 جد   يقولون حبشر افرواَ دون افجساد.

 د   يرون اجل،ة وال،ار  مثلة مضروبة؛ لضبط العامة.

اسظر املدرسة الفلسفية يف االسالم بني املشائية واالندرابية  .د حممدد إبدراهيم الفيدومو ضدمن  حبداث       

  وباعث 76 71  وسق  امل،   البن تيمية ص36 31و  26سدوة =حنو فلسفة إسالمية معالرة+ ص

 .60 11و  للهراا صال،هضة االسالمية ابن تيمية السلف

( هو  بو علو احلسني بن عبداهلل بن علو بن سدي،ا  الفيلسدوف املشدهور  املعدروف بدابن سدي،ا        4)

امللقب بد: الشيخ الرئيس  كاست حيات  هريبة لاخبة مليئة باملي،ابضات؛ فقد كان مكبدًا علدا اليح ديل    

يف ع در،  وكدان مدن  كدابر  طبداء      واالطالع  والي ،يف  واليأليف  وكان معايشدًا للحيداة السياسدية    

 ع ر،  وكان هللا هلو ونرا   وطر   وكان من افهللكياء  وكان والد، إااعيليًا.

والبن سي،اء مملفات كثرية تبلغ العشرات يف نيا الف،ون م،ها اجملمدوع  واالسسدان  والدرب واالثدم      

  واملدرسة الفلسفية يف 42/634. اسظر سري  عالم ال،بالء 173والقاسون  والشفاء  وهريها  تويف س،ة 

 .440 404االسالم ص
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  دا علددا االميددان بسددب  علمدد   تعددا وإثبدات العلددم لدد  علددا هددذا الوجدد  يد  

 للحوادث  الحاطة علم  بها.

 اهلل   تعا    باجلزئيات. ومع هلللك  سكروا علم

 .(4)؛ فإن كل ما يف اخلارج هو جزئو  ال يعلم نيئًاوحقيقة بوهلم  س

و ع َ،دد ُ، م َفدات ُح اْله َيدب  ال ي َعَلُمه دا ِإالذ     ويكفو يف ب الن هلللك بول    تعا   :  

 ُهو  و ي َعَلُم م ا ف و اْلب رِّ و اْلب َحِر و م ا ت َسق ط  م َن و ر َبَة ِإالذ ي َعَلُمه ا و ال ح بََّة ف دو ظ ل م دات   

 .61:سورة افسعام[ اَفَرِض و ال ر ْطَب و ال ي اب ٍس ِإالذ ف و ك ي اَ  ُمب نٍي

 ما بال،سبة لل؛رب واالخييار فيخيلف هلللدك مدن فيلسدوف إ  فيلسدوف  فهدذا      

  علددا سددبيل املثدداا   يددرى  نَّ سسددبة الشددر تكددون إ  اجلهددل وبلددة    (7) فالطددون

وهو يعدرف  بدل ُيسداف إليد  جبهلد    و      املعرفة  ويرى  ن االسسان ال  يار الشر 

 بعوارض املرض والفساد في .

ولك،  ال ُيساف بيقدير اآلهلة؛ فنَّ اآلهلة   كما يرى   خدرٌي ال ي ددر ع،هدا إال    

 اخلري؛ فالشر موجود يف هذا العاو ولك،  ليس من تقدير اآلهلة.

                                                           

( اسظر الرد علا امل، قيني البن تيميدة  وسقد  امل، د  البدن تيميدة  ودرء تعدارض العقدل وال،قدل         4) 

  وباعدث ال،هضدة االسدالمية ابدن     11  ونرَ الواسد ية للدهراا ص  3 4/2  وكيا  ال فدية 1/312

  والقضاء 432 433سفة يف االهليات د. حممد خليل هراا صتيمية السلفو سقد، ملسالك امليكلمني والفال

 .25 21والقدر للمحمود ص

 فالطون بن  رس ن من كبار فالسفة اليوسان من  هل مل ية  كان تلميذًا للفيلسوف طاليس وهو   (7)

 .7/51 سياهلل  رس و  ل  كيا  اجلمهورية. اسظر امللل وال،حل 
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يما  يار، ل،فسد ؛  فريى  َن ال بدر  وال تقدير؛ فكل  إسسان حرٌّ ف (4) ما  رس و

 فإن و يسي ع  ن يفعل فهو   يف افبل   مسي يع  ن ميي،ع.

وباجلملة فلفالسفة اليوسان هري  فالطون و رس و مذاهب يف القدر ترتاوَ بني 

مذهب اجلرب ومذهب احلرية  وتيوسدط بي،همدا يف القدوا باالضد رار   و القدوا      

 .(7)باالخييار

                                                           

 املعل دم بر فالسفة اليوسان وميأخريهم  وهو املقددم املشدهو  و   رس و   و  رس و طاليس: من  كا  (4)

م افوا فس  واضع اليعاليم امل، قية  وقرجهدا مدن القدوة    ملعل ف.م  وُسمِّو ا 331افوا ع،دهم  ولد س،ة 

باع  إ  الفعل  وبد تيلمذ علا  فالطون سيفًا وعشرين س،ة  وإلي  ُت،سب الفلسفة املشائية؛ فس  كان يعل م  ت

 .7/441اسظر امللل وال،حل   باملشائية  و تباع  باملشائني. وهو ميشو وهم ميشون مع   فل ق بت فلسفي

 .41 43  ومقدمة السايح واجلميلو ص435 2/436( اسظر اجملموعة الكاملة ململفات العقاد 7)
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 لثالثااملبحث 

 (4)الدقمريف  قضول اليهضود
 

وهدو     عليد  السدالم    كان اليهود يف افلل علا الددين الدذي جداء بد  موسدا      

اليوحيد واالسالم وهو دين مجيع الرسل  وهو الدين احل  يف ندرائع  وعقائدد،    

 وم،  القدر.

نيعًا و حزابًا  ولاروا فربًا كثرية كما تفرف اليهود بعد موسا   علي  السالم   و

يف احلددديث املشدهورة: =تفربددت اليهددود علددا إحدددى  "   ندار إ  هلللددك الرسددوا 

 .(7)+وسبعني فربة

   ولدبس احلد  بالباطدل   واليهود  مة جبلت علا اليقلب  واليفرف  واالخيالف

  سبيائهم.خالة بعد 

 ما بال،سبة للكالم علا القدر االهلو فإس  بديم يف الكيدب االهليدة  وبدد وردت    

دة إ  آخرها  ولكن علا درجدات يف  سداليب   االنارة إلي  من  وا افسفار املعيم

                                                           

السالم   وكيابهم علي   ( اليهود هم  مة موسا   علي  السالم   وهم ب،و إسرائيل  وهو يعقو   4)

واوا بذلك إما سسبة إ  يهوهللا ابن يعقو  الذي ي،يمو إلي  ب،و إسرائيل   و من اهلود وهو اليوراة  

ولليهود ضالالت كثرية  و عماا ببيحة  اليهود وهو اليقر  والعمل ال احل  اليوبة والرجوع   و من 

 وعقائد م،حرفة ومن هلللك:

واملالئكة وهري هلللك من ة االبن هلل  وفساد اعيقادهم يف افسبياء الشرك باهلل  وعبادة الع؛ل  وسسب

خل لدراسة اليوراة والعهد القديم د.حممد البار  واففعا اليهودية  وجذور البالء داسظر املضالالتهم. 

 لعبداهلل اليل.

 ( وباا =حديث  بو هريرة حديث حسن لحيح+.7510( روا، الرتمذي عن  بو هريرة )7)
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  وبدداخيالف س دديب  اليقدددير ختيلددف بدداخيالف االعيقددادات الدديت يفرضددوسها لإللدد 

 .ع،دهم من عظمة املشيئة  وعظمة القدرة  وعظمة ال فات

ا  مر ب  وبضا،  وو يفهموا عموالقدر ع،هم مشيئة حاكم يأمر وي،ها  ويرجع 

 القدر علا  س  سظام نامل للوجود حميط بافكوان.

ويبدلد  تدارة   وإمنا كان =ي َهو ،+ إل  اليهود جيري في  علا حكم  ثم ي،ددم عليد     

 .(4)علا حسب احلالة اليت ت ر  بهري حسا 

 مذهبان: وباجلملة فقد انيهر عن اليهود يف القدر

=الفريسديني+   وهم فربة من فرف اليهود ويسمون بدد   افوا: مذهب الرباسيني:

 ومع،اها: امل،عزلون   و امل،شقون.

وبد  طلد   عدداؤهم علديهم هدذ، اليسدمية؛ لدذلك فهدم يكرهوسهدا  ويسدمون          

  سفسهم: الرباسيني   و االخوة يف اهلل.

 همالء موجودين ببل امليالد  وهمالء ي،فون القدروكان 

 و من فرف اليهود.اآلخر: مذهب القرَّائني: وه

  وليسدت ع،ددهم   وهمالء ال يعرتفون إال باليوراة   العهد القديم   كيابًا مقدسداً 

 روايات نفوية؛ ولذلك فهم يعرتفون باليلمود.

 .(7)ومذهب همالء: هو القوا باجلرب

                                                           

 .76 73  واسظر مقدمة السايح واجلميلو ص412 2/415وعة الكاملة ململفات العقاد ( اجملم4)

  734و  771 775  واليهوديددة فمحددد نددليب ص 4/747( اسظددر امللددل وال،حددل للشهرسددياسو  7)

 .431 432والقضاء والقدر للمحمود ص
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 الرابعاملبحث 

 (4)يف الدقمر قضول النصارى
 

 لل، ارى يف القدر بوالن:

   و اليعقوبيددة وهددم  تبدداع مون بددد =اليعاببددة+فاملسدديحيون الشددربيون  ويسدد

 يعقو  الرباهللعو  فهمالء يقولون: إن االسسان قري.

 ور الددذي كددان سددإ  س وريون؛ سسددبة سدداطرة   و ال،سددواآلخددرون وهددم ال،

 فهمالء يقولون باجلرب. 134ك القس ، ي،ية س،ة َري ِرْ ب 

لشدربيني وبدني آراء   اطرة واسد وه،اك تشاب  كبري بني آراء بعد  ال، دارى كال،  

بع  املعيزلة؛ مما حدا بكثري من الباحثني إ  القوا بدأنَّ آراء املعيزلدة مسديقاة مدن     

 ال، ارى السابقني.

بدد  خدذ عدن سوسدن      (4)ويميد هذا  ن  وا من  ناع القدر وهو معبد اجلهين

                                                           

ل، رهم عيسا  ال، ارى: هم  مة عيسا   علي  السالم   واوا بذلك؛ لي،الرهم بي،هم   و  (4)

  علي  السالم    و فسهم سك،وا مدي،ة سالرة  وبد اخيلفوا وتفربوا يف زمن عيسا   علي  السالم   وزاد 

 اخيالفهم بعدما رفع  اهلل إلي .

ولل، ارى عقائد باطلة كثرية م،ها القوا باليثليث  وال دلب والفدداء  والعشداء الربداسو  ومهزلدة      

 لكوك الهفران وهري هلللك.

الرد اجلميل الهلية عيسا ب ريح االجنيل فبو حامد الهزالو  و دلدة الوحداسيدة يف الدرد علدا      اسظر

 وحماضرات يف ال، راسية يبال، راسية للقرايف  واالعالم مبا يف دين ال، ارى من الفساد وافوهام للقرط

 =    .313 756فبو زهرة  واملسيحية فمحد نليب  ودراسات يف افديان: اليهودية وال، راسية ص
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كمدا سديأتو ع،دد احلدديث عدن       (7)ال، راسو كما  نار إ  هلللك االمام افوزاعدو 

 .(3)لقوا بالقدرسشأة ا

=كان بع  امليكلمني افولني بد بدد وا ،دت    يقوا املسيشرف االي الو سيلي،و:

تددأثري الالهددوت املسدديحو يف الشددرف ب ريقددة هددري مبانددرة يبحثددون هددذا الَقددد ر   

وحيدداولون  ن يفسددرو،  مبع،ددا يوافدد  اخييددار االسسددان وحرييدد  يف  فعالدد ؛ حيددا 

 .(1)لعقا  يف الداِر اآلخرة تربيرًا تامًان  تربيُر وجود الثوا   واك ُيَم

وه،اك من ال، ارى من يقر  مذهب  من القوا باليوسط بدني اجلدرب واالخييدار     

 واالعيقاد بعلم اهلل الساب .

                                                           
( هو معبد بن عبداهلل بن ُعوَين اجلهين الب ري  اع احلديث من ابن عباا وابدن عمدر ومعاويدة    4)

 ومعاوية بن ح ني  وكان هللا زهَد وعبادة ولك،َّ  سنَّ س،ة سيئة يف القوا بالقدر.

 هد  بيل: للب  عبدامللك  وبيل: عذب  احل؛اج بأسواع العذا  وبيل .30ب يل  عام 

: =لدوف يف سفس  ولكن سدنَّ سد،ة سديئة وكدان  وا مدن      41/414ع،  الذهيب يف ميزان االعيداا  باا

 تكلم يف القدر  وسها احلسُن ال،اا  عن جمالسي   وباا: هو ضاا مضل+.

 .  43  الفرف بني الفرف ص3/422  افعالم 4/33اسظر نذرات الذهب 

 هدل الشدام  كدان فاضداًل كدثري العلدم والفقد          ( هو عبدالرمحن بن حممد  بو عمرو افوزاعدو إمدام  7)

واحلديث  ح؛ة  وكان ل  مذهب مسيقل مشهور عمل بد  فقهداء الشدام مددة وفقهداء افسددلس  ثدم فدين         

 .4/714  ونذرات الذهب 2/402هد. اسظر سري  عالم ال،بالء 462مذهب   تويف افوزاعو س،ة 

  4/776  وامللل وال،حل 1/260ل الس،ة   ونرَ  لوا اعيقاد  ه773( اسظر الشريعة لآلجري 3)

  وف؛در  31  واملسديحية فمحدد ندليب ص   426 423وحماضرات يف ال، راسية للشيخ حممد  بو زهرة ص

 .414 431  والقضاء والقدر للمحمود 736االسالم فمحد  مني ص

  703 707الرتاث اليوساسو يف احلضارة االسالمية   لذف بي،ها وترمجها عبدالرمحن بددوي ص   (1)

 .1واسظر القضاء والقدر للمحمود ص
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الذي لقو ع،يًا نديدًا من جدراء الديفكري يف    (4)ومن همالء القديس = وهس ني+

اَ من وسواسد  هدذا بداليوفي     موضوع القدر  ولك،  اعيقد بعد هذا القل   س  اسرت

 بني ال،قائ .

وكان مدار راحي  ال،فسية  نَّ س َب   العلم بعمل افخيار وعمدل افندرار لدفٌة ال    

ت،ف ل عن الذات االهلية  و نَّ اهلل ع ل م ما سيكون كما سيكون  وال بد  ن يعلمد   

 .(7)العلم ال حيح  ويقدر، تقدير، علا حسب علم  ا يط جبميع الكائ،ات

ويرى  نَّ االسسان يقدود   (3)ويوافق  علا هذا الر ي القديُس =توماا  الكويين+

سفس   وال ُيقاد كما ُتقاد الدوا   و نَّ االرادة تيبع العقل  والعقل سعمدة مدن سعدم    

 اهلل علا االسسان.

كفايددة اليقدددير ع،ددد  سددياهلل، القددديم     وهايددة اليقدددير ع،ددد تومدداا  الكددويين   

 .(1) وهس ني

                                                           

م  ولد يف ساجسيا بشماا  فريقيا  وُيعد من  نهر آباء الك،يسدة املسديحية    130 361 وهس ني   (4)

 .41هامش   وكان يف فلسفي  ميأثرًا بأفالطون. اسظر مدخل إ  الفكر الفلسفو د. زبزوف

 .467اسظر الفلسفة القرآسية ص  (7)

الفالسدفة والالهدوتيني املسديحيني. اسظدر مقدمدة       م من  عظم4721 4776 الكويين هو توماا   (3)

 .73السايح واجلميلو ص

 .73  ومقدمة السايح واجلميلو ص467(اسظر الفلسفة القرآسية ص1)
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 اخلامسث املبح
 الغربيني املتأخرين يف الدقمراملفكرين والفالسف   قضول

 

ال يزاا فالسفة الع ر  وضون يف مباحث موضوع القدر علا تفاوت كبري بدني  

القوا باجلرب  والقوا باحلرية االسساسية  ومد،هم مدن يقدوا بدأن االسسدان يشدرتك يف       

ل فعلدها يف  عد  بيعة الديت تف   جزء من ع،الر ال كما يرون اليقدير و ضع ل ؛ فس   

 .(4)افحداث الكوسية  وال يقي ر  مرها كل  علا االسف اا

 وحلت احليمية حمل اجلربية القدمية يف ال الَ العلماء.

 فالقددائلون باحليميددة يقولددون بهددا فسهددم يمم،ددون بددال،ظم االهليددة وحدددها         

 وال يمم،ون بإرادة إهلية تيعرض ليلك ال،ظم باليبديل واليحويل.

ومن ثدم  لدبح القدوا باحليميدة م،ابضدًا لل؛ربيدة يف كدالم علمداء افديدان؛ فن          

  ال تسديلزم   يف افبدل   االل  املعبود   ما احليمية فهدو  اجلربية ، ر االرادة كلها يف 

 وجود إل  إ  جاسب القواسني اليت يفسرون بها حركات الوجود.

،ددد اجلددربيني ضددرورة الفددرف بي،همددا  ن ضددرورة حدددوث افنددياء ع وممددا يوضددح

ميعالية مببد   علا م،ها يسري كما يشاء  وهدو بضداء اهلل وبددر، علدا حدني  ن هدذ،       

 الضرورة يف سظر احليميني كام،ة يف افنياء سارية فيها وهو ال بيعة بعي،ها.

بيددون احلريددة االسسدداسية َفم ددر د  هلللددك إ    وإهللا كددان بعدد  الفالسددفة احليمدديني يث 

 . (7) حيمية احلوادث ال،فسية وتلقائية املوجود العابلحماوليهم اليوفي  بني

                                                           

 .41اسظر مقدمة السايح واجلميلو ص  (4)

 .70ص  ومقدمة السايح واجلميلو 4/411اسظر املع؛م الفلسفو د.مجيل لليبا   (7)
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 أخرين.يوفيما يلو هللكر لبع   بواا  كابر الفالسفة واملفكرين الهربيني املد

ئر افجسدام  يقدوا: إن اجلسدد حمكدوم بقدواسني ال بيعدة كسدا       :(4)يكارتد  4

طليقددة مددن هددذ، القددواسني  وعليهددا  ن جتاهددد اجلسددد    املاديددة  ولكددن الددروَ  

 تليمس العون من اهلل باملعرفة والقداسة يف هذا اجلهاد.و

يف كدل فعدل مدن  فعالد   لكدن اهلل       رٌّومن تالميذ، من يقوا: إن كلَّ ندوء ُحد  

 .(7)يعلم م،ذ افزا ما سيفعل  كل  سسان؛ فس  عليم خبري

 يددرى  نَّ كددلَّ نددوَء يقددع يف الدددسيا فالبددد  ن يقددع كمددا وبددع : (3)  سددب،يوزا7

العقل وبوع  علا حنو آخر؛ فنَّ كلَّ نوء ي در مدن طبيعدة اجلدوهر    وال ييخيل 

   ويعين ب  اهلل  . (1)السرمدي

وما يف الدسيا من خري ونر علا السواء هو من إرادة اهلل  ولك،  يبدو ل،ا ندرًا؛  

 فس،ا حمدودون  وس،قص من ساحية  وسيلقا الشر من حيث س،قص.

 قص. ما اجلوهر السرمدي فال يعرض ل  ال،

                                                           

( عدداو رياضددو  ابيكددر اهل،دسددة  4560 4665هددو الفيلسددوف الفرسسددو ري،يدد  ديكددارت )   (4)

علا الشك امل،ه؛و. اسظر كوانف  ي اليحليلية ثم حاوا ت بي  امل،هج الرياضو علا الفلسفة   بام فلسف

 .356زيوف لعبدالرمحن امليداسو ص

 .42( اسظر مقدمة السايح واجلميلو ص7)

يف  ي ( ولددد بأمسددرتدام مددن  سددرة يهوديددة  وضددع فلسددف4522 4537،يوزا )هددو بدداروا سددب  (3)

 .405=الرسالة املوجزة يف اهلل واالسسان ونعادت + . اسظر تاريخ الفلسفة احلديثة  يوسف كرم ص

 ال  فا علا القارل عدم لحة هذا االطالف علا اهلل   جل وعال  . (1)
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كددان يقددرر ضددرورة افسددبا  يف عدداو الي؛ددار    : (4)يددل كاسددت  عماسو3

ا سوسة  ولك،  يرى ه،الك عاملًا  علا من عاو ا سوا  هو عاو احلقائ  

 افبدية.

وحرية االرادة حقيقة من هذ، احلقائ  ع،د الفيلسوف؛ فإن و جند هلا برهاسًا 

 ن سعلم  ن االميان حبريدة االرادة  من ترابط افسبا  يف الي؛ار  احلسية فيكفو 

 الزم ليقرير افخالف البشرية  واليكاليف افدبية.

ولزوم هدذا هدو  بدوى دليدل سسديمد، مدن احلدس علدا لددف االميدان بهدا             

 .(7)ووجو  العمل علا مقيضا هذا االميان

وييلخص مذهب  كل  يف الفلسفة اليار ية اليت تقرر  ن تاريخ  :(3)  هي؛ل1

 مَّث د  َنمجع  إمنا هدو تدروي  االرادة ال بيعيدة اجلاحمدة حيدا ختضدع م د       العاو بأ

 .(1)لقاعدة كوسية عامة تيولد م،ها احلرية الذاتية

                                                           

وهو من  عظم الفالسفة افملان  وكاست فلسفي   (4301 4271( هو الفيلسوف افملاسو كاست )4)

م درًا للفلسفة افملاسية اليت متثلت يف فلسفات كل  من: سييش   ونليب،ج  وهي؛ل. اسظر مقدمة السايح 

 .43واجلميلو ص

 .43( اسظر مقدمة السايح واجلميلو ص7)

ني  سددياهللًا (  فيلسددوف  ملدداسو درا الالهددوت جبامعددة تددوب،؛ن  وُعدد 4334 4220هي؛ددل ) (3)

 م  فأسياهللًا جبامعة برلني؛ حيث بلغ هللروة الشهرة واجملد.4345جبامعة هيدلربج عام 

ومن مملفات  =موسوعة العلوم+ و=مبادل فلسفة الفق + و=تاريخ الفلسفة+ و=فلسفة اجلماا+. اسظر 

 .721تاريخ الفلسفة احلديثة ص

 .414(اسظر الفلسفة القرآسية ص1)
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   يف سظر،   االرادة والفكر  ولكن االرادة ويقوم مذهب  علا: (4)  نوب،هور6

 هو م در الشر كل   يف الكون ويف االسسان.

ة االسسان  ن يسيأثر ل،فس  بامليعدة ويعداسو مدا    واالرادة يف الكون توحو إ  إراد

يعاسي  من ال لب والكفاَ  وال يزاا  سريًا هلذ، االرادة اليت تعزل  عن مدا حولد    

حيددا  لددص إ  عدداو الفكددرة  في،؛ددو مددن افثددرة الفرديددة  وي،يقددل إ  عدداو  

 ادة.السكي،ة والعموم الذي ال ت،ازع في  بني  جزاء و جزاء  وال بني إرادة وإر

فكلما كاست ه،اك إرادة فه،داك ندر  وكدل تقددير   يف ر يد    فهدو علدا هدذا         

 .(7)تقديُر نروٍر ال ييأتا الفكاك م،  بهري اخلروج من عاو اليقدير

يرى سارتر وهالب الوجوديني  ن االسسان ميفرد ب،فسد   و سد    : (3)  سارتر5

 لاحب حرية وإرادة واخييار  وال حيياج إ  موج .

 دية ع،د سدارتر هدو طاعدة الد،فس  والوجدودي يف مذهبد  هدو الدذي        والوجو

                                                           

(  هددو فيلسددوف اليشدداؤم افملدداسو  وباعددث اليشدداؤمية يف الفلسددفة 4350 4233( ندوب،هور ) 4)

 .721  وتاريخ الفلسفة احلديثة ص 157 165احلديثة. اسظر كوانف زيوف ص 

 .41(اسظر مقدمة السايح واجلميلو ص7)

الرجل الذي يعد  كثر الوجوديني ندهرة  وهدو فيلسدوف  ديدب      جان بوا سارتر  سارتر: هو (3)

بباريس  ول  جمموعدة كيدب  ودعهدا سظرياتد  الوجوديدة م،هدا الهثيدان          4106س،ة  يهودي فرسسو ولد

 واحلائط  ومسرحية الذبا   ومسرحية افيدي القذرة.

عميد : إ    إ   ين بدادك مدذهبك؟ فأجدا  يف  سداً    وحني حضر، املوت سأل  من كان ع،د،: ترى 

  والوجوديدة للكاتدب   350 361هدد. اسظدر كواندف زيدوف     4311م   4121هزمية كاملة  تويف سد،ة  

43 41. 
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 ال يقبل توجيهًا يأتو إلي  من اخلارج.

 ويددرى  ن الوجوديددة ال تيحقدد  إال إهللا  طلدد  ل،فسدد  الرهبددات حبيددث يفعددل    

 ما يشاء  ويدع ما يشاء هري مباٍا بعرف  و دين.

مدن لد  احلد      ومن  بوال  يف هلللك: =إسك تسي يع  ن تفعل ما تريد  وليس مثة

 .(4)+يف توجي  ال، ح إليك  وليس يف سظرك نر وخري إال إهللا خلقيها

                                                           

  والوجودية 771 702( اسظر املذاهب املعالرة وموبف االسالم م،ها د.عبدالرمحن عمرية ص4)

 للكاتب.



 

 حنراف يف القدرالباب الثالث: اال 121

 الف ل الثالث

 

 

 و،ي  سية مباحث: 

 سشأة القوا بالقدر املبحث افوا:

 بوا القدرية املعيزلة يف القدر املبحث الثاسو:

 بوا اجلربية يف القدر املبحث الثالث:

 ر بوا ال وفية يف القد املبحث الرابع:

 بوا افناعرة يف القدر املبحث اخلامس:

 بوا الشيعة يف القدر املبحث السادا:

 

 

 

 نل  ل ب ل  ر   نإل تا
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 املبحث افوا
 

 

مر ب،ا  ن االميان بالقدر  مر ف ري  و س  و يكن يف العر  مدن ي،كدر القددر ال    

 يف اجلاهلية وال يف االسالم.

"  ي  وهكددذا كددان افمددر بعددد البعثددة ال،بويددة؛ فلددم يقددع يف عهددد رسددوا اهلل

 افرتاف   و ابيداع يف  مور العقيدة وم،ها القدر.

 وهذا ال ي،ايف وبوع بع  افسئلة اليت يأتو جوابها حااًا من الرسوا ".

 كما ال ي،ايف وبوع املخالمة من جاسب اليهود  و املشركني.

 وبد مرَّ نوٌء من هلللك ع،د احلديث عن مسألة حكم احلديث يف القدر.

ل،بوة  وكثرت الفيوحات  واخديلط املسدلمون بهريهدم      وبعدما اس وى عهد ا

 نرك يف االسالم. اُتعد  وظهرت بدعة القدرية اليت 

وكان  وا ظهورها يف الب رة ودمش   وو تظهر يف مكة وال املدي،دة؛ السيشدار   

 العلم.

وبد ظهرت يف  واخدر عهدد ال دحابة كدابن عبداا  وابدن عمدر  و سدس بدن          

رضو اهلل ع،هم   فانديد سكريهدم علدا تلدك البدعدة       مالك  وجابر بن عبداهلل  

 .(4)و لحابها

                                                           

  واسظدر  45 7/46  واحل؛دة يف بيدان ا ؛دة    174 7/170اسظر الس،ة لإلمام عبداهلل بن  محدد    (4)

 .4/711امع افسوار   ولو230 511و  1/576نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة 

 نشأة الدقضول بالدقمر
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وتكاد م ادر  هل الس،ة جتمع علا  ن  وا من تكلم بالقدر رجل مدن  هدل   

يعمددل بقددااًل ويقدداا لدد : =س،سددوي +  وبعضددهم يسددمي  =سيسددوي +     الب ددرة

 وبعضهم يسمي  =سوسن+.

 .(4)قوثم تلقفها ع،  معبد اجلهين  و خذ عن معبد هيالن الدمش

= و من س   يف القدر رجدل مدن   ×:  باا االمام افوزاعو  إمام  هل الشام

 هل العراف يقاا ل : =سوسن+ كان س راسيًا فأسلم  ثم ت، ر  فأخذ ع،  معبدد  

 .(7)اجلهين  و خذ هيالن عن معبد+

بدن  ا  وعمدرو  (3)وبعد معبد وهيالن ظهر رؤوا االعيزاا كوالل بدن ع داء  

                                                           

( هو هيالن بن مسلم الدمشقو  كان من البلهاء  ُت،سب إلي  فربة الهيالسية مدن القدريدة  بيدل:    4)

إس  تا  عن القوا يف القدر علا يد عمر بن عبدالعزيز  فلما مات عمر رجع إ  مذهبد   ف لبد  هشدام    

 با  كيسان بدمش . بن عبدامللك  و حضر افوزاعو مل،اظرت  فأفيا بقيل   فقيل علا

 . 6/370  وافعالم 3/333اسظر ميزان االعيداا 

  ونرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة 713  والشريعة لآلجري ص714 710( القدر للفريابو ص7)

 .1/260لاللكائو 

 هد.434هد  امليوفا س،ة 30هو والل بن ع اء الهزاا  املولود س،ة   (3)

حيا  ظهر مقاليد  يف امل،زلدة بدني امل،دزليني  وهدو مدن رؤوا       تيلمذ علا احلسن الب ري وو يفارب  

االعيزاا  وه،اك فربة من فرف املعيزلة ُت،سب إلي  ُيقاا هلا الواللية  ُيعد من  ئمة البلهاء واملديكلمني   

قدرت  علا الكالم  وسدهولة  ل ؛وكان يلثغ بالراء في؛علها عي،ًا  فكان يي؛،بها يف كالم  وال ُيف ن لذلك

  والفرف 5/2اسظر وفيات افعيان امل،زلة بني امل،زليني  واليوبة. من مملفات :  ل،اف املرجئة  و    لفاظ

 .4/437  ونذرات الذهب البن العماد احل،بلو 70بني الفرف ص
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، املقاالت وسشروها   كما سيأتو بيان هلللك ع،د احلدديث عدن     ف،قلوا هذ(4)عبيد

 القدرية  .

 إمنا هو سفو القدر. يف القدر يف بداية افمرواملق ود بالكالم 

  ويشهد علا هلللك مدا جداء   هذا هو املشهور من افبواا يف بداية القوا بالقدر

 يف لدحيح مسدلم  فقدد روي عدن    احلديث املشهور   حدديث جربيدل      يف ب ة

حييا بن معمدر بداا: =كدان  وا مدن بداا يف القددر معبدد اجلهدين  فاس لقدت  سدا           

حاجني  و معيمدرين فقل،دا: لدو لقي،دا  حددًا مدن       ومحيد بن عبدالرمحن احلمريي 

فوف  ل،دا عبدداهلل بدن     لحا  رسوا اهلل " فسأل،ا، عما يقوا همالء يف القدر  

:  حدسا عن ميي،   واآلخدر  عمر بن اخل ا  داخاًل املس؛د؛ فاكي،في   سا ولاحيب

ل افمر إلو  فقلت:  با عبدالرمحن إس  بد س ي ك عن مشال   فظ،،ت  ن لاحيب 

ندأسهم( و سهدم    هللكدر مدن  )و العلدم  (7)ويي َقفذدرون ظهر ب ب ل،ا ساا يقرؤون القرآن  

 .(3)يزعمون  ن ال بدر  و نَّ افمر    سف.... + احلديث

                                                           

هدد  تدويف    30سد،ة  هو  بو عثمان عمرو بن عبيدد بدن بدا  الب دري  مدو  بدين متديم  ولدد           (4)

حفظ ع،   ثم اعيزا جملس    ُيعد نيخ املعيزلدة يف ع در،  وكدان هللا    جالس احلسن الب ري وهد  411

  سدري  عدالم ال،دبالء    1/36اسظدر وفيدات افعيدان     زهد وتأل   وهو رئيس الفربة العمروية من املعيزلة.

5/401. 

. اسظر هريب احلديث فبو عبيد القاسم بن سالم ( ييقفرون العلم: يعين ي لبوس   ويييبعوس 7)

7/155 152. 

 (.3( مسلم )3)
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تددبني مددن كددالم  هلللددك اا بالقدددر  وببددلوهددذا يفيددد  ن معبدددًا هددو  وا مددن بدد

    و سوسن.افوزاعو  ن معبدًا  خذ، عن ال، راسو س،سوي    و سيسوي 

اسو الدذي  روبد يكون من ا يمل  ن  ساا الفكرة كان ع،د هللاك الرجدل ال، د  

لعدم ثقة ال،اا ب   فيلقاها ع،   ؛ولك،  و يسي ع  ن جياهر بهاتظاهر باالسالم  

 .(4)رت ع، يهنمعبد وسشرها  فا

 فهذا هو القوا افرجح يف سشأة القوا بالقدر.

 وه،اك بوالن آخران يف هذا الشأن:

و ن هلللك  ن  وا ما حدث القوا بالقدر باحل؛از ببل معبد اجلهين    حدهما:

وبع ملا احرتبت الكعبة ملا كان عبداهلل بن الزبري   رضو اهلل ع،هما   حم ورًا مبكة؛ 

 .(7)قدر اهلل   تعا    وباا  ساا: و ،رتف بقدر اهللفقاا  ساا: احرتبت ب

 ن  وا من سادى بالقدر يف الشام عمرو املق وص وكان عمرو  والقوا اآلخر:

هذا معلمًا ملعاوية الثاسو  وهو معاوية بن يزيد بن معاوية بدن  بدو سدفيان  فدأثر     

فة كدان عمدرو هدذا هدو     في  كثريًا  فاعي،   بوال  يف القدر  حيا إس  ملا تولذا اخلال

الذي  ثر في ؛ فاعيزهلدا حيدا مدات  ووثدب ب،دو  ميدة علدا عمدرو املق دوص           

 وبالوا:  ست  فسدت   ودف،و، حيًا.

                                                           

 .451( اسظر القضاء والقدر للمحمود ص4)

  وإكماا امل َعلم  442  والفرف بني الفرف للبهدادي ص437 4/472( اسظر االميان البن م،دة 7)

  وتاريخ املذاهب 353  واالميان البن تيمية ص4/6ومكمل االكماا  وهما نرحان ل حيح مسلم 

 .55  والقضاء والقدر للمحمود ص441 4/447االسالمية للشيخ حممد  بو زهرة 
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 وهذا القوا   كما يقوا د. عبددالرمحن ا مدود حفظد  اهلل  : =ضدعيف؛ فن    

معاوية بن يزيد كان رجاًل لاحلًا  وعمرو املق وص و  جد م َن هللكر ب دي  مدن   

 .(4)مرخني هري ابن العربي+امل

كثدرة   وهكذا سشأ القوا بالقدر  وضل بسبب  فرف نيا  وكان م،شدأ ضدالهلم  

 .عوراء تقديم العقل علا ال،قل  وال،ظر إ  ال، وص بعنياجلدا  و

؛ حيث سشأ يف آخر عهد هلو يف االثباتوكردَّة فعل للقدرية ال،فاة ظهر  ساا 

موا  نَّ العبد ليس ل  خيدار فيمدا يأخدذ  و يددع      بين  مية  بوام بالوا باجلرب  وزع

 هري ممثرة. ةوبعضهم يثبت للعبد بدر

  وتفدرع عدن هدذ،    (7)و وا من  ظهر هذا القوا الشد،يع: اجلهدم بدن لدفوان    

 .(3)البدعة  بواا ن،يعة  وضالا كبري

هذ، هو بددايات القدوا بالقددر  وببدل الددخوا يف تفالديل  بدواا الفدرف يف         

 :فاخلالف في  يدور حوا  مرينيد اخلالف يف القدر بإجياز  القدر حيسن ،د

لدم   ما ييعلد  بداهلل   تعدا    وهلللدك يف مراتدب القددر افربدع: الع         حدهما:

                                                           

  واسظر قي ر الدوا ململف  هريهوريوا املل و املعروف 455القضاء والقدر للمحمود ص (4)

 .444بابن العربي ص

( هو  بو حمرز اجلهم بن لفوان الراسيب من موالو بين راسب السمرب،دي ر ا اجلهمية وإلي  7)

القدر  كان لاحب جمادالت وقالمات. بيل  سلمة بن  حوز ُت،سب  ل  آراؤ، املعروفة يف ال فات و

 .7/433اسظر افعالم للزركلو  هد.733س،ة 

 .73اسظر القضاء والقدر د. عمر افنقر ص  (3)
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 هلل   تعا   . الس،ة والكيابة  واملشيئة  واخلل  اليت يثبيها  هل

وهل  ؟ال َووهل ل  بدرة َ  ؟ال َوهل ل  إرادة ومشيئة َ   بالعبد: ما ييعل :الثاسو

 ال؟ َوهو فاعل لفعل  حقيقة َ 

هلل إ  حد  ن بالوا بداجلرب وسفدو القددرة    وال وائف ما بني هاٍا يف إثبات القدر 

 واالرادة عن العبد  وُمفرَط يف القدر إ  حدِّ سفو بعض  عن اهلل  وإثبات  للعبد.

 .(4)و هل الس،ة وسط بني هاتني ال ائفيني

فبواا بع  الفدرف الديت    ي ِرد هللكٌرس اليالية  حيث وهذا ما سييبني يف املباحث 

 ضلت يف هذا البا .

 

                                                           

 .304اسظر القضاء والقدر للمحمود ص  (4)
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 املبحث الثاسو

 
 

  بن ع داء او تباع والل   وهيالن الدمشقو  هم  تباع معبد اجلهين :القدرية

 .همالء هم القدرية  ومن وافقهم  وعمر بن عبيد من املعيزلة

ضافوا القدر إ   سفسدهم    : =فسهم  ×   كما يقوا ابن بييبة  وا بدريةوا

وهريهم جيعل  ل    تعا    دون سفس   وُمدَّعو الشوء ل،فس   و  بدأن ي،سدب إليد     

 .(4)ممن جعل  لهري،+

  وليس ملشديئة اهلل   رادة والقدرةإن العبد مسيقل بعمل  يف اال :وبوهلم يف القدر

 . تعا    وبدرت  يف هلللك  ثر

  وإمندا العبداد هدم اخلدالقون هلدا       لوبدًة هلل إن  فعاا العبداد ليسدت ق  : ويقولون

 .ليست وابعة مبشيئة اهلل من العباد إن الذسو  الوابعة: ويقولون

 .(7)وبالوا: =حنن سفعل ما ال يريد اهلل   تعا    وسقدر علا ما ال يقدر+

وبدرتد     في؛حدون مشيئي  الشداملة   وهالتهم ي،كرون  ن يكون اهلل بد علمها

إن : فسهدم ندابهوا اجملدوا الدذين بدالوا     ؛ اوا جمدوا هدذ، افمدة   وهلذا   ال،افذة

 . وهو خال  الشر: الظلمة وإل    وهو خال  اخلري: ال،ور إل  : للكون إهلني

ولفهم و=وبد وردت  حاديث يف الس،ن وهريها عن ال،يب " يف هللم القدرية  

 بأسَّهم جموا هذ، افمة.

                                                           

 .23تأويل قيلف احلديث البن بييبة ص  (4)

 .23( تأويل قيلف احلديث ص7)

 قضول الدقمري  املعتزل  يف الدقمر
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ي ل إ  درجدة احلسدن  وبعضدها    ضها وهو وإن كاست ال ختلو من مقاا إال  ن بع

 .(4)يقوي بعضًا+

ومن هلللك ما جاء عن ابن عمر   رضو اهلل ع،هما    ن رسوا اهلل " بداا: =لكدل   

 مة جموا  وجموا هذ، افمة الذين يقولون: ال بدر  مدن مدات مد،هم فدال تشدهدوا      

ج،ازت   ومن مرض م،هم فال تعدودوهم  وهدم نديعة الددجاا  وحد  علدا اهلل  ن       

 .(7)+شرهم مع حي

" =إن اهلل ع،همدا   بداا: بداا رسدوا اهلل    وما جاء عن جابر بدن عبدداهلل   رضدو    

جمددوا هددذ، افمددة املكددذبون بأبدددار اهلل  إن مرضددوا فددال تعددودوهم  وإن مدداتوا فددال 

 .(3)تشهدوهم  وإن لقييموهم فال تسلموا عليهم+

دة مليئدة بدذلك    كما وردت آثار كدثرية مدن السدلف يف هللم القدريدة  وكيدب العقيد      

وم،ها كيا  القدر للفريابو؛ حيث ساف آثارًا كثرية يف هدذا ال ددد  م،هدا مدا  خرجد       

ما هال  حدد يف القددر إال وخدرج    بس،د، عن ابن عباا   رضو اهلل ع،هما    س  باا: =

 .(1)من االميان+

و خرج بس،د، عن  بو الزبري املكو  س  باا:= ك،ت  سا وطداووا س دوف بالبيدت     

فعددلت إليد      ر  ن معبدًا اجلهين تكلم يف القدر  وكدان  وا مدن تكلدم يف القددر    فذك

  علو  بداا  فاس درف،ا إ    ذ ْكفقاا ل  طاووا:  ست املفرتي علا اهلل  فقاا: إس  ُي

                                                           

 .460ر للمحمود ص( القضاء والقد4)

 (: =ضعيف+.4126(  وباا افلباسو يف ضعيف اجلامع )1517روا،  بو داود )  (7)

 (: =ضعيف+.1247(  وباا افلباسو يف ضعيف اجلامع )1240( روا،  بو داود )3)

 .427( كيا  القدر للفريابو ص1)
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عبداهلل بن عباا  فذكر هلللك ل   فقداا ابدن عبداا:  روسدو مد،هم إسسداسًا  فدواهلل ال        

 .(4)  فارب  حيا  دف ع،ق +ُتروسي  إال جعلت يدي يف ر س  فال

وروى بس،د، عن  رطاة بن امل،ذر باا: =اعت  س  ُيقاا: ما فيشت بددريًا إال  

 .(7)ت  مل ومًا حبمق +وجد

فزعمدوا  ن العبداد  لقدون      بل ندركاء يف خلقد     والقدرية جعلوا هلل نريكًا

 . فعاهلم

وجدل   عدن الشدر       سهم  رادوا ت،زي  اهلل   عز وم،شأ ضالا همالء يف البداية

عددن اهلل بددوهلم: إن العبدداد هددم اخلددالقون   القبيحددَة ورتبددوا علددا سفدديهم اففعدداا 

 .ففعاهلم؛ فوبعوا يف سفو القدر

 وبد اسيدلوا علا مذهبهم اسيدالاًل  عور ببع  اآليات  ومن هلللك ما يلو:

:   تعدا   قولد  باآليات الدالدة علدا إثبدات املشديئة للعبداد: ك      اسيدالهلم  4

م َن ن اء  َفْلُيَمم َن ف:  وبول   73:سورة اليكوير[ ل م َن ن اء  م َ،ك َم َ َن ي َسي ق يم  

 . 71:سورة الكهف[ و م َن ن اء  َفْلي ْكف َر

 .32:سورة املدثر[ ل م َن ن اء  م َ،ك َم َ َن ي ي َقدَّم  َ َو ي ي َأخَّر وبول    عز وجل  :  

ات املشديئة للعبداد  فقدالوا: لدو و تكدن      علدا إثبد  وهريها مدن اآليدات الدالدة    

  فعاهلم ملا عل  مشيئيهم عليها.

واسيدلوا باآليدات الديت تدبني  ن العبداد هدم الدذين يمم،دون ويكفدرون            7

                                                           

 .705 706(   كيا  القدر ص4)

 .700(    كيا  القدر ص7)
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و م ددا م ، ددع  ال،َّدداا  َ َن ُيَمم ُ،ددوا ِإهلَل كمددا يف بولدد    تعددا   : وي يعددون ويع ددون  

َكَيدف  ت ْكف دُرون  ب اللذد          تعدا   :    وبولد 11:سورة االسراء [ج اء ُهَم اْلُهد ى

و م داهلل ا ع َلدَيِهَم َلدَو      وبول    تعا   : 73:سورة البقرة[ و ك ،ُيَم َ َمو اتًا َفَأَحي اك َم

ل دم  ت ْلب ُسدون      وبولد    تعدا   :   31:سورة ال،سداء  [آم ُ،وا ب اللذ   و اْلي َوِم اآلخ ِر

 .24:سورة آا عمران [ون  اْلح  َّ و َ َسُيَم ت َعَلُمون اْلح  َّ ب اْلب اط ِل و ت ْكُيُم

بالوا: كيف يكون اهلل خالقًا ففعاا العباد مع  ن هدذ، اآليدات تد،ص علدا  سهدم      

 ؟ويلبسون احل  بالباطل  ويكفرون  هم الذين يمم،ون

 وفعل الكفر.  ترك االميان علاوهللمهم   فلو و تكن  فعاهلم حقيقة ملا عاتبهم

ج دز اًء ب م دا َكداُسوا    اسيدلوا علا آيات اجلزاء كما يف بول    تعدا   :     وكذلك3

[ ج دز اًء ب م دا َكداُسوا ي ْكس دُبون       وبولد    تعدا   :   42:سورة السد؛دة  [ي َعم ل ون 

 .37:سورة اليوبة

بالوا: ولو و يكن العباد هم العاملني واخلالقني ففعاهلم  وال اسعني هلا لكدان  

   وكان اجلزاء علا ما  لق  في،ا ضعيفًا.بًاهذا الكالم كذ

سدورة   [ُلدَ،ع  اللذد   الذدذ ي َ َتَقدن  ك دلَّ ن دَوءَ         واسيدلوا مبثل بول    تعا   :1

 .33:ال،مل

كلها ميق،ة  واالتقان ييضمن  فعال    ن ووج  اسيدالهلم  ن اهلل بني يف هذ، اآلية

  عداا العبداد مدا يشديمل علدا اليهدود      مجيعًا  ومعلوٌم  ن يف  ف   واحلسن االحكام 

واليم؛س  وليس نوء من هلللك ميق،دًا؛ فدال جيدوز  ن يكدون اهلل خالقدًا        والي، ر
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 .(4)هلا

:=اتفد   هدل العددا علدا  ن     (7)ومن  بواهلم يف هذا بوا عبداجلبار اهلمذاسو

 وبعدودهم حادثدٌة مدن جهديهم  و ن اهلل      وبيدامهم   ت درفهم  َن فعاا العبداد م د  

وال ُمحددث  سدواهم  و ن مدن      عزَّ    بدرهم علا هلللك  وال فاعل هلا  جلَّ و

 .(3)باا: إن اهلل   سبحاس    خالقها وحمدثها فقد عظم خ م،+

ين فعل اهلل   تعا    الذي هو القددرة بف،داء   ْف=جيوز  ن ُيواالسسان ع،د املعيزلة 

 .(1)+ا ل وجيوز  ن يب ل فعل الهري للسكون بيحريك  احلياة بأن يقيل سفس 

هددذا هددو خاللددة مددذهب املعيزلددة مددع مالحظددة  سهددم  يلفددون يف بعدد        

 هو ما  مجعوا علي . ر ك ما هلُل اليف يالت حوا القدر  ولكنَّ

   وب   دِر ال،ظدرِ  واليعدارض   كالمهم  و بواهلم جيد من الي،داب  وامليأمل يف 

 .(6)الكثري الشوء 

                                                           

  وإيقداظ الفكددرة  357 366لدوا اخلمسدة للقاضدو عبدداجلبار اهلمدذاسو ص     اسظدر ندرَ اف   (4)

 .314 332  والقضاء والقدر للمحمود 316 322ملراجعة الف رة لل ،عاسو ص

هو  بو احلسن عبداجلبار بن  محد بن اخلليل بن عبداهلل اهلمذاسو افسد  بادي  القاضو  ولد   (7)

كان  نعريًا ثم اسيقل إ  االعيدزاا  وهدو آخدر علمداء     هد  146هد علا افرجح  وتويف س،ة370س،ة 

املعيزلة الكبار الذي دافعوا ع،هم و لفوا الكيب امل ولة م،ها: نرَ افلوا اخلمسة  واملهدين يف  بدوا    

 .1/12اسظر افعالم للزركلو  اليوحيد والعدا.

 .7/310( املهين يف  بوا  اليوحيد والعدا لعبداجلبار اهلمذاسو 3)

 .3/733هين يف  بوا  اليوحيد والعدا ( امل1)

 .303 302( اسظر القضاء والقدر للمحمود 6)
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ديث عدن مدرتبيت اخللد     هذا وبد مر ب،دا ندوء مدن الدرد علدا هلللدك ع،دد احلد        

واملشيئة  وع،د احلديث عن خل   فعاا العبداد  وع،دد احلدديث عدن  ن االميدان      

بالقدر ال ي،دايف  ن يكدون للعبدد مشديئة يف  فعالد  االخيياريدة  وع،دد خلد  الشدر          

واحلكمة م،   وع،د احلديث عن احلكمة من خل  املعالدو وتقدديرها  ويكفدو    

سدددورة [ و اللذدددُ  خ َلَقك دددَم و م دددا ت َعم ل دددون  يف الدددرد علددديهم بولددد    تعدددا   :

 . 15:ال افات

فأفعاا العباد خل  هلل  وكسب للعباد؛ فهو من اهلل خلقدًا وإجيدادًا  وهدو مدن     

 .(4)العباد فعاًل وكسبًا

هذا وسيأتو   إن ناء اهلل   مزيدد بيدان لدب الن مدذهب القدريدة ع،دد م،ابشدة        

 الف ل الرابع.بوهلم و دليهم يف املبحث الثاسو من 

 

                                                           

  ورسالة الس؛زي إ   هل زبيد يف الرد علا مدن  32( اسظر املخيار يف  لوا الس،ة البن الب،ا ص4)

  337 سكر احلرف وال دوت  لإلمدام  بدو ال، در عبدداهلل بدن سدعيد بدن حدامت الدوائلو السد؛زي ص           

  وبهيدة املرتداد البدن تيميدة     73 41 معرفة عقائد  هل افديان فبو الفضدل السكسدكو ص  والربهان يف

  3/763  واسظر جمموع الفيداوى  134و 421و 4/412  واالسيقامة 401 7/405  ال فدية 754

  ورسددائل يف العقيدددة 730 771  ونددرَ الواسدد ية للددهراا ص 434واليعريفددات لل؛رجدداسو ص

  واملعيزلدة بدني القدديم واحلدديث  مدد العبددة        703 464خلمسدة ص   واملعيزلة و لوهلم ا10ص

  وقي در اليحفدة االثدين عشدرية     43 42  واسظر إ  الددرر البهيدة ص  61 62وطارف عبداحلليم ص

 .  705 701  والقضاء والقدر يف ضوء الكيا  والس،ة ص10ص
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 املبحث الثالث

 
 

هدم الدذين هلدوا يف إثبدات القددر  حيدا  سكدروا  ن يكدون           و اجملربة: اجلربية

للعباد بدرة   و إرادة   و اخييار؛ فريون  ن العباد جمبدورون علدا  فعداهلم  و ن    

العبد كالريشة يف مهب الريح  وإمنا ت،سب إليد  اففعداا جمدازًا  فيقداا: لدلا       

وبيل  وسرف كما يقاا: طلعت الشمس  وجرت الريح؛ فأسكروا بدرة ولام  

العباد  واخييارهم  واتهمدوا ربهدم بدالظلم  وتكليدف العبداد مبدا ال بددرة هلدم         

بالعبدث  و ب لدوا احلكمدة     ،علي   وجمازاتهم علا ما ليس من فعلدهم  واتهمدو  

 .(4)من افمر وال،هو

ي ري علمًا عليها فربة اجلهمية    حيا كادو هم الفرف اليت محلت لواء اجلرب

الدذي   (7)بن درهدم ا تباع اجلهم بن لفوان الذي اسيقا تعاليم  من  سياهلل، اجلعد 

                                                           

  والربهدان يف  30ة ص  واالخيالف يف اللفظ البن بييب730( اسظر نرَ الواس ية للهراا ص4)

  وجمموع الفياوى 455  وال،بوات البن تيمية ص13 17ص للسكسكو احل،بلو عقائد افديانمعرفة 

 مجع الشديخ عبددالرمحن بدن باسدم      والدرر الس،ية4/377  ونرَ سوسية ابن القيم للهراا 3/765

الم عقيدة وندريعة    واالس407  وامل،يقا من فرائد الفوائد للشيخ حممد بن عثيمني ص361 4/363

 .61 63للشيخ حممود نليوت ص

هو اجلعد بن درهم من املوالو  لل  من خراسان   خذ بدعي  عن بيان بن اعان و خذ بيدان    (7)

عن طالوت بن  خت لبيد بن  ع م زوج اب،ي   و خذ، لبيد عن  ع م الساحر الدذي سدحر الد،يب "    

 و ييخذ إبراهيم خليال وو يكلم موسدا تكليمدا    عن يهودي باليمن  واجلعُد مبيدع ضاا زعم  ن اهلل

 .7/441هد. اسظر افعالم 443فق يل يف هلللك بالعراف يوم ال،حر بيل  خالد القسري حنو س،ة 

 قضول اجلربي  يف الدقمر
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 كان يقوا باجلرب.

 .(4)عن تلميذ، اجلهم رنيهولكن هلللك ا

عددن  (7)وبدد سقلدت كيدب املقداالت  بدواا اجلهدم يف القددر  فيقدوا البهددادي         

  . تعا  هري اهلل  حد فاجلهم: =وباا: ال فعل  وال عمل 

وإمنا ت،سب افعماا إ  املخلوبني علا اجملداز كمدا يقداا: طلعدت الشدمس       

 .(3)فاعلني   و مسي يعني ملا ُول فيا ب + اودارت الرحا من هري  ن يكوس

عن اجلهم: =وم،ها بول  يف القدرة احلادثة: إن االسسدان   (1)سياسوويقوا الشهر

سي اعة  وإمنا هو جمبدور يف  فعالد  ال بددرة    ال يقدر علا نوء  وال يولف باال

 ل   وال إرادة  وال اخييار.

  اففعاا فيد  علدا حسدب مدا  لد  يف سدائر اجلمداد          تعا  وإمنا  ل  اهلل  

وت،سب إلي  اففعاا جمازًا كما ت،سب إ  اجلمادات  كما يقاا:  مثرت الشد؛رة   

                                                           
 .306 307و 703 707( اسظر القضاء والقدر للمحمود ص4)

افديب  كدان   هو افسياهلل  بو م، ور عبدالقاهر بن حممد البهدادي الفقي  الشافعو افلولو   (7)

ًا فد ماهرًا يف ف،ون عديدة خ ولًا علم احلسا ؛ فإن كان ميق،ًا لد   ولد  فيد  تواليدف سافعدة  وكدان عار      

هدد  مبدي،دة إسدفرايني وُدفدن إ  جاسدب نديخ   بدو        171بالفرائ   وال،حو  ول   ندعار  تدويف سد،ة    

 .3/703إسحاف االسفراييين. اسظر وفيات افعيان 

 .744ص( الفرف بني الفرف 3)

(  هو  بو فيح حممد بن  بو القاسم عبدالكريم بن  بو بكر  محد الشهرسياسو  ولد بشهرسديان   1)

 هد.613هد  وتويف س،ة 151تيلمذ علا  بو س ر القشريي  و بو القاسم افس اري  ولد س،ة 

 .431 7/433. افعالم 70/735اسظر سري  عالم ال،بالء 
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وتهيمدت السدماء    وجرى املاء  و،رك الش؛ر  وطلعت الشدمس  وهربدت    

 و م رت  واهيزت افرض  و سبيت إ  هري هلللك.

 والثوا  والعقا  جرب كما  ن اففعاا كلها جرب.

 .(4)+ًاجربكان  باا: وإهللا  ثبت اجلرب فاليكليف   يضًا  

هذا هو مذهب اجلهم  وواضح ما يف مذهب  من جرب خالص جيعل االسسان يف 

 َ. عماا كوربة الش؛ر اليت ،ركها الريا

يف املقاالت يذكر ر ي اجلهم يف القددر لكدن مدع     (7)لكن مع هذا فإن افنعري

                                                           

 .4/32 للشهرسياسو ( امللل وال،حل4)

هو علو بن إااعيل بن إسحاف بن ساو بن إااعيل بن عبداهلل بن موسا بدن بدالا ابدن  بدو       (7)

هدد   750وبد انيهر بأبو احلسن افنعري  ولد سد،ة  ÷ بردة بن  بو موسا افنعري ال حابو اجلليل 

نداعرة لك،د  يف   وكان علا مذهب املعيزلة ثم ترك   ورد علا املعيزلة فاسيشر مذهب   وُسسب إلي  مذهب اف

املرحلة افخرية من حيات  ملا بلغ افربعني رجع إ  القوا احل  وإن كان بد بقو في  آثار من مذهب املعيزلة  

 هد علا  رجح افبواا  ل  كيب م،ها: االباسة عن  لوا الدياسة.330تويف س،ة 

لدا مدا كدان لد  مدن      حمل ث،اء العلماء علي   خ ولدًا علمداء افنداعرة  وتركدز ث،داؤهم ع     × وكان 

 سسب  وما بام ب  من الرد علا املعيزلة  واملالحدة وهريهم  وما كان علي  من الذكاء والعلم.

=وفبو احلسن هللكاء مفرط وتبحر يف العلم  ولد   ندياء حسد،ة  وت داسيف     ×: ويقوا ع،  الذهيب 

 مجة  تقضو ل  بسعة العلم+

واليف يف افلوا يذكر فيها بواعد مذهب السدلف يف  ويقوا ع،     يضًا  : =ر يت فبو احلسن  ربعة ت

 ال فات  وباا فيها: ُتم ر  كما جاءت  ثم باا: وبذلك  بوا وب   دين  وال ُتم وَّا+

  وموبف 6/51  وافعالم 3/312  وطبقات الشافعية للسبكو 32 46/35اسظر سري  عالم ال،بالء 

 .131 4/371ابن تيمية من افناعرة د.عبدالرمحن ا مود 
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 سياسو.ف يسري عما هللكر، البهدادي والشهراخيال

يقوا افندعري عدن اجلهدم بأسد  زعدم = سد  ال فعدل فحدد يف احلقيقدة إال اهلل          

 وحد،  و س  هو الفاعل  و ن ال،اا إمنا ت،سب إليهم  فعاهلم علا سبيل اجملاز.

 كما يقاا: ،ركت الش؛رة  ودار الفلك  وزالت الشمس.

  إال  سد  خلد  لإلسسدان     سدبحاس   وإمنا فعل هلللك بالش؛ر  والفلك والشمس  

بوة كان بها الفعل  وخل  ل  إرادة للفعل  واخييارًا ل  م،فردًا بذلك كما خل  ل  

 .(4)طواًل كان ب  طوياًل  ولوسًا كان ب  ميلوسًا+

 همية اجلربية ومن وافقهم.هذا هو مذهب اجل

 :(7)وبالعقل  و همها  وبد اسيدلوا بليات من القرآن الكريم

هلل ل ك َم مثل بول   تعا  :    اآليات اليت تدا علا  ن اهلل خال  كل نوء: 4

 [يدلٌ اللذُ  ر ب ك َم ال ِإَل   ِإالذ ُهو  خ ال ُ  ك لِّ ن دَوَء َفاَعُبدُدوُ، و ُهدو  ع َلدا ك دلِّ ن دَوَء و ك       

 .407:سورة افسعام

سدورة  [اللذُ  خ ال ُ  ك دلِّ ن دَوَء و ُهدو  ع َلدا ك دلِّ ن دَوَء و ك يدلٌ       وبول   تعا  :  

 .57:الزمر

ي ا َ ي ه دا ال،َّداُا اهلَلك دُروا س َعم دَة اللذد   ع َلدَيك َم ه دَل م دَن خ دال ٍ  َهَيدُر اللذد              وبول :  

                                                           

   د. عبددالرمحن واسظدر القضداء والقددر     4/333( مقاالت االسدالميني فبدو احلسدن افندعري     4)

 .301 303 مود صا

 .334 373( اسظر القضاء والقدر للمحمود ص7)
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 .3:سورة فاطر [ِض ال ِإَل   ِإالذ ُهو  َفَأسَّا ُتَمَفك ون ي َرُزب ك َم م َن السَّم اء  و اَفَر

  و س  ال خال  إال هدو  و فعداا   فهذ، اآليات تدا علا  ن اهلل خال  كل نوء

لعباد نوء؛ فاهلل خالقها وحد،  ومن ثم فال بدرة  وال إرادة للعباد يف  فعاهلم؛ ا

 .(4)فهم جمبورون هري قيارين

شيئة هلل وحد،  و س  ال مشيئة لإلسسان إال ،ت مشيئة   اآليات اليت تثبت امل7

و ر ب َك ي َخل ُ  م ا ي ش اُء و ي َخي اُر م ا َكان  َلُهَم اْلخ ي در ة  ُسدَبح ان    كقول   تعا  :   :اهلل

 .53سورة الق ص: [اللذ   و ت ع اَلا ع مَّا ُيَشِرك ون 

 [ش اء  اللذُ  ِإنَّ اللذد   َكدان  ع ل يمدًا ح ك يمداً    و م ا ت ش اُءون  ِإالذ َ َن ي وبول   تعا  :  

 .30:سورة االسسان

سدورة   [و م دا ت ش داُءون  ِإالذ َ َن ي ش داء  اللذدُ  ر    اْلع داَلم ني      وبول   عز وجدل :   

 .71:اليكوير

َعَلُم ُجُ،دود   َكذ ل َك ُيض ل  اللذُ  م َن ي ش اُء و ي َهد ي م َن ي ش اُء و م ا ي وبول   تعا  :  

 .34:سورة املدثر [ر بَِّك ِإالذ ُهو 

وهريها من اآليات يف هدذا السدياف؛ فهدم يدرون  ن االسسدان إهللا كدان مسدلو         

فهددو اخلددال  فعمدداا  االرادة  واهلل هددو الددذي يشدداء ويريددد  ويهدددي ويضددل   

 .(7)وال خل   وال مشيئة  العباد  وهم جمبورون ال إرادة هلم

                                                           

 .373اسظر القضاء والقدر للمحمود ص (4)

 330اسظر القضاء والقدر للمحمود ص (7)
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كقول   تعا  :  :يات اليت ت،فو الفعل عن العبد  وتثبي  هلل  ويسيدلون باآل3

 [.و م ا ر م َيت  ِإهلَل ر م َيت  و َلك نَّ اللذ   ر م ا 

ِإَن ُت  َبُهَم ح س ، ٌة ي ق ول وا ه ذ ،  م َن ع َ،د  اللذ   و ِإَن ُت  دَبُهَم   :   عز وجل وبول   

َل ك لٌّ م دَن ع َ،دد  اللذد   َفم داِا ه دُمالء  اْلَقدَوِم ال ي َكداُدون         س يِّئ ٌة ي ق ول وا ه ذ ،  م َن ع َ،د َك ب 

 .23:سورة ال،ساء [ي ْفَقُهون  ح د يثًا

 االسسددان ال إرادة لدد   نَّ يف سددص   ع،دددهم فهددذ، اآليددات ومددا جددرى جمراهددا  

 .(4)وال فعل

بدداد  و راد  زاًل وجددود  فعدداا الع م ل ددإن اهلل ع   واسدديدلوا بالعقددل فقددالوا: 1

وتعلقت بدرت  بوجودها فيما ال يزاا؛ فما وبع من  فعداا العبداد فهدو بقضداء اهلل     

 .(7)وبدرت   والعباد جمبورون عليها

                                                           

 .111اسظر نرَ ال حاوية ص  (4)

سظر يف  دلة اجلربية كيا  رد علا اجملربة القدرية لإلمدام حييدا بدن احلسدني =مدن  ئمدة الزيديدة        ا  (7)

وما بعدها من اجلزء الثاسو ضمن رسائل العدا واليوحيد ،قيد  حممدد عمدارة      31هد+ ص713 716

 .334 773  واسظر القضاء والقدر للمحمود ص4/13واسظر مذاهب االسالميني لعبدالرمحن بدوي 
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 الرابعاملبحث 

 (4)الصضوفي  يف الدقمرغالة قضول 
 

=ممن يزعمون الرتبو يف  خ ولًا هلوا يف اجلرب ال وفية وخ ولًا هالتهم

لربوبيدة الشداملة  فدريون كدل مدا ي ددر مدن        مقام الشهود للحقيقة الكوسية  وا

العبد من ظلم  وكفر  وفسوف هو طاعة حمضة؛ فسها إمنا جتري وف  مدا بضدا،   

اهلل وبدر،  وكل ما بضا، وبدَّر، فهو حمبو  لدي   مرضدو ع،د ؛ فدإهللا كدان بدد      

خالف  مر الشرع بارتكاب  هذ، ا ظدورات فقدد  طداع إرادة اهلل وس فذدذ  مشديئي        

اع اهلل وبضاء ، وبدر ، هو كمن  طاع  يف  مر، وسهي  كالهما بد بدام حبد    فمن  ط

 . (7)العبودية هلل+

                                                           

( ال وفية: من حيث  لل ال،سبة ُمَخي لدف فيهدا علدا  بدواا؛ فقيدل: سسدبة إ  ال دفاء   و إ         4)

الُ فذة   و إ  الُ وفاسة وهو بهلة لهرية ُسسبوا إليها لزهدهم  وبيل: سسدبة إ  رجدل يسدما لدوفة      

ا بارتفداع  وبيل: من سوفيا وهو احلكمة بلهة اليوسان  وبيل: سسدبة إ  ال دف؛ فسهدم يف ال دف افو    

 هممهم  ورجَّح نيخ االسالم ابن تيمية وهري،  سها سسبة إ  ال وف؛ لزهدهم ولبسهم ال وف.

 ما تعريف الي وف يف االل الَ فقد اخيلف في  اخيالفًا كثريًا  فقيدل: االعدراض عدن االعدرتاض      

 ياا مما يف  يدي اخلالئ .وبيل: هو لفاء املعاملة مع اهلل  وبيل: افخذ باحلقائ   والكالم بالدبائ   واال

وباجلملة فال وفية كاست بداية للزهد ثم ت ورت ولارت مذاهب نيَّا وطرائ  بددا م،ها ما يقدر   

  وجممدوع  50 61من الس،ة وم،ها ما ي َبُعد  بل م،ها ما ي ل حدَّ الزسدبة. اسظر تعريفدات اجلرجداسو ص  

 وكيل.  و=هذ، هو ال وفية+ للشيخ عبدالرمحن ال44/5الفياوى 

 (. 4/327( نرَ ال،وسية للهراا )7)
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فال لوم  وال تثريب  بل الكل م يع بفعل  الرادة ربِّ   ف دححوا   مَّث  َن=وم  

  كمدا  (4)بذلك إميان فرعون وعبدة الع؛دل  واليهدود  وال، دارى  واجملدوا+    

 قول : ال ويف ب (7)لرَ بذلك ابن عربو

 ل     ت قبُ نليال ا ُ نالف صال ح    

 

 إجن مل  نالالالال    الالالالج إ     الالالال   ن الالالالي 

يف صالالال رٍا   ل الالال  صالالال ر ق الالال  قالالال بت   الالال

 

 لفابالالالال  ي فافعالالالاله لأالالالال شن ا  الالالالفٌ   

 ابيالالالالالالالٌت ألاثالالالالالالال ن ا  بالالالالالالالة  طالالالالالالال ئفٍ  

 

 اُلالالالالالال نح تالالالالالال رنٍا اسِالالالالالالحفم قالالالالالالفان  

 ُ  الالالال  بالالالالال    ناالالالالال   ُ يفالالالالاله ت ُيالالالالالت  

 

 (3)ر  ئبالال  ف االال    الالج اإميالال  ي  

   وهو من  هل وحدة الوجود: (1)عبدالكريم اجليلووكقوا  

 اُ  ات   بي حيالث ُ ال اج ن ال     

 

 اسالالال لي عالالال  حنالالال  نابيالالال  ت الالال   م    

 ف الالالالال رن  تفن الالالالالي   نملبالالالالال ُ  رن  الالالالال     

 

 اُ الالالالالالي طالالالالالال رن    نلن الالالالالال ئس رنتالالالالالالكم   

                                                            

 . 61 63ص  مد العبدة  وطارف عبداحلليم ( املعيزلة بني القديم واحلديث4)

  ل  كيا  الفيوحدات املكيدة   533 650هو حممد بن علو بن حممد بن عربو ال ائو افسدلسو   (7)

: =في   نياء كدثرية ظاهرهدا كفدر    يف حنو عشرين جملدًا  ول  كيا  ف وص احلكم الذي باا ع،  ابن كثري

لد  ت داسيف كدثرية  ولد  ندعر  وكدالم طويدل علدا طريد  الي دوف. اسظدر البدايدة وال،هايدة              لريح+. 

43/452. 

  وال وفية يف سظر االسدالم  21( رسائل وفياوى يف هللم ابن عربو ال ويف د. موسا الدويش ص3)

  واسظدر كيدا    443و ظهدري ص   ودراسات يف الي دوف الحسدان إهلد   123لسميح عاطف الزين ص

  والشعر ال ويف إ  م لع القرن الياسع لله؛رة 11 17سظرات يف معيقد ابن عربو د. كماا عيسا ص

 . 427د. حممد بن حسني ص

هد. اسظر هدذ، هدو ال دوفية    330هو عبدالكريم بن إبراهيم اجليلو  و اجليالسو  تويف حنو س،ة   (1)

 .13للشيخ عبدالرمحن الوكيل ص
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 إجن   الالالتم   حنالالال  نلشالالالف  ة ع صالالالي   

 

 (4)فالالالع ي   ع الالال  نا ي الالالة طالالال ئكم   

 وكما باا  حدهم:   

 سالالالالال   ت  قالالالالال    الالالالال رخل   ُصالالالالالبحت

 

 سالالالالالالالالج ف   الالالالالالالالي   الالالالالالالال  ط عالالالالالالالال تم 

وهذا املذهب من  خبث املذاهب  وال ُيش ك بكفر  لحاب   بل هو من  بدبح   

  سواع الكفر. 

باا نيخ االسالم: =فإن مدن احديج بالقددر  وندهود الربوبيدة العامدة جلميدع        

هددل املخلوبددات  وو يفددرف بددني املددأمور  وا ظددور  واملددمم،ني  والكفددار  و  

ال اعة  و هل املع ية   و يدممن بأحدد مدن الرسدل  وال بشدوء مدن الكيدب         

وكان ع،د، إبليس وآدم سواء  وسوَ وبومد  سدواء  وفرعدون وموسدا سدواء       

 .(7)والسابقون افولون وكفار مكة سواء+

 

                                                           

 . 15هذ، هو ال وفية  عبدالرمحن الوكيل ص( 4)

 . 3/400جمموع الفياوى  (7)
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 امساملبحث اخل

 
 

  خددال   فعدداا العبدداد  عددز وجددل يددرى مجهددور افندداعرة وميددأخروهم  ن اهلل  

ثبيون مرتبيت املشيئة واخلل   ولك،هم يقولون: =إن  فعاا العباد االخييارية وابعة في

بقدرة اهلل  تعا   وحدها  وليس لقددرتهم تدأثري فيهدا  بدل اهلل  سدبحاس    جدرى       

عادت  بأن يوجد يف العبد بدرة واخييارًا؛ فدإهللا و يكدن ه،داك مداسع  وجدد فيد  فعلد         

 لفعل قلوبًا هلل إبداعًا وإحداثًا  ومكسوبًا للعبد.املقدور مقارسًا هلما؛ فيكون ا

واملراد بكسب  إيا،: مقارسي  لقدرت  وإرادت  من هدري  ن يكدون ه،داك مدن تدأثري  و      

 .(4)مدخل يف وجود، سوى كوس  حماًل ل +

   يرون  ن  فعاا العباد كلها قلوبة هلل  تعا   وهو كسب للعباد. إهللًا فهم  

 ا  والعقا   وال تأثري لقدرة العبد يف الفعل.وعلا هلللك يرتتب الثو

وهددذا بددوا مجهددور افندداعرة  وهددو القددوا الددذي ندد،ع بسددبب  املعيزلددة علددا   

افناعرة؛ فسهم ملا و يثبيوا للعبد بدرة ممثرة و يكوسدوا بعيددين مدن بدوا اجلربيدة      

  وهو بف؛اءوا ب،ظرية الكساجلهمية؛ فهم  رادوا  ن يوفقوا بني اجلربية والقدرية؛ 

 .(7)يف ملهلا جربية خال ة؛ فسها  كما مر  ت،فو  ي بدرة للعبد  و تأثري

  ب،ظرية الكسب اليت  ب،اءًا علا مقاليهم تلك وهلذا انيهر املذهب افنعري  

                                                           

 .732نرَ املوابف للزجناسو ص  (4)

  والروضة البهية يف ما بني افناعرة واملاتريدية فبو عذبة 7/74( اسظر الروض الباسم البن الوزير 7)

  والدرد  345 344ود ص  والقضداء والقددر د.عبددالرمحن ا مد    717 4/714  ولوامع افسوار 17ص

 .403 403افثري املفيد علا البي؛وري ص

 قضول األشاعرة يف الدقمر
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 ؟لارت علمًا عليهم  فما مع،ا الكسب ع،دهم

 للكسب ع،دهم تعريفات  همها:

 .(4)د القادر ب    س  ما يقع ب  املقدور من هري لحة اسفرا4

 .(7)   س  ما يقع ب  املقدور يف حمل بدرت 7

 .(3)   س  ما وجد بالقادر  ول  علي  بدرة حمدثة3

  رجدل   ويضر  بعضهم للكسب مثاًل =يف احل؛ر الكبري بدد يع؛دز عدن محلد     

ويقدر آخر علا محلد  م،فدردًا بد   إهللا اجيمعدا مجيعدًا علدا محلد  كدان ح دوا          

 رج  ضعفهما بذلك من كوس  حاماًل.احلمل بأبواهما  وال خ

كذلك العبد ال يقدر علا االسفراد بفعل   ولو  راد اهلل االسفدراد بإحدداث مدا هدو     

فوجدود، علدا احلقيقدة بقددرة اهلل  تعدا         ؛مقدور، د ج ُوكسب للعبد بدر علي   و 

ن وجددد الفعددل بقدددرة اهلل إمددن كوسدد  فدداعاًل  و سددُبي ْكامل    مددع هلللددك  وال  ددرج 

 .(1)تعا  + 

مر   ويبقا اخلدالف بيد،هم وبدني    وهكذا تموا هذ، ال،ظرية جربية خال ة  كما 

 .قيهم  كثر هموضًايبل طر ًالفظي ًااجلربية خالف

 ما حقيقيها ال،ظرية الفلسفية فقد ع؛ز افناعرة عن فهمها فضداًل عدن إفهامهدا    

 هريهم  وهلذا بيل:

  الالالالالالالال    الالالالالالالال ل اش ح ي الالالالالالالالة   الالالالالالالال    

 

   نألفيالالالالالالالالالالالال اس   لالالالالالالالالالالالالة تالالالالالالالالالالالال    إ 

 
                                                           

 .44( االسسان هل هو مسري  م قري د. فماد عقلو ص4)

 .741( نرَ جوهرة اليوحيد للباجوري ص7)

 .473( املعيمد يف  لوا الدين فبو يعلا احل،بلو ص3)

 .343  واسظر القضاء والقدر للمحمود ص431 433(  لوا الدين للبهدادي ص1)
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 نلنبالالال  ع الالال  نألشالالال ف  اناالالال ل ع الالالال 

 

 (4) اظ الالالالالالالالالالال  نلبيشالالالالالاي اط الالالالالفا نل يف   

 
                                                           

( املق ود بالكسب بد مر  وبول : =احلاا ع،د البهشمو+: البهشمو هو  بو هاندم عبدالسدالم بدن    4)

 هد.372حممد اجلبائو رئيس معيزلة الب رة بعد  بي  تويف س،ة 

ال،سبة بني ال فة واملولوف  فيقولون: العال م لفة  والعال مية سسبة  واملق ود باحلاا  و افحواا هو:

 ملولوف  وهو ع،دهم مع،ا زائد علا العلم  ومثل  القادرية والفاعلية وهريها.بني ال فة وا

 ويقولون: إسها ال موجودة بذاتها  وال معدومة  بل هو واس ة بي،هما.

وبعبارة  خرى هو ال فات املع،وية اليت اسفرد بإثباتها  بدو هاندم دون سدائر املعيزلدة مدع سفيد  ل دفات        

 والقدرة واالرادة  ثم ُيثبت كوس  عاملًا وبادرًا وُمريدًا.املعاسو   ي  س  ي،فو العلم 

 وهذ، =الكوك،ة+ هو افحواا.

وهذا القوا باطل  وال فرف بني العلم والعاملية والقددرة والقادريدة  وتفسدري، لألحدواا ممي،دع؛ فهدو ال       

ر الفدرف بدني الفدرف    وجود هلا إال يف افهللهان ال افعيان؛ لذلك يقاا: من ا االت  حدواا  بدو هاندم. اسظد    

 والعقل وال،قل ع،د ابن رندد  د.حممدد  مدان    26  واملعيزلة و لوهلم اخلمسة د.عواد املعي  ص416ص

 .714  واليوضيحات افثرية علا منت الرسالة اليدمرية لفخر الدين ا يسو ص67ص

ام او بهذا فس  كدان يد،ظم   ام هو إبراهيم بن سيار بن هاسئ املعروف بال،ظظذال،َّ ام:ظذوبول : وطفرة ال،َّ

 هد.734هد  وتويف س،ة436اخلرز يف نباب   وإلي  ت،سب فربة ال،ظامية من املعيزلة  ولد س،ة 

و ما طفرت  فهو بول  بال فرة اليت و يسب  إليها  ومفادها دعوا،  ن اجلسم بد يكون يف املكان افوا ثم 

،ة امليوس ة بي،  وبني العانر  ومن هري  ن ي ري معدومًا يف ي ري م،  إ  املكان العانر من هري املرور بافمك

 .61 65افوا ومعادًا يف العانر. اسظر املعيزلة و لوهلم اخلمسة د. عواد املعي  ص

وبعبارة  خرى هو القوا بأن اهلل خل  هذ، املوجودات ُدفعة واحددة علدا مدا هدو عليد  اآلن مدن سبدات        

ُ  آدم علدا هللرييد   هدري   ن اهلل  كمدل بعضدها يف بعد ؛ فاليقددم        وحيوان  وجباا وحبار  وو ييقددم خلد  

 واليأخر إمنا يقع يف ظهور هذ، املوجودات يف  ماك،ها دون  حدوثها ووجودها. 

وكان ال،ظذام ميأثرًا بألحا  الكمون والظهور يف الفالسفة وهو طفرة و يسبق  إليها  حد. اسظدر العقدل   

 .63 67وال،قل ع،د ابن رند  ص
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وبددد دار حددوا الكسددب جددداا طويددل  وو ي،يدد  افندداعرة فيدد  إ  بددوا       

 .(4)مسيقيم

 ومن افناعرة من يرى  ن الفعل وابدع بقددرة العبدد  و ن العبدد لد  كسدب       

 .(7)بالسووليس جمبورًا  وهذا هو بوا البا

وجيب  ن يعلم  ن العبد ل  كسب  وليس جمبورًا  بل مكيسدب  ×:=  يقوا

: سورة البقرة ففعال  من طاعة ومع ية؛ فس    تعا    باا:  َله ا م ا اْكي س ب َت[

  735: سدورة البقدرة   يعين من ثوا  طاعدَة   و ع َلَيه دا م دا اْكي س دب َت[      735

 يعين من عقا  مع ية.

وبول :  و م ا َ ل اب ك َم م دَن    14الروم: َ َيد ي ال،َّاا[وبول :   ب م ا َكس ب َت 

و َلدَو ُيم اخ دُذ اللذدُ       وبولد :   30:سورة الشدورى  [ك َمُم  َيب َة َفب م ا َكس ب َت َ َيد ي

ا ال،َّاا  ب م ا َكس ُبوا م ا ت ر َك ع َلا َظَهِره ا م َن د ابََّة و َلك دَن ُيدم خُِّرُهَم ِإَلدا َ ج دٍل ُمس دم      

 .16: سورة فاطر [َفِإهلل ا ج اء  َ ج ل ُهَم َفِإنَّ اللذ   َكان  ب ع ب اد ،  ب   ريًا

                                                           

  وباعددث 135  ومدد،هج افندداعرة يف العقيدددة ص343( اسظددر القضدداء والقدددر للمحمددود ص4)

 .432 433ص للهراا ال،هضة االسالمية

هددو حممددد بددن ال يددب  بددو بكددر القاضددو املعددروف بالبددابالسو  مددن كبددار ميكلمددو افندداعرة    (7)

من علماء افناعرة الذين  ُيعدووفضالئهم  كان يثبت كثريًا من ال فات اليت سفاها ميأخرو افناعرة  

هدد  لد  عددد مدن الكيدب      103هد  وتويف س،ة 333خ وا باملذهب افنعري خ وات كبرية  ولد س،ة 

 م،ها: متهيد افوائل وتلخيص الدالئل  وإع؛از القرآن  واالس اف.

 .2/15  وافعالم 42/410اسظر سري  عالم ال،بالء 
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  وسائر بدس  ع،د ويدا علا لحة هذا  ن العابل م،ا يفرف بني ،رك يد، جربًا

اهلم ب    و االرتعاش وبني  ن حيرك هو عضوًا من  عضائ  بالدًا إ  هلللك وبوع 

فمدا يي دف بد     كسب هلم  وهو خل  اهلل   تعدا      باخييار،؛ فأفعاا العباد هو

ُيقداا  ال احل  ال يي ف ب  اخلل   وما يي ف ب  اخلل  ال يي ف ب  احل   وكما 

 .(4)  كذلك ال ُيقاا للعبد: إس  خال +إس  مكيسب تعا    هلل  

                                                           

 .24 20هل ب  للبابالسو صاالس اف فيما جيب اعيقاد، وال جيوز اجل  (4)
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 املبحث السادا

 (4) يف الدقمر قضول الشيع 
 

يف هدذا البحدث فن كدثريًا مد،هم     وإمندا  فدردوا    ليس للشيعة مذهب خاص بهم

سظدرًا الخديالف ميقددمو     هم يف القددر؛ وممن يكيب ع،هم   دمون يف سقدل مدذهب   

 يهم.الشيعة عن ميأخر

فقد بداا يف   × و فضل من وضح حقيقة مذهبهم نيخ االسالم ابن تيمية   

ع،ددد عرضدد  ملددذهب  هددل السدد،ة  +م،هدداج الكرامددة= لدداحب معددرض رد، علددا

والي؛دوير يف هدذا    =إن إدخاا مسدائل القددر واليعدديل    : (7)امةواالمامية يف االم

إهلل كل من القولني بد باا ب  طوائف من  هل الس،ة  البا  كالم باطل من اجلاسبني؛

                                                           

تعريف الشيعة مرتبط  ساسًا بأطوار سشأتهم ومراحل الي ور العقددي هلدم  هلللدك  ن امللحدوظ       (4)

 ن عقائد الشيعة و فكارها يف تهري وت ور مسيمر؛ فاليشيع يف الع ر افوا هري اليشيع فيما بعد،  وهلذا 

وعثمداسو   ؛علدا عثمدان  ولدذلك بيدل نديعو      كان يف ال در افوا ال يسما نديعيًا إال مدن بددم عليداً    

 فالشيعو من بدم عليًا علا عثمان  والعثماسو من بدم عثمان علا علو.

 فعلا هذا يكون اليعريف للشيعة يف ال در افوا  سهم الذين يقدمون عليًا علا عثمان فقط.

اليشيع تهري فألبحت  إال  ن اليشيع و يسيمر علا هذا ال،قاء وال فاء والسالمة والسمو بل إن مبد 

ولار اليشيع ب،اعًا يسيرت ب  كل من  راد الكيد لإلسالم واملسلمني من افعدداء املوتدورين     الشيعة نيعًا

 احلاسدين  و لبحت الشيعة هو القسيم فهل الس،ة حني اسفردت بعقائدها وآرائها املخالفة للح .

اداتهدا ولدار اليشديع علمدًا     آراء الشديعة واعيق و خريًا اسيوعبت الشيعة االمامية االث،ا عشرية معظم 

 .4/470للقفاري اليقريب ومسألة  66و 63 4/34اسظر  لوا مذهب الشيعة د.سالر القفاري عليها. 

 .370 341اسظر القضاء والقدر للمحمود . ص (7)
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 وت،كر مسائل اليعدديل والي؛دوير    فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر  والشيعة؛

مبدا هللكدر، مدن     فديهم طوائدف تقدوا   قرون قالفة  بو بكر وعمر وعثمدان  والذين ي

 (4)اليعديل والي؛وير كاملعيزلة وهريهم+

فأما سفاة  وال،زاع فيها معروف بني املسلمني؛ هذ، مسألة القدر ولكن ويقوا:=

 االمامية. فقوهلم هو الذي هللهب إلي  ميأخرو   وهريهم  كاملعيزلة القدر  

هلدم   كال دحابة واليدابعني   وهم مجهور افمدة و ئميهدا    و ما املثبيون للقدر 

 فهمالء ت،دازعوا يف تفسدري عددا اهلل وحكميد         و هل البيت وهريهم بإحسان 

 (7)ويف تعليل  فعال  و حكام  وحنو هلللك+ والظلم الذي جيب ت،زيه  ع،  

مدا يف كيدب الشديعة وما يف     ،=وهذا الكالم الدبي  الذي هللكر، ابن تيميدة يميدد  

 كيب املقاالت من بيان ملذهبهم يف القدر.

م،هم من يواف   هل السد،ة وفيهم مدن يوافد      ميهمهلم  ن ميقدا بووخاللة 

 املعيزلة.

 (3) ما ميأخروهم فأهلبهم معيزلة سواء كاسوا رافضة  و زيدية+

 ن الرافضددة =مقدداالت االسددالميني+: هللكددر يف   × و بواحلسددن افنددعري 

 :اخيلفوا يف  عماا العباد هل هو قلوبة؟ علا ثالثة فرف

                                                           

 .473 4/472م،هاج الس،ة ال،بوية   (4)

 .4/431م،هاج الس،ة (7)

 374 370القضاء والقدر للمحمود ص (3)
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يزعمدون  ن  عمداا العبداد    :(4)وهو هشام بدن احلكدم    ،همفالفربة افو  م=

 قلوبة هلل.

وحكا جعفر بن حر  عن هشام بن احلكم  س  كان يقوا:إن  فعداا االسسدان   

  سد   رادهدا واكيسدبها     من جهدة  (7)اخيار اض رار من وج ؛  اخييار ل  من وجَ 

 يها. سها ال تكون م،  إال ع،د حدوث السبب املهيج عل واض رار من جهة

وال تفدوي  كمدا    يزعمون  س  الجرب كمدا بداا اجلهمدو     الفربة الثاسية م،هم:

  جداءت بدذلك وو ييكلفدوا  ن     زعمدوا    فن الرواية عن افئمة بالت املعيزلة؛

 يقولوا يف  عماا العباد هل هو قلوبة  م ال نيئًا.

هذا بوا بوم يزعمون  ن  عماا العباد هري قلوبة هلل  و والفربة الثالثة م،هم:

 (3)يقولون باالعيزاا واالمامية+

علا ما سقل  افنعري من  بواا الرافضة  × ويعل  نيخ االسالم ابن تيمية

يف القدددر فيقوا:=واملق ددود  ن االماميددة إهللا كددان هلددم بددوالن كدداسوا مي،ددازعني يف 

 لي،ازع سائر ال،اا. ؛هلللك

 سفداتهم و  تبدع للمثبيدة  هم يفدإن مثبيد   لك،هم فرع علا هريهم يف هذا  و هري، ؛

                                                           

هو هشام بن احلكم الشيباسو بدالوالء الكدويف الرافضدو  مدن الشديعة االماميدة الدذين هلدوا يف           (4)

 هد.410الي؛سيم  ميكلم م،اظر كان يقوا باجلرب  تويف س،ة 

 .3/405  وافعالم 4/16  وم،هاج الس،ة 4/431  وامللل وال،حل 56اسظر الفرف بني الفرف ص

 ال وا  )اخييار(. هكذا يف افلل ولعل  ( 7)

 14 10مقاالت االسالميني واخيالف امل لني فبو احلسن افنعري. ص ( 3)
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فدإن الكدذ  واجلهدل واليكدذيب      ال ما اخي وا ب  من افرتاء الرافضدة؛ إ تبع لل،فاة

 باحل  الذي اخي وا ب  و يشاركهم في   حد من طوائف افمة.

 لول  وفروع  فهم في  تبع لهريهم  يكلمون ب  يف سائر مسائل العلم:ي ما و ما

كلمون ب  وما في  من ح  فهو من  هدل  من ال وائف يسيعريون كالم ال،اا فيي

إهلل  يف افلدوا وال يف الفدروع؛   ون ع،هم مبسألة واحدة لدحيحة ال دالس،ة ال ي،فر

 (4)كان مبد  بدعة القوم  من بوم م،افقني ال ممم،ني+

وهذا الكالم العلمو الدبي  الرلني العادا تشهد ل  كيب الشيعة سفسها؛ فهدذا  

اخللد    نإ املقاالت يف املدذاهب املخيدارات:= بوا:  يقوا يف  وائل (7)الشيخ املفيد

وال  طلد  علديهم    ويكيسدبون   وي د،عون   و رتعدون   ثون يفعلون  وُيَحدد 

 وال هلا خالقون.... قون ل َخالقوا بأسهم ي 

 والبهداديني من املعيزلة واملرجئة  والزيدية  وعلا هذا القوا إمجاع االمامية 

 (3)و لحا  احلديث+

 :=واعيقادسا يف هلللك تبدع ملدا جداء     وهو نيعو معالر   ضا املظفرويقوا حممد ر

وال ري  الوسدط بدني    افمر بني افمرين   نو   عليهم السالم   عن  ئمي،ا افطهار

                                                           

 730 7/771م،هاج الس،ة.  (4)

ويلقدب   يعرف بابن املعلدم   هو حممد بن حممد بن ال،عمان بن عبد السالم العكربي البهدادي  (7)

اسظددر  .143وتددويف سدد،ة  335سدد،ة حمقدد  إمددامو اسيهددت إليدد  رئاسددة االماميددة يف عهددد، ولددد   باملفيددد 

 .2/716افعالم

 .56 51 وائل املقاالت يف املذاهب املخيارات للشيخ املفيد. ص (3)
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ففدرط مد،هم    القولني الذي يع؛ز عن فهم   مثاا  ولئك اجملادلني من  هدل الكدالم   

 خرون....و فرط آ  بوام 

 لبيان ال ريد  الوسدط كلميد  املشدهورة:       لي  السالمع فقد باا إمام،ا ال ادف  

 ولكن  مر بني  مرين+.  =الجرب وال تفوي 

وخاللي   ن  فعال،ا مدن جهدة هدو  فعال،دا      وما  دف مع،ا،  ما  جل هذا املهزى 

وهو ،ت بدرت،ا واخييارسا  ومن جهة  خرى هو  وحنن  سبابها ال بيعية  حقيقة 

 (4)يف سل اس + ة  وداخل تعا  هلل   مقدورة

 قالف لهري، من الشيعة. ويلحظ  ن كالم املظفر هذا مواف  فهل الس،ة 

وكبدار   يف الهالدب معيزلدة    كما يقوا د.عبد الرمحن ا مدود       ما الزيدية فهم

واملذهب املعيزلو ُعثر علا كثري من تراث  ع،د الزيدية يف الديمن مثدل    املعيزلة م،هم 

 مذاسو  وهريها.مملفات عبد اجلبار اهل

 فقل: ج َل؛ ؟ك عدا حكيمب ر =ف ل:فإن بيل:َ  يقوا  حد  ئميهم وعلمائهم:

 وال  ل بالواجب علي  من جهة احلكمة. فإس  اليفعل القبح 

اليقدوا هلللدك  ال  هدل الضدالا      فقدل:  هل ربدك خلد   فعداا العبداد؛     :فإن بيل

 . (7)والع،اد+

                                                           

 .53 52عقائد االمامية حممد رضا املظفر ص   (4)

بن الألمري احلسني بن بدر الدين حممد  33 32ص كيا  العقد الثمني يف معرفة ر  العاملني  (7)

  واسظدر القضداء والقددر    557وتدويف   637رتة وعداو الزيديدة ولدد حدوالو      محد بن حيدو إمدام العد   

 .376للمحمود ص
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يقوا بقدوا  هدل السد،ة وإن كداسوا      وخاللة القوا  ن الشيعة عمومًا فيهم من

الزيديدة خالدة امليدأخرين    وهذا يكثر يف الرافضة  يف الهالب علا مذهب املعيزلة 

 ة. الفون الشيعة يف بع  املسائل كاالمامم،هم  علمًا بأن املعيزلة 

وعلددا هددذا فمقدداالت الشدديعة داخلددة ضددمن املقدداالت افخددرى الدديت سددب      

 .(4)عرضها

                                                           

  واسظدر  لدوا مدذهب الشديعة االماميدة افث،دا       375اسظر القضاء والقددر للمحمدود ص    (4)

   4/331  ومسألة اليقريب د. سالر القفداري   512 7/533عشرية عرض وسقد د.سالر القفاري 

د الكددايف علددا مهال ددات د. علددو   والددر55و53إحسددان إهلددو ظهددري صوالشدديعة والسدد،ة للشدديخ 

  وب الن عقائد الشيعة للشديخ حممدد عبدد السديار     11الواحد وايف للشيخ إحسان إهلو ظهري صعبد

  واملددوجز يف افديددان 51  واسظددر اخل ددوط العريضددة  ددب الدددين اخل يددب ص 71اليوسسددوي ص

  والشيعة االمامية االث،دا عشدرية لربيدع بدن حممدد      471املعالرة د.سالر العقل ود.سالر القفاري ص

 .413 410السعودي ص
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 الف ل الرابع

 

 

 وثالثة مباحث:  ،ي  متهيدو

 امل،ابشة االمجالية فبواا الفرفاملبحث افوا: 

  م،ابشة بوا املعيزلة القدريةاملبحث الثاسو: 

 م،ابشة بوا اجلربيةاملبحث الثالث: 

 س  قشة ُق نل نل فق
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 ببل الشروع يف م،ابشة  بواا الفرف حيسن الي،بي  علا افمور اليالية:

واجلربيدة  وإن كدان ه،داك    : القدريدة     ن افبواا يف القدر ترجدع إ  بدولو  4

 الكسب ع،د افنعرية. بع  االخيالف اليسري ك،ظرية

 يف الرد.   ن فهم القدر علا الوج  ال حيح يهين عن كثرة اليف يل 7

   ن ت ور بع  افبواا املخالفة يف القدر كداَف يف الدرد عليهدا؛ إهلل فسدادها     3

 يهين عن إفسادها.

 .(4)يف هدم بعضها بعضًا   يف الهالب    ن  دلة بع  الفرف تكفو  1

                                                           

تعليقدًا علدا اعدرتاف الدرازي يف آخدر م د،فات : =و كثدر        × ( يقوا نيخ االسالم ابن تيميدة  4)

 االسيفاع بكالم همالء هو فيما يثبيوس  من فساد  بواا سائر ال وائف وت،ابضها.

 ي،يفع بكالم كل طائفة يف بيدان فسداد بدوا ال ائفدة افخدرى      وكذلك كالم عامة طوائف امليكلمني؛ 

ال يف معرفة ما جاء ب  الرسوا؛ فلديس يف طوائدف  هدل افهدواء والبددع مدن يعدرف حقيقدة مدا جداء بد             

الرسوا  ولكن يعرف كل طائفة م،  ما يعرف   فليسوا كفارًا جاحدين ب   وليسوا عارفني ب +. ال،بوات 

 ز ال ويان.،قي  د.عبدالعزي 7/113

يف معرض حديث ل  عن ت،اب   بدواا املعيزلدة وافنداعرة  و ن     47/341وباا يف جمموع الفياوى 

كل فري  يرد  دلة الفري  اآلخر:=وهذا  عظم ما يسيفاد من  بواا املخيلفني الذين  بدواهلم باطلدة  فإسد     

فساد تلك افبواا  ويكدون   يسيفاد من بوا كل طائفة بيان فساد بوا ال ائفة افخرى  فيعرف ال الب

هلللك داعيًا ل  إ  طلب احل   وال جتد احل  إلال موافقًا ملا جاء ب  الرسوا " وال جتد ما جاء ب  الرسوا 

 إال موافقًا ل ريح املعقوا+. 

 متهيم
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اليت تبني ب الن هدذ، املدذاهب بدد مدرت عرضدًا يف         ن كثريًا من  وج  الرد 6

 .املباحثكثري من 

  وب،اء علا ما مضا فدإن م،ابشدة افبدواا لدن ت دوا وسديرتكز علدا بدولو         5

 القدرية واجلربية.



 

 حنراف يف القدرالباب الثالث: اال 111

 
  

  

  

 

 املبحث افوا

 املناقش  اإلمجالي  ألقضوال الفرق

ليثبت  ن اهلل خال   فعاا العباد  و ن العباد ال بدرة  ؛اًل: جاءت  دلة اجلربية و

 بل هم جمبورون علا  عماهلم.  هلم

وهذا في  ح  من جاسب  وباطل من جاسب  و دليهم تميد ما يف مذهبهم من 

 اهلل خال   فعاا العباد.  ن ح  وهو

 بها املعيزلة. ما دعوى اجلرب فمردودة بافدلة افخرى اليت اسيدا 

ليثبت  ن العباد خالقون ففعاهلم  و ن  ؛  باملقابل   بأدلة جاء املعيزلةثاسيًا: 

 اهلل هري خال  ففعاا العباد.

في  ح  وباطل؛ فإثبات  ن العباد هلم إرادة ومشيئة داخلة ،ت وهذا    يضًا   

 .هذا ح  تميد،  دليهم   و ن  عماهلم هو  فعاهلم حقيقة مشيئة اهلل 

 و ما دعوى  ن اهلل هري خال  ففعاا العباد فذلك باطل ترد،  دلة اجلربية.

كل دليل من  دلة اجلربية هو رد علا  دلة املعيزلة القدرية  وكل دليل  ثالثًا:

 من  دلة املعيزلة القدرية هو رد علا  دلة اجلربية.

ال   فعاا لذلك حاوا افناعرة  ن ييوس وا بني الفريقني  فقالوا: إن اهلل خ

 العباد  وهو م،هم كسب.

لك،هم   وإن بربوا  كثر من  هل الس،ة   و حيالفهم اليوفي  يف مذهبهم هذا؛ 
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فماا مذهبهم إ  اجلربية فسهم  ثبيوا للعبد بدرة هري ممثرة  واوها كسبًا؛ 

 كثريًا.

 ن املذهب احل  الذي يميد، العقل  وجمموع افدلة   هو خاللة  رابعًا:

 .(4)احل  يف كل مذهب من هذ، املذاهب القوا

 

                                                           

 .312 315اسظر القضاء والقدر للمحمود ص  (4)
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 الثاسواملبحث 

 (4)ةناقش  قضول املعتزل  الدقمري  

  ولكدن هدذ، اآليدات    باآليات اليت تثبت املشيئة للعبداد حد      ن اسيدالهلم 4

 املشيئة هلل   عز وجل  .وهريها كثري يدا علا إثبات 

 .ة اهللاجلربية اليت سابوها الثبات مشيئفأدليهم معارضة بأدلة 

للعبد مشيئة وإرادة  يدار بهدا  وبددرة يفعدل بهدا  ولك،هدا خاضدعة        وحنن سثبت 

 ملشيئة اهلل وإرادت  وبدرت .

ل م َن ن اء  م َ،ك َم َ َن ي َسدي ق يم  و م دا ت ش داُءون  ِإالذ َ َن ي ش داء  اللذدُ  ر          باا   تعا   :

 71 73:سورة اليكوير [اْلع اَلم ني 

  اليت سابوها يف بيان  ن العباد هدم الدذين يمم،دون  ويكفدرون        ن اآليات7

 وي يعون  ويع ون ح  ال مرية في ؛ فالعبد فاعل لفعل  حقيقة.

يددا علدا  ن ال   ولكن هلللك ال يدا علا اسيقالل  يف الفعل؛ فدالزعم بدأنَّ هلللدك    

ارض بدني  يكون اهلل هو اخلال  ففعاا العباد هو الباطل الذي سرد، ومن،ع ؛ فس  ال تع

واهلل خال   فعاهلم؛ فهدو مدن اهلل خلد  وإجيداد        افمرين؛ فالعباد فاعلون حقيقة

 وهو م،هم فعل وكسب.

 وهلذا يذمون علا القبيح ويعاببون  وحيمدون علا احلسن ويثابون.

                                                           

  351 363د ص   والقضاء والقدر للمحمو111 135( اسظر نرَ العقيدة ال حاوية ص4)

 .376 377وم،هج االمام ابن العز احل،فو وآراؤ، يف العقيدة من خالا نرح  لل حاوية لعبداهلل احلايف ص
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  فدإن   دا علا ترتيب اجلدزاء علدا افعمداا      ما اسيدالهلم باآليات اليت ت3

جلربية  وهدى اهلل ل   هل السد،ة؛ فدإن البداء امل،فيدة يف     هلللك بد ضلت في  القدرية وا

هدري البداء املثبيدة يف بولد       (4)+واعلموا  سد  لدن ي،؛دو   حدٌد مد،كم بعملد       بول  ":=

 .42:سورة الس؛دة[ج ز اًء ب م ا َكاُسوا ي َعم ل ون  :  تعا 

ن لددخوا  م،ية وهدو  ن يكدون العمدل كدالثم    ثهو باء العوض وال فافو  امل،فية

مسديح  دخدوا اجل،دة علدا ربد        ن العامدل  ؛ حيث يدرون  اجل،ة كما زعمت املعيزلة

 بعمل .

 بل برمحة اهلل وفضل .وليس افمر كذلك  

هو الباء السببية؛ فالعاملون يدخلون اجل،ة بسبب  عماهلم  واهلل    يةب َثوالثاسية امل 

 ورمحي . إ  حم  فضل  عز وجل   خال  افسبا  واملسببات؛ فرجع هلللك كل 

سدورة   ي َ َتَقدن  ك دلَّ ن دَو[     و ما اسيدالهلم بقول    تعا     ُل،ع  اهلل  الدذ 1

علا  ن  فعاا العباد هدري قلوبدة هلل حب؛دة مدا يقدع مد،هم مدن الفسداد           33:ال،مل

   سدبحاس     وهدو   تعدا  مع،ا اآلية  ن اجلباا لد،ع اهلل   واملخالفة فباطل؛ هلللك  ن 

ن كلَّ ما خل   و حكم   و ودع في  من احلكمدة مدا  ودع؛    تقن كلَّ نوء   ي  تق

مدن كوسد  لد،ع مدا     تعليدٌل ملدا ببلدها      33:سدورة ال،مدل   [ت ْفع ل دَون  ِإسَُّ  خ ب َيٌر ب م ا 

 ل،ع  و تقن كلَّ نوء.

  س  عليم مبا يفعل عباد، من خري ونر  وسي؛ازيهم علي   مت اجلزاء. ومع،اها:

                                                           

 حٌد اجل،ة بعمل   بل برمحة   خرج  مسلم بألفاظ ميقاربة  وبو  علي  بقول : =با  لن يدخل (4)

   تعا    +. اهلل
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و والقبائح فقد بددرها   سدبحاس     زاًل  ولدو نداء      ما ما يقع من الكفر واملعال

  ال توجد ما وجدت.

إلديهم  وهدو قلوبدة هلل  ولك،د    عدز      والعباد هم الفاعلون هلا  وهو م،سوبة 

 وجل   و جيربهم عليها  وهم يدركون هلللك من  سفسهم.

بدل هدو     والكفر  واليهود  والي، ر  والديم؛س وإن كدان هدري مديقن يف هللاتد      

لباطل إال  ن اهلل ناء، حلكم عظيمة مرَّ نوٌء م،ها ع،د احلديث عدن احلكمدة    عظم ا

 من خل  املعالو وتقديرها.

ووج  هلط املعيزلة القدرية وهريهم يف هذا البا    كما مر   هو اخللط بدني مدا هدو    

خل  هلل ي،سب إلي   وبني ما هو من قلوبات    و بعبارة  خرى بني فعلد  ومفعوالتد ؛   

مقدرة من اهلل فذلك خري  واهلل ال يفعل إال اخلري  والشر ليس إلي    عز وجل فكوسها 

   فن فعَل  حكمة  وعدا  ورمحة  ولك،ها نر من جهة وبوعها من البشر.

 وهذا ما تقرر ع،د احلديث عن سسبة الشر إ  اهلل   عز وجل  .

فقد  حلد؛ إهلل ومن زعم  ن اهلل   تعا    و  ل   عمال،ا ×:= (4)باا ابن حزم

  فدزعم  ن  404:سدورة افسعدام   بوا اهلل   عز وجل  : خ َل   ك لَّ ن دوَء[ بد ردَّ 

                                                           

بن سعيد بن حزم افسدلسو القرطيب اليزيدي  ولد س،ة  ( هو االمام املشهور  بو حممد علو بن  محد4)

 .747 43/431هد. اسظر سري  عالم ال،بالء 165هد  وتويف س،ة 331

=و ن لو م َيٌل إ   بو حممد  ع؛بي  يف احلديث ال حيح ومعرفي  ب   وإن ك،ت ×: باا ع،  الذهيب 

بشعة يف افلوا والفروع  و ب ع ق ئ  يف هري ال  وافق  يف كثري مما يقول  يف الرجاا والعلل  واملسائل ال

مسألة  ولكن ال  كفر،  وال  ضلل   و رجو ل  العفو واملساحمة وللمسلمني  و خضع لفرط هللكائ   وسعة 

 .707 43/704علوم +. سري  عالم ال،بالء 
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 .(4)للقرآن+ نياء كثرية و  لقها اهلل   عز وجل   وهذا تكذيب 

وهلذا و  وباجلملة فإنَّ مذهب القدرية باطل يف الشرع  والعقل والف ر السوية؛

احل؛داج مدع عدوام  هدل السد،ة فضداًل عدن          ن يقف يف جمداا  م،   القدرية يسي ع

 .(7)علمائهم

                                                           

 .340( الدرة فيما جيب اعيقاد، البن حزم ص4)

وحماورات مع القدرية ومما يذكر من الق ص يف هذا (  وهلذا تذكر كيب العقيدة وهريها ب  ًا 7)

 ال دد ما يلو:

=باا عيسا بن يوسس: حدثين جار لو يقاا ل  والل  باا: اخي م بدري ×:    باا ال ويف 

وحروري ومرجئ  فقاا كل م،هم: ديين  لو  من دي،كما؛ فرتاضوا  ن حيكم بي،هم  وا من يسيقبلهم؛ 

فذكروا ل  اخيالفهم يف  دياسهم  وبالوا ل : بد تراضي،ا بأوا من سلقا،  ن  فاسيقبلهم  عرابو علا بعود ل  

 حيكم بي،،ا؛ فك،ت  ست.

فأساا افعرابو بعري،  ثم  خذ كساءًا كان ،ي   ف وا،  ثم جلس علي   وباا هلم: اجلسوا بني 

كفر   يدي  ثم باا للحروري: ما تقوا  ست؟ باا:  زعم  ن كل من ع ا اهلل   عز وجل   فقد

 واَسُيحلَّ دُم .

 فقاا ل :  ست رجل سوء؛ ت َحظ ر علا العباد ما وسع اهلل عليهم من اليوبة  ت ، حَّ.

ثم باا للقدري: ما تقوا  ست؟ باا:  زعم  ن ما عمل العباد من خري فمن اهلل  وما عملوا من نر 

 فليس هلل   تعا    في  بضية وال مشيئة.

 ن اهلل   تعا    يريد نيئًا من العباد فال يعملوس   ويعمل العباد  فقاا:  ست  كفر من هذا؛ تزعم

 نيئًا ال يريد،؛ ت ، حَّ.

ثم للمرجئ: ما تقوا  ست؟ باا:  زعم  نَّ من باا ال إل  إال اهلل فهو مممن ال يضر، ع م ل   و و 

 يعمل.

 .فقاا افعرابو: ما يف الثالثة  كفر م،ك؛ حيث تشهد هلذين  سهما ممم،ان+

= 
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   يروى  ن  عرابيًا  ضل سابي   ف؛اء إ  عمرو بن عبيد   وهو من  كابر القدرية   فقاا:  يها 

 الشيخ: إن سابيت بد سربت؛ فادع اهلل  ن يردها علو.

فرفع عمرو بن عبيد يدي   وباا: =اللهم إن سابة هذا ُسِربَت وو ُتِرَد  ن تسرف؛ فأمسك افعرابو 

بيت يا نيخ  باا ل : ول م ؟ باا: فس  إهللا  راد  ال تسرف فسربت فال آمن يدي   وباا: اآلن ضاعت سا

 اليائية  ن يريد ر دَّها فال ُتر َد؛ فوجم عمرو بن عبيد  وو جيد جوابًا+. نرَ جوا  ابن تيمية يف ب يدت 

  ونرَ العقيدة 1/231  واسظر نرَ  لوا اعيقاد  هل الس،ة 5يف القدر لل ويف  ق وط ص

  والق يدة اليائية يف القدر البن تيمية نرَ و،قي  حممد بن إبراهيم احلمد 760ة صال حاوي

 .60 13ص

:=بلهين  نَّ رجاًل من  لحا  الكالم 23يف تأويل قيلف احلديث ص× جد   وباا ابن بييبة 

اهلل  ولكنَّ باا لرجل من  هل الذمة:  ال ُتَسل م يا فالن! فقاا: حيا يريد اهلل   تعا    فقاا: بد  راد 

 إبليس ال ي د ُعك  فقاا الذمو: فأسا مع  بواهما+.

  علا ال احب بن عباد  وع،د، اسو    حد نيوا املعيزلة ذاهلمد   دخل القاضو عبداجلبار 

إسحاف االسفراييين    حد  ئمة الس،ة   فلما ر ى افسياهلل باا: سبحان من ت،ز، عن الفحشاء  فقاا  بو

يقع يف ملك  إال ما يشاء  فقاا القاضو:  يشاء رُب،ا  ن ُيع ا؟ باا افسياهلل:  افسياهلل: سبحان من ال

  يع ا رُب،ا بهرًا؟ باا القاضو:  ر يت إن م،عين اهلدى  وبضا علوَّ بالردى  حسن إلوَّ  م  ساء؟ باا

افسياهلل: إن م،عك ما هو لك فقد  ساء  وإن م،عك ما هو ل  فهو  يص برمحي  من يشاء  فُبهت 

  واسظر: دفع إيهام االض را  764اسظر هامش نرَ العقيدة ال حاوية +  قاضو عبداجلبارال

  واسظر كيا  القدر للفريابو ففي  ب ص وحماورات كثرية مع القدرية  واسظر حزَّ الهاللم 732 735

اهب   واسظر تاريخ املذ34ص البن احلاج القف و يف إفحام املخالم ع،د جريان ال،ظر يف  حكام القدر

 .441 4/442االسالمية للشيخ حممد  بو زهرة 
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 املبحث الثالث

 اجلربي ةناقش  قضول 

 اسيدلوا بها علا  نَّ اهلل خال  كلِّ نوء   دالليها ح .    ن اآليات اليت4

 سَّا هلم  ن يثبيوا  ن العبد هري بادٍر وال مريَد وال فاعٍل مبشديئي  وبدرتد    ولكن 

اليت سابوها  ن العبدد لديس هدو الفاعدل حقيقدة   و  ن       ومن  ين يفهم من افدلة

 !؟ فعال  ليست بائمة ب 

بدل  ليس لدى اجلربية دليل لحيح ي،فو  ن يكون العبداد فداعلني ففعداهلم     ف

 هاية  دليهم  سها تثبت  ن اهلل خال   وهذا ح  ال ُي،كر.

 .   ن اسيدالهلم بليات املشيئة  و سها تثبت املشيئة هلل وحد،   ح 7

وهريهدا كدثري تددا علدا إثبدات املشديئة للعبداد؛ ولدذلك         ولكن اآليات سفسدها  

 اسيدا بها املعيزلة علا مذهبهم.

ترد  دليهم  دلة ال رف اآلخر  وب،اء علا هلللك فكل من اجلربية واملعيزلة 

ومب؛موع تلك افدلة ييبني احل   وهو إثبات املشيئة للعباد  وكوسها وابعة مبشيئة 

 ا.اهلل تابعة هل

 [و م ا ر م َيت  ِإهلَل ر م َيت  و َلك نَّ اللذ   ر م دا    ما اسيدالهلم بقول    تعا   : 3

هدم  ن هلللدك سدص يف  نَّ    ُمَع  وما جرى جمرى هدذ، اآليدة  وز   42:سورة افسفاا

 االسسان ال بدرة ل  وال إرادة   فذلك جهٌل وضالا.

ا  للممم،ني يف وبعة بدر؛ حيث ....[ اآلية  خ و م ا ر م َيت  فقول    تعا   : 

  سزا اهلل مالئكي  فقيلوا  عداء،  فلم ي،فرد املسلمون بقيلهم  بل بيليهم املالئكة.



 

 حنراف يف القدرالباب الثالث: اال 118

ا ترا   فرما بها وجو، املشركني؛ فموكذلك ملا  خذ الرسوا " حف،ة من 

من املشركني  حٌد إال و لا  عي،ي  وفم   وم،خري  تراٌ  من تلك القبضة  فولوا 

 [.و م ا ر م َيت  ِإهلَل ر م َيت  و َلك نَّ اللذ   ر م افقاا   تعا    مدبرين  

 فأثبت للرسوا الرمو وهو احلذف وااللقاء.

 ما إي اا ما رما إ  الوجو، مع بعدها ع،   وإي اا هلللك إ  وجوههم 

 مجيعًا   فلم يكن من فعل   ولك،َّ  فعُل اهلل وحد،.

وإرادت  بأفعاا العباد ال ن تعل  علم اهلل فهو مردود بأ   ما دليلهم العقلو 1

بأفعاهلم  وبأنَّ العبد   يارها   جيعلهم جمبورين يف  فعاهلم؛ فن علم  اهلل  زاًل 

   الخييار،.ليس سلبًا الخييار العبد  وإمنا هو حمق 

 وهذا معلوم ع،د كافة العقالء.

ون  فعاا العباد وابعة كما  نَّ تعل   بدرت    سبحاس    بوجودها ال ي،ايف  ن تك

 بقدرتهم  و سهم الفاعلون هلا.

للشرع والعقل والف رة  يزلة قالٌفوباجلملة فكما  نَّ مذهب القدرية املع

 .(4)فكذلك مذهب اجلربية

وهلذا وردت حكايات عن اجلربية تبني  ن املعاسد يف القدر  والقائل يف اجلرب 

                                                           

  واسظر القضاء 133 135( اسظر يف م،ابشة بوا اجلربية يف القدر إ  نرَ العقيدة ال حاوية ص4)

 .370  واسظر م،هج االمام ابن  بو العز احل،فو وآراؤ، يف العقيدة ص361 312والقدر للمحمود ص
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 .(4)ن بر  ع،    و اع ل ح؛ي  داحضة  بل رمبا لار  ضحوكة ملو  مهلو 

                                                           

  ميحدثًا عدن بعد   حدواا مدن     463 462؛رتني صيف كيا  طري  اهل× ( باا ابن القيم 4)

يقولون باجلرب: =لعد رجل علا س ح دار ل   فأنرف علا هالم يف؛ر جبارييد   ف،دزا  و خدذهما؛    

 ليعاببهما  فقاا الهالم: إن القضاء والقدر و يدعاسا حيا فعل،ا هلللك.

 اهلل!!فقاا: َلع ْلُمك بالقضاء والقدر  حب إلو من كلِّ نوء   ست حرٌّ لوج  

 ورآى آخر يف؛ر بامر ت   فبادر؛ ليأخذ، فهر   فأببل يضر  املر ة  وهو تقوا: القضاء والقدر.

 فقاا: يا عدوة اهلل  تزسني وتعيذرين مبثل هذا؟

فقالت: َ و تركت  الس،ة  و خذت مبذهب ابن عباا؟ في،ب   ورما بالسوط من يد،  واعيذر إليها  

 وباا: لوالك  لضللُت!!+. 

يف كياب  الدرة البهية عددًا مدن افمثلدة الديت تكشدف     × بد هللكر الشيخ عبدالرمحن السعدي هذا و

مسألة القضاء والقدر  ومن تلك افمثلة: ب ة الرجل اجلربي  حيث باا فيها: =كان رجل بدد هدال يف   

االسيهيار   اجلرب والقدر هلوًَّا عظيمًا  فكان يعيذر بالقدر ع،د كل جليل وحقري  حيا آلت ب  احلاا إ 

 واسيهاك  ل،اف املعالو  وكلما ُس ح وليم علا  فعال   جعل القدر ح؛ة ل  يف كل  حوال  

وكان ل  لاحب يعذل   وي، ح  عن هذ، املقالة اليت ختالف العقل  وال،قل  واحلدس  وال يزيدد،   

 عل . العذا إال إهراًء  وكان لاحب  ي،يظر وي،يهز الفرلة يف إلزام  بأمور ختيص ب   وتي

وكان هذا اجلربي لاحب  ثروة  ل   مواا م،وعة  وبد وكل عليها الوكالء  والع م َلة  ف ادف يف وبت 

ميقار   ن جاء، لاحُب مانيي   فقاا: إن املانية هلكت  وتلفت مجيُعها؛ فسو رعييها يف  رض جمدبة  

 ليس فيها عود  خضر. 

ة ق بة  فما عدذرك يف هلللدك؟ فقداا: بضداء اهلل     فقاا ل : وعملت هلللك و ست تعلم  ن افرض الفالسي

وبدر،  وكان مميلئًا هضبًا ببل هلللك  فزاد هضب  من هذا الكالم  واسيشاط هضب   وكداد ييق دع مدن هدذا     

 االعيذار. 

وجاء، لاحب البضائع  فقاا: إسو سلكت هذا ال ري  املخوف  فابي ع املاا ب  ذاُع ال ري   فقاا ل : 

   املخوف   مع علمك  س  قوف   وترتك ال ري  اآلمن الذي ال تشك يف  م، ؟كيف تسلك هذا ال ري

= 
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 فأجاب  مبثل جوا  الراعو للمانية  وعمل مع  اجلربي ما عمل  مع لاحب .    =

ثم جاء وكيل  علا تربية  والد،  وحفظهم  فقاا: إسدو  مدرتهم  ن ي،زلدوا يف البئدر الفالسيدة؛ لييعلمدوا       

: و فعلت هلللك و ست تعلم  سهم ال حيس،ون السباحة؟ والبئر املذكورة تعلم  ن ماءها السباحة فهربوا  فقاا

 هزير؟ فكيف ترتكهم ي،زلون وحدهم و ست لست معهم؟

 فقاا: هكذا بضاء اهلل وبدر،. 

فهضب علي  هضبًا ال يشب  الهضب علا افولني  وكاد الهضب  ن يقيل   وكل واحد من همالء الذين 

رسا يزداد هضب  علي  إهللا باا ل : هذا بضاء اهلل وبدر،  فحي،ئذ باا ل  لاحب : يا ع؛بًا لك وكلهم علا ما هللك

يافالن! كيف بابلت همالء املذكورين بهذا الهضب البليغ  وو تعذرهم حني اعيذروا بالقدر  بدل زاد هدذا   

حدذوت  االعيذار يف جدرمهم ع،ددك  و سدت مدع ربدك   يف  حوالدك املخ؛لدة   بدد سدلكت مسدلكهم  و          

 حذوهم؟!

فإن كان لك عذر   فهم من بدا   و   عدذر و عدذر  وإن كاسدت  عدذارهم تشدب  الديهكم واالسديهزاء         

 فكيف ترضا  ن تكون مع ربك هكذا؟!

فاسيب  اجلربي حي،ئَذ  ولحا بعدما كان هاربًا يف هلو،  وباا: احلمدد هلل الدذي  سقدذسو ممدا ك،دت فيد         

لوبائع اليت وبعت لو  وملست فيها هل و الفاحش  واآلن:  عيقد  ن وجعل لو موعظًة وتذكريًا من هذ، ا

 : برية  كما ،ققت يف بول   تعا ما ح ل لو من سعمة اهلداية إ  احل   عظم ع،دي من هذ، امل ائب الك

ك َم و اللذُ  ي َعَلُم و َ َسُيَم ال ت َعَلُمون [  و ع سا َ َن ت ْكر ُهوا ن َيئًا و ُهو  خ َيٌر َلك َم و ع س ا َ َن ُتح ب وا ن َيئًا و ُهو  ن رٌّ َل

 .56 53الدرة البهية نرَ الق يدة اليائية  يف حل املشكلة القدرية صاسظر  . 745البقرة: 
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وبعد هذا الي واف يف مباحث القضاء والقدر   هذا إمجداا فهدم مدا ورد يف تلدك     

 : وهلللك من خالا ال،قاط اآلتية  املباحث

واالميدان    فهو ركن من  ركان االميدان   االميان بالقدر من  هم مباحث العقيدة  4

  و ط،بدت يف هللكدر،    يددة اهيمدت بد    وكيب السدلف ال داحل يف العق    ب  متام اليوحيد

 تهم يشهلهم موضوع القدر؛ الرتباط  حبياتهم اليومية.وال،اا علا اخيالف طبقا

لدبددة    عددوُص  بددوا  العقيدددةبالقدددر  مددر ف ددري  ومددع هلللددك فهددو االميددان   7

ال ميكدن  ن يفهدم إال بفهدم     مسائل   وتشعبها  وكثرة الشبهات املثدارة حولد ؛ وهلدذا   

   هدل السد،ة واجلماعدة   وال ميكدن لكدل  حدد  ن يفهمد  علدا وجد            السلف ال احل

 . اليف يل

 . وابيضي  حكمُي   القدر هو تقدير اهلل للكائ،ات حسبما سب  ب  علُم   3

 . ومشيئي  وخلق  هلا  وكيابي  لألنياء  هو علم اهلل:  و

فيدد   بددل إن افمددر  وال ُيفدديح بددإطالف  احلددديث عددن القدددر ال ُيم،ددع بددإطالف  1

فإن كان احلديث عن القدر بامل،هج العلمدو ال دحيح املعيمدد علدا الكيدا         تف يل

بل   وكان احلديث ع،  مرادًا ب  الولوا إ  احل    فإس  ال مي،ع وال ُي،ها ع،   والس،ة

 . بد جيب

 و   واعيمدادًا يف فهمد  علدا العقدل اجملدرد       وإن كان احلديث ع،  خوضًا بالباطدل 

 . فإس  ال جيوز البية   و الي،ازع  و اليع،تكان لالعرتاض  

علا اففدراد واجمليمعدات    جليلًة يثمر مثراَت علا الوج  ال حيح االميان بالقدر  6

 . يف الدسيا واآلخرة

 .  واحلس  والعقل  والف رة  واالمجاع  والس،ة  االميان بالقدر داَّ علي  الكيا   5

  وهدو العلدم    مراتدب القددر  : ن تسدما االميان بالقدر يقوم علا  ربعدة  ركدا    2

 اخلامت  
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 . واخلل   واملشيئة  والكيابة

 فعاا العباد داخلة يف عموم خلق    عز وجل   وال  رجهدا عدن هلللدك العمدوم       3

 .  نوء

 : اليقدير ي،قسم إ  مخسة  بسام وهو  1

 . كائ،اتاليقدير العام جلميع ال   

ي  امليثاف علا مجيدع البشدر بأسد     وهو اليقدير الذي  خذ اهلل ف: اليقدير البشري   

والدذي بددَّر اهلل فيد   هدل السدعادة و هدل         و س   نهدهم علا  سفسهم بدذلك   ربهم

 . الشقاوة

وهو تقدير كل ما جيري علا العبد من لدن سفدخ الدروَ فيد     : اليقدير العمري  جد

 . إ  سهاية  جل 

 . لة القدر من كل الس،ةوهلللك لي  وهو تقدير ما جيري كل س،ة: اليقدير الس،وي   د

ك لَّ ي َوٍم ُهو  :   كما باا  تعا   وهو تقدير ما جيري كل يوم: اليقدير اليومو  هد

 . 71: سورة الرمحن[ ف و ن ْأٍن

ويدممن بشدرع     الواجب علا العبد يف با  القدر  ن يممن بقضاء اهلل وبددر،   40

 تعدا    وإهللا  إهللا  حسن محد اهللف  وطاعة افمرفعلي  ت دي  اخلرب   اهلل و مر، وسهي 

وال   ا العبدفهذا هو الواجب عل   ساء اسيهفر اهلل   تعا    وعلم  ن هلللك بقدر اهلل

كمدا هدو مقدرر ع،دد  هدل        يلزم كل  حَد  ن يعرف مباحث القدر علا وج  اليف يل

 . فهم ال يوجبون علا العاجز ما يوجبون علا القادر؛ الس،ة واجلماعة

و ن يكدون    بالقدر ال ي،ايف  ن يكون للعبد مشيئة يف  فعال  االخيياريدة  االميان  44

   وابعيان بها.وهما تابعيان ملشيئة اهلل وبدرت   بل ل  مشيئة وبدرة  ل  بدرة عليها

 .  بل إن هلللك من متام االميان ب   فعل افسبا  ال ي،ايف االميان بالقضاء والقدر  47

 . غ ع،د امل ائب ال املعائباالحي؛اج بالقدر إمنا يسو  43

 : االرادة الرباسية ت،قسم إ  بسمني  41
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 بددًا والبدد  ن    وهو مرادفة للمشيئة وال  درج عدن مرادهدا ندوءٌ    : كوسية بدرية   

 . تقع

فقد تقع وبد ال   وال يلزم وبوعها  وتيضمن حمبة الر  ورضا،: نرعية دي،ية   

 . تقع

  وال يفعدل إال اخلدري    جل   فهو م،ز، عن الشرالشر ال ي،سب إ  اهلل   عز و  46

  وكيابيد    فإسد  علدم اهلل  ؛ والقدر من حيث سسبُي  إ  اهلل ال نر في  بوج  من الوجدو، 

ويف   فالشدر إمندا هدو يف املقضدو ال يف القضداء       وهلللك خرٌي حمد ٌ   وخلق   ومشيئي 

 .  مفعوالت اهلل ال يف  فعال   عز وجل

 : فن املراد سوعان؛ ويف الوبت سفس  ال حيب   ويشاؤ،  بد يريد اهلل  مرًا  45

 . مراد ل،فس  إرادة الهايات مثل خل  جربيل   علي  السالم     

فهدو مكدرو، هلل مدن حيدث       فهو وسيلة إ  هري، مثل خل  إبليس: مراد لهري،   

فهدو سدبب     مراد ل    عز وجل   من حيدث بضداؤ، وإي دال  إ  مدراد،      سفس  وهللات 

  وإرادُتدددد  لدددد    في؛يمددددع افمددددران ُبَهُضدددد  لدددد       ددددوا حمددددا َّ كددددثرية  حل

 . وال يي،افيان

  وبد تظهر ل،ا احلكمة   هلل   عز وجل   احلكمة البالهة يف كل فعل من  فعال   42

 و  ن يددرك هلللدك     وال يلزم  ن سدرك حكمي    عز وجل   يف كدل ندوء    وبد ختفا

 . كل  حد

فدإن كدان مدا ب ضدو وب ددِّر      ؛ عز وجل   في  تف يل وجو  الرضا بقضاء اهلل    43

وإن كان هري مرضو هلل وال   مرضيًَّا هلل حمبوبًا ل    كاالميان وسائر ال اعات   رضي،ا ب 

؛ فعلي،ا موافقة رب،ا يف رضا، ويف سخ    حمبو  ل    كاملعالو والكفر   فال سرضا ب 

وموافقيد  يف حمبدة      يان مدع تركهدا  فالدين موافقة رب،ا يف كراهة الكفر والفسوف والع

 . الشكر وال اعة مع فعلها

 . سرضا بالقضاء الذي هو فعل اهلل   تعا   :  و يقاا
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وإن   فإن كان مرضيًا هلل رضي،ا ب ؛ و ما املقضو الذي هو فعل العبد   ففي  تف يل

 . كان هري مرضو هلل و سرض ب 

فهدذا ال    وهو مدا يف  م الكيدا   ؛ ربمالقدر املثبت  و امل: القدر بدران  حدهما  41

فهدذا هدو    ؛يف كيدب املالئكدة   مدا  القدر املعل   و املقيد وهدو  والثاسو:  ييهري وال ييبدا

  الذي يقع في  ا و واالثبات.

فهدو قيَّدر باعيبدار  ن لد  بددرة ومشديئة       ؛ االسسان قري باعيبدار ومسدري باعيبدار     70

ولكوسد  ال    مجيع  فعال  داخدل يف القددر راجدع إليد      ومسيَّر باعيبار  س  يف  واخييارًا

 .  رج عما بدر، اهلل ل 

 . ورد يف البحث هللكر لبع  افخ اء اليت تقع يف با  القضاء والقدر  74

وإمندا    إسكار القدر و يكن معروفًا ع،د العر  ال يف جاهلييها وال يف إسالمها  77

 . تاهم هلللك من افمم افخرى

 بحث هللكر لبع   بواا ال وائف وامللل يف القدر.ورد يف ال  73

 و    و سيسدوي    سوسدن :  وا من باا بالقدر يف هذ، افمدة رجدل يقداا لد       71

  و خدذ ع،د  هدذ، البدعدَة م َعب دُد اجلهدين        وكان س راسيًَّا فأسدلم ثدم ت، َّدر     س،سوي 

 . سشروهاثم تلقفها بعد هلللك رؤوا االعيزاا و  و خذها عن معبَد هيالُن الدمشقو

وابن   ظهرت هذ، البدعة  وا ما ظهرت يف عهد لهار ال حابة كابن عباا  76

و عل،ددوا   وجدابر   رضدو اهلل عدد،هم   وبدد انديد سكريهدم علددا هدذ، البدعدة         عمدر 

 . براءتهم م،ها

وبد ورد يف هذا البحدث هللكدر  بدواهلم وبيدان       ضل يف با  القدر ف ر ٌف عديدة  75

 . ضالهلم

ويف اخليام  سأا اهلل   تبارك وتعا     ن ي،فدع    بحثرد يف هذا الهذا ملخص ما و

  واهلل  علدم   وباالجابدة جددير    إس  علا هلللدك بددير  ؛ و ن جيعل  خال ًا لوجه   ب 

 . وللا اهلل علا سبي،ا حممد وآل  وسلم تسليمًا كثريًا
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 ُ_ فيفس نآل  ت نل فا ية

 د_ فيفس نألح   ث انآلث ر

 ق ن  نألش  ر ُال _ فيفس

   _ فيفس نألعتا نمل ُ    

 اال _ فيفس ب م نل  نئف انملِ  ح ت

 ا _ فيفس نملِ  ر انملفنُك

  _ فيفس نمل   ع ت
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 نلِ حة ا  ت   را نلب فا

 756 73[ َكَيف  ت ْكف ُرون  ب اللذ   و ك ،ُيَم َ َمو اتًا َفَأَحي اك َم 

 52 30[ َكة  ِإسِّو ج اع ٌل ف و اَفَرِض خ ل يَفًةو ِإهلَل َباا  ر ب َك ل ْلم الئ  

 476 16[ و اَسي ع يُ،وا ب ال ََّبِر و ال َّالة  

 476 11[ و ب ض و  اَفَمُر 

 471 36[ َ َفُيَمم ُ،ون  ب ب َعِ  اْلك ي ا   و ت ْكف ُرون  ب ب َعٍ  

 35 13[ ُخُذوا م ا آت َي، اك َم ب ق وََّة 

 36 407[ ارِّين  ب    م َن َ ح َد ِإالذ ب ِإهلَلِن اللذ  و م ا ُهَم ب ض  

 462 462 466[ و َل، َبل و سَّك َم ب ش َوَء م َن اْلخ َوف  و اْلُ؛وِع و س ْقٍص 

 36 433[ ك ي ب  ع َلَيك َم ال ِّي اُم 

 37 436[ ُيِريُد اللذُ  ب ك َم اْلُيَسر  و ال ُيِريُد ب ك َم اْلُعَسر  

 476 412[ وَُّدوا َفِإنَّ خ َير  الزَّاد  اليَّْقو ىو ت ز  

 30 700[ َفِإهلل ا َبض َيُيَم م ، اس َكك َم 

 35 743[ َفب ع ث  اللذُ  ال،َّب يِّني  

 461 12 745... اآلية[ و ع سا َ َن ت ْكر ُهوا ن َيئًا و ُهو  خ َيٌر َلك َم  

 436 477 773[ َفْأُتوا ح َرث ك َم َ سَّا ن َئُيَم 

 35 712[ و اللذُ  ُيَمت و ُمْلَكُ  م َن ي ش اُء 

 23 763[ و َلَو ن اء  اللذُ  م ا اْبي ي ل وا و َلك نَّ اللذ   ي ْفع ُل م ا ُيِريُد 

 اآليات الدقرآني فهرس 
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 35 751[ ُيَمت و اْلح ْكم َة م َن ي ش اُء 

 437 477 735[ ال ُيَكل ُف اللذُ  س ْفسًا ِإالذ ُوَسع ه ا 

  را ال عافننا  ت   

 756 24... اآلية[ ل م  ت ْلب ُسون  اْلح  َّ ب اْلب اط ِل و ت ْكُيُمون   

 436 477 433[ و س اِرُعوا ِإَلا م َهف ر َة م َن ر بِّك َم 

 775 461[ َلَو َكان  َل، ا م َن اَفَمِر ن َوٌء م ا ب ي ْل، ا ه اُه، ا 

 775 453... اآلية[ ُدوا ذ ين  َبال وا اِلَخو اس ِهَم و َبع  اَل

  ا  ت   را نل ب ء

 21 4... اآلية[ ي ا َ ي ه ا ال،َّاُا اتَّق وا ر بَّك َم الذذ ي خ َلَقك َم  

 461 41... اآلية[ َفع س ا َ َن ت ْكر ُهوا ن َيئًا و ي َ؛ع ل  اللذُ   

 37 72[ و اللذُ  ُيِريُد َ َن ي ُيو   ع َلَيك َم 

 737 30 71... اآلية[ ل وا َ سف س ك َم ِإنَّ اللذ   َكان  ب ك َم و ال ت ْقُي 

 756 31[ و م اهلل ا ع َلَيِهَم َلَو آم ُ،وا ب اللذ   و اْلي َوِم اآلخ ِر 

 721 23اهلل[  ِإَن ُت  َبُهَم ح س ، ٌة ي ق ول وا ه ذ ،  م َن ع َ،د  

 460 407[ ِإَن َكان  ب ك َم َ هلًلى م َن م َ ٍر  

 30 403[ َفِإهلل ا َبض َيُيَم ال َّالَة 

 777 473[ م َن ي َعم َل ُسوءًا ُيَ؛ز  ب    

 434 456... اآلية[  ي ك ون  لئال ُرُساًل ُمب شِِّرين  و ُم،ذ ِرين  

  ا  ت   را نمل ئ ا
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 37 5[ ح ر ٍج م َن ع َلَيك َم ل ي َ؛ع ل  اللذُ  ُيِريُد م ا 

 37 31[ وا م َن َبَبِل َ َن ت ْقد ُروا ع َلَيِهَمِإالذ الذذ ين  ت اُب 

 35 15[ و ُحرِّم  ع َلَيك َم ل َيُد اْلب رِّ م ا ُدَمُيَم ُحُرمًا 

 36 12[ ج ع ل  اللذُ  اْلَكَعب َة اْلب َيت  اْلح ر ام  

 414 404[ َ ي ه ا الذذ ين  آم ُ،وا ال ت َسَأل وا ع َن َ َني اء  يا 

 743 407ا ك لِّ ن َوَء َبد َير[  وُهو  ع َل

 36 403[ م ا ج ع ل  اللذُ  م َن ب ح ري َة و ال س ائ ب َة 

  ا  ت   را نأل   ا

 21 4... اآلية[ و اَفَرض   اْلح َمُد ل لذ   الذذ ي خ َل   السَّم و ات  

 52 73[ و َلَو ُرد وا َلع اُدوا ل م ا ُسُهوا ع َ،ُ  

 21 36[ للذُ  َل؛ م ع ُهَم ع َلا اْلُهد ىو َلَو ن اء  ا 

 23 31... اآلية[ م َن ي ش ْأ اللذُ  ُيَضل ْلُ  و م َن ي ش ْأ ي َ؛ع ْلُ   

 713 53 61... اآلية[ و ع َ،د ُ، م َفات ُح اْله َيب  ال ي َعَلُمه ا ِإالذ ُهو   

 37 14[ و م ا َبد ُروا اللذ   ح  َّ َبَدِر،  

 713 404لَّ ن وَء[  خ َل   ك 

 727 407... اآلية[ هلل ل ك َم اللذُ  ر ب ك َم ال ِإَل   ِإالذ ُهو  خ ال ُ   

 21 402[ و َلَو ن اء  اللذُ  م ا َ َنر ك وا 

 23 444... اآلية[ و َلَو َ سَّ، ا س زَّْل، ا ِإَلَيِهَم اْلم الئ َكَة و َكلذم ُهَم  

ََ ل َدر ُ، َفم َن ُيِرَد اللذُ  َ     37 476... اآلية[ َن ي هد ي ُ  ي َشر 
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 434 13 413... اآلية[ س ي ق وُا الذذ ين  َ َنر ك وا َلَو ن اء  اللذُ  م ا َ َنر ْك، ا 

745 

 63 411... اآلية[ ب َل َفل لذ   اْلُح؛َّة  اْلب ال ه ة  َفَلَو ن اء   

  ا  ت   را نألعفنن

 437 45[ و َفْبُعد نَّ َلُهَم ل ر اَطَك اْلُمَسي ق يم َفب م ا َ ْهو َيي ،  

 731 31... اآلية[ َفِإهلل ا ج اء  َ ج ل ُهَم ال ي َسي ْأخ ُرون  س اع ًة  

  َ  35 62... اآلية[  و ُهو  الذذ ي ُيَرس ُل الرِّي ا

 20 465... اآلية[  و اْكُيَب َل، ا ف و ه ذ ،  الد َسي ا ح س ، ًة 

 30 427... اآلية[ َ خ ذ  ر ب َك م َن ب ، و آد م  م َن  و ِإهلَل 

  ا  ت   را نأل   ل

 721 42[ و م ا ر م َيت  ِإهلَل ر م َيت  و َلك نَّ اللذ   ر م ا 

 53 37... اآلية[ و َلَو ع ل م  اللذُ  ف يِهَم خ َيرًا َفَسم ع ُهَم  

 10 17 [ل ي ْقض و  اللذُ  َ َمرًا َكان  م ْفُعواًل 

 476 50... اآلية[  و َ ع د وا َلُهَم م ا اَسي َ َعُيَم م َن ب وََّة 

 24 53... اآلية[ َلَوال ك ي اٌ  م َن اللذ   س ب    َلم سَّك َم  

  ا  ت   را نل  بة

 35 5[ ح يَّا ي َسم ع  َكالم  اللذ   

 35 15[ و َلك َن َكِر،  اللذُ  اَسب ع اث ُهَم 

 53 12[ خ ر ُجوا ف يك َم م ا ز اُدوك َم ِإالذ خ ب ااًلَلَو  
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 53 64[ ب َل َلَن ُي  يب ، ا ِإالذ م ا َكي ب  اللذُ  َل، ا 

 756 37[ ج ز اًء ب م ا َكاُسوا ي ْكس ُبون  

  ا  ت   را    س

 435 77[ ُهو  الذذ ي ُيس يُِّرك َم ف و اْلب رِّ و اْلب َحِر 

 33 33... اآلية[ َت َكل م ة  ر بَِّك ع َلا الذذ ين  ل َك ح قذ َكذ 

 12 63...اآلية[ ب َل ب َفَضِل اللذ   و ب ر َحم ي    َفب ذ ل َك َفْلي ْفر ُحوا 

 36 61[ اللذُ  َ هلل ن  َلك َم َ َم ع َلا اللذ   ت ْفي ُرون  آ

 21 11[ م يعًاو َلَو ن اء  ر ب َك آلم ن  م َن ف و اَفَرِض ك لُُّهَم ج  

  ا  ت   را    ف

 30 14[ ب ض و  اَفَمُر الذذ ي ف ي   ت َسي ْفي ي اِن 

  ا  ت   را نلفع 

 741 3[ و ك ل  ن َوَء ع َ،د ُ، ب م ْقد اٍر 

 37 44[ و ِإهلل ا َ ر اد  اللذُ  ب َقَوٍم ُسوءًا َفال م ر دَّ َلُ  

 437 434 31[ ي َمُحوا اللذُ  م ا ي ش اُء و ُيَثب ُت 

  ا  ت   را إبفناي 

 15 2[ َلئ َن ن َكَرُتَم َفِزيد سَّك َم 

 433 11... اآلية[ ر بَّ، ا َ خَِّرس ا ِإَلا َ ج ٍل َبِريَب ُس؛ َب  

  ا  ت   را نا ف

 741 10 74... اآلية[ و ِإَن م َن ن َوَء ِإالذ ع َ،د س ا خ ز ائ ُ،ُ    
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  ا  ت   را نل حُ

 737 61 63... اآلية[ ِإهلل ا ُبشِّر  َ ح ُدُهَم ب اف سث ا َظلَّ و َجُهُ و  

 36 10[ ِإنَّ اللذ   ي ْأُمُر ب اْلع َدِا و ااِلَحس اِن 

  ا  ت   را نإل فنء

 10 30 1[ و َبض َي، ا ِإَلا ب ، و إَسرائ يل  ف و اْلك ي ا   

 35 6[ ب ع َث، ا ع َلَيك َم ع ب ادًا َل، ا 

 30 73[ و َبض ا ر ب َك َ الذ ت َعُبُدوا ِإالذ ِإيَّاُ، 

 77 35[ و ال ت ْقُف م ا َلَيس  َلَك ب    ع ْلٌم 

 35 33[ ك ل  هلل ل َك َكان  س يُِّئُ  ع َ،د  ر بَِّك م ْكُروهًا 

 756 11[ و م ا م ، ع  ال،َّاا  َ َن ُيَمم ُ،وا ِإهلَل ج اء ُهَم اْلُهد ى 

  نيفا  ت   را نل

 774 23 71 73... اآلية[ و ال ت ق وَلنَّ ل ش َوَء ِإسِّو َفاع ٌل  

 756 477 71[ َفم َن ن اء  َفْلُيَمم َن و م َن ن اء  َفْلي ْكف َر 
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 417 21... اآلية[ َ مَّا السَّف ي، ة  َفَكاس َت ل م س اك ني  ي َعم ل ون   

 417 37آلية[ ... اَفَأر اد  ر ب َك َ َن ي َبل ه ا  

  ا  ت   را سف  

 30 74[ و َكان  َ َمرًا م ْقض ّيًا 

  ا  ت   را ط 
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 10 10[ ُثمَّ ج َئت  ع َلا َبد ٍر ي ا ُموس ا 

 20 67 64... اآلية[ َباا  ع ْلُمه ا  َباا  َفم ا ب اُا اْلق ُروِن اف وَلا 

 30 27[ َفاْبِ  م ا َ َست  َباٍض 

  ا  ت   را نأل بي ء

 3 77[ َلَو َكان  ف يِهم ا آل ه ٌة ِإالذ اللذُ  َلَفس د ت ا 

 776 61 73[ ال ُيَسَأُا ع مَّا ي ْفع ُل و ُهَم ُيَسَأل ون  

 26 33... اآلية[ و ُهو  الذذ ي خ َل   اللذَيل  و ال،َّه ار   

 467  36[ ون و س َبل وك َم ب الشَّرِّ و اْلخ َيِر ف َي، ًة و ِإَلَي، ا ُتَرج ُع 

 20 406... اآلية[ و َلَقَد َكي َب، ا ف و الزَُّبوِر م َن ب َعد  الذِّْكِر  

  ا  ت   را ناج

 21 51 20... اآلية[ َ َلَم ت َعَلَم َ نَّ اللذ   ي َعَلُم م ا ف و السَّم اء   

  ا  ت   را نملرس  ن

 741 43... اآلية[ َأَسَك،َّاُ، و َ سز ْل، ا م َن السَّم اء  م اًء ب َقد ٍر َف 

 433 405[ ر بَّ، ا َهَلب َت ع َلَي، ا ن ْقو ُت، ا 

  ا  ت   را نل فق ن

 10 7[ و خ َل   ك لَّ ن َوَء َفَقدَّر ُ، ت ْقد يرًا 

  ا  ت   را نلش فنء

 417 30[ و ِإهلل ا م ِرَضُت َفُهو  ي َشف نِي 

  ا  ت   را نل اُ
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 755 33[ ذ ي َ َتَقن  ك لَّ ن َوَءُلَ،ع  اللذ   الذ 

  ا  ت   را نل ِيف

 35 47[ ح رََّم، ا ع َلَي   اْلم ر اض ع  و

 30 46[ َفو َكز ُ، ُموس ا َفَقض ا ع َلَي   

 30 73[ َ يَّم ا اَفج َلَيِن َبض َيُت 

 30 71[ َفَلمَّا َبض ا ُموس ا اَفج ل   

 435 27 53... اآلية[ ي َخي اُر و ر ب َك ي َخل ُ  م ا ي ش اُء و  

723 

  ا  ت   را نلفاا

 415 2[ ي َعَلُمون  َظاه رًا م َن اْلح ي اة  الد َسي ا 

 3 72[ و ُهو  الذذ ي ي َبد    اْلخ ْل   ُثمَّ ُيع يُدُ، و ُهو  َ َهو ُن ع َلَي   

 737 14 ب م ا َكس ب َت َ َيد ي ال،َّاا[ 

  ا  ت   را ل ا ن

 413 31... اآلية[ نَّ اللذ   ع َ،د ُ، ع ْلُم السَّاع ة  و ُي، زُِّا اْله َيث  ِإ 

  ا  ت   را نلب  ا

 63 43... اآلية[ و َلَو ن َئ، ا آلت َي، ا ك لَّ س ْفٍس ُهد اه ا  

 715 756 42[ ج ز اًء ب م ا َكاُسوا ي َعم ل ون  

  ا  ت   را نألح ند

 31 33[ َبد رًا م ْقُدورًا و َكان  َ َمُر اللذ   
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  ا  ت   را  بأ

 33 44[ و َبدَِّر ف و السََّرد  

 33 43[ و َبدََّرس ا ف يه ا السََّير  

  ا  ت   را ف طف

 727 26 3... اآلية[ ه َل م َن خ ال ٍ  َهَيُر اللذ   ي َرُزب ك َم  

 737 16اآلية[ ... و َلَو ُيم اخ ُذ اللذُ  ال،َّاا  ب م ا َكس ُبوا  

  ا  ت   را  س

 51 47[ و ك لَّ ن َوَء  َح  َي، اُ، ف و ِإم اٍم ُمب نٍي 

 707 12... اآلية[ و ِإهلل ا ب يل  َلُهَم َ سف ق وا م مَّا ر ز َبك َم اللذُ   

  ا  ت   را نلِ ف ت

 752 22 15[ و اللذُ  خ َلَقك َم و م ا ت َعم ل ون  

  ا  ت   را ص

 41 71[ ٌ  َ سز ْل، اُ، ِإَلَيَك ُمب ار ٌك ل ي دَّبَُّروا آي ات   ك ي ا 

  ا  ت   را نل سف

 423 61 2 ِإَن ت ْكف ُروا َفِإنَّ اللذ   َه، وٌّ ع َ،ك َم ... اآلية[ 

 25 21 57[ اللذُ  خ ال ُ  ك لِّ ن َوَء و ُهو  ع َلا ك لِّ ن َوَء و ك يٌل 
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 30 51[ ب اْلح  ِّو ب ض و  ب َي، ُهَم  

  ا  ت   را   فف
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 476 50[ و َباا  ر ب ك َم اَدُعوس و َ َسي ؛ َب َلك َم 

 435 66[ َفاَلب َر ِإنَّ و َعد  اللذ   ح  ٌّ و اَسي َهف َر ل ذ َسب َك 

  ا  ت   را فِ ت

 33 40[ و َبدَّر  ف يه ا َ ْبو ات ه ا ف و َ َرب ع ة  َ يَّاٍم 

 35 30 71 47[ س َبع  س م او اَت ف و ي َوم َيِن َفَقض اُهنَّ 

  ا  ت   را نلش ر 

 36 74... اآلية[ َ َم َلُهَم ُنر َكاُء ن ر ُعوا َلُهَم م َن الدِّيِن  

 737 30 و م ا َ ل اب ك َم م َن ُم  َيب َة َفب م ا َكس ب َت َ َيد يك َم[ 

 731 11[ َن ي ش اُء الذ ك ور ي ه ُب ل م َن ي ش اُء ِإس اثًا و ي ه ُب ل م  

  ا  ت   را نل   ن

 34 1[ ف يه ا ُيْفر ُف ك ل  َ َمٍر ح ك يٍم 

  ا  ت   را نُ ثية

 52 73[ َ َفر َ َيت  م َن اتَّخ ذ  ِإَله ُ  ه و اُ، و َ ض لذُ  اللذُ  ع َلا ع ْلٍم 

  ا  ت   را  ا 

 10 42[ ى و آت اُهَم ت ْقواُهَمو الذذ ين  اَهي د َوا ز اد ُهَم ُهًد 

 41 71[ َ َفال ي ي د بَُّرون  اْلق َرآن  َ َم ع َلا ب ل وَ  َ ْبَفال ه ا 

  ا  ت   را نل اف

 33 47[ َفاْلي َقا اْلم اُء ع َلا َ َمٍر َبَد ب د ر  

 31 11[ ِإسَّا ك لَّ ن َوَء خ َلْق، اُ، ب َقد ٍر 
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 36 60[ ح د ٌة َكَلَمٍح ب اْلب   ِرو م ا َ َمُرس ا ِإالذ و ا 

  ا  ت   را نلف  

 306 34 71[ ك لَّ ي َوٍم ُهو  ف و ن ْأٍن 

  ا  ت   را نل نق ة

 33 50[ س َحُن َبدََّرس ا ب َي، ك َم اْلم َوت  

  ا  ت   را نجمل  لة

 36 74[ َكي ب  اللذُ  َفْهل ب نَّ َ س ا و ُرُسل و 

  ا  ت   را ناشف

 55 77... اآلية[ ُهو  اللذُ  الذذ ي ال ِإَل   ِإالذ ُهو   

  ا  ت   را نلِف

 35 1[ ُهو  الذذ ي َ َرس ل  ر ُسوَلُ  ب اْلُهد ى 

  ا  ت   را نُا ة

 35 7[ ُهو  الذذ ي ب ع ث  ف و اف مِّيِّني  

 476 40[ َفِإهلل ا ب ض ي َت ال َّالة  َفاسي ش ُروا ف و اَفَرِض 

  ا  ت   را نل أ ب 

 10 44... اآلية[ م ا َ ل ا   م َن ُم  يب َة ِإالذ ب ِإهلَلِن اللذ    

 434 45[ َفاتَّق وا اللذ   م ا اَسي َ َعُيَم 

  ا  ت   را نل تق

 12 47... اآلية[ اللذُ  الذذ ي خ َل   س َبع  س م او اَت و م َن  
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  ا  ت   را نل حف  

 35 47[ َت ب َكل م ات  ر بِّه او ل دََّب 

  ا  ت   را نمل  

 21 7... اآلية[ الذذ ي خ َل   اْلم َوت  و اْلح ي اَة ل ي َبل و ك َم  

 467 1... اآلية[اْلب   ر  َكرَّت َيِن ي ،َقل َب ِإَلَيَك اْلب   ُر  ُثمَّ اَرج ِع 

 433 40[ َلح ا   السَّع رِيَلَو ك ،َّا س َسم ُع َ َو س َعق ُل م ا ك ،َّا ف و َ  

 1 41[ َ ال ي َعَلُم م َن خ َل   و ُهو  اللذ  يُف اْلخ ب رُي 

 476 46[ َفاَمُشوا ف و م ، اك ب ه ا 

  ا  ت   را نمل ثف

 33 43[ ِإسَُّ  َفكذر  و َبدَّر  

 433 13[ َلَم س ك  م ن  اْلُم  ل ني  

 723 34... اآلية[ اُء و ي َهد ي م َن َكذ ل َك ُيض ل  اللذُ  م َن ي ش  

 756 32[ ل م َن ن اء  م َ،ك َم َ َن ي ي َقدَّم  َ َو ي ي َأخَّر  

 73 16 17[ َبال وا َلَم س ك  م ن  اْلُم  ل ني  م ا س َلَكك َم ف و س َقر  

 54 65 61[ و م ا ي َذك ُرون   َفم َن ن اء  هلل َكر ُ،  َكالذ ِإسَُّ  ت َذك ر ٌة 

  ا  ت   را نإل ب ن

 33 45[ َبو اِرير  م َن ف ضََّة َبدَُّروه ا ت ْقد يرًا 

 723 30... اآلية[ و م ا ت ش اُءون  ِإالذ َ َن ي ش اء  اللذُ  ِإنَّ اللذ    

  ا  ت   را نملف تت
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 37 10 73 77[ َقد َرس ا َف، َعم  اْلَقاد ُرون   فِإَلا َبد ٍر م َعل وٍم 

  ت   را نل بأا  

 477 31[ َفم ن ن اء اتَّخ ذ  ِإَلا ر بِّ   م لًبا 

  ا  ت   را عبس

 10 41[ م َن ُسْ َفَة خ َلَقُ  َفَقدَّر ُ، 

  ا  ت   را نل ن  ف

 435 477 71 73[ ل م َن ن اء  م َ،ك َم َ َن ي َسي ق يم  

  ا  ت   را نألع ه

 10 3[ و الذذ ي َبدَّر  َفه د ى 

    ت   را نل  فا

 37 45[ و َ مَّا ِإهلل ا م ا اَبي الُ، َفَقد ر  ع َلَي   ِرَزَبُ  

  ا  ت   را نلب  

 436 40[ و ه د َي، اُ، ال،ََّ؛د َيِن 

  ا  ت   را نل  ر

َُ ف يه ا ب ِإهلَلِن ر بِِّهَم م َن ك لِّ َ َمٍر   34 5 1[ ت ، زَُّا اْلم الئ َكة  و الر و

  ل  قا  ت   را ن

 740 7 4[ م َن ن رِّ م ا خ َل    ب َل َ ُعوهلُل ب ر  ِّ اْلَفَلِ  
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 77    بهذا  مرمت؟  م بهذا  رسلت إليكم؟ ...

 30   َ ُتَبد    افعماا  م بد ب ض و  القضاء؟ ...

 406   احرص علا ما ي،فعك  وال تع؛ز...

 436 473   احرص علا ما ي،فعك واسيعن باهلل وال تع؛ز...

 14 ... يقولون" اهلل رسوا  لحا  من ساسًا  دركت  

 74   إهللا هللكر  لحابو فأمسكوا ...

 70    ر يت ما يعمل ال،اا اليوم ويكدحون في  ...

 447    لبحت والسراء والضراء م ييان   =عمر بن عبدالعزيز+

 443    لبحت وما لو سروٌر إال يف مواضع =عمر بن عبدالعزيز+

 435 471 ملوا فكل ميسر ملا خل  ل   اع

 30   إن  حدكم جيمع خلق  يف ب ن  م   ربعني يومًا...

 773    ن رجاًل باا: واهلل ال يهفر اهلل لفالن ... 

 13   إن العبد ليعمل عمل  هل ال،ار وإس  من  هل اجل،ة ...

 461   إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ... 

 23 بني إلبعني ...    إن بلو  بين آدم كلها

 64 ...  بقدر فخلقهم خلقًا  خل  اهلل إن  

 64   إن اهلل بدر  جاًل  وبدر مع  مرضًا ... 

 26   إن اهلل ي ،ع كل لاسع ول،عي 

 األحاديث واآلثارفهرس 
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 753   إن جموا هذ، افمة املكذبون بأبدار اهلل ... 

 417 كان يثين علا رب  بي،زيه  ... "   ن ال،يب 

 740 ن جهد البالء  ودرك الشقاء ...   تعوهللوا باهلل م

 413   مخس من الهيب ال يعلمهن إال اهلل ... 

 11   دخلت علا عبادة وهو مري  =الوليد بن عبادة بن ال امت+

 53 عن  والد املشركني ... "  ُسئل ال،يب 

  اعت  س  ُيقاا: ما فيشت بدريًا إال وجدت  ....  = رطأة ابن 

 751 امل،ذر+

 21 24 يقوا: =كيب اهلل مقادير ..."عت رسوا اهلل   ا

473 435 

 400   ال رب ك،ز من ك،وز اخلري  ال يع ي  اهلل إال ...    =احلسن+

 400   ال رب م ية ال تكبو   =علو بن  بو طالب+

 463   ع؛بًا فمر املممن؛ إن  مر، كل  ل  خري ... 

 741   العني  العني ح  ولو كان نوٌء ساب  القدر سبقي

 70   فإس  جربيل  تاكم يعلمكم دي،كم

 13   فواهلل إن  حدكم  و الرجل يعمل بعمل  هل ال،ار ... 

 60   القدر سظام اليوحيد فمن وحَّد اهلل   عز وجل    =ابن عباا+

 23   كان رسوا اهلل " إهللا جاء، السائل   و طلبت إلي  حاجة ...
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اكيب إلو ما اعت ال،يب " يقوا    كيب معاوية إ  املهرية:

 26 خلف ال الة  ...    =ورَّاد مو  املهرية+

 60   كل نوء بقدر حيا وَضُعَك ي د َك علا خدك   =ابن عباا+

 26 =زيد بن  ربم+:  ال  بوا لكم إال كما كان رسوا اهلل " يقوا

 744   ال تقولوا: ما ناء اهلل وناء فالن  ولكن بولوا ...

 14 يممن عبٌد حيا يممن بالقدر خري، ونر، من اهلل ...  ال 

 730   ال ييم،ني  حدكم املوت؛ لضر  سزا ب  ...

 702   ال يهين حذر من بدر  وإن الدعاء ي،فع مما سزا ومما و ي،زا ...

 753   لكل  مة جموا  وجموا هذ، افمة الذين يقولون: ال بدر ... 

 715 م،كم بعمل   واعلموا  س  لن ي،؛و  حد 

  مددا ندداء اهلل ونددئت  فقدداا: = جعلدديين هلل سدددًَّا؟ بددل مددا ندداء اهلل  

 744 وحد،+

 753   ما هال  حد يف القدر إال وخرج من االميان     =ابن عباا+

 462   ما من نوء ي يب املممن  حيا الشوكة ت يب  ...

 471 24 سها ...  ما م،كم من  حد ما من سفس م،فوسة إال وبد كيب اهلل مكا

 51   ما م،كم من سفس إال وبد ُعلم م،زهلا من اجل،ة وال،ار

  ما م،كم من سفس إال وبد علم م،زهلا من اجل،ة وال،ار بالوا: يا 

 435 رسوا اهلل...

  من ابيلو من هذ، الب،ات بشوء فأحسن إليهن كن ل  سرتًا من 

 731 ال،ار
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ي،سأ ل  يف  ثر، فلي ل   من سرَّ،  ن يبسط ل  يف رزب   و ن 

 437 434 رمح 

 702   من فيح ل  م،كم با  الدعاء فيحت ل   بوا  الرمحة ...

 64   من كذ  بالقدر فقد كذ  باالسالم     =احلسن+

 471   و ما من كان من  هل السعادة فسييسر لعمل  هل السعادة

 14   وإن  لابك نوء فال تقل لو  سو فعلت كان كذا وكذا ...

 14   وتممن بالقدر خري، ونر،

 400   وجدسا خري عيش،ا بال رب      =عمر بن اخل ا +

 415   وكل اهلل بالرحم مَلكًا يقوا:  ي ر ِّ! س فة   ي ر ِّ! علقة ...

 705   وال يرد القدر إال الدعاء

 746   ولكين علا ما  ناء بدير

آلن  فيما العمل   يا رسوا اهلل بيِّن ل،ا دي،،ا كأسا خلق،ا ا

 70 اليوم؟ ...
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 الصفح  الشاعر البحر الدقافي  ةطلع البيت

 446  الكامل افعداء ومليحة نهدت

 772  اخلفيف ع،اء ليت نعري

 16 ابن سالر الدين الدمشقو ال ويل املرابب إهللا انيدت

 16         ال ويل مواهب وكم سعمة

 66 حممود الوراف اخلفيف كرهي  ليس ع،دي

 66         اخلفيف عرفي  لولوِّ افمور

 66         اخلفيف جهلي  فأرى  ن

 443  اخلفيف قيلفات كل من يف

 442 ابن تيمية ال ويل امل يبة و ما رضاسا

 442         ال ويل جرمية كسقٍم وفقر

 442         ال ويل ب اعة فأما اففاعيل

 442         ال ويل الكبرية وبد باا بوم

 442         ال ويل خ لة وباا فري 

 442         ال ويل بسخ ة وباا فري 

 قضوايف األشعارفهرس 
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 الصفح  الشاعر البحر الدقافي  ةطلع البيت

 442         ال ويل الهريزة كما  سها

 442         ال ويل اخل يئة ف،رضا من

 731  جمزوء الرمل ال احلات حبذا من

 731  رملجمزوء ال الش؛رات هن لألسس

 731  جمزوء الرمل الربكات وبإحسان

 722  الكامل طاعاُت  لبحت

 11  الكامل كام،  كم سعمة

 11 طرفة بن العبد ال ويل مرثد فلو ناء

 11 املثقب العبدي ال ويل وب يدها فأيق،ت

 16 امرؤ القيس الرجز بقدر جتري املقادير

 64 كعب بن زهري البسيط القدُر لو ك،ت

 64         البسيط م،يشر الفيايسعا 

 64         البسيط افثر واملرء ما

 403 علو بن  بو طالب الرمل بد َر  ي يوموَّ

 403         الرمل احلذر يوم ال

 772 ال،ابهة اجلعدي البسيط هللرا خليلوَّ عوجا

 772         البسيط ب را وال جتزعا
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 صفح ال الشاعر البحر الدقافي  ةطلع البيت

 772         البسيط والربا وإن جاء

 722         البسيط و دبرا َ َو تريا

 722         البسيط ب دِّرا تهيج البكاء

 71  بو هللؤيب اهلذلو الكامل تبع وعليهما

 11 سويد بن  بو كاهل الرمل الضََّلَع كيب الرمحن

 11 لبيد بن  بو ربيعة ال ويل لاسع لعمرك ما

 11         ال ويل وابع نسلوهن إ

 404  ال ويل رفيع و حسن

 440 الشافعو الوافر الق،اعة  فادتين

 440         الوافر بضاعة ف ريها

 440         الوافر ساعة ،ز

 725 عبدالكريم اجليلو ال ويل ت،ازع و سلمت

 722         طويل راتع ف ورًا

 722         ال ويل طائع إهللا ك،ت

 444 ابن طباطبا الرمل املكيفو كن

 444         الرمل السرف إن يف سيل
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 الصفح  الشاعر البحر الدقافي  ةطلع البيت

 440 الشافعو امليقار  مميسك ر يت

 440         امليقار  م،همك فال هللا

 440         امليقار  امللك ولرت

 15 كعب بن سعد اله،وي ال ويل رحيلو  و تعلمو

 15         ال ويل ع؛وا القدرمع 

 410 افعشا البسيط الوعل ك،اطح

 65  اخلفيف حال  ما بضا

 65  السريع منل  اب،ع

 65  السريع من ل  إن  ببل

 15 لبيد بن  بو ربيعة الرمل وع؛ل إن تقوى

 15         الرمل فعل  محد اهلل

 15         الرمل  ضل من هدا،

 404  البسيط العسل وال رب

 403 كان ييمثل بها معاوية امليقار  افجل كأن اجلبان

 403         امليقار  الب ل وبد تدرك

 464 املي،يب البسيط بياا لوال املشقة
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 الصفح  الشاعر البحر الدقافي  ةطلع البيت

 465         البسيط بالعلل لعل

 6 زهري بن  بو سلما ال ويل يعلِم فال تكيمن

 6         ال ويل قمفي، يمخر

 6         ال ويل فيهرم ر يت

 6 لبيد بن  بو ربيعة الكامل سهامها لادفن  م،ها

 730  الكامل اففهام مما يقاا

 730  الكامل ال،ظام الكسب

 461  البسيط بال،عم بد ي،عم

 67 الشافعو امليقار  يكن وما نئت

 67         امليقار  املسن خلقت

 67         امليقار  نُتع علا هللا

 67         امليقار  حسن فم،هم

 6 عمرو بن كلثوم الوافر ومقدَّري،ا و سَّا سوف

 56  البسيط وتكوين علٌم

 725 ابن عربو ال ويل داسو لقد ك،ت

 725         ال ويل لرهباسو لقد لار

 725         ال ويل برآن وبيٌت
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 الصفح  عرالشا البحر الدقافي  ةطلع البيت

 725         ال ويل وإمياسو  دين

 11 ع،رتة الكامل بضاها يا عبُل

ابن سالر الدين  البسيط ال الهو جيري

 الدمشقو

15 

 15         البسيط احلمد هلل إن جاء،

 11  البسيط مكرو، جتري

 11  البسيط  رجو، ورمبا

 423  اهلزج ليوبي  عرفت

 423  اهلزج يقع في  ومن ال يعرف

 730  الوافر في   ال موت
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 182 _ إبفناي  ب   ي ر _ نل ظ  ا _

 75 _ ُ   ب  عب  نا ي  _ نب  تياية _

 21 _ ُ   ب  ع ي ب  ح ف نل ب ت ي

 18 _ ُ   ب  ف رس

 27 _ ُ   ب  حييه _ ث    _

 122 _ ُر   

 75 _ إ  عيُ ب  عب نلف   نلِ ب  ي

 291 اف ب   ث _ إ  عيُ ب  ع

 122 _ ُفتط ن

 119 _ نُ   ب   را 

 112 _ نُي  ب  ص  نن

 72 _ ناب  نلبِف 

 22 _ ناب  ب  عب نف ب   يُ _ ُب  اتل نل بنف  _

 121 _ نابني ب  عب نف ب  ع ي ب   ي  

 21 _ نابني ب   ا  ب  نمل ضُ _ نلفن   نألص ي  ي _

 128  ا  _ نلبأ   _ _ نابني ب  سب    ب 

 129 _ ُا ب ني

 172 _ ب راخ  ب ي  ن

 122 _ بنف ُب     

 72 _ بنف ب   ا  ب  حبي  _ نمل   ي _

 129 _ ت س س ُش   ج

 األعالم املرتجم هلمفهرس 
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 227 _   ُ   ر ي ي

 172 _ ر  ي    ن رت

 172 _   رتف

 82 _   ي  ب  ُب 

 22 _      ب  ُبي   اُ

 172 _ ش ب ي ر

 22 ب   يب ن_ ط ااس 

 22 _ ع ئ  نف ب  حِ  _ نملث    نل ب   _

 111 _ عب نُب ر ن ا ن ي

 121 _ عب نلف   ب  حب  ال نلشيخ

 128 _ عب نلف   ب   ا  نألا نعي

 127 _ عب نلف   ب   ا  نل ا ف 

 212 _ عب نلف   ب    صف نلب   

ُ بيف ئي _ نلبيشاي _  182 _ عب نلبتا ب   ا  ن

 152 _ عب نل  اف نلبأ ن  

 151 _ عب نلنف   نُي ي

 222 _ عب نمل   ب   ا  نلث  ل 

 121 _ عثا ن ب  بشف

 72 _ عنفسة

 92 _ ع  اة ب  قيس

 195 _ ع ي ب  ُ   ب    ي  ب  ح ا

 152 _ ع ي ب  إ  عيُ _ ُب  ناب  نألش ف  _

 72 _ ع ي ب  ع يُ _ ُب  نل ف ء ب  ع يُ _

 22 _ ع ي ب   ا  نُفُ  ي
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 171 _ عا    ُ    ت

 178 _ عافا ب  عبي 

 175 _  يتن نل سش ي

 115 _ قيس ب  عب نف ب  عم س _ نل  بأة نُ    _

 21 _     ب      نلأ   

 122 _  ا  ب  إبفناي  ال نلشيخ

 152 نلشيف    ي  ا  ب  ُبي نل    _ 

 72 ُ  د نل رعي _ نب  نل ي  __  ا  ب  ُبي بنف ب  

 222 _  ا  ب  ُ   ب   ا  _ نب  طب طب  _

 181 _  ا  ب  طي  _ نلب قت ي _

 18 _  ا  ب  عب نف ب  سب   ب  ق يبة

 151 _  ا  ب  ع ي ب   ا  ب  عفبي نل  ئي

 272 _  ا  ب   ا  نمل ب ي

 185 _  ا  ب   ا  ب  نل  ا ن _ نمل ي  _

 222 _  ا  ب    صف نل    نل سش ي

 72 _  ا  ب       ب  عب نأل ث _ نملث   _

 129 _  ا    صف نل    نأللب  ي

 77 _  ا   نل رنق

 72 _ س ف ن ب  عب نف

 128 _ س ب  نُيج
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 27 _ ا  ئ ب  سب    نلشيب  ي

 181 _ اش ا ب  نان  نلشيب  ي

 171 _ اي ُ

 175 ع  ء _ انصُ ب 

 21 _ حييه ب  شفن نل  ا 

 92 _ حييه ب  س  ج نلفن  

 71 _    ف ب  عب نف _ نب  عب نلث _
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 27 _ نألب 

 27 _ نأل ل

 182 _ نا ل ُا نألح نل ُا ُح نل ُبي ا ش 

 172 _ نا اية

 182 _ نلشي ة

 125 _ نلشي عية

 125 _ نلِيي  ية

 175 _ نلِ فية

 122  ة انل  ب ة_ نل ت 

 111 _ نل  ر ة

 129 _ نلن رس 

 159 _ نلنب  ع   نألش عفا

 89 _ نجمل س

 128 _ نمل   لة

 125 _ نل    ة

 129 _ نل فف   

 125 _ نل ِ ر 

 بعض الطضوائف واملصطلحاتفهرس 
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 125 _ نل ُ   ة

 127 _ نليي  

 182 _ ط فا نل يفظ  ا
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+ = 

ح املقدسو  مكيبة ابن تيمية  اآلدا  الشرعية وامل،ح املرعية  البن مفل  4

 القاهرة. 

االباسة عن  لوا الدياسة  فبو حسن افنعري  دار الكيا  العربو    7

 هد. 4140  7بريوت  ط

االباسة عن نريعة الفربة ال،اجية وجماسبة الفرف املذمومة  البن ب ة العكربي    3

 هد. 4101  7،قي  ودراسة رضا بن سعسان مع و  ط

املفيدة ملهمات العقيدة للشيخ عبدالرمحن بن حممد الدوسري  افجوبة   1

 م. 4133هد  4103  7مكيبة الرند  ط

هد  سشر، ب و 4311  7االحي؛اج بالقدر  لشيخ االسالم ابن تيمية  ط  6

 حمب الدين اخل يب  امل بعة السلفية  القاهرة. 

بة  بدم ل   وعل  االخيالف يف اللفظ والرد علا اجلهمية واملشبهة  البن بيي  5

علي   وخرَّج  حاديث  عمر بن حممود  بو عمر  دار الراية لل،شر واليوزيع  

 م. 4114هد   4147  4ط

 د  الدسيا والدين  للماوردي  ،قي  د. حممد ال باَ  دار مكيبة احلياة    2

 م.4132بريوت 

  ،قي   دلة الوحداسية يف الرد علا ال، راسية  فمحد بن إدريس القرايف  3

 فهرس املصادر واملراجع
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 م.4133هد  4103  4عبدالرمحن دمشقية  ط

 م.4155  3االسالم عقيدة ونريعة للشيخ حممود نليوت  دار القلم  ط  1

االسيقامة  البن تيمية  ،قي  د. حممد رناد ساو  توزيع مكيبة الس،ة    40

 هد. 4101  7القاهرة  ط

عربية د. حممد نامة  االسالم بوة الهد العاملية  باوا مشيز  سقل  إ  ال  44

 مكيبة وهبة. 

افلمعيات  فبو سعيد عبدامللك بن بريب بن عبدامللك  ،قي :  محد   47

 . 6حممد ناكر  وعبدالسالم حممد هارون  بريوت  لب،ان  ط

 لوا  هل الس،ة واجلماعة  املسماة برسالة الثهر  فبو احلسن افنعري    43

هد   4140  7  دار اللواء لل،شر واليوزيع  ط،قي  الدكيور حممد السيد اجللي،د

 م.4131

 لوا الدين  لعبدالقاهر البهدادي  ،قي  جل،ة إحياء الرتاث العربو يف دار   41

 م.4134هد  4104  4اآلفاف اجلديدة  بريوت  ط

 لوا مذهب الشيعة االمامية االثين عشرية  عرض وسقد د.سالر   46

 هد. 4141  4القفاري  ط

يقاد علا مذهب السلف   هل الس،ة واجلماعة  للبيهقو  السالم االع  45

 العاملية لل بع وال،شر واليوزيع.

  دار العلم 1  بدون تاريخ  ط7افعالم  خلري الدين الزركلو  ط  42

 م.4121للماليني  
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االعالم مبا يف دين ال، ارى من الفساد وافوهام  لإلمام القرطيب  تقديم   43

 ح؛ازي السقا  دار الرتاث العربو. و،قي  د.  محد

افعالم العلية يف م،ابب ابن تيمية  للحافظ عمر بن علو البزار  حقق    41

 هد.4315  7زهري الشاويش  املكيب االسالمو بريوت  ط

سماا يف  700 عالم الس،ة امل،شورة العيقاد ال ائفة ال،اجية امل، ورة   و   70

: حافظ احلكمو  خرَّج  حاديث  وعلذ  علي  العقيدة االسالمية  تأليف الشيخ

 هد  مكيبة السوادي جدة. 4140  3م  فا  بو ال، ر الشليب  ط

إهاثة اللهفان من م ايد الشي ان  البن القيم اجلوزية  ،قي  الشيخ حممد   74

 حامد الفقو.

   فوا مشس احلضارة الهربية  تأليف م  فا فوزي هزاا  دار السالم 77

 م.4135هد  4105  4ل،شر  طلل باعة وا

ابيضاء ال راط املسيقيم ملخالفة  لحا  اجلحيم  البن تيمية  ،قي  د.   73

 م.4114هد   4144  7سالر العقل  مكيبة الرند  الرياض  ط

بن خليفة اإكماا املعلم  نرَ ل حيح مسلم  فبو عبداهلل حممد   71

 وت  لب،ان.الوس،اسو افبو املالكو  دار الكيب العلمية  بري

 افمالو فبو الفداء علو القالو  م،شورات املكيب االسالمو.  76

إسبا، الرواة علا  سبا، ال،حاة  للوزير علو بن يوسف القف و  ،قي  حممد   75

 م.4160  هد4351 بو الفضل إبراهيم  دار الكيب امل رية القاهرة  

ف االمام احلافظ  بو عمر االسيقاء يف فضائل الثالثة افئمة الفقهاء  تألي  72
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 يوسف بن عبدالرب القرطيب ال،مريي  دار الكيب العلمية  بريوت  لب،ان.

م  مكيبة 4130  4االسسان هل هو مسري  م قري  د.فماد العقلو  ط  73

 اخلاجنو  القاهرة.

االس اف فيما جيب اعيقاد، وال جيوز اجلهل ب   للقاضو  بو بكر ال يب   71

هد   4102  4  عماد الدين  محد حيدر  عاو الكيب  طالبابالسو  ،قي

 م.4132

 وائل املقاالت يف املذاهب املخيارات  للشيخ املفيد  تعلي  الزجناسو    30

 هد  ال بعة احليدرية  ال،؛ف.4313  3ط

  إيقاظ الفكرة مبراجعة الفكرة  تأليف حممد بن إااعيل افمري ال ،عاسو  34

حاديث  حممد لبحو بن حسن حالف  دار ابن حزم  حقق  وعل  علي  وخرج  

 م.4111هد  4107  4ط

وعل  علي  وخرج  حاديث  د. علو بن حقق     م،دةاالميان  لإلمام ابن   37

 م.4136هد   4105  7حممد الفقيهو  ممسسة الرسالة  ط

 االميان:  ركاس    حقيقي    سوابض  د. حممد سعيم ياسني.   33

اء والقدر  و ثر، علا القل  ال،فسو  طريفة ب،ت سعود االميان بالقض  31

 هد. 4103  4الشويعر  دار البيان العربو  ط

+ = 

باعث ال،هضة االسالمية ابن تيمية السلفو سقد، ملسالك امليكلمني   36

والفالسفة يف االهليات  د. حممد خليل هراا  مكيبة ال حابة  ط، ا  
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 .7هد  ط4106

 ن القيم  مكيبة الرياض احلديثة. بدائع الفوائد الب  35

البداية وال،هاية البن كثري  ،قي   محد عبدالوها  فييح  دار زمزم    32

هد  ،قي   محد  بو 4102  3هد  وط دار الكيب العلمية  ط4141الرياض 

 ملحم وزمالئ .

البدر ال الع مبحاسن من بعد القرن السابع  للشوكاسو  دار املعرفة لل باعة   33

 ل،شر بريوت.وا

برد افكباد ع،د فقد افوالد  للحافظ ابن سالر الدين الدمشقو  بدم ل    31

 هد.4100عبدالقادر بن نيبة احلمد  م ابع السفراء  الرياض  

  الربهان يف معرفة عقائد  هل افديان  فبو الفضل عباا ابن م، ور 10

موش  مكيبة امل،ارة  الرتيين السكسكو احل،بلو  ،قي  د.بسام علو سالمة الع

  الزرباء افردن.

ب الن عقائد الشيعة   مد عبدالسيار اليوسسو  املكيبة االمدادية  مكة   14

 هد. 4103املكرمة 

بهية املرتاد يف الرد علا امليفلسفة والقرام ة والباط،ية  هل االحلاد من   17

بن سليمان اد.موسا  القائلني باحللوا واال،اد  لشيخ االسالم ابن تيمية  ،قي 

 هد. 4103  4الدويش  مكيبة العلوم واحلكم  ط

به؛ة بلو  افبرار وبرة عيون افخيار يف نرَ جوامع افخبار  للشيخ   13

عبدالرمحن بن سعدي  خرج  حاديث  الشيخ بدر البدر  مكيبة الس،دا  
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 هد. 4103  3ط

إلمام ابن به؛ة اجملالس و سس اجملالس  ونحذ الذاهن واهلاجس ل  11

  7عبدالرب  ،قي  د. حممد مرسو اخلولو  دار الكيب العلمية  بريوت  ط

 م.4134

بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية   و سق  تأسيس   16

اجلهمية  لشيخ االسالم ابن تيمية  بي حيح وتكميل وتعلي  الشيخ حممد ابن 

 هد  دار القاسم.4174  7عبدالرمحن بن باسم  ط

 =ت+

تاريخ افد  العربو   محد حسن الزيات  دار الثقافة العربية  بريوت    15

 لب،ان.

تاريخ قي ر الدوا البن العربي  وبف علا طبع  اس ون لاحلاسو    12

 .4163امل بعة الكاثوليكية  بريوت 

تأريخ مدي،ة السالم  للخ يب البهدادي  حقق  وضبط س   وعلذ  علي    13

 م.7004هد  4177  4عروف  دار الهر  االسالمو  طد.بشار عواد م

تاريخ املذاهب االسالمية للشيخ حممد  بو زهرة  دار الفكر العربو    11

 م.4132

تأويل قيلف احلديث  البن بييبة  دار الكيب العلمية  لب،ان  ال بعة   60

 هد. 4106  4ط

د لقر  املكيبة تأويل مشكل القرآن  البن بييبة  نرح  وسشر، السيد  مح  64
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 العلمية  بريوت. 

اليبيان يف  بسام القرآن البن القيم  ،قي  حممد نريف سكر  دار إحياء   67

 هد. 4101  4العلوم  بريوت  ط

،فة افحوهللي بشرَ جامع الرتمذي  للمباركفوري  دار الفكر  ال بعة   63

 هد. 4311الثالثة 

قيم  ،قي : بشري عيون  ال،انر ،فة املودود يف  حكام املولود البن ال  61

 هد. 4102  7مكيبة دار البيان  اليوزيع: مكيبة املميد  ط

مهدي   اليحفة املهدية نرَ الرسالة اليدمرية  للشيخ فاحل بن مهدي آا  66

 هد. 4105  7ط

اليدمرية  ،قي  االثبات لألااء وال فات  وحقيقة اجلمع بني القدر   65

 هد.4106  4قي  د.حممد بن عودة السعوي  طوالشرع  البن تيمية  ،

الرتاث اليوساسو يف احلضارة االسالمية   لذف بي،ها  وترمجها عبدالرمحن   62

 م  وكالة امل بوعات الكويت  دار القلم بريوت.4130  1بدوي  ط

ترجيح  ساليب القرآن علا  ساليب اليوسان  البن الوزير  دار الكيب   63

 م.4131هد  4101  4  طالعلمية بريوت لب،ان

تسلية  هل امل ائب لإلمام حممد بن حممد امل،ب؛و احل،بلو  دار الكيب   61

هد   4105  4العلمية  بريوت  توزيع دار الباز لل،شر واليوزيع  مكة املكرمة  ط

 م. 4135

هد   4145اليعريفات  لل؛رجاسو  دار الكيب العلمية بريوت   لب،ان    50

 م. 4166
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يقات علا منت ملعة االعيقاد  للشيخ عبداهلل بن عبدالرمحن ابن اليعل  54

 هد. 4147  4جربين  دار ال ميعو  ط

بن عبداهلل اتفسري البهوي  معاو الي،زيل  لإلمام البهوي  ،قي  حممد   57

هد   4101  4ال،مر  عثمان مجعة ضمريية  سليمان احلرش  دار طيبة  ط

 م. 4131

هد   4103  4م  البن كثري  دار اجليل  بريوت  طتفسري القرآن العظي  53

 م. 4133

 هد. 4103اليفسري القيم  البن القيم  دار الفكر  ،قي  حممد حامد الفقو   51

  4تقريب اليدمرية  للشيخ حممد بن لاحل العثيمني  دار الوطن  ط  56

 هد. 4147

من املباحث الي،بيهات الل يفة علا ما احيوت علي  العقيدة الواس ية   55

امل،يفة  للعالمة عبدالرمحن ابن سعدي  مع تعلي  ااحة الشيخ عبدالعزيز بن 

هد  دار 4101  4باز  ختريج الشيخ علو بن حسن بن عبداحلميد احلليب  ط

 ابن القيم. 

ت،بي  اففاضل علا ما ورد يف زيادة العمر وسق اس  من الدالئل  لإلمام   52

  4ها الشيخ مشهور بن حسن سلمان  طالشوكاسو  عل  عليها وخرَّج

 هد  دار ابن حزم  بريوت. 4140

ت،بي  هللوي افلبا  السليمة عن الوبوع يف افلفاظ املبيدعة الوخيمة  تأليف   53

 الشيخ سليمان بن احان  دار العالمة  الرياض. 
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  4اليوبة وظيفة العمر  حممد بن إبراهيم احلمد  دار ابن خزمية  ط  51

 م.7000 هد  4174

توضيح املقالد وت حيح القواعد يف نرَ ب يدة االمام ابن القيم   20

بن إبراهيم بن ااملوسومة الكافية الشافية يف االسي ار للفربة ال،اجية  فمحد 

 هد.4105  7عيسا  ،قي  زهري الشاويش  املكيب االسالمو  ط

ر الدين اليوضيحات افثرية علا منت الرسالة اليدمرية  للشيخ فخ  24

هد   4170  4ا يسو  مكيبة الفربان ع؛مان  مكيبة الرند الرياض  ط

 م.4111

اليوكل علا اهلل وعالبي  بافسبا   د. عبداهلل بن عمر الدمي؛و  دار   27

 م.7000هد   4174  7الوطن  ط

بن عبداهلل ابن اتيسري العزيز احلميد نرَ كيا  اليوحيد  للشيخ سليمان   23

 هد  املكيب االسالمو. 4101الوها   ال بعة الثام،ة حممد بن عبد

تيسري الل يف امل،ان يف خاللة تفسري القرآن  البن سعدي  ال بعة الثاسية   21

 هد  مكيبة افب ا ع،يزة. 4101

 =ج+

جامع البيان عن تأويل آي القرآن  البن جرير ال ربي  دار الفكر    26

 هد. 4106بريوت 

  4ن تيمية  د. حممد رناد ساو  م بعة املدسو  طجامع الرسائل  الب  25

 هد. 4106
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اجلامع ال حيح يف القدر  للشيخ مقبل بن هادي الوادعو  ال،انر مكيبة   22

 ابن تيمية  القاهرة.

  اجلامع فحكام القرآن  فبو عبداهلل حممد بن  محد افس اري القرطيب  23

 م.4155 دار إحياء الرتاث العربو  بريوت  لب،ان  عام

جامع العلوم واحلكم  البن رجب احل،بلو  ،قي  نعيب افرساؤوط   21

 م. 4114هد   4147  7وإبراهيم باجس  ممسسة الرسالة  ط

اجلامع لسرية نيخ االسالم ابن تيمية خالا سبعة برون  مجع  ووضع   30

فهارس  الشيخ حممد عزير مشس والشيخ علو بن حممد العمران إنراف وتقديم 

 هد .4177  7شيخ بكر  بو زيد  دار عاو الفوائد مكة  طال

 م.4133هد 4103  3جذور البالء  عبداهلل اليل  املكيب االسالمو  ط  34

مجهرة  نعار العر   فبو زيد القرنو  نرح  وضب   وبدم ل  افسياهلل   37

 م. 4135هد   4105  4علو فاعور  دار الكيب العلمية  بريوت  لب،ان  ط

  7هرة خ ب العر  فمحد زكو لفوت  البابو احلليب  طمج  33

 م. 4157هد   4334

بن عالم اج،ة الرضا يف اليسليم ملا بدر اهلل وبضا  فبو حييا حممد   31

 هد. 4140الهرساطو  ،قي  د. لالَ جرار  دار البشري 

+َ= 

 حانية كيا  اليوحيد  للشيخ عبدالرمحن بن باسم  دار العربية لل باعة  36

 هد. 4103  7وال،شر واليوزيع  بريوت  ط
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احلث علا طلب العلم واالجيهاد يف مجع   فبو هالا العسكري  ،قي    35

 م.4135هد  4105  4د.مروان بباسو  املكيب االسالمو  ط

احل؛ة يف بيان ا ؛ة ونرَ عقيدة  هل الس،ة  إمالء: احلافظ بوام الس،ة   32

ن الفضل الييمو افلبهاسو  ،قي  ودراسة د.  بو القاسم إااعيل بن حممد ب

هد  دار الراية 4144  4حممد بن ربيع املدخلو وحممد بن حممود  بو رحيم  ط

 لل،شر واليوزيع الرياض.

   احلرية يف االسالم  للشيخ حممد اخلضر حسني  دار االعي ام.33

  تأليف   جز الهاللم يف إفحام املخالم ع،د جريان ال،ظر يف  حكام القدر31

نيث بن إبراهيم بن حيدرة  املعروف بابن احلاج القف و  ،قي  عمر 

هد   4106  4البارودي  ممسسة الثقافة  ومركز اخلدمات وافحباث الثقافية ط

 م.4136

احلس،ة والسيئة  لشيخ االسالم ابن تيمية  ،قي  حممد عثمان اخلشت    10

 هد. 4106  4دار الكيا  العربو  بريوت  ط

حظك تعرف  من ااك  حلميد افزري  ال،انر مكيبة مدبولو  القاهرة    14

 م. 4133  1ط

  حظك تعرف  من نهر ميالدك  حلميد افزري  ال،انر مكيبة مدبولو  17

 م. 4133  1القاهرة  ط

  4احلكمة واليعليل يف  فعاا اهلل  تأليف: د. حممد بن ربيع املدخلو  ط  13

 ر واليوزيع  دم،هور. هد  مكيبة لي،ة لل،ش4101



 

 

 الفهارس 246

 حلية افولياء  فبو سعيم افلفهاسو  دار الكيب العلمية  بريوت.   11

 =ا+

اخل وط العريضة   ب الدين اخل يب  تقديم وتعلي  الشيخ حممد ماا   16

 هد. 4101  3اهلل  ط

خاللة معيقد  هل الس،ة  تأليف الشيخ عبداهلل بن سليمان املشعلو    15

عبداهلل بن جاراهلل اجلاراهلل  وخرج  حاديث   حممد بن لاحل ،قي  الشيخ 

 هد. 4140  3الدحيم  مكيبة ابن خزمية الرياض  ط

خل   فعاا العباد  و الرد علا اجلهمية و لحا  اليع يل  لإلمام   12

 هد  ممسسة الرسالة  بريوت. 4101  4البخاري  ط

 =د+

  4قي  د. حممد رناد ساو  طدرء تعارض العقل وال،قل  البن تيمية  ،  13

 م  جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية.4134هد   4104

دراسات يف افديان: اليهودية وال، راسية  د.سعود اخللف   ضواء   11

 م.7007هد   4177  4السلف  ط

دراسات يف الي وف  إحسان إهلو ظهري  ال،انر: إدارة ترمجان الس،ة    400

 م.4133هد   4101  4باكسيان  ط

م  4131هد  4101  4  طفاخردراسات يف املعاجم العربية  د. مني   404

 م بعة حسان.

الدرة البهية نرَ الق يدة اليائية يف حل املشكلة القدرية  البن تيمية    407
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 هد. 4105تأليف الشيخ عبدالرمحن ابن سعدي  مكيبة املعارف  الرياض 

بن باسم  ا؛دية  مجع الشيخ عبدالرمحن الدرر الس،ية يف افجوبة ال،  403

 م. 4117هد   4143  6ط

د  ه4103  4الدر امل،ثور يف اليفسري باملأثور للسيوطو  دار الفكر  ط  401

 م.7000هد  4174  4وطبعة دار الكيب العلمية  بريوت  لب،ان  ط

بن حزم  االدرة فيما جيب اعيقاد،  فبو حممد علو بن  محد بن سعيد   406

بن عبدالرمحن اسة و،قي  وتعلي  د. محد بن سالر احلمد  وسعيد درا

هد   4103  4القزبو  توزيع مكيبة الرتاث  مكة املكرمة  م بعة املدسو  ط

 م.4133

دع القل   وابد  احلياة  ديل كارسي؛و  تعريب عبدامل،عم حممد الزيادي    405

 م  ال،انر: مكيبة اخلاجنو بالقاهرة. 4130

يهام االض را  عن آيات الكيا   للشيخ حممد افمني الش،قي و  دفع إ  402

 هد. 4326م ابع الرياض  ال بعة افو   

الدين اخلالص  تأليف السيد حممد لدي  حسن  مكيبة دار الرتاث    403

 القاهرة.

  ديوان افعشا الكبري ميمون بن بيس  نرَ وتعلي  د.حممد حممد 401

 باجلماميز. حسني  ال،انر مكيبة اآلدا 

ديوان االمام الشافعو  ،قي  د. حممد عبدامل،عم خفاجو  عاو الكيب    440

 هد. 4140  4ط
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ديوان االمام الشافعو  مجع  وعل  علي  حممد عفيف الزعيب  دار   444

 . 6امل بوعات احلديثة  ط

ديوان االمام علو  مجع  وضب   سعيم زرزور  دار الكيب العلمية    447

 بريوت. 

 هد. 4313ديوان ع،رتة  دار بريوت لل باعة وال،شر    443

ديوان كعب بن زهري  ل،عة السكري  نرَ ودراسة د. مفيد بميحة    441

 هد. 4140  4دار الشواف لل باعة وال،شر  الرياض  ط

 ديوان لبيد بن ربيعة العامري  دار لادر  بريوت.   446

حح  عبداحلفيظ نليب  ديوان املي،يب بشرَ العكربي  ضب   ول  445

 وم  فا السقا  وإبراهيم افبياري  دار املعرفة  بريوت  لب،ان. 

 =هلل+

هلليل طبقات احل،ابلة  البن رجب احل،بلو  م بعة الس،ة ا مدية  ،قي :   442

 هد.4327حممد حامد الفقو  

 =ر+

الرد افثري املفيد علا البي؛وري يف نرَ جوهرة اليوحيد  عمر ابن   443

ود  بو عمر  دار الكيب افثرية لليحقي  وال،شر  ودار الراية لل،شر حمم

 هد. 4101  4واليوزيع  ط

الرد الكايف علا مهال ات د. علو عبدالواحد وايف  يف كياب  بني الشيعة   441

 والس،ة  الحسان إهلو ظهري  ال،انر إدارة ترمجان الس،ة  باكسيان.
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م ابن تيمية  طبع وسشر إدارة ترمجان الرد علا امل، قيني لشيخ االسال  470

 م.4125هد   4315  7الس،ة  الهور باكسيان  ط

  رسائل االلالَ  للشيخ حممد اخلضر حسني  دار االلالَ  474

 السعودية  الدمام.

  رسائل العدا واليوحيد =الرد علا امل َ؛ربة+  ،قي  د. حممد عمارة  دار 477

 م.4124اهلالا  

قيدة  للشيخ حممد بن لاحل العثيمني  دار طيبة  الرياض  رسائل يف الع  473

 هد. 4105  7ط

رسائل وفياوى يف هللم ابن عربو ال ويف  مجع و،قي  د.موسا ابن   471

 هد.4140  4سليمان الدويش  ط

وت   رسالة الس؛زي إ   هل زبيد يف الرد علا من  سكر احلرف وال  476

حامت الوائلو الس؛زي  ،قي  ودراسة  لإلمام  بو ال، ر عبداهلل بن سعيد بن

م  اجلامعة االسالمية عمادة البحث 7007هد   4173  7د.حممد باكريم  ط

 العلمو.

بن إبراهيم االروض الباسم يف الذ  عن س،ة  بو القاسم  لإلمام حممد   475

الوزير اليماسو  طبع الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفياء والدعوة 

 هد. 4103رناد  واال

الروضة البهية فيما بني افناعرة واملاتريدية فبو عذبة  حقق  د.   472

 هد. 4101  4عبدالرمحن عمرية  عاو الكيب  ط
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  7الروضة ال،دية نرَ العقيدة الواس ية  للشيخ زيد بن فياض  ط  473

 هد  ال،انر مكيبة الرياض احلديثة. 4333

الزاهرة يف العقائد والف،ون املي،وعة الفاخرة   الرياض ال،اضرة  واحلدائ   471

تأليف الشيخ عبدالرمحن بن سعدي  ممسسة برطبة  لحح  واعي،ا ب  وعل  

 علي :  نرف بن عبداملق ود بن عبدالرحيم. 

 =ز+

  1زاد املسري يف علم اليفسري  البن اجلوزي  املكيب االسالمو  ط  430

 م.4132هد   4102

دي خري العباد  البن بيم اجلوزية  ،قي  وتعلي  نعيب   زاد املعاد يف ه434

هد   4102  46افرساؤوط وعبدالقادر افرساؤوط  ممسسة الرسالة  ط

 م.4132

 =ا+

  السحب الوابلة علا ضرائح احل،ابلة   مد بن عبداهلل بن محيد ال،؛دي 437

ن سليمان ثم املكو  حقق  وبدَّم ل  الشيخ د. بكر  بو زيد  ود. عبدالرمحن ب

 م.4115هد د4145  4العثيمني  ممسسة الرسالة  ط

  1سلسلة افحاديث ال حيحة للشيخ: حممد سالر الدين افلباسو  ط  433

 هد  املكيب االسالمو. 4106

سلسلة افحاديث الضعيفة واملوضوعة للشيخ حممد سالر الدين االلباسو    431

 م  املكيب االسالمو. 4136هد  4106  6ط
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 . 7س،ن ابن ماجة  دار الدعوة  دار سح،ون  تربيم حممد عبدالبابو  ط  436

 . 7س،ن  بو داود  دار الدعوة  دار سح،ون  ط  435

الس،ن االهلية يف افمم واجلماعات واففراد يف الشريعة االسالمية  د.   432

 هد  ممسسة الرسالة. 4143  4عبدالكريم زيدان  ط

 . 7  دار سح،ون  طس،ن الرتمذي  دار الدعوة  433

هد  ،قي  4100  4الس،ة البن  بو عالم  املكيب االسالمو  ط  431

 الشيخ حممد سالر الدين افلباسو. 

الس،ة لإلمام عبداهلل بن االمام  محد بن ح،بل  ،قي  ودراسة د. حممد   410

هد   4141  7ابن سعيد القح اسو  رمادي لل،شر  واملممتن لليوزيع  ط

 م.4111

  1سري  عالم ال،بالء  لإلمام الذهيب  ممسسة الرسالة  ط  414

 م  ،قي  نعيب افرساؤوط.4135هد 4105

سرية عمر بن عبدالعزيز علا ما روا، مالك بن  سس و لحاب   تأليف   417

 بو حممد عبداهلل بن عبداحلكم  سسخها ولححها وعل  عليها  محد عبيد  

 هد  عاو الكيب. 4101  5ط

 =ش+

نذرات الذهب يف  خبار من هللهب  لعبداحلو بن العماد احل،بلو  دار   413

 هد.4311  7إحياء الرتاث العربو بريوت  ط

بن احلسني ااسو  تعلي   محد ذمنرَ افلوا اخلمسة  لعبداجلبار اهل  411
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 م.4156هد  4331بن  بو هانم  ،قي  د.عبدالكريم عثمان  مكيبة وهبة  

الس،ة واجلماعة  لاللكائو  ،قي : د.  محد بن  نرَ  لوا اعيقاد  هل  416

 سعد بن محدان الهامدي  دار طيبة  الرياض.

   نرَ جوا  ابن تيمية يف ب يدت  اليائية يف القدر  لل ويف  ق وط.415

نرَ جوهرة اليوحيد  للشيخ إبراهيم الباجوري  سسَّق  وخرج  حاديث    412

راجع  وبدم ل  عبدالكريم الرفاعو   حممد  ديب الكيالسو  وعبدالكريم تيان 

 م.4127هد   4317ط  

  4نرَ ديوان زهري بن  بو سلما  املكيبة الثقافية  بريوت  ط  413

 م. 4153

نرَ الس،ة لإلمام  بو حممد احلسن بن علو بن خلف الرببهاري  ،قي :   411

 هد.4103  4د. حممد بن سعيد القح اسو  دار ابن القيم  ط

بن س ر اعقيدة افلفهاسية لشيخ االسالم ابن تيمية  حقق  سعيد نرَ ال  460

 م.7004هد   4177  4بن حممد  مكيبة الرند الرياض  ط

نرَ العقيدة ال حاوية  حققها وراجعها: مجاعة من العلماء  خرج   464

  3 حاديثها: الشيخ حممد سالر الدين افلباسو  املكيب االسالمو  بريوت  ط

 هد. 4101

نرَ العقيدة الواس ية  لشيخ االسالم ابن تيمية  تأليف الشيخ حممد   467

  4علوي السقاف  طالشيخ خليل اهلراا  ضبط س   وخرج  حاديث : 

 هد  دار اهل؛رة لل،شر واليوزيع  الرياض  الثقبة. 4144
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نرَ الق ائد املشهورات  البن ال،حاا  دار الكيب العاملية  بريوت    463

 م. 4136هد   4106  4لب،ان  ط

نرَ الق يدة ال،وسية  البن القيم   مد خليل هراا  الفاروف احلديثة   461

 لل باعة وال،شر. 

نرَ كيا  اليوحيد من لحيح البخاري  للشيخ عبداهلل بن حممد   466

 هد. 4101  4اله،يمان  مكيبة لي،ة  ط

وال،شر  نرَ املعلقات العشر  للزوزسو  دار مكيبة احلياة لل باعة   465

 م.4133بريوت  

نرَ املوابف للزجناسو   املوبف اخلامس   ،قي  د. محد املهدي  مكيبة   462

 هد.4315افزهر  

الشريعة  لآلجري  ،قي  حممد حامد الفقو  دار الكيب العلمية    463

 هد. 4103  4بريوت  ط

ابن الشعر ال ويف إ  م لع القرن الياسع لله؛رة  د. حممد بن سعد   461

 م. 4114هد   4144  4حسني  ط

نعر لبيد بن ربيعة بني جاهليي  وإسالم   د. زكريا عبدالرمحن ليام    450

 هد. 4315م ابع دار الشعب بالقاهرة  

الشعر والشعراء  البن بييبة  حقق  وضبط س   د.مفيد بميح   وراجع    454

 م.4136هد  4106  7افسياهلل سعيم زرزور  دار الكيب العلمية  ط

نفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة واليعليل  البن بيم   457
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 اجلوزية  ،رير احلساسو حسن عبداهلل  مكيبة دار الرتاث  القاهرة. 

الشهادة الزكية يف ث،اء افئمة علا ابن تيمية  مرعو بن يوسف الكرمو   453

ان  دار الرسالة  احل،بلو  ،قي  وتعلي  جنم عبدالرمحن خلف  دار الفرب

 م. 4133هد   4101  4ط

الشيخ عبدالرمحن بن سعدي وجهود، يف توضيح العقيدة  د.عبدالرزاف   451

 هد  مكيبة الرند. 4144  4العباد  ط

الشيعة االمامية االثين عشرية يف ميزان االسالم  تأليف: ربيع بن حممد   456

 هد. 4141  7السعودي  مكيبة ابن تيمية القاهرة  ط

الشيعة والس،ة  الحسان إهلو ظهري  ال،انر إدارة ترمجان الس،ة    455

 هد.4312  6باكسيان  ط

  دار ابن خزمية الرياض  4  الشيوعية  حممد بن إبراهيم احلمد  ط452

 م.7007هد  4173

 =ص+

يف فق  اللهة العربية ومسائلها وس،ن العر  يف كالمها  البن  حيبال ا  453

وضع حواني   محد حسن بسج  م،شورات حممد علو فارا  عل  علي  و

 م.4112هد  4143  4بيضون  دار الكيب العلمية بريوت  ط

لحيح افد  املفرد لإلمام البخاري  بقلم الشيخ حممد سالر الدين   451

 م. 4111هد   4141  4افلباسو  دار ال دي  لل،شر واليوزيع  ط

اففكار الدولية  ع،اية  بو   لحيح البخاري  لإلمام البخاري  بيت 420
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 م.4113هد   4141لهيب الكرمو  

 . 7لحيح البخاري  لإلمام البخاري  دار سح،ون  دار الدعوة  ط  424

لحيح اجلامع ال هري وزيادت  للشيخ حممد سالر الدين افلباسو   نرف   427

 هد. 4105  7علي  زهري الشاويش  املكيب االسالمو  ط

ذي  للشيخ حممد سالر الدين افلباسو  مكيب الرتبية لحيح س،ن الرتم  423

 م. 4133هد   4103  4العربو  الرياض  ط

 لحيح مسلم بشرَ االمام ال،ووي  دار الفكر.   421

  لحيح مسلم  ع،اية  بو لهيب الكرمو  بيت اففكار الدولية  426

 م.4113هد   4141

فاف اجلديدة  لحيح مسلم  لإلمام مسلم  من م،شورات دار اآل  425

 بريوت  وطبعة دار الدعوة ودار سح،ون  برتبيم عبدالبابو. 

ال وفية يف سظر االسالم  دراسة و،ليل ايح عاطف الزين  دار   422

 هد. 4106  7الكيا  اللب،اسو  بريوت  ط

لون املكرمات برعاية الب،ات  للشيخ جاسم الفهيد الدوسري  دار   423

 م. 4110هد   4144  4  لب،ان  طالبشائر االسالمية  بريوت

 ليد اخلاطر  البن اجلوزي  مكيبة العلم جبدة  مكيبة ابن تيمية.   421

لياسة االسسان عن وسوسة الشيخ دحالن  للشيخ حممد بشري السهسواسو   430

 هد. 4140  1اهل،دي  ال،انر مكيبة ابن تيمية  ط
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 =ط+

 املعرفة.طبقات احل،ابلة  للقاضو  بو يعلا  ط دار   434

  طبقات الشافعية الكربى  للسبكو  ،قي  حممود ال ،احو  عبدالفياَ 437

 م  م بعة عيسا البابو احلليب.4151هد   4333  4احللو  ط

طري  اهل؛رتني وبا  السعادتني  البن بيم اجلوزية  ضبط س   وخرج   433

 هد. 4101  4 حاديث  عمر بن حممود  بو عمر  دار ابن القيم  ط

 =ع+

  46  عاو اجلن والشياطني  د. عمر افنقر  دار ال،فائس  افردن  ط431

 م.7007هد   4173

عدة ال ابرين وهللخرية الشاكرين  البن بيم اجلوزية  ،قي  حممد عثمان   436

 هد.4103اخلشت  دار الكيا  العربو  بريوت  

لب،ان   عقائد االمامية   مد رضا املظفر  طبعة دار الهدير  بريوت  435

 م.4123هد  4313

العقد الثمني يف معرفة ر  العاملني  لألمري احلسن بن بدر الدين حممد بن   432

 هد.4317 محد بن حييا  ،قي  حييا الفضيل  دار مكيبة احلياة  بريوت 

هد  4101  3  العقل وال،قل ع،د ابن رند  د.حممد  مان اجلامو  ط433

 اجلامعة االسالمية.

بن السلف و لحا  احلديث  لإلمام  بو عثمان إااعيل عقيدة ا  431

  4عبدالرمحن ال ابوسو  دراسة و،قي  د.سالر بن عبدالرمحن اجلديع  ط
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 م.4113هد  4141دار العالمة  

هد  4144  6العقيدة الواس ية  نرَ الشيخ د. لاحل الفوزان  ط  410

 جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية. 

لواس ية  عل  حوانيها و نرف علا ت حيحها الشيخ حممد العقيدة ا  414

 ابن ماسع  طبع مب ابع االنعاع بالرياض. 

علماء جند خالا مثاسية برون  تأليف الشيخ عبداهلل البسام  دار العالمة   417

 هد.4141  7الرياض  ط

ع،وان اجملد يف تاريخ جند  للعالمة عثمان بن بشر  مكيبة الرياض   413

  احلديثة.

 . 6عودة احل؛ا   د. حممد بن  محد بن إااعيل املقدم  دار طيبة  ط  411

 =غ+

هذاء افلبا  نرَ م،ظومة اآلدا   للشيخ حممد السفاريين  ممسسة   416

 م.4113هد   4141  7برطبة  ط

  هريب احلديث  فبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي  دار الكيا  415

طبعة م ورة عن السلسلة اجلديدة من   4م  ط4125هد   4315العربو  

 م بوعات دائرة املعارف العثماسية حبيدر  باد  الدكن  اهل،د.

 =ف+

الفياوى اليت خل ها نيخ االسالم حممد بن عبدالوها  من فياوى ابن   412

بن عبداملق ود اتيمية للشيخ حممد بن عبدالوها   ،قي  وتعلي  السيد 
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 الكيب.هد  دار عاو 4103  4افثري  ط

بن باسم  احممد بن إبراهيم  مجع وترتيب الشيخ حممد الشيخ فياوى   413

 هد. 4311  م بعة احلكومة مبكة املكرمة  4ط

الفياوى الكربى  لشيخ االسالم ابن تيمية  ،قي  وتعلي  وتقديم حممد   411

  4عبدالقادر ع ا وم  فا عبدالقادر ع ا  دار الريان للرتاث  القاهرة  ط

 هد. 4103

فياوى الل؛،ة الدائمة للبحوث العلمية واالفياء  مجع وترتيب الشيخ   700

 هد. 4147 محد بن عبدالرزاف الدويش  مكيبة املعارف  الرياض  

فيح الباري بشرَ لحيح البخاري  للحافظ ابن ح؛ر العسقالسو    704

 هد. 4102  4مكيبة ابن تيمية  ط

واية والدراية يف علم اليفسري  لإلمام حممد فيح القدير اجلامع بني فين الر  707

  وطبعة دار الكيا  العربو  بريوت  لب،ان  بن علو الشوكاسو  عاو الكيب

 م.4111هد   4170  4،قي  عبدالرزاف املهدي  ط

فيح اجمليد نرَ كيا  اليوحيد  للشيح عبدالرمحن بن حسن آا   703

 الشيخ  تعلي  الشيخ ابن باز  ممسسة برطبة.

الفرف بني الفرف  لعبدالقاهر البهدادي  م بعة املدسو  حق   لول    701

 وضبط مشكل  وعل  علي  حممد حمو الدين عبداحلميد.

الفربان بني  ولياء الرمحن و ولياء الشي ان  البن تيمية  ،قي  زهري   706

 هد.4103  1الشاويش  املكيب االسالمو  ط
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عسكري  حقق  وعل  علا حواني  الفروف يف اللهة  فبو هالا ال  705

هد   4177  4ووضع فهارس  مجاا عبدالهين مدهمش  ممسسة الرسالة  ط

 م.7007

 الفلسفة القرآسية  لعباا حممود العقاد  ط. دار الكيا  اللب،اسو.  702

الفوائد  البن القيم  ،قي  حممد عثمان اخلشت  دار الكيا  العربو    703

 هد. 4105  7بريوت  ط

في  القدير نرَ اجلامع ال هري  للم،اوي  دار املعرفة لل باعة   701

 هد. 4314  7وال،شر  لب،ان  ط

 =ف+

  الق يدة اليائية يف القدر  لشيخ االسالم ابن تيمية  نرَ و،قي  حممد 740

 م.7003هد   4171  4بن إبراهيم احلمد  دار ابن خزمية  ط

ن  دراسة و،قيقًا  حقق  سعود بن القاضو  بو يعلا وكياب  مسائل االميا  744

 هد. 4140  4عبدالعزيز اخللف  دار العالمة  الرياض  ط

 هد.4102  7القاموا ا يط  للفريوز بادي  ممسسة الرسالة  ط  747

بن االقضاء والقدر  البن تيمية  ضبط وت،سي  وتعلي  د. محد   743

  3بو بريوت  طعبدالرحيم السايح ود.السيد اجلميلو  دار الكيا  العر

 م.7004هد   4177

القدر فبو بكر جعفر بن حممد الفريابو  ،قي  عمرو عبدامل،عم سليم    741

 م.7000هد   4174  4دار ابن حزم  ط
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هد   4103القضاء والقدر   بو الوفاء حممد درويش  املكيبة االسالمية    746

 م. 4133

دار القبلة للثقافة  القضاء والقدر   سعد حممد سعيد ال اهرجو   745

 هد. 4147االسالمية  

القضاء والقدر  د. عمر افنقر  دار ال،فائس لل،شر واليوزيع    742

 هد. 4140  4الكويت  مكيبة الفالَ لل،شر واليوزيع  ط

القضاء والقدر  للشيخ حممد بن لاحل العثيمني  ممسسة  سام  ال بعة   743

 هد. 4144افو   

  7  للشيخ حممد ميولو الشعراوي  دار ال،دوة  طالقضاء والقدر  741

 هد. 4103

القضاء والقدر ح  وعدا  هشام عبدالرزاف احلم و  دار الكلم   770

 م. 4111هد   4141  4ال يب  دمش   بريوت  ط

القضاء والقدر يف االسالم  د. فاروف  محد الدسوبو  املكيب   774

 هد  الرياض. 4105  7االسالمو  بريوت  مكيبة اخلاسو  ط

القضاء والقدر يف ضوء الكيا  والس،ة  ومذاهب ال،اا في   للشيخ   777

 م. 4112هد   4143  7  طالوطنعبدالرمحن بن لاحل ا مود  دار د.

بن سعدي  دار االقوا السديد نرَ كيا  اليوحيد  للشيخ عبدالرمحن   773

 هد. 4147  4الوطن  ط

 =ك+
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 رباسو  ،قي  حممد سعيد البخاري  دار كيا  الدعاء  للحافظ ال  771

 هد. 4102  4البشائر االسالمية  بريوت  ط

كيا  ال فدية  لشيخ االسالم ابن تيمية  ،قي  د. حممد رناد ساو    776

 هد. 4105  7ال،انر: مكيبة ابن تيمية  القاهرة  ط

 كشف افسيار عن زوائد البزار  تأليف احلافظ سور الدين اهليثمو   775

 هد.4101  7،قي  حبيب الرمحن افعظمو  ممسسة الرسالة  ط

كشف الظ،ون عن  سامو الكيب والف،ون  م  فا عبداهلل القس ، و   772

 هد.4107املعروف حباجو خليفة  دار الفكر  

الكلمات املخالفة وآفات اللسان  سيد عالم علو  دار الف،ون  جدة    773

 م.4117هد   4143  4ط

  7زيوف  عبدالرمحن حسن حب،كة امليداسو  دار القلم  طكوانف   771

 م.4114هد   4147

 =ا+

 لسان العر   البن م،ظور اففريقو  دار الفكر.  730

 م.4117  4ملاهللا اسيحر همالء  إعداد وتوثي  هاسو اخليِّر  دار دمش   ط  734

حممد  ملعة االعيقاد اهلادي إ  سبيل الرناد  البن بدامة  نرَ الشيخ  737

هد  مكيبة االمام البخاري  الدار السلفية  حقق  4147  7ابن عثيمني  ط

 بن عبدالرحيم. اوخرَّج  حاديث :  نرف بن عبداملق ود 

ملعة االعيقاد اهلادي إ  سبيل الرناد  البن بدامة  خرَّج  حاديثها وعلذ    733
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 هد. 4105  4عليها بدر بن عبداهلل البدر  الدار السلفية  ط

لوامع افسوار البهية  وسواطع افسرار افثرية  نرَ الدرة املضية يف   731

عقيدة الفربة املرضية  تأليف العالمة حممد بن  محد السفاريين  املكيب 

 هد. 4106  7االسالمو  بريوت  مكيبة  سامة  الرياض  ط

 =م+

ية جملة البحوث االسالمية  الرئاسة العامة الدارات البحوث العلم  736

 هد. 4143لعام  31واالفياء والدعوة واالرناد  الرياض  عدد 

م  دار 4137هد   4107  7جممع الزوائد وم،بع الفوائد  للهيثمو  ط  735

 الكيا  العربو  بريوت. 

جمموعة دروا وفياوى احلرم املكو  للشيخ حممد بن لاحل العثيمني    732

ل،شر واليوزيع  امل، ورة  هد  دار اليقني ل4140هد إ  عام 4102من عام 

 توزيع دار طيبة الرياض. 

اجملموعة الكاملة ململفات الشيخ عبدالرمحن بن سعدي  مركز لاحل ابن   733

 هد.4144لاحل الثقايف  ع،يزة  

 اجملموعة الكاملة ململفات العقاد  ط: دار الكيا  اللب،اسو.  731

بن اتيب عبدالرمحن جمموع فياوى نيخ االسالم ابن تيمية  مجع وتر  710

 باسم واب،  حممد. 

جمموع فياوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن لاحل العثيمني  مجع   714

 هد.4147  4وترتيب الشيخ فهد السليمان  دار الوطن  ط
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 .3حماضرات يف ال، راسية  للشيخ حممد  بو زهرة  دار الفكر العربو  ط  717

احلسن  محد الب،ا احل،بلو  ،قي  د.  املخيار يف  لوا الس،ة  تأليف  بو  713

 هد. 4143  4عبدالرزاف العباد  مكيبة العلوم واحلكم  املدي،ة ال،بوية  ط

قي ر افسئلة وافجوبة افلولية علا العقيدة الواس ية  للشيخ   711

 هد. 4103  40عبدالعزيز السلمان  ط

ن اخل يب  طبع قي ر اليحفة االثين عشرية  ،قي  وتعلي  حمب الدي  716

وسشر الرئاسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفياء والدعوة واالرناد  

 هد. 4101الرياض  

مدارج السالكني بني م،ازا إياك سعبد وإياك سسيعني  البن القيم  ،قي    715

 هد.4140  4وتعلي  املعي م باهلل البهدادي  توزيع دار ال،فائس  الرياض  ط

الفلسفية يف االسالم بني املشائية واالنرابية   .د.حممد إبراهيم املدرسة   712

 الفيومو  ضمن  حباث سدوة =حنو فلسفة إسالمية معالرة+.

املدخل لدراسة اليوراة والعهد القديم  د.حممد علو البار  دار القلم   713

 م.4110هد  4140  4دمش   الدار الشامية بريوت  ط

م  دار العلم 4124دالرمحن بدوي  ط   مذاهب االسالميني  لعب711

 للماليني.

دار  د.عبدالرمحن عمرية  املذاهب املعالرة وموبف االسالم م،ها   760

 م.4131هد   4101  6اللواء الرياض  ط

املسائل والرسائل املروية عن االمام  محد بن ح،بل يف العقيدة  مجع   764



 

 

 الفهارس 264

 هد. 4147م   4114  4و،قي  ودراسة عبداالل  افمحدي  دار طيبة  ط

مسألة اليقريب بني  هل الس،ة والشيعة  د. سالر القفاري  دار طيبة    767

 هد. 4147  4ط

مسألة القضاء والقدر  تأليف: عبداحلليم ب،بس وخالد العك  دار   763

 الكيا  العربو  حلب  دمش . 

املسيدرك علا ال حيحني للحاكم  ال،انر مكيبة ال، ر احلديثة    761

 لرياض. ا

 . 7مس،د االمام  محد بن ح،بل  دار الدعوة  دار سح،ون  ط  766

املس،د لإلمام  محد بن ح،بل  نرح  ول،ع فهارس  الشيخ  محد حممد   765

 . 7ناكر  مكيبة دار الكيا  االسالمو بالقاهرة  ط

مشكاة امل ابيح  لليربيزي  ،قي  الشيخ حممد سالر الدين افلباسو    762

 هد. 4106  7االسالمو  بريوت  طاملكيب 

معارج القبوا لشرَ سلم الولوا إ  علم افلوا يف اليوحيد  للشيخ   763

 هد. 4101  7حافظ احلكمو  مكيبة ابن تيمية  ط

  طارف عبداحلليم  دار ةاملعيزلة بني القديم واحلديث  حممد العبد  761

 هد. 4103  4افربم  برم،؛هام  ط

هلم اخلمسة  وموبف  هل الس،ة م،ها  د. عواد بن عبداهلل املعيزلة و لو  750

 هد.4101املعي   دار العالمة  الرياض  ال،شرة افو  

املعيمد يف  لوا الدين  فبو يعلا الفراء  امل بعة الكاثوليكية بريوت    754
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 .4ط

مع؛م افدباء   و إرناد افريب إ  معرفة افديب  ليابوت احلموي    757

 م.4114هد 4144  4يب العلمية بريوت  طدار الك

 مع؛م  لفاظ القرآن الكريم  جممع اللهة العربية  دار الشروف.  753

 املع؛م الفلسفو  د.مجيل لليبا  دار الكيا  اللب،اسو  بريوت.  751

 هد. 4101  7مع؛م ال رباسو الكبري  ط  756

لسالم مع؛م مقاييس اللهة فمحد بن فارا  بيحقي  وضبط عبدا  755

 هد. 4144  4هارون  طبعة دار اجليل  ط

مع؛م امل،اهو اللفظية  للشيخ د. بكر بن عبداهلل  بو زيد  دار ابن   752

 هد. 4140  7اجلوزي  ط

املهين عن محل افسفار يف افسفار يف ختريج ما يف االحياء من افخبار    753

 م.4135   هد4105  7للعرابو  دار الكيب العلمية  بريوت  لب،ان  ط

املهين يف  بوا  اليوحيد والعدا  عبداجلبار اهلمذاسو  ،قي  جمموعة   751

 من ا ققني  ط القاهرة  املمسسة امل رية العامة لليأليف والرتمجة وال،شر.

 مفياَ دار السعادة  البن القيم  دار الكيب العلمية  بريوت.  720

   محد حممد ناكر  املفضليات  للمفضل بن حممد الضيب  ،قي  724

 .5وعبدالسالم هارون  دار املعارف  القاهرة  ط

  املفردات يف هريب القرآن للراهب افلفهاسو  ضبط هيثم طعيمو  دار 727

 م.7007هد   4173  4إحياء الرتاث العربو  ط
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  مقاالت االسالميني واخيالف امل لني  فبو احلسن افنعري  دار 723

 .3ين بي حيح  هلموت ريرت  طإحياء الرتاث  بريوت  ع

امللل وال،حل  للشهرسياسو  ،قي  حممد سيد كيالسو  دار املعرفة بريوت   721

 لب،ان.

 .4هد  ط4144  امل،يقا من فرائد الفوائد للشيخ ابن عثيمني  دار الوطن  726

  4م،هاج الس،ة ال،بوية البن تيمية  ،قي  د. حممد رناد ساو  ط  725

 هد.4105

م،هج االمام ابن  بو العز احل،فو وآراؤ، يف العقيدة من خالا نرَ   722

 هد.4171  4ال حاوية  لعبداهلل بن عبيد بن عباد احلايف  دار ابن اجلوزي  ط

م،هج الشيخ حممد رنيد رضا يف العقيدة  تامر حممد حممود ميولو  دار   723

 م.7001هد   4176  4ماجد عسريي  جدة  ط

يف القضاء والقدر  حممود هريب  مكيبة الثقافة االسالمية  م،هج القرآن   721

 هد.4106  6املكيبة السلفية  ط

املواهب الرباسية من اآليات القرآسية للشيخ عبدالرمحن السعدي  اعي،ا   730

 هد.4145  4بها اري املاضو  رمادي لل،شر  املممتن لليوزيع  ط

للشيخ: د. سالر العقل  د. سالر املوجز يف املذاهب وافديان املعالرة    734

 هد.4143  4القفاري  دار ال ميعو  ط

  املوسوعة امليسرة يف افديان واملذاهب وافحزا  املعالرة  إنراف 737

وخت يط ومراجعة د.ماسع بن محاد اجلهين  دار ال،دوة العاملية لل باعة وال،شر 
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 هد.4170  1واليوزيع  ط

   حممد عبدالبابو  دار احلديث. املوطأ لإلمام مالك بن  سس  733

  3موبف الشيعة من  هل الس،ة   مد ماا اهلل  مكيبة ابن تيمية  ط  731

 هد. 4101

 =ن+

  ال،ابهة اجلعدي حيات  ونعر،  د.خليل إبراهيم  بو هلليا   دار القلم 736

 م.4132هد  4102  4دمش   امل،ارة بريوت  ط

  دراسة و،قي  حممد عبدالرمحن ال،بوات  لشيخ االسالم ابن تيمية  735

  وط  ضواء هد.4106  4عوض  ال،انر دار الكيا  العربو  بريوت  ط

 م.7000هد  4170  4السلف  ،قي  د.عبدالعزيز ال ويان  ط

سظرات يف معيقد ابن عربو  د. كماا حممد عيسا  دار اجمليمع لل،شر   732

 هد.4105  7واليوزيع  جدة  ط

بن ايخ االسالم ابن تيمية  حقق  الشيخ حممد سق  امل،    لش  733

عبدالرزاف محزة والشيخ سليمان ال ،يع  ولحح  الشيخ حممد حامد الفقو  

 مكيبة الس،ة ا مدية.

ال،هاية يف هريب احلديث  البن افثري  ،قي : طاهر الزواوي وحممود   731

 ال ،احو  املكيبة العلمية  بريوت. 

 =هد+

مية  للشيخ حممد اخلضر حسني  مجعها وحققها علو   اهلداية االسال710
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 هد.4311  4الرضا اليوسسو  ط

هذ، هو ال وفية  تأليف الشيخ عبدالرمحن الوكيل  دار الكيب   714

 م. 4131  1العلمية  بريوت  ط

اهلمة العالية  معوباتها ومقوماتها  حممد بن إبراهيم احلمد  دار   717

 هد. 4142  7القاسم  ط

 =و+

الوابل ال يب من الكلم ال يب  لإلمام ابن بيم اجلوزية  دراسة   713

  4و،قي : حممد عبدالرمحن عوض  دار الكيا  العربو  بريوت  ط

 م.4136هد   4106

الوايف بالوفيات  لالَ الدين خليل بن  يبك ال فدي  م بعة دار   711

 هد.4313لادر  بريوت  

هد   4142  4د  دار القاسم  طاحلم بن إبراهيم الوجودية  حممد  716

 م.4115

بن لاحل االوجو، وال،ظائر يف القرآن الكريم  دراسة وموازسة د.سليمان   715

 م.4110هد   4140  4القرعاوي  مكيبة الرند  ط

وفيات افعيان و سباء  ب،اء الزمان  فبو العباا مشس الدين  محد بن   712

 عباد  دار لادر بريوت.حممد بن  بو بكر بن خلكان  حقق  إحسان 

 =ي+

بن عبدالواحد ا يابوتة ال راط يف تفسري هريب القرآن  فبو ُعم ر حممد  713
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بن يعقو  االبهدادي الزاهد املعروف بهالم ثعلب  حقق  وبدم ل  د.حممد 

 .7007هد   4173  4الرتكسياسو  مكيبة العلوم واحلكم  املدي،ة امل،ورة  ط

بن إااعيل ان  هل الع ر  فبو م، ور عبدامللك يييمة الدهر يف حماس  711

  7الثعاليب  ،قي  حممد حمو الدين عبداحلميد  دار الفكر بريوت  ط

 هد.4317م  4123

 م  مكيبة ال،هضة امل رية.4123  6اليهودية  د. محد نليب  ط  300
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 33 امل لب الثالث: العالبة بني القضاء والقدر

 31 القضاء والقدر يف االل الَ الشرعو امل لب الرابع:

 35 امل لب اخلامس: الفروف بني القضاء والقدر
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 31  واًل: افدلة من القرآن الكريم

 10 ثاسيًا: افدلة من الس،ة

 17 ثالثًا: االمجاع
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جممل االعيقاد احل  يف القدر  والواجب علا  املبحث الرابع:

 65 العبد يف هذا با 

 65 جممل االعيقاد احل  يف القدر امل لب افوا:

 62 × واًل:  بواا االمام ال ابوسو 

 63 ×ام ابن تيمية ثاسيًا:  بواا االم

 50 الواجب علا العبد يف هذا البا  امل لب الثاسو:

 53 نل ُِ نلث  ي: س    ضا   نإلمي ن ب ل  ر

 51 :خل   فعاا العبادو   مراتب القدر و ركاس املبحث افوا:
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 51  :مراتب القدر و ركاس-

 51 املرتبة افو : العلم

 53 املرتبة الثاسية: الكيابة

 20 ة الثالثة: املشيئةاملرتب

 23 املرتبة الرابعة: اخلل 

 26 مسألة خل   فعاا العباد-

 22  بسام اليقدير :اسواملبحث الث

 22   اليقدير العام4

 22   اليقدير البشري7

 23   اليقدير العمري3

 23   اليقدير الس،وي1

 21   اليقدير اليومو6

 30 االرادة الرباسية: :ثالثاملبحث ال

 30   إرادة كوسية بديرة4

 30   إرادة نرعية دي،ية7

 34 الفرف بني االرادتني-

 33 مناهللج فمور نرعية وكوسية-

 36 نل ُِ نلث لث: مثفنت نإلمي ن ب ل  ر

 35 متهيد-
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 32 الثمرات االمياسية العقدية: املبحث افوا:

 32    داء عبادة اهلل   عز وجل  4

 32   اخلالص من الشرك7

 33   ح وا اهلداية وزيادة االميان3

 33   االخالص1

 31   لحة اليوكل ومتام 6

 10   اخلوف من اهلل5

 14   بوة الرجاء وإحسان الظن باهلل2

 17   الرضا3

 13   الشكر1

 11   الفر40َ

 16   العلم حبكمة اهلل   عز وجل  44

 12   ،رير العقوا من اخلرافات وافباطيل47

 13 الثمرات افخالبية بحث الثاسو:امل

 13   ال رب4

 11   اليواضع7

 400   الكرم والسخاء3

 400   الش؛اعة واالبدام1

 407   علو اهلمة6
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 407   احلزم واجلد يف افمور5

 403   السالمة من احلسد واالعرتاض2

 401 الثمرات ال،فسية املبحث الثالث:

 401   حماربة اليأا4

 406 االحيماا  بوة 7

 405   الق،اعة وعزة ال،فس3

 401   االعيداا حاا السراء والضراء1

 440   سكون القلب  وطمأسي،ة ال،فس  وراحة الباا6

 442 وإشكاالت حضول الدقمر ةسائلالباب الثاني: 

 441 نل  ر  نل ُِ نألال: سب ئُ 

 470  ومشيئة العبد واخييار،االميان بالقدر  املبحث افوا:

 473 االميان بالقضاء والقدروفعل افسبا   املبحث الثاسو:

علا فعل ا رمات وترك  االحي؛اج بالقدر املبحث الثالث:

 473 الواجبات

 433 ال ورة اجلائزة املسوهة لالحي؛اج بالقدر-

 435 ناناة انل   يُ   ُف  ل نفنل ُِ نلث  ي: 

 432 عليل: يف خاللة القوا يف احلكمة واليمتهيد

وحكم هلللك   الشر إ  اهلل   تعا    ةسسب املبحث افوا:

 431 واحلكمة من إرادة اهلل ملا ال حيب 
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 431 وحكم هلللك الشر إ  اهلل   تعا    ةسسب امل لب افوا:

 413 احلكمة من إرادة اهلل ملا ال حيب  امل لب الثاسو:

  ائب إبليس  وخل  امل احلكمة من خل  :اسواملبحث الث

 416  واآلالم

 416 امل لب افوا: خل  إبليس واحلكمة من هلللك:

 ن ي ظهر للعباد بدرة  الر    تعا    علا خل    4

 416 امليضادات وامليقابالت

 415  ن ُيَكمِّل  اهلل فوليائ  مراتب العبودية   7

 415 ح وا االبيالء   3

تعددا    ومقيضددياتها    ظهددور آثددار  اائدد       1

 415 وميعلقاتها

 415 اسيخراج ما يف طبائع البشر من اخلري والشر  6

 412 ظهور كثري من آيات اهلل وع؛ائب ل،ع   5

 413 امل لب الثاسو: خل  امل ائب واآلالم  واحلكمة من هلللك:

 460 اسيخراج عبودية الضراء وهو ال رب  4

 464 طهارة القلب  واخلالص من اخل اا القبيحة  7

 467 قوية املممنت  3

 467 ال،ظر إ  بهر الربوبية وهللا العبودية  1

 463ح وا االخالص يف الدعاء  ولدف االسابة يف   6
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 اليوبة

 463 إيقاظ املبيلا من هفلي   5

 463 معرفة بدر العافية  2

 461  ن من اآلالم ما بد يكون سببًا لل حة  3

 461 ح وا رمحة  هل البالء  1

 461 ل الة من اهلل والرمحة واهلدايةح وا ا  40

ح دددوا افجدددر  وكيابدددة احلسددد،ات وحدددط    44

 466 اخل يئات

 466 العلم حبقارة الدسيا وهواسها  47

 466  ن اخييار اهلل للعبد خري من اخييار العبد ل،فس   43

 465  ن االسسان ال يعلم عاببة  مر،  41

 465 جل  الدخوا يف زمرة ا بوبني هلل   عز و  46

 462    ن املكرو، بد يأتو با بو  والعكس45

 463 املعالو وتقديرهااحلكمة من خل   :ثالثاملبحث ال

 421 الرضا بقدر اهلل  وحكم هلللك :الرابعاملبحث 

 422 نل ُِ نلث لث: إشن شت ح ل نل  ر

مسألة القدر املثبت  والقدر املعل    و ا و املبحث افوا: 

 423  القدر  وزيادة العمر وسق اس واالثبات يف

 434 االسسان بني اليسيري واليخيري املبحث الثاسو:
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 435 مسألة اهلداية واالضالا املبحث الثالث:

اليوفي  بني اسيئثار اهلل بعلم ما يف افرحام   املبحث الرابع:

 410 وبني علم افطباء بذكورة اجل،ني يف الرحم من  سوثي 

 411 االحنراف يف الدقمرالباب الثالث: 

 415 نل ُِ نألال: ُ   ء   ب د نل  ر

 413  خ اء يف مفهوم القدر: املبحث افوا:

 413 االحي؛اج بالقدر علا املعائب امل لب افوا:

اليخلو عن مساعدة ا ياجني وامل،كوبني  امل لب الثاسو:

 411 حب؛ة  ن ما حل بهم إمنا هو مبشيئة اهلل

ترك افخذ بافسبا  حب؛ة اليوكل علا  ث:امل لب الثال

 700 اهلل

ترك الدعاء حب؛ة  ن اهلل يعلم حاجة العبد  امل لب الرابع:

 703 ببل  ن يسأا

 702 : بواا قالفة يف القدر املبحث الثاسو:

  الدعاء بد: =اللهم إسو ال  سألك رد القضاء ولكين 4

 702  سألك الل ف في +

 702  و ناءت افبدار كذا وكذا+   بوا: =ناءت الظروف 7

 703   بوا: =ما ناء اهلل وناء فالن+3

 701  بوا: =إن اهلل علا ما يشاء بدير+ إهللا بام بالقلب  ن 1
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 اهلل ال يقدر إال علا ما يشاء وحسب

 747   القوا بأن إرادة الشعب من إرادة اهلل6

 746   بوا بع  العامة: =هذ، طشَّة ما ُوزست+5

 746 بعضهم: =إن العقر  تساب  القدر  واحلية مأمورة+   بوا2

 743  خ اء يف القدر ببل وبوع : املبحث الثالث:

  اجلزم بفعل الشوء  و وبوع  يف املسيقبل دون تقييد 4

 743 هلللك باملشيئة

 743   بلة اليقني بأنَّ العاببة لليقوى وامليقني7

 741   اليألو علا اهلل3

 770 قبل ع،د الكهان وامل،؛مني  اسي الع املسي1

 777  خ اء يف القدر بعد وبوع : املبحث الرابع:

 777   االعرتاض علا افبدار4

 777   بوا كلمة =لو+ ع،دما ،ل امل يبة7

 773   بوا كلمة =ليت+ ع،دما ،ل امل يبة3

 771   القيام بفعل ما ُيشعر باالعرتاض علا افبدار1

 776   احلسد6

 772 ين املوت  مت5

 773   االبدام علا بيل ال،فس =االسيحار+2

 771   اليسخط بالب،ات3
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 ؟  بوا بعضهم إهللا اع بوفاة نخص: =هل مات بسبب1

 734  و بضاءًا وبدرًا؟+

 734   بوا بعضهم يف اليعزية: =البقية يف حياتك+40

 737 نل ُِ نلث  ي: ُق نل نل  س   نل  ر

 731 يف القدر بإمجاا : يف افبواامتهيد

بوا اهل،ود والبابليني وامل ريني القدماء يف املبحث افوا: 

 735 القدر

 735  واًل: بوا اهل،ود القدماء

 735 ثاسيًا: بوا البابليني القدماء

 732 ثالثًا: بوا امل ريني القدماء

 733 بوا الفالسفة يف القدر املبحث الثاسو:

 717 د يف القدربوا اليهو املبحث الثالث:

 711 يف القدر بوا ال، ارى املبحث الرابع:

 بواا املفكرين والفالسفة الهربيني امليأخرين  املبحث اخلامس:

 712 يف القدر:

 713   ديكارت4

 713   سب،يوزا7

 711   كاست3

 711   هي؛ل1
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 760   نوب،هور6

 760   سارتر5

 767 انل ُِ نلث لث: نل  ل ب ل  ر   نإل ت

 763 سشأة القوا بالقدر يف االسالم: املبحث افوا:

 761 القوا الراجح يف  وا من تكلم بالقدر-

 765 بوالن آخران يف  وا من تكلم بالقدر-

 762 اخلالف يف القدر يدور حوا  مرين-

 761 بوا القدرية املعيزلة: املبحث الثاسو:

 761 القدرية وسبب تسمييهم-

 761 دربوهلم يف الق-

 761  حاديث يف هللم القدرية-

 754 م،شأ ضالا القدرية-

 754 اسيدالالتهم علا مذهبهم-

 755 بوا اجلربية: املبحث الثالث:

 755 تعريف اجلربية-

 755  هم الفرف اليت محلت لواء اجلرب-

 751 اسيدالهلم علا مذهبهم-

 727 بوا ال وفية يف القدر املبحث الرابع:

 726 بوا افناعرة يف القدر: امس:املبحث اخل
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 726 سظرية الكسب ع،د افناعرة-

 734 بوا الشيعة يف القدر املبحث السادا:

 732 نل ُِ نلفنبك: س  قشة ُق نل نل فق

 733 متهيد:  مور حيسن الي،بي  عليها يف امل،ابشة

 710 امل،ابشة االمجالية فبواا الفرف املبحث افوا:

 717 م،ابشة بوا املعيزلة القدرية: :املبحث الثاسو

 717   يف اسيدالهلم باآليات اليت تثبت املشيئة للعباد4

  يف اآليات اليت سابوها يف بيان  ن العباد هم الذين 7

 717 يمم،ون ويكفرون .....

  يف اسيدالهلم باآليات اليت تدا علا ترتيب اجلزاء 3

 713 علا افعماا

ُلَ،ع  اللذ   الذذ ي َ َتَقن  ك لَّ   تعا :   يف اسيدالهلم بقول 1

 713 [ن َوَء

 716 ب الن مذهب القدرية بالشرع والعقل والف رة-

 716 ب ص وحماورات مع القدرية )هامش(-

 712 م،ابشة بوا اجلربية: املبحث الثالث:

 712   يف اآليات اليت اسيدلوا بها علا  ن اهلل خال  كل نوء4

 712 م بليات املشيئة  يف اسيدالهل7
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و م ا ر م َيت  ِإهلَل ر م َيت      يف اسيدالهلم بقول  تعا :3

 712 [و َلك نَّ اللذ   ر م ا

 713   يف دليلهم العقلو1

 711 حكايات وحماورات تبني ب الن مذهب اجلربية )هامش(

 304 اخلامت 

 306 الفهارس

 305 فيفس نآل  ت نل فا ية

 341 انآلث رفيفس نألح   ث 

 373 فيفس ق ن  نألش  ر

 371 فيفس نألعتا نمل ُ    

 333 فيفس ب م نل  نئف انملِ  ح ت

 336 فيفس نملِ  ر انملفنُك

 320 فيفس نمل   ع ت
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