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 [1[  الشيخ  ـ حفظه هللا ـهذه المادة لم تراجع على 

 

(32) 
 (2)اإليمان بالقدر 

ُُا َ : قال ََُة، َو ااَن،: َوَأمَّا الدَّرََجُة الثَّانَِيُة؛ َفِهَي َمِشيَئُة اهلِل النَّاِفَذُة، َوُقْدرَتُُه الشَّااِم ََ َوَماا  اإِليَمااُن بِاَننَّ َماا َءااهلَل اهللُ 
اَة َوَك ُناُك َن؛ مكَّ ِبَمِشايَئِة اهللِ  َْْرِم ِماْن َكَةََ ِِ َوَماا ِفاي ا ََْنانَهُ َلْم َيَشْن َلْم َيُكْن، َوأَنَُّه َما ِفي السَّاَمَ ا َك َيُكا ُن ِفاي ،  ُنا

اَش َءاْيهلَل قَاِديَة ِماَن اْلَمْ ُجا  َ  ََََاك َُ ََْنانَُه  َِْكِه َما َك يُةِيُد، َوأَنَُّه ُنا ، ُم ِِ ِِ َواْلَمْعاُدوَما َْْرِم َوَك فا َماا ِماْن َمْلَُا َف ِفاي ا
ُةُه، َوَك َربَّ ِنَ اهُ  هذه هي الدرجة الثانية وقد تضمنت كما قاا  الياي  : ِفي السََّماهلِل مكَّ اهللُ َخاِلُقُه ُنََْنانَُه، ك َخاِلَق َغياْ

وأنه ال , وما مل ييأ مل يكن, االعتقاد اجلازم بأن ما شاء اهلل كان: تعينماذا تعين؟ . مرتبة املييئة: أوهلما :شيئني أو مرتبتني
 .وال راد ملا قدر, وال ُمعطي ملا منع, ال مانع ملا أعطى, يكون يف ملكه ما ال يريد

ا: قال ُُ ََُة، َو ااَن، َوَماا :  َ َوَأمَّا الدَّرََجُة الثَّانَِيُة؛ َفِهَي َمِشيَئُة اهلِل النَّاِفَذُة، َوُقْدرَتُُه الشَّااِم ََ اإِليَمااُن بِاَننَّ َماا َءااهلَل اهللُ 
ََْنانَهُ  َلْم َيَشْن َلْم َيُكْن، اَة َوَك ُناُك َن؛ مكَّ ِبَمِشايَئِة اهلِل ُنا َْْرِم ِماْن َكَةََ ِِ َوَماا ِفاي ا َك َيُكا ُن ِفاي . َوأَنَُّه َما ِفي السَّاَمَ ا
َِْكااِه َمااا َك يُةِياادُ  وأنااه ال ُككاان أن يقااع يف ُملااال اهلل مااا ال يريااده اهلل,  املياايئة , قااة املياايئة ا هليااةإذن يف هااذا إاباااُل  ا: ُم
 . أخص من ا رادة

هاي امليايئة  ماا شااء اهلل كون اا : ا رادة الكونية. كونية وشرعية: ا رادة كما مر بنا يف أو  هذا الكتاب تنقسم إىل
 اا باد مان االعتقااد اجلاازم  يايئة ,  املقصاود هاهناا امليايئة. وقاد ال يقاعال بد من وقوعه, أما ما يريده اهلل شرع ا  قد يقع 

َااا قَاُولُنَااا ِلَيااُيءا ِإَذا أََرُدنَاااُه َأُن نَاُقااوَ  لَااُه ُكااُن  َاَيُكااونُ }اهلل النا ااذة وقدرتااه الياااملة,  ااشذا شاااء شاايئ ا  ااا بااد ماان وقوعااه,  { ِإَّنم
أو يياااء العبااُد شاايئ ا واهلل مل ييااأه  تقااع مياايئة العبااد , يئ ا مث ال يقااع ااا يكاااد يتصااور أن يياااء اهلل كااون شاا [04: النحاا ]

ال يكاون يف ملكاه ماا ال يرياد   ن , هذا ممتنع  مييئته سبحانه وتعاىل متعلقاة  بكا  كركاةا وساكون. وتتخلف مييئة الرب
 كيااف يقااع يف . لتاادبو واقلاا  ن ماان خصااالص الربوبيااة امللااال وا, ال يكااون الاارب إال نا ااذ ا ماار ههااذا هااو مقتضااى ربوبيتاا

 ! .ملكه ما ال يريد كما يزعم املنكرون؟
، : قال ِِ ِِ َواْلَمْعاُدوَما اَش َءاْيهلَل قَاِديَة ِماَن اْلَمْ ُجا َ ا ََََاك َُ َْْرِم َوَك ِفاي فَوأَنَُّه ُنََْنانَُه  َماا ِماْن َمْلَُا َف ِفاي ا

ُةُه، َوَك َربَّ ِنَ اهُ السََّماهلِل مكَّ اهللُ َخاِلُقُه ُنََْنانَُه، ك َخالِ  االعتقااد اجلاازم : مرتباة اقلا  وهاي: هذه هي املرتبة الرابعة: َق َغياْ
 اهلل اقال  وما سواه خملوق, االعتقاد اجلازم بأن اهلل خلا  يياع املوجاودال ذواواا واا اوا , بأن اهلل تعاىل خال  ك  شيء
كا  شايء خملاوق هلل . وكركاوا ما تن ع  به من أ عا , اليت تقوم  يهاوا اوا يعين ا عراض , وكركتها, ذواوا يعين أالها

وخلاا  كركاتااال وان عاالتااال ماان  اعااالا , عااز وجاا , إذن اهلل خلقااال أيهااا العبااد وخلاا  ااا اتال املختل ااة كااالع ز الكااي 
َوَخلَاَ  ُكا م }،[16: الزمار] ,[61: الرعاد] {اللمُه َخاِلُ  ُك ِّ َشُيءا }ك  شيء خملوق  اهلل اقال  وما سواه خملوق,, ومعاص
 .[61: الصا ال] {َواللمُه َخَلَقُكُم َوَما تَاُعَمُلونَ }،[6: ال رقان] ,[646: ا نعام] {َشُيءا 
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 [2[  الشيخ  ـ حفظه هللا ـهذه المادة لم تراجع على 

 

نعم نُقرُّ بالعلم ونُقرُّ بالكتابة لكن ال  :وقالت, وُذه الدرجة أنكةتها المعتزلةإذن ال يتم ا كان بالقدر إال هبذا, 
وكيااف وينكاارون , !ننسااإ إىل اهلل مياايئة الطاعااال واملعااااي,  كيااف يوتااإ اااواب  وعقاااب واهلل هااو الااذ  شاااءها ماانهم؟

كياف يساتحقون اجلناة واهلل هاو الاذ  شااء ! كيف يوتإ اواب وعقاب واهلل هاو الاذ  خلا  أ عاا  العبااد؟: اقل  يقولون
هاذا , !كياف يُقادِّر علايهم ويعاذهبم؟! وكيف يستحقون النار واهلل هاو الاذ  شااء وهاو الاذ  خلا ؟! و الذ  خل ؟واهلل ه
 .هكذا ب همهم القاار تبادر الذ  تبادر على أذهاهنم   حملهم على إنكار املييئة واقل . ظلم

ومل  -رضوان اهلل عليهم- وال شال أن هذه شبهة قدكة وتّاُعَرض لكثوا من الناس كىت إهنا عرضت الصحابة
. كينما خطر ذلال بباهلم وسألوه ب  أجاهبم جبوابا بنيِّ ُمقنع يف ش اء الصدور -الى اهلل عليه وسلم-يعن هم النيب 

َما ِمُنُكُم ِمُن َأَكدا ِإالم َوَقُد ُكِتَإ َمُقَعُدُه ِمَن ):  خرج مرة مع أاحابه يف جنازة  اجتمعوا كوله والقرب ملّا يُلحد  قا 
:  قالوا على البديهة. ماذا يُ هم من هذا؟ أن اهلل قدر املقادير وأه  اجلنة وأه  النار وك  شيء .(اجلَنمِة, َوَمُقَعُدُه ِمَن النمارِ 

ََِتابِنَ : قَاُل ا ََك  ََ َِّه، َأَفالَ نَاتَِّكُش  ما دام أن ك  شيء مكتوب ومقدر  لم ال نتك  على   ا، َوَندَُع الَعَمَش؟يَا َرُن َل ال
, وقيام اللي  إخل, وايام رمضان, كتابنا الساب  وندع العم  ال نيتغ  وال نره  أن سنا بالطاعال واجلهاد يف سبي  اهلل

ُمَيسمر  ِلَما ُخِلَ  َلُه, أَمما َمُن َكاَن ِمُن أَُهِ   اُعَمُلوا َ ُك   ): قَا َ :   إليه ن وسنا قا يخذ راكتنا  يما حنتاج إليه وما متونأ
َ َأمما َمُن }: , مُثم قَارَأَ (ُر لَِعَمِ  َأُهِ  اليمَقاَوةِ السمَعاَدِة  َايُاَيسمُر لَِعَمِ  َأُهِ  السمَعاَدِة, َوأَمما َمُن َكاَن ِمُن أَُهِ  اليمَقاِء  َايُاَيسم 

وسرُّ , , ومل يق  الصحابة شيئ ا بعد ذلال,  ابت ن وسهم واقتنعوا اآليَةَ [ 1: اللي ]{ َق بِاحُلُسَن أَُعَطى َواتامَقى َوَادم 
ولكنه سبحانه , هذا ا مر كالتايل  اهلل سبحانه وحبمده قد قدر منذ ا ز  ما اقل  عاملون وكتإ ذلال يف اللوح احمل وظ

من : وأظهر هلم اليرع وقا , يتمكنون  يه من ال ع  أو الوكأخ ى ذلال عن عباده وأعطاهم من ا دوال واآلالل ما 
اعملوا, : ومن عصاين دخ  النار  قد غيإ عنهم سبحانه كتاب القدر وأظهر هلم كتاب اليرع وقا , أ اعين دخ  اجلنة

ث من ا عما  ما يالمه وك  إنسان ُكيز يف ن سه بني أ عاله االضطرارية وأ عاله االختيارية بدلي  أنه يف أموره الدنيوية يبح
ألي  كذلال؟ ألي  أكدنا مع إكانه بالقدر يسعى يف مصاحله اقااة إذا أراد ماال  ذهإ لطلإ , وال يتكم  على القدر

وال يقو  ك  شيء مقدر إن كان يل رزق , الرزق وضرب يف ا رض وخرج يف الربد القارس أو يف احلر الاهإ يطلإ رزقه
إن كان اهلل قسم يل الذرية : ومل يق , إذا أراد الولد تزوج ونكح وسأ  اهلل تعاىل أن يرزقه الولد  سيأتيين يف قعر بييت؟

ال أكد ي كر هكذا مع إكاهنم بالقدر,  اهلل , ما أكد ي كر هبذه الطريقة! حنن أبناؤك:  سيطرقون علي الباب ويقولون
ر لنا ما ُيصلحنا يف معادنا  كيف نُعم  ما يناسإ ويالم سبحانه وتعاىل كما قد أظهر لنا ما ُيصلحنا يف معاشنا وأظه

 ا مر يرجع إىل أن على ا نسان أن يطو  ا حة ! دنيانا, وال نعم  وال نيتغ   ا يناسإ آخرتنا اتكاال  على القدر؟

                                                           
 
 (.9494)صحيح البخاري  
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 [3[  الشيخ  ـ حفظه هللا ـهذه المادة لم تراجع على 

 

وُُيسن , ه عنه اجتنبهوما هنا, القدر ويدعها إىل ُمقدرها سبحانه وتعاىل ويقب  بُكليته على اليرع  ما أمر اهلل به امتثله
 .الظن بربه أن اهلل سييسره لليسرى إن هو عم  ذلال

مااا بيَّنااا لكاام نااابق ا مها قيااش لاار ُااش العَااد مساايَة أ  مليااة؟  وال تقاا  خمااو ,  ااا تقاا  مسااو بااش اقولهااذاَ 
َََْاك َواتاََّقاكفََنمَّاا }: وقد قا  اهلل تعااىل, إن قلت مسو بش اق  شنال بذلال تلغي مييئة العبد و عله, بش اق ( 5) َماْن َأ
ِلَمْن َءااهلَل }: إىل من أسند اهلل هذه ا  عا ؟ لإلنسان, وقاا : {َوََذَّبَ ( 8) َوَأمَّا َمْن َبِلَش َواْنتَاْغَنك}: وقال، {َوَصدَّفَ 

لعباد مساو كأناه ا:  لاو قاا  قالا , ,  أابت لإلنساان ميايئة و عا  الاذ  هاو االساتقامة[62: التكوير] {ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ 
كا  , وال اختيار وك  واكد منا جيد من ن سه أن له إرادة كقيقة وله  عا  كقيقاي, وال  ع , العبد جمبور ال إرادة له: يقو 

وإَّنا جاء من تلقاء ن سه  حض إرادته , واكد منا أتى إىل هذا املكان  حض إرادته و وع اختياره مل يأل مقهور ا مكسور ا
ال أيض ا هذا الذ  خييى حمارم اهلل ال جيد من ن سه أنه حممو   على ذلال محا  وإَّناا جياد يف ن ساه أناه كذل. وسب  إاراره

 .ي ع  هذا مع سب  إاراره وحمض اختياره
, عاادال  ماان اهلل ورمحااة للمحساانني,  هااذا ياادلنا علااى أن ا نسااان مسااتح   للثااواب والعقاااب عاادال  ماان اهلل عااز وجاا 

ك اة  كااد يف القاادر الساااب  كماا اشااتبه هااذا علاى املعتزلااة باا  وال علااى عماوم القدريااة  شننااا نقااو  وعادال  يف الظاااملني,  ااا 
 ن آكاد الناس قد ُغّيإ عنهم القدر ُوأظهر هلم اليارع وأُعطاوا مان ا دوال واآلالل ماا ككانهم مان , ال شبهة لكم: هلم

 .ال ع  والوك
أنات ياا  اان وياا  اان وياا : اهلل سابحانه أ لاع عبااده وقاا لو أن  ؟ -وكاءا أن يك ن-متك يك ن اْمة ظَم ا 

 ان من أه  النار وعليكم أن تعملوا بالير لكان ذلال ظلم   نه كيف ُيملون على أمرا وهم قد علموا بأن منتهاهم إىل 
علاون هاذا عان علاما أما أن يُغيِّإ اهلل عانهم ذلاال مث يادعهم يعملاون وهام  يماا ياأتون وماا ياذرون ي . هذا هو الظلم! غوه؟

وباجلملااة  اشن الت كااو يف القادر  عاان مااا الاذ  ُككاان أن يكاون القاادر أو االكت اااج , وبيناة  هااذا لاي  ماان الظلام يف شاايء
 .يف النهي عن اقوض  يه -إن احت-الذ  جاءل النصوص  ذمومبالقدر على  ع  املعااي وترك الطاعال هو امل

ين اكتاااجهم بالقاادروقااد أنكااة اهلل نااَنانه وتعااالك ََااك الم َناايَاُق ُل الَّااِذيَن َأْءااَةَُ ا لَااْ  }: فقااال نااَنانه، شااَة
َنا َوك آبَاُؤنَا َوك َكةَّْمَنا ِمْن َءْيهللَ  َُّه َما َأْءَةَْ ُ  صنيح لا  ءااهلل اهلل ماا أءاَة ا وك آبااؤُم ، [848: اْنعا ] {َءاهلَل ال

هم وتناةيمهم ماا أكاش اهلل؟ ك، اناتم   ،وك كةم ا من ءيهلل ليس الشنن ُنا الشنن ُش لهم كجاة بالقادر ََاك ءاَة
 :ر  ََيهم في اآلية من ثالثة وج ه، َيف ر  اهلل ََيهم
َِِهمْ }: فقال أوك   َْ اذََّب الَّاِذيَن ِماْن قَاا اَذِلَر ََ اذب ا والكاذب ُا  ملال اة [ 848: اْنعاا ] {ََ فسامك مقاالتهمَ 

 .اللَة لَ اق 
ان لهم كجاَة فاي القادر ماا أهاقهام اهلل بنناه؛ ْن  [848: اْنعا ]{ َكتَّك َهاُق ا بَْنَنَنا}: ثم ثنك فقال ول َ 

 .اهلل ككم َدل مقِسط ك يظَم مقال هرة
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 [4[  الشيخ  ـ حفظه هللا ـهذه المادة لم تراجع على 

 

َْاَم فَاُتْلةُِجا ُه لَنَاا}: ثم جاهللِ الثالثة التي تنسف أصاش ءاَهتهم فقاال لهام َِ ْناَدَُْم ِماْن  َِ اْش  َُ : اْنعاا ] {قُاْش 
م من ََم؟ ُش اطَعتم ََاك الَا ا المن ا و ف جادتم أنكام تشاَة ن وأنكام تنةما ن ماا أكاش اهلل [ 848 ُش َنَد

ِمْن تَاتََُِّعا َن }مهن ماا كقيقاة اْماة؟ . نعام اطَعناا؟ ك: ف عَتم هلر بناهلل ََك اطاالع ناابق؟ ُاش يساتَيع ن أن يق لا ا
 .[848: اْنعا ] {ِمكَّ الظَّنَّ َوِمْن أَنْاُتْم ِمكَّ َتْلُةُص نَ 

كارساااها أكيان اااا بعاااض البطاااالني العطااالني ال سااااق  ت اااد أكااادهم كينماااا ينهاااى عااان  -يرعااااكم اهلل-وهااذه الااادعوة 
لاو  : أو إذا أمار بالطاعاة قاا . ُيتج بقدر اهلل على معصاية اهلل, يا أخي هذا شيء كرهت واهلل قدر علي هذا: معصية يقو 

وما يدريال أن اهلل سبحانه وتعاىل قد كتاإ علياال أو : يقا  له, القدر؟ ال واهلل ه  له ك ة يف, كتإ اهلل يل ذلال ل علته
مل يكتإ عليال قب  ال ع ؟, كينما ييو  ا نسان مثا  عنقود ا من عنإ بشمكانه أن يأكله كباة  كباة يسامي اهلل يف أولاه 

ا  يياربه  يساكر زبديوبشمكانه أن يعصره ويدعه يتخمر كىت ! وُيمد اهلل يف آخره  يؤجر ألي  كذلال؟ ألاي   , ويصبح نبيذ 
 َوَماا}, وكا  مانهم أتاى ماا أتااه  حاض إرادتاه وساب  إااراره. والثاين مأزور,  ا و  مأجور. كذلال؟ ككنه هذا وككنه هذا

ما  رَبُّالَ   .[01:  صلت]{ لُِلَعِبيدِ  ِبَظام
كياف تاتج بيايءا مل تعلام أناه قادر اهلل علياال إال بعاد .  هاذا الاذ  ُيتااج بقادر اهلل علاى معصاية اهلل ال ك اة لاه

لكنال ما علمت بأن هذا هو قدر , ادوره منال؟ لو علمته أن هذا هو قدر اهلل عليال قب   علال له لكنت بذلال معذور ا
 . على بينةعصيت اهلل, اهلل عليال إال بعد أن عر ته عن علم وعن بينة

وكماا أساال نا أن هااذا الااذ  ُيااتج بقاادر اهلل علااى معصاية اهلل ال يصاانع ذلااال يف أمااوره الدنيويااة  إذا جاااء الااربد لااب  
إن  : لو قيا  لاه. أخيى أن يلحقين مرض: مل ت ع  هذا؟ قا :  شذا قي  له. وإذا جاء الصيف خت ف منها, املاب  الدا ئة

ال يقبا  أن خيارج عاري اا يف , ها  يقبا  هباذا؟ ال, ولاو لبسات يياع ايااب العااملني كان اهلل قاد كتاإ علياال مرض اا  ساتمرض
 .مع أنه ُيتج بقدر اهلل على معصية اهلل, شدة الربد

وقاد سارق  اأمر عمار رضاي اهلل عناه بقطاع , ويقا  إن سارق ا رُ ع إىل أمو املاؤمنني عمار بان اقطااب رضاي اهلل عناه
إَّنا سرقت بقدر : قا  -مسكني أن ُيتج على عمر رضي اهلل عنه-ني إَّنا سرقت بقدر اهلل, مها  يا أمو املؤمن: يديه  قا 

وهلاذا : وبيارع اهلل: قاا  أيض اا -رمحاه اهلل-وأضاا  شايخنا . وحنان نقطاع يادك بقادر اهلل: -رضي اهلل عنه- قا  عمر . اهلل
, -رضاي اهلل عناه دميا - لم يدخ  عمر على أيب عبيدة كينما نز   اعون عمواس باليام  -رضي اهلل عنه-عتإ عمر 

ن ار مان قادر اهلل إىل قادر ! لو غوك قاهلا ياا أباا عبيادة: أن يا أمو املؤمنني أت ر من قضاء اهلل؟  قا " كتإ إليه أبو عبيدة 
, اعلينااا أن نااد ع املقاادر مااا اساااتطعن, ال جيااإ علينااا أن نرضااى باملقااادر,  ااا كاارج علااى ا نسااان أن يساااتد ع القاادر, "اهلل

اُكاااِرُص َعلَاااى َماااا ), الياايء الاااذ  ككنناااا د عاااه وخت ي اااه ميااروع لناااا أن نساااتد عه بالااادعاء, بكااا  وسااايلةا لنااا  يهاااا مصااالحة
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 [5[  الشيخ  ـ حفظه هللا ـهذه المادة لم تراجع على 

 

َ ُعاَل, َواُسَتِعُن بِاهلِل َواَل تَاُعَ ُز, َوِإُن َأَااَباَل َشُيء , َ َا تَاُقُ  لَاُو َأينِّ  َاَعُلاُت َكااَن َكاَذا وََكاذَ  ُر اهلِل َوَماا ا, َوَلِكاُن قُاُ  قَادَ يَاناُ
 . (َشاَء  َاَعَ ,  َِشنم َلُو تَاُ َتُح َعَمَ  اليمُيطَانِ 

ََْن َمْعِصَيِتهِ : -ركمه اهلل تعالك–قال المؤلف  ُُْم  ََِة ُرُنَِِه،َونَاَها ََِتِه َوطَا َا َُُ  . َوَمَ  َهِلَر؛ فَاَقْد َأَمَة اْلِعََاَ  بَِ َو
َُ ا ُنََْنانَُه ُيِنبُّ اْلُمتَِّقينَ  ََِم ََِن الَِّذيَن آَمُن ا َو َِيَن، َويَاْةَضك  ،َوك ُيِنبُّ اْلَكاِفةِيَن،  َواْلُمْنِسِنيَن َواْلُمْقِس ِِ الصَّاِلَنا
ََِن اْلَقْ  ِ   .اْلُكْ َة، َوكَ ُيِنبُّ اْلَ َسا َ  اْلَ اِنِقيَن، َوَك يَْنُمُة بِاْلَ ْنَشاهلِل، َوَك يَاْةَضك ِلِعََاِ هُ  َوَك يَاْةَضك 

َُ نَ  َِ َََق أفْاَعاَلُهم َواْلِعََاُ  فَا َُّه َخ ُُ َ . َكِقيَقة ، َوال ، َواْلَ اِجُة، َواْلُمَصََي،  اْلُمْؤِمُن،: َواْلَعَُْد  َواْلَكاِفُة، َواْلََاةُّ
ََْماِلِهْم، َوَلُهْم ِمرَاَ َة، َواهللُ  .َوالصَّاِئمُ  ََك َأ ََ َِْعََاِ  ُقْدرََة  َما قَاَل تَاَعاَلكَخاِلُقُهْم َوقُ  ِوِل  ِمْنُكمْ  َءاهللَ  ِلَمنْ } ْدرَتَاُهْم َوِمرَاَ تَاُهْم؛ ََ

ِذِه الدَّرََجُة ِمَن ، [22 ،28: التك ية]{ ( 22) اْلَعاَلِمينَ  َربُّ  الَّهُ  َيَشاهللَ  َأنْ  ِمكَّ  َتَشاهلُلونَ  َوَما( 28) َيْسَتِقيمَ  َأنْ  َُ َو
ُُُم النََِّيُّ ََامَُّة  اْلَقَدِر ُيَكَذُب ِبَها ِذهِ  صَك اهلل ََيه ونَم اْلَقَدرِيَِّة الَِّذيَن َنمَّا َُ ِش  َمُج ِس  ُْ َُ  ِفيَها َق َ  ِمْن َأ اُْمَِّة، َويَاْغ

َََُ ا ، َكتَّك َن ِِ ََْن َأفْاَعاِل اهللِ  اإلثْاََا  .اِلَنهَ ْكَمَها َوَمَصاَوَأْكَكاِمِه ك اْلَعََْد ُقْدرََتُه َواْخِتَيارَُه، َوُيلةُِج َن 
تقدم يف الدرسني املاضيني من دروس القدر ذكر مراتإ ا كان بالقدر, وأنه ال يتم ا كان بالقدر إال بتحقي  أربع 

ا, ما يتعل  : املرتبة ا وىل: مراتإ , أزال  وأبد  مرتبة العلم, وهو االعتقاد اجلازم بعلم اهلل احمليط بك  شيء يلة  وت صيا 
ل  بأ عا  عباده, أ  من اآلجا  وا رزاق ومن الطاعال و املعااي   قد علم ما كان وما يكون وما بأ عاله وما يتع

 .سو  يكون وما مل يكن كيف كان يكون بعلمه الذ  هو ا ة من ا اته الذاتية
هذا يف اللوح احمل وظ قب  أن خيل  السموال وا رض  االعتقاد اجلازم بكتابة اهلل تعاىل ملعلومه: واملرتبة الثانية

خبمسني ألف سنة, وهاتان املرتبتان قد كان ينكرمها غاة القدرية قدك ا, ويزعمون أن ا مر أنف, وأن اهلل تعاىل أمر العباد 
 .وهناهم مث هو ال يعلم من يطيعه ومن سيعصيه

لنا ذة وقدرته الياملة,  ما شاءا اهلل كان وملا مل ييأ مل يكن, ال  هي االعتقاد  ييئة اهلل ا: وأما املرتبة الثالثة
 أَنُ  ِمُنُكمُ  َشاءَ  ِلَمنُ }: كما قا   -سبحانه وتعاىل–يكون يف ملكه ما ال يريد, ومييئال العباد داخلة تت مييئته 

  .[66 ,62: التكوير]{ ( 66) اُلَعاَلِمنيَ  َربُّ  اللمهُ  َيَياءَ  َأنُ  ِإالم  َتَياُءونَ  َوَما( 62) َيُسَتِقيمَ 
: هي االعتقاد اجلازم بأن اهلل خال  ك  شيء,  اهلل اقال  وما سواه خملوق,  قد خل  ييع ا شياء: واملرتبة الرابعة

ذواوا وا اوا وكركاوا,  ا خال  معه سبحانه, ال يتم ا كان بالقدر إال بتحص  هذه املراتإ ا ربعة,  من أخ  بييء 
 .د بط  إكانه بالقدر, ومن بط  إكانه بالقدر  قد أخ  با كان باهلل وربوبيتهمنها  ق

وهاتان املرتبتان ا خوتان, أعين هبما املييئة واقل  أنكرمها املعتزلة, وهم متأخرو القدرية, أقروا بالعلم والكتابة 
 . منهاوأنكروا املييئة واقل ,  ا بد من تصي  هذه املراتإ ا ربع والتيقن 

                                                           
 
 (.4669)صحيح مسلم  
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 [6[  الشيخ  ـ حفظه هللا ـهذه المادة لم تراجع على 

 

هذا هبذا البيان اجللي وأورد ا دلة من الكتاب والسنة أراد أن ير ع إشكاال  وهو ظن  -رمحه اهلل–وملا قرر اليي  
يف القطعة اليت جرل قراءوا بأنه قد ُيإ ما ال يياء وقد  -رمحه اهلل–بعض الناس بوجود تازم بني احملبة واملييئة,  بني 

 احملبة واملييئة  وأن الناس يف العاقة بني اليرع والقدر مضطربون, كيف نضبط العاقة يياء ما ال ُيإ,  ا تازم بني
بني اليرع والقدر؟  قد يرد هذا ب  إنه يرد هذا ا شكا  على بعض الن وس, كيف قدر املقادير مث هو ُياسإ العباد 

كتاب ظاهر بني م توح وهو : مرة أن هلل كتابني من وسر هذا كما أ صحنا عنه يف أكثر! ويثيإ بعضهم ويعذب آخرين؟
. ومن عصاين دخ  النار نةمن أ اعين دخ  اجل: اليرع وكتاب غيإ مكنون وهو القدر,  اهلل تعاىل أظهر لنا اليرع وقا 

ة وأخ ى كتاب ا هو القدر,  قد سب  يف علمه من سيطيعه ومن سيعصيه, وبالتايل  شنه ال ك ة  كد بقدر اهلل على معصي
 .اهلل, إذ اهلل تعاىل قد أخ ى مقادير العباد

 :ين الشةع والقدر ملك أربعة أقسا انقسم الناس في العالقة ب
  .قدر وأنكروا اليرعمساهم شيء ا سام ابن تيمية يف بعض كتبه امليركية, وهم الذ  أقروا بال :القسم اْول 

  .ن أقروا باليرع وأنكروا القدريوهم عكسهم متام ا وهم اجملوسية, وهم الذ :القسم الثاني
  .قدر لكن زعموا أن بينهما تناقض امساهم ا بليسية نسبة  إىل إبلي , وهم الذين اعو وا باليرع وال :القسم الثالث
 . هم أه  السنة واجلماعة الذين أقروا باليرع والقدر ومل يروا بينهما تناقض ا  وال تعارض ا :القسم الةاب 
ما يَيوبيان ُذا    :اإلجمالَ 

ين ية فنسَتهم ملك المشَة  َكرمُمَنا َواَل  آبَاُؤنَا َواَل  َأُشرَُكَنا َما اللمهُ  َشاءَ  َلوُ }: , إذ امليركون زعموا وقالواأما المشَة
وأع وا أن سهم من ا مر   أابتوا القدر واملييئة السابقة, لكنهم اكت وا هبا على اليرع [602: ا نعام]{  َشُيءا  ِمنُ 

 َواَل  آبَاُؤنَا َواَل  َأُشرَُكَنا َما اللمهُ  َشاءَ  َلوُ }. يأمرهم وينهاهم وال يست يبون اهلل -الى اهلل عليه وسلم–والنهي   كان نيب اهلل 
هم يف ا مة؟ من يف  هؤالء  ومن شاهبهم يف هذه ا مة يقا  هلم ميركية, من يقابل [602: ا نعام]{  َشُيءا  ِمنُ  َكرمُمَنا

العَد : الجَةية، الجَةية الذين يق ل ن والف الضا  يف هذه ا مة من أه  القبلة من يثبت القدر وينكر اليرع؟ 
 .مجَ ر ََك فعَه

الذين يزعم أكدهم بأنه ييهد امليهد  فغالتهم ُم زنا قة الص فيةغاة, ودون ذلال,  :والجَةية صن ان
وأن ييع تصر اته  ثابة ك يف ا ش ار وجريان املياه يف ا هنار وكركة اللي  والنهار, وأهنم منساقون مع امليهد  الكوين,

الكوين,  يع ون أن سهم من ا وامر والنواهي, ويزعمون بأهنم مستغرقون يف حبر وكدة الوجود,  يسوغوا  ن سهم غييان 
 : همالعااي والكبالر بدعوى أهنم كما يقو  قالل
   علي كله  اعال أابحت من عا  ملا ختتاره مين

 .  هؤالء هم أخبث ال رق -عياذ ا باهلل–
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 ن اجملوس يف بين آدم هو الوكيدون الذين أابتوا خالق ا مع اهلل   ندوا  أما المج نية فنسَتهم ملك المج س؛
  .من العَد يلَق فعش ن سه: يق ل نفشابههم في ُذه اْمة القدرية الذين بذلال وشذوا عن بين آدم ييع ا, 

ما أنَ نا، قدرية غاة وهم الذين أنكروا ييع املراتإ ا ربعة السابقة وإمامهم وشيخهم معبد  والقدرية صن انَ 
اجلهين الذ  ظهر يف أواخر الصحابة, ومتأخروهم أو مقتصدوهم هم الذين أابتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا املييئة 

ؤالء القدرية مسوا جموس ا   هنم يثبتون خالق ا مستقا  مع اهلل وهو العبد,  يزعمون أن العبد خيل   ع  ن سه واقل ,  ه
لكنهم يعظمون ا مر والنهي,  عن أهنم يلزمون أن سهم ب ع  ا وامر واجتناب املناهي, وهلذا جعلهم شي  ا سام بن 

ا وىل الذين هم اجلربية  ذلال اللتزامهم باليريعة وإن كانوا قد وقعوا يف أمر  أق  شر ا وخبث ا من الطبقة -رمحه اهلل–تيمية 
 .عظيم كينما أخلوا بالربوبية, لكن هذا بسبإ اليبهة اليت  رأل عليهم

ة الصنف الثاني من الجَةية؛ غاة ودون ذلال, الذين دون ذلال :  ين قلت أن اجلربية ان ان ونسيت أن أَه
اعرة هم  ئة أو  رقة من  رق اجلربية يف الواقع لكنهم كاولوا أن يل قوا مقالة  بني مقالة اجلربية وبني  ن ا ش ُم اْءاَةة؛

مقالة أه  السنة,  زعموا أهنم يثبتون للعبادة قدرة  ومييئة لكنها قدرة غو مؤارة, هم نعم وا قوا أه  السنة يف إابال القدر 
ُيسنوا  هم عقيدة أه  السنة واجلماعة,  ظنوا أهنم بشاباوم القدر الساب  أنه ال الساب  و ارقوا يف ذلال املعتزلة لكنهم مل 

 ُيَكلِّفُ  اَل }: يسوغ إابال قدرة كقيقة للعبد,  قالوا بقدرة مزعومة مسوها الكسإ, وال عاقة هلذا الل ظ بقو  اهلل تعاىل
َها َكَسَبتُ  َما هَلَا ُوُسَعَها ِإالم  نَاُ س ا اللمهُ  لكن هم ألبسوها هذا الل ظ اليرعي وال عاقة  [621: البقرة]{  اُكَتَسَبتُ  َما َوَعَلياُ

له به يف الواقع   زعموا بالكسإ وأن اهلل تعاىل خيل   عا  مقارن ا لل ع  الذ  يتمظهر به العبد, وهم ال يستطيعون أن 
 : متعق , كىت قا  أو أنيد بعضهم يعربوا عن هذا بلغة واكدة, وال حنن احلقيقة نستطيع أن نعرب   نه أمر غو

 معقولة تدنو اىل ا  هام دهااااااااناااااا يقا  وال كقيقة عااااااااماااااااااام
 اهلامشي و  رة النظام ااااااد عنااااااااا الكسإ عند ا شعر  واحلا 

 
 نظرية الكسإ عند ا شاعرة ت وض وجود قدرة  ااث قضايا كامية ال ككن التعبو عنها بلغة واضحة مقنعة,

 .للعبد مقارنة لل ع  لكن هذه القدرة غو مؤارة,  كيف تكون إذ ا قدرة ؟ هاتان  رقتان
وذلال أن إبلي  كان مقر ا بالقدر, مقر ا بلزوم  ال ةقة الثالثة من فةف الناس كيال الشةع والقدر اإلبَيسية،

: ا سراء]{ َعَليم  َكرمُمتَ  المِذ  َهَذا أَرَأَيُاَتالَ  قَا َ ( 16) ِ ين ا َخَلُقتَ  ِلَمنُ  أََأُسُ دُ  قَا َ }, اليرع لكن زعم أن بينهما تناقض ا
ر   أَنَا قَا َ } [ 26: ص]{ َأُيَِعنيَ  َ ُُغوِيَانامُهمُ   َِبِعزمِتالَ }كان عنده اعواض مع أنه يثبت الربوبية هلل, ,[16 ,16  ِمُنهُ  َخياُ

يثبت اقل  ويرى أن هلل أن يأمره وينهاه, ولذلال كان يف عداد  [66: ا عرا ]{ ِ نيا  ِمنُ  َوَخَلُقَتهُ  نَارا  ِمنُ  َخَلُقَتيِن 
ما وقع من الكرب واحلسد زعم أن بني  -والعياذ باهلل – لما وقع يف قلبه [ 66: ا عرا ]{ إِبُِلي َ  ِإالم  َ َسَ ُدوا}املالكة, 
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وييبه هذا يف هذه ا مة أاحاب ا حلاد واليكوك الذين يطعنون يف اليريعة ويدسون شبهاهتم  اليرع والقدر تناقض ا,
 : يها كقو  أكدهم

 ما باهلا قطعت يف ربع دينار يد خبم  مئني عس د وديت
 .هذا الن   التيككي الذ  يقع عند بعض املاكدة ويبثونه شعر ا ونثر ا جيعلهم ينمون إىل أه  ال ئة

أما أه  السنة واجلماعة  هم حبمد اهلل قد أقروا باليرع والقدر على وجه ال تناقض  يه, ورأوا أن يكون مقتضى 
الربوبية أن يكون اهلل خال  ك  شيء, وأن له املييئة املطلقة, وأنه قد علم وكتإ, اقل  خلقه وهو السيد اآلمر ي ع  ما 

هم وأخ ى عنهم قدرهم وأعطاهم من ا دوال واآلالل ما يتمكنون  يها من ابتاكم ما يريد, ولكنه درأ العباد و يياء وُي
ومييئة  كقيقة , هبا يأيت وهبا يذر, وبالتايل ما كسبوه أو ال ع  والوك,  أكدهم جيد قب  أن يقدم على  ع  إرادة  كقيقة  

 .لعاقة املمكنة بني اليرع والقدراكتسبوه يوتإ عليه الثواب والعقاب, هذه هي التقسيمال ا ربعة ل
َك آله وصنَه أجمعين  .وصَك اهلل ََك نَينا منمد َو

 .واهلل أََم
 


