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

 

 (33) 
 إثبات مشيئة العبد

َوُهَو ُسْبَحانَُه . فَ َقْد َأَمَر اْلِعَباَد ِبطَاَعِتِه َوطَاَعِة ُرُسِلِه،َونَ َهاُهْم َعْن َمْعِصَيِتهِ  َوَمَع َذِلَك؛: -رحمه اهلل تعالى–قال المؤلف 
يَ ْرَضى الصَّاِلَحاِت،َوال ُيِحبُّ اْلَكاِفرِيَن، َواَل  َواْلُمْحِسِنيَن َواْلُمْقِسِطيَن، َويَ ْرَضى َعِن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 

 .اْلُكْفَر، َواَل ُيِحبُّ اْلَفَسادَ  اْلَفاِسِقيَن، َوالَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء، َوالَ يَ ْرَضى ِلِعَباِدهُ  َعِن اْلَقْومِ 
،  اْلُمْؤِمُن،: َواْلَعْبُد ُهوَ . َحِقيَقًة، َواللَُّه َخَلَق أفْ َعاَلُهم َواْلِعَباُد فَاِعُلونَ   .َواْلَفاِجُر، َواْلُمَصلِّي، َوالصَّاِئمُ َواْلَكاِفُر، َواْلبَ رُّ

 َأنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  ِلَمنْ } َخاِلُقُهْم َوُقْدرَتَ ُهْم َوِإرَاَدتَ ُهْم؛ َكَما قَاَل تَ َعاَلى ِوِلْلِعَباِد ُقْدرٌَة َعَلى َأْعَماِلِهْم، َوَلُهْم ِإرَاَدٌة، َواهللُ 
رََجُة ِمَن اْلَقَدِر ، [82 ،82: التكوير]{ ( 82) اْلَعاَلِمينَ  َربُّ  اللَّهُ  َشاءَ يَ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما( 82) َيْسَتِقيمَ  َوَهِذِه الدَّ

ُب ِبَها اُهُم النَِّبيُّ  ُيَكذِّ األُمَِّة، َويَ ْغُلو ِفيَها َقوٌم ِمْن َأْهِل  َمُجوِس َهِذهِ  صلى اهلل عليه وسلم َعامَُّة اْلَقَدرِيَِّة الَِّذيَن َسمَّ
 .اْكَمَها َوَمَصاِلَحهَ َوَأْحَكاِمِه ح اْلَعْبَد ُقْدرََتُه َواْخِتَيارَُه، َوُيخرُِجوَن َعْن َأفْ َعاِل اهللِ  اإلثْ َباِت، َحتَّى َسَلُبوا

 ِبطَاَعِتِه َوطَاَعِة ُرُسِلهِ فَ َقْد َأَمَر اْلِعَباَد يعين ومع ما تقدم من إثبات القدر مبراتبه األربعة، . َوَمَع َذِلكَ :-رحمه اهلل–يقول الشيخ 
 .أي مبعىن ال تعارض بني القدر والشرع، هو الذي قدر وهو الذي شرع، فال تعارض بني الشرع والقدر. َونَ َهاُهْم َعْن َمْعِصَيِتهِ 

الصَّاِلَحاِت،َوال ُيِحبُّ اْلَكاِفرِيَن، َواَل  ُنوا َوَعِمُلواَوُهَو ُسْبَحانَُه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن َواْلُمْحِسِنيَن َواْلُمْقِسِطيَن، َويَ ْرَضى َعِن الَِّذيَن آمَ 
 .اْلُكْفَر، َواَل ُيِحبُّ اْلَفَسادَ  اْلَفاِسِقيَن، َوالَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء، َوالَ يَ ْرَضى ِلِعَباِدهُ  يَ ْرَضى َعِن اْلَقْومِ 

اىل حيب التقوى وحيب اإلحسان وحيب املقسطني، وحيب أهلها املتقون أراد بذلك أن يبني بأنه ال تالزم بني املشيئة واحملبة، اهلل تع
واحملسنون واملقسطون، ومع ذلك فلم جيعل الناس مجيًعا على هذه الصفة، مل جيعلهم مجيًعا متقني وحمسني ومقسطني، فليس كل 

هم ال مينع أن يكون يف الناس من ورضاه عن -سبحانه–ما أحبه شاءه، كذلك أيًضا هو يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
يكون كافرًا ال يعمل الصاحلات، وباملقابل ال حيب الكافرين وال يرضى عن القوم الفاسقني وال يأمر بالفحشاء وال يرضى لعباده 

 .الكفر وال حيب الفساد، ومع ذلك فإن بغضه هلذه األشياء وألصحاهبا مل مينع من تقديره إياها
اهلل تعاىل له حكمة يف كل ما يصدر عنه سبحانه، فهذه : ا ال يشاء إال ما حيب فقط ومينع ما يبغض؟ فيقالملا إذً : فإن قال قائل

 .احلكمة قد تكون حكمًة حاليًة وقد تكون حكمًة مآليةً 
صلى –حممًدا أراده اهلل تعاىل وشاءه لذاته، فاهلل تعاىل حيب  -صلى اهلل عليه وسلم–وأضرب لذلك مثاًل واضًحا بيًنا، خلق حممد  

وما جاء به من اهلدى ودين احلق، فلذلك قدر اهلل تعاىل خلق حممد وبعثته ورسالته ودينه وما استتبع ذلك، فأراد  -اهلل عليه وسلم
فاهلل تعاىل هو خالق إبليس وهو الذي قدر عليه ما قدر وما ترتب  إبليساهلل هذا لذاته، على النقيض متاًما قدر اهلل تعاىل خلق 

لق إبليس من الكفر والفواحش واملعاصي، الكبائر والصغائر والفسوق والعصيان والبدعة والشهوات، إىل غري ذلك، هو على خ
ما قدره لذاته وإمنا ملآالته وإمنا ملا يرتتب عليه من احلكم واملصاحل، فلوال خلق إبليس ما متيز  -سبحانه–لكنه  -سبحانه–قدره 

من الفجار وال قام سوق اجلنة والنار، وال رفع علم اجلهاد، وال وجد األمر باملعروف والنهي عن املؤمنون من الكفار وال األبرار 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ا املنكر، وال وجدت التوبة، بل وال عرف اهلل بأمسائه احلسىن وصفاته العال، كأمساء العزة واجلالل وأمساء الرمحة واملغفرة، فإن هذه إمن
 .تتبدى حبصول هذا األمر

ملاذا خلق اهلل األمراض؟ ملاذا خلق اهلل العقارب واحليات : ملاذا يقع كذا وكذا؟ كما يقول مثاًل بعضهم: قولفالساذج املغفل ي
حكيم يف كل ما قدر كما أنه حكيم يف كل ما شرع،  -عز وجل–والذباب؟ هكذا، يظنون أن هذا خالف احلكمة، ولكن اهلل 

 يعتقد يف اهلل إال املثل األعلى وأن يطهر قلبه من كل شائبة سوء وسوء نن والواجب على املؤمن أن حيسن الظن باهلل تعاىل وأن ال
 ِبَرب   نَنُُّكم   َفَما}: باهلل رب العاملني، فإن سوء الظن أصل الكفر، إمنا كفر من كفر بسبب سوء ننه باهلل، هلذا قال إبراهيم

ُتم   أَر َداُكم   ِبَرب ُكم   نَنَ ن ُتم   الَِّذي نَنُُّكمُ  َوَذِلُكم  } : وقال[ 78: الصافات]{ ال َعاَلِمنيَ  َاِسرِينَ  ِمنَ  فََأص َبح   [32: فصلت]{ اْل 
فإذا نن العبد بربه الظن احلسن وأنه ال يصدر منه سبحانه وحبمده يف شرع وقدره إال ما هو خري فهذا هو املؤمن، ومن اهتم اهلل 

–لتنبه هلذا األمر واعتقاد أن هلل تعاىل حكمًة يف كل شيء؛ وهلذا قال نبينا تعاىل يف شرعه أو قدره فهذا هو الكافر، فال بد من ا
فالشر ال ينسب إىل اهلل، ليس معىن ذلك أن اهلل مل . لبيك وسعديك، واْلري بني يديك، والشر ليس إليك: -صلى اهلل عليه وسلم

ضاء ومقضي، فالقدر والقضاء خري كله، واملقدور خيلق شرورًا، ال، لكنه ال ينسب إليه كإرادة شر وذلك أن مث قدر ومقدور، ق
الصحة خري واملرض شر، الغىن خري والفقر والبؤس شر، العز خري والذل شر، وهكذا، . خري، وشر: واملقضي ينقسم إىل قسمني

ني، هلذا جتدون هذه تقسيمات باعتبار الواقع، لكن باعتبار صدروها من اهلل تعاىل فهي خري كله، هذا الذي يظن باهلل رب العامل
رِي َوأَنَّا}: أن مؤمن اجلن قالوا كالًما يف غاية األدب، قالوا َر ضِ  يف  مبَن   أُرِيدَ  َأَشر   اَلَند  فما  [ 01: اجلن]{ َرَشًدا َرب ُُّهم   هِبِم   أَرَادَ  أَم   األ 

؛ لكمال [01: اجلن]{ أُرِيدَ  َأَشر  }فاعله،  كان الكالم عن الشر مل يسندوه إىل اهلل باالسم الظاهر وإمنا أتوا بالفعل الذي مل يسم
 [01: اجلن]{ َرَشًدا َرب ُُّهم   هِبِم   أَرَادَ  أَم  } : أدهبم مع اهلل، وملا كان الكالم عن اْلري أتوا باالسم الظاهر قالوا

فذكر السبب املباشر وإال فكل شيء بقدر ال  [32: الكهف]{ أَذ ُكرَهُ  َأن   الشَّي طَانُ  ِإالَّ  أَن َسانِيهُ  َوَما}: وكذلك غالم موسى، قال
 .ريب

، َواْلَفاِجرُ : َواْلَعْبُد ُهوَ . َحِقيَقًة، َواللَُّه َخَلَق أفْ َعاَلُهم َواْلِعَباُد َفاِعُلونَ : قالمث   . إىل آخره .اْلُمْؤِمُن،َواْلَكاِفُر، َواْلبَ رُّ
رد . َحِقيَقةً  َواْلِعَباُد فَاِعُلونَ : ومنها ما يكون رًدا على القدرية، تأملواهذه اجلمل اليت بني أيدينا منها ما يكون رًدا على اجلربية 

على من؟ على اجلربية؛ ألن اجلربية تزعم أن العبد ال يفعل حقيقًة وأنه كالريشة يف مهب الريح، كالقشة فوق نهر املاء، كاملسمار 
ما الدليل؟ قال اهلل .  َحِقيَقةً  َواْلِعَباُد فَاِعُلونَ : ة؛ هلذا قال الشيخيف الرتس ليس له إرادة وال مشيئة وال فعل، هكذا يعتقد اجلربي

َتِقيمَ  َأن   ِمن ُكم   َشاءَ  ِلَمن  }: تعاىل  .ملن أسند املشيئة؟ إلينا، ملن أسند االستقامة؟ إلينا، إًذا فاعلون حقيقةً [ 37: التكوير]{ َيس 
 ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما}: العبد خيلق فعل نفسه، فاهلل تعاىل قال: على القدرية، الذين يقولون رد على من؟. َواللَُّه َخَلَق أفْ َعاَلُهم: قال
ء   ُكل   َخاِلقُ  اللَّهُ } : وقال [32: التكوير]{ ال َعاَلِمنيَ  َربُّ  اللَّهُ  َيَشاءَ  َأن   ء   ُكلَّ  َوَخَلقَ }: وقال[ 33: الزمر]{ َشي  : الفرقان]{ َشي 
 [23: الصافات]{ تَ ع َمُلونَ  َوَما َخَلَقُكم   اللَّهُ }: وأوضح من ذلك قوله تعاىل. إًذا واهلل خالق أفعاهلم [3

، َواْلَفاِجُر، َواْلُمَصلِّي، َوالصَّائِمُ : َواْلَعْبُد ُهوَ : قالمث   أي أن هذه األفعال والعبادات أو املخالفات تقوم. اْلُمْؤِمُن،َواْلَكاِفُر، َواْلبَ رُّ
فمنكم مؤمن ومكفر، ال، أتى هبا : ما قال[ 3: التغابن]{ ُمؤ ِمن   َوِمن ُكم   َكاِفر   َفِمن ُكم   َخَلَقُكم   الَِّذي ُهوَ }فيه، العبد هو املؤمن، 

 .بصيغة اسم الفاعل، فمنكم كافر ومنكم مؤمن
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

، َواْلَفاِجرُ  َب  رَارَ  ِإنَّ } .َواْلبَ رُّ  .هكذا [01 ،02: االنفطار]{  َجِحيم   َلِفي ال ُفجَّارَ  َوِإنَّ ( 02) نَِعيم   َلِفي األ 
ىَن  َوَصدَّقَ ( 5) َوات ََّقى أَع َطى َمن   فََأمَّا}: أمل يقل اهلل تعاىل. َواْلُمَصلِّي، َوالصَّائِمُ  س  ملن أسند اهلل هذه  [3 ،5: الليل]{  بِاحلُ 

تَ غ ىَن  َبَِلَ  َمن   َوأَمَّا}: وباملقابلاألفعال؟ إىل العبد، حقيقًة، فالعبد هو الذي أعطى واتقى وصدق،  ىَن  وََكذَّبَ ( 7) َواس  س  { بِاحلُ 
 .فالعبد هو الذي َبل واستغىن وكذب باحلسىن [2 ،7: الليل]

، َواْلفَ : َواْلَعْبُد ُهوَ : فإًذا العبد هو املصلي وهو الصائم، ففي هذا رد على من؟ هذه اجلمل اِجُر، اْلُمْؤِمُن،َواْلَكاِفُر، َواْلبَ رُّ
: رد على من؟ على اجلربية الذين ال جيعلوهنا حقيقية بالنسبة للعبد حىت إهنم يشبهون مبثل قول اهلل تعاىل. َواْلُمَصلِّي، َوالصَّائِمُ 

 [08: األنفال]{  َرَمى اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َرَمي تَ  ِإذ   َرَمي تَ  َوَما}! أرأيتم؟: قالوا [08: األنفال]{  َرَمى اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َرَمي تَ  ِإذ   َرَمي تَ  َوَما}
صلى اهلل عليه –يعين مبعىن أن حركك هذه جمرد حركة صورية، واآلية كما تعلمون نزلت يف أحداث غزوة بدر حينما أخذ النيب 

نزل كًفا من تراب مث قذف به على معسكر الكفار، فما بقي من قريش أو من الكفار إال ودخل يف عينه منه شيء، فأ  -وسلم
إن هذا دليل على أن أفعال العبد أفعال قهرية قسرية وليس : فقالوا [08: األنفال]{  َرَمى اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َرَمي تَ  ِإذ   َرَمي تَ  َوَما}: اهلل

بل اآلية رد عليكم، وهكذا كل من استدل بدليل صحيح على قضية باطلة فإن دليله ينقلب عليه، تأمل، : هو الذي فعل، فنقول
[ 08: األنفال]{ َرَمي َت  ِإذ  } : فقوله[ 08: األنفال]{ َرَمي َت  ِإذ   َرَمي تَ  َوَما}:  تعاىل يف اآلية أسند الرمي إىل نبيه، فقالاهلل

فالرمي يتناول شيئني القذف [ 08: األنفال]{ َرَمي َت  ِإذ   َرَمي تَ  َوَما}رمى، . على أي شيء يدل؟ على أنه رمى وال ما رمى
هذا  -عز وجل–وأما اإلصابة حبيث يدخل يف عني كل واحد فمن اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم–فأما القذف فمن النيب واإلصابة، 
 .يعين أوصل رميتك إىل عني كل واحد من املشركني، فال حجة هلم يف ذلك[08: األنفال]{ َرَمى اللَّهَ  َوَلِكنَّ } هو املراد، 

وما صليت إذ صليت ولكن اهلل صلى، وما مشيت إذ مشيت ولكن اهلل كذا، : أن يقال ولو كان ما ذهبوا إليه صحيًحا لكان جيوز
وما فعلت، لو كان هذا هو املراد النسحب على مجيع التصرفات اليت تصدر من العبد، وال يقول هبذا عاقل فضاًل عن مؤمن، فال 

 .حجة هلم بذلك إن هي إال شبهات تقع يف نفوسهم
ِوِلْلِعَباِد ُقْدرٌَة َعَلى : أيًضا هذا رد على اجلربية، إذ اجلربية تنفي قدرة العبد، فقال. ِولِْلِعَباِد ُقْدرٌَة َعَلى أفعالهم:-رحمه اهلل–قال 

 .أفعالهم
ليل كذلك هلم إرادة، والدليل على هاتني اجلملتني، أن هلم قدرًة وأن هلم إرادًة دليل شرعي ودليل حسي، أما الد. َوَلُهْم ِإرَاَدةٌ 

: البقرة]{ ِشئ ُتم   َأّنَّ  َحر َثُكم   فَأ تُوا َلُكم   َحر ث   ِنَساؤُُكم  }: الشرعي فالقرآن مليء بإسناد األعمال إىل العباد، أمل يقل اهلل مثاًل 
 األقوام فهم يأتون ويشاءون باإلضافة إىل اآليات اليت سبقت، والقرآن مليء باألمثلة اليت يسند اهلل تعاىل فيها األفعال إىل[332

 . واألشخاص وغري ذلك
أما الدليل احلسي فهو الوجد الذي جيده كل واحد منا، فكل واحد منا يستطيع أن مييز بني أفعاله االختيارية وأفعاله االضطرارية،  

وقدرة كل واحد منا أتى إىل هذا املسجد بطوع إرادته ونقل اْلطى وركب السيارة مثاًل حىت جلس يف هذا اجمللس، هذه إرادة 
 ِولِْلِعَباِد ُقْدرٌَة َعَلى أفعالهم: أوتيت إياها وأعملتها فتحقق هبا هذا األمر، حنن ال نتحرك بصور آلية؛ فهذا دليل حسي على قوله

 .َوَلُهْم ِإرَاَدةٌ 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                     العقيدة الواسطية                                                                                                               شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

اهتم اليت هي اإلرادة والقدرات، وال يعين اهلل خالق كل شيء مبا فيها صف. َخاِلُقُهْم وخالقَ ُقْدرَتَ ُهْم َوِإرَاَدتَ ُهمْ  َواهللُ : فقالمث عاد 
ودع بني األمرين، اهلل أودع فيهم هذا الشيء كما أودع اهلل القوى املختلفة يف األشياء، أمل يودع اهلل تعاىل املاء خاصية اإلرواء؟ أمل ي

والسيف خاصية القطع؟ هذه قوى اهلل يف الطعام خاصية اإلشباع؟ أمل يودع اهلل يف النار خاصية اإلحراق؟ أمل يودع اهلل يف السكني 
لكن عقول هؤالء املبطلني عثرت، تعثرت عن فهم . أودعها اهلل يف املخلوقات، فاهلل تعاىل أودع فيك قدرات هبا تأيت وهبا تذهب

 .هذه األمور مع بداهتها وشهادة احلس هبا، وهذا كله من مقدمات الفساد
 اْلَعاَلِمينَ  َربُّ  اللَّهُ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما( 82) َيْسَتِقيمَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  ِلَمنْ }  َكَما قَاَل تَ َعاَلى: كما قال تعالى: قال

فتأمل كيف أن هاتني اآليتني فيهما شفاء الصدور واطمئنان النفوس وراحة العقول، تغين عن   [82 ،82: التكوير]{ ( 82)
َتِقيمَ  َأن   ِمن ُكم   َشاءَ  ِلَمن   }كالم كثري مما ميكن أن يقوله املنظرون،  { ( 32) ال َعاَلِمنيَ  َربُّ  اللَّهُ  َيَشاءَ  أَن   ِإالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما( 37) َيس 

 .[32 ،37: التكوير]
رََجُة ِمَن اْلَقَدرِ : بقولهمث أتبع ذلك  مرتبتني، فهذه ألنه منذ البداية قسم القدر إىل درجتني، كل درجة تتضمن شيئني أو . َوَهِذِه الدَّ

َرَجُة ِمَن اْلَقَدرِ : يقولالثانية  ُب ِبَها َوَهِذِه الدَّ اُهُم النَِّبيُّ  يَُكذِّ . األُمَّةِ  َمُجوِس َهِذهِ : صلى اهلل عليه وسلم َعامَُّة اْلَقَدرِيَِّة الَِّذيَن َسمَّ
 .ى التكذيب هبايعين مبعىن القدرية الغالة والقدرية املقتصدون يكذبون هبذه الدرجة، جممعون عل

: قالمن يقصد؟ اجلربية؛ ملاذا مساهم أهل اإلثبات؟ ألهنم غلوا يف إثبات أفعال اهلل، . َويَ ْغُلو ِفيَها َقوٌم ِمْن َأْهِل اإلثْ َباتِ : قال
وهذا هو مذهب اجلربية، أهنم ال يثبتون للعبد قدرًة حقيقًة . اْلَعْبَد ُقْدرَتَُه َواْخِتَيارَهُ  َويَ ْغُلو ِفيَها َقوٌم ِمْن َأْهِل اإلثْ َباِت،َحتَّى َسَلُبوا

وال اختيارًا حقيقًيا، ويزعمون أن إثبات ذلك يقتضي الشرك حىت أهنم أتوا باملضحكات كما حدثناكم سابًقا، أهنم سلبوا األشياء 
أي عاقل، ملاذا احرتقت؟ فما اجلواب؟  خصائصها، وقالوا مثاًل حينما تأيت بالورقة وتضعها على النار فتحرتق، لو سألتك وسألت

هبا : إذا قلت: سبحان اهلل، مل؟ قالوا. عندها ال هبا: قل: بالنار، إًذا ماذا نقول؟ قالوا: هذا شرك، ال جيوز أن تقول: بالنار، قالوا
: رويت، فيقال لك: ، فتقولفقد أثبت فاعاًل غري اهلل وهذا شرك يف الربوبية، حينما تأخذ كأًسا من املاء وتشرب، فتحس باالرتواء

: أشركت؛ ألن قولك باملاء إثبات فاعل مؤثر مع اهلل وهذا شرك يف الربوبية، إًذا كيف ارتويت؟ قالوا: باملاء، لقالوا: مب؟ فلو قلت
ذا حينما متر االرتواء حصل عنده ال به، يعين إن اهلل خلق االرتواء حلظة مقاربة املاء لشفتيك واحنداره يف جوفك وإال فليس به، هك

بالسكني، : إن قلت: بالسكني، قالوا: مباذا قطعت رأسه؟ لقلت: السكني على حنر الدابة وتقطع الودجني لو سئلت وقيل لك
عنده ال به، أي أن : قل: فقد أشركت؛ ألنك أثبت فاعاًل مؤثرًا غري اهلل، وهو السكني، هذا شرك يف الربوبية، إًذا ماذا نقول؟ قالوا

قطع عنده ال به، فسلبوا األشياء خصائصها، هذا يف األشياء فما بالك بطاعات العباد ومعاصيهم، فلهذا كانوا اهلل خلق ال
 .ضحكًة للعقالء، واستطال عليهم القدرية من املعتزلة وسخروا منهم وحق هلم أن يسخروا هبم
نة، حىت شاع عند كثري من املعاصرين ولألسف يظن أن هذا املذهب مذهب األشاعرة وقوهلم بالكسب أنه هو مذهب أهل الس

إن هذا مذهب أهل السنة، وحاشا وكال، بل إن بعض عقالء اأِلشاعرة تربأ من مقالتهم، أعين حتديًدا أبا املعايل اجلويين، تعرفون 
شاعرة وقرر األمر أن أبا املعايل اجلويين من كبار األشاعرة وتلجلج هذا يف خاطره حىت قال كالًما مدهًشا، يعين خرج عن مقالة األ

واآلن أطلقت أنفاسي، يعين كالشخص الذي كان خمنوقًا فتحرر من أثار التقييد، : قريًبا من إثبات أهل السنة واجلماعة له، مث قال
 . فقد أطلقت أنفاسي وقال كالًما حسًنا يف هذا: قال
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

مذهب األشاعرة هو السائد يف القرون األخرية  ومن نتائج ذلك أن اإلسالم صار يوصم باجلربية بسبب مذهب األشاعرة، ملا كان
يف كثري من املعاهد واجملامع وغري ذلك وال يدرس إال منظوماهتم وكتبهم نن أن هذا هو مذهب أهل السنة وأن هذا هو أهل 

البابوية كما  اإلسالم، واألمر ليس كذلك، حىت إن البابا بندكتس السادس عشر البابا السابق الذي استقال، يف أول توليه للسدة
يقولون ألقى حماضرًة يف أملانيا وهاجم فيها اإلسالم ووصفه بأنه دين جربي، وعنفه من عنفه والواقع أنه إمنا قال ذلك بناًء على أن 
املذهب األشعري هو الذي ميثل اإلسالم، فالواقع أن له عذًرا أن يقول هذا القول أقصد عذًرا مصوًغا ملا قال إذا أنه فهم أن ما 
يقوله األشاعرة هو دين اإلسالم، واألشاعرة جربية فلذلك وصم اإلسالم باجلربية، فال بد من جتلية األمر والتفريق بني مذهب أهل 

 . السنة احملضة ومذهب األشاعرة يف هذا الباب وغريه من أبواب الدين
ُب ِبهَ  :-رحمه اهلل–قال الشيخ  َرَجُة ِمَن اْلَقَدِر يَُكذِّ اُهُم النَِّبيُّ  اَوَهِذِه الدَّ  - صلى اهلل عليه وسلم–َعامَُّة اْلَقَدرِيَِّة الَِّذيَن َسمَّ
 .األُمَّةِ  َمُجوِس َهِذهِ 

ده يرتقي إىل درجة يرى أنه بشواه -رمحه اهلل–هذا ورد يف حديث واختلف يف ثبوته، وبعض العلماء كالشيخ ناصر الدين األلباين 
يثبته، ولكن التشبيه صحيح هم يف الواقع جموس؛ ألهنم شاهبوا اجملوس يف إثبات خالق مع ة وبعض العلماء ال احلسن أو الصح

 بعدد اهلل، فلئن إن كان اجملوس يثبتون إهلًا للنور وإهلًا للظلمة، إله النور خيلق اْلري وإله الظلمة خيلق الشر، فهؤالء قد أثبتوا خالقني
، ويغلوا فيها قوم من أهل اإلثبات وهم اجلربية، حىت إن غلوهم هذا أدى هبم الناس؛ ألن عندهم كل مكلف فإنه خيلق فعل نفسه

 . إىل ما أسلفنا من سلب العبد قدرته واختياره
إن : وخيرجون عن أفعال اهلل وأحكامه حكمها ومصاحلها، وهذه أيًضا من طامات اجلربية، أن اجلربية أنكروا احلكمة والتعليل وقالوا

أن من شأن اجلربية إنكار ، احلكمة والتعليل، وهذا من العجب عل حملض املشيئة، ال يفعل شيًئا لشيء فأنكروااهلل تعاىل يفعل ما يف
ال يفعل شيًئا ألجل شيء، وهذا يف احلقيقة طعن يف اهلل، طعن يف  إن اهلل ال يفعل حلكمة وال لعلة،: احلكمة والتعليل، فيقولون

كيم، واحلكمة هي وضع الشيء يف موضعه، فاهلل تعاىل حكيم ومن صفاته احلكمة، يف  الربوبية، كيف؟ من أمساء اهلل احلسىن احل
َنا َهاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  فَِبظُل م  }: -عز وجل–كتاب اهلل ما أكثر ما ترد الم التعليل، وكي، وحنوها، وباء السببية، مثاًل قوله اهلل   َحرَّم 

َ  ُدوَلةً  َيُكونَ  َكي اَل }:  تعاىلأليس كذلك؟ قال اهلل[ 031: النساء]{ َعَلي ِهم   َغ ِنَياءِ  بَ ني  لُ  يَ ع َلمَ  لَِئالَّ } [8: احلشر]{ ِمن ُكم   األ   أَه 
ء   َعَلى يَ ق ِدُرونَ  َأالَّ  ال ِكَتابِ  وكلها  فما أكثر ما جند يف كتاب اهلل الم التعليل وكي وباء السببية، [32: احلديد]{ اللَّهِ  َفض لِ  ِمن   َشي 

إن اهلل يفعل حملض املشيئة ال حلكمة، فهذا بسبب : تدل على أن اهلل يفعل شيًئا لشيء، وهذا هو مقتضى الكمال، أما أن يقولوا
 املقدمات الفاسدة اليت التزموا هبا فأوردهتم هذه املوارد، واقتحموا بسببها وركبوا بسببها الصعاب والذلول، فهذا كله من األمور اليت

 .هب األشاعرةمذتشني 
إن من : بابًا كاماًل يف بيان احلكمة والتعليل، بل دعوين أقول" شفاء العليل" يف كتابه احلافل -رمحه اهلل تعاىل–وقد عقد ابن القيم 

فمن أراد أن يتبني هذا األمر ويستقصي جوانبه وأطرافه " شفاء العليل" أحسن إن مل يكن أحسن، ما ألف يف القدر هو كتاب 
- رمحه اهلل–يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل لشمس الدين ابن القيم " شفاء العليل" ذا الكتاب فإنه اسم على مسمى فعليه هب

                                                           
 .يف نسخة السلف بدل من النيب صلى اهلل عليه وسلم 0
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صلى –وهبذا مت الكالم على مسألة القدر، وقد سأل بعض اإلخوة فيما مضى عن إشكاالت ترد يف هذه األمر، مثل قوله النيب 
فينشأ ها هنا إشكال، كيف؟ هل القضاء املربم املكتوب ميكن أن يغريه الدعاء . (الدعاء ال يرد القضاء إال): -اهلل عليه وسلم

ال يرد القضاء إال الدعاء، ليس : ال، ولكن املقصود بالقضاء يف قوله: وحيصل شيء خالف ما كان يف اللوح احملفوظ؟ اجلواب
ن اهلل تعاىل قد قدر يف األزل أن يعرتض هذا األمر الذي الذي يف أم الكتاب، وإمنا األمر الذي استجمعت أسبابه ودواعيه فيكو 

استوىف أسبابه ودواعيه سبب آخر هو الدعاء، فريتفع الدعاء وينزل القضاء فيعتلجان يف السماء، فرمبا غلب الدعاء القضاء 
 . فصرف عنه

َنا آَمُنوا َلمَّا يُوُنسَ  قَ و مَ  ِإالَّ  نُ َهاِإميَا فَ نَ َفَعَها آَمَنت   قَ ر يَة   َكاَنت   فَ َلو اَل }: مثال ذلك، قول اهلل تعاىل ُهم   َكَشف  ز يِ  َعَذابَ  َعن   ََياةِ  يف  اْلِ   احل 
ن  َيا مغاضًبا بعد أن يأس منهم، فكانوا قد  -عليه السالم–فقوم يونس خرج منهم يونس  [27: يونس]{ ِحني   ِإىَل  َوَمت َّع َناُهم   الدُّ

 يُوُنسَ  قَ و مَ  ِإالَّ  ِإميَانُ َها فَ نَ َفَعَها آَمَنت   قَ ر يَة   َكاَنت   فَ َلو اَل }. مستحقني لنزول العذاب، وحاق هبم العذاب اوصارو صراح، اللزموا الكفر 
َنا آَمُنوا َلمَّا ُهم   َكَشف  فإمياهنم هذا صرف  إًذا كان قد أطبق عليهم ما بقي إال أن ينزل بساحتهم، فحينئذ آمنوا، [27: يونس]{ َعن  

 ِحني   ِإىَل  َفَمت َّع َناُهم   َفآَمُنوا( 018) يَزِيُدونَ  أَو   أَل ف   ِمائَةِ }: عنهم عذاب اْلزي يف احلياة الدنيا ومتعوا إىل حني، كما قال اهلل
 [017 ،018: الصافات]{ (017)

ب الدعاء، فالذي يف اللوح احملفوظ أن اهلل تعاىل  فصرف عنه البالء بسب -سبحانه وتعاىل–فحينئذ لو قدرنا أن إنسانًا دعا اهلل 
كتابة السبب واملسبب، األثر واملؤثر، فال خيرج شيء عن قضاء   -سبحانه–كتب البالء وكتب الدعاء، فيكون يف سابق علمه 

 .إن اهلل غري ما كتب، تأملوها: اهلل، وال يقال
 [22: الرعد]{ ال ِكَتابِ  أُمُّ  َوِعن َدهُ  َويُ ث ِبتُ  َيَشاءُ  َما اللَّهُ  مَي ُحو}: اىلأيًضا من اإلشكاالت اليت قد تطرأ على األذهان قول اهلل تع

إن احملو واإلثبات ها هنا ال يتعلق باملصائب أو : كيف؟ هل يقع حمو وإثبات يف القدر؟ فاجلواب عن هذا أن يقال: فيقول قائل
أي من احلسنات والسيئات، كما ورد يف حديث أن العبد إذا فعل  األقدار وإمنا يتعلق باحلسنات والسيئات، فيمحو اهلل ويثبت

أنظر ست ساعات فإن هو ندم واستعتب وإال فأثبتها عليه، فقد يتوب : سيئًة وهم ملك الشمال بكتابتها قال له ملك اليمني
َسَناتِ  ِإنَّ }العبد فال تثبت ومتحى،  َ  احلَ  ِهب  : الرعد]{ َويُ ث ِبتُ  َيَشاءُ  َما اللَّهُ  مَي ُحو}: ولههذا معىن ق[001: هود]{ السَّي َئاتِ  يُذ 

إًذا األمر ال يتعلق باملقدرات وإمنا يتعلق باحلسنات والسيئات، وحىت على فرض أنه يتعلق باملصائب واملقدرات فإن هذا ال [22
فأم الكتاب الذي هو اللوح احملفوظ ال يتغري فيه شيء  [22: الرعد]{ ال ِكَتاِب  أُمُّ  َوِعن َدهُ } : ينايف ما يف أم الكتاب؛ ألنه قال

وإمنا يتغري ما يف صحف املالئكة، ما يف أيدي املالئكة من صحف فيما يبدو هلم يف مقتضى األحوال، أما الذي يف اللوح احملفوظ 
 .فإنه ال يتغري

: -صلى اهلل عليه وسلم–ومن اإلشكاالت اليت ميكن أن تطرأ على األذهان يف هذا املقام ما يشكل على بعض الناس قول النيب 
سبحان اهلل، كيف؟ هل ميكن أن يتغري األجل : فقد يقول قائل. (من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أجله فليصل رمحه)

بلى، قد كتب اهلل األرزاق واآلجال، وال إشكال يف معىن احلديث وإن كان : واآلجال؟ فاجلواب والرزق؟ أليس اهلل قد كتب األرزاق
قد قدر اهلل قدرين، فإن هو وصل رمحه فأجله مائة أو تسعني : قد استشكله بعض الشراح وأتوا بأجوبة مغربة، حىت قال بعضهم

وكذا دون ذلك، فيكون األمر حمتماًل، وهذا جواب متهافت  ورزقه مثاًل كذا وكذا، وإن هو قطع رمحه فأجله ستني ورزقه كذا
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ضعيف، ألن هذا يعين أن اهلل ما قدر املقادير وال فرغ من العباد، فيتناىف مع أصل اإلميان بالقدر، ومنهم من محله على األمر 
فيه، والواقع أنه ال إشكال، وإمنا قال  املعنوي بأن املقصود الربكة، فمن أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أجله مبعىن أن يبارك

ما قال ليكشف عن سنة من سنن اهلل يف قدره وهو أن اهلل تعاىل يف سابق قدره ميد يف آجال واصل  -صلى اهلل عليه وسلم–النيب 
للناس أن  -مصلى اهلل عليه وسل–الرحم، ويبسط يف أرزاقهم، وأنه يقصر يف عمر قاطع الرحم ويضيق أرزاقه، فهذا حفز من النيب 

إن أردت أن تعيش صحيًحا معاىف فاضبط نظامك الغذائي، فال تكثر من : يصلوا أرحامهم، متاًما مثل لو تقول لصاحبك
السكريات وال من املواحل وال تكثر من كذا وال كذا، فعالم تبين أنت؟ تبين على سنن اهلل، إن الذي يفعل السبب وحيافظ على 

إذا ذهبت يف طريق سفر فال تتجاوز السرعة املقدرة، وانتبه : رها أنه يعاىف، متاًما كما لو تقول لصاحبكاألشياء يف مواقيتها ومقادي
لعالمات املرور، وإياك وكذا وكذا، فإن هذا أدعى أن حتفظ وتسلم من احلوادث، فلو قلت ذلك لكان هذا الكالم مقبواًل ألنه 

هكذا جرت سنة اهلل، وهكذا من استعمل الدواء، فال : قدر يصري، لقلت لهال، ال، امل: مبين على سنن اهلل، ولو قال لك قائل
إشكال حبمد اهلل، فكل ما قد خيطر بالبال من إشكاالت فإهنا قد تشكل على أحد وال تشكل على غريه، وشرعنا حبمد اهلل شرع 

ِ  ل َبَصرَ ا ار ِجعِ  مُثَّ ( 2) ُفطُور   ِمن   تَ َرى َهل   ال َبَصرَ  فَار ِجعِ } متني متماسك  َقِلب   َكرَّتَ ني  : امللك]{  َحِسري   َوُهوَ  َخاِسًئا ال َبَصرُ  ِإلَي كَ  يَ ن  
 .وهبذا مت الكالم على اإلميان بالقدر [1 ،2

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 


