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

 

31 
( 1)اإليمان بالقدر 

 َو ُتُنؤْؤ ِم ُن الْؤ ِم ْؤقَو ُن اللَّنااِم َو ُن  َو ْؤ ِم اللُّسلَّن ِم  َوالْؤ َومَوااَو ِم بِمالْؤقَودَورِم  َو ْؤ ِم ِم  َو َو ِّر ِم -: رحمه اهلل-قال المؤلف  .
يمَوانُن بِمالْؤقَودَورِم اَو َو   َورَواَو َو  ِم   ُن ُّس  َورَواَو ٍة  ُتَو َو َومَّن ُن  َو ْؤ ُتَو ْؤ ِم  اإليمَوانُن بِمأَونَّن اهللَو  ُتَوعَوالَو  اَو ِم ٌم بِمما : فَوالدَّنرَواَو ُن األُن لَو .  َواإلِم

ي  وَوالِمهِمم  ِّر َو الطَّنااَواتِم  َوالْؤمَوعَواصِم ا،  َواَو ِممَو اَومِم عَو  َوحْؤ الْؤخَو ْؤق اَوا ِم ُنونَو بِمعِم ْؤمِمهِم الْؤقَودِميمِم الَّنذِمي  ُنوَو  َووْؤصُنوٌف بِمهِم  َوزَوًلا  َو َوبَودا
،  ُنمَّن  َو َو َو اهللُن فِمي ال َّنوْؤ ِم الْؤمَو ْؤ ُنووِم  َوقَوا ِمي َو الْؤخَو ْؤقِم  . ا ْؤ ُن ْؤ : فَوأَو َّنلُن  َوا  َو َوقَو اهللُن الْؤقَو َومَو قَوالَو لَوهُن .  َواألَورْؤزَوااِم  َواااَوالِم

طَوأَو ُن لَومْؤ . ا ْؤ ُن ْؤ  َوا  ُنوَو  َوااِمٌ   ِملَو  يُتَووْؤ ِم الْؤقِم َوا َو ِم :  َوا  َو ْؤ ُن ُن  قَوالَو : قَوالَو  طِم َوهُن،  َو َوا  َو ْؤ نْؤلَوانَو لَومْؤ يَوكُن  لِّر ُنخْؤ فَومَوا  َوصَوابَو اإلِم
 َولَومْؤ  ُتَوعْؤ َومْؤ  َونَّن ال َّنهَو يُتَوعْؤ َومُن  َوا فِمي اللَّنمَواءِم } :يَوكُن  لِّر ُنصِم بَوهُن، اَو َّنتِم األَوقْؤالَو ُن،  َوطُنوِميَوتِم الصُّس ُنفُن   َومَوا قَوالَو  ُتَوعَوالَو 

 َوا  َوصَوابَو  ِم ْؤ  ُنصِم بَو ٍة فِمي األَورْؤ ِم  َوًل فِمي }:  َوقَوالَو ، { َواألَورْؤ ِم  ِمنَّن  َولِم َو فِمي  ِم َوابٍة  ِمنَّن  َولِم َو اَو َو  ال َّنهِم يَولِم  ُن 
كُنمْؤ  ِمًلَّن فِمي  ِم َوابٍة  ِم ْؤ قُتَوبْؤ ِم  َونْؤ نُتَوبُتْؤ َو َو َوا  ِمنَّن  َولِم َو اَو َو  ال َّنهِم يَولِم  ٌ  ا ال ُتَّنقْؤدِمي ُن ال َّنابِمعُن لِمعِم ْؤمِمهِم سُنبْؤ َوانَوهُن يَوكُنونُن {, َونُتْؤ ُنلِم   َو َوذَو

عَو اُنمْؤ َو ا  َو ُتَو ْؤصِم الا   َو ِم َوا  َو َوقَو اَولَودَو الْؤ َولِم  ِم قُتَوبْؤ َو نُتَو ْؤخِم ال ُّس  ِم . فُتَوقَودْؤ  َو َو َو فِمي ال َّنوْؤ ِم الْؤمَو ْؤ ُنووِم  َوا  َواءَو : فِمي  َووَوااِم
، فُتَو ُتُنقَوالُن لَوهُن  وَو .. رِمزْؤقَوهُن،  َو َواَو َوهُن،  َواَومَو َوهُن،  َو َوقِميٌّي  َو ْؤ سَوعِم دٌ : ا ْؤ ُن ْؤ : فِم هِم  بُتَوعَو َو  ِملَو ْؤهِم  َو َوكاا، فُتَو ُتُنؤْؤ َو ُن بِمأْؤرْؤبَوعِم  َو ِممَواتٍة  َونَو ْؤ

ا ال ُتَّنقْؤدِمي ُن قَودْؤ  َوانَو يُتُنلْؤكِم ُن ُن  ُنالةُن الْؤقَودَورِميَّن ِم قَودِميماا،  َو ُنلْؤكِم ُن ُن الْؤ ُتَووْؤ َو قَو ِم  ٌ .  َولِم َو  . فُتَوهَوذَو
: أما بعد. وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ونبيه زلمد وعلى آله وصحبه أمجعُت, احلمد هلل رب العادلُت

فقد ذكره اهلل تعاىل يف كتابه يف , فهذه مسألة القدر العظيمة؛ وذلك أف اإلشناف بالقدر أحد أصوؿ اإلشناف
َرُه تَػْقِديرًا}: فقاؿ سبحانه. غَت ما موضع { ِ نَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَ اُه ِبَقَدرٍ }: وقاؿ [2: الفرقاف] {َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَػَقدَّ

[. 49: القمر]
شنَاِف, قَاؿَ : قَاؿَ ):يف حديث جربيل ادلشهور وفيه- صلى اهلل عليه وسلم-وذكره ال يب  َأْف ): َفَأْخربِْ  َعِ  اإْلِ

فأعاد ذكر العامل وفصل فيه ما مل . (تُػْ ِمَ  بِاهلِل, َوَمَ ِ َ ِتِه, وَُكتُِبِه, َوُرُسِلِه, َواْليَػْوـِ اْاِخِر, َوتُػْ ِمَ  بِاْلَقَدِر َخَْتِِه َوَشرّْهِ 
. وما ذاؾ  ال ألذنيته, يُفصل فيما سبق م  األركاف

وذلك , وأف رك  القدر داخل يف اإلشناف باهلل تعاىل, وبعض أهل العلم يرى أف أصوؿ اإلشناف مخسة -
صلى اهلل عليه -ل   ال يب , ألف متعلقاته ومراتبه تتعلق بصفات اهلل وأفعاله وبالتايل فهو جزٌء م  اإلشناف باهلل

 .فأعطاه مزيد ع اية, خصه بالذكر م  باب عطف اخلاِص على العاـ- وسلم
. ورنعل اإلشناف بالقدر أصً  مستق ِّ , وبعضهم رنعل األصوؿ ستة -

                                                           
 (.8)صحيح مسلم, (50)صحيح البخاري  
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ول   مل يذكر الستة , ردبا ذكر األركاف اخلمسة رلتمعة أو األربعة- تعاىل-وال اظر يف كتاب اهلل رند أف اهلل 
لَْيَس اْلربَّ َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَهُ ْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب }: بإدخاؿ القدر معها يف سياٍؽ واحد, كما يف قوؿ اهلل تعاىل

ِ فَّ الَِّذيَ  }: هذه مخسة, وقاؿ، [177: البقرة] {َوَلِ  َّ اْلربَّ َمْ  آَمَ  بِاللَِّه َواْليَػْوـِ ااِخِر َواْلَم ِ َ ِة َواْلِ َتاِب َوال َِّبيُّْتَ 
َيْ ُفُروَف بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَف َأْف يُػَفرُّْقوا بَػُْتَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويَػُقوُلوَف نُػْ ِمُ  بِبَػْعٍض َوَنْ ُفُر بِبَػْعٍض َويُرِيُدوَف َأْف يَػتَِّخُذوا بَػُْتَ 

, وقاؿ يف  [150: ال ساء] {َذِلَك َسِبيً  
[. 285: البقرة] {ُكلّّ آَمَ  بِاللَِّه َوَم ِ َ ِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلهِ }: آخر سورة البقرة

وذلذا . أنه جزٌء م  اإلشناف بالرك  األوؿ الذي هو اإلشناف باهلل- واهلل أعلم-والظاهر , ف  يذكر القدر معها
.  مشى شارح الطحاوية على القوؿ األصوؿ اخلمسة

وأيِّا كاف األمر فاخلُلف فيه يسَت ولذلك ف  بد م  بياف هذا الرك  وذبليته, فإف كثَتًا م  ال اس يلحقهم يف 
وكثٌَت م  ادل م ُت شُنسك ثقًة باهلل وحس  ظٍ  به مع بقاء شيء يعًتؾ يف , باب القدر نوع شبهة و ش االت

وأف يتبُتَّ كل شيء؛ فإنه ما م  شيء حبمد اهلل يف , والذي ي بغي لإلنساف أف ي وف على بي ة م  أمره, خاطره
وبياف وغَت ذلك فما قد سنفى عليك , وُمبُت, فاهلل تعاىل وصف كتابه بأنه تبياف, دي  ا وعقيدت ا  ال وهو واضض بُتّْ 

. يتضض لغَتؾ
. وبعضهم شُنسك على اخلوض يف القدر استصحابًا اثار وأحاديث يف هذا؛ بعضها يصض وبعضها ال يصض

خرج رسوؿ )وما صض م ها فليس ادلراد فيه عدـ ال  ـ يف القدر مطلًقا م  ج س مثً  حديث , ومعظمها ال يصض
 (اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه, وهم سنتصموف يف القدر, ف أدنا تفقأ يف وجهه حب الرماف م  الغضب

 بأف ادل هي ع ه هو اخلوض فيه على :ف  اب ا   ث   ذا. ودعاهم  ىل عدـ اخلوض فيه, يعٍت ف هاهم ع  ذلك
أو ما , و ما دبا يدؿ على عدـ  حساف الظ  باهلل تعاىل, وجه غَت صحيض؛  ما بضرب بعض اايات بعضها ببعض

غيب فهذه األموٌر ال سبيل للعلم ّٔا
ُ
. يدؿ على استط ع ادلقدور وادل

و ذا ذكر , و ذا ذكرت ال جـو فأمس وا,  ذا ذكر القدر فأمس وا]: ووا يُروى يف ذلك أيًضا حديثُ 
. ول   ادلراد اإلمساؾ ع  اخلوض فيه بالباطل, , وعلى فرض صحته فليس ادلراد اإلمساؾ ادلطلق[أصحايب فأمس وا

فال جـو على سبيل ادلثاؿ م ها يف َتعلُّمها ما هو . بدليل أف ما ذكر معه يف اجلملتُت ال يقصد ّٔما اإلمساؾ ادلطلق
َوَع َماٍت َوبِال َّْجِم ُهْم }: فعلم التسيَت علٌم نافع قاؿ اهلل تعاىل. زلموٌد مفيد ونافع وم ها ما هو م هي ع ه

                                                           
 ( .140)قال األلباني صحيح لغيرة , (84)سنن ابن ماجه, (6668)مسند أحمد  
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

: كقوذلم, , و دنا ادلذمـو م ه علم التأثَت واعتقاد أف لل جـو تأثَتًا يف احلوادث األرضية [16: ال حل] {يَػْهَتُدوفَ 
. ُمطرنا ب وء كذا وكذا

ل   ذكر م اقبهم وفضا لهم , اخلوض فيهم بالباطل ال رنوز- رضواف اهلل عليهم-وكذلك أيًضا الصحابة 
, ومل يزؿ أهل اإلشناف وأهل العلم والس ة ُيضم وف كتبهم دب اقب الصحابة أفراًدا ومجاعات, وسَتهم العطرة أمٌر زلمود

و ال ف يف يُثبت اهلل ذلك يف كتابه, , فدؿ ذلك على أف اإلمساؾ ادل هي ع ه هو اإلمساؾ ع  اخلوض فيه بالباطل
ورُنيب ع  اإلش االت اليت تطرأ على أصحابه يف هذا مث يقاؿ , يف س ته- صلى اهلل عليه وسلم-ويت لم ع ه نبيه 

وا س ذكر هاه ا -  ف شاء اهلل تعاىل-ليس هذا هو ادلراد وسيتبُتَّ ل ا , ال. ال يُقًتب م  هذا األمر وال يُتحدث فيه
. وأنه ع واف ربوبية اهلل سبحانه وتعاىل, أف األمر وهلل احلمد يف غاية البياف

, "فم  آم  باهلل وكذب بالقدر نقض ت ذيبه توحيده, اإلشناف بالقدر نظاـ التوحيد: "وذلذا قاؿ اب  عباس
. فاإلشناف بالقدر نظاـ التوحيد وال ظاـ هو السلك الذي ت ظم فيه اخلرزات, ف  شن   أف يتمَّ  شناف  ال به

يا بٍت  نك : "الوفاة دعا باب ه ووعظه موعظة بليغة وقاؿ- رضي اهلل ع ه-ودلا حضرت عبادة ب  الصامت 
ف  ". وما أخطأؾ مل ي   ليصيبك, ال تبلغ اإلشناف ول  تذوؽ ح وته حىت تعلم أف ما أصابك مل ي   ليخطئك

 َو ُتُنؤْؤ ِم ُن الْؤ ِم ْؤقَو ُن : شن ُ  ألحٍد أف زُنقق اإلشناف  ال باإلشناف بالقدر, وذلذا عرب الشيخ يف صدر هذه القطعة بقوله
أعاد ذكر الوصف بال جاة؛ ألف الذي  ذلوا وضلوا وهل وا يف هذا الباب كثَت  ما م  جهة اجلرب و ما م  : اللَّنااِم َو ُن 

فأهل الس ة واجلماعة وسٌط يف هذا الباب بُت طريف الض لة بُت قوـٍ غلوا يف  ثبات أفعاؿ اهلل . جهة  ن ار القدر
العبد : حىت سلبوا العبد فعله ومشيئته وقدرته وجعلوه كالريشة يف مهب الريض, وه الء هم اجلربية الذي  يقوؿ قا لهم

. العبد ُمسَت, رلبوٌر على فعله
وزعموا أف اهلل تعاىل مل سنلق أفعاؿ العباد , وفرقٌة قابلتهم َغلت يف أفعاؿ العباد حىت أن روا قدر اهلل السابق

العبد سنلق : فيقوؿ قا لهم. وأف له مشيئة مستقلة ع  مشيئة اهلل تعاىل, وأف العبد سنلق فعل نفسه, ومل يشأها م هم
, وبعضهم غ  حىت أن ر علم اهلل تعاىل دبا العباد عاملوف, فأخرجوا أفعاؿ العباد ع  قدر اهلل تعاىل. فعل نفسه

وهدى اهلل أهل الس ة واجلماعة دلا اختلف فيه , وك ذنا طرفا ض لة يف هذا الباب, فه الء على ال قيض م  أولئك
م  احلق بإذنه وجنوا يف الدنيا وااخرة؛ بأف أثبتوا القدر السابق وأثبتوا أفعاؿ العباد ل  هم جعلوها تابعًة لقدر اهلل 

. تعاىل كما سيتبُتَّ 
ادلراد بالقدر ه ا ادلقدور, وذلك أف :  َو ُتُنؤْؤ ِم ُن الْؤ ِم ْؤقَو ُن اللَّنااِم َو ُن  َو ْؤ ِم اللُّسلَّن ِم  َوالْؤ َومَوااَو ِم بِمالْؤقَودَورِم  َو ْؤ ِم ِم  َو َو ِّر ِم  :قال

-: صلى اهلل عليه وسلم-لفظ القدر قد يُراد به القدر م  حيث صدوره ع  اهلل فهذا خٌَت كله؛ كما قاؿ ال يب 
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ُر ُكلُُّه يف َيَدْيَك, َوالشَّرُّ لَْيَس  ِلَْيكَ ) ف ل ما ح م اهلل تعاىل ,  , فالشر ال ي سب  ىل اهلل(لَبػَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَيػْ
فادلقدور , أو باعتبار مآله, ل   االنقساـ  ىل خَت وشر باعتبار ادلقدور نفسه, وقضى به فهو خَت  ما باعتبار حاله

, واجلدب, والفقر, كادلرض: وردبا كاف شرِّا كأضدادها. والعز, والغٌت واخلصب, نفسه ردبا كاف خَتًا؛ كالصحة
أما باعتبارها صدورها ع  اهلل عز وجل ف ل ما صدر . خَت وشر , حلو ومر: فهذه يقاؿ ع ها. وما أشبهه, والذؿ

.  يضاًحا الحًقا-  ف شاء اهلل-ونزيد هذا . ع  اهلل عز وجل فهو خَت؛  ما باعتبار ذاته و ما باعتبار مآله
يمَوانُن بِمالْؤقَودَورِم اَو َو   َورَواَو َو  ِم   ُن ُّس  َورَواَو ٍة  ُتَو َو َومَّن ُن  َو ْؤ ُتَو ْؤ ِم : قال .  ذف كم احملصلة؟ أربع مراتب:  َواإلِم
يمَوانُن بِمالْؤقَودَورِم اَو َو   َورَواَو َو  ِم  : قال العلم وال تابة, وأراد بالدرجة الثانية : مرتبيت: أراد بالدرجِة األوىل َواإلِم

اخللق؛ ادلشيئة واخللق, و دنا قسم هذا التقسيم ألف م  ري القدر على درجتُت فم هم م  أن ر مجيع ادلراتب : مرتبيت
أف ": صحيحه"فأوؿ حديث رواه اإلماـ مسلم يف , األربعة؛ وهم غ ة القدرية الذي  ظهروا يف أواخر عهد الصحابة
كاف أوؿ م  : فقاؿ الراوي- صلى اهلل عليه وسلم-رجلُت م  أهل العراؽ قدما ورغبا يف لقاء أحٍد م  رسوؿ اهلل 

-فخرجت أنا وصاحيب وقل ا لعل ا نوفق يف أحٍد م  أصحاب رسوؿ اهلل " معبد اجلهٍت"ت لم بالقدر رجٌل يقاؿ له 
فوفق ل ا عبد اهلل ب  عمر داخً  ادلسجد فاكت فته أنا وصاحيب وظ  ت أنه سي ل ال لم , -صلى اهلل عليه وسلم

يعٍت مستأنف على -ويزعموف أف األمر أنف , ويتقفروف العلم,  نه قد ظهر ِقبل ا أُناس يقرءوف القرآف:  يل فقلت
فاهلل يعٍت األمر بال سبة له , ؛ يعٍت دبعٌت أهنم يزعموف بأف اهلل أمر وهنى وال يعلم م  سيطيعه وم  سيعصيه-اهلل

صلى اهلل عليه -بي ا حن  جلوس ع د رسوؿ اهلل ]: حدث ا أيب قاؿ: , فقاؿ عبد اهلل ب  عمر-مستأنف–أُنف 
: والشاهد م ه, قوله, [ذات يـو  ذ طلع علي ا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وساؽ احلديث- وسلم

 ذا لقيتما أحد م  ه الء فأخرباه ]: مث قاؿ ذلما, فساؽ احلديث ألجل هذه اجلملة, [وت م  بالقدر خَته وشره]
. تربأ م  القدرية, [أنٍت بريء م هم وأنه بريء مٍت

 [واهلل لئ  لقيت أحد م هم ألعض  بأنفه حىت ي قطع]: وقاؿ يف سياؽ أخر؛ ويروى أيًضا ع  اب  عباس
. ف اف ه الء هم أوا ل القدرية أتباع معبد اجلهٍت, م  شدة ح قه وتغيظه على ه الء القدرية

َسْ َسَوْيه أو سوس  تعرفوف األمساء : ويقاؿ أف معبًدا أخذ مقالته م  رجٍل رلوسي أو نصرا  يقاؿ له
األعجمية  ذا نقلت للعربية يعًتيها شيٌء م  التغيَت فردبا كاف امسه سوس  أو َسْ َسَوْيه أو غَت ذلك فتلقى هذه 

فانتقل  ىل هذه . ادلقالة م ه؛ ألف االضطراب يف أمر القدر موجوٌد يف األمم قبل ا؛ موجوٌد ع د مجيع األمم القدشنة
فأن ر صغار الصحابة يعٍت الذي   [...لتتبُع  َس   م  كاف قبل م ]- صلى اهلل عليه وسلم-األمة كما أخرب ال يب 

                                                           
 (.771)صحيح مسلم  
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ف اف القدرية األوا ل ي  روف أف اهلل تعاىل يعلم , ُعمروا م  الصحابة أن روا على القدرية  ن ارًا بليًغا وش عوا عليهم
أما الطاعات وادلعاصي م  سيطيعه وم  ,  ف اهلل ال يعلم  ال األرزاؽ واألجل فقط: ويقولوف, ما العباد عاملوف

وم  الـز ذلك أنه مل يشأه م هم وم  الـز ذلك أنه مل  سنلقه , يعصيه فهذا ال يعلمه وم  باب أوىل أنه مل ي تبه
. فأن روا مجيع ادلراتب األربعة

. العلم وال تابة: مث جاء بعدهم ادلعتزلة فأرادوا زبفيف ش اعة هذه ادلقولة فأثبتوا الدرجة األوىل اليت هي
ومل سنلق , وال معصية العاصي, ل  ه مل يشأ طاعة الطا ع, نعم قد علم وقد كتب: اخللق وادلشيئة فقالوا: وأن روا

. ذلك فيهم, فأقروا ب صف احلق وردوا باقيه فالشيخ ب اًء على هذا جعل اإلشناف بالقدر على درجتُت
اإليمَوانُن بِمأَونَّن اهللَو  ُتَوعَوالَو  : فَوالدَّنرَواَو ُن األُن لَو : وشرع يف الدرجة األوؿ فقاؿ.  ُن ُّس  َورَواَو ٍة  ُتَو َو َومَّن ُن  َو ْؤ ُتَو ْؤ ِم : قال

وَوالِمهِمم  ِّر َو الطَّنااَواتِم  ا،  َواَو ِممَو اَومِم عَو  َوحْؤ اَو ِمٌم  ِما الْؤخَو ْؤق اَوا ِم ُنونَو بِمعِم ْؤمِمهِم الْؤقَودِميمِم الَّنذِمي  ُنوَو  َووْؤصُنوٌف بِمهِم  َوزَوًلا  َو َوبَودا
ي  َواألَورْؤزَوااِم  َواااَوالِم   : َوالْؤمَوعَواصِم

وصفة العلم هلل صفٌة م  صفاته , هذه ادلرتبة هي مرتبة العلم ف  ريب أف رب ا سبحانه وتعاىل له صفة العلم
ال شن   أف يُوصف بضد , فإف اهلل تعاىل مل يزاؿ وال يزاؿ ول  يزاؿ عليًما, الذاتية اليت ال يتصور انف اكها ع  اهلل

, [115: التوبة], [75: األنفاؿ], [231: البقرة] {ِ فَّ اللََّه ِبُ لّْ َشْيٍء َعِليمٌ }العلم, ما ضد العلم؟ اجلهل, 
: يونس] {َوَما يَػْعُزُب َعْ  َربَّْك ِمْ  ِمثْػَقاِؿ َذرٍَّة يف اأَلْرِض َوال يف السََّماءِ }[7: آّادلة], [62: الع  بوت]

, وااياُت يف ذكر علم اهلل عز وجل أكثر م  أف [19: غافر] {يَػْعَلُم َخا َِ َة اأَلْعُُتِ َوَما زُبِْفي الصُُّدورُ ,}[61
وقد مر ب ا يف مطلع هذه الرسالة؛ يف مطلع العقيدة آيات كثر يف بياف صفة علم اهلل عز وجل ف  داعي , رُبصى
. لإلعادة

االعتقاد اجلاـز بعلم اهلل احمليط :  ذف ادلرتبة األوىل م  مراتب القدر اليت هي القاعدة العريضة واألساس ادلتُت
وما يتعلُق بأفعاؿ , ما يتعلق بأفعاله سبحانه م  ااجاؿ واألرزاؽ, كليِّا وجز يِّا, أزاًل وأبًدا, ب ل شيء مُجلًة وتفصيً  

عباده م  الطاعات وادلعاصي, فقد علم ما كاف وما ي وف وما سوؼ ي وف وما مل ي   كيف لو كاف ي وف, 
االعتقاد اجلاـز بعلم اهلل احمليط ). ه ذا رنب أف شنتلئ قلبك يقيً ا ّٔذه احلقيقة أف اهلل تعاىل ال زبفى عليه خافية

 ف اهلل يعلم دبجمل األشياء دوف : دلاذا قل ا ذلك؟ ألف م  أهل األهواء والبدع م  قاؿ. (ب ل شيء مجلًة وتفصيً  
. تفاصيلها
. ()يعلم بال ليات دوف اجلز يات: ألف م  أهل البدع م  قاؿ (كليِّا وجز يِّا)

                                                           

م تبة  (2/299)الصفدية , دار ادلعرفة (1/104)الرد على ادل طقيُت , ط العاصمة (6/34(, )5,27(, )1/353)انظر اجلواب الصحيض ( )
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فليس علمه مقتصرًا على , أزاًل يعٍت ما كاف يف ما مضى, وأبًدا ما ي وف يف ادلستقبل: (أزاًل وأبًدا)
ال , وما سوؼ ي وف يف ادلستقبل, وما ي وف ااف, علم ما كاف يف ادلاضي, بل وحىت على ما مل يقع, الواقعات

َوَلْو }: وفوؽ ذلك وما مل ي   كيف لو كاف ي وف, م  أي  أتي ا ّٔذا؟  قد دؿ عليه ناطق ال تاب قاؿ اهلل تعاىل
فقد علم اهلل , ل   لو قدر أهنم ردوا, وهم ل  يردوا. , وأمثاؿ هذه ااية[28: األنعاـ] {ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْ هُ 
. أهنم يعودوف دلا هنوا ع ه

و نزاؿ , واإلماتة, واإلحياء, واألرزاؽ,  ذف علم اهلل متعلق ّٔذا كله؛ متعلٌق بأفعاله سبحانه م  ااجاؿ
كل شيء قد علمه اهلل وا يتعلق . والفيضانات وغَت ذلك, وال وارث, و درار الضرع, و نبات األرض, ادلطر

, بصفات ربوبيته, وعلم سبحانه أيًضا بأفعاؿ العباد م  الطاعات وادلعاصي؛ قد علم اهلل تعاىل أهل اجل ة وفرغ م هم
وقبض , ه الء يف اجل ة وال أبايل: وعلم أهل ال ار وفرغ م هم, وقدر ذلك عليهم سبحانه وحبمده قبض قبضة فقاؿ

ه الء يف ال ار وال أبايل, فاهلل سبحانه وتعاىل قد ح م هذا يف عباده م ذ األزؿ علم م  سيطيعه وم  : قبضة وقاؿ
فاهلل سبحانه وتعاىل له , ؿ يف مبتدأ األمرضيفْ , سيعصيه فهذه ادلرتبة هي ادلرتبة األوىل اليت يفارؽ فيها غ ة القدرية

. العلم دبا مسعتم
ال تابة؛ ال بد م  اإلشناف : هذه هي ادلرتبة الثانية وهي مرتبة ُنمَّن  َو َو َو اهللُن فِمي ال َّنوْؤ ِم الْؤمَو ْؤ ُنووِم   : م قال

. ّٔا
, وادلعاصي, يعٍت هذه ادلقدورات م  الطاعات.  ُنمَّن  َو َو َو اهللُن فِمي ال َّنوْؤ ِم الْؤمَو ْؤ ُنووِم  َوقَوا ِمي َو الْؤخَو ْؤقِم : قال
ُـّ . واللوح احملفوظ هو ال تاب ادلبُت. واألرزاؽ؛ أثبتها اهلل تعاىل كتابًة يف اللوح احملفوظ, وااجاؿ هو اجلامع أ

َ اُه يف ِ َماـٍ ُمِبُتٍ }, ففي اللوح احملفوظ كل شيء. ال تاب؛ اجلامع ل ل شيء : يس] {وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيػْ
ُـّ اْلِ َتابِ },[12 { يف َلْوٍح زَلُْفوٍظ  (21)َبْل ُهَو قُػْرآٌف رلَِيٌد , }[39: الرعد]{ شَنُْحو اللَُّه َما َيَشاُء َويُػْثِبُت َوِعْ َدُه ُأ
-, هذا اللوح احملفوظ [79, 78: الواقعة]{ ال شَنَسُُّه ِ الَّ اْلُمَطهَُّروفَ  (78)يف ِكَتاٍب َمْ ُ وٍف , }[22, 21: الربوج]

وال يلـز أف ندرؾ كيفيته فهو غيٌب م  , ل   هذا ال يثبت, بصفته, ورد أحاديث بأنه م  ياقوتة محراء- اهلل أعلم
. اهلل وي في بأف ن م  بأف هذا اللوح ظرؼ للم توبات وادلقادير

: أوُؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ له]:  جاء يف حديث رواه أهل الس   وس ده حس  ا الذي     اهلل ف ه 
, يعٍت [أوَؿ ما خلق اهلل القلم]اكتب, وعلى نصبها على الظرفية : ويف ضبط أوَؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ له. [اكتب

وهذا القلم هو قلم القدر األوؿ وهو  َوا  َو ْؤ ُن ُن  : قَوالَو اكتب, : حُت خلق اهلل القلم قاؿ له, ساعة خلق اهلل القلم

                                                                                                                                                                                                               

 . ال تب العلمية بَتوت (9/400)درء تعارض العقل , اب  تيمية
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

واهلل تعاىل ، [ا ْؤ ُن ْؤ  َوا  ُنوَو  َوااِمٌ   ِملَو  يُتَووْؤ ِم الْؤقِم َوا َو ِم ]: قَوالَو ما أكتب؟ : قاؿ. اكتب: أكرب األق ـ, فقاؿ اهلل تعاىل له
وهذه ال تابة للتوثيق؛ فجميع , فجرى القلم دبا هو كا    ىل يـو القيامة ب ل شيء,  ذا قاؿ للشيء ك  في وف

: قاؿ- رضي اهلل ع ه ع هما-ادلقدورات م توبة, وقد روى اإلماـ مسلم م  حديث عبد اهلل ب  عمرو ب  العاص 
 ف اهلل كتب مقادير اخل  ق قبل أف سنلق السماوات واألرض خبمسُت ]-: صلى اهلل عليه وسلم-قاؿ رسوؿ اهلل 

يعٍت حىت الصفات صفات ال اس م  احلـز وال ياسة, أو  [وكاف عرشه على ادلاء حىت العجز وال يس, ألف س ة
فاللوح احملفوظ متضم  جلميع ادلقادير و ف دقت و ف بطلت, كل شيٍء فيه, . العجز والتفريط م توب كل شيء

 ذف ما داـ األمر كذلك قد علمه .  ذف ال بد م  اإلشناف ّٔذه, فقد كتب سبحانه وتعاىل م ذ األزؿ مجيع ادلقادير
طَوأَو ُن لَومْؤ يَوكُن  لِّر ُنصِم بَوهُن، اَو َّنتِم األَوقْؤالَو ُن، : اهلل وكتبه, قاؿ الشيخ طِم َوهُن،  َو َوا  َو ْؤ نْؤلَوانَو لَومْؤ يَوكُن  لِّر ُنخْؤ فَومَوا  َوصَوابَو اإلِم

صلى -فقد رفع ذلك بعض الصحابة  ىل ال يب . وهذه عباراٌت نبويٌة أثرية جاءت يف أحاديث:  َوطُنوِميَوتِم الصُّس ُنفُن 
وجاء يف ك ـ عبادة ب  . وما أخطأؾ مل ي   ليصيبك, أف تعلم أف ما أصابك مل ي   ليخطئك- اهلل عليه وسلم

الب  عباس - صلى اهلل عليه وسلم-وجاء يف وصية ال يب , الصامت ومثل هذا ال شن    ال أف ي وف مرفوًعا
واعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف ي فعوؾ ]: الب  عباس- صلى اهلل عليه وسلم-اجلملتاف األخَتتُت؛ فقد قاؿ 

ولو اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء ل  يضروؾ  ال بشيء قد كتبه , بشيء ل  ي فعوؾ  ال بشيء قد كتبه اهلل لك
 ذف هذه حقيقة وك اية أيًضا [ جفت األق ـ وطويت الصحف], أو [وطويت الصحف, رفعت األق ـ, اهلل عليك

فما يف اللوح احملفوظ ال يزاد فيه وال ي قص وال يُغَت وال , ع  أف اهلل تعاىل أغلق هذا ويعٍت كتب ما اخللق عاملوف
.  ذف هاتاف مرتبتاف مرتبة العلم ومرتبة ال تابة. يُبدؿ

 َولَومْؤ  ُتَوعْؤ َومْؤ  َونَّن ال َّنهَو يُتَوعْؤ َومُن  َوا فِمي اللَّنمَواءِم }:  َومَوا قَوالَو  ُتَوعَوالَو :مث دلَّل على ذلك بقوؿ اهلل تعاىل, فقاؿ
العلم : هذه ااية مجعت ادلرتبتُت[: 70: ال ج] { َواألَورْؤ ِم  ِمنَّن  َولِم َو فِمي  ِم َوابٍة  ِمنَّن  َولِم َو اَو َو  ال َّنهِم يَولِم  ُن 

,  {: َولَومْؤ  ُتَوعْؤ َومْؤ  َونَّن ال َّنهَو يُتَوعْؤ َومُن  َوا فِمي اللَّنمَواءِم  َواألَورْؤ ِم  ِمنَّن  َولِم َو }: وال تابة, تأملوا فِمي  ِم َوابٍة  ِمنَّن  َولِم َو }أي ادلعلـو
 َوا  َوصَوابَو  ِم ْؤ  ُنصِم بَو ٍة فِمي األَورْؤ ِم }: مث ثٌت بقوله!  فما أصرحها م  آية يف بياف هاتُت ادلرتبتُت،{اَو َو  ال َّنهِم يَولِم  ُن 

كُنمْؤ  ِمًلَّن فِمي  ِم َوابٍة  ِم ْؤ قُتَوبْؤ ِم  َونْؤ نُتَوبُتْؤ َو َو َوا  ِمنَّن  َولِم َو اَو َو  ال َّنهِم يَولِم  ٌ   [.22: ال ديد] { َوًل فِمي  َونُتْؤ ُنلِم
فال  رة يف سياؽ , أيِّا كانت فهذا يت اوؿ يدؿ على العمـو أي مصيبة { َوا  َوصَوابَو  ِم ْؤ  ُنصِم بَو ٍة  }:قال

 َوًل }م  احلوادث األرضية أو  {:فِمي األَورْؤ ِم }مهما كانت  {: َوا  َوصَوابَو  ِم ْؤ  ُنصِم بَو ٍة }, الشرط تدؿ على العمـو
كُنمْؤ   ِمًلَّن فِمي  ِم َوابٍة  ِم ْؤ قُتَوبْؤ ِم  َونْؤ }وا يقع يف ال فس م  ادلرض والعلل والفرح والًتح وغَت ذلك, : {فِمي  َونُتْؤ ُنلِم

{.  ِمنَّن  َولِم َو اَو َو  ال َّنهِم يَولِم  ٌ }أي م  قبل أف خنلقها ونوجدها خنرجها  ىل العياف,  {:نُتَوبُتْؤ َو َو َوا
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

. فهذه هي اايات الدالة على  ثبات مرتبة العلم وال تابة
ا ال ُتَّنقْؤدِمي ُن : مث اتبع الشيخ بقوله . أي الدرجة األوىل:  َو َوذَو

عَو اُنمْؤ َو ا  َو ُتَو ْؤصِم الا  :قال أي  ي وف يف مواضع مجلة ويف مواضع : ال َّنابِمعُن لِمعِم ْؤمِمهِم سُنبْؤ َوانَوهُن يَوكُنونُن فِمي  َووَوااِم
وت وف , تفصيً  هذا هو ادلراد؛ يعٍت أف هذه ادلقدورات ت وف يف بعض ال صوص أو ت وف يف بعض ادلواضع رلملة

.  يف بعضها مفصلة
 َو ِم َوا  َو َوقَو اَولَودَو الْؤ َولِم  ِم قُتَوبْؤ َو نُتَو ْؤخِم ال ُّس  ِم فِم هِم  . فُتَوقَودْؤ  َو َو َو فِمي ال َّنوْؤ ِم الْؤمَو ْؤ ُنووِم  َوا  َواءَو :مث بُتَّ ذلك فقاؿ

، فُتَو ُتُنقَوالُن لَوهُن  وَو  َولِم َو .. رِمزْؤقَوهُن،  َو َواَو َوهُن،  َواَومَو َوهُن،  َو َوقِميٌّي  َو ْؤ سَوعِم دٌ : ا ْؤ ُن ْؤ : بُتَوعَو َو  ِملَو ْؤهِم  َو َوكاا، فُتَو ُتُنؤْؤ َو ُن بِمأْؤرْؤبَوعِم  َو ِممَواتٍة :  َونَو ْؤ
ل   , ما يف اللوح احملفوظ مُجلة شاملة جلميع مقدورات اخل  ق؛ فقد أمُجل يف اللوح احملفوظ مجيع ما يتعلق باخل  ق

التقدير  :فال قا ي   نواع يمك   ن نذ    لها  ربع , ه اؾ بعض التفاصيل ادلست سخة ادلست زلة م  اللوح احملفوظ
: والتقدير اليومي, أرأيتم كيف ي وف التفصيل؟ هذا معٌت قوله, والتقدير الس وي, (اجل يٍت)والتقدير العمري , ال و 

 .(ي وف يف مواضع مجلة ويف مواضع تفصيل)
فهذا التقدير ال و  القدري هذا ي وف يف مجيع ادلعلومات ,  هو ما يف اللوح احملفوظ:فال قدي  الكوني

. ادلتعلقة باخللق
حدث ا الصادؽ ادلصدوؽ, :  هو ما دؿ عليه حديث عبد اهلل ب  مسعود قاؿ: ال قدي  العم ي    ال ل لي

مث ي وف علقًة ,  ف أحدكم رُنمع خلقه يف بط  أمه أربعُت يوًما نطفة- صلى اهلل عليه وسلم-يعٍت م ؟ رسوؿ اهلل 
مث يُرسل  ليه ادللك في فخ - أربعة أشهر, كم صار آّموع؟ ما ة وعشري . -مث ي وف مضغًة مثل ذلك, مثل ذلك
وشقي أو سعيد, هذه ادل توبات األربعة أو , وعمله, وأجله, ب تب رزقه: وي مر ب تب أربع كلمات, فيه الروح

فهو يأخذ وا يف اللوح احملفوظ هذه البيانات ادلتعلقة . ال لمات األربع م  أي  يأيت ّٔا ادللك؟ وا يف اللوح احملفوظ
.  ذف هذا نوع م  التفصيل وال تعارض بُت هذا التقدير وبُت التقدير ال و . ّٔذا التفصيل ذلذا ادلعُت

: الدخاف] {ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ أَْمٍر َحِ يمٍ }:  هو الذي ذكر اهلل تعاىل يف ليلة القدر قاؿ: ال قديٌ  الللوي
فليلة القدر مسيت ّٔذا . وادلوت يقع يف ليلة القدر, واحلياة, وادلرض, , والصحيض أف تقادير العاـ م  الصحة[4

و دنا هو , وليس معٌت التقدير أنه حادث ال. ألنه يقدر فيها حوادث العامة: والثا . لعظيم قدرها: االسم لسببُت
شيٌء مستمد وا يف اللوح احملفوظ رنري ذبديده يف صحا ف ادل   ة فهذا هو التقدير الس وي, وبه يتبُتَّ خطأ 

أو ليلة , بعض ال اس الذي  يعتقدوف أف ليلة السابع والعشري  م  شعباف هي ليلة احملو وال تب, هذا ليس صوابًا
. ال صف م  شعباف ليلة احملو وال تب وهذا ليس صحيًحا فإف احملو وال تابة والتقدير  دنا ي وف يف ليلة القدر
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 [9[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

[. 29: الرمح ] {ُكلَّ يَػْوـٍ ُهَو يف َشْأفٍ }:  دؿ عليه قوؿ اهلل تعاىل: ال قدي  ال و ي
يعز ويذؿ, رنري م  األقدار ما ال حصر له وال زُنيط به  ال هو سبحانه, , فهو سبحانه وتعاىل يأمر وي هى

.  فهذه التفاصيل ال تت اىف مع التقدير اإلمجايل الذي يف اللوح احملفوظ
ا القْؤدِمي ُن : قال . أي فهذا القدر أو فهذا التقدير: فُتَوهَوذَو
أي مرتبة العلم وال تابة كاف ُغ ة القدرية : قَودْؤ  َوانَو يُتُنلْؤكِم ُن ُن  ُنالةُن الْؤقَودَورِميَّن ِم قَودِميماا،  َو ُنلْؤكِم ُن ُن الْؤ ُتَووْؤ َو قَو ِم  ٌ  :قال

ل   نظرًا لش اعته هذه ادلقالة وألهنا تتضم  وصف اهلل مب؟ باجلهل, , وم  على طريقته كانوا ي  رونه" معبد اجلهٍت"
 . احنسرت هذه ادلقالة وت شت أو ضعفت حىت كانت يف زم  شيخ اإلس ـ ال يُعرؼ ذلا م  رًا  ال قليً  

 
 


