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  الشريط الثامن عشر الشريط الثامن عشر                   
، ، َوَب ٌَّبِعيس ُمْرَسعلق َق ْْ َعلَعى لَِلعَم َملَعمق ُمقَعره ِ تَعَالَى فِي َخْلِقِه، لَْم يَطهِلع ََعُر  َوأَْصُل اْلقََدِر ِسرُّ َّللاه ُُ َوالٌّه ع َوالتهعَمُّ

ا فِععي لَِلععَم لَِريعَععةُ اْلِخععْلَبِن، َوُسععلهُم اْلِحْرَمععاِن، َوَدَرَ ععةُ الطُّ  ا َوفِْ ععر  ََععر  ْغيَععاِن، فَاْلَحععلََر ُ ععله اْلَحععلَِر ِمععْن لَِلععَم ٌَّ
 ُ َ تَعَالَى َطَوى ِعْلَم اْلقََدِر َعْن أٌََّاِمِه، َوٌََّهاُهْم َعْن َمَراِمِه، َ َمعا ََعاَل َّللاه تَعَعالَى فِعي ِ تَابِعِه  َب  َوَوْسَوَسة ، فَإِنه َّللاه

ععا يَْلعَععُل َوُهععْم يُ  َِ، َوَمععْن َرده ُحْ ععَم 23ْسععلَلُوَناألابٌّبيا  يُْسععلَُل َعمه [، فََمععْن َسععلََل  ِلععَم فَعَععَل  فَقَععْد َرده ُحْ ععَم اْلِ تَععا

َِ َ اَن ِمَن اْلَ افِِريَن.  اْلِ تَا

معتقعد أهعل السعٌّة  رِ ْ عفيهعا ششعارة شلعى القَعَدْر معْ ععدم لِ  /هله ال معل معن  عالم العالمعة الطحعاو  
  ل فيه.وال ماعة على و ه التلصي

 دِ ْععوَد سبُ أن ل رٌّا بعض المسائل فيه؛ ول ن ٌّعيد المسائل من أولها حتعى يعرتبط الموضعوب لبُ 
 العهد بما سبُ.

ِ تَعَالَى فِي َخْلِقهِ قال )  ( َوأَْصُل اْلقََدِر ِسرُّ َّللاه

لععم  فععإنهللا   ( أنه القَععَدْر مععن ابسععرار فععي  مععال در اتععه ومراتبععه أَْصللُل اْلقَللَدِر ِسللرُّ يعٌّععي بقولععه  

 .عٌّد    هُ مُ لْ ؛ بل هلا عِ دْ ي شف َََدَرهُ على و ه التلصيل بحَ 

ٌب، َوََل نَبِيٌّ ُمْرَسلٌ لهذا قال بعدها )  (لَْم يَطهِلْع َعلَى ذَِلَك َملٌَك ُمقَره
ا  علعععى القَعععَدْر علعععى و عععه التلصعععيل، و عععللم ابٌّبيععع ون لعععم يطهلععععوابُعععره قَ وشلا  عععان مالئ عععة   المُ 

المرسلون اللين هم صلوة عباد   لم يطهلعوا على للعم علعى و عه التلصعيل فعإنهللا التعمعُ والٌَّعر 
 .في للم لريعة للخلبن

  مٌّعْ العبعاد ععن للعم ولعم يعلمرهم  ولريعة الخلبن يعٌّي وسيلة من وسائل سلَ التوفيعُ؛ بنه 
 بالبحث في هلا وب بالتعمُ فيه.

ب تحععاول  شععلا   ا  البععاَ مغلععُ وشل ا  عُععوا علععى للععم ولععم يَطهِلعُععوا عليععه فععإلوشلا  ععان الصععلوة لععم يُْطلَ 
 للقدر.

لألشعيا   بعلن يحعلر المسعلم معن التل يعر فعي تقعدير    هِ ِلعمَ ومعٌّى  شف القعدر معا ل عره فعي  ُ  

َر  علا  ولعم حصعل  ووسوسة  في لم فععل للعم مْ في العلل وفِْ َرا  في الِح َ  ا  رَ ََ ٌَّ ولعم وفعُ   ولعم َُعدهللاِ
 ولم حصل  يت و يت    ولم خلل للم .هلا
لا يَْععَلُل َوهُلْم   سبحاٌّه طوى علم القدر عن أٌّامه، ولللم ٌّهاهم عن تطلُّبه َال  فإنه  ﴿ََل يُْسلََُل َعمه

 .[23ألابٌّبيا  يُْسََلُوَن﴾

ي عَ عليٌّعا أن بما  ا  في الٌّصعو  معن تلصعيل معا  شيمانق  شلا تبين للم فإيماٌٌّّا بقدر    ا  فإل

 ٌّؤمن به.

معن أر عان اييمعان،  ، بنه ثُمه شيمان ش مالي وهو ر عن اييمعان؛ بنهللا  عل شعي  فإٌّعه بتقعدير   

 اييمان بالقدر خيره وشره.

 .ما حصل من الخير والشر بالٌّسبة شليٌّا فإٌّه بتقدير    يعٌّي أن ٌّؤمن بلنه 

، بعل   العل  هلل  ُ  لْ وخَ  ة  يئَ شِ ومَ  ة  ابَ تَ و ِ  م  لْ من   وعِ  قدير  دون ت ابشيا  ابتدا    لْ صُ حْ تَ  مْ ـيعٌّي لَ 

وشلٌّعععه  فلععم يحصععل شععي  وب يحصعععل شععي  شب بتقععدير    ،اهَ ا َ ا وَشعععهَ رَ ده ا وََععَهععبَ تَ ا و َ َهععمَ لِ عَ 
 ال وٌّي.

يعؤمن  اييمان اي مالي لما ل رت هلا ر ن اييمان، ما يصعح شيمعان أحعد حتعى شلا تبين للم فإنه 

 فيما سبُ. ا   هَ رُ دهللاِ قَ ابشيا  يُ  نه وأَ  رْ دَ قَ  ل شي  بِ  بهلا القَْدْر، وهو أنه 

 .رْ دَ من ٌّصو  ال تاَ والسهللاٌّة بما يدخل في بحث القَ  ياَل  ِص لْ تَ  مَ لِ ثُمه اييمان التلصيلي بما عَ 
  خعالُ  عل  لا  عا ه العدليل أنه   السابُ فإٌّه يعؤمن بعللم، وش مُ لْ فإلا  ا ه الدليل أنه ِمَن القدر عِ 

لألشععيا  بمععا فععي للععم طاعععة المطيععْ ومعصععية     ُِ ْلععشععي  فيععؤمن بهععلا العمععوم؛ عمععوم خَ 

مشععيئة العبععد ب تسععتقل بإحععداث ابشععيا  بععل ببععد مععن  وأنه  عمععوم مشععيئة    مَ ِلععالعاصععي، شلا عَ 

العدليل العل   مَ لِ ييمان الوا َ بٌّه عَ آمن بللم على و ه التلصيل، في ون للم من ا مشيئة   
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 ي َ عليه اييقان به.
ععة، ولعلعي  ثق حْ بَ  رْ دَ القَ  ثُ بحْ  طويعل، وَعد يحتعاأل ابمعر لبسعطه شلعى م عال  عديعدة ودرو  متٌّوهللا

أرتبه لم فعي مسعائل فيهعا مزيعد تلصعيل عمعا سعبُ ل عره لعم فعي العدرو  السعابقة مثعل الواسعطية 
ا سبُ شن شا    تعالى،ليحصل مزيد  رْ خَ والشروح ابُ   فٌّقول  علم عمهللا

   المسللة ابولى 
أن ي عون  تُ رْ ده ت أو تقعول ََعرْ ده ال ََعقَعمعا، فيُ  ه   ْ بمعٌّى ترتيَ الشي  لي ون على وَ  اللغةالقَْدْر في 

 ََ أن ي ون ابمر على هلا المٌّوال.تَ بْ ته ابمر  لا و لا، شلا رَ 
فيعه اللعععل، ويعدخل فيععه ايرادة والمشعيئة، ويععدخل فيعه العلععم، القَععَدْر فعي معٌّععاه اللغعو  يععدخل  ا  فعإل

 ويدخل فيه أيضا الح مة بحسَ من ََدهْر.
 ي مْ أربعة أشيا    رْ دَ فالقَ  الشريعةوأما في 

ُي مْ العلم الساب  وال تابة السابقة  

   وعموم مشيئة    وعموم خلقه . لألشيا 

َف  هو علم هللا باألشياء قبل وقوعها وكتابته لهلا فلي القََدْر   ْر بلنه القَدَ بعض أهل العلم ولهلا عره

 .لألشياء كلها اللوح المحعوظ وعموم مشيئته لما يقع وخلقه 
ا   وهعلا فععي الواَععْ تعريععفق   يعٌّععي علععى صعٌّاعة الحععدود ول ٌّععه تعريععف يشععمل  ،مععن بعاَ لععي  حععدهللا

 ف القدر عٌّد أهل السٌّة وال ماعة.مراتَ اييمان بالقدر ابربعة وِليُْدِخَل للم في تعري

   المسللة الثاٌّية 
 القََدْر مرهللا بم تعريله.
بمعٌّعى شٌّهعا  الشعي ، وَعد ي عون ايٌّهعا  شٌّهعا  عمعل وَعد ي عون شٌّهعا   اللغةوأما القضا  فإٌّه في 

ب معٌّى القضا  شلى عدة معاٌّي   خبر، ولهلا  ا  في القرآن تٌّوهللا
  َمللللا أَْنللللَ   مععععا َععععال سععععبحاٌّه   اإلنهللللاءعٌّععععى القضععععا  ي ععععون بم أنه  األولالمعنللللى َِ فَللللاْق

  َ ا قََضْينَا َعلَْيِه الَمْو َ [، وَال  72األطه قَا  [.14األسبإ فَلَمه
 ى شلععى، َضععوللععم شلا عععد  بععـ شلى(، َضععيٌّا شلععى، ََ  الللوحيالقضععا  بمعٌّععى  أنه  المعنللى النللاني

َِ  َوقََضْينَا إِلى بَنِي  ي ون شٌّها  الخبر بالوحي  ما َال  إِْسَرائِيَل فِي الِكتَاِب لَتُْعِسلُدنه فِلي األَْر

تَْينِ   [ يعٌّعععي أوحيٌّعععا شلعععى بٌّعععي شسعععرائيل وأعلمٌّعععاهم وأخبرٌّعععاهم، وَعععال أيضعععا 4األايسعععرا  َملللره

ا يعٌّععي َوقََضلْينَا إِلَْيللهِ [  66األالح ععر َوقََضلْينَا إِلَْيللِه ذَِللَك األَْمللَر أَنه َدابِلَر َهللُقَلَِء َمْقطُللويٌ ُمْصلبِِحينَ  

 أوحيٌّا شليه وأٌّهيٌّا شليه للم الخبر بالوحي.

  القضععا  ي ععون بمعٌّععى القَععَدْر  مععا َععال  أنه  الناللل المعنللى   فَقََضللاهُنه َسللْبَع َسللَمَوا   فِلللي

ا[، يعٌّي ََدهَر للم وخلقه وفعله، و ما في َوله أيضا  12األفصلت يَْوَمْينِ   اْلَملْو َ  َعلَْيهِ  قََضْينَا فَلَمه

 ايٌّها  يدخل في القََدْر. بمعٌّى القََدْر؛ بنه  هُ [، على أٌّه 14األسبإ َمْوتِهِ  َعلَى َدلهُهمْ  َما
 القضعا  و القَععَدْر بمعٌّععى واحعد؛ ب ععل أٌّهععم لحَععوا أنه  ولهعلا المعٌّععى َععال  معْ مععن أهععل العلععم شنه 
 القدر و القضا  ب فرق بيٌّهما. معٌّى القضا  داخل في معٌّى القََدْر، وأنه 

 من لهَ شلى للم  ماعة من أهل العلم مٌّهم ابن ال وز  و ثير من العلما  السابقين.م
  َالقََدْر غير القضعا ، وهعله الغيريعة بمعٌّعى أنه  فإنه ال تاَ والسٌّة عليه ٌّصو   تْ له وأما فيما د 

 القََدْر أعم من القضا ، والقضا  َد ي ون بعض مراتَ القََدْر من حيث ايطالق.
القضعا  هعو القَعَدْر شلا وَعْ، وَبعل وَعوب المقعدر ب  بعض أهل العلم فعي تبيعين للعم  شنه  ولهلا َال

 يسمى َضا .
 ما رأيت في معٌّاها في اللغة وفي استعمابت القعرآن أٌّهعا بمعٌّعى ايٌّهعا  - لمة َضا   بنه للم  

 شٌّها  الشي  شٌّها  الخلُ شلى آخره.

[، 41األيوسععف قُِضللَي األَْمللُر الللِذِ فِيللِه تَْسللتَْعتِيَانِ   يَ ِضعع، َُ و القَععَدْر شلا وَععْ واٌّتهععى صععار َضععا   

َ  يعٌّي اٌّتهى   َِ َما أَْنلَ  قَلا [، يعٌّعي أح عم بمعا شعئت وأٌّهعى ابمعر علعى أ  و عه 72األطعه فَاْق

 شئت.
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مراتَ القََدْر ابربععة التعي سعيلتي بياٌّهعا مٌّهعا  ي ون القضا  هو شٌّها  القََدْر، وهلا يتبيهللان بلنه  ا  فإل 
وهعي عمعوم المشعيئة وعمعوم الخلعُ -رتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم وال تابعة، ومٌّهعا مرتبتعان م

 هاتان المرتبتان مقارٌّتان لوَوب المقدر. -هلل 

َر لوَوب الُمقَدهْر من  هة عموم الخلُ وعموم المشيئة فإٌّه  َِ  ي عون َضعا   هلل  حيٌّئعل   هُ ولهلا شلا ٌُّ
 لهلا الشي .

 مر على  لا و لا بمعٌّى خلقه وشا ه.اب َضى   

 في أنه القضا  داخل في القََدْر فلللم َالوا القضا  والقدر بمعٌّى واحد. رْ ََ ولهلا ٌَّر من ٌَّ
، فعإلا وَعْ رْ ده قَعل ن على التحقيُ لي  القضعا  والقعدر بمعٌّعى واحعد، وشٌّمعا القضعا  هعو وَعوب المُ 

العل  يقعْ مقعدر وي عون  َي واٌّتهى وهو الُمقَدهْر، وبشعم أنه ، َُِض ا   ضَ ََ  يَ مهللاِ القََدْر السابُ واٌّتهى سُ 
 َضا .

 ولهلا ٌّقول القضا ، و القََدْر بيٌّهما فرق فإن  
 . القََدْر أعم، والقضا  أخ 
  .ُو القََدْر سابُ، والقضا  بح 

  و القََدْر فيه عدة صعلات هلل      العلعم وال تابعة والمشعيئة والخلعُ، وأمعا القضعا  َضعا

  للشي  في ٌّلسه يدل على خلقه .للشي  ومشيئته له 
يعٌّعي معا يُْسعتَْعَمل أحعدهما  ،القضا  و القََدْر ليسا بمعٌّى واحد وب يتواردان لهلا على الصحيح أنه 

 بمعٌّى اآلخر؛ بل القََدْر أعم.

   المسللة الثالثة 
 ييمان بالقدر يشمل أربْ مراتَ  ا

  وهما ُ السموات وابرض َبل خلُ ابشيا أما مرتبتان فسابقتان َبل خل

 . السابق علم هللا  ❑

 . لألشياء في اللوح المحعوظ وكتابه  ❑

 علم أزلي و  وعلم هللا السابق باألشياء    ِصلة لاتية لعه، فمعا شعا     هُ مُ لْ ع  أو أراد أن

َعِلعَم للعم علعى و عه التلصعيل ل معال  في مل وتعه ُمَوََتعا  بوَتعه ُمقَعدهرا  بزمعان وصعلتة فإٌّعه  هُ عَ وَِ يُ 

 علمه وأٌّه سبحاٌّه ب ل شي  عليم.

 كتابلله أمللا و السععموات  ُِ ْلعع؛ يعٌّععي َبععل خَ مقععادير الخالئععُ مععؤخرا   ََ تَعع   َ    فععإنه لألشللياء
قللدر هللا مقللادير »وابرض بخمسععين ألععف سععٌّة  مععا  ععا  فععي الحععديث الععل  رواه مسععلم وغيععره 

 .1«ا  واألرَ بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماءالخالئق قبل أن يخلق السمو
ََ بنه قَدهَر هللاوَوله    المرتبة السابقة للعلم هي َبل للم. ( يعٌّي َ تَ

 .أول علم   أزلي، يعٌّي لم يََزلْ  ِعْلُم   

ح لألشععيا  علععى و ععه اي مععال والتلصععيل فععي اللععو ٌّقععول شنه مرتبععة ال تابععة هععي  تابععة    ا  فععإل

إِنهللا كُللله َشللْيء  َخلَْقنَللا ُ ،  [53األالقمععر َوكُلللُّ َصللِغير  َوَكبِيللر  ُمْسللتََطرٌ  المحلععوَ  مععا َععال سععبحاٌّه 

َِ إِنه ذَِللَك فِلي ِكتَلاب  إِنه   [، وَعال 49األالقمر بِقََدر   َ يَْعلَلُم َملا فِلي السهلَماِء َواأْلَْر أَلَلْم تَْعلَلْم أَنه َّللاه

 .وٌّحو للم من ابدلة، [70األالحج  يَِسيرٌ ذَِلَك َعلَى َّللاهِ 
 وابدلة لهاتين المرتبتين  ثيرة في القرآن والسٌّة.

  أما المرتبة النالنة فهي مرتبة عموم مشيئة هللا: 

 فإٌّه ما شا     ان وما لن يشل لم ي ن.
وَعْ بمشعيئة  فطاعة المطيْ وَعت بمشيئة  ، ومعصية العاصي وَعت بمشيئة  ، شحيا  العٌّل 

 . ، وَتل الٌّل  وشزهاق روحها َُْلما  وعدواٌّا وَْ أيضا بمشيئة   

بمعا   ل ما وَْ، فما وَْ في مل وته ب يم ن أن يوَععه العبعد شب شلا شعا ه    ا َ فاهلل سبحاٌّه شَ 

                                   
 (67)سبق ذكره  1
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لإلٌّسعان في للم ابمور المحمودة عٌّعد ايٌّسعان وابمعور الملمومعة عٌّعد ايٌّسعان، الخيعر بالٌّسعبة 

َوَملا  َال سعبحاٌّه ،، وب يخرأل أحد عن مشعيئتهوالشر بالٌّسبة لإلٌّسان  ل للم وَْ بمشيئة   

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما ُ إِنه َّللاه َوَما تََشلاُءوَن إَِله  ، وَال سبحاٌّه [30األايٌّسان تََشاُءوَن إَِله أَْن يََشاَء َّللاه

ُ َربُّ اْلعَلل ُِ هللاُ يُْضللِلْلهُ َوَمللن يََشللَْ يَْ عَْلللهُ وَععال سععبحاٌّه  [، 29األالت ععوير الَِمينَ أَْن يََشللاَء َّللاه َمللن يََشلل

إِْن ِهلللَي إَِله فِتْنَتُلللَك تُِضللللُّ بَِهلللا َملللن [، وَعععال سعععبحاٌّه أيضعععا  39األابٌّععععام َعلَلللى ِصلللَراط  ُمْسلللتَِقيم  

 [.155األابعراف تََشاءُ 

 في وَوعها. ل ن وَْ بمشيئة   لح مة  هلل ما يقْ من ايضالل هو بمشيئة  ؛  ا  فإل

 .ا  وٌَّبوَوب الشر  َ  نَ لِ بوَوب الخير، وأَ  نَ الخير وشا  الشر وألِ  ا َ   سبحاٌّه شَ  ا  فإل
وأما من  هة الشرب، من  هة الدين فإنه   سبحاٌّه ٌّهى ععن الشعر، ٌّهعى ععن ال لعر، ٌّهعى ععن 

أمعر باييمعان وأمعر بالععدل وأمعر بالطاععة وأمععر ال بعائر، ٌّهعى ععن المعصعية، ٌّهعى ععن الَلعم و 
 .بالعبادة
 ثَمه فرق بين ايرادة ال وٌّية وبين ايرادة الديٌّية. ا  فإل

ويرضعاه؛ بعل َعد  هُ بُّعحِ يُ  فايرادة ال وٌّية ب يُْشتََرطُ لها وهعي المشعيئة أن ي عون الشعي  وَعْ و  

ويشععاؤه ويقععْ وهععو ب يحبععه  ا  وٌَّععن بععه  َ ويشععا  بالشععي  وهععو ب يحبععه ويرضععاه، يععلل يععللن   

فعي ابعتال   لعه  ة  َمعبعه وشعا ه لح ْ  نَ لِ ويرضاه من عبعاده، وهعو ب يحبعه ويرضعاه أن يقعْ؛ ل عن أَ 

َوَلَ   ، وهععلا يحععتهللاِْم  مععا َععال ، مععا أرده ديٌّععا  يعٌّععي مععا أراده شععريعة   ،العبععاد؛ ل ٌّععه لععم يرضععه ديٌّععا

ُِ هللاُ يُْضِلْلهُ [ مْ أٌّه  7األالزمر يَْرَضى ِلِعبَاِدِ  الكُْعرَ   .اَلَ يَْرَضى ِلِعبَاِدِ  الكُْعرَ ا، ول ٌّه  َوَمن يََش

ابدلععة علععى التلريععُ مععا بععين ايرادة ال وٌّيععة وايرادة القدريععة، وايرادة ال وٌّيععة هععي  تْ لهععدَ  ا  فععإل
 المشيئة.

  بنه ايرادة تٌّقسم شلى
 شرادة  وٌّية   وشرادة ديٌّية 

  ال تٌّقسم، المشيئة هي ال وٌّية يعٌّي هي ايرادة ال وٌّية.وأما المشيئة ف
شلا تبععين لععم للععم فمرتبععة المشععيئة هععي المرتبععة التععي فيهععا الخععالف والضععالل مععا بععين القدريععة 

 هي في مسللة المشيئة. المتوسطة وبين أهل السٌّة وال ماعة،
هُععون والقدريععة الععلين يٌّلععون القَععَدْر  المعتزلععة والرافضععة وأشععباه هععؤب  وا لزيديععة  ععل هععؤب  يٌَُّزهللاِ

  ويقولون
 لر ال عافر ومعصعية العاصعي  المشيئة ب تدخل في معصية العاصي وب في  لر ال افر، فإنه  شنه  

َوَلَ يَْرَضللى بقولععه   اسععتدبب   أن تقععْ وشٌّمععا شععا ها العبععد وهععي م روهععة هلل  هععله لععم يشععل   

 ا.ِلِعبَاِدِ  الكُْعرَ 

يقعْ فعي مل عه معا لعم يعللن  وشب في عون   ، ه ما من شي  يقْ شب بإلن  أٌّ والصواب في ذلك

 بالٌّقائ . هلل  فق صْ وهلا وَ ، به

ب يحصعل شعي   هُ وَوته ومل وته و بروته وَهعره ومل عه لهعلا المل عوت أٌّهع بل عموم َدرة   
 .يقْ هلا الشي  أَنْ شب بعلمه سبحاٌّه وبإلٌّه ومشيئته؛ ل ن له ح مة في 

بععل ٌّهععى عٌّععه، اَتحععام ال عبععة  بمشععيئة   ال وٌّيععة ل ٌّععه لععم يععللن بععه شععرعا   َْ ََععوَ  فقتععل القتيععل َلمععا  
 والمس د الحرام وشسالة الدم فيه لم يقْ بإلن   الشرعي ول ٌّه وَْ بإلن   ال وٌّي.

 .ي تمْ في شلن   ال وٌّي الطاعات والمعاصي، المحمود والملموم، الشر والخير ا  فإل

 به.    رَ مَ شرادة   الشرعية فهي ما أَ  وأما شلن   الشرعي،
 .ا  عَ رْ شَ  هُ دْ رِ وأما ما ٌّهى عٌّه فإٌّه لم يُ 

وهلا بيان مهم والمسللة معروفة ب ثر طلبة العلعم فعي التلريعُ معا بعين ايرادة الشعرعية وايرادة 
 ال وٌّية، وسيلتي شن شا    مزيد بيان لهله المسللة.

 ما المرتبة الرابعة فهي مرتبة عموم خلق هللا أ  :لألشياء 

  خععالُ  وأمععا خلععُ   لألشععيا  ف ميععْ المٌّتسععبين لإلسععالم بععل وغيععر المسععلمين يؤمٌّععون بععلنه 



 عبدالعزيز آلشيخفضيلة الشيخ العالمة صالح بن  -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 الشريط الثامن عشر

332 

 ابشيا .
بعه أهعل السعٌّة وال ماععة شعمعاب   زَ العمعوم هعلا ممعا تميهع دِ ْيعو ََ  طِ ابِ ضَ ل ن عموم خلُ   ابشيا  بِ 

ُ َخاِلُق كُلشِ َشْيء  َوهُلَو َعلَلى كُللشِ َشلْيء  َوِكيللٌ   بقول    ا  وشيماٌَّ وَولعه سعبحاٌّه [، 62ألالزمعر اَّللاه

 .[2ألاللرَان ﴾َوَخلََق كُله َشْيء  فَقَدهَر ُ تَْقِديًرا﴿

 .   رِ دَ داخلة في ََ  ا   هَ قَ لَ ابشيا  التي خَ  ا  فإل

، ويعدخل فعي للعم معصعية العاصعي، ويعدخل فعي للعم رْ ْلع ُ لألشعيا  ال يدخل في عموم خلُ   
ُ َخلَقَكُللللْم َوَمللللا  عمععععل ايٌّسععععان ب ميععععْ أٌّواعععععه مععععن الخيععععر والشععععر وللععععم لقولععععه سععععبحاٌّه  َوَّللاه

 يعٌّي خلق م والل  تعملوٌّه. [،96ألالصافات اتَْعَملُونَ 

   يعٌّي اسم موصول بمعٌّى الل . ،ا بمعٌّى الل َمافت ون 
   صعدرية يعٌّعي حعرف مصعدر  تُقَععدهْر معْ اللععل بععدها بمصعدر في عون تقععدير ا مَملاأو ت عون
 2.(و  خلق م وعمل م اآلية 

عملعه، و  خلق عم وعمل عم، أو و   َُ لَعخَ لات ايٌّسعان  َُ لَع معا خَ     هُ قَعلَ ايٌّسعان خَ  هُ لَعمِ فما عَ 
 خلق م والل  تعلموٌّه.

 لألشيا . لرد عليها مزيد تلصيل لعموم خلُ   وا قْ رَ وهلا َاهر، ويلتي بيان شُبَْه اللِ 

   المسللة الرابعة 
 3 ير ْ شلى عدة أسباَ مٌّشل ضالل اللرق  ال برية والقدرية ،مٌّشل الضالل في القدر

 :قياس أفعال هللا  السبب األول .وتصرفاته سبحانه بَفعال الخلق 

فعي الخلعُ في عون  ا  ومَ مُ لْ ، ومعا  عان َمع   لِ ْععفعي فِ  في الخلُ محمودا   في علون ما  ان محمودا  

 .في فعل    ا  ومَ مُ لْ مَ 

والَلعم بتلسعيره فعي  ُْ ْلعالعدل محمود والَلم معلموم، في علعون الععدل بتلسعيره فعي الخَ  فعٌّدهم أنه 
هلل ومععا اَتضععى الَلععم فععي المخلععوق  وهُ لُعععَ فمععا اَتضععى العععدل فععي المخلععوق  َ  فععي حععُ  ، ُْ ْلععالخَ 

 .عن    ا  يه مٌّلِ   علوه

بعال لر يقتضعي الَلعم؛     نَ لْ شِ  وا أنه لُععَ وا عمعوم الخلعُ، بٌّهعم  َ لَ ولللم ٌّلوا عموم المشيئة وٌَّ
 .ايلزامبٌّه معٌّاه 

فعي حعُ ايٌّسعان شلا  هُ ؛ بٌّهعال عافر  علعوا للعم َلمعا   رِ ْلعلمعصية العاصعي ول ُ  و علوا خلُ   

لعه بعه وهعلا َلعم فعي حعُ  نَ لِ عليعه أو أٌّعه أَ  هُ رَ بَع ْ عليعه وأَ  هُ رَ َهعفإٌّهعهُ ََ َ عل غيره يلعل للم الشعي  
 ايٌّسان فيما بيٌّهم.

فعي ايٌّسعان فهعو َلعم فعي  في ايٌّسان فهو عدل في   وما  ان َلما   ما  ان عدب   نُ لْ شِ   فيقولون
الععل  يشععمل  تعريععف العععدل والَلععم فيمععا  ععا  فععي الٌّصععو  هععو التعريععف اللغععو  وهععو   بنه 

 وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضالل في هذ  المسَلة.، ايٌّسان ويشمل   
 عدم التعريق ما بين اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية  السبب الناني. 

  وٌّا. ا  يه لِ ٌّْ مَ  هشرعا  علو في علون ايرادة والمشيئة شي  واحد، فما ٌُِّلَي مما لم يُِرْدهُ   

ايرادة عٌّعدهم َسعم واحعد، لعم يعرد المعصعية  لعم يشعل ال لعر؛ بنه  لم يعرد ال لعر ف علعوه   فاهلل
 ف علوه لم يشل المعصية، لم يرد ال بيرة  علوه لم يشل ال بيرة.
 وايرادة  ما ل رٌّا مٌّها شرادة شرعية ومٌّها شرادة  وٌّية.
التي تعدخل فيهعا صعلة المحبعة والرضعا و ايرادة ال وٌّية هي المشيئة، وأما ايرادة الشرعية فهي 

 .هلل 

  دخول العقل في التحسين والتقبيح  السبب النال. 

ٌّا  وُمقَبهللاِحا   في علون ابفعال التي تقْ في مل وت   وتقدير     .لألشيا  يدخل فيه العقل ُمَحسهللاِ

                                   
 (319)راجع  2
 (76)جع را 3
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َحسهعٌَّهُ العقعل فعي أفععال    العقعل عٌّعدهم أصعل، فقعالوا  العقعل يُْعَمعُل فعي أفععال   فمعا وللم بنه 

 .و َ ٌّليه عن    صار حسٌّا  وما َبهَحهُ العقل في أفعال   

وهعله هعي المسعللة المشععهورة بالتحسعين والتقبعيح العقليععين التعي لهعا صععلة بابصعول وباللقعه يعٌّععي 
 بالت ليف ولها صلة أيضا بمبحث القضا  والقدر.

 ل هللا الدخول في أفعا  الرابع السبب  وعدم التسليم لمراد هللا. 

 .يعٌّي الخوض في أفعال   

ذَِريعَلةُ اْلِخللْذََلِن، َوسُلللهُم اْلِحْرَمللاِن،  معا ل ععر لععم الطحعاو  فععي للععم   والخعوض فععي أفعععال   
 .(َوَدَرَ ةُ الطُّْغيَانِ 

ٌّعم تريععد أن تصعل شلعى معرفعة سععر بٌّعه معٌّعاه أ ( يعٌّعي وسعيلة بن يُْخععلَْل العبعد،ذَِريعَلةُ اْلِخلْذََلنِ  
 وهلا ب يم ن. رْ دَ القَ 
هعلا سُعلهُمهُ الحرمعان فتصعل  أن تعدخل فعي أفععال   فَتُْحعَرْم؛ وبنه  ( ب يم ن أيضعا  سُلهُم اْلِحْرَمانِ  

 .شلى أن ت ون محروما  
ى و عاوز غَعطَ  ،اايٌّسعان رفعْ ٌّلسعه فعوق معا لهع ( بنه الطُّْغيَلانِ  -معن در عات–)َدَرَ لةُ و للم أٌّهه 

ا يَْععَُل َوهُْم يُْسََلُوَن﴾باييمان والتسليم  َحدههُ أن يتعبد   فَحدهْه،   [.23ألابٌّبيا  ﴿ََل يُْسََُل َعمه
فعي ال بريعة وفعي القدريعة وفعي المتحيعرين  له السؤال بـ لم ( هلا من مٌّشل الضالل فعيمن َضع ا  فإل 

 وا بسبَ الدخول في القََدْر.دُ حَ لْ وا وأَ لُّ المتش  ين اللين أٌّ روا الشريعة وضَ 
 ، والعلم يتلاوت فيه الٌّا .مْ لْ القََدْر فيه العِ  معلوم أنه من ال

 .يعلم ما يوافُ ح مته  و  

 الح مة أين هي 

 من اببتال  في خلقه. ما يريده   

    َ مراداتعه فعي خلقعه وحصعول  في خلقه ما يوافُ الح مة له؛ يعٌّعي معا يوافعُ َْ ََ وْ يعلم للم، فل

 فال يصل شلى حقيقة ايدرام. اببتال  في لاته، وايٌّسان َد يٌَّر في ون علمه َاصرا  

َْ شلى أبي ب ر   (الع ز عن اإلدراك إدراك  ولهلا َال بعض السلف وتٌَُّْس

  4لم 
لا الشعي  لعي   عللم هع البليد على العل ي بعلنه  ضَ رَ تَ شدرا ات الل ي غير شدرا ات البليد فإلا اعْ بنه 
هلا ما يُْعقَْل وهلا ما يحُصْل في ون هلا اعتراض ب عن علم وشٌّما عن  هل فَيَُرْد علعى صعاحبه  بنه 

 في ون هو المحروم.

 .مثل  هل بعض الٌّا  مثال  ببعض اب هزة
ى ابمعر شلع َْ َ عل ما اختعرب المسعلمون السعاعة أٌّ روهعا وخعافوا مٌّهعا، ورَ ال لار من الٌّصارى أوه 

أنه في بعض المخترعات لل لار في العصر الحعديث رفضعه بععض المسعلمين وخعافوا مٌّعه؛ وللعم 
 .بنه للم فيه َعْ َزا  عن شدرام حقيقته، فرفضوا بٌّهم ع زوا عن شبدرام

يعلععم ابشععيا  علععى  لععه العلععم ال امععل ولععه العلععم ب ععل شععي   وهععلا شلا  ععان فععي المخلععوق فععاهلل 
 تلاصيلها.
 شلا خاض في القدر بعلمه القاصر فالشم أٌّه سيعترض بٌّه ب يعلم. ا  علمه َاصر، فإل وايٌّسان

أٌّاسعا   فإٌّه َسيُْخلَْل ويُْحَرْم ويَتِيه ويُْخعلَْل ويضعل الطريعُ  معا حصعل أنه  وشلا اعترض على   

  ثيرين ضلُّوا بسبَ خوضهم في أفعال القدر.
 تيمية في تائيته القدرية َال  هله وَد ل رٌّا ل م  لمة شيخ ايسالم ابن

وأصلللُل ضلللالِل الخْللللِق ِملللْن كُللللشِ 
 فِرقَةِ 

َُ فللي فْعللِل اإلللل ِه  هللو الخللو
 بعلهةِ 

فصلللللاروا عللللللى نَلللللْوي  ِملللللَن  هُ     لَ  ةً مَ كْ  وا حِ مُ هَ عْ و ل م يَ همُ فُنه 

                                   
 انتهى الوجه األول من الشريط الثامن عشر. 4
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 ال اهليهةِ 
 هله بعض أسباَ ومٌّشل الضالل في باَ القََدْر.

   المسللة الخامسة 
 ثيعرة وهعله اللعرق تر عْ شلعى  قْ رَ ٌّا  في القََدْر العلين خعاللوا أهعل السعٌّة وال ماععة، لهعم فِعأنهللا ال

 فرَتين 
 ألولى القدرية.ا ❑
 النانية ال برية. ❑
 :شما أٌّ روا  عل المراتعَ، أو أٌّ عروا بععض مراتعَ القَعَدْر  ،اللين أٌّ روا القدرويُعنى بالقدرية

 التي ل رٌّا لم.
ايٌّسان ب اختيار له وأٌّه م بور. يزعمون أنه اللين   ال بريةب ويُعنى 
  ًالقدرية: :أوَل 

ْ  اختالفهم في أنه   القدرية فرق يُلَخه

 مَ ْلعهعم الغعالة العلين  عاٌّوا يٌُّ عرون عِ   العرقة األولى     السعابُ فيقولعون  شنه     ب يعلعم

َهٌِّعي وغعيالن الدمشعقي و ماععة معن  معا  عان يقعول معبعد ال ُ  ،شي  شب بعد وَوعه وابمر أٌُُّفْ ال
 ابولين.

  ب يعلعم ابشعيا  حتعى تقعْ وابمعر أٌّعف؛  وهؤب  هم اللين أٌّ عروا علعم   السعابُ، فقعالوا  شنه 
 يعٌّي مستلٌّف  ديد غير معلوم وغير ُمقَدهر له َبل للم.

  وغيعر أولئعم، وللعم م الصعحابة  عابن عمعر وابعن عبعاهُ رَ وهؤب  هم اللين  لهَرهُم السعلف و لهع

ل ر ِعْلَمعْه، فمعٌّعى للعم أٌّهعم ردُّوا ح عم ال تعاَ ومعن رد ح عم  بٌّهم أٌّ روا مرتبة العلم، و  

 ال تاَ فهو من ال افرين.
نلاظروا القدريلة بلالعلم فلُن أقلروا بله ُخِصلُموا وإن  حلدو   وهؤب  هم اللين َعال فعيهم السعلف 

 . (كعروا
 في ابْعُصْر المتلخرة. ْف أٌّها عقهبَْت وارثا  وهله اللرَة لهبت وب يُْعرَ 

 المتوسعطة  المعتزلعة والشعيعة الرافضعة والزيديعة ومعن ٌّحعا ٌّحعو القدريعة وهعم   العرقلة النانيلة
 أولئم.

 بعض ابشيا  في بعض المراتَ. ونَ رُ  ِ ٌّْ  ميْ المراتَ؛ ول ن يُ  ونَ رُ  ِ ٌّْ وهؤب  ب يُ 
 ست عامة.المشيئة ثابتة ل ن لي فيقولون  شنه 
ا . ويقولون  شنه   الخلُ ثابت ول ن لي  عامه

وا بالقدرية بٌّهم يٌّلون بعض مراتَ القدر.  وسُمُّ
فععي وهععله اللرَععة باَيععة شلععى اآلن المعتزلععة مو ععودة اآلن، الزيديععة والرافضععة واللععرق مو ععودة 

د وهعؤب  هعم العلين يعلتي شن شعا    ل عر ب، أمصار  ثيرة معن بعالد المسعلمين ععض شعبههم والعرهللا
 عليها بإلٌّه تعالى.

 :ًال برية نانيا: 
 أما ال برية فهم أيضا فَِرْق مٌّهم 

 ايٌّسعان م بعور علعى  عل شعي ، وحر اتعه  يقولعون شنه  وهعم العلين ،الغالةهم    العرقة األولى
ابمععواأل تتقالفهععا ولععي  لهععا   حر ععة الريشععة فععي مهععَ الهععوا ، و حر ععة الخشععبة فععي البحععر فععإنه 

 ا الهوا  ولي  لها اختيار.هَ بُ لهللاِ قَ اختيار، و للم الريشة يُ 
العبععد يقولععون لععي  لععه اختيععار وشٌّمععا هععو ملعععول بععه فععي  ععل أحوالععه، سععوا  مععن للععم الطاعععات 

 .، وغشهللا م بورا  ، وسرق م بورا  ، وصام م بورا  ى م بورا  له صَ والمعاصي، فَ 

آدم الٌّعار؛ يعٌّعي يُعْدِخْل شبلعي  ال ٌّعة، وَعد  ْدِخْل   ة، فقد يُعلَ له عَ غير مُ  أفعال    ويقولون  شنه 

م ال عافر ِطععْ لهللَا المطيْ الصالح، وَعد يُ عَ ملهبهم، فإٌّه ب تعليل في أفعال  ، َد يُ  مِ من بزِ  ي ويُعٌَّعهللاِ
 .الطاغوت
   لمالا
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ََ ابمعور  رَ بَ  ْ أَ هلا  رَ بَ  ْ هو الل  أَ  وا بغير اختيارهم، فاهلل لُ عَ يقول هؤب  فَ  هُ بٌّه  هعلا، فلعه أن يَْقِلع
 هلا ما فعل اللٌَّ باختياره، ٌّعول باهلل من ابَوال الضالة. بنه 

لحا  في الزمن ابول ممن رأوا اللَ  -يعٌّي ال برية-وهؤب  يمثهللالهم  ا  فعي ٌَّعيمثلهم طوائف من الصهللا
 شهود ابمر ال وٌّي.
ل به طوائف من غالة الصوفية يرون أٌّهعم َا ، وأيضا  هُ عَ بَ بهلا القول  هم ومن اته  وممن َال أيضا  

 لي  لهم فعل البتة، فلفعالهم الَاهرة  حر ة أمعائهم ب اختيار لهم فيها.
 وا فعي شثبعات المشععيئة،لَعهعم ابشعاعرة والماتريديعة ومعن ٌّحععا ٌّحعوهم ممعن غَ  و  العرقلة النانيلة 

ب  ؛ ول عن هعو م بعور باطٌّعا  علعى  عل حعال ايٌّسعان لعي  م بعورا   وخلقه، وَالوا شنه  مشيئة   

َُ َاهرا   ؛ يعٌّي في الباطن م بور ما يتحرم بإرادته ول ن في الَاهر تصعرفاته بإرادتعه، فَيَُحاَسع

 .على تصرفاته الَاهرة، وأما الل  َدفَعَهُ في الحقيقة فهو أمر باطن ُمْ بَر عليه من   

  برية. ، ومشهور أنه ابشاعرةرْ بْ بال َ  وهلا في الحقيقة َولق 
اْعتُععِرْض علعى ابشعععر  فعي الحسععاَ والعقعاَ والثععواَ  ،ابعتراضعاتهععلا  تولهعلا لمععا عُِرْضع

َْ عليها العبد و شنه  َال  َْ بٌّه  سبهاابفعال يَُحاَس  لها من فعله. هُ بُ سْ و َ ، يٌَُّعهْم ويُعَله

 [286ألالبقعرة اَعلَْيَهلا َملا اْكتََسلبَ ْ لََها َما َكَسبَْ  وَ يقول   اَ على ما  سَ، و  ثَ َ ويُ اََ عَ يُ  ا  فإل

يعٌّعي عملعه فهعو يحاسعَ علعى معا  ،العبعد هُ بَ َسعاللعل الَاهر  َ  ( في القرآن أنه َكَسبَ فلخل من للَ  
 َهر.
 رَ ََعوهلا ال سَ عٌّده في الواَْ ابتدأه أبعو الحسعن ابشععر  دون سعابُ فعي هعله ابمعة، فلهعلا ٌَّ 

ال سععَ هععلا الععل  أحدثععه ابشعععر  لقععا  َولععه بععال بر  أصععحابه فععي تعريععف ال سععَ، شيععش معٌّععى
 الباطن 
ين وابمععر يحصععل عٌّععد حر ععة ايٌّسععان، مثععل َطععْ السعع  ،ايٌّسععان يُلعععل بععه وهععو يَْلعَععلْ  يقععول شنه 

ََ ايٌّساُن الح ر بالعصا، للخبزة، أو ت سير العصا للح ر الح عر تٌّ سعر ب  شنه  يقول  ،فإلا َضَر
 ايٌّسان ول ن عٌّد ضربه. َِ رْ ضَ يعٌّي َ َسَر   الح ر ب بِ ، بالضرَ؛ ول ن عٌّد الضرَ

-الح ر لي  لعه خاصعية ابٌّ سعار بضعرَ العصعا، والعصعا ليسعت لهعا خاصعية الَ ْسعْر  يعٌّي أنه 
 يحمل العصا على الحقيقة وي سر على الحقيقة. هُ ، وايٌّسان لي  فيه خاصية أٌّه - سر الح ر
 جُ تِ ٌّْعلعي  ثعم َسعبََ يُ  يعٌّي لي  ثَمه شي  يٌُّْتُِج شعيئا  ، ٌّلاة ابسباَلسلف ٌّلاة التعليل وولهلا سماهم ا

 ُمَسبهبَا  
 له مٌّعزل عن غيره، ب بلسباَ غيره. ُ  عٌّدهم  ل شي  يحصل بخلْ 

 فالما  شلا ٌّزل على ابرض ٌّبت العشَ ب بالما ، ول ن عٌّد ايلتقا .

[ يعٌّعي 60األالٌّمل ْم ِمَن السهَماِء َماًء فَََْنبَتْنَا بِهِ َوأَْنَزَل لَكُ وما  ا  في القرآن من ل ر حرف البا   
 ا هلا يلسروٌّه بعٌّده هلا  ثير في التلاسير فتٌّتبه لهم.بِهِ للَ  
 خلصوا شلى أنه ايٌّسان ي سَ العمل. ا  شل

ما بين ال بر الَعاهر وال بعر البعاطن بال سعَ اختلعف فيعه ابشعاعرة  ْْ مَ  ْ  يف يَ  ،وتلسير ال سَ
َل لها وأٌّه م بور ب مختار.على أَ  وال  ثيرة وخالصتها أٌّه ب ُمَحصه

 ولهلا َال القائل في البيت المعروف في بعض  تَ العقائد المطولة َال  
 ة  لللللللال وَل حقيق قللللللل مملللللللا ي

 ه    تح ت
معقوللللللللل ةً تللللللللدنو لللللللللذِ 

 ام   األفه
عنللللللد البهشللللللمي وطعللللللرة  الكسب عند األشعرِ والحال

 (5 النظام
 شيا  ب حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة. هله ثالثة أ

أو  أو ال سعَ عٌّعد الٌّعا  لعه ثعالث اسعتعمابت، شلا تبين لم للم فللَ ال سَ له عدة استعمابت،
                                   

ولهذا صار الناس يسخرون -أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل–قال شيخ اإلسالم في رسالة له ضمن مجموع الفتاوي  5
 بمن قال هذا ويقولون: ثالثة أشياء ال حقيقة لها طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب األشعري.
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  -يعٌّي بما تراه-الٌّا  في ال سَ لهم ثالثة أَوال 
 :عٌّد ابشاعرة هلا أوضحٌّاه لم. األول َْ  الَ ْس
 َق بمعٌّى العَ الناني لَهُ.مَ   َ ْس  ل، ما يعمله ايٌّسان باختياره ورغبته ي ون َ ْسبَا  له بٌّه َحصه

ْل هلا المال..مثل ما تقول   سبُت مثال  لا من المال بٌّهه  ... عمل شيئا فََحصه
َق له؛ بٌّه بلل فيها وعمل ف سَ. الحة َ ْس   للم ابعمال الصهللا

 و للم ابعمال السيئة عليه بٌّه  سبها ب هده.
المعٌّى العل   عا  فعي ال تعاَ والسعٌّة، فمعن اسعتعمل ال سعَ فعي هعلا المعٌّعى  وهلا هو

لََهلللا َملللا َكَسلللبَْ  َوَعلَْيَهلللا َملللا  فهعععو صعععحيح؛ بٌّعععه َعععد  عععا  فعععي القعععرآن والسعععٌّة مثعععل 

 .وللَ ال سَ في القرآن  ثير، [286ألالبقرة ااْكتََسبَ ْ 
 هلا المعٌّى واضح وصحيح. ا  فإل

شلعاء َوال الثالثة والُحَ ْج فيه؛ بٌّعه مهعم شلعى  تعاَ ابعن القعيم تر عون في تقسيم ال سَ شلى اب
 .العليل

طولٌّا علي م ٌّر ئ بقيعة المباحعث شن شعا    شلعى ابسعبوب القعادم. ٌّ تلعي بهعلا القعدر ب عل ععدم 
 ايطالة وشن شا    ٌّلتقي ب م على خير حال.
 وصلى   وسلم وبارم على ٌّبيٌّا محمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،أ مععينوعلعى آلعه وصعحبه الحمد هلل رَ العالمين، والصالة والسالم والسالم علعى ٌّبيٌّعا محمعد 
 أما بعد 

آخعر معا ت لمٌّعا ول رٌّا بعض المسعائل التعي تتعلعُ بمعلهَ أهعل السعٌّة وال ماععة فعي بعاَ القعدر، 
َْ عٌّد الٌّا  وٌّ علها مسللة مستقلة أحسن فٌّقول   عليه تلسير الَ ْس

 سللة السادسة  الم 
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َْ  ا  في القرآن في لِ  نُلمه تُلَوفهى كُللُّ نَْعلس  َملا معا للم لعف ومعا عليعه، فقعال سعبحاٌّه   رِ  ْ للَ الَ ْس

[ وٌّحعو للعم 225األالبقعرة َولَِكْن يَُقاِخذُكُْم بَِملا َكَسلبَْ  قُلُلوبُكُمْ   وَال  (6 اَكَسبَْ  َوهُْم َلَ يُْظلَُمونَ 

 من اآليات.
َْ  للَ ال سَ في القرآن وفي السٌّة أيضا  ا  ا  مه ـول  ا  ملهَ أهل السعٌّة وال ماععة بإثبعات َ ْسع

َْ بما دلت عليه الٌّصو  وهو أنه  ََ المر  هو عمله. المر  وتلسير الَ ْس  َ ْس
ا يعٌّععي لهععا مععا عملععت، فالعمععل هععو لََهللا َمللا َكَسللبَْ  فقولععه سععبحاٌّه   فال سععَ هععو العمععل واللعععل،

، ودلهللا على َْ [، وفعي اآليعة ابخعرى 111األالٌّحل َوتَُوفهى كُلُّ نَْعس  َما َعِملَ ْ َال   للم أٌّه  الَ ْس
َْ هو العمل. ا فدلهللا على أنه َما َكَسبَ ْ    الَ ْس

وهعي معلهَ ال بريعة والقدريعة وطريقعة  رْ دَ والٌّا  أعٌّي الملاهَ الثالثعة المشعهورة فعي بعاَ القَع
َْ على  حسَ معتقده  أهل السٌّة والحديث  لس فسر الَ ْس

  ةْ يه رِ دَ القَ مذهب: 

ب يخلعُ فععل     العبعد يخلعُ فععل ٌّلسعه وأنه  وهعم ٌُّلعاة القعدر العلين يقولعون  شنه -القدرية  رَ فسه 
َْ فعي هعله اآليعات هعو شي عاد العبعد لللععل،  َعالوا  شنه  -العبد من المعتزلة ومن شعابههم معٌّعى الَ ْسع

لا   َ الت ارة فععل،  معا َعال  س ب سَ الت ارة فإنه  وهُ هُ به وشَ  أَْنِعقُلوا ِملْن َطيشِبَلاِ  َملا َكَسلْبتُْم َوِممه

 َِ ايٌّسان من الت ارة أٌّلقوا من طيبعات معا  سعبتم،  ََ سَ [ فما  َ 267األالبقرة أَْخَرْ نَا لَكُْم ِمَن األَْر
لل  ُمللوا يَللا أَيَُّهللا الللِذيَن اَمنُللوا أَْنِعقُللوا ِمللْن َطيشِبَللاِ  َمللا َكَسللْبتُْم َوِممه َِ َوَلَ تَيَمه ا أَْخَرْ نَللا لَكُللْم ِمللَن األَْر

[، فَعلََ ْر ال سعَ فعي مععرض الت عارة فقعالوا  عللم هعو فعي فعلعه 267األالبقرة الَخبِيَ  ِمْنهُ تُْنِعقُونَ 

َْ الت ارة.  ي سَ العمل الصالح  ما ي تهد في َ ْس
َْ هو شي اد العبد اللعل على ملهبهم في خ ا  فإل  لُ أفعال العباد. علوا الَ ْس

َْ فيه شي  من ابحتمال، ولهلا فسرته  ل طائلة على ملهبها. وللم أنه   للَ الَ ْس
  ال برية:مذهب 

َْ رُ سهعال بريعة فَ  -من ملهبهم في َول ابشاعرة وال هميعة  ما ل رٌّا ل م طرفا  -وال برية  وا الَ ْسع
، ول عرت ل عم َعول الشعاعر أو َعول بلشيا   ثيرة وبعبارات متٌّوعة ب حاصل معها على التحقيعُ

 أحد العلما   
ممللللللللا يقللللللللال وَل حقيقلللللللل ة 

 ه     تح ت
معقولللللللل ة تلللللللدنو للللللللذِ 

 ام األفه
الكسلللللللب عنلللللللد األشلللللللعرِ 

 والحال
عنلللللد البهشلللللمي وطعلللللرة 

 النظام
وو عد فعي للعَ  ..[...ألاخترب ابشععر  ملهبعه العل  هعو َ ْبعرق بعاطن ب َ ْبعرا  َعاهرا، لمعا  فحين

َْ في ال ت  له فقال ابعمال  سَ. اَ والسٌّة مخر ا  الَ ْس
  رْ دَ  يف يتوافُ هلا مْ َوله في القَ 

َْ عبارة عن تعلُ القُْدَرةْ بالحال أو غير للم من التلاسير.   َال  الَ ْس
َْ على هلا ابصطالح الل  هو  سَ ال بر.   واختلف أصحابه في تلسير الَ ْس

  يف ي ون لإلٌّسان  سَ وهو م بور 
َْ على أو ه  ثيعرة أ ثعر معن عشعرة أو عه، و لهعا را ععة شلعى ٌّعوب معن اختللوا ف  ي تلسير الَ ْس

 التعلُ ما بين القدرة وايرادة والعمل والت ليف، وهلا فيه صعوبة في الربط بيٌّها.
ولللم أهل العلم حتى ابشاعرة َال محققوهم  شٌّه ب حصعيلة تحعت هعله العبعارة التعي هعي عبعارة 

َْ على خالف م  عٌّى العمل.الَ ْس
 :مذهب أهل السنة وال ماعة 

َْ فهو َول أهل العلم والسٌّة والحديث من الصعحابة رضعوان   علعيهم  أما القول الثالث في الَ ْس

                                   
 .161، آل عمران:281البقرة: 6
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ََ هو العمعل وهعو اللععل، و   فمن بعدهم فإٌّهم َالوا شنه  لََهلا َملا َكَسلبَْ  َوَعلَْيَهلا َملا َعال   الَ ْس
َق مععع ،ااْكتََسلللبَ ْ  َْ واب تسعععاَ معععْ أنه وفَعععره ََ  ا بعععين الَ ْسععع  ثيعععرا  معععن أهعععل العلعععم ي علعععون الَ ْسععع

َوَعلَْيَهللا َمللا ا يعٌّععي فععي الخيععر،  لََهللا َمللا َكَسللبَ ْ واب تسععاَ بمعٌّععى واحععد؛ ل ععن فععي اآليععة َععال  
يَْ َسعبُهُ ا ف عل اب تساَ فيه زيادة في الَمْبٌَّى؛ بنهللا فيه ٌّوب  ُْللَة، فالخير موافعُ لللطعرة فَ اْكتََسبَ ْ 

َدى والضالل فإٌّه مخالف للطرته.ايٌّسان لموافقته للطرته مْ أٌّه  ا الشر والره  ه ت ليف، وأمهللا
لللم شتيان المحرمات وشتيان الموبقات وٌّحو للعم علعى معا فعي ايٌّسعان ربمعا معن الشعهوة لعبعض 

ََ ٌّلسعه ويخعالف فطرتعهيعٌّعي  للم ل ن يحتاأل معه شلى أن يُْعِمعَل ٌّلسعه، فعي أن يعلتي تلعم  أن يُتِْعع
 الموبقات.

لََهلا َملا لللم زاد المبٌّى ليدل على أٌّها فيها ٌّوب َ لَلَة ومشقهللاة في ما يعمله المعر  معن الشعر، َعال  
 ا يعٌّي من الشر.َكَسبَْ  َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَ ْ 

 ف عل أهل السٌّة ال سَ بمعٌّى العمل.

   المسللة السابعة 
 للعل العبد، وتحقيُ ملهَ أهل السٌّة وال ماعة في للم. لُ   معٌّى خوهله المسللة متعلقة ب

الخيعر حقيقعة وهعو  لَ ِمعايٌّسان َعَملُهُ من خير أو شر يضاف شليه حقيقة، فهعو العل  عَ  َلٌّا  شنه فقد 
 الشر حقيقة. لَ مِ عَ الل  

َُ فعله  وَعِملَه.بل هو َعِملَهُ ويَُضاُف شليه بٌّه َ َسبَهُ  ،ومْ للم ب يقال  شٌّه َخلَ

 . َُ لَ هو الل  خَ  فاهلل  لِ عْ اللِ  ُُ لْ وأما خَ 
معا بععين أهعل السععٌّة وال ماععة ومععا بعين مععلهَ القدريعة و المعتزلععة وأشععباه  قْ رْ وبيعان للععم فعي اللَعع

 هؤب  
ََ العمعل وَعِمعَل العمعل حقيقعة؛ بنه  أنه  للعم العمعل ٌّعتج ععن شعيئين فيعه معن الصعلات ب  العبد َ َسع

 ِدَث العََمْل شب بو ود هاتين الصلتين يم ن له أن يُحْ 
عة األولى    هي صلة القدرة التامة.فالصش
عة النانية    هي ايرادة ال ازمة.والصش

 له اللعل. لَ صَ فإلا  ان عٌّد العبد َدرة تامة وشرادة  ازمة حَ 
للشعي   تْ َهع ه وَ تَ  -يعٌّعي لعي  بمتعردد-وشرادتعه ال ازمعة  -يعٌّي لي  بععا ز-َدرته التامة  تْ هَ  ه وَ تَ 

 فعمله.
 في ون اللعل حدث  بقدرة العبد وبإرادته.

 بقدرته التامة. - 1

 وبإرادته ال ازمة. - 2

 .فالل  ت ون َدرته ٌّاَصة ب يُْحِدْث اللعل
 والل  ت ون شرادته مترددة ب يُْحِدْث اللعل.

يعر للعم فهعلا ربمعا ا لمعرض أو لغيستطيْ أن يلتي شمه  بايتيان شلى المس د للصالة  شخ   مثال  
 ال سَ( وهو شتيان المس د.-العمل-عٌّده شرادة ل ن لي  عٌّده َدرة، ولللم ب يحصل مٌّه  اللعل

آخر عٌّده َدرة تامة ول ن لي  عٌّده شرادة البتة لي  عٌّده شرادة يتيان المس د فال يم عن بالقعدرة 
 أن يُْحِدْث ايتيان.

 َم علعى ايتيعان فعال تتحعرم  وارحعه وآبتعه؛ بنه معا َ عزَ  وَد ي عون عٌّعده شرادة ل عن عٌّعده تعردد،
 شرادته ليست  ازمة.

عٌّععد أهععل السععٌّة وال ماعععة ب يم ععن أن يحععدث شب بقععدرة تامععة وشرادة  -فعععل العبععد-العمععل  ا  فععإل
  ازمة.

 وَدرة العبد صلة من صلاته لم يُْقِدْر هو ٌّلسه باتلاق الٌّا .
، -شرادة ٌّلسه ويختار ايرادة يعٌّي أن ي ون مريدا بٌّلسعه -وشرادة العبد صلة من صلاته لم يُْحِدثْ 

فيععه القععدرة وآبت القععدرة وخلععُ فيععه ايرادة ولععه ايرادة ومقتضععيات  َُ لَععهععو الععل  خَ  وشٌّمععا   
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 ايرادة.

 .في ابمرين فهو مخلوق هلل  عن خلُ    جَ تَ ما ٌَّ ا  فإل 

 ن.فلعل العبد ٌّتج عن ايرادة والقدرة وهما مخلوَا

  عل العمل ٌّتي ة للقدرة وايرادة.    بنه  هو مخلوق هلل  ا  ، فإلفٌّتج شي  عن خلُ   

 من ٌّبات شتى. به أزوا ا   تَ بَ فلٌّْ  من السما  ما    مثل الٌّبات  أٌّزل   

 الما  وبسبَ ابرض خرأل الٌّبات. َِ بَ سَ بِ فابرض مو ودة، و، لْ زَ الما  ٌَّ
 خلقه الما  وابرض  الٌّبات فهل يقال  شنه 

 لي   للم باتلاق المسلمين، باتلاق الٌّا ، لم 
ه ٌّتي ة لٌّزول الما  الل  هعو مخلعوق باتلعاق القدريعة وأهعل السعٌّة، وٌّتي عة لٌّعزول المعا  علعى بٌّه 

ابرض والتعععراَ، والتعععراَ وابرض مخلعععوق باتلعععاق أهعععل السعععٌّة وال ماععععة والقدريعععة والٌّعععا  
 . ميعا  

مععا يٌّععتج عٌّهمععا وهععو الٌّبععات مخلععوق؛ بٌّععه ٌّععتج عععن شععيئين ا تمعععا  المععا   فععإلا  ععان  ععللم  ععان
 له ٌّل  الح م. ا  والتراَ( وما ٌّتج عن مخلوَين فإل

ٌّقول أهل السٌّة وال ماعة في تقريرهم في خلُ أفعال العباد اسعتدلوا باآليعة  معا  ا  شلا تبين للم فإل

ُ َخللللاِلُق ُكلللللشِ َشللللْيء   ل ععععم مععععن َبععععل ل رٌّععععا  ُ َخلَقَُكللللْم َوَمللللا وبقولععععه تعععععالى [، 62زمععععر األالَّللاه  َوَّللاه

عمععل العبععد ب يٌّععتج شب عععن هععاتين  اسععتدلوا بهععله القاعععدة وهععو أنه  وأيضععا  [، 96األالصععافات تَْعَملُللونَ 
 الصلتين.

 7«صلش قائملا فلُن للم تسلتطع فقاعلداً »العبد القدرة فإٌّه يرفْ عٌّه الت ليف    شلا لم يعط لهلا 

َِ  َعلَى َوَل َحَرجٌ  األَْعَرجِ  َعلَى َوَل َحَرجٌ  األَْعَمى ىَعلَ  لَْيسَ    .[61األالٌّور َحَرجٌ  اْلَمِري

 مْ زْ َ عبِ  شرادته ب تتو ه شلى شعي    أو  ان صغيرا   ،ب يريد م ٌّوٌّا   ي ون نلايرادة   هِ طِ عْ وشلا لم يُ 
 ه.اللعل ب يتو ه شلي عٌّه بنه  ي ون الت ليف مرفوعا   مْ عقل فإٌّه أيضا  

 العبد اْبتُِلَي بهله الصلات التي فيه. أنه  ا  الحقيقة شل
 ابتلي بالصلات ال سماٌّية هله  لها ومٌّها صلة القدرة وصلة ايرادة.

 معٌّى خلُ أفعال العباد والدليل عليها هو ما ل رٌّا من ابدلة من القرآن. نه لم أَ  لَ صه حَ تَ فَ  ا  شل
َْ أيضععا  مععا  8«وصللنعتِه إن هللا صللانع كللل صللانع» ملسو هيلع هللا ىلصومععن السععٌّة َولععه  ْْ الٌّععا  وَصععٌَّ يعٌّععي َصععٌَّ

 يصٌّعون.
رٌّا لعم معن  الدليل على خلُ أفعال العباد واضح من ال تاَ والسٌّة، وأيضا   ولهلا ٌّقول شنه  مما َرهللا

 صلات ايٌّسان وما يٌّتج عن للم من الدليل العقلي.
 وثَمه بسط  ثير في ابستالل على هله المسللة محله المطوبت.

للاَ ترد معم في مباحث القدر ب بد أن تعرفها بوضوح ثم بعد للم شلا َرأت معا شعئت معن هله أ
 ال تَ في باَ القدر ست ون واضحة شن شا    تعالى لم.

   المسللة الثامٌّة 
َوَكللانُوا َلَ بهععا الم لععف وٌّلاهععا عععن بعععض فقععال فععي الٌّلععي      فَ َصععمعٌّععى ابسععتطاعة التععي وَ 

َ َملللللا اْسلللللتََطْعتُْم واْسلللللَمعُوا   [، والعبعععععد مسعععععتطي267ْاألالبقعععععرة َسلللللْمعَا يَْسلللللتَِطيعُونَ  فَلللللاتهقُوا َّللاه

 .[16ألالتغابن اوأَِطيعُوا

 فالعبد أُثْبِتَْت له استطاعة وٌُِّليَْت عٌّه استطاعة.

 للعبد غير ابستطاعة التي ٌّلاها. ها ربٌّا تَ بَ وابستطاعة التي أثْ 
، وسععيلتي تلصععيل طويععل مععْ القدريععة وال بريععة معععا   فيهععا بحععثق  وهععله المسععالة مسععللة ابسععتطاعة

ال الم عليها شن شا    تععالى فعي آخعر شعرح الطحاويعة؛ بٌّعه تععرض لهعا الطحعاو  فعي أواخعر 

                                   
 (1223(/ ابن ماجه )372(/ الترمذي )952(/ أبو داود )1117البخاري ) 7

 (85المستدرك ) 8



 عبدالعزيز آلشيخفضيلة الشيخ العالمة صالح بن  -شرح العقيدة الطحاوية     

 

 الشريط الثامن عشر

340 

 هله العقيدة المختصرة.

   المسللة التاسعة 
 من أََضْل، وهدايته من َهَدى. في معٌّى شضالل   

 غير م بور على الضالل وغير م بور على الهدى. شلا  ٌّا ٌّقول شنه ايٌّسان
 وهلا من احت ا ات ال برية  (9 ايُِضلُّ َمن يََشاُء َويَْهِدِ َمن يََشاءُ فما معٌّى َوله  

ُِ هللاُ يُْضِلْلهُ َوَمن يََشَْ يَْ عَْلهُ َعلَى ِصَراط  ُمْستَِقيم   ما معٌّى   [ 39ألابٌّعام اَوَمن يََش

 [ 17األال هف  فَُهَو الُمْهتَدَمن يَْهِد هللاُ ما معٌّى  

 [ 178األابعراف َمن يَْهِد هللاُ فَُهَو الُمْهتَدِما معٌّى  

َِ لَهُ َويَذَُرهُم فِي طُْغيَانِِهم يَْعَمُهونَ ما معٌّى    [ 186األابعراف َمن يُْضِلِل هللاُ فاَلَ َهاِد

 وشرادته.  مشيئته وفُ  وٌّحو للم من اآليات التي فيها للَ ايضالل وابهتدا  هلل 

 ت ال برية والقدرية.له هله المسللة ضل فيها الٌّا  ومن أ لها ضَ 
 وهي مرتبطة في بياٌّها بمسللة التوفيُ والخلبن.

َُ ايضالل بمشيئته وعلُ الهداية بمشيئته. فاهلل   َعله

أن ي عون فإٌّعه يشعاؤه ، العل  هُ قَعلَ خَ  فمعا شعا     ،ما شا     ان وما لم يشعل لعم ي عن وٌّعلم أنه 

 أب ي ون فإٌّه ب ي ون. ي ون، والل  يشا    
 حدوث الهداية وحدوث الضالل ٌّتي ة بشيا . شلا  ان  للم فإنه 

 ولللم  ا  للَ التوفيُ والخلبن في الٌّصو .

 للعم فعاهلل [، وٌّحعو 88األهعود َوَما تَلْوفِيِقي إَِله ْبلالِ  ا  للَ التوفيُ في القرآن في َوله تعالى  

 من يشا . يوفهللاُ من يشا  ويخلل 
َُ وَخلََل  وما صلتها بـ يهد    من يشا  ويضل من يشا (   ما معٌّى َوفه

يضعل معن يشععا      ن لعم بوضعوح معٌّععى أنه يه بَ تَ شلا تبعين لعم معٌّعى التوفيععُ والخعلبن فإٌّعه سععيَ 

 .ويهد  من يشا  

يعٌّعي -العبعد بعوٌّعه  بعوٌّعه، شمعداد    شمعداد    عٌّد أهل السعٌّة وال ماععة هعو :التوفيق ❑

 وتسديده وتيسير ابمر وبلل ابسباَ المعيٌّة عليه.  -بإعاٌّته
 شعاٌّة. هُ بٌّه  لْ ضْ التوفيُ فَ  ا  فإل
 فهو سلَ ايعاٌّة. فهو سلَ التوفيُ،  وأما الخذَلن ❑

 .مق رَ  َ  ،َمنس  ،ا ق يعٌّي التوفيُ شعطَ 
َق  وأما الخلبن فهو َعْدلق   .وسل

عُل الهعدى، أعطعاه اآلبت، يَ  العبد أعطاه    بنه   رَ سهعالقَُدْر، أعطاه الصلات، أعطاه ما بعه يَُحصهللاِ

 له، أٌّزل عليه ال تَ، فلللم هو باآلبت التي معه َامت عليه الح ة.

َ تحصعيل م ويلعتح لهعم أسعباهُ دُ يٌُّعم على معن يشعا  معن عبعاده بعالتوفيُ فيعيعٌّهم ويسعدهللاِ  لِ نه   
 الخير.

 وب يلتح له أسباَ الخير بل يتر ه وٌّلسه. هُ يٌُّ عِ وب يُ  هُ دُ دهللاِ سَ ويمٌّْ من شا  للم فال يُ 

 يترم العبد وشلٌّه وٌّلسه. ين،عِ يخلل؛ يعٌّي ب يُ  وهلا معٌّى أٌّه 

ُل بها ابشيا  ل ن هٌّام أشيا  ليست في يده. ومعلومق   أنهللا العبد عٌّده آبت يَُحصهللاِ
لََها، فهله بيد من  هٌّام أشيا  ب   يم ن له أن يَُحصهللاِ

 .بيد   

 ايٌّسان مرتبط َََدُرْه بلشيا   ثيرة من ابسباَ التي تلتح له باَ الخير. بنه 
  َ  أو أن يُيَسهَر له أصحاَ يعيٌّوٌّه على الخير. مثل مثال  أن ي ون لا أصحا

ْر معن  بعائر القلعوَ أو معن  بععائر شمععا شعهوة ِ بِع مثعل أن ب ي عون فعي طبععه الَخْلِقعي مزيعد شعهوة،
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 خار ة عن اختياره وتصرفه. البدن، هله ابشيا  مو ودة فيه َخْلقا ،

َُ  حَ تَ شلا اٌّلَع ،بعض العباد بمعٌّى يعيٌّهم على ابمر الل  يريدوٌّعه ُْ فهللاِ وَ يُ  فاهلل   هُ ادَ رَ وأَ  يعر  خَ  لعه بعا

تعيٌّعه فعاٌّلتح  له أسعبابا   ما من الخير يَسهَر    ر  مْ أَ  لَ عْ فِ  ادَ رَ العبد أٌّه أُعين على للم، شلا أَ   ُّ حِ يُ فَ 

 له طريُ الخير.
د بِ َهععاعَ طَ وأَ  هِ ادِ رَ الشعياطين وغلبتععه علععى ُمع هُ تْ رَ َضععحَ  رُ وآَخع  بتوفيععُ  ،بإعاٌّععة ،ةايَعََ وِ ا؛ بٌّعه لععم يُععَزوه

 يمٌّعه من للم.

 العباد. َمن يشا  هو بخلبن    مسللة شضالل    صار عٌّدٌّا أنه  ا  فإل

 يعٌّي أعان هلا وترم لام وٌّلسه. بعض العباد، من يشا  بتوفيُ    وهداية   

 .أعان هلا هو بمشيئته  وٌّه 

َُ عٌّععه التوفيععُ فيَ   مععن يشععل   يُْضععِلْلهُ يعٌّععي ا  فععإل عٌّععه  ََ لَ َسعع    فيٌّععتج مععن للععم أنه  هُ لُععلُ خْ يَْسععلُ
أبعواَ الشعر معن ال لعر ومعا  ُْ ْلععٌّعه غَ  ََ لَ َسعأسعباَ الخيعر،  عٌّعه ََ لَ سَ عٌّه تسديده،  ََ لَ شعاٌّته، سَ 

 .دوٌّه

علعى هعلا بمزيعد  نْ ُمعلعم يَ     نه ب ،شلعى ٌّلسعه لَ ِ عوُ  هُ هعو بلععل ٌّلسعه؛ بٌّهع به   ،فإلا  ي عون ضعاب  

 توفيُ.
 مسللة ايضالل في  الم أهل السٌّة وال ماعة عدل، ومسللة الهداية فْضل. ا  فإل

 ل والٌّعمة وايحسان ٌّعمة التوفيُ، الل  هو في الحقيقة ٌّعمة الهداية.ولهلا أعَم اللض

َ يهعهَ  ،مهُ دَ ده َسع ،مهُ اٌََّععأَ  ،َمنه على عباده المعؤمٌّين فعوفهللاقهم   شنهللا ربٌّا نقول اً فُذ ابسعباَ التعي  مْ ُهعلَ  ل
ََ لهععم العلععم، حبهللاععَ لهععم ال هععاد، حبهللاععَ لهععم الح مععة، حبهللاععَ لهععم اب مععر توصععلهم شلععى الخيععر، حبهعع

 والٌّهي، حبهللَا لهم أهل الخير شلى آخره، حبهللَا لهم  تاَ مثل ما  ا .
  فلي البداية ي ون فتح باَ وهلا التوفيُ در ات أيضا  

 فيها َُبح فتٌّازعه للشر في ون بين هلا وهلا. هُ سُ لْ له باَ التوفيُ ٌَّ حَ تَ لَ وبعض الٌّا  شلا اٌّْ  -
ُ  أعَعم مٌّعه حتعى فَِمعَن الخيعر العل   ،فيها خير هُ سُ لْ وآخر ٌَّ - ُ  شلعى توفيع مععه أٌّهعهُ يٌّتقعل معن توفيع

ُ   مْ عِ ٌّْ يُ  يصل بسبَ عمله أنه    ُ   عليه بتوفي ُ   زائد ثم بتوفي زائعد، مثعل معا  عا   زائعد ثعم بتوفيع

ب إللي عبلدِ بشليء أحلبش إلليش مملا  وملا»في الحديث الصحيح العل  رواه البخعار  وغيعره  تقلرش
ب إليش بالنوافل حتى أحبله، فلُذا أحببتله كنل  سلمعه افترضته عليه، وَل يزال عبدِ  يعٌّعي -يتقرش

َُ في سمعه الذِ يسمع به وبصر  الذِ يبصر به ويد  التي يبطش بها ور له التلي يمشلي  -ُوفهللاِ
هلا  لعه توفيعُ، مزيعد شعاٌّعة فعي هعله ال عوارح، ال عوارح هعله هعي التعي عليهعا الحسعاَ  10«بها

 وارحه.والتي يَُحاسَ العبد على ما صٌّعت  

 .ليست  برا   من شا   ، وهداية   من شا  ليست  برا   فحقيقة شضالل    ا  شل
بععث -لصارت الت عاليف  الت ليف وعٌّده اآلبت، ولو  اٌّت  برا  خوطَ ب وشٌّما العبد عٌّده آبت،

 .ل ان  ل للم عبثا   -الرسل، شٌّزال ال تَ، ابمر والٌّهي، ال هاد

ه عن العبث؛ و   الشعر لعي  شليعه، ب فعي لاتعه وب  العبث سلَ الح معة وشعر و   بنه  مٌّزهللا

( بَلْل 17لَلْو أََرْدنَلا أَن نَتهِخلذَ لَْهلًوا َلتهَخلْذنَا ُ ِملْن لَلُدنها إِْن كُنهلا فَلاِعِليَن)  في أفعاله وب في صلاته 

ِ َعلَى البَاِطِل فَيَْدَمغُهُ فَُذَا هَُو َزاِهقٌ   [. 18-17األابٌّبيا  نَْقِذُف بِالَحقش

 عن العبث. هق زه ٌَّمُ  فاهلل 
ويسلَ العبعد ابختيعار بعالمرة ثعم يَُحاسعبه ويٌُّْعِزل عليعه ال تعَ ويرسعل الرسعل ويعلمره  يُضِلْ  برا  

 بالت اليف  يف ي ون للم 
 شيام أن تبتل بالما . (11  ي ون  الغريُ الل  يقال له
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