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  الشريط التاسع عشر الشريط التاسع عشر                   
  وهذا العياذ باهلل هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم:

ألقاه في اليّم مكتوفا وقاا  
 له 

إيّااااإي إيّااااإ أّ ت تااااّ      
  الماء

 .وهذا يُنََزهُ عنه الحكيم الخبير 

مننر طبطننال للتكنناليف  و القنول بننالجبر فننق حقيقنة اأ حكمتننهف فنن ن   مَ ل نوعَ  صننتاهللا    فَ رَ فمنن َعنن

مننزه عنن  بأنها لعب وال حكمنة فيهنا وال تُوافنا اايناهللام محمنودةف و   رجوع طلى  فعال   

 ذلك.

 :المسألة العاشرة 
 ةف ويأمر باأمر لعلة.ل  يتعل التعل لع   ةف و ن    لَ ل  عَ مُ   فعال    فق طثباهللا اأسبابف و ن  وهق 

 إليجاد ذلك الّشقء. مته وهذه العلة هق حك

 وهذا فق اأمور الكونية وفق اأمور الشرعية.

ك َمة  هُ لَ راً فََحَدث  فَ فق ملكوته  م      ه  ثَ دَ فما  ح    من طيجاده. ح 

 به فق الشرع من اأحكام التشريعية  و نهى عنه فهو لعلة.    رَ مَ وما  َ 

وينهى فق الشرع عن ما متسندته تامنة  حة  و تامةففاهلل سبحانه يأمر فق الشرع بما مصلحته راج
  و راجحة.

الكونيننة و وامننره  ف و ّن  فعننال    هننل السنننة والجماعننة يُثبتننون التعليننل فننق  فعننال    اً فنن ذ

َكنننم  عحيمنننة كمنننا قنننال سنننبحانه   ِّ الكونينننة والشنننرعية كلّهنننا مرتبطنننة ب ح  ٌْااا اااا ت  ااابَ  ياِلٌيااابَ فيمي ِحْكمي

 [.5:﴾]القمرالنُّذ ر  

عنن  ن يتعنل التعنل ال لعلنة كمنا  ُمعَل لَةف وتنزينه    طذا تبين ذلك فتق القرآن طثباهللا  فعال   

ّي قننال سننبحانه   ااا  يِ  ِااي ااا  يْينيع مي مي َي وي ا يْر اءي وي قيْقنيااا الاءاامي ااا لي مي ا 16وي ْننيااا أّي نيتءِلااذي ليْعااو  ( ليااْو أيري

 ّْ ّْ ليااان نءا إِ اااْذنياه  ِمااا ّي   تءلي ٌ اااه  فيااا ذيا   اااوي 17ك نءاااا فيااااِ ِقي اااِ  فيييْنمي َِ قياااف ال يا ّ ِ  ي (  ياااْ  نيْقاااِذل   ِاااالحي

اِ  َ   [.18-16﴾]اأنبياء:زي

 ً اا إِ ء  ِاالحي ِّ للسمواهللا واأرض    وقال  يضا قيْقنيا  مي اا لي ي   [ف وقنال 39﴾]الندخان:مي َء ّء  ي ذيِلاإي  ِان

ااا ييااْن  و ّء مي أي اا ُّ وي ي   ااوي اْلكيِقاايُّ اْلكي ِياار    ااوي اْلحي َء ّء  أي اا   وي َِ ّْ ن ونِااِه   ااوي اْل يا [ف وفننق 62﴾]الحنن :ّي ِماا
 .جداً  اأدلة على التعليل كثيرة جّداً  -اأوامر والنواهق-اأشياء الشرعية 

دون لنم يتعلهنا فنق مخلوقاتنه مباشنرة  طذا كانهللا  فعاله ُمعَل لَةف فأفعالنه     المقصود من هذا  ن  

ُث ُمَسب بَاً.    لَ عَ وسائط؛ بل جَ   طيصال التعل طلى نهايته َمنُوَطاً بأسبابف وكلُّ َسبَبم يُحد 

 واأسباب. ولهذا قال  هل السنة ب ثباهللا التعليل فق  فعال   

لَل  وبالتالق ينتون اأسباب.  و ما  هل البدع من الجبرية وايرهم ف نهم ينتون الع 

 .ن فياة ا ا ابيقا  لعم  -اأشاعرة ومن نحا نحوهم-برية ولذلك يقال للج

 اير معللة. التعليلف يقولون:  فعال    اةُ تَ وهم فق الحقيقة نُ 

؛ ولكن يَ   ُ ت  السبب ال يُن   اً ف ذ  عنه الُمَسب ب  عند االلتقاء. ثُ دُ ح  الُمَسب ب 

ماعنة منن النذين حناهرهم متابعنة قنول ابنن حنزم وج -يعنق فق نتق اأسباب والتعليل- القولوهذا 
 الحديث.

ً     حقيقة السبب؛ بأن   طذا تبين ذلك ف ن   ً  وينأمر بشنقء  منراً  يخلا شيئا ويكنون ذلنك سنبباً  كونينا

 أشياء كثيرة.

 .هلل  ة  مَ ك  ح  ب نزالهف وفق طنزاله  رَ  مَ  طنزال المطر من السماءف    فمثالً 

رُ  ً  ء على اأرض مرتبط بعلة؛ أن  بأن يُنَزَل هذا الما  هُ و م  طننزال  اأرض حياتهنا بالمناءف و يضنا

ليقيااْن يعلمهننا وكمننا قننال فننق بعننض حكمتننه   المطننر علننى هننذه اأرض المعينننة مننرتبط بعلننة    وي
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ا ي يف أيْكثير  النءاِس إِ ء ك ف وري وا فين ْم ِلييذءكءر  ْفنياه   يْينيع  ري  [.50﴾]الترقان:صي

يْن يتْنياا النبناهللا بالمناء   هللاَ بَنن  بَني َن  ننه  َ  ف و  ب  بَ فالماء ينت  عنه شقء آخرف الماء سَ طذا تبين ذلك  فين

ب   ائِ ي ذياتي  يْعجي ني ِصاينِ [ف  60﴾]النمل: ِِه حي ابء الحي حي نءات  وي يْن يتْنيا  ِِه جي ْجنياا  ِاهِ [ف  90﴾]ق:فين يْلري  اً طذ ﴾ففين

الماء بسببه صار اإلخراج؛ يعننق المناء  إلخراج بالماءف و ن  ا ﴾ هذه تدل على  ن   ِهِ صارهللا كلمة  
  نت  اإلخراج.

  ما اير  هل السنة فما ذا يقولون؟  
ننتَ النبنناهللاف فيُ  لَ َصننيقولننون عننند التقنناء المنناء بنناأرض حَ  ننَن  ناان( بنحننو كلمننة   ِاا حننرف   ونَ رُ ّس  ( م 

 الكلماهللا.
ي ة  ولذلك ينتون السبب اً ف ذ  ن د   .عندهم ع 

 .والمنب هللُا هو    الماء البقلَ  هللاَ بَ ن  :  َ كما تقولُ  فالعقلق از  جَ المَ : الماء لم يُن ب هللا  طال على يقولون
 نبنهللا :ولذلك يذكرون هذه القاعدة فق كتب العقائد وفق كتب البالانة النذي يسنمونه المجناز العقلق

 الربيع البقل  و نحو ذلك.

ً من حكمته  نه خلا اأ    : طن  نقو  ا  ف ذ  أشياء. شياء وجعلها  سبابا

ً  اَ لَ خَ  ةف ل نع  الّسنرابيل ل   اَ لَنخَ اللباس وجعله سببا للدفءف  اَ لَ خَ لحمل المر ةف  ماء الرجل وجعله سببا
اهللاف حتنى الهنوامف يَنذ  ؤ  اأشياء لعلنةف وهكنذا فمنا منن شنقء تنراه طال ولنه حكمنةف حتنى فنق المُ  اَ لَ خَ 

وتقدسنهللا  فينه حكمنة بال نة هلل  ال حكمة فينهف فن ن   هُ حتى الحشراهللاف حتى ما تتأذى منه وتحن  ن  

  المسبباهللا. ث  د  ح   سماؤهف هذه كلها  سباب واأسباب تُ 
ث  الُمَسنبَب  عنند االلتقناء؛ لكنن ال يُ  حقيقة قول نتاة اأسنباب  نهنم يقولنون: طن   اً طذ  هُ ُجنت  ن  السنبب يُحند 

ف يعنق ال ينتجه بما جعل     التأثير. فيه من باإلقت َضاء 
َهنا الحامنل  نا  ََمر  ويمثّلون لذلك بالسكين التق يحملها الحامل لقطع الخبزف فيقولون: هنذه الّسنكين لم 

 الخبز.  هللا  عَ طَ على الخبز قَ 
 .-والعياذ باهلل- ونَ رُ ّر  قَ الخبز عندهم حسب ما يُ  هللا  عَ طَ الواقع السكين ما قَ  اً ف ذ

لكننن صننارهللا هننذه لمننا التقننهللا  فالسننكين لَ َمننامننل الننذي حَ فننق الواقننع هننو الح عَ َطننيقولننون طن  الننذي قَ 
َها. السكين بالخبز انقطع أجل  ن    الحامل  ََمر 

ف سنواء بمنناء  و هللا  لَنمَ   بالحمنل حَ  نَ ذ  الرجنل المنر ة و َ  عَ جننامَ  فيقولنون لمنا التقنى الرجنل بنالمر ةف
 .عندهم عندية اً ف ذف لف لما نزل الماء على اأرض نبتهللاالحم لَ صَ ب ير ماءف فالماء عنده حَ 

 وهؤالء نتاة اأسباب وكثير من التتاسير مشحونة بهذا فق مسائل القدر. 
 .وأنا يكني أرنت  مزين مّ  ذه التفاصي  إلف أنيإي تنت ه لقتفااير 

مذهب  هل السنة والجماعنة ومنا فنق النصنو   مسائل التأويلف ومعلوم  ن   ر  ذَ ح  كثير من الناس يَ 
 يعنق المخالف خالف فق التأويل. فلتأويل فقطليسهللا هق مسائل ا

 نعاا أ مام ماّ مااائ  الصافات  لايسمااائ  القانر فاي التفاااير أ ام  لكاّ مااائ  القانر أ ام 
 ولكّ  ج  لفائعا  قف الناس فعي لفيب.

الصنتاهللاف كلهنا تجند فنق كتنب  فالهدايةف آياهللا اأسبابف آياهللا  فعال    اآلياهللا: آياهللا اإلضاللف

   مراتبهم. عَ فَ فيها خلط  وخبط  وخروج  عن طريقة  هل السنة والجماعةف رَ التتاسير 
 و نهللَا وبعد ذلك  قول تستتصل طن شاء   وتزداد من هذه اأصول.

  :المسألة الحادية عشر 
 فق  نواع التقدير.
 .التقدير  ربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة ذكرنا لك  ن  

قاّنر   مقاانير اللقئا  ق ا  أّ » ملسو هيلع هللا ىلصحنديث  نهنا التقندير كمنا فنق قولنه ومرتبة الكتابة جاء فق ال
ف ولهنذا نقنول  1«يلق  الاموات وا رَ  لمايّ ألل انب وكاّ  رشه  قف الماء يعنق َكتَنب 

                                   
 (67) سبق ذكره 1
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 مراتب التقدير يعنق مراتب الكتابة.

 جعل كتابته لألشياء لها خمس  حوال: فاهلل 

  ةُ ابَننتَ قنندمها و عحمهننا ك  و ا َهننلُ  و  وهننق  الكتا ااب ا ولااف     مقننادير الخالئننا قبننل  ن يخلننا

هننذه هننق الكتابننة التننق كانننهللا قبننل والسننمواهللا واأرض بخمسننين  لننف سنننة فننق اللننوح المحتننوحف 
 الخلاف وهذه الكتابة ال تتبدل وال تت يرف ُرفعهللا اأقالم وجت هللا  الصحف.

 ر.فيجد العبد ما هو مكتوب فق اللوح المحتوح من خير  و ش
 وهذه مر معنا ُجَمل  اأدلة عليها وبعض التتصيل لها.

  تَابَننة  لمقننادير الخلننا مننن حيننث الّشننقاوة والسننعادةف ونعنننق بننالخلا خاصننةَ   الثانياابالكتا ااب ك 
 المكلتين.

استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم  مامنه كهيئنة     وهذه التق تأتق فيها  حاديث الميثاق و ن  

ً الذ ر و خذ ع قبضنة طلنى الجننة وقبضنة طلنى الننار وكتنب  هنل  ضَ بَ ف وقَ  ليه  ن ال يشركوا به شيئا
 الجنة وكتب  هل النارف ونحو ذلك مما جاء فق الّسنة من بيان ذلك.

ن ُس المكلتين  ي من اإلنسان. لََا ج   هذا تقدير  بَع َد اأولف وهو قبل  ن يُخ 

ا خلا     قدير العام لهم.حصل هذا الت فآدم حصل ذلك لم 
 التقدير العمنريف والعُمنري هنو النذي يكنون واإلنسنان فنق بطنن  منه فن ن   قهو ب الثالثالكتا ب 

بكتننب رزقننه  النطتننة طذا صننارهللا فننق الننرحم وبل ننهللا ثنتننين و ربعننين ليلننة  تاهننا ملننكف فننأمره   

 و جله وشقق  و سعيد.
ّء  وهذه  يضا جاءهللا فق حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه  المقإ ينتي  كن أر كيّ وأر كايّ  أ

وأر كيّ؛ يكني  كن  شريّ ومائب  فينتي فيكتب رزق اإلنااّ وأجقاه و مقاه وشاقي أو ااكين  
 2.(يؤمر  ِكيتِْب  ذه الكقمات ا ر ع
الذي فق اللنوح المحتنوح شنامل لكنل  أن  ف لما فق اللوح المحتوحهذه الكتابة العُمرية هق تتصيل  

 ذا ُمتعل ا  بهذا المخلوق المعين وحده.المخلوقاهللاف وه
ذاَك فيننه الجميننعف وهننذا لانسننان المعننين بخصوصننهف قننالوا ف فننهننذه تتصننيل لهننذا قننال العلمنناء: طن  

 تتصيل ولك  ن تقول تخصي .

 والكتابننة السنننوية هننق التننق تكننون فننق ليلننة القنندر قننال  الكتابننة السنننويةف :الكتا ااب الرا كااب 
الِكتياااِب ال (1حاام   ِّ  وي ّي 2م  ِااي ْنااِذِري كيااب  إِنءااا ك نءااا م  ْلنياااه  فِااي ليْيقيااب  م  ياري ق  ك اا ُّ أيْماار  3( إِنءااا أيْنزي ااا ي ْفااري ( فِيعي

ِكيم    .[4-1﴾]الدخان:حي

 .وهذه تُك تَب  فيها المقادير فق تلك الس نَة  
 من الس نَة  طلى الس نَة .

 طيش معنى ذلك؟ 

الئكته بأن يكتبوا  شياء مما فق اللنوح المحتنوح فتكنون بأينديهم ممنا يوحق طلى م    معناها  ن  
 .سيحصل للناس

  التقدير اليومق. قهولتقدير اأخير اهق   باللاماالكتا ب 

ّ  واستدل له  هل العلم بقوله سبحانه   ْ ن  [.29﴾]الرحمن:ك  ء ييْوم    وي فِي شي

ف يبسنط فنق     ة  ن  طذا تَبَي نهللَا  هذه المراتب ف نه قد ثبهللا فق السن يزيد فق العُُمرف ين َسأُ فق اأَثَنر 
يعنننق  3«ماّ ااّره أّ ي  ااَ لاه فاي رزقااه وي ناان لاه فاي أثاره فقيصا  رحماه» ملسو هيلع هللا ىلصالنرزقف فقنال 

 ً ّّ الك ان لي حارم »فنق الحنديث اآلخنر  الرزق صار يت ير واأثنر العمنر صنار يت ينرف وقنال  يضنا إ
 حرمان لبعض الرزق.فمعناه فيه  4«الرزق  الذنب يصي ه

                                   
 (76(/ ابن ماجه )2137(/ الترمذي )4708(/ أبو داود )6893(/ مسلم )3208البخاري ) 2

 (1693(/ أبو داود )6687(/ مسلم )5985البخاري ) 3

 (4022ه )ابن ماج 4
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ه  أ مُّ  فننننق آيننننة سننننورة الرعنننند  وهننننذا معنننننى قننننول    ِ ْنااااني ي ثْ ِاااات  وي ااااا ييشياااااء  وي َء  مي ااااوا  ييْمح 

 [.39]الرعد:﴾اْلِكتيابِ 

 فنحر  هل العلم فق ذلك فقالوا:
 المراتب الثالث اأَُول  هذه ال تت ير وال تتبدل؛ يعنق: طن  
 اللوح المحتوح. اأول السابا القديم الذي فق -
 وهؤالء طلى الجنة وهؤالء طلى النار. -
 .وكذلك كتب الملك الكلماهللا اأربع -

ّّ الرج  ليكم   كم  أ   الجناب حتاف » على  نها ال تت ير ملسو هيلع هللا ىلص اً دَ ّك  ؤَ لهذا جاء فق آخر الحديث مُ  وإ
إّ الرجا  ما يكوّ  ينه و ينعا إ  ذراع فياا    قياه الكتااب فيكما   كما  أ ا  الناار فيانلقعا و

ليكم   كم  أ   النار حتف ما يكوّ  ينعا و ينه إ  ذراع فيا    قيه الكتااب فيكما   كما  أ ا  
 الثالث اأَُول  هذه ما تت ير. ف5«الجنب فينلقعا
ن وُ ح  ويتبدل ويحدث فيه المَ  ر  ي   َتَ طيش الذي يَ  وينؤثر فينه الندعاء وتنؤثر  ه  ر  واإلثباهللا والزيادة طلى آخ 
 لصالحة؟ فيه اأعمال ا

 هذا التقدير السنوي.
 والتقدير السنوي فق الحقيقة هو من التقدير اأّول.

َد ُمعَل قَاً فصار بأيدي المالئكة ُمعَل قَاً. نَ هو م    اللوح المحتوح؛ لكنه فق اللوح المحتوح ُوج 

بند ومنا فينه نتيجنة بمنا فينه نهاينة الع    هُ بَنتَ و ما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية؛ يعننق منا كَ 
  ثر الدعاء و ثر اأعمال طلى آخره مما قد يكون ُمتَ َيّ راً.

﴾  فقوله  اً طذ ي ثْ ِت  ا ييشياء  وي َء  مي وا  َء  يعننق ممنا فنق  يندي المالئكنة منن الصنحف   ييْمح  اوا  ييْمح 
ي ثْ ِت   ا ييشياء  وي  ﴾ وكذلك من التقدير اليومق.مي

فنق اأثنر  و  ء  س  اأحاديث التق فيهنا ت يينر النرزق وت يينر العمنر والنن   مُ هَ ت  طذا كان كذلك فهذا به تَ 

القعام إّ كنات  فيمنا جناء عننه  حرمان الرزق بالنذنب ونحنو ذلنكف ومننه  يضنا تتهنم قنول عمنر 

 .6(كت تني شقيا فاكت ني اكينا؛ يكني  ما يتكق   تقإ الانب مّ اإلضق  والعنايب
ً هذه طحدى عشرة مسألة لعل ف  لما تحتاج طليه فق هذا الركن من  ركان اإليمان. يها بيانا

 لعل فق هذا كتاية طن شاء   تعالى.
و سننأل   سننبحانه  ن ينننور قلبننق وقلننوبكم بعلننم سننلتنا الصننالحف و ن يزينندنا مننن العلننم النننافع و ن 

َحم  العلم به وحسن العمل طنه سبح يوفقنا لحسن الحن به  انه جواد كنريم وحسن التوكل عليه وع 
 سميع قريب.

 وصلى   وسلم بارك على نبينا محمد.
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نَق َدَرَجنةُ الر   يَناء      تَعَنالَىف َوه  ل  نن   َو  ر  قَل بُنهُ م  تَاُج ط لَي ه  َمن  ُهَو ُمنَو  لَةُ َما يَح  َن  فََهذَا ُجم  ؛ أ  ل نم  يَن ف نق ال ع  نخ  اس 

: ع   ل َمان  ل َم ع  ل نال ع  َعناُء ال ع  ف َواّد  ُجنود  ُكت نر  ل نم  ال َمو  ل نم  ف نق ال َخل نا  َمت قُنود ف فَ  ن َكناُر ال ع  ُجنود ف َوع  م  ل م  ف ق ال َخل ا  َمو 
ل م  ال َمت قُو ك  َطلَب  ال ع  ف َوتَر  ُجود  ل م  ال َمو  يَماُن ط ال  ب قَبُول  ال ع  ف َواَل يَث بهللُُا اإل    . د  ال َمت قُود  ُكت ر 

ءم َكتَ  تََمنَع ال َخل نُا ُكلُُّهنم  َعلَنى َشنق  يع  َما ف يه  قَد  ُرق َمف فَلَو  اج  ف َوب َجم  قَلَم 
ح  َوال  و 

ُن ب الل  م  ُ تَعَنالَى ف ينه   َن نهُ َونُؤ  بَنهُ   
تََمعُوا ُكلُُّهم   ف َولَو  اج  ُروا َعلَي ه  عَلُوهُ َاي َر َكائ نم لَم  يَق د  يَج  ؛ ل  عَلُنوهُ  َكائ ن  يَج  ؛ ل  ُ تَعَنالَى ف ينه  تُب نهُ    ءم لَنم  يَك  َعلَى َشنق 

َطنأَ ال عَب نَد لَنم   ف َوَمنا  َخ  يَاَمنة  م  ال ق  ف َجنف  ال قَلَنُم ب َمنا ُهنَو َكنائ ن  ط لَنى يَنو  ُروا َعلَي نه  نيبَهُف َوَمنا َكائ نًا لَنم  يَق ند   يَُكنن  ل يُص 
ئَهُ. ط    ََصابَهُ لَم  يَُكن  ل يُخ 

يرً  نَك تَق ند  ف فَقَند َر ذَل  نه  نن  َخل ق  ل ُمهُ ف ق ُكنّل  َكنائ نم م  َ قَد  َسبََا ع  َكًمنا ُمب َرًمناف لَني َس َوَعلَى ال عَب د   َن  يَع لََم  َن     ا ُمح 
نن  َخل   ف َواَل نَناق    َواَل َزائ ند  م  يل  َواَل ُم َيّ نر  ف َواَل ُمز  نَك ف يه  نَاق ض  َواَل ُمعَقّ ب  ف َوذَل  نه  ض  نه  ف نق َسنَماَوات ه  َو َر  ق 

ف َكَمنا قَنالَ  يند      تَعَنالَى َوبُربُوب ي ت نه  ح  ت نَراف  ب تَو  ع  ف َواال  فَنة  ف َو ُُصول  ال َمع ر  يَمان  ن  َعق د  اإل   تَاب نه   م  تَعَنالَى ف نق ك 

يًرا﴾]الترقان: نند  ءم فَقَند َرهُ تَق  ننُر     قَنَدًرا َمق ننُدوًرا﴾]اأحزاب:[ف َوقَنا2 َوَخلَنَا ُكنل  َشننق  [. 38َل تَعَننالَى  َوَكناَن  َم 
لن َحر  ف يه  قَل بًا َسق يًماف لَقَد  ال نتََمسَ  َضَر ل  يًماف َو َح  ن    فََوي ل  ل َمن  َصاَر ّلِل    تَعَالَى ف ق ال قََدر  َخص  نه  ف نق فَح  ب َوَهم 

ا َكت يًماف َوَعاَد ب مَ  رًّ  ا قَاَل ف يه   َف اًكا  َث يًما.ال  َي ب  س 

 .الً من آداب اإليمان ب قََدر    مَ فيها جُ  طَ سَ بَ  /هذه الُجَمل  من كالم الطحاوي 

وعلنى خنالف العنادة فنق المختصنراهللا والمتنون التنق ينراد حتحهنا وانتشنارها ف ننه قند  فناض فننق 
نمنا فينه جمنل منن ذلنك و كثنره الكالم مما ال يدخل كله فنق ضنمن القواعند واأصنول والعقائندف وط

 تتصيل وزيادة فق البيان.
بيننان الجمننل علننى تتاصننيلهاف ونننذكر مننا اشننتملهللا عليننه مننن العلننوم  -طن شنناء  -ولهننذا سنننطوي 

ومعرفة منه  السنلف الصنالح وعقيندة  هنل  والعقائد؛ أّن المقصود هو العلم واإليمان بقََدر    
 عحام.السنة والجماعة فق هذه المسائل ال

ا ذَ  من المسائل التق بها تعلنم اعتقناد  هنل السننة والجماعنة فنق  اَلً مَ وقد ذكرنا لكم جُ  فر  كَ ما ذَ  رَ كَ لم 

 وقدره. قضاء   
ااب  قاا   كاان ا   جي ِ اايي نيري ِ تيكياااليف  وي َء ّْ أيْوِليياااِء  َر قيْق  اه  ِماا نيااوء ّْ   ااوي م  اا ااا ييْحتيااي  إِليْيااِه مي ْمقيااب  مي ااذيا ج   فيعي

ْفق ونَ  ْقِ  مي ِ ْقَم فِي اْللي وَن  وي ْوج  ْقِ  مي ِّ  ِ ْقَم فِي اْللي ا ّء اْلِكْقمي ِ ْقمي ّي فِي اْلِكْقِم؛ ِ ي اِاِلي  ( الرء

 ومنا ذكرنناه لنك منن المسنائل هنذا منن العلنم النذي َعلّمننا ربننا  ر  دَ  راد بذلك  ّن ما ذََكَره فنق القَن

ل نع  علينه مَ  رُّ مع  ن  اأصل  ن القدر س   ورسوله  مقنرب وال نبنق  ك  لَن  تعالى وايبه الذي لنم يُط 
 مرسل.

َر القََدر   مسكنا فقال  ملسو هيلع هللا ىلصولهذا  مر نبيُّنا  يعننق  مسنكوا  7«فنمااكوا القيانيرْ وإذا ذكر » ملسو هيلع هللا ىلصبأنه طذا ذُك 
 عن الخوض فيه بما لم تُوقَتُوا فيه على علم.

 فعلم القََدر  نوعان:
 .علم فق الخلا موجود   .وعلم فق الخلا متقود 

وهذا التتسير  نسب عندي أجنل  ن نُعَلّ نَا تقسنيم العلنم طلنى علنم موجنود وعلنم متقنود فيمنا يتصنل 
ّْ ال فق  صل العلوم؛ أنه  شار فق ذلك طلنى منا سنبا فقنال   ر  دَ بالقَ  ا اا ييْحتيااي  إِليْياِه مي ْمقياب  مي اذيا ج  فيعي

َر قيْق  ه   نيوء  (.  وي م 
م يذكر كل ما يحتاج طليه من هو منّور قلبه فق مسائل العقائد؛ أنه بقنق كثينر سنتأتق ومعلوم   نه ل

 فق هذه الرسالة.
َر قيْق  ه  ف رجاع قوله   نيوء ّْ   وي م  ا ييْحتياي  إِليْيِه مي ْمقيب  مي ذيا ج   منضبط. ر  دَ ( طلى مسائل القَ فيعي

 ً  شنياء كثينرة وسنتأتق بعند الكنالم علنى مسنائل ف نه لنم ينذكر   ما طذا قيل طنه طلى علم العقيدة جميعا
 القدر كما ستراه طن شاء   تعالى.

 العلم بالقََدر  على نوعين:   راد  ن   /الطحاوي  نقول: طن   اً ف ذ
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 .ملسو هيلع هللا ىلصطياه فق كتابه وما علمنا رسوله  ا   نَمَ ل  وهو ما عَ   قم في اللق  موجون 
وِن ك ْفرَ فيِ ْنكيار  اْلِكْقِم الْ و ذا كما قا    ْوج   ( مي

وليس ثَم  شبهة وال تأويل فن ّن طنكنار العلنم الموجنود كتنر؛ أننه تكنذيب  من عند    هُ طذا تبين  ن  

 .ملسو هيلع هللا ىلصولرسوله  هلل 
الراسنخون فنق العلنمف و منا  هُ ُمنوالعلم الموجود فق القََدر  كما ر يهللا مما جاء فق الكتاب والسنة يعلَ 

 ف نه فق مسائل القََدر  ال يزال على اشتباه وعلى عدم وضوح.فق العلم  وخم سُ من ليس بذي رُ 
نءافالواجب على من لم يكن من الراسخين فق العلم من عامة  هل اإليمان  ن يقول   ّْ  ك      ِهِ  آمي ا  ّمِ

بهننم  يَ د  تَننالراسننخين مننع علمهننم  نهننم قننالوا ذلننك ليق   ف كمننا وصننف   [7﴾]آل عمننران:ري ِّنيااا ِ ناانِ 

ّْ ِ ْناِن ري ِّنياالم يعلمنواف قنال سنبحانه   الناس فيما نءاا  ِاِه ك ا   ِما ّي آمي ّي فِاي اْلِكْقاِم ييق ول او و اِاال  الرء ف ﴾وي

َكم  وآمنا بالمتشابه كّل من عند     .ال نترق بين كالم    يعنق آمنا بالُمح 

ّي فِي اْلِكْقمِ   و اِال  الرء الرسنوخ هنو  فأن  ملسو هيلع هللا ىلصموروث عن النبق ﴾ هم  هل الثُّبُوهللا  والقوة فق العلم الوي
 الثباهللا واالستقرار والقوة والتمكن.

 ف  وَصنالنذي ال يعلنم ال يُ  وصتهم بكونهم راسخين يقتضق  نهم يعلمون؛ أن   فهؤالء يعلمون أن   
 بالرسوخ فق العلمف وهم متميزون عن ايرهم بالعلم واإليمان.

 العلم الثالثة: فق  نواع وخُ سُ الرُّ فق العلم هو  وخُ سُ والرُّ 

 العلم باليوم اآلخر وال يبياهللا. - 3 .العلم بالتقه  - 2 .العلم بالتوحيد  - 1

ً  وخُ سُنالرُّ فهؤالء هنم الراسنخون فنق العلنمف وقند يكنون  ولكنن منن لنم يصنّح  فنق العلنم يتننوع  يضنا
 صنل   صنل اأصنول هنو االعتقنادف أن  ف ليس بذي رسوخ فق العلم مهما كانعلمه بالتوحيد ف نه 

اأصول هو التوحيد الذي معه يصح التقهف يصح العملف تصح العبادةف يصح الحكم واإلفتناء طلنى 
 آخره.
 علمان: -مما فق القََدر  -العلم  هل الرسوخ فق العلم يعلمون  ن   اً ف ذ

فنق الخلنا بمنا  ننزل فنق كتابنه  و علنى لسنان  موجنوداً  يعننق جعلنه    علم فق الخلا موجودف
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 .وشقء كثير من مسائل القََدر  حجبها   

 هننل الرسننوخ فننق العلننم يبسننطون مننن مسننائل القَننَدر  بمننا جنناء فننق اأدلننةف ويطننوون مننن  لهننذا فنن ن  
 مسائل القََدر  ما لم يأهللا  فق اأدلة.
ً ولذلك كل ما لم يكن مبسوطَ   عند  هل العلم الراسنخين منن  هنل الحنديث والسننة والجماعنةف فن ن   ا

 ينب ق  ن ال يتكلم فيه كل  حد. -يعنق الذي تكلم فيه اآلخرون-العلم  هذا

النءميار  فِاي الخينر فنق  ن ال نبحنث فينهف لهنذا قنال   فن ن   هُ َمنل  عننا ع   ما طوى    أن   ا   وي التءكيمُّ وي

ا ااقءم  الْ ( يعنننق فننق النننوع الننذي هننو مننن العلننم المتقننود  ذيِلااإي  ِّ  وي ااب  ذيِريكيااب  اْلِلااْذ ي جي نيري ِّ  وي ااا ِحْرمي
ِ ِ ْقامي ا َياوي ي تيكيااليف  َء ّء  ايب   فياِ  ْاوي وي ا وي فِْكر  ا وي ّْ ذيِلإي نيمير  ذيِر ِم ذيري ك  ء اْلحي ِّ  فياْلحي ٌْييا َُّ ّْ ال ْلقيانيِر  يا

اِمهِ  ري ّْ مي ا  ْم  ي نيعي  (.أينياِمِه  وي
ْفق وِن ك ْفرَ   /قا  الَحاوي  اّنِ ياء  اْلِكْقِم اْلمي  (وي

 يااِلم  اْلٌيْياِب   بنه ف ننه كنافرف وذلنك لقولنه     ى ال ينب النذي اخنت   عَ ََ ومن اد   أنه ايبقف

ا  ن  ا او   26فيقي ي ْمِعر   يقيف غيْي ِِه أيحي ّْ ري اف ِما ّْ اْرتيضي ا ْقِفاِه (إِ ء مي ّْ لي ِما ْياِه وي ِّ ييني ّْ  ياْي فيِ نءاه  ييْااق إ  ِما

ا  ااني صي َي  ري ِِّعاامْ  ِرايااا تِ  أيْ قيٌ اااوا قياانْ  أّي ِلااييْكقيمي ( 27ري اااا أيحي ااا وي ْيِعمْ   ِمي اااف ليااني أيْحصي ا شيااْيء   ك اا ء  وي ن    ياااني

ا إِ ء   اوي  وقال سبحانه  [ف 28-26﴾]الجن: عي فياتِح  اْلٌيْيِب  ي ييْكقيم  ه  مي ِ ْنني  وقنال [. 59﴾]اأنعنام:وي

ي نيّزِ     ه  ِ ْقم  الاءا يِب وي ّء  ي ِ ْنني امِ إِ ا فِي ا يْرحي ييْكقيم  مي ا  (8 الٌيْيثي وي اذيا تيْكِاب  غيان  ا تيْنِري نيْفَس مء مي وي

ِقاايَم لي ِيارَ  ّء  ي  ي اوت  إِ َ  تيم  يّيِ أيْر اا تياْنِري نيْفاَس  ِان مي  فهنذه الخمنس اخننتّ     [ف34]لقمنان:﴾وي
 بها.
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 َدر  ويشمل ايره.لهذا علم القََدر  من علم ال يبف وعلم ال يب عام يشمل القَ 
ْفق وِن.  /لعذا قا   َيقيِب اْلِكْقِم اْلمي تيْرِإ  وِن  وي ْوج  ّ  إِ ء  ِقي  وِ  اْلِكْقِم اْلمي ا يمي  ( وي ي ييثْ  ت  اإْلِ

فننالمؤمن الحننا ال يخننوض فننق القَننَدر  طال بحثنناً عننن العلننم الموجننود فيننؤمن بننه و مننا العلننم المتقننود 
 فيترك طلبه.
قِمي وي   /قا   كن ذلإ  ا فِيِه قيْن ر  ِميعِ مي اْلقيقيِم  وي ِجي ّ   ِالقءْوحِ وي  (.ن ْؤِم

اْلقيقيمِ   ّ   ِالقءْوحِ وي  الكتابة.مراتب اإليمان به من  ر  دَ القَ  من جهة  ن   ر  دَ اللوح والقلم تَعَل َا بالقَ ( ن ْؤِم
 يمان باللوح والقلم.والكتابة كانهللا بالقلم فق اللوحف ولهذا ال يتم اإليمان بالكتابة طال باإل

ا يي قيِم وي القي ّ وي  قسم بالقلم فقال سبحانه   و   ّي مي و  [.1﴾]القلم:ْاَ ر 

  فق  حد وجهق التتسير. ر  دَ القَ به  بَ ت  كُ  به القضاءف بَ ت  ﴾ هذا هو القلم الذي كُ قيمِ القي وي  

ِجيااَن   فننق كتابننه فننق ايننر مننا آيننة كقولننه  واللننوح ذكننره    َّ مي (فِااي ليااْوح  21 يااْ    ااوي ق ااْرآ

ْحف وم   ً  [ف22-21﴾]البروج:مي ً  وسماه سنبحانه كتابنا ّ  فقنال  مكنوننا ْكن او اُّاه  إِ ء 78فِاي ِكتيااب  مي (  ي ييمي

ّي  و اار  َيعء ي ثْ ِاات   م الكتنناب فقننال سننبحانه   [ف وسننماه 79-78﴾]الواقعننة:الم  ااا ييشياااء  وي َء  مي ااوا  ييْمح 

ِ ْناني  وا ااِميي لوحاا  لمااا فيااه مااّ ال عااء والنااور واإلضاااءة  نااه ييق ااوح  [ف 39﴾]الرعنند:ه  أ مُّ اْلِكتيااابِ وي

 فيه مّ النور. لما مكنف أنه يمعر وي يّ 

 .فاإليمان باللوح والقلم من اإليمان بكتابة   

قِمي   ا فِيِه قيْن ر  ِميعِ مي  كنان ومنا لنم يشنأ لنم يكنن ومنا نؤمن بنهف فمنا شناء   كل ما كتبه    (وي ِجي

 .ن  كائ   هُ  ن   د  كتبه   البُ 
؛ ِلييْجكيق اوه  غيْياري لهذا قال بعده   َّ َء  تيكيااليف فِياِه أينءاه  كياائِ اْم  يقياف شياْيء  كيتي ياه   ْق   ك قُّع  عي اْللي فيقيِو اْجتيمي

وا  يقيْيهِ  ّ  ليْم ييْقِنر   ( طلى آخر كالمه.كيائِ
 ذا فتق مسألة اللوح والقلم عدة مسائل:طذا تبيّن ه

  اأولى:المسألة 
طائتة منن  هنل العلنم ويحتناج فنق بحنث طسنناده طلنى مزيند  هُ نَس  فق حديث حَ  هُ تُ  ن  اللوح جاء وص   

ة   يضاء»اللوح كما جاء فق الحديث  نحرف فيه  ن   حافتينه  ووصنته بنأن   9«لق    القوح مّ ن رء
نق اطاء هذا اللنوح  و دفتنا هنذا اللنوح منن ُدّرم ويناقوهللاف وصنتحاهللا هنذا اللنوح الدر والياقوهللا؛ يع

 حمراء.

هذا اللوح كما وصته بعنض السنلف علنى يمنين العنرشف وهنو بنين جبنين طسنرافيل ال  جعل   

 ن حُُر فيه.يَ 
 ً اللننوح  طولنه منا بنين السنماء واأرضف و ن   القلنم وجعلنه منن ننورف و ن   اَ لَن  خَ   ن   وجناء  يضنا

 المحتوح طوله ما بن السماء واأرض وعرضه كما بين المشرق والم رب.
وهذا كما ذكرهللُا لك يحتاج طلى مزيد بحث لكنن ينذكره العلمناء منن  هنل السننة وتتنابعوا علينه فنق 

ننَن طسننناده كمننا رواه الطبرانننق وايننره وحُ  -يعنننق فننق  صننل وصننف اللننوح والقلننم-حننديث رواه  ّس 
 و ذكر الحديث شارح الطحاوية وايره.ذكرهللا لكف وقد ساقه  

  :المسألة الثانية 
 َدر  كُت َب به ما يتعلا بهذا العالم.به القَ     بَ تَ القلم الذي كَ   ن  

َدر  طلى قيام الساعة كما جناء فنق الحنديث الصنحيح حنديث عبند   بنن عمنرو  ّن به القَ  يعنق كُت بَ 
ق اا  أّ يلقاا  الاااموات  -يعنننق كتننب مقننادير الخالئننا-  قاانر   مقااانير اللقئاا»قننال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبننق 

فالقلم متعلقة كتابته فنق اللنوح المحتنوح  10«وا رَ  لمايّ ألل انب وكاّ  رشه  قف الماء
 بما هو كائن طلى قيام الساعة.

  :المسألة الثالثة 
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ا خَ ـالقلم ل  نّ  السناعةف كمنا جناء ذلنك فنق طلنى قينام  ن  ى بما هو كائ  رَ  مره  ن يكتبف فجَ     هُ قَ لَ م 
حديث عُبادة بن الصامهللا الذي رواه  بو داوود والترمذي واإلمنام  حمند وجماعنة بألتناح متقاربنةف 

فجارِ  ماا  او كاائّ إلاف قياام   إّ أو  ما لق    الققم فقا  لاه  أكتاب»قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبق  وفيه  ن  
 .11«الاا ب

 وهذا لتح  بو داوود وايره.
ا لقااا    الققااام قاااا  لااه  أكتاااب. فجااارِ  ماااا  ااو كاااائّ إلاااف قياااام أو  ماا»وجنناء  يضنننا بلتنننح 

 .12«الاا ب
هنذا   ول المخلوقناهللا القلنم  و  ن   فق هل هذا الحديث على حاهره فنق  ن  هنا ولهذا اختلف العلماء 

منن اأحادينث التنق ينب نق   بن عمنروالحديث له معنًى آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد  
 هذا هو المسألة الرابعة وهو الجمع ما بين الحديثين.الجمع بينها و

  :المسألة الرابعة 
 -يعننق كتنب-ولمنا قَند ر  « قانر   مقاانير اللقئا »حديث عبد   بنن عمنرو فينه قنال  ن   َ  حُ تلحَ 

 كان عرشه على الماء.
 ديث عبنادة  ن  فيقتضنق حن« ما لقا    الققام فقاا  لاه أكتاب إّ   أو »وفق حديث عبادة قال 

 اأمر بالكتابة كان ُمَرت باً على ابتداء خلا القلم.
 َدر  كان قبل خلا السمواهللا واأرض بخمسين  لف سنة والعرش على الماء.وتقدير القَ 

وعلنى خلنا  -خلنا العنرش-فدل حديث عبد   بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العنرش 
 الماء.

للقلنم  كتنب فجنرى بمنا هنو كنائن طلنى قينام  قنول    هُ عَنب  القلنم تَ  ا  ل نخَ  حديث عبادة على  ن   ودل  

 الساعة.
وهذا الترتيب جاء فق حرف التاء الذي يدل فق مثل هذا السياق على  ن  هنذا بعند هنذا دون تنراخم 

 زمنق.
هللا ولهذا اختلف العلماء فق هذه المسألة فق الجمع بين هذين الحنديثين هنل القلنم هنو  ول المخلوقنا

  م العرش ُخل َا قبله على قولين للسلف فمن بعدهم: 
  العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. طن   :القو  ا و 

 .يهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وايرههو قول جمهور السلف كما نسب ذلك طل والقول اأول
 و قنول طائتنة منن  هنل القلم هو  ول المخلوقاهللا والعنرش والمناء بعند ذلنك وهن  ن   القو  الثاني

 العلم.

 اأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها. الترجيح ما بين هذين القولين هو  ن  
 يقتضنق  ن  « إّ أو  ماا لقا    الققام فقاا  لاه أكتاب» ملسو هيلع هللا ىلصوحديث عبادة بن الصنامهللا فنق قولنه 

 الكتابة كانهللا بعد خلقه.
 اء على حصول الكتابة.وحديث عبد   بن عمرو يقتضق تقدم وجود العرش والم

 خلا القلم تبعته الكتابة. العرش والماء موجودان قبلف و ن   هذان الحديثان على  ن   فدلّ 
 القلم موجود بعد العرش والماء. ولهذا نسبه شيخ اإلسالم طلى جمهور السلف بأن  

 .يعنق حين« أيوي ي ما لق    الققم قا  له أكتب»وهذا تدل عليه رواية 
 بمعنى حين.« أيوي ي »
 .قال له  كتب هُ قَ لَ حين خَ « أيوء ي ما لق    الققم قا  له أكتب»

الجمنع بنين الروايناهللا  ولنى منن  أن  « إّ أيوي ي ما لققاه   الققام فقاا  لاه أكتاب»وهذا هو معنى 
 تعارضها.

أيوي ي ماا لقا  »ورواية « قمإّ أيوي ي ما لق    الق»ب يَان  ن  قوله فق كتابه التّ   /وقد ذكر ابن القيم 
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 جعل جملتين  و جملة واحدة.طما  ن تُ «   الققم
 وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية فترجع طليه.

هننا برفنع « إّ أيوي ي ماا لقا     الققام  »وخالصة البحث هو ما ذكرهللا لك من التقديرف فن ن قولنه 
ّء القلم يكون خبر    (.إ

 طن  ََوَل المخلوقاهللا القلُم فقال له  كتب. ف  ََوَل الذي خلا  طن   :يعنق
ل  المخلوقاهللا فكيف يُتَس ر  مع حديث   الذي ذكرته لك.« وكاّ  رشه  قف الماء»وطذا كان  َو 

َل الذي خلقه  ف يُتهنم علنى  ن   فقوله طن   َل ما خلا    و  َو  َل المخلوقاهللا  و  َو  القلنم جنرى بمنا   َو 
 ام الساعة قبل خلا السمواهللا واأرض بخمسين  لف سنة.هو كائن طلى قي

فالقلم متعلّا بمنا كُت نَب فنق اللنوح المحتنوحف ُمتَعَلّ قناً بمنا يحندث فنق هنذا العنالم المخصنو  ال فنق 
 مطلا اأشياءف ولهذا عُلّ ا  بأنه طلى قيام الساعة.

ا كان تعلا الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير اً ف ذ القلنم  عليه طلى قيام الساعةف يُتهنم  ن   يُتهم لـم 
ا تَ  ه  وآلجالنه طلننى آخننره ف نننه مننن هننذا العننالم؛ أّن العننوالم  اَ ل ننعَ لنـم  ه  ول قَننَدر  ير  بهننذا العننالم كتابننةً ل تَق نند 

 جعل لمخلوقاته  قدارا و جناسا.  جناس و  

 .العالميعنق من هذا « إّ أيوء ي ما لق    الققم»يُتهم قوله  اً ف ذ
ِق ي منه الااموات وا رَ وكا   فالققم ق   الاموات وق   ا رَ وق   النلاّ المتكقِّ  الذي ل 
مااا يتصاا   عااذا الكااالم المرئااي الاا م شا يْن  فااالققم  ااو أو  الملقوقااات أمااا الكاار  والماااء فقياااا 

ِّ  عذا الكالم. تيكيقِّقيي  م 
السنة والجماعة واضح ال طشكال فيهف فيكون ذلنك طعمال الحديثين مع ما يتّتا مع عقيدة  هل  اً ف ذ

 هو تقرير هذه المسألة.
وقد لّخ  ابن القيم المسألة فق نونيتنه وبحثهنا متصنالً فنق كتابنه التبينان فنق  قسنام القنرآنف وفنق 

 : /ايره فقال فق النونية 
والناااس ملتقفااوّ فااي الققاام 

 الذي   
القضااااااء  اااااه ماااااّ  كتاااااب     
 اّ   الني 

الكاااار  أو   اااا  كاااااّ ق اااا 
 نه     ك

قاااو ّ  نااان أ اااف الكاااق         
 انيذالعم

والحااااا  أّ الكااااار  ق ااااا   
 ه       ن 

 نااااااان الكتا اااااااب كااااااااّ ذا      
 اّ    أرك 

وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيحف وهو الموافا لتقه الن  وفقه خلنا العنالم 

فع نال  لمنا يريندف و ن قَب نَل هنذا العنالم ثَنم   بنأن   فق ملكوتهف ومتّتا مع القول  وآثار فعل   

يخلا ما يشاء ويختارف و نّه ثَم  شياء  خرى بعد قينام السناعةف والقلنم ُمتَقَيّ ند   عوالم  خرىف و  

 .لهف و  سبحانه له اأمر كله يقضق ما يشاء ويحكم ما يريد  بما خلقه   

  :المسألة الخامسة 
عروجنه طلنى  رَ َكنذَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبنق  فق حديث  نس الذي رواه البخاري وايره فق قصة اإلسراء  ن  جاء 

    أاامع فياه صاريل » ملسو هيلع هللا ىلصليلة المعراجف ثم قال فق وصف ارتتاعه  ِ فِْكات  لمااتو ثام إناي ر 
 .13«ا ققم

القَننَدر  فننق اللننوح بننه  بَ ذلننك القلننم مننن نننور كُت نن وهننذه اأقننالم ايننر القلننم الننذي كُت ننَب بننه القَننَدر  فنن ن  
 المحتوح.

 و ما هذه اأقالم فهق التق بأيدي المالئكة.

 طلى مالئكته مما يَُوك لُوَن به من اأشياء. بها وحق    بُ تَ يُك    قالم  

َِ   ف وله سبحانه وتعالى كلماهللا ال تنقضنق كمنا قنال    رَ م  فهم يكتبون  َ  اا فِاي اْ يْر لياْو أينءمي وي
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ة   ري ّْ شيجي َءِ ِم ات   ا نيِفنيْت كيِقمي ر  مي ّْ  يْكِنِه ايْ كيب  أيْ ح  ه  ِم نُّ اْل يْحر  ييم  َم وي  [.27﴾]لقمان: أيْققي

 فق ملكوته والمالئكة تكتبف فهذه اأقالم نوع آخر. كلماته الكونية ال تنتذ يأمر وينهى  فاهلل 

يني المقئكب يكت اوّ ماا ياوحي   ولإ أّ تقو   ذا  و النوع الثاني و ي أققم الوحي التي  ن

 .ائه   ه في ايمي
َء  تيكيااليف فِياهِ  كن ذلاإ   /قا   اْم  يقياف شياْيء  كيتي ياه   ْقا   ك قُّع  اعي اْللي أينءاه   -يكناي فاي القاوح- فيقياِو اْجتيمي

ك وا ك   ليِو اْجتيمي وا  يقيْيِه  وي ّ  ليْم ييْقِنر  ؛ ِلييْجكيق وه  غيْيري كيائِ َّ َء  تيكياليف فِيِه؛ كيائِ ْم  يقيف شيْيء  ليْم ييْكت ْ ه   قُّع 
ي  َيان ا أيْل مي ِب  وي َّ إِليف ييْوِم اْلِقييامي ا   وي كيائِ لء اْلقيقيم   ِمي وا  يقيْيِه  جي ّْ  ِلييْجكيق وه  كيائِن ا ليْم ييْقِنر  اْلكيْ اني لياْم ييك ا

ّْ ِلي لْ  ا يه  ليْم ييك  ا أيصي مي ئيه .ِلي ِصي يه   وي َِ.) 
 .ر  دَ وهذه العقيدة هق حقيقة اإليمان بالقضاء والقَ 

منا  لَ عَنما  صابه لم يكنن ليخطئنه و ن  منا  خطنأه لنم يكنن ليصنيبهف و ننه لنو فَ  هق  ن  يعلم العبد  ن  

َب قضاء    ل  عَ فَ  ج   وقدرهف لم؟  ف نه لن يَح 

 .أنه ال يمكن  ن يتعل خالف ما قد َر   

المصائب التق ال اختيار للعبد فيهنا  ن يَُسنلّ َم هلل  ر  م  فق  مرهف ووجب فق  َ  تسليم هلل لهذا وجب ال

    ذلكف و ن يؤمن بقضاء .الذي يقضيه 

 .كما ذكرهللا لك هو طنتاذه ما قَد ر  وقضاء   
 وهذا القضاء له جهتان:

 .و ي فكقه   جعب متكققب  اهلل   - 1

 .صتاته وفعله بأن يقضق صتة من

 . ا و ن يرضى بها أنها صتة من صتاهللا   هَ ب  ح  فهذه يجب على العبد  ن يُ 

ْقِضيا   قف الك ن.   الك ن    الرب جعب متكققب  - 2  فيكوّ مي

 والمقضق على العبد نوعان: 
 .مقضق عليه من جهة المصائب   .ومقضق عليه من جهة المعايب 

 ا ب رادته. هَ لَ عَ فيهاف والمعايب فَ والمصايب ربما كان ال اختيار له 
 يعنق الرضا به؟ فالعلماء مسألة الّرضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له ثَ حَ لهذا بَ 

ق. ن   َ  مَ لَ ع  تَ  وتحقيا القول فق هذه المسألة  ن    القضاء اير الَمق ض 
 المقضق هذا تَعَلُّا  القضاء بالعبد.

 وهو فعله. والقضاء هو قضاء   

َق عليه وصار قضاًء عليهف فيكنون قَ وقد يق اء بالنسنبة للعبند وهنو َضنال فيما يتعلا بالعبد: هذا قُض 
ق.   َمق ض 

 فق القضاء هذه نرضى بها ونحبها.  لهذا نقول: جهة الرب 

على العبد ف نه ما كان من المعايب من المعاصق واآلثام التق تقنع مننه ف ننه  و ما ما يقضيه   

 يرضى بها.يجب عليه  ن ال 
عليه لكن يجب عليه  ن يكنره ذلنك النذي وقنع مننه ولنو كنان قضناًءف ويجنب علينه  ن  هللا  عَ قَ يعنق وَ 

بُّ هذا العيب وال هذا الذنب مع  ننه قضناء وال  يسارع باالنسالخ من آثاره بالتوبة واإلنابةف فال يُح 
 يرضى به؛ بل يسارع فق تخلي  نتسه منه. 

 التق يُصاب بها العبد ف ّن الرضا بها ُمس تََحب  اير واجب.و ما ما كان من قبيل المصائب 

نننننيَب بمصنننننيبة فننننن ن  طذا  ّْ  ِااااااهلِل ييْعاااااِن   الرضنننننا بهنننننا مسنننننتحبف كمنننننا قنننننال   ُص  اااااّ ي اااااْؤِم مي وي

 او الرجا  تصااي ه المصاي ب فايكقم أنعااا ماّ  نان   فيرضااف   /[ف قنال علقمننة 11﴾]الت نابن:قيْق ياه  

 . 14(وياقّم
ننّق    الننذي هننو مننن المصننائب مسننتحب ال واجننب بننالنحر طلننى تعلّقننه بالعبنند وهننو فالرضننا بالَمق ض 

                                   
 (11انظر تفسير الطبري )التغابن: 14
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ق.  الَمق ض 

  ما بالنحر طلى تعلقه باهلل فسواء كان من المصايب  و منن المعاينب ف ننه يجنب الّرضنا عنن   

يتعل ما يتعل عن حكمة عحيمةف كمنا قنال سنبحانه  أّن    بأفعاله وصتاته ومحبة  فعال   

اعي الوي   قِيا ي اْقك ان وا مي ْم وي َيع  ْم فيثيا ء ليِكاّ كياِرهي    اْن ِكيااثيع  ة  وي ي ينُّوا ليه    نء ويي  ي ر  ان وا الل  ّي ليْو أيري قياِ اِني

ان وك ْم إِ ء لي يا   46  ا زي وا فِيك ْم مي ج  ري يقضق بحكمته ما يشناءف ولنه  [ف فاهلل 47-46﴾]التوبة:( ليْو لي

 ةف ال يُس أُل عما يتعل وهم يسألون.الحكمة البال 
َ  من ذلك  ن   اً ف ذ  ما  صاب العبد لم يكن ليخطئهف وما  خطأه لم يكن ليصيبه. تَلَخ 

 ويتصل بهذا البحثف  و نطويه أنه قد يطول علينا.
 مباحث القدر طويلة ترجعون طليها طن شاء   تعالى.

ّْ ييكْ  كن ذلاإ   /قا   ْقِقاِه  فيقيانءري ذيِلاإي وي يقياف اْلكيْ اِن أي ّْ لي ّ  ِما اه  فِاي ك اّ ِ كياائِ ي قياْن ايا ي ي ِ ْقم  َء ّء  قيامي أي
كيقِّبَ  ََ وي ي م  ا  ليْيسي فِيِه نياقِ م  ْ ري ا م  ْحكيم  ا م   ( تيْقِنير 

  .يعنق ليس له ناقض وال معقب
ّْ لي   ائَِن ِم ٌييَِّر  وي ي نياقَِص وي ي زي ِزيَ  وي ي م  ذيِلإي وي ي م  أيْرِضِه  وي اتِِه وي اوي  ( ْقِقِه فِي ايمي

  .يعنق هذا الذي  شار طليه
  ِّ ا يمي ّْ  يْقِن اإْلِ  ( ِم

 ً ِّ وقال   فبه يعنق مما يجب  ن يُع قََد عليه القلب طيمانا ا يمي يعنق منن منا يجنب فنق اإليمنان (  يْقِن اإْلِ
ُن بها م    .يكون عقيدة يُؤ 

ْكِرفيبِ   أ ص وِ  اْلمي  ( وي

  .ق  صول العلم باهلل يعن
ر   و ِيءتِهِ   ِ تيكياليف وي َء اِل  ِتيْوِحيِن  اِ ْ تِري  (وي

العبند  وفق عبادتنهف فن ن   ه  ك  ل  فق مُ  ه  ف  رُّ صَ فق تَ  يريد بتوحيد   تعالى فق هذا الموطن توحيد   

هنو  هُ لنم يشنأ لنم يكننف و ن نفق ملكنهف و ننه منا شناء كنان ومنا  ف  ّر  صَ هو المتَ     طذا اعترف بأن  

ننُد   فننق قَنن المنندبر وهننو الننرب  ننُد   ه  ر  دَ ف نننه يَُوّح  ننوَ فننق  فعالننه كمننا يُ  ف و يَُوّح  فننق     د  ّح 

 .ربوبيته بعامة

ً ق نحَ  نَ فتق الحقيقنة منن تأمنل توحيند الربوبينة وآَمن ؛ أن   بربوبينة    ا اإليمنان  ف ننه ينؤمن بالقَنَدر 

هننو الننرب     بننأن   فالمننؤمن بالربوبيننة ف فنن ن  مننراهللا اإليمننان التننام بربوبيننة   بالقنندر مننن ث
هنو النذي منا  هنو النذي ال معقنب لحكمنه وال راد أمنرهف هو السنيد المطناعف المتصرف فق ملكهف

منن  هو الذي يعطق ويمنع ويخلا ويرزق ويميهللا ويحيقف هو الذي ال يُ الَب فق ملكهف شاء كانف

 .بية على تتاصيلها ف نه لن يجادل فق القدر؛ أنه يعلم  نه مربوب مستسلم هلل آمن بالربو

ا﴾ الفرقاّ لاتم ذلاإ  قاو    ه  تيْقاِنير  قيا ي ك اا ء شياْيء  فيقيانءري لي اا قيااا ي تيكيااليف فِاي ِكتيا ِاِه َوي قيااا ي 2كيمي [  وي

ا﴾ ا حزاب  ْقن ور  ا مي ِ قينير  َء ّي أيْمر   كيا  ([.38تيكياليف َوي
سي قا    ا  ليقياِن اْلاتيمي اري ِلقنءمياِر فِياِه قيْق  اا اياِقيم  أيْحضي ا  وي ِصايم  ِ تيكيااليف فِاي اْلقيانيِر لي اري ّلِِلء ّْ صي ْيَ  ِلمي  فيوي
 (  ِوي يِمهِ 

: هو التَ  فبالتحريك (الوي يمْ    . و اإلدراك  و الذهن  و ما  شبه ذلك م  ه  َوَهم 
ْ مْ  و نم  يعننق هنذا النط واتلنة ونحنو ذلنكف  منا  هو ال تلة عن :بالسكون (الوي الشقءف يقال هذا َوه 

 .الَوَهم  فهو اإلدراك والتهم طلى آخره
سي  ِوي يِمِه فِي فيْحِص اْلٌيْيبِ قا     (ليقيِن اْلتيمي
  يعنق بذهنه وبتهمه وتتكيره 
ا قيا ي فِيِه أيفءاك ا أيثِ   ا  وي ياني  ِمي ا كيتِيم  ا.فِي فيْحِص اْلٌيْيِب ِارًّ  (.يم 

ف وآمننوا وا هلل مُ ل  ف و ن يجعلننا ممنن َسن ن يكتب لق ولكم اإليمنان التنام بقندر    فأسأل   
بربوبيته و لوهيته و سمائه وصتاته حقا وصدقا دون تنردد وال رينب ودون معارضنة لمنا  منر   

 .به وقضى 
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 ا ائقب

َد فيه بنتق  طن   /1س علنى  اإليمانف فهنل كنل نَن م نُت نَق فينه اإليمنان دال  من ضابط الكبيرة ما تُُوّع 

 مرتكبه فاعل للكبيرةف نرجو بيان الضابط فق ذلك حيث  شكل هذا على بعض اأخوة؟  ن  

المحّرمناهللا طلنى قسنمين: طلنى كبنائر وطلنى   شنياءف وقََسنم  مَ ر  َحن    ن  ا  َ هَ لُ هذه المسألة  ص   /ي

ّي ييْجتينِ   ص ائر. فقال  مي الِذي اِح ي إ ء القءمي الفيوي ّي كي يائِري اإلثِْم وي [ف فجعنل ثَنم  كبنائر و 32﴾]الننجم:  و

ق   يضا   ثَم  ص ائرف وقال  اْنلي ن اْنِلْقك م مُّ ّي  يْنه  ن كيفءْر  ينك ْم ايايِّئياتِك ْم وي ْو ا ت ْنعي ّْ تيْجتينِ  وا كي يائِري مي إ

ا وفنق الحنديث المتتنا علنى صنحته  15«الك اائر اا ع»قنال  نه  ملسو هيلع هللا ىلص[ف وصّح عنه 31﴾]النساء:كيِريم 
 طلى آخره. 16«اجتن وا الا ع المو قات الشرإ  اهلل والاحر»

فنق القنرآن وفنق السننة وعلينه  ر فنق الشنريعةفر  قَ مُ  ر  انقسام المحرماهللا طلى كبائر وص ائر  م   اً ف ذ
  كثر  هل العلم  و االب  هل العلم. 

نَق بهنا فهنق  كبنائر؛ أن   الذنوب كلها وقال آخرون: طن   نَر فيهنا طلنى حنا منن عُص  الصن يرة طذا نُح 
فجعلنه  17«إنعماا ليكاذ اّ وماا يكاذ اّ فاي ك يار   قاف إناه ك يار» ملسو هيلع هللا ىلصكبيرةف واستدلوا لذلك بقوله 

 .الذنب ال يكون ص يراً  ليس بكبير ثم  ثبهللا  نه كبيرف فقالوا: طن  
نقنال فنق ذ   ملسو هيلع هللا ىلصالنبنق طن   م  التقسنيمف ثُنالنصو  دالة على  ممن قال به أن   ط  لَ وهذا اَ  المكتنراهللا  ر  ك 

الصقة إلف الصقة والجمكب إلف الجمكب ورمضاّ إلف رمضاّ مكفرات لما  ينعما ما اجتن ات »
فنق بعنض السنكك  ةً  َ رَ جاءه رجل وقال يا رسول  : طنق لقيهللا ام    ملسو هيلع هللا ىلصوصّح  يضا  نه  18«الك ائر

. فقا  19«تقاإ كفارتعاا»فقنال: نعنم فقنال « ؟ ا  صاقيت مكناا» ملسو هيلع هللا ىلصل فأصبهللا منها اير  نق لم  َن َكح 

ليف ا  وتال قول    ز  ااِر وي فيايِ النءعي َيري ّي الاءايِّئياِت ذيِلاإي وأيقِِم الصءقيةي  ايانياِت ي اْذِ ْ  ّء الحي ّي القءْياِ  إ ا ِما

ّي  ِ لقذءاِكِري  ا   اي »ة؟ قنال [ف قنال الرجنل: ينا رسنول    هنق لنق  م للنناس عامن114﴾]هود:ِذْكري
 فدل هذا على  ن الص ائر تَُكت ر  وعلى  ن الكبائر البد لها من التوبة.«  امب

 .اختلف العلماء فق ضابط الكبيرة ما هق الكبيرة؟ وب َم تَُحد؟ على  قوال كثيرة جداً 
ً عَنبَ فق ذلنك تَ  هُ حُ ّج  ر  لكن الذي نُ  نَد فين للمحققنين منن  هنل العلنم  ن   ا يعننق منا جناء  هفالكبينرة منا تُُوّع 

ومنا كنان فينه الوعيند بحند فنق  فالليل بأن صناحبه ُمتََوع ند  بالحند فنق الندنيا  و بالعنذاب فنق اآلخنرة
الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف و شباه ذلك ف ن هذا  و ما هو  كبر من ذلنك فن ن هنذا 

 الدنيا. كبيرة؛ أنه متوعد صاحبُه بالعذاب بالنار فق اآلخرة  و بالحد فق
على هذا  نه منا جناء النن  فينه بنتنق اإليمنان واللعنن  -اجتهادا منه-وزاد شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ف نه يدل على  نه كبيرة ونحمها ابن عبد القوي فق منحومته المشنهورة التنق طُبعنهللا منؤخرا فقنال 
 فق ذلك فق حد الكبيرة: 

نيف أو  فماااا فياااه حااان فاااي الااانُّ
 تيوي  َن      

ك اارِ  قااف نااص  اياامْ في  اانلرِ 
 أحمن

 يعنق هذا هو الذي ن  عليه اإلمام  حمد وهو قول جمهور العلماءف قال:
و ياااانه  نفااااي إليماااااّ وَاااارن  ا  وزان حفي   ن المجن أو ج

ْ كي    نِ  لم 
د    يعنق الشيخ تقق الدين ابن تيمية (وزاد حتيد الَمج 

 .20«جاره  وائقه  يؤمّ مّ   ينمّ »يعنق ما جاء فق الن  بنتق اإليمان 

                                   
 (102(/ المعجم الكبير )578األدب المفرد ) 15
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 هذا يدل على  نه كبيرة عند شيخ اإلسالم.  21«لكّ   مّ غير منار ا رَ»وطرد لمبعد 
طذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نتق اإليمان أنه فيه نصو  نُت َق فيها اإليمنان وباإلجمناع 

ضنابط فنق وال 22«  ياؤمّ أحانكم حتاف يحاب  لياه ماا يحاب لنفااه» ملسو هيلع هللا ىلص نه ليس بكبينرة كقولنه 
ً مَ ر  حَ مُ  لَ عَ فَ  ن  نتق اإليمان  نه ما نُت َق اإليمان فيه عن مَ  اإليمنان  قَ ت ننَ ف  ما من لم يتعل المحرم ف ن  ا

دخنول نتنق اإليمنان علنى التعنل المحنرم ينقنل هنذا  محرمنا فن ن   لَ عَنلكن منن فَ فليس منن هنذا البناب
 .«  ينمّ جاره  وائقه   يؤمّ مّ»التعل المحرم من كونه ص يرة طلى كونه كبيرة 

فهنذا باإلجمناع مسنتحبف قولنه  ن «   يؤمّ أحنكم حتاف يحاب  لياه ماا يحاب لنفااه» ما قوله 
 تحب أخيك ما تحب لنتسك من الخير باإلجماع على  نه مستحب.

ونحنو ذلنك  23«  يؤمّ أحنكم حتاف أكاوّ أحاب إلياه ماّ والانه وولانه والنااس أجمكايّ»وقال 
م بنتننق فهنذا ال يندخل فننق ال بحنثف وطنمنا المقصننود طذا كنان الشننقء محرمنا فناقترن بالشننقء المحنر 

 24اإليمان عن من فعله. و   علم.
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