
 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 4

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ونعوذ باهلل من شرور  ، ، ونستغفره ونستعينه ، إن احلمد هلل حنمده
ومن يضلل فال  ، من يهده اهلل فال مضل له ، أنفسنا وسيئات أعمالنا

وأشهد أن حممداً  ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، هادي له
 :  وبعد - اً كثرياً ى اهلل عليه وآله وسلم تسليمصل-عبده ورسوله 

وهو  ؛ وقاعدة أساس اإلحسان ، فإن اإلميان بالقدر أحد أركان اإلميان
 . (1)ومبدأ الدين القومي وختامه ، قطب رحى التوحيد ونظامه

وإن شأنَه لشأُن غريه من  ، وإن هذا الباب ملن أعظم أبواب العقيدة
ألن عامة  ؛ بل إن له شأنًا عجيباً  ، بياناألبواب من حيث الوضوح وال

والبديهي   ، ألنه مسألة بديهية ؛ علم به من املتكلمني والفالسفةأالناس 
لذلك فإن اإلميان به أمر فطري  ؛ (2)كلما زاد التعمق فيه بعد عن اإلدراك

 . وأول النظر ، يدرك ببادئ الرأي
                                                        

بن اجلوزية ، ضبط نصه وخرج أحاديثه عمر طريق اهلجرتني وباب السعادتني ، البن قيم ا: انظر ( 1)
 . 174ص .هـ 1041،  1حممود أبو عمر ، دار ابن القيم ، ط

منهج الشيخ حممد رشيد رضا يف : انظر أشار إىل هذا املعىن اللطيف الشيخ حممد رشيد رضا ، ( 2)
،  م4440 - هـ1041،  1العقيدة ، تامر حممد حممود متويل ، دار ماجد عسريي ، جدة ، ط

 . 165ص

 المقدمة
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ومل تكن  ، روإسالمها تعرف القد وهلذا كانت العرب يف جاهليتها
أمحد بن حيىي ثعلب اإلمام كما صرَّح بذلك أحد أئمة اللغة وهو  - تنكره
ما يف العرب إال مثبت القدر خريه وشره أهل اجلاهلية وأهل ))  : بقوله

  . (1)(( اإلسالم
عند  سيأيتكما   -وإثباهتم للقدر مبثوث يف ثنايا أشعارهم وخطبهم 

وإن كان هذا  ، القدر وال ينكرونه فهم يثبتون -احلديث عن أدلة القدر 
  . اإلثبات قد يشوبه بعض التخبط واجلهل يف فهم حقيقة القدر

زهري بن أيب سلمى يقول يف معلقته  -على سبيل املثال  -فنجد 
 :  املشهورة

 فالالالالالالم َّ الالالالالالتيمنف اهلل مالالالالالالا فالالالالالالي     الالالالالال م
 
 

الالالالالالالالالت م  اهلل    الالالالالالالالالم    ْمَمالالالالالالالالالا  ي    ليخ الالالالالالالالالُ 
  الالالالاليور في  الالالالالف فالالالالالي  تالالالالالا  فال ييالالالالالالدفو ر   

 
ق م    الالالال ال  الالالالق  فال يالي ليالالالال ح ال سالالالالا  جْ  الي  يف

(2) 
 :  مث تراه يف موضع آخر من تلك املعلقة يقول 

الالال    َ  ن الالال  ا   مالالالن َّيص   رج الالالل الم ا الالالا والالالء
 

ْمالالالالالالالن   ت الالالالالالال ي   الي  مفالالالالالالالر  فيَالالالالالالالرح   َّخطالالالالالالالي َّيم 
(3) 

ضعيفة  -وإمنا يرى أن األقدار كالناقة العشواء  ، فهو ال ينكر القدر 
  . ومن أخطأته عاش ، فمن أصابته مات ، تسري يف الطريق -البصر 

                                                        

أمحد بن سعد بن محدان  .د: واجلماعة ، لاللكائي ، حتقيق شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 1)
 .  741- 0/740،  الغامدي ، دار طيبة ، الرياض

 .  41، ص  م1165،  1شرح ديوان زهري بن أيب سلمى ، املكتبة الثقافية ، بريوت ، ط( 2)
 .  24شرح ديوان زهري بن أيب سلمى ص( 3)
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كما   ، ذلك أن املنايا مكتوبة مقدرة ؛ وهذا جهل وختبط يف باب القدر
كعمرو بن كلثوم أحد شعراء   ، صرح بذلك غريه من أهل اجلاهلية

 :  املعلقات حيث قال
 ْج فالالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالال   َّالالالالالالالالالالالالدر  ا الم ا الالالالالالالالالالالالا

 
ْمقالالالالالالالالالالالالالالالالدر  ا   (1)مقالالالالالالالالالالالالالالالالدرة  ل الالالالالالالالالالالالالالالالا 

يف معلقته املشهورة يصف البقرة   امريوكما قال لبيد بن ربيعة الع 
 :  الوحشية وحاهلا مع الوحوش الضارية
الالالالالالالالالالالرفة  ف صالالالالالالالالالالالء َا  صالالالالالالالالالالالارفن م َالالالالالالالالالالالا   

 
 (2)إن الم ا الالالالالالالالالالا م َّطالالالالالالالالالالي   الالالالالالالالالالَامَا 

فإن   ؛ غاية البيان -كغريه   -بنيَّ هذا األمر   وعندما بعث النيب 
 ومجعت ، كلماتِه اجلوامَع النوافع يف هذا الباب وغريه كفت وشفت

وحلَّت حمل التفسري والبيان ملا تضمنه  ، وأوضحت وبينت ، وفرقت
  . القرآن

 ، فاتبعوا طريقه القومي ، وتلقوا ذلك عنه ، مث تاله أصحابه من بعده
 خمتصرة نافعة ، فجاءت كلماهتم كافية شافية ، وساروا على هنجه املستقيم

هي مظهر كل  اليت ، ومباشرة التلقي من مشكاة النبوة ، لقرب العهد ؛
فكانوا بذلك أعظم الناس  ؛ وأساس كل هدى ، ومنبع كل خري ، نور

                                                        

،  1شرح القصائد املشهورات ، البن النحاس ، دار الكتب العاملية ، بريوت ، لبنان ، ط( 1)
 .  4/11،  م1151 - هـ1041

،  م1152شرح املعلقات العشر ، للزوزين ، دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر ، بريوت ، ( 2)
 .  171ص ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، دار صادر ، بريوت، و  176ص
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فأثَّر ذلك  ، وأكثرهم إميانًا به وعماًل مبقتضاه ، فهمًا وفقهًا هلذا الباب
 وأكرم الناس ، أتقى الناس -رضوان اهلل عليهم  -فكانوا  ، فيهم أميا تأثري

  . - عليهم السالم -وأشجع الناس بعد األنبياء  ،
واهتدوا  ، فاقتفوا طريقهم ، مث سلك أثرهم التابعون هلم بإحسان

  . (1)ومضوا إىل ما كانوا عليه ، ودعوا إىل ما دعوا إليه ، هبداهم
 فركبت سنن من كان قبلها ، مث بعد ذلك دبَّ يف هذه األمة داء األمم

بالَد  وغريُها ، والفارسيةُ  ، واهلنديةُ  ، فدخلت الفلسفات اليونانيةُ  ،
فوقع أول شرك يف  ، وظهرت بدعة القدرية يف البصرة ودمشق ، املسلمني

 -وكان ذلك يف عهد أواخر الصحابة  ، وهو نفي القدر ، هذه األمة
وأعلنوا الرباءة منها ومن  ، الذين أنكروا تلك البدعة -رضي اهلل عنهم 

  . أهلها
 وبينوا زيفها ، فتصدوا لتلك البدعة ، مث جاء من بعدهم علماء السلف

ودعوا األمة  ، وأظهروا احلق ونشروه ، ودحضوا باطلها ، وهتكوا سجفها ،
 . إليه

عبد ليم ابن عبد احلومن أولئك العلماء األجالء شيخ اإلسالم أمحد بن 
وِقْدٌح  ، فله يف هذا الباب وغريِه يٌد طوىل رمحه اهللسالم بن تيمية احلراين ال

                                                        

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ، البن قيم اجلوزية ، حترير : انظر  (1)
 .  0، ص احلساين حسن عبد اهلل ، مكتبة دار الرتاث ، القاهرة
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 ، وانتصر ملذهب السلف فيه ، وبيَّنه ، لقدرحيث تعرض لباب ا ؛ ُمعّلىً 
وكشف عن وجه الصواب فيما أثري  ، وتفاصيله ، وأجاب عن أدق مسائله

وقارعهم  ، وصاول الفرق الضالة واملذاهب املنحرفة ، حوله من شبهات
  . باحلجة والبيان

وخصوصاً اجمللد الثامن  ، وكالمه يف القدر مبثوث يف ثنايا كثري من كتبه
وابنه الشيخ  ، بن قاسم عبد الرمحنجمموع الفتاوى الذي مجعه الشيخ من 

  . -عليهما رمحة اهلل  -حممد 
وإن من أبدع ما خطته يراعة شيخ اإلسالم من األجوبة يف هذا الباب 

أو على  ، ما أجاب به عن السؤال الذي أورده بعض علماء الذمة -
  . -كما سيأيت بيان ذلك   -لسان علماء الذمة 

حيث أُورد ذلك السؤال يف مثانية أبيات تتضمن شبهًا عظيمة يف هذا 
 :  يقول مطلعها ، الباب

 ج الالالالالالا ن مالالالالالالا   الالالالالالالد ن   مالالالالالالي  ر الالالالالال  م
 

  ه ب ْ الالالالالالالالالال  حيالالالالالالالالالالالةل الالالالالالالالالالالَّ يالالالالالالالالالالر ري  
فأجابه شيخ اإلسالم على البديهة مرجتاًل مبائة ومخسة وعشرين بيتاً  )(

ب العجاب يف باب وأتى بالعج ، فصَّل من خالهلا الرد على هذا السائل
 :  ومطلُع تلك القصيدة يقول ، القدر

  الالالالالالالاليال   الالالالالالالالا  الالالالالالالال ا  الالالالالالالاليا ي م ا الالالالالالالالد  
 

 مخاصالالالالالالم ر  ال الالالالالالرة بالالالالالالار  الءر الالالالالالة 
 . موضوع البحث يف القدر هي فهذه القصيدة )(
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 :  أما عنوان البحث فهو
 يميةالقصيدة التائية في القدر ل يخ اإل مح جحمد بن َّ

 ْشرح ، َّ قيق ، ررا ة
 

 :   الة ع الر م  ج مية 
وفيما  ، الرسالة موضوعل ما مضى يتبني لنا شيء من شأن من خال

 :  يلي مزيد بيان ألمهيته
 ؛ ْبا  من جب ا  ال  م لطيف،جن م   نَا م   ع شر ف -1

فاملؤمن به مؤمن  ؛ والقدر مرتبط باإلميان باهلل ، إذ هو يدور حول القدر
 . واملكذب به مكذب بقدرة اهلل ، بقدرة اهلل

ْره في جرلة ال رع -2 ْر فنصوص الكتاب والسنة حافلة :   ثرة 
 . وإجياب اإلميان به ، وجتلية أمره ، ببيان حقيقة القدر

 . وهذا ما سيتضح يف ثنايا هذا البحث
اليت خاض فيها مجيع الناس على :  ج   من الم   نات ال ءرى -3

 ، واملتكلمني ، فةواليت شغلت أذهان الفالس ؛ اختالف طبقاهتم وأدياهنم
 . وأتباع الطوائف من أهل امللل وغريهم

ْجح الَم -4 فهو مرتبط حبياهتم اليومية :  ارَّءاط القدر ب ياة ال اس 
 . وما فيها من أحداث وتقلبات ليس هلم يف كثري منها إرادة أو تأثري
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وتفاوت الناس يف األعمال  ، ولو مل يكن هناك إال مسألة احلياة واملوت
لكان  -واهلداية واإلضالل  ، والصحة واملرض ، والغىن والفقر ، هبواملوا

 . ذلك كافياً يف أن يفكر اإلنسان يف القدر
فمع أن باب القدر معلوم بالفطرة :       جن ص  جب ا  ال قيدة  -5

وأن نصوص الشرع قد بينته غاية البيان إال أنه يظل أعوص  -كما مر-
 ، وكثرة اخلوض فيه ، وتشعب مسائله ، فدقة تفاصيله ؛ أبواب العقيدة

وتعسر  ، كل ذلك يوجب صعوبة فهمه  -وتنوع الشبهات املثارة حوله 
 . استيعابه

فلقد سلك العقالء  ؛ فال غرو أن حيار الناس يف شأنه القدمي واحلديث
 ، وتوجلوا كل مضيق ، وأخذوا يف كل طريق ، يف هذا الباب كل واد

فلم يرجعوا  ؛ والوقوف على حقيقته ، هوقصدوا إىل الوصول إىل معرفت
فتعبوا  ، ألهنم التمسوا اهلدى من غري مظانِّه ، ومل يعودوا بعائده ، بفائده
 . وضلوا وأضلوا ، وحاروا وحتريوا ، وأتعبوا
فذلك يثمر :  ما  ترَّ  ن ُ اإل مان ب  ن ُ ال ج  الص ي  -6

 ، األخالق الفاضلةويكسب  ، ويورث اليقني ، السعادة يف الدنيا واآلخرة
 . واإلرادات القوية ، واهلمم العالية

أو فهمه على غري الوجه  ، فاجلهل به:  ما  ترَّ  ن ُ اليَق ب  -7
 . والعذاب يف الدنيا واآلخرة ، الصحيح يورث الشقاء
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 ، قلة التحملإذ يشيع فيها  ؛ والواقع يشهد بذلك يف أمم الكفر
 . والقلق ، االنتحارو 

 . اشتم ل ن ُ مءاحث رقيقة في با  القدر قصيدةالجن   ه  -5
ودقة  ، عن قوة علمه نيُ بِ فهي تُ  ، ج َا صدرت من نالم ربا ي -1
 كيف وقد كتبها على البديهة مرجتاًل؟  ، وعظيم منزلته ، فهمه

 . هذه بعض األمور اليت تبني أمهية موضوع البحث
وضوع م مما دفعين إىل البحث:  ج ءا  الء ث في   ا الم   ع

 :  هذا البحث أمور منها
 ان   غق بالي م     -ْ   القدر  -جن م   ع   ه القصيدة  -1

والكتابة يف  ، والقراءة حوله ، فكنت أكثر البحث فيه ؛ مدة ط   ة
  . شأنه
 ، جن   ه القصيدة اشتم ل ن ُ اإلجابة نن إش امت  ثيرة -2

يف الوقوف فرغبت  ؛ ْج َا َّضم ل اإلشارة إلُ مصط  ات  ثيرة
 . وشرح ما جاء فيها ، عليها
 ْال رح ، جن   ه القصيدة لم َّ و  حظَا ال افي من ال   ع -3

الثاين من القسم األول عند احلديث  الفصلكما سيأيت بيان ذلك يف   -
 . -عن شروح القصيدة 

ْالمطء نة -4  ؛ ما   جد من اموتم  بين  سخَا المخط طة 
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  . صل إىل النص الصحيح الذي وضعه املؤلففكانت الرغبة يف حتري التو 
َّرر ن ُ   ، جن   ه القصيدة َّيي  نن  ثير من ال ءَات -5

 . َّءين الم    ال ق في القدر ،  ثير من الط ائف
التيسير ن ُ طم  ال  م ال    ر ء ن في ررا ة   ه  -6

 . جْ َّدر سَا ، القصيدة
 . لقصيدةفهذه بعض األسباب احلاملة على البحث يف هذه ا

 :  الدرا ات السابقة
فالعلماء  ؛ أما باب القدر فقد ألف فيه العلماء يف القدمي واحلديث

وكان ذلك ضمن أبواب  ، األوائل أودعوا مصنفاهتم احلديث عن القدر
 ، بن أمحد يف كتابه السنة عبد اهللكما يف صنيع اإلمام   ، العقيدة األخرى

 واإلمام اآلجري يف الشريعة ، ل العبادواإلمام البخاري يف كتابه خلق أفعا
 . واإلمام الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة وغريهم ،

ومن القليل من ذلك كتاُب  ، َوقلَّ أن يفردوا كتابًا يتعلق بالقدر وحده
 . بذكر اآلثار املروية يف القدرِ  -يف غالبه  -القدر للفريايب وهو يعىن 

وفتاوى متعددة لشيخ اإلسالم ابن تيمية مبثوثة يف  ومن ذلك رسائُل 
وشفاء العليل  ، كثري من كتبه خصوصًا اجمللد الثامن من جمموع الفتاوى

 . البن القيم
ومنها  ، أما يف العصور املتأخرة فظهرت كتب يف القدر منها الكبري
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ومن  ، ومنها ما يتناول جزئية معينة من هذا املوضوع ، الرسائل الصغرية
 :  لكتب املؤلفة يف ذلكا

وهي  رمحه اهللالقضاء والقدر للعالمة الشيخ حممد بن عثيمني  -1
 . رسائل صغرية

وهو كتاب متوسط  ، عمر األشقرالدكتور القضاء والقدر للشيخ  -4
 . نافع
وهو جملد كبري  ، احملمود عبد الرمحنالدكتور القضاء والقدر للشيخ  -2

 . هذا البابويكاد يكون أحسن ما ُكتب يف 
 مها نيفال أعلم أن أحدًا تعرض لشرحها إال اثن جما   ه القصيدة
 رمحه اهللالطويف : بـ احلنبلي املعروف  عبد القويالعالمة سليمان بن 

 . رمحه اهللبن ناصر السعدي  عبد الرمحنوالعالمة الشيخ 
الثاين من القسم األول  الفصلوسيأيت احلديث عن هذين الشرحني يف 

 . احلديث عن شروح القصيدةعند 
 :  وطة الء ث

 ، وعلى متهيد ، أما خطة البحث فقد اشتملت على املقدمة السابقة
 :  وقسمني وذلك كما يلي

 المقدمة
والسبب من وراء البحث  ، وأمهيته ، وفيها بيان جممل ملوضوع البحث
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 القصيدة التائية في القدر 04

 . كما أهنا اشتملت على اخلطة  ، فيه
 َّمَيد

 . مؤلفوحيتوي على ترمجة موجزة لل
 

 ْ  القسم األ
 ْل قصيدة التائية ،ررا ة نامة لم   ع القدر

 :  فصلنيوحيتوي على 
 

ْ  ال صق  :  ررا ة نامة لم   ع القدر:  األ
 :  وستة مباحث ، وحتته متهيد

 :  مس لة في ح م ال د ث نن القدر:  َّمَيد
  وتفصيل القول  ، وفيه حديث عن مسألة حكم البحث يف القدر

مع توجيه النصوص الواردة يف  ، ومىت ال جيوز ، يان مىت جيوزوب ، فيها
 . ذلك

 ْ ْال مقة بي َما:  المء ث األ ْالقدر،   :  َّ ر ف القضا  
وعن  ، والقدر يف اللغة والشرع ، وحتته حديث عن تعريف القضاء

 . وعن العالقة والفرق بينهما ، إطالقات كل واحد منهما
ْالقدر جرلة اإل مان:  المء ث الثا ي  :  بالقضا  
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 ، واإلمجاع ، والسنة ، وحتته بيان ألدلة القضاء والقدر من الكتاب
 . واحلس ، والعقل ، والفطرة

ْجقسام :  المء ث الثالث  :  مراَّ  القدر، 
 :  طلبانوحتته م
 :  مراتب القدر:  األْ  ط  الم

 ، واملشيئة ، والكتابة ، العلم:  وفيه حديث عن مراتب القدر األربع
 . واخللق مع ذكر ألدلة كل منها

وذكر األدلة على  ، خلق أفعال العباد:  بيان ملسألة -أيضًا  -وفيه 
 . ذلك
 :  أقسام التقدير:  الثا ي ط  الم

والتقدير  ، وهي التقدير العام:  وفيه حديث عن أقسام التقدير اخلمسة
 . ليوميوالتقدير ا ، والتقدير السنوي ، والتقدير العمري ، البشري

 :  اإلرارة الربا ية:  المء ث الرابف
 . والشرعية ، وتفريق بني اإلرادة الكونية ، وفيه تفصيل

ْالضم  في  ةومص:  المء ث الخامس ْالت  يق،  الق   في ال  مة 
 .القدر

 :  مطلبانوحتته 
 . خالصة القول يف احلكمة والتعليل:  األول طلبامل
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 .  الضالل يف القدرخالصة القول يف:  الثا ي ط  الم
 .   ة الق   في القدر في اإل مح:  المء ث السارس

 
 :  ررا ة نامة ل قصيدة التائية في القدر:  الثا ي ل صقا

 :  مباحثستة  وحتته
ْ  المء ث  :  َّ ر ف بالقصيدة التائية:  األ

ونسبتها إىل شيخ اإلسالم ابن  ، وحبرها ، وحتته بيان باسم القصيدة
 . بب إنشاء القصيدةوس ، تيمية
ْندر جبيات السيا  ا م السائق:  الثا ي مء ثال ْالي ا  ،   ،  : 

 . وبيان الراجح منها ، وحتته بيان باألقوال اليت قيلت يف اسم السائل
 . وعدد أبيات اجلواب ، لد أبيات السؤابيان بعد -كذلك   -وحتته 

ْح القصيدة:  الثالث مء ثال  . شر
 . ما احت ت ن ي  القصيدة ميمق:  الرابف مء ثال
 .ْصف ال سخ:  الخامس مء ثال
َّ ءيَالالالالات حالالالال    سالالالالختي ميمالالالال ع :  السالالالالارس مء الالالالثال م   ظالالالالات، 

ْالدرة الءَية  .ال تاْى، 
 :  القسم الثا ي
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 َّ قيق ْشرح القصيدة التائية
ْال رح  :  م َج الء ث في الت قيق 

ْم   ْال رح ن ُ ما   ي:  ج  :  حرصل في الء ث 
حىت ال  ؛ وبيان سورها يف أعلى الصفحة ، يات القرآنيةترقيم اآل -1

 . تكثر اهلوامش
وبيان ما ذكره أهل االختصاص يف  ، ختريج األحاديث النبوية -4

فإن كانت كذلك اكتفيت  ؛ شأهنا إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها
واكتفيت بالعزو إىل رقم احلديث إذا كان  ، بالعزو إليهما أو إىل أحدمها

أما إذا   ، ووضعه بني قوسني ، فأكتفي برقمه ؛ تاب احلديثي مرقماً الك
كان غري مرقم فأشري إىل اجلزء والصفحة إذا كان مثَّ أجزاء هكذا على 

أو إىل رقم الصفحة إذا مل يكن ذا أجزاء هكذا  ، 1/44سبيل املثال 
 . 44ص
 . حلة قشيبة منظمةيف العناية بإخراج البحث  -2
وسريه على قواعد اللغة  ، وتيسريه ، ة األسلوبالعناية بسالم -0

 ، بني الوحشي الغريب:  واحلرص على جعله حااًل بني حالني ، العربية
 . والسوقي القريب

مراعاة قواعد اإلمالء من عالمات ترقيم وحنوها مما ييسر فهم  -1
 . وإبعاد اللبس ، املقصود
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ثيقة مبوضوع الرتمجة لألعالم غري املشهورين ممن هلم صلة و  -1
 . البحث
وتاريخ  ، والناشر ، واملؤلف ، االقتصار على ذكر اسم الكتاب -6

 . رجوع للكتابعند أول  ورقمها ، الطبعة
 ُخشي اللبس أُعيد ذكر املؤلفو  ، كان هناك اشتباه بني الكتبإذا  و 

 . فحسب
 :  اآلتية إحلاق البحث بالفهارس -7

 . فهرس اآليات القرآنية -أ
 . النبويةألحاديث فهرس ا -ب
 . املأثورةفهرس األقوال  -ج 

 . فهرس قوايف األشعار - د
 . فهرس األعالم املرتجم هلم - هـ
 . فهرس املذاهب والطوائف والفرق - و
 . فهرس املصطلحات - ز
 . فهرس الكلمات الغريبة -ح
 . فهرس األماكن والبلدان - ط
 . فهرس املصادر واملراجع - ي
 . عاتفهرس املوضو  - ك

الطريقة اليت سيسري عليها شرح هذه القصيدة :  طر قة ال رح:  ثا يا  
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 :  تلخص فيما يليت
وكتابة الشرح حتتها  ، يف أعلى الصفحة كتابة أبيات القصيدة -1

  . مباشرة
أو ترتب على  ، كانت غريبةاأللفاظ يف األبيات إن   وحتليل شرح -4

  . شرحها تيسري فهم املقصود
وقد جتمع بعض األبيات إىل بعض حبسب  ، يات بيتاً بيتاً شرح األب -2

  . أو لكون بعضها مرتبطاً ببعض ، السياق
ليتم املقصود من  ؛ األبياتقد يزاد بعض املسائل يف شرح بعض  -0

 . الشرح
والشروح على  ، واملعاجم ، والغريب ، االستعانة بكتب اللغة -1

 . وشرحها ، حتليل األلفاظ
 ؛ الرجوع إىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الشرحاحلرص على  -6

املؤلف كالُمه يف املواضع األخرى خصوصًا وأن  ذ خري ما يفسر كالمَ إ
ويبسطه يف  ، الم يف موضعوغالبًا ما جيمل الك ، آثار ابن تيمية كثرية

 . موضع آخر
 ، ر يف بعضها اآلخرصُ قْ وقد يَـ  ، قد يطول شرح بعض األبيات -7

  . املقام وذلك حبسب
كما سيأيت بيان   أسفل الصفحةالفروق بني النسخ يف و  يذكر العزو -5
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 . احلديث عن وصف النسخ ذلك عند
ويف اخلتام أتوجه بالشكر اجلزيل جلامعة أم درمان اإلسالمية يف مجهورية 

وأخص بالشكر كلية أصول  ، السودان اليت تكرمت بقبول االلتحاق هبا
 . سور عمر يوسف محزةوعميدها الربوفي ، الدين

شوقي بشري الذي تكرم بقبول اإلشراف  الربوفيسوروأشكر أستاذي 
 ؛ وعلمه ، وتواضعه ، وغمرين حبلمه ، وفتح يل قلبه ، على هذا البحث

 . وجعله مباركاً أينما كان ، فجزاه اهلل خري اجلزاء
كما أشكر أصحاب الفضيلة حضرات املشايخ الذين تكرموا بقبول 

 :  اومه ، ذه الرسالةمناقشة ه
1 -
4 -

 . والشكر موصول لكل من أعان على إخراج هذه الرسالة
وأن جيعله  ، أن ينفع هبذا العمل -عز وجل  -وأخريًا فإنين أسأل اهلل 

وأن  ، أن يغفر لوالدي -تبارك وتعاىل  -وأسأله  ، خالصًا لوجهه الكرمي
 . يرمحهما كما ربياين صغرياً 

وأخص بالشكر  ، ان على إخراج هذا البحثكما أشكر كلَّ من أع
 . وخالد السبت ، اجلرب عبد اهللو  ، األخوان األساتذة حممد البحر

وصلى اهلل وسلم على نبينا  ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

 الءاحث
 م مد بن إبرا يم بن جحمد ال مد
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 َّمَيد
 

 شيخ اإلسالم ترمجة موجزة ل
 بن تيميةا
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سالم ابن عبد الليم بن عبد احلأمحد بن  ، أبو العباس ، هو تقي الدين
  .هـ  745وتويف سنة  ،هـ  661ولد سنة  ، تيمية احلراين

 ، الذي دنت له قطوف العلوم ، والعالمة البحر ، ذلك اإلمام احلرب
وسار حبديثه  ، نيوالذي طبقت شهرته اخلافق ، ودانت له نواصي احلكمة

  . وقدوة يف اهلدى والتقوى ، فهو أُمٌَّة يف اخلري ، الركبان

واملقام  ، واحلديث عن جوانب النبوغ واألملعية يف سرية هذا اإلمام يطول
 ألن جوانب العظمة يف شخصيته كثرية جداً  ؛ ال يتسع لإلسهاب واإلطناب

  . والوقوف عليها ، يصعب حصرها ،

 ، والبحر املتالطم ، ت إىل العلم وجدت العباب الزاخرفإذا أتي:  ن م 
  . وذلك ملا وهبه اهلل من سعة العلم وغزارته

أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته ))  : رمحه اهلل (1)قال احلافظ البزار

                                                        
هو الفقيه احملدث سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى اخلليل البغدادي األزجي احلنبلي ( 1)
 .البزار 

هـ تقريبًا ، عين بالقرآن الكرمي ، كما عين بالفقه ، وقرأ على كثري من علماء 655غداد سنة ولد يف ب
عصره ، واتصل بشيخ اإلسالم ابن تيمية ، فرعاه أعظم رعاية ، فقرأ عليه البزار بعض مؤلفاته ، والزمه ؛ فأثر 

طبقات احلنابلة ، البن رجب ذيل : انظر . هـ 701فيه شيخ اإلسالم أعظم تأثري ، وقد تويف البزار عام 
شذرات ، و  001- 4/000،  هـ1274حممد حامد الفقي ، : احلنبلي ، مطبعة السنة احملمدية ، حتقيق 

،  4الذهب يف أخبار من ذهب ، لعبد احلي بن العماد احلنبلي ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت ، ط
 . 6/162،  هـ1211

 َّمَيد
 َّرجمة م جزة ل يخ اإل مح جحمد ابن َّيمية

 
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 14
 ، تفسريه  ونقله ألقوال العلماء يف  ، واستنباطه لدقائقه ، بعلوم القرآن اجمليد
 وفنون ، فيه من عجائبه -تعاىل  -وما أودعه اهلل  ، هواستشهاده بدالئل

فإنه فيه  ؛ وظاهر مالحته ، وباهر فصاحته ، وغرائب نوادره ، حكمه
  . والنهاية اليت يـَُعّول عليها ، الغاية اليت ينتهى إليها

 ، ولقد كان إذا ُقرىء يف جملسه آيات من القرآن يشرع يف تفسريها
  . وهو يف تفسري بعض آية منها ، لدرس بُرمَِّتهوا ، فينقضي اجمللس جبملته

رًا بقدر ربع النهار يفعل ذلك بديهة من غري أن  ، وكان جملسه ُمَقدَّ
  . ليستعد لتفسريه ؛ يكون له قارئ معني يقرأ له شيئاً معيناً يبيِّته

ويأخذ هو يف القول على  ، بل كان كل من حضر يقرأ ما تيسر له
  . تفسريه

ال يقطع إال ويفهم السامعون أنه لوال مضي الزمن املعتاد  وكان غالباً 
لكن يقطع نظرًا يف  ، ألورد أشياء أخر يف معىن ما هو فيه من التفسري

  . مصاحل احلاضرين

جملداً   ، 1:  اإلخالص ﴾ ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ﴿  ولقد أملى يف تفسري
 . كبرياً 

حنو  1:  طه ﴾ َعْرِش اْستـََوىالرَّمْحَُن َعَلى الْ ﴿ :  -تعاىل  -وقوله 
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  . (1)(( مخس وثالثني كراساً 

  وبصره بسنة رسول اهلل ، ما معرفتهوأ))  : رمحه اهلل مث قال البزار
ومعرفته بصحيح املنقول  ، وغزواته ، ووقائعه ، وقضاياه ، وأفعاله ، وأقواله

 قواهلميف أ - رضي اهلل عنهم -وبقية املنقول عن الصحابة  ، عنه وسقيمه
وما  ، وأحوال جماهداهتم يف دين اهلل ، وأحواهلم ، وفتاويهم ، وأفعاهلم ،

وأعرفهم  ، من أضبط الناس لذلك  خصوا به من بني األمة فإنه كان
فإنه قل أن ذكر حديثًا يف  ؛ وأسرعهم استحضارًا ملا يريده منه ، فيه

 أي دواوين أو استدل به إال وعزاه يف ، أو استشهد به ، مصنف أو فتوى
 ، أو غريمها ، أو احلسن ، ومن أي قسم من الصحيح ، اإلسالم هو

  . وذكر اسم راويه من الصحابة

 ، وحال أمره ، وقلَّ أن يسأل عن أثر إال وبنيَّ يف احلال حاله
  . (2)(( وذاكره

ومن أعجب األشياء يف ذلك أنه يف حمنته األوىل ))  : -أيضًا  -وقال 
َة كتٍب صغاراً  ، نمبصر ملا أخذ وسج وحيل بينه وبني كتبه صنف ِعدَّ

وأقوال  ، وذكر فيها ما احتاج إىل ذكره من األحاديث واآلثار ، وكباراً 

                                                        

مية ، للحافظ عمر بن علي البزار ، حققه زهري الشاويش ، األعالم العلية يف مناقب ابن تي( 1)
 . 42- 44، ص هـ1216،  4املكتب اإلسالمي بريوت ، ط

 . 40- 42األعالم العلية ص( 2)
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وعزا كل شيء من  ، ومؤلفاهتم ، واملؤلفني ، وأمساء احملدثني ، العلماء
 ، وذكر أمساء الكتب اليت ذكر فيها ، ذلك إىل ناقليه وقائليه بأمسائهم

ألنه مل يكن عنده  ؛ ع هو منها كل ذلك بديهة من حفظهوأي موض
  . حينئذ كتاب يطالعه

خلل وال  -حبمد اهلل  -واعتربت فلم يوجد فيها  ، ربتواختُ  ، بتقِّ ونُـ 
  . (1)(( تغيري

وحمدٌث  ، حكى من يوثق بنقله أنه كان يومًا مبجلس))  : وقال البزَّار
فعارضه الشيخ يف  ، يع القراءةوكان سر  ، يقرأ عليه بعض الكتب احلديثية

فذكر الشيخ أن  ، وقد ذكره القارئ بسرعة ، اسم رجل عن سند احلديث
  . (2)(( فاعتربوه فوجدوه كما قال الشيخ ، امسه فالن خبالف ما قرأ

ل ن اهلل الم  ِّق )ولقد سئل يومًا عن احلديث ))  : وقال البزَّار 
ه حىت بلغ كالمه فيه جملداً  فلم يزل يورد فيه وعلي(3)(ْالم  فق ل 

  . (4)(( كبرياً 

                                                        

 . 40األعالم العلية ص( 1)

 . 24األعالم العلية ص( 2)

هله ، ، والدارمي يف سننه ، باب يف وجوب نفقة الرجل على أ 064،  1/005أخرجه أمحد ( 3)
دار الدعوة ، دار ، والرتمذي يف سننه ، ( 4241) م4444- هـ1041،  1دار املغين ، الرياض ، ط

 (( .حسن صحيح : )) ، وقال ( 1144) 2/045 4سحنون ، ط
 . 22األعالم العلية ص( 4)
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والبحث  ، أما مؤلفاته ومصنفاته وفتاويه فيقصر دوهنا العد واإلحصاء
  . واالستقصاء

 ، وهلذا قلَّ أن جتد باحثًا يف عصرنا هذا إال ويعول على ابن تيمية
أو  ، أو احلديث ، سواء كان ذلك يف العقائد أو الفقه ، ويأخذ بأقواله

أو االقتصاد  ، أو السياسة ، أو السلوك ، أو الرتبية ، أو املنطق ، فةالفلس
  . أو غريها

وذلك ملا آتاه  ، فكان عجبًا من العجاب رمحه اهللأما تعبده :  َّ ءده
  . ورغبة وحمبة للعبادة ، اهلل من جلد عجيب

وحضرت شيخ اإلسالم ابن ))  : رمحه اهلل (1)قال تلميذه ابن القيم
إىل قريب من  -تعاىل  - مث جلس يذكر اهلل ، صلى الفجر مرةتيمية 

ولو مل أتغدَّ سقطت  ، هذه غدويت:  مث التفت إيلَّ وقال ، انتصاف النهار
  . أو كالماً قريباً من هذا ، قويت

ألستعد  ؛ ال أترك الذكر إال بنية إمجام نفسي وإراحتها:  وقال يل مرة
                                                        

هو اإلمام الفقيه األصويل املفسر النحوي احلافظ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ( 1)
 .لدمشقي أبو عبد اهلل مشس الدين املعروف بابن القيم ، أو ابن قيم اجلوزية ا

هـ ، مسع عن مجاعة من العلماء ، وعلى رأسهم 611هـ ، وتويف فيها سنة 611ولد يف دمشق سنة 
شيخ اإلسالم ابن تيمية ، فكان أبرز تالميذه ، وكان حسن اخللق ، حمبوباً للناس ، ذا عبادة وورع ، وهنم 

لعلم ، وله مؤلفات كثرية منها إغاثة اللهفان ، ومدارج السالكني ، وبدائع الفوائد ، وأقسام القرآن ، با
 4األعالم ، خلري الدين الزركلي ، ط، و  014- 4/007ذيل طبقات احلنابلة : انظر . والفوائد ، وغريها 

 . 6/454 ، م1171، دار العلم للماليني ،  0، بدون تاريخ ، ط
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  . (1)(( ا معناهأو كالماً هذ ، بتلك الراحة لذكر آخر

ألنه قد قطع  ؛ فإنه قلَّ أن مُسَع مبثله  أما عن تعبده))  : وقال البزار
-حىت إنه مل جيعل لنفسه شاغلة تشغله عن اهلل  ، ُجلَّ وقته وزمانه فيه

  . وال من مال ، ما يراد له ال من أهل -تعاىل 

 ضارعاً  - لعز وج -خالياً بربه  ، وكان يف ليله متفرداً عن الناس كلهم
مكررًا ألنواع التعبدات الليلية  ، مواظبًا على تالوة القرآن العظيم ،

  . والنهارية

وحضر مع الناس بدأ بصالة الفجر يأيت بسنتها  ، وكان إذا ذهب الليل
  . قبل إتيانه إليهم

وكان إذا أحرم بالصالة تكاد تنخلع القلوب هليبة إتيانه بتكبرية 
  . اإلحرام

  . (2)(( حىت مييله مينة ويسرة ،  الصالة ترتعد أعضاههفإذا دخل يف

ْو ق  أما عن مسته وهديه وحسن خلقه فكان ضرباً :   مت  ْ د   
  . من اخليال

 ، والعفو ، يف معرض حديث له عن حسن اخللق قال ابن القيم

                                                        

حممد عبد الرمحن : ل الصيب من الكلم الطيب ، لإلمام ابن قيم اجلوزية ، دراسة وحتقيق الواب( 1)
 . 62، ص م1151 - هـ1041،  1عوض ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط

 . 25األعالم العلية ص( 2)
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وما رأيت أحدًا أمجع هلذه اخلصال من ))  : ومقابلة اإلساءة باإلحسان
  . -قدَّس اهلل روحه  -شيخ اإلسالم 

وددت أين ألصحايب مثله  )):  وكان بعض أصحابه األكابر يقول
  . (( ألعدائه

وجئت يوماً  ، وكان يدعو هلم ، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط
وتنكر  ، فنهرين ، وأشدهم عداوًة وأذًى له ، مبشرًا له مبوت أكرب أعدائه

إين لكم :  وقال ، فعزَّاهم ، بيت أهلهمث قام من فوره إىل  ، واسرتجع ، يل
 وال يكون لكم أمر حتتاجونه فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه ، مكانه

 ، وعظموا هذه احلال منه ، ودعوا له ، فسرُّوا به ، وحنو هذا الكالم ،
  . (1)(( فرمحه اهلل ورضي عنه

ال ولقد اتفق كل من رآه خصوصًا من أط )):  وقال البزار عن زهده
 حىت لقد صار ذلك مشهوراً  ، مالزمته أنه ما رأى مثله يف الزهد يف الدنيا

حبيث قد استقر يف قلب القريب والبعيد من كل من مسع بصفاته على  ؛
  . وجهها

من كان أزهد أهل :  بل لو ُسئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ
لب وأحرصهم على ط ، وأكملهم يف رفض فضول الدنيا ، هذا العصر

                                                        

باهلل مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، البن القيم ، حتقيق وتعليق املعتصم ( 1)
 . 241- 4/245،  هـ1014،  1البغدادي ، توزيع دار النفائس ، الرياض ، ط
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  . (1)(( -رمحة اهلل عليه  -ما مسعت مبثل ابن تيمية :  ؟ لقال اآلخرة

أما تواضعه فما رأيت وال مسعت بأحد من أهل ))  : وقال عن تواضعه
 ، واحلقري ، واجلليل ، والصغري ، كان يتواضع للكبري  ؛ عصره مثله يف ذلك

  . والفقري ، والغين الصاحل

ويباسطه حبديثه  ، ويؤنسه ، رمهويك ، وكان يدين الفقري الصاحل
ْسَتْحَلى زيادة على مثله من األغنياء

ُ
 ، حىت إنه رمبا خدمه بنفسه ، امل

  . وتقرباً بذلك إىل ربه ، جرباً لقلبه ؛ وأعانه حبمل حاجته

 ، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ، أو يسأله ، وكان ال يسأم ممن يستفتيه
 ، لذي يفارقه كبريًا أو صغرياً ويقف معه حىت يكون هو ا ، ولني عريكة

  . حاضراً أو بادياً  ، اعاملاً أو عامي   ، أو عبداً  اُحر   ، رجالً أو امرأة

 ، ويفهمه ، بل جييبه ، وال ينفره بكالم يوحشه ، وال حيرجه ، وال جيبهه
  . (2)(( ويعرفه اخلطأ من الصواب بلطف وانبساط

 ال يتطبعه وال يتصنعه ، كرمجمبوالً على ال  كان))  : وقال عن كرمه
وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على دينار وال  ، بل هو له سجية ؛

  . بل كان مهما قدر على شيء من ذلك جيود به كله ، درهم قط

وال ثياب  ، وكان ال يرد من يسأله شيئاً يقدر عليه من دراهم وال دنانري

                                                        

 . 05- 07األعالم العلية ص( 1)

 . 14األعالم العلية ص( 2)
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 الفقراء شيئًا من النفقةبل رمبا كان يسأله بعض  ، وال كتب وال غري ذلك
بل كان يعمد إىل  ، فإن كان حينئذ متعذرًا ال يََدُعه يذهب بال شيء ،

وكان ذلك املشهور عند الناس من  ، شيء من لباسه فيدفعه إليه
  . (1)(( حاله

كان ال يرد أحداً يسأله   أن الشيخ:  وحدثين من أثق به))  : وقال
  . ذ هو بنفسه ما يشاء منهابل يأمره أن يأخ ، شيئاً َكَتَبهُ 

فأمره أن يأخذ   ، وأُْخربْنا أنه جاءه يومًا إنسان يسأله كتابًا ينتفع به
فرأى ذلك الرجل بني كتب الشيخ مصحفًا قد اشرُتي  ، كتابًا خيتاره

 ، فالم بعض اجلماعة الشيخ يف ذلك ، فأخذه ومضى ، بدراهَم كثريةٍ 
  . ؟ دعه فلينتفع به هأحيسن يب أن أمنعه بعدما سأل:  فقال

ينكر إنكارًا شديدًا على من ُيسأل شيئًا من كتب   وكان الشيخ
ما ينبغي أن مينع العلم ممن :  ويقول ، العلم ومينعها من السائل

  . (2)(( يطلبه

ورباطة جأشه فحدث وال  ، وقوة قلبه ، أما عن شجاعته:  شجاعته
  . حرج

اهلل ما رأيت أحداً أطيب عيشًا منه وعلم ))  : رمحه اهللقال ابن القيم 

                                                        

 . 61األعالم العلية ص( 1)
 . 65األعالم العلية ص( 2)
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بل  ، وخالف الرفاهية والنعيم ، مع ما كان فيه من ضيق العيش ، قط
وهو مع  ، واإلرهاق ، والتهديد ، ومع ما كان فيه من احلبس ، ضدها

وأَسرِّهم  ، وأقواهم قلباً  ، وأشرحهم صدراً  ، ذلك من أطيب الناس عيشاً 
  . جههتلوح نضرة النعيم على و  ، نفساً 

 -وضاقت بنا األرض  ، وساءت منا الظنون ، وكنا إذا اشتد بنا اخلوف
وينقلب  ، ونسمَع كالمه فيذهب ذلك كله ، فما هو إال أن نراه ، أتيناه

  . وطمأنينة ، ويقيناً  ، وقوة ، انشراحاً 

وفتح هلم أبواهبا يف دار  ، فسبحان من أشهد عباده َجنَّتُه قبل لقائه
 وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها ، ونسيمها ، من َرْوحها فآتاهم ، العمل

  . (1)(( واملسابقة إليها ،

  . وأقواهم قلباً  ، من أشجع الناس  كان))  : رمحه اهللوقال البزار 

  ، وال أعظم عناًء يف جهاد العدو منه ، ما رأيت أحداً أثبت جأشاً منه
وال خياف يف اهلل لومة  ، كان جياهد يف سبيل اهلل بقلبه ولسانه ويده

  . الئم

كان إذا حضر مع عسكر املسلمني   وأخبَـَر غرُي واحٍد أن الشيخ
 إْن رأى من بعضهم هلعاً  ، وقطَب ثباهتم ، يف جهاد يكون بينهم واقيتـَُهم

ووعده بالنصر والظفر  ، وبشره ، وثبَّته ، َشجََّعه -أو جبانًة  ، أو رِقَّةً  ،
                                                        

 . 74الوابل الصيب ص( 1)
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  . وإنزال اهلل عليهم السكينة ، ضل اجلهاد واجملاهدينوبنيَّ له ف ، والغنيمة

 ، وجيول يف العدو كأعظم الشجعان ، (1)وكان إذا ركب اخليل يَتَحنَّك
ويكرب تكبريًا أنكى يف العدو من كثري من الفتك  ، ويقوم كأثبت الفرسان

  . وخيوض فيهم خوض رجل ال خياف املوت ، هبم

ة أمورًا عظيمة يعجز الواصف عن وحدثوا أهنم رأوا منه يف فتح عك
  . وصفها

 ، ومشورته ، ولقد كان السبب يف متلك املسلمني إياها بفعله:  قالوا
  . (2)(( وحسن نظره

 . (3)اجملاهد اإلمام العاملهذه بعض مالمح النبوغ واألملعية من سرية هذا 

                                                        

 .الرأس  هو وضع العمامة حتت الذقن ، ولف طرفيها على: التحنيك ( 1) 
 . 74- 61األعالم العلية ص( 2)

والشهادة الزكية يف ثناء  ، انظر ملزيد من التفصيل يف سرية ابن تيمية إىل األعالم العلية للبزار( 3)
األئمة على ابن تيمية ملرعي الكرمي احلنبلي ، وشيخ اإلسالم جهاده ، دعوته ، عقيدته ، للشيخ أمحد 

ة أوراق من حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ حممد بن إبراهيم القطان ، وحممد الزين ، وجمموع
ماجد العرساين ، وباعث النهضة اإلسالمية ابن تيمية . د الشيباين ، والفكر الرتبوي عند ابن تيمية

السلفي للشيخ حممد خليل هراس ، وأحوال وأقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتب ابن القيم ليوسف 
الووست ،    ر ، ونظريات ابن تيمية يف السياسة واالجتماع للمستشرق الفرنسي هنري بن صاحل اخلويطا

واجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق الشيخ حممد عزير مشس ، والشيخ علي بن حممد العمران ، 
 .بكر أبو زيد . د وإشراف وتقدمي
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 ررا ة نامة ل قدر
 ْل قصيدة التائية
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 ْ األ  صقال
 

 

 :  مءاحث ْ تة ، َّ ت  َّمَيد
 . مسألة يف حكم احلديث عن القدر:  َّمَيد

 . والعالقة بينهما ، القضاء والقدر تعريف:  المء ث األْ 
 . أدلة اإلميان بالقضاء والقدر:  المء ث الثا ي
 :  وأقسامه ، مراتب القدر:  المء ث الثالث
 :  ط ءانَّ ت  م

 . رمراتب القد:  األْ  ط  الم
 . أقسام التقدير:  الثا ي ط  الم

 . اإلرادة الربانية:  المء ث الرابف
والضالل  ، خالصة القول يف احلكمة والتعليل:  المء ث الخامس

 . يف القدر
 :  ط ءانَّ ت  م

 . خالصة القول يف احلكمة والتعليل:  األْ  ط  الم
 . خالصة القول يف الضالل يف القدر:  الثا ي ط  الم

 . نشأة القول يف القدر يف اإلسالم:   ث السارسالمء

 ررا ة نامة لم   ع القدر
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 َّمَيد
 

 
حيسن الوقوف  - والقدر قبل الدخول يف تفاصيل احلديث عن القضاء

أنه ال ينبغي احلديث يف :  مفادها ، وتثار حديثاً  ، عند مسألة أُثريت قدمياً 
وأن هذا  ، حبجة أن ذلك يبعث على الشك واحلرية ، مسائل القدر مطلقاً 

  . وضلَّت به أفهام ، ب زّلت به أقدامالبا
 :  ألمور عديدة منها ، غري صحيح -على إطالقه  -والكالم هكذا 

وال يتم إميان العبد :  جن اإل مان بالقدر ر ن من جر ان اإل مان -1
 !ويـُبـَنيَّ للناس أمره؟ ، فكيف يُعرف إذا مل يُتحدث عنه ، إال به
َّ اصي  جن القرآن ال ر م م يٌ  ب  ر ال -2  -عز وجل-واهلل :  قدر 

ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإَلْيَك ﴿  :  -تعاىل  -كما يف قوله   ، أمرنا بتدبر القرآن وَعْقِله
بَـُّرواُمَباَرٌك  أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى ﴿ :  وقوله ، 41:  ص ﴾ آيَاتِهِ  لَِيدَّ

  . 40:  حممد ﴾ قـُُلوٍب أَقْـَفاهُلَا
 !لذي خيرج اآليات اليت تتحدث يف القدر عن هذا العموم؟فما ا
ْرر في جنظم حد ث في اإل مح -3 وهو :  جن اإل مان بالقدر 

 وقد قال  وكان ذلك يف آخر حياة النيب -عليه السالم  -حديث جربيل 

 مس لة في ح م ال د ث نن القدر
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 (1)"  فإ   جءر ق جَّا م    م م ر   م »:  يف آخر احلديث .  
  . وهي واجبة ولو على سبيل اإلمجال ، من الدين -إذاً  -فمعرفته 

كما :  نن جرق األم ر في القدر  جن الص ابة   ل ا ال ءي -4
جاء يف حديث جابر يف صحيح مسلم عندما جاء سراقة بن مالك بن 

 ، يا رسول اهلل بنيِّ لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن:  فقال  جعشم إىل النيب
الم وجرت املقادير؟ أم فيما فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به األق

 نستقبل؟
:  قال.  « ْجرت المقار ر ، بق فيما ج ل ب  األقمح ، م »:  قال

  . « انم  ا ف ق ميسر »:  ؟ فقال ففيم العمل
  . (2) «  ق نامق ميسر ل م   " ويف رواية

:   ل  -من التاب ين  -جن الص ابة ن فم ا َّممي  م  -5
كما جاء يف   ، ينظروا يف فهمهم هلذا البابو  ، ليختربوهم ؛ وسألوهم

:  قال يل عمران بن احلصني:  يل قالصحيح مسلم أن أبا األسود الده 
 ، أشيء ُقضي عليهم ، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ))

 ؟ أو فيما ُيستقبلون به مما أتاهم به نبيهم ومضى عليهم من َقَدِر ما سبق
 ؟ وثبتت احلجة عليهم ،

                                                        

 ( . 5)رواه مسلم ( 1)
 ( . 4605)مسلم  (2)
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  . بل شيٌء ُقضي عليهم:  قلتف
 ؟ أفال يكون ظلماً :  فقال:  قال
 ، كل شيء خلق اهلل:  قلت ، ففزعت من ذلك فزعًا شديداً :  قال

  . فال ُيسأل عما يفعل وهم يسألون ، وملك يده
 (1)إين مل أُرِْد مبا سألتك إال أَلْحُزر ، يرمحك اهلل:  فقال يل

  . (2)(( عقلك
بل :  لصال  من ال  ما   تء ا في   ا الءا جن جئمة الس ف ا -6

وَسفَّْهَنا  ، فلو قلنا مبنع احلديث عن القدر لضللناهم ، وأطنبوا فيه
  . أحالمهم
ولرمبا انفتح :  ل  َّر  ا ال د ث نن القدر ليَق ال اس ب  -7

ويَلبسوا على املسلمني  ، لريوجوا باطلهم ؛ الباب ألهل البدعة والضاللة
  . دينهم
ْالخير -8 وعن مثراته  ، فلو تركنا احلديث عن القدر:  ف ات ال  م 

                                                        

َر ما : لتقدير ، واحَلْدُس ، وإعمال الرأي ، واملراد هنا ا: احَلْزر ( 1) أين أردت أن أمتحن عقَلك ، وأقدِّ
معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس ، : انظر . وصلت إليه ، وأعمل رأيي يف معرفة مدى فهمك 

لسان العرب ، ، و  4/11، هـ1011،  1بتحقيق وضبط عبد السالم هارون ، طبعة دار اجليل ، ط
، وصحيح مسلم بشرح النووي  156- 0/151( ب ت) بن منظور األفريقي ، دار الفكرال

16/111 . 

 ( . 4614)مسلم باب القدر  (2)
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  . وخري كثري ، لفاتنا علم غزير
  ، كيف جنمع بني هذا وبني ما ورد يف ذم اخلوض يف القدر:  فإن قيل  

إ ا   ر جص ابي  »:   كما يف حديث ابن مسعود  كما يف قوله
 ف مس  ا    القدر ْإ ا   ر  ، ْإ ا   ر ال ي ح ف مس  ا ، ف مس  ا

» (1) .  

                                                        

حلية ، وأبو نعيم يف ( 14005) 14/402،  هـ1040،  4طأخرجه الطرباين يف الكبري ،  (1)
: ، وقال أبو نعيم  0/145( ب ت) األولياء ، أليب نعيم األصفهاين ، دار الكتب العلمية ، بريوت

  (( .غريب من حديث األعمش تفرد به عنه مسهر )) 
م ، دار الكتاب العريب ، 1154- هـ1044،  4ط جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،وقال اهليثمي يف   

وفيه مسهر بن عبد امللك وثقه ابن حبان وغريه وفيه خالف وبقية رجاله رجال : ))  7/444،  بريوت
 . (( الصحيح 

دار الكتب  املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار ،وقال العراقي يف 
 (( . إسناده حسن : ))  1/01،  م1156 -هـ 1046،  4العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

، ورمز حلسنه السيوطي يف اجلامع الصغري فيض القدير  11/056وحسنه ابن حجر يف الفتح 
صحيح اجلامع الصغري وزيادته للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، أشرف ، وقال األلباين يف  1/205

 ((صحيح ( : )) 101)، رقم هـ1046،  4عليه زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، ط
هـ ، 1041،  0حممد ناصر الدين األلباين ، ط: سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ : انظر و 

 ( . 20) 1/04،  املكتب اإلسالمي
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ، للمباركفوري ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة وقال املباركفوري يف 

 (( . إسناده حسن : ))  6/226،  هـ1211
، وقال ( 1047) 4/16بلفظه عند الطرباين يف الكبري   وهذا احلديث جاء من حديث ثوبان

 (( . وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف : ))  7/444اهليثمي يف جممع الزوائد 
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عندما خرج على  ، غضب غضبًا شديداً   وكذلك ما ورد أن النيب
حىت كأمنا ُفقيء  ، حىت امحرَّ وجهه ، أصحابه يوماً وهم يتنازعون يف القدر

؟ جح بَ ا جر  ل  جبَ ا جمرَّم »:  فقال ، يف وجنتيه حبُّ الرمان
نزمل  ؛ ا في   ا األمرإلي م؟ إ ما ج    من  ان قء  م حين َّ ازن  

 . (1) « ن ي م جم َّ ازن ا في 
 :  أن النهي الوارد ُمْنَصبٌّ على األمور اآلتية:  فاجلواب عن ذلك

ْم رليق -1 ْبم ن م   -تعاىل  -قال :  الخ ض في القدر بالءاطق 
:  وقال عن اجملرمني ، 26:  اإلسراء ﴾ َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ ﴿ 
وملَْ َنُك نُْطِعُم  ، قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ  ، َما َسَلَكُكْم يف َسَقرَ ﴿ 

  . 01-04:  املدثر ﴾ وَُكنَّا ََنُوُض َمَع اخْلَاِئِضنيَ  ، اْلِمْسِكنيَ 
بعيداً :  امنتمار في م رفة القدر ن ُ ال قق الء ر  القاصر -2

لبشري ال يستقل مبعرفة ذلك ذلك أن العقل ا ؛ عن هدي الكتاب والسنة
                                                        

من كتاب القدر باب ما جاء يف التشديد يف اخلوض   أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة( 1)
ويف الباب عن عمر وعائشة وأنس ، وهذا حديث غريب ال نعرفه إال : )) وقال ( 4122)يف القدر ، 

 (( . ه غرائب ينفرد هبا ال يتابع عليها من هذا الوجه من حديث صاحل املري ، وصاحل املري ل
صحيح سنن الرتمذي ، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، مكتب الرتبية العريب ، وقال األلباين يف 

 (( . حسن ( : )) 4421 - 1724)،  م1155 - هـ1045،  1الرياض ، ط
أخرجه ((  تفاحتوهم ال جتالسوا أهل القدر وال: )) بلفظ   وله شاهد من حديث عمر بن اخلطاب

، ( 0744)و( 0714) 4دار الدعوة ، دار سحنون ، ط، وأبو داود يف سننه ،  1/24أمحد ، 
 .  1/51واحلاكم ، 
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  . (1)ألن له حدوداً وطاقاٍت جيب أن يقف عندها ؛ على وجه التفصيل
ْاإل نان هلل  -3 ذلك ألن :  في قدره -َّ الُ  -َّرك التس يم 

  . والغيب مبناه على التسليم ، القدر غيب
الذي هو سر اهلل يف :  الء ث نن اليا   الخ ي في القدر -4
وذلك مما  ، وال نيب مرسل ، يطَّلع عليه َمَلك مقربوالذي مل  ، خلقه

  . (2)تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته
:  كمن يقول ُمتَـَعنِّتاً :  األ ئ ة امنترا ية التي م  ي ز إ رار ا -5

؟ وملاذا كلَّف اهلل اإلنسان من بني سائر  وأضل فالناً ، ملاذا هدى اهلل فالناً 
  . . . ؟ وهكذا وأفقر فالناً  ، فالناً  املخلوقات؟ وملاذا أغىن اهلل

أما من  ، فشفاء العي السؤال ؛ من سأل مستفهمًا فال بأس به))  أما
فهو الذي ال حيل قليُل سؤاله وال   -غري متفقه وال متعلم  -سأل متعنتًا 

  . (3) (( كثريُهُ 

                                                        

اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة ، البن بطة العكربي ، حتقيق : انظر ( 1)
 .  044- 1/041،  هـ1041،  4ودراسة رضا بن نعسان معطي ، ط

،  الدين اخلالص ، تأليف السيد حممد صديق حسن ، مكتبة دار الرتاث ، القاهرة: انظر  (2)
2/171  . 

االختالف يف اللفظ والرد على ، وانظر  464شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ص (3)
عمر بن حممود أبو عمر ، دار الراية اجلهمية واملشبهة ، البن قتيبة ، قدم له ، وعلق عليه ، وخرَّج أحاديثه 

احلسن  = =   شرح السنة لإلمام أيب حممد ، و  21، ص م1111 - هـ1014،  1للنشر والتوزيع ، ط
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 ، الذي يؤدي إىل اختالف الناس فيه:  الت ازع في القدر -6
  . فهذا مما هنينا عنه ، أنهوافرتاقهم يف ش

 ، وردُّ شبههم ، ْم  دوق في الت ازع  الم م ح  م ازنةي ال رق الضالة
  . وإبطاالً للباطل ، ألن يف ذلك إحقاقاً للحق ؛ ودحض حججهم

ْمن   ا  تءين ل ا جن ال َي نن ال د ث في القدر ن ُ إطمق   يري 
  . لذكروإمنا النهي كان عن األمور اآلنفة ا ، ص ي 

ويفهمه من  ، أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن جيول فيه
وخلق  ، وأقسام التقدير ، كالبحث يف مراتب القدر  -منطلق النصوص 

فهذا ميسَّر واضح ال  -إىل غري ذلك من مباحث القدر  ، أفعال العباد
على أنه ال يستطيع كل أحد أن يفهمها على وجه  ، مينع من البحث فيه

  . إال أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها ، لتفصيلا
أنه ورد يف احلديِث  -من أن النهي ليس على إطالقه  -ومما يؤيد ذلك 

اإلمساُك  -مع األمر باإلمساك عن القدر  ، حديِث ابن مسعود ، السابقِ 
  . عن الصحابة

 ، واإلمساُك عن الصحابة إمنا املقصود به اإلمساك عما شجر بينهم
  . وثلبهم ، وتنقصهم ، كف عن ذكر مساوئهموال

                                                        

 هـ1045،  1حممد بن سعيد القحطاين ، دار ابن القيم ، ط. د :بن علي بن خلف الربهباري ، حتقيق 
 .  26، ص
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 ؛ والثناء عليهم فهذا أمر حممود بال أي خالف ، أما ذكر حماسنهم
  .  وكذلك الرسول ، وزكاهم ، فقد أثىن اهلل عليهم يف القرآن الكرمي

كما يف احلديث   أن سبب غضب النيب -أيضًا  -ومما يؤيد ذلك 
  . بسبب تنازع الصحابة يف القدرإمنا هو  -حديث الرتمذي  -السابق 

أو البحث فيه باملنهج العلمي  ، وهذا يعين أن الكالم يف القدر )) 
هو   وإمنا الذي هنى عنه الرسول ، الصحيح غري حمرم أو منهي عنه

  . (1)(( التنازع يف القدر
أن احلديث عن القدر ال يفتح :  ْومصة الق   في   ه المس لة

فإن كان احلديث حبق فال مينع وال ينهى  ؛ بإطالقوال يغلق  ، بإطالق
 . وينهى عنه ، وإن كان بباطل فيمنع ، بل قد جيب ، عنه

                                                        

أمحد الدسوقي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، مكتبة  فاروق. د القضاء والقدر يف اإلسالم ،( 1)
 .  1/265،  هـ ، الرياض1046،  4اخلاين ، ط
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 المء ث األْ 
 

 

ْ  ط  الم  :  القضا :  األ
القضاء يف اللغة مصدر الفعل قضى يقضي :  َّ ر ف القضا  لغة -1

 . قضاءاً 
 ، والضاد ، القاف))  : (قضى)يف مادة  رمحه اهلل(1)قال ابن فارس

                                                        

هو أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين املعروف بالرازي : ابن فارس  (1)
حاب الرتاجم األقدمني ولد يف أوائل القرن الرابع اهلجري ، ومل يذكر أحد من أص،  ، واملشهور بابن فارس

هـ على الرأي الصحيح ،  211أما وفاته فكانت سنة ،  هـ214تارخيًا حمددًا مليالده ، لكنه يدور حول 
ولد بقزوين ، ونشأ هبمذان ، وكان أكثر مقامه يف ،  كما رجح ذلك العالمة عبد السالم هارون رمحه اهلل

 .الري ، لكن رحل إىل بالد كثرية ؛ لتلقي العلم 
د أخذ عن كثريين ، أما علومه فكانت متنوعة شاملة ، السيما اللغة اليت أتقنها ، وأكثر من وق

وكان فقيهًا شافعيًا ، ويناصر مذهب مالك ، أما ،  اللغوي: التأليف يف فروعها ، وُشهر هبا ، وُدعي بـ 
ن ذات عقلية جبارة ، وكان حيسن الشعر ، وكان نقَّادة فيه ، وكا،  طريقته يف النحو فطريقة الكوفيني

ة مبتكرة ، وقد شهد له بذلك كثري من القدامى واحملدثني   .وموهبة فذَّ
والبن فارس مؤلفات عديدة كثرية تزيد ،  وقد امتاز بأخالق العلماء حقًا من ورع ، وتواضع ، وكرم

جامع التأويل يف ، و   ، وأصول الفقه ، وأخالق النيب حيبعلى الستني منها اجململ ، واملقاييس ، والصا
  .تفسري القرآن ، وحلية الفقهاء 

انظر ترمجته يف إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للوزير علي بن يوسف القفطي ، حتقيق حممد أبو الفضل 
يتيمة الدهر يف حماسن أهل و ،  4/41 ، م1114- هـ1261الكتب املصرية القاهرة ،  إبراهيم ، دار

لك ابن إمساعيل الثعاليب ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار الفكر العصر ، أليب منصور عبد امل
 معجم األدباء ، أو إرشاد األريب إىل معرفةو  ، 2/044 ، هـ1214 -م 1172،  4بريوت ، ط

 =     =، م1111-هـ 1011،  1األديب ، لياقوت احلموي ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط

ْال مقة بي َما ْالقدر،   َّ ر ف القضا  
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وإنفاذه  ، وإتقانه ، أصل صحيح يدل على إحكام أمر -واحلرف املعتل 

 . جلهته
:  فصلت ﴾ فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمنْيِ  ﴿:  -تعاىل  -قال اهلل 

14 . 
 :  (1)مث قال أبو ذهيب اهلذيل ، أي أحكم خلقهن

ْرَّان قضالالالالالالالالالالالالالالالالا ما  ْن يَمالالالالالالالالالالالالالالالالا مسالالالالالالالالالالالالالالالالر
 

الالالالالالالالالالالالالالجي السالالالالالالالالالالالالالالال    ْر جْ   س   (2)في ءفالالالالالالالالالالالالالالالابغ َّالي را
 . والبيان ، واحلتم ، والصنع ، هو احلكم:  والقضاء )(

 ، وإمضاهه ، وإحكامه ، وقضاء الشيء ، والفصل ، وأصله القطع

                                                        

وأنباء أبناء الزمان ، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب  ، وفيات األعيان 101- 1/121
، ومقدمة معجم املقاييس لعبد  1/115 ، بكر بن خلكان ، حققه إحسان عباد ، دار صادر بريوت

- هـ1040،  1أمني فاخر ، ط.ية ، د دراسات يف املعاجم العربو ،  27- 1/2السالم هارون 
ومقدمة كتاب الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن ،  52ص ، م ، مطبعة حسان1150

العرب يف كالمها ، البن فارس ، علق عليه ووضع حواشيه أمحد حسن بسج ، منشورات حممد علي 
 . 1- 1ص ، م1117- هـ1015،  1بيضون ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط

عر جميد خمضرم ، أدرك اجلاهلية هو خويلد بن خالد بن حمرز بن زبيد بن أسد اهلذيل ، شا( 1)
فأسلم وحسن إسالمه ، له قصائد جياد ، وشعره كله على منط  واإلسالم ، قدم املدينة عند وفاة النيب 

تقدم أبو ذهيب مجيع شعراء هذيل بقصيدته العينية اليت : )) يف اجلودة وحسن السبك ، قال ابن شبة 
 .ع ابن الزبري ، تويف يف غزو إفريقية م(( يرثي فيها بنيه 

مفيد قميحه ، وراجعه األستاذ نعيم  .قه وضبط نصه دالشعر والشعراء ، البن قتيبة ، حق: انظر 
معجم األدباء : انظر ، و  027- 021، ص م1151-هـ 1041،  4زرزور ، دار الكتب العلمية ، ط

2/246 -241 . 
 . 1/11معجم مقاييس اللغة البن فارس ( 2)
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 . (1)فيكون مبعىن اخللق ؛ والفراغ منه
يطلق لفظ القضاء يف :  إطمقات القضا  في القرآن ال ر م -2

 :  (2)القرآن إطالقات عديدة منها
ْاألمرال   -ج َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل :  صية 

 . أي أمر وأوصى ، 42:  اإلسراء ﴾ ِإالَّ إِيَّاهُ 
َنا ِإىَل َبيِن إْسرائِيَل يف ﴿ :  -تعاىل  -قال :  اإلوءار -  َوَقَضيـْ

 . 0:  اإلسراء ﴾ اْلِكَتابِ 
 . 444:  البقرة ﴾ ُكمْ فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسكَ ﴿ :  ال راغ -ج
 . 142:  النساء ﴾ فَِإَذا َقَضْيُتْم الصَّالةَ ﴿ :  وقال 
 . 74:  طه ﴾ فَاْقِض َما أَْنَت قَاضٍ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  ال  ق -ر
ْال تم -ال    . ﴾ َوُقِضَي اأَلْمرُ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  ال ج   

                                                        
ل القرآن ، البن قتيبة ، شرحه ونشره السيد أمحد صقر ، املكتبة العلمية ، تأويل مشك: انظر ( 1)

: انظر ، و  042املفردات لغريب القرآن للراغب األصفهاين ص: انظر ، و  004- 001، ص بريوت
 . 1745، والقاموس للفريوزأبادي ص 11/156لسان العرب البن منظور 

بن عبد الواحد البغدادي الزاهد آن ، أليب ُعَمر حممد غريب القر  ياقوتة الصراط يف تفسري: انظر ( 2)
حممد ابن يعقوب الرتكستاين ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة .املعروف بغالم ثعلب ، حققه وقدم له د 

، وتأويل مشكل القرآن البن  176، ص 246، ص 412، ص 4444 - هـ1042،  1املنورة ، ط
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ، ، و  1/11 ومعجم مقاييس اللغة 004- 001قتيبة ص

،  040- 042، ص م4444 -هـ 1042،  1اء الرتاث العريب ، طضبط هيثم طعيمي ، دار إحي
الوجوه ، و  111- 141ص( ب ت) دار الشروقومعجم ألفاظ القرآن الكرمي جممع اللغة العربية ، 

،  1سليمان ابن صاحل القرعاوي ، مكتبة الرشد ، ط .القرآن الكرمي ، دراسة وموازنة دوالنظائر يف 
 . 126- 141، ص م1114 - هـ1014
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:  يوسف ﴾ َتْستَـْفِتَيانِ ُقِضَي اأَلْمُر الَِّذي ِفيِه ﴿ :  -تعاىل  -وقال  
01 . 
 . 41:  مرمي ﴾ وََكاَن أَْمراً َمْقِضّياً ﴿ :  -تعاىل  -قال :  ال تابة -ْ
ا َقَضى ُموَسى اأَلَجلَ  ﴿:  -تعاىل  -قال :  اإلَّماح -ز  ﴾ فـََلمَّ

 . 41:  القصص
َا اأَلَجَلنْيِ َقَضْيتُ ﴿ :  -تعاىل  -وقال    . 45:  القصص ﴾ أميَّ
نـَُهْم بِاحلَْقِّ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  ال صق -ح  61:  الزمر ﴾ َوُقِضَي بـَيـْ

. 
:  فصلت ﴾ فَـَقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواتٍ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  الخ ق -ط
14 . 
 ﴾ فـَوََكَزُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيهِ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  القتق - 

 . 11:  القصص
 :  القدر:  الثا ي مط  ال
وقد تسكن  ، مصدر الفعل َقِدَر يْقَدُر قَدرَاً ))  :  غةالقدر في ال -1
 . (1)(( دالُه

 ، والدال ، القاف:  قدر))  : (قدر)يف مادة  رمحه اهلل قال ابن فارس

                                                        

طاهر الزواوي وحممود الطناحي ، املكتبة : النهاية يف غريب احلديث ، البن األثري ، حتقيق ( 1)
 . 0/44،  العلمية ، بريوت
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فالقْدر مبلغ   ؛ وهنايته ، أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنه ، والراء
قَدْرت الشيء و  ، وكذلك القَدرُ  ، َقْدرُه كذا أي مبلغه:  يقال ، كل شيء

 . (1)(( أقِدره وأقُدره من التقدير
ره اهلل  ، واحلكم ، القضاء:  والقَدر حمركة من  -عز وجل-وهو ما يقدِّ

 . وحيكم به من األمور ، القضاء
والَقَدُر كالَقْدر ومجيعها  ، والتفكري يف التسوية أمر ، الرتوية:  والتقدير

 . (2)أقدار:  مجعها
))    -(3)كما يقول أبو هالل العسكري  -تقدير والفرق بني القدر وال

                                                        

 . 0/42ة ، والنهاي 176ياقوتة الصراط ص: انظر ، و  1/64معجم مقاييس اللغة ( 1)
،  4القاموس احمليط ، للفريوزأبادي ، مؤسسة الرسالة ، ط، و  1/74لسان العرب : انظر ( 2)

 . 111، ص هـ1047
 . هو احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي ، املعروف بأيب هالل العسكري( 3)

 عسكر)إىل مدينة  وقد أمجعت الرتاجم املختلفة على ذلك ، كما اتفق الذين ترمجوا له أنه ينسب
 .من أعمال األهواز ( ُمْكَرم

وأبو هالل فارسي األصل ، ومع كثرة مؤلفاته وحسن تصانيفه إال أن املراجع اليت حتدثت عنه مل تذكر 
 .السنة اليت ولد فيها ، وال اليت مات فيها على وجه التحديد واإلمجاع 

:  جه التقريب ، وأما وفاته فمنهم من قالهـ على و 214وبعض الذين ترمجوا له استنتجوا أنه ولد سنة
 .هـ 044هـ ، وهم األكثر ، ومال القفطي إىل أنه عاش حىت بعد سنة 211إنه تويف عام

إىل أسباب لعل جلَّها يعود إىل غلبة شهرة  - مع طول باعه واتساع علمه - ويعزى مخول ذكره
 .، والنسبة ، مما أثر سلباً على التلميذ  أستاذه أيب أمحد العسكري الذي حيمل االسم ذاته ، واسم األب

 .وأليب هالل مؤلفات كثرية يف احلديث ، والتفسري ، والتاريخ ، واللغة ، واألدب 
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 -وال ُيستعمل القدر إال يف أفعال اهلل  ، التقدير ُيستعمل يف أفعال العباد أن
 . (1)(( -عز وجل 

يطلق القدر يف القرآن عدة :  إطمقات القدر في القرآن ال ر م -2
 :  إطالقات منها

  ا َما ابـَْتالُه فـََقَدَر َعَلْيِه َوأَمَّا ِإذَ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  التضييق -ج
 . 16:  الفجر ﴾ رِْزَقهُ 
 ﴾ َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  الت ظيم - 
 . 11:  األنعام
ِإالَّ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  ْالتم ن ، ْالتغ   ، ام تطانة -ج

 . 20:  املائدة ﴾ ْيِهمْ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعلَ 

                                                        

كتاب التلخيص ، ومجهرة األمثال ، واألوائل ، وديوان املعاين ، والصناعتني ، والفروق اللغوية : ومنها 
  .لة واالستئناس بالوحدة ، وغريها من الكتب ، واملعجم يف بقية األشياء ، ورسالة يف العز 

 .ومنها كتاب احلث على طلب العلم ، واالجتهاد يف مجعه   
،  6/245 (ب ت) معجم البلدان لياقوت احلموي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت لبنان: انظر 

الصفدي ، مطبعة  الوايف بالوفيات ، صالح الدين خليل بن أيبكو ،  5/422ومعجم األدباء لياقوت 
، ومقدمة كتاب احلث على طلب العلم واالجتهاد يف مجعه  14/45 ، هـ1212دار صادر ، بريوت ، 

 ، م1156- هـ1046،  1مروان قباين ، املكتب اإلسالمي ، ط.، أليب هالل العسكري ، حتقيق د 
 . 11- 7ص

عبد  ووضع فهارسه مجال  الفروق يف اللغة ، أليب هالل العسكري ، حققه وعلق على حواشيه( 1)
 . 245، ص م4444 - هـ1044،  1الغين مدغمش ، مؤسسة الرسالة ، ط
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 املرسالت ﴾ فـََقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  التدبير -ر
 . أو أردنا وقوعها حبسب تدبرينا ، أي دبَّرنا األمور ، 42: 

    :  -تعاىل  -قال :  جْ الم ان ، جْ الزمان ، َّ د د المقدار - ال
ْرنَا ِفيَها السَّيـْرَ ﴿  َر ِفيَها أَقْـَواتـََها يف َأْربـََعِة ﴿ :  وقال ، 15:  سبأ ﴾ َوَقدَّ َوَقدَّ
  . 14:  فصلت ﴾ أَيَّامٍ 
 ﴾ َفاْلتَـَقى اْلَماُء َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدرَ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  اإلرارة -ْ
 . وأريد وقوعه ، أي دبِّر ، 14:  القمر
ْاإلح اح -ز َنُكْم اْلَمْوتَ حَنُْن َقدَّرْ ﴿ :  -تعاىل-قال :  القضا    ﴾ نَا بـَيـْ

 . 64:  الواقعة
 . وحكمنا ، أي قضينا 
ْالتفْر  في اإل ياز -ح  ِإنَُّه َفكََّر َوَقدَّرَ ﴿ :  -تعاىل  -قال :  التمَق 

 . ليتبني ما يقوله يف القرآن ؛ وتروَّى ، أي متهَّل ، 15:  ملدثرا ﴾
 . 11:  سبأ ﴾ َوَقدِّْر يف السَّْردِ ﴿ :  وقال 

 . كي حتكمه  ؛ وتروَّ يف السرد ، متهلْ  أي
قَـَوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة ﴿ :  -تعاىل  -قال :  الص ف بمقار ر م ي ة -ط

ُروَها تـَْقِديراً  16:  إلنسانا ﴾ َقدَّ
(1) . 

                                                        

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ، للفريوزبادي ، حتقيق األستاذ حممد علي : انظر ( 1)
 =401-0/402 (ب ت) النجار ، املكتبة العلمية بريوت ، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة املكرمة
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ْالقدر:  الثالث ط  الم َّ ر  َما في امصطمحال مقة بين القضا    ،  : 

ْلُ ْالق:  المس لة األ  :  درال مقة بين القضا  
من خالل ما سبق من تعريف القضاء والقدر يف اللغة وبيان إطالقاهتما 

والعالقِة بني املدلول اللغوي  ، يف القرآن يتبني مدى العالقِة بينهما
 . -كما سيأيت-والشرعي 

فمعاين القضاء تؤول إىل  ؛ فكلٌّ ِمن القضاء والقدر يأيت مبعىن اآلخر
 . ك من معاين القضاءوحنو ذل ، وإتقانه ، إحكام الشيء

 واخللق ، واحلكم ، وتعود إىل التقدير ، ومعاين القدر تدور حول ذلك
 . وحنو ذلك ، واحلتم ،

مث بعد ذلك  ، وهلذا سيكون التعريف الشرعي شاماًل للقضاء والقدر
 . يكون احلديث عن الفروق بينهما

ْالقدر في امصطمح ال رني:  المس لة الثا ية  :  القضا  
بعض ممن تطرق لتعريف القضاء والقدر يعرفه ببعض أفراده أو  هناك

 . أو إشارة إىل مراتبه وأركانه ، بعمومه دون تفصيل
 :  يعرف القدر فيقول رمحه اهلل (1)فهذا اجلرجاين

                                                        

،  012- 014، واملفرادت يف غريب القرآن ص 176، وياقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن ص= 
 . 016- 011ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي جملمع اللغة العربية ص

، فيلسوف من كبار ( هـ516- هـ704)هو علي بن حممد بن علي اجلرجاين املعروف بالشريف  (1)
خرج  751ولد يف تاكو قرب اسرتاباد ، ودرس يف شرياز ، وملا دخلها تيمور سنة العلماء بالعربية ، 
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خروج املمكنات من العدم إىل الوجود واحدًا بعد واحد :  القدر )) 
 . مطابقاً للقضاء

 (1)(( فيما ال يزال والقدر ، والقضاء يف األزل
 . احلكم:  القضاء لغة))  : يف تعريف القضاء رمحه اهللوقال 

عبارة عن احلكم الكلي اإلهلي يف أعيان املوجودات :  ْفي امصطمح
 . (3)((( 2)على ما هي عليه من األحوال اجلارية يف األزل إىل األبد

 واستيعاب مجيع ، ولكن ينقصه الشمول ، وهذا التعريف صحيح
 . وهي مراتب القدر األربع ؛ األفراد

 :  وميكن أن يعرف القضاء والقدر بأحد التعريفات التالية
 األبد وجرى به القلم مما هو كائن إىل  ، ما سبق به العلم))  : هو -أ

وما يكون من األشياء قبل أن  ، قدر مقادير اخلالئق -عز وجل -وأنه  ،

                                                        

له حنو        . اجلرجاين إىل مسرقند مث عاد إىل شرياز بعد موت تيمور ، فأقام إىل أن تويف 
 .مخسني مصنفاً ، منها التعريفات ، وشرح مواقف اإلجيي ، وحتقيق الكليات ، وغريها 

 . 164- 1/111كلي األعالم للزر : انظر 

،  م1111- هـ1016لبنان ،  -العلمية بريوت التعريفات ، للجرجاين ، دار الكتب  (1)
 . 170ص

 .هو الشيء الذي ال هناية له : هو الشيء الذي ال بداية له ، واألبد : األزل ( 2)
هو : ، واألبد هو استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية من جانب املاضي : األزل : أو يقال 

  . 7التعريفات للجرجاين ص: انظر . استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية من جانب املستقبل 
 . 177التعريفات للجرجاين ص( 3)
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أهنا ستقع يف أوقات معلومة  -سبحانه وتعاىل-وعلم  ، تقع يف األزل
 فهي تقع على حسب ما قدرها ؛ وعلى صفات خمصوصة -تعاىل-عنده 

))(1) . 
 ، تقدير اهلل للكائنات حسبما سبق به علُمه:  وُعرِّف بأنه -ب

 . (2)واقتضته حكمته
 . وهو تعريف خمتصر لطيف

 -سبحانه  -وعلمه  ، لألشياء يف الِقَدم -تعاىل  -هو تقدير اهلل  -ج
 ، وكتابته لذلك ، أهنا ستقع يف أوقات معلومة وعلى صفات خمصوصة

 (3). وخلقه هلا ، ووقوعها على حسب ما قدرها ، ومشيئته له
 . وأمشلها ، وهذا التعريف من أمجع التعاريف

 :  وميكن أن يعرف القضاء والقدر تعريفاً خمتصراً فيقال -د
 . وخلقه هلا ، ومشيئته ، وكتابته ، هو علم اهلل باألشياء

                                                        

لوامع األنوار البهية ، وسواطع األسرار األثرية ، شرح الدرة : انظر هذا تعريف السفاريين رمحه اهلل ( 1)
قة املرضية ، تأليف العالمة حممد بن أمحد السفاريين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، املضية يف عقيدة الفر 

  . 1/205،  هـ1041،  4مكتبة أسامة ، الرياض ، ط
رسائل يف العقيدة ، دار طيبة ، الرياض هذا تعريف الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل انظر كتابه ( 2)
 . 27، ص هـ1046،  4، ط

القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ، : انظر كتابيه . كتور عبد الرمحن احملمود هذا تعريف الد  (3)
موقف ابن تيمية من و  21، ص م1117 -هـ 1015،  4ومذاهب الناس فيه ، دار الوطن ، ط

  . 2/1214،  م1111 - هـ1016،  4اإلشاعرة ، مكتبة الرشد ، الرياض ط
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ْالقدر:  المس لة الثالثة ق بين القضا    :  ال ْر
 :  ذكر لشيء من ذلك يلي وفيما ، اختلف العلماء يف ذلك على أقوال

 -تعاىل-اخللق كقوله :  وبالقضاء ، التقدير:  املراد بالقدر )) : قيل -1
 . أي خلقهن ، 14:  فصلت ﴾ فَـَقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواتٍ ﴿ : 

ألن  ؛ اء والقدر أمران متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخرفالقض
فمن  ؛ واآلخر مبنزلة البناء وهو القضاء ، أحدمها مبنزلة األساس وهو القدر

 . (1)(( رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه
والقضاء من اهلل أخص من ))  : رمحه اهلل (2)وقال الراغب األصفهاين

والقضاء هو الفصل  ، فالقدر هو التقدير ؛ ل بني التقديرألنه الفص ؛ القدر
 . والقطع

َعدِّ للكيل
ُ
والقضاء مبنزلة  ، وقد ذكر بعض العلماء أن القدر مبنزلة امل

 . (3)(( الكيل

                                                        

الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري : انظر و ،  0/75، والنهاية  1/156لسان العرب ( 1)
 . 245ص

هو أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل األصفهاين أو األصبهاين ، أديب حكيم ، ( 2)
املفردات يف غريب القرآن ، وكتاب الذريعة إىل مكارم الشريعة ، وحماضرات : وصاحب تصانيف منها 

سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب : انظر . هـ 144الغة ، تويف سنة األدباء ، وجامع التفاسري ، وأفانني الب
كشف الظنون ، و  15/44  م ، حتقيق شعيب األرناهوط1156-هـ 1046،  0، مؤسسة الرسالة ، ط

عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى عبد اهلل القسطنطي املعروف حباجي خليفة ، دار الفكر ، 
 . 4/411لي ، واألعالم للزرك 1/26، هـ1044

 . 0/475بصائر ذوي التمييز : انظر ، و  040- 042املفردات ص( 3)
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فالقضاُء هو العلم السابق الذي حكم اهلل به يف  ؛ وقيل العكس -4
 . (1)السابق والقدُر هو وقوع اخللق على وزن األمر املقضي ، األزل

والفرق بني القدر والقضاء هو أن القضاء ))  : رمحه اهللقال اجلرجاين 
والقدر وجودها متفرقة  ، وجود مجيع املوجودات يف اللوح احملفوظ جمتمعة

 . (2)(( يف األعيان بعد حصول شرائطها
 . -كما مر   -وقال مثل ذلك عند تعريفه للقضاء والقدر 

 ؛ فكل واحد منهما مبعىن اآلخر ؛ ء والقدرأنه ال فرق بني القضا -2
ويعرب عن كل واحد منهما   ؛ فإذا أطلق التعريف على أحدمها مشل اآلخر

هذا قدر :  فيقال ، فهما مرتادفان من هذا االعتبار ؛ كما يعرب عن اآلخر
 . (3)هذا قضاء اهلل وقدره:  ويقال ، هذا قضاء اهلل:  ويقال ، اهلل

حبيث يصبح  ؛ أهنما إذا اجتمعا افرتقا -أعلم واهلل  -ولعل األقرب 
 . لكل واحد منهما مدلول حبسب ما سبق يف األقوال السابقة

 . (4)حبيث إذا أفرد أحدمها دخل فيه اآلخر ؛ وإذا افرتقا اجتمعا

                                                        

عمر األشقر ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الكويت ، مكتبة . د القضاء والقدر ،: انظر ( 1)
 . 47، ص هـ1014،  1الفالح للنشر والتوزيع ، ط

 . 170التعريفات ص( 2)
  . 01رمحن احملمود صعبد ال.القضاء والقدر د : انظر ( 3)
 هـ1012،  1بن قاسم ، طالنجدية ، مجع الشيخ عبد الرمحن الدرر السنية يف األجوبة : انظر ( 4)

 . 112- 1/114،  م1114 -
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 . واخلالف فيها ال يرتتب عليه شيء ، وباجلملة فاألمر يسري
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 المء ث الثا ي
 
 

 ، والسنةُ  ، الكتابُ  -م من أركان اإلميان دلَّ على هذا الركن العظي
  . واحلسُّ  ، والعقلُ  ، والفطرةُ  ، واإلمجاعُ 

األدلة من القرآن الكرمي :  األرلة من القرآن ال ر م:  المط   األْ 
 :  على اإلميان بالقضاء والقدر كثرية جداً منها

:  األحزاب ﴾ راً وََكاَن أَْمُر اللَِّه َقَدرًا َمْقُدو ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -1
25 . 

ر أن خيلق خلقاً  -عز وجل  -أن اهلل :  ومعىن هذه اآلية ويأمرهم  ، قدَّ
ره   ، وعقابًا ألهل معصيته ، وجيعل ثوابًا ألهل طاعته ، وينهاهم فلما قدَّ

وخلق اخللق على ذلك  ، فسماه الغيب وأم الكتاب ، كتب ذلك وغيَّبه
وما يصيبهم من األشياء من  ، موأعماهل ، وآجاهلم ، أرزاقهم:  الكتاب

وخلق اخللق  ، وفرغ منه ، فكان أمر اهلل الذي مضى ، الرخاء والشدة
 . (1) عليه قدراً مقدوراً 

 . 01: القمر ﴾ إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -4

                                                        

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، البن جرير الطربي ، دار الفكر ، بريوت تفسري : انظر ( 1)
 . 14/11،  هـ1041

ْالقدر  جرلة اإل مان بالقضا  
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 أي علم مقاديرها ، قدر األشياء -سبحانه  -أن اهلل :  ومعىن اآلية
مث أوجد منها ما سبق يف علمه أنه  ، وأزماهنا قبل إجيادها ، وأحواهلا

فال حيدث حدث يف العامل العلوي  ، يوجده على حنو ما سبق يف علمه
 . (1)وإرادته ، وقدرته -تعاىل  -والسفلي إال وهو صادر عن علمه 

ُه َوَما نـُنـَزِّلُُه ِإالَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخَزائِنُ ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -2
 . 41:  احلجر ﴾ ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ 

وذهب قوم من املفسرين إىل أن املراد به املطر  ، وهذا عام يف كل شيء
 . (2)خاصة
 ﴾ َقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ  ، ِإىَل َقَدٍر َمْعُلومٍ ﴿ :  -تعاىل  -وقوله  -0

 . 42-44:  املرسالت
 . 04: طه ﴾ مُثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى﴿ :  -تعاىل  -قوله  -1
َرُه تـَْقِديراً ﴿ :  -تعاىل-قوله  -6  . 4: الفرقان ﴾ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَـَقدَّ
رَهُ ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -7  . 11:  عبس ﴾ ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدَّ
َر فـََهَدى﴿ :  -تعاىل  -قوله  -5  . 2:  علىاأل ﴾ َوالَِّذي َقدَّ
 . 04: األنفال ﴾ لِيَـْقِضَي اللَُّه أَْمراً َكاَن َمْفُعوالً ﴿ :  -تعاىل-قوله  -1

                                                        

كام القرآن ، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، دار إحياء اجلامع ألح: انظر ( 1)
 . 17/105،  م1166الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ، عام 

- هـ1047،  0زاد املسري يف علم التفسري ، البن اجلوزي ، املكتب اإلسالمي ، ط: انظر ( 2)
 . 0/214،  م1157
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َنا ِإىَل َبيِن إْسرائِيَل يف اْلِكَتاِب ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -14 َوَقَضيـْ
  . 0:  اإلسراء ﴾ لَتُـْفِسُدنَّ يف اأَلْرِض َمرَّتـَنْيِ 

تظافرت األدلة من السنة  لقد:  األرلة من الس ة:  المط   الثا ي
 :  ومنها ، املطهرة على اإلميان بالقضاء والقدر

َّيمن  »:  -عليه السالم  -كما يف حديث جربيل   قال -1
  . (1) « بالقدر ويره ْشره

م  يمن  »:   قال رسول اهلل:  قال  عبد اهللعن جابر بن  -4
 م جن ما جصاب  ْحتُ    ، نءٌد حتُ  يمن بالقدر ويره ْشره من اهلل

 . (2) « ْجن ما جوط ه لم   ن ليصيء  ، لم   ن ليخطئ 
أدركت ناسًا من ))  : قال (3)روى مسلم يف الصحيح عن طاووس -2

عبد     ومسعت :  قال ، كل شيء بقدر:  يقولون  أصحاب رسول اهلل
أو الكيس  ، كل شيء بقدر حىت العجز والكْيس:  بن عمر يقول اهلل

                                                        

 ( . 5) رواه مسلم (1)
ميمون ،  وهذا حديث ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن: )) وقال ( 4100)مذي رواه الرت  (2)

، وصححه األلباين يف صحيح (( وعبد اهلل بن ميمون منكر احلديث ، ولكن احلديث له شواهد تؤيده 
 ( .4021)، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة ( 1742)سنن الرتمذي 

 اليمن أبو عبد الرمحن الفارسي مث اليمين اجلندي ، هو طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عامل (3)
والزم  - رضي اهلل عنهم -هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس  احلافظ ، مسع من زيد بن ثابت وعائشة وأيب

ابن عباس مدة ، وهو معدود يف كرباء أصحابه ، روى عنه عطاء وجماهد ومجاعة من أقرانه ، تويف سنة 
 . 01- 1/25م النبالء سري أعال: انظر . هـ 146
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  . (1)(( والعجز
 ان   ا  ْإن جصاب  شي  فم َّقق ل  ج ي ف  ل »:   قال -0
ْما شا  ف ق:  ْل ن قق ، ْ  ا ري اهلل     . (2) « ق د 

أدلة كثرية من الكتاب والسنة زيادًة  بحثهذا وسيمر بنا يف ثنايا ال
  . على ما مضى

فقد أمجع املسلمون على وجوب اإلميان :  اإلجماع:  المط   الثالث
وقد تظاهرت ))  : رمحه اهلل (3)قال النووي ، خريه وشره من اهلل بالقدر

احلل     وأهل  ، وإمجاع الصحابة ، والسنة ، الكتاباألدلة القطعيات من 
 (( - وتعاىل    سبحانه  - على إثبات قدر اهلل - والعقد من السلف واخللف

                                                        

 ، 4/571( ب ت) دار احلديث ، حممد عبد الباقي، ورواه مالك يف املوطأ ، ( 4611)مسلم  (1)
 ( .1512) 5/114أمحد شاكر : ورواه أمحد يف املسند ، حتقيق 

 ( . 4660)رواه مسلم ( 2)
 يي العامل حميهو الشيخ اإلمام حيىي بن شرف بن حسن بن حسني بن حزام احلازم: النووي ( 3)

، وتويف  هـ621 الدين أبو زكريا النووي مث الدمشقي الشافعي شيخ املذهب وكبري الفقهاء يف زمانه ولد سنة
هـ ، كان ال يضيع شيئًا من أوقاته ، وكان يقرأ يف كل يوم اثين عشر درسًا على املشايخ ، مث 676سنة 

ومنها ما مل يكمله ، فمما أكمله شرح مسلم ،  اعتىن بالتصنيف ، فجمع شيئًا كثريًا ، منها ما أكمله
(( املهذب )) والروضة ، واملنهاج ، ورياض الصاحلني ، واألذكار ، وهتذيب األمساء واللغات ، ومما مل يتمه 

كما يقول ابن كثري رمحه   - الذي مساه اجملموع ، وصل فيه إىل باب الربا ، فأبدع وأجاد وأحسن االنتقاد
البداية والنهاية البن كثري ، حتقيق أمحد : انظر و . زاهداً أماراً باملعروف هنَّاءاً عن املنكر  كان صواماً   - اهلل

هـ ، حتقيق 1047،  2هـ ، وط دار الكتب العلمية ، ط1010عبد الوهاب فتيح ، دار زمزم ، الرياض 
 . 12/410،  أمحد أبو ملحم وزمالئه
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(1) .  

األمور كلها  ومذهب السلف قاطبة أن))  : رمحه اهلل (2)وقال ابن حجر
  . (3) (( -تعاىل  -بتقدير اهلل 

عز  -اهلل صاف تفالفطرة تدل على ا:  رملة ال طرة:  المط   الرابف
 . واملشيئة ، واخللق ، والعلم ، بالقدرة -وجل

ومل يقع اخلطأ يف  ، الشواذُّ من املشركني من األمم والقدر مل ينكره إال
 -وهلذا قال  ؛ ه على الوجه الصحيحموإمنا وقع يف فه ، نفي القدر وإنكاره

َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا ﴿ :  عن املشركني - هسبحان
105:  األنعام ﴾ َوال آبَاُهنَا

(4) .  
سبحانه -مث بنيَّ  ، لكنهم احتجوا هبا على الشرك ، فهم أثبتوا املشيئة هلل

 َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهمْ ﴿  :  فقال ، بلهمأن هذا هو شأُن من كان ق

                                                        

 .  1/111شرح صحيح مسلم للنووي ( 1)
هـ ، له املصنفات البارعة 541حلافظ العالمة أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، تويف سنة هو ا (2)

شذرات الذهب : انظر . أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ولسان امليزان ، والتقريب ، وغريها 
دار املعرفة البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ، للشوكاين ، ، و  7/471البن العماد احلنبلي 
 . 1/75،  للطباعة والنشر بريوت

،  1فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقالين ، مكتبة ابن تيمية ، ط( 3)
 125- 2/120شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي : انظر و  11/457،  هـ1047

موع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع جمحيث نقل اإلمجاع على ذلك عن مجع غفري من السلف ، و 
 .  011، 014، 5/001،  وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد

 . 1/71جامع البيان البن جرير : انظر ( 4)
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 . 105:  األنعام ﴾

ومل يكن هناك من  ، وكانت العرب يف اجلاهلية تعرف القدر وال تنكره
  . يرى أن األمر مستأنف

وكما يف قول  ، وهذا ما جنده مبثوثًا يف أشعارهم كما مر يف املقدمة
 :  عنرتة

 ة مَربالالالالالالي الالالالالالا نءالالالالالالقي ج الالالالالالن مالالالالالالن الم يالالالالالال
 

 (1)إن  الالالالان ربالالالالي فالالالالي السالالالالما  قضالالالالا ا 
 :  وكما يف قول طرفة بن العبد 

 ف الالال  شالالالا  ربالالالي   الالالل قالالاليس  بالالالن والالالالد  
 

 (2)ْلالالالال  شالالالالا  ربالالالالي   الالالالل نمالالالالْر بالالالالن مرثالالالالد 
 :  (3)وقول سويد بن أيب كاهل 

ْال مالالالالالالالالالالالالد لالالالالالالالالالالالال    تالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالرحمني 
 

ْالضفالالالالالالالال  ف    الالالالالالالال  ة  األوالالالالالالالالمق  في الالالالالالالالا    
(4) 

 

                                                        

 .  70ص ، هـ1215ديوان عنرتة ، دار بريوت للطباعة والنشر ، ( 1)
 .  111شرح املعلقات العشر ، للزوزين ، ص (2)
ة بن يشكر ارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن ذبيان بن كنانهو سويد بن ح( 3)

بن وائل بن قاسط ، شاعر مقدم خمضرم ، عاش يف اجلاهلية دهرًا ، وُعمِّر يف اإلسالم عُمراً ابن بكر 
بن  اهـ ، قرنه أبو عبيد بطرفة بن العبد ، واحلارث بن ِحلِّزة ، وعمرو 64طوياًل ، عاش إىل ما بعد سنة 

املفضليات ، للمفضل ، و  471- 474الشعر والشعراء البن قتيبة ص: انظر . لثوم ، وكان أبوه شاعراً ك
،  6بن حممد الضيب ، حتقيق أمحد حممد شاكر ، وعبد السالم هارون ، دار املعارف ، القاهرة ، ط

 . 114ص
 .  117املفضليات للمفضل الضيب ص (4)
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 :  (1)وقول املثـَقِّب العبدي
  ق الالالالالالالالالالالالالالالالل إن شالالالالالالالالالالالالالالالالا  اإللالالالالالالالالالالالالالالالال  ب  الالالالالالالالالالالالالالالال ف 
 

ْقصالالالالالالالالالالالالالالاليدي ا  الالالالالالالالالالالالالالي ءال  يغ ي ججمري الالالالالالالالالالالالالالا    (2) 
 :  وقول زهري 

 فالالالالالالالالم َّ الالالالالالالالالتمن اهلل مالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي     الالالالالالالالال م
 

الالالالالالالالالالالالت م  اهللي  ال     الالالالالالالالالالالالالم    ْمَمالالالالالالالالالالالالا  ي    ليخ الالالالالالالالالالالالُ 
  اليالالالالالالالالي وفر  فال يي   الالالالالالالالف  فالالالالالالالالي  تالالالالالالالالا  فال ييالالالالالالالالدفو ر   

 

ق م    ليالالالالالالال ح ال سالالالالالالالا  جْ  الي  يفالالالالالالالق  فال ياليالالالالالالال ال 
(3) 

كما يف قول هانئ بن مسعود   ، يف خطبهم -أيضًا  -كما جند ذلك  
إنَّ احلذر ال يُنجي ))  : يف خطبته املشهورة يف يوم ذي قار (4)الشيباين

  . (5) (( من القدر

                                                        

وائلة بن عدي بن عوف بن دهن بن عذرة بن منبه بن نكرة  هو عائذ اهلل بن حصن بن ثعلبة بن (1)
ابن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، شاعر 

ثقب لقوله يف قصيدة له 
ُ
 : فحل قدمي جاهلي ، مسِّي امل

 وثقَّنب الوصاوص للعيون      ظهرن بكلة وسدلن رقماً 
 . 101املفضليات حتقيق وشرح أمحد شاكر وعبد السالم هارون ص: انظر . اقع الرب : والوصاوص 

 .  111املفضليات ص (2)
 .  41شرح ديوان زهري بن أيب سلمى ، ص (3)

هو هانئ بن مسعود بن عمرو الشيباين ، من سادات العرب ، وأبطاهلم يف اجلاهلية ، وهو الذي  (4)
، وهو أول يوم انتصفت فيه العرب ( يوم ذي قار)وضبة والرباب  هاج القتال بني بين بكر وبني بين متيم

 . 12- 1/14األعالم : انظر . من العجم ، وللشعراء قصائد كثرية يف وصف هذا اليوم 

مجهرة ، و  1/171( ب ت) األمايل ، أليب الفداء علي القايل ، منشورات املكتب اإلسالمي (5)
تاريخ و  1/27،  م1164 - هـ1251،  4ليب ، طخطب العرب ألمحد زكي صفوت ، البايب احل

 .  22ص( ب ت) األدب العريب ، أمحد حسن الزيات ، دار الثقافة العربية ، بريوت ، لبنان
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كما صرح بذلك أحد كبار علماء   ، ومل يقل أحد منهم بنفيه إطالقاً 
ال ))  : بقوله رمحه اهلل (1)وهو أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب ، العربية

:  يقع يف قلوب العرب القول بالقدر؟ قال:  قيل له ، قدرياً  أعلم عربياً 
ما يف العرب إال مثبت القدر خريه وشره أهل اجلاهلية  ، معاذ اهلل
 :  مث أنشد ، وكالمهم كثري بنيِّ  ، واإلسالم
 المقالالالالالالالالار ر ن الالالالالالالالُ  الالالالالالالالرز اإلبالالالالالالالالر  َّيالالالالالالالالر 

 
 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا َّ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالال  اإلبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة إم بقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدر 

 :  وأنشد المرئ القيس:  قال 
  . (2) (( ن الشقاء على األشقني مكتوبإ          
 :  وقال لبيد

 إن َّقالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ى ربِّ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالق
 

ْنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق     ْبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالإ ن اهلل ر ثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 
 جحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اهلل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدف لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

 
 بيد الالالالالالالالالالالالالال  الخيالالالالالالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالا  ف الالالالالالالالالالالالالالق 

 مالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالداه  الالالالالالالالالالءق  الخيالالالالالالالالالالر ا تالالالالالالالالالالدى 
 

ْمالالالالالالالالالالن شالالالالالالالالالالا  ج الالالالالالالالالالق   الالالالالالالالالالانم  الءالالالالالالالالالالا  
(3) 

 

                                                        
هو أبو العباس أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين بالوالء املشهور بثعلب ، إمام الكوفيني يف ( 1)

الفصيح : اللهجة ، وكان ثقة حجة ، له مصنفات منها  اللغة والنحو ، كان مشهورًا باحلفظ وصدق
 . 1/647األعالم للزركلي : انظر . هـ 411املعروف بفصيح ثعلب ، ومعاين القرآن ، تويف سنة 

- 0/740: انظر ، و  2/125شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، لاللكائي ، : انظر  (2)
 . من الكتاب نفسه  741
شعر لبيد بن ربيعة : انظر ، و  0/741د أهل السنة واجلماعة ، لاللكائي ، شرح أصول اعتقا( 3)

 .  11، ص هـ1216زكريا عبد الرمحن صيام ، مطابع دار الشعب بالقاهرة ، . د بني جاهليته وإسالمه ،
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 :  (1)وقال كعب بن سعد الغنوي
 تالالالالالالالالالالالالالاليجلالالالالالالالالالالالالالالم َّ  مالالالالالالالالالالالالالالي جم  راوالالالالالالالالالالالالالالي م ي

 
ْم  الالالالالالالالالالالد ي ال فالالالالالالالالالالالاة رحي الالالالالالالالالالالي   ق الالالالالالالالالالال ر  

 مالالالالالالف القالالالالالالدر  الم قالالالالالال    حتالالالالالالُ  صالالالالالالاليء ي 
 

مالالالالامي لالالالال  آنف الالالالال  س   يالالالالري نيالالالال      ح 
(2) 

أما داللة العقل فهي أن العقل :  رملة ال قق:  المط   الخامس 
وال  ، ومالكه ، ومدبره ، الصحيح يقطع بأن اهلل هو خالق هذا الكون

واالرتباط  ، والتناسق املتآلف ، لبديعميكن أن يوجد على هذا النظام ا
إذ املوجود صدفة ليس له  ؛ امللتحم بني األسباب واملسببات هكذا صدفة

 ؟ فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره ، نظام يف أصل وجوده
فإذا تقرر عقاًل أن اهلل هو اخلالق لزم أال يقع شيء يف ملكه إال ما قد 

ره   . (3)شاءه وقدَّ
اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع ﴿ :  -تعاىل  -لى هذا التقرير قوله ومما يدل ع

نـَُهنَّ لِتَـْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ  مَسَاَواٍت َوِمْن اأَلْرِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنـَزَُّل اأَلْمُر بـَيـْ

                                                        

كعب األمثال ؛ : هو كعب بن سعد بن عمر بن عقبة بن عوف بن رفاعة الغنوي ، يُقال له  (1)
األصمعيات ، : : انظر . إنه شاعر إسالمي ، والظاهر أنه تابعي : عره من األمثال ، قيل لكثرة ما يف ش

هارون    أمحد حممد شاكر ، وعبد السالم حممد: أليب سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك ، حتقيق 
 . 72، ص 1، بريوت ، لبنان ، ط

 .  70األصمعيات ، لألصمعي عبد امللك بن قريب ص( 2)

الرياض الناضرة ، واحلدائق الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة ، تأليف الشيخ عبد  : انظر (3)
أشرف بن عبد املقصود بن عبد : الرمحن بن سعدي ، مؤسسة قرطبة ، صححه واعتىن به وعلق عليه 

 . 11 - 11، ورسائل يف العقيدة للشيخ حممد بن عثيمني ص 110، ص الرحيم
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  . 14:  الطالق ﴾ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً 

 بل هي مما يتفق معه متام االتفاق ، مث إن تفاصيل القدر ال ينكرها العقل
  . كما سيمر بنا قريباً   ،

ونقرأ أن  ، ونسمع ، فنحن نشاهد:  رملة ال س:  المط   السارس
وسيمر شيء من ذلك عند  ، الناس تستقيم أمورهم باإلميان بالقضاء والقدر

فاملؤمنون به على الوجه الصحيح هم  ، احلديث عن مثرات اإلميان بالقدر
  . وأعقلهم ، وأكملهم ، وأكرمهم ، وأشجعهم ، وأصربهم ، أسعد الناس

  . ولو مل يكن اإلميان بالقدر حقاً ملا حصل هلم ذلك
رضي اهلل -كما قال ابن عباس   (1)(( هو نظام التوحيد))  مث إن القدر

ياة الناس استقامة حقيقية فال تستقيم ح ، والتوحيد هو نظام احلياة -عنهما
  . والتوحيد ال يستقيم إال باإلميان بالقضاء والقدر ، إال بالتوحيد

-من أمور الغيب املستقبلية اليت وقعت   مث إن فيما أخربنا اهلل ورسوله
واضحًا على أن اإلميان بالقدر حق  ادلياًل حسي   -كما جاء يف اخلرب

 . (2)وصدق

                                                        

،  1، حتقيق عمرو عبد املنعم سليم ، دار ابن حزم ، ط الفريايب يف كتاب القدر أخرجه (1)
 . 2/112، وانظر جمموع الفتاوى  164- 111، ص م4444 - هـ1041

 . 72- 74عبد الرزاق البدر ص. د انظر الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجهوده يف العقيدة (2)
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 المء ث الثالث
 

 

 :  مراَّ  القدر:  األْ  ط  الم
وهي  ، اإلميان بالقدر يقوم على أربعة أركان ُتسمى مراتب القدرأوأركانه

فبعضها  ؛ وال يتم اإلميان به إال بتحقيقها كلها ، املدخل لفهم باب القدر
ومن انتقص  ، فمن أقر هبا مجيعًا اكتمل إميانه بالقدر ، مرتبط ببعض

 :  وهذه األركان هي ، ه بالقدرواحداً منها أو أكثر اختل إميان
  . الكتابة-4               . العلم-1
  . اخللق-0              . املشيئة-2

 :  وقد نظمها بعضهم بقوله
 ن   الالالالالالالالالالالالالٌم   تابالالالالالالالالالالالالالةي م م الالالالالالالالالالالالالا م الالالالالالالالالالالالاليئ تي ي 

 
َّ الالالالالالالالالالال  ني    ْو   قيالالالالالالالالالالال ي ْ الالالالالالالالالالال  إ يالالالالالالالالالالالاٌر 

ْلُ   وهو اإلميان بأن اهلل عامل بكل شيء مجلة:  ال  م:  المرَّءة األ
أو بأفعال  ، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله ، وأبداً  ، أزالً  ، وتفصيالً 

وما مل يكن لو كان كيف  ، وما سيكون ، فعلمه حميط مبا كان ؛ عباده
  . يكون

وال يعزب عن علمه  ، واملستحيل ، واملمكن ، واملعدوم ، ويعلم املوجود
  . وال يف األرض السمواتمثقال ذرة يف 

 ، وآجاهلم ، فعلم أرزاقهم ، مجيع خلقه قبل أن خيلقهم وقد َعِلمَ 

ْجقسام  مراَّ  القدر  ، 
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وأهل  ، وأهل اجلنة ، وسكناهتم ، ومجيع حركاهتم ، وأعماهلم ، وأقواهلم
  . النار

اتفق عليها الرسل من أوهلم إىل  -وهي العلم السابق  -وهذه املرتبة 
 ، ومن تبعهم من هذه األمة ، واتفق عليها مجيع الصحابة ، آخرهم

  . (1)-القدرية الغالة -فهم جموُس هذه األمة وخال
واألدلة على هذه املرتبة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة كثرية جداً 

 :  منها
 . 7:  طه ﴾ َفِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى﴿ :  -تعاىل -قال  -1

السر ما حدث بني العبد ))  : -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس 
وأخفى منه ما أضمره العبد يف نفسه مما مل حيدِّث به  ، اءوغريه يف خف

 . (2)(( غريه
وال  ، وأخفى منه ما مل َيُكنْ  ، السر ما أضمره العبد يف نفسه:  وقيل

 . (3)أضمره ألحد
ُهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعامِلُ اْلَغْيِب ﴿ :  -عزَّ وجل  -قوله  -4

 . 44:  شراحل ﴾ َوالشََّهاَدةِ 
                                                        

 .  61انظر شفاء العليل ص (1)

ن ، أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص ، ضبط نصه عبد السالم حممد علي أحكام القرآ (2)
 . 2/457،  شاهني ، منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بريوت

 . 2/457انظر أحكام القرآن للجصاص . قال هبذا القول سعيد بن جبري وقتادة  (3)
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عامل السر :  وقيل ، أي عامل ما غاب من اإلحساس وما حضر
 . اآلخرة والدنيا:  وقيل ، ما كان وما يكون:  وقيل ، والعالنية

 . (1)لكونه متقدماً وجوداً  ؛ وقدم الغيب على الشهادة
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف ﴿ :  - عز وجل -قوله  -2

َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح األَ  ْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ   . 24: البقرة ﴾ حِبَْمِدَك َونـَُقدِّ

 . (2)إنه علم من إبليس املعصية وخلقه هلا:  قيل
كون من تلك اخلليقة أنبياء ورسل وقوم كان علمه أنه سي:  وقيل

 . صاحلون وساكنو اجلنة
أَفـََرأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -0
 . 42:  اجلاثية ﴾ ِعْلمٍ 

علم ما يكون قبل أن ))  : -رضي اهلل عنهما  - قال ابن عباس
 . خيلقه

 . لى علم قد سبق عندهع:  -أيضاً  -وقال 
                                                        

الدراية يف علم التفسري ، لإلمام حممد بن علي الشوكاين فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و انظر  (1)
،  1، عامل الكتب ، وطبعة دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، حتقيق عبد الرزاق املهدي ، ط

 . 1/411،  م1111 - هـ1044
ري انظر زاد املس. هذا القول لقتادة بن دعامة السدوسي  (2)انظر زا. هذا القول جملاهد بن جرب  (2)

 . 61، وشفاء العليل ص 1/64د املسري البن اجلوزي . 61، شفاء العليل ص 1/64البن اجلوزي 
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 . (1)(( يريد األمر الذي سبق له يف أم الكتاب:  -أيضاً  -وقال 
 . 45:  األنعام ﴾ َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنهُ ﴿ :  -تعاىل-قوله  -1

   فهذا إضالل ناشئ عن علم اهلل السابق يف عبده أنه ال يصلح 
فاهلل أعلم حيث يضع  ؛ قابل له وأن حمله غري ، وال يليق به ، للهدى

 . (2)هداه وتوفيقه كما هو أعلم حيث جيعل رسالته
 :  ْم َا ، ْاآل ات في   ا الم  ُ  ثيرة جدا  

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما  ﴿:  -تعاىل  -قوله 
َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها َوال َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأَلْرِض  يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمنْ 

 . 11:  األنعام ﴾ َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
:  التوبة ﴾ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً ﴿ :  -تعاىل-وقوله 

07 . 
ُه ِفيِهْم َخرْياً أَلمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتـََولَّوا َوَلْو َعِلَم اللَّ ﴿ :  -تعاىل-وقوله 

 . 24:  األنفال ﴾ َوُهْم ُمْعِرُضونَ 
 :  ْجما من الس ة فمن  ل  ما   ي

:  قال -رضي اهلل عنهما-البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  روى -1
 « نام يناهلل جن م بما  ا  ا  »:  فقال ، عن أوالد املشركني  ُسئل النيب

                                                        

 . 64انظر شفاء العليل ص( 1)

 . 61انظر شفاء العليل ص( 2)
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(1) . 

معىن :  (2)قال ابن قتيبة))  : يف شرح احلديث رمحه اهللقال ابن حجر 
فال حتكموا عليهم  ؛ أي لو أبقاهم:  « اهلل أعلم مبا كانوا عاملني »:  قوله

 ، وال يرجعون فيعملون ، أي علم أهنم ال يعملون شيئاً :  وقال غريه ، بشيء
 َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا﴿ :  ون مثل قولهأو َأْخبَـَر بعلم شيء لو وجد كيف يك

﴾(3) . 
ْقد ني م م زلَا من الي ة  »:   قال -4 ما م  م من   س إم 
  . (4) « ْال ار

وهي اإلميان بأن اهلل كتب ما سبق به علمه :  ال تابة:  المرَّءة الثا ية
 . من مقادير اخلالئق إىل يوم القيامة يف اللوح احملفوظ

أن  ومجيع أهل السنة واحلديث على ، والتابعون ، بةوقد أمجع الصحا
اليت هي اللوح  ، (5)كل كائن إىل يوم القيامة فهو مكتوب يف أم الكتاب

                                                        

 ( . 6117)البخاري ( 1)
هو أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، خطيب أهل السنة ، من أئمة العلم واألدب ( 2)
، ومن  هـ476سنة  من املصنفني املكثرين ، ويل قضاء الدينور مدة ، فُنسب إليها ، وتويف ببغداد، و 

تأويل خمتلف احلديث ، وتأويل مشكل القرآن ، وأدب الكاتب ، والشعر والشعراء ، وعيون : كتبه 
 . 0/127، واألعالم  1/411انظر وفيات األعيان . األخبار ، واملعارف 

 . 2/407فتح الباري  (3)
 ( . 4607)أخرجه مسلم  (4)
 .  51انظر شفاء العليل ص( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 71
  . والكتاب املبني ، واإلمام املبني ، والذكر ، احملفوظ

ْالس ة م َا  :  ْاألرلة ن ُ   ه المرَّءة  ثيرة من ال تا  
ْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يف السََّماِء َواأَلْرِض َأملَْ تـَْعلَ ﴿ :  -تعاىل  -قال  -1

 . 74:  احلج ﴾ ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريٌ 
مث  ، وأثبته عنده كان يف علمه قبل أن يكتبه -عز وجل  -فما كتبه اهلل 

 . (1)-عز وجل-مث ُوِجَد كما كتبه  ، كتبه كما يف علمه
َناُه يف ِإَماٍم ُمِبنيٍ ﴿ :  -تعاىل-ه قول -4 :  يس ﴾ وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ
14 . 

 . أي من األعمال والنيات وغريها ﴾ وَُكلَّ َشْيءٍ ﴿  : قوله
َناُه يف ِإَماٍم ُمِبنيٍ  ﴿  وإليه مرجع  ، أي يف كتاب هو أم الكتاب ﴾ أْحَصيـْ

 . (2)وهو اللوح احملفوظ ، الكتب اليت تكون بأيدي املالئكة
 . 11:  التوبة ﴾ ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا﴿ :  قوله -2

 . (3)وأجراه يف اللوح احملفوظ ، أي ما قدره اهلل
       :  دعاءه -عليه السالم  -عن موسى  -سبحانه  -قال  -0

نـَْيا َحَسَنةً ﴿   . 116:  األعراف ﴾ َواْكُتْب لََنا يف َهِذِه الدُّ

                                                        

 . 70انظر شفاء العليل ص( 1)

 - تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان - ، وتفسري السعدي 56انظر شفاء العليل ص (2)
6/227 . 

 . 2/406انظر تفسري السعدي  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 73

 . (1)وعمل صاحل ، ورزق واسع ، أي من علم نافع
 - عليه الصالة والسالم -عن حماجة موسى  - تعاىل –وقال  -1

قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ يف ِكَتاٍب  ، قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اأُلوىَل ﴿ :  لفرعون
 . 14-11:  طه ﴾ ال َيِضلُّ َريبِّ َوال يَنَسى

وهو اللوح  ، وكتبه يف كتابه ، م من خري وشرأي قد أحصى أعماهل
وال ينسى  ، فال يضل عن شيء منها ؛ وأحاط به علمًا وُخرْباً  ، احملفوظ

 . (2)ما علمه منها
َنا يف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ ﴿ :  -عز وجل  -وقال  -6 َوَلَقْد َكَتبـْ

 . 141:  األنبياء ﴾ اأَلْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدي الصَّاحلُِونَ 
 الكتب املنزلة كالتوراة وحنوها:  واملراد ، أي كتبنا يف الكتاب املزبور

أي كتبناه يف الكتب املنزلة بعدما كتبنا يف الكتاب  (( من بعد الذكر)) 
وأم الكتاب الذي توافقه مجيع التقادير  ، وهو اللوح احملفوظ ، السابق

 . (3)املتأخرة عنه
َلْوال ِكَتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما ﴿ :  -تعاىل  -وقال  -7

                                                        

 . 2/15، وتفسري السعدي  4/246انظر فتح القدير ( 1)
 . 1/162انظر تفسري السعدي ( 2)
،  1الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي ، دار الفكر ، ط، و  50انظر شفاء العليل ص( 3)

- 0/611،  م4444-هـ 1041،  1هـ ، وطبعة دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط1042
 . 467- 1/466، وتفسري السعدي  612
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 . 65:  األنفال ﴾ َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
وأن اهلل قد رفع  ، أي سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم

ملسكم فيما أخذُت عذاب  ))العذاب  -أيتها األمة  -عنكم 
 . (1)(( عظيم

 :    يْجما الس ة فمن  ل  ما 
رضي  -بن عمرو بن العاص  عبد اهللروى مسلم يف صحيحه عن  -1

 ت  اهلل مقار ر  »:  يقول  مسعت رسول اهلل:  قال -اهلل عنهما 
:  قا  ، ْاألرض بخمسين جلف   ة السم اتالخمئق قءق جن  خ ق 

  . (2) « ْنرش  ن ُ الما 
ديد وقت الكتابة يف املراد حت:  قال العلماء )):  رمحه اهللقال النووي 

 . (( فإن ذلك أزيل ال أول له ؛ اللوح احملفوظ أو غريه ال أصل التقدير
واألرض واهلل  السمواتأي قبل خلق :  (( وعرشه على املاء))  : وقوله

 . (3)(( أعلم
ْقد  »:   قال النيب -4 ما م  م من جحد ما من   س م    ة إم 

ْقد  تءل شقية جْ  ،  ت  اهلل م ا َا من الي ة جْ ال ار     إم 

                                                        

 . 111- 4/114انظر تفسري السعدي  (1)
 ( . 4612)مسلم ( 2)
 . 16/442صحيح مسلم بشرح النووي  (3)
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  . (1) «   يدة
 وهذه املرتبة تقتضي اإلميان مبشيئة اهلل :  الم يئة:  المرَّءة الثالثة

وأنه ال  ، وما مل يشأ مل يكن ، فما شاء كان ، وقدرته الشاملة ، النافذة
  . وال إضالل إال مبشيئته ، وال هداية ، وال سكون ، حركة
 ، عليها إمجاع الرسل من أوهلم إىل آخرهم وهذه املرتبة قد دل))  

 ، والفطرة اليت فطر اهلل عليها خلقه ، ومجيع الكتب املنزلة من عند اهلل
  . (2) (( وأدلة العقل والبيان

 ، والنصوص الدالة على هذا األصل كثرية جدًا من الكتاب والسنة
 :  منها
:  القصص ﴾ ُء َوخَيَْتارُ َورَبَُّك خَيُْلُق َما َيَشا﴿ :  -تعاىل  -قوله  -1
65 . 

 ، لسائر املخلوقات -تعاىل  -يف هذه اآلية دليل على عموم خلقه 
باختيار من خيتاره  -عز وجل  -وانفراده  ، ونفوذ مشيئته جبميع الربيات

وأن أحداً ليس  ، واألماكن ، واألزمان ، واألوامر ، وخيتصه من األشخاص
 . (3)له من األمر واالختيار شيء

                                                        

 ( . 4607)ومسلم ( 7114و  6417و  0106و  0101و  1264)رواه البخاري  (1)

 .  14شفاء العليل ص (2)

 . 6/14، وتفسري السعدي  66انظر شفاء العليل ص( 3)
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 ﴾ َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿ : -تعاىل -قوله  -4
 . 41:  التكوير
ِإالَّ َأْن  ، َوال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ َفاِعٌل َذِلَك َغداً ﴿ :  -تعاىل-قوله  -2

 . 40-42:  الكهف ﴾ َيَشاَء اللَّهُ 
َنا نـَزَّْلَنا ِإلَْيِهْم اْلَمالِئَكَة وََكلََّمُهْم اْلَمْوَتى َوَلْو أَنَـّ ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -0

 ﴾ اهلل    َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُباًل َما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإالَّ َأْن َيَشاءَ 
 . 111:  األنعام
َعَلى  َمْن َيَشْأ اللَُّه ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ جَيَْعْلهُ ﴿ :  -تعاىل  -قوله  -1

 . 21:  األنعام ﴾ ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 :  ْمن األرلة من الس ة ما   ي

إن ق    ب ي آرح   َا بين إصء ين من جصابف  »:   قال -1
ْاحد  يص رِّف  حيث   ا الرحمن   . (1) «  ق   
إذا جاءه   كان رسول اهلل:  قال  وعن أيب موسى األشعري -4

ْا »:  قال - أو طلبت إليه حاجة ، السائل ْ قضي اهلل  ، اش   ا َّيجر
 . (2) « ن ُ لسان  ءي  ما شا 

 سيكون وما  ، وقدرته الشاملة جيتمعان فيما كان ، ومشيئة اهلل النافذة

                                                        

 .  (4611)رواه مسلم ( 1)
 (4647)ومسلم ، ( 7076)رواه البخاري  (2)
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فما شاء اهلل كونه فهو كائن  ، وال هو كائن ، ويفرتقان فيما مل يكن ،

ال  ، يئته لهلعدم مش ؛ وما مل يشأ كونه فإنه ال يكون ، بقدرته ال حمالة
 . لعدم قدرته عليه

 يُرِيدُ    َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما ﴿ :  -تعاىل  -قال 
 . 412:  البقرة ﴾

ومثله  ، ولكن لعدم مشيئته ذلك ، فعدم اقتتاهلم ليس لعدم قدرة اهلل
 ، 21:  األنعام ﴾ ْم َعَلى اهْلَُدىَوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََمَعهُ ﴿ :  -تعاىل-له قو 

َوَلْو َشاَء ﴿ :  وقوله ، 147:  األنعام ﴾ َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَُكوا﴿ :  وقوله
يعاً  11:  يونس ﴾ َربَُّك آلَمَن َمْن يف اأَلْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

(1) .  
وهذه املرتبة تقتضي اإلميان بأن مجيع :  الخ ق:  المرَّءة الراب ة

وبأن كل من سوى اهلل  ، وحركاهتا ، وصفاهتا ، لكائنات خملوقة هلل بذواهتاا
  . كائن بعد أن مل يكن  ، خملوق ُمْوَجٌد من العدم

عليهم -وأمجع عليها الرسل  ، وهذه املرتبة دلت عليها الكتب السماوية

                                                        

مكتبة : حممد رشاد سامل ، الناشر . د الصفدية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيقانظر كتاب ( 1)
عنوان اجملد يف ، و  140- 17، وشفاء العليل ص 4/141،  هـ1046،  4ابن تيمية ، القاهرة ، ط

فتاوى الشيخ حممد بن و ،  4/44( ب ت) تاريخ جند ، للعالمة عثمان بن بشر ، مكتبة الرياض احلديثة
،  هـ1211، مطبعة احلكومة مبكة املكرمة ،  1إبراهيم ، مجع وترتيب الشيخ حممد ابن قاسم ، ط

،  4بكر بن عبد اهلل أبو زيد ، دار ابن اجلوزي ، ط. د معجم املناهي اللفظية ، للشيخ، و  1/447
 . 421، ص هـ1014
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 ، (1)والعقول السليمة ، واتفقت عليها الفطر القومية -الصالة والسالم
 :  على هذه املرتبة ال تكاد حتصرمنها واألدلة
 . 64:  الزمر ﴾ اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿ :  -تعاىل-قوله  -1
َواأَلْرَض  احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ ﴿ :  -تعاىل-قوله  -4

 . 1:  األنعام ﴾ َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ 
َلَق اْلَمْوَت َواحلََْياَة لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن الَِّذي خَ ﴿ :  -تعاىل-قوله  -2
 . 4:  امللك ﴾ َعَمالً 
يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ﴿ :  -تعاىل-قوله  -0

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنسَ  :  النساء ﴾ اءً نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ
1 . 

َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر  ﴿ :  -تعاىل -قوله  -1
 . 22:  األنبياء ﴾ ُكلٌّ يف فَـَلٍك َيْسَبُحونَ 

َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـُْر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم ِمْن السََّماِء ﴿ :  - سبحانه -قال  -6
 . 2:  رفاط ﴾ َواأَلْرضِ 

 :  ْمن األرلة من الس ة ما   ي
قال :  قال  أخرج البخاري يف خلق أفعال العباد عن حذيفة -1

                                                        

 .  145انظر شفاء العليل ص( 1)
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 . (1) « إن اهلل  ص ف  ق صا ف ْص  ت  »:   النيب
 ال أقول لكم إال كما كان رسول اهلل:  قال  وعن زيد بن أرقم -4
 ْال »:  كان يقول  ، يقول  ،  سقال َم إ ي جن   ب  من ال يز 

ْالءخق ْن ا  القءر ، ْاليءن   ، ال َم آت   سي َّق ا ا ، ْالَرح 
ْم م ا ، ْز َِّا ج ل وير من ز فَا ْليَا   . (2)« ج ل 
 «... ْز َِّا ، ال َم آت   سي َّق ا ا »:  والشاهد من ذلك قوله

  . فهو الذي يطلب منه ذلك -تعاىل  -فالفاعل هو اهلل 
:  كتب معاوية إىل املغرية:  بن شعبة قال عن ورَّاد موىل املغرية -2

 ، فأملى عليَّ املغرية ، يقول خلف الصالة  اكتب إيل ما مسعت النيب
ْحده م  »:  يقول خلف الصالة  مسعت النيب:  قال م إل  إم اهلل 

ْم    ف  ، ْم م طي لما م  ل ، ال َم م ما ف لما جنطيل ، شر   ل 
 . (3) «  ا اليد م   اليد

ْم م طي لما  ، ال َم م ما ف لما جنطيل »:  والشاهد من ذلك قوله
وهذا  ، فهو الفاعل لذلك -تعاىل  -فاملعطي واملانع هو اهلل  . « م  ل

                                                        

هـ 1040،  1لعباد أو الرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل ، لإلمام البخاري ، طخلق أفعال ا( 1)
 . 41، ص ، مؤسسة الرسالة ، بريوت

 . (4744)رواه مسلم ( 2)
 . (6611)رواه البخاري  (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 81
 . (1)-عز وجل  -يدل على أنَّ اخلالق هو اهلل 

 :  مس لة و ق جف ا  ال ءار:  المط   الثا ي
وال خيرجها شيء من  - تعاىل -أفعال العباد داخلة يف عموم خلقه 

وإمنا  ، 64:  الزمر ﴾ اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ ﴿ :  -تعاىل - عموم قوله
  . أفردت هنا لوقوع اللبس فيها

 ، أفعال العباد كلَّها من الطاعات:  وخالصة القول يف هذه املسألة
عز  -فقد علم اهلل  ؛ وقدره ، وقضائه ، داخلٌة يف خلق اهلل ، واملعاصي

                                                        

، وانظر تفاصيل احلديث عن مراتب القدر  54عبد الرمحن احملمود ص. د انظر القضاء والقدر( 1)
،  4ط  الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ، للشيخ زيد بن فياض ،  ية مع شرحها ،يف العقيدة الواسط

،والتنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة  212،ص هـ ، الناشر مكتبة الرياض احلديثة1255
لي ختريج الشيخ عالواسطية من املباحث املنيفة للشيخ ابن سعدي مع تعليقات مساحة الشيخ ابن باز ، 

، وانظر شفاء  54- 71،  هـ ، دار ابن القيم1041،  1بن حسن بن عبد احلميد احلليب ، ط
معارج القبول لشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف التوحيد ، للشيخ حافظ ، و  116- 61العليل

أعالم السنة املنشورة العتقاد  ، و 425- 4/441،  هـ1040،  4احلكمي ، مكتبة ابن تيمية ، ط
حافظ احلكمي ، خرَّج : سؤال يف العقيدة اإلسالمية ، تأليف الشيخ  444الناجية املنصورة ، أو  ائفةالط

- 146، ص هـ ، مكتبة السوادي جدة1014،  2أحاديثه وعلَّق عليه مصطفى أبو النصر الشليب ، ط
دار الوطن ،  ، وتقريب التدمرية ،البن عثيمني 27، ورسائل يف العقيدة ، للشيخ ابن عثيمني ص  141

العقيدة ، و  26- 41عمر األشقر ، ص. د ، والقضاء والقدر ، 141- 145، ص هـ1014،  1، ط
،  هـ ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1011،  1صاحل الفوزان ، ط. د الواسطية ، شرح الشيخ

شعلي ، حتقيق عبد اهلل بن سليمان امل  خالصة معتقد أهل السنة ، تأليف الشيخ ، و  116- 114ص
اهلل ، وخرج أحاديثه ، حممد بن صاحل الدحيم ، مكتبة ابن خزمية  اهلل اجلار الشيخ عبد اهلل بن جار

 . 24- 41، ص هـ1014،  2الرياض ، ط
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وكتب ذلك يف  ، وعلم ما هم فاعلون ، ما سيخلقه يف عباده -ل وج
فعملوا على  ، ومضى فيهم قدره ، وخلقهم اهلل كما شاء ، اللوح احملفوظ

وأضل من  ، وهدى اهلل من كتب هلم السعادة ، النحو الذي شاءه فيهم
وعلم  ، أهلها  وعلم أهل اجلنة ويسرهم لعمل  ، كتب عليهم الشقاوة

  . ويسرهم لعمل أهلها أهل النار
وهي من العباد فعالً  ، فأفعال العباد هي من اهلل خلقًا وإجيادًا وتقديراً 

فنؤمن جبميع  ، وهم الفاعلون هلا ، فاهلل هو اخلالق ألفعاهلم ، وكسباً 
وقدرته على كل  ، نصوص الكتاب والسنة الدالة على مشول خلق اهلل

نصوص الكتاب والسنة الدالة كما نؤمن ب  ، شيء من األعمال واألوصاف
وعلى هذا اتفق أهل  ، على أن العباد هم الفاعلون حقيقًة للخري والشر

 . (1)السنة واجلماعة

                                                        

املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة ، مجع وحتقيق ودراسة عبد انظر  (1)
اإلبانة عن أصول ، و  114-1/107،  هـ1014 - م1111،  1ط ، اإلله األمحدي ، دار طيبة

،  124- 147، ص هـ1014، 4الديانة ، أليب حسن األشعري ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط
أصول أهل السنة واجلماعة ، املسماة برسالة الثغر ، أليب احلسن األشعري ، حتقيق الدكتور حممد السيد و 

، واالختالف  52،  75،  71، ص م1151 - هـ1014،  4شر والتوزيع ، طناجلليند ، دار اللواء لل
عقيدة السلف وأصحاب احلديث ، و  ، 42 - 41يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة ، البن قتيبة ص

ناصر بن عبد الرمحن اجلديع ، .لإلمام أيب عثمان إمساعيل ابن عبد الرمحن الصابوين ، دراسة وحتقيق د 
الفرق بني الفرق ، لعبد القاهر ، و  454- 471، ص م1115- هـ1011لعاصمة ، ا، دار  1ط

،  الدين عبد احلميد=   = يالبغدادي ، مطبعة املدين ، حقق أصوله وضبط مشكله وعلق عليه حممد حمي
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على    والنصوص اليت مرت بنا يف املرتبة الرابعة من مراتب القدر تدل 
:  -تعاىل  -وهناك أدلة أصرح يف الداللة على هذه املسألة كقوله  ، ذلك
  . 16:  الصافات ﴾ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ َواللَُّه ﴿ 

                                                        

أصول الدين ، لعبد القاهر البغدادي ، حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق  ، و 111ص
الدرة فيما جيب اعتقاده ، أليب ،  127- 120، ص م1151- هـ1041،  1ريوت ، ط، ب اجلديدة

أمحد بن ناصر احلمد ، وسعيد ابن عبد .حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم ، دراسة وحتقيق وتعليق د 
،  م1155 - هـ1045،  1توزيع مكتبة الرتاث ، مكة املكرمة ، مطبعة املدين ، ط،  الرمحن القزقي

االعتقاد على مذهب السلف ، أهل السنة واجلماعة ، للبيهقي ، السالم العاملية ، و  244- 411ص
النبوات ، لشيخ اإلسالم ابن ، و  41، وانظر ملعة االعتقاد البن قدامه  72، ص للطبع والنشر والتوزيع

،  1ط تيمية ، دراسة وحتقيق حممد عبد الرمحن عوض ، الناشر دار الكتاب العريب ، بريوت ،
،  م4444- هـ1044،  1بد العزيز الطويان ، طع.، وط أضواء السلف ، حتقيق د . هـ 1041

 - هـ1041،  1حممد رشاد سامل ، ط. د درء تعارض العقل والنقل ، البن تيمية ، حتقيق ، و 027ص
،  4/415، ومنهاج السنة  56- 1/51،  م ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1151

توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف ، و  104- 145، وشفاء العليل ص 141،  145،  2/114
ألمحد بن  (النونية) شرح قصيدة اإلمام ابن القيم املوسومة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية

، وانظر  4/121، هـ1046،  4إبراهيم بن عيسى ، حتقيق زهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ، ط
بن صاحل الثقايف ، عنيزة ، اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن سعدي ، مركز صاحل اجمل

، وانظر كتاب القاضي أيب يعلى وكتاب  27، والقضاء والقدر ، لعمر األشقر ص 2/61،  هـ1011
،  1دار العاصمة ، الرياض ، طمسائل اإلميان ، دراسة وحتقيقًا ، لسعود بن عبد العزيز اخللف ، 

العقيدة الواسطية ، علق حواشيها وأشرف على تصحيحها الشيخ ، وانظر  11- 15، ص هـ1014
،  404- 4/425، ومعارج القبول  11- 14، ص حممد بن مانع ، طبع مبطابع اإلشعاع بالرياض

،  1التعليقات على منت ملعة االعتقاد ، للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن ابن جربين ، دار الصميعي ، طو 
 .  11، وملعة االعتقاد بشرح ابن عثيمني ص 60- 61،  هـ1014
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 :  يف اآلية وجهان ﴾ ما﴿ يف معىن :  قال املفسرون
واهلل خلقكم :  فيكون املعىن ؛ أن تكون مبعىن املصدر:  جحد ما))  

  . وعملكم
واهلل خلقكم وخلق الذي  ، فيكون املعىن ؛ مبعىن الذي:  ْالثا ي

  . تعملونه بأيديكم من األصنام
  . (1)(( ويف هذه اآلية دليل على أن أفعال العباد خملوقة هلل

ْب د بيان ال ق في مس لة و ق جف ا  ال ءار   تَي ال د ث في   ا 
 . المء ث نن مراَّ  القدر األربف التي م  تم اإل مان بالقدر إم بَا

                                                        

تفسري ، و  14/71، وانظر جامع البيان ، البن جرير الطربي  7/74زاد املسري البن اجلوزي ( 1)
، وانظر خلق  0/11،  م1155- هـ1045،  1القرآن العظيم ، البن كثري ، دار اجليل ، بريوت ، ط

 . 117- 111، وشفاء العليل ص 46أفعال العباد للبخاري ص
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 :  (1)جقساح التقد ر:  المط   الثالث
 ، إىل مخسة أقسام -عز وجل  - اهلل ينقسم التقدير باعتبار نسبته إىل

 :  وهي
مبعىن علمه  ، وهو تقدير الرب جلميع الكائنات:  التقد ر ال اح -1

  . وخلقه هلا ، ومشيئته ، وكتابته هلا ، هبا
َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ ﴿ :  -تعاىل  -ويدل على هذا النوع أدلة كثرية منها قوله 

ِء َواأَلْرِض ِإنَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه اللََّه يـَْعَلُم َما يف السََّما
  . 74:  احلج ﴾ َيِسريٌ 

أن  -رضي اهلل عنهما  -بن عمرو  عبد اهللويف صحيح مسلم عن 
 ت  اهلل مقار ر الخمئق قءق جن  خ ق السم ات  »:  قال  النيب

  . (2) « ْنرش  ن ُ الما :  قا  ، ْاألرض بخمسين جلف   ة
وهو التقدير الذي أخذ اهلل فيه امليثاق على :  (3)التقد ر الء ر  -2

والذي قدر اهلل  ، وأشهدهم على أنفسهم بذلك ، مجيع البشر بأنه رهبم

                                                        

، وتعليق مساحة الشيخ ابن باز على الواسطية  122- 141انظر أعالم السنة املنشورة ص (1)
 . 54- 75ص

 ( . 4612: )رواه مسلم  (2)

التقدير البشري داخل يف : )) يقول مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل عن هذا التقدير ( 3)
ذا أعرض عنه أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل يف العقيدة الواسطية ، وأكثر أهل العلم التقدير العام ؛ وهل

 (( .فيما أعلم 
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َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن ﴿ :  -تعاىل  -قال  ، فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة
ْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبرَبُِّكْم قَاُلوا َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيَـّتـَُهْم َوأَ 

:  األعراف ﴾ بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ 
174 .  

أَتـُْبَدأُ األعمال أم :  فقال  وعن هشام بن حكيم أن رجاًل أتى النيب
إن اهلل جو   ر ة آرح من  »:   سول اهلل؟ قال ر  قد ُقِضَي القضاء

:  ثم جفاض بَم في   ي  فقا  ، ثم جشَد م ن ُ ج  سَم ، ظَ ر م
ْن ل مق ج ق  ؛ ْ يم  في ال ار ،  يم  في الي ة ف  ق الي ة ميسر

ْن ل مق ج ق ال ار ، الي ة   . (1) « ْج ق ال ار ميسر
لعبد يف حياته إىل وهو تقدير كل ما جيري على ا:  التقد ر ال مر  -3

  . أو سعادته ، وكتابُة شقاوته ، هناية أجله
وقد دل على ذلك حديث الصادق املصدوق يف الصحيحني عن ابن 

ثم  ، إن جحد م  يمف و ق  في بطن جم  جرب ين   ما   »:  مسعود مرفوعاً 
 ، ثم  ر ق الم     ، ثم    ن مضغة مثق  ل  ،    ن ن قة مثق  ل 

 ، ْنم   ، ْجج   ، ب ت  رزق  ، ْ يمر ب ربف   مات ، حفي  خ في  الرْ 
                                                        

،  1املكتب اإلسالمي ، طأخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة بتحقيق الشيخ األلباين ،  (1)
يف الدر املنثور إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، والسيوطي : )) ، وقال األلباين  1/72،  هـ1044

أخرجه ابن أيب جرير والبزار والطرباين واآلجري يف الشريعة ، وابن مردويه والبيهقي يف : )) وقال  2/640
 (( . األمساء والصفات 
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  . (1) « ْشقيٌّ جْ   يدٌ 
ويدل عليه  ، وذلك يف ليلة القدر من كل سنة:  التقد ر الس    -4
 . 0:  الدخان ﴾ ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ ﴿ :  -تعاىل-قوله 

ْم ِمْن ُكلِّ أَْمرٍ تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيهَ ﴿ :  وقوله َسالٌم ِهَي  ، ا بِِإْذِن َرهبِِّ
  . 6-0:  القدر ﴾ َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

ما حيدث يف السنة من موت  -أي هذه الليلة  -يكتب فيها :  قيل
وحيج  ، حيج فالن:  حىت احلجاج يُقال ، ورزق ومطر ، وعز وذل ، وحياة
  . فالن

وسعيد ابن  (2)وكذا احلسن ، باسوابن ع ، ُروي هذا عن ابن عمر
  . (1()3)جبري

                                                        

، وابن ماجه ( 4602)، ومسلم ( 7010و  6110و  2224و  2445) رواه البخاري( 1)
(76 . ) 

نه يف البصرة أبو سعيد احلسن بن يسار البصري موىل هو اإلمام الزاهد سيد التابعني يف زما( 2)
هـ 41ولد باملدينة سنة  - رضي اهلل عنها - األنصار ، أبوه موىل زيد بن ثابت ، أمه خرية موالة أم سلمة

 . 4/404، األعالم للزركلي  74- 4/71انظر وفيات األعيان . هـ 114، وتويف مبستهل رجب سنة 
أبو عبد اهلل : م اإلمام التابعي احلافظ املقرئ أبو حممد ويُقال هو سعيد بن جبري بن هشا( 3)

األسدي الواليب بالوالِء الكويفُّ أحد األعالم ، روى عن بعض الصحابة كابن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد 
قرأ القرآن على ابن عباس وحدَّث عنه أبو صاحل السمَّان وعطاء ابن  - رضي اهلل عنهم - وعائشة

لزهري وخلق كثري ، كان فقيهًا عابداً فاضاًل ورعًا وكان ال يدع أحداً يغتاب عنده ، وكان حيرم السائب وا
انظر سري أعالم . سنة 01هـ ، وعمره 11يف كل سنة مرتني مرًة للحج ومرًة للعمرة ، قتله احلجاج سنة 

 . 0/412النبالء 
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ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو يف ﴿  :  -تعاىل  -ويدل عليه قوله :  التقد ر الي مي -5
  . 41:  الرمحن ﴾ َشْأنٍ 

 ، ويُعطي ومينع ، ويرفع وخيفض ، شأنه أن يُِعزَّ ويُِذل:  قيل يف تفسريها
 . (2)إىل غري ذلك ، يومُييت وحُيي ، وُيضِحَك ويُبكي ، ويُغين ويُفقر

 

                                                        

، وفتح  0/104ظيم البن كثري ، وتفسري القرآن الع 7/225انظر زاد املسري البن اجلوزي ( 1)
 . 122- 141، وانظر أعالم السنة املنشورة ص 0/174القدير للشوكاين 

 .  1/126، وفتح القدير  0/471، وتفسري القرآن العظيم  5/110انظر زاد املسري ( 2)
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 المء ث الرابف
 

 

 :  قسما اإلرارة الربا ية:  المط   األْ 
 :  تنقسم اإلرادة الربانية إىل قسمني

وهذه اإلرادة ال  ، وهي مرادفة للمشيئة:  إرارة    ية قدر ة -1
 فالكافر واملسلم حتت هذه اإلرادة الكونية سواء ؛ خيرج عن مرادها شيء

  . وإرادته ، كلها مبشيئة الرب  ، املعاصيو  ، فالطاعات ؛
 َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوءًا َفال َمَردَّ لَهُ ﴿ :  -تعاىل  -ومن أمثلتها قوله 

َفَمْن يُرِْد اللَُّه َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ﴿ :  وقوله ، 11:  الرعد ﴾
َا َيصَّعَُّد يف ِلإِلْسالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيْعَ  ْل َصْدَرُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأمنَّ

  . 141:  األنعام ﴾ السََّماءِ 
  . ورضاه ، وتتضمن حمبة الربّ :  إرارة شرنية ر  ية -2

يُرِيُد اللَُّه ِبُكْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكْم ﴿ :  -تعاىل  -ومن أمثلتها قوله 
 ﴾ َعَلْيُكمْ  َواللَُّه يُرِيُد َأْن يـَُتوَب ﴿ :  وقوله ، 151:  البقرة ﴾ اْلُعْسرَ 

َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن ﴿ :  وقوله ، 47:  لنساءا
6:  املائدة ﴾ يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكمْ 

 (1) .  

                                                        

،  هـ1046،  1حممد رشاد سامل ، ط. د منهاج السنة النبوية البن تيمية ، حتقيقانظر ( 1)
حممد رشاد سامل ، توزيع مكتبة السنة ، . د االستقامة ، البن تيمية ، حتقيق ، و 117- 2/116

 .  01، وانظر تعليق الشيخ ابن باز على الواسطية ص 1/022،  هـ1041،  4القاهرة ، ط

 اإلرارة الربا ية
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 :  (1)ال رق بين اإلرارَّين:  المط   الثا ي
ة فروق مُتيز كلَّ واحدة منهما عن بني اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعي

 :  ومن تلك الفروق ما يلي ، األخرى
  . وقد ال حيبها وال يرضاها ، اإلرادة الكونية قد حيبها اهلل ويرضاها -1

والشرعية  ، فالكونية مرادفة للمشيئة ؛ أما الشرعية فيحبها اهلل ويرضاها
  . مرادفة للمحبة

 ، لغريها كخلق إبليس مثالً  اإلرادة الكونية قد تكون مقصودة -4
 ، واجملاهدة ، كالتوبة  ، لتحصل بسببها حماّب كثرية ؛ وسائر الشرور

  . واالستغفار
 ، وشرعها ، فاهلل أراد الطاعة وأحبها ؛ أما الشرعية فمقصودة لذاهتا

  . ورضيها لذاهتا
  ، فاهلل إذا شاء شيئًا وقع والبد ؛ اإلرادة الكونية البد من وقوعها -2

                                                        

،  72،  7/74و 010و 012و 1/264،  152- 2/154انظر منهاج السنة النبوية ( 1)
تنبيه ذوي األلباب السليمة عن  ، و 465- 1/460دارج السالكني ، وم 117وانظر شفاء العليل ص

،  الوقوع يف األلفاظ املبتدعة الوخيمة ، تأليف الشيخ سليمان بن مسحان ، دار العاصمة ، الرياض
شرح العقيدة الواسطية ، لشيخ اإلسالم ، و  01، وتعليق الشيخ ابن باز على الواسطية ص 64- 61ص

 1الشيخ علوي السقاف ، ط: يخ حممد خليل اهلراس ، ضبط نصه وخرج أحاديثه ابن تيمية ، تأليف الش
، وشرح الواسطية للشيخ صاحل  144، ص هـ ، دار اهلجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، الثقبة1011، 

، والتعليقات على ملعة االعتقاد للشيخ عبد  1464، والقضاء والقدر لألشقر ص 02- 04الفوزان ص
 .  61- 64ن صاهلل بن جربي
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  . أو غري ذلك ، إحياء أحد أو إماتتهك
فقد تقع وقد ال  ، فال يلزم وقوعها -مثاًل  -أما الشرعية كاإلسالم 

  . ولو كان البد من وقوعها ألصبح الناس كلهم مسلمني ، تقع
أما الشرعية فمتعلقة  ، اإلرادة الكونية متعلقة بربوبية اهلل وخلقه -0

  . بألوهيته وشرعه
 -مثاًل  -فالذي أدى الصالة  ، تمعان يف حق املطيعاإلرادتان جت -1

 ، ورضيها ، وقد أمر هبا ، وذلك ألن الصالة حمبوبة هلل ؛ مجع بينهما
وكوهنا وقعت دلَّ على أنَّ اهلل  ، فهي شرعية من هذا الوجه ، وأحبها

فمن هنا اجتمعت اإلرادتان يف  ؛ فهي كونية من هذا الوجه ؛ أرادها كوناً 
  . حق املطيع

فكوهنا وقعت  ، ومعصية العاصي ، وتنفرد الكونية يف مثل كفر الكافر
وكوهنا غري  ، ألنه ال يقع شيء إال مبشيئته ؛ فهذا يدلُّ على أن اهلل شاءها

  . حمبوبة وال مرضية هلل دليل على أهنا كونية ال شرعية
 فكوهنا حمبوبة ، وطاعة العاصي ، وتنفرد الشرعية يف مثل إميان الكافر

هذا دليل  -مع أمر اهلل هبا وحمبته هلا  -وكوهنا مل تقع  ، هلل فهي شرعية
  . إذ هي مرادة حمبوبة مل تقع ؛ على أهنا شرعية فحسب

من  ، اإلرادة الكونية أعّم من جهة تعّلقها مبا ال حيبه اهلل وال يرضاه -6
 ، وأخص من جهة أهنا ال تتعلق مبثل إميان الكافر ، الكفر واملعاصي
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  . وطاعة الفاسق
واقعًا كان أو  ، واإلرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به

وأخص من جهة أن الواقع باإلرادة الكونية قد يكون غري  ، غري واقع
  . مأمور به

فمن عرف الفرق بينهما سلم من ُشبهات   ،   ه ف ارق بين اإلرارَّين
فمن نظر إىل األعمال  ، موضلَّت هبا أفها ، زلَّت هبا أقدام ، كثرية

ومن نظر إىل الشرع دون  ، الصادرة عن العباد هباتني العينني كان بصرياً 
  . (1)القدر أو العكس كان أعور

ْ   ية:  المط   الثالث  :   ما ج ألم ر شرنية 
 -ومنها ما هو شرعي ديين  ، كما أن اإلرادة منها ما هو كوين قدري

 ، والبعث ، والكلمات ، واجلعل ، ذنواإل ، واألمر ، فكذلك الكتابة
كل هذه األمور منها   ، وحنوها ، والكره ، واإليتاء ، والتحرمي ، واإلرسال

  . ما هو شرعي ومنه ما هو كوين
َكَتَب اللَُّه أَلْغِلنَبَّ أَنَا ﴿  :  -تعاىل  -فمن أمثلة الكتابة الكونية قوله 

ُكِتَب ﴿  :  ابة الشرعية قولهومن أمثلة الكت ، 41:  اجملادلة ﴾ َوُرُسِلي
َوَما أَْمرُنَا ِإالَّ ﴿ :  واألمر الكوين قوله ، 152:  البقرة ﴾ َعَلْيُكْم الصَِّيامُ 

ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ﴿ :  والشرعي قوله ، 14:  القمر ﴾ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصرِ 
                                                        

 .  4/75انظر االستقامة ( 1)
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َوَما ُهْم ﴿ :  لهواإلذن الكوين قو  ، 14:  النحل ﴾ بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ 
﴿ :  والشرعي قوله ، 144:  البقرة ﴾ ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَّهِ 

أَْم هَلُْم ﴿ :  وقوله 11:  يونس ﴾ اللَُّه أَِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اللَِّه تـَْفتـَُرونَ آ
يِن َما ملَْ يَْأَذْن بِِه  واجلعل  ، 41:  الشورى ﴾ اللَّهُ ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمْن الدِّ

 ﴾ َكَذِلَك جَيَْعُل اللَُّه الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنونَ ﴿  :  الكوين قوله
 ﴾ َما َجَعَل اللَُّه ِمْن حبَِريٍَة َوال َسائَِبةٍ ﴿ :  والشرعي ، 141:  األنعام
:  املائدة ﴾ ْيَت احلَْرَامَ َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَـ ﴿ :  أما قوله ، 142:  املائدة
  . فإن اهلل جعلها كذلك بقدره وبشرعه ، فهذا يتناول األمرين ، 17

ِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك َكذَ ﴿  :  وكذلك الكلمات منها ما هو كوين كقوله
:  ومنها الشرعي كقوله ، 22:  يونس ﴾ َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا أَنَـُّهْم ال يـُْؤِمُنونَ 

-تعاىل -واجتمع النوعان يف قوله  ، 6:  التوبة ﴾  َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ َحىتَّ ﴿ 
َقْت ِبَكِلَماِت َربِـَّها﴿ :   وكذلك البعث منه  ، 14:  التحرمي ﴾ َوَصدَّ

والشرعي   ، 1:  اإلسراء ﴾ بـََعثـَْنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا َلَنا﴿ :  الكوين كقوله
ُهَو الَِّذي ﴿ :  وقوله ، 412:  البقرة ﴾ نيَ فَـبَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّ ﴿ :  كقوله

﴿ :  وكذلك اإلرسال منه الكوين كقوله ، 4:  اجلمعة ﴾ بـََعَث يف األُمِّيِّنيَ 
ُهَو ﴿ :  ومنه الديين كقوله ، 17:  األعراف ﴾ َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاحَ 

﴿ :  رمي الكوين كقولهوالتح ، 1:  الصف ﴾ الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى
َوُحرَِّم َعَلْيُكْم ﴿ :  والشرعي ، 14:  القصص ﴾ َحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمرَاِضعَ و 
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َواللَُّه ﴿ :  واإليتاء الكوين كقوله ، 16:  املائدة ﴾ َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحرُماً 

 ُخُذوا َما﴿ :  والديين كقوله ، 407:  البقرة ﴾ يـُْؤيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاءُ 
َناُكْم ِبُقوَّةٍ   ﴾ يـُْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاءُ ﴿    :  وقوله ، 12:  البقرة ﴾ آتـَيـْ

  . فإنه يؤتيهما أمراً وديناً وتوفيقًا وإهلاماً  ؛ يشمل النوعني ، 461:  البقرة
َوَلِكْن  ﴿ :  -تعاىل-منه ما هو كوين كما يف قوله  - كذلك  -والكره 
-ما هو شرعي كما يف قوله  ومنه ، 06:  التوبة ﴾ انِْبَعاثـَُهمْ َكرَِه اللَُّه 

  . 25:  اإلسراء ﴾ ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهاً ﴿  :  -تعاىل
ومنها ما  ، من جهة أن منها ما هو شرعي ديين -والفروق بني هذه األمور 

والشرعية  ، القدريةكالفروق بني اإلرادتني الكونية   -هو كوين قدري 
 . (1)الدينية

                                                        

 .  167- 115انظر شفاء العليل ص ( 1)
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 المء ث الخامس
 
 

 

ْالت  يق:  األْ  ط  الم  :  ومصة الق   في ال  مة 
وإثبات احلكمة فيها من أجل مسائل التوحيد  ، مسألة تعليل أفعال اهلل

 . والشرع والقدر ، املتعلقة باخللق واألمر
 . واحلديث يف هذا املقام ال يسمح بالتفصيل

 . ولكنَّها ترجع إىل قولني ، الناس فيها على أقوال شىت وقد اختلف
رة ومن األشاعو  ، الفالسفة وهو قول ، قول نفاة احلكمة:  جحد ما

 وشرع الشرائع لغري علة ، قدر املقادير -عز وجل-وافقهم ممن يرى أن اهلل 
 . ف اإلرادةرْ وصِ  ، بل فعل ذلك حملض املشيئة ، أو حكمة ،

وأنَّ هلل يف كل ما يقضيه  ، ور الذين يثبتون احلكمةقول اجلمه:  الثا ي
 . حكمًة ورمحة

 :  ْ  ه ال  مة َّتضمن شيئين
 . حيبها ويرضاها -تعاىل  -حكمة تعود إليه :  جحد ما
 ، فهي نعمة عليهم يفرحون ، حكمة تعود إىل عباده:  ْالثا ي

 . ويلتذون هبا

ْالت  يق، ْ   الضم  في القدرومصة الق   في ال  مة 
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 . (1)واملخلوقات ، وهذا يكون يف املأمورات
فيما يقدره  -تبارك وتعاىل  -مقرراً حكمة اهلل  رمحه اهللابن القيم  يقول
ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالُنا من حكمة اهلل يف خلقه ))  : ويشرعه

ونقص عقولنا  ، لزاد ذلك على عشرة آالف موضع مع قصور أذهاننا
وتالشي علوم اخلالئق مجيعهم كتالشي ضوء  ، وتالشيها ، ومعارفنا

 . (2)(( وهذا تقريب وإال فاألمر فوق ذلك ، سراج يف عني الشمسال
 ، وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خالف ذلك))  : رمحه اهللوقال 

وما يف خملوقاته من  ، وعنايته خبلقه أُت عناية ، وهذا الوجود شاهد حبكمته
 -والعواقب احلميدة  ، والغايات املطلوبة ، واملنافع ، واملصاحل ، احلكمة

 . (3)(( !أو حيصَره عقل؟ ، أعظم من أن حُييَط به وصفٌ 
 ، وجالله - تعاىل - ومجاع ذلك أن كمال الرب))  : رمحه اهللوقال 
وحقائق أمسائه  ، وجمده ، ومحده ، وإحسانه ، ورمحته ، وعدله ، وحكمته

                                                        

بيان تلبيس ، و  26- 5/21، وجمموع الفتاوى  111- 114انظر أصول الدين للبغدادي ص (1)
اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ، أو نقض تأسيس اجلهمية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، بتصحيح 

 442- 1/117،  هـ ، دار القاسم1041،  4الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ، ط وتكميل وتعليق
شرح العقيدة األصفهانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، حققه سعيد ابن نصر بن حممد ، مكتبة الرشد الرياض ، و 

- 404عبد الرمحن احملمود .، والقضاء والقدر د  462- 461، ص م4441 -هـ 1044،  1، ط
 . 1214- 2/1214عبد الرمحن احملمود . د وموقف ابن تيمية من األشاعرة،  405

 . 011شفاء العليل ص (2)
 . 015شفاء العليل ،ص (3)
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 . وال لغاية مطلوبة ، متنع كون أفعاله صادرة منه ال حلكمة -احلسىن 
 . (1) (( وتشهد ببطالنه ، ه احلسىن تنفي ذلكومجيع أمسائ

 . وسريد يف شرح القصيدة يف القسم الثاين تفصيل ملسألة احلكمة والتعليل
 :    ج ق الضم  في القدراق  جمصة و:  يالثا  ط  الم

من املوضوعات الكربى اليت خاض  -كما مر يف مقدمة البحث   -القدر 
ألنه مرتبط حبياهتم وما  ؛ دمي واحلديثوشغلت أذهاهنم يف الق ، فيها الناس

 ، وموت وحياة ، وفقر وغىن ، فيها من تقلبات األحوال من صحة ومرض
 . وما جرى جمرى ذلك ، وسعادة وشقاء

 (3)أهل الكالمو  (2)وال يوجد مذهب من املذاهب اليت قال هبا الفالسفة

                                                        
 . 015شفاء العليل ص (1)
 .سيأيت الكالم على الفلسفة والفالسفة يف القسم الثاين عند شرح البيت التاسع والثالثني ( 2)
و ما أحدثه املتكلمون يف أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق الكالم هنا هو علم الكالم ، وه( 3)

فتح رب الربية بتلخيص احلموية للشيخ حممد انظر . اليت ابتكروها ، وأعرضوا هبا عما جاء بالكتاب والسنة 
 . 76، ص هـ1014،  0بن صاحل العثيمني ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ط

وأما علم الكالم فإنه من باب االعتبار يف أصول يدور النظر فيه : )) دي بقوله ويعرفه أبو حيان التوحي
على حمض العقل يف التحسني والتقبيح ، واإلحالة والتصحيح ، واإلجياب والتجويز ، واالقتدار والتعجيز ، 

 ، وجليل يفزع إىلوالتعديل والتجوير ، والتوحيد والتكفري ، واالعتباُر فيه ينقسم بني دقيق يتفرد العقل به 
 رسالة أيب حيان يف العلوم ، أليب حيان التوحيدي ، مكتبة الثقافة الدينية(( فيه  -تعاىل  - كتاب اهلل

  . 41ص
(( علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة العقلية : )) أو هو كما يقول ابن خلدون رمحه اهلل   

 . 214، ص هـ1044،  1د بن خلدون ، دار ابن حزم ، طتاريخ ابن خلدون ، لعبد الرمحن بن حمم
 : أما سبب تسميته هبذا االسم فقد تضاربت فيه األقوال ، ومما قيل يف ذلك ما يلي 
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بعض ويقول هبا  ، إال وقد قال مبثلها غريهم ممن سبقهم (1)والتصوف

                                                        
 . . . . . (( . . الكالم يف كذا وكذا: )) أن عنوان مباحث املتكلمني يف العقائد كان  - 1
ت ، وإلزام اخلصوم ؛ فهو كاملنطق للفلسفِة ، واملنطُق ألنه يورث قدرة على الكالم يف حتقيق الشرعيا - 4

 .مرادٌف للكالم 
ألن هذا العلم ال يتحقق إال باملباحثة ، وإدارة الكالم من اجلانبني على حني أن غريه من العلوم قد  - 2

 .يتحقق بالتأمل ، ومطالعة الكتب 
 . كالم مع املخالفني والرد عليهم ألنه أكثر العلوم خالفاً ونزاعاً ؛ فيشتد افتقاره إىل ال - 0
 .ألنه ؛ لقوة أدلته صار كأنه هو الكالم دون ما عداه من الكالم  - 1
أنه ؛ نظراً لقيامه على األدلة القطعية املؤيد أكثرها باألدلة السمعية كان أكثر العلوم تأثرياً يف القلب  - 6

 .جلرح ، وتغلغاًل ؛ فسمي الكالم بذلك مشتقاً من الكلم ، وهو ا
أخملوق هو أم غري  - عز وجل - أنه مسي بذلك ألن أول خالف وقع يف الدين كان يف كالم اهلل - 7

 .خملوق ؛ فتكلم الناس فيه ؛ فسمي هذا النوع من العلم كالماً ، واختص به 
، وتاريخ ابن  6انظر العقائد النسفية للنسفي ص. ألن هذا العلم كالم صرف ، وليس حتته عمل  - 5

 . 206، ص املعتزلة ، لزهري حسني جاراهلل ، املكتبة األزهرية للرتاث، و  171 - 214دون صخل
نسبة إىل الصفاء ، أو إىل : التصوف والصوفية من حيث النسبة خُمَْتلف فيها على أقوال ؛ فقيل ( 1)

: رجل يسمى صوفة ، وقيل نسبة إىل : الُصفَّة ، أو إىل الُصوفانة وهي بغلة صغرية ُنسبوا إليها لزهدهم ، وقيل 
نسبة إىل الصف ؛ ألهنم يف الصف األول بارتفاع مهمهم ، : من سوفيا وهي احلكمة بلغة اليونان ، وقيل 

 .ورجَّح شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه أهنا نسبة إىل الصوف ؛ لزهدهم ولبسهم الصوف 
اإلعراض عن االعرتاض ، : فقيل  أما تعريف التصوف يف االصطالح فقد اختلف فيه اختالفًا كثريًا ،

األخذ باحلقائق ، والكالم بالدقائق ، واإلياس مما يف أيدي : هو صفاء املعاملة مع اهلل ، وقيل : وقيل 
                                  .اخلالئق 

ب من ا منها ما يقر وباجلملة فالصوفية كانت بداية للزهد مث تطورت وصارت مذاهب شىتَّ وطرائق قددً 
ُعد ، بل منها ما يصل حدَّ الزندقة  ، وجمموع  64- 11انظر تعريفات اجلرجاين ص. السنة ومنها ما يـَبـْ

 0هذه هي الصوفية ، تأليف الشيخ عبد الرمحن الوكيل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط، و  11/6الفتاوى 
 . م1150، 
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  . (1) وفالسفة الغرب عموماً  ، علماء أوربة
فهي ترجع إىل  ، مل تتغري قبل أو بعد -بإمجال  -واألقوال يف القدر 

 :  ثالثة أقوال
 ، إن اإلنساَن جمبوٌر على أفعاله:  الذين يقولون:  ق   ج ق اليءر -1

 . وليس له إرادة وال قدرة
وهو ما  ، وَمْن وافقهم (2) وميثل هذا يف الفرق اإلسالميِة اجلهميةُ 
 . (3)ُيسمَّى يف العصور املتأخرة باملذهب احلتمي

                                                        

ومنهج الشيخ حممد رشيد رضا يف ،  1241- 2/1245انظر موقف ابن تيمية من األشاعرة  (1)
 . 156العقيدة ص

هـ ، ومن أشهر بدعه نفي الصفات ، وقوله 145اجلهمية هم أتباع اجلهم بن صفوان ت( 2)
لسان و  424- 5/447انظر جمموع الفتاوى . باإلرجاء ، وباجلرب ، وفناء النار ، وستأيت ترمجته 
 1لفتاح أبوغدة ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ، طامليزان ، للحافظ ابن حجر ، اعتىن به الشيخ عبد ا

 . 4/104، هـ1042، 
احلتمية هي اليت حلت حمل اجلربية القدمية يف اصطالح العلماء ؛ فالقائلون باحلتمية يقولون ( 3)

هبا ألهنم يؤمنون بالنظم اإلهلية وحدها ، وال يؤمنون بإرادة إهلية تتعرض لتلك النظم بالتبديل 
 .والتحويل 

من مث أصبح القول باحلتمية مناقضًا للجربية يف كالم علماء األديان ؛ ألن اجلربية حتصر اإلرادة  و 
ال تستلزم وجود إله إىل جانب القوانني اليت  -يف األقل - كلها يف اإلله املعبود ، أما احلتمية فهي

 =        .يفسرون هبا حركات الوجود 
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ْا تقم  اإل سان في جف ال  نن  ، ق   ج ق حر فة  اإلرارة -2
وأنه هو الذي  ، وأنَّ اإلنساَن له إرادة مستقلة عن إرادة اهلل ، والق 

 . خيلق أفعاله
 . ن وافقهموم ، القدرية (1)وميثل هذا املذهَب املعتزلةُ 

حيث يثبت القائلون به  ؛ ْ  اك ق ٌ  ْ َ بين  يم  ْ يم  -3
إنَّ لإلنسان :  -مع ذلك  -ويقولون  ، وأنَّ اهلل خالق كلِّ شيء ، القدر

 ، وقدرته ومشيئته واقعتان بقدرة اهلل ، ومشيئًة خيتار هبا ، قدرًة يفعل هبا
 . ومشيئته تابعتان هلما

 . تباع األنبياءوأ ، وهذا هو قول السلف
                                                        

وث األشياء عند اجلربيني ضرورة متعالية مببدأ أعلى منها ومما يوضح الفرق بينهما أن ضرورة حد =
يسري كما يشاء ، وهو قضاء اهلل وقدره على حني أن هذه الضرورة يف نظر احلتميني كامنة يف األشياء 

 .سارية فيها وهي الطبيعة بعينها 
تهم التوفيق بني وإذا كان بعض الفالسفة احلتميني يثبتون احلرية اإلنسانية َفَمَردُّ ذلك إىل حماول

مجيل صليبا ، دار  .ي ، داملعجم الفلسفانظر . حتمية احلوادث النفسية وتلقائية املوجود العاقل 
 . 44، ومقدمة السايح واجلميلي ص 1/100( ب ت) الكتاب اللبناين ، بريوت

هـ ، حني انفصل واصل بن عطاء عن احلسن 114 - هـ141فرقة نشأت ما بني سنة  (1)
ني خالف احلسَن يف حكم مرتكب الكبرية وزعم أنه يف منزلة بني املنزلتني ال مؤمن وال  البصري ، ح

، وقول األمة يف حكم مرتكب   الكبرية كافر ، فُسمِّي هو ومن تابعه املعتزلة ؛ العتزاهلم احلسن ، 
املعتزلة و ،  41-44انظر الفرق بني الفرق ص. منني اعتزل الكافرين واملؤ  وزعمهم أن صاحب الكبرية قد

العاصمة ، الرياض ،  عواد بن عبد اهلل املعتق ، دار . د وأصوهلم اخلمسة ، وموقف أهل السنة منها ،
 . 452، ص هـ1041النشرة األوىل 
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وبني هذه الطوائف الثالثة قد تنشأ فرق أخرى متيل يف بعض املسائل 
ويكون احلكم عليها  ، ويف املسائل األخرى إىل طائفة أخرى ، إىل طائفة

 ، وهذا ما تقرر بعضه فيما مضى ، حبسب ما يغلب على مذهبها
 . وسيتقرر بعضه مبا سيأيت
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 المء ث السارس

 
 

وأنه مل يكن يف العرب من ينكر  ، ميان بالقدر أمر فطريمر بنا أن اإل  
 . القدر ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم

أي   فلم يقع يف عهد رسول اهلل ؛ وهكذا كان األمر بعد البعثة النبوية  
 . أو ابتداع يف أمور العقيدة ومنها القدر ، افرتاق

 .  الرسول حامساً من يت يأيت جواهباوهذا ال ينايف وقوع بعض األسئلة ال
 . كما ال ينايف وقوع املخاصمة من جانب اليهود أو املشركني  

وقد مرَّ شيٌء من ذلك عند احلديث عن مسألة حكم احلديث يف    
 . القدر

واختلط املسلمون  ، وكثرت الفتوحات ، وبعدما انطوى عهد النبوة
 . سالمظهرت بدعة القدرية اليت تُعد أول شرك يف اإل -بغريهم 

 ؛ ومل تظهر يف مكة وال املدينة، وكان أول ظهورها يف البصرة ودمشق
 . النتشار العلم

وأنس  ، وابن عمر ، وقد ظهرت يف أواخر عهد الصحابة كابن عباس
فاشتد نكريهم على  -رضي اهلل عنهم  - عبد اهللوجابر بن  ، بن مالكا

    ة الق   بالقدر في اإل مح
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 . (1)تلك البدعة وأصحاهبا
ْ  من َّ  م بالقدر رجق َّ ار مصارر ج ق الس ة َّ يمف ن ُ جن ج

 : وبعضهم يسميه ، سوسن يعمل بقااًل ويقال له من ج ق الءصرة
 وبعضهم يسميه ، (( سيسويه))  : وبعضهم يسميه ، (( سنسويه)) 
 ، (( سوسر))  : وبعضهم ، (( ستويه))  وبعضهم ، (( سسويه)) 

 وبعضهم ، (( سسلوا))  : وبعضهم ، (( سوس))  : وبعضهم
 (2). واألول هو املشهور ، (( سنهويه)) 

 . (4)وأخذ عن معبد غيالن الدمشقي ، (3)مث تلقفها عنه معبد اجلهين
                                                        

للنشر    حممد بن سعيد القحطاين ، رمادي . د حتقيق ودراسةانظر السنة لإلمام عبد اهلل بن أمحد ،  (1)
احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة ، و  041- 4/044،  م1110 - هـ1010،  4، واملؤمتن للتوزيع ، ط

احلافظ قوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين ، حتقيق : أهل السنة ، إمالء 
ع هـ ، دار الراية للنشر والتوزي1011،  1حممد بن ربيع املدخلي وحممد بن حممود أبو رحيم ، ط. د ودراسة
، ولوامع األنوار  724-610و 0/641صول اعتقاد أهل السنة ، وانظر شرح أ 16- 4/11،  الرياض

1/411 . 
، وخلق أفعال العباد للبخاري  0/701، و 2/162انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ( 2)

 . 71ص
هين من أهل البصرة ، كان ابن عبد اهلل بن عكيم اجل: ابن خالد ، وقيل : هو معبد بن عومير وقيل ( 3)

من الفقهاء ، وهو أول من أظهر الكالم يف القدر بالبصرة ، وكان رأساً بالقدر ، قدم املدينة فأفسد هبا ناساً ، 
 .إياكم ومعبد اجلهين فإنه ضال مضل : قال عنه احلسن 

ن احلسني املعروف تاريخ مدينة دمشق ، للحافظ علي بانظر . هـ ، وصلبه بدمشق 54قتله عبد امللك سنة 
 . 1510، وسري أعالم النبالء  1/214،  هـ دار الفكر ببريوت1011بابن عساكر ، 

ابن يونس الدمشقي القبطي النبطي ، كان من البلغاء ، تُنسب إليه فرقة : هو غيالن بن مسلم وقيل ( 4)
العزيز ، فلما مات عمر رجع  إنه تاب عن القول يف القدر على يد عمر بن عبد: الغيالنية من القدرية ، قيل 

تله ، فقتل على باب كيسان إىل مذهبه ، فطلبه هشام بن عبد امللك ، وأحضر األوزاعي ملناظرته فأفىت بق
 =          بدمشق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 013

من نطق يف  لأو ))  : رمحه اهللإمام أهل الشام  قال اإلمام األوزاعي
 كان نصرانيًا فأسلم  (( سوسن))  : القدر رجل من أهل العراق يقال له

 . (1)(( وأخذ غيالن عن معبد ، اجلهينفأخذ عنه معبد  ، مث تنصر ،
وعمرو  ، (2)وبعد معبد وغيالن ظهر رهوس االعتزال كواصل بن عطاء

كما سيأيت بيان ذلك عند   -فنقلوا هذه املقاالت ونشروها  ، (3)بن عبيد
 . -احلديث عن القدرية 

                                                        

البجاوي   ميزان االعتدال يف نقد الرجال أليب عبد اهلل حممد بن عثمان الذهيب ، حتقيق حممد علي انظر  =
 .  1/244، واألعالم  2/225،  هـ1047،  4والنشر ، القاهرة ط ، دار الفكر للطباعة

الشريعة ، لآلجري ، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار ، و  401- 404القدر للفريايب ص( 1)
، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي  402، ص هـ1042،  1الكتب العلمية ، بريوت ، ط

0/714 . 
 .هـ 121هـ ، املتوىف سنة 54ملولود سنة هو واصل بن عطاء الغزال ، ا (2)

تتلمذ على احلسن البصري ومل يفارقه حىت أظهر مقالته يف املنزلة بني املنزلتني ، وهو من رهوس 
االعتزال ، وهناك فرقة من فرق املعتزلة تُنسب إليه يُقال هلا الواصلية ، يُعد من أئمة البلغاء واملتكلمني ، 

عيناً ، فكان يتجنبها يف كالمه وال يُفطن لذلك ؛ لقدرته على الكالم ، وسهولة وكان يلثغ بالراء فيجعلها 
،  6/7انظر وفيات األعيان . أصناف املرجئة ، واملنزلة بني املنزلتني ، والتوبة : ألفاظه ، من مؤلفاته 
 . 1/154، وشذرات الذهب البن العماد احلنبلي  44والفرق بني الفرق ص

هـ ، تويف  54و بن عبيد بن باب البصري ، موىل بين متيم ، ولد سنة هو أبو عثمان عمر  (3)
هـ ، جالس احلسن البصري وحفظ عنه ، مث اعتزل جملَسه ، يُعد شيخ املعتزلة يف عصره ، وكان ذا 100

، سري أعالم النبالء  0/51انظر وفيات األعيان . زهد وتأله ، وهو رئيس الفرقة العمروية من املعتزلة 
6/140 . 
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 القصيدة التائية في القدر 014

 . واملقصود بالكالم يف القدر يف بداية األمر إمنا هو نفي القدر
ويشهد على ذلك  ، هور من األقوال يف بداية القول بالقدرهذا هو املش

 ، يف صحيح مسلم -حديث جربيل  -ما جاء يف قصة احلديث املشهور 
كان أول من قال يف القدر معبد  )):  فقد روي عن حيىي بن معمر قال

احلمريي حاجني أو معتمرين  عبد الرمحنفانطلقت أنا ومحيد بن  ، اجلهين
فسألناه عما يقول هؤالء   أحداً من أصحاب رسول اهلل لو لقينا:  فقلنا

 ؛ بن عمر بن اخلطاب داخاًل املسجد عبد اهللفوفق لنا  ، يف القدر
فظننت أن  ، واآلخر عن مشاله ، أحدنا عن ميينه:  فاكتنفته أنا وصاحيب

إنه قد ظهر ِقَبلنا ناس  عبد الرمحنأبا :  فقلت ، صاحيب َسَيِكل األمر إيل
وأهنم يزعمون أن (  وذكر من شأهنم )العلم  (1)ويتَـَقفَّرون ، القرآن يقرهون
 . (2)احلديث (( . ... وأنَّ األمَر أُنف ، ال قدر

وقبل ذلك تبني من   ، وهذا يفيد أن معبدًا هو أول من قال بالقدر
أو  ، أو سيسويه ، كالم األوزاعي أن معبدًا أخذه عن النصراين سنسويه

 . سوسن
ن احملتمل أن أساس الفكرة كان عند ذاك الرجل النصراين وقد يكون م

                                                        

غريب احلديث ، أليب عبيد القاسم بن سالم انظر . يعين يطلبونه ، ويتتبعونه : يتقفرون العلم ( 1)
، طبعة مصورة عن السلسلة اجلديدة من  1م ، ط1176 - هـ1216اهلروي ، دار الكتاب العريب ، 

 . 067- 4/066،  مطبوعات دائرة املعارف العثمانية حبيدر أباد ، الدكن ، اهلند
 ( .5)لم مس( 2)
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لعدم ثقة الناس  ؛ ولكنه مل يستطع أن جياهر هبا ، الذي تظاهر باإلسالم
 . (1)فاشتهرت عنه ، فتلقاها عنه معبد ونشرها ، به

 . فهذا هو القول األرجح يف نشأة القول بالقدر
 :  ْ  اك ق من آوران في   ا ال  ن

 ، أول ما حدث القول بالقدر باحلجاز قبل معبد اجلهين أن:  جحد ما
رضي اهلل  -بن الزبري  عبد اهللوأن ذلك وقع ملا احرتقت الكعبة ملا كان 

وقال  -تعاىل  -احرتقت بقدر اهلل :  فقال أناس ؛ حمصوراً مبكة -عنهما 
 . (2)مل حترتق بقدر اهلل:  أناس

 الشام عمرو املقصوص أن أول من نادى بالقدر يف:  ْالق   اآلور
وهو معاوية بن يزيد بن معاوية بن أيب  ، وكان عمرو هذا معلماً ملعاوية الثاين

حىت إنه ملا توىلَّ اخلالفة   ، فاعتنق أقواله يف القدر ، فأثر فيه كثرياً  ، سفيان
ووثب بنو أمية  ، فاعتزهلا حىت مات ؛ كان عمرو هذا هو الذي أثر فيه

 . ودفنوه حياً  ، أنت أفسدته:  قالواو  ، على عمرو املقصوص
                                                        

 . 160انظر القضاء والقدر للمحمود ص( 1)
علي بن حممد الفقيهي ، . د اإلميان ، لإلمام ابن مندة ، حققه ، وعلق عليه وخرج أحاديثهانظر ( 2)

 117، والفرق بني الفرق للبغدادي ص 124- 1/147،  م1151 - هـ1046،  4مؤسسة الرسالة ، ط
أليب عبد اهلل حممد ابن خليفة الوسناين األيب املالكي ، دار الكتب  إكمال املعلم ، شرح لصحيح مسلم ، ، و

إلميان البن تيمية ، دار ، وا 1/1، ومكمل اإلكمال ، ومها شرحان لصحيح مسلم  العلمية ، بريوت ، لبنان
تاريخ املذاهب اإلسالمية للشيخ حممد  ، و 224- 224، ص هـ1042،  1الكتب العليمة ، بريوت ، ط

 . 66، والقضاء والقدر للمحمود ص 110- 1/114،  م1157، دار الفكر العريب ،  أبو زهرة
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 : -احملمود حفظه اهلل عبد الرمحنالدكتور كما يقول -وهذا القول 

وعمرو املقصوص مل  ، ألن معاوية بن يزيد كان رجاًل صاحلاً  ؛ ضعيف)) 
 . (1)(( أجد َمْن ذكر قصته من املؤرخني غري ابن العربي

وكان منشأ ضالهلم   ، وضل بسببه فرق شىت ، وهكذا نشأ القول بالقدر
 . والنظر إىل النصوص بعني عوراء ، وتقدمي العقل على النقل ، كثرة اجلدل

حيث نشأ يف  ؛ ْ ررفة ف ق ل قدر ة ال  اة ظَر ج اس     في اإلثءات
وزعموا أنَّ العبد ليس له خيار فيما  ، آخر عهد بين أمية أقوام قالوا باجلرب

 . د قدرة غري مؤثرةوبعضهم يثبت للعب ، يأخذ أو يدع
وتفرع عن  ، (2)اجلهم بن صفوان:  وأول من أظهر هذا القول الشنيع

 . (3)وضالل كبري ، هذه البدعة أقوال شنيعة
وقبل الدخول يف تفاصيل أقوال  ، هذه هي بدايات القول بالقدر

فالخم  في   ، الفرق يف القدر حيسن حتديد اخلالف يف القدر بإجياز
ْر ح   جمر ن  :   د

                                                        

، وانظر خمتصر الدول ملؤلفه غريغوريوس امللطي املعروف بابن  166القضاء والقدر للمحمود ص (1)
 . 111العربي ص

تُنسب ،  يه هو أبو حمرز اجلهم بن صفوان الراسيب من موايل بين راسب السمرقندي رأس اجلهمية وإل( 2)
له آراهه املعروفة يف الصفات والقدر ، كان صاحب جمادالت وخماصمات ، قتله سلمة بن أحوز سنة 

 . 4/125، واألعالم للزركلي  141- 4/144انظر لسان امليزان . هـ 455
 . 42عمر األشقر ص. د انظر القضاء والقدر( 3)
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:  وذلك يف مراتب القدر األربع -تعاىل  -ما يتعلق باهلل :  جحد ما
 . -تعاىل  -واخللق اليت يثبتها أهل السنة هلل  ، واملشيئة ، والكتابة ، العلم

؟ وهل له قدرة أَْو  هل له إرادة ومشيئة أَْو ال:  ما يتعلق بالعبد:  الثا ي
 ؟ ؟ وهل هو فاعل لفعله حقيقة أَْو ال ال

طوائف ما بني غاٍل يف إثبات القدر هلل إىل حد أن قالوا باجلرب ونفي وال
 ، وُمفرٍط يف القدر إىل حدِّ نفي بعضه عن اهلل ، القدرة واإلرادة عن العبد

 . وإثباته للعبد
 . (1)وأهل السنة وسط بني هاتني الطائفتني

حيث َسرَيِد ذكٌر ألقوال بعض  ؛ شرح القصيدةوهذا ما سيتبني يف 
 . رق اليت ضلت يف هذا البابالف

                                                        

 . 241انظر القضاء والقدر للمحمود ص( 1)
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 :  الثا ي  صقال
 
 

 :  مءاحثَّ ت   تة 
 . تعريف بالقصيدة التائية : األْ  مء ثال
 . واجلواب ، وعدد أبيات السؤال ، اسم السائل : الثا ي مء ثال
 . شروح القصيدة : الثالث مء ثال
 . جممل ما احتوت عليه القصيدة : الرابف مء ثال
 . وصف النسخ : الخامس مء ثال
وتنبيهات حول نسخيت جمموع  ، ملحوظات : السارس مء ثال

  . والدرة البهية ، الفتاوى

 ررا ة نامة ل قصيدة التائية في القدر
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 ْ األ مء ثال
 

 

ْب ر ا:  المط   األْ   :  ا م القصيدة 
أو  ، أو بتائية ابن تيمية يف القدر ، هذه القصيدة تعرف بالتائية القدرية

  . املنظومة التائية
  . َرويِّها وهو التاء املكسورةومسيت تائية نسبة إىل 
  . أما حبرها فهو الطويل

وذلك يف قوله يف  ، (القصيدة): بـ وقد مساها قائلها شيخ اإلسالم 
 :  البيت اخلامس والعشرين

  الالالال  المط الالالال  األقصالالالالُ لالالالال رار ب الالالالره
 

 ْ ا نسالالالالالر فالالالالالي  ظالالالالالم  الالالالال   القصالالالالاليدة   
 -اهلل  رمحهم -وهاب عبد البن حممد بن  (1)وكذا مساها الشيخ حسني 

  . (ول األسىن يف نظم األمساء احلسىنالق):  يف كتابه

                                                        
 .العالمة حسني بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي  هو الشيخ( 1)

ولد يف الدرعية ، وكان كفيف البصر ، واعي البصرية ، فقرأ على والده ، وعلى غريه من علماء 
الدرعية ، وكان هو اإلمام واخلطيب يف جامع الدرعية ، وكان جهوري الصوت ذا شهامة وعبادة ووقار ، 

 .بالفقهاء واحملدثني ، ويل قضاء الدرعية ، فحمدت سريته وله جمالس عامرة 
وكان قرب بيته مدرسة لطلبة العلم من الغرباء ، وكان متوقد الذكاء شديد اإلحساس ؛ فقد كان 
يتجول يف شوارع الدرعية بال قائد ، ويعرف مبجرد اللمس البلَح هل هو أصفر اللون أو أمحره ، ونقلوا عنه 

 .اكات أشياء عجيبة من أمثلة هذه اإلدر 
علماء جند خالل انظر . هـ بالوباء الذي أصاب الدرعية ، ومات منه خلق كثري 1440مات سنة 

 . 61- 4/62،  هـ1011،  4مثانية قرون ، تأليف الشيخ عبد اهلل البسام ، دار العاصمة الرياض ، ط

 َّ ر ف بالقصيدة التائية
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شكلة القدرية نظمها شيخ قصيدة تائية يف حل امل))  : حيث قال
  . (1)(( اإلسالم

  . (املنظومة): بـ  -يرمحه اهلل  - (2)السعدي عبد الرمحنومساها الشيخ 
لب فقد ط:  أما بعد))  : حيث قال يف مقدمة شرحه لتلك القصيدة

  . (( ة التائية يف القدر لشيخ اإلسالممين بعض اإلخوان أن أشرح املنظوم
 : عنون لذلك الشرح يف صفحة الغالف بقوله رمحه اهللكما أنه 

  . (( ة التائية يف حل املشكلة القدريةالدرة البهية شرح القصيد)) 
  . سواء مسيت قصيدة أو منظومة ، وعلى كل حال فإن املضمون واحد

حيث إن القصيدة تطلق على  ؛ أن لفظ القصيدة أعم من املنظومة إال
يف حني أن املنظومة تستعمل غالباً يف  ، األبيات يف املسائل العلمية وغريها

  . املسائل العلمية

                                                        

 . 11ص( 1)

ناصر بن عبد اهلل بن ناصر آل سعدي  هو الشيخ العالمة احملقق أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن( 2)
هـ ، ترك مجعًا غفرياً من التالميذ 1276هـ ، وتويف سنة 1247التميمي ، ولد يف عنيزة يف القصيم سنة 

رمحهم اهلل  -  والشيخ عبد العزيز السلمان على رأسهم الشيخ حممد بن عثيمني والشيخ عبد اهلل بن بسام
تفسريه ، وخالصة التفسري ، : كثري ، وترك مصنفات نافعة منها والشيخ عبد اهلل بن عقيل وغريهم   -

 .والقواعد احلسان ، والفتاوى ، وغريها 
انظر الشيخ عبد الرمحن السعدي مفسرًا للشيخ عبد اهلل بن سابح الطيار ، وصفحات من حياة 

لطيار ، والشيخ عالمة القصيم الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي للشيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد ا
 . عبد الرمحن السعدي وجهوده يف العقيدة للشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد 
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هذا وقد مسيت هذه القصيدة بأمساء أخرى جاءت على بعض أغلفة 
  . ( درمسألة الق ):  ففي بعض النسخ جاء عنواهنا ؛ املخطوطات

  . ( حكم مسألة القدر )ويف بعضها 
  . ( قدرسؤال بعض أهل الذميني اليهود يف القضاء وال )ويف بعضها 
  . ( سؤال يف القدر )ويف بعضها 

  . وسيأيت بيان ذلك عند وصف النسخ
 :   سءة القصيدة إلُ شيخ اإل مح ابن َّيمية:  المط   الثا ي

صيدة إىل شيخ اإلسالم ابن ليس هناك شك يف صحة نسبة هذه الق
  . رمحه اهللتيمية 

وأغلب من ترجم لشيخ اإلسالم يذكر أن له منظومًة يف القدر جواباً 
  . وهذه بعض أقوال من ذكر ذلك ، لسؤال حول القدر

أخربين الشيخ الصاحل تاج الدين ))  : رمحه اهللقال احلافظ البزار  -1
وقد سأله   جملس الشيخأنه حضر :  حممد املعروف بابن الدُّوري
  . قد نظمها شعراً يف مثانية أبيات ، يهودي عن مسألة يف القدر

وجعل يكتب  ، وأنشأ يكتب جواهبا ، فلما وقف عليها فكَّر حلظة يسرية
وإذا هو  ، فلما فرغ تأمله َمْن حضر ِمْن أصحابه ، وحنن نظن أنه يكتب نثراً 

  . من مائة وأربعة ومثانني بيتاً نظم يف حبر أبيات السؤال وقافيتها تقرب 
  . وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح جلاء شرحه جملدين كبريين
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  . (1)(( من جواب فتوى مل يسبق إىل مثله وكم ، هذا من مجلة بواهره
وله أجوبة سؤاالت كان ُيسأهلا ))  : رمحه اهلل (2)الصفديوقال  -4

  . (3)(( -أيضاً  -نظماً فيجيب عنها نظماً 
وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل كان ُيسأل ))  : رمحه اهللوقال 

 . (4)(( عنها نظماً مثل مسألة اليهودي
 . ويعين هبا هذه القصيدة

يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن  رمحه اهللبن حجر اوقال احلافظ  -2
 منها أن ، وله يف ذلك أمور عظيمة ، وكان من أذكياء العامل))  : تيمية

بن بكر السكاكيين عمل أبياتًا على لسان ذمي يف إنكار القدر احممد 
 :  مث قال -فذكر البيتني  -وأوهلا 

                                                        

 . 41- 45األعالم العلية ص( 1)
هو أبو الوفاء صالح الدين بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي الشافعي املؤرخ األديب اللغوي ، من ( 2)

انظر . هـ 760عرب للطغرائي ، تويف سنةالوايف بالوفيات ، وغيث األدب شرح المية ال: مصنفاته 
 . 0/10، ومعجم األدباء  6/444شذرات الذهب 

اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون ، مجعه ، وانظر  7/24الوايف بالوفيات ( 3)
 ووضع فهارسه الشيخ حممد عزير مشس والشيخ علي بن حممد العمران إشراف وتقدمي الشيخ بكر أبو زيد

 . 244ص ، هـ1044،  4، دار عامل الفوائد مكة ، ط

علي أبو زيد . د أعيان العصر ، وأعوان النصر ، لصالح بن الدين بن خليل الصفدي ، حتقيق (4)
، وانظر اجلامع لسرية شيخ اإلسالم  1/406،  دار الفكر دمشق هـ ،1015،  1وزمالئه ، ط

 . 41ص
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وأجاب يف  ، فثىن إحدى رجليه على األخرى ، فوقف عليها ابن تيمية
 :  أوهلا ، جملسه قبل أن يقوم مبائة وتسعة عشر بيتاً 

  الالالالالالالالاليال   الالالالالالالالالا  الالالالالالالالال ا  الالالالالالالالاليا  م ا الالالالالالالالالد
 

 (1)الءر الالالالالة خاصالالالالالم ر  ال الالالالالرة بالالالالالار   
 :   ء  إ  ا  القصيدة:  المط   الثالث 

وذلك أن سائاًل سأل  ، مرت اإلشارة إىل سبب إنشاء هذه القصيدة
  . شيخ اإلسالم ابن تيمية مسألة يف القدر على مذهب اجلربية

رمحه فلما وقف عليها شيخ اإلسالم ، ياتوقد نظمها شعراً يف مثانية أب
أنشأ يكتب جواهبا نظمًا على حبر األبيات  مث ، فكَّر حلظة يسرية اهلل

  . (2) الواردة وقافيتها
وجوابه هذا من األمور العظيمة الدالة على ذكاء وفطنة خارقتني 

  . للعادة
 ، ودقة معانيها ، ويْكُمُن ُحْسُن هذه القصيدة يف شرف موضوعها

  . واحتوائها على علوم عظيمة ، وإصابتها للغرض
وكيف إذا كان قد نظمها  ؟ ام جليل كابن تيميةكيف إذا كانت من إم

 ؟ على البديهة
                                                        

امنة ، البن حجر العسقالين ، حتقيق حممد سيد جاد احلق ، دار الدرر الكامنة يف أعيان املائة الث( 1)
 . 1/17، وانتظر البدر الطالع للشوكاين  1/166( ب ت) الكتب احلديثة

 . 41- 45انظر األعالم العلية ص( 2)
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  . هذا وقد كان مقصُد السائِل الطعَن يف الشريعة
انتدب  -واشتهر بني الناس  ، وملا ورد هذا السؤال على علماء اإلسالم

 ، غري واحد من األعالم غري شيخ اإلسالم من أكابر علماء مصر والشام
  (1) . ال نظماً واألندلس جلواب ذلك السؤ 

يف قصيدته اليت يقول  رمحه اهلل (2)عالء الدين الباجي الشيخ ومنهم
 :  فيها

 رة  ي الالالالالالالالالالالالج الالالالالالالالالالالا نالمالالالالالالالالالالالا  جبالالالالالالالالالالالدى رمئالالالالالالالالالالالق ح  
 

ْح ا تالالالالالالالالالالالالدا ا  مالالالالالالالالالالالالن جي     يالالالالالالالالالالالالق فضالالالالالالالالالالالالي ة الالالالالالالالالالالالر
 لقالالالالالالالالد  الالالالالالالالر ي جن   الالالالالالالالل ل  الالالالالالالالق طالءالالالالالالالالا   

 

 نسالالالالالُ    الالالالالٌة ل  الالالالالالق مالالالالالن  يالالالالال     رحمالالالالالالة 
  اب الالالالالالالالالالء  فءالالالالالالالالالال ق  يالالالالالالالالالالقي ال الالالالالالالالالق فاليالالالالالالالالالال  ل   

 

 ْاَّالالالالالالالالالالرك حءائالالالالالالالالالالق حي الالالالالالالالالالة      الالالالالالالالالالق ال َالالالالالالالالالالُ 
 :  إىل أن يقول 

الالالالالف الالالالالن را الالالالاليا   ال   ْم َّ الالالالالن س      القضالالالالالا  
 

 را الالالالالالالالالالالاليا   ا وطيئالالالالالالالالالالالالة    الالالالالالالالالالالالر   ي   بمقضالالالالالالالالالالالاليِّ  
ْال َالالالالالالالالالالالالي قالالالالالالالالالالالالالاطف   َّ  ي  الالالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالالاألمر 

 

 ألنالالالالالالالالالالال ار ا فالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالال ح ب الالالالالالالالالالالث الءر الالالالالالالالالالالة   
 

                                                        

انظر املنظومة التائية لشيخ اإلسالم ابن تيمية وشرحها للطويف لألخ الشيخ حممد نور اإلحسان ( 1)
 .وهذا الكتاب مل يطبع بعد  225، ص علي يعقوب

هو الشيخ عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الرمحن بن خطاب الباجي املصري ( 2)
هـ ، تفقه بالشام على الشيخ عز الدين بن عبد السالم ، وكان من أئمة 621الشافعي ، ولد سنة 

ة الكربى ، للسبكي ، حتقيق حممود طبقات الشافعيانظر . هـ 710األشاعرة يف وقته ، تويف سنة 
، 14/204 ، م ، مطبعة عيسى البايب احلليب1160 - هـ1252،  1الطناحي ، عبد الفتاح احللو ، ط

 . 2/141والدرر الكامنة 
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 . بيتاً  مخسة عشرإىل آخر ما قال يف تلك القصيدة اليت تبلغ 
يف قصيدته اليت  (1)ظاهرال عبدناصر الدين شافع بن  ومنهم األديب

 :  يقول فيها

ْ الالالالالالم مالالالالالالن  ْلالالالالالالم َّ الالالالالالر    ءاحالالالالالالثم الالالالالال لل 
 

 جالالالالرت مالالالالن ج يالالالالق ال  الالالالم فالالالالي    ال قيقالالالالة   
 ْمالالالالالالالالالالا ج الالالالالالالالالالل  الالالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالالي  مءت الالالالالالالالالالٌر  مالالالالالالالالالالالا 

 

تالالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالالن رْن ما الالالالالالالالالالالالالالالي الءر الالالالالالالالالالالالالالالة   َّ  فم 
 بقضالالالالالالالالالالالالالائ   الالالالالالالالالالالالالائنٌ   شالالالالالالالالالالالالالي      الالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالق   

 

 َّقالالالالالالالالالالالالالالالالد ره حتمالالالالالالالالالالالالالالالالا  ب ْ الالالالالالالالالالالالالالالال  حيالالالالالالالالالالالالالالالالة 
ْاقالالالالالالالالالالالف مالالالالالالالالالالالا م   الالالالالالالالالالالا  بم  الالالالالالالالالالال    ْ الالالالالالالالالالالق 

 

  ا رج الالالالالالالال  فالالالالالالالالي القضالالالالالالالالية لقالالالالالالالالد  الالالالالالالالق مالالالالالالالالن 
 ْإن الر الالالالالالالالا  يالالالالالالالالر القضالالالالالالالالالا  فالالالالالالالالم َّ الالالالالالالالالن 

 

 َّ الالالالالالالالالالالالالالازع فيمالالالالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالا ه مالالالالالالالالالالالالالالن م الالالالالالالالالالالالالاليئة 
ْاإلثءالالالالالالالالالالات جالالالالالالالالالالق جملالالالالالالالالالال    لالالالالالالالالالال  الم الالالالالالالالالال  

 

َّثءفالالالالالالالالالالالال   ل  فالالالالالالالالالالالالم َّ تالالالالالالالالالالالالرض فالالالالالالالالالالالالي ح مالالالالالالالالالالالال  
ْمسالالالالالالالالالالالالالال ِّما  ْ الالالالالالالالالالالالالالن بيالالالالالالالالالالالالالال ابي مي    سالالالالالالالالالالالالالال ما  

 

 ْ الالالالالالالالالالن باَّءالالالالالالالالالالاع ال الالالالالالالالالالق مالالالالالالالالالالن ويالالالالالالالالالالر جمالالالالالالالالالالة 
يقول  يف قصيدته اليت رمحه اهلل (2)ومنهم الشيخ مشس الدين بن اللبان 

 :  فيها

 جم ب الالالالالالالالالالالالالد حمالالالالالالالالالالالالالد اهلل بالالالالالالالالالالالالالار  الءر الالالالالالالالالالالالالة
 

 ن الالالالالالالالالالُ مالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالدا ا مالالالالالالالالالالن  تالالالالالالالالالالا  ْ الالالالالالالالالال ة 
 ب فضالالالالالالالالالالالق مء الالالالالالالالالالال   إلالالالالالالالالالالالُ ويالالالالالالالالالالالر جمالالالالالالالالالالالة 

 

 ن يالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالالالرحمن جز الالالالالالالالالالالالالُ َّ يالالالالالالالالالالالالالة 
 

                                                        

هو اإلمام األديب شافع بن علي بن إمساعيل بن عساكر الكناين العسقالين مث املصري ، ولد  (1)
 . 4/451، والدرر الكامنة  144- 4/141انظر أعيان العصر . هـ 724هـ ، وتويف سنة 601سنة 

هو اإلمام العالمة حممد بن أمحد بن عبد املؤمن األسعردي ، مث الدمشقي مشس الدين اللبان ( 2)
انظر طبقات الشافعية الكربى . هـ 701هـ تقريبًا ، وتويف سنة  651الشافعي نزيل القاهرة ولد سنة 

 .  61- 1/64، والدرر الكامنة  1/10
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 فالالالالالالالالإن صالالالالالالالال ي ا   الالالالالالالال ن مالالالالالالالالا شالالالالالالالالا  رب الالالالالالالالا

 

 ْ  الالالالالالالالالي  الالالالالالالالال ى مالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالا ه مالالالالالالالالالن م الالالالالالالالاليئة 
 ْلالالالالالالالم  الالالالالالالرض   الالالالالالالر ال ءالالالالالالالد ج  م   ءالالالالالالال  

 

ْم  ث الالالالالالالالالالالالالالالالالي ن يالالالالالالالالالالالالالالالالال  بمدحالالالالالالالالالالالالالالالالالة   لالالالالالالالالالالالالالالالالال  م 
 ده اهلل ج الالالالالالالالالالالال ْحي الالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالن لالالالالالالالالالالالالم  َالالالالالالالالالالالال 

 

ْجالالالالالالال   ال يالالالالالالالز فالالالالالالالي  الالالالالالالق ل ظالالالالالالالة    محالالالالالالالا 
ْم   ْ   الالالالالالالي القالالالالالالال ى نالالالالالالالن نالالالالالالالين ف رَّالالالالالالال  

 

  ميالالالالالالالالق ب  الالالالالالالالءا  ال يالالالالالالالالُ نالالالالالالالالن م يالالالالالالالالة 
 اليَالالالالالالد فالالالالالالي قصالالالالالالد ربالالالالالال  ْ يَالالالالالالد نالالالالالالقف  

 

ْحرقالالالالالالالالالالالالالالالالة  ْابتَالالالالالالالالالالالالالالالالا   ْنالالالالالالالالالالالالالالالالزح   بصالالالالالالالالالالالالالالالالدق 
  رجالالالالالالالالالُ لالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالت ي  الالالالالالالالالقِّ مالالالالالالالالالا ْحي ئالالالالالالالالال    

 

ْرحمالالالالالالالة  الالالالالالالا مالالالالالالالن بالالالالالالالا  فضالالالالالالالق    الالالالالالالدا مير َّ ي 
 فالالالالالالالالالالالالالالالالالإن قضالالالالالالالالالالالالالالالالالا  اهلل  ط الالالالالالالالالالالالالالالالالق َّالالالالالالالالالالالالالالالالالارة 

 

ْإ    مالالالالالالالالالالالالالالالان فيخ الالالالالالالالالالالالالالالُ ل  مالالالالالالالالالالالالالالالةب  الالالالالالالالالالالالالالالر 
ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرى    قالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا      َّال  ْآ

 

  ال الالالالالالالالالالالالالالالالر طة    تالالالالالالالالالالالالالالالالارهن الالالالالالالالالالالالالالالالُ  الالالالالالالالالالالالالالالالء   
ْا  لصالالالالالالالالالالالالالالالالال ة     سيالالالالالالالالالالالالالالالالالمح لمالالالالالالالالالالالالالالالالال ت جْ ر

 

الالالالالالالالالالالالالالال  د ْشالالالالالالالالالالالالالالالق ة  ْنصالالالالالالالالالالالالالالاليان  لس   ْطالالالالالالالالالالالالالال ع 
 ْقالالالالالالالالد ج الالالالالالالالق اهلل ال  الالالالالالالاليم ل ءالالالالالالالالد اوالالالالالالالالال 

 

ْالقطي الالالالالالالالالالالالالالالةيالالالالالالالالالالالالالالالت   ارا  أل الالالالالالالالالالالالالالالءا  الر الالالالالالالالالالالالالالا 
 ْ سفالالالالالالالالره مالالالالالالالالن ب الالالالالالالالد  الالالالالالالال ا لمالالالالالالالالا قضالالالالالالالالُ 

 

 ن يالالالالالالالالالال  ليمضالالالالالالالالالالي فيالالالالالالالالالال  ح الالالالالالالالالالم الم الالالالالالالالالاليئة   
 . بيتاً  مثانيًة وعشرينخر ما قاله يف قصيدته اليت تبلغ إىل آ 

يف قصيدته  رمحه اهلل (1)ومنهم الشيخ جنم الدين أمحد بن حممد الطوسي
 :  اليت يقول فيها

الالالالالالالالغ  الالالالالالالالا  مالالالالالالالالي  إن   الالالالالالالالل  الالالالالالالالام ا    جم جص 
 

 جالالالالالالالالالالالالالالالال ا    الالالالالالالالالالالالالالالاليا   ريم ت الالالالالالالالالالالالالالالال  باألرلالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 ْربالالالالالالالالالر ب قالالالالالالالالالق مالالالالالالالالالدرك  الالالالالالالالالر مالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالدا 

 

 بإ  الالالالالالالالا  ر  ال الالالالالالالال ن فالالالالالالالالي  الالالالالالالالق حالالالالالالالالالة 
 

                                                        

، وواضح من امسه أنه من أهل  14/211كذا ذكره السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ( 1)
 : طوس ، وقد أشار هو إىل ذلك بقوله يف قصيدته يف الرد على الذمي 

 بطوس بدت فيها له من إرادة    إهلي تعطف وارحم العبد أمحدا               
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 . أبيات مائة ومخسةإىل آخر ما قاله يف قصيدته اليت تبلغ 
يف قصيدته اليت يقول  رمحه اهلل (1)عالء الدين القونوي ومنهم الشيخ

 :  فيها

 حمالالالالالالالالالالالالدت إلَالالالالالالالالالالالالي قءالالالالالالالالالالالالق  الالالالالالالالالالالالق مقالالالالالالالالالالالالالة
 

 ْصالالالالالالالالالالالالالال يل َّ ظيمالالالالالالالالالالالالالالا  لخيالالالالالالالالالالالالالالر الءر الالالالالالالالالالالالالالة 
ْلالالالالالالالالالالالل إبالالالالالالالالالالالدا  ال صالالالالالالالالالالالي ة م صالالالالالالالالالالال ا     ْحا

 

 لمالالالالالن ط الالالالال  اإل ضالالالالالاح فالالالالالي حالالالالالق شالالالالالءَة 
 ُ  الالالالالالالالالالق طالالالالالالالالالالال فالالالالالالالالالال ْ  مالالالالالالالالالالا   قالالالالالالالالالالُ إلالالالالالالالالالال 

 

ْاَّءالالالالالالالالالالالالالالالالاع حقيقالالالالالالالالالالالالالالالالة   لت قيالالالالالالالالالالالالالالالالق حالالالالالالالالالالالالالالالالق 
 ْع الالالالالالالالال   مالالالالالالالالن  الالالالالالالالق نقالالالالالالالالد ْشالالالالالالالالءَة الالالالالالالالر  

 

  صالالالالالالد نالالالالالالن اإلم الالالالالالان فالالالالالالي  ظالالالالالالم حيالالالالالالة 
ْاجت الالالالالالالالالالالالالالالا  َّ   الالالالالالالالالالالالالالالل     ْإلقالالالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالمف 

 

 فالالالالالالم ويالالالالالالر فالالالالالالي المسالالالالالالتم ن المت  الالالالالالل 
الالالالالد     فالالالالالي   الالالالالف  مالالالالالة إ ا صالالالالال  م الالالالال  الي 

 

 ب يالالالالالالالالل بَالالالالالالالالا فا الالالالالالالالمف  الالالالالالالالد ل ل ر شالالالالالالالالدة 
 :  إىل أن قال 

 فمالالالالالالالالن جم الالالالالالالالة األ الالالالالالالالءا  فيمالالالالالالالالا رفضالالالالالالالالت 
 

ْاإلم الالالالالالالالان ل الالالالالالالالا شالالالالالالالالَارة   مالالالالالالالالف األمالالالالالالالالر 
 ف  الالالالالالالالالل  مالالالالالالالالالن م    الالالالالالالالالقي الالالالالالالالالالد ر  قالالالالالالالالالائم   

 

 ةجمالالالالالالال ت بيالالالالالالال ع إ  قضالالالالالالالي لالالالالالالالي بي نالالالالالالال 
 :  إىل أن قال 

 ْلالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالل جرر  جن    الالالالالالالالالالالال  قابالالالالالالالالالالالالق
 

ْرقالالالالالالالالالالالالالة   ل َالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالمح     مالالالالالالالالالالالال ض 
 ألشالالالالالالالالء ل فيالالالالالالالال  القالالالالالالالال   بسالالالالالالالالطا  م ققالالالالالالالالا   

 

الالالالالالالال   ط الالالالالالالالي  ن  ن الالالالالالالالُ   م    ْح مالالالالالالالالة  ي  م    الالالالالالالالمح 
 

                                                        

ن علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي الشافعي ، كان من أهل هو اإلمام الفقيه عالء الدي( 1)
 .هـ 665التقوى ، والعلم ، والفضل ، ولد بقونية من بالد الروم سنة 

انظر . هـ 741ويل قضاء الشام ، وأقام بالقاهرة قريبًا من ثالثني سنة يلقي دروسًا ، وتويف سنة 
 . 22- 0/41نة ، والدرر الكام 120- 14/124طبقات الشافعية الكربى 
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 . (1)بيتاً  مخسة وعشرينيت تبلغ إىل آخر ما قاله يف قصيدته ال
 :  وهذا جوابه رمحه اهلل (2)ومنهم الشيخ ابن لب األندلسي

ْلالالالالالالم   الالالالالالن  قضالالالالالالُ الالالالالالالر    الالالالالالر ال الالالالالالافر ن 
 

 لير الالالالالالالالالالالالالالاه َّ  ي الالالالالالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالالالالالالدى  الالالالالالالالالالالالالالق م الالالالالالالالالالالالالالة 
ْق نالالالالالالالالالالالالالالالالالال     َالالالالالالالالالالالالالالالالالُ و قالالالالالالالالالالالالالالالالالال  نمالالالالالالالالالالالالالالالالالا جرار 

 

ْالم الالالالالالالالالالالالالالالالالال  جب الالالالالالالالالالالالالالالالالالغ حيالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   ْإ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالا ه 
ْإ مالالالالالالالالالالا   ف ر الالالالالالالالالُ قضالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالر  حي مالالالالالالالالالا  

 

ْفٌة ل خطيئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة      را ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر
 ف   الالالالالالم  قالالالالالالد  َالالالالالالُ ن الالالالالال  شالالالالالالرني  فالالالالالالم َّال الالالالالالر ض   

 

ْح الالالالالالالالالالالالالالالالالالم م الالالالالالالالالالالالالالالالالاليئة     ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالال ِّم لتالالالالالالالالالالالالالالالالالالدبير 
ْففالالالالالالالالالالق ب ضالالالالالالالالالالالَم   رنالالالالالالالالالالا ال الالالالالالالالالالقف َّ  ي الالالالالالالالالالا  ْ

 

ْنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمف بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدن ة     فخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  بت فيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق 
 ج طيالالالالالالالالالر ق  شالالالالالالالالالرن َفت صالالالالالالالالالي إ ا لالالالالالالالالالم َّ الالالالالالالالالت 

 

 ْإن   الالالالالالالالل َّم الالالالالالالالي فالالالالالالالالي طر الالالالالالالالق الم الالالالالالالاليئة 
ْاهلل والالالالالالالالالالالالالق   إليالالالالالالالالالالالال  اوتيالالالالالالالالالالالالاري ال سالالالالالالالالالالالال  

 

 مر الالالالالالالالالالالالالالالٌد بتالالالالالالالالالالالالالالالدبير لالالالالالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالالالالالي الخ يقالالالالالالالالالالالالالالالة 
 لالالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالرره اهلل لالالالالالالالالالالالالاليس ب الالالالالالالالالالالالالائن ْمالالالالالالالالالالالالالا 

 

ْجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق اهلل ر   الءر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة     َّ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُ 
 فَالالالالالالالالالالال ا جالالالالالالالالالالال ا  نالالالالالالالالالالالن مسالالالالالالالالالالالائق  الالالالالالالالالالالالائق 

 

 :  جَالالالالالالالالال     الالالالالالالالالار  ْ الالالالالالالالال  جنمالالالالالالالالالُ بصالالالالالالالالاليرة 
 ج الالالالالالالالالالالالالا ن مالالالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالالالالد ن  مالالالالالالالالالالالالالي  ر الالالالالالالالالالالالال  م 

 

 (3) ه ب ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالال  حيالالالالالالالالالالالالالالالالالالةل الالالالالالالالالالالالالالالالالالَّ يالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ري  
  

                                                        

 . 266- 14/212هذه األجوبة للعلماء املذكورين أوردها السبكي يف طبقاته الكربى ( 1)

هو العالمة أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب الثعليب الغرناطي األندلسي املالكي ، كان ( 2)
نفح ، و  2/454الذهب  انظر شذرات. هـ 752فاضاًل عاملًا متفننًا من أكابر علماء املالكية تويف سنة 

عبد   الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ألمحد حممد املقري التلمساين ، حتقيق حممد حميي الدين
  . 5/10،  احلميد ، دار الكتاب العريب ، لبنان

حممد أبو  الدكتوراإلفادات واإلنشادات ، أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب األندلسي حتقيق ( 3)
 . 172- 174، ص م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت1115- هـ1042،  1األجفان ، ط
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 المء ث الثا ي
 

 
 

 ْ أما السائل فقد اختلف فيه على :  ا م السائق:  المط   األ
 :  (1)أقوال

 ْ  :  (2)جن السائق    الس ا ي ي ال ي ي:  الق   األ
وتابعه عليه احلافظ ابن  ، (3)وهذا هو الذي جزم به احلافظ ابن كثري

  . -رمحهم اهلل مجيعاً  - (5)والشوكاين ، (4)والسخاوي ، حجر

                                                        
 . 202- 225انظر املنظومة التائية ص( 1)
هو حممد بن أيب بكر بن أيب القسم اهلمذاين مث الدمشقي الشيعي املعروف : السكاكيين ( 2)

 .بالسكاكيين ؛ ألنه كان حيرتف صناعة السكاكني عند شيخ رافضي ؛ فأفسد عقيدته 
 . 741هـ ، وتويف سنة 621دمشق سنة ولد ب

،  1ن بن سامل باوزير ، طذيل تاريخ اإلسالم ، للذهيب ، اعتىن به ماز انظر . وسيأيت مزيد حديث عنه 
 . 1/101، والدرر الكامنة البن حجر  427، ص م ، دار املغين الرياض1115 -هـ 1011

بصري مث الدمشقي الشافعي ، اإلمام املفسر هو أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري ال( 3)
هـ ، مث انتقل إىل دمشق ، وبرع يف الفقه والتفسري والنحو واحلديث ، ومن 741احلافظ ، ولد يف بصرى سنة 

 . 6/421انظر شذرات الذهب .  770تفسري القرآن العظيم ، والبداية والنهاية ، تويف سنة : مصنفاته 
ن حممد بن مشس الدين أبو اخلري السخاوي املصري الشافعي اإلمام احلافظ هو حممد بن عبد الرمحن ب( 4)

فتح املغيث : املؤرخ األديب نزيل احلرمني الشريفني ، رحل إىل اآلفاق طلبًا للعلم ، وألف كتبًا كثرية جداً منها 
 .بشرح ألفية احلديث ، والقول البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع 

 . 6/110، واألعالم  5/16انظر شذرات الذهب . هـ 144ة تويف يف املدينة سن
هـ واملتويف عام 1172هو اإلمام القاضي العالمة حممد بن علي الشوكاين املولود يف اليمن عام ( 5)

هـ ، كان من العلماء املتفننني ؛ فقد كان مفسراً ، وحمدثًا ، وفقيهًا ، وأصوليًا ، وأديبًا وشاعراً ، وناقداً 1414
 .ققاً ، ومؤرخاً ، وحم

ْالي ا  ا م السائق ْندر جبيات السيا    ، 
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كان الشيخ حممد السكاكيين يعرف ))  : رمحه اهللقال احلافظ ابن كثري 
وكانت له أسئلة على مذهب أهل  ، جيداً  (1)شيعةمذهب الرافضة وال

ونظم يف ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا اإلمام العالمة شيخ  ، اجلرب
  . (2)(( رمحه اهللاإلسالم ابن تيمية 

ونسب إليه عماد ))  : وقال احلافظ ابن حجر يف ترمجة السكاكيين
 :  الدين بن كثري األبيات اليت أوهلا

  . (3)(( األبيات  .....   ي دينكميا معشر اإلسالم ذم
                                                        

فتح القدير ، ومنها : وكان ذا خلق فاضل ، ونفس عزيزة ، وله مؤلفات كثرية منها تفسريه املعروف بـ 
انظر ترمجته يف مقدمة أدب الطلب حتقيق ودراسة األستاذ . البدر الطالع ، وإرشاد الفحول ، وأدب الطلب 

 .عبد اهلل السرحيي 
بأطوار نشأهتم ومراحل التطور العقدي هلم ، ذلك أن امللحوظ أن تعريف الشيعة مرتبط أساسًا  (1)

عقائد الشيعة وأفكارها يف تغري وتطور مستمر ؛ فالتشيع يف العصر األول غري التشيع فيما بعده ، وهلذا  
كان يف الصدر األول ال يسمى شيعيًا إال من قدم عليًا على عثمان ، ولذلك قيل شيعي ؛ وعثماين 

 .م علياً على عثمان ، والعثماين من قدم عثمان على علي فالشيعي من قد
 .فعلى هذا يكون التعريف للشيعة يف الصدر األول أهنم الذين يقدمون علياً على عثمان فقط 

إال أن التشيع مل يستمر على هذا النقاء والصفاء والسالمة والسمو بل إن مبدأ التشيع تغري فأصبحت 
قناعًا يسترت به كل من أراد الكيد لإلسالم واملسلمني من األعداء املوتورين الشيعة شيعًا ، وصار التشيع 

 .احلاسدين ، وأصبحت الشيعة هي القسيم ألهل السنة حني انفردت بعقائدها وآرائها املخالفة للحق 
. يها وأخريًا استوعبت الشيعة اإلمامية االثنا عشرية معظم آراء الشيعة واعتقاداهتا وصار التشيع علمًا عل

 . 1/144، ومسألة التقريب للقفاري 11و 12- 1/21ناصر القفاري . د انظر أصول مذهب الشيعة
 . 10/411البداية والنهاية ( 2)
،  1التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة ، للسخاوي ، ط، وانظر  0/21الدرر الكامنة ( 3)

 . 2/101،  م ، دار الكتب العلمية بريوت1112
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 -أي شيخ اإلسالم  -وحكي عنه ))  : رمحه اهللوقال اإلمام الشوكاين 
 ، السكاكيين على لسان يهوديأنه ملا وصل إليه السؤال الذي وضعه 

 . (1)(( -كر البيتني من مطلع أبيات السؤالفذ -وهو 
 :  (2)ققيجن ال اظم ألبيات السيا     ابن الء:  الق   الثا ي

:  ويقال))  : حيث قال ، (4)يف طبقاته (3)وهذا القول ذكره السبكي
 ، (5) الذي ثبت عليه أقوال تدل على الزندقة ، إن الناظم هو ابن البققي

                                                        

 . 1/71در الطالع الب( 1)

تقريبًا ، وتفقه كثريًا ، واشتغل ،  664هو فتح الدين أمحد بن حممد البققي املصري ولد سنة ( 2)
وتأدب ، وناظر حىت مهر يف كل فن ، وقطع اخلصوم يف املناظرة ، وفاق األقران يف احملاضرة ، وبدت منه 

القاضي املالكي زين الدين بن خملوف مبا يقتضي أمور تنبئ أنه مستهزئ بأمور الديانة ، فادُّعي عليه عند 
االحنالل ، واستحالل احملرمات ، واالستهزاء بالدين ، فحكم املالكي بقتله ، فضربت رقبته مبصر على 

 . 741الزندقة ، وذلك يف شهر ربيع األول سنة 
ن مل ينفعه علمه ، كان كان عاملًا مفننًا مناظراً ، وكان من األذكياء مم: )) قال عنه الذهيب رمحه اهلل 

 (( .يشطح ويتفوه بعظائم ، وينعق مبسعدة النبوة ، ويتجهرم بتحليل احملرمات 
، وشذرات الذهب البن  266- 1/261والدرر الكامنة  7- 15/6انظر ترمجته يف البداية والنهاية 

 .، وفيه ابن الثقفي وهو تصحيف  6/4العماد 

ن عبد الكايف السبكي القاضي املؤرخ املتكلم الشافعي ، من هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي ب( 3)
انظر األعالم . هـ 771مصنفاته طبقات الشافعية الكربى ، ومعيد النِّعم ومبيد النـَِّقم مات سنة 

0/150 . 
(4 )14/212 . 

 .يرد كثرياً يف كتب العقائد  - لفظ الزندقة ، والزنادقة ، والزنديق: الزندقة ( 5)
 : سيكون حول املسائل التالية  واحلديث عنه

ْم   بالفارسية ، الدالة على كتاب ( زندو)الزندقة اسم اشتقه العرب من كلمة :  م      مة الز دقة: ج
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     ( . الزندوفستا: )الفرس املقدَّس الذي يقال له بالفارسية 
بن سابور ، رام بن هرمز ن أردشري ، وقتله هبوهو كتاب ماين بن فاتك احلكيم الذي ظهر يف زمان سابور ب

 . - عليه السالم - وذلك بعد عيسى
عليهما  - وقد أحدث دينًا بني اجملوسية والنصرانية ، وكان يقول بنبوة املسيح ، وال يقول بنبوة موسى

 . - السالم
 .الثنوية ؛ ألهنم يثبتون إهلني : املانوية ، ويقال هلم : ويقال ألتباعه 

لالعتقاد ، ( زندقة)اعتقاد اجملوس الفرس ، أي انتسب للزندو ، مث اشتقوا منه تزندق إذا اعتقد : فيقال 
 .للمعتقد ( زنديق)و

يطلق على من ُيِسرُّ اعتقاد اجملوس ؛ فال يسمى :  (الز د ق)ْ( الز دقة)ن ُ من  ط ق ل ا : ثا يا  
 .اجملوسي املتظاهر باجملوسية زنديقاً 

ى من يظهر اإلسالم ، ويبطن الكفر ، سواء كان كفره باعتقاد اجملوسية مث صار امساً علماً يف الفقه يدل عل
 . الفارسية ، أم بالدهرية ، أم بغري ذلك 

والزنديق مببطن  الزنديق يرادف املنافق ، وخصوا املنافق مببطن الكفر يف زمن الرسول : ولذلك قالوا 
 .الكفر بعد ذلك الزمن 

الرمي بالزندقة قد طلع قرنه يف أثناء القرن األول اإلسالمي ، مث بلغ  كان:  ظَ ر الرمي بالز دقة: ثالثاي 
أشده يف القرن الثاين ؛ بسبب ما عظم من املخالفات االعتقادية ، والتعصبات املذهبية ، وقضاء األوطار 

 .السياسية 
ِثر عنه بُغض يصري إذا كان فارسي األصل ، وأُ :  ما  صير ب  المر  م ر ا  إلُ ََّمة الز دقة: راب ا  

العرب ، وكان من أهل اخلالعة واجملون ، أو املزح يف األمور الراجعة إىل العبادات ، أو أن يكون ال حيفظ من 
حسبما ذكره ابن األثري يف حوادث سنة  - القرآن شيئًا ؛ فقد أخذ بذلك حممد بن أيب عبيداهلل وزير املهدي

 .هـ 161
ي ما كان للمنصور والسفاح ؛ فأغرق يف تقصي أحوال الناس ، هذا واملهدي مل يكن له من أصالة الرأ

برد ،   ديوان بشار بن انظر كالم الشيخ العالمة حممد الطاهر بن عاشور يف مقدمة حتقيقه ل. والرمي بالزندقة 
م ، 1114- هـ1261تقدمي ، وشرح ، وتكميل ، العالمة حممد الطاهر بن عاشور ، مطبعة جلنة التأليف 

امللل والنحل وانظر .  44- 16، ص ووقف على طبعة حممد رفعت فتح اهلل ، وحممد شوقي أمنيعلق عليه 
 . 1/400،  ، للشهرستاين ، حتقيق حممد سيد كيالين ، دار املعرفة بريوت لبنان
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يخ تقي الدين دقيق العيد وقتل بسيف الشرع الشريف يف والية الش
  . (( القشريي

ْج     ، ْ تم ا م  ، جن السائق    ب ض الم تزلة:  الق   الثالث
 :  جْ ن ُ لسان ب ض اليَ ر ، ن ُ لسان ب ض ج ق ال مة

وملا ظهر  )):  حيث قال(1) وهذا القول جزم به السبكي يف طبقاته
وجعله على لسان بعض  ، وكتم امسه ، السؤال الذي أظهره بعض املعتزلة

  . (( ... أهل الذمة
 رمحه اهللن تيمية ولعل هذا القول هو الذي يعنيه شيخ اإلسالم اب

أو قصيدة  ، يضع كتاباً  -أي املعتزلة  -وكما رأينا كثرياً منهم ))  : بقوله
بذلك الردُّ على املثبتني  ومقصودهم ، أو غريهم ، على لسان بعض اليهود

  . (2)(( للقدر
 :  جْ من ج ق ال مة ، جن السائق رجق  َ ر :     الرابفالق

وقال به  ، ر فيما أخربه به ابن الدوريوهذا القول ذكره احلافظ البزا
  . -كما تقدم   -الصفدي 

  . أنه بعض يهود الشام (3)وذكر السبكي يف الطبقات الوسطى

                                                        

(1 )14/214 . 

 . 5/111جمموع الفتاوى ( 4)

 . 1/212انظر حاشية طبقات الشافعية الكربى ( 1)
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سؤال عن ))  : البن تيمية يف جمموع الفتاوى عنوان القصيدة وجاء
 . (1)(( الذمينيالقدر أورده أحد علماء 

عن  ...))  : التائية يف مقدمة شرحه للقصيدة رمحه اهللوقال الطويف 
 . (2)(( مسألة سأله عنها بعض أهل الذمة

  . هذا هو جممل ما قيل يف شأن صاحب السؤال
ْلين حيث  ؛ ْال اظر في َّ   األق ا    ار  رج َا إلُ الق لين األ

وذلك ملا  ، أم ابن البققي ، أهو السكاكيين:  إن اخلالف واقع يف السائل
 :  يلي
 ، والسخاوي ، وابن حجر ، ريظ كابن كثأن عددًا من احلفا -1

  . صرحوا بأنه السكاكيين - والشوكاين
 وكتم امسه ، إنه بعض املعتزلة:  والذين مل يصرحوا كالسبكي وغريه قالوا

  . أو هو شاعر رافضي وجعله على لسان أهل الذمة أو اليهود ،
وأنه   ، لأن الذين ترمجوا للسكاكيين ذكروا أنه كان شيعيًا فيه اعتزا -4

  . وينكر اجلرب ، كان يناظر على القدر
نَّن به وهو ممن يتس )) : رمحه اهللقال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                        

 . 5/401 جمموع الفتاوى( 4)
، وسيأيت متام الكالم عن املقدمة يف املبحث الثالث عند  4ص( خمطوط)شرح جواب ابن تيمية  (2)

 .احلديث عن شروح القصيدة التائية 
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  . (1)(( ويتشيع به السين ، الشيعي
فيه  ، ذكياً عاملاً  ، كان حلو اجملالسة )) : رمحه اهلل (2)وقال عنه الذهيب

 وكان صديقاً أليب ، عنا منهمس ، وينطوي على دين وإسالم وتعبد ، اعتزال
  . (3)(( ويناظر على القدر ، ان ينكر اجلربوك ،

وأنه من أهل الشام فهذا ال ينايف  ، وأما ما ذكر من أن السائل يهودي
ألن اليهود هم  ؛ أو أهل الذمة ، كون السؤال وضع على لسان اليهود

  . أهل الذمة يف ذلك الوقت
وظهر بني  ، ان أهل الذمة من اليهودوملا كان السؤال قد وضع على لس

فلذلك نسبه بعض  ؛ الناس واشتهر يف البالد صار الكالم كأنه هلم
  . مسألة اليهودي:  فيطلق عليه ؛ العلماء إىل بعض اليهود

 ، والسخاوي ، وابن حجر ، ولعل األقرب ما ذهب إليه ابن كثري
  . يلوالشوكاين وهو أن السائل هو السكاكيين الشيعي املعتز 

ألن الذي ذكر  ؛ وأما ما يقال من أن الناظم هو ابن البققي فضعيف
مما يدل على أنه ال  ، قاله بصيغة التمريض -وهو السبكي  -هذا القول 

                                                        

 . 0/24انظر الدرر الكامنة ( 4)

هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الرتكماين األصل الدمشقي الذهيب اإلمام  (2)
احملدث املؤرخ الناقد ، صاحب التصانيف الكثرية كتاريخ اإلسالم ، وميزان االعتدال ، وسري أعالم  العالمة

 . 112انظر شذرات الذهب ص. هـ 705النبالء ، تويف سنة 
 . 0/24، والدرر الكامنة  427ذيل تاريخ اإلسالم ص (3)
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  . جيزم به

ومع هذا فإنه ال يستبعد أن يصدر من ابن البققي وأمثاله ممن ثبت 
 ، رماتواستحالل احمل ، واالحنالل ، عليهم أمور تدل على الزندقة

 . (1)مثل هذا السؤال -واالستهزاء بالدين 
أما :  ْندر جبيات الي ا  ، ندر جبيات السيا :  المط   الثا ي

عدد أبيات السؤال فقد اتفقت مجيع النسخ اليت وقفت عليها على أهنا 
  . مثانية أبيات

وأما جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد اختلف يف عدد أبياته على 
  . (2) يث ذكر البزار أهنا تقرب من مائة وأربعة ومثانني بيتاً ح ؛ أقوال

  . (3)(( بل هي مائة ومخسة أبيات )) : رمحه اهللوقال ابن عبد اهلادي 
 . (4) وذكر احلافظ ابن حجر أن عدد أبياهتا مائة وتسعة عشر بيتاً 

على ما سيأيت  -وأما النسخ اخلطية واملطبوعة فمختلفة يف عددها 
  . -عند احلديث عنها تفصيله 

                                                        

 204واملنظومة التائية ص ، 1/241، والدرر الكامنة  14/212انظر طبقات الشافعية الكربى ( 1)
-202 . 

 . 41األعالم العلية ص( 2)
حممد بن أمحد بن عبد اهلادي ، دراسة وحتقيق أيب مصعب طلعت  العقود الدرية ، أليب عبد اهلل( 3)

 . 246، ص م4442 -هـ 1042،  4بن فؤاد احللواين ، الناشر الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ، ط

 . 1/166الدرر الكامنة ( 4)
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والذي تبني بعد مقابلة النسخ أن عدد األبيات مائة ومخسة وعشرون 
 . بيتاً 
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 المء ث الثالث

 

 

 :  نيال أعلم أحداً تعرض لشرح تلك القصيدة إال اثن
 ، (1)الط في ال  ء ي نءد الق  ال ممة   يمان بن :  جحد ما

على ويقوم  ، رُْج إىل اآلنوشرحه خمطوط مل خيَْ  رمحه اهللاملعروف بالطويف 
حتقيقه ودراسته األخ الشيخ حممد نور يف رسالة علمية يف قسم العقيدة 

  . باجلامعة اإلسالمية
 -حيث أمدين به األخ الشيخ حممد نور  ؛ وشرح الطويف موجود لدي

 ، وقد اطلعت على ذلك الكتاب بعد شرح هذه القصيدة-اهلل حفظه 
  . وزيادة ما حُيتاج إليه ، ورغبت يف االستفادة منه

وشرحها  ، يتميز بتحليل األلفاظ -أعين شرح الطويف  -وهذا الشرح 

                                                        

هو الشيخ العالمة أبو الربيع جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد الطويف ( 1)
هـ يف قريته طوىف أو طوف من أعمال صرصر 671هـ وقيل 672الصرصري البغدادي احلنبلي ولد سنة 

وحيرص على الطلب ، من سواد بغداد ، وقد أويت قوة احلافظة ، وشدة الذكاء ، وكان يرتدد على العلماء 
 .وكان حسن اخللق ، ذا قناعة ، وقصد ، وتدين ، وزهد 

هـ ، وترك آثاراً كثرية يف التفسري وعلومه ، واحلديث ، والعقيدة واألصول ، والعربية ، 716تويف سنة 
ذل يف وتصل مؤلفاته إىل سبع ومخسني كتابًا ، منها اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية ، وَعَلُم اجل

، والدر  4/267انظر ذيل طبقات احلنابلة . ِعْلم اجلدل ، والصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية 
 . 4/401الكامنة 

ْح القصيدة  التائية شر
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  . شرحاً لغوياً وأصولياً 
وإن كان عليه  ، كما أنه شرح موافق ملا عليه عقيدة السلف يف اجلملة

واألشاعرة على وجه اخلصوص  ، حيث يوافق أهل الكالم ؛ بعض املآخذ
ومسألة  ، فحسب حديثه عن إثبات النبوة باملعجزاتك  ، يف بعض املسائل

كما أنه يورد   ، عند األشاعرة (1)ومسألة الكسب ، التحسني والتقبيح
                                                        

 .نظرية الكسب عند األشاعرة ترد كثرياً يف كتبهم ، ويف كتب من خيالفوهنم إذا أرادوا الرد عليهم ( 1)
 -عز وجل - ور األشاعرة ومتأخروهم يرون أن اهللوهي ترد يف باب القدر على وجه اخلصوص ؛ فجمه

إن أفعال العباد االختيارية واقعة بقدرة : )) خالق أفعال العباد فيثبتون مرتبيت املشيئة واخللق ، ولكنهم يقولون 
أجرى عادته بأن يوجد يف العبد قدرة  -سبحانه - وحدها ، وليس لقدرهتم تأثري فيها ، بل اهلل - تعاىل - اهلل
ختياراً ؛ فإذا مل يكن هناك مانع أوجد فيه فعله املقدور مقارنًا هلما ؛ فيكون الفعل خملوقًا هلل إبداعًا وإحداثًا وا

 .، ومكسوباً للعبد 
مقارنته لقدرته وإرادته من غري أن يكون هناك من تأثري أو مدخل يف وجوده سوى كونه : واملراد بكسبه إياه 

أمحد املهدي ، مكتبة األزهر ، .حتقيق د  - املوقف اخلامس - للزجناين شرح املواقفانظر (( حماًل له 
 . 427، ص هـ1216
 .وهي كسب للعباد  -تعاىل - يرون أن أفعال العباد كلها خملوقة هلل - إذاً  - فهم

 .وعلى ذلك يرتتب الثواب والعقاب ، وال تأثري لقدرة العبد يف الفعل 
ول الذي شنع بسببه املعتزلة على األشاعرة ؛ ألهنم ملا مل يثبتوا للعبد قدرة وهذا قول مجهور األشاعرة ، وهو الق

ْا ب ظر ة مؤثرة مل يكونوا بعيدين من قول اجلربية اجلهمية ؛ فهم أرادوا أن يوفقوا بني اجلربية والقدرية ؛  فيا 
الروض انظر .  تنفي أي قدرة للعبد أو تأثري -كما مر - ، وهي يف مآهلا جربية خالصة ؛ ألهنا ال س 

الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم ، لإلمام حممد ابن إبراهيم الوزير اليماين ، طبع الرئاسة العامة إلدارات 
الروضة البهية فيما بني األشاعرة ، و  4/41،  هـ1042البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، 

، ولوامع  04، ص هـ1041،  1ة ، عامل الكتب ، طعبد الرمحن عمري . د واملاتريدية أليب عذبة ، حققه
سفر احلوايل ، الدار السلفية ، الكويت ، . د منهج األشاعرة يف العقيدة ، للشيخ، و  414- 1/411األنوار 

 الرد األثري، و  216= = - 211عبد الرمحن احملمود ص.، والقضاء والقدر د  02، ص هـ1047،  1ط
وهرة التوحيد ، عمر ابن حممود أبو عمر ، دار الكتب األثرية للتحقيق والنشر على البيجوري يف شرح ج املفيد

     . 145 - 142، ص هـ1041،  1، ودار الراية للنشر والتوزيع ، ط
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عليهم   بنظرية الكسب اليت صارت علمًا  -بناءاً على مقالتهم تلك  - وهلذا اشتهر املذهب األشعري
 ، فما معىن الكسب عندهم ؟

       : عندهم تعريفات أمهها للكسب 
اإلنسان هل هو مسري أم خمري ، انظر . أنه ما يقع به املقدور من غري صحة انفراد القادر به  - 1 

 . 11، ص م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة1154،  1فؤاد العقلي ، ط.د 
راهيم الباجوري ، نسَّقه جوهرة التوحيد ، للشيخ إبشرح  انظر. أنه ما يقع به املقدور يف حمل قدرته  - 4

وخرج أحاديثه حممد أديب الكيالين ، وعبد الكرمي تتان ، راجعه وقدم له عبد الكرمي الرفاعي ، ط ، 
 . 411، ص م1174 - هـ1214

املعتمد يف أصول الدين ، أليب يعلى الفراء ، انظر . أنه ما وجد بالقادر ، وله عليه قدرة حمدثة  - 2
 . 145، ص 1ريوت ، طاملطبعة الكاثوليكية ب

ويقدر آخر على محله  ، يف احلجر الكبري قد يعجز عن محله رجل)) ويضرب بعضهم للكسب مثاًل 
منفرداً به ، إذا اجتمعا مجيعًا على محله كان حصول احلمل بأقوامها ، وال خرج أضعفهما بذلك من كونه 

 .حامالً 
عليه   اهلل االنفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر كذلك العبد ال يقدر على االنفراد بفعله ، ولو أراد 

ْكَتسُب من كونه  - مع ذلك - وال خيرج -تعاىل  - ، َوُوِجَد مقدوره ؛ فوجوده على احلقيقة بقدرة اهلل
ُ
امل

،  120- 122انظر أصول الدين للبغدادي ص(( .  -تعاىل  - فاعاًل ، وإن وجد الفعل بقدرة اهلل
 . 212محمود صوانظر القضاء والقدر لل

، ويبقى اخلالف بينهم وبني اجلربية خالفاً لفظيًا  -كما مر   - وهكذا تُؤْول هذه النظرية جربية خالصة
 .بل طريقتهم أكثر غموضاً 

 : أما حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز األشاعرة عن فهمها فضاًل عن إفهامها غريهم ، وهلذا قيل 
ْم حقيقالالالالالالالالالالالالة َّ تالالالالالالالالالالالال   ممالالالالالالالالالالالالا  قالالالالالالالالالالالالا  

 

  لالالالالالالالالالالالالة َّالالالالالالالالالالالالالد   إلالالالالالالالالالالالالالُ األفَالالالالالالالالالالالالالاحم ق 
ْال الالالا  ن الالالالال   ال سالالال  ن الالالد األشالالالال ر  

 

ْط الالالالالالالالالالالرة ال ظالالالالالالالالالالالاح   الالالالالالالالالالالالد الءَ الالالالالالالالالالالمي 
انظر القضاء والقدر . وقد دار حول الكسب جدال طويل ، ومل ينته األشاعرة فيه إىل قول مستقيم  

اإلسالمية  باعث النهضة، و  026سفر احلوايل ص. د ، ومنهج األشاعرة يف العقيدة 212للمحمود ص
حممد خليل هراس ، مكتبة . د ن تيمية السلفي نقده ملسالك املتكلمني والفالسفة يف اإلهليات ،اب

 =                                           . 157- 152، ص 4هـ ، ط1041الصحابة ، طنطا ، 
، وهذا هو ومن األشاعرة من يرى أن الفعل واقع بقدرة العبد ، وأن العبد له كسب ، وليس جمبوراً = 

 .قول الباقالين 
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  . بعض األحاديث الضعيفة
بينما عدد أبيات  ، مل يشرح إال مائة وأربعة أبيات رمحه اهللكما أنه 

عن موضح عند احلديث كما هو   -القصيدة مائة ومخسة وعشرون بيتًا 
 . -وصف النسخ 
أحيانًا نادرة يف شرح بعض األبيات كما يف شرح  رمحه اهللوقد يتوقف 

كاحتجاج ))  : ابن تيمية حيث توقف يف قول ؛ البيت الثامن والتسعني
 . (( مريضة

وطول  ، وعمقه ، وباجلملة فإنه شرح نفيس رائع يدل على قوة الطويف
  . املسائل اللغوية واألصولية خصوصاً  ، وغوصه يف املسائل الدقيقة ، نفسه

شرح  -كما هو موجود على غالف املخطوط   -واسم هذا الشرح 
                                                        

وجيب أن يعلم أن العبد له كسب ، وليس جمبوراً ، بل مكتسب ألفعاله من طاعة ))  :يقول رمحه اهلل 
يعين من ثواب طاعٍة ، ﴿ ( 456: البقرة ) ﴿ هَلَا َما اْكَتَسَبْت ﴾: قال  - تعاىل - ومعصية ؛ ألنه

 .، يعين من عقاب معصية ( 456: البقرة )َوَعَليـَْها َما اْكَتَسَبْت ﴾ 
﴿ َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصْيَبٍة فَِبَما  : ، وقوله ( 01: الروم )مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاس ﴾  ﴿: وقوله 

ا ِمْن َوَلْو يـَُؤاِخُذ اللَّهُ النَّاَس مبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرِهَ ﴿ : ، وقوله ( 24: الشورى )َكَسَبْت أَْيِديُكْم ﴾ 
 ( . 01: فاطر )﴾  َدابٍَّة َوَلِكْن يـَُؤخِّرُُهْم ِإىَل َأَجٍل ُمَسم ى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصرياً 

ويدل على صحة هذا أن العاقل منا يفرق بني حترك يده جربًا ، وسائر بدنه عند وقوع اهلم به ، أو  
رك هو عضواً من أعضائه قاصداً إىل ذلك باختياره ؛ فأفعال العباد هي كسب هلم ، االرتعاش وبني أن حي

فما يتصف به احلق ال يتصف به اخللق ، وما يتصف به اخللق ال يتصف به  - تعاىل - وهي خلق اهلل
اف اإلنصانظر (( . إنه خالق : إنه مكتسب ، كذلك ال يُقال للعبد  - تعاىل - احلق ، وكما ال يُقال هلل

يدر فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ، للقاضي أيب بكر الطيب الباقالين ، حتقيق عماد الدين أمحد ح
 . 71- 74، ص م1157 -هـ 1047،  1، عامل الكتب ، ط
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  . جواب ابن تيمية
أما بعد فإن ))  : يف مقدمة شرحه مبينًا سبب ذلك رمحه اهلليقول 

ووقاهم دون ذلك  ، وفقهم اهلل تعاىل إلدراك احلقائق -بعض أصحابنا 
ين إمالء مجلة أشرح فيها ما أجاب سأل -شغل الشواغل وعوق العوائق 

(1)والعضب الصمصامة ، به اإلمام العالمة
 ،  واجلدال املناظرة حمافل زينة ، 

 (3)وعقاب ، شهاب مردة املبتدعني ، املكافحة والنزال (2)وفارس غياطل
حجة اهلل على  ، عماد امللة واحلق والدين ، الضالني املضلني (4)أغربة

ابن  ، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالمتقي الدين  ، العاملني
وألصق أنوف عداه خاضعة  ، اإلسالم (5)رأب اهلل به ثأي ، تيمية احلراين

جمدد دين نيب األميني على رأس  -وقد فعل  -وجعله  ، له بالرغام
فأجبته  ؛ السابعة من املئني عن مسألة سأله عنها بعض أهل الذمة نظماً 

                                                        

 . 14/207انظر لسان العرب . من أمساء السيف : العضب الصمصامة ( 1)
سواد ، والتباس الظالم ، واجتماع الشجر ، مجع غيطلة ، وتطلق على الظلمة ، وال: غياطل ( 2)

 . 11/017انظر لسان العرب . والصوت ، واجللبة ، وازدحام الناس ، وكثرة أصوات احلرب 
ويريد بذلك أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل هو مقدم الصفوف يف احلروب إذا ازدمحت الصفوف ، 

 .وتعالت األصوات واختلطت ؛ لشجاعته وإقدامه 
 . 1/641انظر لسان العرب . فرد عقبان ، وهي عتاق الطري العقاب م( 3)
مجع قلة لغراب ، يريد أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل هو مبثابة الطائر الكاسر الذي ينقض : أغربة ( 4)

 .على فريسته ؛ فال تفلت منه ؛ فخصومه ومناظروه ال يقوم هلم شأن أمامه 
 . 147- 10/146لسان العرب  انظر. أي أصلح به الفساد : رأب به الثأي ( 5)
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وُعنيت فيها  ، ومساعدة الزمان واملكان ، سب اإلمكانإىل ذلك على ح
  . مث بالكشف عن حقائق مقاصدها ومعانيها ، أوالً حبل ألفاظها ومبانيها

 ، ويودُّ لو كانت نقيًة بيضاء ، إذ رأيت السائل يستشكل منها أشياء
راغبًا إليه يف بلوغ  ، التوفيق لتصحيح النية -تعاىل  -سائاًل من اهلل 

مفوضًا ما يتعلق يب من أمور الدنيا  ، متوكاًل عليه ، عايذًا به ، ةاألمني
ال إله إال هو عليه  ، وهو مسيع قريب ، داعيًا له بالعصمة ، واآلخرة إليه

  . (1)(( توكلت وإليه أنيب
املتوىف سنة  بن  اصر الس د  نءد الرحمنال يخ ال ممة :  الثا ي
  . هـ رمحه اهلل 1276

 :  تداول يف رسالة مساهاوشرحه مطبوع م
 ( الدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية )

وأتى  ، اً كشف من خالله عن معانيهاخمتصر حيث شرحها شرحاً لطيفاً 
أو  ، دون تعرض للتفصيل على مقاصدها بأسلوب سلس يسري واضح

 . شرح األلفاظ وحتليلها
عبد     الكاملة ملؤلفات الشيخ وهذه الرسالة موجودة ضمن اجملموعة 

السعدي اليت نشرها مركز صاحل بن صاحل الثقايف يف عنيزة عام  الرمحن
-100وذلك ضمن اجمللد الثالث اخلاص بالعقيدة من ص ،هـ  1011

                                                        

 . 2- 4ص( خمطوط)شرح جواب ابن تيمية يف القدر للطويف ( 1)
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155 .  
 . وبعده عدة مرات ، كما أهنا طبعت مفردة قبل ذلك
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 المء ث الرابف
 

 

فيما  ، دقيقة يف باب القدرهذه القصيدة احتوت على مباحث عديدة 
 :  ملا احتوت عليه يلي إمجالٌ 

وأن سؤاله سؤال خماصم  ، وبياُن ضالله ، الرد على السائل الذمي -1
  . -كما يظهر من حلن قوله   -معاند 

 ، وأنه وسط بني ضاليت اجلربية ، بيان املنهج احلق يف القدر -4
 . والقدرية

 ، اب القدر كالقدرية النفاةالرد على الطوائف اليت ضلت يف ب -2
  . وغريهم ، والفالسفة ، والقدرية اإلبليسية ، والقدرية اجلربية

وأن اخلوض يف القدر من أعظم  ، بيان أسباب الضالل يف البشر -0
  . تلك األسباب

 وشرعه ، وأقداره ، والتعليل يف أفعال اهلل ، التطرق ملسألة احلكمة -1
  . هذه املسألة حيث أبدى وأعاد كثرياً يف ؛

التطرق للحكمة من خلق بعض األشياء اليت يقع اللبس يف فهمها  -6
واحلكمة من  ، عند بعض الطوائف كاحلكمة من خلق اآلالم واملصائب

  . خلق الذنوب وحنو ذلك

 ميمق ما احت ت ن ي  القصيدة
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  . وقدره ، احلديث عن العدل يف قضاء اهلل -7

 ، اإلميان بالقدرتنايف بني  ال اأهنو  ، باملسببات ارتباط األسباب بيان -5
  . وبيان ضالِل َمْن عطَّل األسباب ، وفعل األسباب

 ، واالستغفار ، كالتوبة  حديث عن بعض موانع إنفاذ الوعيد -1
  . والشفاعة ، واحلسنات املاحية

  . -عز وجل  -تفصيل القول يف مسألة الرضا بقضاء اهلل  -14

كثريًا من كشف كثري من الشبه والشكوك اليت طاملا حريت   -11
  . العلماء والفضالء

واإللزامات اليت تفحم اخلصوم  ، إيراُد كثرٍي من احلجج والرباهني -14
  . حيث ال يسعهم إال السكوت والتسليم ؛ الذين ضلوا يف باب القدر

 ، وإيرادها يف صور متعددة ، تكرار املعاين السابقة أو أكثرها -12
  . وعبارات متنوعة ، وسياقات خمتلفة

  . وغريه إسداء النصائح الغالية املنجية من الضالل يف القدر -10

وأما التفصيل فسريد يف ثنايا  ، فهذا هو جممل ما ورد يف تلك القصيدة
 . -بإذن اهلل  -القصيدة وشرحها 
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 المء ث الخامس
 

 

سبع منها :  ومقابلة نصها من عشر نسخ ، ُت حتقيق هذه القصيدة
  . وثالث مطبوعة ، خمطوطة

 :  ال سخ المخط طة:  المط   األْ 
ْلُ -1 اليت اعتمد عليها يف  رمحه اهللنسخة الطويف :  ال سخة األ

وهذه النسخة مصورة من املخطوطة املوجودة يف  ، شرحه هذه القصيدةَ 
  . (4146)جامعة برنستون يف أمريكا رقم 

  . أبيات 140وعدد أبياهتا املشروحة 
كما ذكر الطويف أثناء   رمحه اهللاإلسالم  وهذه النسخة قرئت على شيخ

من شرح ( 11)الواقعة يف البيت ذي الرقم ( خيبة)شرحه ملعىن كلمة 
 ، رأيناها يف األصل الذي نقلناها منه:  (( خيبة))  : الطويف حيث قال

مث  ، حباء مهملة مكسورة -أي شيخ اإلسالم  -وقد قرىء على الشيخ 
  . وحدةمث باء م ، ياء مثناة من أسفل

  .هـ .أ (( وهي مأخوذة من احلوب وهو اإلمث
لوحة وقد  75وتقع يف  ، وخطها واضح مجيل ، وهذه النسخة جيدة

هنار الثالثاء خامس عشر شهر ))  : -كما هو مبني يف آخرها   - تكتب
  . (( 1127رمضان املبارك سنة 

 ْصف ال سخ
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:  كما هو موضح يف الصفحة األوىل من املخطوط  -واسم هذا الشرح 
  . ( شرح جواب ابن تيمية )

  . رمزاً للطويف( ط)وقد رمزت هلذه النسخة باحلرف 
وهي النسخة املصورة من املخطوطة املوجودة :  ال سخة الثا ية -2

  . (270)ضمن عقائد تيمور برقم  ، بدار الكتب القومية مبصر
 ، صفحات 14وتقع يف  ، كتبت خبط النسخ  ، وهي نسخة جيدة

مع  ، بيتاً  142وعدد أبياهتا  ، سطراً  17سطراً إىل  16ويف كل صفحة 
وهو البيت الثاين والعشرين من املخطوطة حيث تكرر مرة  ، بيت مكرر

 :  والبيت هو ، أخرى بعد البيت الثالث والعشرين
 ْ الالالالالالالالالالالالالالق   الالالالالالالالالالالالالال ر  م الالالالالالالالالالالالالالرك بإلَالالالالالالالالالالالالالال 

 

 ْآوالالالالالالالالالالالالالالالر  طالالالالالالالالالالالالالالالاغ   الالالالالالالالالالالالالالالافر  ب ءالالالالالالالالالالالالالالال ة   
نها إال ثالثة حبيث مل يسقط م ، وهذه النسخة قليلة األخطاء والسقط 

  . أبيات
 : وقد كتب يف عنواهنا ، وهذه النسخة جمهولة التاريخ واسِم الناسخ

  .  مسألة القدري لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية)) 
  . (( متت واحلمد هلل رب العاملني))  : وكتب يف هنايتها

 أ: بـ  توإليها رمز 
ملخطوطة املوجودة بدار النسخة املصورة من ا:  ال سخة الثالثة -3

  . (450)الكتب القومية مبصر ضمن عقائد تيمور برقم 
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 :  وحتتوي هذه النسخة على ثالث رسائل
  . وهي القصيدة التائية ، حكم مسألة القدر:  األوىل
لنجم الدين  ، قصيدة بائية يف مدح شيخ اإلسالم ابن تيمية:  والثانية

  . إسحاق بن أيب بكر بن أملى الرتكي
كتاب اإلمام النووي الذي كتبه للظاهر بيربس ينهاه فيه عن :  والثالثة

  . بعض املظامل
  . صفحات 14)) لوحات  1وتقع يف  ، وقد كتبت كلها خبط النسخ

 ، سطراً  17فيها فسطرًا إال الصفحة األخرية  10ويف كل صفحة 
  . 144وعدد أبياهتا 

يخ اإلمام العالمة شيخ حكم مسألة القدري للش))  : وكتب يف غالفها
  . (( -نفع اهلل به  -اإلسالم تقي الدين أيب العباس أمحد بن تيمية 

وأما ناسخها فهو حممد بن سليمان بن  ، وال يعرف تاريخ نسخها
  . داود

 ب: بـ هلذه النسخة  توقد رمز 
ْالخامسة 4-5 ومها النسختان املصورتان من :  ال سخة الراب ة 

  . (4054و  4051)م رقم مكتبة برلني مكروفيل
 ، موجودة ضمن كتاب مل يذكر عليه مؤلفه( 4054)والنسخة رقم 

وهي نسخة جيدة كتبت خبط النسخ  ، وهي جمهولة التاريخ والناسخ
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ويف كل صفحة مخسة وعشرون  ، اجلميل الواضح وتقع يف مخس صفحات
  . مائة وبيتانوعدد أبياهتا  ، سطراً 

 ، ب يف معرض جواب له عن شبههواألبيات ذكرها صاحب الكتا
وقد سأل بعض ))  : وبعد ساق كالماً قال ، وهي الرضا بالقضاء والقدر

  . (( فأحببت أن أورد السؤال واجلواب ، أهل الذمة سؤااًل نظماً 
فأجاب عن ذلك نظمًا مرجتاًل ))  : مث قال ، مث ذكر أبيات الذمي

رمحه اهلل  - بابن تيمية شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد الشهري
  . (( -تعاىل

  . مث ذكر أبيات الشيخ
خبط النسخ الواضح  -أيضًا  -فكتبت ( 4051)وأما النسخة رقم 

  . صفحات 6)) لوحات  2وهي تقع يف  ، اجلميل كسابقتها
  . 144سطراً وعدد أبياهتا  11ويف كل صفحة 

  . وكال النسختني جمهولتا التاريخ واسم الناسخ
وأن  ، ذي يبدو أن هذه النسخة منقولة عن النسخة السابقةوال

  . ألهنما ال خيتلفا يف اخلط والشكل والعدد والرتتيب ؛ ناسخها واحد
ولعل الناسخ بعد انتهائه من نسخ الكتاب املتقدم أراد أن يفرد املنظومة 

هذا ))  : وكتب يف بدايتها ، فنسخها مرة أخرى ، يف صحيفة مستقلة
 -:  وهو قوله ، عض أهل الذمة من اليهود يف القضاء والقدرسؤال من ب
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  . (( -فذكر أبيات الذمي 
فأجاب عن ذلك ارجتااًل شيخ اإلسالم تقي الدين أبو ))  : مث قال

مث ذكر أبيات  -:  فقال -رمحه اهلل تعاىل  -العباس أمحد بن تيمية 
  . (( -الشيخ

وعونه  شريفة حبمد اهللمتت املنظومة التائية ال))  وكتب يف آخرها
  . (( واحلمد هلل ، وحسن توفيقه

  . وعلى هذا فالنسختان نسخة واحدة
للنسخة رقم  تورمز  ، ج: بـ ( 4051)للنسخة رقم  توقد رمز 

 . د :بـ ( 4054)
النسخة املصورة من قسم املخطوطات جبامعة :  ال سخة السار ة -6

 41وع يتضمن ضمن جمم( 16125/12)امللك سعود بالرياض برقم 
  . رمحه اهللأوهلا منظومة البن قدامة  ، رسالة

وهي يف الصفحة  ، صفحات 6)) لوحات  2وتقع هذه النسخة يف 
  . من صفحات ذلك اجملموع 474إىل  467

  . 141وعدد أبياهتا  ، سطراً  44ويف كل صفحة 
ويوجد يف بعض اهلوامش  ، وهي نسخة جيدة كتبت خبط النسخ املعتاد

هـ  1201بن إبراهيم الربيعي سنة  عبد اهللوكتبها  ، تقييداتبعض ال
سؤال أورده أحد  ، مسألة يف القدر))  : وكتب يف بدايتها بعد البسملة
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 -مام شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية واجلواب عليه لإل ، علماء الذميني
  . - رمحه اهلل تعاىل

 . (( ر األبياتفذك:  ألة القدر قائالً سأل أحد علماء الذميني عن مس
بن ام تقي الدين أمحد فأجاب الشيخ اإلمام شيخ اإلسال )) : مث قال

مرجتاًل مث  -تعاىل رمحه اهلل  -سالم بن تيمية احلراين عبد البن ليم عبد احل
  . (( ذكر األبيات

  .هـ : بـ هلذه النسخة  توقد رمز 
 حفظه اهلل -وقد أمدين بالنسخ السابقة ووصفها الشيخ حممد نور 

  . -وجزاه خري اجلزاء 
-نسخة أمدين هبا فضيلة الشيخ علي الشبل :  خة الساب ةال س -7

إذ عدد أبياهتا  ، وقد اْخُتِصرت كثرياً  ، وهي من صفحتني فقطاهلل حفظه 
  . بيتاً  00

بن اعزيز عبد الوقد كتبها  ، وقد كتبت خبط واضح ، وهي نسخة جيدة
  .ـ ه 1221عثمان بن محد آل مضيان عام 

  . ومل يُوَرْد يف هذه النسخة نص السؤال
جواب الشيخ تقي الدين شيخ اإلسالم  )) : وإمنا بدأت بقوله

لسؤال أورده بعض  ، يف الغرف العلية اهلل واملسلمني أمحد بن تيمية أسكنه
  . (( إنه ابن الثقفي:  ويقال ، ملعتزلةا
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وصلى اهلل على  ، واحلمد هلل رب العاملني ، آخره )):  وجاء يف آخرها
  . وآله وصحبه ، أشرف املرسلني

وابن أمته  ، وابن عبده ، على يد الفقري املعرتف باخلطأ والتقصري عبده
حرر سنة  .  احلمد واملنةوهلل ، عزيز بن عثمان بن محد آل مضيانعبد ال
  . (( هـ 1221

  . و: بـ هلذه النسخة  توقد رمز 
أما النسخ املطبوعة اليت اطلعت :  ال سخ المطء نة:  المط   الثا ي

  . عليها فثالث
واملوجودة  ، اديعبد اهلوهي املوجودة يف كتاب العقود الدرية البن 

واملوجودة ضمن  ، الدرة البهية -السعدي  عبد الرمحنبشرح الشيخ 
بن قاسم وابنه  عبد الرمحنمجع الشيخ  ، جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم

  .اهلل رمحهما  - حممد
  . وصف هذه النسخ فيما يليو 

ْلُ جاءت القصيدة التائية يف كتاب :   سخة ال ق ر الدر ة:  األ
ادي الدمشقي عبد اهلحممد بن أمحد بن  عبد اهللالعقود الدرية لإلمام أيب 

  . هـ رمحه اهلل 700-741الصاحلي 
  . دراسة وحتقيق أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين

  . 246 - 244ع صفحات من صوقد جاءت القصيدة يف سب
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صورة فتيا قدمت يف جملس ))  : مقدمتهايف  -ادي عبد اهلقال ابن 
وهو تقدير  ، س هبذا اجلوابفأجاب يف اجملل  الشيخ تقي الدين

  . (1)(( القدر
  . مث أورد السؤال واجلواب

 وهي مائة وأربعة ومثانون ، متت حبمد اهلل وعونه )):  وقال يف آخرها
  . (2)(( بل هي مائة ومخسة أبيات ، بيتاً 

ليس مائة  رمحه اهللادي عبد اهلواحلقيقة أن األبيات اليت أوردها ابن 
 ؛ ذلك أن فيها تكراراً لبيتني ؛ بل هي مائة وثالثة أبيات ، ومخسة أبيات

 ،إال يف كلمة واحدة ابع والعشرينالبيت الر  مع الثامن البيت تكرر حيث
 :  ونص البيت الثامن

 ن مءالالالالالالالالالالار  ال الالالالالالالالالالر فالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالق جمالالالالالالالالالالةْإ
 

  ْ  م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة قد الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية  ء  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 :  رابع والعشرينونص البيت ال 

 ْإن مءالالالالالالالالالالار  ال الالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالق جمالالالالالالالالالالة
 

  ْ  م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ميم  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  ء  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 :  وكذلك تكرر البيت التاسع مع البيت اخلامس والعشرين ونصه 

 بخ  الالالالالالالَمي فالالالالالالالي  ا الالالالالالالمي صالالالالالالالار شالالالالالالالر َم
 

س الءي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات ب تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة   ْجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  رْر
  . مائة وثالثة أبياتاألبيات وعلى هذا يكون عدد  

                                                        

 . 244العقود الدرية ص( 1)

 . 246العقود الدرية ص( 4)
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وبذلك يكون قد ُحِذف من حمصِّل جمموع األبيات اثنان وعشرون 
  . بيتاً 

 ، يف مواطنهاوقد نبهت عليها  ، وهذه النسخة فيها بعض األغالط
  . عقود: بـ ورمزت هلذه النسخة 
ة التائية في حق الدرة الءَية شرح القصيد ):  ال سخة الثا ية
  . بن ناصر السعدي عبد الرمحنللشيخ العالمة  (  ةالم   ة القدر 

  . وقد سبق احلديث عنها عند احلديث عن شروح القصيدة
 ينثة وعشر مائة وثال يف وقد جاء عدد أبيات القصيدة يف هذا الشرح

  . الدرة: بـ وقد رمزت هلا  ، بيتاً 
  . وسيأيت الكالم عليها بعد قليل

ْررت:  ال سخة الثالثة  من المي د الثامن من ميم ع  ْ ي التي 
بن قاسم  عبد الرمحنمجع الشيخ  رمحه اهلل فتاْى شيخ اإل مح ابن َّيمية

  . 411-401وذلك من ص -رمحهما اهلل  -وابنه حممد 
سؤال عن القدر أورده أحد علماء الذميني ))  : وقد جاء يف مقدمتها

  . الموأتبعها جبواب شيخ اإلس ، مث ذكر أبيات السؤال (( فقال
  . وعدد األبيات اليت وردت يف جمموع الفتاوى مائة وأربعة وعشرون بيتاً 

جمموع : بـ وقد رمزت هلا  ، وهي أُت النسخ من حيث عدد األبيات
  . وسيأيت الكالم عليها يف الفقرة التالية ، الفتاوى
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 :  ال سخ الم تمدة في   ا ال رح:  المط   الثالث
 ، ا الشرح فهما نسخة جمموع الفتاوىأما النسخ املعتمدة يف هذ

مع مقابلة باقي النسخ على هاتني النسختني وبيان  ، ونسخة الدرة البهية
  . الفروق بينها

 :  والسبب يف اختيار هاتني النسختني يعود إىل ما يلي
 فاألبيات يف جمموع الفتاوى مائة وأربعة وعشرون ؛ أهنما أُت النسخ -أ

  . ة وثالثة وعشرونويف الدرة البهية مائ ،
 ادي يف العقود الدريةعبد اهلوابن  ، أهنما مقاربتان لنسخة الطويف -ب

  . ومها ممن عاصر شيخ اإلسالم ابن تيمية ،
أن ترتيب األبيات فيهما ومناسبة كل بيت ملا قبله متقارب إىل  -ج

فإن  ؛ خبالف باقي النسخ ، وما بينهما من الفروق سيأيت بيانه ، حد كبري
  . والدرة البهية ، لرتتيب ليس كرتتيب جمموع الفتاوىا

وبعضها فيه  ، وبعضها فيه اختصار ، أن بعض النسخ فيها حذف -د
  . أما النسختان املذكورتان فهما أُت من هذه الناحية ، تكرار

 وعلى هذا فإن شرح هذه القصيدة سيكون على ترتيب تلك النسختني
  . لفتاوىوعلى وجه اخلصوص نسخة جمموع ا ،

  . اآليت طلباملوأما الفروق بينهما فستبني يف 
 كما أن التصحيح سيكون من باقي النسخ األخرى مع ترجيح األنسب
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 . هوامش الصفحات واإلشارة إىل الفروق يف ،
َّ ءيَالالات حال    سالالختي ميمال ع ال تالالاْى :  المط ال  الرابالالف م   ظالات 

 ْالدرة الءَية
إيضاُح  -وع يف شرح هذه القصيدة مما حيسن التنبيُه عليه قبل الشر 

 وذلك يف نسخة جمموع الفتاوى ، بعض الفروق املوجودة يف منت القصيدة
ومن ( الدرة البهية): بـ السعدي املسماة  عبد الرمحنأو يف نسخة الشيخ  ،

 :  تلك الفروق ما يلي

فعدُدها يف جمموع الفتاوى مائة  ؛ هناك فروق يف عدد األبيات -1
وثالثة  نما هي يف شرح الشيخ السعدي مائةٌ ون بيتًا بيوأربعة وعشر 
  . وعشرون بيتاً 

فقد  ؛ والسبب يف ذلك سقوط بعض األبيات يف إحدى النسختني
 ؛ وهذا قليل ، وال يوجد يف األخرى ، يوجد بعض األبيات يف نسخة

 :  حيث مل يوجد ذلك إال يف األبيات التالية

 :  ونصه ، اوىيف البيت السابع من جمموع الفت -أ 

 فالالالالالالالالالالإ َم ا لالالالالالالالالالالم   َمالالالالالالالالالالال ا ح مالالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالالال 
 

ْا ن الالالالالالالالالُ  الالالالالالالالال ع  مالالالالالالالالالن اليا  يالالالالالالالالالة   فصالالالالالالالالالار
  . وهو غري موجود يف الدرة البهية 

 :  يف البيت األول بعد املائة من جمموع الفتاوى جاء نصه -ب
 ف مالالالالالالالالالالا األفانيالالالالالالالالالالق التالالالالالالالالالالي  ير الالالالالالالالالالل ل الالالالالالالالالالا

 

 فالالالالالالالالالالالالم َّيرَّضالالالالالالالالالالالالُ مسالالالالالالالالالالالالخ طة لم الالالالالالالالالالالاليئة   
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 :  بينما هو يف الدرة البهية

 ألفانيالالالالالالالالالالق التالالالالالالالالالالي  ير الالالالالالالالالالل ل الالالالالالالالالالاف مالالالالالالالالالالا ا
 

 فالالالالالالالم  الالالالالالالة  الالالالالالال َّي فالالالالالالالي ر الالالالالالالا ا بطانالالالالالالالة   
  . وهذا أنسب مما قبله 

 :  مث إنه ورد يف البيت الثاين بعد املائة يف الدرة البهية ما نصه

 فالالالالالالالالالإن إلالالالالالالالالال  الخ الالالالالالالالالق لالالالالالالالالالم  ر  الالالالالالالالالَا ل الالالالالالالالالا
 

 فالالالالالالالالالالالالم  رَّضالالالالالالالالالالالالي مسالالالالالالالالالالالالخ طة  لم الالالالالالالالالالالاليئة   
ا أم ، والشطر األول من هذا البيت غري موجود يف جمموع الفتاوى 

الشطر الثاين فهو موجود يف البيت األول بعد املائة كما مر مع اختالف 
  . (( فال تُرتضى))  : وهو أنه جاء يف جمموع الفتاوى بنص ، يسري

  . (( فال نرتضي))  : ويف الدرة البهية بنص

حيث تكَّون من شطرين  ؛ ل لنا بيٌت زائد يف الدرة البهيةومن هنا حتصَّ 
  . موع الفتاوىغري موجودين يف جم

  . مخسة وعشرين بيتاً و  مائة ومن هنا صار عدد أبيات القصيدة

 :  البيت األخري من جمموع الفتاوى وهو قوله -ج

 ْصالالالالالالالالالال ُ إلالالالالالالالالالال ي الخ الالالالالالالالالالق  جالالالالالالالالالالق جملالالالالالالالالالال 
 

 ن الالالالالالالُ المصالالالالالالالط ُ المختالالالالالالالار ويالالالالالالالر الءر الالالالالالالة   
  . هو غري موجود يف الدرة البهية 

ا جاء يف البيت ومن ذلك م ، هناك فروق يف ترتيب بعض األبيات -4
 :  احلادي والثمانني والثاين والثمانني من جمموع الفتاوى ومها قوله

 إ الالالالالالالالي مقالالالالالالالالدر:  ْقالالالالالالالال  ي ح يالالالالالالالالف  ال الالالالالالالالرِّ 
 

  الالالالالال   طءي تالالالالالالي:  ن الالالالالاليف  قالالالالالال   الالالالالالال ئ  
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 َّقالالالالالالالالالالالالالالد ره ل   الالالالالالالالالالالالالالق  ي الالالالالالالالالالالالالال   قمالالالالالالالالالالالالالالة

 

 ب  الالالالالالالالالالالالالالالالة   ألشالالالالالالالالالالالالالالالاليا  طيالالالالالالالالالالالالالالالالر ا تقالالالالالالالالالالالالالالالالد ره ا 
  . ويف الدرة البهية تقدمي لألخري على األول 

سابع والثمانني والثامن والثمانني والتاسع والثمانني من ويف البيت ال
 :  جمموع الفتاوى يقول

ْا الالالالالالالم ن  ْ لِّالالالالالالق  قيالالالالالالالار  الالالالالالالال  س  ل  الالالالالالالق 
 

 ْم َّالي  ر   الالالالالالالالالالالالن  نالالالالالالالالالالالالن ف الالالالالالالالالالالالرة مسالالالالالالالالالالالالتقيمة   
 ْمالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالان مالالالالالالالالالالن حالالالالالالالالالالقح فالالالالالالالالالالم َّتر  الالالالالالالالالال  

 

 مالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالدن  ألقالالالالالالالالال ح شالالالالالالالالالرنة   َّ الالالالالالالالالة  ْم  
 ْرع ر الالالالالالالالالالالالالن    ال الالالالالالالالالالالالالارات م َّتء  فالالالالالالالالالالالالال  

 

 الغضالالالالالالالالالالءية  ْنالالالالالالالالالالج نالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالءيق األمالالالالالالالالالالة  
حيث قدم الثامن والثمانني على التاسع  ؛ يف الدرة البهية تقدمي وتأخريو  

  . والثمانني

 :  حيث جاء يف الدرة البهية ، كذلك تغري ترتيب األشطر
ْا الالالالالالالم ن  ْ لِّالالالالالالق  قيالالالالالالالار الالالالالالالال  س ل  الالالالالالالق 

 

 ْم َّ الالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالدن  ألقالالالالالالالالال ح شالالالالالالالالالرنة   
 ْمالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالان مالالالالالالالالالالن حالالالالالالالالالالق فالالالالالالالالالالم َّتر  الالالالالالالالالال  

 

 قيمة  ْم َّ ر الالالالالالالالالالالالن نالالالالالالالالالالالالن ف الالالالالالالالالالالالرة  مسالالالالالالالالالالالالت 
 

حيث ورد بعضها يف  ؛ هناك اختالف يف بعض ألفاظ األبيات -2
  . ويف الدرة البهية بلفظ آخر ، جمموع الفتاوى بلفظ

واجتهدت قدر املستطاع يف  ، وقد نبهت عليه يف حمله ، وهذا كثري
 . ووزن البيت ، اختيار اللفظ املناسب للمعىن
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 ص ر المخط طات
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 :  القسم الثا ي
 

ْشرح القصيدة التائية  َّ قيق 
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ْرر ن ُ   ة السيا  ال   جي
 شيخ اإل مح

 ابن َّيمية رحم  اهلل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 069

 :  قال السائل
 ج الالالالالالالالا ن مالالالالالالالالا   الالالالالالالالالد ن  مالالالالالالالالي  ر الالالالالالالال  م -1
 

 َّ يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرف رلالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ه ب ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالال  حيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 

 إ ا مالالالالا قضالالالالُ ربالالالالي ب  الالالالر  بالالالالزنم م -2
 

ْجالالالالالالالال  حي تالالالالالالالالي   ْلالالالالالالالالم  ر الالالالالالالال  م الالالالالالالالي فمالالالالالالالالا 
 

 رنالالالا ي ْ الالالالدف الءالالالالا   ن الالالي  فَالالالالق إلالالالالُ -3
 

 روالالالالالالالالالالال لي   الالالالالالالالالالالءيٌق بي الالالالالالالالالالال ا لالالالالالالالالالالالي قضالالالالالالالالالالاليتي 
 

 ارض  بالقضالالالا:  قضالالالُ بضالالالملي ثالالالم قالالالا  -4
 

 بالالالالالالالالالال   فيالالالالالالالال  شالالالالالالالالالق َّي(1)فمالالالالالالالالا ج الالالالالالالالا راض   
 را الاليا   - قالال حي   الالا –فالالإن   الالل بالمقضالالي  -5 

 

فال ر بالالالالالالالالالالالالالالي  م  ر الالالالالالالالالالالالالالُ ب الالالالالالالالالالالالالاليح ب يتالالالالالالالالالالالالالالي 
(2) 

 لالالي  ر الالا مالالا لالاليس  ر الالاه  الاليد ( 3)ْ الالق -6 
 

 فقالالالالد حالالالالالرت رلالالالال  ي ن الالالالالُ   الالالالف حيرَّالالالالالي 
 

 ال  الالالالالالر  م الالالالالالي م الالالالالاليئة   إ ا شالالالالالالا  ربالالالالالالي   -7
 

 

 (5)اَّءالالالالاع الم الالالاليئة (4)فَالالالالق ج الالالالا نالالالالاص  فالالالالي 
 مالالالالال ْ الالالالالق لالالالالالي  اوتيالالالالالاٌر جن جوالالالالالالف حي    -8 

 

 ( 7( )6)فءالالالالالالالالالاهلل فاشالالالالالالالالال  ا بالالالالالالالالالالءرا ين  ي تالالالالالالالالالي 
    

 

                                                        

 .فما أنا أرضى : يف ط ( 1)
 .شكيَّيت : يف عقود ( 2)

 .فهل : يف ط و ب و ج ( 3)

 .باتباع : يف ط وهـ ( 4)

 .مشيئيت : يف ب و ج ( 5)

 .عليت : يف ط  (6)

 .تقدمي البيت الثامن على السابع : يف أ ( 7)
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   ة ج ا 
 شيخ اإل مح

 ابن َّيمية رحم  اهلل 
 ن ُ السيا 
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 :  رمحه اهللقال 
  الالالالالالالالالاليال   الالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالال ا  الالالالالالالالالاليا  م ا الالالالالالالالالالالد -1
 

 ر ِّ ال الالالالالالالالرة بالالالالالالالالار  الءر الالالالالالالالة  (1)مخاصالالالالالالالالم 
 

 ل ي الالالالالالُا و اصالالالالالالم المالالالالالال   (2)فَالالالالالال ا  الالالالالاليا ٌ  -2
 

 الء يالالالالالالالالالالالة   قالالالالالالالالالالالد ما  بالالالالالالالالالالال  إب الالالالالالالالالالاليسي جصالالالالالالالالالالالقي  
 

 ْمالالالالالالن  الالالالالال  وصالالالالالالما  ل مَالالالالالاليمن  الالالالالالرج ن -3
 

ْ الالالالالالالالالالالا  فالالالالالالالالالالالي ال ي     يالالالالالالالالالالالرة  ن الالالالالالالالالالالُ جح رجس  ا
 

 م الالالالالالالالار م  الالالالالالال ح   وصالالالالالالالال حي اهلل  (3)ْ الالالالالالالدنُ -4
 

إلالالالالالالالالالُ ال الالالالالالالالالار طيالالالالالالالالالرفا  م  الالالالالالالالالر   
 القدر الالالالالالالالالة   (4)

 
  الالالالالالالالالال اٌ    الالالالالالالالالال ه جْ  الالالالالالالالالال  ا ليخاصالالالالالالالالالالم ا -5
 

ْا بالالالالالالالالالالالالالالال  ل  الالالالالالالالالالالالالالالر  ة   بالالالالالالالالالالالالالالال  اهلل     جْ مالالالالالالالالالالالالالالالار
 

    الخ الالالالالق  مالالالالالن  الالالالالق فرقالالالالالة  ْجصالالالالقي  الالالالالم -6
 

    فالالالالالالالة   الالالالالالال  الخالالالالالالال ض فالالالالالالالي ف الالالالالالالق اإللالالالالالالال  ب 
 

 فالالالالالالالالالالإ َم ا لالالالالالالالالالالم   َمالالالالالالالالالال ا ح مالالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالال  -7
 

 

ْا ن الالالالالالالالالُ  الالالالالالالالال ع مالالالالالالالالالن اليا  يالالالالالالالالالة     فصالالالالالالالالالار
 

ْجالالالالالالالال  ف     الالالالالالالال  ال الالالالالالالال ن   فالالالالالالالالإن جميالالالالالالالالف   -8  ج
 

 

 (5)م الالالالالالاليئةي ر ِّ الخ الالالالالالالق بالالالالالالالار  الخ يقالالالالالالالة   
ْاجءالالالالالالالالالالالالالة بمالالالالالالالالالالالالالا -9   ْ ات إلالالالالالالالالالالالالال  الخ الالالالالالالالالالالالالق 

 
 

ْاجءالالالالالالالالالات قد مالالالالالالالالالة     لَالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن صالالالالالالالالال ات 
 

الالالالالالالالالال   ن   ف  م الالالالالالالالالال  تي م الالالالالالالالالاليئ -11    ثالالالالالالالالالالم قالالالالالالالالالالدرةم 
 

 

 لالالالالالالالالالالالالالالالال ازح  ات اهلل قا الالالالالالالالالالالالالالالالي القضالالالالالالالالالالالالالالالالية   
 

 ناَّالالالالالالالال ْإبدانيالالالالالالالال  مالالالالالالالالا شالالالالالالالالا  مالالالالالالالالن ميءد   -11
 

 

ْج الالالالالالالالالالال اعي رحمالالالالالالالالالالالة  بَالالالالالالالالالالالا ح    الالالالالالالالالالالٌة فيالالالالالالالالالالال   م     
 

الالالالالالر ت  بم الالالالالاليئة -12 ْإن ق  الالالالالالا ج  ْلسالالالالالال ا 
(6) 

 
 
 

 

 مالالالالالالالالالالالالن الم  الالالالالالالالالالالالر  آ اَّ الالالالالالالالالالالال  المسالالالالالالالالالالالالتقيمة   
 

ْحالالالالالالالالده جن ال  الالالالالالالالم   بالالالالالالالالق ال الالالالالالالالق   -13  هلل 
 

 الالالالال   فالالالالي ال الالالالر  ة   ْاألمالالالالري  لالالالال  الخ الالالالقي  
 

                                                        

 . ختاصم : خياصم ، ويف عقود : يف أ َو و ( 1)
 . وهذا : يف ط ( 2)
 . وتدعى : يف ب و هـ و ج ( 3)
 .فرقة : يف أ و ط و ب و ج و هـ ( 4)

 .رب العرش باري الربية : يف و ( 5)

 .ملشيئة : يف أ ( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 071
 

 فالالالي  الالالقِّ حالالالالة   الم مالالال ري   ي   الالال الالال  الم   -14
 

 

الالالالالالر ة    ي   الالالالالاللالالالالال  المي    مالالالالالن  يالالالالالالر ا تقالالالالالاص ب   
 

 فمالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالا  م م الالالالالالالالالالالا اإللالالالالالالالالالالال ي فإ الالالالالالالالالالال  -15
 

 

  ْ  م م   الالالالالالالالالالالالال ن ب ي الالالالالالالالالالالالالة  مالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالال ن 
 

ْح مالالالالالالال  -16  (1)ْقدرَّيالالالالالالال  م  قالالالالالالالة فيَالالالالالالالا 
 

 فالالالالالالي    القضالالالالالالية   فالالالالالالم َّخصالالالالالالية   م   يالالالالال ال   
 

 َالالالالالالالالالالالا  ف    الالالالالالالالالالال ار   بالالالالالالالالالالال ا جن ال دي   الالالالالالالالالالالر  جي  -17
 

ْم الالالالالالالالالالالض الم الالالالالالالالالالاليئة     بقدرَّالالالالالالالالالالال   ا الالالالالالالالالالالل 
 

 مالالالالالالالالالا قالالالالالالالالالد جراره  الالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالقِّ ْمال ي  -18
 

 حالالالالالالة  د  م   حمالالالالالالدا    ت الالالالالالي  الالالالالالقف  لالالالالالال  ال مالالالالالالدي  
 

  الالرت (2)فالالإن لالال  فالالي الخ الالق مالالن   الالم -19
 

 ْمالالالالالالن ح الالالالالالالم فالالالالالال ق ال قالالالالالالال   ال  يمالالالالالالالة   
 
 

 

 جمالالالالالالال را    الالالالالالالالار ال قالالالالالالالالق فيَالالالالالالالالا إ ا رجى -21
 

ْ الالالالالالالالالالق نييءالالالالالالالالالالة     مالالالالالالالالالالن ال  الالالالالالالالالالم ال  يالالالالالالالالالالا 
 

 يمني جن اهلل نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزف بقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرة  ف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال -21
 

ْإبالالالالالالالالالالالالالراح  ل  الالالالالالالالالالالالالم الم الالالالالالالالالالالالاليئة     ْو الالالالالالالالالالالالالق  
 

 ف ثءالالالالالالالالالالالالالالالالالل  الالالالالالالالالالالالالالالالال ا   فالالالالالالالالالالالالالالالالال  إللَ الالالالالالالالالالالالالالالالالا -22
 

 ْ ثءالالالالالالل مالالالالالالا فالالالالالالي  اك مالالالالالالن  الالالالالالق ح مالالالالالالة   
 

 ْ الالالالالالالال ا مقالالالالالالالالاح طالمالالالالالالالالا نيالالالالالالالالز األيلالالالالالالالالُ -23
 

ْا راج الالالالالالالالالالالالالالين ب يالالالالالالالالالالالالالالرة   (3)  الالالالالالالالالالالالال ه   ْ الالالالالالالالالالالالالالر
 

 َّ قيالالالالالالالالالقي مالالالالالالالالالا فيالالالالالالالالال  بتءيالالالالالالالالالين  الالالالالالالالال ره -24
 

 َّ ر الالالالالر حالالالالالقِّ ال الالالالالق فالالالالالي    ال قيقالالالالالة 
 

 الالال  األقصالالالُ ل الالال يرفار الالال  المط -25
 ب الالالره(4)

 

الالالالالالٌر فالالالالالالي  ظالالالالالالم  الالالالالال   القصالالالالالاليدة     ْ ا نس 
 

 ل اجتالالالالالالالالالالالالال  َّءيالالالالالالالالالالالالالين  ن الالالالالالالالالالالالالم  مي قفالالالالالالالالالالالالالق   -26
 

 (5)ألْصالالالالالالالالالا  م م الالالالالالالالالا اإللالالالالالالالالال   ال ر مالالالالالالالالالة   
ْجح الالالالالالالاح ر  الالالالالالالال  -27   ْج الالالالالالالمائ  ال سالالالالالالال ُ 

 

 الخ يقالالالالالالالالة (6)ْجف الالالالالالالالال  فالالالالالالالالي  الالالالالالالالق  الالالالالالالال   
 

                                                        

 .  وخلقه: يف أ  (1)
 .أ : رمحته سرت ، واملثبت يف األعلى من : يف جمموع الفتاوى والدرة ( 2)

 .بغوه : يف أ ( 3)

 . لروَّاد حبره ، والورَّاد أوىل : يف الدرة البهية  (4)
 .يف جمموع الفتاوى حلاجته إىل بيان حمقق ( 5)
 .هذا : يف أ ( 6)
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 قالالد بالالان ظالالا را   -ب مالالد اهلل  -ْ الال ا  -28
 

   مالالالالالالالالالالالالالالة   ل خ الالالالالالالالالالالالالالق جفضالالالالالالالالالالالالالالقي ْإلَاميالالالالالالالالالالالالالال 
 

َف  -29 ْويالالالالال   تابيالالالالال   (1)ْقالالالالالد قيالالالالالق فالالالالالي  الالالالال ا 
 

 (3)شالالالالالالالالال اٌ  ل   الالالالالالالالال س المر ضالالالالالالالالالة  (2)بيالالالالالالالالالانٌ  
مثالالق  الاليا   م الالن   "ل الالم  قالالد شالالا ؟»: فق لالال  -31 

  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليا   م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  
 

 ف   الالالالالالالم  قالالالالالالالد  الالالالالالالان فالالالالالالالي األزليالالالالالالالة  :   قالالالالالالال   
الالالالالالالال ي  -31   َ ْ ج   ْ اك  الالالالالالاليا   ءطالالالالالالالق ال قالالالالالالالقي 

 

 َّ ر ميالالالالالالال  قالالالالالالالد جالالالالالالالا  فالالالالالالالي  الالالالالالالق شالالالالالالالرنة   
 

  ثيالالالٌر  الالالد   مالالالن  ْفالالالي ال الالال ن َّخصالالاليةٌ  -32
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالال عي نقالالالالالالالالالالالالالالالالق  ج الالالالالالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالالالالالالإرارة   
 

ْاحالالالالالالالدْإصالالالالالالالداري  -33 ْاحالالالالالالالد ب الالالالالالالد   ه نالالالالالالالن 
 

 بالالالالالالالالالالالتي  ز رميالالالالالالالالالالةي حيالالالالالالالالالالرة   القالالالالالالالالالال  ي  (4)جْ 
 

الالالالالالالءف    ْم ر الالالالالال    -34  فالالالالالالي َّ  يالالالالالالالق  الالالالالالقِّ ميس 
 

 ءيفالالالالالالالالالالالالة  ن الالالالالالالالالالالالة مي ج   (5)بمالالالالالالالالالالالالا قء الالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالن 
 

 بق ال  ني في األ ءا   ج الءا   مالا َّالرى -35
 

 ةنالالالن ح الالالم م الالالض الم الالاليئ (6)ْإصالالالدار ا 
 

 ل الالالالم  شالالالالا  اإللالالالال ي  الالالال  الالالالال  :  ْق لالالالال  -36
 

الالالالالالرة  (7)جز ف    نقالالالالالال   الخ الالالالالالق فالالالالالالي قال   الالالالالالر حي  
 

 فالالالالالالالالالإن الميالالالالالالالالال س  القالالالالالالالالالائ ين بخالالالالالالالالالالق -37
 

ْر ح    ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  ل م   ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدع  مي  ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
 

م نالالالالالن ن الالالالالة السالالالالالرِّ  -38 ْق الالالالالل (8) الالالالاليالَي  ج
 

ْائ      (10)فالالالالالالالالالالالي شالالالالالالالالالالالءَة الثف   الالالالالالالالالالالة   (9)َالالالالالالالالالالالمج
 

                                                        

 .وُخصَّ : يف أ ( 1)

 .بيان :  بان بدل: يف الدرة البهية ( 2)

 .السقيمة : يف أ ( 3)

 .أرى : يف و ( 4)

 .يف : يف و ( 5)
 .ومصدرها : وإصداره ، ويف عقود و ب و هـ : يف ط و أ ( 6)
 .أضل : يف أ ( 7)

 .الشَّر : يف ط و عقود و هـ ( 8)
 .رهوسهم : يف ط و عقود و ب وج ( 9)

 .وثنية : املثنوية ، ويف و : يف عقود و ب و ج ( 10)
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 األيلالالالالالالالالالالالالالالُ ال م الالالالالالالالالالالالالال ة   ْجن ممحيالالالالالالالالالالالالالد   -39
 

 

 (2)القالالالالالالالالالالد م  ب  الالالالالالالالالالة   (1)لالالالالالالالالال ن بال  الالالالالالالالالالق ق   
 ب الالد ا  دامالالال  (3)بغالال ا ن الالالة فالالي ال الالال ن -41 

 

ْا  ا الالالالالالالالالم فضالالالالالالالالال  ا بضالالالالالالالالال ة     ف الالالالالالالالالم  يالالالالالالالالالد
 

 ْإن مءالالالالالالالالار  ال الالالالالالالالر فالالالالالالالالي  الالالالالالالالق جمالالالالالالالالة -41
 

 م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ميم  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  ء  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   (4) ْ  
 

الالالالالمي صالالالالار شالالالالالر َم -42  بخ  الالالالَم ا فالالالالي  ا ي
 

س الءي الالالالالالالالالالالالالالالالالات ب تالالالالالالالالالالالالالالالالالرة     (5)ْجالالالالالالالالالالالالالالالالالا  رْر
 ْ   يالالالالالال   قضالالالالالالا  جن مالالالالالالا قالالالالالالد  الالالالالال لت  ي  -43 

 
 --

 

ْرٌ (6)مالالالالالن ال الالالالالال ر   لالالالالالالدى  الالالالالق فطالالالالالالرة   مالالالالالرر
 

 جمالالالالالالي َم(7)َّ يالالالالالال  الطالالالالالالان ين ف  الالالالالالل -44
 

َّالالالالالالالالالالالالالالالرميَم ب الالالالالالالالالالالالالالالق م مالالالالالالالالالالالالالالالة      ن يالالالالالالالالالالالالالالال  
ْامك ص الالالالالالالالال -45   مالالالالالالالالال رة         َّال    الالالالالالالالالق مالالالالالالالالالن 

 

ْاك   مالالالالالالن  الالالالالالق فرقالالالالالالة (8)َّالالالالالالءغض مالالالالالالن  الالالالالالا
 

ْف  الالالالالالالالالة -46  ْحالالالالالالالالالالَم فالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالق قالالالالالالالالال   
 

 

 بالالالالالال رج  حيالالالالالالة - الالالالالالا  الالالالالال ا  -  الالالالالالال   
 

 
ء الالالالال     الالالالالل  ال الالالالال ح   -47  ق  الالالالالافر  نالالالالالن  الالالالال ْ  
 
 
 
 

 

 ْ الالالالالالالالالالالقِّ  الالالالالالالالالالال  ح والالالالالالالالالالالارج  نالالالالالالالالالالالن م يالالالالالالالالالالالة 
 
 

 
                                                        

 .بالعقل :  أ يف( 1)
 .لعلة : يف ط و أ و ب َو و ( 2)
 .للكون : يف أ و ب و هـ َو و ( 3)
 : أمة ، ويف ج : يف أ ( 4)

 ذوي ملة خمذولة ثنوية         فإن مبادي الشر يف كل فرقة
 دوى من رضوخ التباع لشبهةِ      . . . . . . :ويف هـ 

 . وجاء رهوس البينات بقرتة: يف الدرة البهية ( 5)
 .وكذا يف ج ، و د 

 . من اهلذر : يف ج ( 6)
 . الطائعني : يف هـ ( 7)
 .عاداك : من ناداك ، ويف ب و ج : يف الدرة البهية ( 8)
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 نالالالالالن  الالالالالالق ظالالالالالالالم   في زمالالالالال  اإلنالالالالالالراضي  -48
 
 

 

ْحرمالالالة (2)ال الالالاس فالالالي (1)ن الالالُ  ْمالالالا       الالالس 
 

   مالالا  ن الالُ  الالاف  رمالالا   (3)فالالم َّغضالالءن -49
 
 

 

 ْم  الالالالالالالالالالالالالارق  مالالالالالالالالالالالالالام  لصالالالالالالالالالالالالالاح  فاقالالالالالالالالالالالالالة 
 

ْإن نالالالالالالم -51  ْم شالالالالالالاَّم  ن ر  الالالالالالا  مصالالالالالال  ا  
 
 

 

ْجالالالالالالالال   يالالالالالالالالة   (4)ْم  الالالالالالالالا   فرجالالالالالالالالا  ن الالالالالالالالُ 
 َم الالالالالالالالالءي    ْم قالالالالالالالالالاطف ل  الالالالالالالالالاس  َالالالالالالالالالج   -51 

 
 

ْجَالالالالالة   ْم م سالالالالد فالالالالالي األرض مالالالالالن  الالالالالق 
 

ْفر الالالالالالالالالالالة   -52 ْر إف الالالالالالالالالالالا    ْم شالالالالالالالالالالا د  بالالالالالالالالالالالالز
 
 

 

 (5)ْم قالالالالالالالالالالالالالالا   ل م صالالالالالالالالالالالالالال ات بز يالالالالالالالالالالالالالالة 
ْال سالالالالالق نامالالالالالدا   -53   ْم مَ الالالالال  ل  الالالالالر  

 
 

 ْم حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا م  ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمين برشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة   
 

 ْ يالالالالفف لسالالالالان ال الالالال ح نالالالالن  الالالالق م سالالالالد   -54
 
 

 

 ب ق بالالالالالالالالالالالالالالالالة   (6)رمالالالالالالالالالالالالالالالالة  ْم َّ والالالالالالالالالالالالالالالال ن   ا ج 
 
 

 

َِّق  الالالالالالالالالءيق ال الالالالالالالالالا بين َّ  م الالالالالالالالالدا   -55  ْ الالالالالالالالال
 

 

الالالالالالالن   الالالالالالالقِّ جالالالالالالالا      ب ر الالالالالالالة   (7)ن الالالالالالالُ ربَالالالالالالالم م 
 

ْا إ الالالم  مالالن  سالالالتييءَم -56  (8)ْإن قصالالد
 

 

ْح  فسالالالالالالالالالالالار  ال الالالالالالالالالالال ع ثالالالالالالالالالالالم الر ا الالالالالالالالالالالة     بالالالالالالالالالالالر
 
 

 

 إ  طغالالُ فرنالال ن   ْجالالار  نالالن الم  الال ن   -57
 

 

 (10)فالالالالي الالالالالاليم ا تقامالالالالا  بغضالالالالالءة   (9)فالالالال ي  ر ق 
 بإلَالالالالالالالالالالالالالالال    م الالالالالالالالالالالالالالالرك     الالالالالالالالالالالالالالال ر   ْ الالالالالالالالالالالالالالالقِّ  -58 

 
 

 

 ْآوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  طالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاغ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالافر  ب ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة   
 

                                                        

 .من : يف و ( 1)
 .من : يف ج و و ( 2)
 .وال تغضنب : يف جمموع الفتاوى وعقود و و ( 3)
 .زنيِة : متعة ، ويف و : يف ج ( 4)
 .يبة بر : يف عقود و و ( 5)
 .خزية : خربة ، ويف ج : يف ط و أ و ب و هـ ( 6)
 .من كل من جا بفرية : يف ج ( 7)
  .تستحبهم : يف ج ( 8)
 .فأهلك : فغرِّق ، ويف ب و ج ، و هـ : يف أ ( 9)
 .بعصية : بُغصِّة ، ويف العقود : يف الدرة البهية ( 10)
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59-   ْ ْ مالالالالالالالالالالر  لصالالالالالالالالالالال  ْقالالالالالالالالالال ح   (1)  الالالالالالالالالالار  
 

 ْقالالالالالالالالال ح ل الالالالالالالالال ح ثالالالالالالالالالم جصالالالالالالالالال ا  اآل  الالالالالالالالالة   
 

 ْواصالالالالم لم  الالالالُ ثالالالالم  الالالالائر مالالالالن جَّالالالالُ -61
 

 

 (2)مالالالالالالالالالالالالالن األ ءيالالالالالالالالالالالالالا  م ييالالالالالالالالالالالالالا  ل  الالالالالالالالالالالالالر  ة 
 

 

ْا ال الالالاس إ  بغالالال ا -61  (3)ن الالالُ  الالال  َم قالالالد جا الالالد
 

 

 ق بالالالالالالةال  (5)ب يالالالالالالغ (4)ْ الالالالالال ا مالالالالالالن ال اصالالالالالالي 
 

 
 فالالالالالالالي  الالالالالالقِّ ل ظالالالالالالالة   الخ الالالالالالق   ْإم ف الالالالالالق   -62
 

 

 (6)ْل ظالالالالالالالالالالالة  نالالالالالالالالالالالين  جْ َّ الالالالالالالالالالالرك شالالالالالالالالالالال رة   
 ْبط الالالالالالالالالة  الالالالالالالالالفح جْ َّخطالالالالالالالالالي قيد مالالالالالالالالالة   -63 

 
 

ْ الالالالالالالالالالق    الالالالالالالالالال ي ة   (7)ْ الالالالالالالالالالقِّ حالالالالالالالالالالراك  بالالالالالالالالالالق 
 

ْح مالالالالالالال    -64   الالالالالالالم َّ الالالالالالالل جقالالالالالالالدار اإللالالالالالالال   
 

 

 فيمالالالالالالا قالالالالالالد جَّيالالالالالالل ب يالالالالالالة   (8)فمالالالالالالا ج الالالالالالل 
 

ء الالال   رف الالالالل ال الالالال ح  نالالالن  الالالالق فانالالالالق   -65    ْ 
 

 

ررى  طالالالررا   (9)ف الالالا    
 لَالالال   المقيسالالالة   (10)

 
    رفالالالفي المالالالمح  جمي  الالال (11)فَالالالق  يم   الالال ن   -66
 

 

 نالالالالالالالالن ال الالالالالالالالاس طيالالالالالالالالرفا  ن الالالالالالالالد  الالالالالالالالقِّ قءي الالالالالالالالة   
 

ْا -67  َّالالالالالركي نق بالالالالالات الالالالالالال  ن قالالالالالد انتالالالالالالد
 

 

 بالالالالالالالين الرنيالالالالالالالة   َّالالالالالالالركي الالالالالالالال رى اإل صالالالالالالالا    
 

                                                        

 .منرود : يف ط ( 1)
 .للشريعة من األنبيا أو حميياً : يف أ ( 2)
 .على كوهنم إذ جاهدوا الناس أن بغوا : يف أ ( 3)
  .من املعاصي : يف جمموع الفتاوى ( 4)
 .بلوغ : يف عقود ( 5)

 ـظ عني وحتريٍك لشعرة فكل اخللق يف لفظة وحلـ    وإال: يف هـ ( 6)
  .بل بكل : يف عقود ( 7)
 .كما : يف ط وعقود و أ و ج ، و هـ ( 8)
 . بغاك: يف ط ( 9)
 .طراً : يف هـ ( 10)
 .ممكناً : متكنن ، وج : ميكن ، ويف عقود : يف جمموع الفتاوى ( 11)
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ْمالالالالالاٌ  بمث الالالالال    (1)فالالالالالم َّيضالالالالالم  ن   -68    الالالالالٌس 
 

 

 نالالالالالالالالالالار  بمثالالالالالالالالالالق الير مالالالالالالالالالالة   (2)ْم   قالالالالالالالالالالءن 
 

 
 ْ ق في نق   ال اس جْ في طءالانَم -69
 

 

ْجالالالالال  حي تالالالالالي:  قءالالالالال ٌ  لقالالالالال   ال الالالالال     مالالالالالا 
 

  آرح   ابالالالالن   ْ   يالالال   قضالالالالا  مالالالا بيسالالالالم   -71
 

 

ْ الالالالالالالالالالالالالالالالقِّ بَيمالالالالالالالالالالالالالالالالة    ْمي الالالالالالالالالالالالالالالال ن   صالالالالالالالالالالالالالالالالءيح 
 

 
  يالالر حي الالة   (3)مالالن األلالالم المقضالاليِّ مالالن -71
 

 

 ح مالالالالالالالالالالالالة   ْفيمالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالا  اهلل ج مالالالالالالالالالالالالقي  
 

 
 إ ا  الالالالالان فالالالالالي  الالالالال ا لالالالالال  ح مالالالالالٌة فمالالالالالالا -72
 

 بخ الالالالالالالالق ال  الالالالالالالالق ثالالالالالالالالم ال ق بالالالالالالالالة (4) يظالالالالالالالالن 
 

الالالالالن   الالالالال ا نالالالالال ا  مي لفالالالالالدٌ  (5)ف يالالالالالف -73  ْم 
 

 الطءي الالالالالة (6)نالالالالالن ال  الالالالالق  ف  الالالالالق ال ءالالالالالد ن الالالالالد 
 

ْجالالالالالال  المالالالالالال ت  ج  يالالالالالال  ق   آ  الالالالال -74   الالالالالالمح ج
 

 (7)ْ الالالالالالالالالالالالالالالالقٌّ بتقالالالالالالالالالالالالالالالالد ر  لالالالالالالالالالالالالالالالالر  الءر الالالالالالالالالالالالالالالالة 
الالالالالالالالالالريك  الالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالال ا  سالالالالالالالالالالمح ج   ت الالالالالالالالالال ي  -75   ف  ي  

 

َّ الالالالالالالال   ي  الالالالالالالالار  مثالالالالالالالالق 
 جرنالالالالالالالالة   صالالالالالالالالة   (8)

 
  الال ه الالالدار م الالن  ج الالُجلسالالل َّالالرى فالالي -76
 

 

   اقالالالالالالالالالالالالال  إمالالالالالالالالالالالالالا بالقضالالالالالالالالالالالالالا جْ ب الالالالالالالالالالالالالرنة 
 

 
ر  ل يالالالالالالالالالا ي بتقالالالالالالالالد ر والالالالالالالالالالق   -77  ْم نيالالالالالالالال  
 

 

 فالالالالالالالي األوالالالالالالالرى بالالالالالالالم م ثال     فالالالالالالالة   (9) الالالالالالال ل  
 

الالالال ٌ  َّقالالالالد ر ر ِّ  -78  الخ الالالالق ل الالالال    م ج 
 

 نقءالالالالالالالالُ الالالالالالالالال    إم بت بالالالالالالالالة   (10)لتقالالالالالالالالد ر 
 

                                                        

 .وال يضمنن : فال يضمنن ، ويف ط : يف ب و ج و هـ ( 1)
 .تعقنب : يف عقود و ب ( 2)
 .يف : يف عقود ( 3)
 .ظن : يف عقود ( 4)
 .وكيف : يف ط و ب ( 5)
 .عبد : يف عقود ( 6)
 .املنية : املشيئة ، ويف ب و ج و هـ : لرب املشيئة ، ويف ط و و : البهية يف الدرة ( 7)
 .بعد : يف و ( 8)
 .لذلك : يف ط ( 9)
 .كتقدير : يف أ ( 10)
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 ْمالالالالا  الالالالان مالالالالن جالالالال س المتالالالالا  لرف الالالال  -79
 

 

 الخءيثالالالالالالالالالالالالالة   ال ءالالالالالالالالالالالالالار   جف الالالالالالالالالالالالالا    ن اقالالالالالالالالالالالالال    
 

 
ْرنالال ة   (2)بالال  َّيم الالُ (1) خيالالر   -81  الالال    ي 

 ْرنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة  
 
 

 

ْري ف شالالالالالالالال انة  َّييالالالالالالالا  مالالالالالالالالن اليالالالالالالالالا ي 
(3) 

 
 
 

 إ الالالالي مقالالالالدرٌ :  (4)ْقالالالال  ي ح يالالالالف ال الالالالرِّ  -81
 
 
 

 

  الالالالال   طءي تالالالالالي:  (5)ن الالالالاليف  قالالالالال   الالالالالال ئ  
 
 
 

 

 (6)َّقالالالالالالالالد ره ل   الالالالالالالالق  ي الالالالالالالال   قمالالالالالالالالة   -82
 
 
 

 

 تقالالالالالالالالالالالالالد ره األشالالالالالالالالالالالالاليا    
 طالالالالالالالالالالالالالرا  ب  الالالالالالالالالالالالالة   (7)

 
 
 
 

 

ري    ن نيال     (8)فَق -83
 (10)الم ال ح ب  ال  (9)

 (10)ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 
 
 
 

 

  الالالالالالالالالالال ا طء الالالالالالالالالالال  جح  الالالالالالالالالالالق  قالالالالالالالالالالالا  ل ثالالالالالالالالالالالرة   
 
 
 
 
 

 

ْ الالالالالالالالد ل الالالالالالالالال   -84 ْالت الالالالالالالال    ج  جح الالالالالالالالال ح  
 
 
 
 
 

 

ْر ال الالالالالالالالالالالالالال ي ة   طءي تالالالالالالالالالالالالال  ف الالالالالالالالالالالالالالق ال الالالالالالالالالالالالالر
 
 
 
 
 
 

 

 فالالإن   الالالل  َّرجالالال  جن َّيالالا  بمالالالا نسالالالُ -85
 
 
 
 
 

 

   يِّيالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالار اإللالالالالالالالالالال  ال ظيمالالالالالالالالالالة   
 
 
 
 
 
 
 

 

ْ   ر ف الخ الالالق  فاق   -86  ه  الالالارنا  د  صيالالالفالالالد
 
 
 
 
 

 

 مر الالالالالالالالالدا  ألن  َالالالالالالالالالالد      الالالالالالالالالال  ال قيقالالالالالالالالالالة   
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

 .كجربية : كخرييَّة ، ويف عقود : يف ط و ج ( 1)
 .متحي : يف ط و عقود ( 2)
 .وَربِّ الشفاعة : يف الدرة البهية ( 3)
 .الشعر : يف عقود ( 4)
 .الذيب : يف ب و عقود ( 5)
 .نعمة : يف الدرة ( 6)
 .اآلثار : يف ط و ب و ج ، و هـ ( 7)
 .وهل : يف ط ( 8)
 . .فهل يرفعن ذنب : فهل يرفعن ذم امللوم ، ويف أ : يف الدرة البهية ( 9)

 .فلم ينفعن عذر امللوم ألنه : ويف ج    
 .ألنه : يف عقود ( 10)
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ْا الالم ن الالال  س   ْ لِّالالق قيالالار   -87  (1)ل  الالق 
 
 
 
 
 
 

 

 (2)ْم َّ ر الالالالالالالالن نالالالالالالالالن ف الالالالالالالالرة مسالالالالالالالالتقيمة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ْمالالالالالالالالا بالالالالالالالالان مالالالالالالالالن حالالالالالالالالق فالالالالالالالالم َّتر  فالالالالالالالال  -88
 
 
 
 
 

 

ن  مالالالالن  الالالالدن  ألقالالالال ح شالالالالرنة     (3)ْم َّ الالالالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  َّتءال    فالالالالالالالال ْر ع  ر  الالالالالالالالن     ال الالالالالالالالارات  م -89
 
 
 
 
 
 

 

 ْنيالالالالالالالالالج  نالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالءيق األمالالالالالالالالالة  الغضالالالالالالالالالءيفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4)ْمالالالالن  الالالالق نالالالالن حالالالالقح فالالالالم َّق   فالالالال  -91
 
 
 
 
 
 
 

 

 ليالالالالالالالالالالالالالة  د     ْزن  مالالالالالالالالالالالالالا ن يالالالالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالالالالاس بالم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   الالالالالال  َّءالالالالالدْ طال الالالالالاٌت مالالالالالن الَالالالالالدى -91
 
 
 
 
 
 
 

 

 مالالالالالالالالالن قالالالالالالالالالد جالالالالالالالالالا  بال   يالالالالالالالالالة (5)بتء الالالالالالالالالير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اك إمام الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة إبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرا يم   -92
 

 (6)ْر الالالالالالالالالالالالن ر الالالالالالالالالالالال   اهلل ويالالالالالالالالالالالالر الءر الالالالالالالالالالالالة   
 
 

 فالالالم  قءالالالق الالالالرحمني ر  الالالا   الالال ى الالالال   -93
 

الالالالالالالقي ال الالالالالالالراحي السالالالالالالاليية     بالالالالالالال  جالالالالالالالا ت الر  
 

 ْقالالد جالالا   الال ا ال اشالالري الخالالاَّ م الالال   -94
 
 
 
 
 
 
 

 

 نمالالالال ح الر الالالالالالة   (7)حالالالال ى  الالالالالقف ويالالالالر فالالالالالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ْجوءالالالالالالالر نالالالالالالالن ر  ال ءالالالالالالالار بالالالالالالال نف م الالالالالالالن   -95
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (9)ويءالالالالة   ن الالالال  فالالالالي األوالالالالرى بالالالال قء    (8)دا الالال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الالالالالالالالالالالالالالائر ال ءالالالالالالالالالالالالالار   فَالالالالالالالالالالالالال   رممتي  -96
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (10)الرب بالالالالالالالالالة   ْجمالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالداه فَالالالالالالالالال  ف الالالالالالالالالقي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .فامسعن : يف ط ( 1)
 .وال تعص من يدعو ألقوم ريَعة : يف ط ( 2)

 .وال تعص من يدعو ألقوم شرعة : ويف أ    
 .رَْيعة : رفعة ، ويف عقود : يف ج ( 3)
 (( .فال تعفونه )) يف الدرة البهية ( 4)
 .تبشِّر : يف ط و أ ( 5)
 .اخلليقة : يف أ ( 6)
 .من : يف أ ( 7)
 .عدا : يف ط و أ و ج ( 8)
 .ْنية جَ : يف عقود ( 9)
 .الربوبية : يف عقود ( 10)
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الالدي الَالالدى ن الالد الالال رى م   يالالد -97  م الالن   (1)ْفال ق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ْجالالال  حيالالالة   (3)ن الالال  بالالالق  يالالالر  (2) الالدا   بالالالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ْحيالالالالالالالالالالالالالالةي م الالالالالالالالالالالالالالتجح بتقالالالالالالالالالالالالالالد ر ربِّالالالالالالالالالالالالالال  -98
 

 نالالالالالالالالالالال ابا   احتيالالالالالالالالالالالاج مر ضالالالالالالالالالالالة   (4)َّز الالالالالالالالالالالد 
 

 ْجمالالالالالالالالالالالالالا ر الالالالالالالالالالالالالا ا بالقضالالالالالالالالالالالالالا  فإ مالالالالالالالالالالالالالا -99
 

 جمر الالالالالالالالالا بالالالالالالالالال ن  ر الالالالالالالالالُ بمثالالالالالالالالالق المصالالالالالالالالاليءة   
 

ْ يربالالالالالالالالالالة   ْفقالالالالالالالالالالر    سالالالالالالالالالالقم   -111  ثالالالالالالالالالالم   ح 
 

 جر مالالالالالة   (6)بالالالالدْن (5)ْمالالالالا  الالالالان مالالالالن مالالالالي    
 

 ف مالالالالالالا األفانيالالالالالالقي التالالالالالالي  ر الالالالالالل ل الالالالالالا -111
 

 نالالالالالالالة   الالالالالالال َّي فالالالالالالالي ر الالالالالالالا ا بطا فالالالالالالالم  الالالالالالالةف  
ْلي ال  م (7)ْقد قا  ق حٌ  -112   م ر الا  :  من ج

 ر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  
 

 (8)ْالالالالالالال      ال ءيالالالالالالرة   الم اصالالالالالالي   ب  الالالالالالق   
 َا ل الالالالالالاالخ الالالالالالق لالالالالالالم  ر  الالالالالال فالالالالالالإن إلالالالالالال    -113 

 

 (9)لم الالالالالالالالالاليئة   فالالالالالالالالالم  رَّضالالالالالالالالالالي مسالالالالالالالالالخ طة   
 (10) رَّضالالالالي بقضالالالالائ :  ْقالالالالا  فر الالالالقٌ  -114 

 

ْم  رَّضالالالالي المقضالالالالاليف جقالالالالالء    
 وصالالالالال ة   (11)

 

                                                        

 .ال يقيل : يف عقود ( 1)
 .عدا : يف ط وعقود و أ و ب و ج و هـ ( 2)
 .خيزى : جُيْزى ، ويف ط وعقود و ب : يف جمموع الفتاوى ( 3)
 .مزيد : ، ويف ط ( يزيد: )يف عقود والدرة البهية ( 4)
 .سوء : يف عقود ( 5)
 .بغري : يف و ( 6)
 . . .د قال ممن أويت وق: يف ج ( 7)
 .الكريهة : يف عقود و و ( 8)
 .مبشيئة : يف أ و ج و هـ ( 9)
 .ترتضى لقضائه : يف عقود ( 10)
 .ألقبح خلة : خلة ، ويف و : يف ط ( 11)
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 بإ الالالالالالالالافة   رَّضالالالالالالالالي :  ْقالالالالالالالالا  فر الالالالالالالالقٌ  -115
 

 بسالالالالالالالخطة   (2)ْمالالالالالالالا في الالالالالالالا ف  قالالالالالالالُ (1)إليالالالالالالال  
 

ْج َالالالالالالالالا -116   مالالالالالالالالا ج َالالالالالالالالا ل الالالالالالالالر  و الالالالالالالالٌق 
 

 (4)الغر الالالالالالالزة (3) سالالالالالالالٌ     الالالالالالالق   لمخ  قالالالالالالال 
 (6)مالالن ال جالال  الالال    الال  و قالال  (5)ف ر الالُ -117 

 (6)و قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 

ْجالالالالال  ا تسالالالالالا  (7)ْ سالالالالالخَ   (8)الخطيئالالالالالة   مالالالالالن 
 

 ْم صالالالالالالالاليةي ال ءالالالالالالالالد  الم  الالالالالالالالف  َّر يالالالالالالالال  -118
 

ْإن بم الالالالالالالالالالالالالاليئة     لمالالالالالالالالالالالالالالا جمالالالالالالالالالالالالالالر المالالالالالالالالالالالالالال لُ 
 

 فالالالالالالالالالإن إلالالالالالالالالال  الخ الالالالالالالالالق  حالالالالالالالالالقف مقاليالالالالالالالالال  -119
 

ْج الالالالالالة   (9)بالالالالالال ن نءالالالالالالار    (10)فالالالالالالي ج الالالالالاليم 
  مالالالالا ج َالالالالم فالالالالي  الالالال ه الالالالالدار   الالالال ا -111 

 

 ْ  مالالالالة الالالالالالج ضالالالالا  الالالالالال بالالالالق الالالالالءَم فالالالالي اآلمح  
 ْح متيالالال  ال  يالالالا اقتضالالالل مالالالا اقتضالالالل مالالالن الالالالال -111 

 

ْرحمالالالالالالالالالالالالالالالالالة    ق ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالم  ثالالالالالالالالالالالالالالالالالم ج الالالالالالالالالالالالالالالالالد    الالالالالالالالالالالالالالالالالال ْر
 

ْلالالُ الت الال    بالسالالء  الالال   -112   سال ق ج
 

 ب الالالالالالالالالالالالالزة   (11)ل الالالالالالالالالالالالال ا ا   قالالالالالالالالالالالالالّدره   الالالالالالالالالالالالال 
 

ْلالالي -113  الت  الالاليم   الال    الالاليمَم (12)ْ َالالد  ج
 

ْو الالالالالالالالية     ب نمالالالالالالالالا  صالالالالالالالالدق فالالالالالالالالي رجالالالالالالالالا   
 

                                                        

 .إلينا : يف ج ( 1)
 .فيلقى : يف أ ( 2)
 .لفعل : يف ج ( 3)
 ( .ملخلوقٍة ليست كفعل الغريزةِ : )يف جمموع الفتاوى ( 4)
 .فريضى : فرتضى ، ويف ط : يف عقود ( 5)
 .حقه : يف و ( 6)
 .وأسخط : ويسخط ، ويف ج : يف ط ( 7)
 .، وكذا يف ط ، وعقود ، و ج و و ( ونسخط من وجه اكتساب حبيلة)يف الدرة البهية ( 8)
 .بأن الربايا : ويف أ . . . (( بأن العباد : )) يف عقود وجمموع الفتاوى ( 9)
 . نعيم وجنة يف: يف هـ ( 10)
 .العتاب : يف هـ ( 11)
 .إىل : يف ط ( 12)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 081
 

ْجمالالالالالالري إلالالالالالال  الخ الالالالالالق بالالالالالاليفن -114
 مالالالالالالا بالالالالالال  (1)

 

ْلالالالالالالي الت  الالالالالاليم   الالالالالال  السالالالالالال ارة      سالالالالالال ق ج
 

 فمالالن  الالان مالالن ج الالق السالال ارة جثفالالرت -115
 

ْامالالالالالالالالالالالالالالالريه فيالالالالالالالالالالالالالالال  بتيسالالالالالالالالالالالالالالالير  ج
 صالالالالالالالالالالالالالالال  ة   (2)

 
ْة -116  (3)لالالم  اليء الالالق   ْمالالن  الالان مالالالن ج الالق ال الالالقا

 

ْم  َالالالالالالالالالالالالي بتيسالالالالالالالالالالالالير   شالالالالالالالالالالالالق ة   (4)بالالالالالالالالالالالال مر 
 

 ْم مخالالالالالرٌج ل  ءالالالالالد نمالالالالالا بالالالالال  قضالالالالالُ -117
 

الالالالالالالالالالالالالالالن  ْ الالالالالالالالالالالالالالال جة   ْل  الالالالالالالالالالالالالالال  مختالالالالالالالالالالالالالالالاري حيس 
 

 (5)ف الالالالالالالالاليس بميءالالالالالالالالالال ر  نالالالالالالالالالالد م  إرارة   -118
 

 (6)ْل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالال  شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   بخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالق اإلرارة 
 م الالاليئة   و الالالقي  األشالالاليا    ْمالالالن جنيالالال    -119 

 

ْالضالالالالالملة بَالالالالالا صالالالالالار مختالالالالالار     (7)الَالالالالالدى 
  الالالق جوتالالالار َّر الالالا  ل  مالالال :   فق لالالال -121 

 

 (8) الالالالق جوتالالالالار َّالالالالرك الم الالالاليئة:   ق لالالالال  
 م جوتالالالالالالار ف الالالالالالق  الالالالالالملة (9)ْجوتالالالالالار -121 

 

 ْلالالالالالالال    الالالالالالالل  الالالالالالال ا التالالالالالالالرك فالالالالالالالزت بت بالالالالالالالة   
 

 ْ ا مم الالالالالالالالالالالالالالالالن ل  الالالالالالالالالالالالالالالال  مت قالالالالالالالالالالالالالالالالف -122
 

 (10)ن الالالُ مالالالا   الالالا  اهلل مالالالن    الم الالاليئة 
 

                                                        

 .تبيني : يف ط و أ و هـ ( 1)
 .بتدبري : يف هـ ( 2)

 ( .مل ينل: )يف عقود و هـ وجمموع الفتاوى ( 3)
 .بتقدير : يف ط و أ ( 4)
 .أراده : ، ويف أ ( عدمي اإلرادة)يف جمموع الفتاوى ( 5)
 .إرادة : يف ط ( 6)
 ( . . .بالضاللة)الفتاوى يف جمموع ( 7)
 .هل أختار ترك املشيئة : كقولك . .  . :يف جمموع الفتاوى ( 8)

 .مشيئِة : هل أختار ترك مشيئيت ، ويف ط : حلكمه كقولك . .  . :ويف الدرة البهية    
 .واختار أن ال آختار : يف ط وعقود ( 9)
 .املشيَّة : يف أ ( 10)
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ْ   فافَم مالا بال  قالد جيج -123  ء الل  م الن  فد
 

 ر الالالالالالالالالالالالالزةم الالالالالالالالالالالالالان  إ ا ا   الالالالالالالالالالالالالل ب َالالالالالالالالالالالالالم   
 

 جشارت إلُ جصق   الير إلالُ الَالدى -124
 

 مدحالالالالالالالالالالالالالالة   (1)ْهلل ر  الخ الالالالالالالالالالالالالق ج مالالالالالالالالالالالالالالق 
 

 ْصالالالالالال ُ إلالالالالالال  الخ الالالالالالق جالالالالالالق جملالالالالالال  -125
 

 (2)ن الالالُ المصالالالط ُ المختالالالار ويالالالر الءر الالالة 
  

                                                        

 .أدوم : يف هـ ( 1)
 .يت ساقط يف مجيع النسخ إال يف جمموع الفتاوى والعقود هذا الب( 2)
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شرح السؤال الذي أورد 

 شيخ اإلسالم على

 رمحه اهللابن تيمية 
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 :  قال السائل

 ج الالالالالالا ن مالالالالالالا   الالالالالالالد ن  مالالالالالالي  ر الالالالالال  م -1
 ق ل 

 َّ يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرف رلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ه ب ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  حيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
مجع عامل كعاقل :  وعلماء ، جلهلالعلم نقيض ا:  (( ن ما ))  : قوله 

  . (1)وحليم وحلماء ، أو مجع عليم كحكيم وحكماء ، وعقالء
 ، والدأب ، اجلزاء:  يطلق على عدة معان منها:  (( الد ن))  : وقوله
 ، وامللة ، وامللك ، والسلطان ، والذل ، والعبادة ، والطاعة ، والعادة

 . وغري ذلك ، وطريقة كل نيب مع أمته
  . (2)يريد يا علماء اإلسالم ، هو اإلسالم ههنا ملقصود بالدينوا

 ، والرتدد فيه ، وهي التبلد يف األمر ، من احلرية:  (( َّ ير))  : وقوله
  . (3)خروالشك من غري رجحان أحد طرفيه عن اآل

الكتايب املعقود ))  : -كما يقول الطويف -هو :  (( ال مي))  : وقوله
 . (4)(( له عقد الذمة

                                                        

 . 017- 14/016، ولسان العرب  7انظر جواب ابن تيمية للطويف خمطوط ص ( 1)

،  1106، والقاموس احمليط ص  154انظر املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص ( 2)
 . 7وشرح جواب ابن تيمية ص 

 . 7مية ص انظر شرح جواب ابن تي( 3) 

 . 7انظر شرح جواب ابن تيمية ص ( 4) 

ْرر ن ُ شيخ اإل مح ابن َّي   رمحه اهلل ميةشرح السيا  ال   جي
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القاطعة املوصلة إىل املدلول هي الداللة املبيِّنة :  (( ال ية))  : وقوله
  . (1)جزماً 

 ، أجيبوا عن سؤال هذا الذمي:  علماء دين اإلسالم يا:  ومعىن البيت
 . والرباهني الساطعة ، وأرشدوه باحلجج القاطعة

                                                        

 . 5، وانظر شرح جواب ابن تيمية ص 112- 114انظر املفردات يف غريب القرآن ص ( 1)
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 إ ا مالالا قضالالُ ربالالالي ب  الالر  بالالالزنم م -2
 

ْجالالالالالالال  حي تالالالالالالال   يْلالالالالالالالم  ر الالالالالالال  م الالالالالالالي فمالالالالالالالا 
 . أي حكم:  (( قضُ))  : قوله 

ومنه  ، والتغطية ، الكفر يف اللغة هو السرت:  (( ب  ر ))  : قوله
ومنه قول ثعلب بن صيعرة  ، والثغور ، لتغطيته القرى ؛ الليل يسمى كافراً 

ورواحهما إىل بيضهما عند غروب  ، والنعامة ، املازين يصف الظليم
 :  الشمس

ْئيالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا    ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالدما فتالالالالالالالالالالالالالالالالال  فرا ثال ق الالالالالالالالالالالالالالالالالالم  
 

 جلقالالالالالالالالالالالل   الالالالالالالالالالالالا ي  مي َالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالافر 
 

 
أي بدأت :  يف كافر ألقت ذُكاء ميينهاوقوله  ، اسم للشمس:  كاءوذُ 

 . يف املغيب
 :  يصف الشمس  ومنه قول لبيد بن أيب ربيعة

 حتالالالالالالالالالالالُ إ ا جلقالالالالالالالالالالالل  الالالالالالالالالالالدا  فالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالافر
 

الالالالالالالالالالالالالْ     َالالالالالالالالالالالالالاممي ظ غالالالالالالالالالالالالال ر  الث   نالالالالالالالالالالالالال رات   نف جج 
 ؛ وهم الّزراع:  والكفار ، لتغطيتها اإلمث ؛ الكفارةُ :  ومن ذلك 

 . لتغطيتهم احلب يف األرض
ى دالئل طَّ وغ ، ألنه سرت آيات اهلل ؛ ر كافراً ومن ذلك مسي الكاف

 . (1)التوحيد واإلميان جبحده وعناده
ولفظه  ، احلسبان:  الزعم بفتح الزاي وضمها:  (( نم مبز  ))  : وقوله

                                                        

 . 107- 1/100، ولسان العرب  7انظر شرح جواب ابن تيمية ص ( 1)
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  . (1)مشعر بالضعف والوهاء
احليلة يف االصطالح ))  : رمحه اهلل قال الطويف:  (( حي تي))  : وقوله

والعرف عبارة عن سبب لطيف يتوصل به إىل أمر ال يأيت إدراكه بالقهر 
 . والغلبة

ألهنا  ؛ رج عن معىن القوةختومع ذلك ال  ، وهي واملكر متقاربان ُعْرفاً 
 . (2)(( وذكاء يف احلس ، إمنا تأيت عن قوة يف النفس

 : أن الفرق بني احليلة واملكر هو رمحه اهللالعسكري ويرى أبو هالل 
ر نفع الغري ال من وجهه ، أن من احليلة ما ليس مبكر))   ؛ وهو أن يقدِّ

 . فيسمي ذلك حيلة مع كونه نفعاً 
 . واملكر ال يكون نفعاً 

وسواء   ، غري أن يعلم به من وفرق آخر وهو أن املكر تقدير ضر الغري
 . (3)(( حليلة ال تكون إال من غري وجههوا ، كان من وجهه أو ال
 ، يل وقدره  -كما تزعمون-إذا حكم ريب بكفري :  ْم  ُ الءيل ج  

ال يرضى لعباده الكفر فما وجه اخلالص من  - هيف الوقت نفس -وهو 
 ؟ ذلك

                                                        

 . 5انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
 . 5شرح جواب ابن تيمية ص  (2)

 . 162- 064اللغة صالفروق يف ( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 089

-وموضع عناده  ، رة سؤال واسرتشادويف هذا مبالغة يف العناد يف صو 
حيث مل ينسب  (( ب  ر  بزنم م))  : هو يف قوله -كما يقول الطويف
وذلك ظاهر  ، بل على زعم اخلصم ، ويعرتف باخلطأ ، الكفر إليه مطلقاً 

ورد أبياته على أوإمنا  ، يف أنه يعتقد أنه على احلق وخصمه على الباطل
 . (1)سبيل اإللزام

                                                        

  . 5انظر شرح جواب ابن تيمية ص (1)
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 رنالالالالالا ي ْ الالالالالدف الءالالالالالا   ن الالالالالي  فَالالالالالق إلالالالالالُ -3
 

 روالالالالالالالالال لي   الالالالالالالالالءيٌق بي الالالالالالالالال ا لالالالالالالالالالي قضالالالالالالالالاليتي 
  . هي كل قول مقطوع به:  القضية:  (( قضيتي))  : هقول 

  . (1)ةوقضية كاذب ، ةقضية صادق:  ومن هذا يقال
ره يل ، إذا كان ريب قد دعاين إىل اهلدى:  يقول فما طريق  ومل يقدِّ

 ؟ الوصول إىل حل تلك املسألة
 . وال تدعوين يف حرية من أمري ، بيِّنوا يل ذلك

                                                        

 . 040انظر املفردات يف غريب القرآن ص ( 1)
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 ارض  بالقضالالالالا:  قضالالالُ بضالالالالملي ثالالالالم قالالالالا  -4
 

 بالالالالالالال   فيالالالالالال  شالالالالالالق َّي(1)فمالالالالالالا ج الالالالالالا راض   
خالف :  الشقاوة:  ويقال ، الشِّقوة:  (( شق َّي))  : قوله 

  . (2)السعادة
-وأمرين  ، إذ مل أكن مسلماً  ؛ لقد حكم ريب عليَّ بالضاللة:  يقول
 ؟ شقاويت وهالكي همبا في ىفكيف أرض ؛ بالرضا بالقضا -مع ذلك

                                                        

 . فما أنا ارضى : يف ط ( 1)

 . 470انظر املفردات ص ( 2)
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 را الالاليا   - الالالاق حي  -لمقضالالالي فالالالإن   الالالل با -5
 

فال ر بالالالالالالالالالالالالي  م  ر الالالالالالالالالالالالُ ب الالالالالالالالالالالاليح ب يتالالالالالالالالالالالالي 
(1) 

الشيء  َعدُّ والتشاهم هو  ، خالف الُيمن:  الشؤم:  (( ب يح))  : قوله 
  . (2)أي يكون وجوده سبباً يف وجود ما حيزن ويضر ، مشؤوماً 
إذا رضيت مبا قضاه اهلل عليَّ فهل يرضى ريب مبا ابتالين به من :  يقول

 وجه احلجة عليفما  ؛ إن كان كفري من قضائه فقد رضيت بهف ؟ الكفر
 ؟

 . (3)ومؤمن ال كافر ، فإذاً أنا طائع ال عاصٍ 

                                                        

 .شكيَّيت : يف عقود ( 1)

بن اتفسري التحرير والتنوير ، تأليف العالمة حممد الطاهر ، و  14/210انظر لسان العرب ( 2)
 . 1/66،  اشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونسع

 . 1انظر شرح جواب ابن تيمية ص ( 3)
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 لالالي  ر الالا مالالا لالاليس  ر الالاه  الاليد  (1)ْ الالق -6
 

 فقالالد حالالرت رلالال  ي ن الالُ   الالف حيرَّالالي 
 

 إ ا شالالالالالالالالالا  ربالالالالالالالالالي  ال  الالالالالالالالالر  م الالالالالالالالالي م الالالالالالالالاليئة   -7
 

 

 (3)اَّءالالاع الم الاليئة (2)فَالالق ج الالا نالالاص  فالالي 
مالالالالالالال  ْ الالالالالالق لالالالالالالالي   -8   اوتيالالالالالالالاٌر جن جوالالالالالالالالف حي  

 

  (5( )4)فءالالالالالالاهلل فاشالالالالالال  ا بالالالالالالالءرا ين  ي تالالالالالالي 
ألن الرب يطلق  ؛ الرب:  السيد يعين به ههنا:  ((  يد ))  : قوله 

  . (6)على السيد
وهو أوكد  ، وهو بيان احلجة ، مجع برهان:  (( الءرا ين )):  وقوله

  . (7) وهو الذي يقتضي الصدق أبداً ال حمالة ، األدلة
ما ))  : - كما يقول الراغب-الُغلة والغليل :  ((   تي))  : وقوله

 ، والغيظ ومن شدة الوجد ، من داخله من العطشيتدرعه اإلنسان 
 . (8) (( شفا فالٌن غليَله أي غيظه:  يقال

 ؟ هل باإلمكان أن أرضى شيئاً ال يرضاه ريب:   ق     ا السائق
 ؟ ه فهل يعد ذلك عصياناً مينتواتبع ، وإذا شاء أن أكون كافراً 

                                                        

 .فهل : يف ط و ب و ج ( 1)

 .باتباع : يف ط وهـ ( 2)

 .مشيئيت : يف ب و ج ( 3)

 .عليت : يف ط  (4)

 .تقدمي البيت الثامن على السابع : يف أ ( 5)

 . 044- 1/211انظر لسان العرب ( 6)

 . 14ر املفردات ص انظ( 7)

 . 275املفردات ص( 8) 
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 ؟ وهل يل بعد ذلك أن أختار سوى ما حكم به علي
وحينئٍذ  ، فذلك مستحيل ؛ وكيف أكون مؤمنًا وقد حكم بكفري

فإذا  ؛ يكون لومي وتعذييب على تركي احملال جورًا وتكليفًا مبا ال يطاق
 ، بأن أخالف ُحْكَمهُ  كليفه يل باإلميان مع ذلك تكليفحكم بكفري فت

 ! فالتكليف به حمال ؛ حمالٌ  هِ مِ كْ وخمالفُة حُ 
فحاصل السؤال  ؛ وفحوى تلك الشبة الشيطانية ، هذا ملخص السؤال

وأنكروا  ، أنه إيراد على مذهب اجلربية الذين غلوا يف إثبات القدر -إذاً -
 .-احلديث عنهم  دكما سيأيت عن-أن يكون للعبد فعل حقيقة 

 إذا كان اهلل قد قضى عليَّ بالكفر:  ه يقولوخالصة ما أورد السائل أن
أو قدر علي املعاصي وأال أكون طائعاً  ، وقدَّر يل أن ال أكون مسلماً  ،
وكيف أمتكن من اإلميان  ؟ فكيف يل أن أختلص من الكفر واملعاصي -

 ؟ والطاعة

 ؟ وهل أكون معذوراً إذا جترَّأت على الكفر والفسوق والعصيان

وبني الرضا باملقضيِّ من  ، ضا بالقضاء من اهللوكيف أمجع بني الر 
 ؟ الكفر واملعاصي الصادرة مين

 ؟ كيف يكون ذلك واهلل ال يرضى بالكفر والفسوق والعصيان

 . وخالصُته ، هذا هو حاصل السؤال
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 :  الي ا  الميمق نن السيا 

إن للعباد :  وهو أن يقال -اهلل حبمد  -واجلواب عن ذلك يسري 
وقدرهتم واقعتان  ، ومشيئتهم ، وقدرًة يفعلون هبا ، رون هبامشيئًة خيتا

  . تابعتان هلما ، مبشيئة اهلل وقدرتِهِ 

 ، أو سرق ، وعمل اخلري ، وصام ، وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلى
كان هو الفاعَل لذلك العمل   - وشرب اخلمر أو عمل شيئًا من املعاصي

  . السيئأو العمل  ، الصاحل

أنه  - ضرورة –وهو يشعر  ، واقع باختياره - بال ريب -ور وفعله املذك
 . وأنه لو شاء أال يفعل مل يفعل ، غري جمبور على الفعل أو الرتك

حيث  ؛ وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي دلت عليه نصوص الشرع
 هلا  وبينت أهنم هم الفاعلون  ، أضافت األعمال صاحلها وسيئها إىل العباد

ومذمومون ومعاقبون  ، ون عليها ومثابون إذا كانت صاحلةوأهنم حممود ،
  . عليها إذا كانت سيئة

وا ه وإن شا ، وا فعلواه وأهنم إن شا ، فقد تبني هبذا أهنا واقعٌة باختيارهم
  . وأن هذا األمر ثابت عقاًل وحساً وشرعاً ومشاهدة ، تركوا

كيف   -موإن كانت واقعة منهم وباختياره-وإذا أردت أن تعرف أهنا 
 ؟ وكيف تشملها املشيئة ؟ تكون داخلة يف القدر

 بأي شيء وقعت هذه األعمال الصادرة من العباد خريها وشرها:  يقال
 ؟
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  . أهنا واقعة بقدرهتم وإرادهتم:  واجلواب

إن الذي خلق ما تقوم به األفعال هو الذي خلق :  -حينئٍذ  -فيقال 
  . (16:  الصافات) ﴾ ْعَمُلونَ َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تَـ ﴿ األفعال 

ويتمكن به اإلنسان أن يعقل اجتماع  ، فهذا هو الذي حيل اإلشكال
  . واالختيار ، القدر

وألطاف وإعانات  ، ميد املؤمنني بأسباب -تعاىل  -ومع ذلك فإن اهلل 
  . ويصرف عنهم اآلفات واملوانع ، متنوعة

وأهنم  ؛ م إىل أنفسهمخيذل الفاسقني املعرضني ويكله -كذلك   -وهو 
 ، فوالهم ما تولوه ألنفسهم ؛ ومل يتوكلوا عليه ، ومل يذلوا له ، مل يؤمنوا به
ْجما من  ان من ج ق الس ارة فسييسر ل مق  »:  النيب كما قال 

  . (1)احلديث (( ج ق الس ارة

وأما اجلواب املفصل فكما سيأيت من  ، (2)فهذا هو اجلواب اجململ
 . وشرحه ، فإىل ذلك اجلواب املسدد ؛ رمحه اهللالم جواب شيخ اإلس

                                                        

 ( .4607)رواه مسلم ( 1)

التبيان يف أقسام ، وانظر  52- 54انظر التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرمحن السعدي ص( 2)
 01، ص هـ1041،  1القرآن البن القيم ، حتقيق حممد شريف سكر ، دار إحياء العلوم ، بريوت ، ط

قدر ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، مؤسسة أسام ، الطبعة األوىل ، القضاء وال، و  161- 166و
صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن ، للشيخ حممد بشري ، وانظر  17- 11، ص هـ1011

 . 402- 421، ص هـ1014،  0السهسواين اهلندي ، الناشر مكتبة ابن تيمية ، ط
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جواب شيخ اإلسالم شرح 

 عن السؤال رمحه اهلل ابن تيمية

 الذي أورد عليه
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 :  رمحه اهللقال 
 شرح الءيل األْ 

  الالالاليال   الالالالا  الالالال ا  الالالاليا  م ا الالالالالد -1
 

 ر ِّ ال الالالالالالالرة بالالالالالالالار  الءر الالالالالالالة  (1)مخاصالالالالالالالم 
وهو خمالفة احلق مع العلم  ، اسم فاعل من العناد:  (( م ا د))  : قوله 

 . به
 . مليل عن االستقامةوا ، وجيوز أن يكون من االعوجاج

وعاند إذا الزم من  ، إذا فارق ، عاند فالن:  وجيوز أن يكون من قوهلم
 . (3)أو يالزم الباطل ، فكأن املعاند فارق احلق ؛ (2)األضداد
وهو  ، واملخاصمة ، اسم فاعل من اخلصومة (( خاصممي ))  : وقوله

 . (4)ل أو فعلاجتهاد كل واحد من الفريقني يف االنتصار على صاحبه بقو 
 . سرير امللك:  العرش يف اللغة:  (( ال رة))  : قوله

                                                        

 . ختاصم : خياصم ، ويف عقود : يف أ َو و ( 1)
األضداد ، أو التضاد ، أو املتضاد أحد موضوعات فقه اللغة ، وهو داللة اللفظ الواحد على  (2)

معنيني متضادين مثل اجلون ُيطلق على األبيض واألسود ، ومثل احلميم ُيطلق على البارد واحلار ، 
للسيوطي  ، واملزهر 4- 1، واألضداد البن األنباري ص 64انظر الصاحيب البن فارس ص. ..وهكذا 

1/216 . 
 . 14انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
 . 12املرجع السابق ص( 0)

 جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن السؤال
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 ، جبالله  يليق  الرمحن الذي استوى عليه استواءً  هو عرش:  ويف الشرع
 . (1) وعظمته
 . (2)أي خالق اخللق:  (( بار  الءر ة))  : وقوله

ال  ، خماصمسؤالك أيها السائل سؤال مكابر معاند  ْم  ُ الءيل جن
فإن هذا  ؛ وهذا باٍد من حلن قولك ، باحث عن احلق واهلدى سؤال

والسائل قد أورده على  -عز وجل  -السؤال يف احلقيقة موجه إىل اهلل 
حيث  ؛ ظامل له -تبارك وتعاىل  -وزعم أنه  ، وجه االعرتاض على اهلل

وال  ؛ ورتب على ذلك عذابَه وأليَم عقابه ، قدر عليه الكفر واملعاصي
 . (3)فحجته داحضة باطلة -لَّ من خاصم ربه ريب أن ك

َوالَِّذيَن حُيَاجُّوَن يف اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما ﴿ :  -عز وجل  -قال اهلل 
ْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوهَلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ  تُـُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرهبِِّ  اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ

 . (16:  الشورى) ﴾
 : يف تفسري هذه اآلية رمحه اهللالسعدي  عبد الرمحنقال الشيخ 

والشبه  ، باحلجج الباطلة ﴾ الَِّذيَن حُيَاجُّوَن يف اللَّهِ ﴿ هنا أن  فأخرب)) 
 لهأي من بعد ما استجاب  ﴾ ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلهُ ﴿  ، املتناقضة

                                                        

 .انظر فتح رب الربية بتلخيص احلموية للشيخ حممد العثيمني ( 1)

 . 12، وشرح جواب ابن تيمية ص 04انظر القاموس احمليط ص( 2)

تيمية ، تأليف الشيخ عبد البن  الدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية ،انظر ( 2)
بن ابن سعدي ، ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن سعدي ، مركز صاحل الرمحن 

 . 101، ص هـ1011صاحل الثقايف ، عنيزة ، 
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والرباهني  ، أولوا األلباب والعقول ملا بني هلم من اآليات القاطعة

 . عةالساط
تُـُهْم َداِحَضةٌ ﴿ فهؤالء اجملادلون للحق من بعد ما تبني  أي :  ﴾ ُحجَّ

مْ ﴿ باطلة مدفوعة  وكل ما  ، ألهنا مشتملة على رد احلق ﴾ ِعْنَد َرهبِِّ
 . خالف احلق فهو باطل

وإعراضهم عن حجج اهلل وبيناته  ، لعصياهنم ﴾ َوَعَلْيِهْم َغَضبٌ ﴿ 
 . وتكذيبها

فهذه عقوبة كل جمادل  ؛ ثر غضب اهللأهو  ﴾ َشِديدٌ َوهَلُْم َعَذاٌب ﴿ 
 . (1)(( بالباطلللحق 

َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما ﴿ :  -عز وجل  -وقال اهلل 
َب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َحىتَّ  َأْشرَْكَنا َوال آبَاُهنَا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذَّ

ُقوا بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن َذا
 . (105:  األنعام) ﴾ أَنـُْتْم ِإالَّ خَتُْرُصونَ 

أي هبذه الشبه ضل من ))  : يف تفسري اآلية رمحه اهللابن كثري قال 
ألهنا لو كانت صحيحة ملا  ؛ اطلةوهي حجة داحضة ب ، ضل قبل هؤالء

وأذاق  ، وأدال عليهم رسله الكرام ، ودمَّر عليهم ، ذاقهم اهلل بأسهأ
 . (2)(( املشركني من أليم االنتقام

                                                        

 . 641- 6/640 - يسري الكرمي الرمحنت - تفسري السعدي( 1)
 . 4/411تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 2)
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 شرح الءيل الثا ي
 ال ي الالُ و اصالالم المالال   (1)فَالال ا  الاليا ٌ  -2
 

 الء يالالالالالالالالة   قالالالالالالالالد ما  بالالالالالالالال  إب الالالالالالالاليسي جصالالالالالالالالقي  
 ؛ راف جيتمعون على رأياملأل هم القوم األش:  (( الم ))  : قوله 

 . والنفوس هباءاً وجالالً  ، فيمألون العيون رِواءاً ومنظراً 
:  البقرة ﴾ َأملَْ تـََر ِإىَل اْلَمإِل ِمن َبيِن ِإْسرَائِيلَ ﴿ :  -تعاىل-قال اهلل 

406 . 
ألُ ﴿ :  -عز وجل  -وقال 

َ
  ِإينِّ أُْلِقَي ِإيَلَّ ِكَتاٌب َكِرميٌ َقاَلْت يَا أَيُـَّها امل

 . 41:  النمل ﴾
ومن  ، وُكرَب  ، حنو ُكربى ، مجع عليا:  الُعلى:  (( ال ي ُ))  : وقوله

 . املعتل ُدنيا وُدنا
ال َيسَّمَُّعوَن ِإىَل اْلَمإِل ﴿ :  ولفظ القرآن ، والعلى ههنا وصف للمأل

 . 5:  الصافات ﴾ ْعَلىاألَ 
 . األعلى وإال فإن األصل املأل ، لفظة العلى إىل ولعل الشيخ اضطر

 . (2) -عليهم السالم  -املالئكة :  واملراد باملأل العلى ههنا

                                                        

 . وهذا : يف ط ( 1)
 . 12، وشرح جواب ابن تيمية ص 010انظر املفردات ص( 4)
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 ، هل هو اسم أعجمي:  اختلف يف إبليس:  (( إب يس))  : وقوله
ألنه ورد غري  ؛ هو اسم أعجمي))  : رمحه اهلل(1)فقال ابن جين ، عريب أو

 . (2)(( وليس فيه بعد العلمية إال العجمة ، منصرف
الباء والالم والسني أصل ))  : (بلس)يف مادة  رمحه اهلل وقال ابن فارس

 . وما بعد فال معول عليه ، واحد

                                                        

هو أبو الفتح عثمان بن جين كان أبوه جينٌّ مملوكًا روميًا لسليمان بن فهد بن أمحد األزدي  (1)
 .املوصلي 

 .وجِّين بكسر اجليم وتشديد النون مكسورة وسكون الياء ُمَعرَّب ِكينِّ 
 .هـ 214هـ وتويف يف بغداد سنة 244ـ وقيل ه244ولد يف املوصل سنة 

 .وكان رجل جدٍّ ، وامرأَ صدٍق يف فعله وقوله ، ومل يعرف عنه اللهو والشرب واجملون 
وكان عفَّ اللسان ، والقلم ، وقد أخذ النحو عن األخفش ، وبعده عن أيب علي الفارسي ، وأخذ 

 .عن كثري من رواة اللغة واألدب 
 .العربية ، وكان حمل الثناء من قبل كثري من العلماء  وكان من أكابر علماء

 (( .هو القطب يف لسان العرب ، وإليه انتهت الرياسة يف األدب : )) قال عنه الثعاليب 
 (( .اإلمام األوحد ، والبارع املتقدم : )) وقال عنه الفريوزبادي 

 .بل يذهب إىل ما يراه احلق أما مذهبه الكالمي فقد كان معتزلياً ، ولكنه ال يتقيد بأصوهلم 
اخلصائص ، وسر صناعة اإلعراب ، ومها كتابان جليالن مل تعرف العربية هلما : له كتب كثرية أشهرها 

 .نظرياً 
، وشذرات الذهب  144و 4/51جم األدباء لياقوت احلموي ، ومع 1/540انظر يتيمة الدهر للثعاليب 

قيق حممد املصري ، دمشق ، زبادي ، حت ة اللغة للفريوالبُلغة يف تاريخ أئم، و  2/101البن العماد 
 . 127، ص م1174- هـ1214

 . 12شرح جواب ابن تيمية ص (2)
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فَِإَذا ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل  ، أبلس إذا يئس:  يقال ، فاألصل اليأس

 . (00:  األنعام) ﴾ ُهم مُّْبِلُسونَ 
 . (1)(( كأنه يئس من رمحة اهلل  ، ومن ذلك اشتُّق اسم إبليس:  قالوا

 . -يعين القول بعجمته  -والصحيح األول )) : رمحه اهللل الطويف قا
منع اللفظ من  -يعين القائل بعربيته واشتقاقه  -ويلزم هذا القائل 
 . الصرف بسبب واحد

بل  ، من اإلبالس م أنه مشتقسلِّ وال نُ  ، وليس ذلك من لغة العرب
  ، ه عريبال أن ، وافق لفظ اإلبالس من لغة العرب إبليس لفظ أعجمي

 . (2)(( كيعقوب األعجمي مع اليعقوب الذي هو ذكر احلجل
 ، أول من جادل يف هذا البابأنه أي :  (( جصق الء ية))  : وقوله

 . (3)وأثار هذه الشبه
 ، أو أنه هو مادة الفساد اليت متد كل فساد يف هذه الدنيا يف األديان

 . (4)والشبهات ، والشهوات ، واالعتقادات
أن هذا السؤال الذي أورده السائل هو من جنس :  ءيلْم  ُ ال

فَِبَما أَْغَويـَْتيِن أَلقْـُعَدنَّ هَلُْم ﴿ :  سؤال إبليس الذي أخرب اهلل عنه أنه قال

                                                        

 . 244- 1/411معجم مقاييس اللغة  (1)
 . 12شرح جواب ابن تيمية ص (2)
، فقد ذكر الطويف ما جاء يف التوراة واإلجنيل ، وما ذكره  12انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)

 . -كما سيأيت بعد قليل - حهما من الشبه اليت أوردها إبليس على املالئكة على هيئة مناظرةشرا
 . 416- 414انظر شرح العقيدة الطحاوية ص( 4)
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  . (16:  األعراف) ﴾ ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ 
 . (( فبما غويت))  : ومل يقلفَِبَما أَْغَويـَْتيِن :  فقال

عز -حيث أمره  ؛ استكرب عن أمر ربهو  ، وإبليس هو الذي غوى
:  اإلسراء) ﴾ أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً ﴿ :  بالسجود آلدم فقال -وجل
61) . 

ْرَتيِن ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ﴿ :  وقال أََرأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّ
 . (64:  اإلسراء) ﴾ أَلْحَتِنَكنَّ ُذرِّيَـَّتُه ِإالَّ قَِليالً 

معىن كون إبليس أصل ))  : لبيتيف شرح هذا ا رمحه اهللقال الطويف 
وحاج هبا  ، وأثار هذه الشبه ، البلية أي هو أول من جادل يف هذا الباب

 . املالئكة
ْاإل ييق  ءف  ي َي ءال  ْشي  هما يف احُ رَّ ا شُ وذكره ،   رت في الت راة 

نازاًل  ، كة على هيئة املناظرة هلمأوردها إبليس على املالئ ، شرحيهما
 . وحنن نذكرها باملعىن خمتصراً مع البيان ، معهم فيها على األشد فاألشد

 -تعاىل  -إين وإن سلمت أن الباري :  -لعنه اهلل تعاىل  -قال إبليس 
وأنه  ، ال ُيسأل عن قدرته ومشيئته ، قادر ، عامل ، وإله اخللق ، إهلي

إال أنه يتوجه على حكمته  - كن فيكون:  له قال ، مهما أراد شيئاً 
 :  أسئلة

 ؟ فلَم خلقين ، أنه علم قبل خلقي ما يصدر مين:  األْ 
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مع أنه ال تنفعه معرفة  ؟ كلفين مبعرفته وطاعته  فلمَ  ، إذ خلقين:  الثا ي
وال معصية العاصي  ، وال يضره جهل اجلاهل به ، وطاعة الطائع ، العارف

 . له
فلم   ، فالتزمت ذلك التكليف العام ، وكلفين ، لقينإذ خ:  الثالث

مع أن ذلك ال ينفعه  ؟ والسجود له على اخلصوص ، كلفين بطاعة آدم
 . وال يضره ، تركه

مع  ؟ إذا أبيُت لعنين وأخرجين من اجلنة مَ لِ فَ  ، إذ كلفين بذلك:  الرابف
 . (( م ج يد إم ل ))  : أنين مل أرتكب قبيحاً غري قويل

 ، حىت غررته ، إىل آدم (1)فلم طرَّقين ، دين ولعنينإذ طر :  مسالخا
 ؟ وأزللته عن اجلنة بوسوسيت

 . وبقي خالداً يف اجلنة ، ولو منعين من دخول اجلنة ال سرتاح آدم مين
فلم سلطين  ، إذ سلطين على آدم ففعلُت معه ما فعلتُ :  السارس

 ؟ على بنيه
 ، وال يؤثر يفَّ حوهلم ، م وسوسيتوتؤثر فيه ، ينأراهم من حيث ال يرون

 ، ولو عصمهم مين فعاشوا سامعني ، وال استطاعتهم ، وال قدرهتم
 . لكان أليق باحلكمة -طاهرين من املعاصي  ، مطيعني

 ، واستنظرته ، هتُ لْ هَ مْ تَ ا اسْ ملَّ  مَ لِ فَ  ، إذ سلطين على بين آدم:  السابف
                                                        

 .يعين جعل يل طريقاً ( 1)
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َعثُ ﴿ :  فقلت  ، أمهلين ، (10:  األعراف) ﴾ ونَ أَنِظْرين ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
ِإىَل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم ( 27)َفِإنََّك ِمْن اْلُمْنظَرِيَن ﴿ :  فقال ، وأنظرين

 . احلجر ﴾ (25)
وكان  ، ومل يبق يف العامل شر ، ولو أهلكين يف احلال أراح اخللق مين

ري أوىل من بقائه إذ بقاء العامل على نظام الطاعة واخل ؛ ذلك أليق باحلكمة
 . على نظام املعصية والشر

 . فهذه حجيت على ما ادعيته يف كل مسألة:  مث قال
عليهم -إىل املالئكة  -ىلتعا-ى اهلل فأوح:  قال شارح اإلجنيل

غري (  إين إهلك وإله اخللق )يف تسليمك األول إنك :  قولوا له:  -السالم
قَت أين إله  ؛ وال خملص ، صادق : بـ العاملني ما احتكمت عليَّ إذ لو صدَّ

واخللق  ، ل عما أفعلال أسأ ، اهلل الذي ال إله إال أنافأنا (  مل )
 . (1)(( مسؤولون

هذه ))  : نن   ه الم اظرة رحم  اهللقا  شيخ اإل مح ابن َّيمية 
ولو  ، ليس هلا إسناد يعتمد عليه ... املناظرة بني إبليس واملالئكة

 فإن النيب ؛ لكتاب مل جيز أن نصدقها جملرد ذلكوجدناها يف كتب أهل ا
 إ ا حدث م ج ق ال تا  فم  » : ثبت عنه يف الصحيح أنه قال

ْإما  ، فإما جن   دث  م ب ق فت  ب    ، ْم َّ  ب  م ، َّصدق  م
                                                        

 . 10- 12ن تيمية صشرح جواب اب( 1)
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 . (1) « جن   دث  م بءاطق فتصدق   
 لقدرأن تكون تلك املناظرة من وضع املكذبني با -واهلل أعلم  -ويشبه 

 . (2)(( ... وإما من املسلمني ، إما من أهل الكتاب ،
فهذه القصة ))  : نن   ه الم اظرة رحم  اهللْقا  ابن القيم 

وكأهنا  ، وحنن ال نصدقها وال نكذهبا ، واملناظرة هي من نقل أهل الكتاب
 . مناظرة وضعت على لسان إبليس -واهلل أعلم  -

أو قيلت  ، ها سواء صدرت منهوعلى كل حال فال بد من اجلواب عن
﴿ :  -سبحانه  -وقد أخرب اهلل  ، فال ريب أهنا من كيده ؛ على لسانه

 . 76:  النساء ﴾ ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفاً 
 ، فهذه األسئلة والشبهات من أضعف األسئلة عند أهل العلم واإلميان

 . سداً بينه وبني ردها وإن صعب موقعها عند من أصَّل أصواًل فاسدة كانت
األسئلة عنده فهذه  رسوله وسنة ، وأما من مل يؤصل غري كتاب اهلل

وما  ، وأصحابه اليت يوردوهنا على الرسل ، من جنس أسئلة تالمذته
 . جاهوا به

وقد افرتقت طرق الناس  ، وهي أسئلة فاسدة مبنية على أصول فاسدة
                                                        

تاب فال إذا حدثكم أهل الك »: بلفظ ( 17217)احلديث عند اإلمام أمحد يف املسند  (1)
آمنا باهلل وكتبه ورسله ؛ فإن كان حقًا تكذبوهم ، وإن كان باطاًل مل : تصدقوهم وال تكذبوهم ، وقولوا 

 . «تصدقوهم 

 . 5/111جمموع الفتاوى ( 2)
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 ، بطاهلا كل طريق خيطر بالبالوسلكوا يف إ ، يف األجوبة عنها أشد افرتاق
 . (( ... وحنن نذكر طرقهم

 ، وزنادقة الطبائعيني ، طريقة املنجمني رمحه اهلل ابن القيم مث ذكر
 . والقدرية يف األجوبة عنها ، وطريقة اجلربية ، والفالسفة

 ، يف اجلواب عنها هكما ذكر طريقة الفرقة الناجية حزب الرسول وأنصار 
َ ومن خالهلا بَـ   ، وفنَّد تلك الشبه الشيطانية ، فساد طرق تلك الفرق نيَّ

 . (1) وبني بطالهنا من مخسة عشر وجهاً 
 -واعلم أن اهلل ))  : مفندًا تلك الشبه اإلبليسية رمحه اهلل قال الطويف

ألهنا كلها  ؛ وما أجاب به إبليس مبطل لشبهه ، له احلجة البالغة -تعاىل 
وهو أنه  ، ِف بهو قد التزم فيها شيئًا مل يَ وه ، مبنية على الشبهة األوىل

 مث ناقض التزامه ، ال يسأل عن قدرته ومشيئته -عاىلت -التزم أن اهلل 
فسبحان الواحد  ، مث بطل ما بناه عليها ، فسقطت دعواه ، باعرتاضاته

 . وال على حكمته اإلنكار ، القهار الذي ال يتوجه على قدرته العجز
مع فلسفته أخطأ يف كالمه بعد  - عنه اهلل تعاىلل -مث اعلم أن إبليس 

 :  اخلطأ الكلي من وجهني آخرين

                                                        

الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ، البن قيم اجلوزية ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ( 1)
،  هـ1045دار العاصمة ، الرياض ، النشرة األوىل ،  ، لدخيل اهللعلي بن حممد ا. د وقد له

0/1101 -1171 . 
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ألن السادسة  ؛ وهي ترجع إىل ست ، أورد سبع شبه أنه:  جحد ما

وذلك ألن  ، فقد كان ذكرها جمزيًا عن األخرى ؛ مستلزمة للسابعة
ك الستحالة أن يستزهلم وهو هال ؛ تسليطه على بين آدم مستلزم إلمهاله

فكأنه غفل عن  ؛ أو يغوي آخرهم وجودًا يف زمن أوهلم وجوداً  ، معدوم
 . فغلط ؛ االستلزام

وهي  ، ولعلها أقوى الشبه ، أنه أخل بشبهة مل يذكرها:  ال ج  الثا ي
 ، أن هذا احملفل واملناظرة اليت جرت بينه وبني املالئكة مل يعلم هبا بنو آدم

 ؟ وأعلمهم هبا ، ها يف خلقهوبث ، أنزهلا اهلل يف كتبه ِلمَ فَ 
 ألهنم مل يكونوا ينتبهون هلا ؛ السرتاح العامل من ضررها ولو أنه مل ينزهلا

خبالف ما إذا علموا أنه قد  ، ولو تنبهوا لكنهم كانوا يهابون الكالم فيها ،
 . وأقدموا على الكالم ، فاجتزوا بذلك ؛ تقدمهم فيها متقدم

 ، به عن أخواهتا -تعاىل  -اهلل  واجلواب عن هذه الشبهة ما أجاب
إذ من يعلم من  ؛ وإمنا ذكرنا هذه الشبه تأكيدًا جلهل إبليس يف خطابه

ويقيم نفسه مقام النظري له  ، أغلب منه هو نفسه الضعف مل يغالب من
 ، باإلعجاب بنفسه -تعاىل-ولكن إبليس ابتاله اهلل  ، يف االعرتاض عليه

 ، مث أعجزه يف ذلك كله ، والذكاء ، والعلم ، واستشعار احلكمة ، والتكرب
 :  وقد قيل يف أمثال الشعر
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ل ق الالالالالالالالالالالالالالالة  ح    الالالالالالالالالالالالالالال ا  الالالالالالالالالالالالالالالق  جوالالالالالالالالالالالالالالالي    (1) 

 

الالالالالالالالالالالُ فالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالابس  إم ز ل الالالالالالالالالالالق     مالالالالالالالالالالالا م   
فإنه ال يأمن من مكر اهلل إال القوم  ؛ من َمْكره -تعاىل-فنعوذ باهلل  

 . اخلاسرون
ال أسجد إال :  ويلومل أرتكب قبيحاً غري ق ، ملَ طردين))  : مث إن قوله

فإنه أظهر بذلك التنزيه  - تعاىل -وتدليس على اهلل  ، مغالطة (( ؟ لك
واالستكبار عن  ، وأبطن خمالفة أمره ، عن السجود لغريه -تعاىل-هلل 

 . (( ال حكم إال هلل))  : فكان ما أظهره كما قالت اخلوارج ؛ طاعته
 . (( طلاكلمة حٍق أريد هبا ب )):   فقال علي
قائم  ، عامٌل مبا جتَِنُّ الضمائر ، بصري ُمطلع على السرائر (2)واهلل ناقد

 ، فأخذه مبا أبطن ، ال ميشي عليه تدليس املدلس ، على كسب األنفس
 . (3)(( إذ مقتضى النية هو املعترب ؛ وألغى ما أظهره

واعلم أن شبهة إبليس هذه أول شبهة ))  : رمحه اهللإىل أن قال الطويف 
ومعارضة  ، ها عن مقابلة النص بالرأيؤ وكان منش ، يف اخلليقةوقعت 

وغفل  ، واستكباره مبادته النارية عن مادة آدم الطينية ، األمر باتباع اهلوى

                                                        

تكيِّس ، وقيل : هي التصرف بالظرف ، واملتحذلق : احلذلقة  (1)
ُ
هو املتكيس الذي يريد أن : امل

انظر لسان العرب . إذا أظهر احلذق ، وادعى أكثر مما عنده : يزداد على قدره ، وحتذلق الرجل 
14/01 . 

 .خبري أو لطيف لكان أوىل : لو قال  (2)

 . 11- 10شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
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وأنه قادر بتقدير تسليم  ، خيتص بفضله من يشاء -تعاىل  -عن أن اهلل 
هليئة أفضلية املادة النارية على جرب مفضولية املادة الطينية بتفضيل ا

التوفيق لالنقياد  -تعاىل  -فنسأل اهلل  ؛ والصورية ، والكيفية ، الشكلية
إنه رهوف  ؛ والصراط املستقيم ، فإنه املنهج القومي ؛ والتسليم

 . (1)(( رحيم
 

                                                        

 . 11شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
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 شرح الءيل الثالث
 ْمالالالالالن  الالالالالال  وصالالالالالما  ل مَالالالالالاليمن  الالالالالالرج ن -3
 

ْ الالالالالالالالالالالا  فالالالالالالالالالالالي ال ي     يالالالالالالالالالالالرة  ن الالالالالالالالالالالُ جح رجس  ا
 الدماغ))  : -كما يقول ابن فارس   -أم الرأس :  (( جح رجس))  : قوله 

إذا ضربته ضربًة تصل إىل  اتقول أممت فالنًا بالسيف والعصا أم   ،
 . (1)(( الدماغ

ْ ا  ))  : وقوله :  يقال ، وهو ذهاب يف احندار:  من اهلُِوي:  ((  ا
 . (2)رأيتهم يتهاوون يف املهواة أي يتساقطون بعضهم يف إثر بعض

وشبهت  ، ويعين هبا النار ، تصغري احلفرة:  (( ال  يرة))  : وقوله
 . (3)د مداها إىل أسفلعْ وبُـ  ، باحلفرية لعمقها

 :   كقول لبيد  ، يراد به التعظيمقد هنا هوالتصغري 
  الالالالالالالالال   َّالالالالالالالالالدوق بيالالالالالالالالال َم ج الالالالالالالالالاس   ْ الالالالالالالالالق  

 

الالالالالالالالالالالالال  ر  م َالالالالالالالالالالالالا األ امالالالالالالالالالالالالالقي   ْ َي الالالالالالالالالالالالٌة َّ ص  ري
(4) 

ْ َية))  : فقوله   .  هبا املوتويعين ، تصغري داهية:  (( ر
 . ومن غالبه ُغلب ، أن من خاصم اهلل ُخصم:  ومعىن البيت

  . واستكرب عن أمره ، باملعصيةوبادأه  ، فإبليس خاصم ربه
فإنه ملا أذنب بأكله من الشجرة اليت هُني  - عليه السالم -خبالف آدم 

                                                        

 . 1/44معجم مقاييس اللغة ( 1)

 . 170انظر املفردات ص( 2)
 . 11انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
 . 124ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص( 4)
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ِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا رَبَـَّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا وَ ﴿ :  وقال ، تاب إىل ربه -عن قرباهنا 
  . 42:  األعراف ﴾ َوتـَْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمْن اخْلَاِسرِينَ 

  . وهداه ، وتاب عليه ، وملا كان هذا شأنه اجتباه ربه
فمن تاب كان  ؛ فلعنه اهلل وأقصاه ؛ أما إبليس فأصر واحتج بالقدر

 ، ء يتبعون أباهمفالسعدا ؛ ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسياً  ، آدمياً 
  . واألشقياء يتبعون عدوهم

فهو وارث  -أو عن غريه يف معصية اهلل  ، فكل من خاصم عن نفسه
  . آخٌذ عنه اخلصومة ، إلبليس

  . يصالها مذموماً مدحوراً  ، ومن كان هذا شأنه فالنار موعده
َباِطُل َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق الْ ﴿  وهو يف الدنيا مغلوب خمصوم حمجوج

51:  اإلسراء ﴾ ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً 
 (1) . 

                                                        

، وشرح جواب ابن تيمية  174، وطريق اهلجرتني البن القيم ص 5/60انظر جمموع الفتاوى ( 1)
 . 114- 101، والدرة البهية ص 11ص
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 شرح الءيل الرابف
 م الالالالالالار م  الالالالالال ح   وصالالالالالال حي اهلل  (1)ْ الالالالالالدنُ -4
 

إلالالالالالالالالالُ ال الالالالالالالالالار طيالالالالالالالالالرفا  م  الالالالالالالالالر   
 القدر الالالالالالالالالة   (2)

 . وهو منصوب على املصدر أو احلال ، أي مجيعاً :  (( اطير   )) : قوله 
ومنه طُرَّ شارُب الغالم  ، واجتمع ، إذا اهتز:  وهو مأخوذ من طرَّ البيت

 . إذا اجتمع وبقل
 . (3) جاءين القوم طراً :  يقال ، اجلماعة:  والطُّر

يشري ))  : ا البيتشرح هذاهلل يف رمحه السعدي  عبد الرمحنيقول الشيخ 
 -رضي اهلل عنها  -الشيخ إىل ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة 

من َّ  م في شي  من القدر ))  : يقول  مسعت رسول اهلل:  قالت
 . (4)((  ئق ن     ح القيامة

 . (5)(( أي سؤال تقريع وتوبيخ
إ ا  ))  : أنه قال  ولعل اإلشارة يف هذا البيت إىل ما روي عن النيب

 . (6)(( ْ م القدر ة ، جم ليقم وصما  اهلل:   ان   ح القيامة  ارى م ار  

                                                        
 . وتدعى : يف ب و هـ و ج ( 1)
 .فرقة : يف أ و ط و ب و ج و هـ ( 2)

 . 141- 0/015، ولسان العرب  11انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
، 1،ط صر الدين األلباينبن ماجه ، للشيخ حممد ناا ضعيف سننوقال األلباين يف ( 50)ابن ماجه ( 4)

 (( .ضعيف ( : )) 16)،  م ، املكتب اإلسالمي ، بريوت1155 - هـ1045

 . 114الدرة البهية ص( 5)
كالمها عن بقية ، ثنا حبيب ( 6114)والطرباين يف األوسط ( 225)رواه ابن أيب عاصم يف السنة ( 6)

 .مرفوعاً  -رضي اهلل عنهما  -مر بن اخلطاب عمر عن أبيه ع عن أبيه عن ابن بن عمر األنصاريا
 (( .ضعيف ( : )) 662)قال األلباين يف ضعيف اجلامع 
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 شرح الءيل الخامس

  الالالالال  ا ليخاصالالالالالالم ا  الالالالال ا    الالالالالال ه جْ -5
 

ْا بالالالالالالالالالالالالالالال  ل  الالالالالالالالالالالالالالالر  ة بالالالالالالالالالالالالالالال  اهلل     جْ مالالالالالالالالالالالالالالالار
ْا))  : وقوله   . وحاجوا فيما فيه مرية ، أي جادلوا بالباطل:  (( مار

:  الكهف)﴾ َفال مُتَاِر ِفيِهْم ِإال ِمرَاء ظَاِهرا﴿ :  -تعاىل-قال اهلل 
44)(1) . 

واعلم أين ال أجزم ))  : في شرح   ا الءيل رحم  اهللقا  الط في 
وهو أن  ، لكن يغلب على ظين شيء أذكره ، فهم مراده من هذا البيتب

عن اجلور بالطعن يف  -تعاىل  -تنزيهًا هلل  ؛ سواء نفوا القدر:  معناه
 . مكابرة للشريعة ومناقضة هلاأي  ، راءً أو نفوه مِ  ، حكمته

-أعين خماصمة اهلل -فإن ثبت صحة ما فهمته فالقسمان األخريان 
ألن من خاصم اهلل فقد طعن يف  ؛ متالزمان -الشريعة راءومِ  -تعاىل
ومن طعن يف الشرع  ، عن كل نقص -تعاىل  -لورود تنزيه اهلل  ؛ الشرع

 . (2)(( ألن الشرع قضاهه وحكمه ؛ فقد حادَّ اهلل وخاصمه
ذلك  ؛ على إطالقه رمحه اهللواحلقيقة أن األمر ليس كما فهمه الطويف 

وال مينع أن يكونا  ، خريين مستقل بذاتهأن كل واحد من القسمني األ
 . - عز وجل -هلل  اخلصومةمشرتكني يف 

                                                        

 . 057انظر املفردات ص( 1)
 . 16- 11شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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وهم  ، فيكون البيت قد اشتمل على ذكر طوائف القدرية الثالث
 . ((   ا     ه))  : بقوله القدرية املعتزلة اليت عناهم

 . (( جْ    ا ليخاصم ا ب  اهلل))  : واجلربية وهم الذين عناهم بقوله
ْا ب  ))  : رية اإلبليسية وهم الذين أشار إليهم بقولهوالقد جْ مار
 . (( ل  ر  ة

مبينًا هذه الفرق وضالهلا على  رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فمن مل يؤمن بالقدر  ؛ من به وال حُيتج بهؤ فالقدر يُ ))  : سبيل اإلجياز
ألمر والقدر ومن أقر با ، ومن احتج به ضارع املشركني ، ضارع اجملوس

فإن اهلل ذكر عنه أنه  ؛ وطعن يف عدل اهلل وحكمته كان شبيهًا بإبليس
﴿           :  وأنه قال ، وعارضه برأيه وهواه ، طعن يف حكمته

 . (1)(( ( 21:  احلجر) ﴾ َوَقامَسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحنيَ 
 :  لتلك الفرق وفيما يلي تفصيلٌ 
ْلُ وغيالن  ، هم أتباع معبد اجلهينو :  القدر ة الم تزلة:  ال رقة األ

ومن  ، بن عبيد من املعتزلة ووعمر  ، بن عطاءوأتباع واصل  ، الدمشقي
 . هؤالء هم القدرية ، وافقهم

ألهنم أضافوا ))  : - رمحه اهللكما يقول ابن قتيبة   - ْ م ا قدر ة
وُمدَّعي  ، دون نفسه -تعاىل  -هم جيعله له وغريُ  ، همسِ فُ نْـ القدر إىل أَ 

                                                        

 . 5/110جمموع الفتاوى ( 1)
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 . (1)(( الشيء لنفسه أوىل بأن ينسب إليه ممن جعله لغريه
 ، ن العبد مستقل بعمله يف اإلرادة والقدرةأهو :  ْق لَم في القدر

  . وقدرته يف ذلك أثر -تعاىل اهلل وليس ملشيئة 
وإمنا العباد هم اخلالقون  ، إن أفعال العباد ليست خملوقًة هلل:  ويقولون

 . إن الذنوب الواقعة من العباد ليست واقعة مبشيئة اهلل:  ويقولون ، اهل
ونقدر على ما ال  -تعاىل  -حنن نفعل ما ال يريد اهلل ))  : وقالوا

 . (2)(( يقدر
 الشاملة فيجحدون مشيئته  ، وغالهتم ينكرون أن يكون اهلل قد علمها

م شاهبوا اجملوس ألهن ؛ وهلذا مسوا جموس هذه األمة ، وقدرته النافذة ،
وإلَه  ، وهو خالق اخلري:  إلَه النور:  إن للكون إهلني:  الذين قالوا

  . وهو خالق الشر:  الظلمة
ْ ير ا نن ال ءي ))  ْررت جحار ث في الس ن  في  ح   ْقد 

م مي س   ه األمة ، القدر ة  . ْْص َم ب  َف
ىل درجة إال أن بعضها يصل إ - وإن كانت ال ختلو من مقال -وهي 

 . (3)(( وبعضها يقوي بعضاً  ، احلسن
                                                        

،  هـ1041،  1لطبعة طتأويل خمتلف احلديث ، البن قتيبة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ا (1)
 . 75ص

 . 75تأويل خمتلف احلديث ص( 2)
 . 114القضاء والقدر للمحمود ص( 3)
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 أن رسول اهلل -رضي اهلل عنهما  -ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر 
 م :  ْمي س   ه األمة ال  ن  ق ل ن ، ل ق جمة مي س »:  قال
ْا ج ازَّ  ، قدر ْمن مرض م َم فم  ، من مات م َم فم َّ َد

 . (1)" م      ر م ْحق ن ُ اهلل جن ، ْ م شي ة الدجا ، َّ  رْ م
قال رسول :  قال -رضي اهلل عنهما  - عبد اهللوما جاء عن جابر بن 

إن مر  ا فم  ، إن مي س   ه األمة الم  ب ن ب قدار اهلل »:   اهلل
ْإن لقيتم  م فم َّس م ا  ، ْإن ماَّ ا فم َّ َدْ م ، َّ  رْ م
 . (2)« ن يَم

وكتب العقيدة مليئة  ، ريةكما وردت آثار كثرية من السلف يف ذم القد
حيث ساق آثارًا كثرية يف هذا  ؛ (3)ومنها كتاب القدر للفريايب ، بذلك
أنه  -رضي اهلل عنهما  -منها ما أخرجه بسنده عن ابن عباس  ، الصدد

                                                        

 (( .ضعيف ( : )) 1171)، وقال األلباين يف ضعيف اجلامع ( 0614)رواه أبو داود  (1)
 (( .ضعيف ( : )) 0714)، وقال األلباين يف ضعيف اجلامع ( 0714)رواه أبو داود ( 2)
بن حممد بن احلسن بن املستفاض أبو بكر الفريايب ، نسبته إىل فرياب من نواحي بلخ هو جعفر ( 3)

هـ وارحتل لطلب العلم ، وكان من أهل احلفظ واإلتقان ، وله مصنفات نافعة ، منها 467، ولد سنة 
 .أحكام العيدين ، والصيام ، والقدر ، والرهيا ، والبكاء ، والنكاح 

 .هـ 241تويف رمحه اهلل سنة 
بشار .ي ، حققه وضبط نصه وعلَّق عليه دللخطيب البغداد (تاريخ بغداد) تأريخ مدينة السالمانظر 

، والسري للذهيب  7/1117،  م4441- هـ1044،  1عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، ط
10/16 . 
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 . (1)(( ما غال أحد يف القدر إال وخرج من اإلميان))  : قال
كنت أنا وطاووس ))  : وأخرج بسنده عن أيب الزبري املكي أنه قال

وكان أول من  ، فذكر أن معبدًا اجلهين تكلم يف القدر ، نطوف بالبيت
 ، أنت املفرتي على اهلل:  فقال له طاووس ، تكلم يف القدر فعدلت إليه

فذكر  ، بن عباس عبد اهللفانصرفنا إىل  ، قال ، إنه ُيْكَذب علي:  فقال
فواهلل ال تُرونيه إال  ، أروين منهم إنساناً :  فقال ابن عباس ، ذلك له

 . (2)(( جعلت يدي يف رأسه فال أفارقه حىت أدق عنقه
ما فتشت :  مسعت أنه يُقال))  : وروى بسنده عن أرطاة بن املنذر قال

 . (3)(( قدرياً إال وجدته ملطوماً حبمقه
فزعموا أن العباد  ، بل شركاء يف خلقه ، والقدرية جعلوا هلل شريكاً 

 . خيلقون أفعاهلم
 -عز وجل  -أهنم أرادوا تنزيه اهلل  ْم     م   يم  في الءدا ة

إن العباد :  ورتبوا على نفيهم األفعاَل القبيحَة عن اهلل قوهلم ، عن الشر
 . فوقعوا يف نفي القدر ؛ هم اخلالقون ألفعاهلم

ْمن  ، ْقد ا تدل ا ن ُ م  ءَم ا تدمم  جن ر بء ض اآل ات

                                                        

 . 174كتاب القدر للفريايب ص( 1)
 . 446- 441كتاب القدر ص( 2)
 . 444كتاب القدر ص( 3)
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 :   ل  ما   ي
 ق ل  :  دملَم باآل ات الدالة ن ُ إثءات الم يئة ل  ءارا ت -1
:  وقوله ، 45:  التكوير ﴾ ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ ﴿ :  -َّ الُ-

  . 41:  الكهف ﴾ َمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ ﴿ 
رَ ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّ ﴿ :  -عز وجل  -وقوله   ﴾ َم َأْو يـََتَأخَّ

 . 27:  املدثر
لو مل :  فقالوا ، وغريها من اآليات الدالة على إثبات املشيئة للعباد

 . تكن أفعاهلم ملا علق مشيئتهم عليها
ْا تدل ا باآل ات التي َّءين جن ال ءار  م ال  ن  يم  ن  -2

ْن ْ  ص ن ، ْ   ر  َوَما َمَنعَ ﴿ :  -تعاىل-كما يف قوله  ، ْ طي  ن 
:  -تعاىل-وقوله  ، 10: اإلسراء ﴾ النَّاَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهْم اهْلَُدى

-وقوله  ، 45:  البقرة ﴾ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتًا َفَأْحَياُكمْ ﴿  
 ، 21 : النساء ﴾ َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاللَِّه َواْليـَْوِم اآلِخرِ ﴿ :  -تعاىل

مِلَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنـُْتْم ﴿ :  -تعاىل-وقوله 
 . 71:  آل عمران ﴾ تـَْعَلُمونَ 
كيف يكون اهلل خالقًا ألفعال العباد مع أن هذه اآليات تنص :  قالوا

 ؟ ويلبسون احلق بالباطل ، ويكفرون ، على أهنم هم الذين يؤمنون
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 القصيدة التائية في القدر 110
وفعل  ، وذمهم على ترك اإلميان ،  تكن أفعاهلم حقيقة ملا عاتبهمفلو مل

 . الكفر
َجزَاًء ﴿ :  -تعاىل  -وكذلك استدلوا على آيات اجلزاء كما يف قوله  -2

َجزَاًء مبَا َكانُوا ﴿ :  -تعاىل  -وقوله  ، 17:  السجدة ﴾ مبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
 . 54:  التوبة ﴾ َيْكِسُبونَ 
والصانعني هلا  ، ولو مل يكن العباد هم العاملني واخلالقني ألفعاهلم : قالوا

 . وكان اجلزاء على ما خيلقه فينا ضعيفاً  ، لكان هذا الكالم كذباً 
 ﴾ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتـَْقَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿ : -تعاىل-واستدلوا مبثل قوله  -0
 . 55:  النمل

واإلتقان  ، اآلية أن أفعاله كلها متقنةووجه استدالهلم أن اهلل بني يف هذه 
ومعلوٌم أن يف أفعال العباد ما يشتمل  ، واحلسَن مجيعاً  ، يتضمن اإلحكامَ 

فال جيوز  ؛ وليس شيء من ذلك متقناً  ، والتمجس ، والتنصر ، على التهود
 . (1)أن يكون اهلل خالقاً هلا

تفق أهل العدل ا))  : (2)بار اهلمذاينعبد اجلومن أقواهلم يف هذا قول 

                                                        

شرح األصول اخلمسة ، لعبد اجلبار اهلمذاين ، تعليق أمحد ابن احلسني بن أيب هاشم ، انظر  (1)
إيقاظ الفكرة ، و  264- 211، ص م1161- هـ1250عبد الكرمي عثمان ، مكتبة وهبة ، .حتقيق د 

حممد  مبراجعة الفكرة ، تأليف حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
، والقضاء  211- 277، ص م1111- هـ1044،  1صبحي بن حسن حالق ، دار ابن حزم ، ط

 . 201- 227والقدر للمحمود 
هو أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد بن اخلليل بن عبد اهلل اهلمذاين األسد أبادي ، القاضي ، ولد ( 2)
نتقل إىل االعتزال ، وهو آخر علماء هـ ، كان أشعريًا مث ا011هـ على األرجح ، وتويف سنة244سنة 
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 وقعودهم حادثٌة من جهتهم ، وقيامهم ، على أن أفعال العباد ِمْن تصرفهم

وال حُمدَث  ، وال فاعل هلا ، أقدرهم على ذلك -جلَّ وعزَّ  -وأن اهلل  ،
خالقها وحمدثها فقد عظم  -سبحانه  -إن اهلل :  وأن من قال ، سواهم
 . (1)(( خطؤه

الذي هو  -تعاىل  -أن يـُْفين فعل اهلل  جيوز ))واإلنسان عند املعتزلة 
وجيوز أن يبطل فعل الغري للسكون  ، القدرة بفناء احلياة بأن يقتل نفسه

 . (2)(( بتحريك احملل
هذا هو خالصة مذهب املعتزلة مع مالحظة أهنم خيتلفون يف بعض 

 . ولكنَّ ما ذُِكَر هو ما أمجعوا عليه ، التفصيالت حول القدر
 وِقَصرِ  ، والتعارض ، وأقواهلم جيد من التناقض ، مهمواملتأمل يف كال

 . (3)النظِر الشيَء الكثري
                                                        

شرح األصول اخلمسة ، واملغين يف أبواب : املعتزلة الكبار الذي دافعوا عنهم وألفوا الكتب املطولة منها 
 . 0/07انظر األعالم للزركلي . التوحيد والعدل 

ققني ، ط القاهرة املغين يف أبواب التوحيد والعدل ، عبد اجلبار اهلمذاين ، حتقيق جمموعة من احمل( 1)
العقد الثمني يف معرفة رب العاملني ، ، و  4/204،  ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والنشر

لألمري احلسن بن بدر الدين حممد بن أمحد بن حيىي ، حتقيق حيىي الفضيل ، دار مكتبة احلياة ، بريوت 
 . 25- 27ص،  هـ1214

 . 5/452لعدل املغين يف أبواب التوحيد وا( 2)

املختار يف أصول السنة ، تأليف ، و  446- 440و  245- 247انظر القضاء والقدر للمحمود ( 3)
،  1عبد الرزاق العباد ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة النبوية ، ط. د أيب احلسن أمحد البنا احلنبلي ، حتقيق

من أنكر احلرف والصوت ، لإلمام أيب رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على ، و  57، ص هـ1012
- هـ1042،  4حممد باكرمي ، ط.النصر عبد اهلل بن سعيد بن حاُت الوائلي السجزي ، حتقيق ودراسة د 
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 ، وهم الذين غلوا يف إثبات القدر:  اليءر ة جْ الميءرة:  ال رقة الثا ية

فريون أن العباد  ؛ أو اختيار ، أو إرادة ، حىت أنكروا أن يكون للعباد قدرة
وإمنا تنسب إليه  ، يشة يف مهب الريحوأن العبد كالر  ، جمبورون على أفعاهلم

طلعت :  وسرق كما يقال ، وقتل ، وصام ، صلى:  فيقال ، األفعال جمازاً 
واهتموا رهبم  ، واختيارهم ، فأنكروا قدرة العباد ؛ وجرت الريح ، الشمس
وجمازاهتم على ما ليس من  ، وتكليف العباد مبا ال قدرة هلم عليه ، بالظلم
 . (1)وأبطلوا احلكمة من األمر والنهي ، العبثواهتموه ب ، فعلهم

حىت كاد يصري علمًا عليها فرقة  ، ْج م ال رق التي حم ل ل ا  اليءر
اجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان الذي استقى تعاليمه من أستاذه اجلعد ابن 

 . الذي كان يقول باجلرب (2)درهم

                                                        
بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة ، و  224، ص م ، اجلامعة اإلسالمية عمادة البحث العلمي4444

موسى .ني باحللول واإلحتاد ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق د والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد من القائل
املعتزلة بني القدمي واحلديث ، ، و  461، ص هـ1045،  1بن سليمان الدويش ، مكتبة العلوم واحلكم ، طا

خمتصر ، و  11     - 17، ص هـ1045،  1حممد العبدة ، طارق عبد احلليم ، دار األرقم ، برمنجهام ، ط
ثين عشرية ، حتقيق وتعليق حمب الدين اخلطيب ، طبع ونشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث التحفة اال

 . 14، ص هـ1040العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الرياض ، 
الربهان يف  ، و 24، واالختالف يف اللفظ البن قتيبة ص 424انظر شرح الواسطية للهراس ص( 1)

بسام علي .يب الفضل عباس ابن منصور الرتيين السكسكي احلنبلي ، حتقيق د معرفة عقائد أهل األديان ، أل
، وجمموع  166، والنبوات البن تيمية ص 02- 04، ص سالمة العموش ، مكتبة املنارة ، الزرقاء األردن

شرح القصيدة النونية ، البن القيم ، حملمد خليل هراس ، الفاروق احلديثة للطباعة ، و  5/416الفتاوى 
املنتقى من فرائد ، و  211- 1/215، والدرر السنية مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم  1/244،  النشرو 

اإلسالم عقيدة وشريعة للشيخ  ، و 144، ص 1هـ ، ط1011الفوائد للشيخ ابن عثيمني ، دار الوطن ، 
 . 10- 12، ص م1166،  2حممود شلتوت ، دار القلم ، ط

ايل أصله من خراسان ، أخذ بدعته عن بيان بن مسعان وأخذ بيان هو اجلعد بن درهم من املو  (2)
 عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته ، وأخذه لبيد عن أعصم الساحر الذي سحر النيب 
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 . (1)ولكن ذلك اشتهر عن تلميذه اجلهم

 (2) فيقول البغدادي ، املقاالت أقوال اجلهم يف القدروقد نقلت كتب 
 . -تعاىل-وال عمل ألحد غري اهلل  ، ال فعل:  وقال )) : عن اجلهم

طلعت :  وإمنا تنسب األعمال إىل املخلوقني على اجملاز كما يقال
أو مستطيعني ملا  ، ودارت الرحى من غري أن يكونا فاعلني ، الشمس

 . (3)(( ُوِصفتا به
:  ومنها قوله يف القدرة احلادثة )) : عن اجلهم (4)ول الشهرستاينويق

وإمنا هو  ، وال يوصف باالستطاعة ، إن اإلنسان ال يقدر على شيء
 . وال اختيار ، وال إرادة ، جمبور يف أفعاله ال قدرة له

                                                        

عن يهودي باليمن ، واجلعُد مبتدع ضال زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما ، 
 . 4/110انظر األعالم . هـ 115يوم النحر قتله خالد القسري حنو سنة فُقتل يف ذلك بالعراق 

 . 241- 244و 442- 444انظر القضاء والقدر للمحمود ص( 1)
هو األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن حممد البغدادي الفقيه الشافعي األصويل ، األديب ، كان  (2)

ن متقنًا له ، وله فيه تواليف نافعة ، وكان عارفًا ماهرًا يف فنون عديدة خصوصًا علم احلساب ؛ فإنه كا
هـ ، مبدينة إسفرايني وُدفن إىل جانب شيخه أيب 041بالفرائض ، والنحو ، وله أشعار ، تويف سنة 

 . 2/442انظر وفيات األعيان . إسحاق اإلسفراييين 

 . 411الفرق بني الفرق ص( 3)
بن أيب بكر أمحد الشهرستاين ، ولد بشهرستان  هو أبو فتح حممد بن أيب القاسم عبد الكرمي( 4)

 .هـ  105هـ ، وتويف سنة 061، تتلمذ على أيب نصر القشريي ، وأيب القاسم األنصاري ، ولد سنة 
 . 121- 4/125، واألعالم  44/456انظر سري أعالم النبالء 
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األفعال فيه على حسب ما خيلق يف سائر  -تعاىل  -وإمنا خيلق اهلل 
كما   ، ه األفعال جمازًا كما تنسب إىل اجلماداتوتنسب إلي ، اجلماد

 وطلعت الشمس ، وحترك الشجر ، وجرى املاء ، أمثرت الشجرة:  يقال
وأنبتت إىل  ، واهتزت األرض ، وأمطرت ، وتغيمت السماء ، وغربت ،

 . غري ذلك
 . كما أن األفعال كلها جرب  والثواب والعقاب جربٌ 

 . (1)(( كان جرباً   - أيضاً  -وإذا أثبت اجلرب فالتكليف :  قال
وواضح ما يف مذهبه من جرب خالص جيعل  ، هذا هو مذهب اجلهم

 . كورقة الشجر اليت حتركها الرياح  هاإلنسان يف أعمال
 يف املقاالت يذكر رأي اجلهم يف القدر (2)لكن مع هذا فإن األشعري

                                                        

 . 1/57امللل والنحل للشهرستاين ( 1)
مل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أيب بردة هو علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سا (2)

هـ ، وكان 464وقد اشتهر بأيب احلسن األشعري ، ولد سنة   بن أيب موسى األشعري الصحايب اجلليلا
على مذهب املعتزلة مث تركه ، ورد على املعتزلة فانتشر مذهبه ، وُنسب إليه مذهب األشاعرة لكنه يف املرحلة 

حياته ملا بلغ األربعني رجع إىل القول احلق وإن كان قد بقي فيه آثار من مذهب املعتزلة ، تويف األخرية من 
 .اإلبانة عن أصول الديانة : هـ على أرجح األقوال ، له كتب منها 224سنة 

وكان رمحه اهلل حمل ثناء العلماء عليه ، خصوصاً علماء األشاعرة ، وتركز ثناههم على ما كان له من نسب 
 .، وما قام به من الرد على املعتزلة ، واملالحدة وغريهم ، وما كان عليه من الذكاء والعلم 
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 . لكن مع اختالف يسري عما ذكره البغدادي والشهرستاين
أنه ال فعل ألحد يف احلقيقة إال  )) ري عن اجلهم بأنه زعميقول األشع

وأن الناس إمنا تنسب إليهم أفعاهلم على  ، وأنه هو الفاعل ، اهلل وحده
 . سبيل اجملاز

 . وزالت الشمس ، ودار الفلك ، حتركت الشجرة:  كما يقال
إال أنه خلق  -سبحانه  -والفلك والشمس  وإمنا فعل ذلك بالشجر

واختيارًا له منفرداً  ، وخلق له إرادة للفعل ، وة كان هبا الفعللإلنسان ق
 . (1)(( ولوناً كان به متلوناً  ، بذلك كما خلق له طوالً كان به طويالً 

 . هذا هو مذهب اجلهمية اجلربية ومن وافقهم
 :  (2)ْج مَا ، ْبال قق ، ْقد ا تدل ا بآ ات من القرآن ال ر م

-مثل قوله :  اهلل والق  ق شي  اآل ات التي َّد  ن ُ جن -1

                                                        

وأليب احلسن ذكاء مفرط وتبحر يف العلم ، وله أشياء حسنة ، وتصانيف : )) ويقول عنه الذهيب رمحه اهلل 
 . ((مجة ، تقضي له بسعة العلم 

بعة تواليف يف األصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف رأيت أليب احلسن أر : ))  - أيضاً  -ويقول عنه 
 . ((وبذلك أقول وبه أدين ، وال تـَُؤوَّل : مُتَرُّ كما جاءت ، مث قال : يف الصفات ، وقال فيها 

،  1/61، واألعالم  2/207، وطبقات الشافعية للسبكي  57- 11/56انظر سري أعالم النبالء 
 . 020- 1/241الرمحن احملمود  عبد.وموقف ابن تيمية من األشاعرة د 

مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ، أليب احلسن األشعري ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، ( 1)
 . 240- 242، وانظر القضاء والقدر للمحمود ص 1/225،  2عين بتصحيحه هلموت ريرت ، ط

 . 221- 245انظر القضاء والقدر للمحمود ص( 2)
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َذِلُكْم اللَُّه رَبُُّكْم ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو ﴿ :  -تعاىل
 . 144:  األنعام ﴾ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ 

 ﴾ اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ﴿ :-تعاىل-وقوله 
 . 64:  الزمر

ُر ﴿ :  وقوله يَا أَيُـَّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
 2:  فاطر ﴾ اللَِّه يـَْرُزُقُكْم ِمْن السََّماِء َواأَلْرِض ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأَّنَّ تـُْؤَفُكونَ 

. 
 ، أنه ال خالق إال هوو  ، فهذه اآليات تدل على أن اهلل خالق كل شيء

وال إرادة  ، ومن مث فال قدرة ، فاهلل خالقها وحده ؛ وأفعال العباد شيء
 . (1)فهم جمبورون غري خمتارين ؛ للعباد يف أفعاهلم

ْحده -2 ْج   م م يئة لإل سان  ، اآل ات التي َّثءل الم يئة هلل 
َما َيَشاُء َوخَيَْتاُر  َوَربَُّك خَيُْلقُ ﴿ :  -تعاىل-كقوله :  إم َّ ل م يئة اهلل

ا ُيْشرُِكونَ   . ﴾ َما َكاَن هَلُْم اخْلِيَـَرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوتـََعاىَل َعمَّ
َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً ﴿ :  -تعاىل-وقوله 

 . 24:  اإلنسان ﴾ َحِكيماً 
 ﴾ َن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ َوَما َتَشاُءو ﴿ : -عز وجل-وقوله 

 . 41:  التكوير
                                                        

 . 245لقدر للمحمود صانظر القضاء وا( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 118

َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما ﴿  :  -تعاىل-وقوله 
 . 21:  املدثر ﴾ يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهوَ 

ان إذا كان فهم يرون أن اإلنس ؛ وغريها من اآليات يف هذا السياق
فهو  -ويهدي ويضل  ، واهلل هو الذي يشاء ويريد ، مسلوب اإلرادة

وال  ، وال مشيئة ، وهم جمبورون ال إرادة هلم ، اخلالق ألعمال العباد
 . (1)خلق
:  َّثءت  هلل ، ْ ستدل ن باآل ات التي َّ  ي ال  ق نن ال ءد -3

 . ﴾ ِكنَّ اللََّه َرَمىَوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولَ ﴿ :  -تعاىل-كقوله 
ُهْم َحَسَنٌة يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه ﴿ :  -عز وجل  -وقوله  ِإْن ُتِصبـْ

ُهْم َسيَِّئٌة يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَماِل َهُؤالِء  َوِإْن ُتِصبـْ
 . 75:  النساء ﴾ ثاً اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِدي

نص يف أنَّ اإلنسان ال  -عندهم  -فهذه اآليات وما جرى جمراها 
 . (2)إرادة له وال فعل

 إن اهلل َعِلَم وأراد أزالً وجود أفعال العباد:  ْا تدل ا بال قق فقال ا -4
فما وقع من أفعال العباد فهو  ؛ وتعلقت قدرته بوجودها فيما ال يزال ،

                                                        

 . 224انظر القضاء والقدر للمحمود ص( 1)

 . 010انظر شرح الطحاوية ص (2)
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 . (1)والعباد جمبورون عليها ، هبقضاء اهلل وقدرت
وهم الذين أشار إليهم الشيخ :  القدر ة اإلب يسية:  ال رقة الثالثة

ْا ب  ل  ر ))  : بقوله   . ((  ةجْ مار
أي  -قد صدر عنه األمران  -عز وجل  -وهم الذين صدَّقوا بأن اهلل 

  . وأنه أمر وهنى ، أنه قدَّر وقضى
فطعنوا  -سبحانه وتعاىل  -ن الرب م ، ولكنهم يرون أن ذلك تناقض

 . وعدله ، يف حكمته
ومسوا إبليسية ألهنم أشبهوا إبليس  -تعاىل  -وهؤالء هم خصماء اهلل 

فَِبَما أَْغَويـَْتيِن أَلقْـُعَدنَّ ﴿ :  مبقولته اليت ذكرها اهلل عنه يف القرآن عندما قال
 (2). (16:  األعراف) ﴾ هَلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ 

إن الواجب على :  حيث يقال -حبمد اهلل  -والرد على هؤالء يسري 
وأنه ال يقع شيء إال  ، العبد يف باب القدر أن يؤمن بقضاء اهلل وقدره

                                                        

من أئمة الزيدية )) انظر يف أدلة اجلربية كتاب رد على اجملربة القدرية لإلمام حيىي بن احلسني  (1)
حممد عمارة ، وما بعدها من اجلزء الثاين ضمن رسائل العدل والتوحيد حتقيق  20ص(( هـ 415- 401
دار الكتب العلمية ، بريوت ، اليونان ، البن الوزير اليماين ،ترجيح أساليب القرآن على أساليب وانظر 

مذاهب ، و  101- 100، ص م1150 - هـ1040،  1توزيع دار الباز ، مكة املكرمة ، ط
القضاء والقدر  ، وانظر 1/15، م ، دار العلم للماليني1171اإلسالميني ، لعبد الرمحن بدوي ، ط 

 . 221- 445للمحمود ص
التدمرية ، حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات ، وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع ، البن تيمية ، انظر ( 2)

 . 445، ص هـ1041،  1حممد بن عودة السعوي ، ط.حتقيق د 
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  . وشاءه ، وكتبه ، وقد علمه اهلل
فعلى اإلنسان تصديق  ؛ وهنيه ، بشرع اهلل وأمره -مع ذلك  -ويؤمن 

وإذا  ، واستمر عليها ، عة محد اهللفإذا وفق للطا ؛ وطاعة األمر ، اخلرب
 . واستغفر ونزع عنها ، فعل املعصية تاب إىل اهلل

 . هذا هو خالصة الرد على هؤالء بإجياز
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 شرح الءيل السارس
 ْجصالالالالقي  الالالالالم   الخ الالالالالق  مالالالالالن  الالالالالق فرقالالالالالة   -6
 

 ة   فالالالالالالال الالالالالالال  الخالالالالالالال ض فالالالالالالالي ف الالالالالالالق اإللالالالالالالال  ب    
ويضاده  ، يمالضالل العدول عن الطريق املستق:  ((  م  )) : قوله 

 . (1)اهلداية
وحنوه من  ، يف املاء واملرور هو الشروع:  (( الخ ض )) : وقوله
 . املائعات

 . خاض يف الكالم أو الفعل:  كقوهلم  ، واملعاين ويستعار يف األمور
وأكثر ما ورد يف القرآن ورد فيما يذم الشروع  ، والعالقة بينهما املالبسة

َا ُكنَّا ََنُوُض َونـَْلَعبُ ﴿ :  -تعاىل  -فيه حنو قوله   َولَِئن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنَّ ِإمنَّ
 . (2)(11:  التوبة) ﴾

عبارة :  ةً غَ والعلة لُ ))  : رمحه اهللقال اجلرجاين :  (( ة ف    ب  ))  : وقوله
ومنه يسمى املرض  ، فيتغري به حال احملل بال اختيار ، عما حيصل باحملل

 . (3)(( حال الشخص من القوة إىل الضعفألنه حبلوله يتغري  ؛ علة
ويكون خارجًا  ، هي ما يتوقف عليه وجود الشيء:  العلة))  : وقال
 . مؤثراً فيه

                                                        

 . 245انظر املفردات ص( 1)
 . 17، وشرح جواب ابن تيمية ص 165انظر املفردات ص( 2)

 . 110التعريفات ص (3)
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 . (1)(( ما يتوقف عليه ذلك الشيء:  وعلة الشيء
 . (3)(( العلة ما يثبت احلكم هبا))  : رمحه اهلل (2)وقال الكفوي

   الذي وقع فيه اخللق يبني الشيخ يف هذا البيت أن أصل الضالل 
جل  -على اختالف فرقهم إمنا هو بسبب خوضهم يف تعليل أفعال اهلل 

 . -وعال 
يف معرض حديث له عن مناقشة مثبيت احلكمة  رمحه اهللقال ابن القيم 

كما   ، وأصل ضالل اخللق هو طلب تعليل أفعال الرب))  : قال ، ونفاهتا
 :  قال شيخ اإلسالم يف تائيته

 م   الخ الالالالق  مالالالالن  الالالالق فرقالالالالة  ْجصالالالالقي  الالالال
 

  الالالالال  الخالالالالال ض فالالالالالي ف الالالالالق اإللالالالالال  ب    فالالالالالة   
فطائفة  ؛ افرتقوا بعد ذلكفإهنم ملا طلبوا علة أفعاله فأعجزهم العلم هبا  
 ، والعقل مكابرة احلس  (4)ردت األمر إىل الطبيعة واألفالك التزمت

                                                        

 .110التعريفات ص (1)    

 .هو أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي احلنفي القاضي ( 2)
هـ ، وفيها نشأ ، وأخذ العلم ، وملا اشتد عوده ، وتفقَّه يف مذهب أيب 1445ولد يف كفا بالقرم سنة 

مث عاد إىل كفا مث عني قاضيًا يف القدس وتويف فيها سنة  حنيفة استدعي إىل األستانة وعني قاضيًا فيها ،
، ومقدمة كتاب  1/152انظر األعالم . الكليات ، وشرح بردة البوصريي : هـ ، له كتب منها 1410
معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ، قابله  - الكليات

عدنان درويش وحممد املصري ، مؤسسة الرسالة ، . د للطبع ووضع فهارسه على نسخة خطية ، وأعده
 . 5- 7، ص م1115 - هـ1011،  4ط

  . 641الكليات للكفوي ص( 3)
 .والتزمت : هكذا يف األصل ولعل الصواب  (4)
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 ، اجلنةإن خلود أهل النار يف النار أنفع هلم وأصلح من كوهنم يف :  وقالوا
ماتة إوأن  ، ن إبقاء إبليس يغوي اخللق ويضلهم أنفع هلم من إماتتهإو 

ن تعذيب األطفال خري هلم إو  ، األنبياء أصلح لألمم من إبقائهم بينهم
إىل غري ذلك من احملاالت اليت قادهم إليها اخلوض يف تعليل  ، من رمحتهم

 . ل عما يفعلأَ سْ أفعال من ال يُ 
ائل بوختلصنا من احل ، الصواب القول بعدم التعليلن إ:  (1)فلذلك قلنا

 . واألشراك اليت وقعتم فيها
ليست هذه األسئلة واالعرتاضات اليت قد جئتم هبا :  قال أهل احلكمة

يف حكمة أحكم احلاكمني بأقوى من األسئلة واالعرتاضات اليت قدح هبا 
 . -سبحانه  -أهل اإلحلاد يف وجوده 

 . ة تنفي وجودهوقد أقاموا أربعني شبه
وقد حكيتم أنتم عنهم مثانني  ، وكذلك اعرتاضات املكذبني لرسله

 . اعرتاضاً 
وكذلك االعرتاضات اليت قدح هبا املعطلة يف إثبات صفات كماله قد 

 . هارَ بَـ علمتم شأهنا وكِ 
واستواءه  ، وكذلك االعرتاضات اليت نفى هبا اجلهمية علوه على خلقه

 . وتكليمه لعباده ، وتكلمه بكتبه ، على عرشه
                                                        

 .نفاة احلكمة : يعين  (1)
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وقد علمتم االعرتاضات اليت اعرتض هبا أهل الفلسفة على كونه خالقاً 
ويبعثهم إىل دار  ، وعلى كونه يقيم الناس من قبورهم ، للعامل يف ستة أيام
 . ويأيت بغريه ، ويبدل هذا العامل ، السعادة أو الشقاء

 ، حلكمةِ ا وأسئلتهم أضعاف اعرتاضات نفاةِ  ، واعرتاضات هؤالء
إىل  ، وكذلك اعرتاضات نفاة القدر وأسئلتهم ، ه املقصودةأفعالِ  وغاياتِ 

 . غري ذلك
 وقد اقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن أقام يف هذا العامل لكل حقٍّ 

ولكل شر  ، كما أقام لكل نعمة حاسداً   ، ولكل صواب معانداً  ، جاحداً 
 . رائداً 

 ، ليتم عليهم كلمته ؛ القاهرةوقدرته  ، وهذا من متام حكمته الباهرة
 ، ويقضي بينهم حبكمه ، ويظهر فيهم حكمته ، وينفذ فيهم مشيئته

 ، وأمسائه احلسىن ، ويظهر فيهم آثار صفاته العليا ، ويفاضل بينهم بعلمه
ومل خيلق خلقه  ، حلكمة (1)ويتبني ألوليائه وأعدائه يوم القيامة أنه مل خيل

نه مل خيلق السموات واألرض وما بينهما وأ ، وال يرتكهم سدى ، عبثاً 
 ، وأن له احلمد التام الكامل على مجيع ما خلقه وقدره وقضاه ، باطالً 

من ذلك  عْ ضَ وأنه مل يَ  ، وعلى ثوابه وعقابه ، وهنى عنه ، وعلى ما أمر به

                                                        

 .مل خيلق إال : هكذا يف األصل ، ولعلها ( 1)
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 . (1)(( شيئاً إال يف حمله الذي ال يليق به سواه
ة اليت ساقها نفاة احلكمة يف اجلواب عن األسئل رمحه اهللمث شرع 

 . (2)وأورد سبعة وثالثني وجهاً من أوجه الرد عليهم ، والتعليل
وقد مر بنا يف الدراسة أن األشاعرة ومن وافقهم من نفاة احلكمة هذا 

وشرع الشرائع لغري علة أو  ، قدر املقادير -عز وجل  -يرون أن اهلل 
 . دةوصرف اإلرا ، بل فعل ذلك حملض املشيئة ، حكمة

عن  -عز وجل  -إننا ننزه اهلل :  وحجتهم يف ذلك أهنم يقولون
 . األغراض

ومراد  ، يتبني من خالله معناها ، وفيما يلي تفصيل يف هذه اللفظة
مع بيان الرد عليهم يف  ، وحجتهم يف ذلك ، أهل الكالم من إطالقها

 . -عز وجل  -مسألة نفي احلكمة عن أفعال اهلل  -هذه املسألة 
 والغرض هو اهلدف الذي يرمى ، ع غرضمج:  األ راض في ال غة -ج
  . أو هو اهلدف الذي ينصب فريمى فيه ، فيه

  . (3)والقصد ، والبغية ، على احلاجة -أيضاً  -والغرض يطلق يف اللغة 
قيل هو ما ألجله يصدر :  الغرض في اصطمح ن ما  ال مح - 

                                                        

 . 004- 001شفاء العليل ص( 1)
 . 121- 004انظر شفاء العليل ص( 2)

 . 7/116انظر لسان العرب ( 3)
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  . (1)الفعل من الفاعل
وهو احملرك  ، هو األمر الباعث للفاعل على الفعل الغرض))  : وقيل

  . (2)(( وبه يصري الفاعل فاعالً  ، األول
وأنه غاية  ، وبذلك نرى توافق املعىن اللغوي واالصطالحي للغرض

  . (3)وهو الباعث له على فعله ، الفاعل من فعله
يريدون إبطال احلكمة :  ؟ ما ا  ر د ج ق ال مح بَ ه ال  ظة -ج
  . وشرعه -عز وجل  -فعال اهلل يف أ
وعلى وجه اخلصوص -يقول املتكلمون :  حيتَم في  ل  -ر

فال يكون له غرض فيما شرعه  ، إننا ننزه اهلل عن األغراض:  -األشاعرة
وقرروا أن اهلل مل يشرع إال جملرد  ، فأبطلوا احلكمة من ذلك ؛ أو خلقه

  . و شاء إجيابه أوجبهأ ، فإذا شاء حترمي شيء حرَّمه ؛ مشيئته فحسب
 :  لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا يف حمذورين:  وقالوا
ليعود عليه  ؛ أنه إذا كان هلل غرض فإنه حمتاج إىل ذلك الغرض:  األْ 

  . واهلل منزه عن ذلك ، من ذلك منفعة
                                                        

شرح مطالع األنظار على منت طوالع األنوار ، الشرح أليب الثناء مشس الدين حممود بن عبد انظر ( 1)
 . 117، ص هـ1242الرمحن األصفهاين ، واملنت للقاضي عبد اهلل بن عمر البيضاوي ، املطبعة اخلريية ، 

العقائد العضدية ، لألجيي ، شرح جالل الدين الدواين ، وعليها حاشية إمساعيل الكلنويب ، رح ش( 2)
 . 4/440،  هـ 1216وحاشية املرجاين ، وحاشية اخللخاِل ، املطبعة العثمانية ، استانبول ، 

هـ ، 1041،  1حممد بن ربيع املدخلي ، ط. د :احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ، تأليف انظر ( 3)
 . 07- 46، ص مكتبة لينة للنشر والتوزيع ، دمنهور
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أننا إذا عللنا األحكام أي أثبتنا احلكمة والعلة لزم أن نوجب :  ْالثا ي
فنقع فيما وقع  ؛ ألن احلكم يدور مع علته ؛ اهلل ما تقتضيه احلكمة على

ألن الغرض عند  ؛ فيه املعتزلة من إجياب الصالح واألصلح على اهلل
وهم يوجبون أن يكون فعله معلاًل  ، املعتزلة مبعىن الغاية اليت فـََعل هلا

  . (1)باألغراض
 :  الرر ن يَم - ال  
مل يرد يف حق اهلل ال يف  ِبْدِعيٌّ  و الغرضأن هذا اللفظ األغراض أ -1

ألن  ؛ وأتباعهم اإلسالم أئمةوال أطلقه أحد من  ، الكتاب وال يف السنة
فالبد  ؛ قد يفهم منه نفي احلكمةونفيها  ، هذه الكلمة قد توهم النقص

 واإلرادة ، والرمحة ، احلكمة:  واألوىل أن يعرب بلفظ ، من التفصيل -ذاً إ-
  (2). مما ورد به النصوحنو ذلك  ،

أو جلب  ، أن الغرض الذي ينزه اهلل عنه ما كان لدفع ضرر -4
ومل يشرع ألن مصلحة اخللق  ، مل خيلق -سبحانه  -فاهلل  ؛ مصلحة له

  (3). وإمنا ذلك ملصلحة اخللق ، واألمر تعود إليه
ا ِإنَـُّهْم َلْن َيُضرُّو ﴿ :  -تعاىل  -قال  ، وال ريب أن ذلك كمال حمض

                                                        

علي بن سعد الضوحيي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، . د آراء املعتزلة األصولية دراسة وتقوميًا ،انظر  (1)
 . 111- 146، ص م1111 - هـ1011،  1ط
 . 1/66( ب ت) مفتاح دار السعادة ، البن القيم ، دار الكتب العلمية ، بريوتانظر ( 2)
 . 02- 04انظر احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ص( 3)
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 . (176:  آل عمران) ﴾ اللََّه َشْيئاً 
 . (7:  الزمر) ﴾ ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغيِنٌّ َعْنُكمْ ﴿ :  وقال

 ا نءار  إ  م لن  » : -عز وجل  -ويف احلديث القدسي يقول اهلل 
ْلن َّء غ ا  ر  ، َّء غ ا    ي ْ ي ، فت     ي    (1). « فتضر

  . وهذا أمر مستقر يف الفطر
أن إجياب حصول األشياء على اهلل مىت وجدت احلكمة حق  -2

 . صحيح
هو الذي  -عز وجل-لكنه خمالف ملا يراه املعتزلة من جهة أن اهلل 

:  -تبارك وتعاىل -كما قال   ، أوجب هذا على نفسه ومل يوجبه عليه أحد
 . (10:  األنعام) ﴾ َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّمْحَةَ ﴿  

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ ﴿ :  قالوكما    . (07:  الروم) ﴾ وََكاَن َحّقاً َعَليـْ
جَّدر  ما حق   ا م ا  » : قال  وكما يف حديث معاذ بن جبل

  . اهلل ورسوله أعلم:  قال « ؟ اهلل ن ُ ال ءار
ْم   ر  ا ب  شيئا   » : قال ْه   . « جن   ءد

 . « ؟ جَّدر  ما حقَم ن ي  » 
 . رسوله أعلماهلل و :  قال

                                                        

 ( .4177)رواه مسلم ( 1)
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  . (1)احلديث « جم    بَم » : قال
 . وهلل أن يوجب على نفسه ما يشاء ، فهذا حق أوجبه اهلل على نفسه

 ، مث إن مقياس الصالح واألصلح ليس راجعًا إىل عقول البشر
فقد  -تعاىل  -بل إن ذلك راجع إىل ما تقتضيه حكمة اهلل  ، ومقاييسهم

 ؛ بادئ الرأي يف عقوهلم القاصرة تكون على خالف ما يراه اخللق
فانقطاع املطر قد يبدو لكثري من الناس أنه ليس األصلح بينما قد يكون 

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِّ ﴿ :  -تعاىل-هو األصلح لكنه مراد لغريه لقوله 
 َعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا لَ 

  . (01:  الروم) ﴾
وابتالء املسلمني باملصائب كل ذلك  ، وكذلك استدراج الكفار بالنعم

حيمل يف طياته ضروباً من احلكم اليت ال حتيط عقول البشر إال بأقل القليل 
  . منها

وتقدير اآلالم يتضمن حكماً  ، وتقدير املعاصي ، بل إن خلق إبليس
 . (2)وتُبني عن عظيم حكمة أحكم احلاكمني ، تبهر العقول

                                                        
 ( .4516) ، ومسلم( 7272)رواه البخاري ( 1)

، وبيان تلبيس  26- 5/21، وجمموع الفتاوى  111- 114انظر أصول الدين للبغدادي ص( 2)
رح العقيدة األصفهانية البن تيمية ، وش 442-1/117بدعهم الكالمية البن تيمية اجلهمية يف تأسيس 

، وموقف ابن تيمية من  405- 404عبد الرمحن احملمود .، والقضاء والقدر د  462- 461ص
 . 1214- 2/1214عبد الرمحن احملمود . د األشاعرة
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حيث  -مسألة احلكمة والتعليل  -هذا وسيأيت مزيد بيان هلذه املسألة 
 . إن شيخ اإلسالم يف هذه القصيدة أبدى وأعاد فيها كثرياً 
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 شرح الءيل السابف

 فالالالالالالالإ َم ا لالالالالالالالم   َمالالالالالالال ا ح مالالالالالالالة  لالالالالالالال  -7
 
 

ْا ن الالالالالالالالالالُ  الالالالالالالالالال ع مالالالالالالالالالالن اليا  يالالالالالالالالالالة     فصالالالالالالالالالالار
 : (حكم)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس :  (( ح مة))  : قوله 

 . وهو املنع ، احلاء والكاف وامليم أصل واحد)) 
َحَكَمُة الدابة ألهنا ومسيت  ، وهو املنع من الظلم ، وأول ذلك احُلْكمُ 

 ، حكمت السفيه : ويقال ، وأحكمتها ، َحَكْمُت الدابة : يقال ، متنعها
 :  ل جريرقا ، وأحكمته إذا أخذت على يديه

 جب الالالالالالالي ح ي الالالالالالالة جح مالالالالالالال ا  الالالالالالال َا  م
 

 

 إ الالالالالالالالي جوالالالالالالالالا  ن الالالالالالالالي م جن ج ضالالالالالالالالءا 
 . (1)(( ألهنا متنع من اجلهل ؛ واحلكمُة هذا قياسها 

 ، واحلكم ، والعلم ، احلكمة هي العدل))  : رمحه اهللوقال الكفوي 
 ، وصواب األمر ، ووضع الشيء يف موضعه ، واإلجنيل ، والقرآن ، والنبوة

 . وسداده
 ، فيفعل ما يشاء ، ألنه يتصرف مبقتضى امللك ؛ فعال اهلل كذلكوأ

 . (2)(( وافق غرض العباد أم ال
 ؛ دخل فيما مضى الكالم عليهيو  ، ْ  ا الءيل مرَّءَ بما قء  

يبني أن الذين خاضوا يف احلكمة والتعليل بالباطل إمنا  رمحه اهللفالشيخ 

                                                        

 . 4/11معجم مقاييس اللغة ( 1)
 . 254الكليات ص( 2)
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وخاضوا مبا خاضوا  ، القهمهم مشاهبون ألهل اجلاهلية الذين استمتعوا خب
 . فيه

وإال فإن أهل العلم واإلميان من سلف هذه األمة ومن تبعهم بإحسان 
يف شرعه وخلقه على وفق ما جاءت به  -جل وعال  -اهلل  يثبتون حكمة

 . النصوص
 :  وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثرية منها ما يلي

ْم   وال :  ح يم -لُ َّ ا -جن المس مين ميم  ن ن ُ جن اهلل :  ج
ال من فاعل وال تكون احلكمة إ ، كيم من احلكمةجيوز أن خيلو فعل احل

 . يكون قاصداً بفعله تلك احلكمة ، خمتار
سمى ما ترتب على فعله فال يُ  -ما  أما إذا كان ال يقصد بفعله حكمةً 

 . بل يكون ذلك من باب االتفاق ، ال يسمى الفاعل حكيماً و  ، حكمةً 
 :  ْبد ف ص    ، اهلل لخ ق    َد ب  ال قق من إح اح ما:  ثا يا  

بل البد أن  ، والفاعل املتقن ألفعاله ال تكون أفعاله عبثًا بال غاية
 والفطر السليمة ، وحكمة ظاهرة تقرها العقول القومية ، تكون لغاية باهرة

 . والفطر الزائغة ، وتنكرها العقول السقيمة ،
في القرآن ال ر م التي َّد  ن ُ ثء ت  جن ال ص ص ال اررة:  ثالثا  

ْالت  يق  فتارة  ؛ َّ  نل رملتَا ، َّ اثرت ، قد َّظا رت -ال  مة 
 . 1:  القمر ﴾ ِحْكَمٌة بَاِلَغةٌ ﴿ :  -تعاىل  -تصرح باحلكمة كقوله 
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 ﴾ َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُويتَ َخرْيًا َكِثرياً ﴿ :  -عز وجل -وقوله 
 . 461:  البقرة

 . أوىل هبا -وهي كمال  -وال شك أن معطي احلكمة 
  وأنه أمر بكذا لكذا ، عل كذا لكذاأنه ف -جل شأنه  -وتارة خيرب اهلل 

اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمْن ﴿ :  -عز وجل  -كما يف قوله 
نَـُهنَّ لِتَـْعَلُمو  ا َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اأَلْرِض ِمثـَْلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اأَلْمُر بـَيـْ

 . الطالق ﴾ (14)اللََّه َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً 
ُرُساًل ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن أَلالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس ﴿ :  -عز وجل  -وقوله 

ٌة بـَْعَد الرُُّسلِ   . 161:  النساء ﴾ َعَلى اللَِّه ُحجَّ
 إِنَّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بـَنْيَ النَّاِس مبَا أَرَاَك اللَّهُ ﴿ :  وقوله

 . 141:  النساء﴾
العاقبة كما  وليست المَ  ، التعليل فالالم يف اآليات املذكورة هي المُ 

من هو جاهل يف حق  إالألن الم العاقبة ال تكون  ؛ يدعي نفاة التعليل
فَاْلتَـَقطَُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم ﴿ :  -تعاىل  -كما يف قوله   ، بالعاقبة

5:  القصص ﴾ َعُدّواً َوَحَزناً 
(1) . 

وعلى كل شيء قدير فيستحيل يف  ، وأما من هو بكل شيء عليم

                                                        

مغين اللبيب عن كتب األعاريب انظر . املآل  الم الصريورة ، والم -أيضاً  - الم العاقبة تسمى( 1)
 . 1/055،  م4444 - هـ1044،  1البن هشام ، دار السالم ، القاهرة ، ط
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 وأحكامه الم احلكمة أفعالهبل الالم الواردة يف  ، حقه دخول هذه الالم
 . (1)والغاية املطلوبة ،

التعليل :  منها ، وقد جاء هذا التعليل يف القرآن الكرمي بأدوات أخرى
:  -تعاىل  -كما يف قوله  (( كي))  : الصرحية يف التعليل وهي باألداة

 . (7:  احلشر) ﴾ َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَنْيَ اأَلْغِنَياِء ِمْنُكمْ ﴿  
ْجِل َذِلَك  ِمْن أَ ﴿ :  -تعاىل  -كما يف قوله   (( من أجل))  وبلفظ

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيلَ    . (24:  املائدة) ﴾ َكَتبـْ
 ﴿    : -عز وجل  -كما يف قوله  (( لعل )) : بـكما جاء التعليل 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم 
 . (2)البقرة ﴾ (152)َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

ْجق  -جن اهلل :  راب ا    ، امتن ن ُ نءاره بما و ق لَم -نز 

                                                        

 .بل إن من النحاة من أنكر الم العاقبة ، وجعلها الم العلة ( 1)
 .وأنكر البصريون ومن تابعهم الم العاقبة : )) قال ابن هشام رمحه اهلل 

قيق أهنا الم العلة ، وأن التعليل فيها وارد على طريق اجملاز دون احلقيقة ، والتح: قال الزخمشري 
وبيانه أن مل يكن داعيهم إىل االلتقاط أن يكون هلم عدوًا وحزنًا ، بل احملبة والتبين غري أن ذلك ملا  

يشبه التعليل  شبِّه بالداعي يُفعل الفعل ألجله ؛ فالالم مستعارة ملا  - رتهكان نتيجة التقاطهم له ، ومث
 . 051- 1/055مغين اللبيب (( . كما استعري األسد ملن شبه باألسد 

 00، واحلكمة والتعليل ص 044- 251، وشفاء العليل ص 5/00انظر جمموع الفتاوى ( 2)
-01 . 
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وما فيه من ضروب  ، حيث سخر هلم هذا الكون ؛ ْج  م ن يَم ب 
 . وأخرب عن احلكم والغايات اليت خلق تلك األشياء ألجلها ، املنافع

َواجْلَِباَل ( 6)ًا َأملَْ جَنَْعْل اأَلْرَض ِمَهاد ﴿:  -تعاىل  -ومن ذلك قوله 
َوَجَعْلَنا ( 1)َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتًا ( 5)َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواجًا ( 7)أَْوتَادًا 

َنا فـَْوَقُكْم َسْبعاً ( 11)َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشًا ( 14)اللَّْيَل لَِباسًا  َوبـَنَـيـْ
َوأَنزَْلَنا ِمْن اْلُمْعِصرَاِت َماًء ( 12)َوَجَعْلَنا ِسرَاجًا َوهَّاجًا ( 14)ِشَدادًا 
 ﴾ (16)َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا ( 11)لُِنْخرَِج ِبِه َحّبًا َونـََباتًا ( 10)َثجَّاجًا 

 . أالنب
َواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع ﴿ :  -عز وجل  -وقوله 

َها َتْأُكُلوَن  ( 6)ِحنَي ُترحُِيوَن َوِحنَي َتْسَرُحوَن  َوَلُكْم ِفيَها مَجَالٌ ( 1)َوِمنـْ
َوحَتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم ِإىَل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ األَنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم 

َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَِْمرَي لِتـَرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوخَيُْلُق َما ال ( 7)َلَرُءوٌف َرِحيٌم 
 . النحل ﴾ (5)ُموَن تـَْعلَ 

فكيف يصح بعد  ؛ يات الكثرية يف هذا املعىنإىل غري ذلك من اآل
وغايات  ، خلوقات حلكم مقصودأن تكون هذه امل رٌ كِ نْ ر مُ كِ نْ هذا أن يُـ 

 ؟ محيدة
 ؟ مبحض املشيئة واإلرادةوكيف يزعم أهنا إمنا وجدت 

ْجق  -إ  اره :  وامسا   ج  ر جن    ن الخ ق  ن ُ من -نز 
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َا ﴿ :  -عز وجل  -كقوله :  ْ ا ة ، و ق ا ل  مة أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
َنا ال تـُْرَجُعوَن   . املؤمنون﴾ (111)َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم إِلَيـْ

َرَك ُسًدى ﴿ :  -تعاىل  -وقوله   ﴾ (26)َأحَيَْسُب اإِلنَساُن َأْن يـُتـْ
 . القيامة

عم أن يكون اهلل خلق اخللق على من ز  -عز وجل  -فقد أنكر اهلل 
 وال جيزون على أعماهلم ، وال حياسبون ، وال ينهون ، ال يؤمرون ، مهالً 

-خلقهم حلكمة عظيمة حمبوبة له  -تعاىل  -فدل ذلك على أنه  ؛
والثناء  ، وشكره ، وذكره ، وتوحيده ، وهي عبادته ، ومطلوبة -تعاىل
 . ومتجيده ، عليه

ْجق -إ  اره :   ار ا   بين   ن ُ من زنم ج    س   - نز 
ْجق  -ْبيا    ، جْ   رق بين المتماث ين ، المخت  ين جن  -نز 

ْندل    بيان  ل  ﴿ :  -عز وجل  -ومن هذا القبيل قوله :  ح مت  
 ﴾ (26)َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن ( 21)أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنَي 

 . القلم
ِسَب الَِّذيَن اْجتـََرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن جَنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن أَْم حَ ﴿ :  وقوله

 ﴾ (41)آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت َسَواًء حَمَْياُهْم َومَمَاتـُُهْم َساَء َما حَيُْكُموَن 
 . اجلاثية

 . نية بني املختلفسوييف إنكار التوهذا 
َواْلُمْؤِمُنوَن ﴿ :  -تعاىل  -وأما عدم التفريق بني املتماثلني فكقوله 
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 . 71:  التوبة﴾ َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ 

:  التوبة ﴾ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعضٍ ﴿ :  وقوله
67 . 

أدلة نقلية هي و ،  دلة على إثبات احلكمة والتعليلهذه بعض األ
 . (1) القوةوعقلية يف غاية الوضوح و 

                                                        

 . 01- 06، واحلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ص 015- 016انظر شفاء العليل ص( 1)
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 شرح الءيل الثامن
ْجالالالالال  ف     الالالالال  ال الالالالال ن   فالالالالالإن جميالالالالالف   -8  ج
 
 

 (1)م الالالالالالالاليئةي ر ِّ الخ الالالالالالالالق بالالالالالالالالار  الخ يقالالالالالالالالة   
 . مصدر الفعل كان يكون كوناً :  (( ال  ن))  : قوله 

الكاف والواو النون أصل يدل على اإلخبار  )) : رمحه اهللقال ابن فارس 
كان :  يقولون ، ن راهنأو زما ، عن حدوث شيء إما يف زمان ماض

 . (2)(( الشيء يكون كوناً إذا وقع وحضر
الكون والفساد يطلق باالشرتاك على )) :  رمحه اهللوقال الكفوي 

وعدم بعد  ، وعلى وجود بعد عدم ، على صورة وزوال األخرى:  معنيني
 . (3)(( وجود

ال هو احل:  الكون يف االصطالح الكالمي))  : رمحه اهللوقال الطويف 
 . والقعود للقاعد ، اليت يكون عليها الشيء كالقيام للقائم

 -تعاىل  -وهو يف األصح َمْن سوى اهلل  ، العامل:  واملراد به ههنا
 . (4)(( واشتقاقه من العالمة لكونه عالمة على وجود صانعه

وما فيه من  ، أن مجيع الكون العلوي والسفلي:  ْم  ُ الءيل
 . (5)وقدرته ، وأوجدها مبشيئته ، اهلل إمنا خلقها -املخلوقات 

                                                        

 .الربية رب العرش باري : يف و ( 1)

 . 1/105معجم مقاييس اللغة ( 2)

 . 101الكليات ص( 3)

 . 44شرح جواب ابن تيمية ص( 4)
 . 111انظر الدرة البهية ص( 5)
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 شرح الءيل التا ف
ْاجءالالالالالالالالالة بمالالالالالالالالالا -9  ْ ات إلالالالالالالالالال  الخ الالالالالالالالالق 
 
 

ْاجءالالالالالالالالالالات قد مالالالالالالالالالالة     لَالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالن صالالالالالالالالالال ات 
ومييزه عن مجيع ما  ، ذات الشيء ما خيصه:  (( ْ ات))  : قوله 

 . عداه
 . (1)وحقيقته ، نفسه وعينه -كذلك   -وذات الشيء 

وال شيء واجب  ، ة الوجود لذاهتاأي واجب:  (( ْاجءة))  : وقوله
 . -عز وجل  -الوجود لذاته إال اهلل 

هو املوجود الذي ميتنع :  الواجب لذاته))  : رمحه اهللجلرجاين ا قال
فإن كان  ، بل من نفس ذاته ، عدمه امتناعًا ليس الوجود له من غريه

وإن كان لغريه مسي واجباً ، وجوب الوجود لذاته مسي واجبًا لذاته
 . (2)(( غريهل

وال حيتاج إىل  ، واجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته )):  وقال
 . (3)(( غريه أصالً 

عبارة ليس ))  : -كما قال اجلرجاين   -القدمي :  (( قد مة )) : وقوله
 . (4)(( قبله زماناً شيء

                                                        
 . 147انظر التعريفات ص( 1)
 . 01املرجع السابق ص( 2( )2)

 

 . 747املرجع السابق ص( 4)
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 . (1)(( أال يكون مسبوقاً بعدم:  القدمي املطلق))  : وقال
هو واجب الوجود بأمسائه وصفاته  -تعاىل  - أنه:  ْم  ُ الءيل

ومل يزل  ، األول الذي ليس قبله شيء هو هألن ؛ القدمية اليت ال أول هلا
 . فهو واجب الوجود لذاته ؛ بأمسائه وصفاته كذلك

                                                        
 . 041املرجع السابق ص( 1)
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 شرح الءيل ال اشر

الال   ن   ف  م الال  تي م الاليئ -11    ثالالم قالالدرةم 
 
 

 لالالالالالالالال ازح  ات اهلل قا الالالالالالالالي القضالالالالالالالالية   
العلم صفة توجب ملن قامت به التمييز بني  )) : (( ن م ))  : قوله 

 . (1)(( حقائق األشياء على وجه ال حيتمل النقيض
صفة تصح ممن قامت به فعل مجيع  )) : (( القدرة))  : وقوله

 . (2)(( املمكنات
والالزم ما ميتنع انفكاكه عن  ، مجع الزم:  (( ل ازح))  : قوله
 . (3)الشيء

الالزمة لذاته  -عز وجل  -زم صفات اهلل أن من لوا ْم  ُ الءيل
ومشيئته العامة  ، شيء وقدرته الشاملة لكل ، احمليط بكل شيء هُ مَ لْ عِ 

 . (4) قديراً  ، عليماً  ، مل يزل شائياً  -عز وجل  -فهو  ؛ لكل موجود

                                                        

 . 42شرح جواب ابن تيمية ص( 1)

 . 42رجع السابق صامل( 2)

 . 114التعريفات ص( 3)
 . 111انظر الدرة البهية ص( 4)
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 شرح الءيل ال ار  ن ر

 ناَّالالال ْإبدانيالالال  مالالالا شالالالا  مالالالن ميءد   -11
 
 

الالالالالالالالال   بَالالالالالالالالالا حي   ْج الالالالالالالالال اعي  ةٌ م   ة  رحمالالالالالالالالال فيالالالالالالالالال  
 : (بدع)يف مادة  رمحه اهللابن فارس قال :  (( ْإبدان  )) : قوله 

وصنعه ال عن  ، ابتداء الشيء:  أحدمها:  ء والدال والعني أصالنالبا)) 
 . االنقطاع والكالل:  واآلخر ، مثال

أبدعت الشيء قواًل أو فعاًل إذا ابتدأته ال عن مثال :  قوهلم:  فاألول
 . سابق

ابتدع فالن الرَّكيَّ إذا :  والعرب تقول ، سموات واألرضواهلل بديع ال
َما ُكنُت ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل  ، وفالن بدع يف هذا األمر ، استنبطه

 . (1:  األحقاف) ﴾ ِبْدعاً مِّْن الرُُّسلِ 
 . (1)(( أي ما كنت أول
وإبداعه ملبدعاته تابعة  -عز وجل  -أن أفعال اهلل  ْم  ُ الءيل

فلم  ؛ وتنزيل األمور منازهلا ،  هي وضع األشياء يف مواضعهاحلكمته اليت
 ، وأبدع املبدعات باحلق ، بل خلق املخلوقات ، ولن خيلق شيئًا عبثاً 

وكانت غاياهُتا  ، واشتملت على احلق ، فهي صدرت عن احلق ؛ وللحق
  . املقصودُة احلقَّ 

 ، واحلكمة ، إال وفيه متام العدل اً ال يقضي قضاء -عز وجل  -واهلل 
                                                        

 . 1/441معجم مقاييس اللغة ( 1)
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  . والرمحة
َنا ﴿ :  -تبارك وتعاىل  -قال اهلل  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
 . (111املؤمنون ) ﴾ ال تـُْرَجُعونَ 

نـَُهَما بَاِطالً َوَما َخَلْقَنا السََّماء َواألَ ﴿ :  -عز وجل  -وقال   ْرَض َوَما بـَيـْ
  . (47:  ص) ﴾

 ، غري ذلك من اآليات الدالة على عموم مشيئته لكل موجود إىل
 . (1)ومشول حكمته لألمر والنهي

                                                        

 . 111انظرالدرة البهية ص( 1)
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 [13 - 12]شرح الءيتين 

الالالال -12 ْإن ق  الالالالا ج   (1)بم الالالاليئة ت  ر  ْلسالالالال ا 
 
 
 
 

   المسالالالالالالالالالالالالالالالتقيمة  مالالالالالالالالالالالالالالن الم  الالالالالالالالالالالالالالالر  آ اَّ الالالالالالالالالالالالالالال 
 

ْحالالالالالالالده جن ال  الالالالالالالم   بالالالالالالق ال الالالالالالالق   -13  هلل 
 

 الالالالالالال   فالالالالالالي ال الالالالالالر  ة   ْاألمالالالالالالري  لالالالالالال  الخ الالالالالالقي  
 :-ول الراغبكما يق-واشتقاق اآلية  ، مجع آية:  (( آ اَّ ))  : قوله 

 . من أي افإهنا هي اليت تبني أي   ؛ إما من أيٍّ )) 
 الشيء والصحيح أهنا مشتقة من التأيِّي الذي هو التثبت واإلقامة على 

 . أي ارفق:  يَّ أتَ :  يقال ،
ُنوَن ِبُكلِّ رِيٍع أَتَـ ﴿ وقيل للبناء العايل آية  ، أوي إليه:  أو من قوهلم بـْ

 . (2)((( 145:  الشعراء) ﴾ آيًَة تـَْعَبُثونَ 
 ٍم آيةٌ من القرآن دالة على حك ولكل مجلةٍ  )):  رمحه اهللإىل أن قال 

 . أو فصوالً  ، سورًة كانت
وعلى اعتبار آيات  ، وقد يقال لكل كالم منه منفصل بفصل لفظي آيةٌ 

 . (3)(( السور اليت تُعدُّ هبا السورة
 ، املخلوقات مبشيئة اهللو  أنه إذا كانت األمور واملقادير ْم  ُ الءيل

  . فال يعين ذلك أننا ننكر آياتِه الشرعيَة املشتملَة على األمر والنهي
هو احَلَكم  -تعاىل  -ألنه  ؛ بل احلق أننا جنمع بني القدر والشرع

                                                        

 .ملشيئة : يف أ ( 1)

 . 25- 27املفردات ص( 2)

 .املرجع السابق ( 3)
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  . (10:  األعراف) ﴾ َأال َلُه اخْلَْلُق َواأَلْمرُ ﴿ وحده 
واألمر الشامل  ، اخللق الشامل لكل خملوق -وصفًا وفعاًل  -أي له 

فكما أنه ال خالق سواه فكذلك ال حاكم  ؛ جلميع األحكام الشرعية
  . سواه

فشرعه العظيم كذلك  -وكما أن خملوقاته مشتملة على احلكمة والرمحة 
ْن اللَِّه ُحْكماً َوَمْن َأْحَسُن مِ ﴿ إذ إنه كلَّه حكمٌة ورمحٌة  ؛ بل أعظم وأجل

 . (14:  املائدة) ﴾ ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 
ويكون  ، وباملراعاة الصحيحة لقدر اهلل وشرعه تتحقق العبودية احلقة هلل

 . (1)وكفى بذلك غبطة وسعادة ، القائم بذلك من الذين أنعم اهلل عليهم

                                                        

حفة املهدية الت ، و 441- 445و  415، والتدمرية ص 164- 161انظر الدرة البهية ص( 1)
، وتقريب  4/104، هـ1046،  4شرح الرسالة التدمرية ، للشيخ فاحل بن مهدي آل مهدي ، ط

 . 111التدمرية للشيخ حممد بن عثيمني ص
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 شرح الءيل الرابف ن ر

 في  قِّ حالالة   الم م ري   ي       الم   -14
 

 

الالالالالالر    ي   الالالالالاللالالالالالال  المي     ة  مالالالالالالن  يالالالالالالر ا تقالالالالالالاص ب   
 : (شرك)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس :  ((  ةب ر  ))  : قوله 

يدل على مقارنة وخالف :  الشني والراء والكاف أصالن أحدمها)) 
 . واآلخر على امتداد واستقامة ، انفراد

 وهو أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به ، الشِّركة:  فاألول
 . أحدمها

وأشركت  ، شاركت فالنًا يف الشيء أي إذا صرت شريكه:  ويقال
 . فالناً إذا جعلته شريكاً لك

 ﴾ َوَأْشرِْكُه يف أَْمرِي﴿ :  يف قصة موسى -جل ثناهه  -قال اهلل 
 . (1)(( ( 24:  طه)

له  -عز وجل  -أي أن اهلل  ، تقرير ملا مضىمزيد  الءيل ْفي   ا
فهو  ؛ وال يف محده ، ال شريك له يف ملكه ، حلمد كلهوله ا ، امللك كله

وعلى ما له من الصفات  ، له من األمساء احلسىن احملمود على ما
 ، ورمحته الواسعة ، وهو احملمود على فضله الشامل ، الكاملة العليا

                                                        

 . 2/461معجم مقاييس اللغة ( 1)
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  . (1)وحكمته ، وعلى عدله
ال مقررًا فق ؛ ألن املقام مهم جداً  ؛ ولقد قرر الشيخ هذا املقام وكرره

 :  (2) مكرراً للمعاين السابقة بعبارات خمتلفة

                                                        

، والتحفة  441- 445و  415، والتدمرية البن تيمية ص 164- 161انظر الدرة البهية ص( 1)
، وتقريب التدمرية للشيخ حممد بن عثيمني  4/104لرسالة التدمرية للشيخ فاحل بن مهدي املهدية يف شرح ا

 . 111ص
 . 164انظر الدرة البهية ص( 2)
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 . 

 شرح الءيل الخامس ن ر

 فمالالالالالالالالا شالالالالالالالالا  م م الالالالالالالالا اإللالالالالالالالال ي فإ الالالالالالالال  -15
 

 

  ْ  م م   الالالالالالالالالالالالالال ن ب ي الالالالالالالالالالالالالالة  مالالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالال ن 
رمحه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، هو املألوه املعبود (( اإلل ))  : قوله 

فهو إله مبعىن  ؛ اإلله احلق هو الذي يستحق أن يعبد))  : اهلل
 . (1)(( مألوه

هو القادر على االخرتاع كما  (( اإلله))  : ـوليس املراد ب))  : وقال
هي القدرة على حيث ظن أن اإلهلية  ؛ املتكلمني أئمةظنه من ظن من 

قر بأن اهلل هو القادر على االخرتاع فقد شهد أنه ال وأن من أ ، االخرتاع
 . (2)(( نوا يقرون هبذا وهم مشركونفإن املشركني كا ؛ إله إال هو

 . ما يف خفية ما يتوصل به إىل حالةٍ :  احليلة:  (( حي ة))  : قوله
وقد تستعمل فيما فيه  ، وأكثر استعماهلا فيما يف تعاطيه خبث

 . (3)حكمة
وعن الفرق بينها وبني املكر عند  ، هذا وقد مرَّ احلديث عن احليلة

 . شرح البيت الثاين من السؤال
وأنه ال  ، وما مل يشأه مل يكن ، أن ما شاء اهلل كان ْم  ُ الءيل

                                                        

 . 156التدمرية ص( 1)

 . 156- 151املرجع السابق ص( 2)
 . 102انظر املفردات ص( 3)
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  . -عز وجل -وال إضالل إال مبشيئته  ، وال هداية ، حركة وال سكون
والفطر اليت  ، ومجيع الكتب املنزلة ، وقد دل على ذلك إمجاع الرسل

  . (1)وأدلة العقل والبيان ، فطر اهلل عليها خلقه
  . ذلك كثرية جداً والنصوص الدالة على 

 . (65:  القصص) ﴾ َورَبَُّك خَيُْلُق َما َيَشاءُ َوخَيَْتارُ ﴿ :  -تعاىل -قال 
قال عنها  ، أبيات مجيلة تقرر هذا املعىن رمحه اهللإلمام الشافعي ول

 ، إهنا من شعره الذي ال خيتلف فيه )):  (االنتقاء)رب يف عبد الاإلمام ابن 
 . (2)(( وهو أصح شيء عنه

 . (3)(( وهذه األبيات من أثبت شيء يف اإلميان بالقدر))  : وقال
 :  واألبيات هي

ْإن لالالالالالالالالالالالالالالم جشالالالالالالالالالالالالالال     ْمالالالالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالئل   الالالالالالالالالالالالالالان 
 

 ْمالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالئلي إن لالالالالالالالالالالم َّ الالالالالالالالالال   لالالالالالالالالالالم   الالالالالالالالالالن   
 و قالالالالالالالالالالالالل  ال ءالالالالالالالالالالالالار ن الالالالالالالالالالالالُ مالالالالالالالالالالالالا ن مالالالالالالالالالالالالل   

 

ْالمي   الالالالالالالالالالْفالالالالالالالالالي ال  الالالالالالالالالم  يالالالالالالالالالر  ال تالالالالالالالالالُ   ن  س 
ْ الالالالالالالالالالالالالالالال ا والالالالالالالالالالالالالالالال لل     ن الالالالالالالالالالالالالالالالُ  ا م  الالالالالالالالالالالالالالالالل  

 

ْ ا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم َّي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن     ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا جن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 
 

                                                        

 . 14انظر شفاء العليل ص( 1)
لفقهاء ، تأليف اإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد الرب االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة ا( 2)

 .  54، ص القرطيب النمريي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان
 .  51املصدر السابق ص( 3)
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 ْمالالالالالالالالالالالالالالالالالال َم  الالالالالالالالالالالالالالالالالال يد فمالالالالالالالالالالالالالالالالالال َم شالالالالالالالالالالالالالالالالالالقيٌّ 

 
ْمالالالالالالالالالالالالالالال َم حسالالالالالالالالالالالالالالالالن     (1)ْمالالالالالالالالالالالالالالال َم قءالالالالالالالالالالالالالالالي  

أي بأمرك ال  (( كان))  أي أنت يا رب (( وما شئت))  : يقول 
ما ))  و ، أنا أيها العبد (( إن مل أشأ )) و ، ألن مشيئتك نافذة ؛ حمالة

ألنه ال يكون  ؛ (( مل يكن))  يا رب (( إن مل تشأ))  أنا (( شئتُ 
  . شيء إال مبشيئتك

أي حسب ما سبق من :  (( ت العباد على ما علمتخلق )) 
أي مبقتضى هذا :  (( ويف العلم جيري الفىت واملسن))  ، علمك األزيل

  . وال خيرج أحد عن ذلك ، العلم السابق جيري ويعمل الصغري والكبري
 حكمًة وعدالً  (( وهذا خذلت))  رمحًة وتفضالً  (( على ذا مننت )) 
 حبكمتك وعدلك (( وذا مل تعن))  ضلكمبنك وف (( وهذا أعنت)) 
ممن  (( يدومنهم سع))  ممن سبقت له الشقاوة (( فمنهم شقي)) 

عز  -فاهلل  (( ومنهم قبيح ومنهم حسن))  سبقت له احلسىن والسعادة
 . هو الذي يصورهم يف األرحام كيف يشاء -وجل 

                                                        

، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  55، وانظر االعتقاد للبيهقي ص 54االنتقاء ص( 1)
مجعه وعلق عليه حممد عفيف الزعيب ، دار املطبوعات احلديثة ، ديوان اإلمام الشافعي ، ، و  0/744
 . حممد عبد املنعم خفاجي . د ، حتقيق 124- 121، ص 1ط
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 [17 - 16]شرح الءيتين 

ْح مالالالالالال  -16  (1)ْقدرَّيالالالالال  م  قالالالالالة فيَالالالالالا 
 

 فالالالالالالالي    القضالالالالالالالية   فالالالالالالالم َّخصالالالالالالالية   م   يالالالالالالال ال   
 َالالالالالالالالالالا  ف   بالالالالالالالالالال ا جن ال الالالالالالالالالال ار     الالالالالالالالالالدي ر  جي  -17 

 

ْم الالالالالالالالالالالالالض الم الالالالالالالالالالالالاليئة     بقدرَّالالالالالالالالالالالالال   ا الالالالالالالالالالالالالل 
وهو الشيء املخلوق املسبوق  ، مجع حادث:  (( ال  ار  )) : قوله 

  . ويسمى حدوثاً زمانياً  ، بالعدم
  . ويسمى حدوثاً ذاتياً  ، وقد يعرب عن احلدوث باحلاجة إىل الغري

  . هو كون الشيء مفتقراً يف وجوده إىل الغري:  حلدوث الذايتوا
 . (2)هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً :  واحلدوث الزماين

 : (حمض)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس :  (( م ض))  : وقوله
 . والضاد كلمة تدل على خلوص الشيء ، واحلاء ، امليم)) 

 . (3)(( وعريب حمض ، الصاخل:  منه اللنب احملض
كاملة ال نقص فيها   -جل وعال  -أن قدرة الباري :  ْم  ُ الءيتين
فاملخلوقات مجيعها إمنا   ؛ وأن حكمه شامل لكل شيء ، بوجه من الوجوه

  . ومشيئته النافذة ، بقدرته الشاملة الكاملةكانت 
شاملة جيتمعان ومما حيسن التنبيه عليه ههنا أن املشيئة النافذة والقدرة ال

فما شاء اهلل   ؛ ويفرتقان فيما مل يكن وال هو كائن ، فيما كان وما سيكون
                                                        

 . وخلقه : يف أ  (1)
 . 56- 51انظر التعريفات ص( 2)
 . 1/244معجم مقاييس اللغة ( 3)
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لعدم  ؛ وما مل يشأ كونُه فإنه ال يكون ، كونه فهو كائن بقدرته ال حمالة
  . ال لعدم قدرته عليه ، مشيئته له

َتتَـُلوا َوَلِكنَّ ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل  اللََّه يـَْفَعُل َما َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقـْ
 . (412:  البقرة) ﴾ يُرِيدُ 

  . ال لعدم قدرته ، فعدم اقتتاهلم لعدم مشيئة اهلل
 ﴾ َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى﴿ : - تعاىل -ومثل ذلك قوله 

  . (21:  األنعام)
 . وغري ذلك كثري
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 [19 - 18] ينشرح الءيت

 قالالالالالالالالد جراره مالالالالالالالالا  الالالالالالالالا فالالالالالالالالي  الالالالالالالالقِّ ْمال ي  -18
 

 حالالالالالالالة  د  م   حمالالالالالالالدا    ت الالالالالالالي  الالالالالالالقف  لالالالالالالال  ال مالالالالالالالدي  
  الرت (1)فالإن لال  فالي الخ الق مالن   الم -19 

 
 ْمالالالالالالالالن ح الالالالالالالالم فالالالالالالالال ق ال قالالالالالالالال   ال  يمالالالالالالالالة   
 
 
 

هو الثناء على اجلميل من جهة التعظيم من  )):  (( ال مد )) : قوله
 . (2)(( نعمة وغريها

ميل هو الثناء باللسان على اجل:  املدح )) : (( مدحة )) : وقوله
 . (3)(( االختياري قصداً 
يف كل ما يريده  -تبارك وتعاىل  -إن لربنا :  رحم  اهلل ق   ال يخ 

 ، وثناء ، وثناءًا كاماًل يفوق كل محد ، محدًا مطلقاً  -شرعًا وكونًا 
 . ومدح

 ، يستحق احلمد -عز وجل -والبيت الثاين تعليل ملا مضى من كونه 
 ، خلق  يبني أن له رمحًة جتري على كل ما  فهو ؛ وتكرار ملا قرر ، واملدح

ر وله حكمة بالغة ال حتيط هبا العقول الراجحة  ، وتسري يف كل ما ُقدِّ
 . على وجه التفصيل

                                                        

 .أ : رمحته سرت ، واملثبت يف األعلى من : يف جمموع الفتاوى والدرة ( 1)

 . 12التعريفات ص( 2)
 . 147املرجع السابق ص( 3)
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 شرح الءيل ال  ر ن

 جمالالالال را    الالالالار ال قالالالالق فيَالالالالا إ ا رجى -21
 

ْ الالالالالالالالالالق نييءالالالالالالالالالالة     مالالالالالالالالالالن ال  الالالالالالالالالالم ال  يالالالالالالالالالالا 
 . متأخر عن خربها اسم إنَّ منصوب على أنه :  (( جم را  ))  : قوله 

العقل يف األصل مصدر عقلت البعري أعقله :  (( ال قق))  : وقوله
  . عقالً إذا منعته من الشرود حببل ُيشد يف ركبته

ومن أمجع تلك األقوال ما عرفه به  ، وأما يف االصطالح فقيل فيه أقوال
س به تدرك النف ، هو نور روحاين))  : حيث قال رمحه اهلل(1)يالفريوزباد

  . (2)(( والنظرية ، العلوم الضرورية
قوة غريزية يُتهيأ هبا إلدراك املعلومات ))  : رمحه اهللوقال الطويف 

  . والتصديقية ، التصويرية
  . علم من العلوم الضرورية:  وقيل

                                                        

هو أبو طاهر جمد الدين الفريوزبادي حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشريازي ( 1)
 .اللغوي 

ولد بكارزين قرب شرياز ، ويبدو أنه نسب إىل فريوز أباد ألهنا كانت تطلق على إقليم شرياز يف ذلك 
 .الوقت 

د وفاة ابن منظور بثمانية عشر عامًا ، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنني ؛ فقد بع 741ولد سنة 
 .ما كنت أنام حىت أحفظ مائة سطر : عرف بقوة احلافظة ، وتوقد الذهن ، وكان يقول 

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ، وحتبري : هـ وله مؤلفات عديدة ، منها 517تويف عام 
، ودراسات  5/11انظر األعالم . ل بالسني والشني ، والقاموس احمليط وهو أشهر كتبه املوشني فيما يقا

 . 71- 70أمني فاخر ص. د يف املعاجم العربية

 . 1226ص  احمليط القاموس(2)
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  . (1)(( جوهر شفاف تُدرك به املطالب العلمية:  وقيل
يزال ينمو إىل أن يكمل  مث ال ، ويبتدأ وجود العقل عند اجتنان الولد

  . عند البلوغ
 ألنه يعقل صاحبه عن التورط يف املهالك ؛ ْ مي ال قق بَ ا ام م

  . وحيجزه عما ال ينبغي ،
  . (2) الذي حيبس نفسه عن هواها ، هو اجلامع ألمره ْال اقق

عز  -إىل أن حكمة اهلل  رحم  اهللْفي   ا الءيل   ير ال يخ 
ملا اشتملت عليه من العجب  ، وتأخذ باأللباب ، تبهر العقول -وجل 

ُله ، فالعقول حتار يف إدراك ذلك ؛ العجاب فالشرع قد  ، ولكنها ال حِتيـْ
  . ولكنه ال يأيت مبُحاالهتا ، يأيت مبحارات العقول

فيجب على العبد أن يعتقد أن أفعال الرب وأوامره مشتملة على احلكم 
 وإن كان ال يعلمها على وجه التفصيل ، الباهرة العظيمة اليت حتري العقول

وال يلزم من أثبت تعليل  ، فعدم العلم بالشيء ليس دلياًل على عدمه ؛
بل عليه أن يعتقد  ، أفعال اهلل باحِلَكم واملصاحل أن يعلم علة كل فعل وأمر

أن هلل يف مجيع أفعاله وأوامره حكمًا جليلة سواء ظهرت لنا أو خفيت 
بل أعلمهم  ، مل يطلع خلقه على مجيع حكمه -وجل  عز -فاهلل  ؛ علينا

                                                        

 . 40شرح جواب ابن تيمية ص( 1)

 . 1226، والقاموس ص 5/47انظر لسان العرب ( 2)
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إذ ال حاجة  ؛ وما خفي عليهم أو على أكثرهم أعظم مما ظهر ، مبا شاء
  . هلم بذلك يف الغالب

وليس اطِّالع كثري من ))  : رحم  اهلل ق   شيخ اإل مح ابن َّيمية 
بل قد  ، على ِحكم اهلل يف كل شيء نافعًا هلم -بل أكثرهم-الناس 

  . يكون ضاراً 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم ﴿ :  -تعاىل-قال 
  . 141:  املائدة ﴾ َتُسؤُْكمْ 

مسألة  -وهناية حكمته  ، مسألة غايات أفعال اهلل -وهذه املسألة 
 . (1)(( لعلها أجل املسائل اإلهلية ، عظيمة

ولو ذهبنا نذكر ما يطَّلع عليه أمثالُنا ))  : رحم  اهلل  ق   ابن القيم
من حكمة اهلل يف خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آالف موضع مع 

وتالشي علوم  ، وتالشيها ، ونقص عقولنا ومعارفنا ، قصور أذهاننا
وهذا  ، اخلالئق مجيعهم يف علم اهلل كتالشي ضوء السراج يف عني الشمس

 . (2)(( فوق ذلك تقريب وإال فاألمر

                                                        

 . 2/21منهاج السنة ( 1)
 . 011يل صشفاء العل( 2)
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 [42 - 41]شرح األبيات من 

 ف الالالالالالالالالالالالالاليمني جن اهلل نالالالالالالالالالالالالالالالزف بقالالالالالالالالالالالالالالالدرة   -21
 

ْإبالالالالالالالالالالالالالراح  ل  الالالالالالالالالالالالالم الم الالالالالالالالالالالالاليئة     ْو الالالالالالالالالالالالالق  
 ف ثءالالالالالالالالالالالالالل  الالالالالالالالالالالالال ا   فالالالالالالالالالالالالال  إللَ الالالالالالالالالالالالالا -22 

 

 ْ ثءالالالالالالل مالالالالالالا فالالالالالالي  اك مالالالالالالن  الالالالالالق ح مالالالالالالة   
 ْ الالالالال ا مقالالالالالاح طالمالالالالالا نيالالالالالز األيلالالالالالُ -23 

 
ْا راج الالالالالالالالالالالالالالين ب يالالالالالالالالالالالالالالرة   (1)  الالالالالالالالالالالالال ه   ْ الالالالالالالالالالالالالالر

العني والزاء ))  : (عز)يف مادة  رمحه اهللفارس  قال ابن:  (( نزف ))  : قوله 
وما ضاهامها من غلبة  ، وقوة ، أصل صحيح واحد يدل على شدة

 . (2)(( وقهر
:  أبرمت األمر:  تقول ، اإلبرام هو اإلحكام:  (( ْإبراح))  : قوله

 . (3)أحكمته
بني و  ، هذه املعاين هبذه العبارات رحم  اهلل رر ال يخ يات    ه األبْفي 

 ، واألمر ، واخللق ، له القدرة - عز وجل -أننا نؤمن أن اهلل  - كما سلف  -
  . وأن له املشيئَة النافذَة املقرونَة باحلكمة البالغة ، واإلحكام

وأن الذين نفوه مل يرجعوا إال  ، أن هذا املقام مقام عظيم رمحه اهللوأوضح 
  . (4)وِصْفر الَعْيَبةِ  ، باخليبة

وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خالف ذلك ))  : رمحه اهلليم قال ابن الق
وما يف خملوقاته من  ، وعنايته خبلقه أُت عناية ، وهذا الوجود شاهد حبكمته

والعواقب احلميدة أعظم من أن  ، واملنافع والغايات املطلوبة ، احلكم واملصاحل

                                                        

 .بغوه : يف أ ( 1)

 . 0/25معجم مقاييس اللغة ( 2)

 . 1/421انظر معجم مقاييس اللغة ( 3)

 . 0/151انظر معجم مقاييس اللغة . هي ما يوضع فيها الثياب وغريها : العيبة ( 4)
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 . (1)(( !؟ أو حيصره عقل ، حييط به وصف

                                                        

 . 015شفاء العليل ص (1)
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 [29 - 24]شرح األبيات من 

 َّ قيالالالالالالالالقي مالالالالالالالالا فيالالالالالالالال  بتءيالالالالالالالالين  الالالالالالالال ره -24
 

 َّ ر الالالالالر حالالالالالقِّ ال الالالالالق فالالالالالي    ال قيقالالالالالة 
 

 الال  المط الال  األقصالالُ ل الال يرفار -25
 ب الالره(1)

 
الالالالالالٌر فالالالالالالي  ظالالالالالالم  الالالالالال   القصالالالالالاليدة     ْ ا نس 
ل اجتالالالالالالالالال  َّءيالالالالالالالالالين  ن الالالالالالالالالم  مي قفالالالالالالالالالق   -26 

(2) 
 

 ألْصالالالالالالالالالالالالا  م م الالالالالالالالالالالالا اإللالالالالالالالالالالالال   ال ر مالالالالالالالالالالالالة   
ْجح الالالالالالاح ر  الالالالالال  -27   ْج الالالالالالمائ  ال سالالالالالال ُ 

 
 الخ يقالالالالالالالالة (3) الالالالالالالالق  الالالالالالالال    ْجف الالالالالالالالال  فالالالالالالالالي 
 قد بالان ظالا را   -ب مد اهلل  -ْ  ا  -28 

 
   مالالالالالالالالالالالالالالة   ل خ الالالالالالالالالالالالالالق جفضالالالالالالالالالالالالالالقي ْإلَاميالالالالالالالالالالالالالال 

َف  -29  ْويالالالال   تابيالالالال   (4)ْقالالالالد قيالالالالق فالالالالي  الالالال ا 
 

 (6)شالالالالالالالالال اٌ  ل   الالالالالالالالال س المر ضالالالالالالالالالة  (5)بيالالالالالالالالالانٌ  
الغني ))  : (غور)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس  ((   ره))  : قوله 

 واحنطاط ، خفوض يف الشيء : دمهاوالواو والراء أصالن صحيحان أح
 . وتطامن

 . قدام على أخذ مال قهراً أو حرباً إ:  واآلخر
وغارت  ، غار املاء غوراً :  ويقال ، غوره:  فاألول قوهلم ِلَقْعر الشيء

 . (7)(( ... عينه غؤوراً 
                                                        

 . لروَّاد حبره ، والورَّاد أوىل : يف الدرة البهية  (1)
 .حلاجته إىل بيان حمقق : وع الفتاوى يف جمم( 2)
 .هذا : يف أ ( 3)

 .وُخصَّ : يف أ ( 4)

 .بيان : بان بدل : يف الدرة البهية ( 5)

 .السقيمة : يف أ ( 6)

 . 0/041معجم مقاييس اللغة ( 7)
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 ، أي ختليصه من شوائب الباطل:  ((.. َّ ر ر حق ال ق))  : وقوله
 (1). وبيان الصواب فيه

يف  رمحه اهللقال ابن فارس :  (( ال قيقة .. حق ال ق))  : وقوله
وهو يدل على إحكام  ، احلاء والقاف أصل واحد))  : (حق)مادة 
مث يرجع كل فرع إليه جبودة  ، فاحلق نقيض الباطل ؛ وصحته ، الشيء

 . االستخراج وحسن التلفيق
 . (2)(( وجب:  َحقَّ الشيء:  ويقال
أي كنت على يقني :  حَقَقْقت األمر وأحققته:  لويقا))  : وقال

 . (3)(( منه
 : (عسر)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس :  (( نسر))  : قوله

 ؛ العني والسني والراء أصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة)) 
 . (4)(( فالعسر ضد اليسر

 . (5)واإللقاء يف الرُّوع ، هو التلقني:  (( اإللَاح))  : قوله
وهو  -أن حتقيق هذا املقام  في   ه األبيات رحم  اهلل ءين ال يخ 

                                                        

 . 0/150انظر لسان العرب ( 1)

 . 4/11معجم مقاييس اللغة ( 2)

 . 4/11املرجع السابق ( 3)
 . 0/211السابق املرجع ( 4)

 . 14/111لسان العرب ( 5)
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إمنا يكون بإيضاح هذه  -اإلميان خبلق اهلل وشرعه ومتام احلكمة يف ذلك 
 . والغوص يف قعرها ، وحترير القول فيها ، سألة وكشفهاامل

وسعى  ، أن هذا املقام هو الغاية اليت مشر هلا املشمرون -أيضاً -ويبني 
وأن تفصيل ذلك ال ميكن  ، ورواد احلقيقة ، راكها ُورَّاد الشريعةإلد

 ، ألنه حيتاج إىل تفصيل ؛ واإلتيان عليه يف هذه األبيات ، اإلحاطة به
  . ومزيد إيضاح

 ، أن هذه املسائل العظيمة مستمدة من أمساء اهلل رمحه اهللويبني 
  . والتدبر لكتابه ، ومعرفة دينه ، وأفعاله ، وأوصافه

وعلم  ، وآمن مبا هلل من الصفات العليا ، فمن تفقه يف األمساء احلسىن
وتدبر كتاب  ، وأن احلق غايتها ومقصودها ، أن أفعاله مشتملة على احلق

 -تعاىل-جزم جزمًا ال تردد فيه أن اهلل  -اهلل الذي فيه اهلدى والشفاء 
  . محة واسعةور  ، وحكمة شاملة ، ودبرها مبشيئة نافذة ، خلق املخلوقات

واستمداد  ، وال سبيل إىل حتقيق هذه املقامات العالية إال بتوفيق اهلل
واالستنارة هبداية   وكالم رسوله ، واإلقبال على كالمه ، املعونة منه

  . األئمة املهتدين
 يعدُّ من أجلِّ النعم -وتيسريه للعباد  ، وال ريب أن معرفة ذلك وإدراكه

  . وأشرف املواهب ،
وشفاء  ، ذا ما جاء به القرآن الكرمي الذي اشتمل على اهلدى والنوروه
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  . والشبهات والشهوات ، ما يف الصدور من أمراض الشكوك
- تعاىل – ومجاع ذلك أن كمال الرب))  : رمحه اهللقال ابن القيم 

وحقائق  ، وجمده ، ومحده ، وإحسانه ، وعدله ورمحته ، وحكمته ، وجالله
 ، ةوال لغاية مطلوب ، متنع كون أفعاله صادرًة منه ال حلكمةأمسائه احلسىن 

وإمنا نبهنا على بعض  ، وتشهد ببطالنه ، ومجيُع أمسائه احلسىن تنفي ذلك
وإال فاألدلة اليت تضمَّنها إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما  ، طرق القرآن

 . (1)(( ذكرنا وباهلل التوفيق

                                                        

 . 015شفاء العليل ص( 1)
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 [31 - 31]شرح الءيتين 

 اليا   مثق  يا   م الن   "م  قد شا ؟ل  »: فق ل  -31
 م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  

 

 ف   الالالالالالالالالالم  قالالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالالان فالالالالالالالالالالي األزليالالالالالالالالالالة  :   قالالالالالالالالالال   
 

الالالالالالالالالالالالالال ي  -31  َ  ْ اك  الالالالالالالالالالالالالاليا   ءطالالالالالالالالالالالالالالق ال قالالالالالالالالالالالالالالقي ْ ج 
 

الالالالالالالالالال  قالالالالالالالالالالد جالالالالالالالالالالا  فالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالق شالالالالالالالالالالرنة     َّ ر مي
 

أو هو  ، األزل هو الِقدم الذي ال بداية له:  (( األزلية )):  قوله
  . املاضي استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية يف جانب

أو هو  ، واألبُد هو املستقبل الذي ال هناية له ، ويقابل األزَل األبدُ 
  . (1)استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية يف جانب املستقبل

وهو  ، الشرعة حيتمل أهنا مأخوذة من الشارع:  (( شرنة))  : قوله
  . لسلوك الناس له كسلوك الطريق ؛ الطريق

أي الشرع  -لورود الناس عليه  ؛ مأخوذة من مشرعة املاء وحيتمل أهنا
  ، وخالصهم به من هالك اآلخرة -أي املشرعة  -كورودهم عليها   -

  . (2)كخالصهم بورود املشرعة من هالك الدنيا بالعطش
خطأ هذا املعرتض وضالله  رمحه اهللويف هذين البيتني يبني الشيخ 

  . (( ل م  قد شا  )) : بقوله
ووقوع العصيان من  ، كيف شاء اهلل كفر الكافرين:  املعرتض فقول
 ؛ كلها حمظورة ممنوعة - وحنو ذلك من األسئلة املشاهبة لذلك ، العاصني

                                                        

 . 16انظر التعريفات ص( 1)

 . 40انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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وال يلزم أن يبدي  ، هو احلاكم وليس احملكوم عليه -عز وجل  -ألن اهلل 
 -عز وجل  -ذلك أنه  ؛ لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته وأفعاله

  . وهو أنه حكيم يف خلقه وشرعه ، د أخرب عباده باألمر العامق
كاٍف شاٍف ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو   -حبد ذاته  -وهذا 

  . شهيد
-ع على وجه التفصيل فعلمها عنده وأسرار التشري ، وأما دقائق اخللق

كما ال   ، وال يلزم أن يُْطلع عباده إال على ما شاء من ذلك -عز وجل
  . زم أن يطلع مجيع عباده على ذلكيل

:  مثل سؤال من يقول (( مل شاء )) : وسؤال هذا املعرتض الذي يقول
 !؟ ملاذا قدر اهلل كذا وكذا يف األزل حني كتب مقادير اخلالئق

إذ هو  ؛ وحترمه مجيع الشرائع السماوية ، ومثل هذا السؤال يبطله العقل
ظيم الذي ال ُيسأل عما يفعل وهم اعرتاض من العبد احلقري على الرب الع

  . ُيسألون
وَعْدُل القوِل يف القدر أن تعلم أن  )) : رمحه اهللقال اإلمام ابن قتيبة 

ر ؟ كيف خلق:  ال جيوز ؛ اهلل عدلٌ  وكيف  ؟ وكيف أعطى ؟ وكيف قدَّ
وال يكون يف ملكوته من السموات  ، وأنه ال خيرج من قدرته شيء ؟ منع

فإن  ، وال حق ألحد قبله ، وأنه ال دين ألحد عليه ، دواألرض إال ما أرا
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 . (1)(( وإن منع فبعدل ، أعطى فبفضل
وهي ترد كثريًا يف  ، ْباليم ة فإن   ه المس لة مس لة نظيمة

وذلك  ، نًا أسئلة يف شأهنااض األلسنة أحيورمبا ظهر على بع ، األذهان
ألة اهلداية فتجد اخلوض يف مس ؛ قدرناتج عن خلل يف فهم باب ال

 :  -على سبيل املثال  -فيقال  ، واإلضالل
وملاذا حياِسْبه  ؟ ومل مل يشأ منه الطاعة ، مل شاء اهلل من اإلنسان املعصية

 ؟ وأضل فالناً  ، اهلل فالناً  ىوملاذا هد ، على ما يشاهه منه
 . إىل غري ذلك من األسئلة

 :  يقال وملزيد من اإليضاح فإنه ، رَّ م واجلواب عن ذلك قدْ 
ْاإل م  واإلنسان سبب  ، والطاعة واملعصية مبشيئة اهلل إن الَدا ة 

 فذلك من األصول القطعية عند أهل السنةِ  ؛ ومسؤول عنها ، يف وقوعها
والقاعدُة اليت يتفق عليها العقالء أن القطعيات ال تتناقض يف نفسها  ،

عند هذه فحسبنا أن نقف  ؛ لقصور إدراكنا ؛ وإن بدت لنا متناقضة
 ؛ وال نرد منها شيئًا ولو مل حنط هبا علماً  ، ونؤمن هبا مجيعاً  ، القطعيات

 ، فالقدر قدرة اهلل ؛ ألن مسألة القضاء والقدر هلا تعلق بصفات اهلل
وقدرة اهلل كعلمه وحكمته وإرادته وسائر صفاته من جهة كوهنا معلومة 

طة بصفات اهلل فكذلك فكما أننا نعجز عن اإلحا ؛ املعىن جمهولة الكيفية
                                                        

 . 21االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة البن قتيبة ص( 1)
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 ، ومن أسراره أن أضل اهلل وهدى ، نعجز عن اإلحاطة بسر القدر اإلهلي
 ، حلكمة يعلمها وال نعلمها ؛ وغري ذلك ، وأمات وأحيا ، وأسعد وأشقى

 . وهو العليم احلكيم
ألن ذلك  ؛ وال يضري املرء يف إميانه عجزه عن معىن اإلحاطة بسر القدر

 . لف اهلل نفساً إال وسعهاوال يك ، ليس مبستطاع
ويتصرف على غري  ، ولكن الذي يضريه أن يبين على عجزه أحكاماً 

 . ويضرب النصوص بعضها ببعض ، ويرد بعض األصول القطعية ، هدى
 ومما ال نزاع فيه بني العقالء أن للمالك أن يتصرف يف ملكه كيف يشاء

وليس  ،مة يف تصرفاتهوال يلزم ليكون تصرفه سليمًا أن يُدرك غريُه احلك ،
 . ألحد حق االعرتاض عليه يف تصرفه إذا مل يعلم السر يف أفعاله

أو  ، أو فن من الفنون ، وال نزاع بينهم أن البارع يف علم من العلوم
صنعة من الصنائع أنه قد يعمل أعمااًل ال تدركها عقول الذين مل يقفوا 

ما هي احلال يف عامل ك  ، أو الصنعة ، أو الفن ، على أسرار ذلك العلم
 . وحنو ذلك ، واهلندسة ، الطب

أو  ، أو الفن ، وال يعين عدُم إدراكهم لذلك القدَح يف ذلك العلم
 . الصنعة

فكيف بأحكم  ، هذا بالنسبة للبشر القاصرين يف علمهم وحكمتهم
 !؟ ومبن وسع كل شيء رمحة وعلماً  ، احلاكمني
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لقدر مما استأثر اهلل بعلمه كان فإن حاولنا كشف ما طُوي عنا من أسرار ا

ومن حاول إدراك غري املستطاع فنتيجة حماولته أن  ، ذلك تكلفًا بال نتيجة
 :  (1)يكون

   الالالالالالالالالالالالالاط   صالالالالالالالالالالالالالالخرة    مالالالالالالالالالالالالالالا  لي   َالالالالالالالالالالالالالالا
 

ْجْ الالالالالالالُ قر  الالالالالالال  ال نالالالالالالالقي   ف الالالالالالالم  ضالالالالالالالر ا 
(2) 

 . هذا وسيأيت مزيد إيضاح هلذه املسألة وما شاكلها 

                                                        

 ، اجلامعة اإلسالمية هـ1040،  2حممد أمان اجلامي ، ط .العقل والنقل عند ابن رشد ، دانظر  (1)
 . 17- 16ص

حممد حممد حسني ، الناشر مكتبة اآلداب .ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس ، شرح وتعليق د  (2)
 . 61، ص باجلماميز
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ْالثمثين  شرح الءيل الثا ي 

 في ال  ن َّخصيٌة  ثيالٌر  الد   مالنْ  -32
 

 لالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالال عي نقالالالالالالالالالالالالالالالالق  ج الالالالالالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالالالالالالإرارة   
ن ما يف الكون من التخصيصات أ يف هذا البيت رمحه اهلل يبني الشيخ 

وأن ذلك كائن  ، املتنوعة من كل وجه داللٌة واضحة على نفوذ مشيئة اهلل
  . -عز وجل  -بإرادته 

واحلسن  ، ومن تلك التخصيصات ما يُرى من احِلكم واالنتظام
  . واإلبداع العجيب ، واخللق الغريب ، وااللتئام

وبعضها كبريًا وبعضها  ، ومن ذلك َجْعل بعضها عاليًا وبعضها سافالً 
 ، وبعضها على صفة ، وبعضها منفصالً  ، وبعضها متصاًل بغريه ، صغرياً 

ٍة َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابَّ ﴿ :  -تعاىل  -وبعضها على صفة أخرى مثل قوله 
ُهْم  ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى رِْجَلنْيِ َوِمنـْ ُهْم َمْن مَيِْشي َعَلى َبطِْنِه َوِمنـْ ِمْن َماٍء َفِمنـْ

  . (01:  النور) ﴾ َمْن مَيِْشي َعَلى أَْربٍَع خَيُْلُق اللَُّه َما َيَشاءُ 
فكل  ؛ واملنافع الغزيرة ، ومن ذلك ما يف الكون من اخلريات الكثرية

  . ومشيئة نافذة ، أهنا صادرة عن إرادة تامةذلك ينطق ب
 . (1)وهذا أمر يدركه من عنده أدَّن ُمْسكٍة من عقل

 . وسيأيت مزيد إيضاح هلذا البيت يف شرح البيت اآليت

                                                        

 . 167- 166انظرالدرة البهية ص( 1)
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ْالثمثين  شرح الءيل الثالث 

ْاحالالالالدْإصالالالالداري  -33 ْاحالالالالد ب الالالالد   ه نالالالالن 
 

 بالالالالالالالالالالالتي  ز رميالالالالالالالالالالةي حيالالالالالالالالالالرة   القالالالالالالالالالال  ي  (1)جْ 
يشري بذلك إىل قول القدرية القائلني :  (( .. لتي  زالق   با))  : قوله 

وإمنا  ، اهلل على ما خلقه فينا لكان جائزاً  لو عذبنا:  وهو قوهلم ، بالتجويز
 . يعذبنا على ما َنلقه حنن

 ، وأهل طاعته ، وأنبيائه ، جيوز على اهلل تعذيب مالئكته:  وكقوهلم
 .  النعيم املقيموجعلهم فوق أوليائه يف ، وإكرام إبليس وجنوده

وذلك  ؛ وال ريب أن هذا قول باطل صادر عن نفي احلكمة والتعليل
أَفـََنْجَعُل ﴿ :-تبارك وتعاىل -قال ، تأىب ذلك -عز وجل-أن حكمة اهلل 

 . (القلم) ﴾ (26)َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ  (21)اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنيَ 
ألن الكالم على األول  ؛ لى األولوقد قدَّمُت شرح الشطر الثاين ع

 . سيطول
ْاحد )):  قولهو  ْاحد ب د  مقولة  هذه املقولة:  (( ... ْإصداره نن 

ومن يوافقهم من  ، يطلقها الفالسفة تعسفية دقيقة متكلفة ذهنية ال عينية
وأن اهلل  ، العشرة  املتفلسفة املنتسبني إىل اإلسالم ممن يقولون بالعقول 

إال واحد وهو العقل األول على ما  -عندهم  -نه واحد ال يصدر ع
 . سيأيت بيانه

                                                        

 .أرى : يف و ( 1)
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وارتباطه بفعل  ، كما أهنا ترد يف كتب العقائد خصوصًا يف باب القدر
وأنه ما  ، حيث يبني العلماء أن األسباب ال تستقل بالتأثري ؛ األسباب

وال بد له من  ، من سبب إال وهو مفتقر إىل سبب آخر يف حصول مسببه
فليس يف الوجود شيء  ؛ مينع مقتضاه وأثره إذا مل يدفعه اهلل عنهمانع 

 . واحد يستقل بفعل شيء إال اهلل وحده
ُرونَ ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل   َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

 . (01:  الذاريات) ﴾
 . أي فتعلمون أن خالق األزواج واحد

 ، لوق فليس هناك خملوق يصدر عنه شيء استقالالً وأما بالنسبة للمخ
وال بد  ، بل ال بد له من سبب أو أسباب أخرى تعينه يف حصول مسببه

 . (1) -كما مر -له من زوال املوانع اليت متنع تأثريه 
 : مقررًا مقولة الفالسفة اآلنفة الذكر رمحه اهللقال الشهرستاين 

 . عن الواحد إال واحد يف أنه ال يصدر:  املسألة السادسة)) 
ألن مجيع احلركات إذا   ، ل الفعالدر األول هو العقالصا:  (2)قال

حبسب  ولكل متحرك حمرٌك فيجب أن يكون عدد احملركات ، كانت كثرية
                                                        

 . 411انظر التدمرية ص( 1)

 .السفة ابن سينا ، أو مجهور الف: يقصد بالقائل ( 2)
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على احملركات واملتحركات تنسب إليه ال فلو كانت  ؛ عدد املتحركات
بالنسبة إىل حمرك  ذاته لتكثَّرت جهاتُ  بل مجلة واحدة ، ترتيب أول وثان

 . هفتكثر ذاتُ  ؛ ومتحرك متحرك ، حمرك
فلن يصدر عن الواحد  ؛ وقد أقمنا الربهان على أنه واحد من كل وجه

 . واحد وهو العقل الفعال من كل وجه إال
 وباعتبار علته وجوب الوجود ، وله يف ذاته وباعتبار ذاته إمكان الوجود

مث يزيد التكثُّر يف  ، عنه شيئان فيصدر ؛ فتكثر ذاته ال من جهة علته ؛
 . (1)(( والكل ينسب إليه ، فتكثر املسببات ، األسباب

 . كما سيأيت بيان ذلك  ، وال ريب أن هذه املقولة باطلة
إنه ال :  وهلذا من قال )):  رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 جاهالً  كان  -ألن الواحد ال يصدر عنه إال واحد  ؛ يصدر عنه إال واحد
فإنه ليس يف الوجود واحد صدر عنه وحده شيء ال واحد وال اثنان إال  ؛

 اهلل الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون
فالنار اليت جعل اهلل فيها حرارة ال حيصل اإلحراق إال هبا ومبحلٍّ يقبل  ؛

 . وحنومها مل حترقهما (1)اقوتوالي (2)فإذا وقعت على السََّمْندل ؛ االحرتاق
                                                        

 . 4/140امللل والنحل للشهرستاين ( 1)
 .إنه دابة دون الثعلب يكثر يف اهلند ، ويتلذذ بالنار ، ومكثه فيها : يقال : السمندل ( 2)
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ال والشمس اليت يكون عنها الشعاع  ، وقد يطلى اجلسم مبا مينع إحراقه
 وإذا حصل حاجز من سحاب ، بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه

 . (2)(( أو سقف مل حيصل الشعاع حتته ،
فإن  ؛ وكذا لفظ التأثري فيه إمجال))  : موضع آخراهلل يف رمحه وقال 

والشرط مع  ، والعلة مع املعلول ، قدرة مع مقدورها كالسبب مع املسببال
 . املشروط

فتلك  -الشرعية املصححة للفعل املتقدمة عليه  القدرةُ  فإن أريد بالقدرةِ 
  وإن أريد بالقدرة القدرةُ  ، شرط للفعل

ُ
للفعل املستلزمة له فتلك  ةُ نَ ارِ قَ امل

 . وسبب تام ، علة للفعل
وسبب تام  ، يف املخلوقات شيء هو وحده علة تامة ومعلوم أنه ليس

بل ليس هذا إال  ، للحوادث مبعىن أن وجوده مستلزم لوجود احلوادث
 . وما مل يشأ مل يكن ، فما شاء اهلل كان ؛ خاصة -تعاىل  -مشيئة اهلل 

                                                        
حياة احليوان انظر . وزعم آخرون أنه طائر ببالد اهلند يـَُفرِّخ يف النار ، ويدخلها ، وال حيرتق ريشه 

احليوان أليب ، و  170- 1/172،  م1161 - هـ1251،  0، طالكربى حملمد بن موسى الدمريي 
 م1155 - هـ1045عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، حتقيق عبد السالم هارون ، دار اجليل ، بريوت ، 

 . 6/020، و  1/241و  4/111، 
ان املكتبة األموية ، عم( عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات)قال القزويين يف كتابه : الياقوت (1)

حجر صلب شديد اليبس رزين شفاف صاٍف خمتلف األلوان ، ذكروا : ))  414ص( ب ت) ، األردن
 (( .أنه ال تذوبه النار ؛ لقلة دهنيته ، وال يفتت ؛ لغلظ رطوبته ، بل يزداد لونه حسناً 

 . 414- 411التدمرية ص( 2)
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 ، والشمس يف اإلشراق ، وأما األسباب املخلوقة كالنار يف اإلحراق
فجميع هذه األمور  -وحنو ذلك  ، إلشباع واإلرواءام والشراب يف الطعوا

بل ال بد من أن ينضم إليه سبب  ، سبب ال يكون احلادث به وحده
 . آخر

فكل سبب فهو موقوف على  ؛ ومع هذا فلها موانع متنعها من األثر
وليس يف املخلوقات واحد يصدر عنه  ، وانتفاء املوانع ، وجود الشروط

 . وحده شيء
الواحد ال يصدر عنه إال :  الذي قالوا املتفلسفة لك خطأ وهذا مما يبني

فإن  ؛ وحنو ذلك ، واملربد ، واعتربوا ذلك باآلثار الطبيعية كاملسخن ، واحد
 ، كالنار  ، فاعل:  أحدمها:  فإن التسخني ال يكون إال بشيئني ؛ هذا غلط

ر إذا وقعت وإال فالنا ، كاجلسم القابل للسخونة واالحرتاق  ، قابل:  والثاين
 . على السمندل والياقوت مل حترقه

وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط باجلسم املقابل للشمس الذي 
 . وغري ذلك ، والسقوف ، وله موانع من السحاب ، ينعكس عليه الشعاع

وقد بسط  ، روه يف أنفسهم ال وجود له يف اخلارجفهذا الواحد الذي قدَّ 
 . هذا يف غري هذا املوضع

 كالوجود اجملرد من الصفات  ، لواحد العقلي الذي يثبته الفالسفةفإن ا
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 ، اليت يدعون تركب األنواع منها (1)وكالكليات ، وكالعقول اجملردة ،
بل  ، وأمثال ذلك ال وجود هلا يف اخلارج ، العقليني (3)والصورة (2)وكاملادة

د من وهي أشد بعدًا عن الوجو  ، إمنا توجد يف األذهان ال يف األعيان
فإن هذا الواحد ال  ؛ ن أهل الكالممالذي يثبته من يثبته  (4)اجلوهر الفرد

                                                        

انظر . وع الشركة فيه وهو الذي ال مينع نفُس تصور معناه يف وق: مجع كلي : الكليات ( 1)
 . 701، والكليات ص 156التعريفات ص

- 200، والكليات للكفوي ص 71انظر التعريفات للجرجاين ص. أصل الشيء : املادة ( 2)
207 . 
انظر التعريفات ((صورة الشيء ما به حيصل الشيء بالفعل : )) قال اجلرجاين رمحه اهلل : الصورة ( 3)

 .  101ص
انظر ((اجلوهر املمتد يف األبعاد كلها ، املدرك يف بادي النظر باحلس : اجلسمية الصورة : )) وقال  

 . 101التعريفات ص
انظر ((جوهر بسيط ال يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه : الصورة النوعية : )) وقال 

 . 101التعريفات ص
انظر الكليات ((الصفة الشكل ، وتستعمل مبعىن النوع و : الصُّورة بالضم : )) وقال الكفوي 

 . 111ص
 . 111انظر الكليات ص ((ما تنتقش به األعيان ، ومتيزها عن غريها : الصورة : )) وقال 

 .وضع الشيء بعد تركيبه ، أي هيئته ، وشكله ، وتناسب بعض أجزائه : والصورة 
 .مرتادفة  هو الذات هو والذات واملاهية واحلقيقة كلها ألفاظ: اجلوهر : اجلوهر الفرد ( 4)

 : واجلوهر الفرد قيل فيه 
 .إنه هو القائم بالنفس الذي يكون متحيزاً ال قابالً للقسمة  - 
 . ء الصغري الذي ال ميكن تقسيمه هو اجلز : وقيل  - 

 . - أي ال ينحل - اجلزء الذي ال يتجزأ: ويقال له  -  
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 . كما قد بسط يف موضعه وكذلك اجلوهر ، حقيقة له يف اخلارج
أو سبب  ، واملقصود هنا أن التأثري إذا فسر بوجود شرط احلادث

وكل ذلك  -وانتفاء املوانع  ، يتوقف حدوث احلادث به على سبب آخر
وتأثري قدرة العبد يف مقدورها ثابت هبذا  ، فهذا حق -هلل تعاىل خبلق ا

 . االعتبار
وال  ، وإن فسر التأثري بأن املؤثر مستقل باألثر من غري مشارك معاون

بل اهلل وحده خالق كل  ، معاوق مانع فليس شيء من املخلوقات مؤثراً 
يشأ مل يكن  وما مل ، فما شاء اهلل كان ؛ وال ند له ، ال شريك له ، شيء

 ممُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمن ُه لِلنَّاِس ِمن رَّمْحٍَة َفالَما يـَْفَتِح اللَّ ﴿ 
 . (4:  فاطر) ﴾ بـَْعِدهِ 

َذرٍَّة يف  ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِن اللَِّه اَل مَيِْلُكوَن ِمثـَْقالَ ﴿ 
                                                        

كما مر عند احلديث   - يف الفرض العقلي واجلواهر املفردة هي اليت ال تقبل انقسامًا ال يف اخلارج وال
 . - عن اجلسم

واجلوهر خالف العرض ؛ اجلوهر ما كان قائمًا بنفسه كاجلسم مثاًل ، والعرض ما كان قائمًا بغريه كاللون  
 .كبياض الثلج ، وسواد القار ؛ فهي قائمة بغريها ال بنفسها 

 .الصورة ما كان مركباً من املادة و : اجلسم : وهلذا يقول بعضهم 
أصل الشيء أو اهليوىل ، والصورة وضع الشيء بعد تركيبه أي هيئته وشكله ، وتناسب بعض : واملادة 

 .أجزائه مع بعض 
 .عرض : جوهر ، والصورة : فاملادة أو اهليوىل ههنا 

 انظر. هذه نبذة موجزة ليس الغرض منها التفصيل بقدر ما هو إعطاء صورة جمملة هلذه املصطلحات 
 . 207- 200والكليات ص 71ريفات صالتع
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ِض َوَما هَلُْم ِفيِهَما ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـُْهم مِّن رْ َوال يف األَ  السموات
-44:  سبأ) ﴾ ِلَمْن أَِذَن َلهُ  َفُع الشََّفاَعُة ِعنَدُه ِإالَّ َواَل تَن (44)َظِهريٍ 
42) . 

ُقْل أَفـََرأَيـُْتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ِإْن أَرَاَدينَ اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ  ﴿ 
اُت ُضرِِّه أَْو أَرَاَدين بَِرمْحٍَة َهْل ُهنَّ ممُِْسَكاُت َرمْحَِتِه ُقْل َحْسيبَ اللَُّه َكاِشفَ 

ُلونَ  ُل اْلُمتَـوَكِّ  . (25:  الزمر) ﴾ َعَلْيِه يـَتَـوَكَّ
  . (1)(( ونظائر هذا يف القرآن كثرية

وقد تضمن البيتان ))  : شرح البيتني السابقنياهلل يف رمحه  وقال الطويف
 . املذكوران اإلشارة إىل ثالثة مذاهب

مذهب القائلني بأن صانع العامل يفعل بالطبع واإلجياب  :  جحد ا
وهبوط احلجر الثقيل يف اهلواء ال بالقدرة  ، وتربيد املاء ، كإحراق النار

 . وال أصل هلا ، وشبهتهم على ذلك دقيقة تعسُّفية:  واالختيار
ُيْسَقى مبَاء َواِحٍد َونـَُفضُِّل ﴿ :  هعليهم بقول -تعاىل  -وقد رد اهلل 

 . (0:  الرعد) ﴾ بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض يف اأُلُكلِ 
وال  ، ورد عليهم األصوليون بأن الفاعل بالطبع ال يتمادى زمُن فعله

 . يتخصص بعد وجود فاعله ببعض األزمنة واألمكنة دون بعض
وخيتص  ، بعض ويتأخر بعضها عن ، تتمادى -تعاىل  -وأفعال اهلل 

                                                        
 . 121- 5/122جمموع الفتاوى ( 1)
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 . ببعض ظروف الزمان واملكان دون بعض
 . ال عن طبع وإجياب ، وما ذاك إال لصدوره عن قدرة واختيار

ويف الكون ختصيص  :  بقوله -يعين ابن تيمية  -وإىل هذا أشار الشيخ 
 . البيت ... كثري

أو غدًا دون أمس  ، اليوم دون أمس وغدٍ  -مثاًل  -فإن وجود زيد 
وموتُه يف مكة دون بغداد أو يف مصر  ، أمس دون اليوم وغدٍ أو  ، واليوم

دليٌل على أن خُمصِّصًا ذا إرادة تامة َخصَّص هذه األحداَث  -دون مكة 
َوَما ﴿ :  -تعاىل  -ولعل يف قوله  ، ببعض هذه الظروف دون بعض

 ﴾ مَتُوتُ  َتْدرِي نـَْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأيِّ أَْرٍض 
 . إشارة إىل هذا الدليل 20:  لقمان

فاألفعال من طاعة  -تعاىل  -وإذا ثبت أن املوجودات واقعة بإرادة اهلل 
:  فقول القائل -تعاىل  -واقعة بإرادة اهلل  -إذًا  -فهي  ؛ ومعصية منها

 . معصييت َخْلقي ال خلق اهلل خطأ واهلل أعلم
الواحد ال  ، واجب الوجود واحدقول القائلني بأن :  الم    الثا ي

ألنه لو صدر عنه أكثر من واحد لكان من حني  ؛ يصدر عنه إال واحد
واملغايرة  ، صدور هذا عنه مغايرًا لنفسه من حيث صدوُر اآلخر عنه

 . وهو حمال ، فيلزم أن يكون واحداً كثرياً  ؛ والتكثُّر ، تقتضي التعدد
 ، وهو الفلك الذي دونه ، حدفوجب القول بأن الصادر عنه وا:  قالوا
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وهو  ، وعن ذلك الفلك ما دونه إىل أن انتهى التدريج إىل فلك القمر
فأثَّر فلك القمر  ؛ والفساد ، وهو عامل الكون ، الذي يلي العامل السفلي

مث دبَّرت هذه  ، واألرض ، واملاء ، واهلوى ، النار:  ناصر األربعةعيف ال
 . و هذا العاملوه ، العناصر ما تركَّب منها

على ما ذكره  -يعين الفالسفة  -وهذا وحنوه تقرير مذهب احلكماء 
 . بعضهم

ألنه يوجب أن ال يوجد شيئان إال وأحدمها علة  ؛ وهو فاسد
 . (( لآلخر

 -يعين ابن تيمية  -وإىل هذا أشار الشيخ ))  : رمحه اهللإىل أن قال 
 :  بقوله

 . عن واحد بعد واحد هوإصدار 
وإمنا هو  ، أي أنه دعوى ال برهان عليها ، نه بأنه رمية َحرْيةوأجاب ع

وما ال برهان  ، وعن طريق احلق جاَرتْ  ، رأي صدر عن عقوٍل حاَرتْ 
 . (( عليه ال يسمع

 :  مث انتقل بعد ذلك إىل املذهب الثالث فقال
 ، وهم القدرية ، مذهب القائلني بالتجويز:  الم    الثالث )) 

وإمنا يعذبنا  ، لو عذبنا اهلل على خلقه فينا لكان جائزاً  : الذين يقولون
 . على ما َنلقه حنن
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مبا أجاب عن الذي قبله من أنه رمية  -يعين ابن تيمية  -وأجاب عنه 
 . والتقريُر التقريرُ  ، حرية

 ، مبعىن الواو -يعين أو  -فهي  ؛ أي والقول (( جْ الق   )):  وقوله
 . (1)((  أعلمواهلل ، وليست ألحد الشيئني

                                                        
 . 46- 40انظر شرح جواب ابن تيمية للطويف ص( 1)
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 [35 - 34]شرح الءيتين 

الءف    ْم ر     -34  فالي َّ  يالق  القِّ ميس 
 

ءيفالالالالالالالالالة   (1)بمالالالالالالالالالا قء الالالالالالالالال  مالالالالالالالالالن   ن الالالالالالالالالة مي ج 
بق ال  ني في األ الءا   ج الءا    -35 

 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا َّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرى
 

نالالالالالالالن ح الالالالالالالم م الالالالالالالض  (2)ْإصالالالالالالالدار ا 
 الم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليئة

 
  . هو ما يوصل إليه بالسبب:  (( المسءف  )) 

فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ﴿ :  -تعاىل  -ومنه قوله  ، احلبل:  والسبب يف اللغة
  . (11:  احلج) ﴾ ِإىَل السََّماءِ 

سبب الشيء ما ُتوصِّل به إىل حتصُّله ال على سبيل :  ويف االصطالح
  . (3)اللزوم

 ، فيه ويكون خارجاً مؤثراً  ، هي ما يتوقف عليه وجود الشيء:  والعلة
ُسبَّب : وبالفتح ، بالكسر السبب:  واملوجب

  . امل
إن األمر الذي ال ريب فيه أن كل ُمَسبٍَّب البد :  رمحه اهلليقول الشيخ 

وكل شيء البد له  ، وكل معلول البد له من علة موجبة ، له من سبب
  . من مادة قد ُخِلق منها

وهي من القضاء  ، ولكن مجيع األسباب تنتظم يف قضاء اهلل وقدره
  . درهوتنتهي إىل قضائه وق ، والقدر

ومثال تعلق األسباب مبسبباهتا أن سبب  )):  رمحه اهللقال الطويف 
                                                        

 .يف : يف و ( 1)
 .ومصدرها : وإصداره ، ويف عقود و ب و هـ : يف ط و أ ( 2)
 . 46انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
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وسبب حرارة اهلواء علو  ، وجود احلر حرارة اهلواء املتصل باألجسام
ات فلكها وسبب علو الشمس اختالف حرك ، الشمس يف الفلك

الفلك األعلى املسمى بفلك  وسبب حركات فلكها حركة ، وانتقاالته
 . -تعاىل  -ب حركة الفلك األعلى إرادة اهلل وسب ، األفالك

أو علة تعلقت  ، وهكذا الكالم يف كل مسبَّب تعلق بسبب
 . (1)(( بعلة

بل إن ذلك من متام  ، فعل األسباب ال ينايف اإلميان بالقدرمث إن 
  . اإلميان بالقدر

ويظن كثري من الناس ))  : رمحه اهللبن سعدي  عبد الرمحنقال الشيخ 
  . ات األسباب ينايف اإلميان بالقضاء والقدرأن إثب

- وهو ، وهو عائد على القدر باإلبطال ، وهذا غلط فاحش جداً 
  . إبطال للحكمة -أيضاً 

أن اإلميان بالقدر هو اعتقاُد وجود :  وكأن هذا الظانَّ يقول ويعتقد
 -فإهنا  ؛ وهذا نفي للوجود هلا ، ةاألشياء بدون أسباهبا الشرعية والقدري

 ، ونظم بعضه ببعض ، أن اهلل ربط الكوَن بعَضه ببعض -كما ذكرنا
إن األْوىل إجياُد البناء :  فهل تقول أيها الظانُّ جهالً  ؛ وأوجد بعضه ببعض

 ؟ وإجياد احلبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي ؟ من دون بنيان
                                                        

 . 46املرجع السابق ص( 1)
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ان وإدخال اجلنة من دون إمي ؟ وإجياد األوالد والنسل من دون نكاح
 !؟ دخال النار من دون كفر ومعصيةوإ ؟ وعمل صاحل

  . وأبطلت معه احلكمة ، هبذا الظن أبطلت القدر
 ؟ وكمال قدرته جعل للمسبِّبات أسباباً  ، أما علمَت أن اهلل حبكمته

كما   ، وقرر ذلك يف الفطر والعقول ؟ وللمقاصد طرقًا ووسائل حتصل هبا
فإنه أعطى كل شيء خلقه الالئق  ؟ واقعوكما نفَّذه يف ال ، قرره يف الشرع

 ، واحلركة ، مث هدى كلَّ خملوق إىل ما خلق له من أصناف السعي ، به
وبىن أمور الدنيا واآلخرة على ذلك النظام البديع  ، والتصرفات املتنوعة

 ، وكمال احلكمة ، هلل بكمال القدرة -أواًل  -العجيب الذي شهد 
هبذا التنظيم والتصريف وجَّه العاملني إىل أنه  -ثانيًا  -وأشهد العباد 

فطالب اآلخرة إذا علم أهنا ال تنال  ؛ ونشَّطهم على أشغاهلم ، أعماهلم
ها   ، جد واجتهد يف حتقيق اإلميان -إال باإلميان والعمل الصاحل وترك ضدِّ

 ، واجتهد يف كل عمل صاحل يوصله إىل اآلخرة ، وكثرت تفاصيله النافعة
وبادر للتوبة النصوح من كل ما  ، بل ذلك الكفَر والعصيانواجتنب يف مقا

  . وقع منه من ذلك
 -وصاحب احلرث إذا علم أنه ال ينال إال حبرث وسقي ومالحظة تامة 

وتدفع عنها  ، وتكمِّلها ، جدَّ واجتهد يف كل وسيلة تنمي حراثته
  . اآلفات
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 ، اوصاحب الصناعة إذا علم أن املصنوعات على اختالف أنواعه
جد يف  -ومنافعها ال حتصل إال بتعلم الصناعة وإتقاهنا مث العمل هبا 

  . ذلك
 ، أو تنمية مواشيه عمل وسعى يف ذلك ، ومن أراد حصول األوالد

  . (1)(( وهكذا يف مجيع األمور
رضي اهلل  -وثبت يف الصحيحني أن الصحابة  )) : رمحه اهللوقال 

:  يا رسول اهلل )) : قالوا -السابق القدر   حني ذكر هلم النيب -عنهم 
  . (( ؟ أفال نـَتَّكل على كتابنا األول وندع العمل

جما من  ان من ج ق  ؛ انم  ا ف قٌّ ميسٌر لما و ق ل ))  : فقال
ْجما من  ان من ج ق ال قاْة  ، الس ارة فسييسر ل مق ج ق الس ارة

  . (( فسييسر ل مق ج ق ال قاْة
َق ( 1)فََأمَّا َمْن أَْعَطى َواتَـَّقى ﴿  ه اآليةهذ  مث تال رسول اهلل َوَصدَّ

َب ( 5)َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَـْغىَن ( 7)َفَسنُـَيسِّرُُه لِْلُيْسَرى ( 6)بِاحلُْْسىَن  وََكذَّ
  . (2)(الليل) ﴾ (14)َفَسنُـَيسِّرُُه لِْلُعْسَرى( 1)بِاحلُْْسىَن 

                                                        
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، للشيخ ، وانظر  146- 141الرياض الناضرة ص( 1)

السنن اإلهلية يف األمم ، وانظر  4/641،  هـ1041،  1عبد اهلل بن حممد الغنيمان ، مكتبة لينة ، ط
،  هـ ، مؤسسة الرسالة1012،  1عبد الكرمي زيدان ، ط. د واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية ،

 . 22- 41ص

 ( .4607)ومسلم ( 0101)و ( 1264)رواه البخاري ( 2)
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 ؛ سباب الدنيوية واألخرويةال تنايف ما جعله من األ -تعاىل-ومشيئته 
ويف  ، أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء:  فقد أخرب يف عدة آيات

أو يستحق هبا العبد  ، آيات أخر أخرب باألسباب اليت تنال هبا هدايُة اهلل
يـَْهِدي ِبِه الّلُه َمِن اتَـَّبَع ﴿ :  كقوله يف اهلداية  ، أن يبقى على ضالله

:  املائدة) ﴾ ِم َوخُيْرُِجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذنِهِ ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّالَ 
16) .  

:  العنكبوت) ﴾ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنـَْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا﴿ :  وكقوله
61) .  

 ﴾ َقاناً يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه جَيَْعْل َلُكْم فـُرْ ﴿ :  وقوله
  . (41:  األنفال)

  . وحنوها( 11:  التغابن) ﴾ َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللَِّه يـَْهِد قـَْلَبهُ ﴿ :  وقوله
  . (1:  الصف) ﴾ فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ ﴿ :  وقوله يف الضالل

  . (14:  رةالبق) ﴾ يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض فـََزاَدُهْم اللَُّه َمَرضاً ﴿ :  وقوله
 ﴾ َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا ِبِه أَوََّل َمرَّةٍ ﴿ :  وقوله

  . (114:  األنعام)
 ﴾ َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّمْحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَانًا فـَُهَو َلُه َقرِينٌ ﴿ 

  . (26:  الزخرف)
وضالل  ، يف هداية من يهديه -رار القدر وهذه اآليات فيها من أس
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  . ما شهد هلل بكمال احلكمة واحلمد -من يضله 
 ، ويعذب من يشاء ، وكذلك أخرب يف عدة آيات أنه يغفر ملن يشاء

﴿ :  مثل قوله ، ويف آيات أخر أخرب عن األسباب اليت تُنال هبا مغفرة اهلل
  . (54:  طه) ﴾ ِمَل َصاحِلاً مُثَّ اْهَتَدىَوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوعَ 

َنا َأنَّ ﴿ :  واألسباب اليت ُيستحق هبا العذاب مثل قوله إِنَّا َقْد أُوِحَي ِإلَيـْ
َب َوتـََوىلَّ    . (05:  طه) ﴾ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذَّ

ويوسع الرزق على من  ، وكذلك أخرب يف آيات كثرية أنه يرزق من يشاء
  . ه عمن يشاءويقبض ، يشاء

﴿   :  مثل قوله ، ويف آيات أخر ذكر فيها األسباب اليت ينال هبا رزقه
ْل ( 4)َوَمْن يـَتَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه خَمَْرجاً  َويـَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّ

  . (2-4:  الطالق) ﴾ َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبهُ 
  . (0:  الطالق) ﴾ َعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً يـَتَِّق اللََّه جيَْ َوَمْن ﴿ :  وقوله

 : أنه قال -صلى اهلل عليه وسلم  -كما ثبت يف الصحيح عن النيب 
       ْ  س  ل  في جج   ف يصق ،  من جح  جن  ءسَ ل  في رزق  »

  . (1)« رحم 
ِذي َجَعَل ُهَو الَّ ﴿ :  -تعاىل  -وكذلك األسباب املادية مثل قوله 

 ﴾ رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ  َلُكْم اأَلْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنْ 
                                                        

 ( .4117)ومسلم ( 1115)رواه البخاري ( 1)
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 . 11:  امللك
ومجيع املطالب الدنيوية واألخروية جعل هلا أسبابًا مىت سلكها اإلنسان 

  . حصل على مطلوبه
ص ن ُ ما احر ))  : ذلك يف كلمة واحدة فقال  وقد مجع النيب

  . (1)(( ْا ت ن باهلل ،      
  . (( احرص ن ُ ما      ))  : فقوله

 ، واسلك كل طريق يوصلك إىل هذه املنفعة ، أي يف دينك ودنياك
 ؛ واستعن به ، بل توكل على اهلل ، ولكن ال تتكل على حولك وقوتك

وإال فال يلِم العبد إال  ، هفمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته وجناح
 . (2)(( فسهن

ومعىن البيتني أنَّا ال ))  : يف شرح البيتني السابقني رمحه اهلليقول الطويف 
 ، فإنا نقول بذلك ؛ ننازع يف أن أسباب العامل وعلله متعلق بعضها ببعض

 ، فإهنا تنتهي إىل قدرة اهلل -وإن تعلق بعضها ببعض وتسلسلت  -لكنها 

                                                        
 ( .4660)رواه مسلم ( 1)

تفسري القرآن ، البن سعدي  تيسري اللطيف املنان يف خالصة، و  171- 165الدرة البهية ص( 2)
ر ، أبو الوفاء حممد درويش القدالقضاء و ، و  14، ص هـ ، مكتبة األقصى عنيزة1041الطبعة الثانية 

األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة للشيخ ، و  61- 12، ص م1155 - هـ1045املكتبة اإلسالمية ، 
،  140- 115، ص م1152- هـ1042،  4عبد الرمحن بن حممد الدوسري ، مكتبة الرشد ، ط

 - هـ1041،  4الوطن ، طعبد اهلل بن عمر الدميجي ، دار . د التوكل على اهلل وعالقته باألسباب ،و 
 . 110- 162، ص م4444
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  . وإرادته
أي هو مستقل باملشيئة ال حيتاج مشيئة يف  ، وهو املراد مبحض املشيئة

 . (1)(( راده إىل مشيئة كمشيئة املخلوقنيوجود م
 -سبحانه  -أنه ))  : مقررًا لكثري مما مضى رمحه اهللويقول ابن القيم 

وجعل األسباب حمل حكمته يف أمره  ، ربط األسباب مبسبباهتا شرعًا وقدراً 
فإنكار  ؛ وحمل ملكه وتصرفه ، وأمره الكوين القدري ، الديين الشرعي

 يف العقول والفطر حوقد  ، والطبائع جحد للضروريات ، والقوى ، األسباب
مصاحل  -سبحانه  -فقد جعل  ؛ وجحد للشرع واجلزاء ، ومكابرة للحس ،

 ، والكفارات ، واحلدود ، والعقاب ، والثواب ، العباد يف معاشهم ومعادهم
 . واحلرمة كل ذلك مرتبطاً باألسباب قائماً هبا ، واحلل ، والنواهي ، واألوامر

 . وأفعاله سبب ملا يصدر عنه ، وصفاته ، بل العبد نفسه
 ، والشرع كله أسباب ومسببات ، بل املوجودات كلها أسباب ومسببات

فاألسباب حمل الشرع  ؛ والقدر جاٍر فيها ، واملقادير أسباب ومسببات
 ﴾ مبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ ﴿ :  كقوله  ، األسبابوالقرآُن مملوء يف إثبات  ، والقدرِ 

 . (141:  املائدة)
 . (21:  األعراف) ﴾ مبَا ُكنُتْم َتْكِسُبونَ ﴿ 
 . (14:  احلج) ﴾ َذِلَك مبَا َقدََّمْت َيَداكَ ﴿ 

                                                        
تنبيه األفاضل على ما ورد يف زيادة العمر ونقصانه من  ، و 46شرح جواب ابن تيمية ص( 1)

دار  هـ1014،  1شهور بن حسن سلمان ، طالدالئل ، لإلمام الشوكاين ، علق عليها وخرَّجها الشيخ م
قضاء والقدر ، حممود غريب ، مكتبة الثقافة اإلسالمية منهج القرآن يف ال، و  24، ص ابن حزم ، بريوت

 . 00- 04، ص هـ1041،  1، املكتبة السلفية ، ط
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 . (1)(( (24:  الشورى) ﴾ َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ ﴿ 

                                                        
 . 251- 254شفاء العليل ص( 1)
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 [38 - 36]شرح األبيات 

شالالالالا  اإللالالالال ي  الالالال   ل الالالالم  :  ْق لالالالال  -36
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

 

الالالالرة  (1)جز ف    نقالالالال   الخ الالالالق فالالالالي قال   الالالالر حي  
 فالالالإن الميالالال س  القالالالائ ين بخالالالالق -37 

 
ْر ح    ضالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  ل م   مءالالالالالالالالالالالالالالالالالدع   ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالف 
م نالالالالالالالن ن الالالالالالالة السالالالالالالالرِّ  -38   (2) الالالالالالاليالَي

ْق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  ج
 

ْائ      (4)فالالالالالالالالي شالالالالالالالالءَة الثف   الالالالالالالالة   (3)َالالالالالالالالمج
لم شا  اهلل  )) ن قولك أيها السائل املعرتضأ:  م  ُ األبيات 

وحنو ذلك من األسئلة االعرتاضية اليت مضموهنا الدخول فيما :  (( رال 
 ، وألقاها يف اهلالك ، هو الذي أضل العقول -ليس للعقل سبيل إليه 

  . (5)وطوَّح هبا عن سواء الصراط
 :  حيث قالوا ؛ وهذا هو الذي ألقى اجملوس يف بدعة الثنوية

 . (( ؟ كيف خيلق اهلل الشر))  
فقادهم ذلك  ؛ علينا أن ننزه اهلل عن خلق الشر:  لك قالواوبناًء على ذ

                                                        
 .أضل : يف أ ( 1)

 .الشَّر : يف ط و عقود و هـ ( 2)
 .رهوسهم : يف ط و عقود و ب وج ( 3)

 .وثنية : املثنوية ، ويف و : يف عقود و ب و ج ( 4)
هذه األسئلة االعرتاضية مما ال جيوز ، وقد نص احلديث على ذلك عند الكالم على حكم ( 5)

 .احلديث عن القدر 
ومعتقدنا ومعتقد : )) ولقد أحسن القاضي أبو يعلى فيما نقله عنه ابنه أبو احلسني ؛ حيث قال 

وعن  -عز وجل  - يف أفعاله( ملَِ )السكوت عن : الوالد السعيد وَمْن تقدمه من أئمتنا مبين على حرفني 
( ب ت) طبقات احلنابلة ، للقاضي أيب يعلى ، ط دار املعرفة((  -تبارك وتعاىل  -يف أوصافه ( كيف)
4/446 . 
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 ، النور:  حيث قالوا باألصلني ؛ السؤال الباطل إىل تلك الطامة الكربى
وإله  ، إله النور وهو خالق اخلري:  فزعموا أن للكون إهلني ، والظلمة

  . الظلمة وهو خالق الشر
ملعاصي ويعذبنا على كيف يقدر اهلل علينا الكفر وا:  فالذين يقولون

ولذا مسي القدرية جموس هذه  ، قد تابعوا يف اعرتاضهم اجملوس ؟ ذلك
  . األمة

عز  -ولعلموا أن اهلل  ، ولو كان أولئك يعقلون الهتدوا هبدي املرسلني
فالقدر من حيث نسبته  ؛ وأنه ال يفعل إال اخلري ، منزه عن الشر -وجل 

 وكتابته ، فإنه علم اهلل ؛ من الوجوه ال شر فيه بوجه -عز وجل -إىل اهلل 
  . وخلقه ، ومشيئته ،

فالشر ليس إىل الرب بوجه  ؛ وكمال من كل وجه ، وذلك خرٌي حمض
  . وال يف أفعاله ، وال يف صفاته ، وال يف أمسائه ، ال يف ذاته ، من الوجوه

ومل تكن أمساهه كلها  ، الشُتق له منه اسم -سبحانه  -ولو فعل الشر 
  . -تعاىل وتقدس  -ولعاد إليه من الشر حكم  ، حسىن

فالشر يف املقضي ال يف  ؛ وإمنا الشر يدخل يف خملوقاته ومفعوالته
وقد  ، وخرياً بالنسبة إىل حملٍّ آخر ، ويكون شراً بالنسبة إىل حملٍّ  ، القضاء

 يكون خرياً بالنسبة إىل احملل القائم به من وجه كما هو شر من وجه آخر
 ؛ وقتل الكفار ، وإقامة احلدود ، وذلك كالقصاص ، و الغالببل ه ،
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وخرٌي  ، بل من وجه دون وجه ، فإنه شر بالنسبة إليهم ال من كل وجه
ودفع  ، والنكال ، ملا يف ذلك من مصلحة الزجر ؛ بالنسبة إىل غريهم

  . الناس بعضهم ببعض
 هي خري من -وإن كانت شرورًا من وجه  -وكذلك األمراض فهي 

كما سيأيت بيانه عند احلديث عن احلكمة من خلق اآلالم   -وجوه عديدة 
  . -واملصائب 

وهلذا ثبت يف صحيح  -تعاىل  -واحلاصل أن الشر ال ينسب إىل اهلل 
كان يثين على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء االستفتاح   مسلم أن النيب

  ر ليس إلي ْال ، ْالخيري      في  د   ، لءي  ْ  د   » : بقوله
ْإلي  ، َّ اليل ، ج ا ب     . (1) « َّءار ل 

فتبارك وتعاىل  )) : َّ  يقا  ن ُ   ا ال د ث رحم  اهللقا  ابن القيم 
والشر إمنا صار شراً  ، بل كلُّ ما نسب إليه فهو خري ، عن نسبة الشر إليه

 -وهو  ، فلو أضيف إليه مل يكن شراً  ؛ النقطاع نسبته وإضافته إليه
فالشر يف بعض خملوقاته ال يف خلِقه  ؛ خالق اخلري والشر -نه سبحا
  . وِفْعِله

عن  -سبحانه  -وهلذا تنزه  ؛ وقضاهه وقدره خري كله ، وخلُقه وفعُله
فال يضع الشيء يف  ؛ الظلم الذي حقيقته وضع الشيء يف غري موضعه

                                                        
(1( )771. ) 
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 ، س إليهفُعِلم أن الشر لي ؛ فإذا ُوِضع يف حمله مل يكن شراً  ؛ غري حمّله
  . (1)(( وأمساهه احلسىن تشهد بذلك

فأمساهه احلسىن متنع نسبة الشر والسوء والظلم  )) : -أيضًا  -وقال 
 ، فهو اخلالق للعباد ، اخلالق لكل شيء -سبحانه  -مع أنه  ، إليه

  . وأقواهلم ، وحركاهتم ، وأفعاهلم
  . السوءوالعبد إذا فعل القبيَح املنهي عنه كان قد فعل الشرَّ و 

وهذا اجلعُل منه  ، هو الذي جعله فاعاًل لذلك -سبحانه  -والرب 
فهو  ؛ واملفعول شرٌّ قبيح ، خريٌ فجعُله فاعالً  ؛ وصواب ، وحكمةٌ  ، عدل

ملا له يف ذلك من  ؛ هبذا اجلعل قد وضع الشيء يف موضعهسبحانه  -
إن كان و  ، فهو خري وحكمة ومصلحة ؛ احلكمة البالغة اليت حيمد عليها

 . (2)(( وقوعه من العبد عيباً ونقصاً وشراً 
ألنه إذا أريد بالشر  ؛ ال ينسب إليه الشر -تعاىل  -وباجلملة فإن اهلل 

واهلل منزه  ، ومقابله العدل ، فهو الظلم -وضع الشيء يف غري موضعه 
  . عن الظلم

                                                        
ب ) بدائع الفوائد البن القيم ، مكتبة الرياض احلديثة، وانظر  261- 260شفاء العليل ص( 1)

 هـ1045بن القيم ، دار الفكر ، حتقيق حممد حامد الفقي التفسري القيم ، ال، و  411- 4/410( ت
 . 116- 114، ص

احلسنة والسيئة ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق حممد عثمان ، وانظر  266شفاء العليل ص( 2)
 . 12- 14، ص هـ1041،  1اخلشت ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط
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فإجياد اهلل  -وإن أريد به األذى الالحق باحملل بسبب ذنب ارتكبه 
  . -تعاىل  -بل ذلك عدٌل منه  ؛ لعقوبة على ذنب ال يعد شراً لهل

وأسبابه املوصلة إليه فالعدم ليس فعاًل حىت  ، وإن أريد به عدم اخلري
فهذا فضل اهلل يؤتيه من  ؛ وليس للعبد على اهلل أن يوفقه ، ينسب إىل اهلل

  . (1)ومنع الفضل ليس بظلم وال شر ، يشاء
غين عن  - عاىلت -واهلل  )) : رمحه اهللتيمية  قال شيخ اإلسالم ابن

فهو حمسن إىل  ؛ وهناهم عما يضرهم ، وإمنا أمرهم مبا ينفعهم ، العباد
  . حمسن هلم بإعانتهم على الطاعة ، عباده باألمر هلم

مث أعان بعض الناس  ، ولو قدِّر أن عاملًا صاحلًا أمر الناس مبا ينفعهم
 يعن آخرين لكان حمسنًا إىل هؤالء إحسانًا تاماً ومل  ، على فعل ما أمرهم به

  . ومل يكن ظاملاً ملن مل حيسن إليه ،
ر أنه عاقب املذنب العقوبة اليت يقتضيها عدله وحكمته  لكان  -وإذا قدِّ

  . أيضاً حمموداً على هذا وهذا
 !؟ وأرحم الرامحني ، وأين هذا من حكمة أحكم احلاكمني

فإن أعاهنم على فعل املأمور   ، وتعريف باخلري ، فأمره هلم إرشاٌد وتعليم
  . وهو مشكور على هذا وهذا ، كان قد أُت النعمة على املأمور

وإن مل يُِعْنه وخذله حىت فعل الذنب كان له يف ذلك حكمة 

                                                        
 . 444صحممد بن ربيع . د انظر احلكمة والتعليل( 1) 
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  . (1)(( أخرى

  (( مس لة))  
  . هذه املسألة داخلة فيما مضى ِذْكره يف املسألة املاضية

 :  هل مفادهوهي عبارة عن تسا
 ؟ ويف الوقت نفسه ال يرضاه وال حيبه ، كيف يريد اهلل أمراً :  إذا قيل

 ؟ وكيف جُيمع بني إرادته له وبغضه وكراهته
فاملراد  ؛ ومراد لغريه ، مراد لنفسه:  إن املراد نوعان:  فاجلواب أن يقال

  . ملقاصدفهو مراٌد إرادَة الغاياِت وا ؛ لنفسه حمبوب لذاته وما فيه من اخلري
وال فيه مصلحة بالنظر إىل  ، واملراد لغريه قد ال يكون مقصودًا ملا يريد

فهو مكروٌه له من  ؛ وإن كان وسيلًة إىل مقصوده -أي املراد  -ذاته 
 ؛ مراد حمبوب له من حيث قضاهه إيصاله إىل مراده ، حيث نفُسه وذاته

وحيب  ،َغض من وجهفُيبْـ  ، بغضه وإرادته وال يتنافيان:  فيجتمع األمران
  . من وجه آخر

فهذا الدواء الكريه الطعم والرائحة إذا علم  ؛ وهذا أمر معلوم عند اخللق
فيكرهه  ؛ وأحبه من وجه آخر ، اإلنسان أن فيه شفاءه أبغضه من وجه

  . وحيبه من جهة إفضائه إىل ما حيب ، من جهة تأمله به
 ، حلياته اً أن يف قطعه بقاءتآكل إذا ُعِلم وُقْل مثل ذلك يف العضو امل

                                                        
 . 2/25منهاج السنة ( 1)
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وكقطع املسافة الطويلة الشاقة إذا علم أهنا توصله إىل مراده وحمبوبه كالذي 
  . يقطع املفاوز والفيايف قاصداً البيت العتيق

وحبٌّ  ، بغض من وجه:  وهكذا يتبني لنا أن الشيء جيتمع فيه األمران
فكيف  ؛ خلوقهذا يف شأن امل ، وأهنما ال يتنافيان ، من وجه آخر

 ؟ والذي له احلكمة البالغة ، باخلالق الذي ال ختفى عليه خافية
وال يتناىف ذلك مع إرادته له ألجل  ، يكره الشيء -سبحانه  -فهو 

 . (1)وكونه سبباً إىل أمر حمبوب ، غريه
 :  أال وهو ، وإليك هذا املثال الذي يوضح هذه املسألة

ْال  مة من  ل   :  و ق إب يس 
خلق إبليس الذي هو مادة الفساد اليت متد كل  -عز وجل  -اهلل 

 ، والشهوات ، واالعتقادات ، يف األديان ، فساد يف هذه الدنيا
عز  -وَعَمِلهم ما يغضب اهلل  ، وهو سبب لشقاوة العباد ، والشبهات

  . وحكم عظيمة ، وهو مع ذلك كله وسيلة إىل حمابَّ كثريةٍ  -وجل 
ض احلكم اليت تلمسها العلماء من خلق إذا تقرر ذلك فهذه بع

 :  إبليس

                                                        
، وطريق اهلجرتني  064- 001و  014- 260انظرتفصيل ذلك يف شفاء العليل ص (1)

بعدها من  وما 2، ومقدمة مفتاح دار السعادة ص 104- 126، والفوائد ص 152- 151ص
 414، شرح العقيدة الطحاوية ص 115- 4/114، و 461- 1/460املقدمة ، ومدارج السالكني

 . 202- 1/221، ولوامع األنوار البهية  414- 441، واحلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ص 416-
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ن ُ و ق المتضارات  -َّ الُ  -جن   ظَر ل  ءار قدرةي الر   -1
 ، اليت هي أخبث الذوات -إبليس  -فخلق هذه الذات :  ْالمتقابمت

وَخَلق يف مقابلها ذات جربيل اليت هي من أشرف  ، وهي سبب كل شر
 ، وهذا فتبارك من خلق هذا  ، خري واليت هي مادة كل ، الذوات وأزكاها

 ، واملاء والنار ، واحلر والربد ، كما ظهرت قدرته يف خلق الليل والنهار
فالضد يظهر حسنه  ، واحلسن والقبيح ، واملوت واحلياة ، والداء والدواء

 ؛ وسلطانه ، وملكه  ، وعزته ، وهذا أدلُّ دليل على كمال قدرته ، الضد
وسلط بعضها على  ، وقابل بعضها ببعض ، اتفإنه خلق هذه املتضاد

فخلوُّ الوجود عن  ، وحكمته ، وتدبريه ، وجعلها حمل تصرفه ، بعض
  . (1)وتدبري مملكته ، وكمال تصرفه ، بعضها بالكلية تعطيل حلكمته

ْليائ  مراَّ  ال ء ر ة -2 وذلك مبجاهدة إبليس :  جن  ي  مِّق  اهلل أل
واللجوء إىل اهلل أن  ، واالستعاذة باهلل منه ، وإغاظته بالطاعة هلل ، وحزبه

 ، فيرتتب هلم على ذلك من املصاحل الدنيوية ، يعيذهم منه ومن كيده
  . واألخروية ما ال حيصل بدونه

وحنوها أحب أنواع  ، والرضا ، والصرب ، والتوكل ، واإلنابة ، مث إن احملبة
 -وتقدمي حمبته  ، النفسوبذل  ، وهذه إمنا تتحقق باجلهاد ، العبودية هلل
فكان خلق إبليس سببًا لوجود هذه  ، على كل من سواه -عز وجل 

                                                        

 . 111- 4/114انظر مدارج السالكني ( 1)
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  . (1)األمور
ميتحن به  اذلك أن إبليس ُخلق ليكون حمك  :  حص   امبتم  -3
خلق النوع  -سبحانه  -فإن اهلل  ؛ ليتبني به اخلبيث من الطيب ؛ اخللق

فال بد أن يظهر فيهم ما  ؛ ثوفيها الطيب واخلبي ، اإلنساين من األرض
  . (2)هو من مادهتم

فمن :  ْمت  قاََّا ، ْمقتضياََّا -َّ الُ  -ظَ ر آثار ج مائ   -4
  . (3)العدل ، احلكم ، املذل ، املعز ، اخلافض ، الرافع:  أمسائه

فكان خلق  ، وهذه األمساء تستدعي متعلقاٍت يظهر فيها أحكاُمها
 ، فلو كان اخللق كلهم مطيعني ، ألمساءإبليس سببًا لظهور آثار هذه ا

  . ومؤمنني مل تظهر آثار هذه األمساء
ْال ر -5 فالطبيعة :  ا تخراج ما في طءائف الء ر من الخير 

وذلك كامن فيها   ، والطيب واخلبيث ، البشرية مشتملة على اخلري والشر
الشر  َفُخلق الشيطان مستخرجًا ملا يف طبائع أهل ، كمون النار يف الزناد

وأرسلت الرسل تستخرج ما يف طبيعة أهل اخلري من  ، من القوة إىل الفعل
فاستخرج أحكم احلاكمني ما يف هؤالء من اخلري الكامن  ؛ القوة إىل الفعل

                                                        

 . 441انظر احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ص (1)

عمر األشقر ، دار النفائس ، . د عامل اجلن والشياطني ،، و  441انظر احلكمة والتعليل ص( 2)
 . 114، ص م4444 - هـ1042،  11، ط األردن
 . 111، وعامل اجلن والشياطني ص 4/111انظر مدارج السالكني  (3)
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ليرتتب عليه آثاره  ؛ وما يف أولئك من الشر ، ليرتتب عليه آثاره ؛ فيها
هر ما كان معلوماً ويظ ، وينفذ حكمه فيهما ، وتظهر حكمته يف الفريقني

  . (1)مطابقاً لعلمه السابق ، له
ْنيائ  ص    -6 فلقد حصل بسبب :  ظَ ر  ثير من آ ات اهلل 

وقوع الكفر والشر من النفوس الكفَّارة الظاملة ظهور كثري من اآليات 
 ، وآية إهالك مثود وقوم لوط ، وآية الريح ، كآية الطوفان  ، والعجائب

واآليات اليت أجراها اهلل  ، إبراهيم بردًا وسالماً  وآية انقالب النار على
فلوال تقدير كفر الكافرين  ؛ وغري ذلك من اآليات ، على يد موسى

وجحد اجلاحدين ملا ظهرت هذه اآليات الباهرة اليت يتحدث هبا الناس 
  . جياًل بعد جيل إىل األبد

فليس  -أنظر إبليس إىل يوم القيامة  -سبحانه وتعاىل  -أما كونه 
 ويتضاعف عذابه ، فتعظم عقوبته ، ذلك إكراماً له بل إهانة له ليزداد إمثاً 

كما   -ليميز به اخلبيث من الطيب  اإضافة إىل ذلك فاهلل جعله حمك   ،
فإن هذا يقتضي بقاءه  -وما دام أن اخللق مستمر إىل يوم القيامة  -سبق 

 . (2)واهلل أعلم ، ببقاء خلق البشر

                                                        

 . 112- 4/114، ومدارج السالكني  011- 010انظر شفاء العليل ص( 1)
 . 4/112انظر مدارج السالكني ( 2)
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 [41 - 39]شرح الءيتين 

 األيلالالالالالالالالُ ال م الالالالالالالال ة   ْجن ممحيالالالالالالالد   -39
 

 

 (2)القالالالالالالالد م  ب  الالالالالالالة   (1) ق لالالالالالالال ن بال  الالالالالالالق 
ب الالالالالالد  (3)بغالالالالالال ا ن الالالالالالة فالالالالالالي ال الالالالالال ن -41 

 ا  دامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 

ْا  ا الالالالالالالم فضالالالالالالال  ا بضالالالالالالال ة     ف الالالالالالالم  يالالالالالالالد
مجع ملحد مجع  )) : رمحه اهلل قال الطويف:  (( ممحيد )) : قوله 

 . تكسري
أو  ، اء قد تزاد إلقامة الوزنولكن الي ، مالحد بال ياء:  وقياس مجعه

فتكون  ؛ وجيوز أن تكون الغاية هنا مجع التصحيح ، للتعويض عن غاية
 . (4)(( الياء عوضاً عنه

أو ملحد يف اللغة إال  ، ومل أعرف مجع ملحد على مالحيد))  : وقال
 . (5)(( أو اصطالحياً عرفياً  ، أو يكون مولداً  ، أن يكون شيئاً مل أظفر به

 . (5)(( عرفياً 
الشق الذي يكون يف :  اللَّحد واللُّحد )) : رمحه اهلل (6)ن منظورقال اب

                                                        

 .بالعقل : يف أ ( 1)
 .لعلة : يف ط و أ و ب َو و ( 2)
 .للكون : َو و يف أ و ب و هـ ( 3)
 . 45شرح جواب ابن تيمية ص( 1( )4)

 

حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن أيب القاسم بن حقبة ابن : هو أبو الفضل مجال الدين ( 6)
 .منظور األنصاري اخلزرجي اإلفريقي املصري املعروف بابن منظور 

 .ريخ هـ وكان حمدثاً فقيهاً عاملاً بالنحو ، واللغة ، والتا624ولد سنة 
 .إنه ترك كتباً من تأليفه أو اختصاره بلغت مخسمائة جملد عدا ما ينسخه من كتب األقدمني : ويقال 
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 ، ألنه قد أميل عن وسطه إىل جانبه ؛ يف جانب القرب موضع امليت
 . (1)(( الذي حيفر يف عرضه:  وقيل

 . (2)(( وحلود ، واجلمع أحلاد))  : وقال
 . واملدخل فيه ما ليس منه ، العادل عن احلق:  وامللحد
 . (3)والعدول عن الشيء ، و امليل عن القصده:  واإلحلاد

 . (4)هو امليل عما جيب اعتقاده أو عمله:  واإلحلاد يف االصطالح
وهي كلمة  ، من الفلسفة ، مجع فيلسوف:  (( ال م  ة )) : قوله

 . يونانية معربة
 ، أوفيلو ، فيال:  والفلسفة يف أصلها الوضعي مركبة من كلمتني

 . يثارومعناها احملبة أو اإل
فيكون معىن   ؛ احلكمة:  ومعناها ، أو سوفيا ، سوفيس:  واألخرى

 ، أو إيثار احلكمة ، حمبة احلكمة:  كلمة الفلسفة يف األصل الوضعي
ْؤِثر للحكمة ، حمب احلكمة:  ويعرف الفيلسوف بأنه

ُ
 (5). أو امل

                                                        

 . 7/241انظر األعالم . هـ 711تويف عام 

 . 2/255لسان العرب ( 1)
 . 251- 2/255انظر لسان العرب ( 2)

 .املرجع السابق ( 3)

 . 15حممد بن عثيمني صانظر فتح رب الربية بتلخيص احلموية للشيخ ( 4)

هذا وقد مرت الفلسفة بأطوار ، وعلى هذا فإنَّ تعريفها خيتلف باختالف الفالسفة الذين وضعوا ( 5)
 : هلا حدوداً منها 
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    . حب املعرفة  -ب                .البحث عن احلقيقة  -أ 
    .سان هي علم األشياء حبقائقها بقدر طاقة اإلن: وعرفها الكندي بقوله  - جـ  

 .هي العلم الوحيد اجلامع الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون : وعرفها الفارايب بقوله  -د 
احلكمة استكمال النفس اإلنسانية بتصور األمور ، والتصديق باحلقائق : وعرفها ابن سينا بقوله  - هـ

 .هـ .أ. النظرية والعلمية على قدر الطاقة اإلنسية 
هي النظر العقلي املتحرر من كل قيٍد أو سلطٍة : طالق العام فيمكن أن يُقال أما الفلسفة عند اإل

        .تُفرض عليه من اخلارج ؛ حبيث يكون العقل حاكماً على الوحي والعرف وحنو ذلك 
 .وقد دخلت الفلسفة دياَر اإلسالم يف القرن الثالث اهلجري يف عهد املأمون 

الكندي ، : طون ، وأرسطو ، وأشهر الفالسفة املنتسبني لإلسالم أما أشهر فالسفة اليونان فهما أفال
 .والفارايب ، وابن سينا 

 : وتنقسم الفلسفة باعتبار موضوعاهتا إىل ثالثة أقسام 
 .وهي اليت تتصل باحلواس ، وموضوعها عامل الطبيعة : الفلسفة احلسية  -أ  

: الل الربهاين ، والنظر االستنباطي وُتسمى بـ وهي اليت تتم باالستد: الفلسفة النظرية العقلية  -ب 
 .املشائية ؛ نسبًة إىل رائدها أرسطو الذي كان يُعلِّم أتباَعه وهو ميشي 

: وهي اليت تُنال باحلدس ، واإلهلام ، وما يفيض على النفوس ، وموضوعها : الفلسفة اإلشراقية  - جـ
 .العلوم اإلهلية 

 : من ضالالت الفالسفة  - 
 . هلم بقدم العامل قو  -أ 

 .يقولون حبشر األرواح دون األجساد  - ب
 .يرون اجلنة والنار أمثلة مضروبة ؛ لضبط العامة  - ج

بن عبد الرزاق محزة والشيخ م ابن تيمية ، حققه الشيخ حممد نقض املنطق ، لشيخ اإلسالانظر 
، وباعث  41- 40، ص ديةسليمان الصنيع ، وصححه الشيخ حممد حامد الفقي ، مكتبة السنة احملم

م بني املشائية ، املدرسة الفلسفية يف اإلسال 14- 01للهراس ص نهضة اإلسالمية ابن تيمية السلفيال
- 50و 71ص( حنو فلسفة إسالمية معاصرة)حممد إبراهيم الفيومي ضمن أحباث ندوة . د .واإلشراقية أ

51 . 
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 :  حيتمل ثالثة أوجه:  (( فض  ا بض ة )) : قولهو 
لكن  ، وهو املصدر ، واملراد هبا الضالل ، لوا َضلَّةً ن املعىن ضأ:  األْ 

 لة هي املرة الواحدة من الضالل كالضربةإذ الضَّ  ؛ أفرادهعربَّ عنه بفرد من 
 . فعلى هذا تكون الباء زائدة ؛ والركضة ،

م ضلوا هنعلى أ (( فضلوا بضلة )):  أنه نبه بقوله:  ال ج  الثا ي
فعلى هذا تكون  ؛  أهنم ضالون لذاهتمال ، واستحدثوه ، بضالل اكتسبوه

 . الباء سببية
 (( بض ة))  : وإمنا أتى بقوله ؛ أن املراد فضلوا فقط:  ال ج  الثالث

 . زيادة يتم هبا الشعر
 حيحألنه مىت أمكن محل اللفظ على حممل ص ؛ وهذا أضعف الوجوه

 . (1) وامتنع أن يرتك مهالً  ، مفيد تعني
إىل ضالل الفالسفة يف  رمحه اهلل اإل مح ْفي   ا الءيل   ير شيخ

 . -عز وجل  -تعليل أفعال اهلل 
وقبل الدخول يف شرح البيت حيسن الوقوف على قول الفالسفة يف 

 ، وصانعه ، إنَّ اهلل فاعل العامل:  فعامة الفالسفة يقولون ؛ القدر عموماً 
بت ال يدخل واملشهور عنهم قوهلم إنَّ اهلل يعلم األشياء على وجه كلي ثا

وإنه ال يعلم اجلزئيات اليت تُوجب جتدد اإلحاطة هبا تغرياً يف  ، حتت الزمان
                                                        

 . 41انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
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 . (1)ذات العامل كما قال ذلك ابن سينا
 -تعاىل-وإثبات العلم له على هذا الوجه يدل على اإلميان بسبق علمه 

 . إلحاطة علمه هبا ، للحوادث
 . باجلزئيات -تعاىل  -ومع ذلك أنكروا علم اهلل 

 . (2)فإن كل ما يف اخلارج هو جزئي ؛ وحقيقة قوهلم أنه ال يعلم شيئاً 
َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال ﴿ :  -تعاىل  -ويكفي يف بطالن ذلك قوله 

يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها 
 ﴾  َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأَلْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َوال

 . 11:  األنعام

                                                        

احلسني بن عبد اهلل بن علي بن سينا ، الفيلسوف املشهور ، املعروف بابن سينا ،  هو أبو علي( 1)
الشيخ الرئيس ، كانت حياته غريبة صاخبة مليئة باملتناقضات ؛ فقد كان مكباً على التحصيل : امللقب بـ 

ر أطباء واالطالع ، والتصنيف ، والتأليف ، وكان معايشًا للحياة السياسية يف عصره ، وكان من أكاب
 .عصره ، وكان ذا هلو وشراب ، وطرب ، وكان من األذكياء ، وكان والده إمساعيلياً 

والبن سيناء مؤلفات كثرية تبلغ العشرات يف شىت الفنون منها اجملموع ، واإلنسان ، والرب واإلمث ، 
املدرسة الفلسفية ، و  17/121انظر سري أعالم النبالء .  045والقانون ، والشفاء ، وغريها ، تويف سنة 

 . 114- 141يف اإلسالم ص
الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، طبع ونشر إدارة ترمجان السنة ، الهور انظر ( 2) 

، ونقض املنطق البن تيمية ، ودرء تعارض العقل والنقل  م1176 - هـ1216،  4باكستان ، ط
، وباعث النهضة اإلسالمية  10للهراس ص، وشرح الواسطية  5- 1/7، وكتاب الصفدية  1/217

، 157-152حممد خليل هراس ص. د ابن تيمية السلفي نقده ملسالك املتكلمني والفالسفة يف اإلهليات
 . 76- 70والقضاء والقدر للمحمود ص
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 ،أما بالنسبة للجرب واالختيار فيختلف ذلك من فيلسوف إىل فيلسوف

يرى أنَّ نسبة الشر تكون إىل  -على سبيل املثال  - (1)فهذا أفالطون
بل  ، اإلنسان ال خيتار الشر وهو يعرفويرى أن  ، اجلهل وقلة املعرفة

 . أو بعوارض املرض والفساد فيه ، ُيساق إليه جبهله
خرٌي ال يصدر  -كما يرى   -ألنَّ اآلهلة  ؛ ولكنه ال ُيساق بتقدير اآلهلة

 . فالشر موجود يف هذا العامل ولكنه ليس من تقدير اآلهلة ؛ عنها إال اخلري
فكلُّ إنسان حرٌّ فيما  ؛ وال تقدير ، فريى أْن ال قدر (2)أما أرسطو
مستطيع أن  -يف األقل  -فإن مل يستطع أن يفعل فهو  ؛ خيتاره لنفسه

 . ميتنع
وباجلملة فلفالسفة اليونان غري أفالطون وأرسطو مذاهب يف القدر 

وتتوسط بينهما يف القول  ، ترتاوح بني مذهب اجلرب ومذهب احلرية
 . (3)أو القول باالختيار ، باالضطرار

                                                        

أفالطون بن أرسطن من كبار فالسفة اليونان من أهل ملطية ، كان تلميذًا للفيلسوف طاليس  (1)
 . 4/60انظر امللل والنحل . سطو ، له كتاب اجلمهورية وهو أستاذ أر 

من أكابر فالسفة اليونان ومتأخريهم ، وهو املقدم املشهور ، : أرسطو ، أو أرسطو طاليس  (2)
م ، ومسِّي املعلِّم األول ألنه واضع التعاليم املنطقية ، وخمرجها .ق  250واملعلِّم األول عندهم ، ولد سنة 

فعل ، وقد تتلمذ على أفالطون نيفًا وعشرين سنة ، وإليه تُنسب الفلسفة املشائية ؛ ألنه  من القوة إىل ال
انظر امللل . كان يعلِّم أتباعه وهو ميشي وهم ميشون معه ، فُلقِّبت فلسفته باملشائية ، وأتباعه باملشائني 

 . 4/111والنحل 

،  126- 7/121( ب ت) ب اللبنايندار الكتا: اجملموعة الكاملة ملؤلفات العقاد ، ط انظر ( 3)
 . 10- 12ومقدمة السايح واجلميلي ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 305

 . هذا هو خالصة مذهب الفالسفة يف القدر
 رحم  اهللجما الءيتان السابقان فيءين فيَما شيخ اإل مح ابن َّيمية 

 . -عز وجل  -بطالن قول الفالسفة يف تعليل أفعال اهلل 
ألهنم ينفون عن  ؛ فهم ينفون تعليل أفعال اهلل باألغراض والغايات

هو موجب :  ويقولون ،  أفعالهأن يكون خمتارًا يف -تعاىل  -الباري 
وقد صدر عنها  ، ِعلًَّة تامة -تعاىل  -فهم يسمون الباري  ؛ بالذات

 . معلوهلا من غري اختيار وال إرادة كصدور شعاع الشمس عنها
 ،وما نشاهده من تعدد اآلثار من وجود وعدم ، أما احلوادث الكونية

هي بواسطة وصحة ومرض وغري ذلك ف ، وعلم وجهل ، وموت وحياة
 . العقل الفعال الذي هو العقل العاشر

فال جيوز أن  ؛ إن واجب الوجود بذاته واحد من مجيع جهاته:  وقالوا
وهو العقل األول الذي هو املعلول األول للعلة  ، يصدر عنه إال واحد

وواجب الوجود بالنظر إىل  ، وهو ممكن الوجود بالنظر إىل ذاته ، التامة
كما مر ذلك يف شرح البيت الثالث   -الوجود بالذات أي واجب  ، األول

 . -والثالثني 
وهبذا يعلم أن الفالسفة ينسبون مباشرة تدبري العامل إىل العقل الفعال 

 . الذي هو العقل العاشر
 . كما أهنم ينفون أن يكون واجب الوجود خمتاراً 
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 (1). أو غاية ، وبناءاً على هذا يستحيل أن يكون فعله لغرض
فما أقبح ما ))  : ال يفعل لغاية بقوله -تعاىل  - ل ابن سينا كونهويعل

ألن ذلك  ؛ األمور العالية حتاول أن تفعل شيئًا ملا حتتهاأن يقال من 
واألمور  ، من احملاسن وأن ذلك ، ولتكون فعَّالة للجميل ، أحسن هبا

 . (2)(( وأن األول احلق يفعل شيئاً ألجل شيء ، الالئقة باألشياء الشريفة
 : ويقول ابن سينا يف موضع آخر لبيان منع الغرض عن فعل اهلل

والعايل ال يكون طالبًا أمرًا ألجل السافل حىت يكون ذلك جاريًا منه )) 
 ، فإن ما هو غرض قد يتميز عند االختيار من نقيضه ؛ جمرى الغرض

 إنه:  ويكون عند املختار أنه أوىل وأوجب حىت إنه لو صح أن يقال فيه
طلبه وإرادته أوىل به  مث مل يكن عند الفاعل أنَّ  ، أوىل يف نفسه وأحسن
 . وأحسن مل يكن غرضاً 

 . (3)(( والعايل ال غرض له يف السافل ، فإذاً اجلواد وامللك ال غرض له
غاية  -تعاىل  -ومما تقدم يتضح أن الفالسفة ينفون أن يكون للباري 

ومن يفعل لغاية فهو غري   ، ل بذاتهكام  -تعاىل  -ألنه  ؛ وغرض يف أفعاله
 . بل يكون مستكماًل بوجود تلك الغاية ، كامل بذاته

                                                        

 . 64- 11، واحلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ص 4/140انظر امللل والنحل ( 1)
اإلشارات والتنبيهات ، البن سينا ، تعليق األستاذ سليمان دنيا ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ( 2)

 . 64ظر احلكمة والتعليل ص، وان 2/114،  هـ1266، 
 . 61، وانظر احلكمة والتعليل ص 111- 2/110اإلشارات والتنبيهات ( 3)
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بل هو  ، يف أفعاله خمتاراً  -تعاىل  -أن يكون ينفون كما أن الفالسفة 
كما مر تقرير   -أي تصدر عنه أفعاله على سبيل اإلجياب  ، فاعل بالذات

 . -ذلك يف شرح البيت الثالث والثالثني 
-على أن اهلل املسلمون فقد أمجع  ؛ فى وجه الفساد يف هذاوال خي

 (1). -تعاىل-وأن ذلك من كماله  ، ار واإلرادةيفعل باالختي -تعاىل
 . هذا وقد مر تقرير ذلك فيما مضى من شرح كثري من األبيات

 ... واختلفوا ، وحتريوا ، وملا كان هذا شأن الفالسفة حاروا
الءيتين  في شرح رحم  اهلل  الس د نءد الرحمنال يخ قا  

 ورسله ، املعطلني هلل ولكتبه -يعين أن مالحدة الفالسفة ))  : السابقين
حيث حكَّموها يف  ، أوقعتهم عقوهلم الفاسدة يف اهلالك -املكذبني هلم  ،

لقصورها  ؛ فلم هتتِد لذلك ؛ البحث عن علة إجياد هذا الكون
  . وتقصريها

  . وأنه مل يزل وال يزال ، امل قدميفزعم كثري منهم أن هذا الع
 ، ومن باب أوىل أنكروا رسله وكتبه ، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم

  . وأضلوا ، فضلوا ؛ وتضاربت نظرياهتم الفاسدة
فـََلمَّا َجاَءتـُْهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبـَيـَِّناِت ﴿ : -تعاىل-ولقد صدق عليهم قوله 

:  غافر) ﴾ ْلِعْلِم َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزُِئونَفرُِحوا مبَا ِعْنَدُهْم ِمْن ا
                                                        

 . 61، وانظر احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل ص 5/277جمموع الفتاوى ( 1)
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52) .  
أبطلوا نظرية  -يف هذه األوقات  -مث إن هؤالء الفالسفة املالحدة 

 ، مبنية على اخلرص ، وأحدثوا هلم نظريات متعددة متضاربة ، أسالفهم
  . ومل يزالوا يف اضطراب ، واجلهل املركب

  . وتاه بعقله ، واستكرب عنه ، رك احلقوهذه حالة كل من ت
بُوا بِاحلَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم فـَُهْم يف أَْمٍر َمرِيجٍ ﴿ :  -تعاىل-قال   ﴾ َبْل َكذَّ

 . (1)(( (1:  ق)

                                                        

  . 172 - 174الدرة البهية ص( 1)
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 [42 - 41]شرح الءيتين 

 ْإن مءالالالالالالار  ال الالالالالالالر فالالالالالالالي  الالالالالالالق جمالالالالالالالة -41
 

 م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ميم  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  ء  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   (1) ْ  
 

 بخ  الالالالَم ا فالالالالي  ا يالالالالمي صالالالالار شالالالالر َم -42
 

س الءي الالالالالالالالالالالالالالالالالالات ب تالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة     (2)ْجالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  رْر
  ، وهو أول كل شيء ، مجع مبدا:  املبادي:  (( مءار ))  : قوله 

 . كالواحد مبدأ العدد
 . (3) ولكنه قد يرتك ختفيفاً ( مبادئ)وأصل مجعه اهلمز 

 . لكنه سكن الياء للضرورة ، وإن مبادَي بالنصب:  وأصلها أن يقال
وهو املكروه الذي يُرغُب عنه كما  ، ضد اخلري:  (( ال ر))  : وقوله

 . أن اخلري هو الذي يُرغب فيه
 :  مة تستعمل يف اللغة على عدة وجوهاأل:  (( جمة))  : وقوله
 ، ود يف البيت املاضيوهذا هو املقص ، اجلماعة من الناس:  جحد ا

:  لقصصا ﴾ َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة مَِّن النَّاِس َيْسُقونَ ﴿ :  -تعاىل-ومنه قوله 
42 . 

                                                        

 : أمة ، ويف ج : يف أ ( 1)
 خمذولة ثنوية ذوي ملة         فإن مبادي الشر يف كل فرقة

 دوى من رضوخ التباع لشبهةِ     : . . . . . . ويف هـ 
 .وجاء رهوس البينات بقرتة : يف الدرة البهية ( 2)

 .وكذا يف ج ، و د 
 . 24انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
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ِإنَّا ﴿ :  -تعاىل  -ومنه قوله  ، والطريقة ، والدين ، الشرعة:  الثا ي
 . 44:  الزخرف ﴾ َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمَّةٍ 

 ﴾ َوادََّكَر بـَْعَد أُمَّةٍ ﴿ :  -تعاىل  -ومنه قوله  ، املدة الزمنية:  الثالث
 . 01:  يوسف
ومنه  ، ونسيج وحده ، عصرهالرجل اإلمام الذي يكون فريد :  الرابف

 . 144:  النحل ﴾ ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمَّةً ﴿ :  -تعاىل  -قوله 
 . أي قرون:  قد مضت أمم:  يقال ، القرن من الناس:  الخامس
﴿ :  -تعاىل  -ومنه قوله  ، واجلنس من كل حي ، اجليل:  السارس

:  األنعام ﴾ ِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكمَوَما ِمن َدآبٍَّة يف اأَلْرِض َواَل طَاِئٍر يَ 
25 . 

 :  ومنه قول األعشى ، القامة:  السابف
ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة األ رميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ْإن م ا

 

 الالالالالالالالالالالن بالالالالالالالالالاليض ال جالالالالالالالالالال ه طالالالالالالالالالال ا  األيمالالالالالالالالالالم 
 . أي طوال القامات 

 :  ومن ذلك قول الشاعر ، مبعىن األم:  الثامن
 َّال ق ءالف  تَالالالالالالالالالالالالا نالالالالالالالالالالالالن جيمالالالالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالالالال  طالمالالالالالالالالالالالالا

 

 اق ن َالالالالالالالالالالالالالا ومار الالالالالالالالالالالالالاَّ الالالالالالالالالالالالالزع باأل الالالالالالالالالالالالال   
 :  ومنه قول قصي ، فأحلقها هاء ، يريد عن أم لك 

ءالالالالالالالالالالالالالالالالالي د    الالالالالالالالالالالالالالالالالن      ْ  َّ الالالالالالالالالالالالالالالالالار َم بَالالالالالالالالالالالالالالالالالا   
 

 

 (1)ْإليالالالالالالالالالالالالالاس جبالالالالالالالالالالالالالي  ٌ جمفَتالالالالالالالالالالالالالي و  الالالالالالالالالالالالالد 
 

                                                        

 . 24، وشرح جواب ابن تيمية ص 20- 14/44انظر لسان العرب ( 1)
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وهو اسم ملا شرع اهلل  ، امللة كالدين))  : قال الراغب:  (( م ة))  : قوله
 . (1)(( ليتوصَّلوا به إىل جوار اهلل ؛ لعباده على لسان األنبياء -تعاىل-

 . (2)وهو الربكة:  أي مباركة من الُيمن:  (( ميم  ة))  : قوله
وهو  ، والنيب إما من النَّْبوة ، أي منسوبة إىل األنبياء:  ((  ء  ة))  : قوله

:  الطريق فالنيب أو ، ل على سائر الناس برفع منزلتهاالرتفاع كأنه مفض
أو من النبأ  -عز وجل  -اهلل فكأنه هو الطريق املوصل إىل رضوان  ؛ الطريق

 . (3)وهو اخلرب الذي له خطب وشأن
س))  : وقوله  ، وعفا ، درس الشيء إذا امنحى:  من قولك:  (( رْر
 . وزال أثره

والسني أصل واحد يدل  ، والراء ، الدال))  : رمحه اهللقال ابن فارس 
درس  : يقال ، الطريق اخلفي:  فالدَّْرس ؛ وعفاء ، وخفض ، على خفاء

 . (4)(( عفا:  املنزل
سكون بعد ))  : -كما يقول الراغب   -الفرتة :  (( ال ترة))  : وقوله

يَا َأْهَل ﴿ :  -تعاىل  -قال  ، وضعف بعد قوة ، ولني بعد شدة ، حدة
َرٍة مَِّن الرُُّسلِ  ُ َلُكْم َعَلى فَـتـْ :  املائدة ﴾ اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ

                                                        

 . 014املفردات ص( 1)

 . 12/015العرب  انظر لسان( 2)
 . 24، وشرح جواب ابن تيمية ص 251- 1/250انظر معجم مقاييس اللغة ( 3)
 . 4/467معجم مقاييس اللغة ( 4)
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11 . 

 . (1)(( أي سكون حاٍل عن جميء رسول اهلل
وتطلق على املدة اليت شاع فيها  ، وتطلق الفرتة على املدة اليت بني نبيني

 . (2)واضمحلت فيها آثار الرسالة ، اجلهل
وأوائله يف كل أمة من  ، صل الشرن أما تقدم من أأن :  ْم  ُ الءيتين

إمنا كان بسبب  - والنصارى األمم السابقة املنتسبة إىل األنبياء كاليهود
وسؤاهلم عما  ، وكثرة اختالفهم على أنبيائهم ، وخوضهم بالباطل ، تعنتهم

 . وال عمل وراءه ، ال طائل حتته
 ؛ بالتعليل -جل وعال  -ومن أعظم ذلك خوضهم يف أفعال الرب 

خصوصًا إذا  ، واتبعوا كل شيطان مريد ، فاحنرفوا بذلك عن أديان األنبياء
وامنحاء  ، لك أزمنة تشبه اجلاهلية من جهة انقطاع أنوار الرسالةوافق ذ
وعدم من  ، التباعهم األهواء ؛ فأفضى هبم ذلك إىل الشرك ؛ آثارها

ووقع يف  ، فكل من أعرض عن اهلدى ابتلي باهلوى ؛ يرشدهم إىل الصواب
 . الردى

احلق وكل من زهد ب ، وكل من ترك األمور النافعة وقع يف األمور الضارة
 . (3)وأمة ، ومكان ، وهذا مطرد يف كل زمان ، وقع يف الباطل

                                                        

 . 256املفردات ص( 1)
 . 1/00انظر لسان العرب ( 2)
 . 172انظر الدرة البهية ص( 3)
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ْاألرب ين  شرح الءيل الثالث 

 ْ   يالالال   قضالالالا  جن مالالالا قالالالد  الالال لت  ي  -43
 

 --
 

ْرٌ (1)مالالالالالن ال الالالالالال ر   لالالالالالالدى  الالالالالق فطالالالالالالرة   مالالالالالرر
  . إبداء العلة بدون املعلولالنقض :  ((  قضا  ))  : قوله 

  . َة عن نفسه بأمٍر ماَدْفُع العاقِل الالئم:  (( ال  ر))  و
وهي قوة يُدرك هبا  ، واملراد هبا ههنا البديهة ، اخللقة:  (( ال  ط رة))  و

  . أو التصديق من غري نظر وكسب ، التصور
كاكتفائنا يف اجلزم بأن   ، يكفي يف اجلزم به جمرد تصور طرفيه يوالبديه

  . (2)واجلزء فقط ، الكل أعظم من اجلزء بتصور الكل
 أن ما قد -أيها السائل  -أنه يكفي نقضًا ملذهبك :  الءيل ْم  ُ

وأن  ، مردود باطل -اعرتضت به من االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي 
يف البديهة دون نظر أو  كُ رَ دْ وأنه يُ  ، بطالنه مستقر يف فطرة كل عاقل

  . تأمل
وتبيني وجوه  ، وتسخيف عقله ، وههنا شروع يف تسفيه رأي السائل

 . ومن أين ُدهي هو ومن قال مبقالته ، طاعن عليهامل

                                                        

 . من اهلذر : يف ج ( 1)
 . 176و  405كفوي ص، والكليات لل 21انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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ْاألرب ين  شرح الءيل الرابف 

 جمالالالالي َم(1)ف  الالالالل َّ يالالالال  الطالالالالان ين -44
 

َّالالالالالالالالالالالالالالالالالالرميَم ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالق م مالالالالالالالالالالالالالالالالالالة      ن يالالالالالالالالالالالالالالالالالال  
 . (2)وتقدح فيهم ، أي تقع يف الناس:  (( َّ ي ))  : قوله 

رمحه قال ابن فارس  ، أصل املادة طعن:  (( الطان ين )):  وقوله
الّنْخس يف الشيء مبا هو و  ، الطاء والعني أصل صحيح مطرد))  : اهلل

 . مث حيمل عليه ويستعار ، يـُْنِفُذه
وهم  ، وأطعنوا ، تطاعن القوم:  ويقال ، الطعن بالرمح:  ومن ذلك

 . (3)(( ورجل طعان يف أعراض الناس ، مطاعني يف احلرب
 ، أي تضيف إليهم العيب:  (( َّ ي  الطان ين )):  فقوله
 . والنقص

 . (4)والقادحون فيه ، العائبون له:  والطاعنون يف الشخص
وهو اللوم يف  ، وهو نقيض املدح ، من الذم:  (( م مة))  : وقوله
 . (5) اإلساءة

وينقض مذهبك  ، مما يـَُردُّ به عليك أيها السائلأن :  ْم  ُ الءيل

                                                        
 . الطائعني : يف هـ ( 1)
 . 0/151انظر معجم مقاييس اللغة ( 2)
 . 2/014املرجع السابق ( 3)
 . 21انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 4)
 . 14/444انظر لسان العرب ( 5)
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  . ويعيبك ، أنك ال تعذر الذي يذمك ويظلمك
 والعيب حسب ، والظلم ، مبا يقابلك به من الذم بل إنك تقابله

 . قدرتك
وال تعذر من  ، وحتتج بالقدر ، فكيف تعذر نفسك إذا عصيت

 ؟ وعابك مع أن هذه األمور واقعة بقدر اهلل ، ذمك وظلمك
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ْاألرب ين  شرح الءيل الخامس 

ْامك ص الالالالالالال -45  مالالالالالالال رة         َّال    الالالالالالالق مالالالالالالالن 
 

ْاك   مالالالالالالالن  الالالالالالالق فرقالالالالالالالالة (1)َّالالالالالالالءغض مالالالالالالالن  الالالالالالالا
 ، مأخوذ من النِّحلة))  : رمحه اهللقال الطويف :  (( َّ  ق )) : ولهق 

 . (2)(( كاهلبة  ، وهي العطية بغري عوض
عطية على سبيل :  والنِّحلة))  : رمحه اهللوقال الراغب األصفهاين 

وليس كل حنلة  ، إذ كل هبة حنلة ؛ وهو أخص من اهلبة ، التربع
 . (3)(( هبة

 ؛ منه إىل فعله نظراً  ؛ من النَّحل -ما أرىفي-واشتقاقه ))  : قال
﴿        :  وذلك ما نبه عليه قوله ، أعطيته عطية النَّحل:  حَنَْلُته:  فكأن

 . ﴾ َوأَْوَحى رَبَُّك ِإىَل النَّْحلِ 

 ، كلها فال يضرها بوجهٍ   وبني احلكماء أن النحل يقع على األشياء
كما وصفه اهلل       تعاىل   -فإنه يعطي ما فيه الشفاء  ؛ وينفع أعظم نفع

- )) .(4) 
 . أي نصرك وأحبك (( ْامك))  : قوله

                                                        

 .عاداك : من ناداك ، ويف ب و ج : يف الدرة البهية ( 1)
 . 21شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
 . 147ردات صاملف( 3)
 . 147املرجع السابق ص( 4)
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ْاك))  : وقوله  . (1)أي عاداك:  ((  ا
وهو أنك أيها احملتج بالقدر على  ، ْفي   ا الءيل إلزاح آور

كل من   شنآنومتنح ال ، املعاصي تعطي خالص املودة ملن نصرك وأحبك
 . كلها واقعة بالقدر  ناصبك العداء مع أن هذه األمور

                                                        

 . 21انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
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ْاألرب ين  شرح الءيل السارس 

ْف  الالالالالالالالة -46  ْحالالالالالالالالالَم فالالالالالالالالي  الالالالالالالالق قالالالالالالالال   
 

 

 بالالالالالالالال رج  حيالالالالالالالالة - الالالالالالالالا  الالالالالالالال ا  -  الالالالالالالالال   
 

 
أي أن حال أولئك فيما يقولون ويفعلون كحالك أيها السائل سواء 

عز  -قومون مبا يقومون به بقدر اهلل وذلك من جهة أهنم إمنا ي ، بسواء
  . - وجل

 ؟ وتعاملهم معاملة واحدة حبجة أن ذلك مقضي عليهم ، فهل تعذرهم
 ، أو مالئم لك ، أو تُراك تعاملهم حبسب ما يصدر منهم من خري أو شر

 ؟ أو غري مالئم
 والعقل ، خمالف للشرع ، وهكذا يتضح أن احملتج بالقدر على املعاصي

  . (1)مستهزىء ، معاند ، وأنه مكابر ، والفطرة ،
 ؛ هذه املعاين بذكر أمثلة توضح املقام رمحه اهلل مث أعاد شيخ اإلسالم
 :  فقال ، لكونه من أهم املهمات

                                                        

 . 170انظر الدرة البهية ص( 1)
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 [64 - 47]شرح األبيات 
 

 نالالالالن  الالالالق  الالالالالافر   ْ  ء الالالال     الالالالل  ال الالالالال ح   -47
 
 
 
 

 

 ْ الالالالالالالالالالالالالالقِّ  الالالالالالالالالالالالالال  ح والالالالالالالالالالالالالالارج  نالالالالالالالالالالالالالالن م يالالالالالالالالالالالالالالة 
 
 

 

 نالالالالالن  الالالالالق ظالالالالالالم   في زمالالالالال  اإلنالالالالالراضي  -48
 
 

 

ْحرمالالالالة (2)ال الالالالاس فالالالالي (1)ن الالالالُ  ْمالالالالا       الالالالس 
 

   مالالا  ن الالُ  الالاف  رمالالا   (3)ن  ء  ض الالغ   َّال  فالالم -49
 
 

 

 ْم  الالالالالالالالالالالالالالالالارق  مالالالالالالالالالالالالالالالالام  لصالالالالالالالالالالالالالالالالاح  فاقالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 

ْإن نالالالالالالم -51  ْم شالالالالالالاَّم  ن ر  الالالالالالا  مصالالالالالال  ا  
 
 

 

ْجالالالالالالالالالالال   يالالالالالالالالالالالة   (4)ْم  الالالالالالالالالالالا   فرجالالالالالالالالالالالا  ن الالالالالالالالالالالُ 
 َم الالالالالالالالالءي    ْم قالالالالالالالالاطف ل  الالالالالالالالالاس  َالالالالالالالالالج   -51 

 
 

ْجَالالالالالالالالة   ْم م سالالالالالالالالد فالالالالالالالالي األرض مالالالالالالالالن  الالالالالالالالق 
 

ْفر الالالالالالالالالالة   -52 ْر إف الالالالالالالالالالا    ْم شالالالالالالالالالالا د  بالالالالالالالالالالالز
 
 

 

 (5) م صالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ات بز يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةْم قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   ل 
ْال سالالالالق نامالالالالالدا   -53   ْم مَ الالالال  ل  الالالالالر  

 
 

 ْم حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا م  ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمين برشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة   
 

الالالالفف لسالالالالان ال الالالال ح نالالالالن  الالالالق م سالالالالد   -54  ْ ي
 
 

 

 ب ق بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   (6)ْم َّ والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن   ا جرمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   
 
 

 

الالالالالالالالالدا   -55 َِّق  الالالالالالالالالءيق ال الالالالالالالالالا بين َّ  م   ْ الالالالالالالالال
 

 

الالالالالالالالالالن   الالالالالالالالالالقِّ جالالالالالالالالالالا      ب ر الالالالالالالالالالة   (7)ن الالالالالالالالالالُ ربَالالالالالالالالالالم م 
 

ْا إ الالالم  مالالالن  سالالالت -56  (8)ييءَمْإن قصالالالد
 

 

ْح  فسالالالالالالالالالالالالالالار  ال الالالالالالالالالالالالالال ع ثالالالالالالالالالالالالالالم الر ا الالالالالالالالالالالالالالة     بالالالالالالالالالالالالالالر
 
 

 
                                                        

 .من : يف و ( 1)
 .من : يف ج و و ( 2)
 .وال تغضنب : يف جمموع الفتاوى وعقود و و ( 3)
 .زنيِة : متعة ، ويف و : يف ج ( 4)
 .بريبة : يف عقود و و ( 5)
 .خزية : خربة ، ويف ج : ب و هـ يف ط و أ و ( 6)
 .من كل من جا بفرية : يف ج ( 7)
  .تستحبهم : يف ج ( 8)
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 إ  طغالالُ فرنال ن   ْجالار  نالن الم  الال ن   -57
 

 

 (2)فالالالالالالالالالي الالالالالالالالالاليم ا تقامالالالالالالالالالا  بغضالالالالالالالالالءة   (1)فالالالالالالالالال ي  ر ق 
 بإلَالالالالالالالالالالالالالالال    م الالالالالالالالالالالالالالالرك     الالالالالالالالالالالالالالال ر    ْ الالالالالالالالالالالالالالالقِّ  -58 

 
 

 

 ْآوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  طالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاغ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالافر  ب ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ة   
 

59-   ْ ْ مالالالالالالالالالر  لصالالالالالالالالالال  ْقالالالالالالالالال ح   (3)  الالالالالالالالالار  
 

 ْقالالالالالالالالالالالال ح ل الالالالالالالالالالالال ح ثالالالالالالالالالالالالم جصالالالالالالالالالالالال ا  اآل  الالالالالالالالالالالالة   
 

 اصالالالم لم  الالالالُ ثالالالم  الالالالائر مالالالن جَّالالالالُْو -61
 

 

 (4)مالالالالالالالالالالالالالالالالن األ ءيالالالالالالالالالالالالالالالالالا  م ييالالالالالالالالالالالالالالالالا  ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالر  ة 
 

 
ْا  -61  (5)ال الاس إ  بغال ان ُ  ال  َم قالد جا الد
 

 

 ال ق بالالالالالالالالة (7)ب يالالالالالالالالغ (6)ْ الالالالالالالالال ا مالالالالالالالالن ال اصالالالالالالالالي 
 

 
 فالالالالالالي  الالالالالالقِّ ل ظالالالالالالة   الخ الالالالالالق   ْإم ف الالالالالالق   -62
 

 

 (8)ْل ظالالالالالالالالالالالالالالالة  نالالالالالالالالالالالالالالالين  جْ َّ الالالالالالالالالالالالالالالرك شالالالالالالالالالالالالالالال رة   
 ْبط الالالالالالالالة  الالالالالالالالالفح جْ َّخطالالالالالالالالي قيد مالالالالالالالالالة   -63 

 
 

ْ الالالالالالالالالالالالالقْ الالالالالالالالالالالالالقِّ حالالالالالالالالالالالالالر     الالالالالالالالالالالالال ي ة   (9)اك  بالالالالالالالالالالالالالق 
 

ْح مالالالالالالال    -64   الالالالالالالم َّ الالالالالالالل جقالالالالالالالدار اإللالالالالالالال   
 

 

 فيمالالالالالالالالا قالالالالالالالالد جَّيالالالالالالالالل ب يالالالالالالالالة   (10)فمالالالالالالالالا ج الالالالالالالالل 
 . (11)روقدِّ  بْ سِ أي احْ :  ((  ء ))  : قوله 

 هو عذل اإلنسان بنسبته إىل ما فيه لوم:  اللوم:  (( ال  ح))  : وقوله

                                                        

 .فأهلك : فغرِّق ، ويف ب و ج ، و هـ : يف أ ( 1)
 .بعصية : بُغصِّة ، ويف العقود : يف الدرة البهية ( 2)
 .منرود : يف ط ( 3)
 .من األنبيا أو حميياً للشريعة : يف أ ( 4)
 .على كوهنم إذ جاهدوا الناس أن بغوا : يف أ ( 5)
  .من املعاصي : يف جمموع الفتاوى ( 6)
 .بلوغ : يف عقود ( 7)

 ظ عني وحتريٍك لشعرة       وإال فكل اخللق يف لفظة وحلـ: يف هـ ( 8)
  .بل بكل : يف عقود ( 9)
 .كما : يف ط وعقود و أ و ج ، و هـ ( 10)
 . 24انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 11)
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ُموين َوُلوُموا َفال تـَُلو ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل  ، ملته فهو ملوم:  يقال ،
 . ﴾ أَنـُْفَسُكمْ 
 . ﴾ َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُـنَّيِن ِفيهِ ﴿ :  وقال

 ، يلوُم الناس: رجل ُلَوَمة:  ويقال ، أن يلوم بعضهم بعضاً :  والتالوم
 . ُسَخَره وُسْخَرهيلومه الناس حنو :  وُلْومة

 . (1)والالئمة األمر الذي يالم عليه اإلنسان ، املالمة:  واللومة
جهل عن :  والغي ، وهو ضد الرشد ، من الغي ((    ))  : قوله

 . (2)اعتقاد فاسد
الغني والواو واحلرف ))  : (( غوى))  يف مادة رمحه اهللقال ابن فارس 

 وإظالم األمر ، أحدمها يدل على خالف الرشد:  أصالن:  املعتل بعدمها
 . واآلخر على فساد يف شيء ،

واالهنماك يف  ، واجلهل يف األمر ، خالف الرشدالغي وهو :  فاألول
 :  قال ايقال غَوى يغوي غي   ، الباطل

 فمالالالالالالالن   الالالالالالالق  ويالالالالالالالرا    مالالالالالالالد ال الالالالالالالاس جمالالالالالالالره
 

 ن الالالالالالالُ الغالالالالالالالي مئمالالالالالالالاْمالالالالالالالن  غالالالالالالال   م   الالالالالالالدح  
كأن ذا   ، ة والظلمة تغشيانربْ وذلك عندنا مشتق من الغياية وهي الغُ  

                                                        

 . 076انظر املفردات ص( 1)
 . 251املرجع السابق ص( 2)
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 . (1)(( حقٍّ  ه ما ال يرى معه سبيلَ الغي قد غشي
وهو مفعلة من احلج  احملجة جادة الطريق:  (( م ية))  : وقوله
 (2). ومجعها احملاجّ  ، وامليم زائدة ، القصد

 وهو وضع الشيء يف ، اسم فاعل من الظلم:  (( ظالما  ))  : وقوله
 (3). موضعه غري

رمحه قال ابن فارس  (( مول))  ل هذه املادةأص (( ما ))  : وقوله
ومال  ، اختذ ماالً :  الواو والالم كلمة واحدة هي الرجلامليم و ))  : اهلل

 . (4)(( كثر ماُله:  مَيَالُ 
 . ما َمَلْكَتُه من مجيع األشياء:  واملال

ولذلك  ، وزائالً  ، لكونه مائاًل أبداً  -كما يقول الراغب   -ومسي مااًل 
 . (5) مسي َعَرضاً 

جهة إىل ومن  ، يد أو مليله يف األيدي للتكسب به من يد إىل
 . (6)جهة

                                                        

 . 0/211معجم مقاييس اللغة ( 1)
 . 4/260انظر لسان العرب ( 2)
 . 24انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)

 . 1/451معجم مقاييس اللغة  (4)

 . 11/621، وانظر لسان العرب  011املفردات ص( 5)
 . 24انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 6)
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 ، وهو املمنوع منه إما بتسخري إهلي ، من احلرام:  ((حرمة)) : وقوله
أو من  ، أو من جهة الشرع ، وإما مبنع من جهة العقل ، وإما مبنع قهري
 . (1)أمره جهة من يُرتسم

 . (2)واحلرمة ما ال حيل انتهاكه 
 . (3)(( الفقر واحلاجة:  الفاقة))  : (( فاقة))  وقوله
وسكون الراء موضع القدح  ، الِعْرض بكسر العني:  (( ن ر ا  ))  وقوله

 . من اإلنسان
 ، احملمودةيقته لخ:  وقيل ، نفسه:  وقيل ، َحَسُبه:  ِعرض الرجلو 

وجيامي  ، جانبه الذي يصونه من نفسه:  وقيل ، وقيل ما ميدح به ويذم
 . (4)عنه أن ينتقص ويثلب

 . (5)والوقاية ، وهو احلفظ ، ْونمن الصَّ  (( مص  ا  ))  : قوله
وهو  ، ةيأي لزن:  هو ِلَغيَّة))  : يقال ، ةينْ أي زَ :  ((   يفة))  : قوله

 . (6)(( َدةنقيض ِلَرشْ 

                                                        

 . 144انظر املفردات ص( 1)

 . 14/144انظر لسان العرب ( 2)
 . 14/215لسان العرب ( 3)
 . 171- 7/174انظر لسان العرب ( 4)
 . 12/414انظر لسان العرب ( 5)
 . 11/104املرجع السابق ( 6)
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 :  ومنه قول الشاعر

ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ي  جم ر  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  غتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب ي 
 

ْ  سالالالالالالالالالالالال    جبالالالالالالالالالالال ه الالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالدنُ إليالالالالالالالالالالالال  
الالالالالالالالالالالالال   دة مالالالالالالالالالالالالالن جمالالالالالالالالالالالالالره جْ ل غ يفالالالالالالالالالالالالالة  ن الالالالالالالالالالالالالُ ر ش 

 
ل سالالالالالالق م يالالالالالالال ي فيغ ءَالالالالالالا ف الالالالالالٌق ن الالالالالالالُ ا 

(1) 
 . (2)(( النهج الطريق الواضح))  : ((  َج))  : وقوله 

ْر))  : وقوله الزاء ))  : (زور)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس :  (( الز 
 . والواو والراء أصل واحد يدل على امليل والعدول

زّور :  ويقال ، ألنه مائل عن طريق احلق ؛ الكذب:  ورالزُّ :  من ذلك
 . (3)(( الشيء تزويراً فالن 

اإلفك كل مصروف ))  : رمحه اهللقال الراغب :  (( إف ا  ))  : وقوله
 . (4)(( عن وجهه الذي حيق أن يكون عليه

اهلمزة والفاء والكاف ))  : (( أفك))  يف مادة رمحه اهللوقال ابن فارس 
أُِفك :  يُقال ، أصل واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته

ك ، الشيء ِِ وأفكت الرجل  ، الكذب:  واإلفك ، الرجل إذا كذب وَأَف
 . إذا صرفته عنه:  عن الشيء
 . ﴾ َأِجْئتَـَنا لَِتْأِفَكَنا﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل 

                                                        

 . 11/100املرجع السابق ( 1)
 . 141املفردات ص( 2)

 . 2/26معجم مقاييس اللغة ( 3)
 . 40املفردات ص( 4)
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 :  وقال الشاعر

 إن َّالالالالالالالالالال  ن الالالالالالالالالالد جفضالالالالالالالالالالالق الخ يقالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالال 
 

 ف  الالالالالالالالالالالالالالا  ف الالالالالالالالالالالالالالي آوالالالالالالالالالالالالالالر ن قالالالالالالالالالالالالالالد جف الالالالالالالالالالالالالال ا 
 . (1)(( االرياح اليت ختتلف مهاهبُّ :  واملؤتفكات 

 ، الكذب:  الفرية))  : رمحه اهللقال ابن منظور :  (( ْفر ة))  : قوله
لقبيح  وإنه ، وِمفرىً  ، ورجل فريٌّ  ، اختلقه:  فرى كذبًا فريًا وافرتاه

 . (2)(( ريةالفِ 
 . (3)(( الزنا وطء املرأة من غري عقد شرعي))  : (( ز ية))  : قوله
 . احرتازاً من فعل ذلك خطأً :  (( نامدا  ))  : قوله
 . والوصلة إىل احلاجة باملصانعة ، احملاباة:  الرشوة:  (( رش ة))  : قوله

 (4). وأصله من الرِّشاء الذي يتوصل به إىل املاء
 . (5)(( أخذ مال على احلكم بغري حق))  : والرشوة يف الشرع

 والباذل له إال إذا توصل به إىل استيفاء ، وهو حرام على آخذه )) 
 . (6)(( ذلك بدونه ومل ميكنه ، حقه
 ، واملرتشي اآلخذ ، الذي يعينه على الباطل من يعطي:  فالراشي )) 

                                                        

 . 1/115معجم مقاييس اللغة ( 1)
 . 11/110لسان العرب ( 2)

 . 444املفردات ص( 3)
 . 10/244انظر لسان العرب ( 4)
 . 21شرح جواب ابن تيمية ص( 5)
 . 21شرح جواب ابن تيمية ص( 6)
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 . ويستنقص هلذا ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد هلذا
أو دفع ظلم فغري داخل  ، توصاًل إىل أخذ حق ؛ فأما من يعطي

 . (1)(( فيه
 (2). شاء كشاٍء من  ، اء جييءاسم فاعل من ج:  (( جا   ))  : وقوله
ْح))  : وقوله  ويتابعهم بطلبهم الفساد ، أي جييبهم:  ((  ستييءَم بر

 . واإلضالل ،
وهو جماوزة احلد يف  ، اسم فاعل من الطغيان:  (( طاغ  ))  قوله

 (3). العصيان
ِإنَّ ﴿ :  -عز وجل  -وقال  ، ﴾ إِنَُّه َطَغى﴿ :  -تعاىل  -قال 

 . ﴾ اإِلنَساَن لََيْطَغى
 . -عليه السالم  -هم قوم هود :  (( ارن))  قوله

:  األعراف) ﴾ َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً ﴿ :  -عز وجل  -قال اهلل 
61) . 

ْر))  وقوله عليه  -صاحب إبراهيم  منرود بن كنعان هو:  ((  مر
 . (4)الذي حاجه يف ربه -السالم 

                                                        

 . 11/244لسان العرب ( 1)
 . 21انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
 . 216انظر املفردات ص( 3)
 . 1/151لدر املنثور للسيوطي انظر ا( 4)
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 . -عليه السالم  -قوم شعيب  هم:  ((   ةاآل جص ا ))  وقوله
 . وحذف مهزة األيكة للضرورة الشعرية

اسم  -إذاً  -فاأليكة  ؛ ومسوا أصحاب األيكة ألهنم أهل شجر وغرس
 . (1)جنس ال اسم شخص

والالم زائدة  ، أي خاصم موسى:  (( ْواصم لم  ُ))  : قوله
 . للضرورة
أي مل تفعل ما قلناه من اإلنكار على كل من :  (( ْإم))  : قوله
 . ر من العصاةكِ ذُ  نْ يد عذر مَ ومته ، ذكرناه
 ، كل زمان ومكانيف  أي أن كل اخللق ))  : (( ف ق الخ ق))  : قوله
ويف   ، وختطي قدم ، طشة كفوب ، وحترك شعرة ، وحلظة عني ، ولفظة

هم حتت قدر اإلله جيري عليهم حكمه حبيث ال  - كل حركة وسكون
 . يسعهم االعرتاض عليه

وسؤالك الذي ذكرته مقدور عليك  يف احتجاجك -أيضًا  -وأنت 
وإما لشقوتك إن استمريت على  ، إما هلدايتك إن اتبعت ما نقول ؛ ذلك

 . (2)(( الشغب والعناد
وغالب ذلك أن  ، واللفظ يدل على طرح الشيء:  (( ل ظة))  : قوله

                                                        

 . 26انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
 . 26املرجع السابق ص( 2)
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 . يكون من الفم
 (1). ولفظت الشيء من فمي ، لفظ بالكالم يلفظ لفظاً :  تقول
 . تصغري قدم:  ((  مةد  قي  )) : قوله

في شرح   ه  رحم  اهللالس د   نءد الرحمنقا  ال يخ 
 :  األبيات

يف غاية  -يعين شيخ اإلسالم  -هذه اإللزامات اليت ذكرها الشيخ ))  
  . يبطل كل واحد منها اعتذار املعتذرين باألقدار ، الوضوح

 ، مثلة توضح املعاينألن كثرة األ ؛ ومثَّل بأمثلة كثرية يعرفها كلُّ أحد
وألنه لو فرض أنه تأول من أُلزِم  ، وتصور املقاالت القبيحة بأشنع صورة

  . مل يكن له سبيل إىل بقيتها -هبا بعض هذه األمثلة باحتماالت ضعيفة 
:  فالشيخ يقول هلؤالء املعارضني املعرتضني بأقدار اهلل على املعاصي

 وأمواهلم ، وأعراضهم ، دمائهم يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظامل للناس يف
 ، وأخذ األموال بالغصب والسرقة ، فال تغضبوا على من سفك الدماء ؛

وال على الزناة وقطاع الطريق واملفسدين يف  ، وال من شتم األعراض
ليهلك  ؛ وال َمْن سعى يف األرض ، وال قاذٍف أو شاهٍد بالزور ، األرض

  . وجار يف حكمه ، وةوال على من حكم بالرش ، احلرث والنسل
بل  ، بل جيب عندهم كف اللسان عن كل مفسد معتد على اخللق

                                                        

 . 1/411انظر معجم مقاييس اللغة ( 1)
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وتعتذر عنهم وإن سعوا يف  ، عليك أن تسهل سبيل الكاذبني على رهبم
  . إضالل الناس

ل مشرك وك ، وهامان ، وقارون ، بل وجادل عن أئمة الكفر كفرعون
اب األيكة وما أشبههم وأصح ، وقوم لوط ، دومنرو  ، ومثود ، وكافر كعاد

  . من الكفار املعاندين
عليك أن ختاصم مجيع  -يعين احملتجني بالقدر  -بل على قول هؤالء 

 وعاقبوا أهل اجلرائم ، حيث جاهدوا الناس على اإلميان ؛ الرسل واألنبياء
ألن اخللق كلهم يف مجيع حركاهتم وسكناهتم ولفظاهتم وحلظاهتم حتت  ؛

  . أقدار اهلل
واجملاهرة بتكذيب  ، القول الفظيع الذي يفضي إىل هذه املكابرات وهذا

حسُب الناظِر هلذا القول أن يتصور هذه اللوازم اليت  -اهلل ورسله وكتبه 
 ، والدنيا ، وفيها فساد الدين ، هي غاية املشاقة هلل ولرسله

 (1). (( واآلخرة

                                                        

 . 176- 171الدرة البهية ص( 1)
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 [69 - 65]شرح األبيات 

ء الالال   رف الالالل ال الالال ح  نالالالن   -65   الالالق فانالالالق  ْ   
 
 

ررى  طالالالالالالالالررا   (1)ف الالالالالالالا    
 لَالالالالالالال   المقيسالالالالالالالالة   (2)

فَالالالق  يم   الالال ن   -66 
    رفالالالفي المالالالمح  جمي  الالال (3)

 
 

 نالالالالالالالالالالن ال الالالالالالالالالالالاس طيالالالالالالالالالالالرفا  ن الالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالالالقِّ قءي الالالالالالالالالالالة   
 

ْا -67  َّالالالالالركي نق بالالالالالات الالالالالال  ن قالالالالالد انتالالالالالد
 
 

 بالالالالالالالالالالين الرنيالالالالالالالالالالة   َّالالالالالالالالالالركي الالالالالالالالالالال رى اإل صالالالالالالالالالالا    
 

فالالالالالم َّيضالالالالالم  ن   -68
ْمالالالالالاٌ  بمث الالالالال    (4)    الالالالالٌس 

 
 

 نالالالالالالالالالالالالالالار  بمثالالالالالالالالالالالالالالق الير مالالالالالالالالالالالالالالة   (5)ْم   قالالالالالالالالالالالالالالءن 
 
 

 ْ ق في نق   ال الاس جْ فالي طءالانَم -69
 

 

ْجالالالالالالال  حي تالالالالالالالي:  قءالالالالالالال ٌ  لقالالالالالالال   ال الالالالالالال     مالالالالالالالا 
 . أي متابعة:  (( طررا  ))  : وقوله ، أي هالك:  (( ررى))  : قوله 

أو  ، النكتة:  صفة ملوصوف حمذوف تقديره:  (( المقيسة))  : وقوله
  . أو الشبهة املقيسة ، املسألة

  . وقاس يقوس ، مفعولة من قاس يقيس ، مقيوسة:  قيسةوأصل م
وهو عبارة عن وجود  ، والطرد والعكس ، القياس:  واملراد باملقيسة ههنا

  . وانتفائه النتفائه ، شيء لوجود آخر
  . (6)أي اخلسيس:  (( ال   ))  : وقوله

                                                        

 .بغاك : يف ط ( 1)
 .طراً : يف هـ ( 2)
 .ممكناً : متكنن ، وج : ميكن ، ويف عقود : يف جمموع الفتاوى ( 3)
 .وال يضمنن : فال يضمنن ، ويف ط : ب و ج و هـ  يف( 4)
 .تعقنب : يف عقود و ب ( 5)
 . 21- 25انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 6)
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اليت ال  جم ة من اإللزامات رحم  اهللب د جن   ر شيخ اإل مح 
وتدحض حجة  ، تدعم ما مضى ، عنها انتقل إىل إلزامات أخرىحميد 

  . من احتج بالقدر على فعل املعاصي
أيها  -وُقدر أنك  ، لو فُرض:  على سبيل التنزل رمحه اهللفيقول 

عذرت كل ذي فعل  -السائل املعرتض احملتج بالقدر على فعل املعاصي 
مجيع يف د هذا األمر فهل ميكنك أن تطر  ،قبيح حبجة أن ذلك بقدر اهلل 

 ؟ الشؤون واألحوال
 ؟ أو يف حقوق العباد ، وأْن تـَْعُذَر مجيع الناس إذا أساهوا يف حق اهلل
 ، وترك العدل بني الرعايا ، هل ميكنك أن تقول برتك عقوبات املعتدين

وإلقاء احلبل على الغارب للمجرمني يعيثون يف األرض  ، وتعطيل احلدود
وال الغاصب مااًل حبجة أن ذلك واقع  ، لقاتل نفساً فال يضمن ا ؛ فساداً 

 !؟ بقدر اهلل
أو أهنا متظاهرة متفقة على بطالنه  ؟ وهل يقبل هذا يف العقول والفطر

 !؟ وزيفه
 !؟ وهتكم صادر عن هوى حمض ، وهل هذا القول إال تالعب

وليس ألحد أن حيتج بالقدر ))  : رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فإن  ؛ وسائر العقالء ، وسائر أهل امللل ، الذنب باتفاق املسلمنيعلى 

 هذا لو كان مقبواًل ألمكن كل أحد أن يفعل ما خيطر له من قتل النفوس
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  . وحيتج بالقدر ، وسائر أنواع الفساد يف األرض ، وأخذ األموال ،
واحتج املعتدي بالقدر مل يقبل  ، ونفس احملتج بالقدر إذا اعتدي عليه

فاالحتجاج بالقدر  ؛ وتناقُض القوِل يدل على فساده ، بل يتناقض ، نهم
 . (1)(( معلوم الفساد يف بداية العقول

ومبا أن هذا األمر مما يعّم به البالء فهذا إيراد لبعض األدلة الشرعية 
والواقعية اليت يتضح من خالهلا بطالن االحتجاج بالقدر على  ، والعقلية

 . (2)الطاعاتفعل املعاصي أو ترك 
َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَْكَنا ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل  -1

َوال آبَاُهنَا َوال َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َحىتَّ َذاُقوا 
ُجوُه َلَنا ِإْن تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ بَْأَسَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَـُتْخرِ 

 فهؤالء املشركون احتجوا بالقدر على شركهم ، 105:  األنعام ﴾ خَتُْرُصونَ 
 . (3)ولو كان احتجاجهم مقبواًل صحيحاً ما أذاقهم اهلل بأسه ،

أي هل  ﴾ رُِجوُه لََناَهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتخْ ﴿ :  وهلذا قال اهلل هلم
                                                        

 . 5/171جمموع الفتاوى ( 1)
، وإيقاظ  465- 5/464، وانظر جمموع الفتاوى  75- 2/61انظر منهاج السنة النبوية ، ( 2)

، وانظر ملعة االعتقاد بشرح الشيخ  21- 25ورسائل يف العقيدة ،  246الفكرة ملراجعة الفطرة للصنعاين ص
 .  11- 12حممد ابن عثيمني 

بن االلباب يف علوم الكتاب ، لإلمام املفسر أيب حفص عمر : انظر كالماً مجياًل حول هذا املعىن يف ( 3)
،  الباز بة عباس أمحد ه ، توزيع مكتعلي بن عادل احلنبلي ، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وزمالئ

 . 015- 5/016،  م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان1115 - هـ1011،  1مكة املكرمة ، ط
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 . ونتدبره ، لننظر فيه ؛ فتخرجوه لنا ، عندكم دليل صحيح
ألنه قد َعِلم أنه ال ِعْلم عندهم يصلح  ؛ واملقصود من هذا التبكيت هلم

 ، مث أوضح هلم أهنم ليسوا على شيء من العلم ، ويقوم به الربهان ، للحجة
 . (1)ومكان اجلهل ، أاليت هي حمل اخلط ، وأهنم إمنا يتبعون الظنون

َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى  لئال ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِينَ ﴿ :  -تعاىل  -قال  -4
ٌة بـَْعَد الرُُّسلِ   . 161:  النساء ﴾ اللَِّه ُحجَّ

فلو كان االحتجاج بالقدر على املعاصي سائغًا ملا كان هناك داٍع 
ة بعد إرساله الرسل ترتى فلم يبق للخلق على اهلل حج ؛ إلرسال الرسل

 . (2)ومراضي رهبم ، يبينون للناس أمر دينهم
: -تعاىل-قال ، ومل يكلِّفه إال ما يستطيع ، أن اهلل أمر العبد وهناه -2
ال ُيَكلُِّف اللَُّه ﴿ :  وقال ، 16:  التغابن ﴾ فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿ 

 . 456 : البقرة ﴾ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها
 ولو كان العبد جمرباً على الفعل لكان مكلَّفاً مبا ال يستطيع اخلالص منه

أو  ، أو نسيان ، ولذلك إذا وقعت منه املعصية جبهل ، وهذا باطل ،
 . فال إمث عليه ألنه معذور -إكراه 
 ، ال يعلمه أحد من اخللق إال بعد وقوعه ، أن القدر سرٌّ مكتوم -0

                                                        

 . 4/416انظر فتح القدير للشوكاين  (1)
 . 4/415انظر تفسري السعدي  (2)
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فتكون إرادته للفعل غري مبنية على  ، له سابقة لفعلهوإرادة العبد ملا يفع
ر عليه كذا وكذا ادِّعاٌء باطل ، علٍم بقدر اهلل ألنه  ؛ فادعاهه أن اهلل قدَّ

ته إذاً داحضة ، والغيب ال يعلمه إال اهلل ، ادعاءٌ لعلم الغيب إذ ال  ؛ فحجَّ
 . حجة للمرء فيما ال يعلمه

  . على الذنوب لعطَّلنا الشرائع أننا لو سلَّمنا للمحتج بالقدر -1
حجة لُقبل من  -على هذا النحو  -لو كان االحتجاج بالقدر  -6

 ﴾ فَِبَما أَْغَويـَْتيِن ألَقـُْعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ ﴿ :  إبليس الذي قال
 . 16:  األعراف
 ، لتساوى فرعون عدو اهلل -أيضاً -ولو كان حجة هؤالء مقبولة  -7
 . -عليه السالم-وسى كليم اهلل مع م
 االحتجاج بالقدر على الذنوب واملعائب تصحيح ملذهب الكفار -5

 . ال ينفّك عنه ، وهذا الزم هلذا احملتج ،
وظنوا أهنم  ، إذا عاينوها ، ولو كان حجة الحتجَّ به أهل النار -1

هل حيتجون  ، وبدأ توبيخهم وتقريعهم ، كذلك إذا دخلوها  ، مواقعوها
 ؟ القدر على معاصيهم وكفرهمب

﴿     :  عنهم -عز وجل  -بل إهنم يقولون كما قال  ؛ ال:  اجلواب
ْرنَا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب جنُِْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبْع الرُُّسلَ   ، 00:  إبراهيم ﴾ رَبَـَّنا َأخِّ

َنا ِشْقَوتـَُنا﴿ :  ويقولون ﴿ :  وقالوا ، 146:  املؤمنون ﴾ َربَـَّنا َغَلَبْت َعَليـْ
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 ، 14:  امللك ﴾ َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ 
إىل غري ذلك مما  ، 02:  املدثر ﴾ ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ ﴿ :  وقالوا

 . يقولون
فهم  ؛ ولو كان االحتجاج بالقدر على املعاصي سائغًا الحتجوا به

 . ا ينقذهم من الناربأمس احلاجة إىل م
أننا نرى اإلنسان حيرص على ما  - أيضاً  –ومما يردُّ هذا القول  -14

وال يعدل عنه إىل ما ال يالئمه مث حيتج  ، يالئمه يف أمور دنياه حىت يدركه
 . على عدوله بالقدر

 !؟ فلماذا يعدل عما ينفعه يف أمور دينه إىل ما يضره مث حيتج بالقدر
وهذا البلد  ، لو أراد إنسان السفر إىل بلد:  ذلك وإليك مثااًل يوضح

 ، وقتل ، واآلخر كله فوضى واضطراب ، له طريقان أحدمها آمن مطمئن
 ؟ فأيهما سيسلك ، وسلب

فلماذا ال يسلك يف أمر اآلخرة  ، ال شك أنه سيسلك الطريق األول
 ؟ طريق اجلنة دون طريق النار

أن  - هبناء على مذهب -تج ومما ميكن أن يرد به على هذا احمل -11
 وإال فلن ، فإن كان اهلل قد قضى لك بولد فسيأتيك ؛ ال تتزوج:  يقال له

ر اهلل لك شبعًا وري   ؛ وال تأكل وال تشرب ،  وإال فلن ، فسيكون افإن قدَّ
ر اهلل لك النجاة فستنجو ؛ وإذا هامجك َسُبٌع َضاٍر فال تفر منه ،  فإن قدَّ
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فإن  ؛ وإذا مرضت فال تتداوَ  ، لن ينفعك الفراروإن مل يقدرها لك ف ،
ر اهلل لك شفاًء شفيت  . وإال فلن ينفعك الدواء ، قدَّ

 ، إن وافقنا عِلْمنا فساد عقله ؟ فهل سيوافقنا على هذا القول أم ال
 . وبطالن حجته ، وإن خالفنا علمنا فساد قوله

 ؛ والصبيان ، احملتج بالقدر على املعاصي شبَّه نفسه باجملانني -14
ولو عومل معاملتهم يف أمور الدنيا ملا  ، وال مؤاخذين ، فهم غري مكلفني

 . رضي
 ، لو قبلنا هذا االحتجاج الباطل ملا كان هناك حاجة لالستغفار -12
 . واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، واجلهاد ، والدعاء ، والتوبة
لتعطلت مصاحل  لو كان القدر حجَّة على املعائب والذنوب -10
 ، والتعزيرات ، وملا كان هناك داٍع للحدود ، ولعمَّت الفوضى ، الناس

وملا احتجنا لوضع عقوبات  ، ألن املسيء سيحتج بالقدر ؛ واجلزاءات
حبجة أن   ؛ ونصب القضاة ، وال إىل فتح احملاكم ، وقطَّاع الطرق ، للظََلمة

 . به عاقل وهذا ال يقول ، كل ما وقع إمنا وقع بقدر اهلل
ألن اهلل كتب  ؛ ال نؤاخذ:  أن هذا احملتج بالقدر الذي يقول -11

 ؟ فكيف نؤاخذ مبا ُكِتَب علينا ؛ ذلك علينا
 ، إمنا نؤاخذ مبا فعلناه ، إننا ال نؤاخذ على الكتابة السابقة:  يُقال له

وإمنا حنن  ، أو كتبه علينا ، فلسنا مأمورين مبا قدره اهلل لنا ، وكسبناه
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 ، وما أريد منا ، فهناك فرق بني ما أريد بنا ؛ أمورون بالقيام مبا يأمرنا بهم
 . وما أراده منه أمرنا بالقيام به ، فما أراده اهلل بنا طواه عنا

أن احتجاج كثري من هؤالء ليس ناجتًا عن  -ومما جتدر اإلشارة إليه 
قال بعض وهلذا  ؛ وإمنا هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة ، قناعة وإميان

وعند املعصية  ؛ أنت عند الطاعة قدري))  : العلماء فيمن هذا شأنه
 . (1)(( أي مذهب وافق هواك متذهبت به ، جربي

وأنكر أن يكون اهلل  ، يعين أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك إىل نفسه
 . وإذا فعل املعصية احتج بالقدر ، قدر ذلك له

 ، أعطاكم عقواًل كاملة -تعاىل-إن اهلل :  أن يُقال هلؤالء -16
 ، وأقدركم على اخلري والشر ، وعيوناً باصرة ، وآذاناً سامعة ، وأفهاماً وافية

وإن  ، فإن شئتم ذهبتم إىل اخلريات ؛ عنكم وأزال األعذار واملوانع بالكلية
 . شئتم ذهبتم إىل عمل املعاصي واملنكرات

ْكنة معلومة بالضرورة وهذه القدرة
ُ
ملوانِع والعوائق معلوم وزواُل ا ، وامل

 . بالضرورة -أيضاً -الثبوت 
وإذا كان األمر كذلك كان ادعاهكم أنكم عاجزون عن اإلميان والطاعة 

                                                        

 .  5/147جمموع الفتاوى ( 1)
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بل احلجة  ، فثبت بذلك أنه ليس لكم على اهلل حجة ؛ دعوى باطلة
 . (1)عليكمالبالغة 

أو ترك الطاعات  ، وباجلملة فإن االحتجاج بالقدر على فعل املعاصي
 . والواقع ، والعقل ، اج باطل يف الشرعاحتج

هؤالء ))  : عن احملتجني بالقدر رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . (2)(( القوم إذا أصروا على هذا االعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى

 :  الص رة اليائزة المس  ة لمحتياج بالقدر
 ، حتل باإلنسان كالفقريسوغ االحتجاج بالقدر عند املصائب اليت 

وحنو  ، وقتل اخلطأ ، وخسارة املال ، وتلف الزرع ، وفقد القريب ، واملرض
 املصائبفاالحتجاج إمنا يكون على  ، افهذا من متام الرضا باهلل رب   ؛ ذلك

  ، ويصرب على املصائب ، فالسعيد يستغفر من املعائب))  ، ال املعائب ،
 ﴾  ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبكَ َفاْصربْ ﴿ :  -تعاىل  -كما قال 

 . 11:  غافر

                                                        

البحر احمليط ، حملمد بن يوسف  تفسري، وانظر  5/017اللباب يف علوم الكتاب البن عادل  (1)
الشهري بأيب حيان األندلسي ، دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وزمالئه ، منشورات 

 . 401- 0/407،  م4411 - هـ1044،  1حممد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط
 .  5/464جمموع الفتاوى ( 2)
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 . (1)(( وحيتج بالقدر على املعائب ، والشقي جيزع عند املصائب
مث  ، لو أن رجاًل قتل آخر عن طريق اخلطأ:  ْ      ل  المثا  اآلَّي

مينع  وال ، لكان احتجاجه مقبوالً  ، واحتج القاتل بالقدر ، المه من المه
 . ذلك من أن يؤاخذ

 ، وُوبِّخ على ذلك ، مث قـُرِّع القاتل ، ولو قَـَتَل رجٌل رجاًل عن طريق العمد
 -وهلذا حجَّ آدم موسى  ؛ مث احتج بالقدر مل يكن االحتجاج منه مقبوالً 

 ، احتج آرح م  ُ » : يف حماجتهما  كما يف قوله  -عليهما السالم 
فقا  ل   ؟ جورجت  وطيئت  من الي ةج ل آرح ال   :  فقا  ل  م  ُ

ْب مم :  آرح ثم َّ  م ي ن ُ  ، ج ل م  ُ ال   اصط اك اهلل بر امَّ  
 . (2) « ف جف آرح م  ُ ؟ جمر قد قّدر ن يف قءق جن جو ق

مل حيتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك  -عليه السالم  -فآدم  
ألنه  ؛ آدم على الذنب مل يُلمْ  -عليه السالم  -وموسى  ، بعض الطوائف

 ، وهداه ، وتاب عليه ، فاجتباه ربه ، يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب
 . والتائب من الذنب كمن ال ذنب له

                                                        

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ، البن انظر ، و  5/010جمموع الفتاوى ( 1)
- 4/517،  م1111 - هـ1011،  4ناصر العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط. تيمية ، حتقيق د

515  . 
 ( . 4614)أخرجه مسلم ( 2)
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فتاب  ، إنين أذنبت فتبت:  ولو أن موسى الم آدم على الذنب ألجابه
وألقيت  ، قتلت نفساً  -أيضًا  -أنت يا موسى :  ولقال له ، اهلل عليَّ 
 . (1)إمنا احتج موسى باملصيبة فحجَّه آدم بالقدر ، ىل غري ذلكاأللواح إ

فإنه من متام الرضا باهلل  ؛ فما قدر من املصائب جيب االستسالم له))  
وإذا أذنب فعليه أن يستغفر  ، أما الذنوب فليس ألحد أن يُذنب ، ارب  

 . (2)(( ويصرب على املصائب ، فيتوب من املعائب ، ويتوب
فلو المه أحد  ، له االحتجاج بالقدر التائُب من الذنبوممن يسوغ 

 . على ذنب تاب منه لساغ له أن حيتج بالقدر
هذا بقضاء اهلل :  مث قال ؟ مل فعلت كذا وكذا:  فلو قيل ألحد التائبني

                                                        

االحتجاج بالقدر ، لشيخ  ، و 51- 2/75، ومنهاج السنة  5/175انظر جمموع الفتاوى ( 1)
،  هـ ، نشره قصي حمب الدين اخلطيب ، املطبعة السلفية ، القاهرة1211،  4م ابن تيمية ، طاإلسال

الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ، البن تيمية ، حتقيق زهري الشاويش ، املكتب ، و  44- 15ص
املنح اآلداب الشرعية و و  ، 421- 424، والتدمرية ص 141- 142، ص هـ1045،  0اإلسالمي ، ط

، والبداية والنهاية البن كثري  464- 1/415 املرعية ، البن مفلح املقدسي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة
، وإيقاظ الفكرة ملراجعة  015- 5/016، واللباب يف علوم الكتاب البن عادل احلنبلي  57- 1/52

 . 211- 277الفطرة للصنعاين ص
الكربى ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق وتعليق وتقدمي الفتاوى ، وانظر  107شرح الطحاوية ص( 2)

 1/162،  هـ1045،  1ط، دار الريان للرتاث ، القاهرة حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا 
املسائل اليت خلصها شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب من فتاوى ابن تيمية ، وانظر  421، والتدمرية ص

هـ ، دار عامل 1045،  1طالسيد ابن عبد املقصود األثري  د الوهاب ، حتقيق وتعليقللشيخ حممد بن عب
 . 20، ص الكتب
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 . (1)لُقبل منه ذلك االحتجاج ، وأنا تبت واستغفرت ، وقدره

 ، فالعربة بكمال النهاية ؛ نبمث إنه ال يسوغ ألحد أن يلوم التائب من الذ
 . ال بنقص البداية

                                                        

القضاء والقدر ، أسعد حممد سعيد الصاغرجي ، دار القبلة ، وانظر  21انظر شفاء العليل ص( 1)
 . 111، وتقريب التدمرية البن عثيمني ص 40، ص هـ1014للثقافة اإلسالمية ، 
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 [71 - 71]شرح الءيتين 

  آرح   ابالالن   ْ   يالال   قضالالا  مالالا بيسالالم   -71
 

 

ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالقِّ بَيمالالالالالالالالالالالالالالالالالالة    ْمي الالالالالالالالالالالالالالالالالال ن   صالالالالالالالالالالالالالالالالالالءيح 
 

 
  الة   يالر حي (1)من األلم المقضيِّ مالن -71
 
 

 ح مالالالالالالالالالالالالالالالة   ْفيمالالالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالا  اهلل ج مالالالالالالالالالالالالالالالقي  
 
 

ْمي  ن )):  قوله ْ ق  )) : قولهو  ، بدل من ابن آدم:  (( صءي 
  . معطوف على ابن آدم:  (( بَيمة

 ، ألنه سريع امليل إىل اللهو ؛ فعيل من صبا يصبو إذا مال:  والصيب
  . ولعدم كمال عقله

واجملنون َمْن تسرتَّ  ، إذا سرته:  مفعول من َجّنُه الليُل وأجنه:  واجملنون
 . فال يدرك املعقوالت ، عقله

 -أيضاً  -ومنه  ، ومنه ما مضى ، السرت تدور حول( جن)وهذه املادة 
واجلنة الستتار  ، واجلن الستتارهم عن أعني الناس ، اجلنني الستتاره

 . أرضها بظل شجرها
س جِمَّناً  ، ومسي الدرع ُجنة حلصول االستتار هبما من  ؛ والرتُّ

 . (2)السالح
 . الوجع الشديد:  واألمل ، من لبيان اجلنس:  (( من األلم )) : قوله

ر:  (( المقضي )):  وقوله  . املقدَّ
أي من غري أن يكون ملن أصيب به :  (( من  ير حي ة )):  وقوله
  . اختيار

                                                        

 .يف : د يف عقو ( 1)
 . 21انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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عز وجل  -إن اهلل :  أنه يكفي إبطااًل لقولك أن يقال:  ْم  ُ الءيتين
يقضي حبكمته البالغة اآلالم على غري املكلفني من بين آدم كالصبيان  -

فال تنفك  ؛ فهذه اآلالم مالزمة ؛ ري بين آدم كالبهائمأو من غ ، واجملانني
والراحة  ، الطبائع إال أن تكون على هذه الصفة من حيث الصحة واملرض

والعافية واألمل حبسب ما يعرض لتلك الطبيعة من اعتدال  ، والتعب
  . ويف حال دون حال ، واحنراف وقد يكون البالء على بعضها دون بعض

 -ملا ِلُمَقدِّرها  ؛ وقد خيف على بعضها وهكذا ، وقد يشتد ببعضها
من احلكم اليت تتقاصر األذهان عن إدراكها على وجه  -عز وجل 

من احلكم العظيمة ما  -عموماً  -ففي خلق اآلالم واملصائب  ؛ التفصيل
 ؛ ورمحته ، وعدله ، تلك احلكم اليت تنطق بفضل اهلل ، ال خيطر بالبال

 ، فهو على نور من ربه -ولو على سبيل اإلمجال  -فمن ُوفِّق إلدراكها 
ومن خذل ووكل إىل نفسه ومل يشهد تلك احلكم أوشك أن يكون 

  . -عز وجل  -خماصماً لربه 
وإما  ، فاآلالم واملشاق إما إحسان ورمحة))  : رمحه اهللقال ابن القيم 

هو وإما لدفع أمل  ، وإما إصالح وهتيئة خلري حيصل بعدها ، عدل وحكمة
وإما لتولدها عن لذات ونعم يولِّدها عنها أمر الزم لتلك  ، أصعب منها

 ؛ أو لوازم الفضل واإلحسان ، وإما أن تكون من لوازم العدل ، اللذات
فتكون من لوازم اخلري اليت إن ُعطِّلت ملزوماهتا فات بتعطيلها خرٌي أعظُم 
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 . من مفسدة تلك اآلالم
فكم يف طلوع الشمس من أمل  ؛ والشرع والقدر أعدال شاهد بذلك

وكم يف نزول الغيث والثلوج من أذى كما مساه اهلل  ، ملسافر وحاضر
  . 144:  النساء ﴾ ِإْن َكاَن ِبُكْم أًَذى ِمْن َمطَرٍ ﴿ :  بقوله

وكم يف هذا احلر والربد والرياح من أذى موجب ألنواع من اآلالم 
  . لصنوف احليوانات

 ، ألكل والشرب والنكاح واللباس والرياسةوأعظم لذات الدنيا لذة ا
  . ومتولدة منها ، ومعظم آالم أهل األرض أو كلها ناشئة عنها

 والشجاعة ، بل الكماالت اإلنسانية ال تنال إال باآلالم واملشاق كالعلم
 :  واإلحسان كما قال ، والصرب ، واملروءة ، واحللم ، والعفة ، والزهد ،

   َالالالالالالالالملالالالالالالالال م الم الالالالالالالالقة  الالالالالالالالار ال الالالالالالالالاس  
 

 

ْاإلقالالالالالالالالالالالالالداح قتفالالالالالالالالالالالالالالا ي   قالالالالالالالالالالالالالالري   اليالالالالالالالالالالالالال ر  الي  
كان العقل يقضي   -أعظم منها وأدوم  اتٍ ذَّ لَ وإذا كانت اآلالم أسبابًا لِ  

 . (1)(( باحتماهلا
أعظم اللذات  -سبحانه  -وقد حجب اهلل  )) : رمحه اهللإىل أن قال 
وجعله جسرًا موصاًل إليها كما حجب أعظم اآلالم  ، بأنواع املكاره

  . وجعلها جسراً موصاًل إليها ، هوات واللذاتبالش
وإن الراحة ال  ، إن النعيم ال يدرك بالنعيم:  وهلذا قالت العقالء قاطبة

                                                        

 . 015شفاء العليل ، ص (1)
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فهذه اآلالم واألمراض  ؛ وإن َمْن آثر اللذات فاتته اللذات ، تنال بالراحة
  . إذ هي أسباب النِّعم ؛ واملشاق من أعظم النعم

كلفة منها فمغموٌر جداً بالنسبة إىل مصاحلها وما ينال احليوانات غري امل
 ، وحبس املطر والثلج ، وبرد الشتاء ، ومنافعها كما يناهلا من حر الصيف

  . والسعي يف طلب أقواهتا وغري ذلك ، وأمل احلمل والوالدة
وما يناهلا من املنافع واخلريات  ، ولكن لذاهتا أضعاُف أضعاِف آالمها

فُسنَُّته يف خلقه وأمره هي اليت أوجبها   ؛ رور واآلالمأضعاف ما يناهلا من الش
  . كماُل علمه وحكمته وعزته

ولو اجتمعت عقول العقالء كلهم على أن يقرتحوا أحسن منها لعجزوا 
  ؟ ارجع بصر العقل فهل ترى من خلل:  وقيل لكلٍّ منهم ، عن ذلك

 ﴾ اْلَبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسريٌ  مثَّ اْرِجع اْلَبَصَر َكرَّتـَنْيِ يَنَقِلْب ِإَلْيكَ ﴿ 
فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج األضداد من  ، 0:  امللك

 وامليت من احلي ، فأخرج احلي من امليت ؛ واألشياء من خالفها ، أضدادها
من  فكذلك أنشأ اللذاتِ  ؛ واليابس من الرطب ، والرطب من اليابس ،

 ، فأعظم اللذاِت مثراُت اآلالم ونتائجها ؛ ذاتواآلالَم من الل ، اآلالمِ 
  . وأعظم اآلالِم مثراُت اللذات ونتائجها

والعافيُة والصحُة والرمحُة يف هذه  ، واخلرُي والنعمُ  ، فاللذُة والسرورُ  ؛ وبعدُ 
فأين  ؛ أكثُر من أضدادها بأضعاٍف مضاعفة -الدار اململوءة باحملن والبالء 

وأين جوعه وعطشه من  ؟ وأين سقمه من صحته ؟ آالم احليوان من لذته
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 . (1)(( !؟ شبعه وريِّه وتعبه من راحته
ْالمصائ  ح م نظيمة  ير ما  ي  ر   ْفي اآلمح  ْفيما   ي  ،   ا 

 :  إ  المقاح م  تسف ل ت صيق ؛   ٌر لء ضَا ن ُ  ءيق اإل ياز
 ﴿:     -تعاىل  –قال  : ا تخراج نء ر ة الضرا  ْ ي الصءر -1

َنا تـُْرَجُعونَ  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفتـْ   . 21:  األنبياء ﴾ َونـَبـْ
واالبتالء بالضراء والشر حيتاج  ، فاالبتالء بالسراء واخلري حيتاج إىل شكر

  . إىل صرب
لَِّب اهلل األحوال على العبد حىت يتبني صدق وهذا ال يتم إال بأن يق

  . -تعاىل-عبوديته هلل 
ْليس  اك  ، إن جمره     ل  وير ؛ نيءا  ألمر الميمن »:   قال

ْإن جصابت   ، إن جصابت   را  ش ر ف ان ويرا  ل  ؛ ألحد إم ل ميمن
  . (2) «  را  صءر ف ان ويرا  ل 

ذلك أن :  ْالخمص من الخصا  القءي ة ، طَارة الق   -2
ملا يتمتع به  ، بالنفسواإلعجاب  ، والبطر ، الصحة قد تدعو إىل األشر

  . ونعيم عيش ، وهدوء بال ، وقوة ، املرء من نشاط
وتطهر من أدران  ، ورق قلبه ، فإذا قـُيِّد بالبالء واملرض انكسرت نفسه

                                                        

 . 144- 011شفاء العليل ، ص (1)
 ( . 4111)رواه مسلم  (2)
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 وحسد ، وعجب ، وخيالء ، واخلصال القبيحة من كرب ، األخالق الذميمة
والتواضع خللق  ، يهواالنكسار بني يد ، وحلَّ حملَّها اخلضوُع هلل ، وحنوها ،

  . وترك الرتفع عليهم ، اهلل
وليعلم أهل املصائب أنه لوال حمن الدنيا ))  : رمحه اهلل (1)قال املنبجي

وقسوة  ، والفرعنة ، والعجب ، ومصائبها ألصاب العبد من أدواء الكرب
فمن رمحة أرحم الرامحني أن  ؛ القلب ما هو سبب هالكه عاجاًل وآجالً 

تكون محية له من هذه  ؛ حيان بأنواع من أدوية املصائبيتفقده يف األ
 ، الرديئة ، واستفراغًا للمواد الفاسدة ، وحفظًا لصحة عبوديته ، األدواء
 :  كما قيل  ، ويبتلي بنعمائه ، فسبحان من يرحم ببالئه ؛ املهلكة

ْإن نظمالالالالالالالل  قالالالالالالالد  الالالالالالال  م اهلل بالالالالالالالالء  ى، 
 

 ْ ءت الالالالالالالالالالالالي اهلل ب الالالالالالالالالالالالض القالالالالالالالالالالالال ح بالالالالالالالالالالالالال  م 
 يداوي عباده بأدوية احملن واالبتالء لطغوا -سبحانه وتعاىل  -ه فلوال أن 

فإن من شيم  ؛ وعاثوا فيها بالفساد ، وجتربوا يف األرض ، وعتوا ، وبغوا ،
وكلمة نافذة من غري  ، وفراغ ، وصحة ، وهني ، النفوس إذا حصل هلا أمر

                                                        

هو حممد بن حممد بن حممد بن حممود الصاحلي املنبجي ، كان من فضالء احلنابلة ، مسع ( 1)
من حانوت له ، على طريق السلف من الدين احلديث ، وحفظ املقنع ، وأفىت ، ودرَّس ، وكان يكتسب 

والتقشف والتعبد ، وهو صاحب اجلزء املشهور يف الطاعون وأحكامه ، ذكر فيه فوائد كثرية وغريبة ، تويف 
 .هـ 770سن 

عبد   السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ، حملمد بن ، و  6/451انظر شذرات الذهب البن العماد 
عبد الرمحن بن سليمان . بكر أبو زيد ، ود . املكي ، حققه وقدَّم له الشيخ داهلل بن محيد النجدي مث 

 2/1451،  م1116هــ1016،  1العثيمني ، مؤسسة الرسالة ، ط
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مع علمهم  ، وسعت يف األرض فساداً  ، متردت -زاجر شرعي يزجرها 
 ؟ فكيف لو حصل هلم مع ذلك إمهال ، مبا فعل مبن قبلهم

إذا أراد بعبده خريًا سقاه دواء االبتالء  -سبحانه وتعاىل  -ولكن اهلل 
 حىت إذا هذبه ، يستفرغ منه األدوية املهلكة ، واالمتحان على قدر حاله

َله ألشرف مراتب الدنيا ، ونقاه ، ع ورقاه أرف ، وهي عبوديته ، وصفَّاه أهَّ
  . (1)(( وهي رهيته ، ثواب اآلخرة

وامتحانًا  ، ذلك أن يف املصائب تدريبًا للمؤمن:  َّق  ة الميمن -3
  . وتقوية إلميانه ، لصربه
ْ   ال ء ر ة -4 فإنه ليس ألحد مفر عن :  ال ظر إلُ قَر الرب بية 

 ، فنحن عبيد اهلل ؛ وال حميد عن حكمه النافذ وابتالئه ، وقضائه ، أمر اهلل
وإليه  ، وحنن إليه راجعون يف مجيع أمورنا ، يتصرف فينا كما يشاهه ويريده

  . املصري جيمعنا لنشورنا
:  ْصدق اإل ابة في الت بة ، حص   اإلومص في الدنا  -5

فيبعثه  ، وافتقاره الذايت إىل ربه ، ذلك أن املصائب ُتشعر اإلنسان بضعفه
وصدق  ، ع واالضطرار إليهوشدة التضرُّ  ، ذلك إىل إخالص الدعاء له
  . اإلنابة يف التوبة والرجوع إليه

                                                        

تسلية أهل املصائب لإلمام حممد بن حممد املنبجي احلنبلي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  (1)
 .  41، ص م1156- هـ1046،  1مة ، طتوزيع دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة املكر 
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 -عز وجل  -فاهلل  ؛ ولوال هذه النوازل مل يـَُر على باب اللجأ واملسكنة
فابتالهم من خالل النعم بعوارض تدفعهم  ، علم من اخللق اشتغاهلم عنه

ء احملض وإمنا البال ، فهذا من النعم يف طي البالء ؛ إىل بابه يستغيثون به
  . ما يشغلك عن ربك

 ؛ ما يكره العبد خرٌي له مما حيب))  : رمحه اهللقال سفيان بن عيينة 
  . (1)(( وما حيبه يلهيه ، ألن ما يكرهه يهيجه للدعاء

فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت :  إ قاظ المءت ُ من    ت  -6
 ،  حبسن حالهوكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إىل اهلل ، له توبة شافية

 ، معرٍض عن ربه أصابه بالء فأيقظه من رقاده ، وكم من غافل عن نفسه
  . وبعثه لتفقد حاله مع ربه ، ونبهه من غفلته

فيحصل  ، ألن الشيء ال يعرف إال بضده:  م رفة قدر ال افية -7
ألن ما َمنَّ اهلل به من العافية أُت  ؛ بذلك الشكُر املوجب للمزيد من النعم

مث إن حصول العافية والنعمة بعد  ، وأكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم ، عموأن
  . أمل ومشقة أعظم قدراً عند اإلنسان

فقد يصاب املرء :  جن من اآلمح ما قد    ن  ءءا  ل ص ة -8
فيذهب  وقد يبتلى ببلية ، مبرض ويكون سببًا للشفاء من مرض آخر

شف إال بسبب هذا املرض عضااًل مل يكت لعالجها فيكتشف أن به داءً 
                                                        

 .  44الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا ص( 1)
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 :  أبو الطيب املتنيبقال  ، الطارئ
 ل الالالالالالالالالالالالالالالقف ن ت ء الالالالالالالالالالالالالالال  م مالالالالالالالالالالالالالالال ٌر ن اق ءيالالالالالالالالالالالالالالال 

 

 (1)ْربمالالالالالالالالالالا صالالالالالالالالالال ل األبالالالالالالالالالالدان بال  الالالالالالالالالالق 
لوال وكثريًا ما تكون اآلالم أسبابًا للصحة ))  : رمحه اهللقال ابن القيم  

  . تلك اآلالم لفاتت
املنافع لألبدان ما فهذه احلمى فيها من  ؛ وهذا شأن أكرب أمراض البدن

ة  ، وفيها من إذابة الفضالت ، ال يعلمه إال اهلل وإنضاج املواد الَفجَّ
  . وإخراجها ما ال يصل إليه دواءٌ غريها

وكثري من األمراض إذا عرض لصاحبها احلمى استبشر هبا 
 . (2)(( الطبيب
جيد يف نفسه  -فالذي يبتلى بأمر ما :  حص   رحمة ج ق الءم  -9
فمن  ؛ وهذه الرمحة موجبة لرمحة اهلل وجزيل العطاء ، ألهل البالءرمحة 

  . َرِحَم من يف األرض َرمِحَُه من يف السماء
ْالَدا ة -11 ْالرحمة   :  -تعاىل-قال :  حص   الصمة من اهلل 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمْن اخْلَْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص ِمْن اأَلْمَواِل َواألَنفُ ﴿  ِس َولََنبـْ
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا إِنَّا لِلَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه  ، َوالثََّمرَاِت َوَبشِّْر الصَّاِبرِينَ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

                                                        

ديوان املتنيب بشرح العكربي ، ضبطه وصححه عبد احلفيظ شليب ، ومصطفى السقا ، وإبراهيم ( 1)
 .  2/56،  األبياري ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان

 . 011شفاء العليل ، ص (2)
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ْم َوَرمْحٌَة َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْهَتُدونَ  ، رَاِجُعونَ   ﴾ أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِِّ
  . 117-111:  البقرة
ْحَ الخطيئات ، ص   األجرح -11  :  ْ تابة ال س ات 
إم   ، حتُ ال   ة  َّصيء  ، ما من شي   صي  الميمن »:   قال

  . (1) (( جْ حيطل ن   بَا وطيئة ،  ت  اهلل ل  بَا حس ة
  . (2)((لوال مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس)):قال بعض السلف

 بل يتعداه إىل غريه ، فحسب لىاألجر والثواب ال خيتص به املبتبل إن 
بإذن -ريض واحتسب األجر كتب له األجر فالطبيب املسلم إذا عاجل امل ؛

فمن نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس اهلل عنه كربة من كرب اهلل 
  . يوم القيامة

وكذلك من يقوم  ، وكذلك الذي يزور املريض املبتلى يكتب له األجر
  . على رعايته

فأدَّن مصيبة تصيب اإلنسان :  ال  م ب قارة الد يا ْ  ا َا -12
والَكيُِّس الَفِطُن ال يغرت  ، وتنسيه مالذَّه ، وتنغص حياته ، تعكر صفوه

  . بل جيعلها مزرعة لآلخرة ، بالدنيا

                                                        

 .  (4174)رواه مسلم ( 1)

برد األكباد عند فقد األوالد ، للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ، قدم له عبد القادر بن شيبة ( 2)
 .  06، ص هـ1044احلمد ، مطابع السفراء ، الرياض ، 
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وهذا سر :  جن اوتيار اهلل ل  ءد وير من اوتيار ال ءد ل  س  -13
أرحم  -عز وجل  -ذلك أن اهلل  ؛ حيسن بالعبد أن يتفطن له ، بديع

وهو أرحم  ، فهو أعلم مبصاحل عباده منهم ؛ وأحكم احلاكمني ، الرامحني
  . هبم من أنفسهم ووالديهم

 نظراً منه هلم ؛ وإذا أنزل هبم ما يكرهون كان خرياً هلم من أال ينزل هبم
  . ولطفاً هبم ، وإحساناً إليهم ،

لكنه  ، جزوا عن القيام مبصاحلهمولو مكنوا من االختيار ألنفسهم لع
ورمحته  ، وحكمته ، وعدله ، توىل تدبري أمورهم مبوجب علمه -عزوجل-

  . أحبوا أم كرهوا
 فرمبا طلب ما ال حتمد عقباه:  جن اإل سان م    م ناقءة جمره -14

  . أعلم بعاقبة األمر -عز وجل  -واهلل  ، ورمبا كره ما ينفعه ،
فقضاهه للعبد املؤمن عطاء وإن كان يف ))  : هللرمحه اقال ابن القيم 

وبالهه عافية وإن كان يف  ، ونعمة وإن كان يف صورة حمنة ، صورة املنع
  . صورة بلية

ولكن جلهل العبد وظلمه ال يعد العطاء والنعمة والعافية إال ما التذ به 
  . وكان مالئماً لطبعه ، يف العاجل

وتلذذ  ، والبالء رمحة ، لعدَّ املنع نعمة وافراً  اولو رزق من املعرفة حظ  
وكان  ، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغىن ، بالبالء أكثر من لذته بالعافية
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  . (1)(( يف حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة
ْجق  -الدو   في زمرة الم ء بين هلل  -15 فاملبتلون من :  -نز 

 
ُ
-فهو  ؛ َشرَّفني مبحبة رب العاملنياملؤمنني يدخلون يف زمرة احملبوبني امل

وقد جاء يف السنة ما يشري إىل أن  ، إذا أحب قومًا ابتالهمسبحانه 
إن نظم اليزا   »:  النيب حيث قال  ؛ االبتالء دليل حمبة اهلل للعبد

فمن ر ي ف    ، ْإن اهلل إ ا جح  ق ما  ابتم م ، مف نظم الءم 
  . (2) « ْمن  خَ ف   السخَ ، الر ا
ْال  س -16 ْه قد   َّي بالم ء    فإذا صحت :  جن الم ر

واحملن اليت تنزل به  ، معرفة العبد بربه علم يقينًا أن املكروهات اليت تصيبه
وال  ، أهنا حتمل يف طياهتا ضروبًا من املصاحل واملنافع ال حيصيها علمه

  . حتيط هبا فكرته
فعامة مصاحل  ؛ ا حيببل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيم

 كما أن عامَّة مضارها وأسباب هلكتها يف حمبوباهتا  ، النفوس يف مكروهاهتا
 ﴾ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوجَيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخرْياً َكِثرياً ﴿ :  -تعاىل- قال ،

  . 11:  النساء

                                                        

 .  416- 4/411مدارج السالكني ( 1)
عبد   مددار الدعوة ، دار سحنون ، ترقيم حموابن ماجة يف سننه ، ( 4216)أخرجه الرتمذي ( 2)

 .  4/456من حديث أنس ، وحسنه الرتمذي ، واأللباين يف صحيح الرتمذي ( 0421) 4الباقي ، ط
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ٌر َلكُ ﴿ :  وقال ْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشْيئاً َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخيـْ
  . 416:  البقرة ﴾ َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُمونَ 

وأن احملبوب قد يأيت باملكروه  ، فإذا علم العبد أن املكروه قد يأيت باحملبوب
سرة ومل ييأس أن تأتيه امل ، مل يأمن أن توافيه املضرة من جانب املسرة -

 . (1)من جانب املضرة

                                                        

جبدة   صيد اخلاطر ، البن اجلوزي ، مكتبة العلم : انظر تفصيل احلديث عن حكم املصائب يف  (1)
 الفوائد ، البن القيم ،، و  245- 247و 411-412و 11- 11ص( ب ت) ، مكتبة ابن تيمية

،  121- 127، ص هـ1046،  4حتقيق حممد عثمان اخلشت ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ط
 .  21- 27، وبرد األكباد ص 444- 444و 171- 175و
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 [75 - 72]بيات شرح األ

 إ ا  الالالان فالالالي  الالال ا لالالال  ح مالالالٌة فمالالالالا -72
 

 يظالالالالالالالالالالن 
 بخ الالالالالالالالالالق ال  الالالالالالالالالالق ثالالالالالالالالالالم ال ق بالالالالالالالالالالة (1)

الالن   الال ا نالال ا  مي لفالالدٌ  (2)ف يالالف -73   ْم 
 

 الطءي الالالالالة (3)نالالالالالن ال  الالالالالق  ف  الالالالالق ال ءالالالالالد ن الالالالالد 
ْجالالال  المالالال ت  ج  يالالال  ق   آ  الالال -74    الالالمح ج

 
 (4)ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالقٌّ بتقالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ر  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  الءر الالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
الالالالالالالريك  الالالالالالالا  الالالالالالال ا  سالالالالالالالمح ج   ت الالالالالالال ي  -75   ف  ي  

 
َّ الالالالالالالالال   ي  الالالالالالالالالار  مثالالالالالالالالالق 

 جرنالالالالالالالالالة   صالالالالالالالالالة   (5)
إذا كانت احلكمة تقتضي أن أسباب اآلالم إذا :  رمحه اهلليقول الشيخ  

ترتب عليه  اكمن أكل مسُ    ، وجدت تولد عنها اآلالم وترتب عليها األسقام
كذلك كفُر ف -أو ألقى نفسه يف مهلكة ترتب عليه املوت  ، اهلالك

أو قذف نفسه يف  ، فهي مبنزلة من أكل مساً  ؛ وإجرام اجملرمني ، الكافرين
أيها  -فإذا كنت  ؛ وذلك من جهة أنه البد أن يرتتب عليه آثاره ، مهلكة

وكنُت تنسب  ، أو ألقى نفسه يف مهلكة ، ال تعذر من أكل مساً  -املعرتض 
 ، بل أبلغ يف اللوم ، فكفرك كذلك -وتلومه عليه  ، هالكه إىل عمله

وامللقَي نفسه باهللكة رمبا يـَْعِرُض له بعُض  ، ألن آكل السم ؛ وانتفاء العذر
فإن آثاره مرتتبة عليه قطعًا إال  ؛ خبالف الكفر ؛ العوارض املانعة من اهلالك

 (6). إذا رفعها بتوبة نصوح

                                                        

 .ظن : يف عقود ( 1)
 .وكيف : يف ط و ب ( 2)
 .عبد : يف عقود ( 3)
 .املنية : هـ  املشيئة ، ويف ب و ج و: لرب املشيئة ، ويف ط و و : يف الدرة البهية ( 4)
 .بعد : يف و ( 5)
 . 21انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 366
 

 [77 - 76]شرح الءيتين 

 جلسل َّرى في  ال ه الالدار م الن  ج الُ-76
 

 

   اقالالالالالالالالالالالالالالالال  إمالالالالالالالالالالالالالالالالا بالقضالالالالالالالالالالالالالالالالا جْ ب الالالالالالالالالالالالالالالالرنة 
 

 

ر  ل يالالالالالالا ي بتقالالالالالالد ر والالالالالالالق   -77  ْم نيالالالالالال  
 
 

 فالالالالالالالالالي األوالالالالالالالالالرى بالالالالالالالالالم م ثال     فالالالالالالالالالة   (1) الالالالالالالالال ل  
أو بال فرق بينهما  ، أي بال إشكال:  (( م مث   ةب )) : قوله 

  . (2)يستثىن
إن مما يؤيد ما مرَّ :  ملزمًا هذا السائل املعرتض رمحه اهلليقول الشيخ 

وهذه العقوباُت  ، تشاهد يف هذه الدنيا عقوباِت اجلناة املعتدينسابقًا أنك 
  . يراها الناس

وهي إما عقوباٌت قدرية ينزهلا اهلل باجملرمني كما أهلك األمم السابقة 
وينظر فيما  ، وكما يشاهده من سرب أحوال الناس ، بالعقوبات املتنوعة

  . أو عامة ، جيري هلم من العقوبات سواء كانت فردية
إقامة احلد و  ، وقطع السارق ، وإما عقوبات شرعية كقتل القاتل املتعمد

  . وجلد الشارب للخمر وحنو ذلك ، على الزاين
أو بل إنه مستوجب للعقوبة القدرية  ، ملن أساء -إذًا  -فال عذر  

 . ورمبا يؤخرها احللم ، الشرعية
جل قبل اآلجل فكل ظامل معاقب يف العا))  : رمحه اهللقال ابن اجلوزي 

 . على ظلمه
                                                        

 .لذلك : يف ط ( 1)
 . 01انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً ﴿ :  -تعاىل-وهو معىن قوله  ، كل مذنب ذنباً   وكذلك

 . (142:  النساء) ﴾ جُيَْز ِبهِ 
وغفلته عما عوقب به  ، ورمبا رأى العاصي سالمة بدنه فظن أن ال عقوبة

 . (1)(( عقوبة
والعاقل  ، لموقد يؤخرها احل ، قد تبغت العقوبات))  : رمحه اهللوقال 

 . (2)(( من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة
البد من العقوبة ما مل مينع من ذلك مانٌع من ف ، وهكذا احلال يف اآلخرة

  . موانع إنفاذ الوعيد
إن مجيع هؤالء اجلناة :  -أيها احملتج بالقدر على املعاصي  -فهل تقول 

-حل هبم تلك املَ وأ ، حيث أوقع هبم هذه العقوبات ؛ قد ظلمهم اهلل
  . فإذا قلت هذا فقد بلغت من عداوة اهلل ورسله مبلغاً عظيماً  ؟ ُثالت

إن هذه العقوبات القدرية الشرعية هي :  وقلت ، وإذا رجعت إىل احلق
وهي حكمته اليت وَضَعها موضعها وجعلها يف حملها  ، عدل اهلل بني عباده

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ﴿ بل ، ذروليس هلؤالء اجلناة املعاقبني ع ، الالئق هبا
فإنك  - (24:  الشورى) ﴾ ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثريٍ 

  (3). وهديت إىل الصواب ، قد رجعت إىل احلق

                                                        
 . 140صيد اخلاطر البن اجلوزي ص( 1)
 . 144املرجع السابق ص( 2)
  . 175انظر الدرة البهية ص( 3)
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ْالسء ين  شرح الءيل الثامن 

الال ٌ  َّقالالد ر ر ِّ  -78  الخ الالق ل الال    م ج 
 

 نقءالالالالالالالالالالالالُ الالالالالالالالالالالالال    إم بت بالالالالالالالالالالالالة   (1)لتقالالالالالالالالالالالالد ر 
 ، األخذ بذنب الشيء:  الذنب يف األصل:  (( ل     )):  قوله 

 . ويستعمل يف كل فعل يستوخم عقباه ، أصبت ذنبه:  يقال
 . اعتباراً ملا حيصل من عاقبته ؛ وهلذا يسمى الذنب تبعة

 ﴾ َفَأَخَذُهُم الّلُه ِبُذنُوهِبِمْ ﴿ : -تعاىل-قال اهلل  ، ومجع الذنب ذنوب
 . (11:  آل عمران)

نُوَب ِإالَّ الّلهُ ﴿ :  وقال إىل غري ( 121:  آل عمران) ﴾ َوَمن يـَْغِفُر الذُّ
 . (2)ذلك من اآليات

وذنوبات مجع  ، واجلمع ذنوب ، واملعصية ، واجلرم ، اإلمث:  والذنب
 . (3)اجلمع

ر أن تكون الذنوب ُمسبِّبًة لعواقبها  -عز وجل  -    ي جن اهلل قدَّ
  . شرعية أو القدريةوعقوباهتا ال ، الوخيمة

 ؛ ولكن العقوبة قد تتخلف إذا وجد مَثَّ مانع من موانع إنفاذ الوعيد
وصاحبها متوعَّد بذلك إال أن هناك  ، فالذنوب موجبة لدخول النار

                                                        

 .كتقدير : يف أ ( 1)
 . 155انظر املفردات ص( 2)
 . 1/251انظر لسان العرب ( 3)
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ويزول موجب  ، وينتفي بسببها الوعيد ، أسبابًا تندفع هبا العقوبة
  . الذنوب

  . (( دم ا ف إ  ا  ال ني))  ْ  ه األ ءا  َّسمُ
ْالس ة   . ْ ي ن رة ج ءا  نرفل بام تقرا  من ال تا  

يف هذا البيت أهم تلك  رمحه اهلل ابن تيمية وقد ذكر شيخ اإلسالم
  . أال وهو التوبة ، املوانع وأعظمها

 تلك املوانع مفصلة وجمملة يف مواضع من كتبه قال رمحه اهللوقد ذكر 
السنة على أن عقوبة الذنوب وقد دلت نصوص الكتاب و ))  : رمحه اهلل

وهذا متفق عليه  ، التوبة:  أحدها:  تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب
  . (1)(( بني املسلمني

  . يف ذكر باقي املوانع بالتفصيل رمحه اهللمث شرع 
واملؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه ))  : موضع آخروقال يف 

 :  بعشرة أسباب
فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب  ؛ ب اهلل عليهأن يتوب فيتو  -1

  . له
  . فيغفر اهلل له ، أو يستغفر -4
  . فإن احلسنات يذهنب السيئات ؛ أو يعمل حسناٍت متحوها -2

                                                        

 . 7/057جمموع الفتاوى ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 371
  . ويستغفرون له حياً وميتاً  ، أو يدعو له إخوانه املؤمنون -0
  . أو يهدون له من ثواب أعماهلم ما ينفعه اهلل به -1
  .  يشفع فيه نبيه حممدٌ أو  -6
  . يف الدنيا مبصائب تكفَّر عنه -تعاىل  -أو يبتليه اهلل  -7
  . فيكفر هبا عنه ، أو يبتليه يف الربزخ بالصعقة -5
  . أو يبتليه يف عرصات القيامة من أهواهلا مبا يكفِّر عنه -1
  . أو يرمحه أرحم الرامحني -14

فيما  -تعاىل-كما قال   ، ال نفسهفمن أخطأته هذه العشرة فال يلومن إ
 ا نءار  إ ما  ي جنمال م جحصيَا  »:   رسول اهلل -يرويه عنه 

ْفي م  ، ل م ْجد ويرا  ف ي مد اهلل ؛  ا اإثم ج ْجد  ير  ، فمن  ْمن 
 . (2)(( (1) «  ل  فم    من إم   س 

نهم فإن الذنوب اليت يُبتلى هبا العباُد يسقط ع )):  وقال يف االستقامة
وإما حبسنات ماحية  ، وإما باستغفار ، عذاهُبا إما بتوبة جَتُبُّ ما قبلها

أو مبا يفعلونه له من  ، وإما بدعاء املسلمني وشفاعتهم ، يذهنب السيئات
وإما أن يكفِّر اهلل  ، ة-وغريه فيه يوم القيام  وإما بشفاعة النيب ، الرب

  . (3)(( عنه خطاياه مبا يصيبه من املصائب

                                                        

 ( .4177)رواه مسلم  (1)
 . 06- 14/01 جمموع الفتاوى (2)
 . 151- 4/150االستقامة  (3)
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وحدها هي اليت يزول هبا  ْمما   سن الت ءي  ن ي   َ ا جن الت بة
 . باقي املوانع فهي خاصة باملؤمن أما ، موجب الذنوب للمؤمن والكافر

 ، ولكوهنا أعظم موانع إنفاذ الوعيد ، لتوبة من املزيةلونظرًا ملا 
 ، والرتباطها بكثري من مباحث املوضوع فهذا تفصيل لبعض األمور فيها

 :  لك من خالل املسألتني التاليتنيوذ
ْلُ  :  َّ ر ف الت بة:  المس لة األ

ْم   وأصل هذه  ، التوبة مصدر الفعل تاب:  َّ ر ف الت بة في ال غة -ج
 . (توب)والباء  ، والواو ، التاء:  املادة

 . والندم ، واإلنابة ، والعودة ، وهي تدور حول معاين الرجوع
والباء   ، والواو ، التاء))  : (توب)مادة اهلل يف رمحه  قال ابن فارس

 . (( كلمة واحدة تدل على الرجوع
ومتاباً فهو  ، يتوب إىل اهلل توبةً  ، أي رجع عنه:  تاب من ذنبه:  يقال

 . تائب
:  غافر ﴾ َقاِبِل التـَّْوبِ ﴿ :  -تعاىل- قال اهلل ، التوبة:  والتوب

3 ))(1) . 
 ، وتوبة ، إىل اهلل يتوب توباً  وتاب))  : رمحه اهلل وقال ابن منظور

                                                        

 . 1/217معجم مقاييس اللغة البن فارس ( 1) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 371

 . (1)(( ورجع عن املعصية إىل الطاعة ، أناب:  ومتاباً 
فإذا كانت من  ؛ ومن العبد إىل اهلل ، والتوبة تكون من اهلل على العبد

يت بعلى  . وإذا كانت من العبد إىل اهلل عديت بإىل ، اهلل ُعدِّ
َا التـَّْوبَُة َعلَ ﴿ :  -تعاىل- قال اهلل ى اللَِّه لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء جِبََهاَلٍة ِإمنَّ

 ﴾ مُثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب فَُأْولَِئَك يـَُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم وََكاَن اللَُّه َعِليمًا َحِكيماً 
 . 71:  النساء

يعًا أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ ﴿ :  - عز وجل - وقال ُكْم َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ
 . 37:  النور ﴾ تـُْفِلُحونَ 
 تَاَب َوَعِمَل َصاحِلًا فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإىَل اللَِّه َمَتاباً ْ م ن  ﴿ :  -تعاىل- وقال

 . 17:  الفرقان ﴾
ورجل  ، وفقه هلا:  وتاب اهلل عليه))  : رمحه اهلل قال ابن منظور

 . (2)(( يتوب على عبده:  واهلل تواب ، تائب إىل اهلل:  تواب
 ، ورجع ، عاد إىل اهلل:  أصل تاب:  وقال أبو منصور))  : وقال
 . (3)(( أي عاد عليه باملغفرة:  وتاب اهلل عليه ، وأناب

                                                        

 . 1/422لسان العرب البن منظور ( 1) 
 . 1/422لسان العرب ( 2) 
 . املرجع السابق( 3) 
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عرفت التوبة إىل اهلل يف الشرع بعدة :  َّ ر ف الت بة في ال رع -ثا يا  
فمما  ، واملدلول الشرعي للتوبة قريب من املدلول اللغوي ، تعريفات

 :  يلي لتوبة يف الشرع ماعرفت به ا
قيل يف حد التوبة أنه ذوبان ))  : رمحه اهلل(1)قال أبو حامد الغزايل -7

 . (2)(( احلشا ملا سبق من اخلطأ
فإن هذا يعرض جملرد األمل ولذلك ))  : مث علق على هذا احلد فقال

 :  قيل
 . (3)(( وصدع يف الكبد ال ينشعب ، هو نار يف القلب تلتهب))  -2
إنه خلع لباس :  وباعتبار معىن الرتك قيل يف حد التوبة))  : وقال -3

 . (4)(( ونشر بساط الوفاء ، اجلفاء
والعزم على  ، ترك املعاصي يف احلال))  : (5)ومن معانيها:  وقال -4

                                                        

و أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي من كبار متكلمي األشاعرة ، وممن سلك ه( 1)
مناهج متعددة بدءاً بعلم الكالم ، مث الفلسفة ، مث الباطنية ، مث التصوف ، لكنه يف آخر عمره اقرتب من 

 .مذهب السلف ، واشتغل باحلديث 
 .ضالل إحياء علوم الدين ، واملنقذ من ال: ومن مصنفاته 

 . 11/244، وسري أعالم النبالء  0/74انظر جمموع الفتاوى البن تيمية . هـ 141تويف سنة 

 . 0/0،  إحياء علوم الدين ، أليب حامد الغزايل ، دار الريان للرتاث( 2) 
 . 0/0إحياء علوم الدين ( 3) 
 . 0/0إحياء علوم الدين ( 4) 
 .يعين التوبة ( 5) 
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وتدارك ما سبق من التقصري يف سابق  ، تركها يف االستقبال
  . (1)(( األحوال
فحقيقة التوبة هي ))  : تعريف التوبة يف اهللرمحه  وقال ابن القيم -5

والعزم على  ، واإلقالع عنه يف احلال ، الندم على ما سلف منه يف املاضي
 . (2)(( أال يعاوده يف املستقبل

 حقيقة التوبة الرجوع إىل اهلل بالتزام فعل ما حيب))  : -أيضاً - وقال -6
فالرجوع إىل احملبوب  ؛ فهي رجوع من مكروه إىل حمبوب ؛ وترك ما يكره ،

 . (3)(( والرجوع عن املكروه اجلزء اآلخر ، جزء مسماها
التوبة هي الرجوع مما يكرهه اهلل ظاهرًا وباطنًا إىل ما حيبه ))  : وقال -1

 . (4)(( ظاهراً وباطناً 
 . والتوبة ترك الذنب على أحد األوجه))  : رمحه اهلل وقال ابن حجر -8

والعزم على عدم  ، والندم على فعله ، لقبحه ؛ ترك الذنب:  ويف الشرع
وهي أبلغ  ، أو طلب الرباءة من صاحبها ، وردُّ املظلمة إن كانت ، العود

 . (5)(( وجوه االعتذار

                                                        

 . 0/1إحياء علوم الدين ( 1) 
 . 1/111مدارج السالكني البن القيم ( 2) 
 . 1/212مدارج السالكني ( 3) 
 .مرجع سابق ( 4) 
 . 11/146فتح الباري البن حجر العسقالين ( 5) 
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وندمًا على  ، ترك الذنب علمًا بقبحه:  وميكن أن تعرف التوبة بأهنا -9
كن تداركه من وتداركًا ملا مي ، وعزمًا على أال يعود إليه إذا قدر ، فعله

 ، لثوابه اً ورجاء ، إخالصًا هلل ؛ من الفرائض ملا ضيع اً وأداء ، األعمال
وقبل طلوع الشمس من  ، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة ، وخوفًا من عقابه

 . مغرهبا
ْمن وم  ما  ءق  تءين ل ا جن الت بة مبد جن  يتمف فيَا األم ر 

 :  التالية
 . اإلقالع عن الذنب -7
وأما  ، واحلد األدَّن من ذلك وجود أصل الندم ، ندم على ما فاتال -2

 . وضعفها ، قوة الندم وضعفه فبحسب قوة التوبة
 . العلم بقبح الذنب -3
 . العزم على أال يعود -4
 تدارك ما ميكن تداركه من رد املظامل وحنو ذلك -5
وا ِإالَّ َوَما أُِمرُ ﴿ :  -تعاىل- قال - عز وجل - أن تكون خالصة هلل -6

 . 5:  البينة ﴾ لِيَـْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّينَ 
 -رضي اهلل عنهما- ملا جاء عن ابن عمر ، أن تكون قبل الغرغرة -1

 «  قءق َّ بة ال ءد ما لم  غر ر - َّ الُ - إن اهلل » : قال  عن النيب
(1).  

                                                        

، وأبو يعلى يف ( 0412) ، وابن ماجه( 2127)،والرتمذي  4/112، 124/ 4رواه أمحد ( 1) 
 ، م ، دار املأمون للرتاث ، دمشق1155 - هـ1040،  1حتقيق حسني سليم أسد ، ط،  يف مسنده
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 َّقءالالالالالالالالالالالالالالالالالق الت بالالالالالالالالالالالالالالالالالة قءالالالالالالالالالالالالالالالالالق الغر الالالالالالالالالالالالالالالالالره

 

 (1)رة مالالالالالالالالالا جَّالالالالالالالالالُ فالالالالالالالالالي ال الالالالالالالالالرنة المطَالالالالالالالالال 
عندما  بذلك االحتضارُ  واملرادُ  ، والغرغرة هي حشرجة الروح يف الصدر 

 . ويبدأ به السياق يف املوت ، يرى املالئكة
أن تكون قبل طلوع الشمس من مغرهبا ملا جاء يف صحيح مسلم عن  -8

من َّا  قءق جن َّط ف ال مس  »:  النيب قال :  قال  أيب هريرة
 . (2) «  من مغربَا َّا  اهلل ن ي

ْج رار ا:  المس لة الثا ية  :  من فضائق الت بة 
 فمن ذلك ما ، وفوائد متعددة ، وأسرار بديعة ، للتوبة فضائل مجة

                                                        

، وصححه ،  456/ 0، واحلاكم ( 645)، ومن طريقه ابن حبان يف صحيحه  14/51،  1/064
، وابن  -( 507)كما يف املنتخب من مسند عبد بن محيد  - ووافقه الذهيب ، وعبد بن محيد يف مسنده

م 1151 - هـ1041،  1بن عبد اهلادي ، طعبد املهدي بن عبد القادر . حتقيق د،  اجلعد يف مسنده
،  والبغوي يف شرح السنة( 110)، والطرباين يف مسند الشاميني ( 2040)، مكتبة الفالح ، الكويت 

 1/114وأبو نعيم يف احللية ( 1246)وزهري الشاويش ، املكتب اإلسالمي ،  حتقيق شعيب األرناهوط
عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري عن ابن عمر  ، كلهم من طريق عبد الرمحن بن ثابت ابن ثوبان

 .به 
وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان خمتلف فيه ، إال أن له شاهدًا عن عبادة بن الصامت بسند منقطع 
عند القضاعي يف مسند الشهاب حملمد سالمة القضاعي ، حتقيق الشيخ محدي بن عبد اجمليد السلفي ، 

،  2/041وله شاهدًا آخر عند أمحد ( . 1451)لرسالة م ، مؤسسة ا1151 - هـ1041،  4ط
 . 0/456، واحلاكم  1/264

 . 4/241معارج القبول البيت للشيخ حافظ احلكمي رمحه اهلل ، انظر كتابه ( 1) 
 ( .4742)مسلم ( 2) 
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 :  (1)يلي
َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعاً ﴿ :  -تعاىل- قال:  الت بة  ء  ل  مح -7

 . 37 : النور ﴾ أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 
أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات ))  : رحم  اهلل قا  ابن  ثير

واتركوا ما كان عليه أهل اجلاهلية من األخالق  ، اجلميلة واألخالق اجلليلة
 ، فإن الفالح كل الفالح يف فعل ما أمر اهلل به ورسوله ؛ والصفات الرذيلة
 . (2)(( وترك ما هنيا عنه

وال  ، فالقلب ال يصلح))  : رحم  اهلل َّيميةقا  شيخ اإل مح ابن 
إال  - وال يطمئن ، وال يسكن ، وال يطيب ، وال يسر ، وال يتلذذ ، يفلح

 . واإلنابة إليه ، وحبه ، بعبادة ربه
إذ  ؛ يسكنومل  ، ولو حصل له كل ما يتلذذ به من املخلوقات مل يطمئن

 . ومطلوبه ، بهوحمبو  ، من حيث هو معبوده ، فيه فقر ذايت إىل ربه
 ، والسكون ، والنعمة ، واللذة ، والسرور ، وبذلك حيصل له الفرح

 . (3)(( والطمأنينة
فإذا تاب العبد توبة نصوحًا كفَّر اهلل هبا :  بالت بة َّ  ر السيئات -2

                                                        

، ومفتاح دار  214- 1/246الكالم يف هذا الفصل أكثره مستفاد من مدارج السالكني ( 1) 
 . 411- 1/456القيم  السعادة البن

 . 2/476تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 2) 

 . 151- 1/155الفتاوى الكربى ( 3)
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 . مجيع ذنوبه وخطاياه
ْم ال تـَْقَنطُوا ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنـُْفِسهِ ﴿ :  -تعاىل- قال

يعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  :  الزمر ﴾ ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
53 . 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً َعَسى رَبُُّكْم َأْن ﴿ :  وقال
 ﴾ َئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها األَنـَْهارُ ُيَكفَِّر َعْنُكْم َسيِّ 

 . 8:  التحرمي
فإذا حسنت التوبة بدَّل اهلل :  بالت بة َّءد  السيئات حس ات -3

 . وتكرم ، وذلك فضل من اهلل ، سيئات صاحبها حسنات
حِلًا َفُأْولَِئَك ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصا﴿ :  -تعاىل- قال

ُل اللَُّه َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً َرِحيماً   . 17:  الفرقان ﴾ يـَُبدِّ
وهذا من أعظم البشارة ))  : في   ه اآل ة رحم  اهلل قا  ابن القيم

 . وهو حقيقة التوبة ، للتائبني إذا اقرتن بتوبتهم إميان وعمل صاحل
فرح   ما رأيت النيب))  : - ضي اهلل عنهمار  - قال ابن عباس

ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك ﴿ :  وفرحه بنزول ، بشيء قط فرحه هبذه اآلية ملا أنزلت
:  الفتح ﴾ لِيـَْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما َتَأخَّر( 7)فـَْتحًا ُمِبينًا 

7-2(1) . 
                                                        

 . 1/214مدارج السالكني( 1)
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وهل  ، فوا يف صفة هذا التبديلواختل))  : رحم  اهلل قا  ابن القيم
فقال ابن عباس وأصحابه هو :  على قولني ؟ هو يف الدنيا أو يف اآلخرة

وبالزنا عفة  ، فبدهلم بالشرك إمياناً  ، تبديلهم بقبائح أعماهلم حماسنها
 . (( وباخليانة أمانة ، وبالكذب صدقاً  ، وإحصاناً 

لوا و  ، أن صفاهِتم القبيحةَ :  فعلى هذا معىن اآلية أعماهَلم السيئة بُدِّ
كما يبدل املريض باملرض   ، وأعمااًل صاحلة ، عوضها صفاٍت مجيلةً 

 . واملبتلى ببالئه عافية ، صحة
هو تبديل اهلل ))  : وغريه من التابعني (1)وقال سعيد بن املسيب

فيعطيهم مكان كل سيئة  ، سيئاهتم اليت عملوها حبسنات يوم القيامة
 . (2)(( حسنة

 : بعد أن تكلم على القولني السابقني رمحه اهلل ل ابن القيممث قا
إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح )) 

 ؛ وتارة يكون باستيفاء احلق منه وتطهريه يف النار ، وهي أقوى األسباب
فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ واخلبث عنه أعطي مكان كل سيئة 

                                                        

هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ املخزومي ، أحد العلماء األثبات ( 1)
،  1/260انظر التهذيب . التابعني ، أو من خيارهم ، والفقهاء الكبار ، واألئمة األعالم ، بل هو خري 

 . 2/144واألعالم 
 . 1/214مدارج السالكني ( 2)
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إذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه هبا أثر وسخ الذنوب ف ، حسنة
ألن إزالة التوبة  ؛ وخبثها كان أوىل بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة

 . وأحب إىل اهلل ، هلذا الوسخ واخلبث أعظم من إزالة النار
فهي أوىل بالتبديل مما بعد  ؛ وهي األصل ، وإزالة النار بدل منها

 . (( الدخول
إذ هو توبة  ؛ تائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنةال))  : وقال

فصار كل  ؛ والتوبة من كل ذنب حسنة ، والندم توبة ، تلك السيئة
فصار له مكان   ؛ ذنب عمله زائاًل بالتوبة اليت حلت حمله وهي حسنة

 . فإنه من ألطف الوجوه ؛ فتأّمْله ؛ كل سيئة حسنة هبذا االعتبار
 ، احلسنة مساوية يف القدر لتلك السيئةوعلى هذا فقد تكون هذه 
 . (1)(( وهذا من أسرار التوبة ولطائفها

َوَأْن اْستـَْغِفُروا ﴿ :  -تعاىل- قال:   ء  ل متاع ال سن الت بة -4
َربَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه مُيَتـِّْعُكْم َمَتاعًا َحَسنًا ِإىَل َأَجٍل ُمَسم ى َويـُْؤِت ُكلَّ ِذي 

  . 3:  هود ﴾ َلهُ َفْضٍل َفضْ 
ْاإلمدار  ، ْز ارة الق ة ، الت بة  ء  ل ْز  األمطار -5

ْالء ين ﴿  :  -عليه السالم- على لسان هود -تعاىل- قال:  باألم ا  

                                                        

 . 1/211مدارج السالكني ( 1) 
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َويَا قـَْوِم اْستـَْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يـُْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َويَزِدُْكْم 
 . 52:  هود ﴾ ًة ِإىَل قـُوَِّتُكْم َوال تـَتـََولَّْوا جُمْرِِمنيَ قـُوَّ 

فـَُقْلُت ﴿ :  -عليه السالم- على لسان نوح -عز وجل- وقال
اْستـَْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا يـُْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َومُيِْددُْكْم 

-77:  نوح ﴾ َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنـَْهاراً ِبَأْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل 
72 . 

هذا وسيأيت مزيد بيان لذلك عند احلديث عن احلكمة من خلق 
 . الذنوب
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ْالسء ين  شرح الءيل التا ف 

 ْمالالا  الالالان مالالن جالالال س المتالالا  لرف الالال  -79
 

 

 الخءيثالالالالالالالالالالالالالالالالة   ال ءالالالالالالالالالالالالالالالالار   جف الالالالالالالالالالالالالالالالا    ن اقالالالالالالالالالالالالالالالال    
 

 
  . (1)ن كل شيءاجلنس هو الضرب م:  (( ج س))  : قوله

وكذلك  ، فالتوبة مصدر الفعل تاب ؛ التوبة:  (( المتا ))  : قولهو 
 . (2)املتاب فهو مصدر كذلك

  . آثار:  (( ن اق ))  : قولهو 
  . الذنوب واآلثام:  يعين هبا:  (( ْجف ا  ال ءار الخءيثة))  : وقوله

أعمااًل  أن يبني أن هناك في   ا الءيل رحم  اهلل ر د شيخ اإل مح 
 ، وترفع العقوبة ، أخرى هي من جنس التوبة يف كوهنا متنع إنفاذ الوعيد

  . وتزيل موجب الذنوب
ل على ذلك ببعض موانع الوعيد اليت مر ذكر هلا يف شرح البيت مث مثَّ 
 :  فقال ، املاضي

                                                        

 . 6/02انظر لسان العرب ( 1)
 . 1/422انظر لسان العرب ( 2)
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 شرح الءيل الثما ين

ْرنال ة   (2)ب  َّيم ُ (1) خير   -81  ال    ي 
 
 
 

ْري ف شالالالالالالالالالالالال انةَّييالالالالالالالالالالالا  مالالالالالالالالالالالالن اليالالالالالالالالالالالال  ا ي 
(3) 

 
 
 

 . أو كفعل خري ، أي كعمل خري:  ((  خير )) : قوله
 . وهو العذاب ، أي يزول موجبها:  (( َّم ُ ال    ))  : وقوله
في   ا الءيل إلُ ثمثة من  رحم  اهللجشار شيخ اإل مح ْقد 

 :  م ا ف إ  ا  ال نيد ْ ي
وهي ما  ، (5)املكفرةأو األعمال الصاحلة  ، (4)احلسنات املاحية -1

 . ((  خير  ب  َّم ُ ال    ))  : عناه بقوله
:  هود) ﴾ ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّيَِّئاتِ ﴿ :  -عز وجل  -قال اهلل 

110) . 
 ، ْاليم ة إلُ اليم ة ، إن الص  ات الخمس »:  النيب وقال 

 . (6) « ْرمضان إلُ رمضان م  رات لما بي َن إ ا اجت ءل ال ءائر
من صاح  »:   عن النيب  وجاء يف الصحيحني عن أيب هريرة

                                                        

 .كجربية : كخرييَّة ، ويف عقود : يف ط و ج ( 1)
 .متحي : يف ط و عقود ( 2)
 .وَربِّ الشفاعة : ة البهية يف الدر ( 3)
 . 7/051أطلق هذه التسمية شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( 4)
 . 14/611أطلق هذه التسمية شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ( 5)

 ( .422)رواه مسلم ( 6)
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ْاحتسابا    ر ل  ما َّقدح من   ء   . (1) « رمضان إ ما ا  
 ؟ عن صوم عرفة  سئل رسول اهلل))  : قال  وعن أيب قتادة

 . (2)(( « ْالءاقية ،    ر الس ة الما ية »:  قال
 ، ن صيام يوم عاشوراءسئل ع  أن رسول اهلل  وعن أيب قتادة

 . (3) «    ر الس ة الما ية »:  فقال
ْجَّءف السيئة ال س ة َّم َا »:   وقال النيب  اَّق اهلل حيثما   ل 

 . (4) « ْوالق ال اس بخ ق حسن ،
يف معرض حديث له عن موانع  رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 :  الق ، إنفاذ الوعيد بعد أن ذكر التوبة واالستغفار
كما   ، إما الكفارات املقدرة:  األعمال الصاحلة املكفرة:  الثالث )) 

أو  ، واملرتكب لبعض حمظورات احلج ، واملظاهر ، يكفر اجملامع يف رمضان
وهي أربعة  ، أو قاتل الصيد بالكفارات املقدرة ، تارك بعض واجباته

                                                        

 ( .764و  111)ومسلم ( 1141)البخاري ( 1)

 ( .1164)رواه مسلم ( 2)

 ( .1120)رواه مسلم ( 3)

وحسنه ، والدارمي ( 1157)، والرتمذي  426، و 177، و 115، و 1/112رواه أمحد ( 4)
( 411) 44صحيح على شرط الشيخني ، والطرباين يف الكبري : ، وقال  1/10، واحلاكم  4/242
اعي يف ، والقض 0/226، وأبو نعيم يف احللية ( 12)ويف الصغري ( 415)و ( 417)و ( 416)و

 ( .17)، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ( 614)مسند الشهاب 
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 . وصيام ، وصدقة ، وعتق ، هدي:  أجناس

فتنة الرجل يف أهله :  كما قال حذيفة لعمر  ، طلقةوإما الكفارات امل
 ، واألمر باملعروف ، والصدقة ، والصيام ، يكفرها الصالة هوماله وولد

 . والنهي عن املنكر
واألحاديث الصحاح يف التكفري بالصلوات  ، وقد دل على ذلك القرآن

من :  اوسائر األعمال اليت يقال فيه ، واحلج ، والصيام ، واجلمعة ، اخلمس
 . غفر له ما تقدم من ذنبه ، وعمل كذا ، قال كذا

وهي كثرية ملن تلقاها من السنن خصوصًا ما صنف يف فضائل 
  **. (1)(( األعمال

                                                        

 . 616- 14/611جمموع الفتاوى( 1)
 هل احلسنات واألعمال الصاحلة تكفر الصغائر أو الكبائر ؟: مسألة ** 

 : أن هذه املسألة قد اختلف فيها على قولني : واجلواب 
: وقد اختلف يف مسألتني : ))  046- 041/ 1يف جامع العلوم : قال ابن رجب رمحه اهلل 

 هل تكفر األعمال الصاحلة الكبائر والصغائر ؟ أو ال تكفر سوى الصغائر ؟: إحدامها 
ال تكفِّر سوى الصغائر ، وقد روي هذا عن عطاء ، وغريه من السلف يف الوضوء أنه : فمنهم قال 

جلراحات الصِّغار ، واملشيء إىل املساجد إنه يكفر ا: يكفر الصغائر ، وقال سلمان الفارسي يف الوضوء 
 .يكفر أكرب من ذلك ، والصالة تكفر أكرب من ذلك ، خرجه حممد بن نصر املروزي 

وأما الكبائر فال بد هلا من التوبة ؛ ألن اهلل أمر العباد بالتوبة ، وجعل من مل يتب ظاملًا ، واتفقت  
بنية وقصد ، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء ،  األمة على أن التوبة فرض ، والفرائض ال تؤدى إال

 (( .مل حيتج إىل التوبة ، وهذا باطل باإلمجاع  - والصالة ، وأداء بقية أركان اإلسالم
=    . مث ساق رمحه اهلل مجلة من األقوال واآلثار يف تأييد هذا القول 
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وذهب قوم من أهل احلديث : ))  1/045قال وانتقل بعد ذلك على القول الثاين يف هذه املسألة ، ف =

ومنهم ابن حزم الظاهري ، وإياه عىن ابن عبد الرب يف كتاب ، وغريهم إىل أن هذه األعمال تكفر الكبائر 
قد كنت أرغب بنفسي عن الكالم يف مثل هذا الباب لوال قول ذلك : بالرد عليه ، وقال (( التمهيد )) 

، فينهمك يف املوبقات ؛ اتكااًل على أهنا تكفرها الصلوات دون  القائل ، وخشيت أن يغرت به جاهل
 هـ. ا ((الندم ، واالستغفار والتوبة 

إن الكبائر ال تكفَّر بدون التوبة : والصحيح قول اجلمهور : )) رمحه اهلل  4/041مث قال ابن رجب 
 (( .؛ ألن التوبة فرض على العباد 

 .القول مث ساق مجلة من اآلثار اليت تؤيد هذا 
 -أعين مسألة تكفري الكبائر باألعمال -واهلل أعلم يف هذه املسألة  - واألظهر: ))  4/025مث قال 

أنه أريد أن الكبائر متحى مبجرد اإلتيان بالفرائض ، وتقع الكبائر ُمكفَّرة بذلك كما تكفر الصغائر 
 .فهذا باطل -باجتناب الكبائر 

 الكبائر وبني بعض األعمال ، فتمحى الكبرية مبا يقابلها من العمل وإن أريد أنه يواَزن يوم القيامة بني
 (( .، ويسقط العمل ؛ فال يبقى له ثواب فهذا يقع 

وظاهر هذا أنه تقع املقاصَُّة بني احلسنات والسيئات ، مث تسقط احلسنات : ))  4/004إىل أن قال 
 .املقابلة للسيئات ، وينظر إىل ما يـَْفُضل بعد املقاصة 

هذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته حبسنة واحدة أثيب بتلك احلسنة و 
 .خاصة ، وسقط باقي حسناته يف مقابل سيئاته ، كأهنا مل تكن 

 .هـ .أ ((وهذا يف الكبائر ، أما الصغائر فإهنا متحى باألعمال الصاحلة مع بقاء ثواهبا 
 .ه اهلل أن احلسنات املاحية تكفر الكبائر بدون التوبة هذا وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

بعد أن ذكر السبب الثالث من األسباب اليت تزول هبا عن  7/051قال رمحه اهلل يف جمموع الفتاوى 
احلسنات إمنا : وسؤاهلم على هذا الوجه أن يقولوا : )) وهو احلسنات املاحية قال  العبد عقوبة الذنوب ،

 . تكفر الصغائر فقط
فيجاب عن (( ما اجتنبت الكبائر : )) أما الكبائر فال تغتفر إال بالتوبة كما جاء يف بعض األحاديث 

 .هـ . ا (( هذا بوجوه 
 .مث ذكر رمحه اهلل مخسة وجوه بنيَّ من خالهلا أن احلسنات تكفِّر الكبائر 

     : ومما قال رمحه اهلل من الوجوه اليت أيَّد هبا كالمه ما يلي 
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جاء يف الفرائض ، كالصلوات اخلمس ،  -يعين ما اجتنبت الكبائر  - أن هذا الشرط: جحد ما )) 

ِإن جَتَْتِنُبواْ َكَبآئَِر َما تـُنـَْهْوَن َعْنهُ ُنَكفِّْر َعنُكْم ﴿ : يقول  -تعاىل - واجلمعة ، وصيام رمضان ، وذلك أن اهلل
 ( .21: النساء )﴾  َسيَِّئاِتُكمْ 

لكبائر مقتضية لتكفري السيئات ، وأما األعمال الزائدة من التطوعات فالبد أن فالفرائض مع ترك ا
َوَمن يـَْعَمْل *َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـَرَهُ ﴿ : يقول  -سبحانه  - يكون هلا ثواب آخر ؛ فإن اهلل

 ( . 5- 7: الزلزلة )﴾  ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرّاً يـََرهُ 
اء التصريح يف كثري من األحاديث بأن املغفرة قد تكون مع الكبائر ، كما يف قوله أنه قد ج: الثا ي 

  :« ْإن  ان فر من الزحف  . «   ر ل  
جنتق ا ن     تق  اهلل ن    »: يف صاحب لنا قد أوجب ، فقال  أتينا رسول اهلل : )) ويف السنن 

 . « ب ق نض  نض ا  من ال ار
ْإن  رق: )) ر ويف الصحيحني من حديث أيب ذ  (( . ْإن ز ا 

إن محُِل على الصغائر  « انم  ا ما شئتم فقد   رت ل م »: أن قوله ألهل بدر وحنوهم : الثالث 
، أو على املغفرة مع التوبة مل يكن فرق بينهم وبني غريهم ؛ فكما ال جيوز محل احلديث على الكفر ؛ ملا 

َكفَّرِة باجتناب الكبائر  ال - قد ُعِلَم أن الكفر ال يغفر إال بالتوبة
ُ
 (( .جيوز محله على الصغائر امل

 .مث ذكر رمحه اهلل الوجهني الرابع ، واخلامس ، وأطال فيهما 
 .واملقام ال يتسع إليرادمها ، وإمنا املقصود هو الوقوف على رأي شيخ اإلسالم يف هذه املسألة 

ْم َا   : ال ءائر مس لة مَمة في َّ  ير األنما  الصال ة ل سيئات ، 
ومنهم -بعض أقوال أهل العلم يف هذه املسألة ، وأن بعضهم  -من خالل ما مضى  - وبعد أن تبني

فإنه -يرى أن احلسنات املاحية ، واألعمال الصاحلة تكفر الكبائر بدون التوبة -شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 : آليت حيسن الوقوف على مسالة مهمة يف هذا الباب تتبني من خالل التساهل ا

 هل األعمال الصاحلة تقوى على تكفري الكبائر بإطالق ؟
أن األعمال الصاحلة قد ال تقوى على الكبائر ؛ ذلك أن األعمال إمنا تتفاضل حبسب : واجلواب 

إحسان العمل ، وحبسب ما يقوم بالقلب من حقائق اإلميان ؛ فتكفري العمل للسيئات حبسب كماله ، 
 .ونقصانه 

كبائر والذنوب عموماً تضعف القلب ، وتعطل سريه إىل اهلل والدار اآلخرة ، وعلى هذا وال ريب أن ال
  . فقد تكون األعمال الصاحلة ناقصة ، ضعيفة ال تقاوم الكبائر ؛ وال تقوى على تكفريها 
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أو ما  ، سواء كان من املذنب لنفسه وسؤال اهلل املغفرة ، الدعاء -4
ْرن ة َّيا  من ))  : وهذا ما عناه بقوله ، يبذله له إخوانه املسلمون

  . (( يا يال
:  غافر) ﴾ َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿ :  -تعاىل -قال اهلل 

64) . 
َّ الُ  -  ز  رب ا  »:   وقال النيب  ق لي ة إلُ السما    -َّءارك 

 ، من  دن  ي ف  تيي  ل :  الد يا حين  ءقُ ث ث ال يق اآلور  ق  
 . (1) « ل  من  ستغ ر ي ف   ر ، من  س ل ي ف نطي 

يف معرض حديث له عن  رحم  اهللْقا  شيخ اإل مح ابن َّيمية 
االستغفار من :  الثاين))  : بعض موانع إنفاذ الوعيد بعد أن ذكر التوبة

 ؛ إجابة لدعائه وإن مل يتب ؛ قد يغفر له -تعاىل  -فإن اهلل  ؛ غري توبة
 . (2)(( فإذا اجتمعت التوبة واالستغفار فهو الكمال

عىن ذلك أن موجب الذنوب وهو العذاب قد يزول باالستغفار وإن وم

                                                        
وال يرد على هذا أن بعض النصوص صرحت بأن هناك أعمااًل غفر اهلل ألصحاهبا بسبب عمل صاحل ،  

ديث البغي ، وحديث صاحب البطاقة ؛ ذلك أن احلاالت اخلاصة ال تعمم وال تكون قاعدة كما يف ح
(( ال إله إال اهلل : )) مطردة بكل حال ؛ فليس كل امرأة بغي تسقي كلبًا يغفر هلا ، وليس كل من قال 

  .تنفعه كما نفعت صاحب البطاقة 
 ( .715)ومسلم( 1101)أخرجه البخاري (1)
 . 14/611وى جمموع الفتا( 2)
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والدعاء  ، فاالستغفار دعاء كغريه من األدعية ؛ كان صاحبه مصرًا بقلبه
إذاً  -فال يلزم  ؛ وقد ال جياب إذا مل تتوافر ، قد جياب إذا توافرت أسبابه

 . فكل واحد منهما مانع مستقل ؛ أن يقرتن االستغفار بالتوبة -
بل االستغفار بدون التوبة ))  : رمحه اهللال شيخ اإلسالم ابن تيمية ق

فإن هذا االستغفار إذا كان مع  ؛ وَبْسط هذا له موضع آخر ، ممكن واقع
 . عامٌّ يف كل تائب -التوبة مما حيكم به 

وإن مل يكن مع التوبة فيكون يف حقِّ بعض املستغفرين الذين حيصل 
واإلنابة ما ميحو الذنوب كما يف حديث  ، شيةهلم عند االستغفار من اخل

ا قاهلا بنوع من ملَّ  ؛ ال إله إال اهلل ثقلت بتلك السيئات:  البطاقة بأن قول
 . الصدق واإلخالص الذي ميحو السيئات

ا حصل يف قلبها إذ ذاك من مَ لِ  ، وكما غفر للبغي بسقي الكلب
 . (1)(( وأمثال ذلك كثري ، اإلميان

وقد  ، كثرية  رمحه اهللذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  واألدلة على ما
 : قال  بن مالك أنسعن ومن ذلك ما جاء  ، مضى ذكر لشيء منها

 ! ا ابن آرح:  -َّ الُ  -قا  اهلل  »:  يقول  مسعت رسول اهلل)) 
ْم جبالي ْرج َّ ي   رت ل  ن ُ ما  ان م     ا  ، إ   ما رن َّ ي 

ْم ل  ب غل    ب  ن ا !ابن آرح ن السما  ثم ا تغ رَّ ي   رت ل  
                                                        

 . 051- 7/055جمموع الفتاوى ( 1)
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ل  ج   جَّيت ي بقرا  األرض وطا ا ثم لقيت ي م  ! ا ابن آرح ، جبالي
 . (1) « َّ رك بي شيئا  ألَّيت  بقرابَا مغ رة

السبب الثاين ))  : في شرح   ا ال د ث رحم  اهللقا  ابن رج  
 ان السماءعن (2)وبلغت الكثرة ، االستغفار ولو عظمت الذنوب:  للمغفرة

 . (3)(( ما انتهى إليه البصر منها:  وقيل ، وهو السحاب ،
 ، منه للمغفرة طلب (( اللهم اغفر يل )) : وجمرد قول القائل )) : وقال

ر فَ وغَ  ، فإن شاء أجابه ؛ فيكون حكمه كحكم سائر الدعاء ؛ ودعاء هبا
أو صادف ساعة  ، لصاحبه ال سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب

 . (4)(( الصلوات وأدبار ، ن ساعات اإلجابة كاألسحارم
فيما   عن النيب  ومن األدلة على ذلك ما جاء عن أيب هريرة

ال َم ا  ر :  ج    نءد   ءا  فقا  »:  قال -عز وجل- حيكي عن ربه
َّ الُ - فقا  ، لي   ءي ف  م جن ل   ، ج    نءد    ءا  :  - َّءارك 

ْ  و  ب ارب   ج   رّ  :  فقا  ، ثم نار ف     ، ال    غ ر ال    
َّ الُ - فقا  ، ا  ر لي   ءي ف  م  ، نءد  ج      ءا  :  - َّءارك 

                                                        

 (( .حديث حسن : )) وقال ( 214)رواه الرتمذي ( 1)

 .يف الكثرة : هكذا يف األصل ، ولعل الصواب ( 2)
، البن رجب احلنبلي ، حتقيق شعيب األرناهوط وإبراهيم باجس ، مؤسسة  جامع العلوم واحلكم( 3)

 . 4/047،  م1111- هـ1014،  4الرسالة ، ط

 . 4/045جامع العلوم واحلكم ( 4)
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:  فقا  ، ف     ، ثم نار ، ْ  و  بال    ،  غ ر ال    اجن ل  رب  
َّ الُ - فقا  ، ج   رّ  ا  ر لي   ءي  ج    نءد    ءا  :  - َّءارك 

فقد  ؛ انمق ما شئل ، ْ  و  بال    ،  غ ر ال    اف  م جن ل  رب   ،
 . (1) «   رت ل 

 . (2)وهكذا يتبني أن االستغفار مانع مستقل عن التوبة
                                                        

 . (4715)رواه مسلم ( 1)

 : هناك فروق بني التوبة واالستغفار ، ومن ذلك ما يلي ( 2)
 .غفر : تـََوب ، ومادة االستغفار : خيتلفان يف أصل املادة ؛ فمادة التوبة  - 1
املغفرة ، وهي وقاية شر الذنوب  خيتلفان يف التعريف ، فالتوبة مرَّ تعريفها ، واالستغفار هو طلب - 4

 .مع سرتها 
 .االستغفار قد يكون مع اإلصرار على الذنب ، أما التوبة فال تكون إال باإلقالع ، وترك اإلصرار  - 2
 .التوبة تقبل ، ومتحى هبا الذنوب ، وقد تبدل حسنات إذا كانت التوبة حسنًة نصوحاً  - 0

َغاِفِر الذَّْنِب ﴿ :  -تعاىل  -دعية قد يقبل وقد ال يقبل ، قال أما االستغفار فهو جمرد دعاء كسائر األ
 ( .2: غافر )﴾  َوقَاِبِل التـَّْوبِ 

عن  - تعاىل -االستغفار يقوم به اإلنسان عن نفسه ، وعن غريه من إخوانه املسلمني ، كما قال  - 1
: نوح )﴾  َدَخَل بـَْييِت ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ َربِّ اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن ﴿ :  -عليه السالم  - نوح
45. ) 

 .أما التوبة فال يقوم هبا إال اإلنسان املريد هلا ؛ إذ ال يصح أن يتوب أحد عن أحد 
بأن يستغفر املؤمن لذنبه ، ويستغفر للمؤمنني واملؤمنات ، كما  -عز وجل  -أنه جاء األمر من اهلل  - 6

 ( .11: حممد )﴾  َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناتِ ﴿ :  -عز وجل  - قال
 .ومل جيئ األمر بأن يتوب عن أحد من الناس 

أن املسلم يؤجر إذا استغفر للمؤمنني واملؤمنات ، فيكون له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة إذا هو  - 7
          . استغفر هلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 391

                                                        

 .  «من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة  »:  النيب قال 
، وحسنه األلباين يف صحيح (( إسناده جيد : )) ، وقال  14/414ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

 ( .6446)اجلامع 
 . أما التوبة فال يتأتى فيها مثل ذلك ؛ ملا سبق من أنه ال يتوب أحد عن أحد 

يستغفرون للذين آمنوا ، ومل يأِت أهنم يتوبون عنهم ؛ ملا تقرر  - عليهم السالم - ئكةأن املال - 5
 .آنفاً 

ْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستـَْغِفُروَن ﴿ :  -تعاىل  -قال  الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن حبَْمِد َرهبِِّ
﴾  ْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتَـّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ لِلَِّذيَن آَمُنوا رَبَـَّنا َوسِ 

 ( .7: غافر )
أن التوبة تنتهي بغرغرة اإلنسان ، أي إذا كان يف سياق املوت ، فال ميكنه التوبة يف ذلك الوقت  - 1

 .، وال بعده 
 .د ُيستغفر لإلنسان إذا كان حياً ، أو يف سياق املوت ، أو بعد املوت أما االستغفار فق

 .أن االستغفار له أوقات مطلقة ، ومقيدة ؛ فاملطلق أن يستغفر اإلنسان يف كل وقت  - 14
واملقيد كاالستغفار يف اجللوس بني السجدتني ، وكاالستغفار بعد التسليم من الصالة ، وكاالستغفار 

 .احلج ، وكاالستغفار باألسحار بعد اإلفاضة من 
أما التوبة فتشرع يف كل وقت ، بل ال جيوز تأخريها ، وال التسويف فيها ، ما دام اإلنسان مل يغرغر ، 

 .والشمس مل تطلع من مغرهبا 
إهنما إذا افرتقا اجتمعا ، فإذا ذكر االستغفار وحده يف سياق دخلت معه التوبة ، : قد يقال  - 11

ها مشلت االستغفار ؛ فالتوبة تتضمن االستغفار ، واالستغفار يتضمن التوبة ؛ فكل وإذا ذكرت وحد
 .واحد منهما يدخل يف مسمى اآلخر عند اإلطالق ، أي إذا ذكر كل واحد منهما على حدة 

َوَأْن ﴿ :  - تعاىل - وإذا اجتمعا افرتقا ؛ فعند اقرتان إحدى اللفظتني باألخرى كما يف قوله - 14
: يكون االستغفار طلَب وقاية شر ما مضى ، وتكون التوبة ( 2: هود )﴾  ُروا رَبَُّكْم مثَّ تُوبُوا إِلَْيهِ اْستَـْغفِ 

 .الرجوع ، وطلب وقاية شر ما خيافه يف املستقبل 
يكون االستغفار عبارًة عن طلب املغفرة باللسان ، والتوبة عبارة عن  - أيضاً  - وعند اقرتاهنما - 12

        .لذنوب بالقلب ، واجلوارح اإلقالع عن ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 393

                                                        

والتوبة طلب ، وعزم ، وندم ، (( رب اغفر يل : )) االستغفار يكون بصيغة طلب ، كقولك  - 10 
 .وفعل ، وترك 

التوبة قد يرتتب عليها ختلص من حقوق ، وحتلل من مظامل ، أما االستغفار فهو جمرد دعاء   - 11
 .لنفسه ، أو لغريه كسائر األدعية اليت يدعو هبا اإلنسان 

 - تواب ، والعبد تواب ؛ واهلل - عز وجل - التوبة تكون من اهلل ، وتكون من العبد ، واهلل - 16
على ، وإذا كانت من العبد إىل : يتوب ، والعبد يتوب ؛ فإذا كانت التوبة من اهلل ُعدِّيت بـ  - عز وجل

: ، وقال ( 17: النساء )﴾  ْولَِئَك يـَُتوُب اللَُّه َعَلْيِهمْ َفأُ ﴿ :  - عز وجل - إىل ؛ كما قال: اهلل ُعدِّيت بـ 
يعاً ﴿   ( .21: النور )﴾  َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

 .إن اهلل غافر ، والعبد مستغفر : أما االستغفار فال يقال فيه كذلك ، بل يقال 
ان دون قصده ، ودون نيته التوبة ال بد أن تكون بقصد ونية ، أما االستغفار فقد يُبذل لإلنس - 17

 .، بل رمبا دون علمه 
(( هلل أفرح بتوبة العبد : )) يفرح بتوبة التائب ، كما يف حديث  -عز وجل  - أن اهلل - 15
 .احلديث 

 .يفرح باالستغفار بل وال غريه من سائر العبوديات إال التوبة  -عز وجل  - ومل يرد أنه
 .حمبوبة هلل ، وإمنا املقصود أن الفرح خاص بالتوبة  وليس معىن ذلك أن تلك العبوديات ليست

 .أن التوبة تقبل ، بل وتطلب من كل أحد مؤمناً كان أم كافراً ، براً أم فاجراً  - 11
أما االستغفار فال يقبل إال من املؤمن ، وللمؤمن ؛ فال يقبل من الكافر ، وال جيوز أن يستغفر للكافر 

ْر هَلُْم َأْو ال َتْستـَْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْستـَْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمرًَّة فـََلْن يـَْغِفَر اللَُّه هَلُْم َذِلَك اْستَـْغفِ ﴿ :  - تعاىل - ، قال
 ( .5: التوبة )﴾  ِبأَنَـُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َواللَّهُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 

 ( .112: التوبة )﴾  َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا أُْويل قـُْرىَب َما َكاَن لِلنَّيبِّ ﴿ : وقال 
 .أن التوبة تكون من فعل حمرٍم أو مكروٍه ، أو ترِك واجٍب أو مستحب  - 44

ٍر جمرٍد أما االستغفار فيكون عن ذلك ، وقد ال يكون عن شيء من ذلك ، بل قد يقوله اإلنسان كذك
 .، يرجو به الدرجات واحلسنات 

 1الوصية الصغرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، حتقيق حممد احلمد ، دار ابن خزمية ، الرياض ، طانظر 
 نتائج األفكار يف، و  4/047، وجامع العلوم واحلكم  112- 141، ص م4442 - هـ1040، 
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 : وهي ما عناه بقوله ، فهي من موانع إنفاذ الوعيد ؛ الشفاعة -2
 . ((  ف ش انةْري )) 

ألن املشفوع له  ؛ وهو ضد الوتر ، من الشفع:  والشفاعة يف اللغة
 . بالشافع صار ِشفعاً 

 :  وتعريفها عرفاً وشرعاً هو
 . سؤال الشافع اخلرَي لغريه -أ

 . توسط الشافع لغريه جبلب نفع أو دفع ضر:  أو -ب
 . (1)هي السؤال يف التجاوز عن الذنوب واجلرائم:  أو -ج

 :  ْال اس في ال  انة نُ ثمثة جقساح
وغالة  ، نواملشركو  ، وهم النصارى:  قسم  م في إثءاََّا:  األْ 
حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند اهلل يوم  ؛ والقبوريون ، الصوفية

حيث اعتقدوا أن هؤالء املعظمني يشفعون  ؛ القيامة كشفاعته يف الدنيا
 . استقالالً 
حيث أنكروا  ؛ واخلوارج ، كاملعتزلة:  قسم ج  ر ال  انة:  الثا ي

                                                        

السفاريين ، أشرف عليه عبد العزيز بن شرح حديث سيد االستغفار للشيخ العالمة حممد بن امحد 
-هـ 1044،  4سليمان اهلبدان ، وعبد العزيز بن إبراهيم الدخيل ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، ط

 . 414- 451، ص م1111
 . 472- 474انظر املفردات ص( 1)
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شفاعة على التائبني من وقصروا ال ، وغريه ألهل الكبائر  شفاعة النيب
ألن إثبات الشفاعة للفساق ينايف مبدأ الوعيد يف مذهبهم  ؛ املؤمنني
وال يرون الشفاعة  ، فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد ملن استحقه ؛ الباطل

 . وال من غريه  له من النيب
ْاليمانة:  قسم َّ  َ:  الثالث فلم ينفوا كل  ؛ ْ م ج ق الس ة 

 . كل شفاعة  ومل يثبتوا ، شفاعة
ونفوا  ، بل أثبتوا من الشفاعة ما دلَّ عليه الدليل من الكتاب والسنة

-م هي اليت تطلب من اهلل فالشفاعة املثبتة عنده ؛ منها ما نفاه الدليل
ورضاه عن  ، وهي اليت تكون للموحدين بعد إذن اهلل للشافع -عز وجل

 . بعد إذنه ورضاهوال تكون إال  ، فال تطلب من غري اهلل ؛ املشفوع له
مبا يف ذلك الشفاعة ألهل  ، فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعها

 . الكبائر
وهي اليت  ، أما الشفاعة املنفية عند أهل السنة فهي اليت نفاها الشرع

 . ومل تتوافر فيها شروط الشفاعة ، تطلب من غري اهلل استقالالً 
 :  عانومن خالل ما مضى تبني لنا أن الشفاعة نو 

 . وهي اليت توافرت فيها شروط الشفاعة:  مثءتة إحدا ما
 . تتوافر فيها تلك الشرط مل وهي اليت:  م  ية ْاألورى
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 :  ومها ، للشفاعة املثبتة شرطان:  شروط الشفاعة
َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل  ، إ ن اهلل ل  افف -1

 . (411:  البقرة) ﴾ ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ 
َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ﴿ :  -تعاىل  -قال  ، ر اه نن الم   ع ل  -2

 . (45:  األنبياء) ﴾ ِلَمِن اْرَتَضى
 :  ومها ، وبعضهم يزيد شرطني

يف حق  -تعاىل  -كما قال   ، قدرة ال افف ن ُ ال  انة -3
وَن ِمن ُدونِِه الشََّفاَعَة مَيِْلُك الَِّذيَن يَْدعُ  َوال﴿ :  الشافع الذي يُطلب منه

 . (الزخرف) ﴾ (56) ِإالَّ َمن َشِهَد بِاحلَْقِّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
 . فـَُعلم أن طلبها من األموات طلب ممن ال ميلكها

َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن ﴿ :  -تعاىل  -قال  ، إ مح الم   ع ل  -4
يٍم   . (15:  غافر) ﴾  َشِفيٍع يُطَاعُ َوالمحَِ
 . ويستثىن منهم أبو طالب ، الكافرون:  راد بالظاملني هناوامل

 :  ج  اع ال  انة المثءتة
يعاً ﴿ :  -تعاىل  -قال اهلل   . (00:  الزمر) ﴾ ُقل لِّلَِّه الشََّفاَعُة مجَِ

وفيما يلي ذكر  ، فهذه اآلية تدل على أن للشفاعة أنواعًا متعددة
 :  لتلك األنواع

حىت  ، تأخر عنها أولو العزم من الرسلالشفاعة الكربى اليت ي -1
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 ؛ حني هترع اخلالئق إىل األنبياء « ج ا لَا »:  فيقول  تنتهي إىل النيب

ويقضي  ، لريحيهم من مقامهم يف املوقف ؛ ليشفعوا هلم عند رهبم
 . بينهم

 .  وهذه الشفاعة خاصة بالنيب
اصة خ -أيضًا  -وهذه  ، ألهل اجلنة بدخوهلا  شفاعة النيب -4
 .  بالنيب
 ، قد استوجبوا النار  ة حممدمالشفاعة لقوم من العصاة من أ -2

 . أال يدخلوها  فيشفع هلم النيب
 . واملؤمنني ، ولغريه من املالئكة  وهذه للنيب

الشفاعة للعصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوهبم  -0
 . بأن خيرجوا منها

 . وغريه  وهذه للنيب
 . ورفع درجاهتم ، لقوم من أهل اجلنة يف زيادة ثواهبم لشفاعةا -1

 . وغريه  وهذه للنيب
لعمه أيب طالب بأن خيفف عنه من عذاب أهل   شفاعة النيب -6
 .  وهذه خاصة بالنيب ، النار
 . شفاعة األفراط لوالديهم املؤمنني -7
 . شفاعة الشهداء لذويهم من املؤمنني -5
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 . (1)بعضهم لبعض شفاعة املؤمنني -1

                                                        

الشفاعة عند ب انظر يف تفاصيل احلديث عن الشفاعة وأدلتها ، والرد على املخالفني فيها إىل كتا( 1)
 - هـ1017،  1ناصر بن عبد الرمحن اجلديع ، ط. أهل السنة واجلماعة والرد على املخالفني فيها ، د

 - هـ1044،  1الشفاعة ، للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ، ط، وكتاب  م ، دار أطلس1116
 . 441- 165، ص م ، مطبعة املدين1154
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ْالثما ين  شرح الءيل ال ار  

 إ الالي مقالالدرٌ :  (1)ْقالال  ي ح يالالف ال الالرِّ  -81
 
 
 

 

  الالالالالال   طءي تالالالالالالي:  (2)ن الالالالالاليف  قالالالالالال   الالالالالالال ئ  
 
 
 
 

 ، الذي ال يفارقه ، احلليف املالزم للشيء:  (( ح يف ال ر))  : قوله
 . كأنه حلف أال يفارقه  ، مأخوذ من احللف وهو اليمني

 ، أي حتالفا أن يتعاضدا ، ليف لفالنفالن ح:  ومنه قول العرب
 . (3)ويالزم أحدمها صاحبه ، ويتوارثا ، ويتناصرا
  . (4)أي ما جبلت عليه:  ((     طءي تي )) : وقوله

إين مقدر علي ذلك  :  أن قول احملتج بالقدر على الذنب:  ْم  ُ الءيل
 ، ام املؤذية كاحليةوسائر السباع واهلو  ، كقول احليوان الشرير طبعًا كالذئب

  . فال تلوموين ؛ هذه طبيعيت اليت جبلت عليها:  والعقرب
 ، لكنه ال يعذر ، فلو ُعذر احليوان املذكور هبذا َلُعِذْرَت أنت كما قلت

فإذًا أنت ال تعذر  ؛ لشره اً اتقاء ؛ كان طبعه كذلك فإنه يقتل  بل إنَّ َمنْ 
 . (5)عليك وإن كان مقدراً  ، بل تعذب على فعلك ، بقولك

                                                        

 .الشعر : يف عقود ( 1)
 .الذيب : يف ب و عقود ( 2)
 . 04انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
 . 04انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 4)
 . 01انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 5)
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ْالثما ين  شرح الءيل الثا ي 

 (1)َّقالالالالالالد ره ل   الالالالالالق  ي الالالالالال   قمالالالالالالة   -82
 
 
 
 

 تقالالالالالالالالالالالالالالالالد ره األشالالالالالالالالالالالالالالالاليا    
 طالالالالالالالالالالالالالالالالرا  ب  الالالالالالالالالالالالالالالالة   (2)

 
 
 
 
 

 . (( نعمة))  : جاء يف الدرة البهية ، ((  قمة  ))  : قوله
 . (3) هي العقوبة:  والنقمة

يرتتب نقمة يكون معىن البيت أن تقدير األفعال السيئة :  فعلى رواية
يف تقدير األمور   -عز وجل-كسنته   ، عليه شرور ومصائب وعقوبات

كما مرَّ يف شرح البيت السادس   ، حيث يرتتب عليها ما يالئمها ؛ كلها
  . والثامن والسبعني ، والسابع والسبعني ، والسبعني

إذا  -عز وجل  -يكون معىن البيت أن اهلل  ((   مة))  وعلى رواية
عز  -إذ هو  ؛ يف ذلك متام الفضل والنعمة واحلكمة قدر شيئًا كان له

كما -حىت الذنوب  ، إال وله احلكمة البالغة فيه اً ال يقضي قضاء -وجل 
  . بعد قليل -سيأيت بيان ذلك مفصالً 

                                                        

 .نعمة : يف الدرة ( 1)
 .اآلثار : يف ط و ب و ج ، و هـ ( 2)
 . 147انظر املفردات ص( 3)
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ْالثما ين  شرح الءيل الثالث 

الم الالالالال ح  (2)ري    ن نيالالالالال الالالالال    (1)فَالالالالالق -83
 (3)ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 
 
 
 
 

  الالالالالالالالالال ا طء الالالالالالالالالال  جح  الالالالالالالالالالق  قالالالالالالالالالالا  ل ثالالالالالالالالالالرة   
 
 
 
 
 
 

  ، وهي الصَّفح:  معىن يقال ههنا من اإلقالة:  (( ل ثرة قا   )) : قوله
 . (4)مبعىن صفح عنه أقال اهلل فالناً عثرته:  كما يف قوهلم

والعفو  ، هي غفر الذنب -إذاً -فإقالة العثرة (5)والعثرة هي الزلة والكبوة
 . (6)عن الزلة

هذا طبعي :  قال اإذ هل ينفع اجلاين املذنب:  ْم  ُ الءيل جن  قا 
 ؟ وجرمه ه-ويعفى عن زلل ، وهل يقبل عذره ؟ الذي ال أنَفكُّ عنه

                                                        

 .وهل : يف ط ( 1)
 . .فهل يرفعن ذنب : يف أ فهل يرفعن ذم امللوم ، و : يف الدرة البهية ( 2)

 .فلم ينفعن عذر امللوم ألنه : ويف ج    
 .ألنه : يف عقود ( 3)
 . 11/151انظر لسان العرب ( 4)
 . 0/121انظر لسان العرب ( 5)
 . 04انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 6)
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ْالثما ين  شرح الءيل الرابف 

ْ الالالالالالد ل الالالالالال   -84 ْالت الالالالالال    ج  جح الالالالالالال ح  
 
 
 
 
 

 

ْر ال الالالالالالالالالالالالالالالال ي ة   طءي تالالالالالالالالالالالالالالالال  ف الالالالالالالالالالالالالالالالق ال الالالالالالالالالالالالالالالالر
 
 
 
 
 
 
 

 . (1)أي الفظيعة القبيحة:  (( ال  ي ة )) : قوله
تحقاق العذاب إمنا هو ملن كانت طبيعته واس ، ْال  ح ، ج  جن ال ح

وأشد عقوبة  ، إذ هو أغلظ جرماً  ؛ وقوته متوجهة إىل الشرور واملعاصي
 -فاحتجاجك  ؛ ومل يكن ذلك شرًا متمكنًا فيه ، ممن أملَّ جبرم عارض

 . بأن طبعك كذا مؤكد الستحقاقك اللوم -أيها السائل 
وتقرير مضمون  )) : بقةيف شرح األبيات السا رمحه اهللقال الطويف 

ر علي :  األبيات أن قول القائل   كقول احليوان الشرير طبعاً   -أنا ُمقدَّ
هذي طبيعيت :  وسائر السباع واهلوام املؤذية كاحلية والعقرب ، كالذئب

 .كما قلَت   -فلو ُعذر احليوان املذكور هبذا لعذرَت أنت  ؛ اليت جبلت
فإذًا ال تعذر أنت  ؛ اتقاَء شره ؛ لكنا اتفقنا على قتل ما هذا طبعه

وأنت جمبول  ، بل تعذب على فعلك وإن كان مقدورًا عليك ، بقولك
لكون شره  ؛ وأحق بالذم والتعذيب ، وألن املطبوع على الشر أوىل ، عليه

فاحتجاجك بأن طبعك كذا مؤكد  ؛ طبيعيًا جبليًا غريزيًا الزمًا ال مفارقاً 
 . الستحقاقك اللوم

 والتسليم ، ذا إلزام متني يقود ذا العقل السليم إىل اإلذعانواعلم أن ه 
                                                        

 . 157- 5/156انظر لسان العرب ( 1) 
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وإال  ،ألن احليوانات املؤذية ال قدرة هلا على اكتساب طبيعة الشر ؛
بل طبعها اهلل على  ، وصارت كما كانت يف اجلنة ، أللقت احلية مسَّها

م وكذلك الكال ، ومل يعذرها بقضائه عليها ، وأمر بقتلها ، محل السم قهراً 
 . (1)(( يف عصاة العقالء وال فرق

َّقد ر ا ن  ال  مة م   في:  مس لة  :  و ق الم اصي 
  ، له احلكمة البالغة فيما يقدره ويقضيه - عز وجل -قد مر بنا أن اهلل 

  . -عز وجل  -كما مر ذكر لبعض األمثلة الدالة على حكمة اهلل 
وأفرد هاهنا لكثرة  ، واحلديث يف هذا املبحث إمنا هو إمتام ملا مضى ذكره

ولكونه مرتبطًا بكثري من مباحث  ، ولقلة احلديث عنه ، الشبهات حوله
 ؟ فهل هناك من حكم خللق املعاصي وتقديرها ؛ هذا الكتاب

 ، واجلواب عن هذا اإلشكال أن خللق املعاصي وتقديرها ِحَكمًا عظيمة
  . ولكن احلديث عن ذلك قليل جداً  ، باهرة ، وأسراراً بديعة

وهذا باب عظيم من أبواب ))  : رحم  اهللقا  اإلماح ابن القيم 
وهو شهود احلكمة البالغة من قضاء  ، املعرفة قلَّ من استفتحه من الناس

  . السيئات وتقدير املعاصي
 ، وخاضوا فيها ، وإمنا استفتح الناس باب احلكم يف األوامر والنواهي

  . وأتوا مبا وصلت إليه علومهم
                                                        

 . 02- 04شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
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وأتوا مبا  -كما قدمناه   -باهبا يف املخلوقات  -أيضًا  -وا واستفتح
  . وصلت إليه قواهم

فقلَّ أن ترى ألحدهم ما  ، وأما هذا الباب فكما رأيت كالمهم فيه
  . أو يلم ، يشفي

وكيف يطَّلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
أو  ، يف يتطلب هلا حكمةوك ؟ خملوقة هلل وال داخلة حتت مشيئته أصالً 

ولكن أفعاله غري معللة  ، هي خلق اهلل:  أم كيف يطلع من يقول ، يثبتها
  . (1)(( ؟ باحلكم

واملقصود أن مشاهدة حكمة اهلل يف أقضيته وأقداره ))  : إىل أن قال
 اليت جيريها على عباده باختياراهتم وإراداهتم هي ألطف ما تكلم فيه الناس

-ويف ذلك ِحَكٌم ال يعلمها إال احلكيم العليم  ، مضهوأغ ، وأدقُّه ،
  . (2)(( وحنن نشري إىل بعضهاسبحانه 

فمن  ، يف ذكر العديد من احلكم يف هذا الشأن رمحه اهللمث شرع 
َّقد ر ا ما   ي  :  (3)ال  م من و ق الم اصي 

حىت إنه ليفرح بتوبة أحدهم أعظم من :  جن اهلل     الت ابين -1
                                                        

 .  1/456السعادة  مفتاح دار( 1)
 .  1/456مفتاح دار السعادة ( 2)

، فهو رمحه  411- 1/456الكالم يف هذا أكثره مستفاد من مفتاح دار السعادة البن القيم ( 3)
 .اهلل أبرز من تكلم يف هذا املوضوع الدقيق ، بل ال تكاد جتد لغريه كالماً جامعاً يف هذا الباب 
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وشرابه يف األرض الدوية املهلكة  ، فرح الواحد براحلته اليت عليها طعامه
  . إذا فقدها وأيس منها

 -عز وجل-فاهلل  ؛ وليس من أنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح
مث إن كان ممن سبقت له احلسىن قضى له  ، يقضي على عبده بالذنب

وعاقبه  ، وإن كان ممن غلبت عليه الشقاوة أقام عليه حجة عدله ، بالتوبة
 . بذنبه

ْب  مَ  ة »:   قال  ، هلل جفرح بت بة ال ءد من رجق  ز  م زم  
ْشراب  فا تيقا  ، ف  ف رج   ف اح   مة   ، ْم   راح ت  ن يَا ط ام  

ْال ط  جْ ما شا  اهلل  . ْقد   ءل راح ت  حتُ اشتد ن ي  ال ر 
ثم رفف رج   فإ ا  ، فرجف ف اح   مة   ، جرجف إلُ م ا ي:  قا 

 . (1) « راح ت  ن ده
ومل جيىء هذا ))  : تعليقًا على هذا احلديث رمحه اهلل قال ابن القيم

ومعلوم أن هلذا الفرح تأثرياً  ، الفرح يف شيء من الطاعات سوى التوبة
 . ومزيُده ال يُعربَّ عنه ، عظيماً يف حال التائب وقلِبه

فإن العبد ينال بالتوبة درجة  ؛ وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد
وحيب العبد املفنت  ، فإن اهلل حيب التوابني ؛ فيصري حبيبًا هلل ، احملبوبية

                                                        

 ( .4700)لم ، ومس( 6245)رواه البخاري ( 1) 
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 . (1)(( التواب
ْجق  -جن اهلل  -2 ويتم نعمه :      جن  ت ضق ن ُ نءاره -نز 

عه عليهم أعظم األنواع يف فلذلك ينو  ؛ ويريهم مواقع بره وكرمه ، عليهم
  . سائر الوجوه الظاهرة والباطنة

ويغفر  ، ويعفو عمن ظلم ، ومن أعظم ذلك أن حيسن إىل من أساء
 . ويقبل عذر من اعتذر إليه ، ويتوب على من تاب إليه ، ملن أذنب

وهو  ، واألفعال احلميدة ، وقد ندب عباده إىل هذه الشيم الفاضلة
وكان يف تقدير أسباهبا من احلكم والعواقب احلميدة  ، أوىل هبا منهم وأحق

  . ما يبهر العقول
ولكن  ، هذا ولو شاء اهلل أال يُعصى يف األرض طرفة عني مل يـُْعصَ 

 . (2)-سبحانه  -اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته 
:  ْصيا ت  ، ْم   ت  ، جن   ر  ال ءد حاجت  إلُ ح ا اهلل ل  -3

 ويصونَه ، فإنه إن مل حيفظه مواله ؛ ه إىل من حيفظهوأنه كالوليد يف حاجت
 . (3)ويعينه فهو هالك والبد ،

وقد مدَّت الشياطني أيديها إىل العبد من   )):  رمحه اهللقال ابن القيم 
                                                        

حول معىن فرح 424- 1/446، وانظر كالًما مجيالً يف املدارج  1/246مدارج السالكني ( 1) 
 .بتوبة التائب  - عز وجل - اهلل

 . 1/442انظر مدارج السالكني  (2)

 . 1/455، ومفتاح دار السعادة  1/444انظر مدارج السالكني  (3)
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وأن مواله إن وكله  ، إفساد شأنه كلهو  ، تريد متزيق حاله كله ، كل جانب
فهالكه أدَّن إليه  ؛ تفريطإىل نفسه وكله إىل ضيعة وعجز وذنب وخطيئة و 

فقد أمجع العلماء باهلل على أن التوفيق أال يكل اهللُ العبَد  ؛ من شراك نعله
 . (1)(( وأمجعوا على أن اخلذالن أن خيلي بينه وبني نفسه ، إىل نفسه
من :  ا تيم  ال ء ر ات المت  نة من ال ءد إ ا ج    -4

ا هو من أعظم أسباب سعادته مم ، وتضرع ، ودعاء ، واستعانة ، استعاذة
فيحصل للروح بذلك قرب خاص مل يكن حيصل بدون هذه  ؛ وفالحه

وجيد العبد نفسه كأنه ملقى على باب مواله بعد أن كان نائيًا  ، األسباب
قد كسر  ، وال يرى ربَّه إال حمسناً  ، فهو ال يرى نفسه إال مسيئاً  ؛ عنه

فلو مل يكن من مثرات  ؛ ارَحهوذلل لسانُه جو  ، إزراهه على نفسه قلَبه
 . (2)ذلك القضاء والقدر إال هذا لكفى به حكمة وكفى

 ؛ وذلك بتكميل مقام الذل واالنقياد:  ا تخراج َّماح ال ء ر ة -5
  . (3)وطاعة ، وانقياداً  ، فأكمل اخللق عبودية أكملهم ذاًل هلل

ما وأن  ، وأهنا الظاملة اجلهول:  جن   ر  ال ءد حقيقة   س  -6
إذ اجلهل والظلم منبع  ؛ صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه

                                                        

 . 1/455مفتاح دار السعادة ( 1)

 . 451- 1/455، ومفتاح دار السعادة  1/440دارج السالكني انظر م( 2)

 . 1/455، ومفتاح دار السعادة  1/440انظر مدارج السالكني ( 3)
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وتقوى  ، وإنابة ، وهدى ، وعلم ، وأن كل ما فيها من خري ، الشر كله
  . وأعطاها إياه ، فهو من رهبا الذي زكاها به

فـَرُتَِّب له على ذلك  ؛ ونـَْقَصها ، فإذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسه
ومنها  ، وجيتهد يف كماهلا ، منها أن يأنف نقصها ، يدةِحَكٌم ومصاحل عد

  . (1)أن يعلم فقرها إىل من يتوالها وحيفظها
وأنه لو شاء :  ْ  ة ح م  ، ْ تره ، َّ ر ف ال ءد ب رح اهلل -7

فلم َيِطْب له عيٌش معهم  ، وهلتك سرته بني العباد ، لعاجله على الذنب
  . أبداً 

وقيَّض له من  ، وغشاه حبلمه ، رتهجلَّله بس -عز وجل  -ولكنه 
بل كان شاهدًا عليه وهو يبارزه باملعاصي  ، حيفظه وهو يف حالته هذه

  . (2)ومع ذلك حيرسه بعينه اليت ال تنام ، واآلثام
فال سبيل إىل النجاة إال :  َّ ر ف ال ءد ب رح اهلل في قء   الت بة -8

وأهلمه  ، بأن وفقه للتوبةفهو الذي جاد عليه  ، بعفو اهلل وكرمه ومغفرته
  . (3)فتاب عليه أوالً وآخراً  ، مث قبلها منه ، إياها
من :  فإذا أصابه ما أصابه فال يقل:  إقامة ال ية ن ُ ال ءد -9

                                                        

 . 1/421، ومدارج السالكني  1/414انظر مفتاح دار السعادة ( 1)
 . 1/414، ومفتاح دار السعادة  1/442انظر مدارج السالكني ( 2)
 . 1/411ة انظر مفتاح دار السعاد (3)
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فما أصاب العبد من مصيبة قط  ؛ وال بأي ذنب ُأصبت ، أين أُتيت
  . (1)وما يعفو اهلل أكثر ، دقيقة أو جليلة إال مبا كسبت يده

:  جن   امق ال ءد ب ي ج س  بما     جن   ام   اهلل ب  -11
 ، فيعامل بين جنسه يف زالهتم وإساءاهتم مبا حيب أن يعامله اهلل يف إساءته

 ، فمن عفى عفى اهلل عنه ، فإن اجلزاء من جنس العمل ؛ وذنوبه ، وزالته
 ، ومن استقصى استقصى اهلل عليه ، ومن سامح أخاه ساحمه اهلل

  ... وهكذا
مث إذا علم أن الذنوب واإلساءة الزمة لإلنسان مل تعظم عنده إساءة 

 ، كيف هو مع فرط إحسانه إليه  ، فليتأمل حاله مع ربه ؛ الناس إليه
فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف  ؛ وهو هكذا له ، وحاجته هو إىل ربه

 (2) ؟ ينكر أن يكون الناس له بتلك املنزلة
فإذا أذنب العبد أقام املعاذير :   خمئقإقامة الم ا  ر ل -11

وَأْكِل  ، واسرتاح من الضيق واحلصر ، واتسعت َرمحته هلم ، للخالئق
 ؛ وقنوطه من هدايتهم ، واسرتاح العصاة من دعائه عليهم ، بعضه بعضاً 

ويرجو  ، فهو يسأل اهلل هلم املغفرة ، فإنه إذا أذنب رأى نفسه واحداً منهم
  . وخياف عليهم ما خيافه على نفسه ، ههلم ما يرجوه لنفس
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 ؛ وإحسانًا إليهم ، ورمحًة هبم ، طاعًة هلل ؛ ومع هذا فيقيم أمر اهلل فيهم
  . (1)وال فظاظة ، وال قوة ، ال غلظة ، إذ هو عني مصلحتهم

وينزع داء الكرب :  جن  خ ف ال ءد ص لة الطانة من ق ء  -12
 ؛ والفقر والفاقة ، واالنكسار ، ذلويلبس رداء ال ، والعظمة الذي ليس له

 ؛ فلو دامت تلك الصولة والعزة يف قلبه خليف عليه مما هو أعظم اآلفات
وبني آثار الذلة واملسكنة  ، فكم بني آثار العجب والكرب وصولة الطاعة

 (2) ؟ واالنكسار
وأكثر الناس من املتنزهني عن الكبائر  )):  رمحه اهللقال ابن القيم 

وال خيطر  ، يف كبائر مثلها أو أعظم منها أو دوهنا -لقاذورات احلسية وا
فعندهم من اإلزراء على أهل الكبائر  ؛ بقلوهبم أهنا ذنوب ليتوبوا منها

واقتضاء  ، ومنَّتهم على اخللق بلسان احلال ، واحتقارهم وصولة طاعتهم
 همبواطنهم لتعظيم اخللق هلم على طاعتهم اقتضاءاً ال خيفى على أحد غري 

 وأبعد هلم عن بابه من كبائر أولئك ، وتوابع ذلك ما هو أبغض إىل اهلل ،
 ، ليكِسر هبا نفسه ؛ فإن تدارك اهلل أحدهم بقاذورة أو كبرية يوقعه فيها ؛

فهي رمحة  -وخيرج هبا َصْولة الطاعة من قلبه  ، ويُذله هبا ، ويعرفه قدره
وإقبال  ، بة نصوحكما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتو   ، يف حقه
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 . (1)(( وإال فكالمها على خطر ، فهو رمحة يف حقهم -بقلوهبم إليه 
إذ هذه األعمال  ؛ مث إن التذلل واالنكسار واخلضوع لب العبودية

وحصول ذلك  ، القلبية أحب إىل اهلل من كثري من األعمال الظاهرة
يف ذل  فإنه قد شارك من مل يُذنب ؛ للمذنب التائب أكمل له من غريه

 . وامتاز عنه بانكسار قلبه ، الفقر والعبودية واحملبة
  ؟ يا رب أين أجدك))  : وقد جاء يف األثر اإلسرائلي

 . (2)(( عند املنكسرة قلوهبم من أجلي:  قال
 . (3)(( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد))  وألجل هذا كان

 . ألنه مقام ذل وانكسار بني يدي ربه
 ؛ والصائم ، واملسافر ، و السر يف استجابة دعوة املظلومولعل هذا ه

فإن لوعة املظلوم حُتِْدُث عنده كسرة يف  ؛ للكسرة يف قلب كل واحد منهم

                                                        

 . 1/441مدارج السالكني  (1)

، وأورده يف إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،  1/246ذكره ابن القيم يف مدارج السالكني( 2)
بن موسى القصري اعن عمران  17ص (ب ت) البن القيم اجلوزية ، حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي

يا رب أين أبغيك ؟ قال أبغين عند املنكسرة قلوهبم ؛ فإين أدنو : ))  - عليه السالم - قال موسى: قال 
 . (( الهندموا منهم كل يوم باعاً ، ولوال ذلك

: قال داود النيب : بإسناده عن عبد اهلل بن شوذب قال  16ورواه ابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن ص
 (( .تلقاين عند املنكسرة قلوهبم : أين ألقاك ؟ قال ! أي ربِّ )) 

 ( .054)أخرجه مسلم ( 3) 
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فإنه  ، وكذلك الصوم ، وكذلك املسافر يف غربته جيد كسرة يف قلبه ، قلبه
 . يكسر سورة النفس السَُّبعية احليوانية

ذلك أن هلل على القلوب :  ْا ء اثَا ياج ال ء ر ات الق ءية  -13
 ، والوجل ، واإلشفاق ، واخلشية ، من اخلوف ، أنواعًا من العبودية

  . وابتغاء الوسيلة وتوابعها ، واإلنابة ، وتوابعها من احملبة
وكلما قيَّض الرب  ؛ وهذه العبوديات هلا أسباب هتيجها وتبعث عليها

املهيجة له فهو من  ، ذلك لعبده من األسباب الباعثة على -تعاىل-
 ، واإلشفاق ، وُربَّ ذنب قد هاج لصاحبه من اخلوف ، أسباب رمحته

 والفرار إىل اهلل ما ال يهيجه كثري من الطاعات ، واحملبة ، واإلنابة ، والوجل
وبعده عن  ، وفراره إىل اهلل ، وكم من ذنب كان سببًا الستقامة العبد ،

 . (1)طريق الغي
ْفض  جن   ر  ا -14  ، َّ فيق  ل  ، ل ءد   مة م افاة اهلل 

وال  ، فإن من ترىب يف العافية ال يعلم ما يقاسيه املبتلى:  ْح ظ  إ اه
فلو عرف أهل الطاعة أهنم هم املنعم عليهم يف  ؛ يعرف مقدار العافية

احلقيقة لعلموا أن هلل عليهم من الشكر أضعاف ما على غريهم وإْن 
وأنَّ من  ، فهم أهل النعمة املطلقة ، ضغوا احلصىوم ، توسَّدوا الرتاب

                                                        

 . 1/412انظر مفتاح دار السعادة ( 1)
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  . وهان عليه ، خلَّى اهلل بينه وبني معاصيه فقد سقط من عينه
وأَرَْتُه أنه يف  ، فإذا طالبت العبَد نـَْفُسه مبا تطالبه من احلظوظ واألقسام

فرأى ما كان فيه  ، وابتاله ببعض الذنوب ، بلية وضائقة تداركه اهلل برمحته
وأنه ال نسبة ملا كان فيه من النعم إىل ما طلبته نفسه  ، ملعافاة والنعمةمن ا

وأن ميتعه  ، فحينئٍذ يكون أكثر أمانيه وآماله العوَد إىل حاله ، من احلظوظ
  . (1)اهلل بعافيته
جن الت بة َّ ج  ل تائ  آثارا  نييءة من المقامات التي م  -15

ْ َا  ، وشكر اهلل ، واللطف ، قةوالر  ، فتوجب له احملبة:  َّ صق بد
فـَرُتَِّب له على ذلك أنواع من النعم ال يهتدي العبد  ، والرضا عنه ، ومحده

أو  ، وآثارها ما مل ينقضها ، بل ال يزال يتقلب يف بركتها ، لتفاصيلها
  . (2)يفسدها
 ، ومعاصيه ، فإذا شهد العبد ذنوبه:  ا ت ثار الق يق من ال  م -16

 -وال قليل منه  -به استكثر القليل من نعم ربه عليه وتفريطه يف حق ر 
واستقل الكثري من  ، لعلمه أن الواصل إليه منها كثري على مسيء مثله

 ؛ لعلمه أن الذي ينبغي أن يغسل به أوضاره أضعاُف ما أتى به ؛ عمله
مستكثر لنعمة اهلل عليه وإن  ، فهو دائمًا مستقل لعمله كائنًا ما كان
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 . دقَّت
 ؛ وهو من ألطف الوجوه))  : عن هذا الوجه رمحه اهللابن القيم قال 

ولو مل يكن من فوائد الذنب إال هذا  ، فله تأثري عجيب ؛ فعليك مبراعاته
فأين حال هذا من حال من ال يرى هلل عليه نعمة إال ويرى أنه  ؛ لكفى

 . (1)(( ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها
وهذا الضرب من الناس ))  : رب من الناسإىل أن قال عن هذا الض

وحكمُة اهلل تقتضي أهنم  ، وأشدهم مقتاً عنده ، من أبغض اخللق إىل اهلل
وذلٍّ خللقه  ، فهم بني عتب على اخلالق وشكوى له ؛ ال يزالون يف سفال

 . (2)(( وخدمة هلم ، وحاجة إليهم
ْالتيقا من مصائد ندْه -17  جن ال      ج  لصاحء  الت رز 
ومن  ، فيعلم من أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم:  ْم ائده

 وتأهب ، فهو قد استعد هلم ؛ ويف أي وقت خيرجون ، أين خيرجون عليه
فلو أنَّه مرَّ عليهم على ِغرٍَّة  ؛ وعرف مباذا يستدفع شرهم وكيدهم ،

  . (3)وجيتاحوه مجلة ، وطمأنينة مل يأمن أن يظفروا به
ْميا دَّ  مرا مة -18 ْإ اظت   فالقلب يذهل عن :  ال يطان 
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وطلب بثأره إن كان  ، فإذا أصابه منه مكروه استجمعت له قوته ، عدوه
  . كرمياً   اقلبه حر  

 بل تراه بعدها هائجاً  ، كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه ال يقوم له شيء
  . مقداماً  ، طالباً  ،

واجلراحات  ، ح وىلَّ هارباً والقلب املهني كالرجل الضعيف املهني إذا جر 
 . يف أكتافه

ال  ، فال خري فيمن ال مروءة له ؛ وكذلك األسد إذا جرح فإنه ال يطاق
  . يطلب أخذ ثأره من أعدى عدوٍّ له

وال عدوَّ أعدى له  ، فما شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه
حلبة فإن كان له قلب من قلوب الرجال املتسابقني يف  ؛ من الشيطان

  . (1)وأضناه ، وغاظ عدوَّه كل الغيظ ، اجملد جدَّ يف أخذ الثأر
كما   (2)إن املؤمن لَيُـْنِضي شيطانه))  : كما جاء عن بعض السلف

 . (3)(( ينضي أحدكم بعريه يف سفره
فالذي يقع يف الذنب يصري  :  ح ر ال ق ع في  ؛ م رفة ال ر -19

فالطبيب الذي عرف  ؛ ئهمكالطبيب ينتفع به املرضى يف عالجهم ودوا

                                                        

 . 1/411انظر مفتاح دار السعادة  (1)

 . 11/224انظر لسان العرب . أي يهزله ، وجيعله ِنْضواً : ينضي شيطانه ( 2)

 . 1/411السعادة مفتاح دار  (3)
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وعرف دواءه وعالجه أحذق وأخرب من الطبيب الذي  ، املرض مباشرة
  . عرف الداء وصفاً فحسب
  . وكذلك أمراض القلوب وأدواهها ، هذا يف أمراض األبدان

 ، أعرف األمة باإلسالم -رضي اهلل عنهم  -ولذلك كان الصحابة 
وجهاداً  ، وحمبًة له ، س رغبة فيهوأشد النا ، وطرقه ، وأبوابه ، وتفاصيله
  . لعلمهم بضده ؛ ألعدائه

وعرف أسباب اهلالك  ، وعلم مباينة الطرفني ، فإذا عرف العبد الضدين
كان أحرى أن تدوم له النعمة ما مل يؤثر أسباب زواهلا   -على التفصيل 

 :  ويف مثل هذا قال القائل ، على علم
 نرفالالالالالالاللي ال الالالالالالالرف م ل  الالالالالالالر  

 

 ت قِّيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ر  ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  ل 
 ْمالالالالالالالالالن م   الالالالالالالالالر  ال الالالالالالالالالرف  

 

 مالالالالالالالن ال الالالالالالالاس  قالالالالالالالف  فيالالالالالالال  
وأبعدهم  ، وهذه حال املؤمن يكون فطنًا حاذقًا أعرف الناس بالشر 

 ، فإذا خاَلطَْتهُ  ، فإذا تكلم يف الشر وأسبابه ظننته من شر الناس ؛ عنه
  . وعرفت طويته رأيته من أبر الناس

وأمكنه أن ،  ناس بطرقهاواملقصود أن من بُلَي باآلفات صار أعرف ال
     ومن مل  ، وعلى من استنصحه من الناس،  يسدها على نفسه

  . (1) يستنصحه
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يذيق عبده  -عز وجل  -فاهلل :  ابتم  ال ءد باإلنراض ن   -21
 عبده  ليمتحن  ؛ والقرب منه ، وزوال ذلك األنس به ، أمل احلجاب عنه

 جيد نفسه تطالبه حباهلا األول مع ومل ، فإن أقام العبد على الرضا واحلال ،
فوضعه يف  ، علم أنه ال يصلح -بل اطمأنت وسكنت إىل غريه  ، اهلل

  . مرتبته اليت تليق به
ودعاه دعاء  ، وتـََقلََّق تـََقلَُّق املكروب ، وإن استغاث استغاثة امللهوف

ما فهو يهتف بربه أن يرد عليه  ، اوعلم أنه قد فاتته حياته حق   ، املضطر
فردَّ عليه أحوج ما هو  ، علم أنه موضٌع ملا أُهَِّل له -ال حياة له بدونه 

 ، ومتت به نعمته ، وكملت به لذته ، فعظمت به فرحته ، حمتاج إليه
وثىنَّ عليه  ، فعضَّ عليه بالنواجذ ، وعلم حينئٍذ مقداره ، واتصل به سروره

وبعد القرب بنار البعاد  ، حشةفالعبد إذا بُلَي بـَْعَد األْنِس بالو  ؛ باخلناصر
 ، وتصدَّعت ، وأنَّتْ  ، فحنَّتْ  ، اشتاقت نفسه إىل لذة تلك املعاملة -

 ، والسيما إذا تذكر برَّه ، وتعرضت لنفحات َمْن ليس هلا عنه عوٌض أبداً 
  . (1) وقربه ، وحنانه ، ولطفه
ْالغض  في  -21 جن ال  مة اإللَية اقتضل َّر ي  ال َ ة 
 ، وهاتان القوتان فيه مبنزلة صفاته الذاتية اليت ال ينفك عنهما : اإل سان

  . وهبما وقعت الفتنة واالبتالء
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والبد أن يقتضي   ، وتركيب اإلنسان على هذا الوجه هو غاية احلكمة
واملخالفات  ، فالبد من وقوع الذنب ، كل واحد من القوتني أثره

  . واملعاصي
فأما من  ، بل كان َمَلكاً  ، إنساناً ولو مل خُتلق يف اإلنسان مل يكن 

فهم أقل أفراد النوع  -وُضرَِبْت عليه سرادقاُت احلفظ  ، اكتنفته العصمة
  . (1)بل هم خالصته ولبه ، اإلنساين
ْرف َا من  ، جن اهلل إ ا جرار ب ءد ويرا  ج ساه رؤ ة طاناَّ  -22

ْلسا   وجعل مهه   ، فإذا ابتلي العبد بالذنب جعله نصب عينيه:  ق ء  
فيكون  ، أو غدا أو راح ، فال يزال ذنْبه أمامه إن قام أو قعد ، كله بذنبه

إن العبد ليعمل ))  : السلف كما قال بعض  ، هذا عني الرمحة يف حقه
 ، واستغفر ، وندم ، فال تزال نصَب عينيه كلما ذكرها بكى اخلطيئةَ 
اًل فتكون سبباً وعمل هلا أعما ، وذل وانكسر ، وأناب إىل اهلل ، وتضرع

  . للرمحة يف حقه
ويعتد هبا  ، ويراها ، مين هبا ، فال تزال نصب عينيه ، ويعمل احلسنة

ويتعجب من الناس كيف ال  ، ويتكرب هبا ، وعلى اخللق ، على ربه
فال تزال هذه األمور به حىت تقوى  ، وجيلونه عليها ، ويكرمونه ، يعظمونه
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  . (1)(( عليه آثارها فتدخله النار
َّرك الترفف -23 ْح الت ا ف  فإذا شهد العبد ذنوبه وخطاياه :  لز

 احق    وال له على أحد  ، أوجب له ذلك أال يرى لنفسه على أحد فضالً 
وإذا شهد ذلك من نفسه  ، فال يظن أنه خري مسلم يؤمن باهلل ورسوله ،

وأراح  ، فاسرتاح هذا يف نفسه ، مل يَر هلا على الناس حقوقًا من اإلكرام
وما  ، عيشه  فما أطيب  ؛ الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله

شاكيًا ترَك قيامهم  ، فأين هذا ممن ال يزال عاتبًا على اخللق ؛ أنعم باله
 (2)؟ ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط ، حبقه

:  ْاإلمساك نن ني   ال اس ، امشتغا  ب ي   ال  س -24
فإنه يف  ؛ والفكر فيها ، عيوب الناس فالذنب يوجب له اإلمساك عن

  . (3)وهذا من أمارات السعادة ، شغل بعيب نفسه
فإذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه :  ام تغ ار ل خطائين -25

وأهنم مشرتكون يف  ، وشهد أن املصيبة واحدة ، مثل إخوانه اخلطائني
فكما حيب أن  ؛ ورمحته ، وعفوه ، بل الضرورة إىل مغفرة اهلل ، احلاجة

كذلك هو أيضًا جيب أن يستغفر ألخيه   -يستغفر له أخوه املسلم 
                                                        

، وانظر كالمًا مجياًل يف هذا املعىن يف مدارج السالكني  415- 417مفتاح دار السعادة ص( 1)
1/247 -245 . 
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  . (1)املسلم
يتضح هبا  ، وتقدير السيئات ، هذه بعض احلكم من خلق املعاصي

 . شيء من حكمة العليم احلكيم فيما يقدره ويقضيه
 كالمًا طوياًل نفيسًا يف احِلَكمِ   رمحه اهللوبعد أن ساق اإلمام ابن القيم 

فهذه األمثار وحنوها مىت اجتناها ))  : من خلق املعاصي قال يف آخره
ومىت اجتىن منه  ، العبد من الذنب فهي عالمة كونه رمحة يف حقه

وأوجبت له خالف ما ذكرناه فهي واهلل عالمة  ، أضدادها
  . (2)(( الشقاوة
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ْالثما ين  شرح الءيل الخامس 

فالالالالالإن   الالالالالل  َّرجالالالالال  جن َّيالالالالالا  بمالالالالالا  -85
 نسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُ

 
 
 
 
 

 

   يِّيالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالالار اإللالالالالالالالالالالالال  ال ظيمالالالالالالالالالالالالة   
 
 
 
 
 
 
 
 

وهو ظن يقتضي حصول ما فيه :  من الرجاء:  (( َّرج  )) : قوله
 . مسرة

 . (17:  اإلسراء) ﴾ َويـَْرُجوَن َرمْحََتهُ ﴿ :  -تعاىل  -قال 
 ﴿:  -تعاىل-قال اهلل  ، ويستعمل الرجاء مبعىن اخلوف ، وهو املراد هنا
 . . (12:  نوح) ﴾ وَن لِلَِّه َوقَاراً َما َلُكْم ال تـَْرجُ 

 :  قال أبو ذهيب اهلذيل
 إ ا لسالالالالالالالالال ت  ال  الالالالالالالالالق لالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالرجي لسالالالالالالالالال َا

 

ْحال َالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي بيالالالالالالالالالل  الالالالالالالالال   ن امالالالالالالالالالقي  
(1) 

وهي  ، وأصله من النجوة ، أي خيلصك)) :  ((   يي ))  : وقوله 
حبيث  ، كأن من قد خلص من مكروه قد ارتفع على جنوة  ؛ املكان املرتفع

 . (2)(( ال يلحق
سم ج))  : -كما يقول الطويف   -النار :  ((  ار اإلل  )) : وقوله

 . (3)(( شفاف حمرق
 . نار جهنم اليت أعدها اهلل ملن عصاه:  واملقصود بنار اإلله

                                                        

 . 115- 117انظر املفردات ص( 1)

 . 02شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
 . 02املرجع السابق ص( 3)
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 . وسعادته ، شروع بإسداء النصح للسائل مبا فيه جناته تيالب هذاو 
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ْالثما ين  شرح الءيل السارس 

ْ   ر ف الخ الالالق   -86   الالالارنا   هي د  صيالالالفاق   فالالالد
 
 
 
 
 

 

 مر الالالالالالالالالالالالالالدا  ألن  َالالالالالالالالالالالالالالد      الالالالالالالالالالالالالال  ال قيقالالالالالالالالالالالالالالة   
 
 
 
 
 
 
 
 

ْ  ))  : قوله أو  ، أو الزم ، ومعناه خذ ، هذا اسم فعل أمر:  (( فد
  . اْقِصدْ 

ومحله على الفعل بألفاظ  ، وهو حض اإلنسان ، وهذا من باب اإلغراء
  . خمصوصة

 ، والذلة ، ضوعوهي اخل ، من الضراعة:  ((  ارنا   )) : وقوله
  . واملسكنة

وإمنا أسكن لضرورة  ، هو يف األصل مفتوح الياء:  ((  َد    )) : وقوله
  . الشعر
واحلقِّ يف نفس  ، أي جهة الصوابِ :  ((     ال قيقة )):  وقوله
  . (1)األمر

والنجاة من النار يف األخرى  ، إذا كنت تريد السعادة يف الدنيا:  ْالم  ُ
وأسأله أن يلهمك  ، وتوجه إليه بصدق -جل وعال  -بك فاطرق باب ر 

  . وأن يهديك إىل الصراط املستقيم ، رشدك
:  غافر) ﴾ َوقَاَل رَبُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿ :  -تبارك وتعاىل  -قال 
64) .  

                                                        

 . 02انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 414

 ا نءار     م  ا  إم من  د ت  ))  : وقال يف احلديث القدسي
ْ ي ج د م  . (1)(( فا تَد

                                                        

 ( .4011)ي ، والرتمذ 164و  1/110، وأمحد ( 4177)رواه مسلم ( 1)
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ْالثما ين  شرح الءيل السابف 

ْا م ن ال  س   ْ لِّق قيار   -87  (1)ل  ق 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)ْم َّ ر الالالالالالالالالالالن نالالالالالالالالالالالن ف الالالالالالالالالالالرة مسالالالالالالالالالالالتقيمة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفسك ذلواًل خالية من الصعوبة أي صريِّ  (( ْ لق قيار))  : قوله
وكن ممن  ، وأن تقبله ممن قال به ، ألن تنقاد للحقووطِّْنها  ، شماسةوال

 ، وال تعرض عن اهلدى بعد أن تراه ، القول فيتبعون أحسنه يستمعون
 . ه الواضحةوسبلُ  ، هوتلوح لك أنوارُ 

ومن أعرض ونأى  ، ومن كانت هذه حاله كان جديراً بالتوفيق والسداد
 . جبانبه فهو حري باخلذالن واخليبة

ُروَن يف الَِّذيَن يـََتَكبـَّ  َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ ﴿ :  -تبارك وتعاىل  -قال 
اأَلْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ َوِإن يـََرْوْا ُكلَّ آيٍَة الَّ يـُْؤِمُنوْا هِبَا َوِإن يـََرْوْا َسِبيَل الرُّْشِد اَل 
بُوْا  يـَتَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإن يـََرْوْا َسِبيَل اْلَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك بِأَنَـُّهْم َكذَّ

 . (األعراف) ﴾ (106)َها َغاِفِلنيَ بِآيَاتَِنا وََكانُواْ َعنْـ 
﴿ ))   : يف تفسري هذه اآلية رمحه اهللالسعدي  عبد الرمحنالشيخ قال 

 ، والنفسية ، أي عن االعتبار يف اآليات األفقية:  ﴾ َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ 
 . والفهم آليات الكتاب

                                                        

 .فامسعن : يف ط ( 1)
 .وال تعص من يدعو ألقوم ريَعة : يف ط ( 2)

 .وال تعص من يدعو ألقوم شرعة : ويف أ    
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 أي يتكربون على عباد اهلل:  ﴾ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن يف اأَلْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ ﴿ 
فمن كان هبذه الصفة حرمه اهلل خرياً   ؛ وعلى من جاء به ، وعلى احلق ،

بل رمبا انقلبت عليه  ، ومل يـَْفَقه من آيات اهلل ما ينتفع به ، وخذله ، كثرياً 
 . واستحسن القبيح ، احلقائق
 ، واعرتاضهم ، راضهمإلع:  ﴾ َوِإن يـََرْوْا ُكلَّ آيٍَة الَّ يـُْؤِمُنوْا هِبَا﴿ 

 . وحمادهتم هلل ورسوله
وهو الصراط  ، أي اهلدى واالستقامة:  ﴾ َوِإن يـََرْوْا َسِبيَل الرُّْشدِ ﴿ 

 . املوصل إىل اهلل ودار كرامته
 . ﴾ َسِبيالً ﴿  وال يرغبوا فيه ، أي ال يسلكوه:  ﴾ اَل يـَتَِّخُذوهُ ﴿ 
واية املوصل لصاحبه إىل دار الشقاء لغاأي :  ﴾ َوِإن يـََرْواْ َسِبيَل اْلَغيِّ ﴿ 

 . والسبب احنرافهم هذا االحنراف:  ﴾ يـَتَِّخُذوُه َسِبيالً ﴿ 
َها َغاِفِلنيَ ﴿  بُوْا ِبآيَاتَِنا وََكانُوْا َعنـْ  م آليات اهللفـََردُّهُ :  ﴾ َذِلَك بِأَنَـُّهْم َكذَّ

هو الذي أوجب هلم من  -واحتقارهم هلا  ، وغفلتهم عما يراد هبا ،
 . (1)(( وك طريق الغي وترك الرشد ما أوجبسل

                                                        

 . 466ص -تيسري الكرمي الرمحن  -تفسري السعدي ( 1)
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ْالثما ين  شرح الءيل الثامن 

 ْمالالالالالالا بالالالالالالالان مالالالالالالالن حالالالالالالالق فالالالالالالالم َّتر  فالالالالالالال  -88
 
 
 
 
 
 

ن  مالالالالالالن  الالالالالالدن  ألقالالالالالال ح شالالالالالالرنة     (1)ْم َّ الالالالالالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وال عنه  ، وال تبغ به بدالً  ، أي ما اتضح لك من هدى فال تعدل به
ياك أن تعصي من يدعو وإ ، وعض عليه بالنواجذ ، بل متسك به ، حوالً 

فذلك مقتضى ما جاء يف الكتاب  ؛ وخري الشرائع ، ألحسن السبل
 . والسنة

اتَِّبُعوْا َما أُنزَِل ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكْم َواَل تـَتَِّبُعوْا ﴿ :  -عز وجل  -قال اهلل 
ُرونَ   . (األعراف) ﴾ (2)ِمن ُدونِِه َأْولَِياء قَِلياًل مَّا َتَذكَّ

 اتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُنزَِل ِإلَْيُكم مِّن رَّبُِّكم مِّن قـَْبِل َأن يَْأتَِيُكمُ وَ ﴿ :  وقال
 . (الزمر) ﴾ (11) َتْشُعُرونَ الَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنُتْم ال

 

                                                        

 .رَْيعة : رفعة ، ويف عقود : يف ج ( 1)
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 ْالثما ين تا فشرح الءيل ال

 ْر ع  ر  الالالالالن     ال الالالالالارات  م َّتءال    فالالالالالال  -89
 
 
 
 
 
 

 

 ةْنيالالالالالالالالالالالج  نالالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالءيق األمالالالالالالالالالالالة  الغضالالالالالالالالالالالءيف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أي  ، فالن ما يعوج عن شيء:  يقال ، أي ارجع:  (( نج))  : قوله
  . ما يرجع عنه

نسبة إىل غضب اهلل  ؛ املراد هبم اليهود:  (( األمة الغضءية))  : وقوله
ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد ﴿ :  -تعاىل  -لقوله  ؛ عليهم
ُهْم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد اللَِّه مَ  ْن َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْ

  . (64:  املائدة) ﴾ الطَّاُغوَت أُْولَِئَك َشرٌّ َمَكاناً َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 
:  الفاحتة)﴾ َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِّنيَ ﴿ :  -تعاىل  -وقوله 

7) .  
اترك دين العادات الذي ما أنزل اهلل به من سلطان مما :  ْم  ُ الءيل

  . فال تتبعه ؛ أو ُمَقلَّديك ، أو أسالفك ، كءباآوجدت عليه 
  ، فال جتعل ذلك كله إمامًا لك ؛ وارجع عن طريق املغضوب عليهم

بَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوإِنَّا ِإنَّا َوَجْدنَا آ﴿ :  عن األمم اخلالية -تعاىل  -كما قال 
  . (42:  الزخرف) ﴾ َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدونَ 

 ، نادـخاٍل من اتباع الع ، دىـث عن اهلـر بعقلك نظر باح-بل انظ
 . (1)جديراً بإصابة احلق -بذلك  -فتكون  ؛ واهلوى ، والتعصب

                                                        

 . 00انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
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ن الطريق ألهنم احنرفوا ع ؛ وإمنا حذره عن طريق اليهود املغضوب عليهم
واحنرفوا يف باب القدر وهو مدار احلديث يف هذه  ، املستقيم عموماً 

 -فاليهود كانوا يف األصل على الدين الذي جاء به موسى  ؛ القصيدة
وهو الدين  ، وهو التوحيد واإلسالم وهو دين مجيع الرسل -عليه السالم 

 . ومنه القدر ، احلق يف شرائعه وعقائده
وصاروا فرقاً   ، تفرق اليهود شيعًا وأحزاباً  -لسالم عليه ا -وبعد موسى 

َّ رقل ))  : يف احلديث املشهورة  كثرية كما أشار إىل ذلك الرسول
 . (1)(( اليَ ر ن ُ إحدى ْ ء ين فرقة

ولبس احلق  ، واالختالف ، والتفرق ، واليهود أمة جبلت على التقلب
 . بالباطل خاصة بعد أنبيائهم

وقد  ، على القدر اإلهلي فإنه قدمي يف الكتب اإلهلية أما بالنسبة للكالم
ولكن على  ، وردت اإلشارة إليه من أول األسفار املعتمدة إىل آخرها

درجات يف أساليب التقدير ختتلف باختالف االعتقادات اليت يفرضوهنا 
 ، وعظمة القدرة ، وباختالف نصيبه عندهم من عظمة املشيئة ، لإلله

 . وعظمة الصفات
 ، ويرجع عما أمر به وقضاه ، هم مشيئة حاكم يأمر وينهىدلقدر عنوا

 . ومل يفهموا القدر على أنه نظام شامل للوجود حميط باألكوان
                                                        

 (( .حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح )) وقال ( 4604)هريرة رواه الرتمذي عن أيب ( 1)
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 ، مث يندم عليه ، إله اليهود جيري فيه على حكم (( يـَْهَوه))  وإمنا كان
 . ويبدله تارة على حسب احلالة اليت تطرأ بغري حساب

 :  ن اليهود يف القدر مذهبانوباجلملة فقد اشتهر ع
بـ وهم فرقة من فرق اليهود ويسمون :  م    الربا يين:  األْ 

 . أو املنشقون ، املنعزلون:  ومعناها ، (( الفريسيني)) 
 ، لذلك فهم يكرهوهنا ؛ وقد أطلق أعداههم عليهم هذه التسمية

 . أو اإلخوة يف اهلل ، الربانيني:  ويسمون أنفسهم
 وهؤالء ينفون القدر ، موجودين قبل امليالدوكان هؤالء 

 . وهو من فرق اليهود:  م    القرفائين:  اآلورْ 
وليست  ، كتاباً مقدساً   -العهد القدمي  -وهؤالء ال يعرتفون إال بالتوراة 

 . ولذلك فهم يعرتفون بالتلمود ؛ عندهم روايات شفوية
 . (1)هو القول باجلرب:  ومذهب هؤالء

                                                        

م ، 1175،  1أمحد شليب ، ط.اليهودية ، د ، و  1/414انظر امللل والنحل للشهرستاين ( 1)
،  121- 127، والقضاء والقدر للمحمود ص 421و  441- 446، ص مكتبة النهضة املصرية

، وانظر مقدمة السايح واجلميلي لكتاب القدر البن  107- 7/106واجملموعة الكاملة ملؤلفات العقاد 
 . 41- 42تيمية ص
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 لتس ينشرح الءيل ا

 (1)ْمالالن  الالق نالالن حالالقح فالالم َّق   فالال  -91
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليالالالالالالالالالالالالة  د     ْزن  مالالالالالالالالالالالالا ن يالالالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالالالاس بالم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛ ألهنم هم الضالون ؛ يعين النصارى:  (( من  ق نن حق))  : قوله
  . ﴾ َوال الضَّالِّنيَ  ﴿:  -تعاىل  -لقوله 

  .  تتبعنهأي ال ، اتِّباع القفا:  االقتفاء (( فم َّق    ))  : قوله
وهو ضد  ، بكسر الدال مأخوذ من العدل (( بالم دلية))  : وقوله

  (2). اجلور
  من النصارى ؛ خلف من ضل عن اهلدى - كذلك -ال تسر :   ق  

وذلك باتِّباع  ، واجعل ميزانك لألمور واألحوال بالعدل والقسط ، فرتدى
واحلق الذي ال مرية  ، فإهنما امليزان العادل ؛ ما جاء يف الكتاب والسنة

وحينئٍذ يتبني لك أن  ، وأصاب كبد احلقيقة ، ومن حكم هبما عدل ، فيه
اعتماد األمر الذي سألت عنه وبناءه إمنا يكون على التسليم وترك 

 . االعرتاض
يف هذا البيت والذي قبله يرشد السائل بأن يدع  رمحه اهللوكأن الشيخ 

إن كان صادقًا يف ادعائه أنه  والنصارىأطريق أهل الكتاب من اليهود 
أو أن يدع االنتساب إليهم والتشبه هبم إن مل يكن صادقًا يف  ، ذمِّي

                                                        

 (( .فال تعفونه )) يف الدرة البهية ( 1)
 . 01انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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 . ألن من تشبه بقوم فهو منهم ؛ دعواه
ويف هذا البيت يشري  ، وقد مرَّ يف شرح البيت السابق احنراف اليهود

لصلب وا ، وقوهلم بالتثليث ، إىل ضالل النصارى الذين ضلوا يف األلوهية
 . وغري ذلك ، والفداء

فالنصارى  ؛ فللنصارى يف القدر قوالن ؛ وضلوا يف باب القدر
أو اليعقوبية وهم أتباع يعقوب  ( اليعاقبة ): بـ ويسمون  ، الشرقيون
 . إن اإلنسان خمري:  فهؤالء يقولون ، الرباذعي

نسبة إىل نسطور الذي  ؛ أو النسطوريون ، واآلخرون وهم النساطرة
 . فهؤالء يقولون باجلرب 021َبْطرِيـَْرك القسطنطينية سنة كان 

وهناك تشابه كبري بني آراء بعض النصارى كالنساطرة والشرقيني وبني 
مما حدا بكثري من الباحثني إىل القول بأنَّ آراء  ؛ آراء بعض املعتزلة

 . املعتزلة مستقاة من النصارى السابقني
قد أخذ عن  و معبد اجلهينويؤيد هذا أن أول من أشاع القدر وه

عند  -مر كما  - سوسن النصراين كما أشار إىل ذلك اإلمام األوزاعي
 . (1)احلديث عن نشأة القول بالقدر

                                                        

، 1/441، وامللل والنحل 0/714شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، و 442انظر الشريعة لآلجري ( 1)
، واملسيحية  171- 172، ص 2بو زهرة ، دار الفكر العريب ، طحماضرات يف النصرانية ، للشيخ حممد أو 

 . 101- 121، والقضاء والقدر للمحمود  451، وفجر اإلسالم ألمحد أمني ص 51ألمحد شليب ص
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كان بعض املتكلمني األولني قد ))  : يقول املستشرق اإليطايل نيلينو

بدأوا حتت تأثري الالهوت املسيحي يف الشرق بطريقة غري مباشرة 
مبعىن يوافق اختيار اإلنسان  ، وحياولون أن يفسروه ، َدريبحثون هذا القَ 

حىت مُيِْكَن تربيُر وجود الثواِب والعقاب يف الداِر  ؛ وحريته يف أفعاله
 . (1)تاماً  اآلخرة تربيراً 

وهناك من النصارى من يقرب مذهبه من القول بالتوسط بني اجلرب 
 . واالعتقاد بعلم اهلل السابق ، واالختيار

الذي لقي عنتًا شديدًا من جراء  (2)(أوغسطني)الء القديس ومن هؤ 
ولكنه اعتقد بعد هذا القلق أنه اسرتاح من  ، التفكري يف موضوع القدر

 . وسواسه هذا بالتوفيق بني النقائض
وكان مدار راحته النفسية أنَّ َسْبَق العلم بعمل األخيار وعمل األشرار 

 نَّ اهلل َعِلم ما سيكون كما سيكونوأ ، صفٌة ال تنفصل عن الذات اإلهلية
ويقدره تقديره على حسب علمه  ، وال بد أن يعلمه العلم الصحيح ،

 . (3)احمليط جبميع الكائنات
                                                        

،  0الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية ، ألَّف بينها ، وترمجها عبد الرمحن بدوي ، ط (1)
، وانظر القضاء والقدر  442- 444، ص ، دار القلم بريوت م ، وكالة املطبوعات الكويت1154

 . 0للمحمود ص
م ، ولد يف ناجستا بشمال أفريقيا ، ويُعد من أشهر آباء الكنيسة املسيحية 024- 210أوغسطني  (2)

 . 11زقزوق ، هامش . انظر مدخل إىل الفكر الفلسفي د. ، وكان يف فلسفته متأثراً بأفالطون 
 . 114ص( ب ت) دار الكتاب اللبناين. ة القرآنية ، لعباس حممود العقاد ، ط الفلسفانظر  (3)
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ويرى أنَّ اإلنسان  (1)(توماس أالكويين)ويوافقه على هذا الرأي القديُس 
والعقل  ، العقل وأنَّ اإلرادة تتبع  ، وال يُقاد كما تُقاد الدواب ، يقود نفسه

 . نعمة من نعم اهلل على اإلنسان
وغاية التقدير عند توماس أالكويين كفاية التقدير عند أستاذه القدمي 

 . (2)أوغسطني
 

                                                        

انظر مقدمة . م من أعظم الفالسفة والالهوتيني املسيحيني 1470- 1441هو توماس أالكويين  (1)
 . 45السايح واجلميلي ص

 . 45، ومقدمة السايح واجلميلي ص 114انظر الفلسفة القرآنية ص (2)
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 [93 - 91]شرح األبيات 

   الالالال  َّءالالالدْ طال الالالاٌت مالالالن الَالالالدى -91
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالالالالالالالالالالالن قالالالالالالالالالالالد جالالالالالالالالالالالا  بال   يالالالالالالالالالالالة (1)بتء الالالالالالالالالالالير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بم الالالالالالالالالالالالالالالالالة إبالالالالالالالالالالالالالالالالالرا يم  اك إمام الالالالالالالالالالالالالالالالالا -92
 

 (2)ْر الالالالالالالالالالالالالالالن ر الالالالالالالالالالالالالالال   اهلل ويالالالالالالالالالالالالالالالر الءر الالالالالالالالالالالالالالالة   
 
 

 فالالم  قءالالق الالالرحمني ر  الالا   الال ى الالال  -93
 

الالالالالالالالالقي ال الالالالالالالالالراحي السالالالالالالالالاليية     بالالالالالالالالال  جالالالالالالالالالا ت الر  
 ؛ أو أشياء طالعات ، أو خالل ، أي أمور:  (( طال ات))  : قوله 

 . فهي صفة موصوف حمذوف
 . (3)والصواب ، أي من الرشاد:  (( من الَدى))  : وقوله
ويبسط  ، هو اإلخبار مبا يسر ههنا التبشري:  (( بتء ير))  : قوله

ذلك أن النفس إذا ُسرَّت انتشر الدم فيها انتشار املاء يف  ؛ بشرة الوجه
  . (4)الشجر

من احلنف وهو ميل عن الضالل إىل االستقامة  (( ال   ية))  : وقوله
  . فهو ميل عن االستقامة إىل الضالل ؛ خبالف اجلنف

والعرب تسمي كل من حج  ، رى طريق االستقامةوحتنَّف فالن أي حت
  . (5)تنبيهاً أنه على دين إبراهيم ؛ أو اختنت حنيفاً 

                                                        

 .تبشِّر : يف ط و أ ( 1)
 .اخلليقة : يف أ ( 2)
 . 01انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
 . 12املفردات ص( 4)
 . 121املفردات ص( 5)
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 ، املقبل على اهلل ، املتمسك باإلسالم ، هو املستقيم:  واحلنيف
 . املعرض عما سواه

  . -عليه السالم  -واحلنفية هي ملة إبراهيم 
لسني ولكنها ضم اواألصل  ، مجع رسول:  (( الر ق))  : وقوله

 . ُأْسِكَنْت للضرورة
  . واجلِِبلَّة ، والعادة ، الطبيعة:  (( السيية))  : وقوله

إذا فعلت ما  -املريد اخلري هلا  ، أيها الناصح لنفسه -أنك :  ْالم  ُ
واهنالت عليك  ، أقبلت عليك اخلريات -وأخذت بالنصح  ، مضى ذكره

والعمل  ، ونلت العلم النافع ، وأشرقت عليك مشوس السعادة ، الربكات
  . الصاحل

وتلك البشائر جاءت يف اخلرب عن الصادق املصدوق الذي بشَّر بالدين 
 ، والفوز باجلنة ، والتمكني ، والعز ، وبشر من قام به بالنصر ، احلق

  . والنجاة من النار
عليه -وهو ملة أبينا إبراهيم  ، وهذا الدين احلق هو دين اإلسالم

-قال  ، بل اهلل دينًا سواهوهو التوحيد اخلالص الذي ال يق -السالم
َنا ِإلَْيَك َأْن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـَْراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمْن ﴿ :  -تعاىل مُثَّ َأْوَحيـْ

 . 14:  النحل ﴾ اْلُمْشرِِكنيَ 
ِقيٍم ِدينًا ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصَراٍط ُمْستَ ﴿ :  -عز وجل  -وقال 
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  . 161:  األنعام ﴾ َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكنيَ ِقَيماً ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفاً 
:  آل عمران ﴾ يَن ِعْنَد اللَِّه اإِلْسالمُ ِإنَّ الدِّ ﴿ :  -تعاىل  -وقال 

11 .  
َر اإِلْسالِم ِدينًا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه وَ ﴿ :  وقال  اآلِخَرِة ُهَو يف َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

  . 51:  آل عمران ﴾ ِمْن اخْلَاِسرِينَ 
وهذا هو دين مجيع الرسل واألنبياء الذين جبلوا على محيد اخلالل وكرمي 

 . -عليهم صلوات اهلل وسالمه  -اخلصال 
وهو الدين الذي ال يقبل اهلل دينًا سواه ال من األولني وال من 

 . اآلخرين
 . نا أن اإلسالم عام وخاصومما حيسن التنبيه عليه هه

 . وهو دين مجيع األنبياء ، أما العام فهو االستسالم هلل بالتوحيد
 ، واملتضمن لشريعة القرآن  وأما اخلاص فهو الذي بعث به حممد

 .  وليس عليه إال أمة حممد
 . يتناول هذااهلل رمحه كما يقول ابن تيمية   -واإلسالم عند اإلطالق 

م املتناول لكل شريعة بعث اهلل هبا األنبياء فإنه يتناول وأما اإلسالم العا
 . (1)إسالم كل أمة متبعة األنبياء

َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُبُـَها لِلَِّذيَن ﴿ :  -عز وجل  -قال اهلل 
                                                        

 . 172- 165انظر التدمرية ص( 1)
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ِذيَن يـَتَِّبُعوَن الَّ  (116)يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهم بِآيَاتَِنا يـُْؤِمُنونَ 
الرَُّسوَل النَّيبَّ اأُلمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم يف التـَّْوَراِة َواإِلجنِْيِل يَْأُمُرُهم 
َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث  بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَُّروُه  َوَيَضعُ  َعنـْ
 ﴾ (117)ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ -َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَ 

 . األعراف
الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن ﴿  : يف قوله رمحه اهللالسعدي  عبد الرمحنقال الشيخ 

فإن املقصود هبذا  ؛ احرتازًا عن سائر األنبياء))  : ﴾ الرَُّسوَل النَّيبَّ اأُلمِّيَّ 
 .  طلبعبد املبن  عبد اهللحممد بن 

شرٌط يف   وأن اإلميان بالنيب حممد ، والسياق يف أحوال بين إسرائيل
أهل الرمحة املطلقة اليت كتبها وأن املؤمنني به املتبعني هم  ، دخوهلم اإلميان

 . (1)(( اهلل هلم

                                                        

 . 465ص - تيسري الكرمي الرمحن - تفسري السعدي( 1)
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ْالتس ين  شرح الءيل الرابف 

 ْقد جا    ا ال اشري الخاَّ م ال   -94
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمالالالالالال ح الر الالالالالالالة   (1)حالالالالالال ى  الالالالالالقف ويالالالالالالر فالالالالالالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .  امسان من أمساء النيب:  (( ال اشر الخاَّم))  : قوله
فهو الذي حيشر  ، ضم واجلمعوهو ال ، من احلشر:  ومعىن احلاشر
  . (2)ليحشر الناس ؛ فكأنه بعث ، الناس على قدمه

  . وختم بدينه األديان ، أي الذي ختم اهلل به الرسل:  ومعىن اخلاُت
 ن األنبياء الكرام ختموا برسالة هذا النيب اخلاُت حممدأ:  ْم  ُ الءيل

  جيمع لغريهالذي مجع اهلل به وله من احملاسن والكماالت ما مل ، 
 ، وصالح ، وفالح ، وبركة ، واشتملت رسالته على كل خري وهدى

ونالت من السناء والعلم ما مل تنله  ، وكانت أمته خري أمة أخرجت للناس
عليه -خلاُت مث بربكة هذا النيب األمي ا -عز وجل  -أمة أخرى بفضل اهلل 
 . -أفضل الصالة والسالم

 . أقصرها أعماراً و  ، كل ذلك مع أهنا آخر األمم
فكل من استقرأ أحوال ))  : رحم  اهللإل مح ابن َّيمية قا  شيخ ا

وأهنم ينالون يف املدة اليسرية من  ؛ العامل وجد املسلمني أحدَّ وأسدَّ عقالً 

                                                        

 .من : يف أ ( 1)
وعبد      حتقيق وتعليق شعيب األرناهوط زاد املعاد يف هدي خري العباد ، البن قيم اجلوزية ، انظر ( 2)

 . 1/10،  م1157 - هـ1047،  11القادر األرناهوط ، مؤسسة الرسالة ، ط
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 . حقائق العلوم واألعمال أضعاف ما يناله غريهم يف قرون وأجيال
وذلك ألن اعتقاد  ، وكذلك أهل السنة واحلديث جتدهم كذلك ممتعني

 . (1)(( احلق الثابت يقوي اإلدراك ويصححه
 فهدى اهلل الناس بربكة نبوة حممد))  : يف موضع آخر رحم  اهللْقا  

 ومباء جاء به من البينات واهلدى هداية جلت عن وصف الواصفني ، 
وألهل العلم  ، حىت حصل ألمته املؤمنني عموماً  ، وفاقت معرفة العارفني

 ، واألخالق العظيمة ، والعمل الصاحل ، من العلم النافع - خصوصاً 
 ، وعمالً  ، سائر األمم علماً  ةُ مَ كْ حِ  تْ عَ ما لو مجُِ  - والسنن املستقيمة

اخلالصة من كل شوب على احلكمة اليت بُِعَث هبا لتفاوتا تفاوتًا مينع 
 . فلله احلمد كما حيب ربنا ويرضى ؛ معرفة النسبة بينهما

 . (2)(( ليس هذا موضعها وشواهده ، ودالئل هذا
 فلو قيس مجيع ما عند األمم من معرفة))  : رحم  اهللْقا  ابن القيم 

 ، وبصرية إىل ما عندهم مل يظهر له نسبة إليه بوجه ما ، وهدى ، وعلم ،
 ، والكمِّ املتصل ، وإن كان غريهم من األمم أعلم باحلساب واهلندسة

 ، ووزن األهنار ، والقسطة ، والبول ، والقارورة ، والنبض ، والكمِّ املنفصل
وعلم  ، وصناعة الكيمياء ، ووضع اآلالت العجيبة ، ونقوش احليطان

                                                        

 . 5نقض املنطق ص( 1)
 . 1/60اقتضاء الصراط املستقيم ( 2)
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 ، وعلم املوسيقى واألحلان ، وتسيري الكواكب ، وعلم اهليئة ، الفالحة
وبني  ، وبني ظنون كاذبة ، وغري ذلك من العلوم اليت هي بني علن ال ينفع

 . (1)(( اجلة وليس من زاد املعادعلم نفعه يف الع
 

                                                        

أمحد . هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى ، البن قيم اجلوزية ، دار الريان ، تقدمي وحتقيق د( 1)
 201، وانظر ما بعد هذه الصفحات إىل ص 421- 420، ص جازي السقا ، دار املطبعة السلفيةح

 .؛ ففيه كالم عظيم حول هذا املعىن 
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ْالتس ين  شرح الءيل الخامس 

 ْجوءالالالالالر نالالالالالالن ر  ال ءالالالالالالار بالالالالالال نف م الالالالالالن   -95
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)ويءالالالالة   ن الالالال  فالالالالي األوالالالالرى بالالالال قء    (1) الالالالدا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . حلرماناهي :  (( ويءة))  : قوله
ودان  ، أن من اتبعه -جل وعال  - ج  جن   ا ال ءي جوءر نن رب 

ودان بغري دينه فهو الشقي  ، وأن من كفر به ، فهو السعيد املهتديبدينه 
  . الضال الطريد

وخيبة رأيناها يف األصل الذي ))  : يف كلمة خيبة رمحه اهللقال الطويف 
حباء  -يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية  -على الشيخ  ئوقد قر  ، نقلناها منه

من  -حيبة  -موحدة  مث با ، مث ياء مثناة من أسفل ، مهملة مكسورة
:  النساء ﴾ ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبرياً ﴿ :  -تعاىل-قال اهلل  ، وهو اإلمث ، احلُوب

4 ))(3) . 

                                                        

 .عدا : يف ط و أ و ج ( 1)
 .َجْنية : يف عقود ( 2)
 . 16شرح جواب ابن تيمية ص( 3)
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ْالتس ين  شرح الءيل السارس 

 ل الالالالالالالالالالالائر ال ءالالالالالالالالالالالار   فَالالالالالالالالالالال   رممتي  -16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1)الرب بالالالالالالالالالالالالة   ْجمالالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالالداه فَالالالالالالالالالالالال  ف الالالالالالالالالالالالقي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مثل  ، وهي مصدر ربب ربوبة ، الربوبيةأي :  (( الرب بة))  : قوله
  (2). ومحض اللنب وخثر محوضة وخثورة ، صعب صعوبة
والتفاصيل اليت  ، أن ما مضى ذكره يف األبيات من البينات ْالم  ُ

 ، والتسليم ، واحلث على االنقياد ، حيصل هبا الفرقان بني احلق والباطل
هو الذي ميلكه العباد و  ، هو كل ما بأيدينا من عمل -وترك االعرتاض 

  . فريشدونه به إىل طريق السالمة ؛ للحائر
 ، فالذي بيد اخللق هو هداية البيان -وحده  -وأما اهلداية فهي بيد اهلل 

  . والداللة واإلرشاد
:  الشورى)﴾ َوِإنََّك َلتَـْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿ :  -تعاىل  -قال 
14) .  

عز  -كما قال   ، هلام فهي بيد اهلل وال ميلكها غريهوأما هداية التوفيق واإل
 ﴾ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ  ِإنََّك ال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ ﴿ :  -وجل 

 . (16:  القصص)
وأخذ بأسباب  ، وصدق يف معاملته ، وتذلل له ، لكن من أقبل على اهلل

كما تقدم تفصيل   -املستقيم  ويسلك به الصراط ، فإن اهلل يقبله -هدايته 

                                                        

 .الربويبية : يف عقود ( 1)
 . 15انظر شرح جواب ابن تيمية ص( 2)
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 . -ذلك 
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ْالتس ين  شرح الءيل السابف 

 (1)ْفال ق دي الَدى ن د الال رى م   يالد -97
 م الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ْجالالال  حيالالالة   (3)ن الالال  بالالالق  يالالالر  (2) الالالدا   بالالالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وسار على  ، وهام على وجهه ، يعين أن من فقد اهلدى تنكَّب الصراط
 . غري برهان

أََفَمْن مَيِْشي ُمِكّبًا َعَلى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّْن ﴿ :  -عز وجل  -قال اهلل 
 . (44:  امللك) ﴾ مَيِْشي َسوِيّاً َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

هذا :  قال املفسرون))  : يف تفسري هذه اآلية رمحه اهللقال ابن اجلوزي 
 . للمؤمن والكافرمثل 
 . (4)(( الطريق املعتدل أي الذي يبصر:  (( السوي )) و

وما  ، فكل من اتبع الظن))  : رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وأمر  -تعاىل-وترك اتباع اهلدى ودين احلق الذي بيَّنه اهلل  ، هتوى األنفس

وضرب له األمثال  ، وفطر عليه عباده ، به يف كتبه وعلى ألسن رسله
:  له نصيب من قوله ، فهو متبع إلبليس يف هذا -املشهودة واملسموعة 

 . (( ﴾ أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأمْجَِعنيَ ﴿ 
فَِإمَّا ﴿ :  ملَّا أهبط آدم -تعاىل-وقد قال ))  : رمحه اهللإىل أن قال 

                                                        

 .ال يقيل : يف عقود ( 1)
 .عدا : يف ط وعقود و أ و ب و ج و هـ ( 2)
 .خيزى : جُيْزى ، ويف ط وعقود و ب : يف جمموع الفتاوى ( 3)
 . 5/212زاد املسري ( 4)
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َوَمْن ( 142) يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمْن اتَـَّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى
 (140)فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى  أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي

  ، فإنه ال يضل وال يشقى اه الذي جاء من عندهفأخرب أن من اتبع هد ﴾
( 4)َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي ( 1)امل ﴿ :  كما قال

 -إىل قوله  - يُِقيُموَن الصَّالة َوممَّا َرَزقـَْناُهْم يُنِفُقونَ الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب وَ 
ْم َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن  فإنه اهلدى ضد  ﴾ (1)أُْولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرهبِِّ

املفلحون :  وقد قال من قال من السلف ، والفالح ضد الشقاء ، الضاللة
 . ما منه هربواوجنوا من  ، الذينأدركوا ما طلبوا

( 6)اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم ﴿ :  أن نقول يف كل صالة وهلذا أمرنا
 ﴾ (7)ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِّنَي 

 . والضالون أهل الضالل ، فإن املغضوب عليهم هم أهل الشقاء
بل أولئك على هدى من  ، هداه فلم يضلوا ومل يشقوا وهم الذين اتبعوا

 . رهبم وأولئك هم املفلحون
من :  والسعر ﴾ ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف َضالٍل َوُسُعرٍ ﴿ :  -أيضاً -وقال 

 . وهذا باب واسع ، أعظم الشقاء
وهو أن من أعرض عن  ، وإمنا املقصود هنا التنبيه على هذا األصل

 ، فإنه ال حيصل له مطلوب وال ينجو من مرهوب هدى اهلل علمًا وعمالً 
ويفوته من املطلوب أعظم مما  ، بل يلحقه من املرهوب أعظم مما فر منه
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 . رغب فيه
وهم املفلحون الذين  ، وأما املتبعون هلداه فإهنم على هدى من رهبم

 . أدركوا املطلوب وجنوا من املرهوب
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ْالتس ين  شرح الءيل الثامن 

 تجح بتقالالالالالالالالالالالالد ر ربِّالالالالالالالالالالالال ْحيالالالالالالالالالالالالةي م الالالالالالالالالالالال -98
 

 نالالالالالالالالالالالالال ابا   احتيالالالالالالالالالالالالالاج مر ضالالالالالالالالالالالالالة   (1)َّز الالالالالالالالالالالالالد 
واحتجاجه بكون  ، أي اعتذار املذنب:  (( ْحية م تج))  : قوله 

 . الذنوب مقدرة عليه
 ، ألنه مل يبادر إىل التوبة ؛ أي تضاعفه:  (( َّز د ن ابا  ))  : وقوله

لى وسوَّغ لنفسه االستمرار ع ، وإمنا احتج بالقدر ، وتكفري الذنب
 . الذنوب
يف شرحه  رمحه اهللقال الطويف :  ((  احتياج مر ضة))  : وقوله

 . (2)(( كاحتجاج مريضة:  وال أعلم مراده بقوله))  : للبيت
 :  أحد معنيني ((  احتياج مر ضة))  : ولعل املراد بقوله

بكوهنا مقدرة  الذنوب فعل على احتج أن هذا احملتج بالقدر:  األْ 
فجعل هذا احملتج التقديرين  ؛ عليه من جنس تقدير املرض فجعلها ؛ عليه
فاألول  ؛ مع أن التقديرين خمتلفان حيث عدمها من باب املصائب ، سواءً 

كما   -واالحتجاُج بالقدر  ، والثاين من باب املصائب ، من باب املعائب
 . إمنا يكون على املصائب ال املعائب -مر 

ا احملتج بالقدر على فعل هذأن احتجاج :  في  ن م  ُ الءيل

                                                        

 .مزيد : ، ويف ط ( يزيد: )يف عقود والدرة البهية ( 1)
 . 15شرح جواب ابن تيمية ص ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 449

ه ذلك من باب تقدير املرض على  ، الذنوب بكوهنا مقدرة عليه وعدَّ
 -وال قدرة له على دفعه  ، املريض من جهة كونه ال يََد َله يف ذلك

ألنه سوَّغ لنفسه فعل الذنوب  ؛ ويزيد يف عذابه وشقائه ، يضاِعُف عقوبَته
جنس األمراض اليت تصيبه من  وجعلها من ، اليت يفعلها بإرادته وقدرته

 . واملصائب ، فسوَّى بني املعائب ؛ غري إرادته
 . مريض ملراعاة القافية والروي:  ومل يقل (( مر ضة))  وقد قال املؤلف
 ، الذنوب مقدرة عليهأن حال املذنب احملتج بكون :  الم  ُ الثا ي

 واإلقالع ، الندمومبا يزيل أثر الذنوب من  ، مع تركه األخَذ بأسباب النجاة

وال  ، هو كحال املريض الذي يدع العالج -والعمل الصاحل  ، والتوبة ،
َر عليه املرض فال داعَي إذاً  ؛ يأخذ بأسباب الشفاء حبجة أن اهلل قْد قدَّ

 . - هبزعم - للعالج
واستبانة جهله  ، وتفاقم مرضه ، النتيجة زيادة علته ؟ فما النتيجة إذاً 

 . عقلهواختالل  ، وسفهه
األبدان والقلوب تشاهباً  أمراض ألن بني ؛ املعىن قد يكون مراداً وهذا 

 فكما أن األبدان تعتل بسائر األمراض والعلل املتنوعة ؛ من بعض األوجه
 ، فهي مترض بالنفاق ؛ فكذلك القلوب -ورمبا هتلك  ، فتضعف ؛

 . وسائر الشبهات والشهوات ، والذنوب
 املعىن  كالم كثري عظيم حول هذا   رمحه اهلل ولشيخ اإلسالم ابن تيمية
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كما يف رسالتيه املشهورتني   ، بأمراض األبدان تشبيه أمراض القلوب وهو ،
 . ( اههافأمراض القلوب وش )و(  التحفة العراقية يف األعمال القلبية )

 ، صحِته وصالِحه البدن خالفُ  مرضُ ))  : ومن أقواله يف ذلك قوله
فإدراكه إما أن  ؛ ه الطبيعيةُ ه وحركتُ د به إدراكُ سُ فْ يَـ  وهو فساد يكون فيه

على خالف ما هي وإما أن يدرك األشياء  ، موالصم ، كالعمىيذهب  
 . وكما خُييَّل إليه أشياء ال حقيقة هلا يف اخلارج ، عليه كما يدرك احللو مراً 

أو مثل  ، وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن اهلضم
 . وحيب األشياء اليت تضره ، غض األغذية اليت حيتاج إليهاأن يب

 ، ولكن مع ذلك املرض مل ميت ، وحيصل له من اآلالم حبسب ذلك
فيتولد  ؛ بل فيه نوع قوة على إدراك احلركة اإلرادية يف اجلملة ، ومل يهلك

 ؛ الكيفية أو  ، من ذلك أمل حيصل يف البدن إما بسبب فساد الكمية
فيحتاج وإما بسبب زيادهتا  ، فيحتاج إىل غذاء ؛ نقص املادةفاألول إما 
 . إىل استفراغ

 . فـَُيداوى ؛ قوة يف احلرارة والربودة خارج عن االعتدالكوالثاين  
وكذلك مرض القلب هو نوع فساد حيصل له يفسد به تصوره 

 . (1)(( وإرادته
 ، طبقفالقلب ميوت باجلهل امل ؛ واملرض دون املوت))  : إىل أن قال

                                                        

 . 12- 14/14جمموع الفتاوى ( 1)
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 . وحياة وشفاء ، فله موت ومرض ؛ وميرض بنوع من اجلهل
ومرضه  ، أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفاهه ، هه وموتُ وحياتُ 
 القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قـَوَّت مرضه (1)فلهذا مرضُ  ؛ وشفائه

وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صالحه  ،
 . (2)(( وشفائه

 ، وأن املراد قد يكون على املعىن األول ، بني أن البيت حمتملوهكذا يت
 . رمحه اهللوهلذا مل يتبني املراد للطويف  ، وقد يكون على املعىن الثاين

فقد شرح البيت على املعىن  رمحه اهللالسعدي  عبد الرمحنأما الشيخ 
احتجاج العاصي بالقدر على معاصيه يضاعف  بني أنحيث  ، األول

 :  ألنه مجع ثالثة خمالفات ؛ عقوبته
  . فعله للذنب:  جحد ا
فإن مضمون االحتجاج  ؛ وهو كذب ، احتجاجه عليه بالقدر:  ثا يَا

 ، وهو ال يريد الذنب ، بالقدر يعين أن اهلل اضطره وأجلأه إليه وأكرهه عليه
بل فتح له كل باب يصده  ، فإن اهلل مكَّنه من الرتك ؛ وهذا كذب صريح

 ؛ وقد أبت نفُسه األمارُة بالسوء إال أن توقعه يف الذنب ، عن الذنب
الُم عليه ال على ربه

َ
  . فامل

                                                        

 ...مريض القلب : األصل ، ولعلها هكذا يف  (1)

 . 11- 14/10جمموع الفتاوى  (2)
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واإلقامة  ، أنه هبذا االعتذار ميهد لنفسه اإلصرار على الذنوب:  ثالثَا
فإن هذا االعتذار يهون عليه كل ذلك   ؛ على ما يسخط عالم الغيوب

  . (1)بل ويصرفه عن التوبة واإلنابة ، كما هو مشاهد

                                                        

 . 154انظر الدرة البهية ص( 1)
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 [117 - 99]شرح األبيات 

 ْجمالالالالالالالالالالالالالا ر الالالالالالالالالالالالالا ا بالقضالالالالالالالالالالالالالا  فإ مالالالالالالالالالالالالالا -99
 

 جمر الالالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالال ن  ر الالالالالالالالالالالالُ بمثالالالالالالالالالالالالق المصالالالالالالالالالالالاليءة   
ْ يربالالالالالالالالالالة   ْفقالالالالالالالالالالر    سالالالالالالالالالالقم   -111   ثالالالالالالالالالالم   ح 

 

 جر مالالالالالالالة   (2)بالالالالالالالدْن (1)ْمالالالالالالالا  الالالالالالالان مالالالالالالالن مالالالالالالالي    
 ف مالالالالالالا األفانيالالالالالالقي التالالالالالالي  ر الالالالالالل ل الالالالالالا -111 

 

  الالالالالالالالال َّي فالالالالالالالالالي ر الالالالالالالالالا ا بطانالالالالالالالالالة   فالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالةف  
ْلالالي ال  الالم مالالن (3)ْقالالد قالالا  قالال حٌ  -112   م ر الالا  :  ج

 

 (4)ْالالالالالالالالالال      ال ءيالالالالالالالالالالرة   الم اصالالالالالالالالالي   ب  الالالالالالالالالق   
 َا ل الالالالالالالالالالالالم  ر  الالالالال الخ الالالالالالق   فالالالالالإن إلالالالالال    -113 

 

 (5)لم الالالالالالالالالالالالاليئة   فالالالالالالالالالالالالالم  رَّضالالالالالالالالالالالالالي مسالالالالالالالالالالالالالخ طة   
 (6) رَّضالالالالالي بقضالالالالالائ :  ْقالالالالالا  فر الالالالالقٌ  -114 

 

ْم  رَّضالالالالالالالالالي المقضالالالالالالالالاليف جقالالالالالالالالالء    
 وصالالالالالالالالال ة   (7)

  رَّضالالالالالالالالي بإ الالالالالالالالافة  :  ْقالالالالالالالالا  فر الالالالالالالالقٌ  -115 
 

 بسالالالالالالالالالالخطة   (9)قالالالالالالالالالالُْمالالالالالالالالالالا في الالالالالالالالالالا ف   (8)إليالالالالالالالالالال  
ْج َالالالالالالالالا -116    مالالالالالالالالا ج َالالالالالالالالا ل الالالالالالالالر  و الالالالالالالالٌق 

 

 (11)الغر الالالالالالالالزة (10) سالالالالالالالالٌ     الالالالالالالالق   لمخ  قالالالالالالالال 
مالالالالالالالن ال جالالالالالالال  الالالالالالالال    الالالالالالال   (12)ف ر الالالالالالالُ-117 

 (13)و قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 

ْجالالالالال  ا تسالالالالا  الخطيئالالالالالة   (14)ْ سالالالالخَ   (1)مالالالالن 
 

                                                        
 .سوء : يف عقود ( 1)
 .بغري : يف و ( 2)
 . . .وقد قال ممن أويت : يف ج ( 3)
 .الكريهة : يف عقود و و ( 4)
 .مبشيئة : يف أ و ج و هـ ( 5)
 .ترتضى لقضائه : يف عقود ( 6)
 .ألقبح خلة : خلة ، ويف و : يف ط ( 7)
 .إلينا : يف ج ( 8)
 .فيلقى : يف أ ( 9)
 .لفعل : يف ج ( 10)
 ( .ملخلوقٍة ليست كفعل الغريزةِ : )يف جمموع الفتاوى ( 11)
 .فريضى : فرتضى ، ويف ط : يف عقود ( 12)
 .حقه : يف و ( 13)
 .واسخط : ويسخط ، ويف ج : يف ط ( 14)
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كما   -وهي  ، هي ما حلق اآلدمي من مكروه:  (( المصيءة))  : قوله
أو أذى يف مال  ، أو حزن ، ممن ه ؤملكل ما ي))  : -يقول ابن تيمية 

 . (2)(( أو غري ذلك ، أو جسد ، أو عرض
 . السقم املرض:  ((  سقم))  : قوله
 ، وهو مأخوذ من فقار الظهر ، الفقر عدم املال:  (( ْفقر))  : قوله

 . كأن َمْن عدم املال انكسر فقاره
 . ضد العز:  (( ال   ))  : وقوله
 . د عن الوطنالبع:  (( الغيربة))  : وقوله
 . (3)واحدها فعل:  (( األفانيق))  : وقوله
النص هو الدليل النقلي الذي ال حيتمل ))  : (( فم  ة))  : وقوله

 . (4)(( سوى مدلول واحد
﴿ :  -تعاىل  -أو هو ما كانت داللة قطعية ال حتتمل النقيض كقوله 

 . ﴾ تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلةٌ 
 . يلأو هو الذي ال حيتمل التأو 

                                                        

 .، وكذا يف ط ، وعقود ، و ج و و ( ونسخط من وجه اكتساب حبيلة)ية يف الدرة البه( 1)
 . 14/615جمموع الفتاوى ( 2)

 . 15انظر شرح جواب ابن تيمية ص (3)

 . 15شرح جواب ابن تيمية ص (4)
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تمال أن يراد غري املعىن فال يتطرق للكالم اح ، أو هو ما ال حيتمل غريه
 . املفهوم

 . (1) الدليل من الكتاب والسنة عموماً  -أيضاً  - ويراد بالنص
والكبرية مفرد   ، الذنوب مر معناها:  (( ال     ال ءيرة))  : وقوله

 . والكبائر هي الذنوب العظيمة املوبقة املهلكة ، كبائر
اعلم أن ))  : رمحه اهللقال الغزايل  ، والذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر

فقال  ؛ وقد كثر اختالف الناس فيها ، نقسم إىل صغائر وكبائرت الذنوب
 . بل كل خمالفة هلل فهي كبرية ، ال صغرية وال كبرية:  قائلون

َهْوَن َعْنُه ِإْن جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر مَ ﴿ :  -تعاىل- إذ قال ؛ وهذا ضعيف ا تـُنـْ
- وقال ، 37:  النساء ﴾ ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرمياً 

:  النجم ﴾ الَِّذيَن جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإِلمثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ ﴿ :  -تعاىل
32 . 

ْاليم ة إلُ اليم ة   »:   وقال   رن ما الص  ات الخمس 
  ارات لما بي َن  »:  ويف لفظ آخر . « بي َن إن اجت ءل ال ءائر

 . (2) « إم ال ءائر

                                                        

. املستصفى من علم األصول ، أليب حامد الغزايل ، حتقيق د، و  11/455انظر جمموع الفتاوى  (1)
 . 1/114،  ظمحزة بن زهري حاف

 ( .422)رواه مسلم ( 2) 
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-رضي اهلل عنهما- بن عمرو بن العاص عبد اهللفيما رواه   وقد قال
 ، ْقتق ال  س ، ْنق ق ال الد ن ، اإلشراك باهلل:  ال ءائر »:  

 . (2()1) « ْاليمين الغم س

وقد دل القرآن والسنة وإمجاع الصحابة ))  : ه اهللرمح وقال ابن القيم
 . (3)(( والتابعني بعدهم واألئمة على أن من الذنوب كبائَر وصغائر

:  والذين مل يقسموها إىل كبائر وصغائر قالوا))  : رمحه اهلل وقال
 هبالنسبة إىل اجلراءة على اهلل سبحانه ومعصيته وخمالفة أمر  - الذنوب كلها

وانُتهك حمارمه يوجب أن تكون  ، النظر إىل من ُعصي أمرُهف ؛ كبائر -
 . (4)(( وهي مستوية يف هذه املفسدة ، الذنوب كلها كبائر

 : وقال بعد أن ساق بعض ما أورده َمْن قال إن الذنوب كلها كبائر
فما كان أشدَّ منافاة  ؛ والتوحيد أعدل العدل ، فالشرك أظلم الظلم)) 

 ، وتفاوهتا يف درجاهتا حبسب منافاهتا له ، الكبائر هلذا املقصود فهو أكرب
وأفرض  ، وما كان أشدَّ موافقة هلذا املقصود فهو أوجب الواجبات

واعترب تفاصيله تعرف به  ، فتأمل هذا األصل حق التأمل ؛ الطاعات
                                                        

 ( .6616)رواه البخاري ( 1) 

 . 0/17إحياء علوم الدين ( 2) 

اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ، أو الداء والدواء ، البن قيم اجلوزية ، حتقيق وتعليق ( 3) 
 . 246ص ، 1عامر بن علي ياسن ، دار ابن خزمية ، الرياض ، ط

 . 241الكايف ص اجلواب ( 4) 
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وحرمه  ، وأعلم العاملني فيما فرضه على عباده ، حكمة أحكم احلاكمني
 . (1)(( الطاعات واملعاصي وتفاوَت مراتب ، عليهم

وصغائر حيسن الوقوف عند  ، وبعد أن تبني أن الذنوب منها كبائر
 ؛ حيث اْخُتِلَف يف حتديد الكبائر وحصرها ؛ ماهية الصغائر والكبائر
 :  فقيل يف ذلك أقوال منها

 . هي أربع:   بن مسعود عبد اهللقال  -7
 . هي سبع:  -رضي اهلل عنهما- بن عمر عبد اهللوقال  -2
هي :  -رضي اهلل عنهما- بن عمرو بن العاص عبد اهللوقال  -3
 . تسع
:  إذا بلغه قول ابن عمر - رضي اهلل عنهما - وكان ابن عباس -4

 . هن إىل سبعني أقرب منها إىل سبع:  الكبائر سبع يقول
 . هي إحدى عشرة:  وقال آخر -5
صحابة فوجدهتا أربعة مجعتها من أقوال ال:  وقال أبو طالب املكي -6

والقنوط من  ، واإلصرار على املعصية ، اإلشراك باهلل:  يف القلب وهي
 . واألمن من مكر اهلل ، رمحة اهلل

واليمني  ، وقذف احملصنات ، شهادة الزور:  وهي ، وأربعة يف اللسان

                                                        

 . 214اجلواب الكايف ( 1) 
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 . (1)والسحر ، الغموس
 . لرباوأكل ا ، وأكل مال اليتيم ، شرب اخلمر:  وثالثة يف البطن
 . واللواط ، الزنا:  واثنني يف الفرج

 . واثنني يف اليدين ومها القتل والسرقة
 . وواحداً يف الرجلني وهو الفرار من الزحف

 . (2)وواحداً يتعلق جبميع اجلسد وهو عقوق الوالدين
وأما الذين مل حيصروها بعدد فمنهم  ، هذه أقوال الذين حصروها بعدد

 :  من قال
فهو   أو عقوبة ، أو غضب ، بالنهي عنه وعيد من لعنما اقرتن  -7
 . وما مل يقرتن به شيء فهو صغرية ، كبرية
فهو  -أو وعيد يف اآلخرة ، كل ما ترتب عليه حد يف الدنيا:  وقيل -2
 . (3) وما مل يرتب عليه ال هذا وال هذا فهو صغرية ، كبرية
وما   ، كبائركل ما اتفقت الشرائع على حترميه فهو من ال:  وقيل -3

 . كان حترميه يف شريعة دون شريعة فهو صغرية

                                                        

 .السحر ال يقتصر على اللسان ، بل تشرتك اجلوارح يف عمله ( 1) 

 . 241- 245، واجلواب الكايف  15- 0/17انظر إحياء علوم الدين ( 2) 

، وقال يف  11/614يف جمموع الفتاوى رمحه اهلل وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية( 3) 
إن هذا : وإمنا قلنا : ))  11/610وقال يف  ،((  إنه أمثل األقوال يف هذه املسألة)) :  11/614

 .مث ذكر مخسة وجوه . . . (( الضابط أوىل من سائر تلك الضوابط املذكورة لوجوه 
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 . كل ما لعن اهلل ورسوله فاعله فهو كبرية:  وقيل -4
ِإْن ﴿ :  هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إىل قوله:  وقيل -1

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ   . 21:  النساء ﴾ جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
 . اخلَلَّة اخلصلة:  (( و ة))  : وقوله

ْ قدره ْر ح   الر ا بما  قضي  اهلل  َّ صيق  ،   ه األبيات َّد
  . الق   في   ه المس لة

 : يف شرح هذه األبيات رمحه اهللالسعدي  عبد الرمحن -قال الشيخ 
يعين  - ، أنه جيب الرضا بقضاء اهلل:  يعين إذا أورد املورد علينا)) 
 -يعين شيخ اإلسالم  -فقد أجاب الشيخ  -صي من قضاء اهلل واملعا

 ؟ فكيف إذا اجتمعت ، كل واحد منها كاٍف شافٍ   ، بأربعة أجوبة
فإذا  ، املصائب دون املعائب:  أن الذي أمرنا أن نرضى به:  جحد ا

أو حنومها من حصول مكروه أو فقد حمبوب فيجب  ، ُأصبنا مبرض أو فقر
ألنه مل  ؛ والصحيح استحبابه ، ف يف وجوب الرضاواختل ، علينا الصرب

ألن  ، لتعذره على أكثر النفوس ؛ يثبت ورود األمر به على وجه الوجوب
واألعضاء  ، واللسان عن الشكوى ، الصرب حبس النفس عن التسخط

وحثو  ، وشق اجليوب ، من نتف الشعر ؛ عن عملها مبقتضى السخط
  . ك واجب مقدوروذل ، وحنوها ، الرتاب على الرهوس

وأن ال  ، أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينُة القلب عند املصيبة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 461

فلهذا  ؛ على أكثر اخللق افهذا صعب جد   -يكون فيه متين أهنا ما كانت 
وهو مأمور به  ، وإمنا هو من الدرجات العالية ، وال رسوله ، مل يوجبه اهلل

  . أمَر استحباب
ومل يأِت نصٌّ  ، فلم نؤمر بالرضا هبا ، ئبوأما الرضا بالذنوب واملعا

 ؟ فأين هذا من ذاك ، أو ضعيٌف يف األمر هبا ، صحيحٌ 
أن اهلل مل يرض لنا أن :  ما قاله طائفة من أهل العلم:  الي ا  الثا ي

-تعاىل- قال ، وسخطه ، فعلينا أن نوافَق ربَّنا يف رضاه ؛ ونعصي ، َنْكُفرَ 
الزمر ) ﴾ ُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُمونَ ُقْل يَا قـَْوِم اْعمَ  ﴿ : 

21) .  
مع  ، والعصيان ، والفسوق ، موافقة ربنا يف كراهة الكفر:  فالدين

  . والطاعة لنا مع فعلها ، وموافقته يف حمبة الشكر واإلميان ، تركها
ألنه  ؛ ءضافنرضى بالق ، أن القضاء غري املقضي:  الي ا  الثالث

الذي هو فعل العبد فينقسم إىل أقسام   ، وأما املقضي -تعاىل-فعله 
والكُفر واملعصيُة ال حيل لنا  ، والطاعة علينا الرضا هبا ، اإلميان:  كثرية

 ، ونفعل األسباب اليت ترفعها من التوبة ، بل علينا أن نكرهها ، الرضا هبا
 ، والتعزير على من فعلها وإقامة احلد ، واالستغفار واحلسنات املاحية

  . واملباحاُت مستويُة الطرفني
فهي من اهلل  ، أن الشر واملعاصي ختتلف إضافتها:  الي ا  الرابف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 460

فحيث أضيفت إىل اهلل  ، وهي من العبد فعاًل وتركاً  ، خلقاً وتقديراً وتدبرياً 
 -وحيث ُأضيفت إىل العبد  ، نرضي هبا من هذا الوجه -قضاء وقدراً -

  . ونسعى بإزالتها حبسب مقدورنا - هانسخط
فهذه األجوبة عن األمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أهنا ال تدل على 

 . (1) (( شيء من مطلوب املعرتض

                                                        

 . 150- 152الدرة البهية ص( 1)
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 شرح الءيل الثامن ب د المائة

 ْم صالالالالالاليةي ال ءالالالالالالد  الم  الالالالالالف  َّر يالالالالالال  -118
 

ْإن بم الالالالالالالالالالالالالالالاليئة     لمالالالالالالالالالالالالالالالالا جمالالالالالالالالالالالالالالالالر المالالالالالالالالالالالالالالالال لُ 
والعبادة أبلغ  ، وهي إظهار التذلل ، من العبودية:  (( ال ءد))  : قوله 

-ه غاية اإلفضال وهو اهلل وال يستحقها إال من ل ، ألهنا غاية التذلل ؛ منها
 . -تعاىل

 . وعبودية أللوهية ، عبودية لربوبية:  والعبادة على ضربني
 :  والعبد يقال على أربعة أضرب

 ْ  ، بتياعهوا ، وهو اإلنسان الذي يصح بيعه ، نءد ب  م ال رع:  األ
 . ﴾ يءٍ ى شَ لَ عَ  رُ دِ قْ يَـ  كاً الَ ْو لُ اً ممَْ دَ بْ عَ ﴿ و ﴾ دِ بْ عَ الْ بِ  دُ بْ عَ الْ ﴿ :  حنو

ِإن  ﴿ :  وإياه قصد بقوله ، وذلك ليس إال هلل ، نءد باإل يار:  ْالثا ي
  . (12:  مرمي)﴾ الرَّمْحَِن َعْبداً ُكلُّ َمْن يف الََّمَواِت َواأَلْرِض ِإال آيت 

 :  والناُس يف هذا ضربان ، ْالخدمة ، نءٌد بال ءارة:  ْالثالث
:  ص) ﴾ َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوبَ ﴿ :  وهو املقصود بقوله:  نءٌد هلل مخ صا  

نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى ﴿  ، (2:  اإلسراء) ﴾ ِإنَُّه َكاَن َعْبدًا َشُكوراً ﴿  ، (01
 ﴾ ِه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتابَ احلَْْمُد لِلَّ ﴿  ، (1:  الفرقان) ﴾ َعْبِدهِ 

ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس ﴿  ، (62:  الفرقان) ﴾ َوِعَباُد الرَّمْحَنِ ﴿  ، (1:  الكهف)
 . وحنو ذلك ، (04:  احلجر) ﴾ َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ 
وهو املعتكف  ، وأهلها ، وأغراضها ، وهو عبد للدنيا:  ْنءٌد لغير اهلل
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 . ومراعاهتا ، تهاعلى خدم
لكْن بعُضها بالتسخري  ، بل األشياء كلها كذلك ، والناس كلهم عباد هلل

 . وبعضها باالختيار والطوع ، واإلكراه
ومجع العبد الذي  ، ِبدُّ عِ :  وقيل ، َعِبيد:  قٌّ رَ تَـ سْ ومجع العبد الذي هو مُ 

 . ِعَباد:  هو العابد
فهو يشمل من انتسب إىل  ؛ دفالعبيد إذا أضيف إىل اهلل أعم من العبا

َوَما أَنَا ِبَظالٍَّم ﴿ :  -تعاىل  -كما قال   ، ومن انتسب إىل غريه ، عبادته
 . 41:  ق ﴾ لِْلَعِبيدِ 

 ، مذلٌَّل بالقطران : وبعري معبد ، أي مذلل بالوطء : طريق معبد:  ويُقال
أَْن ﴿ :  -تعاىل  -قال  ، إذا اختذته عبداً  ، إذا ذلَّلته:  وعبَّدت فالناً 

44:  الشعراء ﴾ َعبَّْدَت َبيِن ِإْسرَائِيلَ 
 (1) . 

أن املعصية الصادرة من العبد املكلف تكون برتكه ملا أمر  ْم  ُ الءيل
فهذه هي  ؛ وقد تكون بفعله ملا هنى عنه اهلل ورسوله ، اهلل به ورسوله

ت وهو مؤاخذ هبا وإن كان ، دوهي منسوبة إىل العب ، املعصية يف الشرع
عز وجل  -فاهلل  ؛ يف عموم قدر اهلل ومشيئته اليت ال خيرج عنها شيء داخلةً 

من  -عز وجل  -ملا له  ؛ اومل يردها دينًا وشرعً  ، شاءها قدرًا وكوناً  -
فال حجة له  ؛ وعصيانِه لربه ، ولعلمه بأن العبد يفعلها باختياره ، احلكمة

                                                        

 . 224- 221انظر املفردات يف غريب القرآن ص (1)
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 . بذلك
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 [111 - 119]شرح الءيتين 

 الخ الالالالالالالق  حالالالالالالالالقف مقاليالالالالالالالال  إلالالالالالالالال    فالالالالالالالإنف  -119
 

ْج الالالالالالالالة   (1)بالالالالالالالال ن نءالالالالالالالالار    (2)فالالالالالالالالي ج الالالالالالالاليم 
  مالالالا ج َالالالم فالالالي  الالال ه الالالالدار   الالال ا -111 

 
 ْ  مالالالالالة - ج ضالالالالالا   -بالالالالالق الالالالالالءَم فالالالالالي اآلمح  
 أخرب يف حمكم تنزيله أن فريقاً من عباده يف اجلنة -عز وجل  -أي أنه  

رَاَر َلِفي نَِعيٍم ِإنَّ األَبْـ ﴿ :  -تعاىل  -كما يف قوله   ، وفريقًا يف السعري ،
 . االنفطار ﴾ (10)َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ ( 12)

  . 7:  الشورى ﴾ َفرِيٌق يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعريِ ﴿ :  -تعاىل  -وقوله 
سبحانه خلق اخللق بال حاجة ))  : رمحه اهلل (3)الصابوينقال اإلمام 

 ، وفريقًا للجحيم عدالً  ، لنعيم فضالً فريقًا ل:  فجعلهم فريقني ، إليهم
ال ﴿  وقريباً من رمحته وبعيداً  ، وشقياً وسعيداً  ، وجعل منهم غوياً ورشيداً 

 . (4)(( ﴾ ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ 
                                                        

 .بأن الربايا : ويف أ ... (( بأن العباد : )) يف عقود وجمموع الفتاوى ( 1)
 .يف نعيم وجنة : يف هـ ( 2)
هو اإلمام أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين النيسابوري احلافظ املفسر احملدث : الصابوين  (3)

ذا  ، وكان نجولد يف بوش - 001- 272 - عاش يف الفرتة،  شيخ اإلسالم: الفقيه الواعظ امللقب بـ 
وكان من أكابر احملدثني يف عصره ، وكان ذا تأله ،  - عربيه وفارسيه - ذكاء وعقل ، وحسن إيراد للكالم

له عدد كبري من التالميذ ، وخلف العديد من ، و  وعفاف ، وصيانة نفس ، وكان ينظم الشعر أحياناً 
تاب االنتصار ، وكتاب عقيدة السلف وأصحاب احلديث ، واألربعون حديثًا ، وك: املؤلفات ، منها 
، وطبقات  1/102، والوايف بالوفيات  11- 7/16انظر معجم األدباء لياقوت  .الدعوات وغريها 
 . 2/117 للسبكي الشافعية الكربى

 . 454عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين ص( 4)
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وكما أن هذه حاهلم يف اآلخرة من حيث السعادة والشقاء فكذلك هي 
  . ومنهم السعيد ، نهم الشقيويف الربزخ فم ، حاهلم يف الدنيا

ومنها ما هو  ، بل إن البهائم يف الدنيا منها ما هو منعَّم يرتع يف املراعي
  . أو مصاب بأي مصيبة ، مريض

وله طرقه وأسبابه  ، وكل ذلك جار على مقتضى احلكمة اإلهلية البالغة
  . املتنوعة املفضية إىل مسبباهتا

 ، اتصال هذين البيتني باللذين قبلهماووجه ))  : رمحه اهللقال الطويف 
فيقع املراد  ، ويريد خالفه ، قد يأمر بالشيء -تعاىل  -وتقريره هو أن اهلل 

 :  حتقيقاً لقوله السابق املقتضي ؛ ويعد العبد عاصياً  ، دون املأمور
  . (1) (( (111 : هود)﴾ أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمْن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ ﴿ 

 :  وهلذا قرر شيخ اإلسالم هذا املقام بقوله

                                                        

 . 64شرح جواب ابن تيمية ص( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 467
 

  ار  ن ر ب د المائةشرح الءيل ال

 ْح متيالال  ال  يالالالا اقتضالالالل مالالالا اقتضالالالل مالالالن الالالالال -111
 

ْرحمالالالالالالالالالالة    ق ب  الالالالالالالالالالم  ثالالالالالالالالالالم ج الالالالالالالالالالد    الالالالالالالالالالال ْر
  . (1)األْيد القوة الشديدة (( ج د )) : قوله 

 ؛ أن حكمة الرب العليا اقتضت وجود الفروق بني العباد:  ْالم  ُ
 ، وهذا شقي ، وذاك ضعيف ، وهذا قوي ، وذاك جاهل ، فهذا عامل

وذاك يعيش يف  ، وهذا منعَّم ، وذاك كسول ، وهذا مُهَامٌ  ، وهذا سعيد
  ... بؤس وهكذا

وبني أهل  ، مث إن حكمته اقتضت الفرق بني أهل اجلنة وأهل النار
ر هبا على الفرق وقوٍة اقتد ، ِلِعلٍم َعِلمه منهم ؛ السعادة وأهل الشقاوة

 . وُحرِمها أهل الشقاوة ، ورمحٍة مشل هبا أهل السعادة ، بينهم

                                                        

 . 21انظر املفردات ص( 1)
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 [116 - 112]شرح األبيات 

ْلالالالال -112  الت الالالال    بالسالالالالء  الالالالال   ي سالالالال ق ج
 

 ب الالالالالالالالالالالالالالالزة   (1)ل الالالالالالالالالالالالالالال ا ا قالالالالالالالالالالالالالالالّدره   الالالالالالالالالالالالالالال   
 

ْلالالالالي -113  الت  الالالاليم   الالالال    الالالاليمَم (2)ْ َالالالالد  ج
 

ْو الالالالالالالالالية     ب نمالالالالالالالالا  صالالالالالالالالدق فالالالالالالالالي رجالالالالالالالالا   
 

 مالالالالالالالالالا بالالالالالالالالال  (3)بالالالالالالالالاليفن ْجمالالالالالالالالالري إلالالالالالالالالال  الخ الالالالالالالالالق -114
 

ْلالالالالالالالي الت  الالالالالالاليم   الالالالالالال  السالالالالالالال ارة      سالالالالالالال ق ج
 

 فمالالالالالالن  الالالالالالان مالالالالالالن ج الالالالالالق السالالالالالال ارة جثفالالالالالالرت -115
 

ْامالالالالالالالالالالالالالالالريه فيالالالالالالالالالالالالالالال  بتيسالالالالالالالالالالالالالالالير  ج
 صالالالالالالالالالالالالالالال  ة   (4)

 
ْة لالالالم  اليء الالالق   -116 ْمالالالن  الالالان مالالالن ج الالالق ال الالالقا

(5) 
 

ْم  َالالالالالالالالالالالالالي بتيسالالالالالالالالالالالالالير   شالالالالالالالالالالالالالق ة   (6)بالالالالالالالالالالالال مر 
ني الع))  : (عز)يف مادة  رمحه اهللقال ابن فارس :  ((  زةب )) : قوله 

وما ضاهامها من غلبة  ، والزاء أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة
 . (7)(( وقهر

اخلشية خوف يشوبه  )) : رمحه اهللقال الراغب :  (( ْو ية))  : قوله
 . وأكثر ما يكون ذلك عن علم ما خيشى منه ، تعظيم

َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَبادِ ﴿ :  ولذلك خص العلماء هبا يف قوله  ِه اْلُعَلَماءُ ِإمنَّ

                                                        

 .العتاب : يف هـ ( 1)
 .إىل : يف ط ( 2)
 .تبيني : يف ط و أ و هـ ( 3)
 .بتدبري : يف هـ ( 4)

 ( .مل ينل: )يف عقود و هـ وجمموع الفتاوى ( 5)
 .بتقدير : يف ط و أ ( 6)
 . 0/25معجم مقاييس اللغة ( 7)
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﴾ (1) . 
السعادة معاونة األمور ))  : رمحه اهللقال الراغب  (( الس ارة))  : قوله

 . ويضاده الشقاوة ، اإلهلية لإلنسان على نيل اخلري
 . وقوم سعداء ، ورجل سعيد ، وأسعده اهلل ، سعد:  يقال

ِذيَن َوأَمَّا الَّ ﴿ :  -تعاىل  -فلذلك قال  ؛ اجلنة:  وأعظم السعادات
 . 145:  هود ﴾ ُسِعُدوا َفِفي اجْلَنَّة

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ ﴿ :  وقال  (2). 141:  هود ﴾ َفِمنـْ
 (3). أي تركت فيه أثراً :  (( جثرت))  : وقوله
 . إجادة الفعل:  الصنعة:  (( ة  ص))  : قوله

-قال  ، توفيقه بتيسري اهلدىصنع اهلل أي :  ولعل املراد بالصنعة هنا
َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة ِمينِّ ﴿ :  -عليه السالم  -يف شأن موسى  -ىلتعا

﴿            :  يف شأنه -أيضاً -وقال ( 21:  طه) ﴾ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن 
 . 01:  طه ﴾ َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي

وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من :  بيان لقولهويف هذه األبيات 
  ... الفروق

                                                        

 . 111املفردات ص( 1)
 . 404املفردات ص( 2)
 . 0/1انظر لسان العرب ( 3)
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 وبني طرقها ، دعا إىل دار السالم -عز وجل  - ْالم  ُ جن اهلل
 ، وامتثال األمر ، ووضح أن مرجع ذلك إىل تصديق اخلرب ، املوصلة إليها

 فمن كان من أهل السعادة يسره اهلل لعمل أهل السعادة ؛ واجتناب النهي
 لفسوق والعصيانوكره إليه الكفر وا ، وزينه يف قلبه ، وحبََّب إليه اإلميان ،
  . فسار بذلك إىل سعادته األبدية ؛ وجعله من الراشدين ،

وتوىل  ، بل كذَّب ، وال هني ، ومن كان من أهل الشقاوة مل يباِل بأمر
 ، فـَوُِكل إىل نفسه ؛ واتبع غري سبيل املؤمنني من بعد ما تبني له اهلدى

  . فاستحق العذاب ؛ وُيسِّر لعمل أهل الشقاوة
يكون املعىن أنه ال ينال اخلري ( مل يبل)بداًل من ( مل ينل)ية وعلى روا

وذلك بتقدير الشقاء  ، وفعله املنهيَّ عنه ، بسبب تركه املأمور به
 . . . السابق

فهذه ))  : مقررا    ا الم  ُ رحم  اهللقا  شيخ اإل مح ابن َّيمية 
لكن  ، خرةومشيئته يف مجيع األسباب يف الدنيا واآل -تعاىل-حكمة اهلل 

واألعمال الضارة أكثره غيب عن  ، العلم باألعمال النافعة يف الدار اآلخرة
فبعث  ، وكذلك مصري العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار ، عقول اخللق

لئال يكون  ؛ رسله وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين -سبحانه وتعاىل -اهلل 
تضارع حكمته يف وحكمته يف ذلك  ، للناس على اهلل حجة بعد الرسل

 . مجيع خلق األسباب واملسببات
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وقدرته القاهرة اقتضت  ، ومشيئته النافذة ، وما ذاك إال أن علمه األزيل
بأعمال موجبة  ، وأوجبت ما أوجبته من مصري أقوام إىل اجلنة ، ما اقتضته

 . لذلك منهم
وكذلك أهل النار  ، وخلق أعماهلم وساقهم بتلك األعمال إىل رضوانه

أال ندع العمل ونتكل على ))  : ملا قيل له  ا قال الصادق املصدوقكم
جما من  ان  ، انم  ا ف ق ميسر لما و ق ل  ، م:  فقال ؟ الكتاب

ْجما من  ان من ج ق  ، من ج ق الس ارة فييسر ل مق ج ق الس ارة
ْة ْة فييسر ل مق ج ق ال قا  . (1)(( ال قا

به  -تعاىل  -ي يسوقه اهلل أن السعيد قد ييسر للعمل الذ  فبني
وتيسريه له هو نفس إهلامه ذلك العمل  ، وكذلك الشقي ، على السعادة
فنفس خلق ذلك  ، وهذا هو تفسري خلق أفعال العباد ، وهتيئة أسبابه

ولو شاء لفعله بال  ، العمل هو السبب املفضي إىل السعادة أو الشقاوة
 . ملا يبقى فيها من الفضلفإنه ينشئ للجنة خلقاً  ، عمل بل هو فاعله
فاحلكمة الكلية اليت اقتضت ما اقتضته من األسباب :  يبقى أن يقال

والتخصيصات والتمييزات  ، ليه يف العواقبإاألول وحقائق ما األمر صائر 
إىل غري ذلك من كليات القدر اليت ال  ، الواقعة يف األشخاص واألعيان

 ، معقودًا هلا ذا االستفتاءوليس ه ، لة خلق أفعال العبادأختتص مبس
                                                        

 ( .4607)، ومسلم ( 0101و  1264)رواه البخاري ( 1)
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 . وتفسري مجل ذلك ال يليق هبذا املوضع فضالً عن بعض تفصيله
 ، رحيم ، حكيم ، عليم -عز وجل  -ويكفي العاقل أن يعلم أن اهلل 

يء وأحاط بكل ش ، ووسعت كل شيء رمحته ، هبرت األلباب حكمته
 ، صوناً يف قدره سرًا م -تعاىل-هلل وأحصاه لوحه وقلمه وأن  ، علمه

 ، واستأثر به على مجيع بريته ، وعلمًا خمزونًا احرتز به دون مجيع خلقه
 . (1)(( وإمنا يصل به أهل العلم وأرباب واليته إىل مجل من ذلك

واإلميان بالقضاء والقدر على الوجه  ، وكما أن االستقامة على أمر اهلل
من سكون  فهو كذلك يثمر سعادة الدنيا -الصحيح يثمر سعادة اآلخرة 

فهذه األمور من مثرات اإلميان  ؛ وراحة البال ، وطمأنينة النفس ، القلب
فكل من يف  ؛ وغاية ُمْبَتغاةٌ  ، وهدف منشود ، وهي مطلٌب ُمِلحٌ  ، بالقدر

 :  ولكن كما قيل ، ويسعى هلا سعيها ، ويبحث عنها ، األرض يبتغيها
  الالالالالالق مالالالالالالن فالالالالالالي ال جالالالالالال ر  ط الالالالالال  صالالالالالاليدا  

 

   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتي  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر جن ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالءاك مخت 
إال من  -وال يعلم مثراهتا  ، وال جيد حالوهتا ، فال يدرك هذه األمور 

 ، مطمئن النفس ، فاملؤمن بالقدر ساكن القلب ؛ آمن باهلل وقضائه وقدره
مث إن وقع مل يِطْر له قلبه  ، ال يفكر كثريًا يف احتمال الشر ، مرتاح البال

مل يضاعف مرضه  إن مرض ؛ بل يتحمل ذلك بثبات وصرب ، َشعاعاً 
فمن احلكمة  ؛ وإن نزل به مكروه قابله جبأش رابط فخفف حدته ، بومهه

                                                        

 . 211- 5/215جمموع الفتاوى ( 1)
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  . واألمل حبصول الشر ، أال جيمع اإلنسان على نفسه بني األمل بتوقع الشر
فإذا حدثت قابلها  ، بل يسعد ما دامت أسباب احلزن بعيدة عنه

  . بشجاعة واعتدال
والعباد  ، العلماء العاملني وإنك لتجد عند خواصِّ املسلمني من

وال  ، القانتني املتبعني من سكون القلب وطمأنينة النفس ما ال خيطر ببال
 ، فلهم يف ذلك الشأن الِقْدُح املعلى ؛ يدور حول ما يشبهه خيال

  . (1)والنصيب األوىف
 : يقول رضي اهلل عنهو  رمحه اهللعزيز عبد الفهذا أمري املؤمنني عمر بن 

  . (2) (( وما يل سروٌر إال يف مواضع القضاء والقدرأصبحت )) 
إن ))  : يقول رمحه اهللوهذا شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد ابن تيمية 
  . (3)(( يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة

                                                        

انظر كالمًا مجياًل يف هذا املعىن يف كتاب الوسائل املفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرمحن ( 1)
- 4/051السعدي ضمن اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي قسم الثقافة اإلسالمية 

011 . 
سرية عمر بن عبد العزيز على ما رواه مالك بن أنس ، وانظر  1/457م واحلكم جامع العلو  (2)

 6طوأصحابه ، تأليف أيب حممد عبد اهلل بن عبد احلكم ، نسخها وصححها وعلق عليها أمحد عبيد ، 
 .  17، ص هـ ، عامل الكتب1040

ناء األئمة على ابن الشهادة الزكية يف ث، و  61الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم ص (3)
تيمية ، مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي ، حتقيق وتعليق جنم عبد الرمحن خلف ، دار الفرقان ، دار 

 .  20، ص م1152 - هـ1040،  1الرسالة ، ط
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ما يصنع ))  : ويقول مقولته املشهورة عندما زُجَّ به يف غياهب السجن
أين ُرْحت فهي معي ال  ؛ وبستاين يف صدري أنا جنيت ؛ أعدائي يب

وإخراجي من بلدي  ، وقتلي شهادة ، أنا حبسي خلوة ، تفارقين
  . (1)(( سياحة

 ، بل إنك واجٌد عند عوام املسلمني من سكون القلب وراحة البال
وبرد اليقني ما ال جتده عند كبار املفكرين والكتاب واألطباء من غري 

 - على سبيل املثال -األطباء من غري املسلمني كم من ف ؛ (2)املسلمني
ويذهب به الَعَجُب كل مذهب إذا أشرف على عالج  ، من يعجب

فرتى  -كالسرطان مثالً -صاب بداء خطري وتبني له أنه م ، مريض مسلم
م رجاًل  ، هذا الطبيب حيتار يف كيفية إخبار املريض ِبعلَّته فتجده يَقدِّ

كل ذلك خشيًة   ، ويضع املقدمات ، الطريق وجتده ميهد ، ويَؤخِّر أخرى
 . من شدة تأثر املريض بسماع هذا اخلرب

ُه مبرضه ُِ إال ويفاجأ بأن هذا املريض  -ويصارحه بعلته  ، وما أن يـُْعِلَم
 . وسكينة عجيبة ، وصدر رحب ، يستقبل اخلرب بنفس راضية

 ، قدرلقد أدهش كثريًا من غري املسلمني إمياُن املسلمني بالقضاء وال
                                                        

 .  61، وانظر الوابل الصيب ص 4/044ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  (1)

 ي أوتيه علماء أهل احلديث وخواصهم من اليقني واملعرفةفأما الذ: )) يقول ابن تيمية رمحه اهلل ( 2)
فأمٌر جيلُّ عن الوصف ، ولكن عند عوامِّهم من اليقني ، والعلم النافع ما مل حيصل منه شيء ألئمة  -

 . 46نقض املنطق البن تيمية ص(( املتفلسفة املتكلمني ، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد 
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مسجلني شهادهتم بقوة  ، فكتبوا يف هذا الشأن معربين عن دهشتهم
  . وحسن استقباهلم لصعوبات احلياة ، وكرب نفوسهم ، عزائم املسلمني

  . وبقضائه وقدره ، فهذه شهادة حق من قوم حرموا اإلميان باهلل
 ْم ي الالالالالالالالالالالالالالة  شالالالالالالالالالالالالالالَدت لَالالالالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالالالالراََّا

 

 ْال ضالالالالالالالالق مالالالالالالالالالا شالالالالالالالالَدت بالالالالالالالالال  األنالالالالالالالالالدا ي  
ذين كتبوا يف هذا الشأن ذلك الكاتب املشهور ومن هؤالء ال 

 (الرسول)و (رياح على الصحراء):  مؤلف كتايَب  (بوديل. س. ن. ر)
دع )يف كتابه  (1) (ديل كارنيجي)والذي أورد رأيه  ، وأربعة عشر كتاباً آخر

  . (عشت يف جنة اهلل)يف مقالة بعنوان  (القلق وابدأ احلياة
ولَّيت ظهري العاملَ الذي عرفته طيلة  1115يف عام ))  : يقول بوديل

حيث عشت بني األعراب  ، وميمت شطر أفريقيا الشمالية الغربية ، حيايت
 ، أتقنت خالهلا لغة البدو ، وقضيت هناك سبعة أعوام ، يف الصحراء

 ، وأختذ مظاهرهم يف احلياة ، وآكل من طعامهم ، وكنت أرتدي زيهم
وقد تعمقت  ، نام كما ينامون يف اخلياموأ ، وغدوت مثلهم أمتلك أغناماً 

( الرسول)عنوانه   حىت إنين ألفت كتابًا عن حممد ، يف دراسة اإلسالم
وكانت تلك األعوام السبعة اليت قضيتها مع هؤالء البدو الرُّحَّل من أمتع 

                                                        

دع القلق وابدأ )) قات اإلنسانية بنيويورك ، مؤلف كتاب هو األمريكي املؤسس ملعهد العال (1)
، وقد سرت كتبه يف الناس وتُرمجت إىل (( كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس )) وكتاب (( احلياة 

ديل كارنيجي ، تعريب عبد املنعم حممد الزيادي ،  (دع القلق ، وابدأ احلياة)انظر مقدمة  .لغات عديدة 
 . مكتبة اخلاجني بالقاهرة: م ، الناشر 1154
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  . والرضا باحلياة ، واالطمئنان ، وأحفلها بالسالم ، سين حيايت
فهم  ؛ اء كيف أتغلب على القلقوقد تعلمت من عرب الصحر 

وقد ساعدهم هذا اإلميان  ، بوصفهم مسلمني يؤمنون بالقضاء والقدر
فهم ال يتعجلون  ، ِذ احلياة مأخذًا سهاًل َهيِّناً وَأخْ  ، على العيش يف أمان

  . قلقاً على أمر مِّ وال يلقون بأنفسهم بني براثن اهلّْ  ، أمراً 
ر يكون وأن الفرد منهم لن يصيبه إال ما كتب  ، إهنم يؤمنون بأن ما ُقدِّ

  . اهلل له
وليس معىن هذا أهنم يتواكلون أو يقفون يف وجه الكارثة مكتويف 

  . (( كالَّ   ، األيدي
َهبَّْت ذات يوم :  ودعين أضرب لك مثاًل ملا أعنيه))  : مث أردف قائالً 

 ، وسطعاصفٌة عاتيٌة محلت رمال الصحراء وعربت هبا البحر األبيض املت
 ، وكانت العاصفة حارًة شديدِة احلرارة ، يف فرنسا( الرون)ورمت هبا وادي 

 ، لفرط وطأة احلر ؛ حىت أحسست كأن رأس شعري يتزعزع من منابته
  . وأحسست من فرط القيظ كأنين مدفوع إىل اجلنون

وقالوا كلمتهم  ، فقد هزوا أكتافهم ، ولكنَّ العرَب مل يْشُكوا إطالقاً 
  . (( قضاء مكتوب))  : ةاملأثور 

 ، لكنهم ما إن مرت العاصفة حىت اندفعوا إىل العمل بنشاط كبري
مث ساقوا املاشية إىل  ، فذحبوا صغار اخلراف قبل أن يودي القيظ حبياهتا
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  . اجلنوب حنو املاء
  . دون أن تبدو من أحدهم شكوى ، فعلوا هذا كله يف صمت وهدوء

فقد كنا  ؛ مل نفقد الشيء الكبري:  -الشيخ  -قال رئيس القبيلة 
فإن لدينا حنو  ؛ ولكن محدًا هلل وشكراً  ، خليقني بأن نفقد كل شيء

  . (( ويف استطاعتنا أن نبدأ عملنا من جديد ، أربعني يف املائة من ماشيتنا
فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة  ، ومثة حادثة أخرى))  : مث قال بوديل

وكان السائق قد نسي استحضار إطار  ، طاراتفانفجر أحد اإل ، يوماً 
من  وسألت صحيب ، وانتابين القلق واهلم ، وتوالين الغضب ، احتياطي
 ؟ ماذا عسى أن نفعل:  األعراب

بل هو خليق أن  ، فذكروين بأن االندفاع إىل الغضب لن جيدي فتيالً 
 . يدفع اإلنسان إىل الطيش واحلمق

 ، ري على ثالث إطارات ليس إالومن مث درجت بنا السيارة وهي جت
  . وَعِلْمُت أن البنزين قد نفد ، ولكنها ما لَِبَثْت أن كفَّت عن السري

وال فارقهم  ، مل تـَثـُْر ثائرُة أحٍد من رفاقي األعراب -أيضاً -وهنالك 
  . (( بل مضوا يذرعون الطريق سرياً على األقدام ، هدوههم

قد ))  : الصحراء علق قائالً وبعد أن استعرض بوديل جتربته مع عرب 
أن  -أقنعتين األعوام السبعة اليت قضيتها يف الصحراء بني األعراب الرُّحل 

والسِّكِّريين الذي حتفل هبم أمريكا وأوربا ما هم  ، ومرضى النفوس ، امللتاثني
  . إال ضحايا املدنية اليت تتخذ السرعة أساساً هلا
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بل هنالك يف  ، نا أعيش يف الصحراءإنين مل أعاِن شيئًا من القلق قط وأ

  . (( والرضا ، والقناعة ، جنة اهلل وجدت السكينة
أنين بعد انقضاء سبعة :  وخالصة القول))  : وأخريًا ختم كالمه بقوله

ما زلت أختذ موقف العرب حيال  -عشر عامًا على مغادريت الصحراء 
دوء واالمتثال فأقبل احلوادث اليت ال حيلة يل فيها باهل ، قضاء اهلل
  . والسكينة

ولقد أفلحت هذه الطباع اليت اكتسبتها من العرب يف هتدئة أعصايب 
 . (1)(( أكثر مما تفلح آالف املسكِّنات والعقاقري الطبية

                                                        

اإلميان بالقضاء والقدر ، وأثره ، وانظر  411- 411دع القلق وابدأ احلياة ، ديل كارنيجي ص (1)
- 70، ص هـ1045،  1على القلق النفسي ، طريفة بنت سعود الشويعر ، دار البيان العريب ، ط

71  . 
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 [118 - 117]شرح الءيتين 

 ْم مخرٌج ل  ءد نما ب  قضُ -117
 

 ْل    مختاري حيس ن  ْ  جة 
 

 (1)رارة  ف يس بميء ر  ند م  إ -118
 

 (2)ْل    شا   بخ ق اإلرارة 
 (3). وهو القبح ، من السوء:  (( ةج   ))  قوله 

  . (4)وذهابه ، وهو فقدان الشيء ، من العدم:  (( ند م))  وقوله
  . اسم فاعل من شاء يشاء (( شا   ))  : قوله

 ، أن العبد يف مجيع ما ييسر له ال خيرج عن قضاء اهلل وقدره:  ْالم  ُ
وإمنا هو شاٍء  ، فليس باجملبور الذي ال إرادة له ؛  عن كونه خمتاراً مريداً وال

 . وقدرة يفعل هبا ، مريٌد مبا أودعه اهلل من مشيئة خيتار هبا
ومما اتفق عليه سلف ))  : رحم  اهللقا  شيخ اإل مح ابن َّيمية 

 ، ءوأن اهلل خالق كل شي ، مع إمياهنم بالقضاء والقدر -األمة وأئمتها 
ويهدي  ، وأنه يضل من يشاء ، وما مل يشأ مل يكن ، وأنه ما شاء كان

وقدرهتم ما  ، يفعلون مبشيئتهم ، أن العباد هلم مشيئة وقدرة -من يشاء 
كما   ، إن العباد ال يشاهون إال أن يشاء اهلل:  مع قوهلم ، أقدرهم اهلل عليه

َوَما َيْذُكُروَن ِإالَّ  ، َفَمْن َشاَء ذََكرَهُ  ، َكالَّ إِنَُّه َتْذِكرَةٌ ﴿  :  -تعاىل-قال اهلل 
                                                        

 . أراده: ، ويف أ ( عدمي اإلرادة)يف جمموع الفتاوى ( 1)
 .إرادة : يف ط ( 2)
 . 2/112انظر معجم مقاييس اللغة ( 3)
 . 0/405انظر معجم مقاييس اللغة ( 4)
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 (1). (( 16-10:  املدثر ﴾ َأْن َيَشاَء اللَُّه ُهَو أَْهُل التـَّْقَوى َوأَْهُل اْلَمْغِفرَةِ 
ومن خالل البيتني املاضيني وشرحهما يتبني لنا اجلواب عن السؤال 

بعض  ويف كتب ، وعلم الكالم ، الذي يرد كثريًا يف كتب الفلسفة
 ؟ هل اإلنسان مسري أو خمري:  وهو املتأخرين

كما أن   ، بأن اإلنسان مسري ال خمريوهناك من جييب على هذا السؤال 
  . هناك من جييب بأنه خمريَّ ال ُمَسريَّ 

ذلك أن  ؛ واحلقيقة أن اإلجابة عن هذا السؤال هبذا اإلطالق خطأ
 . اإلجابة حتتاج إىل بعض التفصيل

اإلجابة بأن اإلنسان مسريَّ ال خمري تكمن فيما يرد على ووجه اخلطأ يف 
كيف :  إنه مسريَّ بإطالق قيل:  فإذا قيل ؛ هذه اإلجابة من إشكال

وكيف يكون مسريًا وحنن نرى أن له مشيئة وقدرة  ؟ حياسب وهو مسريَّ 
 واالختيار ، والقدرة ، وما العمل بالنصوص اليت تثبت له املشيئة ؟ واختياراً 

  ؟
ًا وحنن نرى :  ا إذا أجيب بأنه خمري ال مسري فيقالأم كيف يكون خمريَّ

إىل  ؟ وميوت بغري اختياره ؟ وميرض بغري اختياره ؟ أنه قد ولد بغري اختياره
 . غري ذلك من األمور اخلارجة عن إرادته

وأفعاله :  إنه خمري يف أفعاله اليت تقع بإرادته واختياره قيل:  فإذا قيل
                                                        

 . 5/014جمموع الفتاوى ( 1)
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وهو قادر على ذلك  ، ويعزم على فعله ، فقد يريد أمراً  ؛ ذلكاالختيارية ك
إذاً فليس كل ما أراد ِفْعَله  ؛ فقد يعوقه ما يعوقه ؛ وقد ال يفعله ، فيفعله

 . وهذا شيء مشاهد ؛ فـََعَلهُ 
اً  ؛ ومن هنا يتبني لنا وجه اخلطأ يف هذا اجلواب فلو كان اإلنسان ُمَسريَّ

ًا بإطالق لفعل كل ما  ، يئةبإطالق ملا كان له قدرة ومش ولو كان خمريَّ
:  فمن قال بالتسيري بإطالق فهو ألصق مبذهب اجلربية الذين قالوا ؛ شاءه

 . وأنكروا أن يكون له قدرة ومشيئة وفعل ، إن العبد جمبور على فعله
ومن قال بالتخيري بإطالق فهو ألصق مبذهب القدرية النفاة الذين 

وأنه مستقل باإلرادة  ، وأن العبد هو اخلالق لفعله ، بأن األمر أنف:  قالوا
 . والفعل

 ؟ وما املخرج من هذا اإلشكال ؟ عن هذا السؤال -إذاً  -فما اجلواب 
 ؛ وهدى بني هاتني الضاللتني ، أن احلق وسط بني القولني:  اجلواب

 فهو ؛ ومسري باعتبار ، إن اإلنسان خمري باعتبار:  -وباهلل التوفيق  -فيقال 
   :  -تعاىل-لقوله  ؛ وقدرًة يفعل هبا ، ر هباخمري باعتبار أن له مشيئًة خيتا

      :  وقوله ، 41:  الكهف ﴾ َفَمْن َشاَء فَـْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَـْلَيْكُفرْ ﴿ 
 ﴾ َفْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشْئُتمْ ﴿ :  وقوله ، 14 : البلد ﴾ َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِ ﴿ 
:  آل عمران ﴾ َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكمْ ﴿ :  وقوله ، 442:  رةالبق
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122 . 

ْم َّ يز »:   ولقوله ْا ت ن باهلل   « ... احرص ن ُ ما       
(1) 

 « ملن شاء »:  قال يف الثالثة . « صلوا قبل صالة املغرب »:  وقوله
  . إىل غري ذلك من األدلة يف هذا املعىن ، (2)

 ؛ راجع إليه ، وهو مسري باعتبار أنه يف مجيع أفعاله داخل يف القدر
ره اهلل له لقوله  ؛ فال خيرج يف ختيريه عن قدرة اهلل ؛ لكونه ال خيرج عما قدَّ

:  وقوله ، 44:  يونس ﴾ ُهَو الَِّذي ُيَسيـِّرُُكْم يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ ﴿ :  -تعاىل-
ا  َورَبَُّك خَيُْلُق َما َيَشاءُ ﴿  َوخَيَْتاُر َما َكاَن هَلُْم اخْلِيَـَرُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوتـََعاىَل َعمَّ

  . 65:  القصص ﴾ ُيْشرُِكونَ 
 السم ات ت  اهلل مقار ر الخمئق قءق جن  خ ق  »:   ولقوله

  . (3) « ْاألرض بخمسين جلف   ة
  . إىل غري ذلك من األدلة يف هذا املعىن

كون اإلنسان خمريًا باعتبار ومسرياً   -ن األمرين وهلذا مجع اهلل بني هذي
َوَما  ، ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيمَ ﴿ :  -تعاىل  -كما يف قوله   -باعتبار 

  . 41-45:  التكوير ﴾ َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 
َ أن م ، أن للعبد مشيئة -عز وجل -فأثبت  شيئة العبد تابعة وبـَنيَّ

                                                        

 ( . 4660)رواه مسلم ( 1)
 ( . 7265و  1152)رواه البخاري ( 2)
 ( . 4612) رواه مسلم( 3)
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  . واقعة هبا ، ملشيئة اهلل

ْقد ن م ))  : كما يف قوله  وكذلك الرسول ما م  م من   س إم 
ْال ار   . (( م زلَا من الي ة 

انم  ا  ، م))  : قال ؟ أفال نتكل ؟ فَِلَم نعمل:  يا رسول اهلل:  قالوا
  . (1)(( ف قٌّ ميسر لما و ق ل 

 لقوله ؛ فهو يدل على أن اإلنسان خمري ؟ قفهذا احلديث دليل ملا سب
  :« لقوله ؛ وعلى أنه ال خيرج يف ختيريه عن قدر اهلل « اعملوا  :   « 

  . « فكل ميسر ملا خلق له
  . (2)هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع يف هذه املسألة

  . ومجعاً بني النصوص يف هذه املسألة ، فلعل يف هذا التقرير إجابة شافية

                                                        

 ( . 4607)، ومسلم ( 0101و  1264)رواه البخاري ( 1)
مطابع الرياض  ، دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ، للشيخ حممد األمني الشنقيطير انظ( 2)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، مجع ، و  457- 456، ص هـ1271الطبعة األوىل ، 
 254- 2/277،  هـ1014وترتيب الشيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش ، مكتبة املعارف ، الرياض ، 

 ، و 14- 1، ص هـ1045،  4القضاء والقدر ، للشيخ حممد متويل الشعراوي ، دار الندوة ، ط و ،

،  عبد احلليم قنبس وخالد العك ، دار الكتاب العريب ، حلب ، دمشق: مسألة القضاء والقدر ، تأليف 
، القضاء والقدر حق وعدل ، هشام عبد الرزاق احلمصي ، دار الكلم الطيب  ، و 114- 111ص

 . 146- 117، ص م1110 - هـ1010،  1دمشق ، بريوت ، ط
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 شرح الءيل التا ف ن ر ب د المائة

 م اليئة   و القي  األشاليا    ْمن جني    -119
 

ْالضالالالالالالالملة بَالالالالالالالا صالالالالالالالار مختالالالالالالالار     (1)الَالالالالالالالدى 
أن من أعجب األشياء أْن َخَلق اهلل للعبد مشيئة خيتار هبا ما :  الم  ُ 

وخيتار هبا الشقاوة إن   ، فيختار هبا اهلدى إن كان من أهل السعادة ، يريد
  . كان من أهلها

وإليه ينسب العمل والكسب  ، والعبد هو العامل والكاسب والفاعل
 . أو الضاللة ، على اختيار اهلدى ، والفعل من غري أن جيربه أحد

والذي ))  : فيقول ، آخر أن يف البيت ملمحاً  رمحه اهللويرى الطويف 
والسائل عن  ، أيها املعارض يف القدر:  ينقدح يل من هذا البيت أن معناه

وأحكامه كلها بدائع عجائب تنقطع  -تعاىل  -قيقة سره أن حكم اهلل ح
 . وحتسر الظنون عن بلوغها ، األوهام دوهنا

خيلق للعبد إرادة خيتار هبا هدى أو  -تعاىل  -ومن أعجبها أن اهلل 
وهذه اإلرادة املخلوقة يف غاية اخلفاء حىت لو أردنا تصورها يف  ، ضاللة

 . ر ذلك علينااخلارج على احلقيقة لعس
مع ذلك فمن تؤثر قدرته يف  ، وإمنا نتصورها يف الذهن على خفاء فيها

وملكافحته على فما لك  - ها وخفيِّهاوجليِّ  ، جليل الكائنات وحقريها
 ؟ سره

                                                        

 ... (بالضاللة)يف جمموع الفتاوى ( 1)
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فهمت على احلقيقة حىت حتاول فهم سر  -تعاىل  -فأي حكم اهلل 
 . القدر على احلقيقة

فاجعل  -تعاىل  -من حكم اهلل  وإذا كنت قد عجزت عن إدراك كثري
وض ودع اخل ، هذا من مجلة ما عجزت عن إدراكه من حكمه وأسراره

هو أعلم مبا  فإن له مراده هذا فاهلل مَثَّ  ؛ فيما يضرك وال ينفعك
 . (1)(( أراد

                                                        

 . 67شرح جواب ابن تيمية ص( 1)
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 ب د المائة ال  ر نشرح الءيل 

  الالالق جوتالالالار َّر الالالا  ل  مالالال :  فق لالالال  -121
 

 (1)ئة الالالالالالالالق جوتالالالالالالالار َّالالالالالالالالرك الم الالالالالالالالي:   ق لالالالالالالال  
إىل ما قاله السائل يف  رمحه اهللويف هذا البيت يشري شيخ اإلسالم  

 :  البيت الثامن من السؤال عندما قال
الالالالالالالال ي  اوتيالالالالالالالارٌ  لالالالالالالالي   ْ الالالالالالالق   م   جن جوالالالالالالالالف  حي  

 

 فءالالالالالالالالالالالالالالالالاهلل فاشالالالالالالالالالالالالالالالال  ا بالالالالالالالالالالالالالالالالالءرا ين   تالالالالالالالالالالالالالالالالي 
إذا أراد اهلل الكفر ))  : إن قولك:  فشيخ اإلسالم يقول هلذا السائل  

به  وَحَكم عليَّ بذلك فهل بإمكاين أن أخالف ما حكم ، وشاءه ، مين
هل بإمكاين أن أختار ترك ))  : مثل قولك (( وقضاه وقدره ، اهلل علي

فإيرادك أيها السائل   (( وجعلين أختار هبا ، املشيئة اليت أودعها اهلل يفَّ 
  . كهذا سواء بسواء

فسك فأنت تعرف من ن ؛ يعين أنك أنت الذي اخرتت فعل املعاصي
  . أنك ال ختتار وال حتب ترك ما تباشره من الكفر واإلجرام

 . واختيارك ، بل حتب فعل ذلك مبحض إرادتك

                                                        

 .هل أختار ترك املشيئة : كقولك . : ..يف جمموع الفتاوى ( 1)
 .مشيئِة : هل أختار ترك مشيئيت ، ويف ط : حلكمه كقولك . : ..ويف الدرة البهية    
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ْال  ر ن ب د المائة  شرح الءيل ال ار  

 م جوتالالالار ف الالالق  الالالالملة (1)ْجوتالالالار -121
 

 ْلالالالالالالالالال    الالالالالالالالالل  الالالالالالالالال ا التالالالالالالالالالرك فالالالالالالالالالزت بت بالالالالالالالالالة   
ر أنك صادق يف قولك  أن ال أختار  إين أختار))  : يعين لو فرض وقدِّ

 ؛ منك لكان ذلك توبةً  - وكان ذلك صادراً من صميم قلبك (( الضاللة
وعلى ترك ما  ، على فعل ما حيبه اهلل جازمةألن العبد إذا كانت له إرادة 

 وكان ، وانصرف عنه السوء ، أقبل هبذه اإلرادة إىل اخلريات -يكرهه 
  . توبة له من مجيع املوبقات ذلك

 . ك كان أبعد الناس عن االحتجاج بالقدرولكن من وفق لذل

                                                        

 .واختار أن ال آختار : يف ط وعقود  (1)
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ْال  ر ن ب د المائة  شرح الءيل الثا ي 

 ْ ا مم الالالالالالالالالالالالالن ل  الالالالالالالالالالالالال  مت قالالالالالالالالالالالالالف -122
 

 (1)ن الالالالالالُ مالالالالالالا   الالالالالالا  اهلل مالالالالالالن    الم الالالالالاليئة 
  . العبد ههنا املقصود به:  ((    الم يئة))  : قوله 

واملعىن أن الوصول إىل هذه الدرجة العالية من ترك الضاللة واإلقبال 
  . ممكن يف حق كل أحد -على اهلدى 

وحمض  ، يتوقف على مشيئة اهلل وإرادته -يف الوقت نفسه  -ولكنه 
لنيل تلك  -عز وجل  -وعلى األخذ باألسباب اليت نصبها اهلل  ، فضله

وتضرع له هداه وشاء منه أن يفعل ما حيبه  ، فمن أناب إليه ؛ الدرجة
  . ويرضاه

وهذا  ، سأل اهلل إعانتك على عبادتهوهلذا فإن أنفع الدعاء أن ت
  . (1:  الفاحتة) ﴾ نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ إِيَّاَك ﴿  : -تعاىل  -مقتضى قوله 

 ، ا م ا   » : حني قال  معاذ بن جبل  وهذا ما أوصى به النيب
ال َم جن ي ن ُ :  جن َّق   ربر  ق صمة ْاهلل إ ي ألحء  فم َّ س  

ْحسن   . (2) « نءارَّ    رك ْش رك 
على من يشاء اهلل من ))  : ويف هذا البيت إشارة إىل فرق لطيف بقوله

                                                        

 .املشيَّة : يف أ ( 1)
، 1/472واحلاكم ( 1241)والنسائي ( 1144)، وأبو داود  470و 401و 1/400رواه أمحد ( 2)

 .وصححه ، ووافقه الذهيب 
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وهذا الفرق هو أنه إن شاء اهلل أن يعني العبد على فعل ما  (( ذي املشيئة
وفاز العبد  ، حصل املطلوب -وشاء من عبده ذلك الفعل  ، حيبه ويرضاه

مع اإلرادة الكونية القدرية يف واتفقت اإلرادة الشرعية الدينية  ، باملرغوب
  . حق العبد

حلكمة ربانية بقي العبد على ما اختاره  ؛ وإن مل يشأ اهلل إعانة العبد
 . (1)لنفسه من اإلقامة على مساخط اهلل

                                                        

 . 157انظر الدرة البهية ص( 1)
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ْال  ر ن ب د المائة  شرح الءيل الثالث 

ء الالل  م الالن   -123 ْ   فالالافَم مالالا بالال  قالالد جيج   فالالد
 

 م الالالالالالالالالالالالالالالالالالان  إ ا ا   الالالالالالالالالالالالالالالالالالل ب َالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  ر الالالالالالالالالالالالالالالالالالزة 
الفهم هيئة لإلنسان ))  : رمحه اهللقال الراغب :  (( فافَم )) : قوله  

ْمَناَها ﴿ :  وقوله ، يقال فهمت كذا ، هبا يتحقق معاين ما حيسن فـََفهَّ
 . (71:  األنبياء) ﴾ ُسَلْيَمانَ 

وإما  ، وذلك إما بأن جعل اهلل له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك
 . (1)(( وخص به ، بأن أوصى إليه ماإو  ، عهوْ بأن ألقى يف رُ 

وكشف  ، وهو زوال العقد ، من احلل:  (( ا   ل )) : وقوله
 . (2)الشبه

  . (3)الغريزة هي الطبيعة املغروزة يف النفوس:  ((  ر زة )):  قوله
 ، هذه األجوبة ِلما سألت عنه -أيها السائل- خذ : ْم  ُ الءيل

 ، وهي شفاء لك ، حتل بغريزة عقل فهذه املعاين ؛ وافهم ما قد أجبتك به
وكشف  ، دحض حلجتكو  ، وجواب لسؤالك إن كان سؤال اسرتشاد

 . سؤال اعرتاض وعناد لشبهتك إن كان

                                                        

 . 044املفردات ص( 1)
 . 122انظر املفردات ص( 2)

 . 65تيمية ص انظر شرح جواب ابن( 3)
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ْال  ر ن ب د المائة  شرح الءيل الرابف 

 جشارت إلُ جصق   الير إلالُ الَالدى -124
 

 مدحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة   (1)ْهلل ر  الخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالق ج مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق 
وتوضح غامض  ، إىل هذا األصلأي أن هذه األجوبة املتنوعة تشري  

وهو  ، وتدل على اهلدى يف هذا الباب ، وحتل عويصها ، هذه املسألة
فلله احملامد واملدائح كلها  ؛ وترك االعرتاِض والتنقيبِ  ، والتسليم ، االنقياد

فكأنه أراد ختم اجلواب باحلمد فهو مبنزلة قول  ؛ وإعانته ، على تيسريه
 (( احلمد هلل رب العاملني))  : القائل عقيب فراغه من أمر

                                                        

 .أدوم : يف هـ ( 1)
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ْال  ر ن ب د المائة  شرح الءيل الخامس 

 ْصالالالال ُ إلالالالالال  الخ الالالالالق جالالالالالق جملالالالالال  -125
 

 (1)ن الالالالالُ المصالالالالالط ُ المختالالالالالار ويالالالالالر الءر الالالالالة 
هذه األبيات اجلليلة يف تلك املسألة  رمحه اهللوهكذا ختم الشيخ  

 ، وأزكاها ، فهو خري الربية ؛ العظيمة بالصالة على املبعوث رمحة للعاملني
 ، إذ إن هذا التوفيق ؛ وحمبته ، والصالُة عليه أداٌء ألقل القليل من شكره

  .  وتلك األجوبة حبر من حبور األنوار اليت صدرت من مشكاته
  . وتعظيمه عند املالئكة ، ثناهه عليه:  ومعىن صالة اهلل على النيب

ال طلب  ، ادةأي طلب الزي ، طلب ذلك من اهلل:  ومعىن صالتنا عليه
  . أصل الصالة

وهو ما رجحه  رمحه اهللوهذا هو تفسري التابعي اجلليل أيب العالية 
  . (2)رمحه اهللاحلافظ بن حجر 

وذكره  ، وأمته ، أي اكتب حملمد يف دعوته:  (( ْ  م))  ومعىن قولنا
 ، وأمته تكاثراً  ، فتزداد دعوته على مر األيام علواً  ؛ السالمة من كل نقص

  . ذكره ارتفاعاً و 
الصِّالت والبشر يف ))  : يف كتابه رمحه اهللهذا ما قاله الفريوزبادي 

                                                        

 .هذا البيت ساقط يف مجيع النسخ إال يف جمموع الفتاوى والعقود ( 1)
  . 11/164انظر فتح الباري ( 2)
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  . (1)(( الصَّالة على خري البشر
فجزى اهلل شيخ اإلسالم خري  ؛ وهبذا ينتهي شرح هذه القصيدة املباركة

وصلى  ، ورفعه يف أعلى درجات الصديقني ، ونفع األمة بعلومه ، اجلزاء
 . على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنياهلل وسلم 

                                                        

،  ، للشيخ عبد احملسن بن محد العباد ، دار ابن خزمية ، الرياض الصالة على النيب : انظر كتاب ( 1)
 . 11- 10ص
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 :  وبعد ، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
مــع  ؛ ففــي خامتــة هــذا البحــث هــذا إمجــال ألهــم النتــائج الــيت جــاءت فيــه

 . بعض التوصيات واالقرتاحات
ْم    :  ج م ال تائج:  ج
 وموضــوع مــن املوضـــوعات ، اإلميــان بالقــدر ركــن مــن أركــان اإلميــان -1

 . الكربى اليت خاض الناس فيها على اختالف طبقاهتم وأدياهنم
:  هــي ، اإلميــان بالقــدر يقــوم علــى أركــان أربــع تســمى مراتــب القــدر -4
 . واملشيئة ، واخللق ، والكتابة ، العلم
 . هلا وخلقه ، ومشيئته ، وكتابته لألشياء ، القدر هو علم اهلل -2
فـإن كـان  ، وال يُفـتح بـإطالق ، احلديث عـن القـدر ال مينـع بـإطالق -0

 ، احلـديث عنــه بــاملنهج العلمـي املعتمــد علــى الكتـاب والســنة فــذلك ال مينــع
 . بل قد جيب

ومل يقـــــم علـــــى الكتـــــاب والســـــنة فـــــذلك ال  ، بالباطـــــل اً وإن كـــــان خوضـــــ
 . جيوز
 ، والفطـــرة ، واإلمجــاع ، والســـنةُ  ، الكتــابُ  دل علــى اإلميــان بالقـــدرِ  -1

 . واحلس ، والعقل

 الخاَّمة 
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فهـي مـن اهلل  -عـز وجـل  -أفعـال العبـاد داخلـة يف عمـوم خلـق اهلل  -6
 . ومن العباد فعالً وكسباً  ، خلقاً وإجياداً 

 ، والتقــدير البشــري ، التقــدير العــام : التقـدير ينقســم إىل مخســة أقســام -7
 . والتقدير اليومي ، والتقدير السنوي ، والتقدير العمري

 . وشرعية دينية ،  قسمني كونية قدريةاإلرادة الربانية تنقسم إىل -5
وهـذه احلكمــة  ، احلكمــة البالغـة يف كـل مــا يقـدره -عـز وجـل  -هلل  -1

 . حيبها ويرضاها -تعاىل  -حكمة تعود إليه :  جحد ما:  تتضمن شيئني
فهـــــي نعمـــــة علـــــيهم يفرحـــــون هبـــــا  ، حكمـــــة تعـــــود إىل العبـــــاد:  ْالثالالالالالا ي

 . ويتلذذون
ــذين :  جـــــــع إىل ثالثـــــــةالقـــــــدر تر يف األقـــــــوال  -14 قـــــــول أهـــــــل اجلـــــــرب الـــــ
 . إن اإلنسان جمبور على أفعاله وليس له إرادة وال قدرة:  يقولون

 . واستقالل اإلنسان يف أفعاله ، وقول أهل حرية اإلرادة
 وأن اهلل خــالق كـل شــيء ، والقـول الوسـط وهــو قـول الــذين يثبتـون القـدر

 ، خيتــار هبــا ومشــيئةً  ، هبـايفعــل  أن لإلنسـان قــدرةً  -مــع ذلــك  -ويثبتـون  ،
 . تابعتان هلما ، ويرون أن قدرته ومشيئته واقعتان بقدرة اهلل ومشيئته

تكـــاد مصـــادر أهـــل الســـنة جتمـــع علـــى أن أول مـــن تكلـــم بالقـــدر  -11
مث تلقَّـــف  ، رجــل مــن أهــل البصــرة امســه سوســن الــذي كــان نصــرانياً فأســلم
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مث  ، د غــيالن الدمشــقيوأخــذها عــن معبــ ، مقالــة القــدر عنــه معبــد اجلهــين
 . سرت يف أهل االعتزال

القـــول الـــراجح أن الـــذي أورد الســـؤال يف القـــدر علـــى لســـان أهـــل  -14
 . الذمة هو حممد بن أيب بكر السكاكيين

 ، القـدر يف احلـق املـنهج بيان ت علىاحتو  القدر القصيدة التائية يف -12
 ، دريــة النفــاةوتضــمنت الــرد علــى الطوائــف الــيت ضــلت يف بــاب القــدر كالق

 . والفالسفة وغريهم ، والقدرية اإلبليسية ، والقدرية اجلربية
وأن اخلــوض يف القــدر  ، واشــتملت علــى بيــان أســباب الضــالل يف البشــر

 . من أعظم تلك األسباب
حيــــث  -عــــز وجــــل  -وتطرقــــت ملســــألة احلكمــــة والتعليــــل يف أفعــــال اهلل 

 . وأعاد يف هذه املسألة ، أبدى الشيخ كثرياً 
ارتبـــاط  وعـــن ، عـــن العـــدل يف قضـــاء اهلل القصـــيدة حـــديثكمـــا ورد يف 

 ، وأنـــه ال تنـــايف بـــني اإلميـــان بالقـــدر وفعـــل األســـباب ، األســـباب باملســـببات
 . وبيان ضالل من عطل األسباب

 ، واالســتغفار إنفــاذ الوعيــد كالتوبــة موانــع عــن بعــض اً حــديث كمــا تضــمَّنت
 . واحلسنات املاحية والشفاعة

 .-وجل عز-تفصيل القول يف مسألة الرضا بقضاء اهلل  د فيهاكما ور 
ت العلماءكما    . كشفت القصيدة كثرياً من الشبه اليت طاملا حريَّ
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مــــن احلجــــج والرباهــــني واإللزامــــات الــــيت تُفحــــم اخلصــــوم  اً كثــــري  واحتــــوت
 . حيث ال يسعهم إال التسليم ؛ الذين ضلوا يف باب القدر
ــا الشــــيخ ب نصــــائح الغاليــــة املنجيــــة مــــن الضــــالل يف إســــداء الكمــــا ختمهــ

 . القدر وغريه
 . فهذا جممل ما ورد يف الرسالة

ْاقتراحات:  ثا يا    :  َّ صيات 
والبـــــــاحثني وأهــــــل العلـــــــم  ، أوصــــــي نفســـــــي وإخــــــواين املســـــــلمني عمومــــــاً 

 . -عز وجل  -خصوصاً بوصية اهلل لألولني واآلخرين وهي تقوى اهلل 
ـــــْبِلُكْم َوَلَقـــــْد وَ ﴿ :  -تعـــــاىل  -قـــــال  َنا الَّـــــِذيَن أُوتُـــــوا اْلِكَتـــــاَب ِمـــــْن قـَ ـــــيـْ صَّ

 . (121:  النساء) ﴾ َوإِيَّاُكْم َأْن اتَـُّقوا اللَّهَ 
 :  مث أقرتح ما يلي

وتيســـــري فهمهـــــا  ، والـــــدعوة إليهـــــا ، زيــــادة االهتمـــــام بـــــتعلم العقيـــــدة -1
 . وتعاملهم ، وربطها حبياهتم ، للناس
وإخراج رسائل ميسرة تبني  ، راحلرص على باب اإلميان بالقد -4

 ، والشبه اليت تُثار حوله ، وجتيب عن اإلشكاالت الواردة فيه ، مفهومه
 خصوصاً وأن ذلك يرى يف احلياة اليومية كاالحتجاج بالقدر على املعائب

 ، وكرتك األخذ باألسباب حبجة التوكل على اهلل والتسليم لقضائه وقدره ،
األفراد واألمة بل إن ذلك مما الحظه غري مما كان له األثر السيئ على 
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حيث قال وهو يؤرخ حلال  ، املسلمني كاملستشرق األملاين باول مشتز
 ، طبيعة املسلم التسليم إلرادة اهلل))  : املسلمني يف عصورهم املتأخرة

  . واخلضوع بكل ما ميلك للواحد القهار ، والرضا بقضائه وقدره
ففي العصر اإلسالمي األول لعبت  ؛ انوكان هلذه الطاعة أثران خمتلف

ألهنا دفعت يف اجلندي  ؛ وحققت نصرًا متواصالً  ، دورًا كبريًا يف احلروب
  . روح الفداء

ويف العصور املتأخرة كانت سببًا يف اجلمود الذي خيم على العامل 
وعزله وطواه عن تيار األحداث  ، فقذف به إىل االحندار ، اإلسالمي

  . (1)(( العاملية
 . معاجلة االحنرافات الواقعة يف باب القدر بأسلوب قريب للعامة -2

ومنها  ، ومن تلك االحنرافات قلة اليقني بأن العاقبة للتقوى وللمتقني
وكحال من يصدقون بتأثري  ، استطالع املستقبل عند الكهان واملنجمني

 . األمساء واألبراج فيما جيري عليهم من قضاء اهلل وقدره
وإىل دحض  ، حيتاج إىل بيان دجل هؤالء الكهان واملنجمنيكل ذلك 

وتكون  ، حىت يسلم الناس من اخلرافة ؛ باطلهم باألدلة النقلية والعقلية

                                                        

،  14ص حممد شامة ، مكتبة وهبة. ملية ، باول مشتز ، نقله إىل العربية داإلسالم قوة الغد العا (1)
 .  111، ص هـ1045سفر احلوايل ، الدار السلفية ، . العلمانية ، للشيخ دوانظر 
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 . حياهتم على هدى وبصرية
التنبيه على ما يقع بعد وقوع القدر من التصرفات اخلاطئة   -0

ماذا :  كاالعرتاض على القدر كقول كثري من الناس إذا أصيب مبصيبة
أو مسكني فالن لقد ظلمته  ، أو أنا ال أستحق ذلك ؟ فعلت يا رب

 . وقست عليه ، وجارت يف حقه ، األقدار
 ، كشق اجليوب باالعرتاض والقيام مبا يشعر ، وليت ، لو:  قول وكذلك

 . والدعاء بالويل والثبور ، وحلق الشعر ، والنياحة ، ولطم اخلدود
إذا وقع على اإلنسان ما وقع من البالء  ومتين املوت ، وكذلك احلسد

 . وكذلك االنتحار ، والألواء
ن أن يكثر سُ مما حيَْ هو و  ، فكل ذلك داخل يف االحنراف يف هذا الباب

حىت يسلم املسلمون من الوقوع فيما  ؛ الطرق عليه بأساليب مقربة متنوعة
 . خيالف هذا الركن العظيم وهو اإلميان بالقدر

منهج متميز يف طرق مسائل  رمحه اهللابن تيمية  لشيخ اإلسالم -1
وله كتابات كثرية متشعبة يف أكثر كتبه  ، والرد على املخالفني فيه ، القدر

فحبذا لو انتدب أحد الدارسني إىل تقدمي دراسة  ؛ حول هذا الشأن
 :  عنواهنا

 . والرد على املخالفني فيه ، منهج ابن تيمية يف مسائل القدر
 . والقدر عند ابن تيمية القضاء:  أو
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 . القضاء والقدر من خالل كتب ابن تيمية:  أو
 ، وأظن أن هذه الدراسة ستكون رافدًا من روافد املكتبة اإلسالمية

 . وستخدم الباحثني يف هذا الباب أميا خدمة
عز  -سائالً اهلل  ، ويف ختام هذه التوصيات أصل إىل هناية هذه الرسالة

وأن جينبنا طريق  ، ريق الذين أنعم عليهمأن يسلك بنا ط -وجل 
 ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، املغضوب عليهم والضالني

  . وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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 ال َارس
 

 .فهرس اآليات القرآنية  -أ 
 .يث النبوية فهرس األحاد -ب 
 .فهرس األقوال املأثورة  - ج
 .فهرس قوايف األشعار  - د
 .فهرس األعالم املرتجم هلم  - هـ
 .فهرس املذاهب والطوائف والفرق  - و
 .فهرس املصطلحات  - ز

 .فهرس الكلمات الغريبة  -ح 
 .فهرس األماكن والبلدان  - ط
 .فهرس املصادر واملراجع  - ي
 .فهرس املوضوعات  -ك 
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 الص  ة آ ات   رة الءقرة

  45 ﴾ َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنُتْم أَْمَواتاً فََأْحَياُكمْ ﴿  
  24 ﴾ َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفةً  ﴿

َناُكْم ِبُقوَّةٍ ﴿    12 ﴾ ُخُذوا َما آتـَيـْ
  144 ﴾ َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَّهِ ﴿ 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمْن اخْلَْوِف َواجْلُوِع ﴿    117-111 ﴾ َونـَْقصٍ َولََنبـْ
  152 ﴾ ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَِّيامُ ﴿  
  151 ﴾ يُرِيُد اللَُّه ِبُكْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسرَ ﴿ 
  444 ﴾ فَِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكمْ ﴿ 
  412 ﴾ فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيِّنيَ ﴿ 
ٌر َلُكمْ ﴿    416 ﴾ اآلية ... َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخيـْ
  442 ﴾ فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَّنَّ ِشْئُتمْ ﴿ 
  407 ﴾ َواللَُّه يـُْؤيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاءُ ﴿ 
  412 ﴾ َوَلْو َشاَء اللَُّه َما اقْـَتتَـُلوا َوَلِكنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ ﴿ 

  461 ﴾ يـُْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاءُ ﴿  
  456 ﴾ ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ 

  آ ات   رة آ  نمران

  71 ﴾ اآلية ... مِلَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُمونَ ﴿ 
  122 ﴾ َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكمْ ﴿ 

 فَرس اآل ات القرآ ية
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   رة ال سا آ ات  

  1 ﴾ اآلية ... يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكمْ ﴿ 
  11 ﴾ اآلية ... فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوجَيَْعَل اللَّهُ ﴿ 
  47 ﴾ َواللَُّه يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكمْ ﴿ 
  21 ﴾ َواْليَـْوِم اآلِخرِ  َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو آَمُنوا بِاللَّهِ ﴿ 
ُهْم َحَسَنٌة يـَُقولُوا َهِذِه ِمْن ِعْندِ ﴿    75 ﴾ اهلل ِإْن ُتِصبـْ
  144 ﴾ ِإْن َكاَن ِبُكْم أًَذى ِمْن َمَطرٍ ﴿ 
  142 ﴾ فَِإَذا َقَضْيُتْم الصَّالةَ ﴿ 
  142 ﴾ َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ِبهِ ﴿ 
  161 ﴾ اآلية ... َيُكونَ  لئال ينَ ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِ ﴿ 

  آ ات   رة المائدة

  6 ﴾ َحرَجٍ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اللَّهُ  يُرِيدُ  َما﴿ 
  20 ﴾ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهمْ ﴿ 
  16 ﴾ َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً ﴿ 
  17 ﴾ َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احلَْرَامَ ﴿ 
  141 ﴾ أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلُوا َعْن َأْشَياءَ يا ﴿ 
  142 ﴾ َما َجَعَل اللَُّه ِمْن حبَِريٍَة َوال َسائَِبةٍ ﴿ 
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   آ ات   رة األ  اح

  1 اآلية ﴾ ... َواأَلْرضَ  احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ ﴿ 
  45 ﴾ َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنهُ ﴿ 
  21 ﴾ َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََمَعُهْم َعَلى اهْلَُدى﴿ 
  21 اآلية ﴾ ... َمْن َيَشْأ اللَُّه ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ جَيَْعْلهُ ﴿ 
  11 اآلية ﴾ ... ُمَها ِإالَّ ُهوَ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعلَ ﴿ 
   11 ﴾ َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِهِ ﴿ 
  144 ﴾ اآلية ... َذِلُكْم اللَُّه َربُُّكْم ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلقُ ﴿ 
  147 ﴾ َوَلْو َشاَء اللَُّه َما َأْشرَُكوا﴿ 
  111 ﴾ اآلية ... َكَة وََكلََّمُهمْ َوَلْو أَنَـَّنا نـَزَّْلَنا ِإلَْيِهْم اْلَمالئِ ﴿ 
  141 ﴾ اآلية ... َفَمْن يُرِْد اللَُّه َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَهُ ﴿ 
ــــة ... َســــيَـُقوُل الَّــــِذيَن َأْشــــرَُكوا لَــــْو َشــــاَء اللَّــــُه َمــــا َأْشــــرَْكَنا﴿   ﴾ اآلي

105  
  آ ات   رة األنرا 

  16 ﴾ ْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ فَِبَما َأْغَويـَْتيِن ألَقْـُعَدنَّ هلَُ ﴿ 
  17 ﴾ اآلية ... َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاحَ ﴿ 
نـَْيا َحَسَنةً ﴿    116 ﴾ اآلية ... َواْكُتْب لََنا يف َهِذِه الدُّ
  174 ﴾ اآلية ... َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمنْ ﴿ 

  آ ات   رة األ  ا 
  17 ﴾ َت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمىَوَما َرَميْ ﴿ 
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  24 ﴾ اآلية ... َوَلْو َعِلَم اللَُّه ِفيِهْم َخرْياً أَلمْسََعُهمْ ﴿ 
  04 ﴾ لِيَـْقِضَي اللَُّه أَْمراً َكاَن َمْفُعوالً ﴿ 
  65 ﴾ اآلية ... َلْوال ِكَتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكمْ ﴿ 

  ةآ ات   رة الت ب
  6 ﴾ َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَّهِ ﴿ 
  06 ﴾ َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه اْنِبَعاثـَُهمْ ﴿ 
  07 ﴾ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً ﴿ 
  11 ﴾ ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا﴿ 
  54 ﴾ َجزَاًء مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ ﴿ 

  آ ات   رة    س
  44 ﴾ ُهَو الَِّذي ُيَسيـِّرُُكْم يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ ﴿ 
  22 ﴾ اآلية ... ِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك َعَلى الَِّذينَ َكذَ ﴿  
  11 ﴾ اللَُّه أَِذَن َلُكْم أَْم َعَلى اللَِّه تـَْفتَـُرونَ آ﴿ 
يعاً َوَلْو َشاَء رَبَُّك آلَمَن َمْن يف اأَلرْ ﴿    11 ﴾ ِض ُكلُُّهْم مجَِ

  آ ات   رة    ف
  01 ﴾ ُقِضَي اأَلْمُر الَِّذي ِفيِه َتْستَـْفِتَيانِ ﴿ 

  آ ات   رة الرند
  11 ﴾ َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوءاً َفال َمَردَّ َلهُ ﴿ 
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  آ ات   رة إبرا يم
ْرنَا ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب جنُِ ﴿    00 ﴾ اآلية ... بْ َربَـَّنا َأخِّ

  آ ات   رة ال ير
  41 ﴾ اآلية ... َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنهُ ﴿  

  آ ات   رة ال  ق
  14 ﴾ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ ﴿ 

  آ ات   رة اإل را 
َنا ِإىَل َبيِن إْسرائِيَل يف اْلِكَتابِ ﴿    0 ﴾ َوَقَضيـْ
  1 ﴾ بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباداً لََنا﴿ 
  42 ﴾ َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ ﴿ 
  26 ﴾ َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ ﴿ 
  25 ﴾ ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهاً ﴿  
  10 ﴾ وا ِإْذ َجاَءُهْم اهْلَُدىَوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُْؤِمنُ ﴿ 

  آ ات   رة ال َف
  40-42 ﴾ اآلية ... َوال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ فَاِعلٌ ﴿ 
  41 ﴾ َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ ﴿ 

  آ ات   رة مر م
  41 ﴾ وََكاَن أَْمراً َمْقِضّياً ﴿ 
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  آ ات   رة ط 
  04 ﴾ ْئَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسىمُثَّ جِ ﴿ 
  14-11 ﴾ اآلية ... قَاَل ِعْلُمَها قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن األُوىَل ﴿ 
  74 ﴾ فَاْقِض َما أَْنَت قَاضٍ ﴿ 

  آ ات   رة األ ءيا 
  42 ﴾ ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَلُونَ ﴿ 
  22 ﴾ اآلية ... َوالنـََّهارَ  َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيلَ ﴿ 
َنا تـُْرَجُعونَ ﴿  َنًة َوِإلَيـْ ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفتـْ    21 ﴾ َونـَبـْ
َنا يف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكرِ ﴿    141 ﴾ اآلية ... َوَلَقْد َكَتبـْ

  آ ات   رة ال ج
  74 ﴾ اآلية ... َماءِ َأملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يف السَّ ﴿ 

  آ ات   رة الميم  ن
َنا ِشْقَوتـَُنا﴿    146 ﴾ َربَـَّنا َغَلَبْت َعَليـْ

  آ ات   رة ال رقان
رَُه تـَْقِديراً ﴿    4 ﴾ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّ

  آ ات   رة ال مق
  55 ﴾ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيءٍ ﴿ 

  آ ات   رة القصة
  14 ﴾ َحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمرَاِضعَ و ﴿ 
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  11 ﴾ فـَوََكزَُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيهِ ﴿ 
َا اأَلَجَلنْيِ َقَضْيتُ ﴿    45 ﴾ أميَّ
  41 ﴾ فـََلمَّا َقَضى ُموَسى اأَلَجلَ ﴿ 
  65 ﴾ اآلية ... َوَربَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء َوخَيَْتارُ ﴿ 

ْح   آ ات   رة الر
  01 ﴾ َهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ظَ ﴿ 

  آ ات   رة السيدة
  17 ﴾ َجزَاًء مبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ ﴿ 

  آ ات   رة األحزا 
  25 ﴾ وََكاَن أَْمُر اللَِّه َقَدراً َمْقُدوراً ﴿ 

  آ ات   رة  ء 
ْر يف السَّْردِ ﴿    11 ﴾ َوَقدِّ
رَ ﴿  ْرنَا ِفيَها السَّيـْ   15 ﴾ َوَقدَّ

  آ ات   رة فاطر
ُر اللَِّه يـَْرزُُقُكمْ ﴿    2 ﴾ اآلية ... َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

  آ ات   رة  س
َناُه يف ِإَماٍم ُمِبنيٍ ﴿    14 ﴾ وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ

  آ ات   رة الصافات
  16 ﴾ نَ َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلو ﴿ 
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  آ ات   رة ص
بَـُّروا آيَاتِهِ ﴿     41 ﴾ ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

  آ ات   رة الزمر
  7 ﴾ اآلية ... ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغيِنٌّ َعْنُكمْ ﴿ 
  64 ﴾ اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ ﴿ 
نَـُهْم بِاحلَْقِّ ﴿    61 ﴾ َوُقِضَي بـَيـْ

  آ ات   رة  افر
  64 ﴾ َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿ 
  11 ﴾ فَاْصربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ ﴿ 

  آ ات   رة فص ل
َر ِفيَها أَقْـَواتـََها يف أَْربـََعِة أَيَّامٍ ﴿    14 ﴾ َوَقدَّ
  14 ﴾ فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمنْيِ ﴿ 

  آ ات   رة ال  رى
  41 ﴾ اآلية ... أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُْم ِمْن الدِّينِ ﴿ 
  24 ﴾ َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصْيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ ﴿ 

  آ ات   رة الدوان
  0 ﴾ َرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ ِفيَها يـُفْ ﴿ 

  آ ات   رة الياثية
  42 ﴾ أَفـََرأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلمٍ ﴿ 
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  آ ات   رة م مد
  40 ﴾ أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاهُلَا﴿ 

  آ ات   رة القمر
  14 ﴾ تَـَقى اْلَماُء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ فَالْ ﴿ 
  01 ﴾ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿ 
  14 ﴾ َوَما أَْمرُنَا ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصرِ ﴿ 

  آ ات   رة الرحمن
  41 ﴾ ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو يف َشْأنٍ ﴿  

  آ ات   رة ال اق ة
ْرنَا﴿  َنُكْم اْلَمْوتَ  حَنُْن َقدَّ   64 ﴾ بـَيـْ

  آ ات   رة الميارلة
  41 ﴾ َكَتَب اللَُّه أَلْغِلنَبَّ أَنَا َوُرُسِلي﴿  

  آ ات   رة ال  ر
  44 ﴾ اآلية ... ُهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ ﴿ 

  آ ات   رة الصف
  1 ﴾ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى﴿ 

    رة اليم ةآ ات 
  4 ﴾ ُهَو الَِّذي بـََعَث يف األُمِّيِّنيَ ﴿ 

  آ ات   رة التغابن
  16 ﴾ فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتمْ ﴿ 
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  آ ات   رة الطمق
  14 ﴾ اآلية ... اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمنْ ﴿ 

  آ ات   رة الت ر م
َقْت ِبَكِلمَ ﴿    14 ﴾ اِت َربِـَّهاَوَصدَّ

  آ ات   رة الم  
ُلوَُكمْ ﴿    4 ﴾ اآلية ... الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيبـْ
  14 ﴾ َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ ﴿ 
  11 ﴾ فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها﴿ 

  آ ات   رة المدثر
رَ ِإنَُّه فَ ﴿  َر َوَقدَّ   15 ﴾ كَّ
  21 ﴾ اآلية ... َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمنْ ﴿  
َم أَْو يـََتَأخَّرَ ﴿    27 ﴾ ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّ
  01-04 ﴾ قَالُوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ  ، َما َسَلَكُكْم يف َسَقرَ ﴿ 
  16-10 ﴾ َوَما َيْذُكُرونَ  ، َفَمْن َشاَء ذََكرَهُ  ، ْذِكرَةٌ َكالَّ ِإنَُّه تَ ﴿  

  آ ات   رة اإل سان
ُروَها تـَْقِديراً ﴿    16 ﴾ قـََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَّ
  24 ﴾ اآلية ... َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللَّهَ ﴿ 

  آ ات   رة المر مت
  42-44 ﴾ َقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُرونَ ف ، ُلومٍ ِإىَل َقَدٍر َمعْ ﴿ 

  آ ات   رة نءس
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  11 ﴾ ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدَّرَهُ ﴿ 

  آ ات   رة الت   ر
  41-45 ﴾ َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿ 

  آ ات   رة األن ُ
َر فـََهَدى﴿    2 ﴾ َوالَِّذي َقدَّ

  آ ات   رة ال ير
  16 ﴾ َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتالُه فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقهُ ﴿ 

  آ ات   رة الء د
  14 ﴾ َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِ ﴿ 

  آ ات   رة القدر
ْم ِمْن ُكلِّ أَْمرٍ ﴿    6-0 ﴾ تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرهبِِّ
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 الص  ة ال د ث
  ... أهبذا أمرُت -
  ... اتق اهلل حيثما كنت -
  ... احرص على ما ينفعك -
  ... إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم -
  ... اشفعوا تؤجروا -
  ... اعملوا فكل ميسر ملا خلق -
  ... أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد -
  ... إن أحدكم جيمع خلقه -
  ... واجلمعة إىل اجلمعة ، وات اخلمسإن الصل -
  ... إن اهلل أخذ ذرية آدم -
  ... إن اهلل يصنع كل صانع وصنعته -
  ... إن قلوب بين آدم -
 ، عرفـة صومعن  -صلى اهلل عليه وسلم  -سئل رسول اهلل  -

 ... : قال
 

عــن صــيام يــوم  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -ســئل رســول اهلل  -
 ... : عاشوراء فقال

 

 فَرس األحار ث ال ء  ة
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  ... جباً ألمر املؤمنع -
  ... اإلشراك باهلل:  الكبائر -
  ... كتب اهلل مقادير -
  ... ال إله إال اهلل وحده ال شريك له اللهم ال مانع -
  ... ال يؤمن عبد حىت يؤمن بالقدر خريه وشره -
  ... لبيك وسعديك -
  ... لعن اهلل احمللِّل واحمللَّل له -
  ... لكل أمة جموس -
  ... وبة العبدهلل أفرح بت -
  ... اهلل أعلم مبا كانوا عاملني -
  ... اللهم إين أعوذ بك من العجز -
  ... ما منكم من أحد -
  ... ما منكم من نفس إال وقد علم -
  ... من أحب أن يبسط له يف رزقه -
مــــــن تــــــاب قبــــــل أن تطلــــــع الشــــــمس مــــــن مغرهبــــــا تــــــاب اهلل  -

 ... عليه
 

  ... من صام رمضان إمياناً واحتساباً  -
  ... ؤمن بالقدر خريه وشره من اهللحىت ي -
  ... يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي -
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  ... يا عبادي إمنا هي أعمالكم -
  ... يا عبادي كلكم ضال -
  ... يا معاذ أتدري ما حق اهلل على العباد -
  ... كل ليلة إىل السماء الدنيا  -تبارك وتعاىل  -ينزل ربنا  -
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ْالقا  الص  ة ئقالق   
  (( طاووس))  …  أدركت ناساً من أصحاب رسول اهلل -
  (( أبو األسود الدهيل))  …أرأيت ما يعمل الناس اليوم  -
  (( ابن عباس))  …أروين منهم إنساناً  -
عمــر ))  …أصــبحت ومــايل ســرور إال يف مواضــع القضــاء والقــدر  -

 (( عزيزعبد البن 
 

  (( بن مسعود الشيباين هانئ))  …قدر إن احلذر ال ينجي من ال -
  (( بعض السلف))  …إن العبد ليعمل اخلطيئة -
ابـن ))  …إن يف الدنيا جنة مـن مل يـدخلها مل يـدخل جنـة اآلخـرة  -

 (( تيمية
 

   (( الصابوين))  …سبحانه خلق اخللق بال حاجة إليهم  -
  (( املغرية))  …يقول   مسعت النيب -
ابــن ))  …عاقــب يف العاجــل قبــل اآلجــل علــى ظلمــه فكــل ظــامل م -

 (( اجلوزي
 

  (( ابن عمر))  …حىت العجز والكيس  . . ... كل شيء -
  (( علي بن أيب طالب))  …كلمة حق أريد هبا باطل  -
  (( ثعلب))  …ال أعلم عربياً قدرياً  -
  (( قمر زيد بن أ))  …  رسول اهلل كانال أقول لكم إال كما   -
  (( ابن عباس))  …ما غال أحد يف القدر إال وخرج من اإلميان  -

 فَرس األق ا  الم ث رة
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أرطـــــاة بـــــن ))  …مـــــا فتشـــــت قـــــدرياً إال وجدتـــــه ملطومـــــاً حبمقـــــه  -

 (( املنذر
 

  (( ابن تيمية))  …ما يصنع أعدائي يب  -
  (( سفيان بن عيينه))  …ما يكره العبد خرٌي له مما حيب  -
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 الص  ة ل انرا الء ر القافية مط ف الءيل

  طرفة بن العبد الطويل مرثد فلو شاء ريب

  املثـَقِّب العبدي الطويل وقصيُدها فأيقنت إن

    بقدر جتري املقادير

  عالء الدين الباجي الطويل فضيلة أيا عاملاً 

 ----  الطويل رمحة لقد سرين

 ----  الطويل حيلة فباحلق نيلُ 

 ----  الطويل خطيئةِ  فكن راضياً 

 ----  الطويل الربية وتكليفنا

  ناصر الدين شافع الطويل احلقيقة سألت ومل

 ----  الطويل الربية وما أنت

 ----  الطويل حجة نعم كلُّ 

 ----  الطويل القضية وهل واقع

 ----  الطويل مشيئة وإن الرضا

 ----  الطويل وتثبت له احملو

 ----  الطويل أمة وكن جبوايب

 فَرس ق افي ال  ر
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 الصفحة الشاعر البحر القافية بيتمطلع ال

  مشس الدين بن اللبان الطويل وسنة أال بعد محد

 ----  الطويل حتية بأفضل مبعوث

 ----  الطويل مشيئة فإن صحيحاً 

 ----  الطويل مبدحة ومل يرض

 ----  الطويل حلظة وحيلة من

 ----  الطويل حمجة وينفي القذى

 ----  الطويل حرقة وجيهد على

 ----  الطويل رمحة وحينئٍذ يرجى

 ----  الطويل حلكمة فإن قضاء

 ----  الطويل كالشريطة وآونًة جيرى

 ----  الطويل وشقوة َكُسمٍّ ملوت

 ----  الطويل القطيعة وقد جعل اهلل

 ----  الطويل املشيئة ويسَّره من

  أمحد بن حممد الطوسي الطويل باألدلة أال أْصغ

 ----  الطويل الةح ودبّر بعقل

  عالء الدين القونوي الطويل الربية محدت إهلي
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 الصفحة الشاعر البحر القافية مطلع البيت

 ----  الطويل شبهة وحاولت إبداء

 ----  الطويل حقيقة فأول ما يلقى

 ----  الطويل حجة يزوع الذي من

 ----  الطويل املتعنت وإلقاء مسع

 ----  لالطوي لرشدة إذا صح منك

 ----  الطويل شهادة فمن مجلة

 ----  الطويل جبوعة فأنت كمن ال

 ----  الطويل ودقة ولو كنت

 ----  الطويل وحكمة ألشبعت فيه

  ابن لب األندلسي الطويل ملة قضى الرب كفر

 ----  الطويل حجة هنى خلقه

 ----  الطويل للخطيئة فنرضى قضاء

 ----  الطويل مشيئة فال تـَْرضَ 

 ----  الطويل بدعوة دعا الكلَّ 

 ----  الطويل املشيئة فتعصي إذا

 ----  الطويل اخلليقة إليك اختيارُ 
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 الصفحة الشاعر البحر القافية مطلع البيت

 ----  الطويل الربية وما مل يرده

 ----  الطويل بصرية فهذا جواب

 ----  الطويل حجة أيا علماء
  أبو ذهيب اهلذيل الكامل تبع وعليهما مسرودتان

  سويد بن أيب كاهل الرمل والضََّلعْ  كتب الرمحنُ 

  لبيد بن ربيعة الرمل وعجلْ  إن تقوى

 ----  الرمل فعل أمحد اهلل

 ----  الرمل أضل من هداه

  كعب بن سعد الغنوي الطويل عجولِ  مع القدرِ 

  زهري بن أيب سلمى الطويل يعلمِ  فال تكُتمنَّ 

َقمِ  يوضعيؤخر ف  ----  الطويل فـَيُـنـْ

 ----  الطويل فيهرم رأيت املنايا

  عمرو بن كلثوم الوافر ومقدرينا وأنَّا سوف

   البسيط وتكوينُ  ِعْلٌم ِكتابةُ 

  لبيد بن ربيعة الكامل سهامها صادفن منها

  عنرتة الكامل قضاها يا عبلُ 

  كعب بن سعد الغنوي الطويل رحيلي أمل تعلمي
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  إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين -
  إمساعيل بن عمر بن كثري -
  (ابن حجر العسقالين)أمحد بن علي بن حجر  -
  أمحد بن فارس -
  يققبأمحد بن حممد ال -
  (ثعلب)أمحد بن حيىي  -
  أرسطو -
  أفالطون بن أرسطن -
  أوغسطني -
  (الكفوي)أيوب بن موسى احلسيين  -
  بن درهماجلعد  -
  اجلهم بن صفوان -
  (الفريايب)جعفر بن حممد بن احلسن املستفاض  -
  احلسن البصري -
  (أبو هالل العسكري)بن سهل  عبد اهللاحلسن بن  -
  احلسني بن عبد اهلل بن علي بن سينا -
  ( الراغب األصفهاين )احلسني بن حممد بن املفضل  -
  وهابالعبد حسني بن الشيخ حممد بن  -

 فَرس األنمح المترجم لَم
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  (أبو ذهيب اهلذيل)خويلد بن خالد  -
  ديل كارنيجي -
  سعيد بن املسيب -
  سعيد بن جبري -
  الطويف عبد القويسليمان بن  -
  سوسن -
  سويد بن حارثة -
  شافع بن علي بن إمساعيل الكناين العسقالين -
  صالح الدين بن أيبك -
  طاووس بن عيسان -
  (املثقب العبدي)بن حصن عائذ اهلل  -
  عاد -
  عبد القادر بن حممد البغدادي -
  (اهلمذاين)بار بن أمحد بن اخلليل عبد اجل -
  السعدي عبد الرمحن -
  عثمان بن جين -
  (أبو حسن األشعري)علي بن إمساعيل  -
  (عالء الدين القونوي)علي بن إمساعيل  -
  (يعالء الدين الباج)علي بن حممد  -
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  علي بن حممد بن علي اجلرجاين -
  عمر بن عبيد -
  (البزار)عمر بن علي بن موسى  -
  غيالن الدمشقي -
  فرج بن قاسم بن لب األندلس -
  كعب بن سعد الغنوي -
  (الشهرستاين)حممد بن أيب القاسم عبد الكرمي  -
  (السكاكيين)حممد بن أيب بكر اهلمذاين -
  (ابن القيم) بكر بن أيوب حممد بن أيب -
  (مشس الدين بن اللبان)ؤمن عبد املحممد بن أمحد بن  -
  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب -
  السخاوي عبد الرمحنحممد بن  -
  بن مسلم بن قتيبة الدنيوري عبد اهللحممد بن  -
  حممد بن علي الشوكاين -
  (دأبو حام)حممد بن حممد بن حممد الغزايل  -
  حممد بن حممد بن حممد بن حممود الصاحلي املنبجي -
  (ابن منظور).. حممد بن مكرم بن علي بن أمحد -
  (الفريوزبادي)حممد بن يعقوب  -
  معبد اجلهين -
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  منرود -
  هانئ بن مسعود الشيباين -
  واصل بن عطاء -
  بن احلسني حيىي -
  (النووي)حيىي بن شرف بن حسن  -
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  اإلبليسية-

  اإلحلاد-

  (اليهود)األمة الغضبية -

  اجلربية أو اجملربة-

  اجلهمية-

  احلتمية-

  الزندقة-

  الصوفية-

  الفلسفة-

  ةالقدري-

  اجملوس-

  املعتزلة-

  النصارى-

 

ْالم ا  فَرس ال رق   ْالط ائف 
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  اإلله -
  االستغفار -
  التجويز -
  التصوف -
  التوبة -
  اجلواهر املفردة -د اجلوهر الفر  -
  احلسنات املاحية -
  حكمة-
 - احلدوث الزماين  -احلدوث الذايت  -احلوادث  -
  الذمي -
  الزندقة -
  السبب -
  الشفاعة -
  الصورة -
  الصورة اجلسمية -
  الصورة النوعية -
  العقل -
  العقل الفعال -
  عاشرالعقل ال -

 فَرس المصط  ات ال  مية
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  العلة -
  معلم الكال -
  راضغالفرض األ -
  القدر -
  القدمي املطلق -قدمي  -قدمية  -
  القضاء -
  القضية -
  لكبائر -
  الكسب عند األشاعرة -
 -  كلي  -الكليات  -
  الم التعليل -
  الم العاقبة أو الم املآل أو الم الصريورة -
 - الزم  -لوازم  -
  املادة -
  املسبب -
  ذ الوعيدموانع إنفا -
  املوجب -
  اهليوىل -
  واجب الوجود -واجبة  -
  الواحد ال يصدر عنه إال واحد -
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  إبداع -
  إبرام -
  أثَّرت -
  األذى -
  أغربة -
  اإلقالة -
  األمل -
  أم الرأس  -
  احْنَلَّتْ  -
  أيد -
  األيكة -
  البديهي -
  الرباهني -
  لتبشريا -
  حترير -
  التحنيك -
  ختل -
  ترجو -
  تقفونه -

ْحة ْالم ر  فَرس ال  مات الغر ءة 
  
  

 
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 531
 

  التوبة -
  الثأي -
  جاءٍ  -
  جنس -
  اجلنف -
  احلاشر -
  احلجة -
  حذلقة -
  حرمة -
 - احلقيقة  -حق  -
  حليف -
  احلمد -
 - احلنف  -احلنفية  -
  حيلة -
  اخلاُت -
  خشية -
  خلة -
  اخلوض -
  خيبة -
  دروس -
  دونك -
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  دويهية -
  ذات -
  الذل -
  الذَّْنب -
  رأب -
  الربوبة -
  ردى -
  رشوة -
  زنية -
  الزُّور -
  السجية -
  سقم -
  السمندل -
  سوءة -
  شؤم -
  شاءٍ  -
  شرعة -
  شرك -شركة  -
  شقوة -
  الشنيعة -
  صيب -
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  الصمصاصة -
  صنعة -
  عضار  -
  طاغٍ  -
  اطُر   -
  طعن -
  ظامل -
  العثرة -
  ُعجْ  -
  عدمي -
  عز -
  عسر -
  العضب -
  الُعقاب -
  الُعلى -
  العيبة -
  الغربة -
  غريزة -
  غفك -
  الُغلَّة -
  غور -
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  َغِويّ  -
  غياطل -
  فاقة -
  الفرتة -
  الفرغرة -
  فرية -
  اللوم -
  اروام -
  مثنوية -
  حمخة -
  حمض -
  خماصم -
  مصون -
  املصيبة -
  معاند -
  املعدلية -
  املقيسة -
  املأل -
  ميمونه -
  النذل -
  النقض -
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  نقمة -
  هنج -
  هاوي -
  واالك -
  اوصالوص -
  الياقوت -
  يتقفرون -
  يـُْنضي -
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  اسرتاباد -
  االستانة -
  األهواز -
  بغداد -
  البصرة -
  بلخ -
  تاكو -
  خرسان -
  الدرعية -
  دمشق -
  الدينور -
  ذي قار -
  الرياض -
  الشام -
  شرياز -
  صرصر -
  ريابف -
  طوس -

ْالء دان  فَرس األما ن 
 

 
) 
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  طوف أو طويف -
  العراق -
  عكة -
  كر مكرمسع -
  عنيزة -
  فريوز أباد -
  القدس -
  القرم -
  قونية -
  كارزين -
  كفا -
  املدينة -
  مصر -
  مكة -
  املوصل -
  اهلند -
  اليمن -
  اليونان -
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 (( أ )) 
مكتبة ابن  ، البن مفلح املقدسي ، اآلداب الشرعية واملنح املرعية -1

  . (ت. ب) القاهرة ، تيمية
 ، بن سعد الضوحييعلي . د ، آراء املعتزلة األصولية دراسة وتقومياً  -4

 . م1111 -هـ  1011 ، 1ط ، الرياض ، مكتبة الرشد
دار الكتاب  ، أليب حسن األشعري ، اإلبانة عن أصول الديانة -4

  .هـ  1014 ، 4ط ، بريوت ، العريب
البن بطة  ، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة -2

  .هـ  1041 ، 4ط ، سان معطيحتقيق ودراسة رضا بن نع ، العكربي
بن حممد  عبد الرمحناألجوبة املفيدة ملهمات العقيدة للشيخ  -0

  . م1152-هـ  1042 ، 4ط ، مكتبة الرشد ، الدوسري
 ،هـ  1211 ، 4ط ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، االحتجاج بالقدر -1

  . القاهرة ، املطبعة السلفية ، نشره قصي حمب الدين اخلطيب
 دار الريان للرتاث ، أليب حامد الغزايل ، ياء علوم الدينإح -6
 . (ت. ب)

ْالمراجف  فَرس المصارر 
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ضبط  ، أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص ، أحكام القرآن -5
دار  ، منشورات حممد علي بيضون ، سالم حممد علي شاهنيعبد النصه 

 . (ت. ب) بريوت ، الكتب العلمية
قدم  ، البن قتيبة ، ملشبهةاالختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية وا -7
دار الراية  ، وخرَّج أحاديثه عمر بن حممود أبو عمر ، وعلق عليه ، له

  . م1111 -هـ  1014 ، 1ط ، للنشر والتوزيع
 ، 2ط ، دار القلم ، اإلسالم عقيدة وشريعة للشيخ حممود شلتوت -5

 . م1166
توزيع مكتبة  ، حممد رشاد سامل. د حتقيق ، البن تيمية ، االستقامة -1

  .هـ  1041 ، 4ط ، القاهرة ، السنة
حممد . د نقله إىل العربية ، باول مشتز ، اإلسالم قوة الغد العاملية -14

  . (ت. ب) مكتبة وهبة ، شامة
 ، تعليق األستاذ سليمان دنيا ، البن سينا ، اإلشارات والتنبيهات -11

 .هـ  1266 ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية
 ، لكعبد امللك بن قريب بن عبد املأليب سعيد  ، األصمعيات -14

 ، لبنان ، بريوت ، سالم حممد هارونعبد الو  ، أمحد حممد شاكر:  حتقيق
  . (ت. ب) 1ط
أليب احلسن  ، املسماة برسالة الثغر ، أصول أهل السنة واجلماعة -12
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 للنشر والتوزيع دار اللواء ، حتقيق الدكتور حممد السيد اجلليند ، األشعري
 . م1151 -هـ  1014 ، 4ط ،

حتقيق جلنة إحياء الرتاث  ، قاهر البغداديعبد الل ، أصول الدين -10
 . م1151-هـ  1041 ، 1ط ، بريوت ، العريب يف دار اآلفاق اجلديدة

 ، للبيهقي ، أهل السنة واجلماعة ، االعتقاد على مذهب السلف -11
 . (ت. ب) والتوزيعالسالم العاملية للطبع والنشر 

دار  ، 0ط ، بدون تاريخ ، 4ط ، خلري الدين الزركلي ، األعالم -16
 . م1171 ، العلم للماليني

 ، للحافظ عمر بن علي البزار ، األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية -17
 .هـ  1216 ، 4ط ، املكتب اإلسالمي بريوت ، حققه زهري الشاويش

 444أو  ، العتقاد الطائفة الناجية املنصورةأعالم السنة املنشورة  -15
خرَّج  ، حافظ احلكمي:  تأليف الشيخ ، سؤال يف العقيدة اإلسالمية

 ،هـ  1014 ، 2ط ، أحاديثه وعلَّق عليه مصطفى أبو النصر الشليب
  . مكتبة السوادي جدة

لصالح بن الدين بن خليل  ، وأعوان النصر ، أعيان العصر -11
دار  ،هـ  1015 ، 1ط ، علي أبو زيد وزمالئه. د حتقيق ، الصفدي

 . الفكر دمشق
حتقيق  ، البن القيم اجلوزية ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -44
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 . (ت. ب) الشيخ حممد حامد الفقي
أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب  ، اإلفادات واإلنشادات -41

 ، م1115-هـ  1042 ، 1ط ، حممد أبو األجفان. د األندلسي حتقيق
 . بريوت ، مؤسسة الرسالة

 ، البن تيمية ، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم -44
-هـ1011 ، 4ط ، الرياض ، تبة الرشدمك ، ناصر العقل. د حتقيق

 . م1111
بن احممد  عبد اهللأليب  ، شرح لصحيح مسلم ، إكمال املعلم -42

 لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، خليفة الوسناين األيب املالكي
 . (ت. ب)

 منشورات املكتب اإلسالمي ، األمايل أليب الفداء علي القايل -40
 . (ت. ب)

 ، للوزير علي بن يوسف القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة -41
 1261 ، دار الكتب املصرية القاهرة ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم

 . م1114-هـ 
تأليف اإلمام احلافظ أيب  ، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء -46

 ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، رب القرطيب النمرييعبد العمر يوسف بن 
 . (ت. ب) لبنان
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 م1154 ، 1ط ، فؤاد العقلي. د ، اإلنسان هل هو مسري أم خمري -47
 . القاهرة ، مكتبة اخلاجني ،

للقاضي أيب بكر  ، ا جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل بهاإلنصاف فيم -41
 ، 1ط ، عامل الكتب ، حتقيق عماد الدين أمحد حيدر ، الطيب الباقالين

 . م1157 -هـ  1047
تأليف حممد بن إمساعيل األمري  ، إيقاظ الفكرة مبراجعة الفكرة -24

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه حممد صبحي بن حسن  ، الصنعاين
 . م1111-هـ  1044 ، 1ط ، دار ابن حزم ، حالق
. د وعلق عليه وخرج أحاديثه ، حققه ، مندةلإلمام ابن  ، اإلميان -21

 -هـ  1046 ، 4ط ، مؤسسة الرسالة ، علي بن حممد الفقيهي
 . م1151

طريفة بنت  ، وأثره على القلق النفسي ، اإلميان بالقضاء والقدر -24
  .هـ  1045 ، 1ط ، عريبدار البيان ال ، سعود الشويعر

 
 (( ب )) 

باعث النهضة اإلسالمية ابن تيمية السلفي نقده ملسالك املتكلمني  -22
 طنطا ، مكتبة الصحابة ، حممد خليل هراس. د ، والفالسفة يف اإلهليات

 . 4ط ،هـ  1041 ،
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  . (ت. ب) مكتبة الرياض احلديثة ، بدائع الفوائد البن القيم -20
دار  ، وهاب فتيحعبد الحتقيق أمحد  ، لنهاية البن كثريالبداية وا -21
هـ  1047 ، 2ط ، وط دار الكتب العلمية ،هـ  1010الرياض  ، زمزم

 . حتقيق أمحد أبو ملحم وزمالئه ،
دار  ، للشوكاين ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -26

 . (ت. ب) املعرفة للطباعة والنشر بريوت
 للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ، اد عند فقد األوالدبرد األكب -27

 ، الرياض ، مطابع السفراء ، قادر بن شيبة احلمدعبد القدم له  ،
 .هـ  1044

أليب الفضل عباس ابن  ، الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان -25
 بسام علي سالمة العموش. حتقيق د ، منصور الرتيين السكسكي احلنبلي

  . (ت. ب) الزرقاء األردن ، نارةمكتبة امل ،
 ، للفريوزبادي ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز -01

توزيع دار الباز  ، املكتبة العلمية بريوت ، حتقيق األستاذ حممد علي النجار
 . (ت. ب) مكة املكرمة ، للنشر والتوزيع

باطنية أهل اإلحلاد بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة وال -21
 .د       حتقيق  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، من القائلني باحللول واإلحتاد
  .هـ 1045 1ط مكتبة العلوم واحلكم ، موسى بن سليمان الدويش
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 ، حتقيق حممد املصري ، الُبلغة يف تاريخ أئمة اللغة للفريوز بادي -04
 . م1174-هـ  1214 ، دمشق
أو نقض  ، همية يف تأسيس بدعهم الكالميةبيان تلبيس اجل -01

بتصحيح وتكميل وتعليق  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، تأسيس اجلهمية
دار  ،هـ  1041 ، 4ط ، بن قاسم عبد الرمحنالشيخ حممد ابن 

 . القاسم
 (( ت )) 

 ، دار الثقافة العربية ، أمحد حسن الزيات ، تاريخ األدب العريب -04
 . (ت. ب) لبنان ، بريوت
دار ابن  ، لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، تاريخ ابن خلدون -02
 . هـ 1044 ، 1ط ، حزم
للحافظ علي بن احلسني املعروف بابن  ، تاريخ مدينة دمشق -00

 . دار الفكر ببريوتهـ  1011 ، عساكر
حققه وضبط نصه  ، للخطيب البغدادي ، تأريخ مدينة السالم -01

 ، 1ط ، دار الغرب اإلسالمي ، عواد معروف بشار. وعلَّق عليه د
 . م4441-هـ  1044

 دار الفكر العريب ، تاريخ املذاهب اإلسالمية للشيخ حممد أبو زهرة -06
 . م1157 ،
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 ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، البن قتيبة ، تأويل خمتلف احلديث -07
  .هـ  1041 ، 1الطبعة ط

 شرحه ونشره السيد أمحد صقر ، ةالبن قتيب ، تأويل مشكل القرآن -05
  . (ت. ب) بريوت ، املكتبة العلمية ،

 ، حتقيق حممد شريف سكر ، التبيان يف أقسام القرآن البن القيم -01
  .هـ  1041 ، 1ط ، بريوت ، دار إحياء العلوم

 ، دار الفكر ، للمباركفوري ، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي -14
  .ـ ه 1211الطبعة الثالثة 

 ، 1ط ، للسخاوي ، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة -11
 . دار الكتب العلمية بريوت ، م1112
للشيخ فاحل بن مهدي  ، التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية -14
  .هـ  1046 ، 4ط ، مهدي آل
وحقيقة اجلمع بني  ، حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات ، التدمرية -12

 ، 1ط ، حممد بن عودة السعوي. حتقيق د ، البن تيمية ، والشرع القدر
 .هـ  1041

عبد وترمجها  ، ألَّف بينها ، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية -10
دار القلم  ، وكالة املطبوعات الكويت ، م1154 ، 0ط ، بدوي الرمحن
 . بريوت
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 ، ن الوزير اليماينالب ، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان -17
 ، 1ط ، مكة املكرمة ، توزيع دار الباز ، بريوت ، دار الكتب العلمية

 . م1150 -هـ  1040
دار  ، تسلية أهل املصائب لإلمام حممد بن حممد املنبجي احلنبلي -11

 ، مكة املكرمة ، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ، بريوت ، الكتب العلمية
  . م1156 -هـ  1046 ، 1ط
 ، لبنان -دار الكتب العلمية بريوت  ، للجرجاين ، التعريفات -16

  . م1111 -هـ  1016
 عبد الرمحنبن  عبد اهللللشيخ  ، التعليقات على منت ملعة االعتقاد -17

  .هـ  1014 ، 1ط ، دار الصميعي ، ابن جربين
 ، سيحيان األندل حملمد بن يوسف الشهري بأيب ، تفسري البحر احمليط -61

منشورات  ، وجود وزمالئهعبد املدراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد 
 -هـ  1044 ، 1ط ، دار الكتب العلمية بريوت ، حممد علي بيضون

 . م4411
 ، تأليف العالمة حممد الطاهر بن عاشور ، تفسري التحرير والتنوير -15

 . (ت. ب) تونس ، دار سحنون للنشر والتوزيع
 ، 1ط ، بريوت ، دار اجليل ، البن كثري ، قرآن العظيمتفسري ال -11

  . م1155 -هـ  1045
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حتقيق حممد حامد الفقي  ، دار الفكر ، البن القيم ، التفسري القيم -64
  .هـ  1045

 ، دار الوطن ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، تقريب التدمرية -61
  .هـ  1014 ، 1ط
احتوت عليه العقيدة الواسطية من التنبيهات اللطيفة على ما  -64

مع تعليق مساحة الشيخ  ، بن سعدي عبد الرمحنللعالمة  ، املباحث املنيفة
 ، ميد احلليبعبد احلختريج الشيخ علي بن حسن بن  ، عزيز بن بازعبد ال

  . دار ابن القيم ،هـ  1041 ، 1ط
 ، ئلتنبيه األفاضل على ما ورد يف زيادة العمر ونقصانه من الدال -62

 ، علق عليها وخرَّجها الشيخ مشهور بن حسن سلمان ، لإلمام الشوكاين
  . بريوت ، دار ابن حزم ،هـ  1014 ، 1ط
 تنبيه ذوي األلباب السليمة عن الوقوع يف األلفاظ املبتدعة الوخيمة -60

  . (ت. ب) الرياض ، دار العاصمة ، تأليف الشيخ سليمان بن مسحان ،
وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم  توضيح املقاصد -61

ألمحد بن إبراهيم بن  ، املوسومة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية
 .هـ  1046 ، 4ط ، املكتب اإلسالمي ، حتقيق زهري الشاويش ، عيسى
 بن عمر الدميجي عبد اهلل. د ، التوكل على اهلل وعالقته باألسباب -66

 . م4444 -هـ  1041 ، 4ط ، طندار الو  ،
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 ، البن سعدي ، تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن -67
  . مكتبة األقصى عنيزة ،هـ  1041الطبعة الثانية 

 (( ج )) 
دار  ، البن جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -65

  .هـ  1041بريوت  ، الفكر
حممد بن أمحد األنصاري  عبد اهللأليب  ، اجلامع ألحكام القرآن -61

 . م1166عام  ، لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، القرطيب
حتقيق شعيب األرناهوط  ، البن رجب احلنبلي ، جامع العلوم واحلكم -74

  . م1111 -هـ  1014 ، 4ط ، مؤسسة الرسالة ، وإبراهيم باجس
مجعه  ، مية خالل سبعة قروناجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تي -71

ووضع فهارسه الشيخ حممد عزير مشس والشيخ علي بن حممد العمران 
 ، 4ط ، دار عامل الفوائد مكة ، إشراف وتقدمي الشيخ بكر أبو زيد

  . هـ 1044
 ، 4ط ، البايب احلليب ، مجهرة خطب العرب ألمحد زكي صفوت -74

  . م1164 -هـ  1251
 ، أو الداء والدواء ، سأل عن الدواء الشايفاجلواب الكايف ملن  -72

 ، دار ابن خزمية ، حتقيق وتعليق عامر بن علي ياسن ، البن قيم اجلوزية
 . 1ط ، الرياض
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 (( ح )) 
 ، أليب هالل العسكري ، احلث على طلب العلم واالجتهاد يف مجعه -70

-هـ  1046 ، 1ط ، املكتب اإلسالمي ، ينمروان قبا .حتقيق د
 . م1156
احلافظ :  إمالء ، احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة -71

 ، قوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمي األصبهاين
 ، حممد بن ربيع املدخلي وحممد بن حممود أبو رحيم .حتقيق ودراسة د

 . دار الراية للنشر والتوزيع الرياض ،هـ  1011 ، 1ط
حتقيق حممد عثمان  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، السيئةاحلسنة و  -76

  .هـ  1041 ، 1ط ، بريوت ، دار الكتاب العريب ، اخلشت
 حممد بن ربيع املدخلي. د : تأليف ، احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل -77

  . دمنهور ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع ،هـ  1041 ، 1ط ،
 ، دار الكتب العلمية ، األصفهاينأليب نعيم  ، حلية األولياء -75

  . بريوت
 ـه 1251 ، 0ط ، حياة احليوان الكربى حملمد بن موسى الدمريي -71

 . م1161 -
سالم عبد الحتقيق  ، احليوان أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ -54

 . م1155 -هـ  1045 ، بريوت ، دار اجليل ، هارون
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 (( خ )) 
بن سليمان  عبد اهللتأليف الشيخ  ، خالصة معتقد أهل السنة -51

 ، وخرج أحاديثه ، بن جاراهلل اجلاراهلل عبد اهللحتقيق الشيخ  ، املشعلي
  .هـ  1014 ، 2ط ، مكتبة ابن خزمية الرياض ، حممد بن صاحل الدحيم

لإلمام  ، خلق أفعال العباد أو الرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل -54
  . بريوت ، سة الرسالةمؤس ،هـ  1040 ، 1ط ، البخاري

 (( د )) 
حممد رشاد . د حتقيق ، البن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل -52
جامعة اإلمام حممد بن سعود  ، م1151 -هـ  1041 ، 1ط ، سامل

 . اإلسالمية
-هـ  1040 ، 1ط ، فاخرأمني . د ، دراسات يف املعاجم العربية -50

 . مطبعة حسان ، م1150
البن  ، ية شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدريةالدرة البه -51

ضمن اجملموعة الكاملة  ، بن سعدي عبد الرمحنتأليف الشيخ  ، تيمية
 ، مركز صاحل بن صاحل الثقايف ، بن سعدي عبد الرمحنملؤلفات الشيخ 

  .هـ  1011 ، عنيزة
ن ب عبد الرمحنمجع الشيخ  ، الدرر السنية يف األجوبة النجدية -56

  . م1114 -هـ  1012 ، 1ط ، قاسم
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 ، البن حجر العسقالين ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -57
 . (ت. ب) دار الكتب احلديثة ، حتقيق حممد سيد جاد احلق

 ، 1ط ، دار الفكر ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي -55
 ، 1ط ، لبنان ، بريوت ، وطبعة دار الكتب العلمية ،هـ  1042
 . م4444 -هـ  1041

بن األيب حممد علي بن أمحد بن سعيد  ، الدرة فيما جيب اعتقاده -51
عبد بن اوسعيد  ، أمحد بن ناصر احلمد.دراسة وحتقيق وتعليق د ، حزم

 1ط ، مطبعة املدين ، مكة املكرمة ، توزيع مكتبة الرتاث ، القزقي الرمحن
 . م1155 -هـ  1045 ،

نعم حممد عبد املتعريب  ، ديل كارنيجي ، وابدأ احلياة ، القلقدع  -14
  . مكتبة اخلاجني بالقاهرة:  الناشر ، م1154 ، الزيادي
للشيخ حممد األمني  ، دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب -11

  .هـ  1271 ، الطبعة األوىل ، مطابع الرياض ، الشنقيطي
مكتبة دار  ، مد صديق حسنتأليف السيد حم ، الدين اخلالص -14

 . (ت. ب) القاهرة ، الرتاث
حممد . شرح وتعليق د ، ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس -12

 . (ت. ب) الناشر مكتبة اآلداب باجلماميز ، حممد حسني
دار  ، مجعه وعلق عليه حممد عفيف الزعيب ، ديوان اإلمام الشافعي -10
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  . (ت. ب) 1ط ، املطبوعات احلديثة
العالمة حممد  ، وتكميل ، وشرح ، تقدمي ، ديوان بشار بن برد -11

علق  ، م1114-هـ  1261مطبعة جلنة التأليف  ، الطاهر بن عاشور
 . وحممد شوقي أمني ، عليه ووقف على طبعة حممد رفعت فتح اهلل

  .هـ  1215 ، دار بريوت للطباعة والنشر ، ديوان عنرتة -16
  . (ت. ب) بريوت ، دار صادر ، ة العامريديوان لبيد بن ربيع -17
 ، فيظ شليبعبد احلضبطه وصححه  ، ديوان املتنيب بشرح العكربي -15

 لبنان ، بريوت ، دار املعرفة ، وإبراهيم األبياري ، ومصطفى السقا
  . (ت. ب)

 (( ذ )) 
 ، اعتىن به مازن بن سامل باوزير ، للذهيب ، ذيل تاريخ اإلسالم -11

 . دار املغين الرياض ، م1115-هـ  1011 ، 1ط
مطبعة السنة  ، البن رجب احلنبلي ، ذيل طبقات احلنابلة -144

 .هـ  1274 ، حممد حامد الفقي:  حتقيق ، احملمدية
 (( ر )) 

عمر  ، الرد األثري املفيد على البيجوري يف شرح جوهرة التوحيد -141
ودار الراية  ، والنشردار الكتب األثرية للتحقيق  ، ابن حممود أبو عمر
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  .هـ  1041 ، 1ط ، للنشر والتوزيع
طبع ونشر إدارة  ، الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم ابن تيمية -144

 . م1176 -هـ  1216 ، 4ط ، الهور باكستان ، ترمجان السنة
 ، دار طيبة ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، رسائل يف العقيدة -142
  .هـ  1046 ، 4ط ، الرياض
مكتبة الثقافة  ، أليب حيان التوحيدي ، رسالة أيب حيان يف العلوم -140
 . (ت. ب) الدينية
رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف  -141

 ، بن سعيد بن حاُت الوائلي السجزي عبد اهللأيب النصر  لإلمام ، وتصوال
اجلامعة  ، م4444 -ـ ه 1042 ، 4ط ، حممد باكرمي. حتقيق ودراسة د

 . اإلسالمية عمادة البحث العلمي
بن الإلمام حممد  ، الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم -146

طبع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية  ، إبراهيم الوزير اليماين
  .هـ  1042 ، واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

. د حققه ، واملاتريدية أليب عذبةالروضة البهية فيما بني األشاعرة  -147
  .هـ  1041 ، 1ط ، عامل الكتب ، عمرية عبد الرمحن

 ، للشيخ زيد بن فياض ، الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية -145
  . الناشر مكتبة الرياض احلديثة ،هـ  1255 ، 4ط
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واحلدائق الزاهرة يف العقائد والفنون املتنوعة  ، الرياض الناضرة -141
صححه  ، مؤسسة قرطبة ، بن سعدي عبد الرمحنتأليف الشيخ  ، لفاخرةا

 رحيمعبد القصود بن عبد املأشرف بن :  واعتىن به وعلق عليه
  . (ت. ب)

 (( ز )) 
 ، املكتب اإلسالمي ، البن اجلوزي ، زاد املسري يف علم التفسري -114

 . م1157 -هـ  1047 ، 0ط
حتقيق وتعليق  ، البن قيم اجلوزية ، دزاد املعاد يف هدي خري العبا -111

 ، 11ط ، مؤسسة الرسالة ، قادر األرناهوطعبد الشعيب األرناهوط و 
 . م1157 -هـ  1047

 (( س )) 
بن محيد  عبد اهللحملمد بن  ، السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة -114

م له الشيخ ، النجدي مث املكي عبد  . ود ، بكر أبو زيد. د حققه وقدَّ
-هـ  1016 ، 1ط ، مؤسسة الرسالة ، يمنيبن سليمان العث لرمحنا

 . م1116
 حممد ناصر الدين األلباين:  سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ -112

  . املكتب اإلسالمي ،هـ  1041 ، 0ط ،
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة للشيخ حممد ناصر الدين  -110
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  . ملكتب اإلسالميا ، م1151-هـ  1041 ، 1ط ، اإللباين
عبد    ترقيم حممد  ، دار سحنون ، دار الدعوة ، سنن ابن ماجة -111

  . (ت. ب) 4ط ، باقيال
  . (ت. ب) 4ط ، دار سحنون ، دار الدعوة ، سنن أيب داود -116
 السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية -117

  . مؤسسة الرسالة ،هـ  1012 ، 1ط ، كرمي زيدانعبد ال. د ،
  . (ت. ب) 4ط ، دار سحنون ، دار الدعوة ، سنن الرتمذي -115
هـ  1044 ، 1ط ، املكتب اإلسالمي ، السنة البن أيب عاصم -111

  . حتقيق الشيخ حممد ناصر الدين األلباين ،
 حتقيق ودراسة ، بن اإلمام أمحد بن حنبل عبد اهللالسنة لإلمام  -144

 ، 4ط ، واملؤمتن للتوزيع ، رمادي للنشر ، بن سعيد القحطاينمد حم. د
 . م1110 -هـ  1010
 ، 1ط ، الرياض ، دار املغين ، لإلمام الدارمي ، سنن الدارمي -141

 . م4444 -هـ  1041
 ، 0ط ، مؤسسة الرسالة ، لإلمام الذهيب ، سري أعالم النبالء -144

 . وطحتقيق شعيب األرناه  ، م1156 - هـ1046
 ، عزيز على ما رواه مالك بن أنس وأصحابهعبد السرية عمر بن  -142

نسخها وصححها وعلق عليها  ، كمعبد احلبن  عبد اهللتأليف أيب حممد 
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  . عامل الكتب ،هـ  1040 ، 6ط ، أمحد عبيد
 (( ش )) 

ي بن العماد عبد احلل ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -140
 .هـ  1211 ، 4ط ، لرتاث العريب بريوتدار إحياء ا ، احلنبلي
تعليق أمحد بن  ، اينذمبار اهلعبد اجلل ، شرح األصول اخلمسة -141

 ، مكتبة وهبة ، كرمي عثمانعبد ال .حتقيق د ، احلسني بن أيب هاشم
 . م1161-هـ  1250
:  حتقيق ، لاللكائي ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة -146

 . (ت. ب) الرياض ، دار طيبة ، محدان الغامديأمحد بن سعد بن . د
 ، للطويف ، شرح جواب ابن تيمية يف قصيدته التائية يف القدر -147

 . (ت. ب) خمطوط
نسَّقه وخرج  ، للشيخ إبراهيم الباجوري ، شرح جوهرة التوحيد -145

عبد راجعه وقدم له  ، كرمي تتانعبد الو  ، أحاديثه حممد أديب الكيالين
 . م1174 -هـ  1214 ، ط ، لرفاعيكرمي اال

 1ط ، بريوت ، املكتبة الثقافية ، شرح ديوان زهري بن أيب سلمى -141
  . م1165 ،

 ، أيب حممد احلسن بن علي بن خلف الربهباري شرح السنة لإلمام -124
 1045 ، 1ط ، دار ابن القيم ، حممد بن سعيد القحطاين. د : حتقيق
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 .هـ 
 ، حتقيق شعيب األرناهوط وزهري الشاويش ، شرح السنة للبغوي -121

 . (ت. ب) املكتب اإلسالمي
حققه سعيد  ، شرح العقيدة األصفهانية لشيخ اإلسالم ابن تيمية -124

 -هـ  1044 ، 1ط ، مكتبة الرشد الرياض ، بن نصر بن حممدا
 . م4441
 ، مجاعة من العلماء : حققها وراجعها ، شرح العقيدة الطحاوية -122
 ، املكتب اإلسالمي ، الشيخ حممد ناصر الدين األلباين:  أحاديثها خرج

  .هـ  1040 ، 5ط ، بريوت
تأليف  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، شرح العقيدة الواسطية -120

علوي الشيخ :  ضبط نصه وخرج أحاديثه ، الشيخ حممد خليل اهلراس
 ، الرياض ، دار اهلجرة للنشر والتوزيع ،هـ  1011 ، 1ط ، السقاف

  . الثقبة
 ، دار الكتب العاملية ، البن النحاس ، شرح القصائد املشهورات -121
  . م1151 -هـ  1041 ، 1ط ، لبنان ، بريوت
الفاروق  ، حملمد خليل هراس ، البن القيم ، شرح القصيدة النونية -126

  . (ت. ب) احلديثة للطباعة والنشر
بن  عبد اهللللشيخ  ، خاريشرح كتاب التوحيد من صحيح الب -127
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  .هـ  1041 ، 1ط ، مكتبة لينة ، حممد الغنيمان
الشرح أليب الثناء  ، شرح مطالع األنظار على منت طوالع األنوار -125

بن  عبد اهللواملنت للقاضي  ، األصفهاين عبد الرمحنمشس الدين حممود بن 
 .هـ  1242 ، املطبعة اخلريية ، عمر البيضاوي

 دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر ، للزوزين ، ملعلقات العشرشرح ا -121
 . م1152 ، بريوت ،

أمحد . حتقيق د -املوقف اخلامس  -شرح املواقف للزجناين  -104
 .هـ  1216 ، مكتبة األزهر ، املهدي
دار الكتب  ، حتقيق حممد حامد الفقي ، لآلجري ، الشريعة -101
  . هـ 1042 ، 1ط ، بريوت ، العلمية
عبد         زكريا . د ، شعر لبيد بن ربيعة بني جاهليته وإسالمه -104
  .هـ  1216 ، مطابع دار الشعب بالقاهرة ، صيام الرمحن
مفيد  .حققه وضبط نصه د ، البن قتيبة ، الشعر والشعراء -102
 ، 4ط ، دار الكتب العلمية ، وراجعه األستاذ نعيم زرزور ، قميحه
 . م1151 - هـ1041
البن  ، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل -100

  . القاهرة ، مكتبة دار الرتاث ، عبد اهللحترير احلساين حسن  ، قيم اجلوزية
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هـ  1044 ، 1ط ، للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ، الشفاعة -101
 . مطبعة املدين ، م1154 -

 ، والرد على املخالفني فيهاعة الشفاعة عند أهل السنة واجلما -106
دار  ، م1116 -هـ  1017 ، 1ط ، اجلديع عبد الرمحنناصر بن . د

 . أطلس
مرعي بن يوسف  ، الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية -107

دار  ، دار الفرقان ، خلف عبد الرمحنحتقيق وتعليق جنم  ، الكرمي احلنبلي
  . م1152 -هـ  1040 ، 1ط ، الرسالة
 - هوموت - جهاده -شيخ اإلسالم أمحد تقي الدين ابن تيمية -105
مراجعة مساحة الشيخ  ، والشيخ حممد الزين ، للشيخ أمحد القطان هعقيدت

 . هـ 1041 ، 4ط ، مكتبة السندس ، عبد العزيز بن باز
 ، بن سعدي وجهوده يف توضيح العقيدة عبد الرمحنالشيخ  -101

  . مكتبة الرشد ،هـ  1011 ، 1ط ، رزاق العبادعبد ال. د
 عبد اهللللشيخ  ، بن ناصر السعدي مفسراً  عبد الرمحنالشيخ  -114

 .هـ  1041 ، 1ط ، دار ابن اجلوزي ، بن سابح الطيارا
 (( ص )) 

 ، يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها حيبالصا -111
منشورات حممد  ، سن بسجعلق عليه ووضع حواشيه أمحد ح ، البن فارس
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-هـ  1015 ، 1ط ، دار الكتب العلمية بريوت ، علي بيضون

 . م1117
 ، بيت األفكار الدولية ، لإلمام البخاري ، صحيح البخاري -114

 . م1115 -هـ  1011 ، عناية أيب صهيب الكرمي
 ، دار الدعوة ، دار سحنون ، لإلمام البخاري ، صحيح البخاري -112

  . (ت. ب) 4ط
 ، وزيادته للشيخ حممد ناصر الدين األلباين صحيح اجلامع الصغري -110

  .هـ  1046 ، 4ط ، املكتب اإلسالمي ، أشرف عليه زهري الشاويش
 ، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، صحيح سنن الرتمذي -111

  . م1155 -هـ  1045 ، 1ط ، الرياض ، مكتب الرتبية العريب
  . (ت. ب) دار الفكر ، ح اإلمام النوويصحيح مسلم بشر  -116
بيت األفكار  ، عناية أيب صهيب الكرمي ، صحيح مسلم -117
 . م1115 -هـ  1011 ، الدولية
من منشورات دار اآلفاق  ، لإلمام مسلم ، صحيح مسلم -115

 باقيعبد البرتقيم  ، وطبعة دار الدعوة ودار سحنون ، بريوت ، اجلديدة
  . (ت. ب)
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بن ناصر  عبد الرمحنات من حياة عالمة القصيم الشيخ صفح -111
 ، 1ط ، دار ابن اجلوزي ، بن حممد الطيار عبد اهلل. د ، السعدي
 .هـ  1012 -م 1114
دار  ، سن بن محد العبادعبد احملللشيخ  ،  الصالة على النيب -164

 . (ت. ب) الرياض ، ابن خزمية
 ، البن قيم اجلوزية ، طلةالصواعق املرسلة على اجلهمية واملع -161

 ، علي بن حممد الدخيل اهلل .حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقد له د
 .هـ  1045 ، النشرة األوىل ، الرياض ، دار العاصمة

مكتبة ابن  ، مكتبة العلم جبدة ، البن اجلوزي ، صيد اخلاطر -164
  . (ت. ب) تيمية
للشيخ حممد بشري  ، صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن -162

  .هـ  1014 ، 0ط ، الناشر مكتبة ابن تيمية ، السهسواين اهلندي
 (( ض )) 

 ، للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ، ضعيف سنن بن ماجه -160
 . بريوت ، املكتب اإلسالمي ، م1155 -هـ  1045 ، 1ط

 (( ط )) 
 . (ت. ب) ط دار املعرفة ، للقاضي أيب يعلى ، طبقات احلنابلة -161
 ، حتقيق حممود الطناحي ، للسبكي ، طبقات الشافعية الكربى -166
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مطبعة عيسى البايب  ، م1160 -هـ  1252 ، 1ط ، فتاح احللوعبد ال
 . احلليب
ضبط نصه  ، البن قيم اجلوزية ، طريق اهلجرتني وباب السعادتني -167

 1041 ، 1ط ، دار ابن القيم ، وخرج أحاديثه عمر بن حممود أبو عمر
  .هـ 

 (( ع )) 
 ، األردن ، النفائس دار ، عمر األشقر. د ، عامل اجلن والشياطني -165

 . م4444 -هـ  1042 ، 11ط
لزكريا بن حممد بن  ، عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات -161

 . (ت. ب) األردن ، عمان ، املكتبة األموية ، حممود القزويين
وعليها  ، شرح جالل الدين الدواين ، لألجيي ، العقائد العضدية -174

املطبعة  ، وحاشية اخللخالِ  ، وحاشية املرجاين ، حاشية إمساعيل الكلنويب
 .هـ  1216 ، استانبول ، العثمانية
لألمري احلسن بن بدر الدين  ، العقد الثمني يف معرفة رب العاملني -171

بريوت  ، احلياة دار مكتبة ، حتقيق حيىي الفضيل ، حممد بن أمحد بن حيىي
 .هـ  1214
 ، 2ط ، حممد أمان اجلامي. د ، العقل والنقل عند ابن رشد -174

 . اجلامعة اإلسالمية ،هـ  1040
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 ، حممد بن أمحد بن عبد اهلاديعبد اهلل أليب  ، العقود الدرية -172
الناشر الفاروق  ، دراسة وحتقيق أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين

 . م4442-هـ  1042 ، 4ط ، والنشراحلديثة للطباعة 
لإلمام أيب عثمان إمساعيل  ، عقيدة السلف وأصحاب احلديث -170

 اجلديع عبد الرمحنناصر بن . دراسة وحتقيق د ، الصابوين عبد الرمحنبن ا
 . م1115-هـ  1011 ، دار العاصمة ، 1ط ،

 ، 1ط ، صاحل الفوزان. د شرح الشيخ ، العقيدة الواسطية -171
  . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،هـ  1011
الشيخ علق حواشيها وأشرف على تصحيحها  ، العقيدة الواسطية -176
  . (ت. ب) طبع مبطابع اإلشعاع بالرياض ، بن مانعحممد 
 ، البسام عبد اهللتأليف الشيخ  ، علماء جند خالل مثانية قرون -177

 .هـ  1011 ، 4ط ، دار العاصمة الرياض
 1045 ، الدار السلفية ، سفر احلوايل. د للشيخ ، العلمانية -175

  .هـ 
مكتبة  ، للعالمة عثمان بن بشر ، عنوان اجملد يف تاريخ جند -171

  . (ت. ب) الرياض احلديثة
 (( غ )) 

دار  ، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ، غريب احلديث -154
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طبعة مصورة عن  ، 1ط ، م1176 -هـ  1216 ، الكتاب العريب
 ، السلسلة اجلديدة من مطبوعات دائرة املعارف العثمانية حبيدر أباد

 . اهلند ، الدكن
 (( ف )) 

بن امجع وترتيب الشيخ حممد  ، حممد بن إبراهيمالشيخ فتاوى  -151
  .هـ  1211 ، مطبعة احلكومة مبكة املكرمة ، 1ط ، قاسم
حتقيق وتعليق  ، ن تيميةلشيخ اإلسالم اب ، الفتاوى الكربى -154

دار الريان  ، قادر عطاعبد القادر عطا ومصطفى عبد الوتقدمي حممد 
  . هـ1045 ، 1ط ، القاهرة ، للرتاث
مجع وترتيب  ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -152

 1014 ، الرياض ، مكتبة املعارف ، رزاق الدويشعبد الالشيخ أمحد بن 
  .هـ 

للحافظ ابن حجر  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -150
  .هـ  1047 ، 1ط ، مكتبة ابن تيمية ، العسقالين
 ، حممد بن صاحل العثيمني بتلخيص احلموية للشيخ فتح رب الربية -151

 . هـ 1014 ، 0ط ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 ، ة يف علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراي -156

 وطبعة دار الكتاب العريب ، عامل الكتب ، لإلمام حممد بن علي الشوكاين
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 -هـ  1044 ، 1ط ، رزاق املهديعبد الحتقيق  ، لبنان ، بريوت ،
 . م1111
حقق  ، مطبعة املدين ، قاهر البغداديعبد الل ، الفرق بني الفرق -157

 ميدعبد احللدين ا يأصوله وضبط مشكله وعلق عليه حممد حمي
 . (ت. ب)

حتقيق  ، البن تيمية ، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان -155
 .هـ  1045 ، 0ط ، املكتب اإلسالمي ، زهري الشاويش

حققه وعلق على  ، أليب هالل العسكري ، الفروق يف اللغة -151
 1ط ، مؤسسة الرسالة ، غين مدغمشعبد الحواشيه ووضع فهارسه مجال 

 . م4444 -هـ  1044 ،
دار الكتاب  . ط ، لعباس حممود العقاد ، الفلسفة القرآنية -114
 . (ت. ب) اللبناين
دار الكتاب  ، حتقيق حممد عثمان اخلشت ، البن القيم ، الفوائد -111
  .هـ  1046 ، 4ط ، بريوت ، العريب
للطباعة دار املعرفة  ، للمناوي ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري -114
  .هـ  1211 ، 4ط ، لبنان ، والنشر

 (( ق )) 
حققه  ، دراسة وحتقيقاً  ، القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان -112
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 1014 ، 1ط ، الرياض ، دار العاصمة ، عزيز اخللفعبد السعود بن 
  .هـ 

 ، 4ط ، مؤسسة الرسالة ، للفريوزأبادي ، القاموس احمليط -110
 .هـ  1047
بن اأمحد . ضبط وتنسيق وتعليق د ، البن تيمية ، لقضاء والقدرا -111
 ، دار الكتاب العريب بريوت ، السيد اجلميلي. رحيم السايح ودعبد ال

 . م4441 -هـ  1044 ، 2ط
عبد       حتقيق عمرو  ، القدر أليب بكر جعفر بن حممد الفريايب -116

 . م4444 -هـ  1041 ، 1ط ، دار ابن حزم ، نعم سليمامل
 ، املكتبة اإلسالمية ، أبو الوفاء حممد درويش ، القضاء والقدر -117

  . م1155 -هـ  1045
دار القبلة  ، أسعد حممد سعيد الصاغرجي ، القضاء والقدر -115

  .هـ  1014 ، للثقافة اإلسالمية
 ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمر األشقر. د ، القضاء والقدر -111

  .هـ  1014 ، 1ط ، بة الفالح للنشر والتوزيعمكت ، الكويت
 ، مؤسسة أسام ، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، القضاء والقدر -444

  .هـ  1011 ، الطبعة األوىل
 ، دار الندوة ، للشيخ حممد متويل الشعراوي ، القضاء والقدر -441
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  .هـ  1045 ، 4ط
دار  ، احلمصي رزاقعبد الهشام  ، القضاء والقدر حق وعدل -444

  . م1110 -هـ  1010 ، 1ط ، بريوت ، دمشق ، الكلم الطيب
املكتب  ، فاروق أمحد الدسوقي. د ، القضاء والقدر يف اإلسالم -442

  . الرياض ،هـ  1046 ، 4ط ، مكتبة اخلاين ، بريوت ، اإلسالمي
 ، ومذاهب الناس فيه ، القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة -440

هـ  1015 ، 4ط ، الوطندار  ، بن صاحل احملمود عبد الرمحن. دللشيخ 
  . م1117 -
 
 

 (( ك ))
 ، 1ط ، بريوت ، دار الكتب العليمة ، كتاب اإلميان البن تيمية  -441

 . هـ 1042
حممد . د حتقيق ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، كتاب الصفدية -446

  .هـ  1046 ، 4ط ، ةالقاهر  ، مكتبة ابن تيمية:  الناشر ، رشاد سامل
تأليف احلافظ نور الدين  ، كشف األستار عن زوائد البزار -447

 ، 4ط ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ، اهليثمي
 .هـ  1040
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 عبد اهللمصطفى  ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -445
 .هـ  1044 ، دار الفكر ، القسطنطي املعروف حباجي خليفة

أليب البقاء  ، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -الكليات  -441
وأعده  ، قابله على نسخة خطية ، أيوب بن موسى احلسيين الكفوي

 مؤسسة الرسالة ، عدنان درويش وحممد املصري. د للطبع ووضع فهارسه
 . م1115 -هـ  1011 ، 4ط ،

 (( ل )) 
 . (ت. ب) دار الفكر ، البن منظور األفريقي ، لسان العرب -414
الفتاح اعتىن به الشيخ عبد  ، للحافظ ابن حجر ، لسان امليزان -411

 . هـ 1042 ، 1ط ، مكتبة املطبوعات اإلسالمية ، غدةأبو 
لإلمام املفسر أيب حفص عمر بن علي  ، اللباب يف علوم الكتاب -414

توزيع  ، هوجود وزمالئعبد املحتقيق الشيخ عادل أمحد  ، بن عادل احلنبليا
 م1115 -هـ  1011 ، 1ط ، مكة املكرمة ، مكتبة عباس أمحد الباز

 . لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،
شرح الشيخ  ، البن قدامة ، ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد -414

الدار  ، مكتبة اإلمام البخاري ،هـ  1014 ، 4ط ، حممد ابن عثيمني
عبد بن اقصود عبد املأشرف بن :  ج أحاديثهحققه وخرَّ  ، السلفية

  . رحيمال
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خرَّج  ، البن قدامة ، ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد -412
 ، 1ط ، الدار السلفية ، البدر عبد اهللأحاديثها وعلَّق عليها بدر بن 

  .هـ  1046
ضية شرح الدرة امل ، وسواطع األسرار األثرية ، لوامع األنوار البهية -410

املكتب  ، تأليف العالمة حممد بن أمحد السفاريين ، يف عقيدة الفرقة املرضية
  .هـ  1041 ، 4ط ، الرياض ، مكتبة أسامة ، بريوت ، اإلسالمي

 (( م )) 
 -هـ  1044 ، 4ط ، للهيثمي ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد -411

  . بريوت ، دار الكتاب العريب ، م1154
مركز  ، بن سعدي عبد الرمحنكاملة ملؤلفات الشيخ اجملموعة ال -416
 .هـ  1011 ، عنيزة ، بن صاحل الثقايفصاحل 
 دار الكتاب اللبناين:  ط ، اجملموعة الكاملة ملؤلفات العقاد -417

 . (ت. ب)
 عبد الرمحنمجع وترتيب  ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -415

  . (ت. ب) بن قاسم وابنه حممدا
دار الفكر  ، للشيخ حممد أبو زهرة ، حماضرات يف النصرانية -411
 . (ت. ب) 2ط ، العريب
 ، تأليف أيب احلسن أمحد البنا احلنبلي ، املختار يف أصول السنة -444
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 1ط ، املدينة النبوية ، مكتبة العلوم واحلكم ، رزاق العبادعبد ال. د حتقيق
  .هـ  1012 ،

 ، حتقيق وتعليق حمب الدين اخلطيب ، يةعشر  خمتصر التحفة االثين -441
طبع ونشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

  .هـ  1040 ، الرياض ، واإلرشاد
 البن القيم ، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني -444

 ، الرياض ، توزيع دار النفائس ، حتقيق وتعليق املعتصم باهلل البغدادي ،
 .هـ  1014 ، 1ط

حممد  .د.أ ، املدرسة الفلسفية يف اإلسالم بني املشائية واإلشراقية -442
( حنو فلسفة إسالمية معاصرة)ضمن أحباث ندوة  ، إبراهيم الفيومي

 . (ت. ب)
دار  ، م1171ط  ، بدوي عبد الرمحنل ، مذاهب اإلسالميني -440

 . العلم للماليني
وهاب من عبد الخلصها شيخ اإلسالم حممد بن اليت  املسائل -441

بن احتقيق وتعليق السيد  ، وهابعبد الفتاوى ابن تيمية للشيخ حممد بن 
 . دار عامل الكتب ،هـ  1045 ، 1ط ، قصود األثريعبد امل
 ، املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة -446

 -م 1111 ، 1ط ، دار طيبة ، محديله األعبد اإلمجع وحتقيق ودراسة 
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  .هـ  1014
 ، ليم قنبس وخالد العكعبد احل:  تأليف ، مسألة القضاء والقدر -447

  . (ت. ب) دمشق ، حلب ، دار الكتاب العريب
 الناشر مكتبة النصر احلديثة ، املستدرك على الصحيحني للحاكم -445

  . (ت. ب) الرياض ،
محزة . د حتقيق ، أليب حامد الغزايل ، املستصفى من علم األصول -441

 . (ت. ب) بن زهري حافظ
 ، 1ط ، حتقيق حسني سليم أسد ، مسند أيب يعلى املوصلي -424

 . دمشق ، دار املأمون للرتاث ، م1155 -هـ  1040
 4ط ، دار سحنون ، دار الدعوة ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل -421

  . (ت. ب)
شرحه وصنع فهارسه الشيخ أمحد  ، ن حنبلاملسند لإلمام أمحد ب -424

  . (ت. ب) 4ط ، مكتبة دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة ، حممد شاكر
للحافظ أيب احلسني علي بن اجلعد بن عبيد  ، مسند اجلعد -422

 ، 1ط ، اديعبد اهلقادر بن عبد الهدي بن عبد امل. د حتقيق ، اجلوهري
 . كويتال ، مكتبة الفالح ، م1151 -هـ  1041
حتقيق الشيخ محدي بن  ، مسند الشهاب حملمد سالمة القضاعي -420

 . مؤسسة الرسالة ، م1151 -هـ  1041 ، 4ط ، يد السلفيعبد اجمل
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 ، يف التوحيد سلم الوصول إىل علم األصول لشرح معارج القبول -421
  .هـ  1040 ، 4ط ، مكتبة ابن تيمية ، للشيخ حافظ احلكمي

 املكتبة األزهرية للرتاث ، لزهري حسني جاراهلل ، املعتزلة -426
 . (ت. ب)

 ، ليمعبد احلطارق  ، ةحممد العبد ، املعتزلة بني القدمي واحلديث -427
  .هـ  1045 ، 1ط ، برمنجهام ، دار األرقم
عواد . د ، وموقف أهل السنة منها ، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة -425

 .هـ  1041النشرة األوىل  ، الرياض ، ةدار العاصم ، املعتق عبد اهللبن ا
املطبعة الكاثوليكية  ، أليب يعلى الفراء ، املعتمد يف أصول الدين -421
 . (ت. ب) 1ط ، بريوت
لياقوت  ، أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب ، معجم األدباء -404

 . م1111-هـ1011 ، 1ط ، دار الكتب العلمية بريوت ، احلموي
 دار الشروق ، جممع اللغة العربية ، ظ القرآن الكرميمعجم ألفا -401

 . (ت. ب)
 ، دار إحياء الرتاث العريب ، معجم البلدان لياقوت احلموي -404

 . (ت. ب) بريوت لبنان
 ، حممد عثمان عبد الرمحنتصحيح  ، املعجم الصغري للطرباين -402

 . املدينة ، املكتبة السلفية ، م1165 -هـ  1255
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 ، دار الكتاب اللبناين ، مجيل صليبا. د ، م الفلسفياملعج -400
 . بريوت
  .هـ  1040 ، 4ط ، معجم الطرباين الكبري -401
عبد بتحقيق وضبط  ، معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس -406

  .هـ  1011 ، 1ط ، طبعة دار اجليل ، سالم هارونال
 ، أبو زيد عبد اهللبكر بن . د للشيخ ، معجم املناهي اللفظية -407

  .هـ  1014 ، 4ط ، دار ابن اجلوزي
املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من  -405

 ، 4ط ، لبنان ، بريوت ، علميةدار الكتب ال ، للعراقي ، األخبار
 . م1156 -هـ1046
حتقيق  ، بار اهلمذاينعبد اجل ، املغين يف أبواب التوحيد والعدل -401
املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة  ، ط القاهرة ، عة من احملققنيجممو 

 . والنشر
 ، دار السالم ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام -414
 . م4444 -هـ  1044 ، 1ط ، القاهرة
 بريوت ، دار الكتب العلمية ، البن القيم ، مفتاح دار السعادة -411

 . (ت. ب)
 حتقيق أمحد حممد شاكر ، للمفضل بن حممد الضيب ، املفضليات -414

 . (ت. ب) 6ط ، القاهرة ، دار املعارف ، سالم هارونعبد الو  ،
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ضبط هيثم  ، املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين -412
 . م4444 -هـ  1042 ، 1ط ، دار إحياء الرتاث العريب ، طعيمي
 ، أليب احلسن األشعري ، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني -410

 2ط ، عين بتصحيحه هلموت ريرت ، بريوت ، دار إحياء الرتاث
 . (ت. ب)

دار  ، حتقيق حممد سيد كيالين ، للشهرستاين ، امللل والنحل -411
 . (ت. ب) املعرفة بريوت لبنان

 ، دار الوطن ، املنتقى من فرائد الفوائد للشيخ ابن عثيمني -416
 . 1ط ،هـ  1011
 ، حممد رشاد سامل. د حتقيق ، منهاج السنة النبوية البن تيمية -417

 .هـ  1046 ، 1ط
الدار  ، سفر احلوايل. د للشيخ ، منهج األشاعرة يف العقيدة -415

 .هـ  1047 ، 1ط ، الكويت ، السلفية
تامر حممد حممود  ، منهج الشيخ حممد رشيد رضا يف العقيدة -411
 . م4440 -هـ  1041 ، 1ط ، جدة ، دار ماجد عسريي ، متويل
مكتبة الثقافة  ، حممود غريب ، منهج القرآن يف القضاء والقدر -464

 .هـ  1041 ، 1ط ، املكتبة السلفية ، اإلسالمية
 دار احلديث ، باقيعبد الحممد  ، املوطأ لإلمام مالك بن أنس -461
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  . (ت. ب)
مكتبة  ، احملمودعبد الرمحن . د موقف ابن تيمية من اإلشاعرة -464
 . م1111 -هـ  1016 ، 4الرياض ط ، الرشد
ميزان االعتدال يف نقد الرجال أليب عبد اهلل حممد بن عثمان  -462
القاهرة  ، دار الفكر للطباعة والنشر ، حتقيق حممد علي البجاوي ، الذهيب

 . هـ 1047 ، 4ط
 

 (( ن )) 
    وحتقيق حممد دراسة  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، النبوات -460

 1041 ، 1ط ، بريوت ، الناشر دار الكتاب العريب ، عوض عبد الرمحن
 ، 1ط ، عزيز الطويانعبد ال. د حتقيق ، وط أضواء السلف ، .هـ 

 . م4444-هـ  1044
نتائج األفكار يف شرح حديث سيد االستغفار للشيخ العالمة  -461

 ، يز بن سليمان اهلبدانأشرف عليه عبد العز  ، محد السفاريينأحممد بن 
 ، 4ط ، دار الصميعي للنشر والتوزيع ، وعبد العزيز بن إبراهيم الدخيل

 . م1111-هـ  1044
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ألمحد حممد املقري  ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -466
 ، دار الكتاب العريب ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ، التلمساين

 . (ت. ب) لبنان
بن احققه الشيخ حممد  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، نطقنقض امل -467
وصححه الشيخ حممد حامد  ، رزاق محزة والشيخ سليمان الصنيععبد ال
 . (ت. ب) مكتبة السنة احملمدية ، الفقي
طاهر الزواوي :  حتقيق ، البن األثري ، النهاية يف غريب احلديث -465

  . (ت. ب) بريوت ، املكتبة العلمية ، وحممود الطناحي
 

 (( هـ )) 
 ، البن قيم اجلوزية ، هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى -461

 . دار املطبعة السلفية ، أمحد حجازي السقا .تقدمي وحتقيق د ، دار الريان
دار الكتب  ، الوكيل عبد الرمحنتأليف الشيخ  ، هذه هي الصوفية -474
  . م1150 ، 0ط ، بريوت ، العلمية

 (( و )) 
دراسة  ، لإلمام ابن قيم اجلوزية ، الوابل الصيب من الكلم الطيب -471
 ، 1ط ، بريوت ، دار الكتاب العريب ، عوض عبد الرمحنحممد :  وحتقيق
 . م1151 -هـ  1041
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مطبعة  ، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، الوايف بالوفيات -474

 .هـ  1212 ، بريوت ، دار صادر
بن اسليمان . دراسة وموازنة د ، والنظائر يف القرآن الكرمي الوجوه -472

 . م1114 -هـ  1014 ، 1ط ، مكتبة الرشد ، صاحل القرعاوي
 بن إبراهيم حتقيق حممد ، الوصية الصغرى لشيخ اإلسالم ابن تيمية -470
 . م4442 -هـ  1040 ، 1ط ، الرياض ، دار ابن خزمية ، احلمد
أليب العباس مشس الدين أمحد  ، ء أبناء الزمانوفيات األعيان وأنبا -471

 دار صادر بريوت ، حققه إحسان عباد ، بن حممد بن أيب بكر بن خلكانا
 . (ت. ب)

 (( ي )) 
عبد بن  أليب ُعَمر حممد ، ياقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن -476

بن احممد . حققه وقدم له د ، واحد البغدادي الزاهد املعروف بغالم ثعلبال
 1042 ، 1ط ، املدينة املنورة ، مكتبة العلوم واحلكم ، يعقوب الرتكستاين

 . 4444 -هـ 
لك بن عبد املأليب منصور  ، يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر -477

 ، دار الفكر بريوت ، ميدعبد احلالدين  يحتقيق حممد حمي ، الثعاليب إمساعيل
 .هـ  1214 -م1172 ، 4ط

مكتبة النهضة  ، م1175 ، 1ط ، أمحد شليب. د ، اليهودية -475
 . املصرية
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  :  املقدمة
   ء ة م جزة نن م   ع الر الة -
  ج مية م   ع الر الة -
  ج ءا  الء ث في م   ع الر الة -
  الدرا ات السابقة -
  وطة الء ث -
  م َج الء ث -

  ترمجة موجزة لشيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية :  متهيد
  دراسة عامة للقدر وللقصيدة التائية:  القسم األول

  :  دراسة عامة ملوضوع القدر:  األول لفصلا
  :  َّمَيد، ْ تة مءاحثَّ ت  
  مس لة في ح م ال د ث نن القدر:  َّمَيد

ْال مقة بي َما:  المء ث األْ  ْالقدر    :  َّ ر ف القضا  
  :  القضاء:  األول املطلب

  :  القضاء لغةتعريف  -1
  :  إطالقات القضاء يف القرآن الكرمي -4
  الوصية واألمر -أ

  اإلخبار  -ب

 فَرس الم   نات
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  الفراع -ج
  الفعل -د

  الوجوب واحلتم -هـ 
  الكتابة  -و
  الفصل -ز
  اخللق -ح
  القتل -ط

  تعريف القدر:  الثاين املطلب
  القدر يف اللغة -1
  :  الكرمي إطالقات القدر يف القرآن -4
  التضييق -أ

  التعظيم -ب
  االستطاعة، والتغلب، والتمكني -ج
  التدبري -د

  حتديد املقدار أو الزمان أو املكان -هـ 
  اإلرادة -و
  القضاء واإلحكام -ز
  التمهل والرتوي يف اإلجناز -ح
  الصنع مبقادير معينة -ط

  ، وتعريفهما يف االصطالحدرالعالقة بني القضاء والق:  املطلب الثالث
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  العالقة بني القضاء والقدر:  املسألة األوىل
  القضاء والقدر يف االصطالح الشرعي:  املسألة الثانية
  الفروق بني القضاء والقدر:  املسألة الثالثة

ْالقدر:  المء ث الثا ي   :  جرلة اإل مان بالقضا  
  األدلة من القرآن الكرمي:  أوالً 

  األدلة من السنة:  نياً ثا
  اإلمجاع:  ثالثاً 
  داللة الفطرة:  رابعاً 

  داللة احلس:  خامساً 
ْجقسام :  المء ث الثالث   :  مراَّ  القدر 

  :  مراتب القدر:  األول املطلب
  العلم:  املرتبة األوىل
  الكتابة:  املرتبة الثانية
  املشيئة:  املرتبة الثالثة

  اخللق:  بعةاملرتبة الرا
  مسألة خلق أفعال العباد -

  :  أقسام التقدير:  املطلب الثاين
  التقدير العام-1
  التقدير البشري-4
  التقدير العمري-2
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  التقدير السنوي-0
  التقدير اليومي-1

  اإلراداة الربانية:  املطلب الرابع
  إرادة كونية قدرية -1
  إرادة شرعية دينية-4
  ج ألمور شرعية وكونيةمناذ -

خالصة القول يف احلكمة والتعليل والضالل يف :  املطلب اخلامس
 :  القدر

 

  خالصة القول يف احلكمة والتعليل :  األول املطلب
  :  خالصة أقوال أهل الضالل يف القدر:  الثاين املطلب

  قول أهل اجلرب -1
   أفعاله عن خالقهقول أهل حرية اإلرادة، واستقالل اإلنسان يف -4
  قول وسط بني هؤالء وهؤالء  -2

  نشأة القول بالقدر يف اإلسالم:  املبحث السادس
  دراسة عامة للقصيدة التائية يف القدر:  الثاين الفصل

  :  مباحثوحتته ستة 
  :  تعريف بالقصيدة التائية:  األول املبحث

  اسم القصيدة وحبرها:  أوالً 
  ة القصيدة إىل شيخ اإلسالم ابن تيميةنسب:  ثانياً 
  سبب إنشاء القصيدة:  ثالثاً 
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  قصائد أخرى يف الرد على السؤال الوارد يف القدر

  قصيدة الشيخ عالء الدين الباجي
  ظاهرعبد القصيدة األديب ناصر الدين شافع بن 

  قصيدة الشيخ مشس الدين بن اللبان
  حممد الطوسيقصيدة الشيخ جنم الدين أمحد بن 
  قصيدة الشيخ عالء الدين القونوي

  قصيدة الشيخ ابن لب األندلسي
  :  اسم السائل وعدد أبيات السؤال واجلواب:  الثاين ملبحثا

  :  اسم السائل:  أوالً 
  أن السائل هو السكاكيين الشيعي:  القول األول
  يأن الناظم ألبيات السؤال هو ابن البقق:  القول الثاين

أن السائل هو بعض املعتزلة، وكتم امسه، وجعله على :  القول الثالث
 لسان بعض أهل الذمة، أو على لسان بعض اليهود

 

  أن السائل رجل يهودي:  القول الرابع
  القول الراجح

  عدد أبيات السؤال وعدد أبيات اجلواب:  ثانياً 
  شروح القصيدة التائية:  الثالث بحثامل
  جممل ما احتوت عليه القصيدة:  الرابع بحثامل
  وصف النسخ:  اخلامس بحثامل

  النسخ املخطوطة:  أوالً 
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  النسخ املطبوعة:  ثانياً 
  النسخ املعتمدة يف هذا الشرح:  ثالثاً 

ملحوظات وتنبيهات حول نسخيت جمموع الفتـاوى :  السادس بحثامل
 والدرة البهية

 

  صور املخطوطات
  حتقيق وشرح القصيدة التائية يف القدر:  القسم الثاين

  نص السؤال الذي أُورد على شيخ اإلسالم ابن تيمية -
  نص جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية على السؤال -
  :  شرح السؤال الذي أورد على شيخ اإلسالم ابن تيمية -
  :  شرح البيت األول قوله -

  لوه بأوضح حجةحتري د     أيا علماء الدين ذمي دينكم
و  (( حتـــــــــــــري)) و  (( الـــــــــــــدين)) و  (( علمـــــــــــــاء)) معـــــــــــــىن قولـــــــــــــه  -

 .(( احلجة)) و  (( الذمي)) 
 

  شرح البيت -
  :  شرح البيت الثاين قوله

  ومل يـَْرَضُه مين فما وجُه حيليت   إذا ما قضى ريب بكفري بزعمكم
ــــــزعمكم)) و  (( بكفــــــري)) و  (( قضــــــى)) :  معــــــىن قولــــــه - و  (( ب

 (( حيليت)) 
 

  شرح البيت -
  :  البيت الثالث قولهشرح  -
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  دخويل سبيل بينوا يل قضييت    دعاين وسدَّ الباب عين فهل إىل

  (( قضييت)) معىن قوله  -
  معىن البيت -
  :  البيت الرابع قولهشرح  -

  فما أنا راٍض بالذي فيه شقويت   ارض بالقضا:  قضى بضاليل مث قال
  (( شقويت)) معىن قوله  -
  معىن البيت -
  :  البيت اخلامس قولهشرح  -

  فريَب ال يرضى بشؤم بلييت   راضياً  - ياقوم –فإن كنت باملقضي 
  (( بشؤم)) معىن قوله  -
  معىن البيت -
  (5-6)األبيات شرح  -
  (( ُغلَّيت)) ، و  (( الرباهني)) ، و (( سيدي)) معىن قوله  -
  عىن األبياتم -
  اجلواب اجململ عن السؤال -
  شرح جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن السؤال الذي أورد عليه  -
  :  البيت األول قولهشرح  -

  خماصم رب العرب باري الربية      سؤالك يا هذا سؤال معاند
ــــــــه - و  (( العــــــــرش)) و  (( خماصــــــــم)) و  (( معانــــــــد)) :  معــــــــىن قول

 (( يةباري الرب )) 
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  معىن البيت -
  :  البيت الثاين قولهشرح  -

  قدمياً إبليس أصل البلية    فهذا سؤال خاصم املأل الُعلى
أصل )) و  (( إبليس)) و  (( الُعلى)) و  (( املأل)) :  معىن قوله

  (( البلية
 

  معىن البيت، وُشبه إبليس السبع الواردة يف التوراة واإلجنيل -
  بن تيمية على املناظرة اليت جرت بني إبليس واملالئكةتعليق ا -
  تعليق ابن القيم على املناظرة -
  تعليق الطويف على الشبه اإلبليسية -
  :  البيت الثالث قولهشرح  -

  على أم رأس هاوياً يف احلفرية   ومن يك خصماً للمهيمن يرجعن
  (( احلفرية)) و  (( هاوياً )) و  (( أم رأس)) :  معىن قوله -
  معىن البيت  -
  :  شرح البيت الرابع قوله-

  إىل النار طُرَّاً معشر القدرية   ويدعى خصوم اهلل يوم معادهم
   (( طُرَّاً )) :  معىن قوله -
  السعدي على البيت عبد الرمحنتعليق الشيخ  -
  توجيه آخر للبيت -
  :  البيت اخلامس قولهشرح  -

  به اهلل أو ما روا به للشريعة   أو سعوا ليخاصمواسواء نفوه 
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  (( ماروا)) :  معىن قوله -
  شرح الطويف للبيت -
  توجيه آخر للبيت -
  :  ذكر طوائف القدرية الثالث -

  :  القدرية املعتزلة:  الفرقة األوىل
  سبب تسميتهم بذلك، وقوهلم يف القدر

  األحاديث الواردة يف ذم القدرية
  منشأ ضالل القدرية

  استدالهلم على مذهبهم
  :  اجلربية أو اجملربة:  الفرقة الثانية

  قوهلم يف القدر
  أهم الفرق اليت محلت لواء اجلرب

  استدالهلم على مذهبهم
  القدرية اإلبليسية:  الفرقة الثالثة

  :  البيت السادس قولهشرح  -
  و اخلوض يف فعل اإلله بعلةه    وأصل ضالل اخللق من كل فرقة

  (( بعلة)) و  (( اخلوض)) و  (( ضالل)) ومعىن قوله  -
  شرح ابن القيم للبيت -
حديث عن بيان معىن األغراض، وعن مراد نفاة احلكمة هبذه  -

 اللفظة، والرد عليهم
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  األغراض يف اللغة -أ

  الغرض يف إصالح علماء الكالم -ب
  كالم هبذه اللفظةماذا يريد أهل ال -ج
  حجتهم يف ذلك -د
  الرد عليهم - هـ
  :  البيت السابع قولهشرح  -

  فصاروا على نوع من اجلاهلية     فإهنموا مل يفهموا حكمة له
  (( حكمة))  : معىن قوله -
  معىن البيت -
  :  األدلة على إثبات احلكمة هلل -

  حكيم -تعاىل- أن املسلمني جممعون على أن اهلل:  أوالً 
  ما يشهد به العقل من إحكام اهلل خللقه وبديع صنعه:  ثانياً 
أن النصوص الواردة يف القرآن الكرمي اليت تدل على ثبوت :  ثالثاً 

 قد تظاهرت وتكاثرت وتنوعت داللتها -احلكمة والتعليل 
 

امنت على عباده مبا خلق هلم، وأنعم  -عز وجل -أن اهلل :  رابعاً 
 هم بهعلي

 

على من أنكر أن يكون اخللق ُخلقوا  -عز وجل -إنكاره :  خامساً 
 حلكمته وغايته

 

على من زعم أنه يسوي بني  -عز وجل -إنكاره :  سادساً 
أن حكمته  -عز وجل-املختلفني، أو يفرق بني املتماثلني، وبيانه 
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 .وعدله بأبيان ذلك

  :  لبيت الثامن قولهاشرح  -
  مشيئة رب اخللق باري اخلليقة    أوجب ِفْعَله فإن مجيع الكون

وقول ابن فارس والكفوي والطويف يف  (( الكون)) :  معىن قوله -
 معىن الكون

 

  معىن البيت -
  :  البيت التاسع قولهشرح  -

  هلا من صفات واجبات قدمية     وذات إله اخللق واجبة مبا
  (( قدمية)) و  (( واجبة)) و  (( ذات)) :  معىن قوله -
  معىن البيت -
  :  شرح البيت العاشر قوله -

  لوازم ذات اهلل قاضي القضية     مشيئته مع علمه مث قدرة
  (( لوازم))  و (( القدرة))  و (( علمه))  : معىن قوله -

  معىن البيت -
  :  البيت احلادي عشر قولهشرح  -

  كمٌة فيه وأنواع رمحةهبا ح    وإبداعه ما شاء من ُمبدعاته
  (( إبداعه)) :  معىن قوله -
  معىن البيت -
ومها يدوران حول اجلمع بني القدر  (12 - 14) شرح البيتني -

 والشرع
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  (( آياته)) :  معىن قوله -
  معىن البيت -
  :  البيت الرابع عشر قولهشرح  -

  نتقاص بشركةله امللك من غري ا    هو امللك احملمود يف كل حالة
  (( بشركة)) معىن قوله  -
  معىن البيت -
  :  البيت اخلامس عشر قولهشرح  -

  يكون وما ال يكون حبيلة    فما شاء موالنا اإلله فإنه
  (( حيلة)) و  (( اإلله)) :  معىن قوله -
  معىن البيت  -
  أبيات للشافعي يف القدر -
  دوران حول احلكمة واملشيئةومها ي (17 - 16) شرح البيتني -
  (( حمض)) و  (( احلوادث)) :  معىن قوله -
  معىن البيتني -
  ومها يدوران حول احلكمة واملشيئة (11 - 15)شرح البيتني  -
  (( مدحة)) و  (( احلمد)) :  معىن قوله -
  معىن البيتني -
  :  ن قولهشرح البيت العشري -

  من احلكم العليا وكل عجيبة     إذا رأىأموراً حيار العقل فيها 
 ، تعريف  يف اللغة واالصطالح (( العقل)) :  معىن قوله -
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 .الفريوزبادي والطويف للعقل

  ...مسي العقل هبذا االسم ألنه 
  ...العاقل هو  -
  معىن البيت  -
  كلمة البن تيمية يف مسألة غايات أفعال اهلل، وهناية حكمته -
  بن القيم يف حكمة اهلل يف خلقه وأمرهكلمة ال -
  وهي حول القدر، واخللق، واحلكمة (42 - 41)األبيات شرح  -
  (( إبرام)) و  (( عزَّ )) :  معىن قوله -
  معىن األبيات  -
  كلمة البن القيم يف احلكمة اإلهلية -
وهــي تــدور حــول حتقيــق اإلميــان بــاهلل  (41 - 40)األبيــات شــرح  -

 ، ومتام احلكمة ، وشرعه ، وخلقه ه وأفعالهوأمسائ
 

حق )) و  (( حترير حق احلق)) و  (( غوره)) :  معىن قوله -
 (( اإلهلام)) و  (( عسر)) و  (( احلقيقة

 

  معىن األبيات -
  كلمة البن القيم يف كمال الرب وجالله وحكمته وعدله -
شـــيئة اهلل ومهـــا حـــول االعـــرتاض علـــى م (21 - 24) شـــرح البيتـــني -

 وضالل القول هبا
 

  (( شرعة)) و  (( األزلية)) :  معىن قوله -
  معىن البيتني -
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 -  عز وجل -كلمة البن قتيبة يف عدل اهلل  -
  إشارة إىل مسألة اهلداية واإلضالل -
  :   قولهشرح البيت الثاين والثالثني -

  بإرادةله نوع عقٍل أنه     ويف الكون ختصيص كثري يدلُّ من
  شرح البيت  -
  :   قولهشرح البيت الثالث والثالثني -

  أو القول بالتجويز رميُة حرية    وإصداره عن واحد بعد واحد
إصداره عن واحد بعد )) و  (( القول بالتجويز)) :  معىن قوله -

 (( واحد
 

  شرح البيت ويتضمن كالماً للشهرستاين، وابن تيمية، والطويف -
  حول األسباب وتعلقها مبسبباهتا (21 - 20 )البيتني شرح -
  (( السبب)) و  (( املسبب)) :  معىن قوله -
  شرح البيتني، ويتضمن كالماً للطويف والسعدي وابن القيم -
وهــي تــدور حــول األســئلة االعرتاضــية  (25 - 26)شــرح األبيــات  -

 وأهنا من أسباب ضالل اجملوس
 

  حديثاً عن خلق البشر شرح األبيات وتتضمن -
لبيك وسعديك، واخلري كله يف )) :  تعليق البن القيم على حديث -

 (( يديك، والشر ليس إليك
 

  كلمة البن تيمية حول العدل واحلكمة -
  كيف يريد اهلل أمراً ويف الوقت نفسه ال يرضاه وال حيبه؟:  مسألة -
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  وكيف جُيمع بني إرادته له وبغضه وكراهيته؟

  خلق إبليس واحلكمة من ذلك -
حول ضـالل الفالسـفة يف تعليـل أفعـال  (04 - 21 ) نيالبيتشرح  -
 اهلل

 

  (( فضلوا بضلة)) و  (( الفلسفة)) و  (( مالحيد)) :  معىن قوله -
نبذة عن الفلسفة وتعريفها، وتطورها، ودخوهلا ديار اإلسالم،  -

 . - هامش -  وموضوعاهتا
 

  ويتضمن قول الفالسفة يف القدر عموماً شرح البيتني  -
  السعدي للبيتني عبد الرمحنشرح الشيخ  -
حــــول خــــوض األمــــم يف تعليــــل أفعــــال  (04 - 01) نيالبيتــــشــــرح  -

 الرب
 

وبيان  (( أمة)) و  (( الشر)) و  (( مبادي)) :  معىن قوله -
 استعماالت كلمة أمة

 

و  (( نبوية)) و  (( ميمونة)) و  (( ملة)) :  ومعىن قوله -
 (( الفرتة)) و  (( دروس)) 

 

  شرح البيتني -
  :   قولهنيالبيت الثالث واألربعشرح  -

  لدى كل فطرةمن العذر مردود    ا قد سألتهويكفيك نقضاً أن م
  (( الفطرة)) و  (( العذر)) و  (( نقضاً )) :  معىن قوله -
   شرح البيت -
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  :   قولهنيالبيت الرابع واألربعشرح  -

  عليك وترميهم بكل مذمةِ      فأنت تعيب الطاعنني مجيعهم
  (( مذمة)) و  (( الطاعنني)) و  (( تعيب)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت اخلامس واألربعشرح  -

  وتبغض من ناواك من كل فرقة    وتنحل من واالك صفو مودة
  (( ناواك)) و  (( واالك)) و  (( تنحل)) :  معىن قوله -
  شرح البيت  -
  :   قولهنيالبيت السادس واألربعشرح  -

  بأرجح حجة -يا هذا  -كحالك     وحاهلم يف كل قول وفعلة
  شرح البيت -
وتتضــمن إلزامــات أخــرى وردوداً علــى  (60 - 07)األبيــات شــرح  -

 السائل
 

 (( حمجة)) و (( غويّ )) و  (( اللوم)) و  (( هبك)) :  معىن قوله -
 (( وِعْرضاً )) و (( فاقة)) و (( حرمة)) و (( مال)) و (( ظاملاً )) و 
 (( إفكاً )) و (( الزور)) و (( هنج)) و  (( غيةً )) و (( مصوناً )) و
 (( جاءٍ )) و (( رشوة)) و (( عامداً )) و (( زنية)) و (( فرية)) و
 (( أصحاب األيكة)) و (( منرود)) و  (( عاد)) و (( طاغٍ )) و
و  (( لفظة)) و (( فكل اخللق)) و  (( إال)) و (( خاصم ملوسى)) و

 (( َقدمية)) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 

 القصيدة التائية في القدر 593
  شرح الشيخ السعدي لألبيات -
وهـــي إلزامـــات أخـــرى تـــرد االحتجـــاج  (61 - 61)األبيـــات شـــرح  -

 بالقدر على املعائب
 

  (( النذل)) و  (( املقيسة)) و  (( ردى)) :  معىن قوله -
  شرح األبيات -
مخسة عشر دلياًل من الشرع والعقل والواقع على بطالن االحتجاج  -

 بالقدر على فعل املعاصي أو ترك الطاعات
 

  الصورة اجلائزة لالحتجاج بالقدر مع مثال لذلك -
حــــــــول احلكمــــــــة مــــــــن خلـــــــــق اآلالم  (71 - 74) نيالبيتــــــــشــــــــرح  -

 واملصائب
 

 (( املقضي)) و  (( من األمل))  و (( صيب وجمنون)) :  معىن قوله -
 (( من غري حيلة)) و 

 

  شرح البيتني -
  كالم البن القيم حول احلكمة من خلق اآلالم واملشاق -
  ست عشرة حكمة خللق املصائب واآلالم -
وهـي تـدور حـول الـرد علـى االحتجـاج  (71 - 74)شرح األبيات  -

 بالقدر بإيرادات أخرى
 

  ومها يدوران حول إلزامات أخرى  (77 - 76)شرح البيتني  -
  (( بال مثنوية)) :  معىن قوله -
  كلمة البن اجلوزي حول العقوبات اإلهلية  -
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  :   قولهنيالبيت الثامن والسبعشرح  -

  لتقدير عقىب الذنب إال بتوبة   وتقدير ربِّ اخللق للذنب موجب
  (( للذنب)) :  قوله -
  شرح البيت -
  ع إنفاذ الوعيد العشرةموان -
  :  مسألتان يف التوبة -

  :  املسألة األوىل تعريف التوبة
  تعريف التوبة يف اللغة:  أوالً 
  ذكر تسعة تعريفات للتوبة:  تعريف التوبة يف الشرع:  ثانياً 

  :  ال بد أن جيتمع يف التوبة أمور وهي -
   : املسألة الثانية من فضائل التوبة وأسرارها

  كلمة البن كثري وابن تيمية يف هذا املعىن:  التوبة سبب الفالح -1
  بالتوبة تكفر السيئات -4
 املعىن  بالتوبة تـَُبدَّل السيئات حسنات كالم البن القيم حول هذا -2

 ، وحول صفة التبديل 
 

  التوبة سبب للمتاع احلسن -0
األموال اإلمــــداد بــــألمطــــار، وزيــــادة القــــوة، و التوبــــة ســــبب لنــــزول ا -1

 والبنني
 

  :   قولهنيالبيت التاسع والسبعشرح  -
  عواقب أفعال العباد اخلبيثة   وما كان من جنس املتاب لرفعه
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 (( عواقب)) و  (( املتاب)) و  (( جنس)) :  معىن قوله -
 (( أفعال العباد اخلبيثة)) و

 

  شرح البيت  -
  :   قولهنيالبيت الثمانشرح  -

  جتاب من اجلاين ورب شفاعة     به متحى الذنوب ودعوةكخري
  (( متحى)) و  (( كخري)) :  معىن قوله -
  :  شرح البيت وهو يتناول ثالثة من موانع إنفاذ الوعيد وهي -
  .احلسنات املاحية أو األعمال الصاحلة املكفرة -1
  ذكر األدلة على ذلك -
  عكالم البن تيمية حول هذا املان -
هل احلسنات واألعمال الصاحلة تكفر الصغائر أو :  مسألة -

- هامش  - الكبائر؟
 

 .مسألة مهمة يف تكفري األعمال الصاحلة للسيئات ومنها الكبائر -
- هامش  -

 

  الدعاء وسؤال اهلل املغفرة -4
، وكونه مانعًا من موانع إنفاذ  كالم البن تيمية عن االستغفار -

 الوعيد
 

  دلة على هذا املانعاأل -
  كالم البن رجب حول هذا املانع -
 -  هامش - لتوبة واالستغفارفروق بني ا -
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   تعريفها:  الشفاعة -2
  أقسام الناس يف الشفاعة -
  شروط الشفاعة -
  أنواع الشفاعة -
  :   قولهنيالبيت احلادي والثمانشرح  -

  هذي طبيعيت:  كقول الذئب  عليَّ   إين ُمَقدَّرٌ :  وقول حليف الشر
  (( هذي طبيعيت)) و  (( حليف الشر)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت الثاين والثمانشرح  -

  كتقديره األشياء طُرَّاً بعلة   وتقديره للفعل جيلب نقمةً 
  (( نقمة)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت الثالث والثمانشرح  -

  كذا طبعه أم هل يقال لعثرة      فهل ينفعن عذر امللوم بأنه
  (( يقال لعثرة)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت الرابع والثمانشرح  -

  طبيعته فعل الشرور الشنيعة    أم الذم والتعذيب أوكد للذي
  (( الشنيعة)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
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  مسألة احلكمة من خلق املعاصي وتقديرها  -

  كالم البن القيم حول هذه املسألة
  حكمة من خلق املعاصي وتقديرها 41

  :   قولهنيالبيت اخلامس والثمانشرح  -
  ينجيك من نار اإلله العظيمة   فإن كنت ترجو أن جتاب مبا عسى

  (( ر اإللهنا)) و  (( ينجيك)) و  (( ترجو)) معىن قوله  -
  :   قولهنيالبيت السادس والثمانشرح  -
  مريداً ألن يهديك حنو احلقيقة  دونك ربَّ اخللق فاقصده ضارعاً ف

و  (( يهديك)) و  (( ضارعاً )) و  (( فدونك)) :  معىن قوله -
 (( حنو احلقيقة)) 

 

  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت السابع والثمانشرح  -

   وال تعرضن عن فكرة مستقيمة   النفس للحق وامسعن وذلِّل قياد
  (( وذّلل قياد)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  :  شرح البيت الثامن والثمانني قوله -

  وال تعص من يدعو ألقوم شرعة    وما بان من حق فال ترتكنه
  :   قولهنيالبيت التاسع والثمانشرح  -

  وُعْج عن سبيل األمة الغضبية    بعنَّهودع دين ذي العادات ال تت
   (( األمة الغضبية)) و  (( ُعج)) :  معىن قوله -
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  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت التسعشرح  -

  وزِْن ما عليه الناس باملعدلية    ومن ضل عن حق فال تقفونه
و  (( فال تقفونه)) و  (( من ضل عن حق)) :  معىن قوله -

 (( ةباملعدلي)) 
 

  شرح البيت -
  وهي تبني أن السعادة باتباع الرسل (12 - 11)األبيات شرح  -
و  (( تبشري)) و  (( من اهلدى)) و  (( طالعات)) :  معىن قوله -

 (( السجية)) و  (( الرُّسل)) و  (( احلنفية)) 
 

  شرح األبيات -
  :   قولهنيالبيت الرابع والتسعشرح  -
  حوى كل خرٍي يف عموم الرسالة  اشر اخلاُت الذيقد جاء هذا احلو 
  (( احلاشر اخلاُت)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  كلمة البن تيمية يف خريية هذه األمة -
    كلمة البن تيمية يف هداية هذه األمة بربكة حممد -
  كلمة البن القيم يف فضل هذه األمة -
  :  له قو نيالبيت اخلامس والتسعشرح  -

  غدا عنه يف األخرى بأقبح خيبة    وأخرب عن رب العباد بأنَّ من
  (( خيبة)) :  معىن قوله -
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  شرح البيت  -
  :   قولهنيالبيت السادس والتسعشرح  -

  وأما هداه فهو فعل الربوبة    فهذي دالالت العباد احلائر
  (( الربوبة)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
  :   قولهنيالبيت السابع والتسع شرح -

  غدا عنه بل جيري بال وجه حجة   وفقد اهلدى عند الورى ال يفيد من
  :   قولهنيالبيت الثامن والتسعشرح  -

  تزيد عذاباً كاحتجاج مريضة     وحجة حمتج بتقدير ربه
  (( تزيد عذاباً )) و  (( حجة حمتج)) :  معىن قوله -
  (( كاحتجاج مريضة)) :  لقول املؤلفاستشكال الطويف  -
  املراد هبذه العبارة أحد معنيني -
  شرح السعدي هلذا البيت -
وهـــــي تـــــدور حـــــول مســـــألة الرضـــــا  (147 - 11)األبيـــــات شـــــرح  -

 بالقضاء، وتفصيل القول فيها
 

 (( الذُّل)) و (( فقر)) و  (( سقم)) و  (( ةاملصيب)) :  معىن قوله -
 (( الذنوب الكبرية)) و  (( نص)) و (( األفاعيل)) و (( الُغربة)) و

 

  تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر -
  (( خلة)) :  معىن قوله -
  شرح الشيخ السعدي لألبيات -
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  :  البيت الثامن بعد املائة قولهشرح  -

  ملا أمر املوىل وإن مبشيئتةٍ    ومعصية العبد املكلف تركه
  (( لعبدا)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
اآلخــرة  وفيهمــا تقريــر أن العبــاد يف (114 - 141 ) نيالبيتــشــرح  -

 فريق يف اجلنة وفريق يف السعري:  فريقان
 

  شرح البيتني -
  كلمة للصابوين والطويف -
  :  ر بعد املائة قولهشالبيت احلادي عشرح  -

  علم مث أيٍد ورمحةفروق ب   العليا اقتضت ما اقتضت من الـ وحكمُته
  (( أيد)) :  معىن قوله -
  شرح البيت -
وهــــــي تـــــدور حـــــول احلكمــــــة يف  (116 - 114)األبيـــــات شـــــرح  -

  التعذيب، والتنعيم، والشقاوة، والسعادة
 

و  (( السعادة)) و  (( خشية)) و  (( بعزة)) :  معىن قوله -
 (( صنعة)) و  (( أثرت)) 

 

  شرح األبيات -
  بن تيمية يف تقرير معىن األبياتكلمة ال -
وهــي تــدور حــول معــىن أن العبــد ال  (115 - 117)البيتــان شـرح  -

 خيرج عما قدره اهلل له
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  (( شاءٍ )) و  (( عدمي)) و  (( سوءة)) :  معىن قوله -
  شرح البيت  -
  كلمة البن تيمية حول معىن البيت -
  أو خمري؟هل اإلنسان مسري :  اإلجابة عن التساهل -
  :  شرح البيت التاسع عشر بعد املائة قوله -

  هبا صار خمتار اهلدى والضاللة   ومن أعجب األشياء خلُق مشيئتةٍ 
  :  قوله بعد املائة شرح البيت العشرين -

  هل أختار ترك املشيئة:  كقولك     هل أختار تركاً حلكمه:  فقولك
  :  ائة قولهشرح البيت احلادي والعشرين بعد امل -

  ولو نلت هذا الرتك فُزت تبوبة    وأختار ال أختار فعل ضاللة
  :  ن بعد املائة قولهيالبيت الثاين والعشر شرح  -

  على ما يشاء اهلل من ذي املشيئة     وذا ممكن لكنه متوقف
  (( من ذي املشيئة)) :  معىن قوله -
   شرح البيت -
  :  ن بعد املائة قولهير البيت الثالث والعششرح  -

  معان قد احنلت بفهم غريزةِ    فدونك فافهم ما به قد أجبت من
  (( غريزة)) :  وقوله (( احنلت)) :  وقوله (( فافهم)) :  معىن قوله -
   شرح البيت -
  :  شرح البيت الرابع والعشرين بعد املائة قوله -

  خللق أكمل مدحةوهلل رب ا   أشارت إىل أصل يشري إىل اهلدى
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 القصيدة التائية في القدر 611
  :  شرح البيت اخلامس والعشرين بعد املائة قوله -

  على املصطفى املختار خري الربية   وصلى إله اخللق جل جالله
  معىن الصالة والسالم على النيب  -

  اخلامتة
  الفهارس العامة

  فهرس اآليات القرآنية -1
  فهرس األحاديث واآلثار  -4
  األشعارفهرس قوايف  -2
  فهرس األعالم املرتجم هلم -0
  فهرس املذاهب والطوائف والفرق -1
  فهرس املصطلحات العلمية -6
  فهرس الكلمات الغريبة -7
  فهرس األماكن والبلدان -5
  فهرس املصادر واملراجع -1

  فهرس املوضوعات -14
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