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مة ـدّ  مقَ

 وإىل الناس أمجعني وإىل الشباب املثقفني إىل العلامء املحرتمني

 أما بعد:

فإن هذه الرسالة النفيسة تبحث عن مسألة عويصة قد اضطرب الناس يف حقيقتها واألجوبة 

العلم الصحيح املستند إىل  عليها، وهي مسألة القدر وما وقع فيها من اضطراب البرش، وأن

النصوص النقلية والعقلية هو أعظم نافع وأقو رادع ملا يعرض لإلنسان يف حياته من فتن 

الشبهات والتشكيكات التي يثريها أهل اجلدل من املالحدة والقدرية، مما يزيغ األذهان ويوقع يف 

سلم عن معتقده الصحيح، ثم االفتتان، وخاصة العوام وضعفة العقول واألفهام، بل قد تزيغ امل

 تقوده إىل اإلحلاد والتعطيل والزيغ عن سواء السبيل.

فمتى مل يرسخ يف قلب اإلنسان معرفة احلق بدليله، ويميز بني صحيحه وعليله، مما يتعلق 

بعقائد الدين وما يدعمها من احلجج والرباهني، فإنه سيصاب باالرتباك واخلجل وعقدة الوجوم 

ا جلهلهم قد استحوذ عليه باطلهم لعدم والوجل عند أول  مالقاة ألهل اجلدل، فيبقى رصيعً

وجود ما يصول به وجيول من علم اليقني والبصرية يف الدين، إذ العلم الصحيح سالح الدنيا 

 والدين وصالح املخلوقني به تستنري البصرية وتقو احلجة.

بعض علامء املسلمني، كون  وإن مما ندركه عىل بعض الشباب املثقفني املتخرجني، وعىل

أحدهم متى ظفر برسالة هامة تكشف له اإلشكاالت وتزيل عن قلبه الشكوك والشبهات، وهي 

صغرية احلجم غزيرة العلم بحيث يستطيع دراستها يف جملس واحد بدون مشقة وال عناء، فيكون 

ثاين منها ثم يصفق حظه منها هو النظر منه إىل عنواهنا وعسى أن ينشط لدراسة الوجه األول وال
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بعضها عىل بعض ثم يضعها يف سلة املهمالت، وذاك آخر العهد هبا، فيعود جهد  !*"بأجنحتها

ا وعلمه عياالً، أشبه من يزف امرأة حسناء إىل عنني أو كاملطر الوابل يف األرض  صاحبها ضياعً

 لكونه ال قيمة للعلم عنده. ،!+"السبخة

ــي ــايل بقيمت ــي أغ ــي دعن ــا الئم  في

 

ــاس مــا حيســنونهفقي ــة كــل الن  م
  

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

 الشيخ

 عبد اهللا بن زيد آل حممود

 رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية

 

 .بجناحيه يصفق طائر كأنه يطوهيا، أي )١(

 .قليالً  إالَّ  تنبت وال ة،املاحل األرض هي  )٢(

                                                            



 
 

 ]فيه الشك بوقوع الدين عن الناس لصد بالقدر املالحدة جدال[

  الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ � اهللاِ 

، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، وأشهد احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره

ا رسول اهللا.  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدً

فإن القضاء والقدر قد ضل فيه خلق من البرش، حيث محلوه عىل غري املعنى املراد : أما بعد

ا ْ ِشَيعٗ ﴿ منه، فتفرقوا فيه شيعً ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا قُوا ِيَن َفرَّ يِۡهۡم فَرُِحوَن ِمَن ٱ�َّ ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ  ﴾٣٢ا
  .]٣٢[الروم: 
ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ

ُ
نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب  ۧ َ�َن ٱ�َّاُس أ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

ْ �ِيهِ� َوَما  وتُوهُ ِمۢن َ�ۡعِد َما بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفوا
ُ
ِيَن أ ٱۡخَتَلَف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ

ْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِ  ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ ُ َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى ٱ�َّ إِۡذنِهِۦۗ َوٱ�َّ
ۡسَتقِيٍ�  أهل  -وقد صار من سيام املالحدة . ]٢١٣البقرة: [ ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

شدة اللحاح يف السؤال عن القضاء والقدر، ال ألجل االستفادة واالستفسار عن احلق  -اجلدل

وإنام هو ألجل التضليل به والتشكيك فيه، فعندما تلقى أحدهم فإنه يبادرك بالسؤال عن القدر 

ا من العذ -لظنهم-لكوهنم وجدوا فيه  ر هلم يف إسقاط الواجبات وارتكاب املنكرات نوعً

ورشب املسكرات. حتى إذا أمرت أحدهم باخلري أو هنيته عن الرش قال: هذا أمر كتبه اهللا عيل. 

يريدون أن يلقوا جريمتهم عىل كاهل القضاء والقدر، العتقادهم أن القضاء والقدر بمثابة الغل 

ة فام أذنب يف أعناقهم والقيد يف أرجلهم، وحجتهم به داح ربِ ضة عند رهبم؛ ألهنم عىل طريقة املُجْ

َما �َُساقُوَن إَِ� ٱلَۡمۡوِت ﴿ القضاء والقدر ولكنهم املذنبون َّ�
َ
َ َك� يَُ�ِٰدلُونََك ِ� ٱۡ�َّقِ َ�ۡعَد َما تَبَ�َّ
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 .]٦األنفال: [ ﴾٦وَُهۡم يَنُظُروَن 
يف يكتب الرب علينا الشقاء وقد يتجار هبم اهلو والتوسع يف فنون الفجور فيقولون: ك

 ثم يعذبنا بالنار؟!

مع من بعض املالحدة قوله: كيف خيلق اهللا إبليس ويسلطه عىل الناس ثم يعذب من  وسُ

ا. وهؤالء  ا كبريً أطاعه بالنار، والذنب ذنب الذي خلق إبليس؟!! تعاىل اهللا عن قوهلم علوًّ

جربة يرون أهنم جمبورون عىل فعل اجلرائم يسميهم العلامء جموس هذه األمة؛ ألهنم عىل طريقة امل

 بطريق القضاء والقدر.

: قد حيسب كثري من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار اهللا العبد وقهره عىل قال اخلطايب

فعل ما قدره وقضاه، وليس األمر كام يتومهون وإنام معناه اإلخبار بسبق علم اهللا بام يكون من 

ختيار منه. واهللا سبحانه قد أعذر وأنذر لئال يكون للناس عىل اهللا إكساب العبد وصدورها عن ا

حجة بعد الرسل فأنزل القرآن فيه هد للناس وبينات من اهلد والفرقان، يفرق اهللا فيه بني 

طريق أهل الكفر واإليامن واهلد والضالل، وأرسل رسله مبرشين ومنذرين لئال يكون للناس 

َ ﴿ ول اهللا تعاىل:عىل اهللا حجة بعد الرسل. يق ْ ٱ�َّ ِن ٱۡ�ُبُدوا
َ
ٖة رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
نۡ  ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ َ�ٰلَةُ  َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�َّ ۡت َعلَۡيهِ ٱلضَّ وأنزل  .]٣٦النحل: [ ﴾َحقَّ

بََوۡ�ُ�م ّمَِن َ�َٰبِ�ٓ ءَ ﴿ اهللا عىل سبيل اإلعذار واإلنذار:
َ
ۡخَرَج �

َ
ۡيَ�ُٰن َكَمآ أ اَدَم َ� َ�ۡفتِنَنَُّ�ُم ٱلشَّ

 . ]٢٧األعراف: [ ﴾ٱۡ�َنَّةِ 

 والعقل والبرص السمع له وخلق اإلنسان خلق وتعاىل سبحانه اهللا[

 ]يرضه عام والتباعد ينفعه ما فعل من بذلك ليتمكن
لسمع والبرص والعقل ليتمكن بذلك واهللا سبحانه خلق اإلنسان وعلمه البيان، وخلق له ا

ۡن َعِمَل ﴿ من فعـل ما ينفعه والتباعد عام يرضه يف أمر دنياه وآخـرته، إذ هو خمتار فـي عمله مَّ
ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  ۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ َسآَء َ�َعلَۡيَها

َ
ثم إن اهللا  .]٤٦فصلت: [ ﴾٤٦َ�ٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ



 ٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

يَّاٖ� َوَ�َن ﴿ سان وخلق الشيطانسبحانه خلق اإلن
َ
�َض ِ� ِستَِّة �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َخلََق ٱلسَّ وَُهَو ٱ�َّ

ۡبُعوثُوَن ِمۢن َ�ۡعِد ٱلَۡموۡ  ۗ َولَ�ِن قُۡلَت إِنَُّ�م مَّ ۡحَسُن َ�َمٗ�
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
ِت َعۡرُشُهۥ َ�َ ٱلَۡمآءِ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

 ْ ِيَن َ�َفُرٓوا بِٞ�  َ�َُقولَنَّ ٱ�َّ ٓ إِ�َّ ِسۡحٞر مُّ كام خلق اجلنة جزاء وكرامة ملن  .]٧هود: [ ﴾٧إِۡن َ�َٰذا

ا ملن أطاع الشيطان. والناس بني مؤمن تقي وفاجر شقي ا وعذابً  أطاعه واتقاه، وخلق النار عقابً

ا َكُفوًرا ﴿ ا َشاكِٗر� �مَّ بِيَل إِمَّ  .]٣اإلنسان: [ ﴾٣إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ٱلسَّ
ۡيَ�َٰنۖ إِنَُّهۥ لَُ�ۡم َعُدّوٞ ﴿ :اهللا تعاىل وأنزل ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ٱلشَّ

َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
�۞

بِٞ�  ۡسَتقِيٞم  ٦٠مُّ � َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ ِن ٱۡ�ُبُدوِ�
َ
فَلَۡم تَُ�ونُواْ  ٦١َوأ

َ
َضلَّ ِمنُ�ۡم ِجبِّ�ٗ َكثًِ��ۖ أ

َ
َولََقۡد أ

ٱۡ�َۡوَم  ٦٤ٱۡصلَوَۡها ٱۡ�َۡوَم بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُروَن  ٦٣َ�ِٰذهِۦ َجَهنَُّم ٱلَِّ� ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  ٦٢ َ�ۡعقِلُونَ 
رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن 

َ
يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنآ �

َ
ٰٓ أ  .]٦٥-٦٠يس: [ ﴾٦٥َ�ۡتُِم َ�َ

ه أن اعتناقهم للكفر ودخوهلم النار حصل عليهم بسبب كسبهم واختيارهم فأخرب اهللا سبحان

ألنفسهم، حيث اختاروا الكفر عىل اإليامن، واستحبوا العمى عىل اهلد، كام قيل: ال إدانة إال 

 بعد التحقيق.
بَۡ�َ فَلِنَ ﴿: وقد حقق سبحانه ذلك بقوله

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � ۡفِسهۦِۖ قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

نَا۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ 
َ
ّ�ُِ�ۡمۖ ﴿ .]١٠٤[األنعام:  ﴾١٠٤َوَمۡن َعِ�َ َ�َعَلۡيَهاۚ َوَمآ � َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ

۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ  نَا
َ
� ٓ ۚ َوَما بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

َ
إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ﴿وقال:  ﴾١٠٤َ�َمۡن �

ا َكُفوًرا ٱلسَّ  ا َشاكِٗر� �مَّ  . فعىل اهللا قصد السبيل وعىل العبد العمل.]٣[اإلنسان:  ﴾٣بِيَل إِمَّ
ا ُقِ�َ ﴿ وحتى إن إبليس يتربأ يوم القيامة من الذين اتبعوه وأرشكوا به ۡيَ�ُٰن لَمَّ َوقَاَل ٱلشَّ

ۡمرُ 
َ
َ ﴿ -أي دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار- ﴾ٱۡ� أي - ﴾ وََعَدُ�ۡم وَۡعَد ٱۡ�َقِّ إِنَّ ٱ�َّ

ن ﴿ -وعدكم وصدقكم
َ
ٓ أ ۡخلَۡفُتُ�ۡمۖ َوَما َ�َن ِ�َ َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ

َ
َووََعدتُُّ�ۡم فَأ

 ٓ ا نُفَسُ�م� مَّ
َ
ْ أ نُتم َدَعۡوتُُ�ۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم ِ�� فََ� تَلُوُموِ� َولُوُمٓوا

َ
۠ بُِمۡ�ِِخُ�ۡم َوَمآ أ نَا

َ
بُِمۡ�ِِ�َّ  �

ِ�ٞم 
َ
ٰلِِمَ� لَُهۡم َعَذاٌب أ ۡ�ُتُموِن ِمن َ�ۡبُلۗ إِنَّ ٱل�َّ َ�ۡ

َ
  .]٢٢إبراهيم: [ ﴾٢٢إِّ�ِ َ�َفۡرُت بَِمآ أ

أفصح إبليس عن نفسه بأنه الخيرج إىل الناس بمدافع وبنادق حيدوهم هبا بطريق اجلرب إىل 
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 صدر فقط فال حجة هلم يف االعتذار به.طاعته، وإنام غاية كيده وعمله هو الوسوسة يف ال

ٰلِِمَ� نَاًرا﴿ ۡ�َتۡدنَا لِل�َّ
َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء َفۡلَيۡ�ُفۡر  َوقُِل ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

 ۚ ادُِ�َها َحاَط بِِهۡم ُ�َ
َ
 .]٢٩الكهف: [ ﴾أ

* * * 

 حقيقـة القـدر

ا للجدل بني املتقدمني واملتأخرين حتى افرتقوا فيه إن الكالم يف القضاء والقدر قد  صار مثارً

يِۡهۡم فَرُِحوَن ﴿ عىل مذاهب شتى قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ِيَن فَرَّ الروم: [ ﴾٣٢ِمَن ٱ�َّ

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ .]٣٢ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َن ُمبَ  ۧ َ�َن ٱ�َّاُس أ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ِ�ّ

وتُوهُ ِمۢن َ�ۡعِد 
ُ
ِيَن أ ْ �ِيهِ� َوَما ٱۡخَتَلَف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ َما بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡخَتلَُفوا

ِيَن  ُ ٱ�َّ ُ َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ َ�َهَدى ٱ�َّ ْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِإِۡذنِهِۦۗ َوٱ�َّ َءاَمُنوا
ۡسَتقِيٍ�   .]٢١٣البقرة: [ ﴾٢١٣َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ

ونحن وإن قلنا: إن القدر يرجع إىل تقدير اهللا لألشياء بنظام وإتقان وإنـه يرجـع إىل قـدرة اهللا 

ل ملا يريد. أو إنه يرجع إىل سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعهـا، وإنـه وإنه عىل كل يشء قدير وفعا

 يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون... فكل هذه من الصفات الداخلة يف قدر اهللا تعاىل.

 والقدر هو من عامل الغيب الذي ينبغي لإلنسان أن ال يشغل ذهنه بالتفكري يف كنهه.

لقضاء والقدر لكونه مـن عـامل الغيـب ومـن األمـور وكان الصحابة ال خيوضون يف موضوع ا

 اخلفية عن العيان، كام قال الشاعر زهري:

 لو كنت أعجب من يشء ألعجبني
 

 سعيُ الفتى وهو خمبـوء لـه القـدر 
 

وحسب الشخص أن يؤمن بكل ما أخرب اهللا به من صنع خلقه وسبق علمه بكل يشء، وأنه 

ئل اإلمام أمحد عن القدر أجاب قائالً: القدر قدرة عىل كل يشء قدير وفعال ملا يريد. وملا  سُ

 الرمحن. وقد أخذها العالمة ابن القيم فقال:



 ٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

فحقيقــة القــدر الــذي حــار الــور 
 

 يف شــــأنه هــــو قــــدرة الــــرمحنِ  
 

 واستحسـن ابــن عقيـل ذا مــن أمحــد
 

 ملـــا حكـــاه عـــن الـــرىض الربـــاين 
 

ــة ــام شــفى القلــوب بلفظ ــال اإلم  ق
 

ـــي ذات ب  ـــار وه ـــانِ ذات اختص  ي
 

* * * 

ة الرمحن درَ ر هوَ قُ  القدَ

وهو أن تعلم وتؤمن بأن اهللا عىل كل يشء قدير، يعلم ما كان وما سيكون كيف يكون. وملا 

ئل اإلمام أمحد عن القدر أجاب قائالً: القدر هو قدرة الرمحن. قال ابن عقيل: إن اإلمام أمحد  سُ

 .شفى القلوب بلفظة خمترصة وهي ذات بيان وشمول معان

فتح القدر يدل عىل القدرة وعىل املقدور. ويف  :غريب القرآنقال الراغب األصبهاين يف 

عن أيب املظفر السمعاين قال: إن معرفة القضاء والقدر تتوقف عىل الكتاب والسنة دون  الباري

حمض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه عليهام ضل وتاه يف بحار احلرية ومل يبلغ شفاء 

 . انتهى..عليلال

وصدق أبو املظفر، فإن دالئل القضاء والقدر جيب أن تؤخذ من الكتاب والسنة، إذ مها 

الدليل الكايف والدواء الشايف، مع قطع النظر عن كالم بعض املفرسين يف معنى القضاء والقدر، 

 إذ هو كالم برش ينقل بعضهم عن بعض القول به فيشتهر وينترش وربام كان غري صحيح.

ن القدر يدل بمنطوقه ومفهومه عىل قدرة الرب سبحانه، وعىل تقديره لألشياء بنظام إ

وإتقان وإحكام. وكل من تتبع نصوص القرآن جيدها تدور عىل هذا البيان. فالقضاء يف سائر 

 استعامالته هو بمعنى الفراغ من اليشء.

ا بمقادير متقنة مضبوطة : أن اهللا سبحانه قد أوجد هذا العامل مقدفالقضاء والقدر معنامها رً

ا ال يعقبه تعديل وال تبديل  حمكومة بسنن ال تقبل التغيري وال التبديل، وأنه قد فرغ من ذلك فراغً
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ِٓي ﴿ وال زيادة وال نقص، ِ ٱ�َّ َحاِب� ُصۡنَع ٱ�َّ َباَل َ�َۡسُبَها َجاِمَدٗة َوِ�َ َ�ُمرُّ َمرَّ ٱلسَّ َوتََرى ٱۡ�ِ
 � ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ

َ
  .]٨٨النمل: [ ﴾٨٨إِنَُّهۥ َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡفَعلُوَن  �

َرهُۥ َ�ۡقِديٗر� ﴿ :يقول اهللا تعاىل ءٖ َ�َقدَّ أي جعله مقادير  .]٢الفرقان: [ ﴾٢وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ

رَۡحاُم َوَما ﴿ منظمة متقنة حمكمة. كقوله:
َ
نَ�ٰ َوَما تَِغيُض ٱۡ�

ُ
ُ َ�ۡعلَُم َما َ�ِۡمُل ُ�ُّ أ ۚ َوُ�ُّ ٱ�َّ تَۡزَداُد

ٍء ِعنَدُهۥ بِِمۡقَداٍر    .]٨الرعد: [ ﴾٨َ�ۡ
ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ :ومنه قوله أي بتقدير ونظام متقن، كل يشء  .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

إنا خلقنا كل يشء  :بحسبه فلم خيلق شيئًا بطريق الصدفة وال الطبيعة. قال ابن جرير يف التفسري

ر قدرناه وقضيناه. وبعض املفرسين يغلطون يف تفسري هذه اآلية حيث حيملون تفسريها بمقدا

عىل القضاء والقدر، ثم يتوسعون يف سياق اآلثار الواردة يف القضاء والقدر، كأن اآلية سيقت 

 لذلك وهو خطأ، فإنه ال تعلق لآلية بالقضاء والقدر الذي يعنونه، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل:

﴿ 
َ
ۢ بَِقَدرٖ َوأ َمآءِ َمآَء أي بقدر حاجة الناس، ليس بالكثري املنهمر . ]١٨املؤمنون: [ ﴾نَزۡ�َا ِمَن ٱلسَّ

ا عىل  ا قطعً املستمر فيهلك حرثهم ومواشيهم، وال قطعة واحدة فيرض البنيان، وإنام ينزله رشاشً

ه لو نزل كتلة حسب ما خيرج من فتحات املنخل بحيث يروي األرض وتسـيل منه األودية؛ ألن

 واحدة لرض األنام واألنعام واحلرث، ولزال منه االنتفاع املطلوب.
ا ﴿ :نظريه قوله تعاىل ُِل بَِقَدرٖ مَّ �ِض َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

َ
ُ ٱلّرِۡزَق لِعَِبادِهِۦ َ�ََغۡواْ ِ� ٱۡ� ۞َولَۡو �ََسَط ٱ�َّ

  .]٢٧ور: الش[ ﴾٢٧�ََشآُءۚ إِنَُّهۥ بِِعَبادِهِۦ َخبُِ�ۢ بَِص�ٞ 
َمآءِ َمآَءۢ بَِقَدرٖ ﴿ :وقوله تعاىل نَزۡ�َا ِمَن ٱلسَّ

َ
ٍء ﴿: هو نظري قوله .]١٨املؤمنون: [ ﴾َوأ إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ

 لفظًا ومعنى. .]٤٩القمر: [ ﴾٤٩َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ 
َرهُۥ َ�ۡقِديٗر� ﴿ وهو يرجع إىل قوله: ٖء َ�َقدَّ أي جعله ذا  .]٢الفرقان: [ ﴾٢وََخلََق ُ�َّ َ�ۡ

� ﴿. مقادير متناسبة ثابتة ٍء ۡ�َقَن ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِٓي � ِ ٱ�َّ  .]٨٨النمل: [ ﴾ُصۡنَع ٱ�َّ

ٰ َ�َد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم ﴿ نظريه قوله تعاىل: ۡرَ�ُٰه َمَنازَِل َح�َّ أي  .]٣٩يس: [ ﴾٣٩َوٱۡلَقَمَر َقدَّ



 ١١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ُ�مَّ ِجۡئَت ﴿ اها وال يقرص عنها، ومنه قوله:جعلناه ذا مقادير ينزل كل ليلة منزلة منها ال يتخط
ٰ قََدرٖ َ�ُٰموَ�ٰ  أي عىل موعد قدرنا جميئك فيه، وذلك أن اهللا وعده بأن يكلمه  .]٤٠طه: [ ﴾٤٠َ�َ

ۚ ﴿ بعد أربعني ليلة، قال تعاىل: ۡرَ�ِعَ� َ�ۡلَٗة
َ
  .]١٤٢األعراف: [ ﴾َ�َتمَّ ِميَ�ُٰت َرّ�ِهِۦٓ أ

 ﴿ ومثله قوله تعاىل:
َ
ِهٖ� � آءٖ مَّ م ّمِن مَّ ِكٍ�  ٢٠لَۡم َ�ۡلُق�ُّ إَِ�ٰ قََدرٖ  ٢١فََجَعۡلَ�ُٰه ِ� َقَرارٖ مَّ

ۡعلُوٖ�  رنا{ وقرئ .]٢٣-٢٠املرسالت: [ ﴾٢٣َ�َقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱۡلَ�ِٰدُروَن  ٢٢مَّ أي  -بالتشديد  - }قدّ

ا متقنًا فنعم القادرون، وقرئ بالتخفيف من ا رنا ذلك تقديرً رنا عىل خلقه قدّ لقدرة أي قدَ

 وتصويره يف أحسن صورة، فنعم القادرون.
 فهذا حقيقة القدر املذكور يف القرآن، ومنه قول الشاعر:

 قدر لرجلك قبـل اخلطـو موضـعها
 

ــا  ــرة زجل ــن غ ــا ع ــال زلق ــن ع  فم
 

۞قُۡل ﴿ وأما القضاء فإنه الفراغ من صنع هذه املخلوقات، وقد اجتمعا يف قوله تعاىل:
�ِنَّ 

َ
نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك َربُّ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� أ

َ
ۥٓ أ �َض ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ

َ
ِي َخلََق ٱۡ�  ٩ُ�ۡم َ�َۡ�ُفُروَن بِٱ�َّ

يَّاٖ� َسَواٗٓء ّلِ 
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
َر �ِيَهآ أ ِ وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ آ�  ١٠لَِ� لسَّ

تَۡينَ 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاَ�َآ �

َ
�ِض ٱئۡتَِيا َطوًۡ� أ

َ
َمآءِ َوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها َولِۡ�  ١١ا َطآ�ِِعَ� ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ٱلسَّ

ۚ َوَز�َّنَّا ٱلسَّ  ۡمرََها
َ
ِ َسَمآٍء أ

وَۡ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِيَح َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوأ َمآَء ٱ�ُّ
ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ�زِ ٱۡلَعلِيِم  َ�َقَضٮُٰهنَّ ﴿ فذكر القضاء يف قوله: .]١٢-٩فصلت: [ ﴾١٢وَِحۡفٗظا

ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِي َمآَء ٱ�ُّ ۚ َوَز�َّنَّا ٱلسَّ ۡمرََها
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
ۚ َ�ٰلَِك َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوأ َح وَِحۡفٗظا

وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها ﴿ كام ذكر القدر يف قوله: ﴾١٢َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ�زِ ٱۡلَعلِيِم 
آ�ِلَِ�  يَّاٖ� َسَواٗٓء ّلِلسَّ

َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ أ

َ
ٓ أ َر �ِيَها ٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰوا﴿ ،﴾١٠َوقَدَّ

ۚ َ�ٰلَِك َ�ۡقِديُر ٱۡلَعزِ  ۡ�َيا بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظا َمآَء ٱ�ُّ ۚ َوَز�َّنَّا ٱلسَّ ۡمَرَها
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
�زِ ٱۡلَعلِيِم َوأ

. فهـذا معنى حقيقة القضاء والقدر وأنه خلق األشياء بنظام وإتقان ثابت ال يتغري بتغري ﴾١٢

إن اهللا كتب «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن أن النبي الصحيحنيء بحسبه وهذا معنى ما يف الزمان، كل يش

. وهذه الكتابة هي عبارة عن العلم القائم بذات »مقادير اخلالئق قبل أن �لق السموات واألرض



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٢

 اهللا، وهو معنى قول أحدنا: قدر اهللا وما شاء فعل، قدرة اهللا أي وسابق علم اهللا تعاىل.

 ]تيمية ومجهور أهل السنة يف معنى القدرقول شيخ اإلسالم ابن [
: إن مجهور أهل السنة املثبتة للقدر يقولون: إن العبد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

فاعل حقيقة، وإن له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية، وهم ال ينكرون تأثري األسباب الطبيعية، 

سحاب بالرياح، وينزل املاء من السحاب، وينبت بل يقرون بام دل عليه العقل من أن اهللا خيلق ال

النبات باملاء. وال يقولون: إن قو الطبائع املوجودة يف املخلوقات ال تأثري هلا، بل يقرون أن هلا 

ا حقيقيًّا كتأثري األسباب يف مسبباهتا، واهللا سبحانه خالق السبب واملسبب... انتهى.  تأثريً

ئل اإلمام أمحد عن القدر ق واستحسن ابن عقيل هذه الكلمة،  .ال: القدر قدرة الرمحنوملا سُ

 إن اإلمام أمحد شفى القلوب هبذه الكلمة املخترصة، وأخذها العالمة ابن القيم فقال:

فحقيقــة القــدر الــذي حــار الــور 
 

ـــــرمحن  ـــــدرة ال ـــــو ق ـــــأنه ه  يف ش
 

 واستحسـن ابــن عقيـل ذا مــن أمحــد
 

ـــاين  ـــرىض الرب ـــن ال ـــاه ع ـــا حك  مل
 

ــام شــ ــال اإلم ــةق  فى القلــوب بلفظ
 

ــــانِ    ذات اختصــــار وهــــي ذات بي
 

* * * 

ـادير  كتابـة املقَ

كتابة اهللا لألشياء إشارة إىل سبق علم اهللا بسائر املعلومات من لدن خلق [

 ]اهللا اخللق إىل يوم القيامة

ُ َ�َاقُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكَتَب ﴿: ثبت يف الكتاب والسنة كتابة املقادير كقوله تعاىل  ﴾ٱ�َّ

نُفِسُ�ۡم إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل ﴿ وقوله: .]٥١التوبة: [
َ
�ِض َوَ� ِ�ٓ أ

َ
ِصيَبٖة ِ� ٱۡ� َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

ِ �َِس�ٞ  َهاۚٓ إِنَّ َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
  .]٢٢احلديد: [ ﴾٢٢أ



 ١٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ِ َوٱۡ�َۡحرِ� َوَما وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َ� ﴿ وقوله تعاىل: ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱۡلَ�ّ َ�ۡعلَُمَها
�ِض َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب 

َ
�َۡسُقُط ِمن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت ٱۡ�

بِٖ�  اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن  إن«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النبي  .]٥٩األنعام: [ ﴾٥٩مُّ

أول ما خلق اهللا القلم، فقال «. وجاء يف حديث آخر: »�لق السماوات واألرض خبمسمائة اعم

 .!*"». هل: اكتب، فجرى تلك الساعة بما هو اكئن إىل يوم القيامة
هذه  وإننا عندما نقرأ أو نسمع ما ثبت عن اهللا ورسوله يف كتابة املقادير جيب أن نفهم بأن

الكتابة هي من عامل الغيب، فال ينبغي أن نقيسها عىل الكتابة التي نكتبها بأيدينا، وال عىل القلم 

الذي نكتب به، بل هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها، فإنه سبحانه يعلم ما كان 

عنها سبحانه وما سيكون كيف يكون. فهـي بمثابة املكتوب املضبوط يف علم اهللا تعاىل، عرب 

بالكتابة، كام يقول الرجل لصاحبه: حاجتك مكتوبة يف صدري. إذا أراد االعتناء هبا، عىل أن من 

 طبيعة اإلنسان النسيان، وبه سمي إنسانًا، قيل: من أجل نسيانه. واستدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل:

 وأنشدوا: .]١١٥طه: [ ﴾١١٥ۡد َ�ُۥ َعۡزٗما َولََقۡد َعِهۡدنَآ إَِ�ٰٓ َءاَدَم ِمن َ�ۡبُل فَنَِ�َ َولَۡم َ�ِ ﴿
 ومــــا ســــمي اإلنســــان إال لنســــيه

 

ــــب  ــــه يتقل ــــب إال أن ــــا القل  وم
 

 وقيل: من أجل أنه يأنس بغريه ألنه اجتامعي بالطبع، واهللا سبحانه ال تأخذه سنة وال نوم،

يِۡديَنا وَ ﴿
َ
ۡمرِ َرّ�َِكۖ َ�ُۥ َما َ�ۡ�َ �

َ
ُل إِ�َّ بِأ ا َوَما نَتََ�َّ  ﴾٦٤َما َخۡلَفَنا َوَما َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ

ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا ﴿ .]٦4مريم: [ ى ٱلُۡمۡجرِِمَ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب َ�َ�َ
ۡحَص 

َ
ٓ أ �ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً إِ�َّ ْ َحاِ�ٗ ْ َما َعِملُوا ۚ َووََجُدوا ٮَٰها

َحٗدا 
َ
وكتابته لألشياء إشارة إىل علمه بسائر املعلومات ال ختفى عليه خافية  .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩أ

من أمر خلقه، فهي كاملكتوب املضبوط يف علمه، إذ ليس عندنا وصف الكتابة وال القلم املكتوب 

 ب فيه.به وال املكتو

 .الصامت بن عبادة حديث من أمحد واإلمام داود أبو أخرجه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٤

 وحتيص تسمعه ما كل تكتب آالت بصنعته املخلوق هذا اخرتاع[

 مداد وال قلم بدون والكهرباء املاء  مصاريف من واخلارج الداخل حساب

 ]وأجل أعال هو يشء كل أتقن الذي اهللا وصنع
وقد اخرتع هذا املخلوق بصنعته آلة تكتب كل ما تسمعه من الكالم بدون يد وال مداد وال 

سجل مجيع ما تسمعه من الكالم وأهلها نائمون عىل فرشهم، كام هي معروفة وموجودة قلم، فت

يف دور اإلذاعات، ومثله اآللة التي اخرتعوها إلحصاء حساب اخلارج من مصاريف املاء 

اد، فيكتب كل ما خيرج بدون قلم وال مداد وأهله غائبون عنه، وهي  والكهرباء بام يسمونه العدّ

ا قال له:كن؛ صنعة خملوق فام ب الك باخلالق القادر عىل كل يشء، والفعال ملا يريد، إذا أراد أمرً

ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّا ﴿، فيكون ٖن َوَما َ�ۡتلُوا
ۡ
َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

 ِ �ّ َمآءِ َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب َعن رَّ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ
َ
�ٖ ِ� ٱۡ� َك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ

ۡصَغَر ِمن
َ
بٍِ�  َوَ�ٓ أ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

َ
ى ﴿ .]٦١يونس: [ ﴾٦١َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ َوُوِضَع ٱۡلِكَ�ُٰب َ�َ�َ

ا �ِيهِ َوَ�ُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�ٰ  َذا ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً ٱلُۡمۡجرِِمَ� ُمۡشفِقَِ� ِممَّ
َحٗدا 

َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ ۡحَصٮَٰهاۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِ�ٗ

َ
ٓ أ َوَما تَُ�وُن ﴿ .]٤٩الكهف: [ ﴾٤٩إِ�َّ

ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل إِ  ٖن َوَما َ�ۡتلُوا
ۡ
�َّ ُكنَّا َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُِفيُضوَن ِ� َشأ

ۡصَغَر ِمن
َ
َمآءِ َوَ�ٓ أ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ

َ
�ٖ ِ� ٱۡ� ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ َ�ٰلَِك َوَ�ٓ  �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب َعن رَّ

بٍِ�  ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ
َ
  .]٦١يونس: [ ﴾٦١أ

ذهان إىل اإلذعان باإليامن بالقرآن، فهو سبحانه يعلم باملصيبة وإنام ذكرت هذا لتقريب األ

قبل وقوعها. وعلمه سبحانه هبا ليس هو الذي أوقع املصاب يف املصيبة وإنام وقعت باألسباب 

املرتتبة عىل وقوعها، فإن كان وقوعها بسبب تقصري من الشخص بإمهال األسباب والوسائل 

دينه باستعامهلا، فإنه مالم عىل تقصريه يف محاية نفسه وعدم التي تقيه من الوقوع فيها ويأمره 

يِۡديُ�مۡ ﴿ استعامله لألسباب الطبيعية التي حتفظه
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
ٓ أ  ﴾َوَما



 ١٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

] :قدر اهللا وما «وإن كان ال طاقة له بدفع هذه املصيبة فإنه معذور ويلجأ إىل قوله:  .]٣٠الشور

املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من املؤمن «يف احلديث الصحيح قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي »لشاء فع

الضعيف و� لك خ�، احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، و�ن أصابك يشء فال تقل: 
 .!*" »لو أ� فعلت كذا اكن كذا، ول�ن قل: قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

 إىل للوصول وتؤهلم حتفظهم التي والوسائل لألسباب نبياءاأل استعامل[

 ]رهبم عىل توكلهم قوة مع الغاية

وقد كان األنبياء يستعملون األسباب والوسائل التي حتفظهم من عدوهم مع أهنم مؤيدون 

يف احلرب بني درعني. وملا كانت وقعة أحد أنزل  ملسو هيلع هللا ىلصبالوحي واحلفظ من اهللا، وقد ظاهر النبي 

لناس منازهلم جتاه عدوهم، وأنزل عبد اهللا بن جبري بمن معه بفم الشعب وقال هلم: ا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الزموا ماكن�م هذا وال تربحوا عنه حىت ولو رأيتم الط� ختطفنا فال تنرصونا، أو رأيتمونا نغنم «
وكانت الغلبة أول النهار للنبي وأصحابه حتى كرسوا للمرشكني سبعة ألوية أو  !+" »فال �رش�ونا

سعة، فلام اهنزم املرشكون أخذت األسلحة واألمتعة تتساقط من رواحلهم ودب الناس يف ت

رهم أمريهم قول رسول اهللا  أخذها، فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري: الغنيمة الغنيمة. فذكَّ

فعصوه ودبوا مع الناس يف الغنيمة، فدخلت خيل املرشكني من ذلك الشعب، فقتلوا سبعني من 

 .، وشجوا رأس رسول اهللا وكرسوا رباعيته ودلوه يف حفرة ظنوه قتيالً أصحاب رسول اهللا

وبعدها أخذ الصحابة يتفكرون يف سبب هذه اهلزيمة، لظنهم أهنم أصحاب رسول اهللا 

ا من أجل إيامهنم فأنزل اهللا تعاىل: ِصيَبةٞ قَۡد ﴿ وحزبه وأهنم لن يغلبوا أبدً َ�َٰبۡتُ�م مُّ
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
أ

َصۡبُتم مِّ 
َ
نُفِسُ�مۡ أ

َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
أي حصلت اهلزيمة  .]١٦٥آل عمران: [ ﴾ۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

 بسبب تقصريكم يف محايتكم وعصيانكم أمر رسول اهللا وأمر أمريكم.

 هريرة. أيب عن مسلم رواه  )١(

 .عازب بن الرباء حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٦

هلذا كانوا بعد ذلك أشد الناس احتفاالً باألسباب؛ ألن اهللا تعاىل ربط األسباب بمسبباهتا 

 سيد املتوكلني، ظاهر يف احلرب بني درعني، ومر عىل حائط مائل فأرسع السري، فقيل ورسول اهللا

ا فرده رسول اهللا ومنعه من  !*"»أخىش موت الَفْجأة«له يف ذلك فقال:  وقدم رجل جمذوم مهاجرً

ويف القرآن  !,".»ال يورد مرض ىلع مصح«وقال:  !+".»ارجع فقد بايعناك«دخول البلد، وقال له: 

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ زل:املن َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� �ٖ ﴿ .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
َوأ

 ُ ِ وََعُدوَُّ�ۡم َوَءاَخرِ�َن ِمن ُدونِِهۡم َ� َ�ۡعلَُموَ�ُهُم ٱ�َّ  َوِمن ّرَِ�اِط ٱۡ�َۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱ�َّ
نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن َ�عۡ 

َ
ِ يُوَفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ ءٖ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ  .]٦٠األنفال: [ ﴾٦٠لَُمُهۡمۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ

 كل هذه من اتقاء األسباب التي كان يستعملها رسول اهللا مع قوة توكله عىل ربه.

 ]حديث احتجاج آدم وموسى وتفسريه بام يبني املعنى املراد فيه[
عن أيب هريرة  صحيح البخاريهنا حديث جيادل به أهل اجلدل من أهل القدر، وهو يف و

اتلىق آدم وموىس فقال موىس: أنت آدم أبو البرش، «: ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء لك يشء، فبما أخرجتنا ونفسك من 
رسول اهللا و�مك اهللا ت�ليًما وقد قرأت اتلوراة أفال وجدت فيها:  اجلنة؟ فقال آدم: أنت موىس

خلق بأر�ع� اعًما. قال: ب�. قال: فلم تلوم� ىلع أمر 
ُ
وعىص آدم ر�ه فغوى، وذلك قبل أن أ

 .»فحج آدم موىس«قال:  »قدره اهللا يلع

 ]اختالف العلامء يف حديث احتجاج آدم وموسى[

عدة إشكاالت كثرية.  فتح الباريقد أحلق به ابن حجر يف و ،مشكل اآلثاروهذا احلديث من 

 ويف قوله: .]١٢١طه: [ ﴾وََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َُّهۥ﴿ أمهها: أنه خمالف لنص القرآن يف قصة آدم يف قوله:

 .هريرة أيب عن أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .األشجعي مالك بن عوف عن مسلم أخرجه  )٢(

 .هريرة أيب ديثح من عليه متفق  )٣(

                                                            



 ١٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

نُفَسَنا﴿
َ
فلم حيتج آدم عىل ربه بكتابة املقادير بل اعرتف بذنبه وجلأ  .]٢٣األعراف: [ ﴾َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

التوبة إىل ربه. ومنها أنه يقوي مذهب اجلرب املخالف للكتاب والسنة وإمجاع الصحابة وسلف ب

األمة. ثم هذا اللقاء هل هو باألرواح يف الدنيا أم هو يوم القيامة حني يبعث الناس من قبورهم 

 .٤٥٦ص  ١١وتسقط عنهم التكاليف الرشعية إىل غري ذلك مما ذكر. ج 

 يميّة يف رسالة االحتجاج بالقدر:وقال شيخ اإلسالم ابن ت

قد ظن كثري من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق عىل نفي املالم عىل الذنب، ثم صاروا 

ألجل هذا الظن ثالثة أحزاب: فريق كذبوا هبذا احلديث ألنه من املعلوم باالضطرار أن هذا 

ديث، وجيب تنزيه خالف ما جاءت به الرسل، وال ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد احل

 بل ومجيع األنبياء أن جيعلوا القدر حجة ملن عىص اهللا ورسوله. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

وفريق تأولوه بتأويالت معلومة الفساد. كقوهلم: إنام حجه ألنه كان أباه واالبن ال يلوم أباه. 

ار وقول بعضهم: إن املالم كان بعد التوبة وهو ال معنى له. وقول بعضهم: إن هذا ختتلف فيه د

 الدنيا واآلخرة.

وفريق ثالث جعلوه عمدة يف سقوط املالم عن املخالفني ألمر اهللا ورسوله، فالواحد من 

هؤالء إذا أذنب أخذ حيتج بالقدر، ولو أذنب غريه أو ظلمه مل يعذره، وهؤالء هم الظاملون 

يف الذنب املعتدون. قال: وآدم أعلم من أن حيتج بالقدر، وقد علم أن إبليس هو الذي أوقعه 

ي عنها ۡ�َهُكَما َعن تِۡلُكَما ... ﴿ حيث زين له األكل من الشجرة التي هنُ
َ
لَۡم �

َ
� ٓ َونَاَدٮُٰهَما َر�ُُّهَما

بِٞ�  ۡيَ�َٰن لَُكَما َعُدّوٞ مُّ ٓ إِنَّ ٱلشَّ قُل لَُّكَما
َ
ِ َوأ َجَرة فتاب آدم من  .]٢٣-٢٢األعراف: [ ﴾٢٢ٱلشَّ

ا له عند ربه الحتج به ومل يتب إىل ربه ويستغفر الذنب واستغفر، فلو كان االحتجاج  بالقدر نافعً

 من ذنبه... انتهى.

: قد حيسب كثري من الناس أن معنى القضاء والقدر هو اإلجبار وقال اخلطايب رمحه اهللا

من هذا  »حج آدم موىس«: ملسو هيلع هللا ىلصوالقهر للعبد عىل فعل ما قدره اهللا وقضاه، ويتومهون أن قول النبي

مر كذلك، وإنام معناه اإلخبار عن تقديم علم اهللا بام يكون من أفعال الناس القبيل، وليس األ



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ١٨

واكتساهبم ومالبستهم للخطايا عن قصد وتعمد، وتقديم إرادة واختيار منهم لفعلها، واحلجة 

 إنام تلزمهم هبا والالئمة إنام تلحقهم عليها من أجل فعلهم هلا باالختيار.

أن اهللا سبحانه قد علم من آدم أنه يتناول أكل الشجرة  وإنام موضع احلجة آلدم عىل موسى

 بداعي شهوته ورغبته واختياره وتزيني الشيطان له، فكيف يمكن أن يرد علم اهللا فيه... انتهى.

 أو وشقي وعمله أجله يكتب وأنه اجلنني خلق يف مسعود ابن حديث[

 ]سعيد
ء فهو يف الصحيحني عن ابن الذي حيتج به القدرية من أمثال هؤال وأما احلديث الثاين

أن أحد�م �مع خلقه يف بطن أمه «مسعود قال: حدثني رسول اهللا وهو الصادق الصدوق 

أر�ع� يوًما نطفة، ثم ي�ون علقة مثل ذلك، ثم ي�ون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اهللا إيله 
مد بيده امللك فيؤمر بأر�ع لكمات، ي�تب رزقه وأجله وعمله وشيق أو سعيد. فواذلي نفس �

إن أحد�م يلعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما ي�ون بينه و�ينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل انلار فيدخلها، و�ن أحد�م يلعمل بعمل أهل انلار حىت ما ي�ون بينه 

 .!*"»و�ينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

ا ما جيادل به اجلهلة خاصة الشباب الذين مل يعرفوا حقيقة القدر، لظنهم  إن هذا احلديث كثريً

أهنم جمبورون عىل أفعاهلم اخلريية والرشية، فيذهب فهمهم إىل أن بعض الناس مكتوب هلم 

السعادة وهم يف بطون أمهاهتم مهام عملوا من عمل، وآخرين مكتوب هلم الشقاوة مهام عملوا 

 در املكتوب هو عبارة عن اجلرب وسلب االختيار.من عمل. فيظنون أن هذا الق

: كتابة هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل وقوعها، وأن والتحقيق أن الكتابة نوعان

اهللا يعلم أحوال خلقه وما هم عاملون وهم يف بطون أمهاهتم، فهذه ال تتبدل وال تتغري وتسمى 

 كتابة األزل.

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من عليه متفق  )١(
                                                            



 ١٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

هم عىل فعل اخلري أو الرش، بل هم عاملون ألنفسهم وعلمه سبحانه ال يتعلق به إجبار

ۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ﴿ خمتارون ألعامهلم الصاحلة والسيئة، فهي كسبهم، ويرتتب اجلزاء عىل ذلك مَّ
ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد  َسآَء َ�َعَلۡيَهاۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ

َ
ى َوقُِل ٱۡ�َملُواْ فَ ﴿ .]٤٦فصلت: [ ﴾٤٦فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ َسَ�َ

ِ َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما َ�َٰدة وَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ وََسُ�َدُّ ُكنُتۡم  ٱ�َّ
 . ]١٠٥التوبة: [ ﴾١٠٥َ�ۡعَملُوَن 

ا فخري وإ ا والقرآن مملوء بتعليق اجلزاء عىل العمل، وأن كل امرئ جماز بام عمل إن خريً ن رشًّ

 فرش، ومن أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه، وال نسبة عمله إىل القدر، وحجته به داحضة عند ربه.

 ما اهللا يمحو اهللا بإذن والتغيري التبديل فيها يقع امللك بيد التي الكتابة[

 ]يشاء ما ويثبت يشاء
والتغيري بإذن اهللا  وأما الكتابة التي بيد امللَك كام يفيده احلديث فإنه يقع فيها التبديل

وبمقتىض سنة اهللا يف األسباب التي رتبها اهللا لدفع القدر والقضاء ورفعه، فإن اهللا يمحو ما يشاء 

 ويثبت وعنده أم الكتاب، كام سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل.

فعل الكفر واإليامن يقع من الشخص باختياره ورغبته ومن كفر فعليه [

 ]كفره
د�م يلعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما ي�ون بينه و�ينها إال ذراع إن أح« :وأما قوله

 .»فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل انلار فيدخلها

فمعنى سبق الكتاب إشارة إىل سبق علم اهللا بخامتة حياة كل إنسان، وذلك أن الرجل يولد 

ه وصيامه وسائر مؤمنًا بني أبوين مؤمنني فهو يؤمن باهللا وحيافظ عىل فرائض اهللا من صالت

واجباته وجيتنب املحرمات واملنكرات ويسري عىل هذه الطريقة املستقيمة غالب عمره، ثم يطرأ 

عليه اإلحلاد وفساد االعتقاد فيكذب بالقرآن ويكذب بالرسول، فريتد عن دينه فيموت عىل سوء 



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٠

خره، ومالك األمر اخلامتة فيدخل النار بسبب كفره وإحلاده الذي هو خامتة حياته؛ ألن العمر بآ

هي  -الذي هو عبارة عن سبق علم اهللا بتطور حالة هذا الشخص-خوامته، وليس سبق الكتاب 

َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ﴿ التي محلته عىل الردة وعىل سوء اخلامتة، وإنام وقعت بفعله واختياره لنفسه
ۥۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِهِ  ۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفرُُهۡم إِ�َّ ُ�ۡفُرُه ۡم إِ�َّ َمۡقٗتا

ا ٱۡلُغَ�ُٰم فََ�َن ﴿ وقد حكى اهللا عن الغالم الذي قتله اخلرض فقال: .]٣٩فاطر: [ ﴾٣٩َخَساٗر�  مَّ
َ
َوأ

ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر� 
َ
بََواهُ ُمۡؤِمَنۡ�ِ فََخِشيَنآ أ

َ
�٨٠  

َ
ٓ أ َرۡدنَا

َ
� ّمِۡنُه َزَ�ٰوٗة فَأ ن ُ�ۡبِدلَُهَما َر�ُُّهَما َخۡ�ٗ

ا  ۡقَرَب رُۡ�ٗ
َ
  .]٨١-٨٠الكهف: [ ﴾٨١َوأ

وأما الذي يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها. فهو 

ا حتى إذا كان يف آخر عمره تاب إىل ربه واستغفر من ذنبه،  ا ويعيش كافرً وأسلم رجل يولد كافرً

فحسن إسالمه فصار حيافظ عىل واجباته من صالته وصيامه وسائر عباداته حتى مات عىل ذلك. 

َثلُُهۥ ِ� ﴿ يقول اهللا: ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُۥ نُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِۦ ِ� ٱ�َّاِس َكَمن مَّ
َ
َو َمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

 ۚ لَُ�ِٰت لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها وهذه اآلية نزلت يف الكافر يسلم وأنه يف حالة  .]١٢٢نعام: األ[ ﴾ٱلظُّ

ُ َوِ�ُّ ﴿ كفره كامليت وكالذي يف الظلامت، فلام أسلم صار حيًّا وخرج من الظلامت إىل النور ٱ�َّ
ۡوِ�َآؤُهُ 

َ
ِيَن َ�َفُرٓواْ أ لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ� َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن ٱ�َّ ُم ٱل�َّ

لَُ�ِٰت�    .]٢٥٧البقرة: [ ﴾ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ
وكان يقاتل مع املرشكني أول النهار فأسلم وأخذ  ملسو هيلع هللا ىلصويف وقعة أُحد جاء األصريم إىل النبي 

ا فقال رسول اهللا:  ملسو هيلع هللا ىلصيقاتل مع النبي  جر كث�ًا«فقتل شهيدً
ُ
 .!*"»عمل قليالً وأ

ا ويف حديث أيب سعي إن الرجل يودل مؤمًنا و�عيش مؤمًنا ثم يموت اكفًرا، و�ن «د مرفوعً

ألن العمر بآخره، ومالك األمر  ،رواه اإلمام أمحد »الرجل يودل اكفًرا و�عيش اكفًرا ثم يموت مؤمًنا

 خوامته.

 .عازب بن الرباء حديث من عليه متفق  )١(
                                                            



 ٢١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ِي ﴿ وهذا الكفر وهذا اإليامن إنام فعله باختياره ورغبته، ومن كفر فعليه كفره، ُهَو ٱ�َّ
ۥۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفرُُهۡم ِعنَد َجعَ  �ِض� َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ

َ
لَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ� ٱۡ�

قَۡد ﴿ وهلذا يقول اهللا: .]٣٩فاطر: [ ﴾٣٩َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتاۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم إِ�َّ َخَساٗر� 
۠ َعلَۡيُ�م ِ�َفِيٖظ َجآَءُ�م  نَا

َ
� ٓ ۚ َوَما بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهۦِۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن � بََصآ�ُِر ِمن رَّ

  .]١٠٤األنعام: [ ﴾١٠٤
واهللا سبحانه خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً، وخلق اإلنسان وخلق له 

واملضار، وكام خلق اإلنسان فقد خلق الشيطان ليمتحن السمع والبرص والعقل ليعرف هبا املنافع 

َق َعلَۡيِهۡم ﴿ بذلك صحة كل من يطيع ربه ممن يطيع الشيطان. يقول اهللا سبحانه: َولََقۡد َصدَّ
َبُعوهُ إِ�َّ فَرِ�ٗقا ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�  �َّ ِ�َۡعلََم َمن َوَما َ�َن َ�ُۥ َعلَۡيِهم ّمِن ُسۡلَ�ٍٰن إِ  ٢٠إِبۡلِيُس َظنَُّهۥ فَٱ�َّ

ٍء َحفِيٞظ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ۗ َوَر�َُّك َ�َ ۡن ُهَو ِمۡنَها ِ� َشّكٖ فأخرب  .]٢١-٢٠سبأ: [ ﴾٢١يُۡؤِمُن بِٱ�ِخَرةِ ِممَّ

سبحانه أن احلكمة يف خلق إبليس هو اختبار الناس وامتحاهنم عىل صحة إيامهنم، ليعلم سبحانه 

ممن هو شاك مرتاب يف أمر آخرته، واهللا سبحانه ينادي  من يطيع ربه ويعمل آلخرته وهو مؤمن

يا عبادي إنما � «عباده يوم القيامة عند عرض صحائف األعامل عىل سبيل اإلعذار واإلنذار: 

أعمال�م أحصيها علي�م ثم أوفي�م إياها، فمن وجد خ�ًا فليحمد اهللا ومن وجد غ� ذلك 
النار إال وهو يعلم من نفسه أنه مستحق لدخوهلا  وهلذا ال يدخل أحد !*"»فال يلومن إال نفسه

عِ�ِ ﴿ بعمله ۡصَ�ِٰب ٱلسَّ
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
  .]١٠امللك: [ ﴾١٠َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ

* * * 

 

 

 

 .ذر أيب عن مسلم رواه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٢

 

 :بطالن االحتجاج بالقدر

 املحتجون بالقدر حجتهم داحضة عند رهبم

قدر هي اإليامن به، وأن اهللا عىل كل يشء قدير، وفعال ملا إن طريقة أهل السنة يف القضاء وال

يريد، فام شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، فهم يؤمنون بالقضاء والقدر، وال حيتجون به، فاملحتج به 

 حجته داحضة عند ربه.

والقضاء والقدر الذي أوجب اهللا اإليامن به ليس معناه أن اهللا يلزم الناس بام قدره وقضاه 

ا تدفعها وترفعها؛ من الدعاء والصدقة واألدوية وأخذ ع ليهم، فقد جعل اهللا هلذه املقادير أسبابً

احلذر واستعامل احلزم وفعل أويل العزم وسائر ما يلزم إذ الكل من قضاء اهللا وقدره حتى العجز 

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن «والكيس. ويف دعاء القنوت 

فلوال أن الدعاء يدفع رش  !*"»توليت، وبارك لنا فيام أعطيت، وقنا وارصف عنا رش ما قضيت

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصألمته. ويدل له ما رو الرتمذي عن سلامن أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالقدر والقضاء ملا رشعه النبي 

 فأخرب »ال يرد القدر إال ادلاعء، وال يز�د يف العمر إال الرب، وأن الصدقة تلدفع ميتة السوء«

ا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن القدر والقضاء يندفع هبذه األسباب التي رشعها اهللا لدفعه ورفعه، فال يكون لزامً

عىل الناس من ذلك كتابة امللك عىل اجلنني وهو يف بطن أمه حني يكتب أجله وعمله وشقي أو 

أم الكتاب. سعيد، فإن هذه الكتابة يعرتهيا التبديل بإذن اهللا، فإن اهللا يمحو ما يشاء ويثبت وعنده 

اللهم إن كنت كتبتني يف أم الكتاب شقيًّا فاحمني وأثبتني وسمع من دعاء عمر بن اخلطاب: 

ا، فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب  .!+"سعيدً

 .عيل بن احلسن عن أمحد واإلمام السنن أهل رواه  )١(

 .النهدي عثامن أيب عن بطة وابن الفاكهي رواه  )٢(

                                                            



 ٢٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

إن من الناس من يكسل ويعرض عن الدعاء اتكاالً منه عىل القدر والقضاء، ويقول: إن كان 

تب يل فسيأتيني دع وت أو مل أدع. وهذا غلط وخطأ، فإن الدعاء عبادة، بل هو مخ هذا األمر كُ

العبادة، ومل يرشع اهللا الدعاء إال ليثيب الداعي عىل دعائه ويستجيب له، والدعاء حبيب اهللا. 

فليس يشء أكرم عىل اهللا من الدعاء وهو سالح املؤمن. ومن ذلك بعض األشياء املحبوبة 

هبا عن طريق الدعاء، وال حتصل بدونه، فإذا دعا ربه حصلت املطلوبة يقدر اهللا حصوهلا والفوز 

 له وإن مل يدع مل حتصل، وكل هذه بقضاء اهللا وقدره.

 ]العلم القائم بذات الباري ال يتبدل وال يتغري[
أما القائم بعلم اهللا فإنه ال يبدل وال يغري، فإن اهللا يعلم أنه سيقع كذا وكذا يف وقت كذا وكذا 

بديل فيه وال تغيري، بخالف الكتابة التي بأيدي املالئكة والتي يف اللوح املحفوظ فهذا العلم ال ت

نفر من قدر اهللا إىل فإهنا تتبدل وتتغري بحسب سنة اهللا يف تقدير ما يدفعها ويرفعها كام قال عمر: 

ُ ﴿ وإنام حكى اهللا االحتجاج بالقدر عن املرشكني حيث قالوا: .!*"قدر اهللا َما َ�َبۡدنَا  لَۡو َشآَء ٱ�َّ
ِيَن ِمن  � َكَ�ٰلَِك َ�َعَل ٱ�َّ ءٖ ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ ُۡن َوَ�ٓ َءابَآُؤنَا َوَ� َحرَّ ءٖ �َّ ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ

فأخرب اهللا بأنه ليس من شأن الرب  .]٣٥النحل: [ ﴾٣٥َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�َهۡل َ�َ ٱلرُُّسِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبُِ� 

بار الشخص عىل عبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سواه، لكون ذلك كله موكوالً إىل فعل إج

ۚ ﴿ الشخص نفسه واختياره هلا ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمن َشآَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء َفۡلَيۡ�ُفۡر  ﴾َوقُِل ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

ۥۖ وَ ﴿ وقال اهللا تعاىل: .]٢٩الكهف: [ َ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم ِعنَد َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ
 .]٣٩فاطر: [ ﴾٣٩َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتاۖ َوَ� يَزِ�ُد ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن ُ�ۡفُرُهۡم إِ�َّ َخَساٗر� 

ةٖ ﴿ وإنام وظيفة الرسل تبليغ اهلداية والدعوة إىل العباد يقول تعاىل: مَّ
ُ
ِ أ

َولََقۡد َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ
نِ 

َ
ۡت َعلَۡيهِ  رَُّسوً� أ ۡن َحقَّ ُ َوِمۡنُهم مَّ ۡن َهَدى ٱ�َّ ُٰغوَتۖ فَِمۡنُهم مَّ ْ ٱل�َّ َ َوٱۡجَتنُِبوا ْ ٱ�َّ ٱۡ�ُبُدوا
 ۚ َ�ٰلَُة ِع�ِ ﴿ ويقول: .]٣٦النحل: [ ﴾ٱلضَّ   .]٧الشور: [ ﴾٧فَرِ�ٞق ِ� ٱۡ�َنَّةِ َوفَرِ�ٞق ِ� ٱلسَّ

 .عوف بن الرمحن عبد حديث من عليه متفق  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٤

يغني حذر عن قدر. ليس عىل إطالقه، فاملحتجون بالقدر يسمون جربية فقول بعضهم: ال 

فإنه قد يندفع القدر باحلذر. وقد أرشد القرآن إليه ملا يرتتب عليه من النفع ودفع الرض. فقال 

ْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ تعاىل: ْ ُخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� كام قال عمر ريض اهللا عنه: نفر من  .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ

قضية امتناع عمر والصحابة عن دخول الشام ملا وقع هبا الطاعون، فناد  قدر اهللا إىل قدر اهللا. يف

فتأهبوا للرجوع فتلقاه أبو عبيدة بن اجلراح ريض اهللا عنه فقال  .يف الناس: إين مصبح عىل ظهر

ا من قدر اهللا يا عمر؟! قال:   .!*"نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللاله: أفرارً
ذر الذي من لوازمه عدم الركون أو الركود إىل القدر فقال وقد أرشد القرآن إىل أخذ احل

ْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ تعاىل: ْ ُخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ﴿ وقال: .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ

َ
َوأ

 ٖ� اء والقدر ألن اهللا سبحانه ربط األسباب باملسببات، فام أذنب القض .]٦٠األنفال: [ ﴾ّمِن قُوَّ

َصابََك ِمن َسّيَِئةٖ فَِمن ﴿ ولكن الناس يذنبون. يقول تعاىل:
َ
ِۖ َوَمآ أ َصابََك ِمۡن َحَسَنٖة فَِمَن ٱ�َّ

َ
آ أ مَّ

 :-والشعر للعالمة ابن القيم رمحه اهللا-وقد قيل  .]٧٩النساء: [ ﴾�َّۡفِسَكۚ 
ــــت ــــى كمي ــــراد اهللا تفن ــــد م  وعن

 

 وعند مراد النفس تسدي وتلحـم 
 

 د خــالف األمــر حتــتج بالقضــاوعنــ
 

ا عــىل الــرمحن للجــرب تــزعم   ظهــريً
 

 تنزه منـك الـنفس عـن سـوء فعلهـا
 

 وتعتــــب أقــــدار اإللــــه وتظلــــم 
 

 وتفهم من قول الرسول خـالف مـا
 

 أراد ألن القلــــب منــــك معجــــم 
 

 بطــيء عــن الطاعــات أرسع للخنــا
 

 مـــن الســـيل يف جمـــراه ال يتقســـم 
 

ـــارف ـــك ع ـــذا بأن ـــع ه ـــزعم م  وت
 

 ت يقينًا يف الـذي أنـت تـزعمكذب 
 

 ومـــا أنـــت إال جاهـــل ثـــم ظــــامل
 

ــــدم  ــــاهلني مق ــــني اجل ــــك ب  وإن
 

 

 

 .السابقة الصفحة يف خترجيه تقدم  )١(
                                                            



 ٢٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

باألسباب وإال صار  ذقول شيخ اإلسالم: إن التوكل ال يكون إال مع األخ[

 ]توكله عجزا
: إن التوكل إنام يكون مع األخذ باألسباب، وإن ترك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

و التوكل ال يكون إال عن جهل بالرشع أو فساد يف العقل، فالتوكل حمله القلب، األسباب بدع

َها ﴿ والعمل باألسباب حمله األعضاء واجلوارح، واإلنسان مأمور باألسباب، قال اهللا تعاىل: ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ  ا ٱسۡ ﴿ وقال: .]٧١النساء: [ ﴾ٱ�َّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
�ٖ َوأ األنفال: [ ﴾َتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ

ْ ِمن ّرِۡزقِهۦِۖ ﴿ وقال: .]٦٠ ْ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُوا ۡ�ِ ﴿ وقال لنبيه لوط: .]١٥امللك: [ ﴾فَٱۡمُشوا
َ
فَأ

ۡلِ  ۡهلَِك بِِقۡطٖع ّمَِن ٱ�َّ
َ
تََّبُعونَ ﴿ وقال لنبيه موسى: .]٨١هود: [ ﴾بِأ ۡ�ِ بِعَِبادِي َ�ًۡ� إِنَُّ�م مُّ

َ
 فَأ

 انتهى. .]٢٣الدخان: [ ﴾٢٣
فالرسل دينهم األمر والعمل مع إيامهنم بالقضاء والقدر، فاألنبياء وأتباعهم حياربون القدر 

بالقدر، وحيكمون األمر عىل القدر، ويقولون: إن القدر ال يمنع العمل وال جيب االتكال عليه، 

 .!*"»اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ن اخلطاب مع السارق املحتج بالقدر عىل رسقته وجواب قصة عمر ب[

 ]عمر له

فهذه سرية الرسول وأصحابه وعلامء السنة واجلامعة يعملون بـاحلزم وفعـل أويل العـزم فعـل 

 من ير أنه ال ينجيه ويسعده سو عمله ثم يتوكلون عىل رهبم.

؟ قال: محلني عليهـا لرسقةما محلك عىل اوملا أيت إىل عمر ريض اهللا عنه برجل قد رسق فقال: 

 .!+"وأنا أقطع يدك بقضاء اهللا وقدره. فأمر به فقطعت يدهقضاء اهللا وقدره قال: 

 .عنه اهللا ريض عيل حديث من عليه متفق  )١(

 .عمر حديث من الفاصل املحدث يف الرامهرمزي أخرجه  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٦

فاالحتجاج بالقدر ال يقبله أي إنسان فيام يقع عليه أو عىل أهله وماله، فلو تعد رجل عىل 

ا قضاء اهللا آخر فرضبه أو أخذ ماله وانتهك حمارمه فعند سؤاله عن أفعاله قال: محلني عليه

وقدره، فإنه ال يقبل منه ذلك. فام بالك باالحتجاج به عىل اهللا يف ترك طاعاته وارتكاب حمرماته! 

عن القدر وهل جيوز هلم  ملسو هيلع هللا ىلصوما أذنب القضاء والقدر ولكنهم املذنبون. وملا سأل الصحابة النبي 

وهلذا قال الصحابة:  .!*"»اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل«من أجله ترك العمل؟ قال هلم رسول اهللا: 

 ا منا بالعمل وقالوا: يا رسول اهللا: أرأيت أدوية نتداو كنا بعد علمنا بالقضاء والقدر أشد اهتاممً

� من قدر اهللا، إن اكن «هبا ورقى نسرتقيها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر اهللا شيئًا؟ فقال: 

األسباب واملسببات وجعل هذا سببًا؛ هلذا ؛ ألن اهللا سبحانه خلق  !+"»أحد�م نافًعا أخاه فليفعل

إن اهللا لم ي�ل داء إال وهل دواء، علمه من علمه، «وقال:  !,"»تداووا وال تداووا حبرام«قال: 

 وقد قيل: !-"»وجهله من جهله إال املوت

ــام ــعيف وإن ــبب الض ــت بالس ــا أن  م
 

ـــباب  ـــوة األس ـــور بق ـــح األم  نج
 

* * * 

ا ابتيل به الشخص هوَ ال جزأرضّ مَ در عَ  اتكاالً عىل القَ
ا، فمتى نصحته عن ترك الصالة أو  إن أكثر الناس جيعل عجزه توكالً، وفجوره قضاء وقدرً

هنيته عن رشب املسكرات اعتذر إليك بأنه مكتوب عيل، فهو كام قيل: عند ترك الطاعات قدري، 

 وعند ارتكاب الكفر واملنكرات جربي.

 والكسل، ويقال: نكح العجز التواين فولد بينهام احلرمان. يستعيذ باهللا من العجز ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 .طالب أيب بن عيل حديث من عليه متفق  )١(

 .خزامة أيب حديث من ماجه وابن أمحد أخرجه  )٢(

 .داءالدر أيب حديث من داود أبو أخرجه  )٣(

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من حبان وابن أمحد أخرجه  )٤(

                                                            



 ٢٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

فمن نوع العجز الذميم اإلعراض عن استعامل األدوية املجربة لدفع البالء ورفع الوباء 

 توكالً منهم بزعمهم عىل اهللا تعاىل.

 ]األدوية التي يستدفع هبا البالء والوباء هي من قدر اهللا[

م مجيع ما حيتاجون إليه من املطاعم واملشارب واللباس واهللا سبحانه خلق الناس وخلق هل

 واألدوية وغري ذلك.

فكل العقاقري واألدوية التي يستعملها األطباء لعالج املرىض وللوقاية من البالء والوباء هي 

باحلقيقة من خملوقات اهللا تعاىل التي أنبتها يف أرضه رمحة منه لعباده بإيصال نفعها إليهم، وخص 

 مرض يزيله ويشفيه.كل نوع ب

ا، فهم يسلطون  فاملرض هو من قدر اهللا، والدواء الذي يعالج به ليشفيه هو من قدر اهللا أيضً

ا من الوقوع يف النار،  القدر عىل القدر ويتقون القدر بالقدر، فيرشبون الدواء الكريه املر خوفً

 ويرجتزون يقولون:

ـــــــــــــــات  نحـــــــــــــــن يف دار بلي
 

 نعـــــــــالج آفـــــــــاتٍ بآفـــــــــات 
 

ب اهللا يف اإلنسان السمع والبرص والعقل ليتم بذلك استعداده لتناول منافعه وقد ركَّ 

فعل التداوي يف نفسه،  ملسو هيلع هللا ىلصواستعامهلا يف سبيل وقاية صحته وحفظ بنيته، وكان من هدي النبي 

عباد اهللا تداووا فإن اهللا لم ي�ل داء إال «واألمر به ملن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ويقول: 

فاستعامل األدوية املباحة والوقاية النافعة هي من حتقيق التوحيد، كام حقق  !*" »فاءوأنزل هل ش

ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وقال: إن الطعن يف األسباب قدح يف الرشع، واإلعراض 

عن األسباب نقص يف العقل؛ ألن كل ما رشعه رسول اهللا ألمته وأمر به فإنه من الدين الذي 

 عه.جيب اتبا
 وعـــاجز الـــرأي مضـــياع لفرصـــته

 

 حتى إذا فـات أمـر عاتـب القـدرا 
 

 .رشيك بن أسامة عن الرتمذي رواه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٢٨

ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ وَٱلُۡمۡؤمِنُوَنۖ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم ٱلَۡغيِۡب َوٱلشَّ ﴿ َ�َٰدةِ َوقُِل ٱۡ�َملُواْ فََسَ�َى ٱ�َّ
ۡن ﴿فيجازي املحسن بإحسانه وامليسء بإساءته، . ]١٠٥[التوبة:  ﴾١٠٥َ�يُنَبِّئُُ�م بَِما ُكنتُۡم َ�ۡعَملُوَن  مَّ

ٰٖ� لِّلَۡعبِيِد  َسآءَ َ�َعلَيَۡهاۗ َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
َ
 . ]٤٦[فصلت:  ﴾٤٦َعِمَل َ�ٰلِٗحا فَلِنَۡفِسهۦِۖ َوَمۡن أ

ْ ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َ�َمِن ٱۡهَتَدٰى فَإِ�ََّما َ�ۡهتَ ﴿ وقد أمر اهللا نبيه بأن يقول: تۡلَُوا
َ
ۡن �

َ
ِدي ِ�َۡفِسهۦِۖ َوَمن َوأ

۠ ِمَن ٱلُۡمنِذرِ�َن  نَا
َ
� ٓ َما ۚ َوَما َر�َُّك  ٩٢َضلَّ َ�ُقۡل إِ�َّ ِ َسُ�ِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َ�َتۡعرِفُوَ�َها َوقُِل ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

ا َ�ۡعَملُوَن    .]٩٣-٩٢النمل: [ ﴾٩٣بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
* * * 

وفيه  »املؤمن الضعيف املؤمن القويّ أحب إىل اهللا من« التذكري بحديث

 بيان القضاء والقدر عىل الوجه الصحيح
 .!*" »وأن تؤمن بالقدر خ�ه ورشه«وبام أنه بقي الكالم عىل موضوع حديث جربيل، وفيه 

فقد يشكل عىل أكثر الناس حقيقة هذا القدر الذي جيب اإليامن به، فيتخبطون يف وصفه 

عن فهمه.. هلذا وجب أن نبني للناس حقيقة القدر  وتفسريه، بام يبعد عن حقيقته، ويبعد القلوب

م قبله الكالم عىل حديث  املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من «الذي جيب اإليامن به، ونقدّ

 إذ فيه بيان حقيقة القدر، وحماولة حماربته، وعدم االتكال عليه. ،»املؤمن الضعيف
املؤمن القوي خ� وأحب «ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة: أن النبي  ،صحيحهفقد رو مسلم يف 

إىل اهللا من املؤمن الضعيف، و� لك خ�، احرص ىلع ما ينفعك، واستعن باهللا وال تعجز، و�ن 
ْو 

َ
أصابك يشء فال تقل: لو أ� فعلت اكن كذا و�ذا، ول�ن قل: قدر اهللا وما شاء فعل، فإن ل

 .»تفتح عمل الشيطان

كم. فهو بمثابة املوعظة  وأقول: إن هذا احلديث، هو من جوامع الكلم، ومهامت احلِ

عليها أمته، وأحب منهم أن يتخلقوا  ملسو هيلع هللا ىلصالفصيحة، والنصيحة الصحيحة، التي حث النبي ِ

 .اخلطاب بن عمر حديث من مسلم أخرجه  )١(
                                                            



 ٢٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

 بمدلوله الذي فيه سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم.

لكون القوي يزيد عىل  ،»املؤمن القوي خ� وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف«بدأه بقوله: 

ا.الضعيف بقوته، وال ا، وحمبوبة طبعً  قوة يف سبيل احلق والعدل مطلوبة رشعً

وهلذا يستحبون الغزو مع األمري القوي الفاجر، ويفضلونه عىل الغزو مع األمري املؤمن 

الضعيف. ويقولون: إن إيامن الضعيف، وضعفه يرض بالناس، وإن فجور األمري القوي لنفسه، 

 وقوته تنفع الناس.

ل األمري القوي، ويقدمه يف الوالية عىل  وهلذا كان من سرية عمر بن اخلطاب: أنه كان يفضّ

 اللهم إين أعوذ بك من جلد الفاجر، وعجز الثقة.الضعيف. كام وىل زياد بن أبيه وأمثاله. وكان يقول: 

، ذا أناة  ا من غري عنف، لينًا من غري ضعف، حليامً ويستحبون يف القايض: أن يكون قويًّ

 وفطنة. وقد قيل:

ــت ــا أن ــام م ــعيف وإن ــبب الض  بالس
 

ـــباب  ـــوة األس ـــور بق ـــح األم  نج
 

فالقوة املمدوحة هنا، شاملة للقوة يف الدين والدنيا، لكونه يقوم يف أعامله بجد وعزم، 

 ويأخذ بأسباب احلزم. وقد قيل:

 ألستسهلن الصـعب أو أدرك املنـى
 

 فـــام انقـــادت اآلمـــال إال لصـــابر 
 

 .»عن باهللا، وال تعجزاحرص ىلع ما ينفعك، واست«وهلذا قال: 

فهذه من أمجع الكلامت، وأفصح العظات، ترشد اإلنسان إىل احلرص فيام ينفعه يف أمر دينه 

ودنياه وبدنه، فمتى احتاج إىل عالج يزيل به رضره، ويدفع به مرضه، فإنه يبادر إىل األخذ 

واجلسد، وبني بأسبابه، والدخول عليه من بابه، ألن دين اإلسالم، جيمع بني مصالح الروح 

ما نزل داء، إال وهل دواء، علمه من «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث، أن النبي  .مصالح الدنيا واآلخرة

،  .!+"»تداَوْوا وال تداَوْوا حبرام«وقال:  .!*"»علمه، وجهله َمْن جهله فيستعمل الدواء الكريه املرّ

 .مسعود بن اهللا عبد حديث من أمحد اإلمام أخرجه  )١(

 .الدرداء أيب حديث من داود أبو أخرجه  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٠

ا من الوقوع يف الرض. كام قيل:  خوفً

ـــــــــــــــات  نحـــــــــــــــن يف دار بلي
 

 ت بآفـــــــــاتنعـــــــــالج آفـــــــــا 
 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن الطعن يف األسباب قدح يف الرشع، واإلعراض 

يْس  ويلوم عىل العجز. ويف  -أي احلزم-عن األسباب نقص يف العقل. واهللا سبحانه حيب الكَ

يْس«احلديث: 
َ
فالعجز هو التواين، والكسل يف  .!*"»لك يشء بقضاء وقدر حىت العجز والك

 مور، وعدم األخذ بالثقة، وعمل احليطة يف كل ما يقيه ويرقيه. وهلذا قيل:األ

 احلـــزم أبـــو العـــزم أبـــو الظفـــرات
 

 والرتك أبـو الفـرك أبـو احلرسـات 
 

يشمل هذا كله، كام يشمل احلرص عىل أمر دينه،  ،»احرص ىلع ما ينفعك«: ملسو هيلع هللا ىلصفقول النبي 

حياته وآخرته، فإهنا نعم العون عىل ما يزاوله من املحافظة عىل كل فرائض ربه التي ينتظم هبا أمر 

ا� أصلح يل دي� اذلي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي «من أمر الدنيا. ويف الدعاء املأثور 

ۡ�َيا َحَسَنٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ ﴿ وقد مدح اهللا الذين يقولون: .!+"»اليت فيها معايش ٓ َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ َر�ََّنا
  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١ا َعَذاَب ٱ�َّارِ َحَسَنٗة َوقِنَ 

فال ينبغي لإلنسان أن يعجز عام يعود عليه نفعه، من أمر دينه، ودنياه فإن العجز نتيجته 

 احلرمان. وقد قيل:

 دع التكاســـل يف اخلـــريات تطلبهـــا
 

ــاخلريات كســالن   فلــيس يســعد ب
 

وذ بك من العجز والكسل، ا� إ� أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأع«: ملسو هيلع هللا ىلصومن دعاء النبي 

 !,"»وأعوذ بك من اجلنب وابلخل، وأعوذ بك من غلبة ادلين وقهر الرجال

إن أرض ما ابتيل به الشخص، هو العجـز والكسـل، وأكثـر النـاس جيعلـون عجـزهم تـوكالً، 

ا.  وفجورهم قضاءً وقدرً

 .عمر بن اهللا عبد حديث من مسلم أخرجه  )١(

 .هريرة أيب حديث من مسلم أخرجه  )٢(

 .اخلدري سعيد أيب عن داود أبو رواه  )٣(

                                                            



 ٣١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

من  فمتى صارحت الشخص، ونصحته عن ترك الطاعات كالصالة مثالً، أو هنيته عن يشء

. فهو كام قيل: عند ترك  املنكرات، كرشب املسكرات، اعتذر إليك قائالً: إنه أمر مكتوب عيلَّ

 الطاعات قدري، وعند ارتكاب املنكرات جربي، نظري ما حكى اهللا عن املرشكني، حيث قالوا:

ُۡن َوَ�ٓ َءابَآُؤنَ ﴿ ءٖ �َّ ُ َما َ�َبۡدنَا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ � لَۡو َشآَء ٱ�َّ ٖء ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َ�ۡ ا َوَ� َحرَّ
ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َ�َهۡل َ�َ ٱلرُُّسِل إِ�َّ ٱۡ�ََ�ُٰغ ٱلُۡمبُِ�    .]٣٥النحل: [ ﴾٣٥َكَ�ٰلَِك َ�َعَل ٱ�َّ

فاملحتج بالقدر حجته داحضة عند ربه، ألنه باحتجاجه بالقدر، يريد أن يبطل األمر والنهي، 

مدار العبادات واألحكام، وأمور احلالل واحلرام، واهللا سبحانه خلق اإلنسان اللذين عليهام 

ب فيه السمع والبرص والعقل، ليتم بذلك استعداده لتناول منافعه، واستعامهلا يف سبيل قوته،  وركّ

ووقاية صحته، وحفظ بنيته. وقد أرشد القرآن احلكيم إىل أخذ احلذر، الذي من لوازمه عدم 

ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�مۡ ﴿ كود إىل القدر، فقال سبحانه:الركون أو الر َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]٧١النساء: [ ﴾َ�ٰٓ

�ٖ ﴿ وقال: ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
 ،!*"بني درعني ملسو هيلع هللا ىلصوقد ظاهر النبي  .]٦٠األنفال: [ ﴾َوأ

 وهو حمفوظ من اهللا بكالءته، ومالئكته.

 باتربط األسباب باملسب

فعل التداوي يف نفسه، واألمر به ملن أصابه مرض من أهله،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هدي النبي 

ألمته، وأمر به، فإنه من الدين الذي جيب اتباعه،  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه، وكل ما رشعه رسول اهللا 

 .!+"»احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز«واستعامله، ويدخل يف عموم قوله: 

نهم األمر، وعليه مدار العمل، مع إيامهنم بالقضاء والقدر، فهم يقدمون فاألنبياء والعلامء دي

األمر، وحياربون القدر بالقدر، كام قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا بلغه أنه قد وقع الطاعون 

بالشام، فامتنع عن دخول البلد من أجله، وعزم عىل الرجوع بأصحابه، وملا قال له أبو عبيدة: 

 .يزيد بن السائب حديث من وأمحد ماجه وابن داود أبو أخرجه  )١(

 .هريرة أيب حديث من مسلم أخرجه  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٢

ا م  .!*"ن قدر اهللا يا عمر؟ قال: نعم، نفرّ من قدر اهللا، إىل قدر اهللاأفرارً

القدر ال يمنع العمل، وال جيب االتكال عليه، ال االحتجاج به، إال يف حالة بذله  :ويقولون

لألسباب التي تقيه وترقيه وحتفظه، فمتى غلبه األمر بعد ذلك، فإنه ال يلوم نفسه عىل تقصريه أو 

الناس، إذ قد ينزل بالشخص من الباليا واملحن، ما ال طاقة له به؛ وهلذا قال:  تفريطه، ولن يلومه

؛ ألن هذا من اللوم املذموم. فالعاقل يأخذ يف أموره » وال تقل: لو أين فعلت لكان كذا وكذا«

باحلذر واحلزم وفعل أويل العزم، فمتى غلبه أمر ال يطيق دفعه، وال رفعه، فعند ذلك يلتجئ إىل 

 ذا قدر اهللا، وما شاء فعل. ليسيلّ نفسه.قوله: ه

 عــىل املــرء أن يســعى ويبــذل جهــده
 

ـــتم املقاصـــد  ـــيس عليـــه أن ت  ول
 

أما إذا غلبه أمر بسبب ضعفه وعجزه وتقصريه بأخذ احليطة، ووسائل الوقاية واحلفظ فإنه 

َصابََك ِمۡن َحَسنَ ﴿ مالم عىل عجزه، وال معنى الحتجاجه بقضاء اهللا وقدره
َ
آ أ ِۖ َوَمآ مَّ ةٖ فَِمَن ٱ�َّ

َصابََك ِمن َسّيَِئةٖ فَِمن �َّۡفِسَكۚ 
َ
  .]٧٩النساء: [ ﴾أ

عب الذي أمرهم النبي  بحفظه حتى  ملسو هيلع هللا ىلصوملا قرصّ الصحابة يوم أُحد يف محايتهم، وأمهلوا الشِّ

دخلت عليهم خيل املرشكني من جهته، فقتلوا سبعني من الصحابة، وكانوا يظنون أهنم لن 

َ�َٰبۡتُ�م ﴿ أجل أهنم جند اهللا، واملجاهدون يف سبيله مع نبيّه، فأنزل اهللا يغلبوا، من
َ
ٓ أ ا َولَمَّ

َ
أ

ٰ َ�َٰذ�ۖ قُ  َّ�
َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ نُفِسُ�ممُّ

َ
أي  .]١٦٥آل عمران: [ ﴾�ۡۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

 بسبب تقصريكم بحفظ بيضتكم، ومحاية ثغركم.
 مضـــياع لفرصـــته وعـــاجز الـــرأي

 

 حتى إذا فـات أمـر عاتـب القـدرا 
 

: إن التوكل، إنام يكون مع األخذ باألسباب. وإن ترك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

األسباب بدعو التوكل، ال يكون إال عن جهل بالرشع، أو فساد يف العقل، فالتوكل حمله 

 ح، واحلركة، واإلنسان مأمور باألسبابالقلب. والعمل باألسباب، حمله األعضاء واجلوار

 .عوف بن الرمحن عبد حديث من عليه متفق  )١(
                                                            



 ٣٣  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ۥٓۖ ﴿ ُ�َ ْ ِ ٱلّرِۡزَق َوٱۡ�ُبُدوهُ َوٱۡشُكُروا ْ ِعنَد ٱ�َّ ِي َجَعَل لَُ�ُم ﴿ .]١٧العنكبوت: [ ﴾فَٱۡ�َتُغوا ُهَو ٱ�َّ
�َض َذلُوٗ� َفٱۡمُشواْ ِ� َمَناكِبَِها َوُ�ُواْ ِمن ّرِۡزقِهۦِۖ 

َ
 يسأل بعضهم:  .]١٥امللك: [ ﴾ٱۡ�

؟ هل[  ]اإلنسان خمريَّ أم مسريَّ
ا، فال يقع فعل فاجلواب ا، أو رشًّ ، أي فاعل خمتار لعمله، سواء كان خريً : أن اإلنسان خمريَّ

ا َكُفوًرا ﴿ مقصود إال من فاعل خمتار، يقول اهللا: ا َشاكِٗر� �مَّ بِيَل إِمَّ  ﴾٣إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ٱلسَّ
ۚ قَۡد َجآَءُ�م بَ ﴿ وقال: .]٣اإلنسان: [ بَۡ�َ فَلَِنۡفِسهِۦۖ َوَمۡن َعِ�َ َ�َعلَۡيَها

َ
ّ�ُِ�ۡمۖ َ�َمۡن �  ﴾َصآ�ُِر ِمن رَّ

يا عبادي إنما � «واهللا سبحانه يقول عند عرض صحائف األعامل يوم القيامة:  .]١٠٤األنعام: [

أعمال�م أحصيها ل�م، ثم أوفي�م إياها، فمن وجد خ�ًا فليحمد اهللا، ومن وجد غ� ذلك، 
 .!*"»يلومن إال نفسه فال

؛ فإن هذه طريقة اجلربية، القائلني: إن اإلنسان ال يعدو أن يكون فمن قال : إن اإلنسان مسريّ

ا يف مجيع أفعاله، وترصفاته، ويصفونه يف ترصفه بالريشة املعلقة يف اهلواء، تقلبها  ا حمضً جمبورً

ا. ا، ال اختيارً  الرياح اضطرارً

 وينشدون يف ذلك:

 بــد واألقــدار جاريــةمــا حيلــة الع
 

 عليـــه يف كـــل حـــال أهيـــا الرائـــي 
 

ـــه ـــال ل ـــا وق ـــيم مكتوفً ـــاه يف ال  ألق
 

ـــــاء  ـــــلّ بامل ـــــاك أن تبت ـــــاك إي  إيّ
 

وأقول: إن هذا الشعر هو من الكذب املفرت عىل اهللا، وعىل رسوله، وعىل القضاء والقدر، 

به احلق، فهو بعيد عن  فام ذنب القضاء والقدر؟! ولكنهم املذنبون جيادلونك بالباطل ليدحضوا

ا عن العمل والسعي، واألخذ بأسباب  احلق، فإن اهللا سبحانه مل خيلق اإلنسان يف الدنيا مكتوفً

احلول والقوة، وسائر ما يؤهله من السعادة، والوصول إىل الغاية والنعيم يف الدنيا ويف اآلخرة، 

ا شَ ﴿ يقول اهللا تعاىل: بِيَل إِمَّ ا َكُفوًرا إِنَّا َهَديَۡ�ُٰه ٱلسَّ ُ ﴿ وقال: .]٣اإلنسان: [ ﴾٣اكِٗر� �مَّ َوٱ�َّ

 .هعن اهللا ريض ذر أيب عن مسلم رواه  )١(
                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٤

َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
ۡ�  ٔٗ أ

َ
بَۡ�َٰر َوٱۡ�

َ
ۡمَع َوٱۡ� َدَة  ِٔا وََجَعَل لَُ�ُم ٱلسَّ

جيه من عذاب الدنيا، فهذه هي الوسائل واألسباب التي تن .]٧٨النحل: [ ﴾٧٨لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن 

ا بعد وفاته. ا يف حياته، سعيدً  وعقاب اآلخرة، فيكون سعيدً
أما إذا عطّل اإلنسان هذه املنافع، ومل يستعملها يف سبيل ما خلقت له، من عبادة ربه، واستعامهلا 

: يف مصاحله، ومنافعه املباحة، فيكون بمثابة األعمى واألصم، أو كامليت املكتوف. كام قال سبحانه

﴿.. �ۡ
َ
بَۡ�ٰٗر� َوأ

َ
ۡ�  ِٔوََجَعۡلَنا لَُهۡم َسۡمٗعا َو�

َ
بَۡ�ٰرُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم َوَ�ٓ �

َ
ٓ أ َدُ�ُهم ّمِن  ِٔ َدٗة َ�َما

ٍء إِۡذ َ�نُواْ َ�َۡحُدوَن � ۡ�َ ِ َ ﴿. وقال: ]٢٦[األحقاف:  ﴾...َ�ِٰت ٱ�َّ ۡ�َ�َُهۡم �
َ
نَّ أ

َ
ۡم َ�َۡسُب أ

َ
ۡسَمُعوَن أ

َضلُّ َسبِيً� 
َ
نَۡ�ِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ َكٱۡ�

َ
. وحكى سبحانه عن أهل ]٤٤[الفرقان:  ﴾٤٤أ

نتُۡم إِ�َّ ِ� َضَ�ٰلٖ ﴿النار 
َ
ٍء إِۡن أ ُ ِمن َ�ۡ َل ٱ�َّ ۡ�َنا َوقُلۡنَا َما نَزَّ  ٩َكبِٖ�  قَالُواْ بََ�ٰ قَۡد َجآَءنَا نَِذيٞر فََكذَّ

عِ�ِ  ۡصَ�ِٰب ٱلسَّ
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
 .]١٠-٩[امللك:  ﴾١٠َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ

ا مجيع ما حيتاج إليه  فقد خلق اهللا اإلنسان، وخلق له السمع والبرص واألفئدة، وخلق له أيضً

 يف الدنيا من املطاعم واملشارب واللباس واألدوية.

اقري التي يستعملها األطباء لعالج األمراض، والوقاية من البالء والوباء، فهي فكل العق

باحلقيقة من خملوقات اهللا التي أنبتها يف أرضه، رمحة منه لعباده بإيصال نفعها إليهم، وخص كل 

ر اهللا هبا دفع البالء ورفعه، لكو ن نوع منها بمرض يزاوله ويشفيه، فهي من قدر اهللا تعاىل التي يقدِّ

ا، هم اجلربية، الذين حيتجون  ا للصحة وقت املهلة، فالقائلون: ألقاه يف اليم مكتوفً الدواء أمانً

بالقدر، وحياولون أن ينزهوا أنفسهم عن سوء ما فعلوا من املنكرات، وترك الطاعات. قال 

عن إجبار رمحه اهللا: قد حيسب كثري ممن ال علم عندهم: أن القضاء والقدر من اهللا، عبارة  اخلطايب

العباد وقهرهم عىل ما قدره وقضاه، وليس كذلك. وإنام معناه: اإلخبار عن تقدم علم اهللا بام 

يكون من أفعال العباد، واكتساهبم ألعامهلم، واحلجة إنام تلزمهم هبا، والالئمة تلحقهم عليها، 

 ملبارشهتم تلك األفعال، ومالبستهم إياها عن قصد وتعمد.

هللا: عبارة عن سبق علم اهللا بالعباد، وما هم فاعلون وليس علمه هبا هو فالقدر بنسبته إىل ا



 ٣٥  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

 انتهى. .!*"جرب منه هلم عىل فعلها

وحييلون جورهم وفجورهم، من تركهم الطاعات، وارتكاهبم املنكرات، ورشب 

املسكرات، إىل القضاء والقدر. وما ذنب القضاء والقدر؟! ولكنهم املذنبون. فلو تعد ظامل عىل 

الء برضبه، أو أخذ ماله، أو انتهاك حمارمه، ثم احتج عىل سوء فعله بالقضاء والقدر، فإنه لن هؤ

يقبل منه هذا االحتجاج، لعلمه أنه احتجاج باطل، حاول به التوصل إىل باطل ببدهية العقل، 

 !.؟!+"فكيف يقبل عىل اهللا يف ترك طاعاته، وارتكاب حمرماته

بَ اجلربية بالصفع عىل الوجه، ويقال: هذا قضاء اهللا : أن جيُ وهلذا ير بعض العلامء اوَ

وقدره، كام كنت حتتج به. وملّا جيء إىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه بسارق قد رسق، 

ما محلك عىل الرسقة؟ فقال: محلني عليها قضاء اهللا وقدره. فقال: وأنا واعرتف. فقال له عمر: 

 فقطعت يده. ثم أمر به، .أقطع يدك بقضاء اهللا وقدره

 ومثله احتجاج بعضهم بقول الشاعر:

ـــون ـــام يك ـــاء ب ـــم القض ـــر قل  ج
 

ـــــكون  ـــــرك والس ـــــيّان التح  فس
 

ا يعد من أفسد الشعر، يتمشى عىل عقيدة اجلرب، كام ذكرنا فيام سبق. وهذا القول،  وهذا أيضً

بمثابة وهذا االعتقاد، باطل بمقتىض النقل والعقل، فهم يصورون القضاء والقدر يف نفوسهم، 

ل يف العنق، والقيد يف الرجل، بحيث ال يتقىص أحد عنه، وال حميص للناس منه، وهو مدفوع  الغُ

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه ﴿ :سبحانه قوله عىل تفسريه يف اخلازن ونقله.  السنة منهاج يف اإلسالم شيخ عنه نقله  )١( إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
  ].٤٩[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٖ 

 فحجته بالقدر احتج فمن به، نؤمن القدر: والقدر القضاء عن رسالته يف تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول  )٢(

 وغريه إبليس، من لقبل مقبوالً، بالقدر االحتجاج كان ولو مقبول، غري فعذره بالقدر تذراع ومن داحضة،

ا اهللا يعذب مل للعباد حجة القدر كان ولو العصاة، من  كان ولو. اآلخرة يف وال الدنيا، يف ال اخللق من أحدً

 أمر وال اهللا، سبيل يف جوهد وال جريمة، يف حد أقيم وال قاتل، قتل وال سارق، يد تقطع مل حجة، القدر

 .منكر عن هني وال بمعروف،

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٦

واهللا سبحانه مل  .»احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز«يف هذا احلديث:  ملسو هيلع هللا ىلصبقول النبي 

 تارين.خيلق اخللق يف الدنيا سد مهملني مضيعني كاملكتوفني، بل خلقهم عاملني متحركني خم

 ومن أبطأ به عمله، مل يرسع به اتكاله عىل قضاء اهللا وقدره.

: هو اإلخبار عن سبق علم اهللا باألشياء قبل كوهنا، وأنه يعلم ما كان، وما وحقيقة القدر

سيكون، كيف يكون؛ ألنه ال خيفى عليه خافية من أعامل عباده. فعلمه باألشياء قبل وقوعها 

من حديث عبد اهللا بن عمر، أن  ،صحيح مسلمآخر. فقد ثبت يف  يشء، واجلرب منه عليها يشء

إن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبل أن �لق السموات واألرض خبمس� ألف «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

وهذه الكتابة هي عبارة عن سبق علم اهللا باألشياء قبل أن تقع. وهذه الكتابة هي من عامل  .»سنة

 كتابتنا، وال قلمه سبحانه الذي يكتب به بأقالمنا.الغيب، فال ينبغي أن نشبه كتابته ب

ا. فكان قال ابن عباس : إن اهللا خلق اخللق، وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابً

ا، فأنزل �ِض� إِنَّ َ�ٰلَِك ِ� كَِ�ٍٰب� إِنَّ َ�ٰلَِك ﴿ كتابً
َ
َمآءِ َوٱۡ� َ َ�ۡعلَُم َما ِ� ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ

َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
�  َ�َ

ِ �َِس�ٞ   .١٩٩ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإليامن صفحة  .]٧٠احلج: [ ﴾٧٠ٱ�َّ
وثبت أن اهللا يدفع القدر بالقدر، وأن اهللا يمحو القدر بالقدر، وسمع من دعاء عمر، أنه 

ا، فإنك متحو يقول:  ما تشاء اللهم إن كنت كتبتني يف أم الكتاب شقيًّا، فاحمني، وأثبتني سعيدً

مُّ ٱۡلِكَ�ِٰب ﴿ واهللا يقول: .!*" وتثبت
ُ
ۥٓ أ ُ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ مما  .]٣٩الرعد: [ ﴾٣٩َ�ۡمُحواْ ٱ�َّ

ال يرد «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيدل عىل أن هذا املحو قد أزيل به كتاب سابق. ويف حديث ثوبان: أن النبي 

ويف دعاء  .!+"»ن الصدقة تلدفع ميتة السوءالقدر إال ادلاعء، وال يز�د يف العمر إال الرب، و�

فأثبت يف هذا احلديث، كون الدعاء يرد القدر  ،!,"»وقنا وارصف عنا رش ما قضيت«القنوت 

سواء محلناه  ،»وال يز�د يف العمر إال الرب«وكذا قوله:  .والقضاء، كام أن الصدقة تدفع ميتة السوء

 .النهدي عثامن أيب عن بطة وابن الفاكهي رواه  )١(

 .مكيث بن رافع حديث من مسنده يف أمحد أخرجه  )٢(

 .عيل بن احلسن حديث من السنن أصحاب أخرجه  )٣(

                                                            



 ٣٧  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

  العمر، والكل واقع بقضاء اهللا وقدره.عىل زيادة األيام والليايل، أو عىل الربكة يف
 فاألنبياء، والعلامء، دينهم األمر، ويقدمونه عىل القدر. فقول الشاعر:

ـــون ـــام يك ـــاء ب ـــم القض ـــر قل  ج
 

ـــــكون  ـــــرك والس ـــــيّان التح  فس
 

ك مثل السكون، إذ إن مدار الرشع عىل األمر والنهي،  ا. فال يكون التحرّ هو قول باطل قطعً

م: هو الذي هيم بقلبه، سأفعل كذا. واحلارث: هو الذي وأصدق األسامء: حار ام. فاهلامّ ث ومهّ

 يسعى بيديه ورجليه إىل حتقيق آماله، والسعي يف أعامله، وقد قيل:

ـــــه ـــــيل فرض ـــــق يص ـــــلم احل  املس
 

 ويأخـــذ الفـــأس ويســـقي أرضـــه 
 

 جيمـــــع بـــــني الشـــــغل والعبـــــاده
 

 ليكفـــــــل اهللا لـــــــه الســـــــعاده 
 

به الشخص، هو من قضاء اهللا وقدره، وأن الدواء الذي  وقد قلنا بأن املرض الذي يصاب

ا، فهم يرشبون الدواء الكريه املرّ ليقيهم من الوقوع  يعالج به ليشفيه، هو من قضاء اهللا وقدره أيضً

 يف الرض، كام قيل:

ــــا ا تصــــادف منــــه نفعً  وخــــذ مــــرًّ
 

 رـوال تعــــــدل إىل حلــــــو يضــــــ 
 

 رس حلـــــوـفـــــإن املـــــرّ حـــــني يـــــ
 

 رّ مــــرـوإن احللــــو حــــني يضــــ 
 

ويف مراسيل  .!*"»بادروا بالصدقة، فإن ابلالء ال يتخطى الصدقة«وقد ثبت يف احلديث: 

حّصنوا أموال�م بالز�ة، وداووا مرضا�م بالصدقة، واستعينوا ىلع «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلسن، أن النبي 

ز والدعاء يتعالج مع البالء بني السامء واألرض، فال يعج .!+"»محل ابلالء بادلاعء واتلرّضع

ا يل، فسوف يأتيني، دعوت، أو مل أدع. فإن  أحدكم عن الدعاء، ويقول: إن كان هذا األمر مكتوبً

هذه طريقة املالحدة الذين حياولون إبطال عبودية الدعاء، وهو مخ العبادة. وقد قدر اهللا بعض 

َخۡل فَإِ�ََّما َوَمن َ�بۡ ﴿ األشياء، وال حيصلها اإلنسان إال عن طريق الدعاء. وإن مل يدع مل حتصل له

 .أنس حديث من الكرب يف البيهقي أخرجه  )١(

 .البرصي احلسن عن لهمراسي يف داود أبو رواه  )٢(

                                                            



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٣٨

ا يَِصُفوَن ﴿. ]٣٨حممد: [ ﴾َ�ۡبَخُل َعن �َّۡفِسهِۦۚ  ةِ َ�مَّ وََسَ�ٌٰم َ�َ  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ٱۡلعِزَّ
ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ�  ١٨١ٱلُۡمۡرَسلَِ�    .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

* * * 

 شبهة النصارى عىل املسلمني

 قضاء والقدريف عقيدة ال

عقيدة القضاء والقدر قد كثر من النصار اخللط واخلبط يف الطعن عىل اإلسالم واملسلمني 

فيها، لظنهم فيها الظنون الكاذبة حيث أخرجوها عن حدود ما أنزل اهللا، وعن حقيقة ما يؤمن به 

 املؤمنون.

سائر األمم من أجل  وقالوا: إن املسلمني يف فقر ويف تأخر يف القو احلربية والسياسية عن

 اعتقادهم بالقضاء والقدر.

ا  لظنهم أن املسلمني كانوا عىل عقيدة اجلرب القائلني: إن اإلنسان ال يعدو أن يكون جمبورً

ا يف مجيع أفعاله.  حمضً

وتومهوا أن املسلمني يرون أنفسهم كالريشة املعلقة يف اهلواء تقلبها الرياح كيف متيل، وأنه 

وال اختيار، وإنام ذلك بقوة جابرة وقدرة قارسة. فال ريب أن تتعطل قواهم  ال حول هلم وال قوة

ويفقدون ثمرة ما وهبهم اهللا من املدارك والقو، ويزول عن خواطرهم داعية السعي والكسب 

واحلرفة، ثم يتحولون من عامل الوجود إىل عامل العدم، ويُسلبون العزة والقوة وحيكم فيهم 

 املسلمني من أجلها بصفات املذلة وسيام اهلوان.الضعف والضعة، ورموا 

ذلك ظن الذين كفروا يف املسلمني، وتبعهم عىل ظنهم هذا ضعفاء العقول من العرب الذين 

أولعوا بتقليد النصار وتصديقهم فيام يقولون، فهم يلفظون لفظهم كلام لفظوا ويتبعون ظلهم 

 أينام انبعثوا.



 ٣٩  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

 وعىل عباد اهللا فيام يقولون، فإنه ال يوجد مسلم صحيح وأقول: إهنم افرتوا الكذب عىل اهللا

اإلسالم يف هذا الزمان يعتقد مذهب اجلرب املحض، ويعتقد سلب القدرة واالختيار عن نفسه أو 

 عن غريه، ولو وجد فإهنم يلحقونه باملجانني.

وكل الطوائف من املسلمني من زمن الصحابة إىل زماننا هذا يعتقدون لإلنسان قدرة 

ا، وأن قدرته تؤثر يف مقدورها حسب تأثري القو والطبائع بام يسمى الكسب  واختيارً

واالختيار، وهو مناط التكليف الذي عليه مدار الثواب والعقاب والفوز باجلنة والنجاة من 

ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ ﴿ النار. يقول اهللا: ْ فََسَ�َى ٱ�َّ وََسُ�َدُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  َوقُِل ٱۡ�َملُوا
َ�َٰدةِ َ�ُينَّبُِئُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَمُلوَن    .]١٠٥التوبة: [ ﴾١٠٥ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ

فهم يعتقدون أهنم حماسبون عىل ما وهبهم اهللا من القو واالختيار، ومطالبون بامتثال مجيع 

 ؤوا فعليها.األوامر والنواهي الربانية، إن أحسنوا فألنفسهم وإن أسا

فهم يلومون ويذمون كل من حيتج بالقدر يف ترك األمر وارتكاب النهي، وأنه ال حجة له يف 

 ذلك بل حجته داحضة عند ربه.

أمته بأن يأخذوا بالكيس واحلزم وفعل أويل العزم يف مجيع أعامهلم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر رسول اهللا 

وة لعدوهم وبام استطاعوا من من أمور دينهم ودنياهم، وأن يأخذوا حذرهم ويستعدوا بالق

الكيد والقوة، وهنى عن الكسل والعجز، وأخرب أن اهللا يلوم عليه، كام أرشدهم ودهلم عىل الدواء 

 .»ال تداووا حبرام«وقال:  ،»إن اهللا لم ي�ل داء إال وأنزل هل دواء«عند احلاجة إليه، وقال: 

اعملوا «ء من أعامهلم، بل قال: وهنى أشد النهي عن أن يتكلوا عىل القضاء والقدر يف يش

وهذا هو مناط التكليف الرشعي، وبه تتم احلكمة والعدل واملصلحة،  ،»فلك ميرس ملا خلق هل

 وعليه مدار عقيدة املسلمني. وقد قيل: العاقل خصم نفسه واجلاهل خصم أقدار ربه.

ب حمرماهتم إىل أما عقيدة اجلرب كالذين حييلون مجيع ترصفاهتم يف ترك واجباهتم أو ارتكا

 القضاء والقدر فهذا االعتقاد قد انقرض أهله من سنني طويلة.

غري أنه يف هذا الزمان نشأت طائفة من شباب العرب املاردين واملارقني عن الدين حيتجون 



 : جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود    ٤٠

أو هنيته عن سوء  !*"بالقدر يف ترك الواجبات وارتكاب املنكرات ورشب املسكرات، ومتى عذلته

ا. عمله قال: هذا أمر  كتبه اهللا عيل. فيجعلون عجزهم توكالً، وكفرهم وفجورهم قضاء وقدرً

مع من بعض املالحدة أنه يقول: الذنب ذنب الذي خلق إبليس ليس ذنبي!!! وهؤالء  وسُ

 يعدهم املسلمون مالحدة ليسوا من املسلمني.

اعتقاد القدر عىل الوجه الصحيح تنجم عنه األفعال الصحيحة [

 ]والصفات احلميدة

تْبعه الصفات احلميدة  إن اعتقاد القضاء والقدر الصحيح تنجم عنه األفعال الصحيحة وتَ

من بسط اليد يف النفقة والصدقة واجلرأة واإلقدام وخلق الشجاعة، ويبعث عىل اقتحام املهالك 

ُ َ�َا قُل لَّن يُِصيبََنآ إِ�َّ َما َكتَ ﴿ يف سبيل احلق ومحاية الدين والوطن، ويلهج أهله بقوهلم: َب ٱ�َّ
ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

ِ فَۡلَيَتَو�َّ ۚ َوَ�َ ٱ�َّ إن هذا االعتقاد يطبع يف النفوس  .]٥١التوبة: [ ﴾٥١ُهَو َمۡولَٮَٰنا

ل املكاره ومقارعة األهوال الشديدة بجأش ثابت، وحييل األنفس بحلية  الثبات عىل املكارم وحتمُّ

فإن اهللا سيخلفه، كام حيملها عىل التضحية بالروح يف سبيل اجلود والسخاء، العتقاده أن ما أنفقه 

 احلق والتخيل عن الدنيا وزينتها.
فاملسلم الذي يعتقد هذا االعتقاد وأن نوايص اخللق بيد رب العباد يترصف فيها كيف يشاء، 

ل وأن هللا ما أخذ وهللا ما أعطى، وأن الدنيا دار متاع يتمتع هبا صاحبها برهة من الزمن ثم يزو

ا فرش. ا فخري وإن رشًّ  عنها، وأن اآلخرة هي دار القرار، وأن كل امرئ جماز بعمله إن خريً

ا وال جيزع منه إذا نزل به،  فهذا االعتقاد متى رسخ يف قلب املؤمن فإنه ال يرهب املوت أبدً

ا ونعيامً هو أرغد وأنعم من ع ا هي أبقى وأرقى من دار الدنيا، وعيشً يش الدنيا، العتقاده أن له دارً

 فإنه لن جيزع من فراق الدنيا واحلالة هذه.

تَهُ  أي: عذلته  )١( ـمْ  .لُ
                                                            



 ٤١  ) اإليامن بالقضاء والقدر عىل طريقة أهل السنة واألثر١(

ا لكنه انتقال من دار إىل دار أخر ليجز فيها الذين أساؤوا بام  ثم إن هذا املوت ليس بفناء أبدً

ا، ويقول: ما  عملوا وجيز الذين أحسنوا باحلسنى، فال جيزع من املوت إال الذي مل يقدم آلخرته خريً

ا نموت ونحيا، فهذا جيتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة املوت وحرسة املوت هي إال حياتنا الدني

ۡمُت ِ�َيَاِ� ﴿وهول املطلع فيندم حيث ال ينفعه الندم، ويقول:   .]٢٤[الفجر:  ﴾٢٤َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 ]ومغارهبا األرض مشارق فتح إىل عقيدهتم بصحة املسلمني اندفاع[
حة عقيدهتم يف أوائل نشاطهم يف القرن األول والثاين والثالث، لقد اندفع املسلمون بص

شجاعة باسلة وقلوب ثابتة وإيامن راسخ، فاندفعوا إىل املاملك البعيدة يف مشارق األرض ومغارهبا، 

وبأيدهيم القرآن يفتحون به ويسودون، ويدعون الناس إىل العمل به، فهو السبب األعظم الذي به 

وبلغوا املبالغ كلها من املجد والرقي، حتى استطاعوا أن يثلّوا عروش  هنضوا وفتحوا وسادوا

ا وعدة. ا وعددً  كرس وقيرص يف أقرص مدة من الزمان، وهم أرقى األمم حضارة وقوة ونظامً

فام كان خوضهم هلذه املعارك التي هي غاية يف اقتحام املهالك إال من أجل إيامهنم بالقضاء 

وأهنا لن متوت نفس حتى تستكمل رزقها، فهذا االعتقاد هو الذي  والقدر عىل الوجه الصحيح،

ثبّت أقدام املسلمني مع قلتهم وضعفهم أمام جيوش أعدائهم التي يغص هبا الفضاء، وتعج من 

كثافتها األرض والسامء، فكشفوهم بقوة اإليامن، ثم نرشوا التوحيد والصالح والسعادة يف سائر 

َكٰوَة ﴿  فيهم:البلدان، وكانوا ممن قال اهللا ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتَُوا ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
�ِض أ

َ
ُٰهۡم ِ� ٱۡ� َّ� كَّ ِيَن إِن مَّ ٱ�َّ

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ� َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�َهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِ� َوِ�َّ

َ
  .]٤١احلج: [ ﴾٤١َوأ

ا يَِصُفوَن ﴿ ةِ َ�مَّ ِ َرّبِ  ١٨١وََسَ�ٌٰم َ�َ ٱلُۡمۡرَسلَِ�  ١٨٠ُسۡبَ�َٰن َرّ�َِك َرّبِ ٱۡلِعزَّ َوٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 .]١٨٢-١٨٠الصافات: [ ﴾١٨٢ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
 

 هـ ١٣٩٦ربيع الثاين سنة  ٢٠حرر يف 

* * * 
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