في اعتراضه على القدر  ،وقوله إن اإليمان بالقدر فرق األمة.

ٌجاب علٌه:
أن اإلٌمان بالقدر واجب على كل مسلم  ،وهو ركن من أركان اإلٌمان
الستة التً ال ٌصح إٌمان عبد إال بها  ،كما جاء فً حدٌث ابن عمر رضً
هللا عنهما مرفوعا ًا أن جبرٌل علٌه السالم سأل النبً علٌه الصالة والسالم
عن اإلٌمان فقال ( :اإلٌمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والٌوم
اآلخر والقدر خٌره وشره) رواه مسلم()١
وقال عبادة بن الصامت رضً هللا عنه البنهٌ (:ا بنً إنك لن تطعم طعم
اإلٌمان ولن تبلغ حق حقٌقة العلم باهلل تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر
خٌره وشره … ٌا بنً إن مت ولست على ذلك دخلت النار) رواه
أحمد( )٢٢١٩٧وصححه األلبانً فً السنة البن أبً عاصم()١١١

ودل على وجوب اإلٌمان بالقدر الكتاب والسنة واإلجماع.

 الكتاب:قال تعالى( وخلق كل شًء فقدره تقدٌراًا)
وقال تعالى( إنا كل شًء خلقن ٰـه بقدر)
وقال تعالى( ما أصاب من مصٌبة فً األرض وال فً أنفسكم إال فً كت ٰـب
من قبل أن نبرأها)

السنة:عن ابن عمر رضً هللا عنه فً حدٌث جبرٌل المشهور(اإلٌمان أن تؤمن
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والقدر خٌره وشره) رواه
مسلم()١
وعن جابر رضً هللا عنه مرفوعا ًا(ال ٌؤمن عبد حتى ٌؤمن بالقدر خٌره
وشره  ،حتى ٌعلم أن ما أصابه لم ٌكن لٌخطئه وأن ما أخطأه لم ٌكن
لٌصٌبه)
رواه الترمذي( )٢١٤٤وصححه األلبانً.

اإلجماع:نقل اإلجماع غٌر واحد من األئمة:
قال أحمد بن ٌحٌى ثعلب :ما فً العرب إال مثبت للقدر خٌره وشره  ،أهل
الجاهلٌة واإلسالم  ،ذلك فً أشعارهم وكالمهم كثٌر.
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة)٥٨٣/٣-

وقال عبدالرحمن بن أبً حاتم :سألت أبً وأبا زرعة عن مذاهب أهل
السنة فً أصول الدٌن وما أدركا علٌه العلماء فً جمٌع األمصار وما
ٌعتقدان من ذلك فقاال :أدركنا العلماء فً جمٌع األمصار حجازاًا وعراقا ًا
ومصراًا وشاما ًا وٌمنا ًا من مذهبهم… :واإلٌمان بالقدر خٌره وشره من هللا
عزوجل.
(عقٌدة الرازٌٌن)٢٥-

وقال أبو القاسم الاللكائً :وهو مذهب أهل السنة والجماعة ٌتوارثونه خلفا ًا
عن سلف من لدن رسول هللا بال شك وال رٌب.
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة)٥٩٤/٣-

 مراتب القدر:للقدر أربعة مراتب ٌجب اإلٌمان بها:
المرتبة األولى :العلم .أي اإلٌمان بأن هللا علم ما كان وما ٌكون أزالًا وأبداًا
– ٌعنً علمه بالماضً والمستقبل -علم كل شًء من الطاعات والمعاصً
واألرزاق واآلجال وغٌرها .قال تعالى( ألم تعلم أن هللا ٌعلم ما فً السماء
واألرض إن ذلك فً كتاب إن ذلك على هللا ٌسٌر)

الثانٌة :الكتابة .أي اإلٌمان بأن هللا كتب مقادٌر الخلق فً اللوح المحفوظ.
فكل ما ٌحدث فً الكون علمه هللا وكتبه قبل حدوثه .قال تعالى( ما أصاب
من مصٌبة فً األرض وال فً أنفسكم إال فً كت ٰـب من قبل أن نبرأها)
وعن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه مرفوعا ًا(أول ما خلق هللا القلم فقال
له :اكتب  ،قال وما أكتب؟ قال :اكتب ما هو كان وما هو كائن إلى
األبد)رواه أبو داود( )٤٧٠٠والترمذي( )٢١٥٥صححه الحاكم()٤٩٨/٢
واأللبانً .وله شاهد عن عبدهللا بن عمرو بلفظ( إن هللا قدر مقادٌر الخالئق
قبل أن ٌخلق السماوات واألرضٌن بخمسٌن ألف سنة) رواه مسلم()٢٦٥٣

الثالثة :المشٌئة .أي اإلٌمان بأن هللا شاء كل شًء وأراده مما قضاه وقدره
فً اللوح المحفوظ  .قال تعالى( وما تشاؤون إال أن ٌشاء هللا رب العالمٌن)

الرابعة .الخلق .أي اإلٌمان بأن كل ما ٌقع فً هذا الكون هو من خلق هللا.
خـلق كل شًء)
قال تعالى( وهللا خلقكمـ وما تعملون) وقال تعالى( هللا ٰ

فوائد اإلٌمان بالقدر:
اإلٌمان بالقدر له عدة فوائد منها:
أوالًا :أنه من تمام باإلٌمان باهلل.
ثانٌا ًا :أنه ٌكسب العبد طمأنٌنة واستقرار وٌصبر على ما أصابه وٌحتسب
األجر من هللا.
ثالثا ًا :أن اإلنسان ال ٌعجب بنفسه إذا حصل له مكروه.
رابعا ًا :أن اإلنسان إذا أمن بالقدر ال ٌأسف على ما فاته  ،وال ٌلوم نفسه
بقوله لو فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشٌطان.

أقسام الناس فً القدر:
القسم األول :قوم آمنوا بالقدر خٌره وشره  ،وقالوا إن العبد ٌفعل الفعل
باختٌاره وإرادته ولكنه ال ٌخرج على قضاء هللا وقدره.
وهؤالء هم أهل السنة والجماعة.

القسم الثانً :قوم لم ٌؤمنوا بالقدر  ،وقالوا إن اإلنسان حر حرٌة كاملة فً
تصرفاته وهو الذي ٌخلق فعله ولم ٌخلقه هللا ولٌس هلل سبحانه وتعالى
تدخل فً أفعال العباد .وهؤالء هم القدرٌة  ،نفاة القدر  ،مجوس هذه األمة
عن ابن عمر مرفوعا ًا(القدرٌة مجوس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم
وإن ماتوا فال تشهدوهم) رواه أبو داود( )٤٦٩١بسند منقطع

وله شاهد عن حذٌفة بن الٌمان رواه أبو داود( )٤٦٩٢وفً سنده ضعف.
وله شاهد آخر عن جابر بن عبدهللا رواه ابن ماجه( )٩٢وفٌه ضعف.
قال الحافظ العالئً كما فً الآللً المصنوعة(ٌ :)٢٥٩/١نتهً بمجموع
طرقه إلى درجة الحسن الجٌد المحتج به إن شاء هللا.اهـ
وحسن األلبانً حدٌث ابن عمر بمجموع طرقه فً صحٌح الجامع()٤٤٤٢
وسموا القدرٌة مجوس هذه األمة لقولهم إن العبد ٌخلق فعله  ،والمجوس
قالوا إن الشر له خالق والخٌر له خالق  ،فكالهما جعلوا خالقا ًا مع هللا.
قال العالمة صالح الفوزان فً شرح الطحاوٌة( :)٢٧٢اإلٌمان بالقضاء
والقدر ٌدخل فً توحٌد الربوبٌة  ،ألنه من أفعال هللا عز وجل فمن جحد
القضاء والقدر لم ٌكن مؤمنا ًا بتوحٌد الربوبٌة.اهـ

القسم الثالث :قوم قالوا إن العبد مجبور على فعله  ،وهو كاآللة أو كالرٌشة
ٌحركها الهواء أي أن العبد لٌس له فعل حقٌقة بل هو ٌتحرك بدون إرادته
 .وهؤالء هم الجبرٌة.
قال العالمة هراس فً شرح الواسطٌة(:)٢٣٠
الجبرٌة غلوا فً إثبات القدر حتى أنكروا أن ٌكون للعبد فعل حقٌقة بل هو
فً زعمهم ال حرٌة له وال اختٌار وال فعل كالرٌشة فً مهب الرٌح وإنما
تسند اإلفعال إلٌه مجازاًا  ،فاتهموا ربهم بالظلم وتكلٌف العباد بما ال قدرة
لهم علٌه ومجازاتهم على ما لٌس من فعلهم واتهموه بالعبث فً تكلٌف
العباد وأبطلوا الحكمة فً األمر والنهً  ،أال ساء ما ٌحكمون.اهـ

وقول عدنان إبراهٌم( إن اإلٌمان بالقدر فرق األمة)
هذا قول باطل  ،أٌن األمة التً تفرقت بالقدر  ،بل األمة مجمعة على
اإلٌمان بالقدر خٌره وشره وقد نقل اإلجماع غٌر واحد من األئمة كما مر ،

وال ٌعتد بمخالفة أهل األهواء والبدع من القدرٌة النفاة والجبرٌة الغالة
فهؤالء ال عبرة بخالفهم  ،وال ٌنقض قولهم اإلجماع  ،بل نتبرئ منهم ومن
أقوالهم الضالة المخالفة للكتاب والسنة واإلجماع.
قال ٌحٌى بن ٌعمر لعبدهللا بن عمرٌ :ا أبا عبدالرحمن إنه ظهر قِبلنا ناس
ٌقرؤون القرآن وٌتقفرون العلم وأنهم ٌزعمون أن ال قدر وأن األمر أُنف!
قال ابن عمر (:فإذا لقٌت أولئك فأخبرهم أنً بريء منهم وأنهم براء منً ،
والذي ٌحلف به عبدهللا بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا ًا فأنفقه ما قبل
هللا منه حتى ٌؤمن بالقدر) رواه مسلم()١
وٌنبغً تبٌن حالهم للناس لكً ال ٌغتر بهم أحد فٌضل كما ضلوا.
قال أحمد حدثنا أبو جعفر الحذاء قال :قلت لسفٌان بن عٌٌنة :إن هذا ٌتكلم
فً القدر أعنً إبراهٌم بن أبً ٌحٌى  ،قال :عرفوا الناس بدعته وسلوا
ربكم العافٌة.
(العلل ومعرفة الرجال ألحمد)٢٩٧/١-

تته
بدر بب مممد التدر
٢٤/٦/١٤٣٦هـ

