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 :
الحمــُد هللا ربّ العــالمین، والــصّالة والــّسالم علــى ســّیدنا 
ــد وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعــین، ومــن ســار علــى دربهــم  محّم

ا بعدإلىبإحسانواقتفى أثرهم  : یوم الدین، أّم
، اإلیمـانوالقـدر ركـن مـن أركـان بالقـضاء اإلیمـانفإنّ 
نّ اهللا تعــالى علــم إیمــانال یــصّح  ٕ المــؤمن إّال إذا آمــن بــه، وا
، ثـّم أوجـد مـا سـبق فـي إیجادهـاوأزمانهـا قبـل األشـیاءمقادیر 

علمــه أّنــه یوجــد، فمــا مــن حــدث یحــدث فــي الوجــود كلــه مــن 
مـــا شـــاء اهللا تعـــالى، إّال وهـــو صـــادر إلـــىالمجـــرّة إلـــىالـــذرّة 

رادته وقدرته عن علمه  ٕ ... . وا
، وطاعـة  وكّل مـا یحـدث فـي الكـون مـن خیـر وشـرّ

كــّل ذلــك واقــع بقــضاء اهللا ... ومعــصیة، وســعادة وشــقاوة 
تعـــالى، كتبـــه اهللا فـــي اللـــوح المحفـــوظ قبـــل وقوعـــه، ووقـــع 

. كما علمه 
إلـىوقد أشـارت ظـواهر بعـض النـصوص الّـشرعّیة 

غییـــــر وتبـــــدیل، أو محـــــو أنّ القـــــدر یمكـــــن أن یقـــــع فیـــــه ت
ثبـــات، وتباینـــت أقــــوال العلمـــاء فــــي ذلـــك  ٕ وللوقــــوف ... وا

فیها،وأقوال العلماءللمسألة،الظاهريّ اإلشكالعلى حلّ  
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مــة، وتمهیــد، جــاءت هــذه الدراســة التــي اشــتملت علــى مقّد
: وثالثة مطالب، وخاتمة

. في معنى القضاء والقدر والفرق بینهما:تمهید
. والمسّبباتباألسبابربط القدر :األولالمطلب 

. هل یرّد الدعاُء القضاء:المطلب الثاني
. واإلثباتبین المحو واألرزاقاآلجال : المطلب الثالث

. وفیها أهّم نتائج البحث:الخاتمة
ــه واهللا أســأل أن یجّنبنــا الهــوى وا لــردى، والزلــل والختــل، إّن

. أهل ذلك والقادر علیه، والحمد هللا ربّ العالمین

:
بالقــضاء والقــدر داخــل فــي اإلیمــانمــن المعلــوم أنّ 

ــــة، ولهــــذا ورد عــــن ابــــن اإلیمــــان ــــة اهللا تعــــالى التاّم بربوبّی
ــه قــال القــدر نظــام التوحیــد، : "عّبــاس رضــي اهللا عنهمــا أّن

ــــد اهللا وآ ــــد اهللا فمــــن وّح مــــن بالقــــدر تــــّم توحیــــده، ومــــن وّح
ه . )١("وكذب بالقدر، نقض تكذیُبه توحیَد

ـــات القـــضاء  ـــة مـــن جزئّی ـــٌق بجزئّی وألنّ البحـــث متعل
: فأقولوالقدر، فال بّد من التعریف بالقضاء والقدر، 

الحكــــم، وأصــــله : القــــضاء: "قــــال اإلمــــام الجــــوهريّ 
ـا جـاءت بعـد األلـف ألّنـه مـن قـضیت، إّال أنّ ؛قضاي الیـاء لّم

 
*
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فـي القـضاء والقـدر، وقـد واإلثبـاتبیان وجه الحّق في مـسألة وقـوع التغییـر والتبـدیل أو المحـو إلىهدفت هذه الدراسة 
ا كنایـة عـن : بـبعض ظـواهر النـصوص إّنمـا تعنـي أحـد أمـرینإلیهماتبّین من خالل الدراسة أّن الزیادة والنقصان المشار  إّمـ

ا مــا یتعلــق بعلــم اهللا تعــالى، فهــذا ال یقبــل زیــادًة وال نقــصانًا، وال تقــدیمًا وال البركــة، أو علــى حقیقت ــ هــا المتعلقــة بعلــم الملــك، أّم
. تأخیراً  

Abstract
The study aims to show and clear the matters of change, omitting, proofing and faith, the study clarify

that; the increase and decrease in some appointed text phenomenon means one of two things only, either
the benediction or its true which is related to ALLAH secret, and if it is, it doesn’t accept the increase and
decrease neither forwarding or deleting.
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وقـــد ... أي حكـــم : وقـــضى... همـــزت، والجمـــع أقـــضیة 
قــــضیت حــــاجتي، وضــــربه : یكــــون بمعنــــى الفــــراغ، تقــــول

. )٢("قتله كأّنه فرغ منه: فقضى علیه، أي
َ ": وفــــي تعریفــــه للقــــدر لغــــة یقــــول ابــــن فــــارس ر " قــــَد

القــاف والــدال والــراء أصــٌل صــحیح یــدّل علــى مبلــغ الــشيء 
رُُه كـذا، أي : نهه ونهایته، فالقدر مبلغ كّل شيء، یقالوك قْد

ــــُدرُُه  رُُه وَأْق ــــِد مــــن مبلغــــه، وكــــذلك القــــدر، وقــــدرت الــــشيء َأْق
علــــى مبالغهــــااألشــــیاءوالقــــدر قــــضاء اهللا تعــــالى . التقــــدیر

. )٣(، وهو التقدیر أیضاً أرادهاونهایتها التي 
ـــــــا عـــــــن تعریـــــــف القـــــــضاء والقـــــــدر شـــــــرعًا فیقـــــــو  ل وأّم

القــدر خــروج الممكنــات مــن العــدم إلــى الوجــود، : "الجرجــاني
والقـــضاء عبـــارة عـــن ... واحـــدًا بعـــد واحـــد مطابقـــًا للقـــضاء 

الموجـــودات علـــى مـــا هـــي أعیـــانفـــي اإللهـــيّ الحكـــم الكلـــي 
. )٤("األبدإلىاألزلالجاریة في األحوالعلیه من 

وذكــر الحــافظ ابــن حجــر أنّ بعــض العلمــاء عــرّف 
ــــهالقــــضا ــــة علــــى ســــبیل : ء بأّن فــــي اإلجمــــالالحكــــم بالكلّی
الحكم بوقوع الجزئّیـات لتلـك الكلّیـات علـى : ، والقدراألزل

. )٥(سبیل التفصیل
والمالحـــظ أّنــــه وبحـــسب المعنــــى اللغـــوي لكــــّل مــــن 
القــضاء والقــدر فــإنّ بینهمــا رابــط قــوي، ولــذلك قــال اإلمــام 

ألنّ ؛ا عـن اآلخـرأّنهما أمران ال ینفـّك أحـدهم: "الخطابيّ 
، واآلخــر بمنزلــة البنــاء، ومــن رام األســاسأحــدهما بمنزلــة 

. )٦("الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه
والقــضاء مــن اهللا تعــالى : "األصــفهانياإلمــاموقــال 

ــه الفــصل بــین التقــدیر، فالقــدر هــو ؛أخــصّ مــن القــدر ألّن
بعــض التقــدیر، والقــضاء هــو الفــصل والقطــع، وقــد ذكــر

العلمــــاء أنّ القــــدر بمنزلــــة المعــــّد للكیــــل والقــــضاء بمنزلــــة 
. )٧("الكیل

والفــرق بــین القــضاء والقــدر : "الجرجــانياإلمــاموقــال 
وجــــــود جمیــــــع الموجــــــودات فــــــي اللــــــوح : هــــــو أنّ القــــــضاء

بعــــــد األعیــــــانوجودهــــــا متفرّقــــــة فــــــي : المحفــــــوظ، والقــــــدر
. )٨("حصول شرائطها
والقــدر ال یــتّم حتــى یــؤمن العبــد بالقــضاءواإلیمــان

: بأربعة أسس، وهي

بعلـــم اهللا المطلـــق المحـــیط بكـــّل اإلیمـــان:لاألوّ األســـاس
علم ما كان وما یكون وما سیكون وما لم شيء، فإّنه 

. یكن لو كان كیف یكون
بــأنّ اهللا تعــالى كتــب فــي اللــوح اإلیمــان:الثــانياألســاس

َأَلـْم :امـة، قـال تعـالىیـوم القیإلـىالمحفوظ ما هو كائن 
ــي  ــَك ِف ِل اِء وَاَألرْضِ ِإنَّ َذ ــيْ الــسََّم ــا ِف ــُم َم َل َلــْم َأنَّ اَهللا َیْع َتْع

تَاب ِليٌّ : وقال، ]٧٠: الحج[ِك َنا َلَع ْی َتابِ َلَد وَإِّنُه ِفي ُأمِّ الِك
م ْی ِك . ]٤: الزخرف[َح

ــــثاألســــاس بمــــشیئة اهللا النافــــذة، وقدرتــــه اإلیمــــان:الثال
ة، فمـــا شـــاء اهللا كـــان، ومـــا لـــم یـــشأ لـــم یكـــن، قـــال الـــشامل
ــــنْ : تعــــالى ــــُه ُك ــــوَل َل َئًا َأنْ َیُق ــــْی ا َأرَاَد َش ــــرُُه ِإَذ ــــا َأْم ِإنََّم
. ]٨٢: یس[َفَیُكون

ــــــبعض، فهمــــــا لفظــــــان كــــــاإلرادةوالمــــــشیئة  ــــــد ال عن
ـــــبعض  ـــــال ال إنّ المـــــشیئة مـــــن اهللا : اآلخـــــرمترادفـــــان، وق

كمـــا ذكـــر العلمـــاء أنّ . )٩(اإلصـــابة، ومـــن النـــاس اإلیجـــاد
: على نوعیناإلرادة

ــة، وهــذه هــي اإلرادة الــشاملة :لاألوّ  ــة القدرّی اإلرادة الكونّی
هللا تعــالى، وهــي مرادفــة للمــشیئة، والمــراد بهــا واقــع 
ال محالة، سواء كان المراد طاعـة أو معـصیة، وال 
ـــل قـــد  ـــزم أن یكـــون مرادهـــا محبوبـــًا هللا تعـــالى، ب یل

كفــر الكــافر، ومعــصیة العاصــي، یكــون مكروهــًا ك
. المؤمن، وطاعتهكإیمانوقد یكون محبوبًا 

ـــــة الـــــشرعّیة، وهـــــي اإلرادة:الثـــــاني ـــــة األمرّی اإلرادةالدینّی
المتعلقة بالتكالیف الشرعّیة، مـن أمـر ونهـي، وهـي 

رَ :المــذكورة فــي قولــه تعــالى ــْس ــُم الُی ُك ــُد اُهللا ِب ی ُیرِ
ر ـــْس ـــُم الُع ُك یــُد ِب ـــا :، وقولـــه]١٨٥: بقــرةال[وَال ُیرِ َم

ـــُد  ی َلكـــنْ ُیرِ ـــرٍَج وَ ـــنْ َح م ِم ُك ـــْی َل ـــَل َع َع ـــُد اُهللا ِلَیجْ ی ُیرِ
م ُك َلــْی ــُه َع َت َم ْع ِلُیــِتمَّ ِن ْم وَ ــرَُك ، وهــذه ]٦: المائــدة[ِلیَطهِّ

ال یلــــزم أن یقــــع المــــراد بهــــا إال إذا اقترنــــت اإلرادة
. الكونّیة القدرّیةاإلرادةبها 

عـــان فـــي حـــّق المطیـــع، فالـــذي قـــام تجتمواإلرادتـــان
وذلــك ألنّ الطاعــة محبوبــة ؛بطاعــة مــا مــثال جمــع بینهمــا

مرضـــّیة هللا، قـــد أمـــر بهـــا وأحّبهـــا، فهـــي شـــرعّیة مـــن هـــذه 
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الناحیة، وكونها وقعت دّل على أنّ اهللا أرادها كونا، فهـي 
ـــة ـــة مـــن هـــذه الناحی ـــل كفـــر . كونّی ـــة فـــي مث وتنفـــرد الكونّی

كمــا تنفــرد الــشرعّیة فــي مثــل الكــافر، ومعــصیة العاصــي،
. الكافر وطاعتهإیمان

اإلیمــان بــأنّ اهللا خــالق كــّل شــيء، قــال :األســاس الرابــع
ـــيٍء :تعـــالى ـــلِّ َش ـــى ُك َل ـــوَ َع ـــيء وَُه ـــلَّ َش ـــاِلُق ُك اُهللا َخ
یــــل ِك رَُه :وقــــال،]٦٢:الزمــــر[وَ ــــيٍء َفَقــــّد ــــلَّ َش َلــــَق ُك َخ وَ
یرَاً  . ]٢: الفرقان[َتْقِد

أن یــؤمن بــأنّ القــدر خیــره اإلنــسانب علــى كمــا یجــ
ــــــإذن اهللا تعــــــالى األســــــبابوشــــــرّه مــــــن اهللا، وأنّ  مــــــؤثرة ب

مقــــــسومة، وكــــــذا واألرزاقومــــــشیئته، واآلجــــــال مكتوبــــــة، 
... .السعادة والشقاوة 

 
 

ــــة أنّ اهللا تعــــالى جعــــل لكــــّل  مــــن المــــسّلمات العقدّی
ســــببًا، فالهــــدى لــــه أســــبابه، والــــضّالل لــــه أســــبابه، شــــيء

، ولــن یــصل باألســباباألخــذبالقــدر ال یعــارض واإلیمــان
المــسبَّبات إال مــن خــالل أســبابها، فاألســباب إلــىاإلنــسان

ر المــسبَّبات مــن  مقــّدرة كالمــسبَّبات، ومــن زعــم أنّ اهللا قــّد
واب، قـال الحـافظ ماتها وأسبابها، فقد جانب الصّ غیر مقّد

ـــال واألســـبابُ : "ابـــن حجـــر ـــد ق ـــّدرة كالمـــسبَّبات، وق مق

: لمــن ســأله عــن الرقــى، هــل تــرّد مــن قــدر اهللا شــیئًا؟ قــال
. )١١)(١٠("هي من قدر اهللا

ـــــه تعـــــالى قـــــّدر " هـــــي مـــــن قـــــدر اهللا: "فقولـــــه یعنـــــي أّن
، فحـــصول باألســـبابوالمـــسبَّبات، وربـــط المـــسبَّبات األســـباب

.)١٢("من جملة القدرباألسباالمسبَّبات عند حصول 
بیـدةونظیره قول سّیدنا عمر  نفـرُّ : "مجیبـًا أبـا ُع

وذلــك حــین رفــض عمــر ؛)١٣("قــدر اهللاإلــىمــن قــدر اهللا 
دخول الشام، بعد أنْ علم أنّ الوباء قـد انتـشر فیهـا، فقـال 

... .فقال عمر قولته " أفرارًا من قدر اهللا: "له
لمـــراد أنّ هجـــوم المـــرء وا: "قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر

علـى مــا یهلكــه منهــّي عنــه، ولــو فعــل لكــان مــن قــدر اهللا، 
وتجّنبــه مــا یؤذیــه مــشروع، وقــد یقــّدر اهللا وقوعــه فیمــا فــرّ 

: منه، فلو فعلـه أو تركـه لكـان مـن قـدر اهللا، فهمـا مقامـان
. باألسبابمقام التوكل، ومقام التمّسك 

ل قول عمر قدر اهللا إلىنفرّ من قدر اهللا : "ومحصّ
أّنـه لـم یفـر مـن قـدر اهللا حقیقـة، وذلـك أنّ الـذي أرادأّنه " 

فرّ منه أمر خاف على نفسه منه فلـم یهجـم علیـه، والـذي 
الـذي ال األمـرفرّ إلیه أمـر ال یخـاف علـى نفـسه منـه إّال 

. )١٤("بّد من وقوعه سواء كان ظاعنًا أو مقیماً 
شیئة اهللا، والـّسبب ال ینكر عاقل تأثیرها بمـفاألسباب

كالمــسبَّبِ مخلــوق هللا، وقــد رّتــب اهللا تعــالى حــصول الخیــر 
ترتُّــبَ الجــزاء علــى األعمــالوالــشرّ فــي كتابــه العزیــز علــى 

علـى الـسبب، فقـال الشرط، والعّلة علـى المعلـول، والمـسبَّب
مْ :تعـــالى ُك ـــْن ـــرْ َع فِّ ُیَك ـــًا وَ َقاَن ـــْم ُفرْ ـــلْ َلُك َع ـــوا اَهللا َیجْ ِإنْ َتتَُّق

ـــمْ  ـــرْ َلُك ِف َیْغ ـــیَِّئاِتُكْم وَ ـــِئنْ :وقـــال تعـــالى،]٢٩: الاألنفـــ[َس َل
م نَُّك یَد ْم َألزِ ُ◌ رْتُ َك واآلیة نـصّ : "القرطبيقال. ]٧: إبراهیم[َش

. )١٥("في أنّ الشكر سببُ المزید
ُكم:وقــــال تعــــالى ــــرْ ُك وِني َأْذ رُ ُك ــــاْذ ، ]١٥٢: البقــــرة[َف

وا:وقـــال ِفرُ ـــَتْغ ـــتُ اْس ـــل َفُقْل سِ فَّـــارًَا ُیرْ ـــانَ َغ ـــُه َك ـــْم ِإنَّ بَُّك رَ
ـْم  ـلْ َلُك َع َیجْ ـینَ وَ ِن َب وَالٍ وَ ْم ِبَأْم ُك ْد ُد َیْم ًَا وَ رَار ْد ْم ِم ُك َلْی اَء َع السََّم

َهارَاً  ْم َأْن لْ َلُك َع َیجْ نَّاتٍ وَ . ]١٢-١٠: نوح[َج
اعلــم أنّ : "الــرازي فــي تفــسیر هــذه اآلیــةاإلمــامقــال 

ة ســـببٌ النفتــاح أبـــواب الخیــرات، ویـــدّل االشــتغال بالطاعــ
: علیه وجوه

أنّ الكفــر ســببٌ لخــراب العــالم، علــى مــا قــال فــي :أحــدها
قُّ :كفــر النــصارى ــَش َتْن ــُه وَ ْن نَ ِم ــرْ وَاتُ َیَتَفطَّ ــسََّم ــاُد ال َتَك

اً ضُ رْ األَ  َلـَد نِ وَ َم عـوا للـرَحْ ـدًَّا َأنْ َد ـاُل َه َب رُّ الِج َتِخ : مـریم[وَ
ن الكفــر ســببًا لخــراب العــالم، وجــب أن فلمــا كــا،]٩٠-٩١

. سببًا لعمارة العالماإلیمانیكون 
َلـوْ َأنَّ : ، ومنهـا قولـهاآلیـةاآلیات، منهـا هـذه :وثانیها وَ

ـــات َك ُهْم َبرَ ـــْی َل ـــا َع َن ـــوا وَاتَُّقـــوا َلَفَتحْ ُن ـــَل الُقـــرَى آَم : األعـــراف[َأْه
٩٦[ ، َیَقــة أل َلــى الطَّرِ وا َع ــَتَقاُم ــوْ اْس ــاًء وَأنْ َل َناُهم َم ــَقْی ْس

َقاً  ـــَد ـــًا ، ]١٦: الجـــن[َغ رََج خْ ـــُه َم ـــلْ َل َع ـــنْ َیتَّـــِق اَهللا َیجْ َم وَ
بْ  َتسِ ْیثُ ال َیحْ نْ َح زُُقُه ِم َیرْ .]٣-٢: الطالق[وَ
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ــسَ ِإال : أّنــه تعــالى قــال: وثالثهــا ْن ــنَ وَاإلِ ــتُ الِج َلْق ــا َخ َم وَ
ن ُبُدوْ المقـصود ، فـإذا اشـتغلوا بتحـصیل ]٥٦: الـذاریات[ِلَیْع

. حصل ما یحتاج إلیه في الدنیا على سبیل التبعّیة
ـا أنّ عمـــر خـــرج یستـــسقي، فمـــا زاد علـــى االســـتغفار، :ورابعهــ
لقــد استــسقیت بمجــادیح : مــا رأینــاك استــسقیت، فقــال: فقیــل لــه
: أنّ رجــــًال شــــكا إلیــــه الجــــدب، فقــــال: وعــــن الحــــسن. الــــسماء

النــسل، وآخــر اســتغفر اهللا، وشــكا إلیــه آخــر الفقــر، وآخــر قلــة 
قلـــة ریـــع أرضـــه، فـــأمرهم كلهـــم باالســـتغفار، فقـــال لـــه بعــــض 

أتــاك رجـــال یــشكون إلیــك أنواعـــًا مــن الحاجــة، فـــأمرتهم : القــوم
َاراً كلهم باالستغفار، فتال هذه اآلیة ر ـْد َلـْیُكم مِّ اء َع لِ السََّم ُیرْسِ

نَّــاتٍ *  ــْم َج ـــل لَُّك َع َیجْ ــینَ وَ َبِن وَالٍ وَ ــأَْم ُكْم ِب ْد ــِد ُیْم ـــْم وَ ــل لَُّك َع َیجْ وَ
. )١٦("]١٢- ١١: نوح[أَْنَهاراً 

ــــا كــــان اهللا تعــــالى خــــالق  ومــــسبَّباتها، فقــــد األســــبابولّم
ـــــّد لوقوعهـــــا مـــــن  ـــــه ســـــبحانه أنّ المـــــسّببات ال ب قـــــضت حكمت

، وعلمهــا قبــل أن بأســبابهاأســبابها، فــاهللا تعــالى ربــط المــسّببات 
. والمسّبباتاألسبابتكون، وعلمه سبحانه تقدیر أزلّي في 

فعلــــى العبــــد أن یأخـــــذ باألســــباب وأن ال یعتقـــــد أنّ 
ّنمـــا یعتقـــد أّنهـــا تـــؤثر بـــإذن اهللا األســـباب ٕ تـــؤثر بنفـــسها، وا

بـاب مـا أنـزل اهللا "تعالى، قال الحافظ ابن حجر في شرح 
، بعـــد أن ذكـــر " داء إال أنـــزل لـــه شـــفاء مـــن كتـــاب الطـــبّ

هــا كلهــا إثبــات وفی: "اآلمــرة بالتــداوياألحادیــثجملــة مــن 
، وأنّ ذلــك ال ینــافي التوكــل علــى اهللا لمــن اعتقــد األســباب

أّنها بإذن اهللا وبتقدیره، وأّنها ال تنجع بذواتها بـل بمـا قـّدره 
ــــّدر اهللا  ــــب داء إذا ق ــــد ینقل ــــدواء ق اهللا تعــــالى فیهــــا، وأنّ ال

لیه  ٕ ، )١٧("اهللابـإذن : "بقوله في حدیث جابراإلشارةذلك، وا
رادتـــهى تقـــدیر اهللا فمـــدار ذلـــك كلـــه علـــ ٕ ال ینـــافي ، والتـــداويوا

ــــــل، كمــــــا ال ینافیــــــه دفــــــع الجــــــوع والعطــــــش  باألكــــــلالتوّك
العافیـة، والشرب، وكذلك تجّنب المهلكـات، والـدعاء بطلـب

، وغیر ذلك . )١٨("ودفع المضارّ
فهكـذا یجـب أن یفهــم القـدر، وأّنـه ال بــد للعبـد مـن الجمــع 

مــــن الجــــّد والــــسعي، ســــبابباألواألخــــذبالقــــدر، اإلیمــــانبــــین 
واتخـــاذ العـــّدة لمواجهـــة العـــدو، مـــع األخـــذ بعـــین االعتبـــار أنّ 

... . اهللا بإذناألسباب ال توجب حصول المسّبب إال 
شــرك األســبابإلــىااللتفــات : ولهــذا قــال بعــضهم"

أن تكــون أســبابًا نقــص فــي األســبابفــي التوحیــد، ومحــو 

كلّیــة قــدح فــي الــشرع، بالاألســبابعــن واإلعــراضالعقـل، 
ال یوجـب حــصول المـسّبب، فــإنّ المطــر األســبابومجـرّد 

إذا نــــزل وبــــذر الحــــبّ لــــم یكــــن ذلــــك كافیــــًا فــــي حــــصول 
ـــّد مـــن  ـــإذن اهللا، وال ب ـــة ب ـــح مربی ـــّد مـــن ری ـــل ال ب النبـــات ب
صـــرف االنتفـــاء عنـــه، فـــال بـــّد مـــن تمـــام الـــشروط، وزوال 

. )١٩("الموانع، وكّل ذلك بقضاء اهللا وقدره
إلـــىبالقـــدر الـــسابق ال یـــؤّدي اإلیمـــانوبهـــذا یتبـــّین أنّ 

الخیـر والحـرص علـى العمـل إلى، بل یدفع واإلهمالاإلتكال 
ال یعنـي االعتقـاد األسـبابالصالح، مع مالحظـة أنّ مباشـرة 

هــذه إلــىنتائجهــا، وقــد أشــار الرســول إلــىبأّنهــا مفــضیة 
الجّنــة مــن یــا رســول اهللا، أیعــرف أهــل: "الحقیقــة حــین ســئل

كــل : فلــَم یعمــل العــاملون؟ قــال: نعــم، قــال: أهــل النــار؟ قــال
. )٢٠("یعمل لما خلق له، أو لما یّسر له

أنّ إلــىوفــي الحــدیث إشــارة : "قــال الحــافظ ابــن حجــر
المــآل محجــوب عــن المكلــف، فعلیــه أن یجتهــد فــي عمــل مــا 

ن مــا یــؤول إلیــه أمــره غالبــًا،إلــىأمــر بــه، فــإنّ عملــه أمــارة  ٕ وا
ــه بغیــر ذلــك، كمــا ثبــت فــي حــدیث  كــان بعــضهم قــد یخــتم ل

، لكــن ال اطــالع لــه علــى ذلــك، فعلیــه )٢١(ابــن مــسعود وغیــره
أن یبــذل جهــده، ویجاهــد نفــسه فــي عمــل الطاعــة، وال یتــرك 

مـــا یـــؤول إلیـــه أمـــره، فـــیالم علـــى تـــرك المـــأمور، إلـــىوكـــوًال 
. )٢٢("ویستحق العقوبة

 
 

تــضافرت نــصوص الكتــاب والــسّنة فــي الحــثّ علــى 
ـْم :الدعاء والتحذیر من تركه، قال تعـالى ُك ـُأ ِب َب ا َیْع ُقلْ َم

م ُك ـــاُؤ َع ـــوْال ُد ـــي َل بِّ ـــْم : ، وقـــال]٧٧: الفرقـــان[رَ بَُّك ـــوْا رَ ُع اْد
ــــة َی ْف ُخ ًا وَ رَُّع ــــال]٥٥: األعــــراف[تَــــضَ ــــْم : ، وق ُبُك َقــــاَل رَ وَ

وِنيْ  ُع ِتي اْد ـاَد َب ـنْ عِ نَ َع وْ ِبرُ َتْك ـْس نَ َی ْی ـْم ِإنَّ الَّـِذ بْ َلُك َتِج اْس
ـــرِین اِخ ـــنََّم َد َه ُلونَ َج ُخ ـــَیْد ون":، ومعنـــى]٦٠: غـــافر[َس یـــستكبرُ

ألنّ الــدعاء ؛یــستكبرون عــن دعــائي: "، أي"عــنْ عبــادتيْ 
ــــادة، ومــــن أفــــضل أنواعهــــا، بــــل روى ابــــن  نــــوع مــــن العب

حه عــن ابـن ع أفــضل : بــاس أّنـه قــالالمنـذر والحــاكم وصـّح
ــد علــى ؛االســتكبار عنــهالعبــادة الــدعاء، وقــرأ اآلیــة، والتوّع
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ّنمــا المــؤمن یتــضرّع  ٕ ألنّ ذلـك عــادة المتــرفین المــسرفین، وا
. )٢٣(..."اهللا تعالى في كل تقلباته إلى

مــن لــم : "، وقــال)٢٤("الــدعاء هــو العبــادة: "وقــال 
مـــن أعظـــم فالـــدعاء عبـــادة)٢٥("یـــسأل اهللا یغـــضب علیـــه

... . العبادات، وسبیل لتحصیل أكبر الغایات 
وقـــد أرشـــدت آیـــات الكتـــاب العزیـــز، وكـــذا أحادیـــث 

المــشروعة، األســبابأنّ الــدعاء ســبب مــن إلــىالرســول 
ـــــأثیرًا فـــــي المطلـــــوب المـــــسؤول  األســـــبابكـــــسائر وأنّ لـــــه ت

ــــدرة والمــــشروعة ــــد خیــــرًا ألهمــــه . )٢٦(المق فــــإذا أراد اهللا بعب
ه واالســــتعانة بــــه، وجعـــــل اســــتعانته ودعــــاءه ســـــببًا دعــــاء

. )٢٧(للخیر الذي قضاه له
إنّ اهللا جعــل الـــدعاء والـــسؤال: "قــال اإلمـــام ابــن تیمیـــة

التــــي ینـــــال بهــــا مغفرتـــــه ورحمتــــه، وهـــــداه األســـــبابمــــن 
ر للعبــــد خیــــرًا ینالــــه بالــــدعاء لــــم  ذا قــــّد ٕ ونــــصره ورزقــــه، وا

. )٢٨("یحصل بدون الدعاء
ــد ــا األســبابعاء ســبب مــن فال المــشروعة، وهــو مّم

ــه قــال ن لــم : ســبق بــه القــضاء، وكأّن ٕ إن دعــا كــان كــذا، وا
یــدُع لــم یكــن كــذا، فالــدعاء ســبب عّلــق علیــه المــسّبب فــي 
القضاء السابق أوًال، ولیس معناه أنّ الدعاء یـأتي بقـضاء 

. جدید لم یسبق به القضاء
ـــال اإلمـــ ـــدعاء ق ـــره لفائـــدة ال ـــيوفـــي تقری ـــإن : "ام الغزال ف

مــن فمــا فائــدة الــدعاء، والقــضاء ال مــرّد لــه؟ فــاعلم أنّ : قلــت
ــــــبالء  ــــــرّد ال ــــــدعاء، فالــــــدعاء ســــــبب ل ــــــبالء بال القــــــضاء رّد ال
واســتجالب الرحمــة، كمــا أنّ التــرس ســبب لــرّد الــسهم، والمــاء 

ــــات مــــن  ــــدفع األرضســــبب لخــــروج النب ــــرس ی ، فكمــــا أنّ الت
. )٢٩("البالء یتعالجانالسهم فیتدافعان، فكذلك الدعاء و 

ذ من جهد كان النبي : "وفي شرحه لحدیث یتعوّ
الـــــــــــبالء، ودرك الـــــــــــشقاء، وســـــــــــوء القـــــــــــضاء، وشـــــــــــماتة 

، نقـــل الحـــافظ ابـــن حجـــر عـــن ابـــن الجـــوزي )٣٠("األعـــداء
وفیــه مــشروعّیة االســتعاذة، وال یعــارض ذلــك كــون : "قولــه

ـا قـض ، الحتمال أن یكون مّم ى، ما سبق في القدر ال یرّد
فقد یقضى على المرء مثًال بـالبالء، ویقـضى أّنـه إذا دعـا 

. )٣١(كشف، فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع

ذا مـــا تقـــررت فائـــدة الـــدعاء وعلمـــت، فـــال یجـــوز  ٕ وا
إذا كـان القلـم جـفّ بمـا هــو : لمعتـرض أن یعتـرض فیقـول

: فما معنـى قولـه تعـالى-)٣٢(كما جاء في الحدیث–كائن 
 ْوِني اس ُع ماْد بْ َلُك ـأُلوا اَهللا : ، وقولـه]٦٠: غـافر[َتِج وَاْس

ِله نْ َفضْ ا : ، وقولـه]٣٢: النـساء[ِم ـوََة الـدَّاِع ِإَذ عْ ـبُ َد ْی ُأِج
ــان َع ذا كــان الــدعاء ]١٨٦: البقــرة[َد ٕ ــا هــو -أیــضاً -، وا مّم

. به؟ وال بّد من وقوعهاألمركائن، فما فائدة 
: میــة، فقــالأجــاب عــن هــذا التــساؤل اإلمــام ابــن تی

الــصالحة األعمــالكــسائر اإلجابــةالــدعاء فــي اقتــضائه "
فـــي اقتـــضائها األســـبابفـــي اقتـــضائها اإلثابـــة، وكـــسائر 

المـــسّببات، ومـــن قـــال إنّ الـــدعاء عالمـــة وداللـــة محـــضة 
ـــسبب، أو هـــو  ـــیس ب ـــوب المـــسؤول ل ـــى حـــصول المطل عل
عبادة محضة ال أثر له في حـصول المطلـوب وجـودًا وال 

ا یحصل بالـدعاء یحـصل بدونـه، فهمـا قـوالن عدمًا، بل م
المـــــسّبب بـــــه تعلیـــــقاإلجابـــــةضـــــعیفان، فـــــإنّ اهللا عّلـــــق 

ــم:بالــسبب، كقولــه بْ َلُك ــَتِج ــوِني اْس ُع :، وقولــه]٦٠: غــافر[اْد
ِله ــنْ َفــضْ ــأُلوا اَهللا ِم ــبُ : ، وقولــه]٣٢: النــساء[وَاْس ْی ُأِج

ان َع ا َد وََة الدَّاِع ِإَذ عْ . ]١٨٦: البقرة[َد
ــه قــالوفــي الــصحیحین عــن النبــي  مــا مــن : "أّن

مــسلم یــدعو اهللا بــدعوة لــیس فیهــا إثــم وال قطیعــة رحــم إّال 
ـل لـه دعوتـه، : أعطاه بها إحدى خـصال ثـالث ـا أن یعّج إّم

ــا أن یــصرف عنــه  ّم ٕ ــا أن یــّدخر لــه مــن الخیــر مثلهــا، وا ّم ٕ وا
اهللا : إذًا نكثــر، قــال!! یــا رســول اهللا: مــن الــشرّ مثلهــا، قــالوا

ــــدعاء تعلیــــق الوعــــد والجــــزاء . )٣٣("أكثــــر ــــا بال ــــق العطای فعّل
. )٣٤("بهبالعمل المأمور

قد یكون المدعو به معلقـًا علـى الـدعاء، فكـان "نعم 
؛علـــى أنّ الـــدعاء ال یخیـــب أبـــداً . للـــدعاء فائـــدة أي فائـــدة

ألّنه إن كان بمـا علّـق علـى الـدعاء فواضـح وجـود الفائـدة 
ــه فیــه، وعلیــه یحمــل ق ، )٣٥("ال یــرّد القــضاء إال الــدعاء: "ول

ن كـــان بمــــا لــــم یعّلــــق علــــى ذلــــك ففائدتــــه الثــــواب ٕ ألنّ ؛وا
الـدعاء مـخ : "الدعاء من العبادة، بل من أنهاها، كما قـال

، وأیضًا فیبّدل اهللا الداعي بدل مـا دعـا بـه بمـا )٣٦("العبادة
منـه، كمــا یلیــق أفــضللـم یقــدر لـه بمــا هــو مثـل ذلــك، أو 

. )٣٧("رمه وسعة فضله وحلمهبجوده وك
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وفــي رّده علــى المبتدعــة الــذین قــالوا بإبطــال الــدعاء مــن 
قـال : "ابـن حجـر الهیتمـياإلمـامأصله، وأّنه ال فائدة فیـه، قـال 

بعض المبتدعـة بإبطـال الـدعاء مـن أصـله، وقـالوا ال فائـدة لـه، 
ألّنــه إن ســبق وصــول المـــدعو بــه للــداعي، فالــدعاء بوصـــوله 

... . ال فهو عبث أیضًا عبث، وإ 
:أنّ المقــــّدرات علــــى قــــسمین: ورّد علــــیهم أهــــل الــــسّنة

منها ما أبرم وهو المعّبر عنـه بمـا فـي أم الكتـاب الـذي ال 
یقبــل تغییــرًا وال تبــدیًال، ومنهــا مــا علــق علــى فعــل شــيء، 

:وهـــو القابـــل للتغییـــر والتبـــدیل، وأصـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى
 َا ی و اُهللا َم ُ◌ ُح تَـابَیْم ُه ُأمُّ الِك ـَد ْن ـت وَعِ ُیْثِب اُء وَ : الرعـد[َش

٣٨(]٣٩( .
ــــد  ــــع المعــــاني اإلمــــاموأّك ــــن أبــــي العــــز علــــى جمی اب

الخلــــق مــــن المــــسلمین أكثــــرالــــذي علیــــه : "الــــسابقة، فقــــال
األســبابأنّ الــدعاء مــن أقــوى : الملــل وغیــرهمأهــلوســائر 

. . . في جلب المنافع ودفع المضار
أنّ إلــىمــن المتفلــسفة، وغالیــة المتــصوّفة وذهــب قــوم

ــــدة فیــــه، قــــالوا ــــدعاء ال فائ ــــة؛ال إمــــا أن : ألنّ المــــشیئة اإللهّی
أن تقتــضیه بــشرط ال : تقتــضیه أو ال، فــثّم قــسم ثالــث، وهــو

... . تقتضیه مع عدمه، وقد یكون الدعاء من شرطه 
إن اقتــضت المــشیئة المطلــوب فــال حاجــة : وقــولهم

بــل قـد تكــون إلیـه حاجــة، مـن تحــصیل : قلنـا.الــدعاءإلـى
مصلحة أخـرى عاجلـة وآجلـة، ودفـع مـضرّة أخـرى عاجلـة 

ن لم تقتـضه فـال فائـدة فیـه: وكذلك قولهم. وآجلة ٕ : قلنـا. وا
بــل فیـــه فوائـــد عظیمـــة، مــن جلـــب منـــافع، ودفـــع مـــضار، 

ــل للعبــد مــن معرفتــه كمــا نّبــه علیــه النبــي  ، بــل مــا یعّج
ـــ قـــراره بـــه، بأّن ٕ ـــه، وا قـــراره برّب ٕ ه ســـمیع قریـــب علـــیم رحـــیم، وا

بفقره إلیه واضطراره إلیه، وما یتبع ذلك مـن العلـوم العلّیـة 
. )٣٩("واألحوال الزكّیة، التي هي من أعظم المطالب

ومـــن المعلـــوم أنّ المقـــضي كمـــا یكـــون خیـــرًا یكـــون 
شرًّا، وكّل ذلك من خلق اهللا تعالى، فاهللا تعالى خالق كـل 

: كـــان یقـــول فـــي دعـــاء القنــــوته شـــيء، وقـــد ورد أّنـــ
وقنــي شــرّ : "، ومعنـى قولــه )٤٠("وقنـي شــرّ مــا قــضیت"

، أي مــا قــّدرت)شــرّ مــا قــضیت(أي احفظنــي ": مــا قــضیت

تعلیـل ) إّنك(لي من قضاء وقدر، فسلم لي العقل والدین، 
وال (أي تقـــدر أو تحكـــم بكـــل مـــا أردت، ) تقـــضي(للـــسؤال، 

ـــه ال معّقـــب لحكمـــ)یقـــضى علیـــك یجـــب علیـــك ك، وال ، فإّن
. )٤١("شيء

أي شــرّ " شــرّ مــا قــضیت: "قولــه: "وقــال ابــن عــّالن
ـــه مـــن  ـــرن ب ، وشـــرّ مـــا یقت ـــّي ـــه عل ـــذي قـــضیت ب الفعـــل ال
وسوســــة الــــشیطان والهــــوى والــــنفس لإلنــــسان حتــــى یمنــــع 
ثوابه إن كان ابتالء، ویحمل على االسـتمرار فیـه إن كـان 

. )٤٢("معصیة، أو یمنع كماله إن كان طاعة
وبمـــا أنّ الخیـــر والـــشرّ مـــن قـــدر اهللا، فكـــذلك الـــدعاء 
هو من قدر اهللا، فاهللا تعالى هو الذي یوّفق عبـاده للـدعاء، 
واهللا تعــالى علــم أزًال أنّ عبــده یــدعو أو ال یــدعو، فــإذا دعــا 
ن لـم یـدع لـم یكـن كـذا، فعلمـه تعـالى علـى كـل  ٕ كان كـذا، وا

. واألسبابتقدیر أزلي في المسّببات 
قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي شــرح بــاب مــن دعــا برفــع 

وقــد استــشكل بعــض : "الوبــاء والحمــى، مــن كتــاب المرضــى
ـــــه یتـــــضّمن الـــــدعاء؛النـــــاس الـــــدعاء برفـــــع الوبـــــاء برفـــــع ألّن

المــوت، والمــوت حــتم مقــضي، فیكــون ذلــك عبثــًا، وأجیــب 
ـــه قـــد یكـــون مـــن  ـــد بالـــدعاء، ألّن ـــك ال ینـــافي التعّب ـــأنّ ذل ب

ـــة  ـــد األســـبابجمل ـــع المـــرض، وق فـــي طـــول العمـــر أو رف
باالســـــتعاذة مـــــن الجنـــــون، والجــــــذام، األحادیـــــثتـــــواترت 
، واألدواءواألهــــواءاألخــــالق، ومنكــــرات األســــقاموســــيء 

فمــــــن ینكــــــر التــــــداوي بالــــــدعاء یلزمــــــه أن ینكــــــر التــــــداوي 
الـــصحیحة واألحادیـــثبالعقـــاقیر، ولـــم یقـــل بـــذلك إال شـــذوذ، 

لــدعاء مزیــد فائــدة لیــست فــي اإلــىتــرّد علــیهم، وفــي االلتجــاء 
التــداوي بغیــره، لمــا فیــه مــن الخــضوع والتــذلل للــربّ ســبحانه، 

الـــصالحة اتكـــاًال األعمـــالبـــل منـــع الـــدعاء مـــن جـــنس تـــرك 
جملـة، ورّد الــبالء بالــدعاء علـى مــا قــّدر، فیلـزم تــرك العمــل 

بالقــدر أن اإلیمــانكــرّد الــسهم بــالترس، ولــیس مــن شــرط 
. )٤٣("اهللا أعلمیتترّس من رمى بالسهم، و 

ـــدعاء، ـــة القـــضاء رّد الـــبالء بال والحاصـــل أنّ مـــن جمل
والــدعاء داخــل تحــت القـــضاء، ولــیس خارجــًا عنــه، فالـــدعاء 
سبب لرّد البالء واستجالب الرحمة، لكّنه ال یتعـارض مـع 

mailto:�@w
mailto:k@L


................................................................................................... 

 ١٥١

ما في علم اهللا تعالى، فما في علمه واقع ال محالـة، وهـو 
:ر إلیـه تعـالى فـي قولــهالمعّبـر عنـه بـأّم الكتـاب، كمــا أشـا

ـْین ِب امٍ ُم َناُه ِفي ِإَم ْی صَ ُكلَّ َشيٍء َأحْ :، وقولـه]١٢: یـس[وَ
 ْـي َبٍة ِف ْی ـصِ ـنْ ُم ـابَ ِم ا َأصَ ِإال مْ كُ سِ ُفـنْ أَ وَال ِفـي ضِ رْ األَ َم

ــا رََأَه ْب ــل َأنْ َن ــنْ َقْب ــابٍ ِم َت ــيْ ِك : وقولــه ،]٢٢: الحدیــد[ِف
ــــــل أن یخ" ــــــادیر الخالئــــــق قب ــــــب اهللا مق ــــــق الــــــسموات كت ل

. )٤٤("بخمسین ألف سنةواألرض
وال تعـــــارض بینهـــــا وبـــــین مـــــا ســـــبق بیانـــــه مـــــن رّد 
القــضاء بالــدعاء، لكــون الــدعاء ورّد القــضاء بــه هــو ممــا 
ر للعبـــد أن ینــــال شــــیئًا  قـــضاه اهللا تعــــالى وقـــدره، فــــإذا قــــّد
بالـــــدعاء لـــــم ینلـــــه بدونـــــه، مـــــع التأكیـــــد علـــــى أنّ التغییـــــر 

ـا مـا فـي والتبدیل هو بالنس بة لما في صحف المالئكـة، أّم
. علم اهللا تعالى فثابت ال یتغّیر

وقــد جــاء التنــصیص علــى رّد القــضاء بالــدعاء فــي 
أحادیــث عدیــدة، وكّلهــا ضــعیفة كمــا تبــّین مــن تخریجهــا، 

: األحادیثومن أشهر تلك 
الــدعاء ینفــع : "قــال رســول اهللا : عــن ابــن عمــر، قــال. ١

ا لم ین . )٤٥("زل، فعلیكم عباد اهللا بالدعاءمّما نزل ومّم
ال یـرّد القـضاء : "قال رسـول اهللا : وعن سلمان، قال. ٢

 ُ . )٤٦("إال الدعاُء، وال یزید في العمر إال البر
ال ینفــع : "قــال رســول اهللا : وعــن أبــي هریــرة قــال.٣

حــذر مــن قــدر، والــدعاء ینفــع مــا لــم ینــزل القــضاء، 
نّ الـــبالء والـــدعاء لیلتقیـــان بـــین الـــس ٕ ماء واألرض، وا

. )٤٧("فیعتلجان إلى یوم القیامة
ال یـرّد القـدرُ إال : "قـال رسـول اهللا : وعن ثوبـان قـال. ٤

. )٤٨("بالدعاء، وال یزید في العمر إال البر
مـا دعـا عبـد قـط بهـذه : وروي عن ابن مسعود، قـال.٥

یا ذا المـنّ : "الدعوات إّال وسع اهللا علیه في معیشته
ل واإلكـرام، یـا ذا الطـول فال یمنّ علیك، یـا ذا الجـال

ال إله إال أنت، ظهرُ الالجئین، وجـار المـستجیرین، 
ــــي ُأّم  ــــي عنــــدك ف ومــــأمن الخــــائفین، إن كنــــت كتبتن
الكتاب شقّیًا فامح عّنـي اسـم الـشقاء، وأثبتنـي عنـدك 
ن كنــت كتبتنــي فــي ُأّم الكتــاب مقتــرًا علــيَّ  ٕ ســعیدًا، وا

عنــدك رزقــي، فــامُح حرمــاني وتقتیــر رزقــي، وأثبتنــي 
ــو :تقــول فــي كتابــكســعیدًا موفقــًا للخیــر، فإّنــك  ُح َیْم

هُ  ــــَد ْن ــــت وَعِ ُیْثِب ــــَشاء وَ ــــا َی تَــــاباُهللا َم : الرعــــد[ُأمُّ الِك
٤٩(]٣٩( .

لــن ینفــع : "قــالوعــن معــاذ بــن جبــل، عــن النبــي .٦
ا لـم  ا نزل، ومّم حذر من قدر، ولكن الدعاء ینفع مّم

. )٥٠("ینزل، فعلیكم عباد اهللا بالدعاء
ى الحاكم وغیره بإسنادهم إلى عائـشة رضـي اهللا ورو .٧

ال یغني حذر مـن : "قال رسول اهللا : قالت: عنها
نّ  ٕ ـــزل، وا ـــم ین ـــا ل ـــا نـــزل ومّم ـــع مّم ـــدعاء ینف قـــدر، وال
ـــــوم  ـــــى ی ـــــدعاء فیعتلجـــــان إل ـــــاه ال ـــــزل فیتلّق ـــــبالء لین ال

. )٥١("القیامة
ـــي نـــصّت علـــى رّد القـــضاء  هـــذه أشـــهر األحادیـــث الت

تبـــــّین مــــــن خـــــالل تخریجهـــــا أّنهـــــا أحادیــــــث بالـــــدعاء، وقـــــد
ن كــان معناهــا صــحیحا فیمــا یتعلــق بعلــم الحفظــة  ٕ ضــعیفة، وا

ـــا بعلـــم اهللا األزلـــّي فـــال ألّنـــه لـــو تعلـــق بـــه النقلـــب ؛البـــررة، أّم
ــــه ســــبحانه ــــم جهــــال، وهــــو مــــستحیل علی ــــم أنّ . العل مــــع العل

ـــــرّد  الـــــدعاء داخـــــل تحـــــت القـــــضاء، فقـــــد یجعلـــــه اهللا ســـــببا ل
ا قّدر اهللا تعـالى لعبـد أن ینـال شـیئا بالـدعاء فإّنـه القضاء، فإذ

لـــن ینلـــه بغیـــر هـــذا الـــسبب، علـــى أنّ هـــذا التغییـــر الحاصـــل 
بالـــدعاء ال یتعلـــق إّال بمـــا فـــي صـــحف المالئكـــة األكـــرمین، 

ا ما في علم اهللا تعالى فال یتغّیر وال یتبّدل  ... .أّم

 


وكــذااألجــلدّلــت ظــواهر بعــض النــصوص علــى أنّ 
الــرزق قــد یقــع فیــه التغییــر والتبــدیل أو المحــو واإلثبــات، 

: ومن هذه النصوص
ـنْ :قوله تعـالى رٍ وَال ُیـْنقص ِم َعّم نْ ُم رُ ِم ا ُیَعّم َم وَ

َتاب مرِِه ِإال ِفي ِك . ]١١: فاطر[ُع
ــــالً : وقولــــه تعــــالى ى َأَج ى ثُــــمَّ َقــــضَ ــــسّم ــــٌل ُم وََأَج

ه َد ْن .]٢: األنعام[عِ
و اهللاُ :تعالىوقوله ُح ا َیَشاءُ َیْم نْ َم ُیْثِبت وَعِ هُ ـوَ َد
َتاب . ]٣٩: الرعد[ُأمُّ الِك
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لــهنــسأمــن أحــبّ أن یبــسط لــه فــي رزقــه، ویُ : "وقولــه 
. )٥٢("في أثره، فلیصل رحمه

ّ ال یزید في العمر إال : "وقوله  . )٥٣("البر
فالنـــاظر فـــي النـــصوص المتقّدمـــة یجـــد أّنهـــا تتعـــارض

ــًا مــع قولــه تعــالى ونَ : ظاهرّی رُ تَأِخ ــْس ــْم ال َی ُلُه ــاَء َأَج ا َج َذ ــِإ َف
ُمون تَْقِد ًة وَال َیـْس رَ : وقولـه، ]٣٤: األعـراف[َساَع خِّ َلـنْ ُیـَؤ وَ

ـــا ُلَه ـــاَء َأَج ا َج ًا ِإَذ ـــَس ْف ِإنَّ : لـــه، وقو ]١١: المنـــافقون[اُهللا َن
ر ــؤخِّ ــاَء ال ُی ا َج ــَل اهللا ِإَذ إنّ اهللا : "وقولــه . ]٤: نــوح[َأَج

نّ رّبي قال: ، وفیهاألرضزوى لي  ٕ ـد، إّنـي إذا : وا یا محّم
. )٥٤("قضیت قضاء، فإّنه ال یردّ 

وكذا تتعارض مع مـا هـو ثابـت فـي العقیـدة مـن أنّ 
اهللا ألنّ ؛صـــفات اهللا تعــــالى ثابتــــة ال یطــــرأ علیهــــا تغییــــر

تعــالى عــالم بجمیــع المعلومــات كلیِّهــا وجزئیِّهــا، ال یعــزب 
وال فـي الـسماء، یعلـم مـا األرضعن علمه مثقال ذرّة في 

كـان ومــا یكــون، ومــا ســیكون، ومـا لــم یكــن لــو كــان كیــف 
ّال النقلب العلم جهًال،  ٕ ا یصفونیكون، وا . عّم

القــدر وقــد تعــرّض العلمــاء لهــذه القــضّیة، وبّینــوا أنّ 
سـابق والحـق، فالـسابق هـو مـا فـي علـم اهللا : على نـوعین

تعــالى، وهــو المكتــوب فــي اللــوح المحفــوظ، وهــذا ثابــت ال 
ونه  یطالـــــه التغییـــــر والتبـــــدیل أو المحـــــو واإلثبـــــات، ویـــــسّم

. بالقضاء السابق
أمــا الالحــق، فهــو مــا فــي علــم الحفظــة، ومــا كتــب 

التبـــدیل، ویـــسّمونهفــي صـــحفهم، فهــذا الـــذي یطالـــه التغییــر و 
. بالقضاء المعلق

وقــد أوضــحوا هــذه المعــاني فــي كالمهــم علــى اآلیــات
... .السابقة واألحادیث

ــنْ :فأحــسن مــا قیــل فــي قولــه تعــالى ــر ِم ــا ُیَعّم َم وَ
ـي ِكتَـاب ـرِِه ِإال ِف ْم ـنْ ُع رٍ وَال ُیـنِقصُ ِم َعّم علـى ]١١: فـاطر[ُم

عــن مــا روي: "علــى الجاللــینمــا قالــه الــصّاوي فــي حاشــیته 
ــاس ــر، إال كتــب عمــره، : قــال)٥٥(ابــن عّب ــر مــن معّم مــا یعّم

كم؟ وكم هو شهرًا؟ وكم هو یومًا؟ وكم هو ساعة؟ ثـم یكتـب 
نقــص شــهر، نقــص نقـص مــن عمــره یـوم، : فـي كتــاب آخــر

ســـنة، حتــــى یــــستوفي أجلــــه، فمــــا مــــضى مــــن أجلــــه فهــــو 

إنّ اهللا :النقـــصان، ومـــا یـــستقبله فهـــو الـــذي یعمـــره، وقیـــل
مائــــة ســــنة إن أطــــاع، وتــــسعین إن اإلنــــسانكتــــب عمــــر 

مــن : "عــصى، فأّیهمــا بلــغ فهــو كتــاب، وهــذا مثــل قولــه 
أي - أحـــبّ أن یبـــسط اهللا لـــه فـــي رزقـــه، وینـــسأ لـــه فـــي أثـــره 

ر فـــي عمــــره ، أي إّنــــه یكتـــب فــــي )٥٦("فلیـــصل رحمـــه- یـــؤّخ
عمر فالن كـذا سـنة، فـإن وصـل رحمـه یزیـد : اللوح المحفوظ

ســنة، فبــّین ذلــك فــي موضــع آخــر مــن اللــوح، ره كــذافــي عمــ
ــه سیــصل رحمــه، فمــن اطلــع علــى  دون الثــاني ظــنّ لاألوّ أّن

عنـدي : أي علـى حـد) أو معمـر(أّنه زیـادة أو نقـصان، قولـه 
مــا یــزاد فــي عمــر شــخص بــأن : فــالمعنىأيدرهــم ونــصفه، 

آخـــر بـــأن یكـــون یكـــون أجلـــه طـــویال، وال نقـــص مـــن عمـــر
. )٥٧("كتابعمره قصیرا إال في

ـــا قولـــه: "وقـــال اإلمـــام ابـــن تیمیـــة ـــر مـــن : "وأّم ومـــا ُیعّم
: المـراد الجـنس، أيأنّ : فقد قیـل" معمر وال ُینقص من عمره

ــر مــن عمــر  ، ثــّم إنــسان، وال یــنقص مــن عمــر إنــسانمــا یعّم
: التعمیر والتقصیر یراد به شیئان

أنّ هــذا یطــول عمــره، وهــذا یقــصر عمــره، فیكــون :أحــدهما
ـر یطـول إلـىتقصیره نقصًا له بالنسبة  غیـره، كمـا أنّ المعّم

عمره، وهذا یقصر عمره، فیكـون تقـصیره نقـصًا لـه بالنـسبة 
. اآلخرإلىزیادة بالنسبة غیره، كما أنّ التعمیر إلى

كمـا النقص من العمر المكتوب، : وقد یراد بالنقص
جــــــواب وال... یــــــراد بالزیــــــادة الزیــــــادة فــــــي العمــــــر المكتــــــوب 

أنّ اهللا یكتب للعبد أجًال في صـحف المالئكـة، فـإذا : المحقق
ن  ٕ عمـــل مـــا یوجـــب وصـــل رحمـــه زاد فـــي ذلـــك المكتـــوب، وا

. )٥٨("النقص نقص من ذلك المكتوب
. وهذا التأویل في غایة الحسن، واهللا تعالى أعلم: قلت

ــا قولــه تعــالى ــَسمَّى:أّم ــٌل ُم ــًال وََأَج ى َأَج ثُــمَّ َقــضَ
ه َد ْن هو أجل كل عبد، الـذي لاألوّ ، فاألجل ]٢: األنعام[عِ

ــــضي بــــه عمــــره، واألجــــل المــــسّمى عنــــده هــــو أجــــل : ینق
ة . القیامة العاّم

ـــسّمى عنـــده: (ولهـــذا قیـــل ـــساعة ال ) ُم ـــإنّ وقـــت ال ف
َأُلوَنَك : یعلمــه ملــك مقــرّب وال نبــي مرســل، كمــا قــال ــْس َی

ـاهَ  َس رْ ِة َأیَّـانَ ُم نِ الـسَّاَع بِّـي ال َع ـَد رَ ْن ـا عِ َه ْلُم ـا عِ ا ُقـلْ ِإنََّم
ــا ِإال ُهــو َه ِت ْق ــا ِلوَ ، بخــالف مــا إذا ]١٨٧: األعــراف[یجلیَه
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ى(قــــال  ــــه) مــــسّم ینٍ :كقول ــــَد ُتْم ِب ْن اَی ا تَــــَد ــــلٍ لــــىإِ ِإَذ َأَج
مَّى ـــَس ى عنـــده، فقـــد ]٢٨٢: البقـــرة[ُم إذ لـــم یقّیـــد بأّنـــه مـــسّم

. یعرفه العباد
ـــــا أجـــــل المـــــوت،  فهـــــذا تعرفـــــه المالئكـــــة الـــــذین وأّم

... یكتبــون رزق العبــد، وأجلــه، وعملــه، وشــقي أو ســعید 
ا أجل القیامِة المسّمى عنده فال یعلمه إال هو . )٥٩("وأّم

اوي فــــي حاشــــیته علــــى الجاللــــین : قــــال اإلمــــام الــــصّ
له أجـالن، أجـل ینقـضي بموتـه، وأجـل إنساناعلم أنّ كل "

لمــــوت مــــن حــــین وجــــوده، ینقــــضي ببعثــــه، فابتــــداء أجــــل ا
وابتــــداء أجــــل البعــــث مــــن حــــین موتــــه، ومجمــــوع األجلــــین 
محــّتم ال یزیــد وال یــنقص، ومــا ورد مــن زیــادة العمــر للبــار 
ــــرحم، قیــــل ــــاطع لل ــــصه للعاصــــي الق ــــرحم، ونق : الواصــــل لل

... .محمول على البركة وعدمها 
ى عنــده(وقولــه  ــسّم ، أضــیف لــه ســبحانه، )وأجــل ُم

ـا أجـل الــدنیا فهـو فــي ال یعلـم هألّنـ انتهــاءه أحـد غیــره، وأّم
. )٦٠("علم الملك، وبانقضائه یظهر للمخلوقات أیضاً 

أجــــــل المــــــوت، : لاألوّ األجــــــلوالقــــــول بــــــأنّ :قلــــــت
: والثاني أجل البعث، هو المروي عن الـسلف الـصالح مثـل

اك، مجاهــد، ســعید  بــن اابــن عّبــاس، الحــسن، قتــادة، الــضّح
ـــــــــة العـــــــــوفي ، عكرمـــــــــة، الـــــــــسّدي، عطـــــــــاء جبیـــــــــر، عطّی

. )٦١(الخراسائي، الربیع بن أنس، وغیرهم
ـــا قولـــه تعـــالى ـــت :وأّم ُیْثِب اُء وَ ـــَش ـــا َی ـــو اُهللا َم ُح َیْم

َتــــاب ُه ُأمُّ الِك ــــَد ْن ، فقــــد اختلــــف العلمــــاء فــــي ]٣٩: الرعــــد[وَعِ
: المراد في الممحـو والمثبـت اختالفـًا كبیـرًا، قـال ابـن عّبـاس

مـن دیـوان الحفظـة مـا كتبـوه مـن أعمـال یمحو اهللا ما یـشاء 
العبـاد مـا ال جــزاء لـه، ویتــرك مـا لـه الثــواب والعقـاب، وقــال 

اك یمحــو اهللا مــا یــشاء مــن القــرآن فینــسخه، ویثبــت : الــضّح
مــا یــشاء فــال ینــسخه، وعــن الحــسن یمحــو أجــل مــن حــان 

یمحــو اهللا : وقیـلأجلـه، ویـدع أجــل مـن لــم یحـن أجلـه میتــًا، 
بإحباطهـــــــا بالمعاصـــــــي، ومـــــــن مـــــــا یـــــــشاء مـــــــن الطاعـــــــات

- أیـــضاً - المعاصـــي بتكفیرهـــا بالطاعـــات، وعـــن ابـــن عبـــاس 
لــق : یمحــو اهللا مــا یــشاء ویثبــت إال أشــیاء لــق والُخ واألجــلالَخ

.)٦٢(...والرزق والسعادة والشقاوة 

إذا كــــان بالنــــسبة واإلثبــــاتوأنــــت تعلــــم أنّ المحــــو "
الــسعادة مــا فــي أیــدي المالئكــة ونحــوه، فــال فــرق بــینإلــى

وبـــین غیرهـــا فـــي أنّ كـــًال یقبـــل واألجـــلوالـــشقاوة والـــرزق 
ن كــان بالنــسبة واإلثبــاتالمحــو  ٕ مــا فــي العلــم فــال إلــى، وا

وبــین غیرهــا فــي أنّ كــًال ال األمــورفــرق أیــضًا بــین تلــك 
یقبل ذلك، ألنّ العلم إّنما تعلق بها على ما هي علیه فـي 

ال لكــان جهــًال ومــا فــي نفــس ا ٕ ألمــر مــا ال نفــس األمــر، وا
. )٦٣(..."یتصوّر فیه التغییر والتبدیل 

التـــي األشـــیاءوعلیـــه، فالواجـــب علینـــا أن نعتقـــد أنّ 
قـــّدرها اهللا تعـــالى فـــي األزل وعلمهـــا بحـــال مـــا، ال یـــصّح 
ـــاب،  ـــي ثبتـــت فـــي أّم الكت فیهـــا محـــو وال تبـــدیل، وهـــي الت
وســبق بهــا القــضاء، وهــذا مــروّي عــن ابــن عبــاس وغیــره 

ا من أهل ا التـي قـد أخبـر اهللا تعـالى أّنـه األشـیاءلعلم، وأّم
ل فیهـــا وینقـــل كعفـــو الـــذنوب بعـــد تقریرهـــا، وكإســـقاط  یبـــّد
ـــصوح، وكنـــسخ آیـــة بعـــد  العقوبـــة عـــن الـــذنوب بالتوبـــة الّن

فیمــا تالوتهــا واســتقرار حكمهــا، ففیهــا یقــع المحــو والتثبیــت 
ا إذا رّد  قـدر والللقـضاء األمـریقّیده الحفظة ونحو ذلك، وأّم

مـستقلة فقد محـا اهللا مـا محـا وثبـت مـا ثبـت، وجـاءت العبـارة
فیمـا یـستأنف مـن الزمـان، األمـوربمجيء الحوادث، وهـذه 

فینتظــــر البــــشر مــــا یمحــــو أو مــــا یثبــــت، وبحــــسب ذلــــك 
. )٦٤(خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم

ـــــه ال تبـــــدیل لقـــــضاء اهللا، وهـــــذا المحـــــو  فالعقیـــــدة أّن
م أنّ مـن القـضاء واإلثبات ا سـبق بـه القـضاء، وقـد تقـّد مّم

مـــا یكـــون واقعـــًا محتومـــًا، وهـــو الثابـــت، ومنـــه مـــا یكـــون 
. )٦٥(مصروفًا بأسباب، وهو الممحو، واهللا اعلم

ـــا قولـــه  ـــه فـــي رزقـــه : "وأّم ... مـــن أحـــبّ أن ُیبـــسط ل
أنّ المــراد بــه البركــة فــي إلــى، فقــد ذهــب العلمــاء "الحــدیث

عمــل فــي العمــر القــصیر مــا ال یعملــه غیــره العمــر، بــأن ی
ــر كثیــرًا، وقــد یكــون  ــن عّم علــى الحقیقــة، وهــذا األمــرمّم

ـــق بـــصحف المالئكـــة  ـــق بـــالعلم األبـــرارمتعّل األزلـــي، وال یتعّل
ـــین هـــذا الحـــدیث وقولـــه لـــى هـــذا التوفیـــق ب ٕ ـــة، وا :تعـــالىالبّت

 ًْة وَال َیـس ـاَع ونَ َس رُ تَأِخ ُلُهْم ال َیْس اَء َأَج ا َج َذ ونَفِإ ُم َتْقِد

: ذهب جمهور العلماء]٦١: النحل[
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ظـــاهر : قـــال ابـــن التـــین: " قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر
ــــْم ال :الحــــدیث یعــــارض قولــــه تعــــالى ُلُه ــــاَء َأَج ا َج َذ ــــِإ َف

ون ُم َتْقِد ــْس ًة وَال َی ــاَع ونَ َس رُ تَأِخ ــْس ، والجمــع ]٦١: النحــل[َی
: بینهما من وجهین

ة عــن البركــة فــي العمــر بــسبب أنّ هــذه الزیــادة كنایــ:أحــدهما
الطاعـــة، وعمـــارة وقتـــه بمـــا ینفعـــه فـــي اآلخـــرة، إلـــىالتوفیـــق 

وحاصـله أنّ صـلة ... وصیانته عـن تـضییعه فـي غیـر ذلـك 
الــرحم تكــون ســببًا للتوفیــق للطاعــة والــصیانة عــن المعــصیة، 

... .فیبقى بعده الذكر الجمیل، فكأّنه لم یمت 
علــم إلــىا، وذلــك بالنــسبة أنّ الزیــادة علــى حقیقتهــ:ثانیهمــا

ــا  الــذي دّلــت علیــه اآلیــة، لاألوّ الملــك الموكــل بــالعمر، وأّم
إنّ : علـــم اهللا تعـــالى، كـــأن یقـــال للملـــك مـــثالً إلـــىفبالنـــسبة 

عمر فـالن مئـة مـثًال إن وصـل رحمـه، وسـتون إن قطعهـا، 
یقطـع، فالـذي فـي علـم أووقد سبق فـي علـم اهللا أّنـه یـصل 

ر، والـــذي فـــي علـــم الملـــك هـــو الـــذي اهللا ال یتقـــّدم وال یتـــأ ّخ
لیـــه  ٕ :بقولـــه تعــــالىاإلشـــارةیمكـــن فیـــه الزیـــادة والـــنقص، وا

َتــاب ُه ُأمُّ الِك ــَد ْن ــت وَعِ ُیْثِب اُء وَ ــَش ــا َی ــو اُهللا َم ُح : الرعــد[َیْم
ــم الملــك، ومــا واإلثبــات، فــالمحو ]٣٩ بالنــسبة لمــا فــي عل

فیـه في ُأّم الكتاب هـو الـذي فـي علـم اهللا تعـالى فـال محـو 
ل القـــضاء  ـــألوّ ـــال ل ـــرم، ویق ـــه القـــضاء المب ـــال ل ـــة، ویق البّت

. )٦٦("المعّلق
لى ما ذهب إلیـه اإلمـام: قلت ٕ ابـن حجـر مـن أن : وا

والتغییــر و التبــدیل إّنمــا یقــع فــي صــحف واإلثبــاتالمحــو 
ا ما سبق به علم اهللا تعالى فال یقـع  المالئكة الحفظة، وأّم

. )٦٧(أهل العلمفیه تبدیل أو تغییر، ذهب أغلب 
وعلیــــه، فالزیــــادة والــــنقص ال تتعلقــــان إال بعلــــم الملــــك،

لـى  ٕ ا بالنسبة لعلم اهللا تعالى، فال زیادة فیه وال نقص، وا أّم
أجل مطلـق : واألجل أجالن: "هذا أشار ابن تیمیة إذ قال

مــن : یعلمــه اهللا، وأجــل مقّیــد، وبهــذا یتبــّین معنــى قولــه 
رزقه، وینسأ لـه فـي أثـره فلیـصل سرّه أن یبسط اهللا له في

: ، فإنّ اهللا أمر الملـك أن یكتـب لـه أجـًال، وقـال)٦٨("رحمه
إن وصــل رحمــه زدتــه كــذا وكــذا، والملــك ال یعلــم ازداد أم 

ال، لكنّ اهللا یعلم ما یستقرّ علیه األمر، فإذا جـاء ذلـك ال 
ر م وال یتأّخ . )٦٩("یتقّد

إّنـه : القدرّیـةولو لم یقتـل المقتـول، فقـد قـال بعـض "
ــــال بعــــض نفــــاة األســــباب ــــه یمــــوت، : كــــان یعــــیش، وق إّن

. )٧٠("وكالهما خطأ
المقتـول مّیـت بأجلـه، أي الوقـت : "جـاء فـي النـسفّیة

ـــة مـــن أنّ اهللا  ـــه، ال كمـــا زعـــم بعـــض المعتزل ـــّدر لموت المق
تعــالى قـــد قطــع علیـــه األجــل، لنـــا أنّ اهللا تعــالى قـــد حكـــم 

ــهبآجــال العبــاد علــى مــا علــم  د، وبأّن ا مــن غیــر تــرّد َذ ــِإ ف
ُمون تَْقِد ًة وَال َیـْس ـاَع ونَ َس رُ تَأِخ ـْم ال َیـْس ُلُه اَء َأَج :األعـراف[َج

ــــت المعتزلــــة باألحادیــــث الــــواردة فــــي أنّ بعــــض ]٣٤ ، واحتّج
ـــه لـــو كـــان میتـــًا  بأجلـــه لمـــا الطاعـــات یزیـــد فـــي العمـــر، وبأّن

ــًا، وال عقابــًا، وال دیــة، وال قــصاص َا، إذ اســتحّق القاتــل ذّم
. لیس قتل المقتول بخلقه وال بكسبه

ل أنّ اهللا تعالى كان یعلم أّنه لـو : والجواب عن األوّ
لــم یفعــل هــذه الطاعــة لكــان عمــره أربعــین ســنة، لكنــه علــم 
أّنه یفعلها ویكـون عمـره سـبعین سـنة، فنـسبت هـذه الزیـادة 

تلك الطاعة، بناء على علـم اهللا تعـالى أّنـه لوالهـا لمـا إلى
. كانت تلك الزیادة

أنّ وجــــوب العقــــاب والــــضمان علــــى : وعــــن الثــــاني
القاتــل یعتبــر الرتكابــه المنهــي، وكــسبه الفعــل الــذي یخلــق 
اهللا تعــالى عقیبــه المــوت بطریــق جــري العــادة، فــإنّ القتــل 
ن لــم یكــن خلقــًا، والمــوت قــائم بالمیــت  ٕ فعــل القاتــل كــسبًا، وا

ـــسابًا، مخلـــوق هللا تعـــالى ال صـــنع للعبـــد فیـــه تخلیقـــًا وال اكت
َلــَق :تعــالىومبنــى هــذا أنّ األمــر وجــودي بــدلیل قولــه  َخ

ــاةَ  َی تَ وَالَح ــوْ ــه عــدمي، . ]٢: الملــك[الَم واألكثــرون علــى أّن
. )٧١("قّدره: ومعنى خلق الموت

لها اهللا تعالى بحـسب علمـه األزلـي ال فاآلجال التي أّج
ــر وال تتبــّدل، وهــي واقعــة فــي الــزمن د لهــا، تتغّی ــّد الــذي ُح

ًة وَال : قـال تعـالى ــاَع ونَ َس رُ تَأِخ ــْم ال َیـْس ُلُه ـاَء َأَج ا َج َذ َفــِإ
ون ُم َتْقِد . ]٦١: النحل[َیْس

وزوجقالت أّم حبیبة: وعن عبد اهللا ابن مسعود، قال
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، وبـــأبي اللهـــّم أمتعنـــي بزوجـــي رســـول اهللا : "النبـــي 
: ل اهللا قــال رســو : أبــي ســفیان، وبــأخي معاویــة، قالــت

قـــد ســــألت اهللا آلجـــال مــــضروبة، وأیـــام معــــدودة، وأرزاق "
ر شــیئًا عــن  ــل شــیئًا قبــل حلــه، أو یــؤّخ مقــسومة، لــن یعّج
حله، ولو كنت سألت اهللا أن یعیذك مـن عـذاب النـار، أو 

. )٧٢("عذاب القبر، كان خیرًا وأفضل
وهــذا الحــدیث صــریح فــي أنّ اآلجــال : "قــال النــووي

ــا قــّدره اهللا تعــالى وعلمــه فــي مقــدّ واألرزاق ــر عّم رة ال تتغّی
ــا  األزل، فیــستحیل زیادتهــا ونقــصها حقیقــة عــن ذلــك، وأّم

ونظـائره، " صلة الرحم تزید في العمر: "ما ورد في حدیث
ــــرحم واضــــحًا، قــــال  ــــه فــــي بــــاب صــــلة ال فقــــد ســــبق تأویل

ـــة أنّ اهللا تعـــالى : المـــازريّ  ـــدالئل القطعّی ر بال ـــد تقـــرّ ـــا ق هن
ل واألرزاق وغیرهـــــا، وحقیقـــــة العلـــــم معرفـــــة أعلـــــم باآلجـــــا

المعلــوم علــى مــا هــو علیــه، فــإذا علــم اهللا تعــالى أنّ زیــدًا 
یموت سنة خمسمائة، استحال أن یمـوت قبلهـا أو بعـدها، 
لـئال ینقلـب العلـم جهــًال، فاسـتحال أنّ اآلجـال التـي علمهــا 
اهللا تعالى تزید وتنقص، فیتعّین تأویل الزیادة أّنها بالنـسبة 

لــه اهللا بقــبض أوى ملــك المــوت إلــ ــن وّك ، األرواحغیــره مّم
ـــه بعـــد أن یـــأمره بـــذلك أو  وأمـــره فیهـــا بآجـــال ممـــدودة، فإّن
یثبته في اللوح المحفوظ ینقص منه ویزید على حـسب مـا 

ثــّم قــضى :ســبق، وعلــى مــا ذكرنــاه یحمــل قولــه تعــالى
ى عنده .)٧٣(أجًال وأجٌل مسّم

ال واألرزاق محـــسومةفالحـــدیث نـــصّ علـــى أنّ اآلجـــ
مقسومة، ال تتغّیر وال تتبّدل، وما الزیادة في حدیث صلة 
الــــرحم إال كنایــــة عــــن البركــــة، وقــــد تكــــون علــــى الحقیقــــة 

. وبحسب ما هو مسطور في كتب الحفظة
ومــن األدلــة علــى أنّ الزیــادة علــى الحقیقــة ال علــى 

ـــا خلـــق : "المجـــاز، مـــا رواه الترمـــذي وغیـــره مرفوعـــاً  اهللا لّم
فـرأى رجـًال فأعجبـه وبـیص مـا : وفیـه... آدم مسح ظهره 
هـذا رجـل مـن : أي ربّ مـن هـذا؟ فقـال: بین عینیه، فقـال

ربّ كم جعلـت : آخر األمم من ذرّّیتك یقال له داود، فقال
ـــال: عمـــره؟ قـــال أي ربّ زده مـــن عمـــري : ســـتین ســـنة، ق

المـــوت،ملـــكأربعـــین ســـنة، فلمـــا قـــضي عمـــر آدم جـــاءه 
سنة؟ونـأربعمن عمريیبقأولم:فقال

فجحــد آدم فجحــدت ذرّّیتــه، : أولــم تعطهــا ابنــك داود؟ قــال: قــال
. )٧٤("ونسي آدم فنسیت ذرّّیته، وخطىء آدم فخطئت ذرّّیته

أّنــه كــان فــي اللــوح المحفــوظ مكتــوب : ومعنــى الحــدیث
أنّ عمر آدم كذا وكذا، إن لم یهب منه كـذا، وفـي معلـوم اهللا 

ُه :د منه كذاأّنه یهب داو  ـَد ْن ـت وَعِ ُیْثِب اُء وَ ا َیـَش و اُهللا َم ُح َیْم
ـــــاب َت ، الـــــذي ، الـــــذي هـــــو ]٣٩: الرعـــــد[أُمُّ الِك العلـــــم األزلـــــّي

له  ... .یستحیل تبّد
ـا سـبق بیانـه أنّ المحـو واإلثبـات ر مّم ال وعلیه فقد تقرّ

ـا علـم اهللا سـبحانه  یطال إال صـحف المالئكـة األبـرار، وأّم
، وال یتغّیر، وال یبـدو لـه مـا لـم یكـن عالمـًا بـه، فال یتخلف

ـا وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهـو القـدر  الـسابق، أّم
فهـــذا الـــذي القـــدر الالحـــق المكتـــوب فـــي ســـجالت الحفظـــة،

. یقع فیه التغییر والتبدیل
ــة تعـــارض  ــا ســبق بیانـــه أّنــه ال یوجــد ثّم ر مّم كمــا تقــرّ

إمكانّیـة حـصول إلـىأشـارت بین اآلیات واألحادیـث التـي 
المحـــو واإلثبـــات أو التغییـــر والتبـــدیل فـــي اآلجـــال واألرزاق، 

األجــــل إذا وبــــین اآلیــــات واألحادیــــث التــــي أكــــدت علــــى أنّ 
م  ر وال یقّد ... .جاء ال یؤّخ

ا:ى قول اهللا تعالىـفمعن َذ اءَفِإ ُلهُ َج الَ مْ ـَأَج
ونَ  رُ تَْأِخ ةً َیْس اَع تَْقدِ وَالَ َس إذا: "]٣٤: األعراف[ونَ ـمُ َیْس

ر، وقیل حضورة یجوز  حضر األجل فإّنه ال یتقّدم وال یتأّخ
ل الخیر، ـأن یؤخره اهللا بالدعاء أو بصلة الرحم، أو بفع

ویجوز أن یقدمه لمن عمل شرًا، أو قطع ما أمر اهللا به أن 
، وال یخفى أنّ )٧٥("یوصل، وانتهك محارم اهللا سبحانه

ا ما في ال واإلثباتالمحو  یتعلقان إال بكتب الحفظة، أّم
، فكتاب ال یتغّیر وال یتبّدل . علم اهللا تعالى األزلّي
... .وعلى هذا المحمل تحمل بقّیة اآلیات 

ــــة تعــــارض بــــین قولــــه  وقــــد یظــــنّ الــــبعض أنّ هنالــــك ثّم
ًة وَال :تعـــــالى ـــــاَع ونَ َس رُ تَأِخ ـــــْس ـــــْم ال َی ُلُه ـاَء َأَج ــــ ا َج َذ َفـــــِإ
تَ  ــْس ُمونَی ، وبــین قولــه تعــالى حكایــة عــن قــوم ]٣٤: األعــراف[ْقِد
رُكْم :نـوح ّخ ُیَؤ ـَسمَّىلىإِ وَ ـلٍ ُم ، ألنّ تلـك تقتـضي ]٤: نـوح[َأَج

. الوعد بتأخیر إن آمنوا والوعید بمعاجلة إن كفروا
والحّق مذهب أهل الـسّنة، أنّ كـل : "قال ابن عطّیة

ر عنــ م، وقــوم أحــد إّنمــا هــو بأجــل واحــد ال یتــأّخ ه وال یتقــّد
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ـــوح كـــان مـــنهم مـــن ســـبق فـــي علـــم اهللا تعـــالى أّنـــه یكفـــر  ن
ر  فیعاجل، وذلك هو أجله المحتوم، ومنهم مـن یـؤمن فیتـأّخ

أجله المحتوم، وغّیب عن نوح تعیـین الطـائفتین، فنـدب إلى
طریــق النجــاة وهــو یعلــم أنّ الطائفــة إّنمــا تعاجــل إلــىالكــل 

ر بأجلهــا، فكأّنــه یقــول ــن : أو تــؤّخ فــإن آمنــتم علمنــا أّنكــم مّم
ن كفــرتم علمنــا باإلیمــانقــضى اهللا لــه  ٕ ر، وا واألجــل المــؤّخ

ل والكفر .)٧٦("أّنكم مّمن قضى اهللا له باألجل المعّج
ــــان ــــا حــــدیث ثوب ــــضاء ف: "وأّم ــــضیت ق ّنــــه ال إإّنــــي إذا ق

... . فقد حمله العلماء على محمل اآلیات السابقة )٧٧("یردّ 
: اعلــم أنّ هللا تعــالى فــي خلقــه قــضاءین: "يقــال الطیبــ

ا القضاء المعلق، فهـو عبـارة عـن  مبرمًا، ومعلقًا بفعل، أّم
إن فعـل الـشيء : ما قدره في األزل معلقـًا بفعـل، كمـا قـال

ن لم یفعل فال یكـون  ٕ كـذا وكـذا، الفالني فكان كذا وكذا، وا
كمـا قـال اهللا،واإلثبـاتوهذا من قبیـل مـا یتطـرّق إلیـه المحـو 

ـــــــَشاءُ :تعـــــــالى فـــــــي محكـــــــم خطابـــــــه ـــــــا َی ـــــــو اُهللا َم ُح َیْم
ُیْثِبتُ  . ]٣٩: الرعد[وَ

ـا قـّدره سـبحانه فـي  ا القضاء المبرم فهو عبـارة عّم وأّم
األزل مـن غیــر أن یعلقــه بفعــل، فهــو فــي الوقــوع نافــذ غایــة 
ـــر بحـــال، وال یتوّقـــف علـــى المقـــضي  النفـــاذ، بحیـــث ال یتغّی

ــــه مــــن علمــــه بمــــا كــــان، ومــــا ؛علیــــه، وال المقــــضّي لــــه ألّن
یكـون، وخـالف معلومـه مـستحیل قطعــًا، وهـذا مـن قبیـل مــا 

َعقِّـبَ :ال یتطرّق إلیه المحو واإلثبات، قال اهللا تعـالى ال ُم
ه ِم ْك - فیما یرویه عـن رّبـه- ، فقول النبي ]٤١: الرعد[ِلُح

مــن القبیــل الثــاني، ولــذلك " إذا قــضى قــضاء فإنــه ال یــرد: "
. )٧٨("هلم یجب إلی

الخــالف الحاصــل إلــىوقــد أشــار الحــافظ ابــن حجــر 
في هذه المـسألة بـین األشـاعرة القـائلین بـأنّ القـدر ال یتغّیـر 
ــر، فقــال ــة القــائلین بــأنّ القــدر قــد یتغّی : أبــدًا، وبــین الماتریدّی

ــــة، " وقــــد اشــــتهر الخــــالف فــــي ذلــــك بــــین األشــــعرّیة والحنفّی
ــة )٧٩(وتمــّسك األشــاعرة بمثــل هــذا الحــدیث ، وتمــّسك الحنفّی

ــتُ :بمثــل قولــه تعــالى ُیْثِب اُء وَ ــَش ــا َی ــو اُهللا َم ُح : الرعــد[َیْم
، وأكثــر كــّل مــن الفـــریقین االحتجــاج لقولــه، والحـــّق أنّ ]٣٩

ــــر وال  ، وأنّ الــــذي ســــبق فــــي علــــم اهللا ال یتغّی النــــزاع لفظــــّي
یتبــــّدل، وأنّ الــــذي یجــــوز علیــــه التغییــــر والتبــــدیل مــــا یبــــدو 

ل العامــل، وال یبعــد أن یتعلــق ذلــك بمــا فــي للنــاس مــن عمــ
علم الحفظة والموكلین باآلدمي، فیقع فیـه المحـو واإلثبـات، 
ـا مـا فـي علـم اهللا فـال محـو  كالزیادة في العمر والنقص، وأّم

ــــــــد اهللا ــــــــم عن ــــــــات، والعل ــــــــه وال إثب ، والحمــــــــد هللا ربّ )٨٠("فی
. العالمین

:
والـــسّنة وكتـــببعـــد هـــذا التطـــواف فـــي ریـــاض الكتـــاب

: أهّم نتائج البحث، وهيإلىالعلم، نخلص أهل
أنّ على اإلنسان أن یأخذ باألسباب مـع االعتقـاد بـأنّ ) ١

ـــــؤّثر بمـــــشیئة اهللا،  ـــــؤّثر بنفـــــسها إّنمـــــا ت األســـــباب ال ت
واألســباب كالمــسبّبات مخلوقــة هللا ســبحانه، وحــصول 

. المسبّبات عند حصول األسباب من جملة القدر
مـن جملـة األسـباب المـشروعة لحـصول الـدعاء سـبب ) ٢

المطلـــوب، ولـــه تـــأثیر فـــي المطلـــوب بـــإذن اهللا، فمـــن 
القـــضاء رّد الـــبالء بالـــدعاء، وتقـــدیر اهللا منـــه مـــا هـــو 
مبــرم ثابــت ال یتغّیــر وال یتبــّدل، وهــو المعّبــر عنــه بــأّم 
الكتاب، ومنه ما هو معّلق على فعل شيء، وهـذا قـد 

ي صـحف المالئكـة، یتغّیر ویتبّدل، وهو متعّلق بمـا فـ
فـــإذا قـــّدر للعبـــد أن ینـــال شـــیئا بالـــدعاء لـــم ینلـــه بغیـــر 

. الدعاء، وهو داخل في القضاء
ــــا ســــبق بــــه )٣ المحــــو واإلثبــــات والزیــــادة والنقــــصان مّم

القــضاء، والزیــادة التــي أشــارت إلیهــا بعــض ظــواهر 
ــا أن تحمــل علــى البركــة فــي  اآلیــات واألحادیــث، إّم

مــا أنّ لــىالعمــر والــرزق بــسبب التوفیــق إ ٕ الطاعــة، وا
ـــا یتعّلـــق بعلـــم  تكــون الزیـــادة علـــى الحقیقـــة، وهـــذا مّم
الملك الموّكل بالعمر، إذ ال مانع من أن یكتـب بـأنّ 

أطـاع وتـسعین إن عـصى، نعمر فالن مائة سـنة إ
ـه  والملك الذي یكتب عمر اإلنسان وهو في بطـن أّم
ا ما في علـم اهللا  ال یعلم أیطیع العبد أم یعصي؟ وأّم

. ثابت ال یتغّیرفهو
والحمد هللا ربّ العالمین

:
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شــرح اعتقــاد أهــلأخــرج هــذا األثــر اإلمــام الاللكــائي فــي ) ١(
المكتبــــــة (، ١٢٢٤، بــــــرقم ٤/٤١٣، الــــــسّنة والجماعــــــة

). م٢٠٠٤، ٢اإلسالمّیة، القاهرة، ط
، ه١٤٠٢، ٢، بیــــــــــــــــروت، طالـــــــــــــــصّحاحالجـــــــــــــــوهري، )٢(

٢٤٦٤-٦/٢٤٦٣.
، دار الفكـــر، بیـــروت، معجـــم مقـــاییس اللغـــةابـــن فـــارس، )٣(

٥/٦٢.
، ١، دار الكتـب العلمّیـة، بیـروت، طالتعریفاتجرجاني، ال)٤(

.١٧٦، ١٧٤م، ص٢٠٠٠
، دار الفكــر، بیــروت، فــتح البــاريابــن حجــر العــسقالني، )٥(

١١/٤٧٧، ١١/١٤٩.
، ٢المكتبــة العلمّیــة، بیــروت، طمعــالم الــسنن،الخطــابي، )٦(

.٤/٣٢٣، ه١٤٠١
كـــر، ، دار الفمعجـــم مفـــردات ألفـــاظ القـــرآناألصـــفهاني، )٧(

.٤٢٢بیروت، ص
.١٧٥، صالتعریفات) ٨(
.١٣/٤٤٨، فتح الباري) ٩(
، )١بیـــت األفكــار الدولّیـــة، الریـــاض، ط(، أحمــدأخرجـــه) ١٠(

بــــرقم ،٣٤٣ص،الترمــــذي. ١٥٥٥١بــــرقم ،١٠٦٤ص
، كتـــــــاب الطـــــــب، بـــــــاب مـــــــا جـــــــاء فـــــــي الرقـــــــى ٢٠٦٥

بیــــــت (هـــــذا حــــــدیث حـــــسن صــــــحیح: واألدویـــــة، وقــــــال
،٣٧٢ص،ابـن ماجـه، )١األفكار الدولّیة، الریـاض، ط

، كتـــاب الطـــب، بـــاب مـــا أنـــزل اهللا داء إال ٣٤٣٧بـــرقم 
ـــة، الریـــاض، طأنـــزل لـــه شـــفاء ، ١، بیـــت األفكـــار الدولّی

: ، وقـــال٨٢٢٤بـــرقم ٤/٤٤٦،المـــستدركالحـــاكم فـــي 
جـاه، ووافقـه الـذهبيهذا حدیث صحیح اإلسناد ولـم یخرّ 

ـــــروت ط( ـــــة، بی ـــــب العلمّی وذكـــــره ، )م١٩٩٩، ١دار الكت
، ٣٢٨٣بـــــرقم ،٥/٩٧،الزوائـــــدمجمـــــعثمــــي فــــي الهی

ة رجالــه رواه الطبرانــي، والحــارث لــم أعرفــه، وبقّیــ: وقــال
دار الكتـب العلمّیــة، (رجـال الـصحیح، غیـر أبــي خزامـة

). م٢٠٠١، ١بیروت، ط
. وأبـــو خزامـــة هـــذا ذكـــره ابـــن حجـــر فـــي عـــداد الـــصحابة: قلـــت

، ابــــــن حجــــــر اإلصــــــابة فــــــي تمییــــــز الــــــصحابة: انظــــــر
دار الكتــــب (،٩٨٣٧ترجمــــة رقــــم ،٧/٨٩ي،العــــسقالن

ــة، بیــروت، ط وذكــر نحــو هــذا فــي ، )م١٩٩٥، ١العلمّی
، ٨٤١٣ترجمـــة رقـــم ،٧٦-١٢/٧٥،التهـــذیبتهـــذیب

تقریـــب، )م١٩٩٦، ١دار الكتـــب العلمّیـــة، بیـــروت، ط(

بیــــــــت (، ٨٠٧٧ترجمــــــــة رقــــــــم ،٧٠١ص ، التهــــــــذیب
).١األفكار الدولّیة، الریاض، ط

. ١١/٥٨٠،فتح الباري) ١١(
دار المعرفـة، بیـروت، ،الـسنديبـشرحسنن ابن ماجـه) ١٢(

. ٤/٨٩، ٢ط
، كتـــــــاب ٥٧٢٩بـــــــرقم ،١١٢٣ص،البخـــــــاريأخرجـــــــه) ١٣(

بیــــت األفكــــار (الطــــب، بــــاب مــــا یــــذكر مــــن الطــــاعون
ـــــــــة، الریـــــــــاض، ط بـــــــــرقم ،٩١١ص،مـــــــــسلم، ١) الدولّی

، كتـاب الـسالم، بــاب الطـاعون والطیـرة والكهانــة٢٢١٩
).١لّیة، طبیت األفكار الدو (

.١٠/١٨٥،فتح الباري) ١٤(
، ٢دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، ط،تفـــسیر القرطبـــي) ١٥(

٩/٣٤٣.
، ١دار الكتـــــب العلمّیـــــة، بیــــــروت، ط،الــــــرازيتفـــــسیر) ١٦(

ــــدررالبقــــاعي، : وانظــــر. ٣٠/١٢٢م، ١٩٩٠ ، نظــــم ال
ـــة، بیـــروت، ط . ٨/١٦٩م، ٢٠٠٦، ٣دار الكتـــب العلمّی

تــب العلمّیــة، بیــروت، دار الك،روح المعــانياأللوســي، 
.٧٩-١٥/٧٨م، ١٩٩٤، ١ط

یـشیر إلـى حـدیث أخرجـه مـسلم فـي صـحیحه عـن جــابر ) ١٧(
مرفوعــًا لكــل داء دواء فــإذا أصــیب دواء الــداء بــرأ بــإذن 

، كتــاب ٢٢٠٤، بــرقم ٩٠٦مــسلم، صأخرجــه" اهللا 
.السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي

.١٠/١٣٥،فتح الباري) ١٨(
ـد (،فتاوى ابن تیمیةمجموع) ١٩( جمع عبد الرحمن بن محّم

د .٨/٧٠، )وولده محّم
، كتـــــــاب ٦٥٩٦بـــــــرقم ،١٢٦١ص،البخـــــــاريأخرجـــــــه) ٢٠(

ــــــــم اهللا، مــــــــسلم ــــــــى عل ــــــــم عل ــــــــاب جــــــــفّ القل ،القــــــــدر، ب
ـــــرقم ،١٠٦٣ص ـــــدر، بـــــاب كیفیـــــة ٢٦٤٩ب ، كتـــــاب الق

.خلق اآلدمي
ــــ) ٢١( ه ومــــا یــــؤمر یقــــصد حــــدیث خلــــق الجنــــین فــــي بطــــن أّم

.ه من الشقاوة والسعادةالملك بكتابت
.١١/٤٩٣،فتح الباري) ٢٢(
.١٢/٣٣٣،روح المعاني) ٢٣(
ــــــــرقم ،٥٣٤ص،الترمــــــــذيأخرجــــــــه) ٢٤( ــــــــاب ٣٣٧٢ب ، كت

هــذا : الــدعوات، بــاب مــا جــاء فــي فــضل الــدعاء، وقــال
بـــــــرقم ،١٧٣ص،أبـــــــو داود.حـــــــدیث حـــــــسن صـــــــحیح
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بیــــــت األفكــــــار ، كتــــــاب الــــــوتر، بــــــاب الــــــدعاء، ١٤٧٩
ـــــة، الریـــــاض، ط بـــــرقم ،٤١٠ص،ابـــــن ماجـــــه. ١الدولّی

،أحمـــــد.، كتـــــاب الـــــدعاء، بـــــاب فـــــضل الـــــدعاء٣٨٢٨
،٩/٤٤٥،ابـــن أبـــي شـــیبة.١٨٥٤٢بـــرقم ،١٣١٩ص

د إســــناده الحــــافظ٢٩٧٦٠بــــرقم  فــــي ابــــن حجــــر، وجــــوّ
.١/٤٩،الفتح

،ابـــــن ماجـــــه.٩٦٩٩بـــــرقم ،٦٧٥ص،أحمـــــدأخرجـــــه) ٢٥(
ـــــرقم ،٤١٠ص ـــــاب الـــــد٣٨٢٧ب ـــــاب فـــــضل ع، كت اء، ب

ــــــــرقم ،٥٣٤ص،الترمــــــــذي.الــــــــدعاء ــــــــاب ٣٣٧٣ب ، كت
وقــد : الــدعوات، بــاب مــا جــاء فــي فــضل الــدعاء، وقــال

روى وكیع وغیره عن أبي الملیح هذا الحدیث وال نعرفـه 
.إال من هذا الوجه

دار المــأمون، دمــشق، ،شــأن الــدعاء، لخطــابيا: انظــر) ٢٦(
، المعــــادزادابــــن قــــّیم الجوزّیــــة، . ٦ص، ه١٤٠٤، ١ط

.٣/٤٨١، ٣طمؤّسسة الرسالة، بیروت،
دار المعرفـــة، ،اقتـــضاء الـــصراط المـــستقیمابـــن تیمیـــة، )٢٧(

.٢/٧١٢بیروت، 
ـــةمجمـــوع ) ٢٨( ـــن تیمی ـــاوى اب ابـــن قـــّیم : وانظـــر. ٨/٧٠،فت

ــــدواءالجوزیــــة،  ــــن ســــأل عــــن ال ــــافي لم الجــــواب الك
ــــشافي ، ه١٤٠٧، ١مكتبــــة المعــــارف، الریــــاض، ط،ال

.٢٧ص
فـــة، بیـــروت، ، دار المعر إحیـــاء علـــوم الـــدینالغزالـــي، )٢٩(

.٣٢٩-١/٣٢٨م، ١٩٨٢
، كتـــــــاب ٦٣٤٧بـــــــرقم ،١٢٢٠ص،البخـــــــاريأخرجـــــــه) ٣٠(

،١٠٨٦ص،مــسلم.الــدعوات، بــاب التعــوذ مــن جهــد الــبالء
ذ مـن ، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعـوّ ٢٧٠٧برقم 

.سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره
. ١/١٤٩،فتح الباري) ٣١(
لطبرانــــي فــــي ا. ٢٦٦٩، بــــرقم ٢٢٥أحمــــد، صأخرجــــه) ٣٢(

شـــــعبالبیهقــــي فــــي . ١٣٩٤، بــــرقم ٩/٤٢٣، الكبیــــر
، دار الفكـــــر، بیـــــروت، ١٩٥، بـــــرقم ١/١٧٣، اإلیمـــــان

.م٢٠٠٤، ١ط
نّ لیس في الصحیحین كما قال ابن تیمیة،الحدیث) ٣٣( ٕ ماوا

.١١١٥٠بـــرقم ،٧٦٢ص،أحمـــد فـــي المـــسند: أخرجـــه
ــــــدعوات، ٣٥٧٣بــــــرقم ،٥٦١ص،الترمــــــذي ، كتــــــاب ال

ابــن عبــد البــر فــي .لفــرج وغیــر ذلــكبــاب فــي انتظــار ا

ــــــعوذكــــــره الهیثمــــــي فــــــي .١٠/٢٩٧، التمهیــــــد ،المجم
رواه أحمد وأبـو یعلـى : ، وقال١٧٢١٠برقم ،١٠/١٦٣

أحمـــد ، ورجـــال األوســـطوالبـــزار والطبرانـــي فـــي .بنحـــوه
ار رجال الـصحیح، غیـر علـي وأبي یعلى وأحد إسنادي البزّ 
.بن علي الرفاعي، وهو ثقة

.١٩٣-٨/١٩٢،ى ابن تیمیةمجموع فتاو ) ٣٤(
، وقــال حــدیث ٢١٣٩بــرقم ،٣٥٦ص،الترمــذيأخرجــه) ٣٥(

.حسن غریب
.٣٣٧١برقم ،٥٣٤ص،الترمذيأخرجه) ٣٦(
ـــابـــن حجـــر الهیتمـــي، )٣٧( ـــاوى الحدیثّی دار المعرفـــة، ،ةالفت

الجـــواب الكـــافي لمـــن : وانظـــر. ١٧١ص، ١بیـــروت، ط
.فبــبعض التــصرّ ١٢- ١١ص،الــدواء الــشافيســأل عــن 

ــــسة التــــاریخ اتحــــاف الــــسادة المتقــــینزبیــــدي، ال ، مؤّس
.٥/١١٥م، ١٩٩٥، ١العربي، بیروت، ط

.١٧١، صةالفتاوى الحدیثیّ ) ٣٨(
بـبعض ،ةشرح العقیـدة الطحاوّیـابن أبي العز الحنفـي، )٣٩(

، ٦، المكتــــــــــــب اإلســــــــــــالمي، بیــــــــــــروت، طختــــــــــــصاراال
.٥٢١-٥١٩صم، ١٤٠٠

،الترمــــــــذي.١٧٢٧بــــــــرقم ،١٥٨ص،أحمــــــــدأخرجــــــــه) ٤٠(
، كتــاب الــصالة، بــاب مــا جــاء فــي ٤٦٤بــرقم ،٩٧ص

، ١٧٤٦بــــرقم ،٢٠٢ص،النـــسائي.القنـــوت فـــي الـــوتر
بیــت األفكــار كتــاب قیــام اللیــل، بــاب الــدعاء فــي الــوتر، 

ـــــة، الریـــــاض، ط بـــــرقم ،١٣٢ص،ابـــــن ماجـــــه. ١الدولّی
، كتاب إقامة الـصالة، بـاب مـا جـاء فـي القنـوت ١١٧٨

، كتـــــاب ١٥٩١بـــــرقم ،١/٢٨٩،الـــــدارمي.فـــــي الـــــوتر
، دار الكتــب العلمّیــة، الــصالة، بــاب الــدعاء فــي القنــوت

،األوســـــــــطالطبرانـــــــــي فـــــــــي . م١٩٩٦، ١بیـــــــــروت، ط
، دار الفكـــــــر، عمـــــــان، األردن، ٧٣٦٠بـــــــرقم ،٥/٢٨٨
، ٤٨٠٠بــــرقم ،٣/١٨٨،المــــستدركالحــــاكم فــــي . ١ط

.هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین: وقال
، دار بـــي داودبـــذل المجهـــود فـــي حـــل أالـــسهارنفوري، )٤١(

.٧/٢٤٢الكتب العلمیة، بیروت، 
اءـإحیدار،ةعلى األذكار النواویّ ةالربانیّ الفتوحات) ٤٢(

شـــــــرح: وانظـــــــر. ٢/٢٩٥التـــــــراث العربـــــــي، بیـــــــروت، 
ــى مــشكاة المــصابیح ــي عل ــة، ،الطیب دار الكتــب العلمّی

.٣/١٥٦م، ٢٠٠١، ١بیروت، ط
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.١٠/١٣٣،فتح الباري) ٤٣(
، كتــاب القــدر، ٢٦٥٣بــرقم ،١٠٦٥ص،مــسلمأخرجــه) ٤٤(

.باب حجاج آدم وموسى علیهما السالم
، ١٨١٥بــرقم ،١/٦٧٠،المــستدركأخرجــه الحــاكم فــي ) ٤٥(

، عبــد اهللا بــن أبــي بكــر بــن أبــي ملیكــة واهٍ : قــال الــذهبي
لم في سـنده بكـر أبـيعبـد الـرحمن بـن : والحدیث كما ُع

ملیكـة، وهـو ضـعیف ذاهـب الحـدیث، وقـد تكّلــم أبـيبـن 
. االختصاص في هذا الفنأهلفیه

ذاهــــــب الحــــــدیث، وقــــــال ابــــــن معــــــین، : فقــــــال البخــــــاري
: منكـــر الحـــدیث، وقـــال النـــسائي: ضـــعیف، وقـــال أحمـــد

، دار الكتــب العلمّیــة، میــزان االعتــدال: انظــر. متــروك
.٤٨٣٠، ترجمـــة رقـــم ٤/٢٦٣م، ١٩٩٥، ١بیـــروت، ط

. منكـــــر الحـــــدیث: وجـــــاء فـــــي التـــــاریخ الكبیـــــر للبخـــــاري
، دار الفكـــر، بیـــروت، لتـــاریخ الكبیـــر للبخـــاريا: انظـــر

. ٨٣٩، ترجمة رقم ٥/٢٦٠
قال إسحق بـن منـصور عـن : وجاء في تهذیب التهذیب

لــیس بــالقوي فــي : حــاتمأبــوضــعیف، وقــال : ابــن معــین
طالـــب أبـــووقـــال . لـــیس بثقـــة: الحـــدیث، وقـــال النـــسائي

منكــر الحــدیث، متــروك الحــدیث، وقــال ابــن : عــن أحمــد
ال یتـــابع : ضـــعیفة، وقـــال ابـــن عـــديدیـــثأحالـــه : ســـعد

ضــعیف الحــدیث لــیس : علــى حدیثــه، وقــال ابــن خــراش
: لــــّین الحـــــدیث، وقــــال الـــــساجي: بــــشيء، وقــــال البـــــزار

ینفـرد عـن : صدوق فیه ضعف یحتمل، وقال ابن حّبـان
ــــات ــــذیب : انظــــر. الثقــــات مــــا ال یــــشبه حــــدیث األثب ته

تهذیب المـزّي، . ٣٩٤٨، ترجمة رقم ٦/١٣٣، التهذیب
ــــــال ــــــروت، طالكم ــــــسة الرســــــالة، بی م، ١٩٩٤، ٥، مؤّس

طبقـــات ابـــن ســـعد، دار . ٣٧٦٧ترجمـــة رقـــم ١٦/٥٥٥
م، ١٩٩٥، ١إحیــــــــــــاء التــــــــــــراث العربــــــــــــي، بیــــــــــــروت، ط

.١٦٢٩، ترجمة رقم ٣/٣٣٢
، كتـاب القـدر، ٢١٣٩بـرقم ،٣٥٦ص،الترمـذيأخرجه) ٤٦(

حـــدیث : بـــاب مـــا جـــاء ال یـــرد القـــدر إال الـــدعاء، وقـــال
ان، ال نعرفـــــه إال مـــــن ث حـــــسّ حـــــسن غریـــــب مـــــن حـــــدی

ریس، وأبـــو مـــودود  الـــذي فـــي -حـــدیث یحیـــى بـــن الـــضُّ
ة، وهو الذي روى هذا حدهما یقال له فضّ أ: سنده إثنان

،ي فــــي تهــــذیب الكمــــالوالحــــدیث ذكــــره المــــزّ . الحــــدیث
وكـذا . ة، أبـو مـودود البـصريفي ترجمة فضّ ٢٣/٢٦٨

ترجمــــة رقــــم ،٨/٢٥٣،التهـــذیبذكـــره ابــــن حجـــر فــــي 
٥٦٤١.

والحـــدیث ضـــعیف، وعلتـــه أبـــو مـــودود البـــصري واســـمه 
ة، قــــال ابــــن حجــــر فــــي التقریــــب فیــــه لــــین، مــــن : فــــضّ

. ضـــّعفه أبـــو حـــاتم: الثامنـــة، وقـــال الـــذهبي فـــي المیـــزان
.٥٤٢٥ترجمـة رقـم ،٤٩٦ص،التهذیبتقریب: انظـر

تهـــذیب.٦٧٧١ترجمـــة رقـــم ،٥/٤٣٨میـــزان االعتـــدال
.٢٦٨-٢٣/٢٦٧،الكمال

، ١١٩٠٤بـــرقم ،٧/٣٠٤،المجمـــعثمـــي فـــي ذكـــره الهی) ٤٧(
رواه البزار، وفیه إبراهیم بـن خثـیم، وهـو متـروك، : وقال

، والحـــــــدیث فـــــــي غایـــــــة ٢١٦٤بـــــــرقم ،ارالبـــــــزّ : وانظـــــــر
الــــضعف، ففــــي ســــنده إبــــراهیم بــــن خثــــیم، وهــــو متــــروك 

كــانوا : قــال فیــه یحیــى بــن معــین. وتكلــم فیــه أهــل العلــم
: ه، انظـــریـــصیحون بـــه یـــا ذاك، وكـــان ال یكتـــب حدیثـــ

. ٤٠، ترجمــــــة رقــــــم ١/٥٢الـــــضعفاء الكبیــــــر للعقیلـــــي، 
كـــان غیـــر مقنـــع اخـــتلط : وقـــال أبـــو إســـحق الجوزجـــاني

ضـعیف : متـروك، وقـال الـساجي: وقال النـسائي. بآخره
ـــــن ضـــــعیف ، ابـــــن حجـــــر لـــــسان المیـــــزان: انظـــــر. اب

ــــــــــــة، بیــــــــــــروت، ط ، ١العـــــــــــسقالني، دار الكتــــــــــــب العلمّی
ن االعتـدال، میزا. ١٢٩، ترجمة رقم ١/١٤٩م، ١٩٩٦

الـــضعفاء دیـــوانالـــذهبي، . ٨١، ترجمـــة رقـــم ١/١٤٩
ـــــــــة، بیـــــــــروت، طوالمتـــــــــروكین ، ١، دار الكتـــــــــب العلمّی

: وقـــــال البیهقــــــي. ١٧٧، ترجمـــــة رقــــــم ١/٤٧م، ١٩٩٨
غیــر قـــوي، وأهـــل هـــذا الــشأن أغلظـــوا فیـــه القـــول، فقـــال 

: النقـــــيالجـــــوهر: انظـــــر. كـــــذاب: أبـــــو الفـــــتح األزدي
٣/٢٥٥.

، ١٨١٤بــرقم ،١/٦٧٠،المــستدركي أخرجــه الحــاكم فــ) ٤٨(
جــاه، ووافقــه هــذا حــدیث صــحیح اإلســناد ولــم یخرّ : وقــال

.٢٢٧٤٥بـرقم ،١٦٤٠ص،الذهبي، أحمد فـي المـسند
ح ٢٧بــــرقم ،٢٧ص،ابــــن ماجــــه ن صــــّح ٕ ، والحــــدیث وا

إسناده الذهبي، ففي سنده عبد اهللا بن أبـي الجعـد، وهـو 
مـن مقبـول : مجهول الحال، قال ابن حجـر فـي التقریـب

، ترجمـة رقـم ٣١٠، صتقریـب التهـذیب: الرابعة، انظر
: مجهـــــول الحـــــال، انظـــــر: ، وقـــــال ابـــــن القطـــــان٣٢٥٠

، وقــال ٣٣٥٨، ترجمــة رقــم ٥/١٥٢، تهــذیب التهــذیب
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ن وثّـــق ففیـــه جهالـــة، انظـــر: الـــذهبي ٕ : وعبـــد اهللا هـــذا، وا
.٤٢٥٠، ترجمة رقم ٤/٧٣میزان االعتدال، 

بــــرقم ،٩/٥٣٩،مــــصنفهأخرجــــه ابــــن أبــــي شــــیبة فــــي ) ٤٩(
، كتاب الدعاء، باب مـا جـاء عـن عبـد اهللا بـن ٣٠١٢٨
-، وهــذا األثــر مرســل، القاســم بــن عبــد الــرحمن مــسعود
ه ابـــن مــــسعود-الـــراوي تهــــذیب: انظــــر. لــــم یــــدرك جــــّد
، الــصفدي،٨/٢٧٩، تهــذیب التهــذیب، ٢٣/٣٨٣، الكمــال

، دار إحیـــاء التــراث العربــي، بیـــروت، الــوافي بالوفیــات
عبـــد الـــرحمن ســـندهواألثـــر فـــي. ٢٤/٩٥،ه٢٠٠١، ١ط
طالــــب عــــن قــــال أبــــو . بــــن إســــحق، وهــــو منكــــر الحــــدیثا

ضــعیف لــیس بــشيء، منكــر الحــدیث، : أحمــد بــن حنبــل
ال : وقــال ابــن خزیمــة. ضــعیف: وعــن یحیــى بــن معــین

ضعیف الحدیث، منكر، : یحتّج بحدیثه، وقال أبو حاتم
ضـعیف، : لیس بـالقوي، وقـال البخـاري: وقال أبو زرعة

ل ابـن حّبـان والنـسائي وأبـو داود ویعقـوب بـن سـفیان وقا
ـــد بـــن ســــعد ،تهــــذیب الكمــــال: انظــــر. ضـــعیف: ومحّم

، وقــال یحیــى بــن ٤٨١٧، ترجمــة رقــم ٥١٨-١٦/٥١٥
ترجمـة ،٤/٢٦٠،لسان المیزان: انظـر. متروك: معین
.٤٨١٧رقم 

، ١٧١٩١بــرقم ،١٠/١٥٩،المجمــعذكــره الهیثمــي فــي ) ٥٠(
نــــي، وشــــهر بــــن حوشــــب لــــم رواه أحمــــد والطبرا: وقــــال

عــن أهــل ّیـاشیـسمع مــن معــاذ، وروایـة إســماعیل بــن ع
-والحدیث ضعیف لعدم سماع شـهر . الحجاز ضعیفة

-مــن معــاذ، ثــم إنّ إســماعیل بــن عّیــاش -أحــد الــرواة
إذا : قال العقیلي في ترجمتـه. ضعیف-الذي في السند

حـــّدث عـــن غیـــر أهـــل الـــشام اضـــطرب وأخطـــأ، وذكـــره 
مــن یرغــب عــن الروایــة عــنهم، وقــال الــساجي فــي بــاب 
ال تكتبــوا عــن إســماعیل بــن عّیــاش : أبـو إســحق الفــزاري

الـضعفاء : انظـر. عن من یعرف وال عن مـن ال یعـرف
ـــــر تهـــــذیب .١٠٢ترجمـــــة رقـــــم ،١/٨٨للعقیلـــــي الكبی
.١/٢٩٢،التهذیب

ـــــاش فـــــي تهـــــذیب  وجـــــاء فـــــي ترجمـــــة إســـــماعیل بـــــن عّی
أهـل الـشام لـیس بـه فـي: قال یحیى بـن معـین: التهذیب

ـــــن  ـــــد ب ـــــه، وقـــــال محّم ـــــون یكرهـــــون حدیث بـــــأس، والعراقّی
ثقـــة فیمـــا : عثمــان بـــن أبـــي شـــیبة عـــن یحیـــى بـــن معـــین

ــا روایتــه عــن أهــل الحجــاز فــإنّ  روى عــن الــشامّیین، وأّم
. كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم

ــا مــا حــّدث عــن غیــر : وقــال أبــو داود عــن ابــن معــین فأّم
بــر علــي بــن المــدیني روایتــه الـشامّیین فعنــده منــاكیر، واعت

وكـان عبـد الـرحمن ال . عن غیر أهـل الـشام فیهـا ضـعف
كـــان أروى النـــاس عـــن : وقـــال الجوزجـــاني. یحـــّدث عنـــه

ابین، وقـــــال أبـــــو حـــــاتم لـــــّین یكتـــــب حدیثـــــه، وقـــــال : الكـــــّذ
ذاك رجــل ال یــدري مــا یخــرج مــن : الفــزاري عــن إســماعیل

: لمبـاركال یحتّج بـه، وقـال ابـن ا: وقال ابن خزیمة. رأسه
: ال أســتحلي حدیثــه، وضــّعف روایتــه عــن غیــر الــشامیین

: انظــر. النــسائي، وأبــو أحمــد الحــاكم، والبرقــي، والــساجي
ســـیر الـــذهبي، .فمـــا بعـــدها١/٢٩٢،تهـــذیب التهـــذیب
، ١١، مؤســـــــسة الرســـــــالة، بیـــــــروت، طأعـــــــالم النـــــــبالء

. ٣٢٨- ٨/٣١٢م، ١٩٩٦
ــا شــهر بــن حوشــب فقــد جــاء فــي ترجمتــه فــي تهــذیب  أّم

تركـــوه، ولـــم یعتـــد بـــه شـــعبة، : عـــن ابـــن عـــون: لتهـــذیبا
أحادیثـه : وما كان یحیـى یحـّدث عنـه، وقـال الجوزجـاني

: ال تــــــشبه حــــــدیث النــــــاس، وقــــــال موســــــى بــــــن هــــــارون
: لــیس بــالقوي، وقــال الــساجي: ضــعیف، وقــال النــسائي

فیــه ضـــعف، ولــیس بالحـــافظ، وكــان شـــعبه یــشهد علیـــه 
: وقـال ابـن حّبـانأنه رافق رجـًال مـن أهـل الـشام فخانـه، 

ن یروي عـن الثقـات المعـضالت، وعـن األثبـات  كان مّم
لیس بالقوي عندهم، : المقلوبات، وقال الحاكم أبو أحمد

ــــة مــــا یرویــــه شــــهر وغیــــره مــــن : وقــــال ابــــن عــــدي وعاّم
الحدیث فیه من اإلنكار ما فیه، وشهر لیس بالقوّي فـي 
ــــن ال یحــــتّج بحدیثــــه، وال یتــــدّین بــــه،  الحــــدیث، وهــــو مّم

... ســـــاقط: قـــــال البیهقـــــي، ضـــــعیف، وقـــــال ابـــــن حـــــزمو 
ــــــذیب: انظــــــر ــــــذیبته تهــــــذیب .٣٣٨-٤/٣٣٦،الته
میـــزان .٢٧٨١ترجمـــة رقــم ،٥٨٩-١٢/٥٧٨،الكمــال

ـــدال ســـیر .٣٧٦١ترجمـــة رقـــم ،٣٩١-٣/٣٨٩،االعت
.٣٧٦١ترجمة رقم ،٣٧٨-٤/٣٧٢، النبالءأعالم

، ١٨١٣بــرقم ،١/٦٦٩،المــستدركأخرجــه الحــاكم فــي ) ٥١(
جــاه، وقــال هــذا حــدیث صــحیح اإلســناد ولــم یخرّ : وقــال

مجمع على ضـعفه، –أحد رجال السند-زكریا : الذهبي
لــم : ، وقــال٢٤٩٨بــرقم ٢/٥٧،األوســطالطبرانــي فــي 

ـــــرو هـــــذا الحـــــدیث عـــــن هـــــشام إال عطـــــاف، وال عـــــن  ی
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د به الحجبي، وذكـره الهیثمـي فـي ا، تفرّ عطاف إال زكریّ 
ـــد رواه : وقـــال،١١٩٠٥بـــرقم ،٧/٣٠٥،مجمـــع الزوائ

البــزار، وفیــه زكریــا بــن منظــور، وثقــه أحمــد بــن صــالح 
والحــدیث ضــعیف بــسبب . المــصري، وضــّعفه الجمهــور

، ونكـــارة حـــدیث -أحـــد رواتـــه-جهالـــة عطـــاف الـــشامي 
: انظــــر. زكریــــا بــــن منظــــور، فعطــــاف، مجهــــول الحــــال

ــــزان ــــسان المی میــــزان . ٥٦٨٠، ترجمــــة رقــــم٤/٢٠٧، ل
. ٥٦٤١ترجمة رقم ،٥/٨٨،االعتدال

وزكریـا بـن منظـور، تكلّـم فیـه عـدد مـن أهـل العلـم، فعـن 
ضـعیف لـیس بـشيء، لـیس بثقـة، : یحیى بـن معـین قـال

وضّعفه النسائي وعلي بن المدیني والـساجي، وقـال أبـو 
: واهـي الحـدیث، منكـر الحـدیث، وقـال أبـو حــاتم: زرعـة

لـــیس بـــالقوي، ضـــعیف الحـــدیث، منكـــر الحـــدیث، وقـــال 
: ، لـــیس بـــذاك، وقـــال الـــدوالبيمنكـــر الحـــدیث: البخـــاري

، وقــال : لــیس بثقــة، وقــال أبــو أحمــد الحــاكم لــیس بــالقوّي
: انظر. حدیثه منكر: متروك، وقال الذهبي: الدارقطني

.١٩٩٦ترجمـــة رقـــم ،٣٧٣-٩/٣٦٩،تهـــذیب الكمـــال
ترجمــــة رقـــــم ١/٣٠٣،دیــــوان الــــضعفاء والمتــــروكین

ترجمــة رقــم ،٢/٨٤،للعقیلــيالــضعفاء الكبیــر.١٤٧٢
. ٢٨٨٩ترجمة رقم ،٣/١١٠،میزان االعتدال.٥٣٦

، كتـــــــاب ٥٩٨٦بـــــــرقم ،١١٦٠ص،البخـــــــاريأخرجـــــــه) ٥٢(
.األدب، بــــاب مــــن بــــسط لــــه فــــي الــــرزق بــــصلة الــــرحم

، كتــــاب البــــر والــــصلة ٢٥٥٧بــــرقم ،١٠٣٣ص،مــــسلم
،أحمــــــد.واآلداب، بـــــاب صـــــلة الـــــرحم وتحـــــریم قطعهـــــا

بـــــــــرقم ،١٩٩ص،أبـــــــــو داود.١٣٤٣بـــــــــرقم ،٩٢٢ص
.كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ١٦٩٣

، كتـاب القـدر، ٢١٣٩بـرقم ،٣٥٦ص،الترمـذيأخرجه) ٥٣(
هذا حـدیث : ، وقالالقدر إال الدعاءُ باب ما جاء ال یردّ 

مــة، ، كتــاب المقدّ ٩٠بــرقم ،٢٧ص،ابــن ماجــه.غریــب
.باب في القدر

، كتــاب الفـــتن، ٢٨٨٩بـــرقم ،١١٥٨ص،مــسلمأخرجــه) ٥٤(
ـــــ ـــــبعضةبـــــاب هـــــالك هـــــذه األّم ،الترمـــــذي.بعـــــضهم ب

، كتـاب الفـتن، بـاب مـا جـاء فـي ٢١٧٦برقم ،٣٦١ص
تـه، وقـال هـذا حـدیث حـسن ثالثـًا فـي أمّ سؤال النبي 

،أبــو داود.٢٢٧٥٤بــرقم ،١٦٤٠ص،أحمــد.صــحیح
، كتــــاب الفــــتن والمالحــــم، بــــاب ٤٢٥٢بــــرقم ،٤٦٤ص

، دار النبـــوةدالئـــلالبیهقـــي فـــي .ذكـــر الفـــتن ودالئلهـــا
بــــــــــــرقم ،٦/٤٦٠، ٢٠٠٧، ١اهرة، طالحــــــــــــدیث، القــــــــــــ

٢٩٥١.
ـــــري: انظـــــر) ٥٥( ـــــسیر الطب ـــــرقم ،٢٢/١٤٧،تف .٢٢١٣٤ب

.١٧٩٤٦بـــــرقم ،١٠/٣١٧٥،تفـــــسیر ابـــــن أبـــــي حـــــاتم
دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ، الـــسیوطي،الـــدرّ المنثـــور

.٧/١٢م، ٢٠٠١، ١بیروت، ط
.تقدم تخریجه) ٥٦(
ّیــة، دار الكتــب العلم،حاشــیة الــصاوي علــى الجاللــین) ٥٧(

،المعـانيروح: وانظر.٥/٧٩م، ١٩٩٥، ١بیروت، ط
ـــــان،.٣٥١-١١/٣٥٠ ـــــو حّی دار ،البحـــــر المحـــــیطأب

ــــــــــة، بیــــــــــروت، ط .  ٧/٢٩١م، ١٩٩٣، ١الكتــــــــــب العلمّی
ــــــسیرالقرطبي زادابــــــن الجــــــوزي، .٣٣٤-١٤/٣٣٣،تف

م، ٢٠٠٢، ١، المكتـــب اإلســـالمي، بیـــروت، طالمـــسیر
م، ، دار ابــــن حــــز فــــتح القــــدیرالــــشوكاني، .١١٥٩ص

تفــــــــسیر ابــــــــن.١٤٤٩صم، ٢٠٠٠، ١بیــــــــروت، ط
ــــ ــــة، بیــــروت، ط،ةعطّی م، ١٩٩٣، ١دار الكتــــب العلمّی

٤/٤٣٢.
.٤٩١-١٤/٤٩٠،مجموع فتاوى ابن تیمیة) ٥٨(
.١٤/٤٨٩،مجموع فتاوى ابن تیمیة: انظر) ٥٩(
.٢/١٦٦،حاشیة الصاوي على الجاللین) ٦٠(
، ١، دار الفكـــــر، بیــــــروت، طتفـــــسیر الطبــــــري: انظـــــر) ٦١(

مكتبــة نــزار ،تفــسیر ابــن أبــي حــاتم.٧/١٩٥م، ١٩٩٥
-٤/١٢٦٠م، ٢٠٠٦، ٢البــــــــــاز، مكـــــــــــة المكرّمـــــــــــة، ط

. ٢٢٧-٣/٢٢٦،الدر المنثور. ١٢٦١
ـــان، ،تفـــسیر الطبرانـــي: انظــر) ٦٢( دار الكتـــاب الثقـــافي، عّم

،تفـــــــــسیر الطبـــــــــري. ٤/٢٢م، ٢٠٠٨، ١األردن، ط
.٥٨٨-٤/٥٨٣،، الدر المنثور٢٢٤-١٣/٢١٦

.١٦١-٧/١٦٠،نيروح المعا) ٦٣(
.٣/٣١٧،ةتفسیر ابن عطیّ : انظر) ٦٤(
.٩/٣٣٢،تفسیر القرطبي: انظر) ٦٥(
؛٤/٣٥٣،حـالفت: وانظر. ١٠/٤١٦،الباريحـفت) ٦٦(

١١/٤٩٧.
ــسة مناهــل العرفــان، بــشرح النــوويصــحیح مــسلم ) ٦٧( ، مؤّس

ــتح: وانظــر.١٦/٢١٣؛١٦/١١٤بیــروت،  ــاريف ،الب
فتـــــاوى شـــــیخ .١٦/٣٣٠،تفـــــسیر القرطبـــــي.٤/٣٠٢
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، ١، دار التقـــــــــــوى، دمـــــــــــشق، طاإلســـــــــــالم األنـــــــــــصاري
ـــةالـــسفاریني، . ٣٧٣-٣٧٢صم، ٢٠٠٧ ، لوامـــع األدل

. ١/٣٤٩م،  ١٩٩١، ٣المكتــب اإلســالمي، بیــروت، ط
ــــ .١٥٢-١٥١ص،ة البــــن أبــــي العــــزشــــرح الطحاوّی

أســـــنى.٤٩٢-١٤/٤٩٠،مجمـــــوع فتـــــاوى ابـــــن تیمیـــــة
ـــــب صـــــلة األجانـــــب ابـــــن حجـــــر الهیتمـــــي، فـــــي المطال
، ١، مركز الملك فیصل للبحـوث، الریـاض، طواألقارب
.١٣٠ص، ه١٤٢٠

.تقدم تخریجه) ٦٨(
ابـن حـزم،: وانظـر.٨/٥١٧،مجموع فتاوى ابن تیمیـة) ٦٩(

دار الكتـب العلمّیـة، بیـروت، ،الفصل في الملل والنحـل
ـــــــــتح. ٢/١١٤م، ١٩٩٦، ١بیـــــــــروت، ط ،البـــــــــاريف

٦/٥٠٠.
.٨/٥١٧،السابقالمرجع) ٧٠(
، ١دار البیروتــي، ط، ةشــرح العقائــد النــسفیّ ازاني،التفتــ)٧١(

.١٥٢-١٥١صم، ٢٠٠٧
، كتـاب القـدر، بـاب ٢٦٦٣برقم ،١٠٦٨ص،مسلمأخرجه) ٧٢(

.اآلجال واألرزاق وغیرها ال تزید وال تنقصأنّ 
.١٦/٢١٣،صحیح مسلم بشرح،النووي)٧٣(
، كتـاب تفــسیر ٣٠٧٦بـرقم ،٤٨٩ص،الترمـذيأخرجـه) ٧٤(

بـرقم ،١٩٦ص،أحمـد.من سورة األعرافالقرآن، باب 
٢٢٧٠.

، دار إحیــاء علــى حــدیث الــوليقطــر الــوليالــشوكاني،)٧٥(
.٥٠٨ص، ١التراث العربي، بیروت، ط

.٢/٣٩٦،ةتفسیر ابن عطیّ ) ٧٦(
.تقدم تخریجه) ٧٧(
.١٠/٣٥٩،شرح المشكاة للطیبي) ٧٨(
.أي حدیث خلق الجنین في بطن أمه) ٧٩(
ـــــ:وانظـــــر.١١/٤٨٨،فـــــتح البـــــاري) ٨٠( ة المـــــسائل الخالفّی

ـــ ، بـــّسام فمـــا بعـــدها٢٤١ص،ةبـــین األشـــاعرة والماتریدّی
ــــاب، الجــــابي، دار ابــــن حــــزم، بیــــروت، ط ، ١عبــــد الوّه

. م٢٠٠٣
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