
 مسلك السداد إىل مسألة خلق أفعال العباد 

 

عبد اهلل إبراهيم بن حسن شهاب الدين الكردي الكوراين الرشزوري   حترير

 الشهراين ثم املدين 

 كان اهلل له بمنه، آمني



 بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه إياه نستعني 

احلمد هلل الفتاح العليم، الغني اجلواد احلكيم، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل  

ما شاء حمسسيدنا وموالنا حممد املثنى عليه بأنه باملؤمنني رؤوف رحيم، املنزل عليه: 

، اهلادي إىل كنز: »ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«، صىل 1ىجساهلل ال قوة إال باهلل

آله األطهار، وصحابته األخيار، والتابعني هلم بإحسان من كل ذي   اهلل عليه، وعىل

قلب سليم؛ صالة وسالما فاييض الربكات عىل السابقني والالحقني، عدد خلق اهلل 

 بدوام اهلل الوهاب الكريم.

وبعد؛ فقد قال صىل اهلل عليه وسلم: »من أنعش حقا بلسانه؛ أجري له أجره حتى  

وفيه ثوابه«، وقال صىل اهلل عليه وسلم: »تركتكم عىل البيضاء  يأيت اهلل يوم القيامة في 

ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا؛  

فعليكم بام عرفتم يف سنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ، 

 وإياكم واألمور املحدثات؛ فإن كل بدعة ضاللة«.

ومن االختالف املشار إليه: االختالف املذكور يف كتب الكالم يف مسألة خلق أفعال 

»مسلك السداد يف مسألة خلق أفعال العباد«، يبني فيه أن   -بإذن اهلل-األنام، وهذا 

القول بأن قدرة العبد مؤثرة بإذن اهلل تعاىل باالستقالل، ال ينايف القول بأن اهلل خالق 
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لقول بتوحيد األفعال، وأن هذا القول هو املدلول عليه بالكتاب كل يشء، الذي هو ا

والسنة ملن أويت الفهم عن اهلل اجلواد، وأنه املستفاد من نصوص الشيخ أيب احلسن 

 األشعري يف كتابه »اإلبانة«؛ الذي هو آخر مصنفاته، واملعول عليه يف االعتقاد.

أصوال يف حتريرها حتقيق املقام،   وإنعاش احلق يف هذه املسألة يستدعي أبوابا تتضمن

وتوضيح املرام بإذن اهلل العالم، واهلل هو املستعان اهلادي إىل سبيل الرشاد، وال حول 

 وال قوة إال باهلل العيل العظيم، وعليه االعتامد.



 متهيد

يف رسد ما حيتاج إليه يف املقام من أول كتاب »اإلبانة« للشيخ األشعري اإلمام، الذي 

يف كتابه   -رمحه اهلل تعاىل-در احلفاظ حمدث الشام أبو القاسم ابن عساكر  أورده ص

»تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام اجلليل الشيخ أيب احلسن األشعري رمحه  

 اهلل تعاىل« 

 :-وباهلل التوفيق-فأقول 

أخربنا بكتاب »التبيني« شيخنا العارف باهلل صفي الدين أمحد بن حممد األنصاري  

قراءة مني عليه ألطراف كتاب »التبيني«، وسامعا عليه لطرف  -قدس رسه-املدين 

ومجلة قولنا أن نقر »من أول كتاب »اإلبانة« الذي أورده يف »التبيني«، وهو من قوله:  

رمحه  -حلرمني الشيخ عيسى بن حممد اجلعفري املغريب إىل آخره، بقراءة مسند ا  «باهلل

يوم اخلميس الثاين من مجادى اآلخرة سنة ثامن وستني وألف، بمنزله  -اهلل تعاىل 

، وأجازه عن شيخه -عىل خري ساكنها أفضل الصالة والسالم-بظاهر املدينة املنورة  

دين، عن الشمس حممد العارف باهلل أيب املواهب أمحد بن عيل العبايس الشناوي ثم امل

بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم زين الدين زكريا بن حممد األنصاري القاهري،  

عن احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ثم املرصي، عن الربهان  

أيب إسحاق بن أمحد التنوخي البعيل ثم الدمشقي ثم املرصي، عن أيب نرص حممد بن  



النرص حممد الفاريس الدمشقي، عن جده أيب النرص حممد بن هبة  العامد حممد بن أيب

اهلل الشريازي ثم الدمشقي، عن احلافظ أيب القاسم عيل بن احلسني بن عساكر 

 الدمشقي، أنه قال يف كتابه »تبيني كذب املفرتي« بعد بسط: 

  كام ذكر عنه من حسن االعتقاد، مستصوب املذهب   -رمحه اهلل- فإذا كان أبو احلسن  

عند أهل املعرفة بالعلم واالنتقاد، فال بد أن حيكى معتقده عىل وجهه باألمانة، 

ونجتنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة؛ ليعلم حقيقة حاله يف صحة عقيدته 

يف أصول الديانة، فاسمع ما ذكره يف أول كتابه الذي سامه بـ»اإلبانة«؛ فإنه قال:  

زيز املاجد ... إىل أن قال: وحثنا يف كتابه عىل التمسك احلمد هلل األحد الواحد، الع

وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم حمسبسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: 

إنام كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم حمس، وقال: 1ىجسعنه فانتهوا

 له ويطيعوا أمره.، وأمرهم أن يسمعوا قو2ىجسأن يقولوا سمعنا وأطعنا

قال: أما بعد؛ فإن كثريا من املعتزلة وأهل القدر مالت أهواؤهم إىل التقليد إىل  

رؤسائهم ومن مىض من أسالفهم، فتأولوا القرآن عىل رأهيم تأويال مل ينزل اهلل به  

سلطانا، وال أوضح به برهانا، وال نقلوه عن رسول رب العاملني، وال عن السلف  
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يشاء ما ال يكون، ويكون ما ال يشاء، خالفا  -عز وجل -وا أن اهلل املتقدمني، وزعم

ملا أمجع عليه املسلمون من أن ما شاء اهلل كان، وما ال يشاء ال يكون، وردا لقول اهلل 

، فأخرب أنا ال نشاء شيئا إال وقد شاء أن 1ىجس وما تشاؤون إال أن يشاء اهللحمستعاىل: 

 نشاءه.

قل ال أملك  حمسفع ألنفسهم، ردا لقول اهلل تعاىل: وزعموا أهنم يملكون الرض والن

 ، وانحرافا عن القرآن وما أمجع عليه املسلمون.2ىجس لنفيس رضا وال نفعا إال ما شاء اهلل

وزعموا أهنم ينفردون بالقدرة عىل أعامهلم دون رهبم، وأثبتوا ألنفسهم غنى عن اهلل 

 . بالقدرة عليه، ووصفوا أنفسهم بالقدرة عىل ما مل يصفوا اهلل-عز وجل -

ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية  

 والرافضة واملرجئة، فعرفونا قولكم الذي تقولون به، وديانتكم التي تدينون هبا.

قيل: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين هبا: التمسك بكتاب اهلل، وسنة نبيه 

وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، ونحن بذلك  صىل اهلل عليه  

قائلون، وملن خالف  -نرض اهلل وجهه-معتصمون، وبام كان عليه أمحد بن حنبل 

 قوله جمانبون. 
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ومجلة قولنا: أن نقر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند اهلل، وما رواه 

 سلم، ال نرد من ذلك شيئا.الثقات عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و

أومل يروا أن اهلل الذي خلقهم هو أشد منهم حمس ثم قال: ونثبت هلل قدرة، كام قال تعاىل:  

وأن األشياء   ،، وأنه ال يكون يف األرض يشء من خري ورش إال ما شاء اهلل1ىجسقوة 

تكون بمشيئة اهلل، وأن أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله اهلل، وال يستغني  

واهلل حمسعن اهلل، وأنه ال خالق إال اهلل، وأن أعامل العباد خملوقة هلل مقدورة له، كام قال:  

ق  ، وأنا ال نملك ألنفسنا نفعا وال رضا إال ما شاء اهلل، ونصد2ىجسخلقكم وما تعملون

بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل، ونعول فيام اختلفنا فيه عىل كتاب اهلل وسنة 

نبيه صىل اهلل عليه وسلم وإمجاع املسلمني وما كان يف معناه. انتهى ما أردنا نقله بلفظه 

 رمحه اهلل. 
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 الباب األول 

هلل ذي  يف إثبات توحيد الصفات املصحح لتوحيد األفعال، مع إثبات الكسب بإذن ا

 اجلالل 

عىل الدعوة   -صلوات اهلل وسالمه عليهم-: أمجع املرسلون  -وباهلل التوفيق-فنقول  

وما أرسلنا من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله  حمسإىل كلمة »ال إله إال اهلل«، قال تعاىل:  

 .2ىجس أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون أنحمس، وقال تعاىل: 1ىجس إال أنا فاعبدون 

وقد بينا يف »إنباه األنباه« أهنا تدل بمنطوقها عىل قرص األلوهية عىل اهلل تعاىل قرصا  

حقيقيا؛ فإهنا مشتملة عىل نفي وإثبات، وكل منهام يقتيض طرفني ينعقد بينهام احلكم،  

؛ أي: ال مستحق  ىجساهلل  ال إله أحد إالحمسفهي يف احلقيقة مجلتان اسميتان، والتقدير: 

 ألن يعبد أحد إال اهلل. 

 ىجسال إله موجود إال اهللحمسوقد بينا يف »اإلنباه« أن هذا أرجح من التقدير املشهور: 
صناعة ومعنى؛ فطرفا اإلثبات عىل املختار هو »اهلل« مع حصة اإلثبات من »إله«،  

قرص هو أن النفي  وطرفا النفي هو »أحد« مع حصة النفي من »إله«، ووجه إفادهتام ال

هنا دخل عىل املحكوم به الذي هو »إله«، املنسوب إىل »أحد« املقدور الواقع يف سياق  
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النفي، فإذا أخرج من »أحد« »اهلل« بـ»إال«، فاعترب انعقاد احلكم بني الطرفني بالنفي  

واإلثبات؛ صار »اهلل« مثبتا له األلوهية، وما عداه منفيا عنه األلوهية، وهو املراد  

 بالقرص.

فكلمة التوحيد دالة لغة عىل أن اهلل تعاىل هو الذي يستحق أن يعبده كل خملوق، وكل 

ما كان كذلك فهو النافع الضار عىل اإلطالق؛ ألن من ال يملك نفعا وال رضا لبعض  

املخلوقني، ال يستحق أن يعبده ذلك البعض؛ فإنه حينئذ ال يرجوه وال خيافه، لكن 

 ن يعبده كل خملوق بمنطوق »ال إله إال اهلل«.اهلل هو الذي يستحق أ

فهو النافع الضار عىل اإلطالق، وكل ما كان كذلك كان هو القادر عىل كل يشء؛ 

لوضوح أن من ليس قادرا عىل كل يشء ال يكون نافعا ضارا عىل اإلطالق، وكل ما 

كان كذلك كان هو القادر بالذات، وكل ما كان كذلك كان هو الواجب الوجود 

الذات؛ إذ ممكن الوجود قادر بغريه ال بالذات، وكل ما كان كذلك كان هو الوجود ب

 املحض املوجود بالذات. 

وكل ما كان كذلك، كان هو الغني الكامل بالذات، فال غني وال كامل بالذات إال 

اهلل، فال موجود بالذات إال اهلل، فال قادر بالذات إال اهلل، فال قادر عىل كل يشء إال  

، فال نافع وال ضار عىل اإلطالق إال اهلل، فال يستحق ألن يعبده كل خملوق إال  اهلل

 اهلل، فال إله إال اهلل. 



وال شك أن الغناء والكامل بالذات إذا انحرص يف اهلل تعاىل؛ كان ما عداه من 

يا أهيا الناس أنتم  حمساملوجودات مفتقرا إليه يف وجوده وسائر كامالته، كام قال تعاىل: 

، ومن الكامالت القدرة، فهي هلل بالذات، وإذا حصل  1ىجساء إىل اهلل واهلل هو الغنيالفقر

، وقال صىل 2ىجسما شاء اهلل ال قوة إال باهللحمسلعبد ما يشء منها فهو باهلل، كام قال تعاىل: 

 اهلل عليه وسلم: »ال حول وال قوة إال باهلل«؛ أي ال قوة حاصلة للعبد بأحد إال اهلل. 

؛ أي القوة الظاهرة يف  3ىجس أن القوة هلل مجيعاحمس فهو هلل، كام قال تعاىل: وما كان باهلل

مظاهر األقوياء من العباد، املتعددة بتعددهم هلل مجيعا ال هلم؛ ألهنا حاصلة هلم باهلل، 

وما كان هلم باهلل فهو هلل، وإال لكانت ذاتية هلم ال حاصلة باهلل، والالزم باطل،  

لذات متعددة بالتعينات، وكل ما كان كذلك صح القول  فاتضح أن القدرة واحدة با

بتوحيد األفعال مع إثبات الكسب للعبد بتأثري قدرته بإذن اهلل ال باالستقالل؛ إذ ال 

شك أن العبد ال فعل له اختيارا إال بقوة له إال باهلل؛ فال فعل له إال باهلل، وما كان باهلل  

 فهو هلل.

»اهلل خالق كل يشء«، مع إثبات الكسب بالتأثري بإذن  فصح كلية »ال خالق إال اهلل«، و

اهلل؛ ألن املكسوب للعبد باهلل بناء عىل توحيد القدرة؛ عني املخلوق هلل بالعبد بالذات  
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وغريه باالعتبار، فارتفع توهم املنافاة بني القول بتأثري قدرة العبد بإذن اهلل، والقول  

 بأنه ال خالق إال اهلل الواحد القهار.

خص أن مكسوب العبد نفس الفعل االختياري، ال مقارنته لقدرته وإرادته من فتل

 غري أن يكون هناك منه تأثري. 

واملراد بكسبه باملعنى املصدري هو حتصيل العبد بقدرته املؤثرة ال مستقال؛ بل بإذن  

 اهلل ما تعلقت به من األفعال االختيارية مشيئته السابقة ملشيئة اهلل.

»املؤثرة« اخلرب املحض، والكسب املفرس بمقارنة القدرة للمقدور من  فخرج بقيد 

إىل آخر التعريف القول   « ، وبقيد »ال مستقال؛ بل بإذن اهلل ...غري تأثري فيه أصال

باالستقالل الذي هو قول أهل االعتزال القائلني بأن اهلل يشاء ما ال يكون من األمور  

 ما ال يشاء من األمور املنهي عنها إذا فعلها العبد.املأمور هبا إذا تركها العبد، ويكون  

  - ريض اهلل عنه-والكسب هبذا التعريف هو الوسط املشار إليه بقول سيدنا عيل 

؛ فإنه إذا  «وأما إذا أبيت؛ فإنه أمر بني أمرين، ال جرب وال تفويض»للسائل عن القدر:  

مل يفوض األمر إليه أن  انتفى اجلرب والتفويض كان الوسط أن العبد له قدرة، ولكن 

يفعل هبا ما يشاء، وإن مل يرده احلق، وأن يكف نفسه هبا عام يشاء وإن شاء احلق تعاىل  

وما تشاؤون إال  حمسفعله؛ بل هو مقيد بأنه ال يفعل هبا ما شاء إال إذا شاء اهلل، بدليل: 



فوضا إليه ، وما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، فال يكون مستقال م1ىجس أن يشاء اهلل

األمر يف الفعل والرتك كام يقول به املعتزلة، وال منفيا عنه القدرة مجلة واحدة كام 

 تقول اجلهمية. 

وأما املشهور عن متأخري األشاعرة من أن الكسب الوسط هو مقارنة قدرة العبد  

للفعل من غري تأثري فيه أصال، فهو وسط لكنه وسط غري شاق؛ إذ ال فرق عند 

التحقيق بني القول بنفي أصل القدرة كام ينقل عن اجلهمية، والقول بإثباهتا مع نفي  

التأثري عنها مطلقا كام هو املشهور عن األشاعرة؛ الشرتاك القولني يف عدم حتصيل 

الفعل هبا، وحيث ال حتصيل الستحالة التأثري، فال استطاعة؛ إذ االستطاعة التمكن  

إذا شاء اهلل ذلك، كام هو واضح من قوله صىل اهلل عليه من حتصيل الفعل الذي يريده  

وسلم: »من كظم غيظا وهو يقدر عىل أن ينفذه؛ دعاه اهلل عىل رؤوس اخلالئق يوم 

القيامة حتى خيريه يف أي احلور شاء«، ويف رواية: »من كظم غيظا وهو يقدر عىل  

ظ يقدر صاحبه عىل  إنفاذه؛ مأل اهلل قلبه أمنا وإيامنا«، فرتب األجر عىل كظم غي

 إنفاذه، وال إنفاذ له إال بإيقاع أثره، وال إيقاع إال بالتأثري، وحيث ال تأثري فال حتصيل.
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فاتقوا اهلل  حمسلكنه قد دل الكتاب والسنة عىل ثبوت االستطاعة للعبد، قال اهلل تعاىل: 

، قال البيضاوي: )أي ابذلوا يف تقواه جهدكم وطاقتكم(. انتهى.  1ىجس ما استطعتم

 وعىل القول بنفي التأثري أصال، ال يظهر معنى األمر ببذل اجلهد والطاقة يف التقوى. 

، قال البيضاوي: )إال ما تسعه 2ىجسال يكلف اهلل نفسا إال وسعهاحمسوقال اهلل تعاىل: 

قدرهتا فضال ورمحة(. انتهى. وعىل القول بنفي التأثري أصال، ال خيتلف نسبة األفعال 

 ضها تسعه وبعضها ال تسعه.إىل قدرة العبد بأن بع 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال نكلف نفسا إال وسعها أولئك حمسوقال تعاىل: 

اعرتاض بني   ىجسال نكلف نفسا إال وسعهاحمس، قال البيضاوي: )و3ىجس أصحاب اجلنة

املبتدأ واخلرب؛ للرتغيب يف اكتساب النعيم املقيم بام تسعه طاقتهم، وتسهل عليهم(. 

انتهى. وعىل القول بنفي التأثري أصال، ال يظهر معنى للرتغيب يف اكتساب النعيم  

 املقيم بام تسعه الطاقة؛ إذ االكتساب التحصيل، وال حتصيل عند انتفاء التأثري أصال.

ل بأن هذا الفعل تسعه الطاقة وذاك ال تسعه، قول باختالف نسبة األفعال ثم إن القو

إىل قدرة العبد، وال يتحقق ذلك إال بأن يكون قادرا عىل إيقاع بعضها دون بعض، 
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وال إيقاع إال بالتأثري، وحيث ال تأثري فال إيقاع؛ فال اختالف لنسبة األفعال إىل قدرة 

  تسعه. العبد بأن هذا تسعه القدرة وهذا ال

لكن التفاوت بني مراتب األفعال بالنسبة إىل قدرة العبد بدهيي، ثم هو مقتىض نص  

، وقوله صىل اهلل عليه وسلم يف ىجسال يكلف اهلل نفسا إال وسعهاحمسقوله تعاىل: 

يا  » الصحيح عنه: »مه، عليكم بام تطيقون«، ومقتىض تقريره الصحابة عىل قوهلم: 
ا نطيق: الصالة، والصيام، واجلهاد، والصدقة، وقد رسول اهلل، كلفنا من األعامل م

، وال  1ىجسإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم اهللحمس أنزل عليك هذه اآلية؛ أي 

 ... احلديث.  «نطيقها

يا رسول اهلل، إنا ال نستطيع أن نأتيك إال يف  »وتقريره وفد عبد القيس عىل قوهلم: 

 . «الشهر احلرام

أبايعك عىل السمع والطاعة فيام »يام استطعت« بعد قوله: ف :وقوله جلرير: »قل 

 .« أحببت وفيام كرهت

 وقوله للصحابة عند املبايعة: »فيام استطعتم«.

 وقوله للنسوة عند املبايعة: »فيام استطعتن وأطقتن«. 
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ورصيح قوله صىل اهلل عليه وسلم يف الصحيح لعمران بن حصني: »صل قائام، فإن  

 فقاعدا، فإن مل تستطع فعىل جنب«.مل تستطع 

 فال بد من القول بالتأثري.

أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون وال نكلف نفسا إال  حمسوقال تعاىل: 

، قال البيضاوي: )قدر طاقتها، يريد هبا التحريض عىل ما وصف به 1ىجسوسعها

 الصاحلني وتسهيله عليهم(. انتهى. 

، قال 2ىجس امليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعهاوأوفوا الكيل و حمسوقال تعاىل: 

البيضاوي: )وذكره عقيب األمر معناه أن إيفاء احلق عىل التحقيق عسري، فعليكم بام 

 يف وسعكم، وما وراءه معفو عنكم(. انتهى.

 وصح قوله صىل اهلل عليه وسلم يف اململوك: »وال يكلف من العمل إال ما يطيق«.

: )ونحن إنام نفهم من الكسب  «املسايرة »ابن اهلامم يف وأيضا فقد قال املحقق 

التحصيل، وحتصيل الفعل املعدوم ليس إال إدخاله يف الوجود، وهو إجياده(. وقال 

شارحها الكامل ابن أيب رشيف: )قول املصنف: إن الكسب ال يفهم منه إال  
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الحا(. التحصيل، هو بحسب ما وضع له لغة، وكالمنا يف املعنى املسمى كسبا اصط

 انتهى. 

ومن املعلوم أنه ال يعلم للرشع اصطالح خيالف املعنى اللغوي، فيتعني محل الكسب  

 . الوارد يف القرآن عىل املعنى اللغوي

هلا ما كسبت وعليها ما  حمسأن البيضاوي بعد أن قال يف قوله تعاىل:  يوضحه

: )هلا ما كسبت من خري، وعليها ما اكتسبت من رش(، قال: )وختصيص  ىجساكتسبت

الكسب باخلري واالكتساب بالرش؛ ألن االكتساب فيه االعتامل، والرش تشتهيه 

النفس وتنجذب إليه، فكانت أجد يف حتصيله وأعمل، بخالف اخلري(. انتهى. حيث  

لتحصيل مطلقا؛ سواء  قال: )فكانت أجد يف حتصيله(، فإنه دال عىل أن الكسب هو ا

 كان عىل وجه املبالغة أو ال، واالكتساب التحصيل عىل وجه املبالغة.

: )معنى الكسب حتصيل اليشء عىل  «رشح الشافية»وأرصح منه قول اجلاربردي يف 

 هلاحمسأي وجه كان، ومعنى االكتساب املبالغة واالعتامل فيه، ومن ذلك قوله تعاىل: 
 (. انتهى. ىجسما كسبت وعليها ما اكتسبت

وال شك أن املقارنة من غري تأثري ليست بتحصيل باملعنى اللغوي الذي هو املعنى  

الرشعي، فال يصح أن تسمى كسبا لغة وال رشعا، واصطالح خيالف اللغة والرشع، 



ندين  ال يرىض به اإلمام األشعري؛ فإنه القائل: )قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي 

 هبا: التمسك بكتاب اهلل وسنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم(.

فلهذا أخرجنا املقارنة عن حد الكسب عنده؛ فإن الكسب هبذا التعريف املذكور هو  

إنام  -الذي هو املعتمد وآخر مصنفاته- «اإلبانة»حتقق مذهب األشعري؛ ألنه يف 

لتأثري بإذن اهلل، وهذا مدلول عليه يف  نفى االستقالل بالتأثري وإن مل يشأ اهلل تعاىل، ال ا

 مواضع من كالمه:

يشاء ما ال يكون، ويكون ما ال   -عز وجل -منها قوله عن املعتزلة: وزعموا أن اهلل 

يشاء، فإن هذا ال يصح إال عند القول باالستقالل؛ فإن من قال: إن قدرة العبد ال 

ا كانت تابعة ملشيئة اهلل من تؤثر فيها. تعلقت به مشيئته من األفعال االختيارية إذ 

 التعلق بصدور ذلك الفعل منه.

فعنده ال يصح إال ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن؛ فإهنا إذا مل تكن تابعة؛ بأن مل  

تتعلق مشيئة احلق بصدور ما تعلقت مشيئته به؛ ال تقع منه أبدا، فال يصح عىل هذا  

ال يكون، ويكون ما ال يشاء؛ بل ال يصح  يشاء ما    -عز وجل -القول أن يقال: إن اهلل  

 عليه إال أن يقال: ال يكون إال ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن.



قل حمسومنها قوله: وزعموا أهنم يملكون الرض والنفع ألنفسهم، ردا لقول اهلل تعاىل:  

د ال  ؛ فإن االستثناء يدل عىل أن العب1ىجسال أملك لنفيس رضا وال نفعا إال ما شاء اهلل

يملك الرض والنفع لنفسه استقالال، بل إنام يملك ذلك إذا شاء اهلل، وكلام كان 

مالكية العبد هلام مقيدة بمشيئة اهلل؛ بطل االستقالل والقول بأنه يكون ما ال يشاء اهلل. 

وهذه اآلية كام فيها نفي االستقالل، كذلك فيها إثبات التأثري إذا شاء اهلل؛ وذلك ألن  

مورات واجتناب املنهيات من النفع للنفس، وإتيان املنهيات وترك  إتيان املأ

 املأمورات من الرض هلا.

وقد دل االستثناء عىل أن العبد يملك ذلك إذا شاء اهلل، وال يملك ذلك إال بوقوع 

ذلك منه فعال وتركا، وال وقوع إال بتأثري قوة، وال قوة له إال باهلل، وال تؤثر فيام 

إال إذا شاء اهلل ال مستقال، فصح أن العبد له قدرة تؤثر يف فعله تعلقت به مشيئته 

 االختياري الذي تعلقت به مشيئته إذا شاء اهلل تعاىل ال مستقال، وهو املطلوب. 

ومنها قوله: زعموا أهنم ينفردون بالقدرة عىل أعامهلم دون رهبم، فإن زعم االنفراد  

 االستقالل.   بالقدرة عىل األعامل دون الرب تعاىل رصيح يف
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وهلذا قال بعده: وأثبتوا ألنفسهم غنى عن اهلل؛ فإنه ال يستغني إال زاعم االستقالل،  

وأما من ال قوة له إال باهلل، وال تؤثر قدرته إال إذا شاء اهلل؛ فهو فقري إىل اهلل تعاىل يف  

 كل حركة وسكون، وفعل وترك.

ا اهلل تعاىل بالقدرة عليه؛ فإن  وأكده بقوله: ووصفوا أنفسهم بالقدرة عىل ما مل يصفو

األفعال االختيارية للعباد عندهم ليست مقدورة للحق تعاىل، قالوا: ألهنا فعل فاعل 

 آخر مستقل، يستحيل اجتامع املؤثرين التامني عىل أثر واحد. 

وأما من ال قوة له إال باهلل، وال تؤثر قدرته إال إذا شاء اهلل؛ فأفعاله مقدورة هلل تعاىل، 

وقة له، مع كوهنا معمولة للعبد، ملا تبني أن املخلوق عني املكسوب بالذات،  خمل

وغريه باالعتبار؛ فجاز اجتامع اخللق والعمل عىل يشء واحد من غري لزوم حمذور؛  

وهلذا قال األشعري: وأنه ال خالق إال اهلل، وأن أعامل العباد خملوقة هلل، مقدورة له، 

، ال  كلية »ال خالق إال اهلل«؛ يعني أن 1ىجسما تعملون واهلل خلقكم وحمسكام قال تعاىل: 

يقدح فيها إسناد األعامل إىل العباد بصدورها عنهم؛ ألهنم ليسوا مستقلني يف ذلك، 

واهلل  حمسألن أعامهلم مقدورة هلل تعاىل، خملوقة له، مع كوهنا معمولة هلم، كام قال تعاىل:  

يف هذه اآلية أوقع »خلق« املسند إىل ضمري  -تعاىل-؛ فإنه ىجسخلقكم وما تعملون

سند إىل ضمري العباد عىل »ما« املوصولة التي هي عبارة عن  احلق و»تعملون« امل 
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األصنام؛ ألن »تعملون« واقع عىل العائد املحذوف، والراجع عني املرجع، 

واألصنام مركبة من جواهر وأشكال، وخلق املجموع املركب ال يتحقق إال بخلق  

 مجيع أجزائه، فاخللق واقع عىل اجلواهر واألشكال مجيعا.

فلم يقع إال عىل األشكال خاصة، فيلزم اجتامع اخللق والعمل عىل  وأما العمل 

األشكال، املستلزم لكوهنا خملوقة هلل تعاىل يف عني كوهنا معمولة للعباد، املستلزم 

لكون العباد غري مستقلني باإلجياد، ولكون حركاهتم املرتتب عليها األشكال أيضا  

هو من أوضح الدالئل عىل بطالن مذهب خملوقة هلل تعاىل يف عني كوهنا معمولة له، و

املعتزلة؛ من زعم كون العبد مؤثرا مستقال بإجياد أفعاله؛ الستحالة إيقاع اخللق  

 والعمل عىل يشء واحد عىل تقدير االستقالل قطعا واتفاقا. 

وإنام يصح إيقاعهام عىل يشء واحد، عىل القول بأن العبد ال قوة له إال باهلل، وال تؤثر 

إذا شاء اهلل؛ لعدم استلزامه حمذورا بناء عىل توحيد الصفات؛ وهلذا قال األشعري  إال  

بعد ذلك: وأنا ال نملك ألنفسنا رضا وال نفعا إال ما شاء، وقد تبني يف تقرير اآلية أن  

االستثناء يدل عىل أن العبد يملك إيقاع النفع والرض؛ فالعبد له قدرة ال تؤثر يف فعله 

علقت به مشيئته إال إذا شاء اهلل، وكلام كان كذلك، فال يقدح كون  االختياري الذي ت

العباد موقعني ألفعاهلم االختيارية بتأثري قدرهتم إذا شاء اهلل يف كلية »ال خالق إال 

 اهلل«، وباهلل التوفيق، واحلمد هلل. 



ومنها قوله: وأن أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله اهلل؛ فإن مفهومه أن  

العبد يستطيع أن يفعل شيئا حني يفعله اهلل، وهو معنى قوله: إن القدرة مع الفعل؛ 

أي القدرة املستجمعة لرشائط التأثري مع الفعل؛ وذلك ألن العبد ملا مل يكن له قوة 

إال باهلل، وال تؤثر إال بمشيئة اهلل؛ مل يستطع أن يفعل شيئا إال حني يفعله اهلل ال قبله؛  

هلل ال مستقال، فإنه قد أنكر انفراد العبد بالقدرة عىل يشء من األعامل،  لكونه فاعال با

مع الترصيح بأنه يملك الرض والنفع لنفسه إذا شاء اهلل، وهو حمقق لكونه مستطيعا 

 أن يفعل شيئا حني يفعله اهلل.

وكلام كان كذلك، كان قائال بأن القدرة التي مع الفعل مؤثرة بإذن اهلل؛ الستجامعها  

 ائط. الرش

إىل غري ذلك من املواضع الدالة عىل أن األشعري إنام نفى االستقالل، ال أصل التأثري  

 بإذن اهلل. 

وفيام قررناه كفاية لطالب احلق، السامل من اجلدال واخلطاب معه، وباهلل التوفيق ذي  

 اجلود واإلفضال. 



 الباب الثاين 

تأثري هلا أصال، ال يلزم منه  مجيع ما استدل به أصحابنا عىل أن القدرة احلادثة ال 

املدعى، وإنام يلزم منه نفي االستقالل؛ وذلك ألهنم ذكروا وجوها مخسة كلها 

مفروضة يف أن العبد لو كان مستقال بإجياد أفعاله لكان كذا وكذا، كام يتضح ذلك 

بمراجعة »رشح املواقف« و»رشح املقاصد« وغريها؛ فهي إن متت ال تقوم حجة إال  

 الستقالل.عىل مدعي ا

وأما عىل القائل بأن العبد ال يشاء إال أن يشاء اهلل، وال تؤثر قدرته فيام تعلقت به 

مشيئته إال بإذن اهلل ومتكينه؛ فال يلزم يشء من تلك الوجوه أصال، كام بيناه يف  

 وغريمها.  «مسلك االعتدال»و «اإلملاع»

وتأثريها، وأنه واقع بقدرة اهلل تعاىل؛ لكونه وكذلك قوهلم: لو كان فعل العبد بقدرته  

من املمكنات، واهلل عىل كل ممكن قدير، فلو أراد اهلل شيئا وأراد العبد ضده؛ لزم إما 

وقوعهام معا، أو عدمهام معا، أو كون أحدمها غري قادر عىل ما فرض قدرته عليه 

تقالل، وأما التأثري باإلذن  وتأثريه فيه، واللوازم كلها حماالت ال يلزم منه إال نفي االس

فال؛ ألن العبد لعدم استقالله إذا شاء فعل ما مل يشأ اهلل أن يصدر منه؛ مل يقع ذلك 

 الفعل، وال يلزم يشء من املحاالت. 

 أما األوالن؛ فظاهر. 



وأما الثالث؛ فألن الغرض هو أن العبد ال تؤثر قدرته إال فيام شاء اهلل تعاىل أن تؤثر،  

 يلزم من عدم وقوع ما تعلقت به مشيئته إذا مل يشأ اهلل خالف ال مستقال، فال

 املفروض، وهو ظاهر جدا.



 الباب الثالث

قال أصحابنا: مجيع ما استدلت به املعتزلة من الوجوه عىل مذهبهم راجع إىل أمر  

واحد؛ وهو أنه لوال استقالل العبد بالفعل لبطل التكليف باألوامر والنواهي، وبطل 

 وارتفع املدح والذم والثواب والعقاب، ومل يبق للبعثة فائدة.التأديب، 

أقول: واجلواب أنا ال نسلم أن التكليف يتوقف عىل االستقالل بإجياد األفعال، وإنام  

يتوقف عىل أن يكون للعبد قدرة عىل اإلجياد بإذن اهلل؛ إذ النص إنام دل عىل أن 

 أن يكون للعبد املكلف قوة التكليف بحسب الوسع، فال يتوقف التكليف إال عىل

ما  حمسإذا انضمت إليها اإلرادة التابعة إلرادة اهلل أثرت بإذن اهلل، وهذا متحقق بنص: 
؛ فإن االستثناء يدل عىل أن العبد له قوة باهلل ال بالذات، 1ىجسشاء اهلل ال قوة إال باهلل

 يشاء إال أن يشاء  وبالرضورة أهنا ال تؤثر يف أفعاله االختيارية إال إذا شاء اهلل، وال

 اهلل، فال تؤثر قدرته فيام تعلقت به مشيئته إال أن يشاء اهلل. 

فتخلص أن العبد له قوة باهلل تؤثر فيام تعلقت به مشيئته إذا شاء اهلل تعاىل ذلك،  

ويزيده وضوحا احلديث الصحيح: »اعلم أبا مسعود أن اهلل أقدر عليك منك عىل 

ل« وضعت لتفضيل أحد املشرتكني يف الفعل عىل هذا الغالم«؛ فإن »أفعل التفضي

 اآلخر.
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، فام نفى  1ىجسأومل يروا أن اهلل الذي خلقهم هو أشد منهم قوة حمسوكذلك قوله تعاىل: 

، وكذلك 2ىجسمن أشد منا قوة حمسأصل قوهتم، وإنام نفى األشدية املذكورة يف قوهلم: 

فأهلكنا أشد  حمس، وقوله تعاىل:  3ىجسمن قبلكم كانوا أشد منكم قوة   كالذينحمسقوله تعاىل:  

، وال معنى للتفضيل عند  5ىجس كانوا أكثر منهم وأشد قوة حمس، وقوله تعاىل:  4ىجسمنهم بطشا

انتفاء التأثري، فصح التكليف لوجود القدرة املؤثرة يف اجلملة، وبطل االستقالل  

ليف ظهر وجه التأديب، واملدح  لكون التأثري معلقا بمشيئة اهلل، وإذا صح التك

والذم، والثواب والعقاب؛ لرتتبها عىل صحة التكليف املتوقف عىل القوة املؤثرة يف 

اجلملة؛ أي: باإلذن ال باالستقالل، فظهرت فائدة البعثة؛ ألهنا تقع هبا الذكرى فتنفع  

 املؤمنني، وتقوم هبا احلجة عىل اآلخرين. 

لعبد مؤثر تام مستقل بإجياد أفعاله، وكلام كان وكلام كان كذلك، بطل القول بأن ا

واهلل خلقكم وما  حمساملذكور يف قوله تعاىل:  «الكشاف»كذلك بطل توزيع صاحب 
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؛ حيث قال: فإن قلت: كيف يكون اليشء الواحد خملوقا هلل تعاىل معموال  1ىجس تعملون

 مجيعا؟ -أي: عىل األصنام -هلم؛ حيث أوقع خلقه وعملهم عليها 

ام يقال: عمل النجار الباب والكريس، وعمل الصايغ السوار  قلت: هذا ك

واخللخال، واملراد عمل أشكال هذه األشياء وصورها دون جواهرها، واألصنام 

الذين يشكلوهنا بنحتهم  اأشكاهلجواهر وأشكال، فخالق جواهرها اهلل، وعاملو 

 وحذفهم بعض أجزائها حتى يستوي التشكيل الذي يريدونه. انتهى.

االستقالل للعبد، وقد تبني أنه ال دليل   ألنه ال دليل عىل هذا التوزيع إال زعم  وذلك 

عليه تاما؛ إذ كل ما ذكروه ال يلزم منه أن يكون العبد لقدرته تأثري يف اجلملة؛ أعني  

 بإذن اهلل ال باالستقالل، وقد تبني بطالن االستقالل.

حمذور فيه؛ إذ ال إشكال حينئذ يف إيقاع وأما التأثري باإلذن الالزم منه؛ فمسلم، وال 

وعملهم عىل يشء واحد؛ إذ غاية ما يلزم من ذلك أن تكون األشكال   - تعاىل-خلقه  

خملوقة هلل تعاىل يف غري كوهنا معمولة هلم، فيكون املكسوب غري املخلوق بالذات  

 وغريه باالعتبار، وال حمذور يف ذلك بناء عىل توحيد الصفات اجلامع للشتات. 

أن اآليات املذكورة فيها إضافة الفعل إىل العبد عىل   «املواقف» تنبيه: زعم صاحب 

فويل للذين يكتبون الكتاب  حمسوجه املدح والذم أو غري ذلك؛ نحو قوله تعاىل: 
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ذلك بأن اهلل مل يك مغريا نعمة أنعمها عىل قوم حتى يغريوا ما  حمس، 1ىجس بأيدهيم

من جاء باحلسنة  حمس، 4ىجس كيف تكفرون باهللحمس، و3ىجس وإبراهيم الذين وف حمس، 2ىجسبأنفسهم

فمن شاء فليؤمن  حمس ،  6ىجساهلل ورسوله فإن له نار جهنم  ومن يعص حمس،  5ىجس فله عرش أمثاهلا

معارضة باآليات الدالة عىل أن مجيع األفعال بقضاء اهلل وقدره   7ىجس ومن شاء فليكفر

؛ قال: وأنت  9ىجس خالق كل يشءحمس،  8ىجساهلل خلقكم وما تعملونحمسوإجياده وخلقه؛ نحو:  

تعلم أن الظواهر إذا تعارضت مل تقبل شهادهتا، ووجب الرجوع إىل غريها من  

 الدالئل العقلية القطعية. انتهى. 

ناه أن التعارض إما يتصور عىل القول باالستقالل، وإما عىل  أقول: قد تبني مما قرر 

القول بأن العبد ال قوة له إال باهلل، وال تؤثر قدرته إال إذا شاء اهلل، القائم عىل صحته 

شواهد الكتاب والسنة، فال توهم للمتعارض أصال؛ فإن ما يدل عىل أن مجيع أفعال 
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، يدل عىل أن اخللق والعمل واقعان  ىجسلونواهلل خلقكم وما تعمحمس العباد بإجياده نحو:  

 عىل يشء واحد، وهو مستلزم لعدم استقالل العبد يف إجياد فعله كام قررناه.

وهو عني الدليل عىل أن اآليات املذكور فيها إضافة األفعال إىل العباد بطريق املدح 

اقض يف  والذم أو غري ذلك، ليس املراد إضافتها إليهم عىل وجه االستقالل؛ إذ ال تن

، وإنام إضافتها إليهم عىل 1ىجس ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهحمسالقرآن، 

وما تشاؤون إال  حمس، وقوله: 2ىجسما شاء اهلل ال قوة إال باهللحمسالوجه املستفاد من قوله: 

، وما يف معناها؛ من أهنم يفعلون باهلل ما شاء اهلل أن يفعلوه، وقد تبني  3ىجس أن يشاء اهلل

ما يفعلونه باهلل هو ما يفعله اهلل هبم؛ ألن أعامهلم خملوقة هلل يف عني كوهنا معمولة أن 

هلم، وقد تبني أن صدورها بتأثري قدرهتم إذا شاء اهلل ال يقدح يف كلية »ال خالق إال 

 اهلل«؛ فال يصح القول بالتعارض أصال. 

وهلل  -؛ ملا تبني وال حاجة إىل قوله: )إن الظواهر إذا تعارضت مل تقبل شهادهتا(

أهنا مل تتعارض، فشهادهتا بأن اهلل خالق كل يشء، مع شهادهتا بأن العباد  -احلمد 

يفعلون ما نسبه اهلل إليهم بإذنه ومشيئته؛ مقبولة عند كل مؤمن أويت فهم اجلمع  

 بينهام.
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وليت صاحب »املواقف« مل يتكلم هبذا! وكيف يليق بمؤمن بأن اهلل تعاىل أنزل القرآن  

إن هذا  حمسبقوله:  -تعاىل-اء ملا يف الصدور وهدى للذين آمنوا، وبأنه كام وصفه شف

هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم  حمس، وبقوله: 1ىجس القرآن هيدي للتي هي أقوم

؛ أن حيكم بالتعارض، ثم 3ىجسقل هو للذين آمنوا هدى وشفاءحمس، وبقوله: 2ىجس يوقنون

ادهتا(؟! نعوذ باهلل من ذلك. ولكن ال يسعى يف وجه اجلمع ويقول: )وال تقبل شه

 ، فاحلمد هلل عىل كل حال.4{وما تذكرون إال أن يشاء اهللحمساهلل تعاىل يقول: 
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 الباب الرابع

املكسوب للعبد باهلل هو املخلوق هلل بالعبد لكن بنسبتني خمتلفتني؛ فإن اهلل خالقهم 

وخالق أعامهلم هبم، مع غناه الذايت عنهم، وإحاطة علمه بتفاصيل تلك األعامل  

ومبادئها وما يرتتب عليها، والعباد كاسبون ألعامهلم باهلل مع فقرهم الذايت إليه يف  

امالت التي منها قدرهتم وإرادهتم وعدم استقالهلم هبا وجودهم، وما يتبعه من الك

وعدم علمهم بتفاصيل يش منها إال ما شاء اهلل منها، وإذا صح أن يفعل احلق تعاىل  

بالعبد مع غناه عنه، صح أن يفعل باألسباب التي اقتضتها احلكمة مع غناه عنها، كام 

 صح أن يفعل عندها ال هبا.

 عند األسباب ال هبا(:إن اهلل يفعل )وأما قوهلم: 

إن أريد به أن فعل اهلل باألسباب لالفتقار إليها، بل إنام هو حلكمة مع غناه عنها،  -

فيكون يف معنى الفعل عندها ال هبا؛ فهو قول صحيح، وال ينايف كونه تعاىل يفعل 

 باألسباب حلكمة اقتىض وجوده ورمحته مراعاهتا مع غناه عنها.

ح أن يفعل احلق تعاىل بتوسط األسباب أصال، وال ملقتىض وإن أريد به أنه ال يص -

 احلكمة مع غناه عنها؛ فهو قول ال يقوم عليه دليل تام.



وقوهلم: )يلزم االستكامل بالغري(، يرده أن االستكامل إنام يلزم لو توقف الفعل عىل  

قول له  إنام أمره إذا أراد شيئا أن يحمس ذلك السبب حقيقة، والالزم باطل؛ لقوله تعاىل: 

 .1ىجسكن فيكون

أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر  حمسيوضحه أن اهلل تعاىل يقول: 

، وذلك أن اهلل الذي من شأنه أن يميت ألوفا 2ىجس املوت فقال هلم اهلل موتوا ثم أحياهم

مثال؛ فليس ذلك لالفتقار   3ىجس قاتلوهم يعذهبم اهلل بأيديكمحمسبكلمة »موتوا« إذا قال:  

 إىل أيدهيم، بل حلكمة بالغة.

وأنزل من السامء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا  حمسقال البيضاوي يف قوله تعاىل: 

: وخروج الثامر بقدرة اهلل ومشيئته، ولكن جعل املاء املمزوج بالرتاب سببا  4ىجسلكم

يف إخراجها، ومادة هلا؛ كالنطفة للحيوان؛ بأن أجرى عادته بإضافة صورها 

وكيفياهتا عىل املادة املمتزجة منهام، أو أبدع يف املاء قوة فاعلة ويف األرض قوة قابلة،  

وهو قادر عىل أن يوجد األشياء كلها بال أسباب  يتولد من اجتامعهام أنواع الثامر،

ومواد، كام أبدع نفوس األسباب واملواد، ولكن له يف إنشائها مدرجا من حال إىل  
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حال صنائع وحكم، جيدد فيها ألويل األبصار عربا وسكونا إىل عظيم قدرته، ليس 

 يف إجيادها دفعة. انتهى.

رة؛ أن األسباب عادية ال تأثري هلا، وإنام  وأشار باألول إىل ما هو املشهور عند األشاع

 اهلل تعاىل يفعل عندها ال هبا.

وأشار بالثاين إىل ما هو خمتار له؛ من أن األسباب تؤثر بإذن اهلل ال مستقال، كام 

؛ حيث  1ىجس وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللحمسسيرصح به يف تفسري قوله تعاىل:  

 ب غري مؤثرة بالذات، بل بأمره تعاىل. انتهى. يقول: إن السحر وغريه من األسبا

: أي ولو  2ىجس ولو شاء اهلل لذهب بسمعهم وأبصارهمحمسوقال فيام سبق يف قوله تعاىل: 

شاء أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد، وأبصارهم بوميض الربق؛ لذهب هبام. ثم  

قال: وفائدة هذه الرشطية إبداء املانع لذهاب سمعهم وأبصارهم، مع قيام ما 

يقتضيه، والتنبيه عىل أن تأثري األسباب يف مسبباهتا مرشوط بمشيئته تعاىل، وأن  

إن اهلل عىل كل يشء  حمسوجودها مرتبطا بأسباهبا واقع بقدرته تعاىل، وقوله تعاىل: 
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، كالترصيح به، والتقرير له. ثم قال: وفيه دليل عىل أن مقدور العبد مقدور  1ىجس قدير

 مقدور. انتهى. هلل تعاىل؛ ألنه يشء، وكل يشء

فرصح بأن األسباب مؤثرة يف مسبباهتا إذا شاء اهلل تعاىل ال عىل االستقالل، ومعلوم 

أنه ال تأثري إال بقوة، وال قوة إال باهلل، وما هو باهلل فهو هلل؛ فلهذا قال: وأن وجودها  

أثري  مرتبطا بأسباهبا بقدرة اهلل تعاىل؛ أي: الظاهرة فيها بحسبها؛ ألنه أثبت هلا الت

برشط املشيئة اإلهلية، فال يتأتى محله عىل االرتباط العادي بال تأثري أصال؛ بل إنام  

 يتأتى محله عىل االرتباط من حيث مقتىض احلكمة تأثريها بإذن اهلل مع الغناء عنها.

فهو عند التحرير قول بتوحيد الصفات الذي هو مناط حتقيق مسألة الكسب؛ وهلذا  

 مقدور اهلل. قال: إن مقدور العبد  

: والعبد إذا  2ىجسقل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوينحمسيوضحه أنه قال يف تفسري قوله تعاىل:  

علم أن الكامل احلقيقي ليس إال هلل، وأن كل ما يراه كامال لنفسه أو غريه فهو من اهلل 

 وباهلل وإىل اهلل؛ مل يكن حبه إال هلل ويف اهلل ... إلخ. 

امالته؛ كعلمه، وإرادته، وسائر كامالته، فإذا كانت كلها وال شك أن قدرة العبد من ك

من اهلل وباهلل؛ كانت واحدة بالذات، متعددة بالتعينات، وهو املعني بتوحيد 
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الصفات، وكلام كان قائال بتوحيد الصفات؛ مل يكن القول منه بتأثري األسباب إذا  

ألول، وباهلل التوفيق، وعليه  شاء اهلل منافيا لتوحيد األفعال، كام مر حتريره يف الباب ا

 املعول.

هذا، ودفع شبهة االستكامل بقوله: وهو قادر عىل أن يوجد األشياء كلها بال أسباب؛ 

بدليل أنه املبدع نفس األسباب، فلو كان فعله تعاىل متوقفا عىل السبب حقيقة؛ لزم 

د شيئا أن يقول التسلسل يف األسباب، والالزم باطل؛ فإن اهلل تعاىل إنام أمره إذا أرا

فيكون، ولكن له يف إنشائها مدرجا باألسباب حكم ليس يف إجيادها دفعة   ىجسكنحمسله:  

 . ىجسكنحمسبـ

: إنه إشارة إىل أنه تعاىل  1ىجسإذا قىض أمرا فإنام يقول له كن فيكونحمس وقال يف قوله تعاىل:  

غريه. كام يقدر أن خيلق األشياء مدرجا بأسباب ومواد، يقدر أن خيلقهام دفعة من 

 انتهى. 

يعني: فإذا خلقها مدرجا بأسباب؛ كان ذلك مراعاة ملقتىض احلكمة جودا ورمحة مع 

 الغناء عنها، ولقد أجاد يف ذلك رمحه اهلل تعاىل. 

: إن اهلل تعاىل ربط األسباب بمسبباهتا رشعا  «شفاء العليل »قال العالمة ابن القيم يف  

يني الرشعي وأمره الكوين القدري،  وقدرا، وجعل األسباب حمل حكمته يف أمره الد
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وحمل ملكه وترصفه؛ فإنكار األسباب والقوى جحد للرضوريات، وقدح يف العقول 

والفطر، ومكابرة للحس، وجحد للرشع واجلزاء؛ فقد جعل اهلل تعاىل مصالح العباد 

يف معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب، واحلدود والكفارات، واألوامر  

واحلرمة؛ كل ذلك مرتبطا باألسباب قائام هبا، بل العبد نفسه  والنواهي، واحلل 

 وصفاته وأفعاله سبب ملا يصدر عنه، والقرآن مملوء من إثبات األسباب. 

وساق الكالم يف ذلك إىل أن قال: ولو تتبعنا ما يفيد إثبات األسباب من القرآن  

 حقيقة.والسنة؛ لزاد عىل عرشة آالف موضع، ومل نقل ذلك مبالغة بل 

ثم قال: ويا هلل العجب! إذا كان اهلل خالق السبب واملسبب، وهو الذي جعل هذا 

سببا هلذا، واألسباب واملسببات طوع مشيئته وقدرته، منقادة حلكمه؛ فأي قدح  

يوجب ذلك يف التوحيد، وأي رشك يرتتب عىل ذلك بوجه من الوجوه؟! ... إىل  

 آخر ما بسط فيه رمحه اهلل تعاىل. 

عىل أن   -اللذين مها شاهدا عدل عند كل مؤمن- ل شواهد الكتاب والسنة وقد د 

اهلل تعاىل يفعل بالعبد ما يشاء أن يفعل به، كام يفعل ال بواسطة ما يشاء، وعىل أن 

 العباد يفعلون باهلل ما شاء اهلل أن يعملوه. 



نه رصيح  ؛ فإ1ىجسقاتلوهم يعذهبم اهلل بأيديكمحمسأما شواهد األول؛ فمنها قوله تعاىل: 

يف أن اهلل تعاىل هو الذي يعذهبم عند املقاتلة، لكن بأيدهيم؛ حلكمة ال بال واسطة، مع 

غناه عن ذلك كام تبني. قال البيضاوي: يف اآلية وعد هلم إن قاتلوهم، بالنرص عليهم،  

 والتمكني من قتلهم وإذالهلم. انتهى. 

  ىجس دمت صوامع وبيعولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض هلحمسومنها قوله تعاىل: 
؛ فإنه نص يف أن اهلل تعاىل هو الذي يدفع بعضهم، لكن ال بال واسطة؛ بل  2اآلية 

ببعض؛ حلكمة ال لالفتقار كام تبني. قال البيضاوي يف األوىل: لوال أنه تعاىل يدفع  

بعض الناس ببعض الناس، وينرص املسلمني عىل الكافرين، ويكف هبم فسادهم، 

 سطة.لكنه هبم ال بال وا

وقال يف الثانية: ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض، بتسليط املؤمنني منهم عىل 

الكافرين، هلدمت ... إلخ، وتسليط املؤمنني عليهم متكينهم أن يفعلوا هبم ما شاء  

اهلل أن يفعلوه من أنواع الدفع، وما يفعلونه بتمكني اهلل هو فعل اهلل هبم؛ ملا مر أن  

 ق بالذات وغريه باالعتبار.املكسوب عني املخلو 
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؛ فإنه أضاف  1ىجس أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضحمسومنها قوله تعاىل: 

 البأس إىل بعض مع أن النص عىل أن اهلل هو الذي يذيق بعضهم البأس. 

ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم: »أبرشوا؛ فإن اهلل مظهر دينه ... إن هؤالء الذين  

اهلل بأيديكم عاجال«. قال الراوي: فواهلل لقد رأيتهم ذبحهم اهلل ترون ممن يذبح 

 بأيدينا؛ يعني يوم بدر.

 ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم يف الصحيح: »أنا املاحي يمحو اهلل يب الكفر«. 

الا  ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم يف الصحيح: »يا معرش األنصار، أمل أجدكم ُضالا

 نتم متفرقني فألفكم اهلل يب، وعالة فأغناكم اهلل يب؟«.فهداكم اهلل يب، وك

ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم يف الصحيح: »ألن هيدي اهلل بك رجال واحدا؛ خري 

 لك من أن يكون لك مُحُْر الناَعم«.

ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص: »ولعل اهلل تبارك وتعاىل  

 وينفع بك آخرين«.يرفعك، فيرض بك قوما، 

أليس قد دعا رسول اهلل صىل »ومنها قول ابن عباس لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه:  

 . «اهلل عليه وسلم أن يعز بك الدين؟
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 . « اهلل بك األمصار، وجبا بك األموال، ونفى بك العدومرّص »وقوله لعمر أيضا: 

طالب، وأما أبو بكر  فأما رسول اهلل فمنعه اهلل بعمه أيب »ومنها قول ابن مسعود: 

 .«فمنعه اهلل بقومه

وليس من أصحابك هناك إال وله من يدفع اهلل به عن أهله »ومنها قول حاطب: 

 .«وماله

 إىل غري ذلك. 

قل ال أملك لنفيس رضا وال نفعا إال ما شاء حمس وأما شواهد الثاين؛ فمنها قوله تعاىل: 

ذلك إذا شاء اهلل؛ إذ األصل يف  ؛ فإن االستثناء يدل عىل أن العبد يملك 1ىجس اهلل

 االستثناء االتصال، وإنام يملكه بإيقاعه بتأثري قوته بإذن اهلل ال مستقال كام مر تقريره. 

، قال 2ىجس ولوال إذا دخلت جنتك قلت ما شاء اهلل ال قوة إال باهللحمسومنها قوله تعاىل: 

؛ األمر ما شاء اهلل، أو ما شاء اهلل  ىجسما شاء اهللحمسالبيضاوي: وهال قلت عند دخوهلا: 

كائن، عىل أن »ما« موصولة، أو أي يشء شاء اهلل، عىل أهنا رشطية، واجلواب  

اعرتافا بالعجز عىل نفسك والقدرة هلل، وأن ما   ىجسال قوة إال باهللحمسحمذوف، وقلت: 

 بري أمرها فبمعونته وإقداره. انتهى. تيرس لك من عامراهتا وتدا
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وهو ترصيح بأن ما تيرس له من عامراهتا كان بمعونة اهلل وإقداره، وال معنى للمعونة 

واإلقدار فيام يوجده اهلل تعاىل يف العبد، بل فيام يوجده العبد بمعونة من اهلل وإقدار  

بإقدار اهلل وعونه ال  منه؛ وهو عني القول بأن العبد له فعل بتأثري قدرته احلاصلة له

واهلل  حمس، وقوله تعاىل:  1ىجس إياك نعبد وإياك نستعني حمس مستقال، فال منافاة بني قوله تعاىل:  

؛ إذ ال معنى لالستعانة ملن له قوة ال يصح أن تؤثر أصال،  2ىجسخلقكم وما تعملون

عونة وإنام تصح االستعانة ملن ال تستقل قدرته بإجياد ما تعلق به مشيئته، فيفتقر إىل م

 احلق تعاىل؛ فإذا أعانه أوجده، وإال فال. 

: ملا نسب املتكلم العبادة ىجسإياك نعبد وإياك نستعنيحمس قال البيضاوي يف قوله تعاىل: 

وإياك  حمسإىل نفسه؛ أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بام يصدر عنه، فعقبه بقوله: 

بمعونة منه وتوفيق.   ؛ ليدل عىل أن العبادة أيضا مما ال يتم وال يتسبب له إالىجسنستعني

انتهى. فنبه عىل أن ما يصدر عنه من العبادة ال يتم إال بمعونة منه تعاىل وتوفيق، ال  

 باالستقالل.
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وأستعينه استعانة من ال حول   «:الرسالة»يف خطبة    -رمحه اهلل -وقال اإلمام الشافعي  

 مستقل، بل حمتاج  له وال قوة إال به. انتهى. فنبه عىل أن العبد له قوة باهلل، لكنه غري

 إىل عون احلق تعاىل. 

أصل  ىجسوإياك نستعنيحمسقوله:  «:جواهر القرآن»وقال اإلمام أبو حامد الغزايل يف 

  - سبحانه وتعاىل -آخر يف معرفة التوحيد؛ وذلك بالتربي عن القوة، ومعرفة أن اهلل 

بنفي   منفرد باألفعال كلها، وأن العبد ال يستقل بنفسه دون معونته. انتهى. فرصح

االستقالل للعبد، وإثبات االستقالل هلل تعاىل، وكلام كان احلق منفردا باألفعال عىل 

االستقالل؛ ففعله بالعبد حلكمة، فال يكون فعل العبد بمعونة احلق منافيا لتوحيد  

 األفعال؛ إذ ما كان باهلل فهو هلل بالذات ال للعبد، وإال ملا كان باهلل.

وما كان لنا أن حمسخطابا لقومهم:    -صلوات اهلل عليهم-ومنها قوله تعاىل عن الرسل  

؛ قال البيضاوي: أي: ليس لنا اإلتيان باآليات وال  1ىجس نأتيكم بسلطان إال بإذن اهلل

تستبد به استطاعتنا حتى نأيت بام اقرتحتموه، وإنام هو أمر متعلق بمشيئة اهلل، فيخص  

انتهى. فام نفى إال استبداد استطاعتهم باإلتيان باآليات  كل نبي بنوع من اآليات. 

واستقالهلا، ال اإلتيان هبا بإذن اهلل من غري استقالل؛ فإنه ال يصح نفيه؛ ألنه مفاد  
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االستثناء املتصل، وهو عني القول بأن لقدرة العبد تأثريا بإذن اهلل ومتكينه ومشيئته  

 ال باالستقالل.

؛ فإنه يدل بمقتىض  1ىجس بضارين به من أحد إال بإذن اهلل وما همحمسومنها قوله تعاىل: 

االستثناء عىل أهنم يرضون بالسحر من شاء اهلل أن يرضوه بإذن اهلل ال باالستقالل؛ 

قال البيضاوي: ألنه أي السحر وغريه من األسباب غري مؤثرة بالذات، بل بأمره  

 كينه ال باالستقالل.تعاىل. انتهى. فرصح بأن األسباب تؤثر بأمر اهلل وإذنه ومت

إنام النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم  حمسومنها قوله تعاىل: 

 ؛ فإن مقتىض االستثناء أنه يرضهم يشء بإذن اهلل.2ىجس شيئا إال بإذن اهلل 

، 3ىجس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوينحمس ومنها قوله تعاىل:  

وألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم حمسعن إبليس:  بعد قوله تعاىل حكاية

؛ فإنه يدل عىل أن له سلطانا بإذن اهلل عىل من اتبعه؛ بدليل قوله تعاىل: 4ىجس املخلصني

 .5ىجس إنام سلطانه عىل الذين يتولونهحمس
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: 1ىجس ألحتنكن ذريته إال قليالحمسيف قوله تعاىل حكاية عن إبليس  « الدر املنثور» ويف 

أخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال إبليس: يا رب، إنك أخرجتني من اجلنة من  

 أجل آدم؛ فإين ال أستطيعه إال بك. قال: »فأنت املسلط ...« احلديث. 

وابن عساكر عن ثابت قال: بلغنا أن إبليس قال:   « شعب اإليامن» وأخرج البيهقي يف  

سلطني. قال: »صدورهم يا رب، إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة، ف

مساكن لك ...« إىل أن قال: فشكى آدم إبليس إىل ربه، فقال: يا رب، إنك خلقت  

إبليس وجعلت بيني وبينه عداوة وبغضا، وسلطته عيل، وأنا ال أطيقه إال بك ...  

 احلديث. 

أيضا عن ابن عباس قال: إن الشيطان عرج إىل السامء فقال: يا   «الدر املنثور»ويف 

ني عىل أيوب ... إىل أن قال: فقال: أي رب، إنه قد اعتصم مني فسلطني  رب، سلط

عليه؛ فإين ال أستطيعه إال بسلطانك. قال: »سلطتك عىل جسده، ومل أسلطك عىل  

 قلبه ...« احلديث بطوله.

 .2ىجس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللحمسومنها قوله تعاىل: 
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 .1ىجس اهللفهزموهم بإذن حمسومنها قوله تعاىل: 

؛ قال البيضاوي: أي: تقتلوهنم، من حسه؛ إذا  2ىجسإذ حتسوهنم بإذنهحمسومنها قوله: 

 أبطل حسه.

 .3ىجس وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللحمسومنها قوله تعاىل: 

 إىل غري ذلك من اآليات. 

ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم البن عباس: »إن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك 

بيشء؛ مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء؛ مل  

 يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك«.

 ومنها قوله صىل اهلل عليه وسلم: »ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم«.

ت  عىل املنرب بعد االستخالف: لقد قلد  -ريض اهلل عنه-ومنها قول أيب بكر الصديق  

 أمرا عظيام، ما يل به من طاقة، وال يد إال بتقوية اهلل.

ومنها قول الصديق أيضا يف خطبته: إن استطعتم أن تنقيض اآلجال وأنتم يف عمل 

 اهلل؛ فافعلوا، ولن تستطيعوا إال باهلل.
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 يف خطبته: استعينوا باهلل عىل أعاملكم.   -ريض اهلل عنه- ومنها قول عمر بن اخلطاب  

 ر أيضا: وإنه ال حول وال قوة عند ذلك لعمر إال باهلل.ومنها قول عم

للسائل عن القدر: أما إذا أبيت؛ فهو  -ريض اهلل عنه- ومنها قول عيل بن أيب طالب 

 أمر بني أمرين؛ ال جرب وال تفويض. 

ومنها قوله أيضا ملن كان يقول باالستطاعة: االستطاعة متلكها مع اهلل، أو من دون  

ل إحدامها فرتتد فأرضب عنقك. قال: فام أقول يا أمري املؤمنني؟  اهلل؟ وإياك أن تقو

 قال: قل: أملكها باهلل الذي إن شاء ملكنيها. انتهى. 

وهذا غاية البيان يف هذه املسألة؛ فإنه رصيح يف نفي طرف اجلرب والتفويض، الذي  

من هو االستقالل، وأن العبد يفعل بإذن اهلل إذا شاء اهلل تعاىل، إىل غري ذلك 

 األحاديث واآلثار، وباهلل التوفيق واهب األرسار. 



 الباب اخلامس 

قد اشتهر أن تكليف ما ال يطاق جائز عندنا؛ ألن اهلل تعاىل ال جيب عليه يشء بمقتىض 

ال  حمسالغناء الذايت، وال يقبح منه يشء؛ ألنه غني محيد، لكنه غري واقع؛ لقوله تعاىل: 
 .1ىجسيكلف اهلل نفسا إال وسعها

 ه.ثم إن الشيخ األشعري مل ينص عليه، وال يصح أخذه من كالمه الذي أخذوه من

: رصح إمام احلرمني وغريه بأن األشعري مل «هناية السول»قال اجلامل اإلسنوي يف 

ينص عىل جواز التكليف بام ال يطاق، وإنام أخذ من قاعدتني من كالمه: إحدامها أن  

 القدرة مع الفعل، والثانية أن التكليف قبل الفعل. انتهى. 

فال يصح أخذ تكليف ما ال يطاق من هاتني القاعدتني؛ ألن حاصلهام أن التكليف 

واقع قبل املبارشة بإيقاع الفعل عند املبارشة، وال استحالة يف ذلك، إنام املحال إيقاع  

الفعل قبل زمان املبارشة، ومل يقع به التكليف، وإال لكان التكليف باإليطاق واقعا  

 ال جائزا فقط.
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ن العبد يكلف عند حتقق القدرة دون اإلرادة بإيقاع الفعل عند انضامم واحلاصل أ

اإلرادة التابعة إلرادة اهلل، وال استحالة يف ذلك، إنام املحال أن يكلف بإيقاعه قبل 

 انضامم اإلرادة، ومل يقع التكليف هبذا. 

وإيضاحه أن اهلل تعاىل راعى احلكمة فيام خلق وأمر، ومقتىض احلكمة أن يكون  

لتكليف بحسب الوسع، فالوسع رشط لصحة التكليف بمقتىض احلكمة، كام ورد ا

به النص، وهو القدرة التي تصري مؤثرة بإذن اهلل عند انضامم اإلرادة التابعة إلرادة  

اهلل، وهي متحققة عند التكليف بالنص، وإنام التي مع الفعل القدرة املستجمعة  

يف؛ فالتكليف عند حتقق القدرة باملعنى  لرشائط التأثري، وليست برشط لصحة التكل

 األول تكليف بام يطاق، وباهلل التوفيق القادر اخلالق. 

وأما قوهلم: إن اهلل تعاىل كلف الثقلني باإليامن، ومل يؤمن أكثرهم؛ لعلمه تعاىل بعدم 

وقوعه منهم، فليس من التكليف بام ال يطاق عقال؛ ألنه ليس من املمتنعات عقال؛ 

، والوقوع فرع  -وهم املؤمنون من الثقلني-فراده من بعض املكلفني لوقوع بعض أ

اإلمكان، وال يشء من املمكن ممتنع، فال يشء من التكليف بام هو ممكن عقال تكليف 

بام ال يطاق عقال؛ فإن سبق العلم بعدم وقوع بعض أفراده من بعض ال خيرجه من  

وذلك الستخراج رس ما سبق   اإلمكان عقال، ومدار التكليف عىل اإلمكان العقيل؛

به العلم التابع للمعلوم من الطوع واإلباء يف املكلفني؛ لئال يكون للناس عىل اهلل  



حجة بعد الرسل، فإن اهلل تعاىل لو أدخل ابتداء كال داره التي سبق العلم بأهنا داره؛  

من  ولو أنا أهلكناهم بعذاب حمسلكان شأن املعذب منهم ما وصفه اهلل تعاىل بقوله: 

، 1ىجس قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى

فأرسل رسال مبرشين ومنذرين؛ ليستخرج ما يف استعدادهم من الطوع واإلباء،  

فيهلك من هلك عن بينة، وحييا من حيي عن بينة؛ فإن الذكرى تنفع املؤمنني، وتقوم  

كرى وتبليغ الرسالة تتحرك الدواعي للطوع  به احلجة عىل اآلخرين؛ إذ بعد الذ

واإلباء بحسب االستعداد األزيل، فيرتتب عليه الفعل أو الرتك باملشيئة التابعة للعلم 

 . التابع للمعلوم الثابت األزيل، فيرتتب عليه النفع والرض من الثواب والعقاب

بعد بلوغ الدعوة -ألن ما امتنع الكافر من اإلتيان به ؛ وإنام قامت احلجة عىل الكافر

من اإليامن، لو كان ممتنعا لذاته مطلقا؛ ملا وقع من أحد من  -وظهور املعجزة 

املكلفني، لكنه قد وقع ممن هو من أبناء بلده، فعلم أن عدم وقوعه منه كان عن إباء  

ناشئ من استعداده األزيل باختياره السيئ، وإن كان إباؤه بخلق اهلل تعاىل به، فإن  

بع ملشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم، واملعلوم من حيث ثبوته األزيل  فعل اهلل تا

يقتضيه  مما غري جمعول، فتعلق العلم به عىل ما هو عليه يف ثبوته الغري املجعول 

 . استعداده األزيل
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ثم اإلرادة تعلقت بتخصيص ما سبق به العلم من مقتىض استعداده األزيل، فأبرزته 

؛ فلهذا قال تعاىل: 1ىجسأعطى كل يشء خلقهحمسالقدرة عىل طبق اإلرادة، قال تعاىل: 

، لكنه مل يشأ؛ إذ مل يسبق به العلم؛ 2ىجس قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعنيحمس

فاملعلوم املستعد للهداية يف نفسه  ،  استعداده األزيللكونه كاشفا للمعلوم وما يف

كشفه عىل ما هو عليه من قبوله للهداية، واملستعد للغواية تعلق به عىل ما هو عليه  

من قبوله هلا، فلم يشأ إال ما سبق به العلم من مقتضيات االستعدادات، فلم تربز  

ا نوزع؛ ألن اهلل قد أعطى كل يشء القدرة إال ما شاء اهلل، فصح أن هلل احلجة البالغة إذ 

 .خلقه، وما يقتضيه استعداده، وما نقص منه شيئا

وهلذا قال صىل اهلل عليه وسلم: »فمن وجد خريا فليحمد اهلل«؛ فإن اهلل تعاىل متفضل  

باإلجياد ال واجب عليه، »ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه«؛ ألنه ما أبرز  

ضته احلكمة من األمر الذي ال خري فيه له إال لكونه قدرته بجوده ورمحته مما اقت

مقتىض استعداده؛ فاحلمد هلل عىل كل حال، ونعوذ باهلل من أحوال أهل الزيغ  

 والضالل، ونسأله العفو والعافية يف الدارين؛ إنه ذو اجلود واإلفضال، آمني. 
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 الباب السادس 

يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهلل  حمسالتكليف باألمر والنهي قبل الفعل؛ قال اهلل تعاىل: 

، اإلطاعة إنام هو بفعل املأمور وترك املنهي عنه، وال شك 1اآلية ىجسوأطيعوا الرسول

أهنام ال يتحققان إال بعد وقوع األمر والنهي اللذين هبام التكليف، فالتكليف قبل 

 .الفعل 

فعل، ومر أن  القول بأن التكليف قبل ال  -بنقل إمام احلرمني -وقد مر عن األشعري  

: 2ىجس أن يقولوا سمعنا وأطعناحمسبعد سياق قوله تعاىل:  «اإلبانة»األشعري قال يف 

وأمرهم أن يسمعوا قوله ويطيعوا أمره. وهو قول من األشعري بأن التكليف  

وما أمروا إال ليعبدوا اهلل  حمسالصادر باألمر قبل الفعل الذي هو اإلطاعة، قال تعاىل: 

؛ فالعبادة عىل اإلخالص  3ىجس خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة 

 ي هي أفعال بعد وقوع األمر الذي به التكليف. وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة الت

 ، فاالنتهاء بعد النهي. 4ىجسوما هناكم عنه فانتهواحمسوقال تعاىل: 
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ويوضح املقام أن الصلوات اخلمس فرضت ليلة اإلرساء، ومل يقع فعل يشء منها إال 

 بعد النزول.

ويزيده وضوحا أهنم احتجوا بحديث اإلرساء عىل جواز النسخ قبل الفعل؛ فإنه 

تعاىل قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم: »فرضت عليك وعىل أمتك مخسني صالة، فقم 

، وقال تعاىل: »فخمس  مخسني ت منثم بعد املراجعات نزلهبا أنت وأمتك«. 

سلم: »فعرفت أهنا رصى أي  قال صىل اهلل عليه وبخمسني، فقم هبا أنت وأمتك«، 

 مة من اهلل تعاىل...« احلديث. يعز

فنسخ التكليف بخمسني إىل مخس قبل الفعل، وقد حتقق البالغ بالنسبة إليه صىل اهلل  

عليه وسلم قبل النسخ، وال شك أن الترصيح بجواز النسخ قبل الفعل بعد البالغ 

 .قول بأن التكليف قبل الفعل، وباهلل التوفيق

هناية السول«؛ من أن ما ذكره »ما ذكره العالمة اجلامل اإلسنوي يف  فاتضح أن

أن التكليف يتوجه عند املبارشة، عكس مذهب األشعري. :  منهاجه«»البيضاوي يف  

 . صحيح؛ انتهى

؛ حيث  1ىجسوإياك نستعنيحمسأنوار التنزيل« يف قوله تعاىل: »واملوافق ملذهبه ما ذكره يف 

إما رضورية أو غري رضورية، والرضورية ما ال يتأتى   -أي املعونة- قال: )وهي 
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وتصوره، وحصول آلة ومادة يفعل هبا فيها، وعند  الفعل دونه؛ كاقتدار الفاعل 

استجامعها يصح أن يوصف الرجل باالستطاعة، ويصح أن يكلف بالفعل(. انتهى  

ل املبارشة، ويف أن القوة التي تصري  الغرض منه؛ فإنه كالرصيح يف أن التكليف قب

كام سيتضح يف الباب الذي ييل هذا،  ،  مؤثرة عند انضامم اإلرادة رشط صحة التكليف

 .وباهلل التوفيق



 الباب السابع

رشط التكليف هو القوة التي تصري مؤثرة بإذن اهلل عند انضامم اإلرادة التابعة إلرادة  

 . 1ىجسكلف اهلل نفسا إال وسعهاال يحمساهلل تعاىل؛ وذلك لقوله تعاىل: 

أن اهلل تعاىل كام أنه غني بالذات عن العاملني، كذلك حكيم جواد  وإيضاح ذلك هو

ذو الرمحة، وكام أن مقتىض غناه الذايت أن يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، كذلك 

مقتىض جوده، فرمحته مراعاة ما اقتضته حكمته تعاىل؛ فإن مذهب أهل السنة ما ذكره 

عيون اجلواهر« حيث قال: )راعى احلكمة فيام خلق وأمر تفضال »قق العضد يف  املح

 ورمحة ال وجوبا(. انتهى.

املعروف بابن القيم، يف ؛ قال العالمة أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي احلنبيل

، يف الباب احلادي  «شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل »كتاب  

حكيم، ال يفعل شيئا عبثا، وال لغري معنى   - سبحانه وتعاىل- والعرشين: إن اهلل 

ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 

وهذا يف مواضع ال تكاد ، بالغة ألجلها فعل، وقد دل كالمه وكالم رسوله عىل هذا
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وساق اثنني وعرشين  .  ستيعاب أفرادها، فنذكر بعض أنواعهاحتىص، وال سبيل إىل ا 

 .1ىجسأفحسبتم أنام خلقناكم عبثاحمسنوعا يف بضعة عرش ورقة؛ منها قوله تعاىل: 

لزاد ذلك  ؛ ثم قال: لو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة اهلل يف خلقه وأمره

 .عىل عرشة آالف موضع

ات واألوصاف التي رشعت األحكام ألجلها ثم قال: وهل إبطال احلكم واملناسب

إال إبطال الرشع مجلة؟ وهل يمكن فقيها عىل وجه األرض أن يتكلم يف الفقه مع 

 ؟! وقصد الرشع باألحكام مصالح العباد  اعتقاده بطالن احلكمة واملناسبة والتعليل 

وإرادته،  هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته  ثم قال: واحلق الذي ال جيوز غريه

ويفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات حممودة، وقد أودع العامل من القوى 

وأكثر طوائف  ،والغرائز ما به قام اخللق واألمر، وهذا قول مجهور أهل اإلسالم

 النظار، وهو قول الفقهاء قاطبة. انتهى. 

ومن املعلوم أن احلكمة ال تقتيض أن يؤمر بالفعل من ال يقدر عىل االمتثال، وينهى  

عنه من ال يقدر عىل االجتناب؛ فال بد ملقتىض احلكمة التي راعاها اهلل تعاىل فيام خلق  

ال يكلف  حمسوأمر فضال ورمحة أن يكون التكليف بحسب الوسع، كام قال اهلل تعاىل: 
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للمملوك  »وقال صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح: ، 1ىجس اهلل نفسا إال وسعها

ال تكلفوهم ما »، ويف رواية: «طعامه وكسوته، وال يكلف من العمل إال ما يطيق

 «.يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه

كان رشط التكليف هو القوة التي تصري مؤثرة إذا انضم إليها  ؛ وكلام كان كذلك 

، واحلديث  2ىجس ما شاء اهلل ال قوة إال باهللحمسوله تعاىل: اإلرادة، وهو ما يقتضيه ق

فإن من ال قوة له مؤثرة بإذن اهلل،    »فإن كلفتموهم فأعينوهم«؛الصحيح السابق آنفا:  

 . ال معنى ألمره باإلعانة بمقتىض احلكمة، وباهلل التوفيق ويل النعمة، واحلمد هلل
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 الباب الثامن 

القدرة التي هي مع الفعل هي القدرة املستجمعة لرشائط التأثري، وأما التي قبل  

وليست مستجمعة لرشائط التأثري؛ لعدم  ، الفعل فهي التي تبني أهنا رشط التكليف

مذهب األشعري القائل   :وهبذا مجع اإلمام الرازي بني املذهبني.  انضامم اإلرادة إليها

ومذهب املعتزلة القائلني بأن القدرة  ، تتعلق بالضدينبأن القدرة مع الفعل وأهنا ال 

 .قبل الفعل وهبا تتعلق باألمور املتضادة 

ورشحه«: )قال اإلمام الرازي: القدرة تطلق عىل جمرد القوة ، املواقف»فقد قال يف 

ة احليوانية، وهي القوة العضلية التي هي بحيث متى  فالتي هي مبدأ األفعال املختل

ة أحد الضدين حصل ذلك الضد، ومتى انضم إليها إرادة الضد  انضم إليها إراد 

 .وال شك أن نسبتها إىل الضدين سواء وهي قبل الفعل ، اآلخر حصل ذلك اآلخر

وال شك أهنا ال ، والقدرة تطلق أيضا عىل القوة املستجمعة لرشائط التأثري برمتها

بالنسبة إىل كل مقدور وغريها بل هي  ؛  تتعلق بالضدين معا، وإال اجتمعا يف الوجود 

بالنسبة إىل املقدور اآلخر، سواء كانا متضادين أو غري متضادين؛ وذلك الختالف 

الرشائط املعتربة يف وجود املقدورات املختلفة؛ فإن خصوصية كل مقدور هلا رشط 

 .خمصوص، به يتعني وجودها من بني املقدورات املشرتكة يف تلك القوة املجردة 



ألن   ؟القصد املتعلق هبا رشط لوجودها دون غريها وهي مع الفعل  أال ترى أن

 . وجود املقدور يتخلف عن املؤثر التام

ولعل الشيخ األشعري أراد بالقدرة القوة املستجمعة لرشائط التأثري؛ فلذلك حكم 

 بأهنا مع الفعل، وأهنا ال تتعلق بالضدين. 

ذلك قالوا بوجودها قبل الفعل، واملعتزلة أرادوا بالقدرة جمرد القوة العضلية؛ فل

 وتعلقها باألمور املتضادة، فهذا وجه اجلمع بني املذهبني(. انتهى.

وهو مجع صحيح ملا تبني أن األشعري نص عىل أنه يعول عىل كتاب اهلل وسنة نبيه 

صىل اهلل عليه وسلم، وقد دل الكتاب والسنة ثم نص األشعري عىل أن التكليف  

حكيم جواد رحيم، وأنه راعى احلكمة فيام خلق وأمر   -تعاىل-قبل الفعل، وأنه 

تفضال ورمحة ال وجوبا، وأن مقتىض احلكمة أن يكون التكليف بحسب الوسع؛  

، وقال صىل اهلل عليه وسلم يف  1ىجسال يكلف اهلل نفسا إال وسعهاحمسوهلذا قال تعاىل: 

 . «بام تطيقونمه، عليكم »، وقال: «ال يكلف من العمل إال ما يطيق »اململوك: 

كام هو مرصح به يف قوله ، فال بد أن يكون للمكلف قوة هبا يصح تكليفه يف احلكمة

فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة أومل يروا  حمستعاىل: 
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مل ينكر عليهم إال األشدية   -تعاىل -؛ فإنه 1ىجس أن اهلل الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 

 ة.ال أصل القدر

أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين  حمس وأوضح منه قوله تعاىل: 

ثارا يف األرض فام أغنى عنهم ما كانوا آمن قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة و

للذين من قبلهم،   أثبت فيه القوة للفريقني، واألشدية - تعاىل-؛ فإنه 2ىجس يكسبون

وأثبت التأثري لقوة الفريقني؛ إذ جعل األولني أشد آثارا منهم، وال شك أنه ال آثار 

إال بتأثري قوة، وال تأثري للقوة إال باهلل، فال تأثري لألولني واآلخرين فيام يبدون من  

 اآلثار إال باهلل، وهذا هو الكسب. 

؛ ىجسفام أغنى عنهم ما كانوا يكسبونحمس: فإن اهلل تعاىل سامه كسبا يف آخر اآلية، فقال
أومل يسريوا يف األرض  حمسمثله قوله تعاىل: وحيصلونه بتأثري قوهتم بإذن اهلل، : أي

فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا يف  

 .  3ىجس األرض فأخذهم اهلل بذنوهبم وما كان هلم من اهلل من واق

 تعاىل ال يكلف إال من له قوة، تصري مؤثرة إذا انضم إليها اإلرادة فاتضح أن اهلل

وأما التي مع .  التابعة إلرادة اهلل، فتكون القدرة هبذا املعنى قبل الفعل عند األشعري
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ن أحدا ال  أوحمسالفعل فهي املستجمعة لرشائط التأثري، وهي املدلول عليه بقوله: 

د يستطيع أن يفعل عب ؛ فإن مفهومه أن الىجسيستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله اهلل

شيئا حني يفعله اهلل، وهو معنى قوله: إن القدرة مع الفعل؛ ألن العبد ال يفعل إال  

بقوة بالرضورة، وال قوة له إال باهلل بالنص، فال فعل له إال باهلل، فال يستطيع أن يفعل 

طل عند  امستقال بالفعل، والالزم بشيئا باهلل إال حني يفعله اهلل به ال قبله، وإال لكان  

، األشعري؛ إلنكاره االنفراد بالقدرة عىل يشء من األعامل، والغنى عن اهلل كام مر

مع ترصحيه بأن العبد يملك الرض والنفع لنفسه إذا شاء اهلل، فال يصح أن يملك شيئا  

تأثري قوته  من ذلك إذا شاء اهلل إال بوقوع ذلك منه بمشيئة اهلل، وال وقوع منه إال ب

 بإذن اهلل ال مستقال.

وكلام كان األشعري قائال بنفي انفراد العبد بالقدرة عىل يشء من األعامل، وإثبات  

كان ؛  استطاعته أن يفعل شيئا حني يفعله اهلل، وملكه للرض والنفع لنفسه إذا شاء اهلل

ستجمعة لرشائط  قائال بأن القدرة التي مع الفعل مؤثرة بإذن اهلل ال مستقال؛ ألهنا امل

 التأثري من تعلق إرادة العبد بتأثريها تابعة لتعلق إرادة احلق تعاىل بذلك.

أن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها، فال يكلف العبد إال بام هو مقدور   يوضحه

أن يمكنه إيقاعه بقدرته بإذن اهلل : له بإذن اهلل تعاىل، ومعنى كون الفعل مقدورا له

ه به، املوافقة ملشيئة اهلل، كام هو مقتىض قوله صىل اهلل عليه وسلم:  عند تعلق مشيئت



، فال بد لصحة التكليف من صحة تأثري  »من كظم غيظا وهو يقدر عىل أن ينفذه«

قدرة العبد بإذن اهلل، فصح اجلمع بني املذهب عىل ما ذكره اإلمام، وباهلل التوفيق 

 .العليم العالم

؛ فإن صاحب  «املواقف»سيد يف توجيه بحث صاحب ومنه يظهر اندفاع ما ذكره ال

 قال بعد نقل كالم اإلمام يف اجلمع بني املذهبني: )وفيه بحث(. انتهى.  «املواقف»

أن القدرة احلادثة ليست مؤثرة عند الشيخ، فكيف يصح أن يقال: إنه أراد   وتوجيهه

 انتهى.   ؟بالقدرة القوة املستجمعة لرشائط التأثري

الذي هو آخر مصنفاته، -  «اإلبانة»كالم الشيخ األشعري يف  وذلك ملا تبني من

؛ أنه مل ينف  -كام رصح به احلافظ ابن تيمية واحلافظ ابن عساكر؛ واملعتمد بني كتبه

 . ال أصل التأثري بإذن اهلل، إال التأثري باالستقالل 

فام دل عليه كالم اإلمام من أن الشيخ األشعري قائل بالتأثري للقدرة املستجمعة 

، فإن صح النقل عن األشعري بنفي  «اإلبانة»للرشائط نقل صحيح يشهد له نصوص  

؛ ملا مر أنه  «اإلبانة»، فيكون مرجوعا عنه إىل ما يف «اإلبانة»فهو يف غري ؛ التأثري أصال

 . يشاء ويثبت ما يريد له اإلثبات آخر املصنفات، يمحو اهلل ما



معنى الكسب  :  : )قال األشعري يف عامة كتبه«شفاء العليل »قال العالمة ابن القيم يف  

أن يكون الفعل بقدرة حمدثة، فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق، 

 ومن وقع منه الفعل بقدرة حمدثة فهو مكتسب(. انتهى. 

؛ فإنه رصيح يف أن الفعل يقع بقدرة حمدثة، والوقوع فرع «اإلبانة»وهو موافق ملا يف 

دفعا إلهيام ؛ التأثري، إال أنه قال: ال يطلق عىل العبد أنه خالق، بل مكتسب

 .االستقالل

)قال األشعري وابن الباقالين:   «:شفاء العليل »وقال ابن القيم يف مكان آخر من 

فكونه كسبا ،  كونه موجودا أو حمدثاالواقع بالقدرة احلادثة هو كون الفعل كسبا دون  

 وصف للوجود بمثابة كونه معلوما(. انتهى.

وهذا يدل آخره عىل أنه ال أثر للقدرة يف مقدورها، كام ال أثر للعلم يف معلومه، إال  

فإن أول آخره ، أن أوله يدل عىل وقوع الفعل بالقدرة احلادثة، والوقوع فرع التأثري

 .مل ختتلف أقواله  ؛وعامة كتبه «اإلبانة»بام يوافق أوله ليوافق ما يف 

نفي التأثري مطلقا، ومقتضاه أهنم أبقوه  : لكن املشهور عن األشعري عند املتأخرين 

)إن أفعال العباد االختيارية واقعة بقدرة   «:رشح املواقف»عىل ظاهره؛ وهلذا قال يف 

م تأثري فيها؛ بل اهلل سبحانه أجرى عادته بأنه يوجد يف العبد اهلل وحدها، ليس لقدرهت

قدرة واختيارا، فإذا مل يكن هناك مانع أوجد فيه فعله املقدور مقارنا هلام، فيكون فعل 



مقارنته لقدرته  : واملراد بكسبه إياه. العبد خملوقا هلل إبداعا وإحداثا، ومكسوبا للعبد

.  تأثري أو مدخل يف وجوده، سوى كونه حمال له  وإرادته من غري أن يكون هناك منه

 : وفيه بحث، وهذا مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري(. انتهى

فألن هذا ليس مذهب األشعري املذكور يف آخر تصانيفه، الذي استقر عليه   :أما أوال

 .كام تبني بام ال مرية فيه ملنصف، فال يعتمد عليه؛ لكونه مرجوعا عنه، االعتامد 

: )ونحن بام كان عليه أمحد بن حنبل قائلون، وملن خالف «اإلبانة»أنه قال يف    يوضحه

شاء  -عز وجل -وسيأيت عن اإلمام أمحد أنه قال: )ومن زعم أن اهلل  قوله جمانبون(.

لعباده الذين عصوه اخلري والطاعة، وأن العباد شاؤوا ألنفسهم الرش واملعصية  

مشيئة العباد أغلب من مشيئة اهلل تبارك وتعاىل،   فقد زعم أن؛ فعملوا عىل مشيئتهم

 (. انتهى. ؟!وأي افرتاء أكرب عىل اهلل عز وجل من هذا

الذي يزعمه املعتزلة، القائلون بأن اهلل تعاىل يشاء  نفي االستقاللإال وهذا ليس فيه 

ال أصل التأثري بمشيئة ، ما ال يكون من الطاعات، ويكون ما ال يشاء من املعايص

؛ فإذا شاء اهلل ما  (مل يشأ مل يكن ما شاء اهلل كان، وما)؛ إلمجاع أهل السنة عىل أن اهلل

كان ذلك من العبد بتأثري  ؛ شاءه العبد من أفعاله االختيارية، طاعة كان أو معصية

، فهذا هو املذهب «ما شاء اهلل كان» قدرته بمشيئة اهلل، ال باالستقالل؛ حتقيقا لكلية

 احلسن األشعري رمحه اهلل تعاىل. املعتمد للشيخ أيب 



فألن التكليف يف رصائح الكتاب والسنة، إنام تعلق أمرا وهنيا باألفعال   :وأما ثانيا

اركعوا واسجدوا حمساالختيارية أنفسها، ال بمقارنة القدرة واإلرادة هلا؛ قال تعاىل: 

فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة  حمس،  2ىجس وجاهدوا يف اهللحمس،  1ىجس واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري

وال  حمس،  5ىجس وال تقربوا الزناحمس،  4ىجسوال تقتلوا أوالدكمحمس:  ، وقال تعاىل3ىجس واعتصموا باهلل

 .7ىجس وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حمس، 6ىجستقتلوا النفس التي حرم اهلل

اعملوا، فكل ميرس ملا خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييرس  »ويف الصحيح:  

، ثم «فسييرس لعمل أهل الشقاوة   لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة 

 . 8اآلية ىجسأما من أعطى واتقى وصدق باحلسنىحمسقرأ: 

يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون    -أو الرجل -إن أحدكم  ؛  فواهلل : »ويف الصحيح

فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها، ، بينه وبينها غري باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب
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حتى ما يكون بينه وبينها غري باع أو ذراع، فيسبق    وإن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة

 .«فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،عليه الكتاب

وهذا رصيح يف أن العبد ميرس ملا خلق له من عمل اخلري أو الرش، وتيسريه للعمل  

متكينه من إيقاعه بتيسري اهلل ال مستقال، وإال فال عمل وال تيسري، وهذا من أوضح  

ن لقدرة العبد تأثريا بإذن اهلل يف الفعل االختياري الذي تعلقت به الدالئل عىل أ

مشيئته، املوافقة ملشيئة اهلل؛ فمكسوب العبد نفس الفعل االختياري، واملراد بكسبه  

 إياه حتصيله إياه بتأثري قدرته بإذن اهلل ال مستقال.

  ؛ ته من غري تأثريفالقول بأن املراد بكسب العبد للفعل هو مقارنة الفعل لقدرته وإراد 

ال يوافق ما اقتضاه رصائح الكتاب والسنة، واألشعري قد مر نصه عىل أنا نقول فيام 

 اختلفنا فيه عىل كتاب اهلل وسنة رسوله، فليس هذا مذهب األشعري.

تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه   وإنحمسا نزلت: ـمل: ويزيده وضوحا حديث أيب هريرة 

اشتد ذلك عىل أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فأتوا   ؛1ىجسحياسبكم به اهلل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم جثوا عىل الركب، فقالوا: يا رسول اهلل، كلفنا من 

ية  األعامل ما نطيق؛ الصالة، والصيام، واجلهاد، والصدقة، وقد أنزل عليك هذه اآل

 احلديث. ...  وال نطيقها
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وهو نفس الصالة  ؛ فرصحوا بأن الذي كلفوا به هو ما يطيقونه من نفس األعامل

لقدرهتم وإرادهتم، وأقرهم صىل اهلل عليه وسلم عىل ال مقارنتها والصيام واجلهاد، 

 ذلك.

فألن مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته، لو كانت هي الكسب لكانت هي    :وأما ثالثا

املكلف هبا، ولو كان كذلك لكان التكليف بام ال يطاق واقعا؛ ألن املقارنة أمر ترتب  

مقارنا هلام، وما يرتتب عىل فعل   ياهلل الفعل االختيار عىل إجياد : عىل فعل اهلل؛ أي

أن يكون ممكن   :اهلل ليس مقدورا للعبد أصال؛ ألن معنى كون اليشء مقدورا للعبد

كام هو واضح من حديث:  ، مشيئته به املوافقة ملشيئة اهلل اإليقاع بقدرته عند تعلق

 وقد مر.»من كظم غيظا وهو يقدر عىل أن ينفذه«،  

وما يرتتب عىل فعل اهلل ال يكون مقدورا للعبد هبذا املعنى؛ إذ لو كان مقدورا للعبد  

لزم أن يكون   ؛يكون مرتبا عىل فعل اهلل، ولو كان مقدورا بواسطة لزم أن ال؛ ابتداء

عد القول بنفي التأثري  ب  شقيه بطل  افعل اهلل املرتتب عليه هذا مقدورا للعبد، والالزم ب

 . أصال، فكذا امللزوم

مقارنة الفعل لقدرته : بمعنى-كسب الفعل بكان تكليف العبد ؛ وكلام كان كذلك 

تكليفا بام ال يطاق، فكان التكليف بام ال يطاق   - تأثري منه فيه أصالوإرادته من غري 



واقعا، والالزم باطل بالنص، فكذا امللزوم؛ فليس املقارنة هي املكلف هبا، فليست  

 هي الكسب عند األشعري.

فألن املقارنة لكوهنا أمرا مرتبا عىل فعل اهلل، ال خيتلف بالنسبة إىل العبد   :وأما رابعا

الستوى بالنسبة إىل العبد التكليف  ؛ هولة، فلو كانت هي املكلف هباصعوبة وس

بأشق األعامل والتكليف بأسهلها، مع أن نص الكتاب أن التكليف بحسب الوسع،  

شاهدان عىل التفاوت، كام أن البدهية    ؛ونص السنة أن اململوك ال يكلف إال ما يطيق

 . تشهد بذلك أيضا

من رفع حاجة ضعيف إىل ذي سلطان ال  » يوضحه قوله صىل اهلل عليه وسلم:

صل »، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: «ثبت اهلل قدميه يوم القيامة؛ يستطيع رفعها إليه

العمل املتفاوت  :  فاملكلف به«،  قائام، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعىل جنب

هلل التوفيق يف  ولة، ال املقارنة التي ال ختتلف، وهو املطلوب، وباهمراتبه صعوبة وس

 .نيل كل مرغوب

 :تنبيهات

التي قال يف أوهلا: )هذا   «عقيدته»األول: قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي احلنفي يف 

أيب حنيفة النعامن بن  : ذكر بيان اعتقاد أهل السنة واجلامعة عىل مذهب فقهاء امللة

يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، وأيب عبد اهلل حممد بن  ثابت الكويف، وأيب



وما يعتقدون من أصول الدين،  - رضوان اهلل عليهم أمجعني-  احلسن الشيباين 

)خلق اخللق بعلمه، وقدر هلم أقدارا، ورضب  : ما نصه، ويدينون به رب العاملني(

بل أن خيلقهم، هلم آجاال، مل خيف عليه يشء قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون ق

ال  ، وهناهم عن معصيته، وكل يشء جيري بقدرته، ومشيئته تنفذ، وأمرهم بطاعته

مشيئة للعباد إال ما شاء هلم؛ فام شاء هلم كان، وما مل يشأ مل يكن، هيدي من يشاء  

ويعصم ويعايف فضال، ويضل من يشاء ويبتيل عدال، وكلهم يتقلبون يف مشيئته 

 . معقب حلكمه، وال غالب ألمره، آمنا بذلك كله(وعدله، ال راد لقضائه، وال

وصائر إىل ما خلق له، ، ثم قال: )وكل ميرس ملا خلق له، وكل يعمل ملا قد فرغ منه

واخلري والرش مقدران عىل العباد، واالستطاعة التي جيب هلا الفعل من نحو التوفيق 

 وسالمة مع الفعل تكون، وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكني

، 1ىجسال يكلف اهلل نفسا إال وسعهاحمسكام قال اهلل تعاىل: ، فهي قبل الفعل  اآلالت

وأفعال العباد خلق هلل تعاىل وكسب من العباد، ومل يكلفهم إال ما يطيقون، وهو  

، يقول: ال حيلة وال حول وال حركة ألحد عن «ال حول وال قوة إال باهلل»تفسري 

معصية اهلل إال بمعونة اهلل، وال قوة ألحد عىل إقامة طاعة اهلل إال بتوفيق اهلل(. انتهى  
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فرصح عنه أن االستطاعة التي جيب هبا الفعل مع الفعل تكون، وما . ما أريد نقله

 . جيب هبا الفعل هي القدرة املستجمعة لرشائط التأثري

: )النهي عن  «املوطأ»يف كتاب اجلامع من    -رضوان اهلل تعاىل عليه - مام مالك  قال اإل

  ، حتاج آدم وموسى، فحج آدم موسى : »القول بالقدر(، وساق يف هذه الرتمجة حديث

فقال آدم: أنت   .وأخرجتهم من اجلنة،  فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس

واصطفاه عىل الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: ،  موسى الذي أعطاه اهلل علم كل يشء

 . «أفتلومني عىل أمر قدر عيل قبل أن أخلق؟

الذي هو جحد القدر  ( عن القول بالقدر يالنه) لرتمجة ووجه مناسبة هذا احلديث

عليه -عىل آدم  -عليه السالم-هو أن إنكار موسى : الناشئ عن القول باالستقالل

، ويف لفظ: «وأخرجتهم من اجلنة، الذي أغويت الناسأنت آدم »بقوله:  -السالم

، إنام  «خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة»، ويف لفظ: «أهبطت الناس بخطيئتك إىل األرض»

وال يصح القول باالستقالل مع العلم بأن أفعال ، يتجه عىل تقدير استقالل العبد

؛ فإنه اعرتف كان يعلم ذلك   -عليه الصالة والسالم-العباد مقدرة عليهم، وموسى  

كام يف بعض طرق  ، بأنه كان مكتوبا عىل آدم يف التوراة قبل أن خيلق بأربعني عاما

عليه الصالة  -كام نيس وصية اخلرض ، احلديث، لكنه حني السؤال كان ناسيا لذلك 



تذكر،   - عليه السالم-، فلام ذكره اخلرض  1ىجسأخرقتها لتغرق أهلها حمس فقال:    -والسالم

 .2ىجس ام نسيتال تؤاخذين ب حمسوقال: 

تذكر ؛ بالقدر السابق املستلزم لعدم االستقالل -عليه السالم-هنا ملا ذكره آدم اوه

كان مضطرا إىل اختيار ما صدر منه مما صار سببا لإلخراج   -عليه السالم -أن آدم 

خيبتنا »مل يتجه اللوم بنحو قوله:  ؛  وكلام كان كذلك   ال مستقال يف االختيار.،  من اجلنة

  ا ؛ ألنه مل خييبهم باختياره استقالال، وإنام هو مضطر إىل هذ« وأخرجتنا من اجلنة

 .االختيار بالقدر السابق؛ فلهذا حج آدم موسى

كان العبد مأمورا باإليامن بالقدر، فيكون جحد  ؛  وكلام كان األفعال مقدرة عىل العباد 

ديث الدال عىل أن أفعال العباد مقدرة عليهم، فظهرت القدر منهيا عنه هبذا احل

 املناسبة وهلل احلمد. 

 . ن القدر السابق لو كان حجة للعايص لبطل األمر والنهي: إ وأما ما يقال

مل حيتج بالقدر عىل أنه مل يرتكب املنهي املشار إليه يف    -عليه السالم-فجوابه: أن آدم  

؛ ففي  «إىل األرض أهبطت الناس بخطيئتك »بقوله:  -عليه السالم-لوم موسى 

؟  «وعىص آدم ربه فغوى»:  -يف التوراة :  أي-هل وجدت فيها  »بعض طرق احلديث:  
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ل أن خيلقني  قال: أفتلومني عىل أن عملت عمال كتبه اهلل عيل أن أعمله قب. قال: نعم

مع  ؟ أفتلومني عىل أن عملت عمال مقدرا عيل قبل أن أخلق: أي؛ بأربعني سنة؟(

 . اعرتايف واعرتافك بأن اهلل سامه معصية

مع كونه ارتكابا للمنهي، وسامه اهلل تعاىل  - أن هذا العمل الصادر مني وحاصله

. بالقدر السابق مل أكن فيه مستقال باالختيار، وإنام أنا مضطر إىل اختياره -معصية

، فحج آدم موسى؛  «خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة »فال لوم بقولك: ؛ وكلام كان كذلك 

مل يكن معصية؛ لكونه مضطرا إىل   -مع كونه ارتكابا للمنهي-ألن هذا العمل 

؛ اختياره؛ فإن هذا مما ال ينفي أن يتوهم يف حق مؤمن بالقدر، وبأن هلل احلجة البالغة

 صلوات اهلل عليه وسالمه؟! فكيف بالنبي 

قد   -عليه السالم-وهو أن آدم  ؛واملقصود أن اإلمام مالكا قائل بمضمون احلديث

فكان مضطرا  ،  صدر منه العمل، وأنه مل يكن مستقال بالعمل؛ لكونه كان مكتوبا عليه

 . يف فعله باختياره وتأثري قدرته

 البطليويس املالكي يف كتاب  هذا، وقال اإلمام أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن احلسني 

ال حول وال قوة إال  » )األمة جممعة عىل قوهلم:  «:اإلنصاف بذكر أسباب اخلالف»

 ، ويف هذا إثبات حول وقوة للعبد ال يتامن إال بمعونة اهلل إياه(.«باهلل



فجعل له عقال يرشده، واستطاعة يصح هبا تكليفه،  ، ثم قال: )إن اهلل خلق اإلنسان

 .د استطاعة عىل ما هيم به من األمور إال بأن يعينه اهلل عليه(وال يتم ألح

ثم قال: )إذا اعتربت حال العبد من جهة اإلضافة إىل االستطاعة املخلوقة، واألمر  

وجد يف صورة املفوض إليه، وليس هنالك إجبار مطلق وال   ؛والنهي الواقعني عليه 

تفويض مطلق؛ إنام هو أمر بني أمرين يدق عن أفكار املعتربين، وحيري أذهان  

بقوهلم:  -رمحهم اهلل تعاىل-وهذا هو معنى ما أشار إليه حذاق أهل السنة . املتأملني

 .إن العبد ال مطلق وال موثق(

ة إال اهلل، وإن كل فاعل غريه إنام يفعل بمعونة من عنده، ثم قال: )ال فاعل عىل احلقيق

 . ولو وكل إىل نفسه مل يكن له فعل البتة(. انتهى الغرض منه

فيام روى عنه البيهقي بسنده املتصل    -رضوان اهلل تعاىل عليه-وقال اإلمام الشافعي  

  - عاىل عليهرضوان اهلل ت-إىل الربيع بن سليامن قال: )سئل اإلمام املطلبي الشافعي 

 :عن القدر، فأنشأ يقول

 ُت إِْن مَلْ َتَشْأ مَلْ َيُكنْ ْئ َوَما ِش  ... أْ َوإِْن مَلْ َأَش ، َما ِشْئَت َكانَ 

 ُمِسنّ ـ َفِفي اْلِعْلِم جَيِْري اْلَفَتى َوالْ ...  َخَلْقَت اْلِعَباَد َعىَل َما َعلِْمَت 

 َوَذا مَلْ ُتِعنْ ، َوَهَذا َأَعنَْت ... َوَهَذا َخَذْلَت ، َعىَل َذا َمنَنَْت 



 َوِمنُْهْم َحَسْن(. انتهى.، َوِمنُْهْم َقبِيح  ...  َوِمنُْهْم َسِعيد  ، َفِمنُْهْم َشِقي  

وهذا قول منه بأن ما شاء اهلل كان، شاء العبد أو مل يشأ، وما شاء العبد إن مل يشأ اهلل  

ما شاء العبد إيقاعه بتأثري قدرته من  وال شك عىل هذا أن  .  مل يكن، وإن شاءه اهلل كان

»ما شاء   وقع منه بإذن اهلل؛ حتقيقا لكلية،  كذلك   أفعاله االختيارية إذا كان مما شاءه اهلل

 .، وباهلل التوفيق«عىل أي وجه كان، بواسطة أو بال واسطة، اهلل كان

استعانة من ال حول له وال    )وأستعينه  «:الرسالة»يف خطبة    -رضوان اهلل عليه-وقال  

 قوة إال به(. انتهى. 

-)ومن حمكم كالمه  «:توايل التأنيس بمعايل ابن إدريس»وقال احلافظ ابن حجر يف 

قوله: املعتزلة إذا سلموا العلم خصموا(. انتهى. وذلك ألن العلم  -أي الشافعي

بأن هذا العمل  تابع للمعلوم، كاشف ملا هو املعلوم عليه يف نفسه، فلم يتعلق العلم

ك ال يصدر إال لكون صدور هذا أو عدم صدور ذاك من امن العبد وذ يصدر 

كان صدور األول  ؛مقتضيات استعداده األزيل الغري املجعول. وكلام كان كذلك 

كان العبد مضطرا إىل فعل األول ؛ واجبا وصدور الثاين ممتنعا، وكلام كان كذلك 

وهذا عني احلجة عىل بطالن مذهب   .الختيارال مستقال با، وترك الثاين باختياره 

 .املعتزلة القائلني باالستقالل



من االعرتاض من جهة املعتزلة بأن العلم تابع للمعلوم؛   «رشح املواقف»وأما ما يف 

فإن العلم بأن زيدا سيقوم غدا مثال إنام يتحقق إذا كان هو يف نفسه بحيث يقوم فيه 

ب الفعل وامتناعه، وسلب القدرة دون العكس، وال مدخل للعلم يف وجو

لكونه عاملا بأفعاله وجودا ؛ فاعال خمتارا -تعاىل -واالختيار، وإال لزم أال يكون 

؛ فإن العلم إذا كان تابعا للمعلوم؛ اض ناشئ عن عدم إمعانرتعاف وعدما. انتهى.

ما كان متعلقا باملعلوم عىل ما هو عليه يف نفسه من مقتضيات استعداده األزيل، وكل  

هو من مقتضيات استعداده األزيل الغري املجعول، ال يقبل التغيري، وإال مل يكن العلم  

كان كل فعل اقتىض   ؛وكل ما كان كذلك . تابعا للمعلوم، كاشفا ملا هو عليه بتاممه

، استعداده األزيل وقوعه، واجب الوقوع، وكل فعل اقتىض استعداده عدم وقوعه

كان العبد مضطرا  ؛  وكلام كان كذلك .  علم تابعا للمعلومممتنع الوقوع؛ حتقيقا لكون ال

ملقتىض استعداده املتبوع للعلم، املتبوع للمشيئة إىل اختيار الفعل يف األول والرتك يف  

مل يكن مستقال، فصح أن العلم   ؛الثاين، وكل ما كان مضطرا يف االختيار فعال وتركا

صار له مدخل يف وجوب الفعل والرتك وسلب القدرة  -لكونه تابعا للمعلوم-

 .واالختيار االستقاليل، كام هو مذهب املعتزلة

فنحن نقول به، وال جيدي  ؛املنساق إليه بالعلم، وأما االختيار التابع الختيار اهلل

 .حينئذ املعتزلة نفعا النتقال االستقالل



أنه غري الزم؛  :  فجوابه؛  إلخ(...    را فاعال خمتا  - تعاىل- وأما قوله: )وإال لزم أال يكون  

أال يكون صدور يشء : ألن اهلل تعاىل غني بالذات عن العاملني، ومقتىض غناه عنها

جاز أن يرجح ما شاء منها لداع أو غري داع؛   ؛وكل ما كان كذلك  منها الزما لذاته.

إىل ذاته   ألن اهلل غني محيد، وكل ما كان له الرتجيح ملا شاء من طريف املمكن بالنظر

كان فاعال خمتارا يف الرتجيح، ال يتعني عليه ترجيح أحد الطرفني    ؛الغنية عن العاملني

 بخصوصه، وهذا هو االستقالل يف االختيار.

ملا يقتضيه  ؛ لكن اهلل تعاىل مع استقالله يف االختيار، ال يرجح إال ما اقتضته احلكمة

بالنظر إىل غناه الذايت مستقل   -اىل تع-اجلود والرمحة من مراعاة مقتىض احلكمة، فهو  

ح ما اقتضته  ييف االختيار، يرجح أي طرف شاء، وبالنظر إىل ما سبق به العلم من ترج

احلكمة بمقتىض اجلود والرمحة، ال للوجوب عليه سبحانه، ال يرجح إال أحد 

 . الطرفني عىل التعيني

نظر إىل الغنى الذايت،  وال منافاة بني االعتبارين؛ ألن االستقالل يف االختيار بال

والتعيني بالنظر إىل مراعاة احلكمة، فال يلزم من تعيني أحد الطرفني بالرتجيح؛ نظرا  

إىل سبق العلم ملراعاة احلكمة أال يكون مستقال باالختيار يف الرتجيح من غري تعيني  

 نظرا إىل غناه الذايت. 



الل باالختيار بوجه ما؛ وأما العبد فليس له جهة الغنى الذايت حتى يصح له االستق

كامالته التابعة لوجوده، ه، وفإنه فقري بالذات إىل اهلل الغني بالذات يف أصل وجود 

التي منها قدرته وإرادته؛ إذ ال فعل له إال بقوة بالرضورة، وال قوة له إال باهلل بالنص  

 .املتواتر

اهلل، فال يفعل إال ما شاء  ثم إنه ال يفعل إال ما يشاء بالرضورة، وال يشاء إال ما شاء 

، وال سبق للعلم إال  ماهلل، وال يشاء اهلل إال ما سبق به العلم؛ ألن اإلرادة تابعة للعل

يه  ضبام هو املعلوم عليه يف نفسه؛ ألن العلم تابع للمعلوم، فال يفعل العبد إال ما يقت 

ه بالنظر إىل  استعداده األزيل، وليس يف استطاعته ترجيح غري ذلك؛ فإنه ال ترجيح ل

؛ وكل ما كان كذلك  ذاته؛ إذ ال ترجيح له إال باهلل، وإال جاز انقالب العلم جهال.

بطل استقالل العبد بوجه ما يف االختيار يف الطوع واإلباء، واتضح الفرق بني احلق  

 .وانكشف الغطاء، واحلمد هلل نور األرض والسامء، واخللق -عز وجل -

بن القايض أيب يعىل حممد بن الفراء البغدادي  احممد    هذا، وروى القايض أبو احلسني

، يف ترمجة أمحد بن جعفر بن يعقوب بن عبد اهلل الفاريس  «طبقات احلنابلة»احلنبيل يف  

هذا مذهب أهل العلم »اإلصطخري، بسنده املتصل إىل اإلمام أمحد أنه قال: 

املقتدى هبم فيها،  وأصحاب األثر، وأهل السنة املتمسكني بعروقها، املعروفني هبا،

 . «إىل يومنا هذا، وريض عنهم، من لدن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم



والقدر خريه ورشه من اهلل عز وجل، قىض قضاءه عىل  »وساق العقيدة إىل أن قال: 

عباده، وقدر قدره عليهم، ال يعد واحد منهم مشيئة اهلل عز وجل، وال جياوز قضاءه، 

خلقهم له، وهو عدل منه عز ربنا وجل، واملعايص كلها  بل كلهم صائرون إىل ما

بقضاء وقدر من اهلل، من غري أن يكون ألحد من اخللق عىل اهلل حجة؛ بل هلل احلجة  

 . البالغة عىل خلقه، ال يسأل عام يفعل وهم يسألون

ماض يف خلقه بمشيئة منه، فكل يعمل ملا خلق له، وصائر إىل  -عز وجل -علم اهلل 

شاء لعباده الذين عصوه اخلري والطاعة،    -وجل   عز-عليه، ومن زعم أن اهلل    ما قيض

فقد زعم أن مشيئة ؛  فعملوا عىل مشيئتهم  ،وأن العباد شاؤوا ألنفسهم الرش واملعصية

من  -وجل  عز-اء أكرب عىل اهلل وأي افرت ؛العباد أغلب من مشيئة اهلل تبارك وتعاىل

 .. انتهى ما أريد نقله«هذا؟!

فرصح بأن كال يعمل ملا خلق له، وأهنم ال يشاؤون إال ما يشاء اهلل، فهم مضطرون  

إىل اختيار العمل الذي خلقوا له، وما شاء اهلل كان بالنص املجمع عليه للسلف، فام 

 .حتقيقا لكلية القضية املجمع عليهاشاءه العبد تبعا ملشيئة احلق تعاىل كان 

عز  -ومن زعم أن اهلل » فلقدرة العبد تأثري إذا شاء اهلل تعاىل مستقال، فإن قوله:

، إنام فيه نفي  «إىل آخرهشاء لعباده الذين عصوه اخلري والطاعة ...  -وجل 

منهم    االستقالل؛ أي نفي أن العباد يفعلون ما ال يشاء اهلل من املعايص، وأن يشاء اهلل



ما ال يفعلونه من الطاعات، ال أصل التأثري بإذن اهلل ومشيئته، فال استقالل هلم ال يف 

الفعل وال يف الرتك؛ بل كل صائر إىل ما قيض عليه، فالعبد مضطر يف اختياره وتأثري  

 .قدرته فيام يشاؤه، ال مستقل باالختيار كام يزعمه املعتزلة

)أهل السنة يثبتون قدرة اهلل عىل   «:شفاء العليل »وقال العالمة ابن القيم احلنبيل يف 

ومشيئته العامة، وينزهونه أن يكون يف ملكه  ،  مجيع املوجودات من األعيان واألفعال

ما ال يقدر عليه، وال هو واقع حتت مشيئته، ويثبتون القدر السابق، وأن العباد 

قضاه وفرغ منه، وأنه ال يشاؤون إال أن يشاء اهلل، وال  يعملون عىل ما قدر اهلل و

وما مل يشأ مل يكن، وال ختصيص  ، لون إال من بعد مشيئته، وأنه ما شاء اهلل كانفعي

فهم املؤمنون بال حول وال قوة إال باهلل ؛  عندهم يف هاتني القضيتني بوجه من الوجوه

ه عىل الفعل، وهو يف حول من  عىل احلقيقة، وكل حي يفعل فعال فإنه يفعله بقوة في

ترك إىل فعل ومن فعل إىل ترك ومن فعل إىل فعل، وذلك كله باهلل ال بالعبد، ويؤمنون 

بأنه من هيد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأنه هو الذي جيعل املصيل 

مصليا، واملتحرك متحركا، ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله 

 . قيقة ال جمازا(ح

وجدته هو املذهب ؛  ثم قال: )وإذا وازنت بني هذا املذهب وبني ما عداه من املذاهب

  ؛ الوسط والرصاط املستقيم، ووجدت سائر املذاهب خطوطا عن يمينه وعن شامله 



وجدهتا من أوهلا إىل آخرها    ؛فقريب منه وبعيد وبني ذلك، وإذا أعطيت الفاحتة حقها

 .لة عليه، رصحية فيه(منادية عىل ذلك، دا

مبطل لقول الطائفتني املنحرفتني   ىجسإياك نعبد وإياك نستعنيحمسإىل أن قال: )ثم قوله: 

عن قصد السبيل؛ فإنه يتضمن إثبات فعل العبد، وقيام العبادة به حقيقة، فهو العابد 

مل  ؛ن ذلك ال حيصل له إال بإعانة رب العاملني؛ فإن مل يعنه ومل يقدرهأعىل احلقيقة، و 

 .يتمكن منها، ومل توجد منه البتة(. انتهى الغرض منه

وهذا املذهب الذي عىل أمايل أهل السنة هو املؤيد بالكتاب والسنة من غري قادح إذا  

حقق، فهو النقل الصحيح عن أهل السنة، الذين منهم األئمة األربعة واألشعري  

مد هلل ذي اجلود  اإلمام، فهو املذهب الوسط والرصاط املستقيم كام قال، واحل

 . واإلفضال

)ولسنا نرى األئمة األربعة يف أصول الدين   «: التبيني»قال احلافظ ابن عساكر يف 

خمتلفني؛ بل نراهم يف القول بتوحيد اهلل وتنزهيه يف ذاته وصفاته مؤتلفني، واألشعري  

 . يف األصول عىل منهاجهم أمجعني  -رمحه اهلل تعاىل-

مذهب أهل السنة أن العبد ال مطلق وال موثق، وأن اهلل تعاىل خلق  الثاين: إذا تبني أن  

للعبد قوة هبا صح تكليفه، وأهنا تؤثر فيام تعلقت به مشيئته من أفعاله االختيارية 

»ال خالق إال  بعون اهلل إذا شاء اهلل ال مستقال، وأنه ال ينايف توحيد األفعال وكلية



، وكذلك بطالن قول الشيخ حممد بن  ظهر لك بطالن اجلرب واالستقالل اهلل«؛

يوسف السنويس رمحه اهلل تعاىل: )إن قدرت شيئا من الكائنات مؤثرة بقوة جعلها 

إجياد بعض األفعال إىل    يفمفتقرا    -جل وعز-فذلك حمال؛ ألنه يصري موالنا  ؛  اهلل فيه

 واسطة، وذلك باطل؛ ملا عرفت من وجوب استغنائه تعاىل عن كل ما سواه(. انتهى. 

مع  ،  وذلك ملا تبني أن إجياد احلق تعاىل بعض األشياء بواسطة، إنام هو ملقتىض احلكمة

غناه عنها ال لالفتقار إليها؛ قال البيضاوي: )واحلمد يف احلقيقة كله له؛ إذ ما من خري 

. 1ىجس وما بكم من نعمة فمن اهللحمسإال وهو موليه بوسط أو غري وسط، كام قال تعاىل: 

 انتهى. 

رشح »حيث قال يف أول  ؛السنويس قائل به ذوقا وإن أنكره تقليداأن  يوضحه

: )وأخلص يل من دعائك؛ إذ أخرجها من جويف وحرك هبا يدي ولساين، «الصغرى

 .إىل آخره ...( موالنا املنفرد بإجياد الكائنات كلها

إنام أخرجها من جوفه  -مع كونه املنفرد بإجياد الكائنات كلها-فرصح بأن اهلل تعاىل 

بتحريك يده ولسانه، ال بال واسطة، فلو كان إثبات الوسائط التي اقتضتها احلكمة  

- بعد الترصيح بأنه ، منفردا باإلجياد  -تعاىل-ملا صح كونه  ؛موجبة لالفتقار إليها

 .إنام أخرجها من جوفه بتحريك يده ولسانه  -تعاىل
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ء، مع صحة إثبات الواسطة التي  لكن االنفراد صحيح بنص اهلل خالق كل يش

؛ فإنه مع 1ىجس واهلل خلقكم وما تعملونحمساقتضتها احلكمة، مع الغنى عنها بنص: 

إىل ضمري املخاطبني الذين هم الوسائط يف أفعاهلم،  ىجستعملونحمسالترصيح بإسناد 

- هو الذي خلقهم وخلق ما يعملونه، وليس ذلك إال ألنه  - تعاىل -نص عىل أنه 

حلكمة مع غناه عنهم، وهذا عني إثبات الواسطة مع توحيد األفعال   خلقه هبم  -تعاىل

 ملن وفق لفهمه.

؛ ألن اهلل خالق «مل يشكر اهلل؛ من مل يشكر الناس»وهلذا قال صىل اهلل عليه وسلم: 

أفعاهلم هبم، فإذا مل يشكرهم مل يشكر اهلل فيهم؛ فإن شكره هلل وحده يوهم أن ذلك 

نه كان بواسطتهم، فمن مل يشكر الواسطة مل يشكر اهلل  الفعل مل يكن بواسطتهم، لك

 .عىل ذلك الفعل الذي كان بالواسطة

مل يكن مما    -بال شك -ولذلك قال السنويس: )وأخلص يل من دعائك(؛ فإن عقائده  

كتبها اهلل تعاىل بال واسطة كام كتب التوراة يف األلواح ملوسى بال واسطة؛ بل هي كام  

 .وحرك هبا يده ولسانه( ،قال: )أخرجها من جوفه

ملا طلب الدعاء عىل ذلك، لكنه طلب، وهو  ؛  فلو مل يكن عنده للواسطة مدخل أصال

عني القول بأن للواسطة مدخال، وهو الصحيح كام يوضحه قوله صىل اهلل عليه 
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اصطنع إليه   قال لعبد من عباده؛  يا عائشة، إذا حرش اهلل اخلالئق يوم القيامة»وسلم:  

ل: يا رب، علمت أن ذلك منك فشكرتك وهل شكرته؟ فيق  :عبد من عباده معروفا

 رواه الطرباين. «. فيقول: مل تشكرين إذ مل تشكر من أجريت ذلك عىل يديه. ليهع

، 1ىجس قاتلوهم يعذهبم اهلل بأيديكمحمس وكيف يتأتى إنكار الواسطة بعد نحو قوله تعاىل: 

، وبعد نحو قوله صىل اهلل عليه 2ىجس ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعضحمسوقوله تعاىل:  

أمل أجدكم »، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: «يب الكفر أنا املاحي، يمحو اهلل»وسلم: 

 ؟؟«ضالال فهداكم اهلل يب

أومل يروا أن اهلل الذي  حمسوكيف يتأتى إنكار جعل اهلل القوة يف املكلف بعد قوله تعاىل:  

ثارا يف  آكانوا أكثر منهم وأشد قوة وحمس، وقوله تعاىل: 3ىجسخلقهم هو أشد منهم قوة 

، وقوله صىل اهلل عليه وسلم:  5ىجسفاتقوا اهلل ما استطعتمحمس، وقوله تعاىل: 4ىجس األرض

»اعلم أبا مسعود أن اهلل أقدر  ، وقوله صىل اهلل عليه وسلم: «مه، عليكم بام تطيقون»

 ؟، إىل غري ذلك عليك منك عىل هذا الغالم«
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أهنا  وجب القول ب؛ وإذا مل يمكن إنكار أن اهلل جعل يف املكلف قوة عند التحقيق 

كانوا أكثر  حمسمؤثرة بإذن اهلل ويل التوفيق، وإال مل يكن السم التفضيل يف قوله تعاىل: 

، 2ىجس فأهلكنا أشد منهم بطشاحمسويف قوله تعاىل:  ،1ىجس ثارا يف األرضآمنهم وأشد قوة و

، وال للثناء عىل جربيل  3ىجسكالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة حمسويف قوله تعاىل: 

ذي قوة عند ذي العرش حمسوقوله تعاىل:  ،  4ىجس شديد القوىحمسعليه السالم بقوله تعاىل:  

مل يكن لتفضيل ؛  معنى؛ فإن العباد إذا اشرتكوا يف أهنم ال تأثري لقوهتم أصال  5ىجس مكني

بعضهم عىل بعض باألشدية، وال للثناء عىل بعضهم بأنه شديد القوى، وبأنه ذو قوة 

نى، لكن التفضيل والثناء واقع بالنص، فال بد من التأثري لقواهم وتفاوت مراتبهم  مع

 .يف ذلك 

من قوله: )وأخرج ابن عساكر عن معاوية بن  «الدر املنثور»يف  ماويزيده وضوحا 

ما أحسن ما أثنى  »رة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جلربيل عليه السالم:  ق

وما  ، فام كانت قوتك  ىجس ذي قوة عند ذي العرش مكني مطاع ثم أمنيحمسعليك ربك؛ 

قال: أما قويت فإين بعثت إىل مدائن لوط، وهي أربع مدائن، ويف  «. كانت أمانتك؟
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اري، فحملتهم من األرض السفىل حتى  كل مدينة أربعمئة ألف مقاتل سوى الذر

وأما ، سمع أهل السامء أصوات الدجاج ونباح الكالب، ثم هويت هبن فقلبتهن

 .انتهى مر بيشء فعدوته إىل غريه(.وأمانتي فلم أ 

وأيضا لزم وقوع التكليف بام ال يطاق؛ ألن العبد إذا استحال أن يكون لقدرته تأثري  

مستطيعا أن يفعله؛ ألن املستطيع من يمكنه إيقاع الفعل  مل يكن  يف فعله املكلف به،

املكلف به بقدرته عند تعلق مشيئته به إذا شاء اهلل ذلك، وال إمكان لإليقاع عند 

فاتقوا اهلل ما حمسلكن االستطاعة ثابتة بنص: ، فال استطاعة، استحالة التأثري

من التأثري، وباهلل  ؛ فال بد 2ىجسال يكلف اهلل نفسا إال وسعهاحمسونص:  ،1ىجس استطعتم

 التوفيق، وإليه املصري.

: )إن من قال إن األسباب تؤثر بقوة أودعها اهلل تعاىل -رمحه اهلل تعاىل-وأما قوله 

 فهو فاسق مبتدع، ويف كفره قوالن(. انتهى.  ،فيها

فقد نقل اخلالف يف كفر املعتزلة،  -املعتزلة كام هو قول -إن أراد التأثري باالستقالل 

عدم  - للشيخ ابن حجر اهليتمي «اإلعالم بقواطع اإلسالم»كام يف -واألصح 
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 التكفري، لكنه خالف ما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف من نفي االستقالل 

  باطال. ؛ فال شك يف كونه بدعة وقوالوكلية »ال خالق إال اهلل«

مطلقا، حتى التأثري بإذن اهلل ومتكينه وعونه من غري استقالل ملا إن أراد التأثري و

نصوص الكتاب والسنة؛  لمصادم  - كام ترى-فهذا ؛ اقتضاه احلكمة مع الغنى عنها

فإن القول بأن التأثري بإذن اهلل ال باالستقالل قد تبني أنه ال ينايف توحيد األفعال، وأن  

األسباب إنام هو مراعاة للحكمة جودا اهلل خالق كل يشء، وتبني أن فعل احلق ب 

ورمحة، ال لالفتقار إليها، فال ينايف غنى احلق تعاىل، بل هو قول مثبت للتوحيد 

واحلكمة؛ إذ فيه إثبات الكسب بالتأثري باإلذن يف غري احتياج إىل ختصيص  

العمومات الدالة عىل أن اهلل خالق كل يشء، فهو قول جامع بني الرشيعة واحلقيقة  

ا صحيحا، يشهد بصحته النقل الصحيح والعقل السليم من أمراض الشبهات  مجع

فضال عن التكفري؛ بل ، املوردة يف صورة األدلة والرباهني، فال وجه لتبديع قائله

قائله هو احلقيق بأن يكون هو املتبِع للسنة يف هذا اتباعا كامال، فإن املنهج القويم بني  

 . لكل ذكي طالب للفائدة من املنصفني كام تبني ذلك ، طريف إفراط وتفريط

فالقول بنفي التأثري بإذن اهلل خمالف للكتاب والسنة وإمجاع السلف والعقل السليم، 

 . فهو قول مردود غري مقبول، وباهلل التوفيق يف نيل كل مأمول



عىل أن السنويس قد وافق التحقيق يف غري ما موضع من كالمه، ساقه إليه ذوقه،  

اشئا عن تقليد، وإن كان يف صورة النظر املبالغ يف تقريره وحتريره؛ فيكون إنكاره ن

ثم قال:  ، إلخ(...  أن وفقنا لوضع عقيدة  :وذلك أنه قال: )ومن مجلة نعم موالنا

 إلخ(. ...  )وها أنا أمدك ثانيا بعون اهلل برشح هلا خمترص

 .ون اهلل ال مستقالفرصح بأنه الواضع لكنه بتوفيق اهلل ال مستقال، وأنه املمد لكنه بع

وقال يف آخره: )وهذا عبدك الذليل يقول بتوفيقك، امتثاال ألمرك، مستعينا بك(، 

فرصح بأن له . ثم قال: )يقول بتوفيقك ممتثال ألمرك، ومستعينا بك يف مجيع أموره(

 .قوال بتوفيق اهلل، وامتثاال لألمر بعون اهلل ال باالستقالل

والسنة هو املقبول، ال التقليد املخالف هلام وإن كان يف  والذوق املوافق للكتاب 

 .صورة الدليل، واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل 

الثالث: قال إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني النيسابوري يف  

 )واتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع واألهواء عىل أن اخلالق هو اهلل، «:اإلرشاد »

وال خالق سواه، وأن احلوادث كلها حدثت بقدرة اهلل من غري فرق بني ما يتعلق 

قدرة العباد به وبني ما ال يتعلق؛ فإن تعلق الصفة بيشء ال يستلزم تأثريها فيه، كالعلم 

 باملعلوم، واإلرادة بفعل الغري؛ فالقدرة احلادثة ال تؤثر يف مقدورها أصال(. انتهى. 



،  »ال حول وال قوة إال باهلل«اع السلف إنام وقع عىل قول: أقول: قد علمت أن إمج

، وهو إنام ينفي االستقالل ال أصل  «وما مل يشأ مل يكن، ما شاء اهلل كان»وعىل قول: 

العبد مستطيعا أصال، لكنه مستطيع   التأثري بإذن اهلل؛ ملا تبني أن قدرة العبد إن مل يكن

 . باهلل، بدليل النصوص السابقة

ما »ا أن ما شاء العبد إيقاعه إذا كان مما يشاء اهلل، وقع وال بد؛ حتقيقا لكلية  وتبني أيض

، فام نقله عنهم من أنه ال خالق إال اهلل عىل اإلطالق، صحيح، وقد تبني  «شاء اهلل كان

 .أنه ال ينايف الكسب بتأثري قدرة العبد بإذن اهلل

فال يصح عزوه إىل السلف،    (؛مقدورها أصالوأما قوله: )فالقدرة احلادثة ال تؤثر يف  

وإنام هو توهم تقليد الغري تقليدا شبيها بالنظر بإيراد الشبهات يف صورة األدلة، وقد 

هداه اهلل تعاىل بعد إىل ما هو التحقيق؛ من أن العبد له قدرة مؤثرة بإذن اهلل ال 

قوله األول كان ناشئا    وأشار إىل أن ،  ، فرجع عن هذا«النظامية»باالستقالل، يف كتابه  

وما فيها من  ، )ومن نظر يف كليات الرشائع «:النظامية»عن تقليد؛ حيث قال يف 

(، وساق الكالم إىل أن قال: )ثم اسرتاب  ... االستحثاث والزواجر عن الفواحش

فهو مصاب يف  ؛  يف أن أفعال العباد واقعة عىل حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم

 إلخ(. ...   تقليدهعقله، أو مستقر عىل



والشق األول منتف إليه بالنسبة إليه وإىل أمثاله، فيتعني الثاين عنده، فينبغي نقل 

، الذي هو القول األخري والعمدة عنده؛ ليعلم الواقف حقيقة «النظامية»كالمه يف 

مذهبه املختار له، وأن هذا القول ثابت عن اإلمام، خالفا ملن أنكر صدوره عن 

 .اإلمام

شفاء  »عنه بلفظه، يف كتابه  «النظامية» نقل العالمة ابن القيم كالم اإلمام يف  وقد

 : -وباهلل التوفيق-فلنورده بلفظه كام أورده، فنقول  ؛«العليل 

- شيخنا العارف باهلل صفي الدين بن أمحد بن حممد املدين  «النظامية» كتاب ينأخرب

، وإجازة  «شفاء العليل »قراءة عليه للقدر الذي أورده ابن القيم يف  - قدس رسه

سائره عن شيخه العارف باهلل أيب املواهب أمحد بن عيل الشناوي، عن الشمس  ل

اجلالل   األول عن الزين زكريا، والثاين عن؛ الرميل والشيخ حسن الدنجيهي

كالمها عن حممد بن مقبل احللبي إجازة عن الصالح بن أيب عمر، عن  ؛السيوطي

،  ي هر بن طاهر الشحاماعن ز، الفخر بن البخاري، عن أيب سعد بن عمر الصفار

 عن إمام احلرمني إجازة.

شيخنا اإلمام صفي الدين أمحد بسنده إىل الزين   «شفاء العليل »وأخربنا بكتاب 

م عمر بن فهد املكي، عن زين الدين أيب سليامن داود بن سليامن بن  زكريا، عن النج

عبد اهلل املوصيل الدمشقي، عن احلافظ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب  



 «:شفاء العليل »احلنبيل البغدادي، عن مصنفه العالمة ابن القيم أنه قال يف كتاب 

ا عظيام، واختلفت عباراهتم  )وقد اضطربت آراء أتباع األشعري يف الكسب اضطراب

رشح  »اختالفا كثريا، وقد ذكر ذلك كله أبو القاسم سليامن بن نارص األنصاري يف 

، وذكر اختالف طرائقهم، واضطراهبم فيه، ثم قال األنصاري: ذكر إمام  «اإلرشاد 

وانفرد به عن  «،النظامية »احلرمني لنفسه مذهبا ذكره يف الكتاب املرتجم بـ

 (. األصحاب

 أقرب إىل احلق مما قاله  «النظامية»قال ابن القيم: )قلت: الذي قاله اإلمام يف 

 « شفاء العليل »يعني ما سبق نقله عنهام يف (؛ ومن تابعهام األشعري وابن الباقالين

قال األشعري وابن الباقالين: الواقع بالقدرة احلادثة هو كون الفعل ) حيث قال: 

فكونه كسبا وصف للوجود بمثابة كونه معلوما(.   كسبا دون كونه موجودا أو حمدثا، 

 انتهى. 

وقال ابن القيم: )ونحن نذكر كالمه بلفظه، قال: قد تقرر عند كل حاظ بعقله، مرتق 

مطالب عباده   -سبحانه وتعاىل-عن مراتب التقليد يف قواعد التوحيد، أن الرب 

هلم، وتبني  آيف مبأعامهلم يف حياهتم، وداعيهم إليها، ومثيبهم ومعاقبهم عليها 

عرض للتأويالت أنه أقدرهم عىل الوفاء بام طالبهم به، ومكنهم  تبالنصوص التي ال ت



من التوصل إىل امتثال األمر واالنكفاف عن مواقع الزجر، ولو ذهبت أتلو اآلي  

 . املتضمنة هلذه املعاين لطال املرام، وال حاجة إىل ذلك مع قطع اللبيب املنصف به

كليات الرشائع، وما فيها من االستحثاث والزواجر عن الفواحش  ومن نظر يف 

املوبقات، وما نيط ببعضها من احلدود والعقوبات، ثم تلفت عىل الوعد والوعيد، 

وما جيب عقده من تصديق املرسلني يف األنباء عام يتوجه عىل املردة العتاة من احلساب  

  ؟! هلم: مل تعديتم وعصيتم وأبيتموسوء املنقلب واملآب، وقول اهلل تعاىل ، والعقاب

وأوضحت  ، ت لكم املهل، وأرسلت الرسل حسفوقد أرخيت لكم الطول، و

ثم اسرتاب يف أن أفعال  ،  وأحاط بذلك كله  .لئال يكون للناس عىل اهلل حجة  املحجة

العباد واقعة عىل حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم؛ فهو مصاب يف عقله، أو  

 !م عىل جهلهصمممستقر عىل تقليده 

والتكذيب بام ، فعله قطع طلبات الرشائعففي املصري إىل أنه ال أثر لقدرة العبد يف 

 جاء به املرسلون.

  ن مقدوره أصال، وإفإن زعم من مل يوفق ملنهج الرشاد أنه ال أثر لقدرة العبد يف 

طولب بمتعلق طلب اهلل بفعل العبد حتريام وفرضا، ذهب يف اجلواب طوال وعرضا، 

اض عليه املتعرضون، ال يسأل عام يفعل رتعوقال: اهلل يفعل ما يشاء، وال يتعرض لال

 . وهم يسألون



،  يفعل اهلل ما يشاء، نعم !قيل له: ليس ملا جئت به حاصل، كلمة حق أريد هبا باطل 

ن يتقدس عن اخللف ونقيض الصدق، وقد فهمنا برضورات  وحيكم ما يريد، ولك

طالب عباده ملا أخرب أنه هم ممكنون   -عزت قدرته-املعقول من الرشع املنقول أنه 

 . من الوفاء به، فلم يكلفهم إال عىل مبلغ الطاقة والوسع يف موارد الرشع

فوجه ؛ معلومهومن زعم أنه ال أثر للقدرة احلادثة يف مقدورها كام ال أثر للعلم يف 

وإدراكات، وهذا   امطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته بأن يثبت يف نفسه ألوان

خروج عن حد االعتدال إىل التزام الباطل واملحال، وفيه إبطال الرشائع، ورد ما جاء 

 !به النبيون عليهم الصالة والسالم

قدورها، واستحال إطالق  فإذا لزم املصري إىل القول بأن القدرة احلادثة تؤثر يف م

القول بأن العبد خالق أعامله؛ فإن فيه اخلروج عام درج عليه سلف األمة واقتحام  

 ! الضاللورطات  

وال سبيل إىل املصري إىل وقوع فعل العبد بقدرته احلادثة والقدرة القديمة؛ فإن الفعل 

بقدرة اهلل استقل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين؛ إذ الواحد ال ينقسم، فإن وقع 

هبا، ويسقط أثر القدرة احلادثة، ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة اهلل تعاىل؛ فإن الفعل 

 .الواحد ال بعض له



،  وهذه مهواة ال يسلم من غوائلها إال مرشد موفق؛ إذ املرء بني أن يدعي االستبداد 

ني، وبني أن  وبني أن خيرج نفسه عن كونه مطالبا بالرشائع، وفيه إبطال دعوة املرسل

يثبت نفسه رشيكا هلل يف إجياد الفعل الواحد، وهذه األقسام بجملتها باطلة، وال  

ينجي من هذا امللتطم ذكر اسم حمض ولقب جمرد من حتصيل معنى؛ وذلك أن قائال 

العبد ملا  لو قال: العبد مكتسب، وأثر قدرته االكتساب، والرب تعاىل خمرتع خالق

لكسب؟ وما معناه؟ وأديرت األقسام املتقدمة عىل هذا قيل له: فام اله. مكتسب 

 (.القائل، فال جيد عنه مهربا

قدرة العبد خملوقة هلل باتفاق القائلني بالصانع، والفعل املقدور : فنقول)ثم قال: 

بالقدرة احلادثة واقع هبا قطعا، لكنه يضاف إىل اهلل سبحانه تقديرا وخلقا؛ فإنه وقع 

وإنام هي صفته، وهي ملك هلل ، القدرة فعال للعبد ليستو بفعل اهلل، وهو القدرة 

فالواقع به مضاف خلقا إىل اهلل تعاىل  ؛ وخلق له، فإذا كان موقع الفعل خلقا هلل

وقع بالقدرة شيئا  أ رف به القدرة، فإذا عوتقديرا، وقد ملك اهلل تعاىل العبد اختيارا ي

 .آل الواقع إىل حكم اهلل من حيث إنه وقع بفعل اهلل

مل يكن بيننا وبينهم خالف، ولكنهم ادعوا ؛ الفرقة الضالة ا ولو اهتدت إىل هذ

 ! استبدادا باالخرتاع، وانفرادا باخللق واالبتداع؛ فضلوا وأضلوا



قلنا:  ؛ وتبني متيزنا عنهم بتفريع املذهبني؛ فإنا ملا أضفنا فعل العبد إىل تقدير اإلله

وهيأ أسباب الفعل، وسلب  ، أقدار أحاط هبا علمهأحدث اهلل القدرة يف العبد عىل 

العبد العلم بالتفاصيل، وأراد من العبد أن يفعل، فأحدث فيه دواعي مستحثة 

دة، وعلم أن األفعال ستقع عىل قدر معلوم، فوقعت بالقدرة التي  ارإوخرية و

 . اخرتعها للعبد عىل ما علم وأراد 

اهلل ابتداء، ومقدورها مضاف إليه   فاختيارهم واتصافهم باالقتدار والقدرة، خلق

، ما انفرد بخلقه، وهو القدرة   ةجي مشيئة وعلام وقضاء وخلقا وفعال، من حيث إنه نت

 ولو مل يرد وقوع مقدورها ملا أقدره عليه، وملا هيأ أسباب وقوعه.

استمر له احلق املبني؛ فالعبد فاعل خمتار، مطالب مأمور منهي،  ؛ ومن هدي هلذا

رتوح سخلق مقيض، ونحن نرضب يف ذلك مثال رشعيا ي، مراد له، هللاوفعله تقدير 

العبد ال يملك أن يترصف يف مال سيده ولو استبد  إليه الناظر يف ذلك؛ فنقول:

والبيع يف التحقيق معزو إىل  ذ،  نفبالترصف فيه مل ينفذ ترصفه، فإذا أذن له يف بيع ماله  

السيد من حيث إن سببه إذنه، ولوال إذنه مل ينفذ الترصف، ولكن العبد يؤمر 

طاء عليه،  غهذا واهلل احلق الذي ال ، فبالترصف وينهى ويوبخ عىل املخالفة ويعاقب

 .وال مراء فيه ملن وعاه حق وعيه



خللق، ثم صاروا إىل أنه إذا عىص  فإهنم اعتقدوا انفراد العبد با؛ وأما الفرقة الضالة

فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له، فكان العبد عىل هذا الرأي الفاسد مزامحا لربه 

 ! يف التدبري، موقعا ما أراد إيقاعه، شاء الرب أو كره

ثم قال بعد ورقة وأكثر: قد أطلت أنفايس، ولكن لو وجدت يف اقتباس هذا العلم  

من    أحب إيل   - وحق القائم عىل كل نفس بام كسبت-كان  ل  ؛من يرسد يل هذا الفصل 

ملك الدنيا بحذافريها طول أمدها. قال ابن القيم: انتهى كالمه بلفظه، وهذا توسط  

حسن بني الفريقني، وقد أنكره عليه عامة أصحابه؛ منهم األنصاري شارح  

وغريه، وقالوا: هو قريب من مذهب املعتزلة، وال يرجع اخلالف بينه   «اإلرشاد »

 وبينهم إال إىل االسم. انتهى. 

: )وما نقل عن إمام احلرمني أن القدرة -رمحه اهلل تعاىل - السنويس  وقال الشيخ 

فهو ؛ احلادثة تؤثر يف األفعال لكن ال عىل سبيل االستقالل، بل عىل أقدار قدرها اهلل

يف ذلك؛ لفساده قطعا، وعدم جريه   هال يصلح القول به وال تقليد،  قول مرغوب عنه

 .عىل السنة عقال ونقال

ما أن يكون من صفة نفسها إجياد الفعل إ ، ة عىل مقتىض هذا القولألن القدرة احلادث

 .ال  أو، الذي يتعلق به



ما سلب صفتها النفسية إن مل تؤثر يف الفعل، إ  لزم عند تعلقها بالفعل ؛  فإن كان األول

غلبتها لقدرته تعاىل إن كانت هي التي أثرت يف الفعل،  ، أو  وكان املوجد هو اهلل تعاىل

 . وكال األمرين حمال. اهلل تعاىل أراد أن يوجد ذلك الفعل بقدرتهوفرضت أن  

وال يدفع حمذور ما لزم من العجز والغلبة يف الثاين قوله إن تأثريها إنام هو عىل وفق  

إرادته تعاىل؛ ألن التأثري إذا قدرنا أنه صفته النفسية للقدرة احلادثة، مل يمكن أن  

 . يتوقف ثبوته هلا عىل يشء أصال

لزم أن تفتقر إىل  ؛ -وهو أن التأثري ليس صفة نفسية للقدرة احلادثة -كان الثاين وإن 

 . معنى يقوم هبا، ويوجب هلا التأثري

هل ذلك أيضا من صفة ؛  الكالم إىل ذلك املعنى الذي أوجب هلا التأثريحينئذ  وننقل  

 انتهى.أو قيام املعنى باملعنى. ،  ويلزم التسلسل ؟ نفسه، أو ملعنى قام به 

: كالم اإلمام فيه الترصيح بأن القدرة احلادثة تؤثر يف -وباهلل التوفيق-أقول 

مقدورها، وأن فعل العبد تقدير هلل مراد له، وحاصله أن قدرة العبد تؤثر فيام تعلقت  

 به مشيئته إذا شاء اهلل ال عىل االستقالل. 

ه، وأن فعله ليس بتقدير وفيه الترصيح بأن املعتزلة قائلون بانفراد العبد بخلق فعل

اهلل، وأن العبد إذا عىص برتك مأمور أو فعل منهي فقد انفرد بخلق فعله، واهلل ال يريد 

 . ذلك؛ فعندهم يشاء اهلل ما ال يكون من املأمور، ويكون ما ال يشاء من املنهي



 وهذا فرق واضح، مظهر لكون قول اإلمام جاريا عىل السنة، بخالف قول املعتزلة

وما تشاؤون إال أن يشاء  حمسونص: ، 1ىجسال قوة إال باهللحمس: هلم مصادم لنصفإن قو

 .2ىجس اهلل

وقول اإلمام موافق لذلك؛ فإن القدرة عرفوها بأهنا صفة تؤثر وفق اإلرادة، فعند  

وعند اإلمام: قدرة    املعتزلة: قدرة العبد تؤثر وفق إرادته وإن مل يشأ اهلل. وهذا باطل.

 إرادته إذا شاء اهلل ذلك، وإال فال تأثري هلا أصال. العبد تؤثر وفق 

ن من أنكر عليه مل يميز بني قوله أوهذا موافق للكتاب والسنة وإمجاع السلف، وك

وقول املعتزلة؛ إذ بعد التمييز بالفرق الذي ذكره اإلمام، يظهر لكل متأمل غري مستقر  

ول املعتزلة خمالف هلا، وأجاد عىل التقليد أن قول اإلمام جار عىل قواعد السنة، وأن ق

 :من قال

ْب ِمْن َطِريِق الْ   ْعتَِزالِ ُوُقوَعَك يِف َمَهاِوي ااْلِ ...  َجرْبِ َواْحَذرْ ـ َتنَكا

ا ُمْسَتِقياما  َماُم َأُبو الْ ...  َورِسْ َوْسطاا َطِريقا  َمَعايِل ـَكاَم َساَر اإْلِ

احلادثة إما أن يكون من صفة نفسها وأما ما أورده السنويس عليه؛ من أن القدرة 

إن أردتم بأهنا من صفة  إلخ؛ فجوابه أن نقول:...  ال أو، إجياد الفعل الذي يتعلق
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إن   نفسها إجياد الفعل أهنا تؤثر عىل غري وفق إرادة العبد التابعة إلرادة اهلل تعاىل؛ أي

فنختار أهنا  ؛ ال تعاىل أو تؤثر عىل وفق إرادة العبد، وافقت إرادة احلق هنا أردتم أ

 .ليست من صفة نفسها إجياد الفعل كذلك 

قلنا: ال  .  إلخ...    ويوجب هلا التأثري،  أن تفتقر إىل معنى يقوم هباحينئذ  قولكم: فيلزم  

يلزم ذلك؛ ألهنا عندنا صفة تؤثر وفق اإلرادة، فال حتتاج إال إىل تعلق إرادة العبد 

وتعلق اإلرادة بالفعل نسبة بني اإلرادة والفعل  التابعة إلرادة اهلل تعاىل بالفعل،

وإن أردتم أهنا  . املقدور، ال معنى قائم بالقدرة، فال تسلسل وال قيام للمعنى باملعنى

؛ من صفة نفسها أن تؤثر يف إجياد الفعل الذي تعلقت به مشيئته التابعة ملشيئة اهلل

 . فنختار أهنا كذلك 

وكان املوجد هو اهلل، أو غلبتها لقدرته ،  مل تؤثرقولكم: يلزم سلب صفتها النفسية إن  

قلنا: ال يلزم  . وكال األمرين حمال. تعاىل إن أثرت وأراد اهلل تعاىل أن يوجد بقدرته

يشء من املحالني؛ ألن الفعل الذي تعلقت به مشيئة العبد إن تعلقت به مشيئة احلق 

فة تؤثر عىل وفق مشيئة  فال يمكن أن ال تؤثر؛ ألن الغرض أن القدرة ص تعاىل أيضا 

العبد التابعة ملشيئة اهلل، فال خيتلف تأثريها عن تعلق املشيئة اإلهلية، فال يلزم سلب  

، ة وال غلبتها لقدرة اهلل تعاىل؛ ألن اهلل ال يوجد إال ما يشاء بال واسطةالنفسي الصفة

 .أو بواسطة حلكمة مع الغنى عنها



أن يقع ذلك الفعل بواسطة قدرة العبد، فال :  والغرض أن اهلل تعاىل قد شاء ذلك؛ أي

لكن  ، بد من وقوعه بقدرة العبد بمشيئة اهلل، فلم يقع إال ما شاء اهلل تعاىل أن يقع

فام شاء اهلل  . بواسطة قدرة العبد التي هي من آثار قدرته حلكمة مع الغنى عن ذلك 

 . لب للصفة النفسيةمل يكن، فال غلبة وال س أكان، بواسطة أو بال واسطة، وما مل يش

فال يمكن  ؛  وإن كان الفعل الذي تعلقت به مشيئة العبد مل يتعلق به مشيئة احلق تعاىل

أن تؤثر قدرة العبد فيه أصال؛ إذ ال تؤثر عىل وفق مشيئته إال إذا كانت تابعة ملشيئة 

الغلبة  تصور ياهلل، فإذا انفردت فال تأثري؛ إذ ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، فال 

 .إال عىل فرض أن تتعلق مشيئة اهلل تعاىل بغري ما تعلق به مشيئة العبد

واإلمام ال يقول بتأثري قدرة العبد فيام مل يتعلق به مشيئة احلق؛ لترصحيه بأن فعل العبد 

 .مقدر مراد هلل تعاىل؛ فعند اختالف اإلرادتني ال إجياد لقدرة العبد، فال غلبة هلا

ه السنويس من املحذورين ال يلزم يشء منهام إال عىل تقدير  واحلاصل أن ما أورد 

كام هو مذهب املعتزلة القائلني بأن اهلل يشاء  ، االستقالل واختالف تعلق اإلرادتني

ما ال يكون، ويكون ما ال يشاء. وأما عىل تقدير عدم االستقالل واتفاق املشيئتني؛  

لذي له ما يف الساموات وما يف  فال لزوم ليشء منهام أصال كام ترى، واحلمد هلل ا

 . األرض وما بينهام وما حتت الثرى 



 خامتة

 نورد فيها أحاديث مسندة؛ تربكا وذكرى 

بإجازته   -قدس رسه-أخربنا شيخنا العارف باهلل صفي الدين أمحد بن حممد املدين 

عن الشمس حممد بن حممد الرميل، عن الزين زكريا بن حممد األنصاري، عن احلافظ  

أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، عن الربهان إبراهيم بن أمحد التنوخي  

البعيل ثم الدمشقي ثم القاهري، عن أيب نرص حممد بن حممد بن أيب نرص حممد بن  

ن جده أيب النرص حممد بن هبة اهلل الشريازي ثم  هبة اهلل الفاريس الدمشقي، ع

الدمشقي، عن احلافظ أيب القاسم عيل بن احلسني بن عساكر الدمشقي، عن أيب عبد  

راوي الواعظ الفقيه، عن أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل  فاهلل حممد بن الفضل ال

جعفر حممد بن أمحد  البيهقي، أخربنا أبو يعىل محزة بن عبد العزيز الصيدالين، أنا أبو  

الرازي، ثنا أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي، ثنا سعيد بن حممد اجلريش،  

، عن عبد امللك بن  فرافصةثنا عمر بن يونس، عن عيسى بن عون بن حفص بن 

ما »زرارة األنصاري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

فريى  (،  ال قوة إال باهلل،  ما شاء اهلل)أهل أو مال أو ولد، فيقول:    أنعم اهلل عىل عبد من

 .«فيه آفة دون املوت



وبه إىل البيهقي، أنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل احلرمي ببغداد، أنا أبو   (ح)

بكر أمحد بن سليامن الفقيه، حدثنا عبد اهلل بن حممد بن أيب الدنيا القريش، ثنا احلسن  

احلنفي،  الفرافصة اح، ثنا عمر بن يونس، ثنا عيسى بن عون بن حفص بن بن الصب

عن عبد امللك بن زرارة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه  

ال قوة ، ما شاء اهلل)ما أنعم اهلل عىل عبد نعمة يف أهل ومال وولد، فيقول: »وسلم: 

 .«، فريى فيه آفة دون املوت(إال باهلل

وبه إىل احلافظ ابن حجر، عن العامد أيب بكر بن إبراهيم بن أيب عمر وأيب حممد   (ح)

الباليس، كالمها عن أيب حممد بن أيب التايب، أنا أبو إسحاق بن خليل الدومي، أنا  

أبو الفرج الثقفي، أنا أبو عدنان بن أيب نزار وفاطمة اجلوزائية، قاال: أنا أبو بكر بن  

لقاسم الطرباين، ثنا العباس بن محاد بن فضالة الصرييف  ة، أنا احلافظ أبو اذير

البرصي، ثنا العباس بن الفرج الريايش، ثنا عمر بن يونس اليامي، ثنا عيسى بن  

قال: قال رسول   -ريض اهلل عنه-عون، عن عبد امللك بن زرارة، عن أنس بن مالك  

ة يف مال وأهل وولد،  عىل عبد نعم  -وجل   عز-ما أنعم اهلل  »اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  

ولوال إذ حمس، وقرأ: «، فريى فيه آفة دون املوت(ال قوة إال باهلل، ما شاء اهلل)فقال: 

 .1ىجسدخلت جنتك قلت ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل
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بسنده   -قدس رسه-أخربنا شيخنا العارف باهلل صفي الدين أمحد بن حممد املدين 

قال أبو داود:  قال: السابق إىل البيهقي، أنا أبو عيل الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة 

ثنا أمحد بن صالح، ثنا عبد اهلل بن وهب، أخربين عمرو أن ساملا الفراء حدثه أن عبد 

وكانت ختدم بعض بنات النبي صىل  -ثه أن أمه حدثته احلميد موىل بني هاشم حد

أن النبي صىل اهلل عليه  : أن ابنة النبي صىل اهلل عليه وسلم حدثتها -اهلل عليه وسلم 

سبحان اهلل وبحمده، ال قوة إال  )قويل حني تصبحني: »وسلم كان يعلمها فيقول: 

ىل كل يشء قدير، وأن اهلل قد  باهلل، ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، أعلم أن اهلل ع

من قاهلا حني يصبح حفظ حتى يميس، ومن قاهلا  »، وأنه («أحاط بكل يشء علام 

 . «حني يميس حفظ حتى يصبح

وبه إىل البيهقي قال: أنا أبو يعىل الصيدالين، أنا أبو عمرو حممد بن حممد بن عبدوس  

 .األنامطي، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا أبو خالد هدبة بن خالد

عن أيب العباس احلجار، عن احلافظ حمب الدين حممد بن  ، وبه إىل التنوخي (ح)

بن احلافظ أيب شجاع شريويه  احممود بن النجار، عن احلافظ أيب منصور شهردار 

أنا أبو شكر أمحد بن حممد احلبال إذنا  «:مسند الفردوس»الديلمي اهلمداين قال يف 

قال: أنا الفضل بن حممد بن سعيد، ثنا أبو حممد بن حيان، ثنا عبدان، ثنا هدبة، أنا  

- األغلب بن متيم، ثنا احلجاج بن فرافصة، عن طلق قال: جاء رجل إىل أيب الدرداء  



م جاء آخر فقال ث  .قال: ما احرتق  .فقال: يا أبا الدرداء، احرتق بيتك   -ريض اهلل عنه

ثم جاء  .ثم جاء آخر فقال مثل ذلك، فقال: ما احرتق .مثل ذلك، فقال: ما احرتق

قال: قد علمت    .تئآخر فقال: يا أبا الدرداء، انبعثت النار حتى انتهت إىل بيتك طف 

  ؛ قال: يا أبا الدرداء، ما ندري أي كالمك أعجب  .مل يكن ليفعل   -عز وجل -أن اهلل  

أو قولك: قد علمت أن اهلل مل يكن ليفعل؟! قال: ذاك لكلامت   .قولك: ما احرتق

مل تصبه مصيبة ؛ حني يصبح نمن قاهل، سمعتها من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

مل تصبه مصيبة حتى  ؛ ويف رواية الديلمي بلفظ: من قاهلا أول النهار حتى يميس.

اللهم أنت ريب، ال إله إال  »آخر النهار مل تصبه مصيبة حتى يصبح:  ايميس، ومن قاهل

أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش الكريم، ما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن،  

ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، أعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير، وأن اهلل قد  

من رش نفيس ومن رش كل دابة أنت آخذ أحاط بكل يشء علام، اللهم إين أعوذ بك 

 . «إن ريب عىل رصاط مستقيم؛ بناصيتها

أخربنا شيخنا العارف باهلل أمحد بن حممد املدين بسنده إىل احلافظ ابن حجر، عن أيب  

احلسن حممد بن عيل الباليس وأيب الطاهر بن الكويك، كالمها عن أيب الفرج عبد  

بو العباس أمحد بن عبد الدائم النابليس، أنا أبو  الرمحن بن عبد اهلادي الصاحلي، أنا أ

عبد اهلل حممد بن صدقة احلراين، أنا فقيه احلرم أبو عبد اهلل حممد بن الفضل الصاعدي  



الفراوي، أنا أبو احلسني عبد الغافر الفاريس، أنا أبو أمحد حممد بن عيسى اجللودي، 

افظ، أنا أبو احلسني مسلم بن  أنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان املروزي احل

ثنا  - يعني ابن زياد -احلجاج القشريي، ثنا أبو كامل اجلحدري، ثنا عبد الواحد 

األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أرضب  

فلم أفهم الصوت »اعلم أبا مسعود«،  غالما يل بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي:  

: فلام دنا مني إذا هو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فإذا هو يقول:  من الغضب، قال

»اعلم أبا    قال: فألقيت السوط من يدي، فقال:»اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود«،  

قال: فقلت: ال أرضب مملوكا بعده مسعود أن اهلل أقدر عليك منك عىل هذا الغالم«،  

 أبدا. 

هر أمحد بن عمر بن الرسح، أنا أبو وهب، أنا عمرو  وبه إىل مسلم قال: حدثنا أبو الطا

بن احلارث، أن بكري بن األشج حدثه عن العجالن موىل فاطمة، عن أيب هريرة ريض  

»للمملوك طعامه وكسوته، وال اهلل عنه، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:  

 . يكلف من العمل إال ما يطيق«

وبه إىل مسلم قال: حدثني زهري بن حرب، ثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب 

مر رجل بغصن شجرة عىل ظهر »هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 . «نةطريق، فقال: واهلل ألنحني هذا عن املسلمني ال يؤذهيم، فأدخل اجل



بو الزبري، وثنا حييى بن حييى، أنا أبو وبه إىل مسلم، ثنا أمحد بن يونس، ثنا زهري، ثنا أ 

خيثمة، عن أيب الزبري، عن جابر قال: جاء رساقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول 

أفيام جفت األقالم، أم فيام  : فيم العمل اليوم، اهلل، بني لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن

ل: ففيم العمل؟ ، قا«ال، بل فيام جفت به األقالم، وجرت به املقادير»نستقبل؟ قال:  

اعملوا، فكل »قال زهري: ثم تكلم أبو الزبري بيشء مل أفهمه، فسألته ما قال؟ قال: 

 . «ميرس

بسنده إىل    -قدس رسه-أخربنا شيخنا العارف باهلل صفي الدين أمحد بن حممد املدين  

احلافظ ابن حجر، عن أيب إسحاق التنوخي، عن أيب العباس احلجار، عن أيب عبد  

اهلل الزبيدي، عن أيب الوقت اهلروي، عن أيب احلسن الداودي، عن أيب حممد 

الرسخيس، عن أيب عبد اهلل العزيزي، عن اإلمام أيب عبد اهلل البخاري قال: حدثنا  

عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن ، ، حدثني مالك حييى بن سليامن، حدثني ابن وهب

قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه   -ريض اهلل عنه-يسار، عن أيب سعيد اخلدري 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك،   .إن اهلل يقول ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة»وسلم: 

أعطيتنا  وقد  ،  فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرىض يا رب  .واخلري يف يديك 

فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب،    !ما مل تعط أحدا من خلقك؟



فال أسخط عليكم بعده ، فيقول: أحل عليكم رضواين !أي يشء أفضل من ذلك؟

 . «أبدا

عن أيب  ، وبه إىل البخاري، ثنا حممد بن بشار، ثنا عبد امللك بن صباح، ثنا شعبة

أنه  اهلل عليه وسلم عن أبيه، عن النبي صىل -بردة هو أبو - إسحاق بن أيب موسى

وإرسايف يف أمري كله، وأنت  ،  رب اغفر يل خطيئتي وجهيل»لدعاء:  ا اكان يدعو هبذ

اللهم   .اللهم اغفر يل خطاياي، وعمدي وجهيل، وكل ذلك عندي .أعلم به مني

  وأنت ، إنك أنت املقدم ؛اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت

 . «وأنت عىل كل يشء قدير، املؤخر

اللهم  . اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، لك الكامل فلك احلمد كله، ولك الشكر كله

عبدك ورسولك النبي األمي، خاتم النبيني، املرسل   ؛ صل وسلم عىل سيدنا حممد

صالة ؛  وعىل آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين؛  رمحة للعاملني

يض الربكات عىل السابقني والالحقني، عدد خلق اهلل بدوام اهلل امللك  يوسالما فا

 . احلق املبني

اللهم اغفر يل ذنويب، وأيدين بنورك، ووفقني ملرضاتك، قدس نفيس من الشبهات،  

واألخالق السيئات، واحلظوظ والغفالت، واجعلني عبدا مطيعا لك يف مجيع  

 . احلاالت 



والعافية يف  ، اللهم إين أسألك حسن اليقني. اللهم اسرت عورايت، وآمن روعايت

اللهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي، .  اللهم إين أسألك احلياء واألمانة.  الدارين 

اللهم إين ضعيف  . اللهم واجعل اإلسالم منتهى رضاي. وخذ إىل اخلري بناصيتي

ني، اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن فقوين، وإين ذليل فأعزين، وإين فقري فأغن

 .عبادتك 

اللهم اعفر ألمة حممد، اللهم ارحم أمة حممد، اللهم جتاوز عن أمة حممد، اللهم فرج  

عن أمة حممد، اللهم اسرت أمة حممد، اللهم اجرب أمة حممد، اللهم اغفر ملن آمن بك  

 . ، آمنيكوبام جاء من عند

فأتم نعمتك عيل وعافيتك   ؛وعافية وسرت  اللهم إين أصبحت وأمسيت يف نعمة منك 

 . وسرتك يف الدينا واآلخرة، وارزقني شكرك، آمني

 . سبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني

رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة، وأمطر عليه من سحائب جوده اجلامعة، -قال املؤلف 

 :-بركاته وبركات علومه وأفاض عيل وعىل املسلمني من 

بمنزيل بظاهر املدينة   1085من مجادى اآلخرة سنة  23تم تسويده عشية الثالثاء 

املنورة، عىل خري ساكنها أفضل الصالة والسالم، عدد خلق اهلل بدوام اهلل العالم، 

 . آمني



أيام خلت من حمرم احلرام   7ووافق الفراغ من نسخ هذه الرسالة ضحوة األربعاء 

عبد اهلل إبراهيم  :  حترير«،  إمداد ذوي االستعداد لسلوك مسلك السداد ؛ »1103سنة  

شهاب الدين الكردي الكوراين الشهرزوري الشهراين ثم املدين، رمحه بن بن حسن 

 . اهلل تعاىل وطيب ثراه، آمني


