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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرة القدرية بالعلم
مجعاً ودراسةً
Collecting and Searching the Evidence Traced Back to
the Salaf (The Pious Predecessors) in their Debate with
the Qadarites Regarding the Omnipresence of Allah
إعداد:
د .إبراهيم بن عبداهلل املعثم
األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة جبامعة القصيم
الربيد اإللكرتوينmatham@qu.edu.sa :
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املسخلل

موضوع البحث:
اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرة القدرية بالعلم مجعاً ودراسةً.
أهداف البحث:
 -1مجع اآلثار الواردة عن السلف اآلمرة مبناظرة القدرية مبرتبة العلم ودراستها.
 -2مجع املمارسات العملية ملناظرة السلف للقدرية مبرتبة العلم ودراستها.
 -3إيضاح سبب َج ْعل السلف اإلقر َار مبرتبة العلم حداً فاصالً بني اإلميان والكفر.
منهج البحث:
سلكت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي.
أهم نتائج البحث:
ٍ
وممارسة ملناظرة القدرية بالعلم.
 -1تنوعت اآلثار الواردة عن السلف يف هذا بني أم ٍر
 -2أن اإلقرار بعلم اهلل منزلته عظيمة؛ فهو مستلزم لإلقرار ببقية مراتب القدر ،وهلذا
وفسر بعض السلف
قرن اهلل اإلميان بعلمه مع اإلميان بقدرته اليت هي قَ َد ُرهّ ،
ونص بعضهم أن اإلقرار به إقر ٌار بكل ما
اإلميان بالقدر بأنه اإلميان بعلم اهللّ ،
أخربنا اهلل به من الغيبيات ،وإنكاره إنكار هلا.
 -3أن السلف الصاحل وضعوا اإلقرار بعلم اهلل حداً فاصالً بني اإلميان والكفر،
فك ّفروا منكري علم اهلل وأمروا باستتابتهم ،وهنوا عن الصالة خلفهم ،وعن قبول
روايتهم ،وعن تزوجيهم ،وأكل ذبائحهم.
ِ
 -4تنوعت عبارات علماء أهل السنة يف تطبيق وجه ِ
وإقامة
إفحام القدرية وإيضاحه،
احلجة عليهم حال إقرارهم بعلم اهلل ،وكلها تدل على ٍ
معان صحيحة وال فرق
بينها ،فاختالف ألفاظها ومساقاهتا هو من باب اختالف التنوع.
 -5استخدم بعض األشاعرة ومن تأثر هبم عبارة السلف يف مناظرة القدرية بالعلم يف
إبطال رأي املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقليني ،ووجوب رعاية مصاحل اخللق
على اهلل.
الكلمات المفتاحية :مناظرة القدرية ،علم اهلل ،آثار السلف.
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Abstract
Research Topic:
Collecting and searching the evidence traced back to the Salaf (The
Pious Predecessors) in their debate with the Qadarites regarding the
Omnipresence of Allah.
Research Objectives:
1. To collect and study all the evidence traced back to the Salaf
regarding the refutation of the Qadarites.
2. To gather and study all the practices performed by the Salaf in their
debate with the Qadarites.
3. To clarify the reason that compelled the Salaf to acknowledge that
the belief in the omnipresence of Allah is a clear-cut distinction
between belief and disbelief.
Research Methodology:
In this study, I adopted the analytical descriptive method.
Research Results:
1. There is noticeable variation in the evidence provided by the Salaf
in debating the Qadarites.
2. The acknowledgement of the omnipresence of Allah is a substantial
part of one’s religious beliefs as it involves the acknowledgement of
all the other ranks of belief in fate and destiny.
3. It is noteworthy that some of the Salaf considered the belief of the
omnipresence of Allah as a clear-cut difference between a believer
and non-believer.
4. There is minor variation in the statements of the Sunni scholars
concerning the refutation of the Qadarites’ beliefs. Such statements
are broadly similar.
5. Some Asha’ri used the statements made by the Salaf about debating
the Qadarites with His omnipresence to refute the beliefs of the
Mu’tazilah.
Key Words:
The debate with the Qadarite, the omnipresence of Allah, the evidence
traced back to the Salaf.
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املقدمة
َّ
إن احلمد للَّه ،نـَحمده ،ونستعينـه ،ونستغفره ،ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ،وسيئات
ضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده
أعمالنا من يهده اهلل فال ُم َّ
ال شريك له ،وأشهد َّ
أن حممداً عبده ورسوله {ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ} [سورة آل عمران{ ،]102:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ}

[سورة النساء{ ،]1:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ} [سورة األحزاب ،]71-70:أما بعد:
فإن اهلل تعاىل أمر باإلميان ،وبناه على ستة أركان ،ومن أركانه :اإلميان بالقدر الذي ال
يِ
ص ُّح إميان املسلم إال به ،كما روى مسلم يف صحيحه عن حيىي بن يعمر أنه أخرب عبداهلل
َ
بن عمر عن أناس أنكروا القدر فقال -رضي اهلل عنه« :-فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين
بريء منهم ،وأهنم برآء م ين ،والذي حيلف به عبد اهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد
ذهباً ،فأنفقه ما قبل اهلل منه حىت يؤمن بالقدر»(.)1
وال يصح اإلميان بالقدر إال باإلميان مبراتبه األربع ،وأول تلك املراتب :مرتبة العلم اليت
ُّ
تعد الباب لإلميان ببقية املراتب.
وهلذا جعل السلف الصاحل اإلميان هبا الزماً لإلميان ببقية املراتب ،والكفر هبا كفراً
ببقية املراتب.
فناظروا القدرية مبرتبة العلم ،وجعلوا اإلقرار هبذه املرتبة حداً فاصالً بني اإلميان والكفر.
وقد اختلفت عبارات السلف ومناظراهتم حول هذا املعىن ،قال احلافظ ابن رجب:
«وقد قال كثري من أئمة السلف :ناظروا القدرية بالعلم ،فإن أقروا به خصموا ،وإن جحدوه
فقد كفروا ،يريدون أن من أنكر العلم القدمي السابق بأفعال العباد ،وأن اهلل تعاىل قسمهم
قبل خلقهم إىل شقي وسعيد ،وكتب ذلك عنده يف كتاب حفيظ ،فقد ك ّذب بالقرآن،
( )1مسلم بن احلجاج النيسابوري" .صحيح مسلم" .حتقيق حممد عبدالباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب1374 ،م).37-36 :1 ،
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فيكفر بذلك ،وإن أقروا بذلك ،وأنكروا أن اهلل خلق أفعال عباده ،وشاءها ،وأرادها منهم
إرادة كونية قدرية ،فقد خصموا ،ألن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه»(.)1
ونسبةُ ابن رجب هذه املقولة لكثري من السلف جعلتين أختار البحث يف مجع اآلثار
الواردة عن السلف يف مناظرهتم للقدرية بعلم اهلل تعاىل ،وعنونته بـ ـ ـ ـ( :اآلثار الواردة عن
السلف في مناظرة القدرية بالعلم جمعاً ودراسةً).
مشكلة البحث:
جييب البحث عن األسئلة التالية:
 -1ما اآلثار الواردة عن السلف اآلمرة مبناظرة القدرية مبرتبة العلم؟
 -2ما اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرهتم القدرية مبرتبة العلم؟
 -3ملاذا جعل السلف اإلقرار مبرتبة العلم حداً فاصالً بني اإلميان والكفر؟
أهمية املوضوع وأسباب اخخياره:
 -1أن هذا املوضوع مل يسبق حبثه مفرداً على هذا النحو حسب علمي وحبثي.
 -2أن مرتبة العلم مرتبطة باإلميان بالقدر الذي يعترب أحد أركان اإلميان.
 -3إيضاح الرتابط بني مراتب القدر.
حمل عناية السلف ،و َّ
اشتد نكريهم على من أنكرها.
 -4أن اإلقرار مبرتبة العلم َّ
أهداف البحث:

ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 -1مجع اآلثار الواردة عن السلف اآلمرة مبناظرة القدرية مبرتبة العلم ودراستها.
 -2مجع املمارسات العملية ملناظرة السلف للقدرية مبرتبة العلم ودراستها.
 -3إيضاح سبب َج ْعل السلف اإلقر َار مبرتبة العلم حداً فاصالً بني اإلميان والكفر.

( )1عبدالرمحن بن أمحد ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم" .حتقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس،
(ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ).103 :1 ،
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حدود البحث:
حد موضوعي ٌّ
هلذا البحث ٌّ
خمتص باآلثار الواردة
وحد زمين ،فأما املوضوعي فالبحث ٌ
عن السلف يف موضوع مناظرة القدرية بالعلم ،وسواءً وردت تلك اآلثار يف سياق األمر
مبناظرة القدرية بالعلم أو ممارسة تلك املناظرة ولو كانت هذه املناظرة على سبيل االستتابة
لتضمنها البيان واحلوار واجلدال واملناقشة ،وأما الزمين فالبحث مقتصر على اآلثار الواردة عن
السلف الصاحل يف القرون الثالثة املفضلة.
منهج البحث:
سأسلك يف حبثي هذا املنهج الوصفي التحليلي.
إجراءات البحث:
 -1مجعت اآلثار الواردة عن السلف الصاحل يف مناظرة القدرية بالعلم أمراً وممارسة،
وحاولت استيعاب ذلك كله من خالل استقراء الروايات يف مظاهنا.
 -2اقتصرت على اآلثار الواردة عن السلف الصاحل يف القرون الثالثة املفضلة.
 -3علقت على ما حيتاج إىل بيان وتعليق من آثار السلف الصاحل.
 -4رتبت اآلثار حبسب تاريخ وفاة أصحاهبا.
 -5نقلت أحكام حمققي الكتب اليت وردت فيها آثار السلف الصاحل -إن حكموا
عليها -لكوهنم بذلوا جهداً كبرياً يف دراسة أسانيدها واحلكم عليها ،وطريقيت يف
ذلك ذكر احلكم على اإلسناد بعد ذكر من أخرج األثر ،وهذا احلكم قحمقق
الكتاب وليس حكمي ،فإذا قلت« :أخرجه اخلالل يف السنة بسند صحيح» فأشري
إىل حكم د.عطية الزهراين حمقق كتاب السنة للخالل على هذا األثر.
 -6كتبت اآليات القرآنية بالرسم العثماين بني قوسني مزهرين {} ،وعزوهتا بذكر اسم
السورة ورقم اآلية.
 -7خرجت األحاديث النبوية ،فما كان منها يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت
بتخرجيه منهما ،وما كان خارجهما خرجته من مصادره ،مث بيّنت درجته من خالل
نقل كالم أهل العلم عليه.
 -8وثقت النقول بنسبتها إىل قائلها ،وذكر مصادرها.
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 -9شرحت الكلمات الغريبة الواردة يف البحث.
 -10اكتفيت بذكر بيانات املصادر واملراجع يف فهرس املصادر واملراجع.
 -11ذيلت البحث بفهرسني أحدمها للمصادر واملراجع ،واآلخر للموضوعات.
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة ،ومتهيد ،ومثانية مباحث ،وخامتة ،كما يلي:
المقدمة :وتشمل ما يلي:

 مشكلة البحث. أمهية املوضوع وأسباب اختياره. أهداف البحث. حدود البحث. منهج البحث. إجراءات البحث. -خطة البحث.

التمهيد :ويشمل ما يلي:
أوالً :منزلة اإلميان بالقدر عموماً.
ثانياً :منزلة مرتبة العلم.
ثالثاً :بيان مراد السلف مبناظرة القدرية بالعلم ،وتطبيقاته عندهم.
المبحث األول :ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز.
المبحث الثاني :ما ورد عن إياس بن معاوية.
المبحث الثالث :ما ورد عن اإلمام أبي حنيفة.
المبحث الرابع :ما ورد عن اإلمام مالك بن أنس.
المبحث الخامس :ما ورد عن القاضي أبي يوسف.
المبحث السادس :ما ورد عن اإلمام الشافعي.
المبحث السابع :ما ورد عن اإلمام أحمد بن حنبل.
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المبحث الثامن :ما ورد عن سهل بن عبداهلل التستري.
الخاتمة ،وتشمل أهم نتائج البحث.
فهرس المصادر والمراجع.
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الخمهيد:

أوالً :منزلة اإليمان بالقدر عموماً:
ّبني النيب صلى اهلل عليه وسلم مراتب الدين يف احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم يف
صحيحه عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال(( :بينما حنن عند رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يُرى عليه
أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال :يا حممد أخربين عن اإلسالم؟ فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً ،قال:
صدقت ،قال :فعجبنا له يسأله ويصدقه قال :فأخربين عن اإلميان؟ قال :أن تؤمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره ،قال :صدقت ،قال :فأخربين
عن اإلحسان؟ قال :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،قال :فأخربين عن
الساعة؟ قال :ما املسئول عنها بأعلم من السائل ،قال :فأخربين عن أمارهتا؟ قال :أن تلد
األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان ،قال :مث انطلق
فلبثت ملياً ،مث قال يل :يا عمر أتدري من السائل؟ قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :فإنه
()1
دل احلديث على أن املرتبة الثانية من مراتب الدين
جربيل أتاكم يعلمكم دينكم))  ،فقد ّ
هي مرتبة اإلميان ،وأن أحد أركانه :اإلميان بالقدر ،فال يتحقق اإلميان باهلل إال باإلميان بالقدر
خريه وشره ،وهلذا فقد أورد اإلمام مسلم رمحه اهلل قبل احلديث قول حيىي بن يعمر :كان أول
من قال يف القدر بالبصرة معبد اجلهين ،فانطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي حاجني
أو معتمرين -فقلنا :لو لقينا أحداً من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسألناهعما يقول هؤالء يف القدر ،فوفق لنا عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب داخالً املسجد ،فاكتنفته
إيل،
أنا وصاحيب أحدنا عن ميينه ،واآلخر عن مشاله ،فظننت أن صاحيب سيكل الكالم ّ
( )1أخرجه النيسابوري" .صحيح مسلم" ،يف كتاب اإلميان ،باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان
ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهلل سبحانه وتعاىل وبيان الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر وإلال
القول يف حقه ،ح(.)8
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فقلت :أبا عبد الرمحن إنه قد ظهر قِبَـلَنا ناس يقرؤون القرآن ،ويتقفرون العلم( ،)1وذكر من
ف( ،)2قال« :فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين
شأهنم ،وأهنم يزعمون أن ال قدر ،وأن األمر أُنُ ٌ
بريء منهم ،وأهنم برآء مين» ،والذي حيلف به عبد اهلل بن عمر «لو أن ألحدهم مثل أحد
ذهباً ،فأنفقه ما قبل اهلل منه حىت يؤمن بالقدر» مث قال :حدثين أيب عمر بن اخلطاب فأورد
احلديث اآلنف(.)3
وجاء احلديث من رواية أيب هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وفيه(( :قال يا رسول اهلل :ما اإلميان؟ قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله
وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله))(.)4
كما أن القرآن الكرمي جاء مبيناً لقضاء اهلل وقدره ،قال تعاىل{ :ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾ ﲿ} [سورة الفرقان ،]2:وقال سبحانه{ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ} [سورة
األحزاب ،]38:وقال عز وجل{ :ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ} [سورة القمر ،]49:وقال
( )1أي يطلبونه ويتتبعونه يُقال تقفرت أثر الشيء إذا قفوته [انظر :محد بن حممد اخلطايب" ،لريب
احلديث" .حتقيق عبدالكرمي العزباوي( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى1402 ،هـ)394 :2 ،؛ وأمحد
بن حممد اهلروي" ،الغريبني يف القرآن واحلديث" .حتقيق أمحد املزيدي( ،ط ،1مكة املكرمة :مكتبة
نزار الباز1419 ،هـ)1569 :5 ،؛ وعبدالرمحن بن علي ابن اجلوزي" .كشف املشكل من حديث
الصحيحني" .حتقيق علي البواب( ،الرياض :دار الوطن1418 ،هـ) .]130 :1
( )2أي يستأنف استئنافًا من لري أن يسبق به سابق قضاء وقدر ،وإمنا هو مقصور على اختيارك
ف إذا كان وافياً مل يُرع منه شيءٌ [انظر :اخلطايب" ،لريب احلديث":2 ،
ودخولك فيه ،يقال كلٌ أُنُ ٌ
394؛ واهلروي" ،الغريبني يف القرآن واحلديث".]114 :1 ،
( )3النيسابوري" .صحيح مسلم".37-36 :1 ،
( )4أخرجه هبذا اللفظ النيسابوري" .صحيح مسلم" ،يف كتاب اإلميان ،باب بيان اإلميان واإلسالم
واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهلل سبحانه وتعاىل وبيان الدليل على التربي ممن ال يؤمن
بالقدر وإلال القول يف حقه ح(.)10
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تعاىل{ :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ} [سورة طه]40:
وقال سبحانه{ :ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ}

[سورة املرسالت.]23-21:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :والقرآن والسنة تثبت القدر وتقدير األمور قبل أن
خيلقها ،وأن ذلك يف كتاب ،وهذا أصل عظيم يثبت العلم واإلرادة لكل ما سيكون ،ويزيل
ضل بسببها طوائف يف هذا املكان يف مسائل العلم واإلرادة ،فاإلميان بالقدر
إشكاالت كثرية
ّ
من أصول اإلميان كما ذكره النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حديث جربيل»(.)1
والسلف متفقون على وجوب اإلميان بالقدر ،وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن،
ألن اإلميان بالقدر من متام التوحيد(.)2
ثانياً :منزلة مرتبة العلم:
لإلقرار بعلم اهلل تعاىل منزلة عظيمة يف الدين ،فهو مقدمة لإلقرار بكل ما أخربنا اهلل
به من الغيبيات ،فال يقوم الدين إال باإلقرار به ،وإنكار علم اهلل تعاىل يلزم منه إنكار مجيع
ما أخربنا اهلل به من الغيبيات( ،)3وقد ّبني اإلمام الدرامي ما يتضمنه قول منكري علم اهلل عز
وجل من القبائح فقال« :ويزعمون أن علم اهلل مبنزلة النظر واملشاهدة ،ال يعلم بالشيء حىت
يكون ،فإذا كان الشيء علم به علم كينونته ،ال بعلم مل يزل يف نفسه قبل كينونته ،ولكن إذا
حدث الشيء كان هو عند الشيء ،ومعه الشيء بنفسه ،فإن أراد ذلك الشيء ،كان هو
يدل الشيء بزعمهم من مكانه ،فذلك إحاطة علم اهلل باألشياء عندهم ،ال أن يكون علم
( )1أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية" .حتقيق عبدالرمحن بن
قاسم( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية).306 :16 ،
( )2انظر :ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية"113 :3 ،466 :8 ،؛ وحممد بن
أيب بكر ابن القيم" ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل" .حتقيق حممد
النعساين( ،بريوت :دار الفكر1398 ،هـ).65 ،
( )3انظر :عثمان بن سعيد الدارمي" ،الرد على اجلهمية" .حتقيق بدر البدر( ،ط ،2الكويت :دار ابن
األثري1416 ،هـ)132 ،؛ وحممد بن علي القصاب" ،نكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم
واألحكام" .حتقيق علي التوجيري( ،ط ،1الدمام :دار القيم1424 ،هـ) .335 :1
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بشيء منها يف نفسه قبل كينونته ،فتبارك اهلل رب العاملني وتعاىل عما يصفون ،ألن الذي ال
يُقر بالعلم السابق باألشياء قبل أن تكون يلزمه يف مذهبه أن ال يؤمن بيوم احلساب وبقيام
الساعة والبعث والثواب والعقاب؛ ألن العباد إمنا لزمهم اإلميان هبا إلخبار اهلل بأن الساعة
آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،وأنه حماسبهم يوم احلساب مثيبهم ومعاقبهم،
فإذا كان اهلل بزعمهم ال يعلم بالشيء حىت يكون ،كيف علم يف مذهبهم بقيام الساعة
والبعث ومل تقم الساعة بعد ،وال تقوم إال بعد فناء اخللق ،وارتفاع الدنيا؟ فإن أقروا هلل بعلم
قيام الساعة والبعث واحلساب لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دوهنا ،فإن أنكروا علم اهلل
عز وجل مبا دوهنا لزمهم اإلنكار هبا وبقيامها وبالبعث واحلساب؛ ألن علمه بالساعة كعلمه
باخللق وأعماهلم سواء ال يزيد وال ينقص ،فمن مل يؤمن بأحدمها لزمه أال يؤمن باآلخر ،وهي
من أوضح احلجج وأشدها على من رد العلم وأنكره»(.)1
وأما عن منزلة مرتبة العلم يف باب القدر فال خيفى أن للقدر أربع مراتب هي :علم اهلل
تعاىل السابق باألشياء قبل كوهنا ،وكتابته هلا يف الذكر عنده قبل خلق السماوات واألرض،
ومشيئته لكل موجود فال خروج لكائن عن مشيئته ،وخلقه هلا ،وهذه املراتب من مل يؤمن هبا
مل يؤمن بالقضاء والقدر(.)2
وعرب بعض أهل العلم عن هذه املراتب بأن اإلميان بالقدر على درجتني ،وكل درجة
تتضمن شيئني ،فالدرجة األوىل :اإلميان بأن اهلل تعاىل سبق يف علمه ما يعمله العباد من خري
وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإجيادهم ،وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه وأن أعمال العباد
جتري على ما سبق يف علمه وكتابه ،والدرجة الثانية :أن اهلل خلق أفعال العباد كلها من
الكفر واإلميان والطاعة والعصيان وشاءها منهم(.)3
ومرتبة العلم ُّ
تعد الباب لإلميان ببقية املراتب ،واملدخل لفهم باب القدر ،وهلذا فقد
اتفق على اإلميان هبا الرسل من أوهلم إىل خامتهم ،واتفق على ذلك أيضاً مجيع الصحابة ومن
( )1الدارمي" ،الرد على اجلهمية".132-131 ،
( )2انظر :ابن القيم" ،شفاء العليل"29 ،؛ وابن القيم" ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني".161 ،
( )3انظر :ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية"148 :3 ،؛ وابن رجب" ،جامع
العلوم واحلكم".103 :1 ،
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تبعهم من األمة وخالفهم لالة القدرية جموس هذه األمة(.)1
فسر اإلميان بالقدر باإلميان
ومما يُ ّبني مرتبة اإلميان بعلم اهلل تعاىل أن اإلمام الزهري ّ
بعلم اهلل تعاىل ،فقد روى اإلمام األوزاعي عن اإلمام الزهري أنه قال« :القضاء هو القدر،
والقدر هو العلم ،والعلم نافذ يف العباد فيما عملوا من خري أو شر ،مكتوب يف رقاهبم إىل
أن يفارقوا الدنيا»(.)2
وهلذا جعل السلف الصاحل اإلميان بعلم اهلل تعاىل الزماً لإلميان ببقية املراتب ،والكفر
به كفراً ببقية املراتب ،وجعلوا اإلقرار هبذه املرتبة حداً فاصالً بني اإلميان والكفر ،فقد ك ّفروا
منكري علم اهلل تعاىل من لالة القدرية ،وهنوا عن الصالة خلفهم ،وعن قبول روايتهم ،وعن
تزوجيهم ،وكرهوا أكل ذبائحهم ،بل أمروا باستتابتهم فإن تابوا وإال قتلوا.
وحدد أئمة السلف وصفاً دقيقاً ملن يكفر ويُستتاب من القدرية ،فعلقوا ذلك بإنكار
علم اهلل تعاىل ،كما جاء ذلك مسنداً عن عمر بن عبد العزيز( ،)3واإلمام مالك(،)4
والقاضي أيب يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفة( ،)5وأكثر من جاءت عنه الروايات اإلمام
أمحد؛ فقد كانت الروايات عنه أكثر جالءً وتعدداً(.)6
( )1انظر :ابن القيم" ،شفاء العليل".29 ،
( )2أخرجه حرب بن إمساعيل الكرماين" ،مسائل حرب الكرماين (من كتاب النكاح إىل آخر الكتاب)".
حتقيق فايز حابس( ،مكة املكرمة :رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى1422 ،ه).1053 :3 ،
( )3انظر :أمحد بن حممد اخلالل" ،السنة" .حتقيق عطية الزهراين( ،ط ،2الرياض :دار الراية1994 ،م)،
533-532 :3؛ وهبة اهلل بن احلسن الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" .حتقيق
أمحد الغامدي( ،ط ،4الرياض :دار طيبة1416 ،هـ).786-785 :4 ،
( )4انظر :اخلالل" ،السنة"533-532 :3 ،؛ الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"،
.808 ،786-785 :4
( )5انظر :الكرماين" ،مسائل حرب الكرماين"1050-1049 :3 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد
أهل السنة واجلماعة".809 :4 ،
( )6انظر :عبداهلل بن أمحد ابن حنبل" ،السنة" .حتقيق حممد القحطاين( ،ط ،1الدمام :دار ابن القيم،
1406هـ)385 :2 ،؛ واخلالل" ،السنة"532 ،531 ،529 :3 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول
اعتقاد أهل السنة واجلماعة".786-785 :4 ،
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وتعدد هذه اآلثار عن السلف يبني منزلة مرتبة العلم ،وكون اإلقرار هبا من ضروريات
الدين اليت ال ميكن جحدها وإنكارها ،ألن القرآن الكرمي قررها بكل وضوح وجالء ،وال
ميكن أن ينكر مسلم أن اهلل تعاىل بكل ٍ
شيء عليم ،قال اإلمام الدارمي -بعد أن مجع
ُ
ٌ
النصوص الدالة على علم اهلل تعاىل« :-وما أشبه هذا من كتاب اهلل كثري ،ولو مل يكن منها
يف كتاب اهلل إال حرف واحد ال ْكتُ ِف َي به حجة بالغة ،فكيف والكتاب كله ينطق بنصه،
يستغىن فيه بالتنزيل عن التفسري ،وتعرفه العامة واخلاصة ،فلم تزل عليه األمة إىل أن نبغت
هذه النابغة بني أظهر املسلمني ،فأعظموا يف اهلل القول ،وسبوه بأقبح السباب ،وجهلوه ونفوا
عنه صفاته اليت هبا يعرف صفةً صفةً ،حىت نفوا عنه العلم األول السابق....فمن آمن
بكتاب اهلل ،وصدق رسل اهلل اكتفى ببعض ما ذكرنا يف علم اهلل السابق يف اخللق وأعماهلم
قبل أن يعملوها ،ومن حيصي ما يف كتاب اهلل ،ويف آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وأصحابه والتابعني يف إثبات علم اهلل له واإلقرار به ،ويكفي يف معرفة ذلك أقل مما مجعنا،
ولكن مجعناها ليتدبرها أهل العقول واألفهام فيعرفوا ضاللة هؤالء الذين أخرجوا اهلل من العلم
ونفوه عنه ،وجعلوه يف العلم واملعرفة كاخللق سواء ،فقالوا :كما ال يعلم اخللق بالشيء قبل أن
يكون ،فكذلك اهلل بزعمهم ال يعلم قبل أن يكون ،فما فضل عالم الغيوب الذي يعلم السر
وأخفى على املخلوق الذي ال يعلم شيئاً إال ما علمه اهلل!
وهذا املذهب الذي ادعوه يف علم اهلل قد وافقهم على بعضه بعض املعتزلة ،ألنه ال
يبقى مذهب الفريقني مجيعاً إال برد علم اهلل ،فكفى به ضالالً ،وألهنم مىت ما أقروا بعلم
سابق خ ِ
ص ُموا ،كذلك قال عمر بن عبد العزيز»(.)1
ُ
نص أبو احلسن األشعري يف اإلبانة عن أصول الديانة على أن األدلة من الكتاب
وقد ّ
والسنة يدالن على بطالن قول القدرية الذين ينكرون علم اهلل تعاىل باألشياء حىت تكون؛
ألن اهلل تعاىل إذا كتب ذلك وأمر بأن يُكتب فال يُكتب شيءٌ ال يعلمه اهلل عز وجل(.)2
وذكر اإلمام القصاب الكرجي بأنه ال ميكن أن يُشكل على مسل ٍم أو يبعد عنه فهمه
( )1الدارمي" ،الرد على اجلهمية".139-134 ،
( )2انظر :علي بن إمساعيل األشعري" ،اإلبانة عن أصول الديانة" .حتقيق فوقية حممود( ،ط ،1القاهرة:
دار األنصار1397 ،هـ).227 :2 ،
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أنه ال جيوز أن خيلو اخلالق من علم ما يكون قبل كونه ،إذ يلزم من خلوه من العلم -تعاىل
عن ذلك-خلوه من الغيب الذي أحاط به ومل يشارك فيه أحداً ،فكيف إذا تال القرآن فإن
قلبه يكون أشد طمأنينة بعلم اهلل تعاىل(.)1
ونقل ابن تيمية اتفاق سلف األمة وأئمتها على أن اهلل عامل مبا سيكون قبل أن
يكون ،وأهنم نصوا على كفر من أنكر علم اهلل القدمي كغالة القدرية والقائلني بالبداء من
الرافضة ،وأن قول الفالسفة :بأن اهلل تعاىل ال يعلم إال الكليات؛ من أخبث األقوال وأشرها؛
وهلذا مل يقل به أحد من طوائف امللة ،وقوهلم شر من قول املنكرين لعلم اهلل القدمي من
القدرية ولريهم(.)2
وقال ابن رجب« :من أنكر العلم القدمي السابق بأفعال العباد ،وأن اهلل تعاىل قسمهم
قبل خلقهم إىل شقي وسعيد ،وكتب ذلك عنده يف كتاب حفيظ ،فقد كذب بالقرآن،
فيكفر بذلك»(.)3
ولعظم منزلة مرتبة العلم هذه وأمهيتها فقد قرهنا اهلل تعاىل مع قدرته سبحانه ،والقدرة
()4

هي القدر كما فسرها مجع من السلف  ،فقال عز وجل{ :ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

( )1انظر :القصاب" ،نكت القرآن".335 :1 ،
( )2انظر :أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية" ،درء تعارض العقل والنقل" .حتقيق حممد سامل( ،ط ،2الرياض:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،هـ).397-396 :9 ،
( )3ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".103 :1 ،
( )4منهم ابن عباس رضي اهلل عنهما ،فقد أخرج أمحد بن احلسني البيهقي" ،القضاء والقدر" .حتقيق
حممد آل عامر( ،ط ،1الرياض :مكتبة العبيكان1421 ،هـ) 261 ،بسنده عن ابن عباس قال« :ما
إيل من قوم خياصمون من القدرية وما ذاك إال أهنم ال يعلمون -وأحسبه قال-
يف األرض قوم أبغض ّ
 :قدرة اهلل»؛ ومنهم زيد بن أسلم فقد أخرج جعفر بن حممد الفريايب" ،القدر" .حتقيق عبد اهلل
املنصور( ،ط ،1الرياض :أضواء السلف1418 ،هـ)144 ،؛ وعبيد اهلل بن حممد ابن بطة" ،اإلبانة
عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة (كتاب القدر)" .حتقيق عثمان األثيويب( ،ط،2
الرياض :دار الراية1418 ،هـ) ،222 :2 ،بسندمها عن زيد بن أسلم قال« :القدر قدرة اهلل عز
وجل ،فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة اهلل عز وجل»؛ وأخرجه ابن بطة" ،اإلبانة (كتاب
القدر)" ،131 :2 ،وبنفس اللفظ مسنداً عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه من طريق زيد بن
=
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ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ
ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ} [سورة الطالق ،]12:وقال تعاىل{ :ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ} [سورة الفتح ،]21:وقال
سبحانه{ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ} [سورة آل عمران ،]29:وكأن يف
هذا إشارة إىل أن اإلقرار بعلم اهلل تعاىل هو املدخل لإلميان بالقدر ،فمن مل يؤمن بعلم اهلل
تعاىل مل يؤمن بالقدر وبقدرته عز وجل.
ومما يزيد األمر وضوحاً ما بينه ابن القيم فقال« :وهلذا قال اإلمام أمحد :القدر قدرة
اهلل ،واستحسن ابن عقيل هذا الكالم من أمحد لاية االستحسان ،وقال :إنه شفى هبذه
الكلمة وأفصح هبا عن حقيقة القدر ،وهلذا كان املنكرون للقدر فرقتني ،فرقة :كذبت بالعلم
كفرهم السلف واألئمة وتربأ منهم الصحابة ،وفرقة
السابق ونفته ،وهم لالهتم الذين ّ
وصرحت بأن اهلل ال
جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة هلل تعاىلّ ،
()1
يقدر عليها ،فأنكر هؤالء كمال قدرة الرب ،وأنكرت األخرى كمال علمه» .
فتضمن كالم ابن القيم جعل اإلميان بالقدر على شقني األول :اإلقرار بعلم اهلل تعاىل
وجل ،وأن من أنكر العلم فهو من الغالة الذين ضالهلم
السابق ،والثاين :اإلقرار بقدرته ّ
عز ّ
=
فسر القدر بالقدرة :اإلمام أمحد فقد نقل ابن هانئ
ممن
و
عنه،
اهلل
رضي
اخلطاب
بن
عمر
موىل
أسلم
ّ
يف مسائله ()420؛ واخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح544 :3 ،؛ وابن بطة" ،اإلبانة (كتاب
القدر)" ،262 :4 ،عن اإلمام أمحد أنه « ُسئل عن القدر؟ فقال :القدر :قدرة اهلل عز وجل على
العباد» ،قال أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية" ،منهاج السنة النبوية" ،حتقيق حممد سامل( .ط،1
القاهرة :مؤسسة قرطبة)« :254 :3 ،والقدر يتعلق بقدرة اهلل تعاىل وهلذا قال اإلمام أمحد( :القدر
قدرة اهلل تعاىل) يشري إىل أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة اهلل تعاىل ،وأنه يتضمن إثبات قدرة اهلل
تعاىل على كل شيء».
( )1حممد بن أيب بكر ابن القيم" ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني" .حتقيق عمر أبو عمر( ،ط ،2الدمام:
دار ابن القيم1414 ،هـ)163 ،؛ وانظر :ابن القيم" ،شفاء العليل".28 ،
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يف لاية الظهور واجلالء.
قال الشيخ عبدالرمحن بن حسن« :وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول
القدرة والعلم كما يف اآلية( ،)1قال اإلمام أمحد :القدر قدرة الرمحن ،وقال بعض األئمة يف
نفاة القدر :ناظروهم بالعلم ،فإن أقروا به خصموا ،وإن جحدوه كفروا»(.)2
ومن هنا جعل السلف جمال املناظرة مع املنكرين من خالل السؤال عن إقرارهم بعلم
أقر به فيلزمه اإلقرار بشقه اآلخر وهو القدرة ،ومن أنكره فقد وقع يف الغلو
اهلل السابق؛ فمن ّ
والكفر.
ثالثاً :بيان مراد السلف بمناظرة القدرية بالعلم ،وتطبيقاته عندهم:
ورد عن كثري من أئمة السلف قوهلم« :ناظروا القدرية بالعلم ،فإن أقروا به خصموا،
دليل على بطالن ما عليه القدرية
وإن جحدوه فقد كفروا» وال ريب أن هذه العبارة فيها ٌ
بكافة أصنافها؛ فأوهلا يف الرد على القدرية املقرين بعلم اهلل تعاىل ألن إقرارهم بالعلم يلزم منه
وجوب إقرارهم ببقية مراتب القدر وهي كتابة اهلل تعاىل للمقادير ومشيئته وخلقه هلا ،وآخر
العبارة فيها ردٌّ على لالة القدرية املنكرين لعلم اهلل تعاىل ألن إنكارهم يلزم منه وقوعهم يف
ِ
الكفر ،وقد تنوعت عبارات علماء أهل السنة يف تطبيق وإيضاح وجه ِ
وإقامة
إفحام القدرية
احلجة عليهم حال إقرارهم بعلم اهلل تعاىل كما يلي:
األول :منهم من طبقها وخصها بأفعال العباد ،ألن اخلالف الواقع بني أهل السنة
وعامة القدرية كان يف أفعال العباد ،فأهل السنة يقولون إن اهلل تعاىل خالق أفعال العباد وقد
وقعت مبشيئة اهلل عز وجل خبالف القدرية.
أقر بعلم اهلل تعاىل مث أنكر أن اهلل خلق أفعال عباده،
وبيان وجه إقامة احلجة :أن من ّ
ِ
أقر به حجة عليه فيما
وشاءها) ،وأرادها منهم إرادة كونية قدرية؛ ُخص َم باحلجة ،ألن ما ّ
أنكره( ، 3فيقال للقدرية :هل تقرون بأن اهلل تعاىل عاملٌ مبا سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول
( )1يريد آية ( )12من سورة الطالق املذكورة آنفاً.
( )2عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ" ،قرة عيون املوحدين" .حتقيق بشري عيون( ،ط ،1الطائف :مكتبة
املؤيد1411 ،هـ).244 ،
( )3انظر :أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية" ،جامع املسائل (اجملموعة السابعة)" ،حتقيق حممد مشس( ،ط ،1مكة
=
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قر بذلك ،فيقال هلم :أفعال العباد مرادةٌ هلل عز وجل؛ ألهنا إن مل تكن
الغالة منهم :نعم ،نُ ُّ
مرادة فهي :إما أن تقع على وفق علمه ،أو على خالفه؛ فإن كان على خالفه فهو إنكار
لعلمه؛ وإن كان على وفقه فال بد أن تكون مراد ًة له؛ ألنه أراد أن تقع على حسب علمه(.)1
الثاني :ومنهم من طبقها على بقية مراتب القدر ،فال يُعقل مثالً أن يكتب اهلل تعاىل
أو يأمر بكتابة مقادير مل يعلمها!( )2واستدل هلذا التطبيق مبا جاء يف حديث أيب هريرة رضي
اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :حاج موسى آدم ،فقال له :أنت الذي
أخرجت الناس من اجلنة بذنبك وأشقيتهم ،قال :قال آدم :يا موسى ،أنت الذي اصطفاك
اهلل برسالته وبكالمه ،أتلومين على أمر كتبه اهلل علي قبل أن خيلقين -أو قدره علي قبل أن
خيلقين -قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فحج آدم موسى))( ،)3فهذا بيان للتالزم بني
كتابة اهلل تعاىل للمقادير وعلمه سبحانه هبا.
فأما التالزم بني خلق اهلل تعاىل للمخلوقات وعلمه سبحانه هبا؛ فذلك أصل القدر
()4
السابق ،فال بد أن يعلم اهلل تعاىل ما خلقه قبل أن خيلقه كما قال تعاىل{ :ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ} [سورة امللك« ،]14:فإنه سبحانه وتعاىل إذا خلق الشيء خلقه
بعلمه وقدرته ومشيئته ،ولذلك كان اخللق مستلزماً للعلم ودليالً عليه»(.)5

=

املكرمة :دار عامل الفوائد1422 ،هـ)387-386 :1 ،؛ وابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".103 :1 ،
( )1انظر :حممد بن صاحل العثيمني" ،جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد العثيمني" .مجع وترتيب :فهد
السليمان( ،ط األخرية ،الرياض :دار الوطن1413 ،هـ)989 :10 ،؛ حممد بن صاحل العثيمني،
"تفسري الفاحتة والبقرة"( .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي1423 ،هـ).423 :3 ،
( )2انظر :األشعري" ،اإلبانة عن أصول الديانة".227 :2 ،
علي)) حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق مصطفى
( )3أخرجه بلفظ(( :كتبه اهلل ّ
البغا( ،بريوت :دار ابن كثري1407 ،هـ) يف كتاب التفسري ،باب {ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ}،
ح()4461؛ والنيسابوري" .صحيح مسلم" ،يف كتاب القدر ،باب حجاج آدم وموسى عليهما
السالم ،ح(.)2652
( )4انظر :ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".234 :16 ،
( )5ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".281 :8 ،
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وأما التالزم بني مشيئة اهلل تعاىل للمقادير وعلمه سبحانه هبا فال ميكن أن يشاء اهلل
تعاىل شيئاً وهو ال يعلمه «ألن الفاعل املختار يريد ما يفعله ،واإلرادة مستلزمةٌ لتصور املراد،
وذلك هو العلم باملراد املفعول»(.)1
فرق
وال ريب أن التفريق بني مراتب القدر يف اإلميان تفريق بني املتالزمات ،فاحلق أال َ
بني مراتب القدر يف اإلميان ،فمن آمن ببعض املراتب دون بعض فقد وقع يف التناقض ،فإذا
كان اهلل تعاىل َعلِ َم املقدور فما الذي مينع من كونه كتبه؟ وإن كان علمه وكتبه فما الذي
مينع من كونه أراده؟ وإن كان علمه وكتبه وشاءه فما الذي مينع من كونه خلقه؟
والعجيب أن القدرية أنفسهم كانوا يشعرون هبذا التناقض لكنهم يكتمونه وال
يصرحون به ،قال البيهقي« :وقد مسعت كثرياً من علماء املعتزلة زعم أن منهم من أنكر علمه
ّ
هبا كما أنكر خلقه هلا ،وقال يل يف السر :ال يستقيم هذا املذهب إال بأن ينكرمها مجيعاً ،إال
أن مشاخينا ال يبوحون بذلك ،ونعوذ باهلل من مذهب يقيم صاحبه على مثل هذا القول»(.)2
قال ابن تيمية « :وأما التقدير الذي هو مبعىن تقديرها يف نفسه وعلمه هبا وخربه عنها
وكتابته هلا فهذا إمنا يلزم لزوماً بينا على قول من ينكر العلم املتقدم ومجهور القدرية ال
تنكره»(.)3
الثالث :ومنهم من طبقها على وقوع ما علمه اهلل تعاىل إمجاالً ،فيقال للقدري :أجيوز
أن يقع يف الوجود خالف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة ،وإن أجاز لزمه
نسبة اجلهل تعاىل اهلل عن ذلك( ،)4وبعبارة أخرى :يقال ملن أقر بالعلم من القدرية :هل وقع
( )1ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".234 :16 ،
( )2أمحد بن احلسني البيهقي" ،مناقب الشافعي" .حتقيق السيد صقر( ،ط ،1القاهرة :مكتبة دار الرتاث،
1390هـ).354 :2 ،
( )3ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية".490 :8 ،
( )4انظر :علي بن أمحد الواحدي" ،التفسري البسيط" .حتقيق عدد من الباحثني مبرحلة الدكتوراه جبامعة
اإلمام حممد بن سعود( ،ط ،1الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1430 ،هـ):4 ،
533؛ وخليل بن كيكلدي العالئي" ،األربعني املغنية بعيون فنوهنا عن املعني" .حتقيق مشهور
سلمان( ،ط ،1عمان :الدار األثرية1429 ،هـ)611 ،؛ وحممد بن عبد اهلل الزركشي" ،تشنيف
املسامع جبمع اجلوامع" .حتقيق سيد عبد العزيز وعبد اهلل ربيع( ،ط ،1القاهرة :مكتبة قرطبة،
=
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املقدور على وفق علم اهلل أو على خالفه؟ فإن قال :على وفقه ،قيل هلم :إذن قد أراده ،وإن
قال :على خالفه ،فقد أنكر علمه ووقع يف الكفر(.)1
وقد انتقد ابن تيمية فهماً متعلقاً هبذه املقولة املشهورة عن السلف حاصله :إنكار
وقوع
قدرة العبد على االختيار فقال« :وقد زعم طائفة :أنه من جهة أ ّن العلم يوجب امتناع ٍ
الرازي ،وليس كذلك ،فإ ّن
خبالف املعلوم ،وامتناع قدرة العبد على خالف ذلك ،كما يذكره ّ
العلم مبا يفعله املختار ال يناقض كونه [خمتاراً]( ،)2فإنّه يعلم أنه يفعل باختياره ،وأما العلم
بالعاقبة فيناقض أنه أراد خالف ما علم من العاقبة أنه ال يكون ،فالعلم يناقض أن يُراد
باخللق ما علم أنه ال يكون»(.)3
ومجيع هذه التطبيقات ال فرق بينها ،واختالف ألفاظها ومساقاهتا هو من باب
اختالف التنوع ،وكلها تدل على ٍ
معان صحيحة.
وستبني اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرة القدرية بعلم اهلل تعاىل يف املباحث التالية
بعض هذه التطبيقات إمجاالً.
=

1418هـ)656 :4 ،؛ وأمحد بن عبد الرحيم العراقي" ،الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع" .حتقيق
حممد حجازي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،هـ)734 ،؛ وأمحد بن علي العسقالين،
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق حمب الدين اخلطيب( ،بريوت :دار املعرفة)119 :1 ،؛
وحممد بن أمحد السفاريين" ،لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية"( .ط ،2دمشق :مؤسسة
اخلافقني ومكتبتها1402 ،هـ)301 :1 ،؛ وعبدالعزيز بن عبداهلل ابن باز" ،جمموع فتاوى ومقاالت
متنوعة" .مجع وترتيب حممد الشويعر( ،ط ،1الرياض :دار القاسم1420،هـ).32 :3 ،
( )1انظر :النعمان بن ثابت أبو حنيفة" ،الفقه األكرب"( .ط ،1عجمان :مكتبة الفرقان1419 ،هـ)،
106-105؛ وحممد بن حممد املاتريدي" ،تأويالت أهل السنة" .حتقيق جمدي باسلوم( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1426 ،هـ)189 :8 ،؛ وحممد بن حممد املاتريدي" ،كتاب التوحيد".
حتقيق فتح اهلل خليف( ،اإلسكندرية :دار اجلامعات املصرية)304-303 ،؛ وانظر :حممد بن صاحل
العثيمني" ،القول املفيد على كتاب التوحيد"( .ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي).401 :2 ،
( )2يف األصل[ :حمتاطاً] ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم السياق ،وقد أشار إىل احتمال ذلك اقحمقق يف
هامش الكتاب.
( )3ابن تيمية" ،جامع املسائل (اجملموعة السابعة)".387 :1 ،
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على أنه جتدر اإلشارة إىل أن عبارة أئمة السلف« :ناظروا القدرية بالعلم ،فإن أقروا به
خصموا ،وإن جحدوه فقد كفروا» استخدمها بعض األشاعرة ومن تأثر بأقواهلم يف إبطال
رأي املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقليني ،ويف إبطال رأيهم يف وجوب رعاية مصاحل اخللق
على اهلل تعاىل(.)1

( )1انظر :عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي" ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام"( .بريوت :دار الكتب
العلمية)76 :2 ،؛ وأمحد بن إدريس القرايف" ،نفائس األصول يف شرح اقحمصول" .حتقيق عادل
عبداملوجود وعلي معوض( ،ط ،1مكة املكرمة :مكتبة نزار الباز1416 ،هـ):3 ،375 :1 ،
1151-1150؛ وسليمان بن عبد القوي الطويف" ،درء القول القبيح بالتحسني والتقبيح" .حتقيق
أمين شحادة( ،ط ،1بريوت :الدار العربية للموسوعات1426 ،هـ).93-92 ،
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املبحث األول :ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز
تنوعت الرواية عن عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل يف مسألة مناظرة القدرية بعلم اهلل تعاىل،
أقر بعلم اهلل تعاىل مث قال بالقدر؛ وذكر أن من فعل ذلك فقد ُخصم
فمرًة ّبني تناقض من ّ
وأ ِ
ُفحم ولُلِب باحلجة ،ومرًة مارس املناظرة مع أحد رؤوس القدرية وهو ليالن الدمشقي.
فأما الرواية اليت ّبني فيها اإلفحام ملن مل يُقر بالعلم فقد وردت فيما رواه زيد بن رفيع
اجلزري ،عن عمر بن عبد العزيز ،قال« :من أقر بالعلم فقد خصم»(.)1
وأما الرواية اليت مارس فيها عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل املناظرة عملياً مع القدرية فقد
وردت فيما رواه محاد بن سلمة ،عن أيب جعفر اخلطمي قال« :شهدت عمر بن عبدالعزيز وقد
دعا ليالن لشيء بلغه يف القدر ،فقال له :وحيك يا ليالن ،ما هذا الذي بلغين عنك؟ قال:
علي ما مل أقل ،قال :ما تقول يف العلم؟ قال :قد نفذ العلم،
علي يا أمري املؤمنني ،ويقال َّ
ب َّ
يُك َذ ُ
قال :فأنت خمصوم ،اذهب اآلن فقل ما شئت ،وحيك يا ليالن ،إنك إن أقررت بالعلم
قر به فتُخصم خري لك من أن جتحده فتكفر ،مث قال:
ُخصمت وإن جحدته كفرت ،وإنك إن تُ ّ
تقرأ ياسني؟ قال :نعم ،فقال :اقرأ {ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [سورة يس ]2-1:فقرأ:
{ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ} [سورة يس ]2-1:إىل قوله{ :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ} [سورة يس ]7:قال :قف ،كيف ترى؟ قال :كأين مل أقرأ هذه اآلية يا أمري
املؤمنني ،قال :زد ،فقرأ{ :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ} [سورة
يس ]9-8:قال :قال عمر رمحه اهلل :قل{ :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ} [سورة يس ]10-9:قال :كيف ترى؟ قال :كأين مل أقرأ
هذه اآليات قط ،وإين ألعاهد اهلل أن ال أتكلم يف شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً ،قال :اذهب،
وىل ،قال :اللهم إن كان كاذباً فيما قال فأذقه حر السالح»(.)2
فلما ّ
( )1أخرجه الدارمي" ،الرد على اجلهمية"139 ،؛ وإسناده حسن كما قال عبدالعزيز بن عبداهلل املبدل،
"أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان"( .ط ،1الرياض :دار التوحيد1424 ،هـ).213 :1 ،
( )2أخرجه ابن حنبل" ،السنة" ،429 :2 ،ويف سنده مؤمل بن إمساعيل وهو صدوق سيء احلفظ؛ ومن
طريقه :الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"789 :4 ،؛ كما أخرجه علي بن
=
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ويف رواية أخرى من طريق محاد بن سلمة ،عن أيب جعفر اخلطمي قال :قيل لعمر بن عبد
العزيز ،رمحه اهلل :إن ليالن يقول يف القدر كذا وكذا ،فمر به فقال« :أخربين عن العلم؟» فقال:
«سبحان اهلل فقد علم اهلل كل نفس ما هي عاملة وإىل ما هي صائرة» فقال عمر بن عبد العزيز:
«والذي نفسي بيده لو قلت لري هذا لضربت عنقك ،اذهب اآلن فاجهد جهدك»(.)1
فقد تضمنت قصة عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل مع ليالن تطبيقاً عملياً ملناظرة القدرية بعلم
اهلل تعاىل ،حيث ّبني عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل لغيالن أنه بني أمرين أحدمها خري من اآلخر:
لم ضرورة مما جاء
األول :أن يُنكر وجيحد علم اهلل تعاىل فيقع يف الكفر إلنكاره ما عُ َ
به القرآن من إثبات علم اهلل تعاىل ،وهذا موجب للقتل كما جاء يف الرواية األخرى« :والذي
نفسي بيده لو قلت لري هذا لضربت عنقك».
قر بعلم اهلل تعاىل فيُغلب باحلجة ،وهو خري له من األمر األول وهلذا قال
الثاني :أن يُ ّ
قر به فتُخصم خري لك من أن جتحده فتكفر» ،ووجه للبته
عمر لغيالن« :وإنك إن تُ ّ
باحلجة أن اإلقرار بعلم اهلل تعاىل يلزم منه اإلقرار بتفاصيل القدر األخرى ،وهلذا قال عمر
لغيالن« :اذهب اآلن فقل ما شئت» ،ويف الرواية األخرى« :اذهب اآلن فاجهد جهدك»،
أقر بعلم اهلل تعاىل فيلزمه
مث طلب منه يف متام الرواية تالوة أوائل سورة ياسني ليبني له أن من ّ
اإلميان بتقدير اهلل تعاىل السابق ،املتضمن ملا ق ّدره سبحانه وكتبه عنده ،كما يلزمه اإلميان
بأن أفعال العباد حادثة مبشيئة اهلل تعاىل وقدرته وكتابته وخلقه ،كما يلزمه اإلميان بأن اهلل
تعاىل يفعل ما يشاء بقدرته( ،)2وإيقاف عمر بن عبدالعزيز له على بعض اآليات يدل على
هذه األمور جمتمعة.
=

احلسن ابن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق" .حتقيق عمر العمري( ،بريوت :دار الفكر1995 ،م)،
 ،208 :48من طريق أيب سلمه موسى بن سلمه املنقرى عن محاد بن سلمه به؛ ونقل عبد اهلل بن
أسعد اليافعي" ،مرهم العلل املعضلة يف الرد على أئمة املعتزلة" .حتقيق حممود نصار( ،ط ،1بريوت:
دار اجليل1412 ،هـ) ،134 ،أن األئمة صححوا إسناده.
( )1أخرجه ابن حنبل" ،السنة" ،386 :2 ،وفيه انقطاع بني عبداهلل بن أمحد وحوثرة.
( )2انظر ما تضمنته اآليات من مسائل عقدية يف :ابن تيمية" ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن
تيمية"592 :16 ،493 :8 ،474 :8 ،؛ وابن تيمية" ،منهاج السنة النبوية".257 :3 ،
- 181 -

اآلثار الواردة عن السلف في مناظرة القدرية بالعلم -جمعاً ودراسةً ،د .إبراهيم بن عبداهلل المعثم

املبحث الثاني :ما ورد عن إياس بن معاوية
ظ له معهم
وح ِف َ
كان إياس بن معاوية رمحه اهلل من أشد الناس على القدريةُ ،
مناظرات ،فقد روى حبيب بن الشهيد قال :مسعت إياس بن معاوية يقول« :ما كلمت أحداً
من أهل األهواء بعقلي كله إال القدرية فإين قلت هلم :ما الظلم فيكم؟ فقالوا :أن يأخذ
اإلنسان ما ليس له ،فقلت هلم :فإن اهلل على كل شيء قدير»( ،)1وكان له مناظرة مشهورة
مع رأس القدرية ليالن الدمشقي حبضرة عمر بن عبدالعزيز(.)2
وأما ما ُروي عنه مما يتعلق مبناظرة القدرية بالعلم فقد سأله الفضل الرقاشي فقال:
يا أبا وائلة ،ما تقول يف هذا الكالم الذي أكثر الناس فيه؟ -يعين القدر -فقال« :إن أقررت
ِ
ت ،وإن أنكرت كفرت»(.)3
بالعلم ُخص ْم َ
وهذه الرواية تأيت يف مساق اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرة القدرية بعلم اهلل
تعاىل ،فقد سأله الفضل الرقاشي عن خوض الناس وإكثارهم للكالم يف القدر ،فأجابه مبا
عليه أئمة السلف من تعليق األمر باإلقرار بعلم اهلل تعاىل ،فمن أقر به خ ِ
ص َم ومن أنكره
ُ
كفر.

( )1أخرجه ابن حنبل" ،السنة" ،428 :2 ،بسند صحيح؛ والفريايب" ،القدر" ،201 ،بسند صحيح؛
وحممد بن احلسني اآلجري" ،الشريعة" .حتقيق عبداهلل الدميجي( ،ط ،2الرياض :دار الوطن،
1420هـ) ،892 :2 ،بسند صحيح؛ واخلالل" ،السنة" ،559 :3 ،بسند صحيح؛ كما أخرجه
ابن بطة" ،اإلبانة (كتاب القدر)"274 :2 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة"765 :4 ،؛ وأمحد بن عبداهلل األصبهاين" ،حلية األولياء وطبقات األصفياء"( .ط،4
بريوت :دار الكتاب العريب1405 ،هـ)124 :3 ،؛ والبيهقي" ،القضاء والقدر".255 ،
( )2أخرجها ابن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق"17-15 :10 ،؛ ويوسف بن الزكي املزي" ،هتذيب
الكمال" .حتقيق بشار معروف( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1400 ،هـ).417-416 :3 ،
( )3مل أقف عليه مسنداً ،لكن ذكره يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب" ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء
األمصار" .حتقيق عبداملعطي قلعجي( ،ط ،1دمشق :دار قتيبة1414 ،هـ)94 :26 ،؛ وحممد بن
عبد اهلل ابن العريب" ،املسالك يف شرح موطأ مالك" .حتقيق حممد السليماين وعائشة السليماين،
(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1428 ،هـ).228 :7 ،
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املبحث الثالث :ما ورد عن اإلمام أبي حنيفة
ّبني اإلمام أبو حنيفة أليب مطيع البلخي طريقة مناظرة من يُنكر تقدير اهلل للمعاصي
والكفر مث يستشكل حماسبة اهلل تعاىل له على معصيته وكفره ،فقال« :فإن قال :إن الرجل إن
شاء فعل وإن شاء مل يفعل ،وإن شاء أكل وإن شاء مل يأكل ،وإن شاء شرب وإن شاء مل
يشرب ،قال :فقل له :هل َح َك َم اهلل على بين إسرائيل أن يعربوا البحر َّ
وقدر على فرعون
الغرق؟ فإن قال :نعم ،قل له :فهل يقع من فرعون أال يسري يف طلب موسى؟ وأال يغرق هو
وأصحابه؟ فإن قال :نعم ،فقد َك َفَر ،وإن قال :ال ،نقض قوله السابق»(.)1
اإلمام أبو حنيفة هنا يشري إىل مناظرة القدرية مبا علم اهلل وقوعه ،فمن قال إن
و ُ
املقدور قد يقع خبالف ما علمه اهلل وق ّدره فقد َك َفَر ،ومن قال إن املقدور يقع وفق علم اهلل
لزمه اإلقرار مبشيئة اهلل تعاىل جلميع املقادير ،وكتابته ،وخلقه هلا.
ويوضح كالم اإلمام هنا ويُبينه كالمه اآلخر الذي رواه اخلطيب البغدادي بسنده عن
أيب يوسف ،قال :مسعت أبا حنيفة ،يقول« :إذا كلمت القدري ،فإمنا هو حرفان ،إما أن
يسكت ،وإما أن يكفر ،يقال له :هل َعلِ َم اهلل يف سابق علمه أن تكون هذه األشياء كما
هي؟ فإن قال :ال ،فقد كفر ،وإن قال :نعم ،يقال له :أفأراد أن تكون كما َعلِ َم ،أو أراد أن
تكون خبالف ما َعلِ َم؟ فإن قال :أراد أن تكون كما َعلِ َم ،فقد أقر أنه أراد من املؤمن اإلميان
ومن الكافر الكفر ،وإن قال :أراد أن تكون خبالف ما َعلِ َم ،فقد جعل ربه متمنياً متحسراً،
ألن من أراد أن يكون ما َعلِ َم أنه ال يكون ،أو ال يكون ما علم أنه يكون ،فإنه متم ٍن
متحس ٍر ،ومن جعل ربه متمنياً متحسراً فهو كافر»(.)2
ونقل أبو منصور املاتريدي عن أيب حنيفة فقال« :قال أبو حنيفة رمحه اهلل :بيننا وبني
القدرية الكالم يف حرفني ،أن نسأهلم :هل علم اهلل ما يكون أبداً على ما يكون؟ فإن قالوا:
( )1أبو حنيفة" ،الفقه األكرب".106-105 ،
( )2أخرجه أمحد بن علي البغدادي" ،تاريخ بغداد" .حتقيق بشار معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1422 ،هـ)516 :15 ،؛ وابن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق" 299 :45؛ وعبدالرمحن
بن علي ابن اجلوزي" ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم" .حتقيق حممد ومصطفى عطا( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1412 ،ه ـ).130 :8 ،
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جهلوا رهبم ،وإن قالوا :نعم ،قيل :شاء أن ينفذ علمه كما َعلِ َم أو ال؟ فإن
ال ،كفروا؛ ألهنم ّ
قالوا :ال ،قالوا بأن اهلل شاء أن يكون جاهالً ،ومن شاء ذلك فليس حبكيم ،وإن قالوا :نعم،
أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء كما َعلِ َم أن يكون ،فهذا الذي تقرر عندي من اقحمكي
عن أيب حنيفة رمحه اهلل ال أين ذكرته بلفظه ،وال قوة إال باهلل»(.)1
وهذه النقول عن اإلمام أيب حنيفة فيها مناظرةٌ للقدرية بعلم اهلل تعاىل ،وسؤاهلم عن
املقادير؛ هل تقع وفق علم اهلل أو على خالف علمه؟ فإن قالوا :على خالفه ،فقد أنكروا
علم اهلل ونسبوه للجهل ووقعوا يف الكفر ،وإن قالوا :إن املقادير تقع وفق علم اهلل ،قيل هلم:
إذن قد أرادها وشاءها.
وما نُقل عن اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل موافق ملا عليه السلف يف مناظرة القدرية بعلم
اهلل تعاىل ،فمن أنكره كفر ،ومن أقر به لزمه اإلقرار بالكتابة واملشيئة واخللق.

( )1املاتريدي" ،كتاب التوحيد"304-303 ،؛ وانظر :املاتريدي" ،تأويالت أهل السنة".189 :8 ،
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املبحث الرابع :ما ورد عن اإلمام مالك بن أنس
مل خيرج اإلمام مالك عن مسلك السلف الصاحل يف التعامل مع القدرية ،فقد أخرجت
كتب الرواية من رواية اإلمام مالك بن أنس ،قال :حدثين عمي أبو سهل ،قال :قال يل
عمر بن عبد العزيز « :ما تقول يف القدرية؟ قال :قلت :أرى أن نستتيبهم فإن تابوا وإال
عرضتهم على السيف ،قال عمر :ذلك رأيي ،قال أبو مسهر :قلت ملالك :يا أبا عبد اهلل
وهو رأيك؟ قال :نعم»(.)1
وقال سعيد بن عبد اجلبار :مسعت مالك بن أنس ،يقول« :ورأيي فيهم أن يستتابوا،
فإن تابوا وإال قتلوا» يعين القدرية(.)2
ففي الروايات السابقة بيان َّ
اإلمام مالكاً وافق بقية السلف يف استتابة القدرية،
أن
َ
لكن رو ٍ
ايات أخرى جاءت تبني رأي اإلمام مالك يف صفة من يُستتاب من القدرية وهو من
ينكر العلم منهم ،فقد أخرج الاللكائي بسنده عن عبدالرزاق الصنعاين أن اإلمام مالك ُسئل
عن القدرية الذين يستتابون؟ فقال« :الذين يقولون :إن اهلل ال يعلم الشيء قبل كونه»(،)3
وسئل اإلمام مالك عن القدري الذي يُستتاب؟ ،فقال« :الذي يقول :إن اهلل عز وجل مل
يعلم ما العباد عاملون حىت يعملوا»(.)4
فنقل أن اإلمام مالكاً
وقد ّبني اجلصاص رأي اإلمام مالك يف كيفية استتابة القدرية َ
ُسئل عن كيفية استتابة القدرية؟ فقال :يُقال هلم اتركوا ما أنتم عليه ،فإن تركوا وإال قُتلوا ،إال
( )1أخرجه مالك بن أنس األصبحي" ،موطأ اإلمام مالك برواية أيب مصعب الزهري" .حتقيق بشار
معروف وحممود خليل( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1412 ،ه ـ)71 :2 ،؛ والفريايب" ،القدر"،
بسند صحيح179 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".785 ،784 :4 ،
( )2أخرجه أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم" ،السنة (ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة)" .حتقيق حممد
األلباين( ،ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي1400 ،هـ)88-87 :1 ،؛ وقال األلباين يف ظالل اجلنة
(« :)88إسناده صحيح ،ولكنه مقطوع من قول مالك».
( )3الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".776 :4 ،
( )4أخرجه الكرماين" ،مسائل حرب الكرماين"1049 :3 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة".808 :4 ،
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أقر من القدرية بالعلم فال يُقتل(.)1
من َّ
وأما ما ورد من روايات عن اإلمام مالك يف مناظرة القدرية بعلم اهلل تعاىل وحماجتهم
فح ْو َل حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
به؛ َ
((ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل جتدون
فيها من جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعوهنا ،قالوا :يا رسول اهلل أفرأيت من ميوت وهو صغري؟
قال :اهلل أعلم مبا كانوا عاملني))( )2أخرج اإلمام أبو داود بسنده عن ابن وهب قال:
احتج عليهم
«مسعت مالكاً قيل له :إن أهل األهواء حيتجون علينا هبذا احلديث ،قال مالكَّ :
بآخره(( :قالوا :أرأيت من ميوت وهو صغري؟ ،قال :اهلل أعلم مبا كانوا عاملني))»(.)3
قال ابن حجر مبيناً وجه استدالل اإلمام مالك هبذا احلديث« :ووجه ذلك أن أهل
الكافر
ضل
ضل أحداً وإمنا يُ ُّ
القدر استدلوا على أن اهلل فطر العباد على اإلسالم ،وأنه ال يُ ُّ
َ
دال على أنه يعلم مبا يصريون
أبواه ،فأشار مالك إىل الرد عليهم بقوله(( :اهلل أعلم)) فهو ٌ
إليه بعد إجيادهم على الفطرة ،فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره لالهتم ،ومن مث قال
الشافعي :أهل القدر إن أثبتوا العلم ُخصموا»(.)4
وكان اإلمام مالك ال يرى الصالة خلف القدرية( ،)5وأمر من صلى خلف القدري
( )1انظر :أمحد بن علي اجلصاص" ،أحكام القرآن" .حتقيق حممد قمحاوي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب1405 ،هـ).274 :3 ،
( )2أصل احلديث أخرجه البخاري" ،صحيح البخاري" ،يف كتاب الرقاق ،باب اهلل أعلم مبا كانوا عاملني،
ح()6226؛ والنيسابوري" .صحيح مسلم" ،يف كتاب القدر ،باب معىن كل مولود يولد على الفطرة
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني ،ح(.)2658
( )3أخرجه سليمان بن األشعث السجستاين" ،سنن أيب داود" .حتقيق حممد عبداحلميد( ،بريوت :دار
الفكر) ،كتاب السنة ،باب يف ذراري املشركني 229 :4؛ قال حممد ناصر الدين األلباين" ،صحيح
سنن أيب داود"( .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف1419 ،هـ)« :154 :3 ،صحيح اإلسناد
مقطوع» ،قال األرناؤوط يف حتقيق سنن أيب داود« :99 :7 ،رجاله ثقات».
( )4العسقالين" ،فتح الباري".247 :3 ،
( )5أخرجه الفريايب" ،القدر" ،بسند صحيح155 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة".808 :4 ،
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بإعادة الصالة ،فقد سأله ابن القاسم عن الصالة خلف ِ
اإلمام القدري ومن جرى جمراهم
من أهل األهواء؟ فقال« :إن استيقنت فال تصل خلفهم ،قلت :وال اجلمعة؟ قال :وال
اجلمعة ،وأرى إن كنت ختافه على نفسك أن تصلي معهم ،وتعيدها ظهراً» ،وعلل أبو عبيد
اجلبريي إجياب اإلمام مالك اإلعادة على من صلى خلف اإلمام القدري بأن القدري عند
اإلمام مالك هو الذي يرى أن اهلل سبحانه ال يعلم الشيء حىت يكون« ،ومعتقد هذا حالل
الدم إال أن يتوب ،فهو يف معىن الكافر الذي ال جتوز الصالة خلفه اتفاقاً ،ومن صلى خلفه
أعاد الصالة أبداً ،ألن األمة اجتمعت على أن اهلل عز وجل عامل باألشياء قبل كوهنا،
وإمجاعهم حق ال ريب فيه ،ومن فارق احلق املقطوع على حجــيته فهو كافر ،وعلى ذلك
داللة واضحة ليس هذا موضع اجتالهبا»(.)1

( )1القاسم بن خلف الطرطوشي" ،التوسط بني مالك وابن القاسم" .حتقيق مصطفى باحو( ،ط،1
طنطا :دار الضياء1426 ،هـ).30 ،
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املبحث اخلامس :ما ورد عن القاضي أبي يوسف
اإلمام أبو يوسف بقية أهل السنة يف املوقف من القدرية ،فقد سأله مكنف
تابع
ُ
احلكم يف القدرية؟ فقال« :احلكم أنه من جحد العلم أستتيبه فإن تاب وإال
النديب :ما
ُ
قتلته»( ،)1فجعل اإلمام أبو يوسف ضابطاً ُحيكم من خالله بكفر القدري من عدمه ،وهو
إنكار علم اهلل تعاىل ،فمن أنكر علم اهلل تعاىل فقد كفر وجيب استتابته ،ومن مل ينكر علم
اهلل تعاىل فال يكفر ،وهو يُشري إىل ما عليه السلف من مناظرة القدرية بعلم اهلل تعاىل ،فمن
أنكره كفر ،ومن أقر به خ ِ
ص َم.
ّ ُ
أقر بعلم
بل نُقل عن أيب يوسف تعليق قبول رواية القدري بإقراره بعلم اهلل تعاىل ،فمن ّ
اهلل تعاىل قبلت روايته ،ومن أنكره ُرّدت روايته ،فقد أخرج اخلطيب البغدادي بسنده عن
علي بن اجلعد قال :مسعت أبا يوسف يقول« :أجيز شهادة أصحاب األهواء أهل الصدق
منهم ،إال اخلطابية والقدرية الذين يقولون :إن اهلل ال يعلم الشيء حىت يكون»(.)2
وكالم اإلمام أبو يوسف جاء موافقاً ملا عليه أئمة السلف من استتابة منكري علم اهلل
تعاىل من القدرية لكفرهم وعدم قبول روايتهم.

( )1أخرجه الكرماين" ،مسائل حرب الكرماين"1050-1049 :3 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد
أهل السنة واجلماعة".809 :4 ،
( )2أمحد بن علي البغدادي" ،الكفاية يف علم الرواية"( .حيدر آباد :مجعية دائرة املعارف العثمانية،
1357هـ).126 ،
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املبحث السادس :ما ورد عن اإلمام الشافعي
جاء عن اإلمام الشافعي ما حيدد به وصفاً دقيقاً للقدري ،فقد روى أبو بكر اجلالد
عن املزين أنه سأل الشافعي عن القدرية فقال« :هم الذين يقولون إن اهلل يعلم الذي
يكون»( )1ويف رواية« :هم الذين زعموا أن اهلل ال يعلم املعاصي حىت تكون ،قال املزين :هذا
عندي كفر»( ،)2ويف رواية أخرى أن الشافعي سأله« :تدري من القدري؟» فأجاب :الذي
يقول إن اهلل مل خيلق الشيء حىت ُعمل به»( ،)3ويف رواية« :الذي يقول إن اهلل مل خيلق الشر
حىت عمل به»( ،)4قال الاللكائي« :قال املزين والشافعي بكفره»(.)5
فهذه اآلثار تبني أن اإلمام الشافعي يرى أن القدري هو من أنكر علم اهلل تعاىل أو
قال بأنه ال يعلم باألشياء إال بعد وقوعها ،كما وضح من خالهلا أن اإلمام الشافعي وتلميذه
املزين ذهبا إىل كفر أصحاب هذه املقالة.
والشافعي رمحه اهلل ِم ْن أشه ِر َم ْن نُِقل عنه خماصمة القدرية بالعلم ،فقد نقل عنه
الواحدي أنه قال« :إذا سلمت لنا القدرية العلم خصموا»( ،)6ونقله ابن أيب العز بلفظ:
( )1احلسني بن احلسن احلليمي" ،املنهاج يف شعب اإلميان" .حتقيق حلمي فودة( ،ط ،1بريوت :دار
الفكر1399 ،هـ).328 :1 ،
( )2أخرجه الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة"779 :4 ،؛ وقال البيهقي" ،مناقب
الشافعي"« :413 :1 ،قرأت يف كتاب زكريا بن حيىي الساجي أن جعفر بن أمحد ح ّدثه ،قال:
مسعت املزين يقول :فذكره».
( )3أخرجه الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".776 :4 ،
( )4أخرجه األصبهاين" ،حلية األولياء"113 :9 ،؛ وقال البيهقي" ،مناقب الشافعي":414 :1 ،
«وقرأت يف كتاب أيب احلسن العاصمي مساعه من أيب بكر :حممد بن حيىي ابن آدم خادم املزين ،قال:
مسعت املزين يقول :قال يل الشافعي :تدري من القدري؟...فذكره».
( )5الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".782 ،776 :4 ،
( )6الواحدي" ،التفسري البسيط"533 :4 ،؛ وانظر :السلمي" ،قواعد األحكام"76 :2 ،؛ والعالئي،
"األربعني املغنية"611 ،؛ وعبدالوهاب بن علي السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق حممود
الطناحي وعبدالفتاح احللو( ،ط ،2القاهرة :دار هجر1413 ،هـ)357 :3 ،؛ والزركشي" ،تشنيف
املسامع"656 :4 ،؛ والعراقي" ،الغيث اهلامع".734 ،
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«ناظروا القدرية بالعلم ،فإن أقروا به خصموا ،وإن أنكروا كفروا»( ،)1ويف لفظ ذكره املعلمي:
«إذا سلّم القدرية بالعلم ُح ُّجوا»(.)2
وقد أصبحت هذه الكلمة من اإلمام الشافعي رمحه اهلل نرباساً وقاعدة للرد على
القدرية ،حىت مساها القرايف (قاعدة العلم)( ،)3ووصفها ابن حجر بأهنا من حمكم كالم اإلمام
الشافعي(.)4
ومل خيرج فيها اإلمام الشافعي عما روي عن السلف واألئمة يف هذه املسألة.

( )1ابن أيب العز احلنفي" ،شرح العقيدة الطحاوية"( .ط ،4بريوت :املكتب اإلسالمي1391 ،هـ)،
.271
( )2عبد الرمحن بن حيىي املعلمي" ،رسالة يف حقيقة التأويل" .حتقيق جرير اجلزائري( ،ط ،1الرياض :دار
أطلس اخلضراء1426 ،هـ).51-50 ،
( )3القرايف" ،نفائس األصول".1151 :3 ،
( )4انظر :أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،توايل التأنيس مبعايل ابن إدريس" .حتقيق عبداهلل
الكندري( ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم1429 ،هـ).149 ،
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املبحث السابع :ما ورد عن اإلمام أمحد بن حنبل
تعددت وتنوعت املرويات عن اإلمام أمحد رمحه اهلل يف هذه املسألة ،فقد روى حرب
الكرماين عقيدة اإلمام أمحد وجاء فيها« :وهو احلق والعدل احلق الذي يفعل ما يريد ،ومن
أقر بالعلم لزمه اإلقرار بالقدر واملشيئة على الصغر والقماءة( ،)1واهلل الضار النافع ،املضل
اهلادي ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني»( ،)2ويف عقيدة اإلمام أمحد اليت رواها عنه االصطخري
قال« :وهو العدل احلق الذي يفعل ما يريد ،ومن أقر بالعلم لزمه اإلقرار بالقدر واملشيئة على
()3
أقر بعلم اهلل تعاىل لزمه اإلقرار مبا يستلزمه
من
أن
هنا
بني
أمحد
فاإلمام
،
الغضب والرضا»
ّ
ّ
من اإلقرار مبشيئة اهلل تعاىل وببقية مراتب القدر ،سواء أكان هذا اإلقرار عن رضى منه أو
البني بني علم اهلل تعاىل ومشيئته بل بني العلم وبقية مراتب القدر.
عن ّ
ذل وصغار ،للتالزم ّ
وأما عن الضابط الذي ُمييَّـ ُز به من يكفر من القدرية فقد قال اإلمام أمحد« :القدري
()4
علي بن اجلهم اإلمام
الذي يقول إن اهلل مل يعلم الشيء حىت يكون؛ هذا كافر»  ،وسأل ُ
أمحد عمن قال بالقدر هل يكون كافراً؟ فقال« :إذا جحد العلم؛ إذا قال :إن اهلل عز وجل
مل يكن عاملاً حىت خلق علماً فعلم فجحد علم اهلل عز وجل فهو كافر»( ،)5قال عبداهلل بن
أمحد« :مسعت أيب يقول :إذا قال الرجل :العلم خملوق فهو كافر؛ ألنه يزعم أنه مل يكن له

( )1هي الذل والصغار [انظر :حممد بن أمحد األزهري" ،هتذيب اللغة" .حتقيق حممد مرعب( ،ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2001 ،م)270 :9 ،؛ وعلي بن إمساعيل ابن سيده" ،اقحمكم
واقحميط األعظم" .حتقيق عبداحلميد هنداوي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية2000 ،م):6 ،
380؛ وحممد بن مكرم ابن منظور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ):1 ،
.]134
( )2الكرماين" ،مسائل حرب الكرماين".970 :3 ،
( )3أخرجها ابن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق"311 :21 ،؛ وانظر :حممد بن أيب يعلى الفراء" ،طبقات
احلنابلة" .حتقيق حممد الفقي( ،بريوت :دار املعرفة).26 :1 ،
( )4أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.529 :3 ،
( )5أخرجه ابن حنبل" ،السنة" ،بسند صحيح385 :2 ،؛ واخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح529 :3 ،؛
والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".450 :3 ،
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علم حىت خلقه»( ،)1ونقل حرب الكرماين أن اإلمام أمحد حدد وصفاً للقدرية الذين
يستتابون لوقوعهم يف الكفر فقال« :هؤالء الذين أخرجوا اهلل من علمه»(.)2
كما سأل أبو بكر املروذي اإلمام أمحد فقال :قلت أليب عبداهلل :الرجل يكون له
قرابة قدري؟ فقال« :القدر ال خيرجه من اإلسالم ،قلت :أولئك مل يكونوا يدعون إىل القدر،
فأما من كان عاملاً وجحد العلم؟ قال :إذا جحد كفر»( ،)3وقال أيضاً« :سألت أبا عبد اهلل
أقر بالعلم»( ،)4وسأله كذلك أبو بكر املروذي عن عمرو بن
عن القدري ،فلم يُك ّفره إذا َّ
عبيد فقال« :كان ال يُقر بالعلم ،وهذا الكفر باهلل عز وجل»(.)5
فوضع اإلمام أمحد رمحه اهلل ضابطاً للحكم على القدرية من خالل إقرارهم أو
إنكارهم لعلم اهلل تعاىل ،فمن أقر به مل يكفر ،ومن أنكر علمه تعاىل كفر وحكمه أن
يُستتاب فإن تاب وإال قُتل ،وتعددت الروايات الواردة عن اإلمام أمحد يف استتابة القدرية
املنكرين لعلم اهلل تعاىل كما يلي:
قال أبو بكر املروذي« :مسعت أبا عبد اهلل يقول :إذا جحد العلم قال :إن اهلل عز
وجل ال يعلم الشيء حىت يكون ،استتيب ،فإن تاب وإال قتل»( ،)6وسأل أبو العباس أمحد
ِ
اإلمام أمحد عمن جحد العلم ،قال:
اإلمام أيب عبيد-
صاحب
بن سعيد اللحياين -
َ
ُ
ضربت عنقه»( ،)7ونقل أبو بكر املروذي« :مسعت أبا عبد اهلل،
«يستتاب ،فإن تاب ،وإال ُ
يقول :إذا جحد العلم؟ قال :إن اهلل عز وجل ال يعلم الشيء حىت يكون ،اِ ْستُتِيب ،فإن
اإلمام أمحد عن القدري يستتاب؟ وقال :إن مالكاً،
تاب وإال قُتل ،وسأل ُ
حممد بن احلكم َ
( )1أخرجه ابن حنبل" ،السنة"102 :1 ،؛ واخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح529 :3 ،؛ وعبيد اهلل بن
حممد ابن بطة" .اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة (كتاب الرد على اجلهمية)".
حتقيق يوسف الوابل( ،ط ،2الرياض :دار الراية1418 ،هـ).138 :2 ،
( )2أخرجه الكرماين" ،مسائل حرب الكرماين".1049 :3 ،
( )3أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.531 :3 ،
( )4أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.532 :3 ،
( )5أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.529 :3 ،
( )6أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.532 :3 ،
( )7أخرجه اخلالل" ،السنة" ،ويف إسناده من مل يُعرف.532 :3 ،
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وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه ،فإن تاب وإال ضربت عنقه ،قال« :أرى أن أستتيبه
إذا جحد علم اهلل ،قلت :وكيف جيحد علم اهلل؟ قال :إذا مل يكن هذا يف علم اهلل أستتيبه
فإن تاب وإال ضربت عنقه ،قال :إن منهم من يقول كان يف علم ،ولكن مل يأمرك
باملعصية»(.)1
فالرواية األخرية تدل على أن اإلمام أمحد -رمحه اهلل -مل خيرج عن مذهب السلف
الذين اتفقوا على احلكم على منكري علم اهلل تعاىل من القدرية ،حيث حكموا عليهم
بالكفر فيستتابون ،فإن تابوا وإال قتلوا.
بل ّبني اإلمام أمحد أن منكري علم اهلل تعاىل من القدرية وقعوا يف الشرك باهلل تعاىل،
اإلمام أمحد عمن قال :إن ملن األشياء أشياءَ مل خيلقها اهلل ،يكون
فقد سأل أبو بكر املروذي َ
مشركاً؟ قال« :مل خيلقها اهلل إذا جحد العلم ،يستتاب ،فإن تاب وإال قُتل»( ،)2وقال أبو
بكر املروذي :مسعت أبا عبد اهلل يُسأل عمن قال :إن من األشياء شيئاً مل خيلق اهلل ،هذا
يكون مشركاً؟ قال« :إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب ،فإن تاب ،وإال قُتِل ،إذا قال :إن
اهلل عز وجل ال يعلم الشيء حىت يكون»(.)3
ووجه وقوعهم يف الشرك من جهتني :األوىل :تعطيلهم اهلل تعاىل عن ربوبيته وأفعاله،
فعطلوه عن أفعاله كاخللق والتدبري ،بل نسبتهم أفعال اهلل تعاىل إىل لريه« ،فإذا كانت
احلوادث حادثة بغري فعل اهلل وال قدرته فهذه مشاركة هلل صرحية ،وهلذا شبه هؤالء باجملوس
الذين جيعلون فاعل الشر لري فاعل اخلري ،فيجعلون هلل شريكا آخر...وقول القدرية يتضمن
اإلشراك والتعطيل ،فإنه يتضمن إخراج بعض احلوادث عن أن يكون هلا فاعل ،ويتضمن
إثبات فاعل مستقل لري اهلل ،وهاتان شعبتان من شعب الكفر ،فإن أصل كل كفر التعطيل
أو الشرك»(.)4
( )1أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح533-532 :3 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل
السنة واجلماعة".786-785 :4 ،
( )2أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.532 :3 ،
( )3أخرجه اخلالل" ،السنة" ،بسند صحيح.558 :3 ،
( )4ابن تيمية" ،منهاج السنة النبوية".278-276 :3 ،
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والثانية :تعطيلهم اهلل سبحانه عن صفاته وأمسائه ،فعطلوه عن صفاته كصفة العلم
والكتابة واملشيئة واخللق ،وعطلوه عن أمسائه كاسم العليم واخلالق.
كما وضع اإلمام أمحد ضابطاً جلواز الصالة خلف القدري هو اإلقرار بعلم اهلل تعاىل،
فمن أقر بعلم اهلل تعاىل جازت الصالة خلفه ،ومن مل يُقر به فال جتوز الصالة خلفه ،روى
صاحل بن اإلمام أمحد بن حنبل قال« :سألت أيب :يُصلي الرجل خلف القدري إذا قال :إن
اهلل ال يعلم ما يعمل العباد حىت يعملوا؛ قال :ال يُصلى خلفه»(.)1

( )1صاحل بن أمحد ابن حنبل" ،سرية اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق فؤاد أمحد( ،ط ،3الرياض :دار
السلف1415 ،هـ).75 ،
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املبحث الثامن :ما ورد عن سهل بن عبداهلل الخسرتي
مل خيرج سهل التسرتي -رمحه اهلل -عن مسلك السلف الصاحل يف تكفري منكري علم
اهلل تعاىل من القدرية فقد أخرج الاللكائي بسنده عن القاسم عبد اجلبار بن شريان بن يزيد
العبدي قال :مسعت أبا حممد سهل بن عبد اهلل يقول« :من قال :إن اهلل ال يعلم الشيء
حىت يكون فهو كافر ،ومن قال :أنا مستغن عن اهلل عز وجل فهو كافر ،ومن قال :إن اهلل
ظامل للعباد فهو كافر»(.)1
ويف تعليق اإلمام سهل التسرتي كفر القدري بإنكاره لعلم اهلل تعاىل إشارة إىل َّ
أن احلد
الفاصل يف احلكم القدرية ومناظرهتم هو علم اهلل تعاىل إقراراً أو إنكاراً.

( )1الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة".786 :4 ،
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اخلامتة
بعد مجع اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرة القدرية بالعلم ودراستها تبني يل النتائج التالية:
ٍ
وممارسة ملناظرة القدرية بالعلم.
 -1تنوعت اآلثار الواردة عن السلف يف هذا بني أم ٍر
 -2أن اإلقرار بعلم اهلل تعاىل منزلته عظيمة؛ فهو مستلزم لإلقرار ببقية مراتب القدر،
وهلذا قرن اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي اإلميان بعلمه مع اإلميان بقدرته اليت هي قَ َد ُره،
ونص بعضهم
فسر بعض السلف اإلميان بالقدر بأنه اإلميان بعلم اهلل تعاىلّ ،
وكذا ّ
أن اإلقرار به إقر ٌار بكل ما أخربنا اهلل به من الغيبيات ،وإنكاره إنكار هلا.
 -3أن السلف الصاحل وضعوا اإلقرار بعلم اهلل تعاىل حداً فاصالً بني اإلميان والكفر،
فك ّفروا منكري علم اهلل تعاىل ،وهنوا عن الصالة خلفهم ،وعن قبول روايتهم ،وعن
تزوجيهم ،وكرهوا أكل ذبائحهم ،بل أمروا باستتابتهم فإن تابوا وإال قتلوا.
إفحام القدرية وإيضاحه ،و ِ
 -4تنوعت عبارات علماء أهل السنة يف تطبيق وجه ِ
إقامة احلجة
عليهم حال إقرارهم بعلم اهلل تعاىل ،ومجيع هذه التطبيقات ال فرق بينها ،واختالف
ألفاظها ومساقاهتا هو من باب اختالف التنوع ،وكلها تدل على ٍ
معان صحيحة.
 -5استخدم بعض األشاعرة ومن تأثر بأقواهلم عبارة السلف يف مناظرة القدرية بالعلم يف
إبطال رأي املعتزلة يف التحسني والتقبيح العقليني ،ويف إبطال رأيهم يف وجوب رعاية
مصاحل اخللق على اهلل تعاىل.
 -6اآلثار الواردة عن السلف يف مناظرة القدرية بالعلم وردت مرويةً عن مثانية من
فضلها النيب صلى اهلل عليه وسلم.
السلف يف القرون الثالثة اليت ّ
وبعد ،فليس يل يف هذا البحث سوى أين مجعت بعض ما تفرق ،وشأين شأ ُن بين آدم
يعرتيين القصور والتقصري والنسيان ،وقد حاولت أن خيرج هذا البحث بصورٍة حسنة ،ولكن
اهلل تعاىل أىب الكمال إال لكتابه العظيم ،فما كان يف هذا البحث من صواب فمن جود اهلل
وكرمه وفضله ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر اهلل تعاىل ،وما توفيقي إال باهلل
عليه توكلت وإليه أنيب.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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املصادر واملراجع
ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو" .السنة (ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة)" .حتقيق حممد
األلباين( .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي1400 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن علي" .املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم" .حتقيق حممد ومصطفى
عطا( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1412 ،ه ـ).
ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن علي" .كشف املشكل من حديث الصحيحني" .حتقيق علي
البواب( .الرياض :دار الوطن1418 ،هـ).
ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل" .املسالك يف شرح موطأ مالك" .حتقيق حممد السليماين
وعائشة السليماين( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1428 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .بدائع الفوائد" .حتقيق علي العمران( .ط ،1مكة املكرمة :دار
عامل الفوائد1425 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل".
حتقيق حممد النعساين( .بريوت :دار الفكر1398 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .طريق اهلجرتني وباب السعادتني" .حتقيق عمر أبو عمر.
(ط ،2الدمام :دار ابن القيم1414 ،هـ).
ابن باز ،عبدالعزيز بن عبداهلل" .جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة" .مجع وترتيب :حممد
الشويعر( .ط ،1الرياض :دار القاسم1420،هـ).
ابن بطة ،عبيد اهلل بن حممد" .اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة (كتاب
القدر)" .حتقيق عثمان األثيويب( .ط ،2الرياض :دار الراية1418 ،هـ).
ابن بطة ،عبيد اهلل بن حممد" .اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة (كتاب
الرد على اجلهمية)" .حتقيق يوسف الوابل( .ط ،2الرياض :دار الراية1418 ،هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم" .جامع املسائل (اجملموعة السابعة)" ،حتقيق حممد مشس،
(ط ،1مكة املكرمة :دار عامل الفوائد1422 ،هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم" .درء تعارض العقل والنقل" .حتقيق حممد سامل( .ط،2
الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم" .كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية" .حتقيق
- 197 -

اآلثار الواردة عن السلف في مناظرة القدرية بالعلم -جمعاً ودراسةً ،د .إبراهيم بن عبداهلل المعثم

عبدالرمحن بن قاسم( .القاهرة :مكتبة ابن تيمية).
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم" .منهاج السنة النبوية" .حتقيق حممد سامل( .ط ،1القاهرة:
مؤسسة قرطبة).
ابن حنبل ،صاحل بن أمحد" .سرية اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق فؤاد أمحد( .ط ،3الرياض:
دار السلف1415 ،هـ).
ابن حنبل ،عبداهلل بن أمحد" .السنة" .حتقيق حممد القحطاين( .ط ،1الدمام :دار ابن القيم،
1406هـ).
ابن رجب ،عبدالرمحن بن أمحد" .جامع العلوم واحلكم" .حتقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم
باجس( .ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ).
ابن سيده ،علي بن إمساعيل" .اقحمكم واقحميط األعظم" .حتقيق عبداحلميد هنداوي( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية2000 ،م).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل" .االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار" .حتقيق
عبداملعطي قلعجي( .ط ،1دمشق :دار قتيبة1414 ،هـ).
ابن عساكر ،علي بن احلسن" .تاريخ مدينة دمشق" .حتقيق عمر العمري( .بريوت :دار
الفكر1995 ،م).
ابن منظور ،حممد بن مكرم" .لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ).
ابن هانئ ،إسحاق بن إبراهيم" .مسائل اإلمام أمحد" .حتقيق زهري الشاويش( .بريوت:
املكتب اإلسالمي1400 ،هـ).
أبو حنيفة ،النعمان بن ثابت" .الفقه األكرب"( .ط ،1عجمان :مكتبة الفرقان1419 ،هـ).
اآلجري ،حممد بن احلسني" .الشريعة" .حتقيق عبداهلل الدميجي( .ط ،2الرياض :دار الوطن،
1420هـ).
األزهري ،حممد بن أمحد" .هتذيب اللغة" .حتقيق حممد مرعب( .ط ،1بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب2001 ،م).
األشعري ،علي بن إمساعيل" .اإلبانة عن أصول الديانة" .حتقيق فوقية حممود( .ط،1
القاهرة :دار األنصار1397 ،هـ).
األصبحي ،مالك بن أنس" .موطأ اإلمام مالك برواية أيب مصعب الزهري" .حتقيق بشار
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معروف وحممود خليل( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1412 ،ه ـ).
األصبهاين ،أمحد بن عبداهلل" .حلية األولياء وطبقات األصفياء"( .ط ،4بريوت :دار
الكتاب العريب1405 ،هـ).
آل الشيخ ،عبد الرمحن بن حسن" .قرة عيون املوحدين" .حتقيق بشري عيون( .ط،1
الطائف :مكتبة املؤيد1411 ،هـ).
األلباين ،حممد ناصر الدين" .صحيح سنن أيب داود"( .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف1419 ،هـ).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق مصطفى البغا( ،بريوت :دار ابن
كثري1407 ،هـ).
البغدادي ،أمحد بن علي" .الكفاية يف علم الرواية"( .حيدر آباد :مجعية دائرة املعارف
العثمانية1357 ،هـ).
البغدادي ،أمحد بن علي" .تاريخ بغداد" .حتقيق بشار معروف( .ط ،1بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1422 ،هـ).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .القضاء والقدر" .حتقيق حممد آل عامر( .ط ،1الرياض :مكتبة
العبيكان1421 ،هـ).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .مناقب الشافعي" .حتقيق السيد صقر( .ط ،1القاهرة :مكتبة
دار الرتاث1390 ،هـ).
اجلصاص ،أمحد بن علي" .أحكام القرآن" .حتقيق حممد قمحاوي( .بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب1405 ،هـ).
احلليمي ،احلسني بن احلسن" .املنهاج يف شعب اإلميان" .حتقيق حلمي فودة( .ط ،1بريوت :دار
الفكر1399 ،هـ).
احلنفي ،ابن أيب العز" .شرح العقيدة الطحاوية"( .ط ،4بريوت :املكتب اإلسالمي1391 ،هـ).
اخلطايب ،محد بن حممد" .لريب احلديث" .حتقيق عبدالكرمي العزباوي( .مكة املكرمة :جامعة
أم القرى1402 ،هـ).
اخلالل ،أمحد بن حممد" .السنة" .حتقيق عطية الزهراين( .ط ،2الرياض :دار الراية1994 ،م).
الدارمي ،عثمان بن سعيد" .الرد على اجلهمية" .حتقيق بدر البدر( .ط ،2الكويت :دار ابن
األثري1416 ،هـ).
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الزركشي ،حممد بن عبد اهلل" .تشنيف املسامع جبمع اجلوامع" .حتقيق سيد عبد العزيز وعبد
اهلل ربيع( .ط ،1القاهرة :مكتبة قرطبة1418 ،هـ).
السبكي ،عبدالوهاب بن علي" .طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق حممود الطناحي
وعبدالفتاح احللو( .ط ،2القاهرة :دار هجر1413 ،هـ).
السجستاين ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود" .حتقيق شعيب األرناؤوط وحممد بللي.
(ط ،1دمشق :دار الرسالة العاملية1430 ،هـ).
السجستاين ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود" .حتقيق حممد عبداحلميد( ،بريوت :دار
الفكر).
السفاريين ،حممد بن أمحد" .لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية"( .ط ،2دمشق:
مؤسسة اخلافقني ومكتبتها1402 ،هـ).
السلمي ،عبدالعزيز بن عبدالسالم" .قواعد األحكام يف مصاحل األنام"( .بريوت :دار الكتب
العلمية).
الطرطوشي ،القاسم بن خلف" .التوسط بني مالك وابن القاسم" .حتقيق مصطفى باحو.
(ط ،1طنطا :دار الضياء1426 ،هـ).
الطويف ،سليمان بن عبد القوي" .درء القول القبيح بالتحسني والتقبيح" .حتقيق أمين
شحادة( .ط ،1بريوت :الدار العربية للموسوعات1426 ،هـ).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .القول املفيد على كتاب التوحيد"( .ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .تفسري الفاحتة والبقرة"( .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي1423 ،هـ).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد العثيمني" .مجع وترتيب :فهد
السليمان( .ط األخرية ،الرياض :دار الوطن1413 ،هـ).
العراقي ،أمحد بن عبد الرحيم" .الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع" .حتقيق حممد حجازي.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،هـ).
العسقالين ،أمحد بن علي" .توايل التأنيس مبعايل ابن إدريس" .حتقيق عبداهلل الكندري.
(ط ،1بريوت :دار ابن حزم1429 ،هـ).
العسقالين ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق حمب الدين
اخلطيب( .بريوت :دار املعرفة).
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العالئي ،خليل بن كيكلدي" .األربعني املغنية بعيون فنوهنا عن املعني" .حتقيق مشهور
سلمان( .ط ،1عمان :الدار األثرية1429 ،هـ).
الفراء ،حممد بن أيب يعلى" .طبقات احلنابلة" .حتقيق حممد الفقي( .بريوت :دار املعرفة).
الفريايب ،جعفر بن حممد" .القدر" .حتقيق عبد اهلل املنصور( .ط ،1الرياض :أضواء السلف،
1418هـ).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .نفائس األصول يف شرح اقحمصول" .حتقيق عادل عبداملوجود وعلي
معوض( .ط ،1مكة املكرمة :مكتبة نزار الباز1416 ،هـ).
القصاب ،حممد بن علي" .نكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام" .حتقيق
علي التوجيري( .ط ،1الدمام :دار القيم1424 ،هـ).
الكرماين ،حرب بن إمساعيل" .مسائل حرب الكرماين (من كتاب النكاح إىل آخر الكتاب)".
حتقيق فايز حابس( .مكة املكرمة :رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى1422 ،ه).
الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسن" .شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" .حتقيق أمحد
الغامدي( .ط ،4الرياض :دار طيبة1416 ،هـ).
املاتريدي ،حممد بن حممد" .تأويالت أهل السنة" .حتقيق جمدي باسلوم( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1426 ،هـ).
املاتريدي ،حممد بن حممد" .كتاب التوحيد" .حتقيق فتح اهلل خليف( ،اإلسكندرية :دار
اجلامعات املصرية).
املبدل ،عبدالعزيز بن عبداهلل" .أقوال التابعني يف مسائل التوحيد واإلميان"( .ط ،1الرياض:
دار التوحيد1424 ،هـ).
املزي ،يوسف بن الزكي" .هتذيب الكمال" .حتقيق بشار معروف( .ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1400 ،هـ).
املعلمي ،عبد الرمحن بن حيىي" .رسالة يف حقيقة التأويل" .حتقيق جرير اجلزائري( .ط،1
الرياض :دار أطلس اخلضراء1426 ،هـ).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .حتقيق حممد عبدالباقي( .بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب1374 ،م).
اهلروي ،أمحد بن حممد" .الغريبني يف القرآن واحلديث" .حتقيق أمحد املزيدي( .ط ،1مكة
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املكرمة :مكتبة نزار الباز1419 ،هـ).
الواحدي ،علي بن أمحد" .التفسري البسيط" .حتقيق عدد من الباحثني مبرحلة الدكتوراه
جبامعة اإلمام حممد بن سعود( .ط ،1الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية1430 ،هـ).
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