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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لدرٍس يف رشح األيرس موقع مرياث 

ا
 نبياء أن يقدم لكم تسجيًل

 

 

 لقاه أ 

 

 

وثًلثني  المكتبة السلفية عام ثًلثٍة أرشف عليها فضيلته ضمن الدورة العلمية التي ع م 

 .، نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به الجميع هجرية ئٍة وألٍف وأربعم
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 :ُة والس م على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد والا بسم اهلل والحمد هلل

 

 :الشرح
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، هذا هو األصل والحمد هلل وصلى اللهم 

واسمه عبد  -رحم اهلل الجميع -ة التي تحدث بها الحميدي شيخ البخارياألول، من أصول السن

 .اهلل بن الزبير، هذا األصل يف القدر

 .بمقداره تالشيء تقديًرا أحطُ  قدرُت من التقدير، يقاُل  :والقدر يف اللغة

الكائنات تقديًرا يسبُق وقوعها، وفق علمه بها  -سبحانه وتعالى -تقديُر اهلل :ومعناه شرًعا

 .وكتابته لها يف اللوح المحفوظ

بسم اهلل الرحمن الرحيم،  -رحمه اهلل تعالى-قال المانف 

حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي، قال السنِة عندنا، أن 

شره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه يؤمن الرجل بالقدِر خيره و

لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليايبه وأن ذلك كله قضاء 

- عزوجل-من اهلل
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ركان اإليمان الستة، التي ال يكون العبُد مؤمنًا حتى يستكملها أواإليمان بالقدر هو أحد 

وهي اإليمان باهلل وم ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر خيره وشره  ،ويستجمعها

  ،الكتاب الستة، وقد دل على هذه األركان هلل تعالىمن ا

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱچٹ ٹ

        يت  ىت  مت              خت  حت چ ٹ ٹو 1١١: البقرة چٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

  2: الفرقان چ   ۇئ   ۇئ    وئ     وئ  ەئ  ەئ    چ ٹ ٹو 4٤: القمر چ   جث

 التي منها اإليمان بالقدر خيره وشره السنة الاحيحة ومنهودل على هذه األركان الستة ا 

قال  ،يف صحيح مسلم وغيره وهو -صلى اهلل عليه وسلم-حديث عمر المعروف بحديث جبريل

ْلَقَدِر َواْلَيْوِم اآْلِخرِ َواَأْن ُتْؤِمَن بِاهللِ َوَم ئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه : َما اإِليَماُن؟ َقاَل )) :جبريل يا محمد

هِ   :سؤاالن أو ،وها هنا سؤال ((َخْيرِِه َوَشرِّ

 خالصة هذا الركن اإلميان بالقدر؟: السؤال األول
ن ما وأه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئو ":بقوله -رحمه اهلل-لخاها الحميدي

 "خطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله من هللا تعالىأ

ه لم يكن ليخطئ ما أصابه من خيرٍ وشرٍ العبد أن  لمُ قدر عِ ا يجمُع اإليمان بالمأنه م :والمعنى

 ما، طأه يعني فات عليه لم يكن ليايبهخأألن ذلك علمه اهلل وكتبه يف اللوح المحفوظ، وأن ما 

منه لم يكن ليايبه، ألن اهلل كذلك كتبه يف اللوح المحفوظ وفق  نجا خطأه يعني فات عليه أوأ
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سبحانه -يف الكون ويف العباد يف السماِء واألرض كله بقضاِء اهللعلمه، والحاصل أن كل ما يجري 

  .اللوح المحفوظ فهو واقع ال محالة وكتبه يف مهُ لِ عَ  -وتعالى

يقال ما السبيل الذي يسلكه العبد حتى يكون  كيف يكون العبُد مؤمًنا بالقدر؟ أو: السؤال الثاني  
 مؤمًنا بالقدر؟

بالقدر الذي هو أحد أركان اإليمان الستة إال بأربعة أشياء  ال يكون العبُد مؤمنًا: الجواب

  :يسميها العلماء مراتب اإليمان بالقدر

 قد علم كل شيء ما كان وما  -سبحانه وتعالى-وهو أن يؤمن بأن اهلل ،العلم :األول

  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ     ۆ  چ ٹ ٹلم يكن لو كان كيف يكون  سوف يكون والذي

   .32: النساء چ  ۋ

 ٹ ٹلقها وحدوثها وفق علمه خاإليمان بأن اهلل كتب مقادير األشياء قبل  :الثاين 

 .2٤: النبأ چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ چ ٹ ٹ  ١٧: الحج چ  ےے  ھ   ھ  ھ چ

 مرتبة الخلق ومعناه اإليمان بأن اهلل خالق كل شيء يف الكون من إنس وِجن  :الثالث

 .ن المخلوقات وما سواه مخلوق هو خالق كل شيءوم ئكة وحيوانات وجمادات كل شيٍء م

 أنَّ ما شاء اهلل كان وما  ىوالمعنى اإليمان بمعن اإلرادةوهذه ترادف  المشيئة :الرابع

ال يقع في "  :حياًناأويقولون  "ال يكون في ملك هللا ما ال يريد" :ئِمةاألولهذا قال  ،لم يكن أيشلم 

ه وها هنا سؤال، يجب أن يتنبه إليه ط ب العلم ال سيما من فكل شيٍء بمشيئت "ملكه إال ما يريد
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                                                                    :السؤال هذامن المسلمين والمسلمات و يسلكون ميدان الدعوة إلى اهلل على بايرة

 وغريه من أِئمة أهل السنة الكالم يف القدر ؟ ذكر احلميدي مل  
 : والجواب

  أرادوا من أهل السنة أن يفقهوا هذا الباب ألنه من أركان اإليمان كما علمتم :أواًل . 

 يف المسلمين  محسوبةلإلس م، هي  منتسبة ضالةالرد على طائفٍة زائغة  :والثاين

دون ويري ،يعني مستأنف "ال قدر وألامر أنف"ألنهم يقولون  قدريةسموا  القدريةوتلكم الطائفة هم 

اإليمان بالقدر  األئِمةِ أن اهلل من شأنه أن يأمر العباد وينهاهم وال علم له بأحوالهم ولم يشأه فذكر ا

 :لهذين السببين

 تعليم الناس هذا الباب :األول.  

 الرد على القدرية :والثاين. 

عار  نشأ مقالة القدر، وهو إمام القدرية معبد بن خالد الجهني بالبارة يف آخرأوأول من 

سم خبيث االمن شيٍخ له ناراين اسمه سوسن فهذا  الخبيثة المقولةالاحابة وقد أخذ هذه 

س مي إإلى اسم ه سوسن أن تغير اقترح على بناتنا المسلمات من كان اسمهأسوسن فأنا 

 .المعروفة اإلس ميةوعائشة وزينب ومريم وسعاد وغيرها من األسماء  وحفاة كميمونة
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 :الشرح
 :لة اإليمان، معنى اإليمان شرًعامسألة المسأهذه 

 :قوٌل وعمل فالعمُل قسمان :فاإليماُن شرًعا

 عمُل القلب.  

 وعمُل الجوارح.  

  :والقوُل قسمان

 قوُل القلب.  

 وقول اللسان.  

وأساس الدين  -سبحانه وتعالى -يتقرب بها العبُد إلى اهلل طيبةكُل كلمٍة  :فقول اللسان

الدين وأساسه، الشهادتان هي أعلى األقوال وأعلى خاال اإليمان، وهي أعلى شعب وهي أصل 

وأن اإليمان قوٌل وعمل يزيد وينقص  -رحمه اهلل تعالى-قال المانف

عمٌل بنية وال وال ينفع قوٌل إال بعمل، وال عمٌل وقول إال بنية، وال قوٌل 

 .   إال بسنة
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 . ها كُل قوٍل وعمٍل صالحعُ ثم يتبِ 

 .هنيته، اعتقاد :وقول القلب

ما مأنها  تعتقُد سبيل المثال، الا ة فكونك أيها المسلم  ىرب فعلحركته نحو القُ  :وعمله

ليها وسنها لك إذا كانت غيرها إأوندبك اهلل  ،فرض اهلل عليك إذا كانت من الالوات الخمس

هذا هو قول قلبك وكونك ترقب وقت الا ة وتستعُد لها وتحسب حساًبا لوقتها  ،الراتبةكالسنن 

  . هذا هو عمل قلبك

معروف العبادات العملية من ص ة وصيام وحج ويتبع كذلك العبادات  :وعمل الجوارح

 .والنفقة والادقةالمالية الزكاة 

 هذا هو معنى اإليمان الشرعي

ن يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وعلى هذا دل يعني أن اإليما :وقوله يزيد وينقص

 چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :جمع المسلمون قال اهلل تعالىوأالكتاب والسنة 

  .2: األنفال

يَماُن بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبةً )) :ويف الحديث الاحيح َأْفَضُلَها بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبًة قال  أو ،اإْلِ

                                                                 ((                هللُ، َوَأْدَناَها إَِماَطُة األََذى َعِن الطَّرِيِق، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإِليَمانِ َقْوُل ال إَِلَه إاِل ا

 .أفضُلها قول ال إله إال اهلل هذا دليُل األقوال  :فقوله

  . عن الطريق هذا دليُل العمل، عمل الجوارح أدناها إماطة األذى :وقوله

والحياُء شعبٌة من اإليمان هذا دليل العقائد، وذلكم أن  -صلى اهلل عليه وسلم-:وقوله
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الحياء أمٌر قلبي وإن كانت تظهر آثاره على الجوارح، كتابب العرق، وتغطية الوجه إذا استحى 

 .ا وشمااًل حياءً ه، أويلتفت يمينً اإلنسان يتابب  عرقه، قد يغطي وجه

 نستكمل غًدا إن شاء اهلل

 .الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

miraath.net 

 

 

 

 

 

 .جزاكم اهلل خرياو 

 

 

     

 

http://www.miraath.net/
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