
القضاء والقدرة
عقيدة القضاء والقدر عند المجبرة

ذهب قوم ـ وهم المجبرة ـ الى انه تعالى هو الفاعل 
عل ألفعال المخلوقين، فيكون قد اجبر الناس على ف

المعاصي، وهو مع ذلك يعذبهم عليها، واجبرهم على 
ان : ونفعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها؛ ألنهم يقول
طبيعة افعالهم في الحقيقة أفعاله وإنما تنسب اليه ال

بب بين األشياء وانه تعالى هو السبب الحقيقي ال س
اء اذ وقد انكروا السببية الطبيعية بين األشي. سواه

ظنوا ان ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي
ظلم ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب ال. ال شريك له

يةوهذا هو اعتقاد فرقة االشاعرة السن.إليه تعالى عن ذلك



عقيدة القضاء والقدر عند المفوضة

 وذهب قوم آخرون ـ وهم المفوضة ـ الى انه
تعالى فوض االفعال إلى المخلوقين، ورفع 
بة قدرته وقضاءه وتقديره عنها، باعتبار أّن نس
إليه، األفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص

ها وأّن للموجودات أسبابها الخاصة، وإن انتهت ك
ُّ
ل
إلى مسبِّّب األسباب والسبب األول، وهو هللا

ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج هللا. تعالى
تعالى من سلطانه، وأشرك غيره معه في 

وهذا هو اعتقاد فرقة المعتزلة.. الخلق





لقدرعقيدة الشيخ المظفر في القضاء و ا

1-قدمةان كال عقيدتي الجبر والتفويض باطلتان لألسباب المت.

2- االمر بين )ان العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر هي
ان االفعال من االنسان من جهة: وبيان ذلك كما يقول( االمرين

هي افعالهم حقيقة وصدرت منهم وبالتالي فان كانت معاصي
يحاسبون وإن كانت طاعات يثابون، ولكن هي من جهة ثانية 
ان واقعة تحت سلطان هللا سبحانه وليست بخارجة عنه واإلنس
ان إنما يفعلها بحول هللا وقوته وهو من أفاض الوجود على اإلنس
اله فال االنسان مجبر على فعلها وال أنه قد فوض إليه خلق أفع

.ورفع هللا يده عن سلطانه وحاشاه سبحانه

3-ان مسألة القضاء والقدر سر من أسرار هللا وبالتالي فمن
غير استطاع ان يفهمه بما بينه اهل البيت ع فهو، وإال فاإلنسان

.مكلف بهمها على نحو التفصيل والتدقيق

4-ى انها ليست من اصول االعتقاد الذي يجب فيه االعتقاد عل
.التفصيل بل يكفي فيه االعتقاد االجمالي





الخالصة
 القضاء يعني الحكم واإلمضاء  ..

 ،والقدر يعني التقدير

ول السيد انظر ق. والقضاء ال يكون إال بعد قدر وتقدير يسبقه
عند بيان (( 3كتاب المتشابهات ج)) في ( ع)أحمد الحسن 

.في دعاء كميل( ع)كلمات جده أمير المؤمنين 

  ه عليه ، هل بوسع االنسان التدخل وتغيير ما قضي ب: ثانيا
ي هل اذن هللا سبحانه بذلك وحدد بعض ادوات التغيير الت

بإمكان االنسان استعمالها ؟

 على بعض ( ع)حث أهل البيت : اجابة على ذلك نقول
قد ورد االمور التي لها اثر في تغيير القضاء كالدعاء مثال  ، ف

)  :، قال تعالى ( ان الدعاء يرد القضاء المبرم ( : ) ع)عنهم 
(.قل ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم 





 (ع)منهج آل محمد

ه هو في مسألة القضاء والقدر هو ما أوضحته رواياتهم الشريفة من أن الحق في
لكها االمر بين االمرين فال جبر أو إكراه من جهة وال تفويض وفصل المملكة عن ما

:من جهة اخرى ، وتوضيحه يكون بمالحظة ما يلي 

1-تصور إّن هللا سبحانه حكيم عادل مطلقا كما تقدم ، ومن كانت هذه صفته ال ي
.صدور الظلم منه ابدا  

2- كما انه سبحانه قادر على كل شيء ، ومن كانت هذه صفته ال يخرج عن
.سلطنته ومملكته شيء أبدا

3- عليه ، فكل ما يصدر في هذا العالم هو بقضاء هللا وتقديره السابق: وبالتالي
.وال يشذ عن ذلك شيء مطلقا  

4-متحان لكننا نعرف أّن هللا سبحانه قد قّدر وقضى لهذا العالم ان يكون عالم ا
عني واختبار كما أوضحته االيات والروايات ، واإلنسان ممتحن فيه ، وكونه كذلك ي
 كون أنه مختار في افعاله وما يصدر منه ليتحقق لالمتحان هدفه وغايته ، لكن ال
ا صدر االنسان مختارا  يعني ان هللا سبحانه قد ُعزل عن مملكته وحاشاه بل ان م
نسان من االنسان باختياره كان بتقديره وقضائه سبحانه ، وال كون ما صدر من اال
بقضاء هللا وقدره يعني ان االنسان مجبر ومكره على ما صدر منه ، ذلك ان 
د االنسان في عالم امتحان كما قلنا وهذا يعني ان قضاء هللا سبحانه وقدره ق

شمل طرفي الطاعات والمعاصي على حد سواء ، واإلنسان العاصي يحاسب 
.على اختياره المعصية والمطيع يثاب على اختيار الطاعة





5- ثم انه ليس كل ما يقدره هللا ويقضي حصوله من
االنسان في عالم االمتحان هو راض به، لذا كان من 
رحمته سبحانه أن أوضح لخلقه سبل الخير والطاعات 

في عالم االختبار ورغب فيها ،( اي ما يرضيه سبحانه)
اي ما يسخطه )وأوضح لهم ايضا سبل الغي والمعاصي 

* وَّيها َونَْفسٍ َوَما سَ : )وحذر منها ، قال تعالى ( سبحانه
بيل اما شاكرا انا هديناه الس)، ( َفأْلَهمَها ُفُجوَرَها وتَْقَويها

قد افلح من زكاها وقد خاب من : )، وقال( وإما كفورا
ه قادة سبيله الي( خلفاؤه الطاهرون)، وكان رسله (دساها

كان وهم المبشرين بما يرضيه والمنذرين عما يسخطه ، و
لئال تكون للناس على هللا حجة بعد )الهدف من ذلك 

وال يبقى عذر لمعتذر عند اختياره عصيان هللا( الرسل
ان المؤدية به الى النيران على طاعته المؤدية به الى جن

هللا ورضوانه


