
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

قال رحمه هللا وافعال العباد خلق هللا وكسب من العباد ولم ٌكلفهم هللا اال ما 

ٌطٌقون وال ٌطٌقون اال ما كلفهم هللا به وهو تفسٌر ال حول وال قوة اال باهلل 

نقول ال حٌلة ألحد وال حركة ألحد وال تحول ألحد عن معصٌة هللا اال 

 قوة ألحد على اقامة طاعة هللا والثبات علٌها اال بتوفٌق هللا.بمعونة هللا وال 

هللا عز وجل جعل للعباد ارادة ومشٌئة ولكن مشٌئة هللا عز وجل فوق 

قدرة وافعاال ولكن لٌس كل  للعباد مشٌئة عباده وارادتهم فهو سبحانه جعل

ذلك ما ٌرٌدونه وٌشاؤونه فً هذه االرض ٌقع لهم وانما بامر هللا سبحانه ل

قال جل وعال وما تشاؤون اال ان ٌشاء هللا وجعل لهم ارادة فقال لمن شاء 

منكم ان ٌستقٌم لكن وما تشاؤون اال ان ٌشاء هللا وقال جل وعال انما امره 

اذا اراد شٌئا ان ٌقول له كن فٌكون هذا فعل هللا سبحانه وتعالى قول هللا 

د قدرة وارادة لكن قدرة هللا كن فٌقع ما امر هللا عز وجل كما امر اذا للعبا

وارادته فوق ارادتهم ولهذا قال المصنف وافعال العباد خلق هللا أي ان 

افعال العباد هً خلق من خلق هللا تحت ارادة هللا وتدبٌره وفً هذا رد على 

القدرٌة الذٌن ٌقولون ان العبد هو الذي ٌنشئ فعل نفسه ومن الزم قولهم 

فً التدبٌر وٌفعل ما ٌشاء العبد ٌرٌد ان  انهم هم ورب العالمٌن سواء

ٌتزوج هللا لٌس له مشٌئة وٌرٌد ان ٌتعافى من المرض ٌتعافى وهذا ٌتزوج 

خطأ لذلك قال المصنف وافعال العباد خلق هللا أي خلق من خلق هللا ٌدبره 

سبحانه كٌف ما شاء كما قال جل وعال اال له الخلق واالمر وقال سبحانه 

رد على القدرٌة الن الذٌن غلوا فً القدر وقالوا ان هللا ال ٌدبر االمر هنا 

ٌخلق شٌئا وهللا سبحانه وتعالى قال هللا خالق كل شًء ثم قال وكسب من 

العباد أي افعال العباد كسب منهم لهم ارادة لكن فوق خلق هللا وقوله كسب 

 من العباد فٌه رد على الجبرٌة الذٌن ٌقولون ان العبد مجبور على فعل

نفسه فهو كالرٌشة فً مهب الرٌح قال المصنف ال كسب من العباد هو 

ٌتحرك هو ٌشاء هو ٌرٌد تضع امامه اصنافا من الطعام ٌرٌد هذا ما ٌرٌده 

ٌأكل هذا ماٌرٌد ٌأكل هذا ٌأكل هذا وتجد فً المسجد ثالثة ابواب هو 

ج ٌختار ٌخرج من الباب هذا او هذا ا وهذا فله كسب وٌقول ال ترٌد تزو

فالنة او فالنة او فالنة ال ٌقول ارٌد فالنة فله ارادة لكن ارادة هللا فوق 



ارادته فقد ٌرٌد ٌتزوج مثال امرأة اسمها عائشة لكن ال ٌرٌد هللا ذلك فال 

ٌقع اال ما ٌرٌد سبحانه واضح لكم فقوله كسب من العباد رد على الجبرٌة 

ا ٌلٌق بحاله أي البشر مثال العبد كسب ٌكسبه ورزق ٌسعى الٌه فنضع له م

ولم ٌكلفهم هللا تعالى اال ما ٌطٌقون ٌعنً من ثم قال رحمه هللا بعد ذلك 

رحمة هللا عز وجل لم ٌكلفنا اال ما نطٌق كما قال سبحانه ال ٌكلف هللا نفسا 

اال وسعها وقال وال نكلف نفسا اال وسعها ال ٌكلف هللا نفسا اال ما ءاتاها 

ورحمته ال ٌكلفنا اال ما نستطٌع فمثال جل  فهو من فضل هللا عز وجل

وعال تكرم علٌنا مثال ما نصلً ونحن فً الهواء ال ما نطٌقه فما كلفنا بذلك 

ونحو  زبرججفمثال فً الوضوء ما كلفنا ان نتوضأ او نتٌمم على لؤلؤ و

ذلك ال كلفنا بأمر سهل بماء او بتراب وهكذا لذلك قال ولم ٌكلفهم هللا تعالى 

رحمة وتكرما وفضال منه كما قال سبحانه وان ربك لذو طٌقون ما ال ٌ

فضل على الناس ولكن اكثر الناس ال ٌشكرون ثم قال وال ٌطٌقون اال ما 

كلفهم هللا به اال ما كلفهم هللا وال ٌطٌقون اال ما كلفهم به هذه العبارة غٌر 

ا هللا سبحانه سلٌمة بل ان هللا تعالى بل اننا نستطٌع ان نفعل حتى ما لم ٌكلفن

وتعالى به لكن ننقاد ألمره فمثال لو أمرنا هللا سبحانه وتعالى بصالة سادسة 

لكن ما كلفنا هللا عز وجل بها وكذلك لو ان هل نستطٌعها نقول نعم نستطٌع 

هللا سبحانه وتعالى فرض علٌنا فً السنة صٌام شهرٌن نستطٌع لكن بفضل 

ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم  هللا وكرمه ما فرض علٌنا ذلك لذلك قال

العسر فقوله وال ٌكلفهم هللا اال ما ٌطٌقون وال ٌطٌقون اال ما كلفهم هللا به ال 

نقول نطٌق اشٌاء حتى لو ما كلفنا هللا بها لكن نقف على النصوص وال 

نعمل اال ما امرنا هللا سبحانه وتعالى به وهكذا ثم قال وهو تفسٌر ال حول 

باهلل ٌعنً وهو اي افعال العباد خلق هللا وكسب من العباد أي  وال قوة اال

ان هلل مشٌئة وللعبد كسب اٌضا ومشٌئة هو معنى ال حول وال قوة اال باهلل 

ففٌها اثبات الفعل من العبد وجعل مشٌئة هللا فوق مشٌئة العبد لذلك قال 

نقول  وهو معنى وتفسٌر ال حول وال قوة اال باهلل نقول كما قال المصنف

ٌعنً نقول فً معناه تفسٌر ال حول معناها أي ال حٌلة ألحد ٌعنً ال قدرة 

ألحد ال حٌلة ألحد وال تحول ألحد من حال الى حال وال حركة ألحد ٌعنً 

وال فعل ألحد وال تحول ألحد من معصٌة هللا اال بمعونة هللا هذا معنى ال 

عنى وال قوة اال باهلل من المعصٌة اال بمعونة هللا ومحول ٌعنً ال نتحول 



قال أي  وال قوة ألحد على اقامة طاعة هللا والثبات علٌها اال بتوفٌق هللا أي 

ال قوة على فعل الطاعة والثبات علٌها اال بتوفٌق هللا عز وجل لذلك فهذه 

اللفظة تنقسم الى قسمٌن القسم االول ال تحول عن معصٌة والقسم الثانً 

ال قوة لنا على اداء الطاعة اال بتوفٌق هللا بعد ان تحولنا عن المعصٌة 

فعندنا هنا تحول ما الذي تحول العبد فهو كسب العبد اال بمعونة هللا هنا 

فعل هللا وفً القسم الثانً ال قوة على طاعة هللا هنا قوة فعل مثل الصالة 

والثبات علٌها ٌعنً الثبات على اداء الصالة والدوام علٌها اال بتوفٌق هللا 

ا قال سبحانه وانها لكبٌرة اال على الخاشعٌن وقال سبحانه استعٌنوا كم

بالصبر والصالة استعٌنوا باهلل وهو فعل هللا وهو فعل العبادة التً خلقها 

استعٌنوا بالصبر والصالة كسب العبد فهو كسب وفعل هللا عز وجل فوق 

ل أي ال ذلك لذلك لو قال لك شخص ما معنى ال حول وال قوة اال باهلل نقو

الى طاعة هللا اال بمعونة هللا وتوفٌق هللا معونة هللا تحول عن معصٌة هللا 

باإلقالع عن المعصٌة وال قوة على اداء تلك الطاعة اال بمعونة هللا اال 

بتوفٌق هللا وهذا معنى قول العبد اٌاك نعبد واٌاك نستعٌن واٌضا ومعنى ال 

ل الى حال اال بقوة هللا سبحانه حول وال قوة اال باهلل أي ال تحول من حا

وتأٌٌده لنا ما تحول من فقر الى غنى مرض وصحة اال باهلل سبحانه 

 واعانته علٌنا وهللا اعلم .

 س/ٌقول ما هو مذهب األشاعرة فً القدر ؟

جبرٌة هم األشاعرة جبرٌة والرافضة كذلك جبرٌة ونحن مثل ما قلنا لكم 

دمحم بن عبدالوهاب ودمحم بن  األصول البدع خمسة مثل ما ذكر الشٌخ

ابراهٌم رحمهم هللا ثم الفرق كل فرقة على هواها تأخذ ما شاءت جهمٌة 

مرجئة رافضة خوارج قدرٌة فهذه اصول البدع نقول المعتزلة ما هم ننظر 

األشاعرة ما هم عندنا األصول اهل السنة ما هم عندنا األصول اهل السنة 

وال جهمٌة بحمد هللا وال قدرٌة ماذا  ال هم رافضة وال خوارج وال مرجئة

 سنة كتاب .هم؟ اهل السنة والجماعة فلقبهم طٌب وجمٌل 

س/ ٌقول قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علٌنا شقوتنا وكنا قوما ظالمٌن هل 

هذا فٌه اثبات فعل العبد وفعل هللا تعالى ؟ غلبت علٌنا شقوتنا فعل العبد 



مام ابن القٌم رحمه هللا كتابه الشفاء العلٌل وفعل هللا ولهذه المسألة صنف اال

 فً القضاء والحكمة والتعلٌل من اجل هذه المسألة لخلط الناس فٌها .

 س/ ٌقول كٌف نفسر قوله وهللا خلقكم وما تعملون ؟ 

ٌعنً هللا خلقكم وخلق اعمالكم ٌعنً اللً ٌرفع الٌد من هو رب العالمٌن 

هللا ما شاء ما ترفع ٌده فما الذي خلق بإعانته لو شخص ٌرٌد ان ٌرفع ٌده و

ذلك هو هللا سبحانه والعبد له ارادة ٌرفع لكن لو اراد هللا اال برفع العبد ٌده 

 ما رفعها .


