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 المطلب األول
 اإلٌمان بالقضاء والقدر؛ مفهومه ومقتضاه

 أوالً: القضاء والقدر فً اللغة واالصطالح:
القضاء لغة؛

















وأما الَقَدُر لغة؛
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وفً االصطالح: 

 ثانٌاً: مفهوم اإلٌمان بالقضاء والقدر فً الشرع:

اإلٌمان ب
منذ 

األزل قبل خلقها؛ 
وأنه تعالى كتب ذلك وأحصاه فً إماٍم مبٌن، و، 
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صرٌحة فً أن 
وأن أعمال العباد، خٌرها وشرها، كل ذلك بخلق هللا 

تعالى ومشٌئته. 
 ٌعنً الجبر وسلب اإلختٌار:ثالثاً: اإلٌمان بالقضاء والقدر ال 
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.
ًُ الرسول   وتحذٌره من الخوض فً القدر: رابعاً: َنْه
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إ  

  

















 المطلب الثانً
الغلو واالنحراف فً مفهوم القضاء والقدر
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 القدرٌة فً مفهوم القضاء والقدر:نحراف : اأوالً 
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 تسمٌة المعتزلة بالقدرٌة وموقفهم منه:سبب ثانٌاً: 
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 داللة المصطلح بٌن المعتزلة والجبرٌة:ثالثاً: 
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المالحظة األولى: 

والمالحظة الثانٌة:
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 الخاتمة وأهم النتائج:

أوالً:

ثانٌاً:

ثالثاً:

رابعاً:


خامساً:

سادساً:
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Abstract 
Excess in predestination: fatalism and Jehamism; 

A study of the significance of Terms and Concepts 

By Ali Abd- Allah Hassan 

This study examines human freedom in terms of its relationship to 

predestination and the ensuing responsibility of man towards his chosen 

acts, with emphasis on the significance of related terms and concepts. The 

study conceded in a caution against the suspicions and deviations that 

people may have about predestination as a result of misunderstanding or 

excessive thinking.  

In the first two parts, the study dealt with the concept of belief in 

predestination (in terms of language and judiciary), and stating the opinions 

about it and the reason behind the sects` deviations and excessiveness, and 

how to conflict of man`s freedom and responsibility for his acts led to 

conflict between the Mutazilites fatalism and Jehami determinism. 

In the third and forth parts, the study sheds light on the relevance 

between the Mutazilites and Jehamis, on the one hand, and stating the 

concept of fatalism and its significance to both: those who deny fatalism, 

and those who excessively attempt to prove, on the others, as concluded by 

the results of the first two parts. 

 الهوامش

                                      

الجاامع الصاحٌح

لغة وصحاح اللعربٌةالصحاح تاج ال

القاااامول المحاااٌط
اظ القارننمفاردات ألفا

معجام مقااٌٌل اللغاة

لسان العرب

لسان العرب
القامول المحٌطالصحاح فً اللغة

مقاٌٌل اللغةمعجم 
فاتح البااري شارح صاحٌح البخااري

الكواكاب الادراري فاً شارح صاحٌح البخااري
 

 فتح الباري
لواماع األناوار البها ٌة وساواطع األسارار األثرٌاة
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مجماوع فتااوو ورساائل العثٌماٌن

فتح الباري
التعرٌفااات

 
معااالم السانن شاارح ساانن أبااً داوود

صحٌح مسلم بشرح النووي

 الكواكب الدراري فً شرح صحٌح البخاري
 فتح الباري

شرح السنة

 تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي
 كتاب السنة

  
شرح مسلم

تفساااٌر القااارنن العظاااٌم

معالم السنن
الفتاوومجموع 

 
 مجموع الفتاوو

منها اج السانة فاً نقاض كاالم الشاٌعة والقدرٌاة

شارح الفقاه األكبار

شرح العقٌدة الطحاوٌاة
مجموع الفتااوو

شافاء العلٌال فاً مساائل القضااء والقادر والحكماة 
شااارح الفقاااه والتعلٌاال

األكبر
عون المرٌد شارح جوها رة التوحٌاد



شرح صحٌح مسلم
المساامرة شارح المسااٌرة

سانن الترماذي


مصباح الزجاجة فً زوائد ابن ماجة
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كتاب السنة
كتاب السنة

تحفة األحوذي

المساااتدرك علاااى 
الصحٌحٌن

 
شرح السنة

فتح الباري
 

 شرح العقٌدة الطحاوٌة
 فتح الباري

األنساااب

 األنساب
 منه اج السنة

 شرح مسلم
 مجموع الفتاوو

 شرح صحٌح مسلم
 شرح العقٌدة الطحاوٌة

 مجموع الفتاوو
المختصر فً أصول الدٌن

رح األصااول الخمساةشاا
 

المفها م لماا فاتح البااري
أشكل من تلخٌص مسالم

مشرح صحٌح مسل
الملاال والنحاال

المواقاافشاارح 
 

 األحوذي تحفة
 شرح العقٌدة الطحاوٌة

 الملل والنحل
 البخاريالكوكب الدراري شرح صحٌح 

 الفتاوومجموع 
 الفتاوومجموع 

 تحفة األحوذيفتح الباري
 فتح الباري

 شرح العقٌدة الطحاوٌة
 شرح العقٌدة الطحاوٌة
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شارح العقٌادة الطحاوٌاةمنه اج السنة

مدارج لوامع األنوار
 السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن

مادارج الساالكٌنشارح الطحاوٌاة
لوامع األنوار البه ٌة

شفاء العلٌل
سااالكٌنماادارج المنهاا اج الساانة

منه اج السنة
منه اج السنة

الفرق بٌن الفرق
ومرو

الفاارق بااٌن الفاارقالملاال والنحاال
البداٌاة والنها اٌةاألنساب

 
 

نبٌه والرد على أه ل األها واء والبادعالت

اإلبانااة الكباارو الباان بطااة
 شرح العقٌدة الطحاوٌة

الملاااال والنحاااالالفاااارق بااااٌن الفاااارق
مقااالت اإلساالمٌٌن واخاتالف المصالٌن

 
الفاارق بااٌن الفاارقالملاال والنحاال

 مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌن
ٌنِ  التبصٌر فاً الادن

 
الخطاط واثثاارالماواعظ واالعتباار باذكر 

مجموع الفتاوو
 الملل والنحل
 الملل والنحل

االنتصار والرد على ابن الراونادي الملحاد
الخطااط

 الملل والنحل
 الفرق بٌن الفرقالملل والنحل

 شرح األصول الخمسة
 شرح األصول الخمسة

التساعٌنٌة
 

 الملل والنحلالفرق بٌن الفرق
 فتح الباري

 األنساب
 نحلالملل والالتنبٌه والرد

الملاال والنحاالالفاارق بااٌن الفاارق
 

مقاااالت اإلسااالمٌٌنالملاال والنحاال
 الفرق بٌن الفرق
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الملاااال والنحاااالالفاااارق بااااٌن الفاااارق

 مقاالت اإلسالمٌٌن



البداٌاة 
 والنه اٌة

 البداٌة والنه اٌة
األنسابمنه اج السنة

 فتح الباريشرح العقٌدة الطحاوٌة
وٌاة الكباروالفتاوو الحم
 

شااااارح األصاااااول الخمسااااااة
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م ومدارسهعلم الكال

مٌازان االعتادال فاً نقاد الرجاال

 المعتزلةتارٌخ الجه مٌة و
 منه اج السنة

 

كتاب الصفات
 

فاً مساائل اإلماام أحماد بان حنبال

 
ٌنِ الفرق بٌن الفرق  التبصٌر فً الدن

 مجموع الفتاوو
 فتح الباري

 رواه
مرفوعاً 

ورواه موقوفاً 
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ته ذٌب الكمال فً أسماء الرجال

ته ذٌب الته ذٌب

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد



ته ذٌب سنن أبً داود
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جاامع األصاول فاً أحادٌاث الرساول

الفصال فاً الملال والنحال
شفاء العلٌل
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