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املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا 

و�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد 

�أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله.

{ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ} 

)�آل عمر�ن(.

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ} 
)�لن�ساء(.

ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   {ۀ  

ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ} )�الأحز�ب(.

روى �بن عمر �أن جربيل عليه �ل�سالم قال للنبي �سلى: »ما الإميان؟  

اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخ��ر وبالقدر خريه  قال: 

و�سره، فقال جربيل: �سدقت«. رو�ه م�سلم

وقد �أخرج �لطرب�ين من حديث �بن م�سعود رفعه »اإذا ذكر اأ�سحابي 

قال  فاأم�سكوا«.  ال��ق��در  ذك��ر  واإذا  فاأم�سكوا،  النجوم  ذك��ر  واإذا  فاأم�سكوا، 

�بن م�سعود،  �ل�سحيحة« 42/1: روي من حديث  »�ل�سل�سلة  �الألباين يف 

ولكن  �الأ�سانيد،  �سعيفة  وكلها  مر�ساًل،  وطاوو�س،  عمر،  و�بن  وثوبان، 

بع�سها ي�سد بع�ساً.

)وعن اأن�س بن مالك ڤ قال: مت��اروا بني يدي النبي  يف القدر 
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فكرهه كراهية �سديدة حتى كاأمنا فقئ يف وجهه حب الرمان، فقال: فيم 

اأن��ت��م! ق��ال��وا متارينا يف ال��ق��در ي��ا ر���س��ول اهلل ف��ق��ال: ك��ل �سيء بقدر حتى 

العجز والَكْي�س(. ال�سل�سلة ال�سحيحة

و�لظاهر و�هلل �أعلم �أن �ملر�د �لنهي عن �لتكلم باالأدلة �لعقلية �ملتعلقة 

مب�ساألة �لقدر بعد �الإميان باأنبائه الأن �نتهاءها عند �أرباب �لعلم و�لعمل.

وقال �أبو �ملظفر �بن �ل�سمعاين: �سبيل معرفة هذ� �لباب �لتوقيف من 

�لكتاب و�ل�سنة دون حم�س �لقيا�س و�لعقل، فمن عدل عن �لتوقيف فيه 

�سل وتاه يف بحار �حلرية ومل يبلغ �سفاء �لعني وال ما يطمئن به �لقلب.

»ل يوؤمن عبد حتى يوؤمن بالقدر خريه و�سره حتى يعلم اأن ما اأ�سابه 

مل يكن ليخطئه واأن ما اأخطاأه مل يكن لي�سيبه« )�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(.

وقد جاء مفرقاً باأحاديث منها: عن عبادة بن �ل�سامت: »ولن توؤمن 

باهلل حتى توؤمن بالقدر خريه و�سره وتعلم اأن ما اأ�سابك مل يكن ليخطئك 

وما اأخطاأك مل يكن لي�سيبك �سمعت ر�سول اهلل  يقول: القدر على 

هذا من مات على غري هذا دخل النار«. )وهو حديث �سحيح(.

بي بن كعب وعبد�هلل بن م�سعود وحذيفة بن �ليمان وزيد بن 
ُ
وعن �أ

اأح��د ذهبًا يف  اأنفقت مثل  »ول��و  �لقدر:  ثابت مرفوعاً يف حديث لهم يف 

�سبيل اهلل ما قبله اهلل منك حتى توؤمن بالقدر وتعلم اأن ما اأ�سابك...« 

�حلديث وفيه: »ولو مت على غري هذا لدخلت النار« )و�إ�سناده �سحيح(.

وقال بالل بن �أبي بردة ملحمد بن و��سع: ما تقول يف �لق�ساء و�لقدر؟ 

فقال �أيها �الأمري، �إن �هلل ال ي�ساأل عباده يوم �لقيامة عن ق�سائه وقدره 

و�إمنا ي�ساألهم عن �أعمالهم.
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عن يزيد )وهو ابن هرمز( وعبد�لرحمن �الأعرج قاال �سمعنا �أبا هريرة 

: »احتج اآدم ومو�سى عليهما ال�سالم عند ربهما فحّج  قال: ر�سول �هلل 

اآدم مو�سى قال مو�سى اأنت اآدم الذي خلقك اهلل بيده ونفخ فيك من روحه 

بخطيئتك  النا�س  اأهبطت  ثم  جنته  يف  واأ�سكنك  مالئكته  لك  واأ�سجد 

اإىل الأر�س؟ فقال اآدم اأنت مو�سى الذي ا�سطفاك اهلل بر�سالته وبكالمه 

ا فبكم وجدت اهلل كتب  يًّ واأعطاك الألواح فيها تبيان كل �سيء وقربك َنِ

التوراة قبل اأن اأخلق؟ قال مو�سى باأربعني عامًا قال اآدم فهل وجدت فيها 

{وع�سى اآدم ربه فغوى} )طه: 121(.

قال نعم قال اأفتلومني على اأن عملت عماًل كتبه اهلل على اأن اأعمله 

اآدم مو�سى«  ف��ح��ّج  اهلل   ر���س��ول  ق��ال  �سنة؟  ب��اأرب��ع��ني  اأن يخلقني  قبل 

م�سلم.

�إن �الإميان بالقدر ركن من �أركان �الإميان من �أنكره كفر وخرج من ملة 

�الإ�سالم.. ال يقبل �هلل منه �سرفاً وال عدالً.. وكما يف باقي �أركان �الإميان 

يجب على من �أر�د �لنجاة يوم �لقيامة �أن يلتزم �آيات �هلل �لبينات فرُيجع 

�ملت�سابه منها �إىل �ملحكم ويلتزم �أحاديث �لنبي  �ل�سحيحة ويفهمها 

كما فهمها �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم وهم �لذين تعلمو� من ر�سول �هلل 

 فلم ي�سكل عليهم �أي ركن من �أركان �الإميان فكانو� خري �أمة �أخرجت 

للنا�س �إمياناً وعماًل وفهماً لدين �هلل عز وجل.

ويف هذ� �جلهد �ملتو��سع ي�سعى �لكاتب �أن ي�سع بني يدي كل م�سلم 

ب�سيط  حو�ري  باأ�سلوب  بالقدر(  )الإمي���ان  لق�سايا  �ساماًل  ب�سيطاً  بياناً 

�ل�سحيحة  ولالأحاديث  �لكتاب...  الآي��ات  �ل�سالح  �ل�سلف  فهم  ملتزماً 
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�لثابتة عن ر�سول �هلل  و�ملرجّو من كل من يقر�أ هذ� �لكتاب �أن يدعو 

لكاتبه باملغفرة و�لثبات على �لدين، و�إن وجد خطاأ فال يبخل �أن يو�سله 

�إىل �لكاتب عن طريق موقعه على �ل�سبكة �لعنكبوتية لي�سححه يف �ملوقع 

ثم يف �لطبعة �لقادمة.. �إن �ساء �هلل.

�أ�ساأل �هلل �لعظيم رب �لعر�س �لعظيم �أن يبارك بهذ� �لعمل و�أن يجعله 

خال�ساً لوجهه �لكرمي و�أن ينفع به كاتبه بعد موته.

و�حلمد هلل رب �لعاملني.

د. اأمري احلداد

الكويت - 1433ه� ���� 2013م

www.prof-alhadad.com
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اأركان الإميان بالقـدر

هاتفني معرفاً نف�سه �أنه من قناة �ملعايل.. عر�س علي �إعد�د برنامج 

عن )�لقدر( موزعاً على ثالث ع�سرة حلقة، قبلت �لدعوة.. با�سرت �إعد�د 

�ملادة من �آيات و�أحاديث.

�أرك��ان �الإمي��ان، يف حديث جربيل عليه  - �الإمي��ان بالقدر ركن من 

�ل�سالم: »اأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وتوؤمن بالقدر 

خريه و�سره« )م�سلم(.

- وكيف ميكن حتقيق هذ� �لركن؟

- هذ� �لركن يتحقق باأمور �أربعة:

�أوالً: �لعلم، ثانياً: �لكتابة، ثالثاً: �مل�سيئة، ر�بعاً: �خللق و�لتكوين، ولكل 

بند من هذه �لبنود تف�سيل، وقبل �أن ندخل يف �لتف�سيل نقول باخت�سار: 

لو �أن �ملرء �إلتزم بع�س �لقو�عد �لب�سيطة ملا �سّل يف ق�سية �لقدر باإذن 

�هلل تعاىل.

- ماذ� تعني بهذه �لقو�عد �لب�سيطة؟

وكلها  متنا�سقة،  كلها  �لعزيز،  �لكتاب  �آي��ات  بني  تعار�س  ال  اأوًل:   -

حتمل معاين �سحيحة، و�إذ� بدت يف ظاهرها خالف ذلك؛ فاملرء يتهم 

فهمه وال يظن يف �آيات �لقر�آن تعار�ساً.

وكذلك �أحاديث �لنبي  �ل�سحيحة ال تعار�س بينهما، وال تعار�س 

�حلكيم  عند  من  كلها  �لعزيز  �لكتاب  و�آي��ات  �ل�سحيحة  �الأحاديث  بني 
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�لعليم؛ فلو �أن �ملرء �إلتزم هذه �لقو�عد �لب�سيطة؛ فاإنه ال يقع فيما يخالف 

�لعقيدة �ل�سحيحة يف باب �لقدر.

عن  �ل�ساملة«  »�ملكتبة  يف  �أبحث  كنت  بينما  نتحاور  و�ساحبي  كنت 

�الآيات �ملتعلقة بالقدر.

- وماذ� عن بنود حتقيق �الإميان بالقدر؟

فهو  �سيء،  �أي  خلق  قبل  �سيء  كل  َعِلم  �هلل  �أن  ذلك  �لعلم،  اأوًل:   -

�سبحانه وتعاىل )�لعليم(، وهذه �ل�سفة مالزمة ال تنف�سل وال تطر�أ على 

�هلل عز وجل، �أي: �إنه �سبحانه وتعاىل ال يطر�أ علمه ب�سيء بعد �أن كان 

ال يعلمه - تعاىل �هلل عن ذلك علو�ً كبري�ً - وذلك �أن علمه كامل، يليق 

بذ�ته عز وجل، ويذكر �هلل لنا �سيئاً من ذلك يف كتابه: {ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت} 
�أن يولدو�، ويعلم كل  �لعباد قبل  �أفعال  )�الأنعام(، فهو �سبحانه يعلم كل 

ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ     {وئ   وباطنة  وظاهرة  وكبرية،  �سغرية 

ۈئ  ېئ} )�لق�س�س(.
�ملتعلق  �لعلم  يكتب  �أن  )�لقلم(  تعاىل  �هلل  �أمر  لقد  الكتابة:  ثانيًا: 

باخلالئق يف �للوح �ملحفوظ، فعن عبادة بن �ل�سامت قال: �سمعت ر�سول 

�هلل  يقول: »اإن اأول ما خلق اهلل القلم، فقال: اكتب، فجرى مبا هو 

كائن اإىل الأبد« )�سحيح �لرتمذي(؛ فهذ� �لذي ُكتب هو علم �هلل.

اأما امل�سيئة: فهي �أنه ال يقع يف �لكون �سيء دون م�سيئة �هلل، بل ال 
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بد �أن ياأذن �هلل لل�سيء حتى يقع و�إن كان هذ� �ل�سيء مما ال يحبه �هلل، 

فهو �سبحانه مالك �لكون كله وال يقع �سيء يف ملكه دون �إذنه، ولو �ساء 

�سبحانه ملا وقع �سيء ال يحبه يف ملكه، ولكنه عز وجل �سمح لكل �سيء �أن 

يقع حتى يحا�سب �جلميع على �أعمالهم بالعدل و�لف�سل »فمن وجد خريًا 

فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومّن اإل نف�سه« )�سحيح م�سلم(.

- ثم الرابعة: �أن �هلل خلق كل �سيء، و�لعباد يختارون من �الأفعال ما 

يريدون من خري �أو �سر، فاهلل خلق �إبلي�س حلكمة �أر�دها، وخلق �ل�سياطني، 

وخلق �ملالئكة، وكل �سيء - عد�  �هلل عز وجل - فهو خملوق و�ملرء يختار 

من خملوقات �هلل ما ي�ساء من خري �أو �سر، وعلى �ختياره يحا�سب يوم 

�لقيامة.
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املغفرة والعذاب

- ال بد �أن نتذكر د�ئماً عندما نريد مناق�سة �أية ق�سية �أنه ال تعار�س 

�الآيات  �ل�سحيحة، وال بني  �الأحاديث  �لعزيز، وال بني  �لكتاب  �آيات  بني 

و�الأحاديث �ل�سحيحة.

- وهل هناك من ال يقّر بهذه �لقاعدة، بل هذ� �الأ�سل �لبدهي؟!

قالها �ساحبي م�ستغرباً.

- نعم.. و�إن مل يقولوها بل�سان �ملقال، وبعد هذه �لتذكرة تعال نقر�أ 

بع�س �الآيات من كتاب �هلل تعاىل، يقول تعاىل: {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ک   ک   ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ک  گ} )�ملائدة(، ويقول عز وجل: {ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋۅ  

ۅ  ۉ  ۉ} )�لعنكبوت(.
يحتج بع�س �لنا�س بهاتني �الآيتني ليقولو�: ملاذ� �لعمل �إذ� كان �هلل 

يعذب من ي�ساء ويغفر ملن ي�ساء؟ و�لرد بكل ب�ساطة نقول لهم: �قروؤو� 

جميع �الآيات �لتي تبني من يعذبهم �هلل، مثاًل: {ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  

ې   ۉ   ۉ   {ۅ   )�النفطار(،  گ}  گ   ک    ک         ک   
ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
)�الأع��ر�ف(، {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ   ۈئ   ۈئ  ېئ} 
پ  پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   
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ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   {ٿ   )�ل��رع��د(،  ٹ}  ٹ   ٹ  
)�لزمر:  ڈڈ}  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   {ڍ   )�الأح���ز�ب(،  ڤ} 

71(، {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ} )�لزمر: 73(، {ی  

ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ  جب} )مرمي(، {ڃ  ڃ     چ     
ک    ک   ڑ   {ڑ   )�ل�سعر�ء(،  ڇ}  ڇ      چ   چ   چ  
ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ} )�الأعر�ف(.
يعذب  �هلل  و�أن  �لنار  �لكافرين  م��اآل  �أن  تُبني  كثرية  �أخ��رى  و�آي��ات 

�لكافرين، و�ملجرمني، و�لظاملني، و�أن ماآل �ملوؤمنني �جلنة، و�أن �هلل يغفر 

للمتقني و�ملخبتني و�ل�سادقني و�مل�ستغفرين، فاإذ� جمعنا هذه �الآيات بتلك 

�هلل {ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ}  �أن  تبني  �لتي 

�ت�سح �ملعنى.

كان �ساحبي من�ستاً.. متابعاً يهز ر�أ�سه مو�فقاً:

- �أكِمل �ال�ستنتاج و�لبيان.

نتيجة  �لنا�س  من  ي�ستحقه  ملن  �لعذ�ب  باأن  �ملعنى  يت�سح  �أق��ول:   -

كفره وظلمه، و�لرحمة ملن ي�ستحقها من �لنا�س جز�ء طاعته وتقو�ه، وكل 

ذلك مب�سيئة �هلل، �أي �إن �لعا�سي ال يع�سي رغماً عن �هلل، بل �أذن �هلل 

�أنه حرمه ونهى عنه وال  �أن يقع مع  �أن تقع، و�أذن �هلل للظلم  للمع�سية 

يحبه، ولكنه �سمح بوقوعه يف ملكه ممن يريد �أن يرتكبه من خلقه، ولو 
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�ساء عز وجل ملنعه، ولكن حتى يعطي كل �أحد ح�سب عمله �سمح الأهل 

�ملع�سية �أن يرتكبو� معا�سيهم، و�أما �أهل �لتقوى و�ل�سالح �لذين يريدون 

ر�سا �هلل ويحر�سون على نيل مغفرته وعفوه؛ فاإنه �سبحانه يتف�سل عليهم 

بزيادة توفيق و�سد�د؛ فيزد�دو� يف طاعة �هلل عز وجل، وينالو� �جلنة ال 

مقابل �أعمالهم، بل تف�ساًل من �هلل؛ ذلك �أن �أعمال �لعبد تق�سر عن �أن 

{يعذب  معنى:  وهذ�  �هلل،  �أخرى مب�سيئة  مرة  ذلك  وكل  �جلنة،  تدخله 

من ي�ساء ويرحم من ي�ساء} ِوفق �أعمالهم، ال عبثاً وال بع�سو�ئية، تعاىل 

�سبحانه عن ذلك.
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الهداية

عز  يقول  �لقدر،  من  �آخ��ر  جانب  لبيان  �أخ��رى  �آي��ات  نذكر  تعال   -

ٹ}  ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   {ٺ   وج��ل: 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ    ڍ   ڇ     {ڇ   �سبحانه:  ويقول  )�لبقرة(، 

ڈ      ژ  ژ  ڑ} )�لنور(، ويقول: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ} )�حلج(، {ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ} )�لبقرة(، {ۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب} 

)�لرعد(، وكذلك: {ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ} 
)فاطر(، {ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  

ې  ې  ې     ى  ى            ائ} )�ملدثر(، هذه بع�س �الآيات وهناك غريها.
- وما �لبيان يف هذه �الآيات؟!

- يقول �أ�سحاب �الأهو�ء: �لهد�ية بيد �هلل، فلو هد�ين �هلل �إىل �ل�سالة 

ل�سليت؛ الأن �هلل يهدي من ي�ساء وي�سل من ي�ساء.!!

- رغم �أين ال �أعرف �الإجابة �لناجعة عن هذه �ل�سبهة، �إال �أين �أعلم 

ياأتي  ال  هو  ولذلك  �أ�سله،  �أن��ه  �هلل  �إىل  ين�سب  �أن  مل�سلم  ينبغي  ال  �أن��ه 

بالطاعات ويرتكب �ملحرمات.
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فيه  ويعجبني   ، �لقدر  ق�سايا  حول  نقا�سنا  نتابع  و�ساحبي  كنت   

رغبته يف تعلم �لق�سايا �ل�سرعية، رغم �أنه نال درجة �الأ�ستاذية يف علم 

�الأحياء.

- �سدقت يا )�أبا عبد �هلل( �إذ� عجز �ملرء عن فهم بع�س �الأمور فال 

تعاىل �هلل عن ذلك علّو�ً  �أو عيب،  نق�س  �أي  �إىل �هلل  ين�سب  �أن  ينبغي 

كبري�ً.

- لرنجع �إىل معاين �الآيات.

- هذه �الآيات تبني �أن �هلل {ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ}، وتعال 

�الآي��ات، يقول عز وجل: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   �لتي تبني هذه  �الآي��ات  نقر�أ 

ڤ  ڦ   {ڤ  ڤ  ڤ   �سبحانه:  ويقول  )�لبقرة(،  ۀ  ۀ} 
ڦ    ڦ  ڦ} )غافر(، ويقول: {ۈ              ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ} 
)غافر(، وباملقابل يقول عز وجل: {ىئ  يئ   جب  حب  خب} )�لرعد(، 

{ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ} )طه(، 

{ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ ہ  ہ} )�لزمر(، {گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ}  {گ   )غافر(،  ڱ         ڱ}  ڳ  ڱ  ڱ  

)�لبقرة(، {حب  خب     مب  ىب     )�لبقرة(، {جب  حب  خب  مب  ىب  يب} 

يب  جت} )�ملائدة(.
و�لظاملني  و�لكاذبني  و�مل�سرفني  �لفا�سقني  يهدي  ال  وجل  عز  فاهلل 

و�لكافرين و�ملرتابني، مبعنى �أن هوؤالء �لقوم �ختارو� هذه �ل�سبل �لبعيدة 
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عن هدى �هلل، و�أعر�سو� عن �أو�مر �هلل، فرتكهم �هلل ملا �ختارو�، وعلى 

�جلانب �الآخر يهدي �هلل عز وجل {جب  حب}، ويهدي من �تبع ر�سو�نه، 

�أي: �جتهد يف عمل ما ير�سي �هلل عز وجل، ويهدي من �تبع �لهدى �لذي 

�أنزله �هلل، مبعنى �أن هوالء �لقوم �جتهدو� يف طاعة �هلل ونيل ر�سو�نه 

بزيادة {ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ}  �هلل  فوفقهم 

)حممد(.

وبهذ� �ملعنى نفهم »يهدي من ي�ساء وي�سل من ي�ساء« �أن �لذين �سلو� 

وكفرو� وف�سقو� و�سلكو� درب �ل�سالل، مل يفعلو� ذلك رغماً عن �هلل عز 

)حتى  �لكبائر  ويرتكبون هذه  �الأم��ور  يفعلون هذه  �هلل  تركهم  بل  وجل، 

ِذن بوقوعها، 
َ
�لكفر( مع �أنه عز وجل ال يحبها وال ير�ساها، ولكنه �سبحانه �أ

و�لفائزون �جتهدو� يف طاعة  �لقيامة،  يوم  بالعدل  وذلك حتى يجازيهم 

�هلل، فاأذن �هلل لهم بطاعته ووفقهم �إىل مر�ساته وز�دهم من ف�سله، حتى 

يجازيهم باأف�سل ما عملو� يوم �لقيامة، فالهد�ية و�الإ�سالل لي�س ع�سو�ئيا 

و�إن كان عز وجل يبغ�س  باإذنه �سبحانه،  على �هلل، بل  ورغماً  وال قهر�ً 

�لكفر و�لظلم و�لف�سوق، ولكنه �سمح بوقوعه يف ملكه ملن �أر�د ذلك.
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الهداية )2(

- ما زلنا نوؤكد على �أ�سل عظيم وبدهي.. �أنه ال تعار�س بني �آيات �هلل 

، وال بني �الأحاديث �ل�سحيحة و�آيات  عز وجل، وال بني �أحاديث �لنبي 

�لكتاب �لعزيز؛ فاإنها جميعا بوحي من �هلل �سبحانه وتعاىل.

متعار�سة،  �أنها  �لنا�س  بع�س  يظن  �لتي  �الآي��ات  بع�س  نقر�أ  وتعال 

يقول �سبحانه وتعاىل: {ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   {گ   )�لق�س�س(،  ڱ}  ڱ   ڱ   ڱ  
من  ويقول عز  )�لنحل(،  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ} 

ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ  پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   {ٱ   قائل: 

ڤ    ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ} )�ل�سورى(.

ففي �الآيتني ينفي �هلل عز وجل قدرة �لنبي  على هد�ية �لنا�س، 

ويف �الآية �الأخرية يثبتها {ٹ  ڤ} كيف نفهم هذه �اليات؟!

كانت خاطرة ق�سرية مل �أكن قد �أعددت لها، طلب �إيلَّ رو�د �لديو�ن 

�إلقاءها قبل تناول �لَع�ساء.

- �جلو�ب �ملنطقي �لوحيد لهذ� �ل�سوؤ�ل �أن معنى )�لهد�ية( خمتلف.

كان �ملتحدث )بوفي�سل( وهو �ساب حديث �لتخرج، بد�أ �لعمل منذ 

�أقل من عام.

- �أح�سنت يا )�أبا في�سل(، بالفعل معنى )تهدى( خمتلف يف �ملو�سعني، 

وكال �ملعنيني �سحيح يف �للغة �لعربية �لتي �أنِزل بها �لقر�آن.. )هدى( تاأتي 
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مبعنى )وّفق �إىل قبول �حلق و�تباعه( ال جمرد معرفته، ومن هذ� �ملعنى 

قولنا يف كل �سالة: {ٹ   ٹ  ٹ  ڤ} )�لفاحتة(، �أي: وفقنا 

لقبوله و�لثبات عليه، و)َهدى( تاأتي مبعنى )بنَي(، و)�أر�سد(، و)�أو�سح(؛ 

)يقبل  �أن  )يبني(، و)ير�سد(، ولكنه ال ميلك  )يهدي( مبعنى  فالنبي  

�لنا�ُس �حلق(، فهذه هلل عز وجل وحده باأ�سباب من عند �لعبد؛ فالذي 

يبذل �أ�سباب �لهد�ية يوفقه �هلل لنيل �لهد�ية، و�لذي يعر�س عن �أ�سباب 

�لهد�ية يرتكه �هلل عز وجل ملا �أر�د، ويف معنى �الإر�ساد �أي�ساً {ڀ  ڀ  

ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     
{ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   عمر�ن(،  )�آل   { ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  
{ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ    ،)44 )�ملائدة:  ڎڎ} 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ} )�الإ�سر�ء(، {ې   ىى  ائ  ائ   

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ} )�جلاثية(.
فالهد�ية مبعنى )�لتوفيق لقبول �حلق و�لعمل به( ال ميلكها �إال �هلل 

ويعطيها من ي�ستحقها باالإنابة و�لتقوى و�لعمل �ل�سالح و�لدعاء، �أما �لهد�ية 

مبعنى �لبيان و�الإر�ساد، فهي يف كتب �هلل تعاىل، وهي مهمة �الأنبياء جميعاً 

و�لدعاة من بعدهم، و�إن كان �ملرء يرجو �أن من يدعوهم ي�ستجيبون له، 

�أعلم مبن ي�ستحق �لهد�ية ويريدها ومن ال يريد �لهد�ية وال  �أن �هلل  �إال 

�آية �لهد�ية بقوله عز وجل: {ڱ  ڱ   يعمل الأجلها؛ فهو �سبحانه ختم 

�لقلبية  �أ�سباب �لهد�ية  �أي �لذين يبذلون  )�لق�س�س(،  ڱ  ڱ} 
و�لعملية هوؤالء ينالونها مب�سيئة �هلل.
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عمل الإن�سان

»ال تعار�س بني �آيات �لكتاب �لعزيز.. وال تعار�س بني �أحاديث �لنبي 

 وال تعار�س بني �لقر�آن و�الأحاديث �ل�سحيحة«

- �هلل خلق كل �سيء... وَخلْقه �إذ� �أر�د �سيئاً �أن يقول له )كن فيكون(... 

هذ� هو �الأ�سل وال ن�ستثني �إال ما ثبت باآية �أو باحلديث �ل�سحيح ��ستثناوؤه... 

و�لعبد يختار من �الأعمال ما يريد.. ويحا�سب على �ختياره.

- هل ميكن �أن تذكر �آيات �لكتاب �لعزيز يف بيان عمل �الإن�سان.

كثرية  مو��سع  يف  �الإن�سان  �إىل  �لعمل  �هلل  ن�سب  لقد  نعم...   -

�لعزيز.. {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک   كتابه  من 

يئ   ىئ   {مئ   )�ل��زل��زل��ة(..  گ}  گ    گ   ک   ک   ک  
ڇڍ    ڇ   {ڇ   )�الأع����ر�ف(،  يب}  ىب   مب  خب   حب   جب  
ڇ   ڇ     ڇ   {چ   )ف�سلت(،  ڎ}  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ     
ژ}  ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ         

)�الأعر�ف(، {ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ حئ مئ  ىئ  يئ  

ڱ    ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   {گ   )يون�س(..  خب}  حب   جب       
ڱ} )�لزمر(.. ففي هذه �الآيات وغريها... ن�سب �هلل عز وجل �لعمل 
�إىل �الإن�سان وكذلك �لك�سب... فهو �لذي عمل... وهو �لذي �ختار وهو 

وعلى  �لطاعة...  �لقدرة على  فيه  �أن �هلل خلق  وذلك  �سعى...  �لذي 

�ملع�سية... {ڻ   ڻ     ڻ} )�لبلد(... {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
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�لتي خلقها �هلل يف  �لقدرة  )�الإن�سان(، وهذه  ېئ  ېئ  ىئىئ} 
�الأمر من  ياأتيه  للتكليف... مبعنى:  �أهاًل  �لتي جعلته  �الإن�سان... هي 

�هلل... من �الأمور �ل�سرعية... وهو له �لقدرة على �لقبول �أو �لرد... 

وكذلك يف  �ل�سرعية...  �الأو�مر  �المتناع... هذ� يف  �أو  �لتطبيق  على 

�ملناهي �ل�سرعية... له �لقدرة على �لطاعة... و�ملع�سية... و�قرت�ف 

�الإعر��س  �أو  �ل�سالة...  �أد�ء  على  ق��ادر  فهو  جتنبها...  �أو  �ملع�سية 

عنها... وكذلك قادر على �سرب �خلمر... �أو جتنبها... و�ملرء يختار 

من هذه �الأفعال ما يريد... فاإن هو �أقبل على �لطاعات ي�ّسر �هلل له 

�الأمر... و�إن �أقبل على �ملع�سية... تركه وما يريد... فالعبد هو �لذي 

يختار... و�لرب عز وجل يي�سر �أو يخلي بينه وبني ما يريد... و�ملالئكة 

تكتب ما يفعله �لعبد: {ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ} )�النفطار( {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  
ڈ  ڈ  ژ} )�لزخرف( {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ} 

)يون�س(... كان �ساحبي ي�ستمع باهتمام... تركته ليعلق.

- مع �أين �أعرف كل هذه �الأمور �إال �أن ترتيبها وبيانها بهذه �لطريقة 

جعلها �أكرث و�سوحاً يف ذهني... تابع ما تريد.

- و�الأحاديث �ل�سحيحة... من�سجمة مع �آيات �لكتاب �لعزيز... يف 

و�سف �الإن�سان باأنه هو �لذي يعمل... وهو �لذي يك�سب... ففي �حلديث 

»ياعبادي اإمنا هي اأعمالكم اأح�سيها عليكم، فمن وجد خريًا  �لقد�سي: 

م�سلم... ويف  اإل نف�سه«  يلومّن  ذل��ك فال  وم��ن وج��د غري  فليحمد اهلل، 
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عملها  ف���اإن  عليه،  تكتبوها  ف��ال  ب�سيئة  ع��ب��دي  ه��ّم  »اإذا  �الآخ��ر  �حلديث 

فاكتبوها �سيئة، واإذا هّم بح�سنة فلم يعملها فاكتبوها ح�سنة، فاإن عملها 

فاكتبوها ع�سرًا« م�سلم... قاطعني:

- طاملا ذكرت �الأحاديث... ما �لقول يف �حلديث �ل�سحيح: »اإن اهلل 

عز وجل خلق اآدم، ثم اأخذ اخللق من ظهره وقال: هوؤلء اإىل اجلنة ول 

اأبايل، وهوؤلء اإىل النار ول اأبايل...« �ل�سل�سلة �ل�سحيحة.

- وتتمة �حلديث؟!

- ال �أعرفها.

- تتمته: »فقال قائل: يا ر�سول اهلل فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 

القدر«... هذ� �حلديث ي�ساف �إىل �الآيات و�الأحاديث �ل�سابقة �أن �الإن�سان 

�ل�سيئات بعمله و�ملالئكة  �أو  �ل�سر... ويك�سب �حل�سنات  �أو  يعمل �خلري 

يكتبون ذلك... ولالإن�سان �لقدرة على �لطاعة وعلى �ملع�سية... وح�سابه 

يوم �لقيامة على عمله... �لذي عمله يف �لدنيا و�سجلته �ملالئكة... وهذ� 

{ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ   �لقيامة:  يوم  يعر�س  �لذي  �لكتاب  هو 

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے            ۓ  
�أن  �أن علم �هلل كامل فاإنه َعِلم  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ} )�الإ�سر�ء( وحيث 
ذ�ك  و�أن  بعمله...  و�سيدخلها  �لنار...  �أهل  بعمل  �سيعمل  �الإن�سان  هذ� 

�الإن�سان �سيعمل بعمل �أهل �جلنة... و�سيدخلها بعمله... فالنار عدل من 

�هلل... و�جلنة ف�سل من �هلل.

- و�حلديث �الآخر؟!

لنوؤجل هذ� �حلديث �إىل لقائنا �لقادم �إن �ساء �هلل.
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عمل الإن�سان )2(

، وال بني �آيات  ال تعار�س بني �آيات �هلل، وال بني �أحاديث �لنبي 

�لكتاب �لعزيز و�الأحاديث �ل�سحيحة.

تابعت حو�ري مع �ساحبي.. �ساألني:

- لعل �أكرث حديث ي�سبب يل »عدم فهم« يف �لق�ساء و�لقدر، هو: »اإن 

الرجل ليعمل بعمل اأهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها اإل ذراع في�سبق 

هذ�  كان  �إن  �أعلم  وال  النار فيدخلها«،  اأه��ل  بعمل  الكتاب فيعمل  عليه 

�حلديث �سحيحا �أم ال؟!

- بل �حلديث متفق عليه، ومتامه:

�ل�سادق  وهو  �هلل   ر�سول  حدثنا  قال:  م�سعود  بن  عبد�هلل  عن 

�مل�سدوق: »اإن اأحدكم يجمع خلقه يف بطن اأمه اأربعني يومًا، ثم يكون يف 

ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون يف ذلك م�سغة مثل ذلك، ثم ير�سل امللك 

فينفخ فيه الروح ويوؤمر باأربع كلمات: بكتب رزقه، واأجله، وعمله، و�سقي 

اأو �سعيد، فوالذي ل اإله غريه اإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل اجلنة حتى 

ما يكون بينه وبينها اإل ذراع في�سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل النار 

فيدخلها، واإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 

اإل ذراع في�سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيدخلها«.

وهو حديث يجمع �أ�سول �الإميان بالقدر �لتي بيناها يف بد�ية حو�رنا، 

نلخ�سها باأنها: �لعلم و�لكتابة و�مل�سيئة و�خللق، ولكن �نظر يف مفرد�ت 
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�حلديث: »فيعمل بعمل اأهل النار« �أي �إن �لعبد هو �لذي �ختار �أن يعمل 

هذ� �لعمل �ملوؤدي �إىل �لنار، وعلم �هلل عز وجل ذلك قبل خلقه، فكتبه، 

ولكن �لعبد هو �لذي �ختار وهو �لذي عمل.

قاطعني:

- ولكن �حلديث يوحي باأن هذ� �لعبد مل يكن له خيار �إال �أن يعمل 

بعمل �أهل �لنار؛ الأنه �سبق �أن ُكتب عليه ذلك.

- كال.. �حلديث ال يوحي بهذ�، بل يبنّي �أمرين منف�سلني: ما كتبه 

�هلل، وما يعمله �لعبد، و�لعبد ال يعلم ما ُكتب له، ولكنه �ختار مبح�س 

�إر�دته ما يريد �أن يعمل ووقع هذ� �لعبد يف هذه �ملع�سية؛ الأنه مل يتخذ 

�أ�سباب �لهد�ية.

- كيف ذ�ك؟!

�لغرور  �أ�سابه  اأه��ل اجل��ن��ة«  »يعمل بعمل  ك��ان:  �ل��ذي  �لعبد  - هذ� 

ب�سالحه، ومل يكن يدعو �هلل �أن يثبته على �حلق كما بنّي لنا �لر�سول   

يف �حلديث: »كان اأكرث دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«، 

: »نعم.. اإنه لي�س اآدمي اإل  فقيل له: �أتخاف علينا يا ر�سول �هلل؟ قال 

وقلبه بني اإ�سبعني من اأ�سابع اهلل؛ فمن �ساء اأقام ومن �ساء اأزاغ« )ح�سنه 

�الألباين(.

عن �سهر بن حو�سب ڤ قال: قلت الأم �سلمة: يا �أم �ملوؤمنني ما كان 

�أكرث دعاء ر�سول �هلل   �إذ� كان عندِك؟ قالت: كان �أكرث دعائه: يا مقلب 

�لقلوب ثبت قلبي على دينك، قالت: فقلت يا ر�سول �هلل: ما �أكرث دعائك 
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يا مقلب �لقلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا �أم �سلمة: �إنه لي�س �آدمّي 

�إال وقلبه بني �أ�سبعني من �أ�سابع �هلل، فمن �ساء �أقام، ومن �ساء �أز�غ، فتال 

معاذ: {ربنا ال تزغ قلوبنا بعد �إذ هديتنا}. )�سححه �الألباين(.

فاملوؤمن ياأتي بالطاعات ويجتنب �ملعا�سي، ويدعو �هلل �أن يثبته على 

�لطاعة د�ئماً ويخل�س يف دعائه وال يغرت بعبادته، بل حاله كما و�سف �هلل 

�ملوؤمنني: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ}  عباده 

)�ملوؤمنون(، هذ� يثَبِّته �هلل عز وجل على �لهدى؛ الأنه �تخذ �أ�سباب �لثبات: 

ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   {ڤ  

ينبغي  وال  )�إبر�هيم(،  ڇ}  ڇ   ڇ   ڇ   چ    چچ   چ   ڃ  
�إبلي�س: {ڎ       منطق  هذ�  الأن  �أ�سلني؛  �ل��ذي  هو  �هلل  �إن  يقول:  �أن  لعبد 

�آدم  �أما  )�حلجر(،  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک} 
عندما وقع يف �لذنب قال: {ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

ڀ   ڀ  ڀ} )�الأعر�ف(، وهكذ� �لعبد �إذ� وفق �إىل �خلري حمد �هلل 
و�أثنى عليه، و�ساأله �لثبات و�ملزيد من هذ� �خلري، و�إذ� وقع يف �لذنب الَم 

نف�سه و��ستغفر و�أقّر بظلمه لنف�سه؛ وبهذ� جنمع �الآيات و�الأحاديث �لتي 

قد تبدو متعار�سة يف ظاهرها، وذلك اللتز�منا ويقيننا باأنه ال تعار�س بني 

، وكلما جاءك هذ� �ل�سعور �تهم فهمك  �آيات �هلل وال بني �أحاديث �لنبي 

و�بحث عن �ملعنى �ل�سحيح.
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عمل ا لإن�سان )3(

كتب �هلل يل عمرة مل �أخطط لها م�سبقاً.. حني �ت�سل بي �ساحبي 

و�أبدى رغبته يف �سحبتي له.. مل �أتردد.. ق�سينا يومني يف مكة ومثلهما 

يف �ملدينة �لتي مل �أزرها منذ �أكرث من ع�سر �سنو�ت..

- �أينما تقر�أ يف كتاب �هلل جتد �آية تو�سح �سيئاً من ق�سايا �لقدر.. 

كنت و�ساحبي يف م�سجد �لنبي  بني �لع�ساءين.. وكنا قد �سلمنا على 

�ل�سالة  ننتظر  هادئاً  و�أخذنا جمل�ساً  مبا�سرة..  �ل�سالة  بعد  �لنبي  

�الأخرية..

فتح �ساحبي �مل�سحف... قر�أ:

ڀ   ڀڀ   پ     پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ} )�لزمر(

- يف هذه �الآية.. ين�سب �هلل �الهتد�ء للعبد.. {پ  پ}.. 

وكذلك �ل�سالل.. {ڀ  ڀ}.. وذلك �أن �لعبد يختار باإر�دته ما يريد.. 

فالذي يختار طريق �لهد�ية ويبذل �أ�سبابها ينالها.. ف�ساًل من �هلل.. ومن 

يختار طريق �لغو�ية وي�سري فيها يرتكه �هلل.. عدالً منه عّز وجّل. و�الأول  

�أما يف  �الآخ��رة،  يعاقب على مع�سيته.. يف  و�الآخ��ر  يثاب على طاعته.. 

�لدنيا... فال جز�ء وال عقاب.. و�إمنا �بتالء..

- هل ن�ستطيع �أن جنزم باأن من �أر�د �لهد�ية نالها؟

- نعم.. �إذ� بذل �أ�سبابها �ل�سحيحة: عمل �لطاعات.. ترك �ل�سيئات.. 



حتقيق الإميان بالقدر

27

�الإخال�س هلل.. ودعاء �هلل.. ومن �أخّل ب�سيء من هذه �ل�سروط حرمه �هلل 

»�لهد�ية«.. و�إن كان فيما يبدو »مهتديا«.. وبهذ� نفهم حديث �لنبي 

: »اإن الرجل ليعمل بعمل اأهل النار حتى )ما( يكون بينه وبينها اإل ذراع 

في�سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيدخل اجلنة.. واإن الرجل 

ليعمل بعمل اأهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها اإل ذراع في�سبق عليه 

الكتاب فيعمل بعمل اأهل النار فيدخل النار« متفق عليه.

قاطعني..

- �أريد �سرحاً لهذ� �حلديث وال�سيما »في�سبق عليه �لكتاب«؟

- بف�سل �هلل لقد �طلعت على �سرح �بن حجر و�لنووي لل�سحيحني 

قبل فرتة وجيزة.. نعلم �بتد�ء �أن ما كتبه �هلل يف �للوح �ملحفوظ �إمنا هو 

علمه �سبحانه وتعاىل... وما يقع يف �لكون يتفق مع ما كتبه �هلل لكمال 

»احل�سنات وال�سيئات« فال ت�سجل  �أما �الأعمال:  علمه �سبحانه وتعاىل.. 

على �لعبد �إال بعد �أن يعملها.. وهنا تكون �ملحا�سبة على ما يعمله �لعبد.. 

ال ما كتبه �هلل.. ويف �سرح �حلديث يقول �لنووي.. »و�ملر�د بهذ� �حلديث 

�أن هذ� قد يقع يف نادر من �لنا�س ال �أنه �لغالب فيهم« ويف رو�ية.. »فيما 

�أحد.. فيقول:  �أن يحكم على  ينبغي  �أحدنا ال  �أن  يبدو للنا�س«.. وذلك 

اأهل  م��ن  »ف��الن  يقول  �أو  مع�سيته..  لكرثة  لفالن«..  اهلل  يغفر  ل  »واهلل 

اجلنة« لكرثة طاعاته.. فاإن �أحدنا ال يعلم خامتة �أي �أحد.. وكذلك هذ� 

�أعماله  �إىل �سالح  يركن  �سوء �خلامتة فال  �الإن�سان من  �حلديث يحذر 

»وي�سمن« �جلنة بل يتاأ�سى بر�سول �هلل  ويكرث من �لدعاء »يا مقلب 

�أما قوله  »ال�سل�سلة ال�سحيحة«..  القلوب ثبت قلبي على دينك«.. 
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: »في�سبق عليه الكتاب«.. �أي �سبق يف علم �هلل ما �سيفعله هذ� �الإن�سان 

ولكنه هو �لذي عمل بعمل �أهل �جلنة.. �أو عمل بعمل �أهل �لنار.. فنال 

جز�ء عمله.. ال �أن �هلل كتب عليه مبعنى �أرغمه على عمل �أهل �لنار..

ولكن نبني �أن هذ� قد يح�سل يف �لقليل �لنادر من �لنا�س خللل يف 

�ل�ساحلة  �الأعمال  �إىل  �التكال  �أو  �لعجب  �أو  كالغرور  �لهد�ية..  �أ�سباب 

وعدم دعاء �هلل عز وجل.. فالهد�ية ف�سل من �هلل و�ل�سالل عدل من 

�هلل، ملن �ختار هذه �لطريق..
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اأفعال العباد

ال تعار�س بني �آيات �لكتاب �لعزيز وال بني �أحاديث �لنبي  وال بني 

حديث �سحيح و�آية من كتاب �هلل عز وجل.

�آيات  بقية  �آية مبعزل عن  ياأخذ  �لقاعدة ومل  �ملرء هذه  �إلتزم  لو   -

ذ�ت  تبني  �لتي  و�الأحاديث  �الآي��ات  بقية  عن  مبعزل  حديثاً  وال  �لكتاب، 

�لق�سية لتو�سل �ملرء �إىل �حلق يف م�سائل �لقدر باإذن �هلل عز وجل.

ومن هذه �مل�سائل �أفعال �خللق.

- كيف ن�ستطيع �أن نفهم هذه �مل�ساألة؟

- لو تتبعنا �آيات �لكتاب �لعزيز لوجدنا �أن �لعبد يعمل �لعمل خري�ً كان 

�أم �سر�ً باإر�دته، ويكون هو �لفاعل ويحا�سب على فعله: {ہ  ہ  ہ  ھ  

ۇ   ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ھ  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې} )�لليل(.

قاطعني:

- كيف يي�سر �هلل عز وجل �لعبد للي�سرى؟ وكيف يي�سره للع�سرى؟

- �أما �لتوفيق لعمل �ل�ساحلات فيبد�أ من �لعبد ثم يوفقه �هلل لعمل 

�آخر ما د�م �لعبد مقباًل باإخال�س على �لطاعات كما يف �حلديث �لذي 

يف �لبخاري: »اإذا تقرب العبد مني �سربًا تقربت منه ذراعًا، واإذا تقرب مني 

ذراعًا تقربت منه باعًا«.
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ويف �سحيح م�سلم: »اأن��ا عند ظن عبدي بي واأن��ا معه حني يذكرين، 

اإن ذكرين يف نف�سه ذكرته يف نف�سي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ هم 

خري منهم، واإذا تقرب مني �سربًا تقربت اإليه ذراعًا، واإن تقرب اإيل ذراعًا 

اأتيته هرولة«، فاإن �لعبد �ملقبل على  اأت��اين مي�سي  تقربت منه باعًا، واإن 

�أما  �لطاعة،  بعد  �لطاعة  له �هلل عز وجل  يي�سر  و�إخال�س  ب�سدق  �هلل 

�لعبد �ملعِر�س عن �هلل عز وجل فاإن �هلل يرتكه يف �سالله وغّيه، وذلك �أنه 

هو �لذي �ختار هذ� �لدرب و�سار فيه، وهذ� بالطبع مع فطرة �الإن�سان 

على �خل�سوع هلل، وبيان طريق �حلق وترغيبه فيه، وبيان طريق �ل�ساللة 

و�إنز�ل  �لر�سل  و�إر�سال  �سّل،  وملن  �آمن  ملن  �ملاآل  وتاأكيد  منه،  و�لرتهيب 

�لكتب �لتي ف�سلت كل �سيء، وجميع �الآيات و�الأحاديث �لتي يظن بع�سهم 

من خاللها �أن �لعبد »جمرب« على فعل �سيء حُتمل على هذ� �ملعنى، وال 

تُقر�أ مبعزل عن هذه �الآيات و�الأحاديث »فمن وجد خريًا فليحمد اهلل، 

ومن وجد غري ذلك فال يلومّن اإل نف�سه« )م�سلم(.

- وماذ� لو �أ�سر �لعبد على قوله: »لو �ساء اهلل اأن اأهتدي لهتديت«؟!

- هذه �لعبارة لن تنجيه بني يدي �هلل عز وجل، وميكن �لرد عليه 

باأمور عدة، منها: نقول له: ال تَ�سَع يف طلب �لرزق، فلو �ساء �هلل �أن يرزقك 

»يااأيها   : �لنبي  فر��سك؛ حلديث  على  نائم  و�أن��ت  رزقك  ف�سياأتيك 

النا�س، اإن الِغنى لي�س عن كرثة العر�س، ولكن الغنى غنى النف�س، واإن 

اهلل عز وجل يوؤتي عبده ما كتب له من الرزق؛ فاأجملوا يف الطلب، خذوا 

و�لرتهيب(، وكذلك حديث  �لرتغيب  م��ا ح��ل ودع���وا م��ا ح��رم« )�سحيح 

اكتب عمله  فيقول:  كلمات،  باأربع  فيوؤمر  امللك  اإليه  يبعث  »ث��م  �خللق: 
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واأجله ورزقه و�سقي اأو �سعيد«.. فالرزق قد كتب فلماذ� ت�سعى وتكدح يف 

طلب رزقك؟! �بق يف �سريرك و�سياأتيك!!

وهذ� ال يقوله عاقل، وكذلك يف �لهد�ية.

ثم هذه �ملقولة لي�ست جديدة، بل قالها �مل�سركون من قبل: {ٺ  

ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  

ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} )�الأنعام(، وكذلك يف 

�سورة �لنحل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ} )�لنحل(.

يف  �لتمادي  �أو  �هلل  طاعة  يف  �لتق�سري  على  بالقدر  �الحتجاج  �إن 

مع�سية �هلل ما هي �إال حج كاذبة يزينها �لعبد لنف�سه �أو يزينها �ل�سيطان 

له... فاإذ� وقف �لعبد بني يدي �هلل للح�ساب يوم �لقيامة... مل ينفعه �إال 

عمله.. كما يف �حلديث �ملتفق عليه عن عدي بن حامت ڤ قال: �سمعت 

ر�سول �هلل  يقول: »ما منكم من اأحد اإل و�سيكلمه اهلل يوم القيامة 

لي�س بني اهلل وبينه ترجمان. ثم ينظر فال يرى �سيئًا قدامه ثم ينظر بني 

يديه فت�ستقبله النار... فاتقوا النار ولو ب�سق مترة فمن مل يجد فبكلمة 

طيبة«
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الأخذ بالأ�سباب

- �إذ� ت�سفحنا �مل�سحف لنتدبر �الآيات �ملتعلقة بالَقَدر بعد �لقو�عد 

وما  �ل�سحيح..  �لفهم  �إىل  �لو�سول  �سعوبة يف  فلن جند  ذكرناها  �لتي 

�أجمل مقولة عمر عندما خرج �إىل �ل�سام فاأخربه �أمر�ء �الأجناد �أن �لوباء 

ِفر�ر�ً من قدر 
َ
قد وقع يف �ل�سام.. فقرر �لرجوع، فقال له �أبو عبيدة: »�أ

�هلل؟!« فقال عمر: »لو غرُيَك قالها يا �أبا عبيدة! نعم نفّر من قدر �هلل 

�إىل قدر �هلل«.. ثم بنّي له �لفهم �ل�سحيح للقدر: »اأراأيت لو كان لك اإبل 

هبطت واديا له عدوتان، اإحداهما خ�سبة والأخرى جدبة، األي�س اإن رعيت 

يف اخل�سبة رعيتها بقدر اهلل، واإن رعيت يف اجلدبة رعيتها بقدر اهلل؟!«.. 

متفق عليه.

عجب �ساحبي مبقولة عمر ڤ فرددها:
ُ
�أ

- نفّر من قدر اهلل اإىل قدر اهلل.

- وبهذ� نفهم جميع �آيات �لقدر يف كتاب �هلل.. ��سمع قول �هلل تعاىل: 

ڻ}  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   {ڳ  

)�لن�ساء(، ثم بعد ذلك باآيات قليلة يقول عز وجل: {ۈ   ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   
مئ  ىئ  يئ} )�لن�ساء(.. ويف �سورة �لتوبة: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    گ}.
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ويف �حلديث عن عائ�سة �أن ر�سول �هلل  قال: »ل يغني حذر من قدر، 

والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل، واإن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء 

�سحيحة..  �أو�م��ر  وكلها  �الألباين..  ح�سنه  القيامة«  ي��وم  اإىل  فيعتلجان 

يف �الآية ياأمر �هلل �ملوؤمنني �أن )ياأخذوا حذرهم(، ويف �حلديث يخربهم 

�أن �لعبد  �أنه »ل يغني حذر من قدر«.. و�لتوفيق بينهما:   .. �لر�سول 

�أن ياأخذ باالأ�سباب �ملادية جللب ما ينفعه ودفع ما ي�سره.. فاإن  ماأمور 

وقع عليه �سرر يوؤمن �أن �هلل قدره عليه حلكمة.. وي�سعى يف دفع �ل�سرر 

وي�ستعني بالدعاء �أوالً و�أخري�ً ف�ساًل عن �الأ�سباب �ملادية مع تعلق �لقلب 

د�ئماً باهلل.. باأنه ال �سيء ينفع وال ي�سر �إال باإذن �هلل.. هكذ� هي �لعقيدة 

�ل�سحيحة فيما ي�سيب �الإن�سان من خري �أو من �سر.

علق �ساحبي:

- هذه ق�سايا حتتاج �إىل ِمَر�ن ذهني وعملي..

- �إذ� مت�سك �ملرء بالثو�بت �لتي ذكرناها ورجع �إليها ال ي�سل يف هذ� 

�لباب �إن �ساء �هلل.

- وماذ� عن حديث �لتد�وي؟

اأن���زل له  »اإن اهلل ع��ز وج��ل مل ينزل داء اإل   : - تعني قول �لنبي 

�سفاء، اإل الهرم -ويف رواية اإل ال�سام )املوت(- فعليكم باألبان البقر فاإنها 

ترم من كل ال�سجر« �ل�سل�سلة �ل�سحيحة. ويف رو�ية... »ويف األبان البقر 

�سفاء من كل داء«.. وقد تََعالج �لنبي  و�أمر بالتد�وي.. فقال: »يا عباد 

اهلل تداووا؛ فاإن اهلل مل ينزل داء اإل واأنزل له دواء«.. �سححه �الألباين.
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قاطعني..  نعم هذ� �حلديث �الأخري.. وال �أعرف �الأحاديث �الأخرى 

�لتي ذكرت.

�لد�ء  خلق  فاهلل  �لقدر..  يف  �لعقيدة  يبني  وغ��ريه  �حلديث  هذ�   -

�إذ� �أ�سابهم �لد�ء.. ويف �حلديث  و�لدو�ء و�أمر عباده �أن ياأخذو� �لدو�ء 

)عن ابن اأبي خزامة عن اأبيه.. قال: �ساألت ر�سول اهلل  فقلت: يا ر�سول 

اهلل اأراأيت رقى ن�سرتقيها ودواء نتداوى به وتقى نتقيها، هل ترّد من قدر 

اهلل �سيئا؟ قال: »هي من قدر اهلل«( ح�سنه �الألباين.

فاالإميان بالقدر.. �إميان بكمال علم �هلل وكتابته لهذ� �لعلم، ويحفظ 

�لقدر  ولي�س  و�سر�ئه..  �سر�ئه  يف  �هلل  غري  �إىل  �للجوء  من  �الإن�سان 

لالحتجاج على �رتكاب �ملع�سية.. و�لعجز و�لك�سل عن �لطاعة.. �أو عن 

طلب �لرزق!.
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الق�ساء

يقول �هلل تعاىل: {ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  {ۈ   �سبحانه:  ويقول  )�لبقرة(،  ۉ}  ۅ   ۅ   ۋ  
ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ ەئ  ەئ} )مرمي(، ويقول عز 
وجل: {ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ڇ  ڇ} 

)غافر(.

- اإن ق�ساء اهلل عز وجل نوعان: ق�ساء كوين، وق�ساء �سرعي، كما قلنا 

يف م�سيئة �هلل و�إر�دة �هلل عز وجل، فهناك �إر�دة كونية و�إر�دة �سرعية، �أما 

�لق�ساء �لكوين، فهو �لذي ال ر�ّد له وال مانع لوقوعه، وال يحا�سب عليه 

�الإن�سان يوم �لقيامة، و�إمنا يقع يف �لكون �أو على �الإن�سان �ختبار�ً له، �أو 

متحي�ساً �أو تكفري�ً لذنوبه:مولده، مماته، �مل�سائب �لعامة، �لكو�رث �لتي 

ي�سمونها )طبيعية(، وهي دون �سك بق�ساء �هلل حلكمة علمها من علمها 

وجهلها �لغافلون.

قاطعني:

- وهل َذَكر �هلل �لق�ساء �ل�سرعي يف كتابه؟!

- نعم.. يف قوله عز وجل: {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  

ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  
�أمر  وجل  عز  فاهلل  )�الإ���س��ر�ء(،  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ} 
�أمر�ً �سرعياً ت�سع �لعبد �تباعه �أو خمالفته، ق�سى �أال نعبد �إال �إياه، ومن 
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�لنا�س من ي�سرك باهلل، وق�سى �أن نح�سن �إىل و�لدينا، ومن �لنا�س من 

يعق و�لديه، وقال عز وجل: {ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٹ   ٹ      ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ  
ڤ} )�الأحز�ب(.

و�أو�مر �هلل �ل�سرعية هناك من يتبعها، وهناك من يخالفها؛ فهذ� من 

�لق�ساء �ل�سرعي وكلمة )ق�ساء( حتمل هذ� �ملعنى وذ�ك، وكذلك )�الإر�دة( 

وهناك )�إر�دة كونية( و�قعة ال حمالة، وال ي�ستطيع �أحد خمالفتها، وهناك 

ى   ې   ې   {ې   تعاىل:  كقوله  �لع�ساة  يخالفها  �سرعية  �إر�دة 

ۆئ   ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   �سبحانه:  وقوله  )�لن�ساء(،  ۈئ} 
پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ} )�لن�ساء(، وقوله عز 

گ   گ   گ     ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ   {ژ   وج��ل: 

)�ملائدة(،  ڻ}  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ  
وقوله: {ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک} )�ملائدة(.
ومن  علينا،  ليتوب  نتوب  �أن  منا  �هلل  ويريد  �سرعية،  �إر�دة  فهذه 

�لنا�س من يتوب ومن �لنا�س من ال يتوب، ويريد �هلل منا �أال ن�سيد ونحن 

حمرمون، وي�ستطيع من �ساء �أن يع�سي هذه �الإر�دة الأنها »�إر�دة �سرعية« 

�أي: »حكم �سرعي« �أو »�أمر �سرعي«، �أما �الإر�دة �لكونية و�الأمر �لكوين 
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و�لق�ساء �لكوين؛ فال �أحد ي�ستطيع �خلروج عليه �أو حتى تاأخريه {ی  ی  

ی   جئ  حئ  مئ} )�حلج(.
علق �ساحبي على هذ� �الإ�سهاب:

�أن يتتبع جميع �الآيات  - نعم.. حتى يفهم �ملرء هذه �لق�سية يجب 

)�لق�ساء(،  تذكر  �لتي  �الآي��ات  فيتدبر  �الأم��ر؛  تتناول  �لتي  و�الأح��ادي��ث 

�أحاديث  �لكتاب وال  �آيات  تناق�س بني  �أنه ال  و)�الإر�دة(، و)�الأمر( ويعلم 

�لنبي  �ل�سحيحة؛ فيخرج بالفهم �ل�سحيح للق�ساء، ففي �ل�سحيح: 

»اإذا ق�سى اهلل الأمر يف ال�سماء �سربت املالئكة باأجنحتها خ�سعانًا لقوله 

كاأنه �سل�سلة على �سفوان« )�لبخاري(، ويف �سحيح م�سلم: »ل تنذروا فاإن 

النذر ل يغني من القدر �سيئًا واإمنا ي�ستخرج من البخيل«.

�لكوين ال جمال لرده، وال حتى لتعطيله، هو  �لقدر و�لق�ساء  فهذ� 

�لذي كتبه �هلل قبل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س بخم�سني �ألف �سنة.

- نعم.. ذلك �أن �ملالئكة ال تعلم �لغيب، وال ما هو مكتوب يف �للوح 

�إىل  �لعر�س  من حتت  وينزل  لهم  وجل  عز  �هلل  يظهره  حتى  �ملحفوظ، 

�ل�سماء فتعرفه �ملالئكة، ثم ينزل �إىل �الأر�س حيث قدره �هلل عز وجل.
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ولو �ساء اللـه

- يقول عز وجل: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 
�سبحانه: {مت  ىت    يت  جث   ويقول  )�ملائدة(..   { ۇ  ۇ  ۆ 
مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ} )�الأنعام(.. ويقول عز من قائل: 

{ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   {ٹ  ٹ  ٹ   �سبحانه:  ويقول  )�الأنعام(..  ھ} 
)يون�س(..  ڃ}  ڄ  ڃ   ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ويقول: {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ەئ   ائ   ائ   ى   ى   {ې   وي��ق��ول:  )�ل��ن��ح��ل(..  ڃ} 
ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ ېئ  ىئ} 

)�لنحل(، ويف �آية �أخرى: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ} )�ل�سورى(.

�إذ  �آيتني  �آخر  ولنتدبر  بالقدر.  �الإمي��ان  من  �الآي��ات تبني جانباً  هذه 

َعَل جميع خلقه �أمة  يخرب �هلل عز وجل �أنه لو �ساء و�أر�د �إر�دة كونية جَلَ

و�حدة مهتدين طائعني.. ولكنه عز وجل يهدي من ي�سلك طريق �لهد�ية.. 

ويدخله يف رحمته.. ويرتك �لظامل �لذي يختار طريق �ل�سالل، و�سيبعث 

�جلميع يوم �لقيامة لي�ساألو� عما كانو� يعملون يف �لدنيا ويجازون على 

ذلك... وهكذ� نوفق بني �ملعاين �لتي وردت يف هذه �الآيات.
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كنت و�ساحبي يف موعدنا �ل�سهري �لذي ي�سادف �أول ثالثاء من كل 

�سهر ميالدي..

- ولكن بع�س �لنا�س يتم�سك باأن �هلل: {وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئۈئ}.. عذر�ً �إذ� مل يرغب يف �أن ي�سلك طريق �لهد�ية.
- هذ� ُعذر �أقبح من ذنب.. �أوالً: و�سف �هلل مبا ال يليق به.. »بهذ� 

�ملعنى«، وثانياً: لن ينفعه هذ� �لعذر بني يدي �هلل عز وجل.. وثالثاً: من 

ركن �إىل هذ� �لعذر لن يبحث عن �لهد�ية.. ومن باب �أوىل لن يجدها.. 

باخت�سار.. كل �أحد م�سوؤول عن عمله.. و�سيقف بني يدي �هلل يوم �لقيامة: 

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   {ڎ  

گ  گ   گ} )�لزلزلة(.
- وماذ� عن �الآيات �الأخرى؟!

نافذة.. ال يردها  �أن م�سيئة �هلل  �الآيات تبني  �الإجمال هذه  - على 

�سيء.. فلو �أر�د �هلل �سبحانه �أن يجعل �جلميع موؤمنني مهتدين.. لكانو� 

كما �ساء- ولو �ساء �أن يجعل �جلميع �أمة و�حدة.. لكانو� كذلك.. ولكن 

حكمته �سبحانه �قت�ست �أن يرتك للنا�س حرية �لعمل و�الختيار.. و�أنزل 

و�لت�سديق  �الإمي��ان  من  مو�قعهم  ليتبّينو�  �الختبار�ت..  من  �أنو�عاً  لهم 

و�ح��دة من  �آية  �أذك��ر  �أن  و�أري��د  وليزد�دو� من �خل��ري�ت.. و�حل�سنات.. 

جمموع �الآيات �لتي ذكرناها يف �لبد�ية.. وهي: {مت  ىت    يت  جث  مث  

ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ} )�الأنعام(، يخاطب بها �هلل عز وجل 
ر�سوله  ولكن �ملر�د من ور�ءه.. فالر�سول  مل يكن من �جلاهلني... 
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ولكن من ظن �أن �هلل يعجز عن هد�ية �لنا�س جميعاً... فهو جاهل.. ومن 

ظن �أن �هلل يجرب �أحد�ً على �ل�سالل فهو جاهل.. ومن ظن �أنه يهتدي 

دون توفيق من �هلل فهو جاهل.. ومن ظن �أنه يرتكب �ملع�سية رغماً عن 

ِذَن للمع�سية 
َ
�هلل فهو جاهل.. �إن �لفا�سق يرتكب �ملع�سية باإر�دته و�هلل �أ

�أن تقع يف ملكه مع �أنه �سبحانه وتعاىل ال يحبها وال ير�ساها.. و�ل�سالح 

يعمل �ل�ساحلات   بتوفيق �هلل.. و�هلل يحب ذلك، ويجزي عليها  �أ�سعافا 

م�ساعفة.
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العمل �سبيل النجاة

- مل يكن حتقيق �الإميان بالقدر م�سكلة عند �ل�سحابة، فقد فهمو� 

. �ملطلوب منهم باأحاديث ب�سيطة �سمعوها من ر�سول �هلل 

- هل لك �أن تبني ذلك باأمثلة؟

فندقنا  من  �بتد�ء  �لنبي   م�سجد  حول  نتم�سى  و�ساحبي  كنت 

�لو�قع عند �لز�وية �ل�سمالية �ل�سرقية للم�سجد.

عن  عليه،  �ملتفق  �حلديث  مثاًل يف  لهم  �لر�سول   �سرب  لقد   -

�أبي مو�سى �أن ر�سول �هلل  قال: »اإن مثل ما بعثني اهلل به من الهدى 

املاء  قبلت  طائفة طيبة  منها  فكانت  اأر���س��ًا،  اأ���س��اب  غيث  كمثل  والعلم 

فاأنبتت الكالأ والع�سب الكثري، وكانت منها اأجادب اأم�سكت املاء فنفع اهلل 

بها النا�س ف�سربوا منها و�سقوا وزرع��وا، واأ�ساب منها طائفة اأخرى اإمنا 

هي قيعان ل مت�سك ماء ول تنبت كالأ، فذلك مثل من فقه يف دين اهلل 

ونفعه اهلل مبا بعثني به فعلم وعّلم، ومثل من مل يرفع بذلك راأ�سًا ومل 

يقبل هدى اهلل الذي اأر�سلت به«.

وهذ� �سرح قول �هلل تعاىل: {ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  
ی  ی  جئ} )�لن�ساء(.

و�الإر�ساد  �لبيان  هو  �ل��ذي  بالهدى،  جميعاً  �الأنبياء  بعث  �هلل  ف��اإن 

و�حلجة و�لربهان وخامتهم �لر�سول  بعثه باأعظم بيان وهو �لقر�آن 
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�أن  و�أر�د  و�أقبل عليه خمل�ساً  �لهدى  �لنا�س من قبل هذ�  �لعظيم، فمن 

ي�ستزيد... �إمياناً منه �أن �لهد�ية �سبيل للنجاة بعد �ملوت، فهذ� يي�سر �هلل 

له درب �لهد�ية ويزيده هدى.

ومن �لنا�س من مل يهتم بهذ� �الأمر ومل يعنت به، ومل يرفع بذلك ر�أ�ساً 

�أو عدم يقني مبا �سيكون بعد �ملوت، فهذ�  �إميان،  �أو �سعف  غفلة منه، 

تركه �هلل ملا �ختار.

قاطعني..

- وهل �ختيار هذ� وذ�ك مبح�س �إر�دتهما؟ �أم بتقدير �هلل؟

من  تلقوها  �لتي  �لكلمات  �ل�سحابة  فهم  هكذ�  معاً،  �الأمرين  كال   -

ر�سول �هلل  مبا�سرة، ففي �لبخاري �أن ر�سول �هلل  كان يف جنازة 

فاأخذ �سيئاً فجعل ينكت به �الأر�س، فقال: »ما منكم من اأحد اإل وقد كتب 

مقعده من النار ومقعده من اجلنة«، قالو�: يا ر�سول �هلل �أفال نتكل على 

: »اعملوا فكل مي�سر ملا ُخِلق له، اأما من كان  كتابنا ونََدع �لعمل؟ قال 

من اأهل ال�سعادة فيي�سر لعمل اأهل ال�سعادة، واأما من كان من اأهل ال�سقاء 

فيي�سر لعمل اأهل ال�سقاء«، ثم قر�أ: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    
ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې} )�لليل(، ويف رو�ية قالو�: �إذ�ً جنتهد.

بعد  �أتى  �هلل،  من  للعمل  �لتي�سري  �أن   - عبد�هلل  �أبا  يا   - والحظ 

�لعبد {ہ  ھ  ھ}، {ے  ۓ}، {ڭ  ڭ}،  �لعمل من 

{ۈ  ۈ}، ثم قر�أ �الآيات يف �سبب نيل �جلنة: {مئ  ىئ  يئ  
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جب  حب  خب  مب                 ىب  يب} )�الأعر�ف(، {چ  چ  چ  ڇ    
)�الأنعام(، {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ} 
ۆ   {ۆ   )�ل�سجدة(،  ھ}  ھ   ھ  ھ   ہ    ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ  

ې}  ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  

مخ}  حخ   جخ  مح   جح    مج    حج   يث   ىث   {مث   )�ل�سجدة(، 

)�الأحقاف(.

فلقد نالوها باأعمالهم، و�سبق يف علم �هلل ما هم عاملون فكتبه عز 

وجل، وهذ� معنى �حلديث: »اإن اهلل عز وجل خلق اآدم ثم اأخذ اخللق من 

ظهره وقال: هوؤلء اإىل اجلنة ول اأبايل، وهوؤلء اإىل النار ول اأبايل، فقال 

قائل: يا ر�سول اهلل فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر« �ل�سل�سلة 

�ل�سحيحة.

فالعبد ال يعلم �لغيب وال يعلم ماذ� كتب له، ولن يحا�سب على ما ُكتب، 

بل �سيحا�سب على ما يعمل؛ ولذلك قال �ل�سحابة: »اإذًا نتهد«، �أو »اإذًا 

ند يف العمل«، وهذ� هو �ملطلوب من �لعبد �أن يعمل بطاعة �هلل لينال 

�لثو�ب من �هلل.
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ـّر الأمـــر يــدب

»�لتدبري«: تنزيل �الأمور يف مر�تبها وعلى �أحكام عو�قبها، و�أي�سا.. 

�إنه �سبحانه وتعاىل يق�سي ويقدر ح�سب مقت�سى �حلكمة وهو �لنظر يف 

�أدبار �الأمور وعو�قبها..

كتاب �هلل  تعاىل.. يف مو��سع من  »�لتدبري« يف حق �هلل  وجاء 

عز وجل: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
{ۆ   �سبحانه:  قوله  ويف  )يون�س(،  کگ  گ    گ  گ} 
ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  
{ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ   تعاىل:  ويقول  )يون�س(،  ېئ  ېئ} 
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ  

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ} )�لرعد(.
يف  جل�سة  حل�سور  �ملحاكم..  مبنى  �إىل  طريقنا  يف  و�ساحبي  كنت 

ق�سية بينه وبني بع�س �أقاربه:

- وماذ� عن قوله �سبحانه: {ے  ے  ۓ}؟!

�لنازعات حيث يق�سم �هلل عز وجل ببع�س  - هذه وردت يف �سورة 

مالئكته.. ومنها »�ملدبر�ت �أمر�ً«.. �لتي تبا�سر تدبري �أمور �لكون كما �أر�د 



حتقيق الإميان بالقدر

45

�هلل عز وجل وق�سى... فاملالئكة هي �لتي تتوىل تنفيذ �لق�سايا �لكربى 

كنفخ �لروح و�نتز�عها.. و�َسْوق �ل�سحاب و�إنز�ل �ملطر.. و�لزرع و�لرياح 

وكل ما يحتاجه �الإن�سان: {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  

ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
باأمر  يحفظونه  �أي  )�لرعد(..  ې}  ۉ  ې  ې   ې   ۉ   ۅ   ٴۇ  ۋ  ۋۅ  

�هلل..

قاطعني:

- �أال توجد �آية �أن �هلل يدبر �الأمور يف يوم كان مقد�ره �ألف �سنة؟

- بلى يف �سورة �ل�سجدة: {ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   

و�ملعنى  )�ل�سجدة(..  گ     گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ} 
�أن �الأمر ينزل من �ل�سماء �إىل �الأر�س يف يوم و�حد من �أيامكم.. مع �أن 

�مل�سافة �لتي يقطعها تقدر مب�سرية �ألف �سنة، خم�سمائة نزوالً ومثلها 

�سعود�ً.. وذلك �أن �مل�سافة بني �ل�سماء �لدنيا و�الأر�س م�سرية خم�سمائة 

�سنة.. وقيل �إن �ملالئكة تقطع يف يوم و�حد ما يقطعه �أحدكم يف �ألف 

�سنة.. وقيل �إن ق�ساء �ألف �سنة ينزل يف يوم و�حد.. وهكذ�.. كل �ألف 

�سنة ينزل �لق�ساء مرة و�حدة.. و�لظاهر �الأول و�أن �ملالئكة تنزل باأمر 

�هلل فتدبر �أمور �لكون جميعاً.. فهي تنزل باالأو�مر وتعرج باالأعمال.. 

»يتعاقبون فيكم  �لر�سول   �أخ��رب  كما  ي��وم..  من  �أق��ل  ذلك يف  كل 

و�سالة  الفجر  �سالة  يف  ويجتمعون  بالنهار  ومالئكة  بالليل  مالئكة 

الع�سر ثم يعرج الذين باتوا فيكم في�ساألهم وهو اأعلم بهم كيف تركتم 
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عبادي فيقولون تركناهم وهم ي�سلون واأتيناهم وهم ي�سلون« �لبخاري، 

و�إذ� علم �ملوؤمن �أن �هلل هو �لذي يدبر �الأمر.. �أي كل �أمر.. يف �ل�سماء 

و�الأر�س.. �لرزق، �ل�سحة، �ملر�س، �ل�سعادة، �ل�سقاء، �الأبناء.... وغريها 

من �أمور بني �آدم... فاإنه يطمئن.. الأن �لذي يدبر �الأمور هو �هلل عز 

وجل... فاإذ� تيقن �ملوؤمن من ذلك.. مل يحزن على ما فات ومل يجزع 

مبا يقع... ومل يخف مما �سياأتي.
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ل �سيء يقع اإل باإذن اللـه

بالقدر  �الإمي��ان  م�ساألة  تدبرها ال�ستكمال  �لتي يجب  �الآي��ات  - من 

�الآيات �لتي تبني �أن ال �سيء يقع �إال باإذن �هلل.

- هل يل مبزيد �ي�ساح؟

- نعم.. �إن �ساء �هلل.

- كنت و�ساحبي ن�سرب قهوة �ل�سحى يف �أحد �الأماكن �لهادئة قبالة 

�ساطئ �لبحر، بعيد�ً عن �سخب �ل�سو�رع وزحمة �الأ�سو�ق.

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   {ڇ   تعاىل:  �هلل  قول  تدبر   -

)�لبقرة: 102(، وقوله عز وجل: {گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ     ڎڈ} 

ڳ   ڳ  ڱ        ڱڱ} )�آل عمر�ن: 145(، وقوله �سبحانه: {ڃ   ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} 

)يون�س(، {ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  

)�لتغابن(، وقوله عز وجل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ڤ    ڦ  ڦ  ڦ} 
ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ} )�آل عمر�ن(.

هذه �الآيات وغريها تبني �أن ال �سيء: طاعة، مع�سية، م�سيبة، فرح، 

موت، عزة، ذل، ن�سر، هزمية.. �إلخ، ال �سيء يقع �إال باإذن �هلل، وما �أذن 

�أن يقع يف ملكه، وكل �سيء ملكه، قد يحبه وقد يبغ�سه، ولكنه  �هلل به 

�سبحانه �أذن له �أن يقع.

- هل �أ�ستطيع �أن �أقول - وهلل �ملثل �الأعلى - ولكن تقريباً للمعنى: 
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�إن َمِلكاً �أذن ملن يف ق�سره �أن يفعل ما �ساء، �سو�ء و�فق ما يحبه ويريده 

�أم عار�س ما يحبه وير�ساه.

- هذ� �ملثل ناق�س، وذلك �أن �هلل عز وجل يعلم م�سبقاً ما �سيفعله 

عبيده وَكتََبه �سبحانه، وما يفعلونه بكامل �إر�دتهم �سبق يف علم �هلل، و�أذن 

�هلل له �أن يقع يف ملكه، و�سوف يجازي عبيده على �أفعالهم �إن خري�ً فخري 

وزيادة بف�سله، و�إن �سر�ً ف�سّر بعدله �إن مل يتف�سل �هلل مبغفرته.

- وماذ� عن �الآية �لتي تبنيَّ �أن �مل�سائب تقع ب�سبب �لذنوب؟ و��سمح 

يل ال �أحفظ �الآية.

{ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ   وجل:  عز  قوله  تعني   -

ىئ  يئ  جب  حبخب} )�ل�سورى(؟.
- نعم.

- هذه �الآية تبني �سبباً رئي�ساً لوقوع �ملكروه على �لعبد وهو �الأكرث وال 

تعار�س، فكله يقع باإذن �هلل، كما تعلم تقع �مل�سيبة تكفري�ً �أو متحي�ساً، 

فاهلل تبارك وتعاىل ميح�س �ملوؤمنني ويطهرهم ويرفع درجاتهم، تدبر 

تعاىل: {ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب    �هلل  قول 

خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت جث  مث  ىث   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
عمر�ن(،  )�آل  ڀٺ}  ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ  

وكذلك تدبر قول �هلل تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٿ  ٿ} )�آل عمر�ن(.
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قاطعني:

- قوله عز وجل: {ِلَيعلم اهلل...}؟

- �سعرت �أنك �ست�ساأل هذ� �ل�سوؤ�ل، لقد علم �هلل هذه �الأمور قبل 

وقوعها: {ليعلم �هلل} هنا �أي: ليتحقق علم �هلل على �أر�س �لو�قع، لرتو� 

�أنتم علم �هلل فيكم، فاهلل عز وجل ال يعلم �سيئاً جديد�ً، �سبق علمه كل 

�سيء قبل وقوعه، بل )ما مل يقع لو وقع يعلمه اهلل(، ثم تاأمل قوله عز 

وجل: {ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  

ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ} )�آل عمر�ن(، فقول 
�حلادث  هذ�  عليه  وقع  ملا  ي�سافر  ومل  فالن  �أطاعنا  لو  �لنا�س:  بع�س 

�أن  �ملميت، هذ� �لقول ي�سبه قول �لكفار؛ وذلك الأن من �الإميان بالقدر 

يوؤمن �لعبد �أن ما �أ�سابه مل يكن ليخطاأه وما �أخطئه مل يكن لي�سيبه.
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�سمولية الإميان بالقدر

�الإميان  يطبقون  �أنهم  �لقدر  ق�سية  يف  �لنا�س  من  كثري  م�سكلة   -

بالقدر يف مو�سع وينكرونه يف مو�سع �آخر.

- هذه عبارة مبهمة بّينها جز�ك �هلل خري�ً.

زيارة  كنت يف  �الأ�سغر، حني  �سقيقي  وبني  بيني  �حل��و�ر  بد�أ  هكذ� 

لو�لدتي يوم �لثالثاء، وكانت و�لدتي ثالثتنا.

يبحث عن عمل وم�سدر رزق  بيته وال  �أحد يجل�س يف  - مثاًل.. ال 

كتابه: {ىت  يت  جث  مث  ىث   �لقائل يف  لرزقني، فهو  �ساء �هلل  لو  ويقول: 

يث     حج  مج} )�آل عمر�ن( وغريها من �الآيات �لتي تدل على �ملعنى 
نف�سه، بل كل عاقل ي�سعى يف طلب رزقه لريجع مبا كتبه �هلل له من رزق، 

وكذلك ال �أحد يتاأخر عن �لزو�ج و�القرت�ن بامر�أة ويرجو �لذرية ويقول: 

ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ    {ۇ  

ې    ې  ى  ى} )�ل�سورى(، بل كل عاقل ي�سعى للزو�ج، ثم �إن مل 
يُرزق بذرية يبذل كل �الأ�سباب �ملادية الإز�لة �لعو�ئق طلباً للذرية.

وهكذ� ينبغي �أن يكون �ملوقف يف جميع ق�سايا �لقدر، بذل �الأ�سباب 

لنيل �ملحبوب، ودفع �ملكروه، و�الإميان باأن ما يتح�سل بعد بذل �الأ�سباب 

قد علمه �هلل قبل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س وكتبه، فالهد�ية مثاًل، كما يف 

ثم  لها،  ي�سعى  �لهد�ية وال  �أ�سباب  يبتعد عن  �أن  ينبغي الأحد  �لرزق، ال 

يقول: لو �ساء �هلل لهد�ين، فهو �لقائل �سبحانه يف كتابه: {ڇ  ڇ    ڍ  
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يتقاع�س  �أو  )�لنور(،  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ} 
ويقول: {  ٻ   ٻ  پ  پ   و�ملنكر�ت،  �ملعا�سي  يف  ويتمادى  �لطاعات  عن 

ٿٹ}  ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ  
)�لنحل: 35(، �أو يقول يف �حلديث �لقد�سي �أن �هلل تعاىل قال عن ذرية 

�آدم: »ه��وؤلء اإىل اجلنة ول اأب��ايل، وه��وؤلء اإىل النار ول اأب��ايل« �ل�سل�سلة 

�ل�سحيحة؛ بل يفعل مثل ما فعل يف �لرزق و�لذرية فيبذل �أ�سباب �لهد�ية، 

ويقر�أ قوله �هلل تعاىل: {ی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ         يئ  جب} 

)مرمي(؛ فالهد�ية لها �أ�سباب كما للرزق �أ�سباب، و�جلنة لها طريق و��سح 

�لهد�ية  على  �حل�سول  �لو�قع  ويف  بَ��نّي،  و��سح  للذرية طريق  كما  بَ��نّي، 

و�جلنة �أ�سمن من �حل�سول على �لرزق و�لذرية.

��ستغرب �ساحبي جملتي �الأخرية، و�أظهر ذلك بتعابري وجهه:

- ماذ� تعني؟

- �أعني �أن �لعبد قد يبذل �أ�سباب �لرزق وال ينال �لرزق �لذي �سعى 

له حلكمة �أر�دها �هلل، وقد يبذل �أ�سباب �لذرية وال ينال �لذرية، ولكن ال 

يبذل �أحٌد �أ�سباب �لهد�ية �ل�سحيحة وال ينالها، وكذلك ال يبذل �أ�سباب 

�لدعاء وعدم �الغرت�ر  �الأ�سباب  وبالطبع من  دخول �جلنة وال يدخلها، 

بالعمل، وعدم �اليجاب على �هلل، بل �لرجاء.

�إن �الإميان �ل�سحيح بالقدر يريح �لعبد ويبنّي له كل ما يحتاج يف �أمور 

دينه ودنياه؛ فيعي�س مرتاح �لبال قرير �لعني، يتعامل بطريقة �سحيحة يف 

كل جو�نب حياته.
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م�سوؤولية العبد عن ت�سرفاته 

ال �سك �أن �لعبد م�سوؤول عن جميع ت�سرفاته.. و�سيحا�سب عن كل 

عمل: {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ} )�لزلزلة(.
- وماذ� عن �الآيات �لتي تبنّي �أن �ل�سيطان هو �لذي يغوي بني �آدم 

و�أنه �سبب �ساللهم؟!

كان حو�ري مع �ساحبي ونحن يف طريقنا �إىل �أحد �ملخيمات �لربيعية 

بعد �أن �سلينا �لع�سر وذلك لق�ساء �مل�ساء مع بع�س معارفنا �لذين دعونا 

للَع�ساء مبنا�سبة فوز �أحدهم يف �النتخابات �لفائتة.

- ال �سك �أن �ل�سيطان �سبب لالإغو�ء.. كما �ل�سهو�ت �سبب لل�سالل.. 

�لعبد  ولكن  للمعا�سي..  �سبب  و�حل�سد..  كالكرب  �ل�سيئة  �الأخ��الق  كما 

م�سوؤول عن نف�سه.. �أاّل يخ�سع لهذه �الأ�سباب.. ولذلك يترب�أ �ل�سيطان من 

جميع من ��ستجاب له: {ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

ڻ    ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   ڳڳ   ڳ    گ      گ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
ے  ےۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
وكذلك  �ملعا�سي..  �إىل  يدعو  فال�سيطان  )�إبر�هيم(،  ۋ}  ٴۇ    ۈ  
بع�س �لنا�س يدعو �إىل �ملعا�سي ويزينها.. و�لهوى �أي�سا يدعو �إىل �ملع�سية 

ويزينها.. و�لعبد ي�ستجيب لهذه �لدعو�ت �أو يرف�سها.. وي�ستجيب لدو�عي 
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�خلري و�لهد�ية.. فالقر�آن يدعوه �إىل �خلري.. و�أهل �ل�سالح يدعونه �إىل 

�لهدى.. وهكذ� هي حياة �لعبد.. ولكنه يف �لنهاية هو �مل�سوؤول عن �ختياره 

وهو �لذي يحدد م�سريه.. مبا ك�سبت يد�ه.

تركنا �لطريق �ملعبد �إىل طريق �سحر�وي.. �كت�ست �الأر�س ب�سيء من 

�للون �الأخ�سر بعد مو�سم ال باأ�س به من �الأمطار.

- وماذ� عما يجري على �لعبد من م�سائب ال دخل له بها.. كمر�س 

عزيز وموت حبيب.. وغري ذلك من �أمور جتري عليه.. يكرهها؟!

- لقد جعل �هلل �حلياة �لدنيا »د�ر �بتالء«.. فهو �سبحانه �خلالق.. وله 

�حلق �أن يبتلي من ي�ساء مبا ي�ساء.. {وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ} 

)�الأنبياء(، ومع ذلك فهو �سبحانه.. رحيم بعباده.. لطيف بخلقه.. بل هو 

�أرحم بالعبد من �الأم بر�سيعها.. ومل يخلق �هلل �سبحانه �خللق ليعذبهم.. 

بل ليعبدوه، فاإذ� ق�سى �هلل على عبده ق�ساء فيما ال دخل للعبد به فقد 

�أمره �سبحانه وتعاىل.. �أن يعلم �أن �لذي قدر هذ� �الأمر هو �هلل �سبحانه 

وتعاىل.. وعليه �أن يعلم �أن ما �أ�سابه مل يكن ليخطئه فري�سى مبا قدره 

�هلل عليه.. الأن ر�ساه بذلك يُر�سي �هلل عنه.. »فمن ر�سي فله الر�سا، ومن 

�سخط فله ال�سخط« �ل�سل�سلة �ل�سحيحة، ور�ساه �أو �سخطه ال يغري مما 

وقع.. �أو مما �سيقع �سيئاً.. ولكن �لر�سا فيه �الأجر من �هلل.. و�ل�سخط 

فيه �لوزر على �لعبد.

- هناك �آية.. �أظن يف �سورة �لن�ساء.. معناها.. ما �أ�سابك من ح�سنة 

فمن �هلل؟!
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تعاىل: {ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ   قوله  تعني  قاطعته: 

ۉ  ېې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     
ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  جح  

مح  جخ  حخ} )�لن�ساء(؟
- نعم.

يف  �لعبد..  على  يقع  فيما  و�ل�سبب  �مل�سدر  تبني  �الآي��ة  ه��ذه   -

بد�يتها.. �أن ال مفر من �ملوت.. يف �ملكان و�لزمان �لذي كتبه �هلل عز 

يظنّن  �سنة، فال  �ألف  بخم�سني  و�الأر���س  �ل�سمو�ت  قبل خلق  وج��ل.. 

يتخذ  �أن  �لعبد  ينبغي على  بل  �سينجو...  �ملوت  من  فّر  �إذ�  �أنه  ظاّن 

�إذ� مات.. فهذه ق�سية حتمية.. ثم  �أ�سباب �لنجاة من �لهالك ولكنه 

يبني �هلل عز وجل.. موقف بع�س �ليهود و�ملنافقني �لذين ال يرتكون 

فر�سة �إال ويلمزون ر�سول �هلل  .. و�الآية عامة وتنطبق على كل من 

�أنهم جعلو� �لر�سول  �سبباً فيما يقع عليهم  قال مقولتهم.. وذلك 

من مكروهات كاجلدب و�ملر�س.. يت�ساءمون بر�سول �هلل  .. فاأمر 

�هلل عز وجل ر�سوله �أن يخربهم باأن كل ما يجري عليهم مما يحبون 

�أو يكرهون م�سدره �هلل عز وجل.. ثم بنّي �سبحانه وتعاىل.. �أن �ملكروه 

�آية �أخرى:  يف �لغالب يقع ب�سبب معا�سي �لعبد.. كما قال تعاىل يف 

حب           جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ    ی   ی   {ی  

ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ   ڭ   ۓ       ے  ۓ   ے    ھ   {ھ     )�ل�سورى(،  خب} 
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)�لرعد(،  ې  ې}  ې  ې    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆ  ۆ  
باخت�سار.. �هلل �سبحانه وتعاىل غفور.. رحيم.. لطيف.. روؤوف.. ال 

يق�سي على �لعبد ما ي�سره.. �إذ� �آمن �لعبد بهذه �ل�سفات.. وغريها من 

�سفات �لكمال هلل عز وجل.. فاإنه دون �سك ير�سى بق�ساء �هلل فينال 

�لر�سا من �هلل.. فيعي�س مطمئناً يف حياته.. ماأجور�ً يف �آخرته.
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القــدر واختيــار العبــاد

م���ن �الآي����ات �لتي تب���نّي ج����انباً من �الإميان بالقدر قول �هلل تعاىل: 

{ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  

وتعاىل: {ٿ  ٹ   تبارك  قوله  وكذلك  )�لق�س�س(..  ەئ  وئ} 
ٹ    ٹ    ٹ ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ} )�لتغابن(.

للزّجاج وقال عنه: هو �أح�سن �لكالم يف هذه  ونقل �لقرطبي كالماً 

�مل�ساألة، ون�سه: »اإن اهلل خلق الكافر... وكفره فعل له وك�سب، وخلق املوؤمن 

.... واإميانه فعل له وك�سب مع اأن اهلل خالق الكفر والإميان«.

وهذ� �لذي عليه جمهور �الأمة.

- وما �لذي كتبه �هلل عز وجل.. وهو و�قع ال حمالة؟

عليه  تعرفنا  �ملكرمة..  مكة  من  لنا  �سيف  بانتظار  و�ساحبي  كنت 

قبل  �لكويت.. هاتفنا  لزيارة  �لفائت ودعوناه حينها  خالل مو�سم �حلج 

�أربعة �أيام ليخربنا مبوعد و�سوله.

- �لذي كتبه �هلل عز وجل هو علمه �لذي �أحاط بكل �سيء.. فقد 

كافر�ً.. وعلمه هذ� ال  �سيكون  موؤمناً.. ومن  �سيكون  �سبحانه من  علم 

يعلمه �أحد من خلقه.. فال يعلم �أي منًّا.. �إن كان قد �سبق يف علم �هلل 

�أنه �سيموت موؤمناً �أو كافر�ً.. ولذلك ي�سعى كل منا ويجتهد يف �لطاعات 

ليكون من �أهل �الإميان.. وهذ� معنى قول �لزجاج: »الكفر فعٌل وك�سٌب 

للعبد ي�سبح به كافرًا، والإميان فعٌل وك�سٌب للعبد ي�سبح به موؤمنًا..« 

�الإن�سان:  �سورة  يف  تعاىل  قال  كما  �لعمل..  يك�سب  �ل��ذي  هو  فالعبد 
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بيّنا  �أي  )�الإن�سان(..   { {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   

�أن يكون  �أو �ختار  �أن يكون �ساكر�ً..  �لذي �ختار...  له �لطريق.. وهو 

�إىل �الآية  كفور�ً.. وكل ذلك قد علمه �هلل عز وجل.. وكتبه.. ولرنجع 

»�لتخرّي«  من  ف�»�خَلرَية«  �لق�س�س  �سورة  من  حديثنا..  بها  بد�أنا  �لتي 

�لوليد  قول  �سببه..  قيل  »�ملتخري«..  ومبعنى  �مل�سدر  وت�ستعمل مبعنى 

ۇ}  ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   {ھ    �ملغرية:  بن 

)�لزخرف(.. فاهلل �سبحانه وتعاىل.. بحكمته وعلمه يختار للعباد ما هو 

خري لهم.. فيختار �لر�سل من خرية �لب�سر »ي�سطفيهم«.. ولي�س �الأمر 

للمخلوقات.. وهذ� مما �خت�س �هلل به.. فال ينازعه �أحد: {ۋ  

 
ََ
�هلل ي�سارك  ال  ك��وين..  �أمر  كل  وهكذ�  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ}... 

�أحٌد من خملوقاته فيه.

ظهر على لوحة �لقدوم �أن �لطائرة و�سلت.

- وبالطبع هذه �الآية ال تعني �أن �لعبد ال خيار له يف �أفعاله... فالو�قع 

يكذب هذ� بل �لعبد له كامل �الختيار؛ ولذلك هو م�سوؤول م�سوؤولية كاملة 

عن �أفعاله.. وحما�سب عليها يوم �لقيامة.. وجمزيٌّ عليها.. هو ال خيار 

له فيما لن ي�ساأل عنه: مولده.. لونه.. ن�سبه.. عمره... �لق�سايا �لتي ال 

دخل له فيها.. �إن ق�سايا �لقدر تدور بعلم �هلل.. �لذي كتبه.. فنوؤمن به... 

وعلى �الأمور �لتي تقع علينا دون �ختيارنا فن�سرب على ما نكره ون�سكر 

لنيل ما نحب.

وعلى �أعمالنا �لتي نكت�سبها... وهذه م�سوؤوليتنا و�سنحا�سب عليها.
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الر�سا بالقدر

- �لر�سا بالقدر لي�س ��ست�سالماً.. و�لفرق بني �لر�سا و�ال�ست�سالم 

بق�ساء �هلل  ير�سى  �أن  ماأمور  �أحدنا  �إن  و�لتو�كل...  �لتوكل  كالفرق بني 

وقدره.. و�أي�سا ماأمور �أن يتخذ �الأ�سباب الإز�لة ما يقع عليه من مكروه... 

وكله بق�ساء �هلل عز وجل.

- ولكن �لنف�س �لب�سرية - يف حلظات �ل�سعف - رمبا تتململ وت�سجر 

من كرثة ما ي�سيبها من �ملكروهات.

�الإمي��ان... يف حلظات  يثبت على  �أن  �لعبد  ينبغي على  وهنا   -

�ل�سعف و�البتالء كما قال �هلل تعاىل: {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
وكذلك  )�لتوبة(...  ڌ}  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   

قوله عز وجل: {  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   

وئ  وئ  ۇئ} )�آل عمر�ن(، وكذلك: {  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     

ڻ   {ں   وقوله:  )�حل��دي��د(..  ڦ}  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹڤ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ} )�لعنكبوت(.. ومعنى �الآيات: 
حتى يتحقق علم �هلل فيكم وترونه ر�أي �لعني.. و�إال فكل ذلك قد علِمه 

�هلل �سابقاً.. وال ي�ساف �إىل علم �هلل �لكامل �سيء.. فاملوؤمن يتم�سك 

على  �إقباالً  �زد�د  �ل�سدة..  �زد�دت  وكلما  �هلل..  �إىل  ويلجاأ  باالإميان 

�هلل.. �أما �الآخر فقد و�سفه �هلل عز وجل بقوله: {ڳ  ڳ ڳ  ڳ     
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ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ  
ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ} )�حلج(.

ذكرت  يومية  �سحيفة  من  ق�سا�سة  وبيده  يناق�سني  �ساحبي  كان 

كاتبتها عبارة »�ال�ست�سالم للقدر«.

�أر�د �ساحبي مزيد تو�سيح:

- وكيف يكون �لر�سا بالقدر..؟!

: »اإن عظم اجلزاء مع عظم البالء، واإن اهلل  - �إ�سمع قول �لنبي 

اإذا اأحب قومًا ابتالهم؛ فمن ر�سي فله الر�سا، ومن �سخط فله ال�سخط«. 

)�ل�سل�سلة �ل�سحيحة(... فالبالء غالباً دليل خري.. و�لر�سا نتدرب عليه.. 

بَهْدي من �لقر�آن و�ل�سنة.. ي�سف �هلل عباده �ملوؤمنني: {ڦ  ڦ       ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ} )�لبقرة(.. فالعبد �ملوؤمن يعلم �أن 
ال �سيء يقع �إال باإذن �هلل و�أن ما �أ�سابه مل يكن ليخطئه وما �أخطاأه مل 

يكن لي�سيبه.. {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  

�ملوؤمن  بها  يوؤمن  )�لتوبة(.. هذه عقيدة  گ  گ    گ} 
ڦ   ڦ  {ڦ   بل�سانه:  قال  �مل�سيبة..  وقعت  فاإذ�  ر��سخاً..  �إمياناً 

كان  ما  ويحيي  نف�سه..  يذّكر  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ}... 
كما يف  ك��ل ح���ال«..  »احل��م��دهلل على  ثم يحمد �هلل..  قلبه..  يعتقده يف 

»اب��ن��وا لعبدي بيتا يف اجلنة  فيكون ج��ز�وؤه..  ول��ده..  ُقب�س  حديث من 

و�سموه بيت احلمد« �ل�سل�سلة �ل�سحيحة.
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قاطعني:

- وماذ� عن قول: »احلمد هلل الذي ل يحمد على مكروه �سواه«؟

�إىل  �ل�سر  ن�سبة  �أجده يف كتب �حلديث وال يجوز  �لقول مل  - هذ� 

�هلل كما قال  يف دعائه: »واخلري كله يف يديك وال�سر لي�س اإليك...« 

)م�سلم(، وعلى �أية حال.. �إذ� نزل �ملكروه بالعبد.. �سرب ومل يجزع.. ومل 

ي�سخط على ق�ساء �هلل وال حتى بالكالم.. بل ي�سرب.. وي�سرتجع، وي�سعى 

بكل ما �أوتي �أن يزيل ما وقع عليه - �إن كان ميكن �إز�لته- وال ي�ست�سلم 

من  به  �ال�ستعانة  ي�ستطيع  ي�ستعني مبن  ثم  باهلل  ي�ستعني  بل  وي�سعف.. 

�أن  نف�سه..  ويذّكر  �هلل..  بذكر  ذلك  على  ويتقوى  �الأحياء...  �هلل  عباد 

�جلزع ال يغرّي مما وقع �سيئاً.. و�ل�سخط ال يرفع �مل�سيبة.. بل يزيدها 

�سوء�ً.. فيتعامل »باإيجابية« مع �مل�سيبة لتتحول �إىل م�سدر لك�سب ر�سا 

�هلل... ومغفرة �لذنوب.. ورمبا.. نيل �جلنة.
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اللـه ق�ّسم الأرزاق

�إلتقيته دون �سابق موعد يف حفل زفاف �بن �سديق م�سرتك لنا، كانت 

قد م�ست قر�بة �لع�سر �سنني منذ �آخر لقاء بيننا.

بعد �لتحيات و�الأ�سئلة �ملعتادة، �أخذنا جانبا هادئاً ن�سبياً.

- قر�أت حديثاً ال �أعرف مدى �سحته، ولكن بد�يته: »�إن �هلل ق�سم 

�أعجبني �حلديث،  وب�سر�حة  �أرز�قكم«  بينكم  ق�سم  كما  �أخالقكم  بينكم 

فهل مر عليك من قبل؟!

�ألقاها �أحد �مل�سايخ �الأفا�سل  - �سبحان �هلل، كنت يف حلقة علمية 

�لذين دعتهم وز�رة �الأوقاف، وتناول هذ� �حلديث، فعزمت على حفظه، 

اهلل  واإن  اأرزاق��ك��م،  بينكم  ق�سم  كما  اأخالقكم  بينكم  ق�سم  اهلل  »اإن  ومتنه: 

يعطي الدنيا من يحب وم��ن ل يحب، ول يعطي الإمي��ان اإل من اأحب، 

فمن �سن باملال اأن ينفقه وخاف العدو اأن يجاهده وهاب الليل اأن يكابده 

فليكرث من قول: �سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب« هذ� 

�لن�س ورد يف �ل�سل�سلة �ل�سحيحة لالألباين رحمه �هلل.

- هل هناك رو�ية عن �بن م�سعود بالن�س ذ�ته؟

، ويف بع�س  - نعم... �حلديث يرويه �بن م�سعود عن ر�سول �هلل 

م�سعود  �بن  على  موقوفاً  يُروى  و�لرتهيب  �لرتغيب  مثل �سحيح  �لكتب 

ڤ و�ل�ساهد �أن هذ� �حلديث يبنّي �أن �هلل ق�سم �الأخالق بني �لعباد كما 

ق�سم �الأرز�ق، وحتى نفهم �ملوقف مما ق�سمه �هلل ينبغي �أن نطبق هذ� 

�ملعتقد على �لق�سايا �ملادية �مللمو�سة ونقي�س عليها غريها.
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ال  فلماذ�  عباده،  بني  �الأرز�ق  ق�سم  �هلل  باأن  يوؤمن  �جلميع  فنقول: 

يجل�س هوؤالء يف بيوتهم ويقولون: ما ق�سمه �هلل لنا �سياأتينا ولو مننا يف 

بيوتنا ومل ن�سَع يف طلب �لرزق؟ ال يقول ذلك عاقل، بل �جلميع ي�سعى 

لطلب �لرزق و�ال�ستز�دة منه قدر ما ي�ستطيع، بل �ل�سعي مطلوب وماأمور 

ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   {ٿ   به: 

ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   {ٹ   )�مللك(،  ڄ}  ڄ    
وكذلك  )�جلمعة(،  ڃ}  ڃ    ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
�أن  �أخالقاً حميدة - وذل��ك  ق�سايا �الأخ��الق و�الإمي��ان، فمن رزق��ه �هلل 

من �الأخالق ِجبلياً ومكت�سباً - ينبغي �أن يحمد �هلل على �خُللُق �حلميد 

وي�ستغله يف ك�سب �لثو�ب و�الأجر، �أما �لغالب من �الأخالق فهو من ك�سب 

�بن �آدم؛ ولذلك يثاب عليه يوم �لقيامة، وثبت يف �حلديث: »ما من �سيء 

اأثقل يف امليزان من ح�سن اخللق« )�سحيح �لرتغيب و�لرتهيب(؛ فالعبد 

�ملوؤمن يوؤمن يقيناً �أن �هلل كتب كل �سيء من رزق، وهد�ية، و�إميان، وولد، 

ويتزوج لطلب  �لرزق  ي�سعى يف طلب  �لدنيا، ومع ذلك  �أمور  وتوفيق يف 

�لولد، وينبغي عليه �أن يجتهد يف طلب �الإميان و�لهد�ية و�ل�سالح؛ فيبذل 

�الأ�سباب �ل�سرعية لينال كل هذ� مع �ليقني �أن �هلل قد كتبها �سابقاً.

قاطعني:

- و�جلزء �لثاين من �حلديث؟

: »اإن اهلل يعطي الدنيا من يحب ومن ل يحب، ول يعطي  - قوله 

الإميان اإل من اأحب«.
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�أن يكون  �أنه يريد  هذه �حلقيقة تريح �لعبد �ملوؤمن، فاإن كان يزعم 

فيمن يحبهم �هلل، ال ينظر �إىل �أهل �لدنيا، بل �إىل �أهل �الإميان؛ فال يكون 

عنده ح�سد، وال ج�سع، وال حر�س على متاع �لدنيا.

ثم يختتم �لر�سول  حديثه باإر�ساد �ملوؤمنني �إىل عبادة عظيمة وهي 

ذكر �هلل عز وجل؛ فاإنه �أثوب عند �هلل من �إنفاق �ملال �لنافلة و�جلهاد 

اأنبئكم  »األ  �ل��درد�ء:  �أبي  ي�سدقه حديث  وهذ�  �لنافلة،  و�لقيام  �لنافلة 

بخري اأعمالكم، واأزكارها عند مليككم، واأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من 

اإنفاق الذهب وال��َوِرق، وخري لكم من اأن تلقوا عدوكم فت�سربوا اأعناقهم 

وي�سربوا اأعناقكم؟« قالوا: بلى، قال: »ذكر اهلل« �سححه �الألباين.
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عمر الإن�سان ورزقه

- ال ي�ستحدث �سيء يف علم �هلل عز وجل.

رغم �أين ال �أحب �الإطالة يف حديث �لهاتف، �إال �أن �ساحبي يناق�سني 

�أحيانا يف ق�سايا فيمتد حديثنا �إىل قر�بة �ل�ساعة.

- يف باب �لقدر.. نعلم �أن �هلل كتب عمر �الإن�سان ورزقه، و�سقي �أم 

�سعيد.

�أن ر�سول �هلل   �لبخاري عن �بن م�سعود  قاطعته:  �حلديث يف 

واأجله  رزق��ه  باأربع كلمات، فيكتب  ف��ُي��وؤَْذن  امللك  اإليه  »... ثم يبعث  قال: 

وعمله و�سقي اأم �سعيد، ثم ينفخ فيه الروح...«.

تابع حديثه: نعم.. هذ� �حلديث جاء برو�يات �أخرى، ونعلم �أن ذلك 

ُكتب قبل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س، و�أنه كان غيباً ال يعلمه �أحد، ثم �أنزله �هلل 

و�أعلم به بع�س مالئكته، و�سوؤ�يل: لقد كتب �هلل �أن ميوت �سخ�س ما يف 

حلظة ما من يوم ما، ولكن هل كتب �أي�ساً كيف ميوت؟ �أم �إن هذ� �ل�سخ�س 

يف �للحظة �لتي كتب �هلل عليه �ملوت قاد مركبته ب�سرعة كبرية وت�سبب 

�حلادث يف موته؟ �أم ركب �لبحر فمات يف �للحظة �ملحددة غرقاً؟

تعاىل: {ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   �هلل  قول  �قر�أ  قاطعته: 

ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  
ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت} )�الأنعام(.

وما  �لرمل،  وحبات  �ملطر،  وقطر�ت  �ل�سجر،  بَوَرق  �أحاط  �هلل  ِعلُم 
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بكل  علمه  �أحاط  �ل�سمو�ت،  فوق  وما  و�ملحيطات،  �الأر�سني  �أعماق  يف 

خملوقاته وملكه: {ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  

ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ىث} )يون�س(، وكذلك: {ڍ  
ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   
علم  وتعاىل  تبارك  �هلل  )�سباأ(،  گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ} 
كيف يت�سرف كلٌّ منا، وكيف �سيموت و�أين ومتى، وهذ� �لعلم كتبه يف: 

{ڳ  ڳ}، فال يح�سل �سيء مل يعلمه �هلل، وبذلك يكون �لفهم 

�ل�سحيح لالآيات �لتي تبدو يف ظاهرها �أن �هلل »�سيعلم« كقوله عز وجل: 

{ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  

وقوله  )�ملائدة(،  ۆ}  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ  
�سبحانه وتعاىل: {ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ} )�لعنكبوت(، وقوله: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ} )�لعنكبوت(، {ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ} )�الأعر�ف(.

هذه �الآيات ومثيالتها يفهم منها �أن يتحقق علم �هلل �ل�سابق، فرتونه 

�أنتم، ويكون ماثاًل �أمام �أعينكم فتقام �حلجة، وتعلمون ما كنتم جتهلون 

�أنتم، فال جديد وال حمدث يكون يف علم �هلل عز وجل، وهذ� معنى كمال 

�لعلم يف حق �هلل �سبحانه وتعاىل.
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الكتاب الذي يحا�سب عليه العبد

- �ألي�س �الإميان بالقدر �أن نوؤمن باأن ما كتبه �هلل و�قع ال حمالة؟!

- بلى.. ولكن يجب �أن نف�ّسل يف �الأمر، وذلك �أن كثري�ً من �لنا�س 

ي�ستغل هذه �لعقيدة ليعتذر بها يف »لوم �لقدر« على ما يرتكبه هو من  

�ل�سيطان  يزينه  �إثم عظيم،  يق�ّسر فيه من طاعات، وهذ�  وما  معا�سي 

�لنا�س حتى يبقو� على ما هم عليه من �البتعاد عن �هلل عز  لكثري من 

وجل.

- وكيف لنا �أن نف�ّسل هذ� �الأمر؟

�الأخرية، وقررنا  �ل�سالة  بعد  لتناول ع�ساء خفيف  �إلتقيت �ساحبي 

�ل�سري على �الأقد�م �إىل �ملطعم �لذي يبعد عن م�سجدنا كيلو مرت�ً و�حد�ً 

تقريباً.

- دعني �أذكر لك �آية رمبا لي�ست يف �ملو�سوع، ولكن ��ستغلّها من ال 

يريد �إخر�ج �ل�سدقات، وذلك �نطالقا من كالم �هلل عز وجل: {ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  

�لكفار: {ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک   كموقف  فكان  )هود(  ٿ  ٿ} 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
ڻ  ڻ  ڻ} )ي�س(، وهذ� منهج �أهل �ل�سالل �أنهم ي�ستغلون �آيات �هلل 

يف �لبعد عن �أو�مر �هلل، ولرنجع �إىل مو�سوعنا:

جاء يف �حلديث عن �بن عبا�س: »واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن 
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ينفعوك ب�سيء مل ينفعوك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على 

اأن ي�سروك ب�سيء مل ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت الأقالم 

وجفت ال�سحف« رو�ه �أحمد و�لرتمذي، و�سححه �الألباين.

�إيجابياً، مبعنى �أن  نتذكرها  هذه �لعقيدة يجب �أن نوؤمن بها �إمياناً 

�إذ� وقع لنا ما ال نحب، و�أ�سابنا ما ال ي�سر، وفقدنا من نعز، بعد �أن نكون 

قد بذلنا �الأ�سباب فنطمئن وال جنزع، وتعيننا هذه �لعقيدة على �ل�سرب 

بالقدر  ويحتج  مع�سيته،  على  �لقدر  يلوم  �أن  لعاقل  ينبغي  وال  و�لر�سا، 

يقولون علو�ً  �سبحانه عما  تعاىل..  �إىل �هلل  كفره  وين�سب  على �سالله، 

كبري�ً.. وهذ� �الأ�سلوب لي�س بجديد كما �أخربنا �هلل تعاىل: {ٺ  ٺ  

ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       

ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    

ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ} )�الأنعام(، ويف �سورة �لنحل: 

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ              ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
يُنجي  م��ردودة وعذر قبيح ال  )�لنحل(؛ فهذه حجة  ڦ  ڄ   ڄ} 

�ساحبه من �لعذ�ب.

- وكيف �أحاور �أحدهم بطريقة �أخرى؟!

- �إ�ساأله.. ما �لذي كتبه �هلل عليك بعد �ساعة؟ حاول �أن تخالف ما 

�أن تكون يف  �إذ� كان �هلل قد كتب عليك  �أن �هلل كتبه عليك، مثاًل  تظن 

�ملكان )�أ( �ذهب �إىل �ملكان )ب(، و�إذ� كان �هلل قد كتب �أن تاأكل �لوجبة 
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)ج�( ُكل �لوجبة )د(، ال �أحد يعلم ما كتبه �هلل، وال ي�ستطيعون، ما كتبه 

�هلل يعلمه �لعبد بعد �أن يفعله مبح�س �إر�دته، و�لذي يحا�سب عليه �لعبد 

ره �مللك يف كتاب جديد  يوم �لقيام لي�س ما كتبه �هلل عز وجل، بل ما يُ�َسطِّ

�لعبد؛ ففي �حلديث  يفعل  يكتب حتى  �مللك ال  بل  �سيء،  فيه  يكتب  مل 

: »قال اهلل عز وجل: اإذا هّم عبدي ب�سيئة فال تكتبوها  قال ر�سول �هلل 

عليه، فاإن عملها فاكتبوها �سيئة، واإذا هّم بح�سنة فلم يعملها فاكتبوها 

ح�سنة، فاإن عملها فاكتبوها ع�سرًا« م�سلم. وهذا هو الكتاب الذي يحا�سب 

عليه العبد يوم القيامة: {ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ} 
)�الإ�سر�ء(.
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التعوذ من �سوء الق�ساء

- هل كان �لنبي  يتعوذ من �سوء �لق�ساء؟

�سوء  م��ن  يتعوذ  ك��ان  النبي   »اإن  �لبخاري:  �ل��ذي يف  �حلديث   -

الق�ساء ومن درك ال�سقاء ومن �سماتة الأعداء ومن جهد البالء«، وهو يف 

�سحيح م�سلم �أي�ساً.

مل يُخِف �ساحبي ��ستغر�به:

- وكيف ذلك؟!

- لعلك تعني تعوذه  من �سوء �لق�ساء؟

- نعم.

ر�فقني �ساحبي يف طريقنا للخروج بعد �سالة �لع�سر.. وعادة من�سي 

معاً حتى نبلغ منازلنا.

- �أمل يتعوذ �لنبي  من »الهم واحلزن« ؟ متفق عليه.. اأمل يتعوذ 

ال�سفر  »وع��ث��اء  من  يتعوذ  �أمل  �لبخاري..  والهرم«؟  واجل��ن  »الك�سل  من 

يتعوذ  �أمل  امل��ال والأه��ل والولد«؟ م�سلم..  املنقلب يف  وكاآبة املنظر و�سوء 

»اأن  �لبخاري..  �سرح  ويف  �لق�ساء؟!  من  ذلك  وكل  العمر«؟..  »اأرذل  من 

كل اأمر يكره يالحظ فيه جهة املبداأ وهو �سوء الق�ساء، وجهة املعاد وهو 

درك ال�سقاء، وجهة املعا�س وهو جهد البالء«.. فاالأمر��س من �لق�ساء، 

و�لدعاء الإز�لتها من �لق�ساء �أي�سا.. فنلجاأ �إىل ق�ساء �هلل الإز�لة ق�ساء 
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اإل  ال��دع��اء ول يزيد يف العمر  اإل  ي��رد الق�ساء  »ل  �هلل.. ويف �حلديث: 

الرب«، �لرتمذي- ح�سنه �الألباين.

فاملق�سود �أن �لقدر ال يرد �إال بالقدر، فما كتبه �هلل َقَدٌر... ودعاوؤنا 

لرفعه �أو رده َقَدٌر.

قاطعني:

- �أّما رفع ما وقع فمفهوم... ولكن كيف منع وقوع ما قدره �هلل؟!

- ما قّدره �هلل غيب.. ال يعلمه �أحد.. وال حتى �ملالئكة... فاإذ� نزل 

جزء مما قدره �هلل علمته �ملالئكة.. قبل �أن ينزل �إىل �الأر�س.. فاإذ� دعا 

�لعبد - وهذ� �أي�سا مما قّدره �هلل - �رتفع �لدعاء فمنع نزول �لبالء.

فكان �لدعاء �سبباً يف رد �لبالء قبل وقوعه وكلّه َعِلمه �هلل عز وجل 

قبل وقوعه.. فكتبه.

- وكيف يف زيادة �لعمر.. وقد كتب �هلل �آجال �لنا�س فال تزيد وال 

تنق�س؟!

- كالمك �سحيح.. ذلك �أنه �إذ� كان يف علم �هلل �أن فالناً �سيموت 

عن عمر �سبعني �سنة و�أربعة �أ�سهر وخم�سة �أيام و�ساعتني و�سبع دقائق 

وع�سرين ثانية.. فاإنه ال يتقدم وال يتاأخر عن هذه �للحظة.. فتكون �لزيادة 

�ملذكورة يف �حلديث بالن�سبة مللك �ملوت ومن وُكلِّ معه من �ملالئكة بقب�س 

�الأرو�ح.. وهذ� معنى قول �هلل عز وجل: {ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ} )�الأنعام(..
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وكذلك قوله عز وجل: {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ} )�لرعد(.. فاأ�سار �سبحانه عز وجل يف �آية �الأنعام �إىل �أجلني: �الأول 
هذ�  �هلل  فيمحو  �ل��رب..  باأعمال  يتغري  رمبا  �لذي  �ملوت  ملك  علمه  ما 

�الأجل ويزيده عند ملك �ملوت ليو�فق �الأجل �ملكتوب يف �للوح �ملحفوظ.. 

الق�ساء  واأم��ا  يتغري،  املعلق  الق�ساء  اأن  »احلا�سل  �لرتمذي:  �سرح  ففي 

املربم فال يبدل ول يتغري«.. وهذ� ما ي�سميه �لعلماء تد�فع �الأ�سباب �أو 

معاجلة �الأقد�ر باالأقد�ر.. �أي �إنك تدفع قدر�ً بقدر ليثبت يف �لنهاية ما 

كتبه �هلل عز وجل يف �للوح �ملحفوظ.
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ال�سرب على امل�سائب

- عندما �أقر�أ �الآيات �لتي تذكر �مل�سائب، �أ�سعر �أنني ال �أفهمها فهماً 

�سحيحاً.

- هل لك �أن تذكر يل �أمثلة؟!

- مثاًل قول �هلل عز وجل: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

کک  ک  گ  گ  گ    گ} )�لتوبة(، وقوله عز وجل: 
حبخب}  جب   مئ  ىئ  يئ   جئ   حئ    {ی  ی  ی  

)�ل�سورى(، وقوله �سبحانه: {ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې} )�حلديد(، 
وقوله �سبحانه: {ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ} )�لتغابن(.
كان يقر�أ هذه �الآيات من ق�سا�سة �أخرجها من جيبه �لعلوي.. �نتهى.

- هذه �الآيات كلها متنا�سقة متحدة �ملعنى، و�أود �أن �أ�سيف �آية �أخرى، 

�لن�ساء: {ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ   �سورة  من  �آياتني  بل 

ېې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  
ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ  

حخ} )�لن�ساء(.
هذه �الآيات تبني �أ�سباب وقوع �ملكروه للموؤمنني، و�ل�سبب �الأهم الأي 
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�ملوؤمن رمبا تُعجل  �أن  �ل�سورى، وذلك  �آية  م�سيبة هو �لذنوب، كما يف 

له �لعقوبة على �لذنب �لذي مل يتب منه يف �لدنيا وال يعاقب عليه يف 

�أهون من عذ�ب �الآخ��رة، وجاء يف  �أن عذ�ب �لدنيا  �الآخ��رة، وال �سك 

�ل�سحيحني: عن علي ڤ قال: قال ر�سول �هلل  �مل�ستدرك على 

: »من اأ�ساب ذنبًا يف الدنيا فعوقب به، فاهلل اأعدل من اأن يثّني عقوبته 

على عبده، ومن اأذنب ذنبا ف�سرت اهلل عليه وعفا عنه فاهلل اأكرم من اأن 

يعود يف �سيء عفا عنه« قال: هذ� حديث �سحيح على �سرط �ل�سيخني 

ومل يخرجاه. وهذ� �لفهم كان عند �ل�سحابة - ر�سو�ن �هلل عليهم - 

باأن �أحدهم يُرجع ما ي�سيبه �إىل تق�سريه يف حق �هلل عز وجل، و�هلل 

�سبحانه ال يوؤ�خذ على جميع �لذنوب، بل يعفو عن �أكرثها، كما يف �آية 

�ل�سورى �لتي ذكرتها، وذلك من رحمته وعفوه وكرمه �سبحانه، و�هلل عز 

وجل قد �سبق يف علمه كل ما �سيكون وكتبه، فال �سيء جديد يف علم �هلل 

كما يف �آية �حلديد، وال يقع �سيء يف ملك �هلل عز وجل �إال باإذنه، فال 

ينبغي للعبد �أن يتذمر من مكروه �أ�سابه �أو م�سيبة وقعت له، بل ي�سرب 

وير�سى بق�ساء �هلل عز وجل.

قاطعني:  وماذ� عن �الآيتني يف �سورة �لن�ساء؟!

- هاتان �الآيتان تذكر�ن حالة فئة من �ملنافقني، هلعو� عندما �أمرو� 

باجلهاد، فاأخربهم �هلل �أن �ملوت ياأتيهم و�إن حت�سنو� يف بروج م�سيدة، 

باأن  ، فكذبهم �هلل عز وجل  �لنبي  �إىل  �ملكروه  ين�سبون وقوع  وكانو� 

كل �سيء خلقه �هلل و�أن �ملكروه يقع على �الإن�سان ب�سبب ذنوبه، فمع �أن 

، �إال �أن �ملر�د �أمته من بعده. �ملخاطب هو �لر�سول 
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ولقد حذر �هلل �ملوؤمنني من �أن يقعو� فيما وقع فيه �لكفار: {ۋ   

ى  ى  ائ  ائ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې         ۋ  ۅ  ۅ  
ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  وئ   ەئ   ەئ 
و�إن  فاملوؤمن  عمر�ن(،  )�آل  ی  ی  یی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ} 
وقعت عليه �أعظم م�سيبة وهي �ملوت ر�سي بق�ساء �هلل ويعلم �أنه مل يكن 

لهذ� �الأمر �أن يتاأخر �أو يتقدم و�أن �ل�سبب ال قيمة له؛ فري�سى بق�ساء �هلل 

الأجل �أن ينال �لر�سا من �هلل.
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ملاذا الدعاء؟

من  خارجاً  �إلتقيته  دقائق..  بخم�س  �الأذ�ن  قبل  �مل�سجد  باب  بلغت 

�مل�سجد م�سمر�ً عن �ساعديه يريد جتديد و�سوئه.. �إ�ستوقفني: 

- لدي ��ستي�ساح  يف ق�سية �لقدر..

تابع حديثه دون �أن ينتظر ردة فعلي:

- �إننا هذه �الأيام نقنت يف كل �سالة ندعو الإخو�ننا يف بالد �ل�سام 

�أن يفرج �هلل هّمهم وين�سرهم على من ظلمهم و�سفك دماءهم، و�هلل عز 

وجل يعلم ما �ستوؤول �إليه �الأمور.. فلماذ� ندعو نحن؟!... ودعاوؤنا لن يغري 

ما كتبه �هلل عز وجل؟!

- هذ� �ل�سوؤ�ل يخطر على بال كل منا... ال يف ق�سية �إخو�ننا �مل�سلمني 

�مل�ست�سعفني يف بالد �ل�سام، بل يف ق�سايا كثرية، وال�سيما �إذ� كان �الأمر 

ال يتعلق بنا.. وحتى �أو�سح لك �الأمر.. هل ت�ستطيع �أن تقول: ملاذ� �أدعو 

البني بال�سفاء �لعاجل وزو�ل مر�سه �لع�سال... وقد �سبق يف علم �هلل ما 

�سيوؤول �إليه �الأمر؟! ال تقول ذلك و�إمنا ت�ستمر بالدعاء رجاء �أن ي�ستجيب 

�هلل لك ويَ�سفي �بنك.. هل ت�ستطيع �أن تقول لنف�سك: ملاذ� �أخرج و�أجتهد 

يف طلب �لرزق... و�أحر�س على �تخاذ �لقر�ر �ل�سحيح يف �لبيع و�ل�سر�ء 

لالأ�سهم يف �لبور�سة وقد �سبق يف علم �هلل �إن كنت �ساأربح �أو �أخ�سر يف 

جتارتي؟!

)بوفهد( من رو�د �مل�سجد �ملو�ظبني على جميع �ل�سلو�ت وكثري�ً ما 
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يتعامل  متقاعد  �لقر�آن..  يقر�أ  �مل�سجد  يف  و�لع�ساء  �ملغرب  بني  ميكث 

�لبيع  يف  مرجعنا  فهو  �الأ�سهم  �أ���س��ر�ر  من  �لكثري  ويعرف  بالبور�سة 

و�ل�سر�ء.

�أجتهد فيها و�أب��ذل  �الأ�سباب من  �ملتابعة  �أن  - هذه �الأم��ور ال بد 

و�ل�سوؤ�ل و�لبحث حتى �أحقق �أرباحاً يف بيعي و�سر�ئي.

- �سوؤ�يل: ملاذ� تفعل ذلك وقد �سبق يف علم �هلل وكتب �هلل ما �سيوؤول 

�إليه �أمرك؟!

�أجابني م�ستغرباً:  ال بد من بذل �الأ�سباب لنيل �ملطلوب.

- هذه �لتي �أردت.. ال بد من بذل �الأ�سباب.. ومن �أعظم �الأ�سباب �لتي 

يجب �أن يبذلها �لعبد لينال مطلوبه �أن يدعو �هلل عز وجل... يف كل �سيء 

بل �هلل �أمر عباده بدعائه: {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ} )غافر(..
فالدعاء عبادة يحبها �هلل وهي �أعظم �سبب لنيل �ملر�د... و�لنبي 

لنف�سه،  ويدعو  لال�ست�سقاء  ويدعو  جلنوده  بالن�سر  يدعو  كان   

وكان �أكرث دعائه: »ربنا اآتنا يف الدنيا ح�سنة ويف الآخ��رة ح�سنة وقنا 

عذاب النار« �لبخاري.. وكان يدعو عند �لكرب: »ل اإله اإل اهلل العظيم 

احلليم ل اإله اإل اهلل رب العر�س العظيم، ل اإله اإل اهلل رب ال�سموات 

ورب الأر�س ورب العر�س الكرمي«، متفق عليه.. فالدعاء �أقوى �سبب.. 

�ملطلوب..  لنيل  �أ�سا�سياً  �سبباً  ترك  فقد  وجل  عز  �هلل  يدع  مل  ومن 

يف جميع �الأمور.. �إذ� �أردت البنك �أن ينجح.. ُمْره  فليدر�س.. وليدُع 
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�هلل عز وجل �أن يرزقه �لتفوق و�لنجاح.. و�إذ� �أردت �أن ترزق �لذرية.. 

�أردت  و�إذ�  �ل�ساحلة..  �لذرية  يرزقك  �أن  �هلل  و�دُع  �الأ�سباب  فابذل 

�سعة �لرزق.. فا�سَع يف طلبه و�دع �هلل �أن يرزقك رزقاً طيباً و��سعاً.. 

و�إذ� �أردت �لن�سر للم�سلمني �مل�ست�سعفني على �لظاملني - كما يف بالد 

�ل�سام - فاأِعْن �إخو�نك مبا ت�ستطيع و�دُع لهم.. و�علم يقيناً �أن �لدعاء 

ينفع.. وي�ستجيب �هلل ملن يدعوه �سادقاً.. و�لدعاء �أي�ساً من �لقدر.. 

ومما كتبه �هلل عز وجل.
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اأحداث الكون باأمر اللـه

- وماذ� عن �لقدر يف �أحد�ث �لكون... وما ي�سيب �لب�سرية عامة؟!

�إال باأمر �هلل... حدوث �ل��زالزل... هبوب  - ال �سيء يقع يف �لكون 

�لثلوج...  �نهيار  �الأنهار...  في�سانات  �لرب�كني...  �نفجار  �لعو��سف... 

جفاف �ملو��سم... ال �سيء على �الإطالق... وهذه �الأمور يحلو لبع�سهم 

فلي�س  �لت�سمية خاطئة؛  �أن هذه  �سك  �لطبيعة« وال  ي�سميها »غ�سب  �أن 

هذه  �هلل...  باأمر  ياأمتر  خملوق  �إنها  تر�سى...  �أو  تغ�سب  �أن  للطبيعة 

�الأمور كلها تقع بحكمة �هلل عز وجل... �أحياناً عقاباً... و�أحياناً �إنذ�ر�ً... 

و�أحياناً تخويفاً... و�أحياناً دعوة للنا�س وتذكري�ً.

- وماذ� عن �ملوقف حيال هذه �الأمور؟!

- لقد بنّي �لنبي  ما يجب على �الأمة عمله يف مثل هذه �حلاالت.. 

ففي �حلديث عن عبد�هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما قال: �أقبل علينا ر�سول 

�هلل  فقال: »يا مع�سر املهاجرين، خم�س اإذا ابتليتم بهن - واأعوذ باهلل 

ف�سا  اإل  بها  يعلنوا  ق��وم قط حتى  الفاح�سة يف  - مل تظهر  تدركوهن  اأن 

فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�ست يف اأ�سالفهم الذين م�سوا، ومل 

اأِخ��ذوا بال�سنني و�سدة املوؤونة وجور ال�سلطان  اإل  ُينِق�سوا املكيال وامليزان 

عليهم، ومل مينعوا زكاة اأموالهم اإل ُمنعوا القطر من ال�سماء، ولول البهائم 

مل ميطروا، ومل ينق�سوا عهد اهلل وعهد ر�سوله  اإل �سّلط اهلل عليهم 

عدوًا من غريهم فاأخذوا بع�س ما يف اأيديهم، وما مل حتكم اأئمتهم بكتاب 

اهلل ويتخريوا مما اأنزل اهلل اإل جعل اهلل باأ�سهم بينهم«، ح�سنه �الألباين.
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ففي هذ� �حلديث ربٌط بني بع�س �لذنوب �لتي �إذ� تف�ست يف �الأمة 

نزل �لعقاب �لعام: »اأخذوا بال�سنني«... �أي �أ�سابتهم �ملجاعة.

قاطعني: ولكن هذه �الأمور كلها �أو معظهما و�قع من �لكفار؟!

- �إن �هلل �إذ� عّجل �لعقوبة للموؤمن يف �لدنيا فاإن ذلك �أهون عليه من 

عذ�ب �الآخرة... ورمبا كان هذ� �لعقاب عربة له فريجع عن مع�سيته، �أما 

�لكافر فاإن عقابه رمبا تاأجل �إىل يوم �لقيامة... فال يعاقب يف �لدنيا.. 

و�لعقاب هناك �أ�سد و�أبقى... وعلى �أية حال.. �إذ� نزل �لعقاب �أو تاأجل 

�أمثلة على ما  كتاب �هلل  يريدها �هلل عز وج��ل.. ويف  فاإن ذلك حلكمة 

ي�سيب �الأمم ب�سبب �لذنوب.. �أو ينالها من خري ب�سبب �لطاعات، �قر�أ 

قوله تعاىل: {ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ} )�لنحل(، وكذلك قوله �سبحانه: {ڱ   ڱ  
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ} )�الأنعام(، وقوله �سبحانه: {ی  ی   ی  

ی       جئ           حئ  مئ   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ} )نوح(.
وذكر لنا ربنا ذنوب بع�س �الأمم �ل�سابقة.. مثل عاد وثمود وقوم لوط 

وما حل بهم ب�سبب ذنوبهم.. وذلك حتى نتعظ ونعترب.

و�لرب�كني  باالأعا�سري  تتنباأ  �لتي  �حلديثة  �لدر��سات  عن  وم��اذ�   -

و�الأمطار وغريها؟!
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�لدنيوية  �الأ�سباب  من  له  ويجعل  ح�سل..  �أم��ر�ً  �أر�د  �إذ�  �هلل  �إن   -

و�لهو�ء  �ملائية  �الأ�سطح  بني  �حل��ر�رة  درجات  تفاوت  مثاًل  يحدثه...  ما 

ثم �لياب�سة يكون �سبباً يف حدوث �الأعا�سري و�نخفا�س �ل�سغط �جلوي 

حب و�الأمطار... و�الإن�سان ير�قب ويعي�س ويتجنب... ولكن ال  يجلب �ل�سُّ

ي�ستطيع �أن يفعل �سيئا حيال هذه �الأمور وكلها باأمر �هلل.

- وما �ملوقف �ل�سرعي حيالها؟!

- �لرجوع �إىل �هلل... وبالطبع �ملاديون ال يعرتفون باالأ�سباب �ل�سرعية 

لهذه �الأمور.. ولكننا بف�سل �هلل نعلم �أن هناك �أ�سباباً غيبية وعلى يقني 

باأن �الأمر لي�س مادة فح�سب و�إمنا �هلل �سبحانه هو �لذي خلق هذه �ملادة 

وي�سرّيها وفق حكمته.. وباأمره عز وجل.. ف�سرع لنا �سالة �ال�ست�سقاء... 

�لكو�رث...  حال  �هلل  �إىل  و�للجوء  �جلفاف..  حال  و�لتوبة  و�ال�ستغفار 

الأنها ال تقع �سدفة.. تعاىل �هلل �سبحانه �أن يقع �سيء يف ملكه عبثاً.. بل 

بتدبري �هلل و�أمره... وهنا يتميز �ملوؤمن عن غريه.
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األفاظ خمالفة للعقيدة

�لقدر(،  )�سخرية  مثل:  �ألفاظا  ت�ستخدم  �الأدبية  �الأعمال  من  كثري   -

�أن هذه  �الأق��د�ر(، وال �سك  و)لعبة  �الأق��د�ر(،  و)ج��ربوت  �لقدر(،  و)ظلم 

�مل�سطلحات و�أ�سباهها تخد�س �الإميان، ومن �عتقدها رمبا ينق�س �إميانه.

- ال �سك �أن هوؤالء ال يق�سدون �ملعنى �للفظي لهذه �لعبار�ت.

- و�إن كان، ففي �لعقيدة حتى �لتجاوز �للفظي ممنوع، �أال تذكر حادثة 

فاأر�سده  ي��ا حممد«،  �سئت  وم��ا  اهلل  �ساء  »م��ا  قال:  �لذي  �الأعر�بي  ذ�ك 

�لر�سول  �إىل �سدة خطاأ هذه �لعبارة، فقال: »اأجعلتني هلل عدًل، قل ما 

�ساء اهلل وحده« )�أحمد( )�الأرناوؤوط: �سحيح لغريه(، ففي ق�سايا �لعقيدة 

يجب مر�عاة  �الألفاظ؛ الأن �لتجاوز فيها يخد�س �لتوحيد، �لذي هو حق 

�هلل �لذي يجب �أن يُوؤدى كاماًل.

- وماذ� عن بع�س �الألفاظ �الأخرى �لتي تخد�س �لتوحيد؟

- �الألفاظ كثرية، ولذلك يجب على �ملوؤمن �أن يحذر فيما ينطق، مثل: 

)�سب �لدهر( ففي �لبخاري: قال �هلل عز وجل: »يوؤذيني ابن اآدم، ي�سب 

الدهر، واأنا الدهر بيدي الأمر اأقلب الليل والنهار«، فال ينبغي الأحد �أن 

�أو �سهر�ً؛ الأن ما حدث يف هذه �الأزمنة �إمنا حدث  يلعن �ساعة �أو يوماً 

باأمر �هلل.

�ساحبي متابع جيد لالأن�سطة �الأدبية، وهو ع�سو يف ر�بطة �الأدباء وال 

تفوته فري�سة يف �مل�سجد.

- �إن �الإميان بالقدر يجعل �ملرء مرتاح �لبال، قرير �لعني، طيب �لنف�س، 
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ال يجزع وال يخاف وال يهلع مهما نزل به من م�ساعب ومهما �أ�سابته من 

: »احر�س على ما ينفعك، وا�ستعن  م�سكالت.. ��سمع حديث �لنبي 

باهلل ول تعجز، واإن اأ�سابك �سيء فال تقل لو اأين فعلت كذا، كان كذا وكذا، 

ولكن ق��ل: ق��در اهلل وم��ا �ساء فعل؛ ف��اإن لو تفتح عمل ال�سيطان«، م�سلم 

ويف رو�ية �بن ماجة: »ف��اإن غلبك اأم��ر...«، وهذه »لو« �حل�سرة على �أمر 

قد وقع، كما يف قوله عز وجل خمرب�ً عن �لكافرين: {ۋ   ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  
وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی   
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ} )�آل عمر�ن(، هذه هي �ل�»لو« �ملنهي عنها، 
�أما »لو« �لتخطيط للم�ستقبل و�لبيان يف �لكالم فال �سيء فيها، كما قال 

�لنبي  يف �حلج، وقد �ساق �لَهدَي من �ملدينة: »لو ا�ستقبلت من اأمري 

ما ا�ستدبرت ما �ُسقت الهدي وحلللت مع النا�س حني حلّوا« �لبخاري.

وكما قالت عائ�سة يف غ�سل �لنبي  بعد وفاته: »لو ا�ستقبلت من 

اأمري ما ا�ستدبرت ما غ�سله اإل ن�ساوؤه« �أبو د�ود، و�أحمد.

- حقاً �إذ� فهم �ملرء �أمور �لعقيدة بطريقة �سحيحة يرتاح باله وتزول 

�سكوكه.

�إن �لعلم �لو�جب خري من �لعبادة �لو�جبة،  - من هنا قال �لعلماء: 

و�لعلم �لنافلة خري من �لعبادة �لنافلة »�لعلم �ل�سحيح يحفظ للمرء دينه 

وعباد�ته«.
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اخلال�سة

�الآن وقد ق�سينا قر�بة �ستة �أ�سابيع نتحدث عن �لعقيدة يف �لقدر، 

نريد �أن نخرج بخال�سة ق�سرية جامعة مانعة.

�الأمر لي�س بهذه �ل�سهولة، ولكن رمبا ن�ستطيع �أن ن�سع الأنف�سنا بع�س 

�لقو�عد �لتي �إن �إلتزمناها بقينا على ق�سد �ل�سبيل، وهي:

- �الإميان بالقدر ركن من �أركان �الإميان، من �أنكره هدم دينه.

- علُم �هلل �أحاط بكل �سيء قبل خلق �ل�سمو�ت و�الأر�س، و�أمر �هلل 

�لقلم �أن يكتب هذ� �لعلم.

- َخلََق �هلل كل �سيء يف �لكون، و�ملرء يختار �خلري فيوفقه �هلل، �أو 

يختار �ل�سر فيرتكه �هلل الختياره.

ِذن �هلل �أن يقع يف ملكه ما ال يحبه من �سر ومع�سية؛ فاإنه ال يقع 
َ
- �أ

يف �لكون �سيء �إال باإذن �هلل.

- ال ن�ست�سهد باآية و�حدة �أو حديث و�حد الإثبات ق�سايا �لقدر، بل 

جنمع جميع �الآيات و�الأحاديث، فاإنها يبني بع�ُسها بع�ساً وال تعار�س بينها 

مطلقا.

- �لعبد م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن ت�سرفاته و�سوف يحا�سب عليها 

بني يدي �هلل.

ال  مما  �لعبد  على  يجري  مبا  �لر�سا  ي�ستوجب  بالقدر  �الإمي��ان   -

يحب.
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��ستوقفني �ساحبي قبل �أن �أذكر �لنقطة �لتالية:

�الأذكار  فما  بالقدر،  د�ئماً  نف�سه  يذّكر  �أن  يحتاج  �أحدنا  �أن  �أظن   -

�ملتعلقة بهذ� �الأمر �لتي تعني �ملرء على �لر�سا بق�ساء �هلل؟!

ال�سك �أن معظم �ل�سخط �إمنا يكون حال �مل�سيبة؛ ولذلك يذكرنا �هلل 

يف كتابه مبا يجب �أن نقول باأل�سنتنا: {ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ    ڃ       ڃ     ڃ} )�لبقرة( وكذلك قوله عز وجل: {ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ    گ} 
)�لتوبة(، وقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم حني فقد�ن عزيز: »اإن هلل ما 

اأخذ وله ما اأعطى وكل �سيء عنده باأجل م�سمى« متفق عليه.

ومما يعني �لعبد على �لر�سا مبا ق�ساه �هلل عز وجل �أن يذّكر نف�سه 

باأ�سماء �هلل �حل�سنى و�سفاته �لعال، فهو �للطيف، �لرحيم، �حلكيم، 

�لغفور، �لعليم، �لودود، فاقر�أ مثال قوله عز وجل: {ژ  ژ  ڑ  

)�ل�سورى(، {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ} 
)�لربوج(،   { ۓ    ۓ    ے          {ے      )�مللك(،  ٿ}  ٿ      ٺ   ٺ   
فاهلل  )�حلديد(،  ې}  ې     ۉ      ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   {ۈ  

�سبحانه وتعاىل خلق �خللق، وهو �أرحم بهم منهم باأنف�سهم، وهو لطيف 

بعباده، رحيم بهم، يدبر �الأمور بحكمته �سبحانه؛ فرمبا وقع على �لعبد 

ما يكره وهو خري له، كما يف �آية �لقتال: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   

ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
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ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ} )�لبقرة(، فمن �آمن يقيناً 

باأ�سماء �هلل و�سفاته، �أيقن �أن ما ق�ساه �هلل عليه خري له، ويذّكر نف�سه 

د�ئماً �أن ما �أ�سابه مل يكن ليخطئه وما �أخطاأه مل يكن لي�سيبه، ويدعو 

�هلل د�ئما، فاإن �لدعاء جزء من �الإميان بالقدر وهو من �لقدر وينفع 

مما وقع ومما مل يقع.

مت بحمد اهلل
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