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أسـئلة ُمشكلة يف
القدر

كتبه :أبو عبد هللا
محمد أنور محمد مرسال
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(( إهداء )):
أ ـ إهداء إىل روح والديت ووالدي (رمحهما هللا):
أسأل هللا أن يرضى عنكما ،وأن جيمعين بكما يف جنة الفردوس.
مجيعا:
ب ـ إهداء إىل كل مشاخيي الذين هلم الفضل َّ
على ،أقول هلم ً
جزاكم هللا عين خري اجلزاء؛ فقد علمتموين عقيدة السلف الصافية يف ابب
القدر؛ فلكم ِمنَّةٌ يف عنقي ال أستطيع الوفاء هبا ،أسأل هللا أن جيازيكم هبا
عين ،وأن يرضى عنكم مجيعا ،وكفى ابهلل وكيل.
ج ـ إهداء إىل زوجيت الغالية أقول لك:
جزاك هللا عين خريا.
د ـ إهداء إىل كل إخواين وأقراين الذين عشت معهم خري األوقات يف
طلب العلم:
أُشهد هللا أين أحبكم يف هللا ،مجعنا هللا هبذه احملبة يف ظل عرشه يوم ال ظ َّل
إال ظله!
3

مقدمة المصنف (( عفا هللا عنه )):

بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي بيده :اإلجياد واإلنشاء ،واإلماتة واإلحياء ،واإلعادة واإلبداء،
واإلنعام واآلالء ،والعافية والبلء ،عامل السر واجلهر ،وقاصم اجلبابرة ابلعز
والقهر).(1
احلمد هلل العلي الكبري ،العليم اخلبريُ ،مق ِدر املقادير ،ق َّدر مق ِادير اخللئق ،فلم
يُب ِق ومل يذر ،وكل شيء عنده بِقدر ،أجرى مقاديره على كل شيء حىت الريح
واملطر ،وحىت على غرز اإلبر.
احلمد هلل الذي عاقب املكذبني ابلقدر ،وجعلهم عبة ملن اعتب ،وآية لكل
البشر ،ومن اتب منهم صفح عنه وغفر.
احلمد هلل الذي خلق كل شيء َّ
فقدره ،وأثبت يف أم الكتاب ما أراده وسطره،
مؤخر ملا قدمه ،وال ِ
فل ِ
مقدم ملا أخره.

( )1ــ وهذا الالكم ل إلمام البن اجلوزي -رمحه هللا -من كتابه (التبرصة).
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احلمد هلل الذي جعل من آمن ابلقدر يعيش يف صفو بعيدا عن الكدر ،ومن
أعمل عقله فيه وقدمه على اخلب ضل وأضل وضاع عمره يف هدر ،وغرق يف
األوهام والظنون ،وعاش عمره وهو مغبون.
فسبحان من أم ُره بني الكاف والنون ،وإذا أراد شيئا فإمنا يقول له :كن فيكون،
ال يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.
وأشهد أن ال إله إال هللا ،ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
النيب الكرمي ،والرسول األمني ،الذى أدى أمانته ،وبلغ رسالته ،واختزل دعوته
شفاعة ألمته ،أرشدان إىل طريق اهلداية ،وحذران من طريق الظلمات والغواية.
وبني أهنم من شر البية ،وهنى أمته
حذر األمة من طريق القدرية ومآهلم)َّ ،(1
عن الضلل يف القدر ،وحذرها من ذلك أشد احلذر.
صلوات ريب وسلمه عليه ،أما بعد:

( )1ــ وقد ورد يف الباب أحاديث ،ويه أحاديث ُمختلَف فهيا ،من العلامء َمن ضعفها مطلقًا ،ومهنم َمن حسن
بعضها ،ومهنا (( :س يكون يف أميت أقوام يكذبون ابلقدر )) رواه أمحد (  ،) 5639وأبو داود ( .) 4613
ومهنا (( :القدرية جموس هذه المة  )) .....رواه أمحد (  ،) 5584وأبو داود ( .) 4691
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فقد امنت هللا

على عبده الفقري بشرح "ابب القدر" وكان آخر فصل يف

هذا الشرح بعنوان (( :أسئلة م ِ
مجعت فيه بعض األسئلة
شكلة يف القدر ))
ُ
ُ
على بعض األحباب أن أمجعها يف كتاب
املشكلة يف ابب القدر ،فأشار َّ
منفصل ،فقام بعض إخواين األفاضل بتفريغها ،فجزاهم هللا عنا خري اجلزاء،
وقد قسمتُها إىل أسئلة على ما يلي:
السؤال األول (( :هل يُنسب الشر إىل هللا

؟ ))

السؤال الثاين (( :ما احلكمة من تقدير املعاصي والذنوب ؟ ))
السؤال الثالث (( :ما احلكمة من تقدير البالء ؟ ))
السؤال الرابع (( :كيف) (1يكون يف ملك هللا ما ال حيبه هللا ؟ ))
سري أو ُُم َّري ؟ ))
السؤال اخلامس (( :هل اإلنسان ُم َّ
السؤال السادس:
(( هل اإلميان ابلقدر يتعارض مع كون اإلنسان صاحب مشيئة ؟ ))

( )1ــ نذكر السؤال بصيغة (كيف) عىل سبيل التعلمي ،وإاال فالصل (( :ال يُسأل عام يفعل ومه يسألون )).
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السؤال السابع (( :ما احلكمة من وجود الكفر ؟ ))
السؤال الثامن (( :ما احلكمة من وجود إبليس وهو رأس الشر ؟ ))
السؤال التاسع (( :هل القدر السابق يقتضى ترك العمل ؟ ))
السؤال العاشر:
(( هل يسوغ االحتجاج ابلقدر على الكفر واملعاصي والتقصري ؟ ))
السؤال احلادي عشر (( :احتجاج آدم

وموسى

))

أراد وق َّـدر وكتب املقادير

السؤال الثاين عشر (( :إذا كان هللا

وأعمال الناس ،ففيم يعذهبم وقد ق َّـدر عليهم أعماهلم اليت يُ َّ
عذبون
عليها؟! ))
وقد مسيته (( :أسئلة ُمشكلة يف القدر ))
ك خطأٌ فمين ومن الشيطان ،وهللا
اب فمن هللا ،وإن ي ُ
(( فإن ُ
يك صو ٌ
ورسوله بريئان ))

)(1

( )1ــ حصيح :وهو من الكم ابن مسعود

 :رواه أبو داود ( ،)2116وورد حنوه عن الصديق
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ورحم هللا من بصرين بعييب؛ إذ (( الدين النصيحة )) )،(1
(( واملؤمن مرآة املؤمن )) ).(2
هذا ،وأسأل هللا أن يوفقين ،ويُنعِم على عبده املسكني ابلوصول إىل مراده
 ،وأن جيعل هذا املبحث خالصا لوجهه الكرمي ،وأن ينفعين به واملسلمني؛
إنه جواد كرمي ،وهو ابإلجابة كفيل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ِ
وصل اللهم وسلم وابرك على حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

وكتبه  :أبو عبد هللا السكندري المصري

محمد أنور محمد مرسال
االثنين  /الثالث من شهر رجب (  1442هـ )
الموافق / 15 :فبراير 2021 /م

( )1ــ رواه مسمل (  ،) 55وأبو داود (  ،) 4944وغريهام.
( )2ــ حسن :رواه البخاري يف ( الدب املفرد ) ( .) 238
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ض مزلَّة ،فكم زلت فيه أقدام ،وحتريت فيه أفهام ،وضل من
ابب القدر دح ُ
ضل فيه من األانم ،ومن رام وأراد الدخول يف هذا الباب فحتما وال بد أن
يتحلى أبمور ،هي له ُجنَّة ووقاية من الزلل واخللل ،ومن هذه األمور:
أوال (( :هللا ال يُسأل عما يفعل
ً
هللا

)):

ال يُسأل عما يفعل؛ فاخللق خلقه ،وامللك ُملكه ،يفعل ما يشاء
قال هللا

:

ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون

{األنبياء}23:

يقول اإلمام ابن جرير الطبي يف تفسريه هلذه اآلية:
ب العر ِش ع ِن الَّ ِذي ي فع ُل ِِبل ِق ِه ِمن تص ِر ِيف ِهم فِيما شاء
(( ال سائِل يسأ ُل ر َّ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
من :حياة ،وموت ،وإِعزاز ،وإِذالل ،وغ ِري ذلك من ُحكمه في ِهم؛ أل َّهنُم خل ُقهُ
يده ،و ِ
مجيعُ ُهم ِيف ِمل ِك ِه و ُسلطانِِه ،واحلُك ُم ُحك ُمهُ ،والقضاءُ قض ُاؤهُ ،ال
وعبِ ُ ُ
ول لهُِ :مل ف علت ؟ وِمل مل ت فعل ؟
شيء ف وقهُ يسألُهُ ع َّما ي فع ُل ،ف ي ُق ُ
وُهم يُسألُون

السماو ِ
ِ
ات واألر ِ
ض ِمن
ي ُق ُ
يع من ِيف َّ
ول ج َّل ث ن ُاؤهُ :ومج ُ
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ِعب ِاد ِه مسئُولُون عن أف عاهلِِم ،و ُحماسبُون على أعماهلِِم ،وُهو الَّ ِذي يسأ ُهلُم عن
ذلِك وُي ِ
اسبُ ُهم علي ِه؛ ِألنَّهُ ف وق ُهم ومالِ ُك ُهم ،وُهم ِيف ُسلطانِِه .(1) )) ...
اثنيًا (( :التوقيف )):

ابب القدر هو ابب توقيفي ،ومن دخل يف ابب القدر ال بد أن يسري خلف
الدليل :يستدل مث يعتقد ،فمدار االعتقاد يف القدر التوقيف السمعي.
قال أبو املظفر السمعاين

:

(( سبِيل مع ِرف ِة هذا الب ِ ِ
يف ِمن ال ِكت ِ
ض ال ِقي ِ
السن َِّة ُدون حم ِ
اس
اب و ُّ
اب التَّوق ُ
ُ
والعق ِل ،فمن عدل ع ِن التَّوقِ ِ
يف فِ ِيه ض َّل واته ِيف ِِبا ِر احلِريِة ،ومل ي ب لُغ ِشفاء
ني ،وال ما يطمئِ ُّن بِِه القلب؛ ِأل َّن القدر ِسٌّر ِمن أسرا ِر َِّ
الع ِ
ص
اَّلل ت عاىل ،اختُ َّ
ُ
العلِيم اخلبِري بِِه ،وضرب ُدونه األستار ،وحجبه عن عُ ُق ِ
ول اخلل ِق ومعا ِرفِ ِهم لِما
ُ
ُ
ُ ُ
ِ ِ ِ ِ
ب ،وقِيل :إِ َّن ِسَّر القد ِر
يب ُمرس ٌل وال مل ٌ
علمهُ من احلكمة ،ف لم ي علمهُ نِ ٌّ
ك ُمقَّر ٌ
ي نك ِشف هلم إِذا دخلُوا اجلنَّة ،وال ي نك ِشف هلم ق بل دخ ِ
وهلا )) ).(2
ُ ُ
ُ ُ
ُُ
( )1ــ تفسري الطربي (  ) 20 / 8طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )2ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ) 450 / 8حتت احلديث رمق (  ) 2648طـ ( دار أيب حيان )
فتح الباري ،ابن جحر (  ) 561 / 11مقدمة كتاب القدر ،رمق كتاب القدر ( ) 82
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اثلثًا (( :التسليم التام )):
فمسائل القدر فيها بعض املسائل اليت قد تُشكل ،ويقذف الشيطان يف
قلب اإلنسان الوساوس والشبهات؛ فل بد يف الباب من التسليم التام.
قال اإلمام أمحد

:

(( ومن السنة َّ
الل ِزمة الَِّيت من ترك ِمن ها خصلة مل يقبلها ويؤمن هبا ،مل يكن
اإلميان ِابلقد ِر خريه وشره ،والتصديق ابألحاديث فِ ِيه و ِ
من أهلهاِ :
اإلميان هبا،
ال يُقال :مل؟ وال :كيف؟
إَِّمنا ُهو التَّص ِديق و ِ
اإلميان هبا ،ومن مل يعرف ت ف ِسري احل ِديث ويبلغه عقله ،فقد
ُكفي ذلِك ،وأُ ِ
حكم لهُ ،ف عل ِيه ِ
اإلميان بِِه والتَّسلِيم )) ).(1
ابعا (( :استحضار أن هللا
رً

ال يظلم الناس شيئًا )):

ينبغي وال بد للمسلم ىف أبواب القدر أن يستحضر املسلم عدل هللا

طـ ( دار احلديث القاهرة ).
( )1ــ أصول الس نة ،ل إلمام أمحد بن حنبل ( صـ  ) 38 ، 37طـ ( دار السلم ) القاهرة.
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التام

وكمال أفعاله

وأنه ال يظلم الناس شيئا؛ لكمال عدله

اهم ول ِكن كانُوا أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
وما ظلمن ُ

كما قال

:

{النحل}118:

قال هللا

اَّللُ ول ِكن أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :وما ظلم ُه ُم َّ

قال هللا

اعفها وي ؤ ِ
ك حسنة يض ِ
اَّلل ال يظلِم ِمث قال ذ َّرة وإِ
ت
ت
ن
 :إِ َّن َّ
ُ
ُ
ُ
ُ

ِمن ل ُدنهُ أجرا ع ِظيما

{النحل}33:

{النساء}40:

اَّلل ال يظلِ ُم النَّاس شي ئا ول ِك َّن النَّاس أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :إِ َّن َّ

قال هللا
{يونس}44:

قال هللا

:

اهم وَٰل ِكن كانُوا ُه ُم الظَّالِ ِمني
وما ظلمن ُ

خامسا (( :استحضار أن هللا
ً
هللا

{الزخرف}76:

ال يفعل األشياء إال حلكمة عظيمة )):

ال يفعل األشياء إال حلكمة عظيمة ،وال يقدر املقادير إال حلِكم

جليلة ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها ،وهذه املعرفة اإلمجالية ىف
مسألة احلكمة تكفيك.
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)):

ساد ًسا (( :استحضار العبودية هلل

فعند الكلم يف ابب القدر :ينبغي على املسلم أن يستحضر عبوديته هلل
أن يعرف قدر نفسه :أبنه عبد مربوب خلالقه ،ومواله م ِ
و َّ
قدر املقادير ،وهو
ُ
على كل شيء قدير ،وفعال ملا يريد؛ فيقف العبد املربوب املخلوق عند
حدوده ،ويعرف قدر خالقه ومواله
سادسا (( :االلتزام بفهم الصحابة وأهل السنة والسري على أصوهلم )):
ً
وهذا من أهم األمور يف ابب القدر (( :االلتزام بفهم الصحابة
ألهنم

))

أعلم األمة بنصوص الكتاب والسنة ،وأحرصها على اخلري،

وأعظمها اتباعا للنيب

 ،وقد تعلموا من رسول هللا

بينهم القرآن ،وقد عدهلم هللا

مباشرة ،ونزل

وعدهلم رسوله

وكذلك (( االلتزام بفهم أهل السنة واجلماعة رمحهم هللا ))
ألهنم اتبعوا الصحابة

إبحسان ،وساروا على درهبم ،واقتفوا أثرهم يف

فهم هذا الباب.
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فإذا أردت أخي احلبيب _ رمحنا هللا وإايك _ أن تتعلم ابب القدر ،فعليك
هبذه األمور اليت ذكرُتا لك؛ فهي ُجنَّة ووقاية من االحنراف يف هذا الباب
الذي زلت فيه أقدام ،وضلت فيه أفهام ،واملعصوم من عصمه هللا
وابهلل التوفيق ...
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.

(( السؤال األول )):
هل يُـنـسب الشر إىل هللا

؟

قبل الدخول ىف غمار هذا السؤال ،هناك أصول عقيدية مهمة ال بد أن
يعتقدها املسلم ،ويستحضرها ،حيال هذا السؤال ،ومنها:
(( األصل األول )):
(( أفعال هللا
هللا

بلغت الغاية ىف الكمال واحلسن ))

له الكمال املطلق :فله األمساء احلسىن ) ،(1وله الصفات العُل احلسىن

) ،(2وأفعال هللا

ُحسىن بلغت الغاية يف الكمال واحلسن ،وهى كمال

مطلق؛ ألهنا تدور بني الفضل والعدل ).(3

( )1ــ كام قال تعاىل (( :وََِّّللِ األمساءُ احلُس َٰىن ))
ىن )) {طه.}8 :
كام قال تعاىلَّ (( :
اَّللُ ال إَِٰله إَِّال ُهو ۖ لهُ األمساءُ احلُس َٰ
( )2ــ كام قال تعاىل (( :وََِّّللِ المث ُل األعل َٰى )) { النحل }60:عىل وجه من وجوه التفسري:
أن معىن املثل العىل :الوصف العىل
{األعراف}180:

( )3ــ كام قال تعاىل (( :ا َّل ِذي َأحسن ك َُّل َ ٍ
اْلنْس ِ
ان ِم ْ ِ ٍ
الس ْجدَ ِة}7 :
ْ َ َ
ن طني )) { َّ
َشء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق ْ ِ َ
ْ
ٍ

ِ
َشء )) { الن َّْم ِل}88 :
َو َق َالُ (( :صن َْع اَّللَِّ ا َّلذي َأ ْت َق َن ك َُّل َ ْ
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بلغت الغاية ىف الكمال واحلسن ))

هذا هو األصل األول (( :أفعال هللا
(( األصل الثاىن )):
(( أفعال هللا

يفعلها حلِكم عظيمة ))

إذا قلنا َّ
أن أفعال هللا

ُحسىن ،فما من فعل يفعله ربنا

إال وف عله

حلكمة عظيمة جليلة ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها ،كما دلت عليه
النصوص الكثرية ) (1مما سبق ِذكرها ).(2

( )1ــ ومن هذه ادلالئل:
أ ــ قوهل تعاىل (( :ومن يُؤت احلكمة ف قد أ ِ
ُوِت خريا كثِريا )) {البقرة}269:
وجه الاس تدالل :واهب الكامل َأ ْوىل به
ب ــ أايت فهيا التعليل بصوره كام قال تعاىلُّ (( :رسل ُّمب ِش ِرين وم ِ
اَّللِ
نذ ِرين لئ َّال ي ُكون لِلن ِ
َّاس على َّ
ُ
ُ
يما )) {النساء}165:
الر ُس ِل ۚ وكان َّ
ُح َّجةٌ ب عد ُّ
اَّللُ ع ِزيزا حك ً
وجه الاس تدالل (( :لئ َّال )) هذه الم التعليل ،واعمل أنه قد وردت يف القرأن أايت كثرية بلم التعليل عىل
َوفق هذا املنوال ،وقد تأيت بصيغة أخرى ،ومنه قوهل تعاىلِ (( :من أجل َٰذلك كت ب نا عل َٰى ب ِين إِسرائِيل
 { )) ......املائدة }32:وغري ذكل من النصوص الكثرية يف الباب.

( )2ــ وس بق وتلكمنا عن مسأةل احلمكة والتعليل يف أفعال هللا وبينا _ حبول هللا _ مذهب أهل الس نة
والطوائف اخملالفة يف مبحث مس تقل يف كتاب (( :اخملترص يف مباحث القدر )) وهذه الس ئةل يف هذا املبحث
يه الفصل الخري من الكتاب ،يرس هللا نرشه.
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(( األصل الثالث )):
(( الشر ينقسم إىل قسمني :شر حمض ،وشر نسيب ))
اعلم _ رمحنا هللا وإايك _ َّ
أن الشر ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :شر حمض ال خري فيه قط.
القسم الثاىن  :شر نسىب ،يعىن :شر من وجه وخري من وجه.
نعود إىل السؤال :هل جيوز أن ننسب الشر إىل هللا تبارك وتعاىل ؟
بناء على األصول الىت ذكرانها :فالشرور الىت ُوجدت منذ بدء اخلليقة إمنا
ُجعلت حلكمة ،وكما قلنا :الشر ينقسم إىل قسمني :شر حمض ال خري فيه
قط ،وشر نسىب :هو شر من وجه وخري من وجه آخر.
(( سؤال )):
كيف يكون الشر فيه خري ؟
(( اجلواب )):
هناك أمثلة كثرية على ذلك ،ومنها:
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(( املثال األول )):
(( البالء )) :البلء شر ،لكن هل هو شر نسىب أو شر حمض ؟
(( اجلواب )):
هو شر من وجه ،وخري من وجه.
للمبت لى من جهه اآلالم واألحزان وما
(( هو شر من وجه )) فالبلء شر ُ
شابه ذلك.
(( وخري من وجه )) :البلء خري من وجه آخر :فبه تُرفع الدرجات ،وتُكفر
السيئات ،وبه تكون العِب والعِظات.
(( املثال الثاىن )):
(( قطع يد السارق )) :هذا بل شك فيه شر ملن قُطعت يده ،لكن هو خري
ابلنسبة للناس؛ ملا فيه من ِحفظ أمواهلم ،وملا ىف ذلك من ردع الذين يتجرؤون
على أموال الناس.
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(( املثال الثالث )):
(( خلق إبليس )) :وجود إبليس هو شر ،ولكن يرتتب على هذا الشر
خري :كمجاهدة النفس ،وتثقيل موازين املؤمنني ،فضل عن اختبار العباد،
ومعرفة من الصادق املِطواع هلل ،ومن الكاذب ال ُم ت بِع لشيطانه وهواه ....إخل.
(( خالصة الكالم )):
ربنا

إذا خلق خيلق

مل خيلق شرا حمضا ،وإمنا ربنا

ما فيه اخلري وما

فيه الشر.
نعود إىل السؤال:
هل جيوز أن ننسب الشر إىل هللا تبارك وتعاىل ؟
اعلم أخي احلبيب _ رمحنا هللا وإايك _ َّ
مرد هذه املسألة يتعلق ببعض
أن َّ
ظاهرها التعارض ىف هذه الباب.
األدلة الىت ُ
فهناك أدلة تثبت أن من القدر ما هو خري ومنه ما هو شر ،وهناك أدلة
تنفي الشر عن هللا

.
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أوال )) :أدلة فيها إثبات الشر يف القدر:
(( ً
واألدلة يف هذا الباب تنقسم إىل قسمني:
أ ـ أدلة خاصة.
ب ـ أدلة عامة.
أ ـ األدلة اخلاصة ،ومنها:
(( الدليل األول )):
:

قال هللا تبارك وتعاىل ىف قصة نوح

ِ
يد أن يُغ ِوي ُكم
ت أن أنصح ل ُكم إِن كان َّ
اَّللُ يُِر ُ
ال ي ن فعُ ُكم نُصحي إِن أرد ُ
ُهو ربُّ ُكم وإِلي ِه تُرجعُون

{هود}34:

وجه االستدالل:
إثبات اإلغواء يف تقدير هللا ،وهو شر.
(( الدليل الثاىن )):
حديث جبيل -كما ىف الصحيح -عندما سأله جبيل عن اإلميان حيث
20

ِ
اإلميان ،قال:
قال :أخبين ع ِن
ابَّلل وملئِكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه و ِ
(( اإلميا ُن أن تُؤِمن َِّ
اليوم اآلخ ِر  ،والقد ِر
كلِ ِه خ ِريِه ِ
وشره ))

)(1

.

وجه االستدالل:
قوله (( :خريه وشره )) ،وهذا فيه تصريح أبن القدر فيه الشر.
(( الدليل الثالث )):
ول ِ
عب ُد ِ
هللا
هللا
يقول :قال ر ُس ُ
بن عُمر ُ
ُ

:

س -أ ِو :الكي ِ
حىت العج ِز والكي ِ
س والعج ِز)) -
(( ُك ُّل شيء بقدرَّ ،

)(2

العجز :هو عدم القدرة ،وقيل :هو ترك ما جيب فِعله ابلتسويف.
الكيس :هو :ضد العجز ،أي :النشاط واحلنك ىف األمور والعقل ىف األمور.

( )1ــ رواه أمحد (  ،) 367مسمل (  ،) 8وأبو داود (  ،) 4695والرتمذي (  ،) 2610والنسايئ ( ،) 4990
وابن ماجه (  ،) 63وهذا لفظ أمحد.
( )2ــ رواه مسمل ( .) 2655
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وجه االستداللَّ :
أن العجز من الشر.
برهان ذلك:
َّ
أن النىب

كان يستعيذ من العجز :كما ورد عن أنس بن مالك

قال :كان رسول هللا

يقول:

اللهم ِإين أعوذُ بك م ن :ال ع ج ِز ،وال ك س ِل ،واجل ب ِن ،وال ب خ ِل ،واهل ِرم،
(( َّ
و ِ
ِ
الغفلة ) ،(2والعي ِلة ) ،(3و ِ
القسوة ) ،(1و ِ
املسكنة ) ،(5وأعوذُ بك
الذلة ) ،(4و
الشقاق ) ،(6و ِ
الفسوق ،و ِ
من :الفق ِر ،والكف ِر ،و ِ
النفاق )،(7

( )1ــ يه :غلظة القلب ،وأن يتصف االإنسان بأنه قايس القلب ال ينتفع ابملوعظة ،وال يرمح َمن
يس تحق الرمحة.
( )2ــ يه :غياب اليشء عن ابل االإنسان ،وعدم ذكره.
( )3ــ يه :الفقر.
( )4ــ يه :الهوان عىل الناس ،وأن ينظروا اإىل االإنسان بعني الاحتقار والاس تخفاف به.
( )5ــ يه :قةل املال وسوء الحوال.
( )6ــ خمالفة احلق.
( )7ــ أن يُظهر االإنسان خلف ما يُبطن ،وهو قسامن :نفاق أكرب :وهو النفاق الاعتقادي ،وهو اإظهار
االإسلم وإابطان الكفر ،ومنه الصغر :وهو النفاق العميل.
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والسمع ِة ) ،(1والر ِ
ايء ) ،(2وأعوذُ بك من الصم ِم ) ،(3والبك ِم ) ،(4و ِ
اجلنون
ُ

)(5

ِ
 ،واجل ِ
ذام ) ،(6والب ِ
األسقام )) ).(8
ص ) ، (7وسيِ ِئ
ُ
وجه االستدالل:
أن هذه األمور اليت استعاذ منها النيب

ك ( ال ع ج ِز ،وال ك س ِل ،و ِالذلة

و ِ
ِ
القسوة ،و ِ
الشقاق ،و ِ
الفسوق ،و ِ
املسكنة ،والكف ِر ،و ِ
النفاق،
الغفلة ،والعي ِلة ،و
و ِ
السمعة ،والرايء ،والبك ِم ،و ِ
ِ
اجلنون ،واجل ِ
ذام ،والب ِ
األسقام )-
ص ،وسيِ ِئ
ُ
ُ
شر ،وهي من تقدير هللا

( )1ــ أن يعمل العمل خفية ،مث يُنوه ابلعمل؛ ليسمعه الناس.
( )2ــ اإظهار العبادة؛ لرياها الناس ،فيحمدوه.
( )3ــ انسداد الذن وثقل السمع.
( )4ــ وهو :اخلرس وعدم القدرة عىل الالكم.
( )5ــ فقدان العقل وعدم المتيزي.
( )6ــ تألك أطراف العضاء شيئًا فشيئًا ،ورمبا يفقد صاحبه الشعور هبا ،وهو مرض يصيب ابلعدوى.
الرب ُص هو :بياض يظهر عىل اجلدل كبقع ،مث ينترش يف ابيق اجلدل حىت يعمه؛ بسبب احنباس ادلم يف
( )7ــ َ َ
اجلدل ،وهو داء يس تقذره الناس ويسبب أال ًما نفس ية للمريض.
( )8ــ حصيح :رواه احلامك (  ،) 1944والبهيقي يف ادلعوات الكبري (  ،) 348والطرباين يف الصغري ( .) 316
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(( الدليل الرابع )):
قال هللا

:

اَّلل بِضر فل ك ِ
اشف لهُ إَِّال ُهو وإِن يُِردك ِِبري فل ر َّاد لِفضلِ ِه
وإِن ميسسك َُّ ُ
ِ ِ ِِ
ص ِِ
ِ
الرِح ُيم
ور َّ
يب به من يشاءُ من عباده وُهو الغ ُف ُ
يُ ُ

{يونس}107:

وجه االستدالل:
َّ
أن ما يصيب اإلنسان من اخلري والضرر ،فهو بتقدير هللا

وهذا يدل على

أن قدر هللا فيه الشر؛ ألن الضرر شر.
ب ـ األدلة العامة ،ومنها:
قال هللا

:

إِ َّان ُك َّل شيء خلقناهُ بِقدر

{ القمر}49:

وجه االستدالل:
(( ُك َّل شيء )) "كل" من صيغ العموم ،فتشمل اخلري والشر.
_ فهذه أدلة فيها أن تقدير هللا

فيه اخلري والشر ،وهناك أدلة فيها

نـفي الشر عن هللا.
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(( اثنيًا )) :أدلة فيها نفي الشر عن هللا
عن علي بن أيب طالب

َّ ،
َّيب
أن الن َّ

 ،ومنها:
الصلة ي ِ
كبُ،
كان إذا استفتح َّ ُ

يقول:
ُمث ُ
((  ....لبَّيك وسعديك ،واخلريُ كلُّه يف يديك ،والشَُّّر ليس إليك ،أان بك
ِ
أتوب إليك )) ).(1
وإليك ،تباركت وتعاليت ،أستغف ُرك و ُ
وجه االستدالل:
التصريح بنفي الشر عن هللا
وبسبب تعارض النصوص _ يف الظاهر _ اختلفت مسالك الناس يف اجلواب
عن هذا السؤال:
هل جيوز أن ننسب الشر إىل هللا تبارك وتعاىل ؟
اعلم َّ
أن العلماء _ رمحهم هللا _ هلم مسالك مع هذه النصوص ىف هذه

( )1ــ رواه أمحد (  ،) 803ومسمل (  ،) 771وأبو داود (  ،) 760والرتمذي ( ،) 3421
والنسايئ (  ،) 897وهذا لفظ أمحد.
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املسألة؛ فإهنم يقولون َّ
أن هللا

خلق اخلري والشر ،وإمنا اإلشكال
(( والشر ليس إليك )).

سيكون يف نفي نسبة الشر عن هللا
نفى خللق الشر أو ماذا ؟
وهل النفي ٌ

وقبل أن نذكر هذه املسالك هناك مسلك آخر ،وهو مسلك القدرية.
مسلك القدرية يف املسألة:
اعلم أن القدرية ينقسمون إىل طوائف ثالث:
(( الطائفة األوىل )):
القدرية األوائل ( غالة القدرية ) ) ،(1وهم الذين ينفون عن هللا العلم أبفعال
العباد وكذلك اخللق.

()1

الطائفة األوىل :غالة القدرية ( القدرية األوائل أو اجملوسية )

وهم الذين ينفون عن هللا العلم ( علم ما سيفعله العباد ) واخللق (خلق أفعال العباد)
فهم ينس بون الق در إىل العب د ( أى أن العب د هو ال ذى خيلق أفع ال ه ) وينفون ه عن
الرب ( أى :ينفون خلق هللا ألفع ال العب د -تع اىل هللا عن ذل ك ) -ويقولون أن هللا
تعاىل ال يعلم أفعال العباد اال بعد وقوعها ،وقد ُمسوا ابجملوسية؛ أل َّن طائفة منهم =
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= يقولون أن أفعال اخلري خلقها هللا ،وأما أفعال الش ر :فخلقها العبد ،فش اهبوا
اجملوس الذين يقولون أن هناك إهلا للخري وإهلا للشر.
ظهرت القدرية ىف أواخر عهد الص حابة يف زمن الفتنة بني ابن الزبري

وبىن

أمية سنة ( )70ه ؛ فغلة القدرية ينكرون علم هللا املتقدم ومشيئته السابقة ،ويقولون
أن هللا تعاىل أمر وهنى ،وهو ال يعلم من س يطيعه ممن س يعص يه ،ويقولون أن األمر
أُنُف  -أىُ :مس ت أنف  -فنفوا عن هللا العلم واخللق ،وهللا تع اىل يقول (( :و َّ
اَّللُ
خلق ُكم وما ت عملُون )) {الصافات}96:
حكمهم :وهم كفار نوعا وعينا ،وال يتاجون إلقامة احلجة؛ ألنه من املعلوم من
الدين ابلضرورة؛ فمن وصف هللا

ابجلهل ال يتاج إلقامة احلجة.

أقوال األئمة فيهم :قال ابن عباس (( :كلم القدرية كفر ))

ابن عمر (( لعنهم ،وتبأ منهم )) كما ىف الصحيح يف مطلع حديث جبيل،
والتبؤ يعين :اخلروج من امللة

بت رقاهبم ))
وقال (( :لو برزت ىل القدرية ىف صعيد واحد لضر ُ

قيل لعلي :إن هاهنا رجل يتكلم ىف املشيئة ،فقال (( :اي عبد هللا ،خلقك هللا إذا
شاء أم إذا شئت ؟ فقال :إذا شاء ،قال :وميرضك إذا شاء أم إذا شئت ؟ فقال :إذا
شاء ،قال :ويشفيك إذا شاء أم إذا شئت ؟ فقال :إذا شاء ،قال :ومييتك إذا شاء
أم إذا شئت ؟ فقال :إذا شاء ،قال :ويدخلك حيث شاء أم حيث شئت ؟ فقال:
حيث شاء ،قال :و َِّ
لسي ِ
ف ،قالُ :مثَّ
ت الَّ ِذي فِ ِيه عي ناك ِاب َّ
اَّلل لو قُلت غري هذا لضرب ُ
اَّللُ ُهو أهل التَّقوى وأهل المغ ِفرِة {املدثر}56 :
تل :وما يذ ُك ُرون إَِّال أن يشاء َّ
ُ
ُ
قال احلسن البصرى (( :من َّ
كذب ابلقدر فقد كذب ابحلق – أى :القرآن = )) -
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يقولونَّ :
أن هللا ما علم وما خلق شيئا من أعمال العباد ).(1
فهم ينفون خلق هللا للخري والشر ،مع نفيهم للعلم _علم هللا ألعمال العباد_.
(( الطائفة الثانية )):
القدرية املتأخرون ):(2
= قال انفع (( :يُستتابون وإال قُتلوا )) وورد مثله عن عمر بن عبد العزيز
رجاء بن حيوة :أفىت رجاء بن حيوة بقتلهم

قال األوزاعى ((:كفر غيلن القدرى ،وقال هلشام بن عبد امللك :دمه ىف عنقى ))
وقال الشعىب (( :القدرية نصارى )) وقال سعيد بن جبري (( :القدرية يهود ))

وقال أبو حنيفة (( :نقول هلم :هل علم هللا ما يكون قبل أن يفعله؟ فإن قالوا:

ال ،كفروا؛ ألهنم جهلوا رهبم ،وإن قالوا :نعم ،ن ُقل هلم :هل شاء هللا خلف ما علم؟
فإن قالوا :نعم ،كفروا؛ ألنه شاء أن يكون جاهل ،وان قالوا :ال ،رجعوا إىل قولنا )).
وسئل مالك :عن تزويج القدرى ،فقال :ولعبد مؤمن خري من مشرك.
ُ
قال الشافعى (( :انظروا القدرية ابلعلم ،فإن اتبوا وإال كفروا ))

اإلمام أمحد ُسئل :يُستتاب القدري ؟ فقال (( :أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم ))

انظر إىل هذه اآلاثر يف (:شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ) الللكائي ()711:706/3

ابب (:ما ُروي من املأثور يف كفر القدرية وقتلهم ،ومن رأى استتابتهم ومن مل ير )

( )1ــ انظر :ا إالابنة عن رشيعة الفرقة الناجية ،ابن بطة (  ) 171 / 1طـ ( دار الراية ) الرايض.
( )2ــ ومه ينقسمون اإىل قسمني :قسم يقول :هللا مل خيلق أفعال العباد من اخلري والرش ،وقسم يثبتون هلل
خلق اخلري دون الرش.
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يقولون َّ
أن هللا تبارك وتعاىل مل خيلق أفعال العباد عموما من اخلري ومن الشر،
ولكنهم يثبتون العلم _ أي أن هللا يعلم كل أعمال العباد _.
(( الطائفة الثالثة )):
وهم القسم الثاين من متأخري القدرية.
قالوا أن هللا خلق اخلري ،ومل خيلق الشر _ وعلى هذا مجاعة من أهل احلديث
الذين كانوا يقولون ابلقدر :يقولون أن هللا خلق اخلري ،ومل خيلق الشر ،ولعل
هذا مقصد اإلمام أمحد

عندما قال:

(( لو فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية )) ).(1

( )1ــ اترخي بغداد (  ) 195 / 12طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان .
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(( مسالك العلماء يف معىن حديث " :والشر ليس إليك " ))
اعلم _ رمحنا هللا وإايك _ أن العلماء هلم مسالك يف اجلواب عن السؤال
هل يُـنسب الشر إىل هللا

؟

(( القول األول )):
قالوا ( :الشر ليس إليك ) يعىن:
الشر ال يُتقرب به إليك ).(1
وهذا مذهب :اخلليل بن أمحد ،والنضر بن مشيل ،وإسحاق بن راهويه ،ويىي
بن معني ،وابن خزمية ،واألزهري ،والطحاوي ).(2

( )1ــ معامل السنن ،للخطايب (  ) 170 / 1رمق (  ) 239طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ) 52 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيين (  ) 435 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
مرقاة املصابيح رشح مشاكة املصابيح (  ) 493 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )2ــ السنن الصغري ،للبهيقي (  ) 147 / 1رمق ( ،) 374ط (منشورات جامعة ادلراسات االإسلمية)،
رشح مشلك الاثر ،الطحاوي (  ) 223 / 4رمق (  ) 1563طـ ( مؤسسة الرساةل ) بريوت ،رشح النووي
عىل حصيح مسمل (  ) 52 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان ،البدر الامتم رشح بلوغ املرام،
(  ) 33 / 3حتقيق ( عيل بن عبد هللا الزين )
30

(( القول الثاىن )) :
قالوا ( :والشر ليس إليك ) يعىن:
الشر ال يُضاف إليك على انفراده
يعىن :ال يصح أن نقول :اي خالق الشر ،أو اي رب الشر ،أو خالق النجاسات،
أو اي خالق اخلنازير والقردة ،أو اي مق ِدر الشر ،فل يصح أن نقول ذلك ،إمنا
نقول :هللا خالق كل شيء ).(1
فنقول ذلك على العموم ،وال نفرد هللا تبارك وتعاىل خبلق الشر.
)(2
وحكى عن بعض الشافعية _املزين_.
،
وهذا مذهب أىب عثمان الصابوين
ُ

وقال به غريهم من أهل العلم ).(3

( )1ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ) 52 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيين (  ) 435 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان
البدر الامتم رشح بلوغ املرام ) 33 / 3 ( ،حتقيق ( عيل بن عبد هللا الزين ).
( )2ــ عقيدة السلف وأحصاب احلديث ،الصابوين ( صـ  ) 285طـ ( دار العامصة ) الرايض.
( )3ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ) 52 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
البدر الامتم رشح بلوغ املرام ) 33 / 3 ( ،حتقيق ( عيل بن عبد هللا الزين ).
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(( القول الثالث )):
قالوا معىن احلديث ( والشر ليس إليك ) يعىن :الشر ال يصعد إليك ).(1
وهذا قريب من القول األول الذى قالوا فيه :الشر ال يُتقرب به إليك؛ لقول
هللا

:

ِِ
ِ ِ
ب
إليه يصع ُد الكل ُم الطَّي ُ

(( القول الرابع )):
شرا ابلنسبة حلكمتك )(2؛ فاهلل مل خيلق
( والشر ليس إليك ) يعىن :ليس ً
شرا ابلنسبة إليه؛
شرا حم ً
ضا ،وإمنا الشر الذى خيلقه هللا تبارك وتعاىل ليس ً
ً
ألنه صادر عن حكمة ابلغة؛ فقضاء هللا تبارك وتعاىل كله خري ،ال شر فيه
بوجه من الوجوه ابلنسبة هلل

 ،وإمنا يكون الشر ىف املقضي الذى هو

( )1ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ) 53 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيين (  ) 435 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان
البدر الامتم رشح بلوغ املرام ) 33 / 3 ( ،حتقيق ( عيل بن عبد هللا الزين )
( )2ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ) 52 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان،
رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيين (  ) 435 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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مفعول هلل

وُملوق هلل تبارك وتعاىل.

وعلى هذا ذهب مجاعة من أهل التحقيق:
كابن تيمية ) (1وابن القيم ) (2رمحهما هللا.
فهناك فرق بني فِعل هللا

الذى ف عله ،وبني مفعُوالت هللا وخملوقاته،

فالنظر يكون من جهتني:
اجلهة األوىل :جهة ال ُم ق ِدر (وهو هللا الذي قدَّر).
اجلهة الثانية :جهة ال ُم ق َّدر ( وهو مفعوالت هللا وخملوقاته ).
فاألول ،وهو ( :فعل هللا ) النظر فيه من جهة ال ُم ق ِدر (وهو هللا الذي قدَّر).
حكمه :هذا كله خري.
والثاين ،وهو ( :مفعوالت هللا ) فيه اخلري وفيه الشر.

( )1ــ مجموع الفتاوى (  ) 266 / 14الطبعة الثانية (  1399هـ ).
( )2ــ شفاء العليل ( صـ  ) 515طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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(( تطبيق للبيان )):
خلق إبليس :خلق هللا إلبليس الذى هو فِعل هللا :هذا خري بنسبته هلل
وفيه الكثري من املنافع _كما سيأِت معنا ىف سؤال مستقل :ما احلكمة من
خلق إبليس ؟ _ ) ،(1لكن ىف املفعوالت :فهو شر لبعض املخلوقات؛ ألن
ِمن املخلوقات من أغواهم إبليس ،ودخلوا النار؛ بسبب إغوائه ( لعنه هللا ).
خالصة الكالم:
الشر يف املفعول ( املخلوق ) وليس يف فعل هللا
وكما سبق وبينَّا أن الشر ينقسم إىل قسمني ،ومها :شر حمض ،وشر نسيب:
فيه اخلري وفيه الشر :كالبلء :هو شر ِمن وج ه ِمن انحية اآلالم واألح زان،
وهو خري من وجه آخر؛ ألن البلء تُرفع به الدرجات ،وتُك ف ر به السيئات،
وكذلك قطع يد السارق فيه خري من وجه وشر من وجه  .....إخل ).(2

( )1ــ انظر ( :صـ  ) 134فهيا االإجابة عن هذا السؤال
( )2ــ وس بق وذكران أمثةل عىل ذكل ،وانظر ( :صــ ) 18
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فاهلل

مل خيلق شرا حمضا ،فبالنسبة إىل فعله

فكل ما قدره هللا

فل يُنسب إليه الشر،

من جهة فِعله فل شر يُنسب إىل فعله ،بل كله خري،

وأما من جهة ال ُم ق َّدر عليه -وهو املخلوق :-ففيه خري وفيه شر؛ فربنا
مل خيلق شرا حمضا ،وابعتبار فِعل هللا

وحكمته :فيُعد هذا خريا حمضا،

ولكن قد يكون هذا اخلري شرا ابلنسبة لبعض الناس كما ضربنا املثل ىف هذا
الباب؛ فربنا

ُم َّنزهٌ عن الشر احملض ال ُكلى ( فِعل وخل قا )

ومن َّزهٌ عن الشر النسيب ( فِعل ،ال خل قا )
ُ
والشر صار شرا؛ النقطاع نسبته إىل هللا
فهو خري.
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لكن إذا نُسب إىل هللا

فعل

(( الرتجيح )):
الراجح _ ىف نظرى وهللا تبارك وتعاىل أعلى وأعلم ،إن كان صوااب فمن هللا،
وإن كان خطأ فمىن ومن الشيطان ،وهللا ورسوله بريئان _ :
أن مجيع املعاين السابقة صحيحة _يف األصل_ واملعىن األدق واألمشل والذي
يتضمن التنزيه الكامل هو املعىن الرابع ( الشر ليس يف أفعاله وإمنا يف مفعوالته
وخملوقاته ) وإليك بيان ذلك:
أ فالشر ليس إىل هللا
هذا وإن تضمن تنزيه هللا

تقرب إىل هللا ابلشر
يعىن :ال يُ ُ
عن التقرب ابلشر إليه ،لكن ال ينفي أن يكون

فعله فيه شر _ تعاىل هللا عن ذلك _
ب والشر ليس إىل هللا

يعين :ال يصعد الشر إليه

هذا وإن تضمن تنزيه هللا عن صعود الشر إليه لكن ،لكن ال ينفي أن يكون
فعله فيه شر _ تعاىل هللا عن ذلك _
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ج واملعىن األمشل واألدق الذي يتضمن التنزيه ،املوافق للفظ املعصوم الصادق
املصدوق

 ( ،والشر ليس إليك ) فإنه يتضمن تنزيه هللا عن نسبة الشر

إليه بوجه من الوجوه ،ال يف أمسائه ،وال يف صفاته ،وال يف أفعاله؛ ولكن
يف خملوقاته ومفعوالته
ألن فِعل هللا

)(1

كله خري ،وإمنا الشر يف مفعوالت هللا كما بينه احملقق

احملرر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،وغريهم رمحهم هللا.
فل منافاة بني كل هذه املعاين ،وكلها معان صحيحة يشملها احلديث.
(( سؤال )):
هل لنا أن نقول أن هللا

خلق الشر ؟

لنا أن نقول ذلك يف مقام الرد على أهل البدع ) (2؛ َّ
ألن هللا
شيء ،وهو صانع كل صانع وصنعته

خالق كل

 ،وفِعله كله خري

( )1ــ انظر :بدائع الفوائد ،ابن القمي (  ) 444 / 2طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )2ــ اكلقدرية اذلين ينفون خلق هللا للرش ،ومه "طوائف ثلث" كام بيناه من قبل حبول هللا.
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وأما نسبة الشر إليه من جهة اخللق عموما ) :(1فتنسب إىل هللا بضوابط
وآداب.
(( سؤال )):
وما هذه الضوابط يف نسبة الشر إىل هللا من جهة اخللق ؟
(( اجلواب )):
ذكر أهل العلم َّ
أن الشر مل يُنسب إىل هللا

مفردا قط إال على ثلثة

وجوه ) (2وهى:
(( الوجه األول )):
على جهة عموم املخلوقات.
كأن يقال:

اَّللُ خالِ ُق ُك ِل شيء
َّ

{الزمر}62:

و"كل" من صيغ العموم ،فيدخل ىف ذلك الشر.

( )1ــ واملقصود يف غري معرض الرد عىل أهل البدع.
( )2ــ شفاء العليل ( صـ  ) 515طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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(( الوجه الثاىن )):
أن يُضاف الشر إىل السبب املخلوق.
كما ىف قول هللا
فأضافه هللا

 :قل أعُوذُ بِر ِ
ب الفلق من ش ِر ما خلق

{الفلق}2،1 :

إىل من خلقه من خملوقاته _ وهو السبب _ وهو مفعوالت

هللا
(( الوجه الثالث )):
سم فاعله
أن ُحيذف الفاعل ،ويكون ملا مل يُ َّ
كما قال تبارك وتعاىل عن اجلن أهنم قالوا:
وأ َّان ال ند ِري أشٌّر أُِريد ِِبن ِيف األر ِ
ض أم أراد هبِِم رُّهبُم رشدا
فلما ذكروا الشر قالوا :أُريد ،ومل ينسبوه هلل
وكما قال اخلضر

{اجلن}10:

من ابب التأدب مع هللا

كما يف قوله تعاىل يف سورة الكهف:

أ َّما َّ ِ
ِ ِ
ت أن أ ِعيب ها وكان
السفينةُ فكانت لمساكني ي عملُون ِيف البح ِر فأرد ُ
ك َي ُخ ُذ ُك َّل س ِفينة غصبا
وراء ُهم ملِ ٌ

{الكهف }79:فنسب العيب لنفسه،
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وما ف علتُهُ عن أم ِري

مع أنه يف آخر اآلايت قال:

{الكهف}82:

وعندما جاء ِذكر اخلري قال:
َّمها ويستخ ِرجا كن زُمها
فأراد ربُّك أن ي ب لُغا أ ُشد ُ
ومن ذلك قول إبراهيم

الذي ذكره هللا

ت ف ُهو يش ِف ِ
ني
وإِذا م ِرض ُ

{الكهف}82:

:

{الشعراء}80:

مع أن هللا هو الذي خلق املرض َّ
سم فاعله من ابب
وقدره ،ونسبه ملا مل يُ َّ
التأدب مع هللا
إذن :فالشر ال يُنسب إىل هللا

فهو ليس ىف أفعال هللا كما قال النىب

( والشر ليس إليك ).
اخلالصة:
لنا أن نقول :الشر ليس ىف قضاء هللا

( )1ــ لنه فعل هللا ،وفعل هللا لكه خري
( )2ــ لنه مفعوالت ،وخملوقات هللا
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) (1إمنا يكون ىف املقضي ).(2

(( سؤال )):
هل يصح أن نقول :أراد هللا

الشر املوجود يف الدنيا ؟

األصل ىف ذلك أننا ال ينبغي أن نقول ذلك من ابب التأدب مع هللا
وتعاىل ( مع أن الشر أُريد كوان ) ،ولكن ىف معرض الرد على أهل البدع نقول:
َّ
أن هللا

أراد الشر ،ومل يُرد الشر.

(( سؤال )) :وما معىن أن أراد هللا الشر ومل يُِرده ؟
(( اجلواب )):
أراده كوان ،ومل يُِرده شرعا؛ فالظلم والقتل بغري حق والكفر .....إخل
شر ،وقد أراده هللا كوان ،ومل يرده شرعا ،وسيأِت سؤال بعنوان:
(( كيف ) (1يكون يف ملك هلل ما ال حيبه هللا ؟ ))
يف مبحث مستقل فيه بيان هذه املسألة ).(2

( )1ــ نذكر السؤال بصيغة (كيف) عىل سبيل التعلمي ،وإاال فالصل (( :ال يُسأل عام يفعل ومه يُسألون )).
( )2ــ انظر ( :صـ ) 78
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(( السؤال الثاين ))
ما احلكمة من تقدير املعاصي والذنوب ؟
ىف البداية قبل اجلواب عن هذا السؤال نؤ ِصل هذا األصل:
أوال )):
(( ً
َّ
أن هللا

(( ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون ))

فاخللق خلقه ،وامللك ملكه يفعل ما يشاء

{األنبياء}23:

.

(( اثنيًا )):
هللا

ال يُـقدر املقادير إال حلكم عظيمة جليلة.

سواء علمنا هذه احلكمة أو ال؛ فهناك ِحكم عظيمة لتقدير هللا

علمها من

علمها ،وجهلها من جهلها.
_ وجمرد املعرفة بوجود احلكمة إمجاال هذا يكفيناِ ،بعىن لو قدر هللا أمرا معينا،
ومل نعرف ما احلكمة من تقدير هذا األمر ،فمجرد أن يعتقد اإلنسان أن هللا
فعل هذا األمر حلكمة ،فهذا امسه :معرفة احلكمة اإلمجالية أو :اإلميان َّ
أبن هللا
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ال يفعل األمور إال حلكمة ،فهذا يكفينا.
والسؤال:
ما احلكمة من تقدير هللا تبارك وتعاىل الذنوب واملعاصى ؟
(( اجلواب )):
اعلم _ رمحنا هللا وإايك _ َّ
أن هناك ِحكما ابلغة عظيمة جليلة ،فقد ق َّدر هللا
هذه األمور وُوِجدت املعاصى والذنوب حلِكم عظيمة وابلغة ،وإليك شيئا
من هذه احلِكم:
(( احلكمة األوىل )):
أن يعلم اإلنسان أنه حيتاج إىل حفظ مواله
كما كان يقول النىب

نستغيث  ،فأصلِح
وم بِرمحتِك
ُ
 ..... (( :اي ح ُّي اي ق يُّ ُ

يل شأين ُكلَّه  ،وال ِ
تكلين إىل نفسي طرفة عني )) ).(1
ُ

( )1ــ حسن :رواه النسايئ يف السنن الكربى (  ،) 10405والزبار (  ،) 6368وحس نه احلافظ ابن جحر يف
نتاجئ الفاكر ( .) 407 / 2
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فإذا رأى اإلنسان املعاصى والذنوب علم أنه يتاج إىل حفظ مواله ،وأنه لو تُرك
إىل نفسه طرفة عني هللك ىف الت ِو واللحظة.
(( احلكمة الثانية )):
َّ
أن وجود املعاصى والذنوب يستجلب الكثري من العبودايت:
كالتوبة ،واالستغفار ،والندم ،واخلشوع ،واخلشية ،واخلضوع ،واإلانبة ،واخلوف،
والرجاء ،واالنكسار ،والذلة  ......إخل.
فاإلنسان إذا أذنب ،مث بعد ذلك أراد أن يتوبَّ ،
فإن هذه التوبة ستُخ ِرج من قلبه
هذه العبودايت العظيمة ،فتظهر هذه العبودايت بسبب وجود الذنوب.
(( احلكمة الثالثة )):
َّ
إظهارا لقدرة هللا وعزته
أن ىف وجود املعاصى والذنوب ً
وذلك لنفوذ مشيئة هللا

وأنه ال مفر للعبد وال مهرب من قضائه

املعاصى والذنوب فيه تعريف من هللا للعباد بعزته وقدرته
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فوجود

ووجه ذلك:
َّ
أن اإلنسان عندما يرى نفسه وقع ىف املعاصى والذنوب يعلم أنه ال مفر له وال
حميص له وال مهرب له من قضاء هللا
أنه

فيستحضر اسم ( العزيز ):

مره انفذ ال حمالة؛ ولذلك قال
هو العزيز الذى ال يُغالب وال ُميانع ،وأ ُ

النىب

اَّلل كتب على اب ِن آدم حظَّهُ ِمن ِ
َّ (( :
الزن ،أدرك ذلك ال حمالة:
إن َّ

ني النَّظر ،وِزن اللِس ِ
فِزن العي ن ِ
س َت َّىن وتشت ِهي ،والفر ُج يُص ِد ُق
َّف
الن
و
،
ق
ُّط
ن
ال
ان
ُ
ُ
ُ
ذلك ،أو يُك ِذبُهُ )) ).(1
فهذا ُك تِ ب على ابن آدم ،وال مهرب البن آدم مما كتبه هللا
_ وهذا يُلجئ العبد إىل الركون واالنكسار إىل هللا امللك
العزيز الذى ال يُغالب وال ُميانع

.

(( احلكمة الرابعة )):
َّ
أن هللا

حيب التائبني

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 6243ومسمل (  ) 2657وغريهام.
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 ،واالستعانة ابهلل

فبعدما كانوا عصاة هلل ،رجعوا بفضل هللا ،واتبوا ،إىل هللا ،وأانبوا ،وهللاُ يب
التائبني،كما قال هللا

ب الت ََّّوابِني
 :إِ َّن َّ
اَّلل ُِي ُّ

{البقرة}222:

ولوال تقدير املعاصي عليهم ملا وصلوا هلذه املنزلة ،فبعدما فعلوا ما فعلوا ،واقرتفوا
ما اقرتفوا مما يبغضه هللا

وفَّقهم هللا التواب الرحيم إىل التوبة واإلانبة والرجوع

وربنا يب منهم هذه التوبة ،ويفرح هبا كما أخب بذلك نبينا
عن أنس بن مالك

قال :قال رسول هللا

:

:

(( ََّّلل أش ُّد ف رحا بِت وب ِة عب ِد ِه ِحني ي تُوب إِلي ِهِ ،من أح ِد ُكم كان على ر ِ
احلتِ ِه
ُ
ُ
ِأبر ِ
ض فلة ،فان فلتت منه وعلي ها طع ُامهُ وشرابُهُ ،فأيِس منها ،فأتى شجرة،
فاضطجع يف ِظلِها ،قد أيِس ِمن ر ِ
احلتِ ِه ،فبي نا هو كذلك إِذا هو ِهبا قائِمة
ِعنده ،فأخذ ِِِبط ِامهاُ ،مثَّ قال ِمن ِشد ِ
َّة الفرِح :اللَّ ُه َّم أنت عب ِدي وأان ربُّك،
ُ
أخطأ ِمن ِشد ِ
َّة الفرِح )) ).(1
فربنا يفرح ابلعبد التائب الذى يرجع إليه.

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2747
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(( احلكمة اخلامسة )):
َّ
أن هللا

َّ
يتفضل على عباده ،ويُنعم عليهم ،ويريهم َّبره وإحسانه

فالرحيم

يتفضل على عباده ،وينعم عليهم بعد خطأهم وذنوهبم ،ويريهم

واق ع بِ ِره وكرمه وإح س ان ه ،ومن أع ظ م اإلح س ان أن يس ن هللا
عصاه ومن أساء :أبن ميهله ،ويوفقه للتوبة والرجوع إليه
وهذا يدفع الطائعني إىل الطمع ىف رمحة هللا

إىل من

فيظهر بُِّره وكرمه،

.

ووجه ذلك ( أن هذا يدفع الطائعني للطمع يف رمحة هللا ):
َّ
أن هذا تعامل هللا

مع املسيء العاصي _ ُي ِسن إليه

_ فإذا كان هللا

تبارك وتعاىل أحسن إىل من عصى وأساء ،فكيف ابملؤمن املطيع ؟!
_ وهذا يفتح أبواب الرمحة أمام املؤمنني ،وجيعلهم يطمعون ىف رمحة هللا وجوده
وكرمه وإفضاله وإنعامه

.

(( احلكمة السادسة )):
أهنا تُظهر للعبد حقيقة نفسه ،وأن النفس البشرية ظاملة لنفسها
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فاملعاصي والذنوب تُظ ِهر حقيقة النفس البشرية ،وأهنا خطَّاءة ظلُومة ،وهذا
معدن اإلنسان كما قال ربنا

عنه:

السماو ِ
ات واألر ِ
ض واجلِب ِال فأبني أن ي ِملن ها
إِ َّان عرضنا األمانة على َّ
وأشفقن ِمن ها ومحلها ِ
اإلنسا ُن ۖ إِنَّهُ كان ظلُوما ج ُهوال

{األحزاب}72:

فإذا رأى اإلنسان املعاصى والذنوب علِم حقيقة نفسه ،وأن النفس البشرية
األصل فيها الظلم واجلهل ،وهذا أمر عظيم؛ ألنه يزيل ِ
الكب من قلب العبد.
ُ
ُ
ُ
ُ
(( احلكمة السابعة )):
أن يعرف العبد كرم هللا تبارك وتعاىل وسرته العظيم
فاإلنسان يعرف كرم مواله و ِسرته بوجود املعاصي والذنوب
ووجه ذلك :أن العبد يُذنب ويذنب ،وربنا
وال يفضحه وكما قال حممد بن واسع

الستري الرحيم العفو يسرته
:

(( لو كان لِ ُّ ِ
يل )) ).(1
يح ما قدر أح ٌد أن جيلِس إِ َّ
لذنُوب ِر ٌ

( )1ــ حماس بة النفس ،البن أيب ادلنيا ( ،صـ  ) 82رمق (  ) 37طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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فكم من معصية اقرتفتها أنت أنت بيديك ،وسرتها هللا
فكم من ذنب وقعت فيه وسرته هللا

عليك !

عليك !

(( احلكمة الثامنة )):
أن يعامل العب ُد الناس كما حيب أن يعامله هللا
ابإلحسان والسرت والعفو ،وكذلك

فأنت بل شك حتب أن يعاملك هللا

أنت إذا رأيت من أخيك ذنبا أو معصية أو إساءة ،فاسرت عليه ،وانصحه ىف
اخلفاء ،وادعُ له ،وال تفضحه ،وعامله كما حتب أن يعاملك هللا.
(( احلكمة التاسعة )):
احلذر من الذنوب واحلذر من مكايد الشيطان
وجب لصاحبها احلذر ،وتُ ِ
إن املعاصى والذنوب تُ ِ
َّ
وجب لصاحبها معرفة
مكايد الشيطان و ُّ
التيقظ واالحرتاز من هذه الوساوس.
مثال :إنسان يقع ىف املعاصى والذنوب بسبب اختلطه ابلنساء ،فإذا وقع ىف
ً
الذنب فهذا يدفعه إىل االحرتاز وأال خيتلط ابلنساء _ بغري ضابط شرعي _
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حىت ال يقع يف مكايد الشيطان وحبائله ،ويقع يف احملذور الذي يضعُف عنده.
(( احلكمة العاشرة )):
إقامة املعاذير للخالئق
فالعباد أصحاب معاص وذنوب كما يف احلديث:
عن أنس

 ،أن النيب

قال:

كل اب ِن آدم خطَّاءٌ ،وخريُ اخلطَّائني الت ََّّوابون )) ).(1
(( ُّ
فنحن أصحاب معاص وذنوب ،فإذا رأيت واحدا من الناس يقع ىف ذنب وىف
معصية َّ
فإن هذا يملك على خلق املعاذير هلمِ ،بعىن أنه ما من عاص إال
وينظر إليه اإلنسان بعينني:
أ ـ عني الشرع :تُبغِض منه هذا الفعل الذى فعله.
ب ـ عني القدر :أنك ترمحه؛ ألنه ابتُلى هبذا الذنب وهذه املعصية.
فاإلن سان إذا علم أن ه يقع ف ى املعاصى والذنوب وملس م ن ن ف سه ذلك ،أق ام

( )1ــ رواه أمحد (  ،) 13049والرتمذي (  ) 2499وغريهام ،وحس نه ابن القطان ،وابن جحر ،واللباين.
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املعاذير للخلق؛ فإهنم وقعوا ىف املعاصى كما وقعت أنت ىف املعاصى والذنوب،
فإذا أساء إليك أحد فاعلم أنك أيضا قد أسأت من ذي قبل ،وإذا قدَّم إليك
أحد االعتذار فاقبله ،وختلَّق آباثر صفة هللا

العفو والصفح والغفران.

(( احلكمة احلادية عشرة )):
نـزع رداء الكب والعُجب والعظمة من قلب العبد
إذا وقع العبد يف املعصية واتب ،نُِزع رداء ِ
الكب والعُجب والعظمة من قلبه،
ويلبس العبد لباس ُّ
الذل واالنكسار ورداءه.
_ فكم من عبد كان عنده كب وعُجب بعمله ،فابتله ربنا

ِبعصية ،فخلع

رداء الكب ،ولبس رداء االنكسار والذل واالفتقار إىل هللا

بسبب هذا

الذنب !
_ فكم من ذنب أزال كِبا وعُجبا من قلب العبد !
(( احلكمة الثانية عشرة )):
إقامة احلجة على العباد
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الذنوب واملعاصي فيها إقامة احلجة على العبد ،فإذا وقع ابلعبد البلء وأصابه
صبت؟
ما أصابه ،فل يقل :من أين أُتيت؟ وال :أبي ذنب أُ ُ
فما أصاب العبد من مصيبة ليس إال ِبا كسبت يداه ،ويعفو ربنا

عن

كثري.
قال هللا

ولو ي ؤ ِ
اَّللُ النَّاس بِظُل ِم ِهم َّما ت رك علي ها ِمن دابَّة وَٰل ِكن
اخ ُذ َّ
ُ

:

يُ ؤ ِخ ُرُه م إِ َٰىل أج ل ُّم س م ى ۖ ف ِإذا ج اء أج لُ ُه م ال ي س ت أ ِخ ُرون س اع ة ۖ وال
يست ق ِد ُمون

{النحل}61:

وقال هللا
كثِري
قال هللا

:

وما أصاب ُكم ِمن ُّم ِ
صيبة فبِما كسبت أي ِدي ُكم وي ع ُفو عن

{الشورى}30:

:

اد ِيف ال ِب والبح ِر ِِبا كسبت أي ِدي الن ِ
َّاس لِيُ ِذيق ُهم
ظهر الفس ُ

ب عض الَّ ِذي ع ِملُوا لعلَّ ُهم ي رِجعُون

{الروم}41:

(( احلكمة الثالثة عشرة )):
ابتالء للعبد؛ ليذوق أمل اإلعراض عن هللا
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املعاصي والذنوب ابتلءٌ للعبد :ف ي ب تلِي هللاُ العبد ابإلعراض عنه ،فيذيقه
أمل احلجاب عنه
منه

 ،ويذيقه أمل زوال األنس به

 ،ويذيقه أمل زوال القرب

؛ ألجل امتحان العبد.

فإذا أقام العبد راضيا عن حاله على املعصية ،ومل جيد ىف نفسه جهادا ليعود
ويرجع إىل هللا

 ،واطمأنت نفسه وسكنت إىل غري هللا وإىل املعصية –
 ،وجيعله هللا

كان هذا العبد ال يصلح هلل

ىف املكانة واملرتبة الىت تليق

هبذا العبد؛ فإن اتب ،وأانب ،وجاهد نفسه ،وخلع ثوب املعصية ،ومل تسكن
نفسه إال ابلقرب من هللا

والرجوع إليه

وقربه ،وآواه !
 -رفعه هللاَّ ،

(( احلكمة الرابعة عشرة )):
إغاظة للشيطان
أهنا فيها إغاظة للشيطان ،وذلك ابتباعها (املعصية) ابلتوبة واالستغفار والندم،
وكم من معصية ولَّدت ىف قلب العبد الندم والتوبة واإلانبة واالنكسار ملواله !
وكم من معصية ولَّدت ىف داخل الشيطان الندم على تسويله لإلنسان هبا !
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وشرب خ م ر وما شابه ذلك
ً
مثال :إنسان س َّول له الشيطان معصيةِ :من ِزنُ ،
ففعل _ والعياذ ابهلل _ ف رح الشيطان بذلك ،مث ب ع د ذلك ن دم ه ذا ال ع بد،
وكلما َّ
تذكر ه ذه املعصية ت اب إىل هللا

وف ع ل أل واان م ن ال ط اع ات م ن:

االستغفار ،والصيام ،والصلة و ِ
الذكر وما شابه ذلك ،حينها يندم الشيطان
على أن س َّول له هذه املعصية؛ ألنه اتب فتاب هللا

عليه ،وغفر له هذه

املعصية ،وف ت ح ت ه ذه ال ت وب ة على العبد أشكاال ِم ن ال ط اع ات وأل واان من
ض على ي دي ه
ال ع ب ادات وم ن األعمال الصاحلة الىت ج ع ل ت ال ش ي ط ان ي ع ُّ
ندما على ذلك !
(( احلكمة اخلامسة عشرة )):
االنشغال بعيوب النفس
فالعبد الفطن اللبيب إذا وقع يف الذنوب واملعاصي محله ذلك على االنشغال
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كف عن الكلم عن اآلخرين
بعيوب نفسه واالنشغال إبصلحها ،و َّ

)(1

واالنشغال بعيوهبم.
(( احلكمة السادسة عشرة )):
التوبة وآاثرها الطيبة
إن التوبة تُ ِ
وجب للتائب آاثرا عجيبة من املقامات الىت ال حتصل من دوهنا:
كالندم ،واالنكسار ،واخلضوع ،والذلة ،والتضرع ،والبكاء ......إخل.
فهذه األمور ما كانت لتحدث إال عندما يُذنب اإلنسان ،ويتوب إىل هللا
وما ذكرانه هاهنا غيض من فـيض؛ ففي هذا تُصنف املصنفات ،وتُكتب
اجمللدات ،وتُس َّود األوراق سنوات ،ولكنها إشارة واختصار ،وابهلل التوفيق.

( )1ــ وليس املقصود من ذكل تَ ْرك المر ابملعروف والهنيي عن املنكر والنصح للمسلمني
( بضوابطه الرشعية ) ،وإامنا املراد :الانشغال بعيوب الناس ال عىل هجة النصح ،مع تَ ْرك عيوب النفس.
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(( السؤال الثالث )):
ما احلكمة من تقدير البالء ؟
كثري من الن اس فقراء ،وكثري من الن اس ل ديهم مش اك ل ،وكثري من الن اس
يبوهنم ،وكثري من الناس عندهم ما
مرضى ،وكثري من الناس عندهم أبناء وال ِ ُّ
عندهم من البلء واهلموم  .......إخل.
فما احلكمة من تقدير البالء ووجوده ؟
ىف البداية قبل اجلواب عن هذا السؤال :نؤ ِصل هذه األصول:
أوال )):
(( ً
َّ
أن هللا

ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون

فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،يفعل ما يشاء

{األنبياء}23:

.

(( اثنيًا )):
ينبغي والبد للمسلم ىف أبواب القدر أن يستحضر املسلم عدل هللا
وكمال أفعاله

وأنه ال يظلم الناس شيئا لكمال عدله
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كما قال

التام
:

اهم ول ِكن كانُوا أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
وما ظلمن ُ

{النحل}118:

قال هللا

اَّللُ ول ِكن أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :وما ظلم ُه ُم َّ

قال هللا

ِ
اعفها وي ؤ ِ
ك حسنة يض ِ
ت
 :إِ َّن َّ
اَّلل ال يظل ُم ِمث قال ذ َّرة وإِن ت ُ
ُ
ُ

ِمن ل ُدنهُ أجرا ع ِظيما

{النحل}33:

{النساء}40:

اَّلل ال يظلِ ُم النَّاس شي ئا ول ِك َّن النَّاس أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :إِ َّن َّ

قال هللا
{يونس}44:

قال هللا
فربنا

:

اهم وَٰل ِكن كانُوا ُه ُم الظَّالِ ِمني
وما ظلمن ُ

{الزخرف}76:

ال يظلم الناس شيئا.

(( اثنيًا )):
هللا

ال يُـقدر املقادير إال حلكم عظيمة جليلة.

سواء علمنا هذه احلكمة أو ال ،فهناك ِحكم عظيمة لتقدير هللا
علمها ،وجهلها من جهلها ،كما سبق وذكران من قبل ).(1
( )1ــ انظر ( صــ ) 16
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 ،علمها من

واعلم _ رمحنا هللا وإايك _ أن تقدير البلء له ِحكم ابلغة عظيمة ،ومنها:
(( احلكمة األوىل )):
معرفة نعمة العافية
فلوال الليل ما عُرف النهار ،ولوال البلء ما عُرف الرخاء ،ولوال املرض ما عُرف
قدر الصحة ،فعلى سبيل املثال:
أنت تتنفس ىف اليوم الواحد (  ) 360لرتا من األكسجني تقريبا ،وهذه نعمة
عظيمة ،ولعلك تتأمل معى مصيبة من ال يقدر على التنفس الطبيعي ،فنشكر
ربنا تبارك وتعاىل على نعمة العافية؛ ولذلك حثنا نبينا
عبدا ُمبتلى أن يمد هللا ،عن أيب هريرة
قال رسول هللا

أنه إذا رأى أحدان

قال:

احلمد َِّ
َّلل الَّذي عافاين ممَّا
 (( :من رأى مبتلى فقالُ :

ابتلك بِِه ،وفضَّلين على كثري ممَّن خلق تفضيل ،مل يصبهُ ذلِك البلءُ )) ).(1
( )1ــ حصيح لغريه :رواه الرتمذي (  ،) 3432والزبار (  ،) 6217والطرباين يف ادلعاء ( ) 799
وحصحه وحس نه جامعة من أهل العمل ،مهنم ( ابن القطان ،والرابعي ،واملنذري ،والهيمثي ،والس يوطي،
واللباين).
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(( احلكمة الثانية )):
اختبار لصب العبد وإميانه
فاهلل

ميتحن إميانك ،وميتحن صبك ،فإن ُوِجد الصب ُوجد معه كل خري؛

لذلك كان هذا البلء ِبثابة التمحيص للمؤمنني ،كما قال هللا
اَّللُ الَّ ِذين آمنُوا وميحق الكافِ ِرين
ولِيُم ِحص َّ

:

{آل عمران}141:

والتمحيص يف اآلية له معان ،وهي:
أ االختبار.
ب التطهري من الذنوب.
ج التخليص :يقال :حمَّصه ِ
ميحصه حمصا :إذا خلصه ).(1
ُ
ومعىن اآلية:
وليختب هللا ويبتلي أهل اإلميان؛ ليخلصهم من الذنوب والعيوب )(2؛

( )1ــ تفسري القرطيب (  ) 195 / 4طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة ،لسان العرب ،ابن منظور ( ) 214 / 8
مادة ( حمص ) طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )2ــ تفسري القرطيب (  ) 195 / 4طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة،
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فالبلء اختبار إلميان العبد ،فإذا ُوِجد الصب كان معه التطهري والتزكية من هللا.
(( احلكمة الثالثة )):
هتذيب النفس وإصالحها
ب عبد يكون اخلري له ىف البلء؛ فقد
فكم بلء كان نعمة على صاحبه! ُفر َّ
ترى إنساان عاصيا ُمس ِرفا على نفسه ىف املعاصي ،ف يُصاب ابلبلء ،ف يُصلِح
 ،فمن الناس من لو

من نفسه ،ويعود ،ويؤوب ،ويرجع ،ويتوب إىل هللا

صح بدنه وكثر ماله ،لطغى ىف األرض وتكب ،فكم من بلية كانت سببا ىف
استقامة العبد وفراراه إىل هللا

كما قال هللا

اَّللُ ِ
الرزق لِعِب ِاد ِه لب غوا ِيف األر ِ
ض
ولو بسط َّ
قال هللا
كان ي ئُوسا

:
{الشورى}27:

 :وإِذا أن عمنا على اإلنسان أعرض وَنى ِِبانِبِ ِه وإِذا م َّسهُ الشَُّّر
{فصلت}51:

فكم من إنسان كان ىف غاية االعوجاج ،فابتله ربنا
إىل ربه

ببلية ،فاستقام ،وعاد

 ،فكان هذا البلء ىف ظاهره احملنة ،لكن أعطاه هللا
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فيه املنحة،

الفضل هلل
و ُ

!

_ وكذلك إذا استمرت هذه احلياة هانئة فسوف يصل اإلنسان إىل مرحلة
الغرور و ِ
الكب ،ويظن نفسه ُمستغنِيا عن هللا
يبتلى العبد؛ ليعود إىل ربه

 ،فمن رمحة هللا

أنه

وينصلح حاله.

(( احلكمة الرابعة )):
شكر النعمة ،ومعرفة قدر العافية
فإذا ابتُلى العبد ببلء -كمرض أو حنو ذلكَّ -
فإن هذا البلء يُع ِرفه قدر
الصحة ،وإذا عافاه ربنا تبارك وتعاىل وانتقل من ضيق البلء إىل سعة العافية،
تزداد حمبته خلالقه ومواله الذى شفاه ،ويزداد شكره هلل

على هذه النعم.

فسبحان ُمستخ ِرج الدعاء ابلبلء ! وسبحان ُمستخ ِرج الشكر ابلعطاء !
(( احلكمة اخلامسة )):
ختويف العبد
فالبلء فيه ختويف للعبد؛ لعله يتوب إىل هللا
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 ،ويرجع؛ فمن العباد من ال

:

يُصلح حاله إال ابلبلء كما قال هللا
وأخذان ُهم ِابلعذ ِ
اب لعلَّ ُهم ي رِجعُون
وكما قال هللا

:

{الزخرف}24:

اد ِيف ال ِب والبح ِر ِِبا كسبت أي ِدي الن ِ
َّاس
ظهر الفس ُ

لِيُ ِذيق ُهم ب عض الَّ ِذي ع ِملُوا لعلَّ ُهم ي رِجعُون

{الروم}41 :

(( احلكمة السادسة )):
إظهار الفقر والتضرع هلل
البلء فيه إظهار الفقر والدعاء والتضرع هلل

؛ فرِبا ال خيطر ببال العبد أن

هللا

ابتله بذلك البلء؛ ليسمع صوته وهو يدعوه ،ويرى فقره وهو يرجوه؛

فربنا

يب سؤال العبد ) ،(1ويب تضرع العبد وبكاءه ورفع يديه من

أجل الدعاء والتضرع له

؛ ولذلك قال النىب

(( من مل ِ
يسأل هللا يغضب عل ِيه ))

:

)(2

وغين عن سؤايل )) وهذا خطأ.
( )1ــ ومن الخطاء عند عامة الناس قوهلم (( :رب ،أنت أعمل حبايلٌ ،
( )2ــ حسن :رواه أمحد (  ،) 9719والرتمذي (  ،) 3373وابن ماجه (  ) 3827وحس نه احلافظ ابن جحر،
وغريه.
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قال هللا

ف لوال إِذ جاء ُهم أب ُسنا تضَّرعُوا

:

{األنعام}43:

 (( :ي ن ِزُل البلءُ لِيستخرِج الدُّعاء )) ).(1

وقال وهب بن منبه
(( احلكمة السابعة )):

إخراج العُجب والكب من قلب العبد
الكب من قلب العبد؛ ف ِ
البلء ُخي ِرج العجب و ِ
الكب داء خطري كما قال هللا
:
وقال هللا

ب ال ُمستكِ ِبين
إِنَّهُ ال ُِي ُّ
:

بل وقال النىب

{النحل}23:

أليس ِيف جهنَّم مث وى لِل ُمتكِ ِبين

{الزمر}60:

مبيِنا مآل ِ
الكب:

مثقال حبَّة ِمن خردل ِمن كِب))...
(( ال
يدخل اجلنَّة من كان يف قلبِ ِه ُ
ُ

)(2

فمن ِحكم وجود االبتلء أنه يُخ ِرج الكب من قلب العبد؛ فالعبد الذى
يتكب يرى ضعفه عند االبتلء ،وأنه قد ابتُلى ِبرض مثل تسبَّب ىف إقعاده
( )1ــ الشكر ،البن أيب ادلنيا ( ،صـ  ) 54رمق (  ،) 130طـ ( مؤسسة الكتب الثقافية ) بريوت ـ لبنان.
( )2ــ رواه أمحد ( ،) 4310ومسمل (  ،) 91و أبو داود (  ،) 4091والرتمذي ( ،) 1998
وابن ماجه ( .) 4173
63

وضعفه ،وأصبح هوانه ظاهرا جليا ،فيؤدى هذا إىل قطع ِ
الكب من قلب العبد،
وقطع العُجب من النفس.
(( احلكمة الثامنة )):
تكفري السيئات
فالبلء سبب يف تكفري السيئات كما ورد يف احلديث عن أيب هريرة
نفس ِه ِ
قال (( :ما يز ُال البلء ابملؤم ِن واملؤِمن ِة يف ِ
وولد ِه ومالِِه،
عن النىب
ُ
ُ
حىت يلقى هللا وما عل ِيه خطيئةٌ )) ).(1
َّ
وعن أنس

قال :قال رسول هللا

:

عجل له العقوبة يف الدُّنيا ،وإذا أراد هللا ِ
(( إذا أراد هللا ِ
بعبد ِ
بعبده
ا
خري
ه
َّ
ُ
ُ
ُ
الشََّّر أمسك عنه بذنبِه حىت يوايف به يوم الق ِ
يامة )) ).(2
(( سؤال )) :هل تكفري الذنوب ابلبالء خاص ابلصغائر أو ابلكبائر؟

( )1ــ حصيح  :رواه أمحد (  ،) 7859والرتمذي (  ) 2399واللفظ هل .
( )2ــ حسن لغريه :رواه الرتمذي (  ،) 2396وابن ماجه ( .) 4031
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(( اجلواب )) :اجلمهور على أن املصائب تكفري للصغائر دون الكبائر

)(1

( )1ــ اختلف العلامء (رمحهم هللا) يف املصائب :هل يه ُمكفرات للصغائر والكبائر؟ أو أهنا ُمكفرات
للصغائر فقط ؟ اختلف العلامء يف هذه املسأةل عىل قولني:
(( القول الول )) :املصائب مكفرات للصغائر دون الكبائر ،وأما الكبائر :فتحتاج للتوبة أو عفو هللا،
وهذا قول مجهور أهل العمل.
واس تدلوا عىل ذكل:
أقوى جحج امجلهورْ :محل املطلق عىل املقيد ،فقالوا :أحاديث تكفري اذلنوب ابملصيبة مطلقة ،وقيدها
(( الصلوات اخلمس ،واجلمعةُ إىل اجل ِ
معة ،ورمضا ُن إىل رمضان:
قول النيب
ُ
ُ
ُ ُ
ِ
ات ملا بينه َّن إذا اجتُنِ ِ
بت الكبائُِر )) رواه مسلم ( ) 233
ُمكفر ٌ
ُ
فقيدوا نصوص تكفري الذنوب ابجتناب الكبائر.

(( القول الثاين )) :املصائب مكفرات للصغائر والكبائر ،وال جمال محلل املطلق عىل املقيد
واس تدلوا :بعموم الدةل يف تكفري اذلنوب ابملصائب ،ومهنا:
أ (( ما من مسلم يصيبه أذى من ِ
جسده؛ إال كان كفارة خلطاايه ))
ُ
صحيح :رواه أمحد ()16899

ِ
ِ ِ
ض فما ِسواهَُّ ،إال ح َّ
اَّللُ سيِئاتِِه ،كما
ط َّ
ب ((  ....ما من ُمسلم يُصيبُهُ أذى ،مر ٌ
حتُ ُّ
ط الشَّجرةُ ورق ها )) رواه البخاري (  ) 5667ومسلم ( ) 2571
وهذه النصوص وغريها عىل معوها ،فتشمل الصغائر والكبائر،
وأجابوا عن أحاديث التقييد بأهنا تتعلق ابلعامل املذكورة من :الصلة ،والصيام ،وامجلعة .....اإخل=،
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= وال وجه دلخول املصائب فهيا.
والقرب يف نظري _ وهللا أعمل ،اإن اكن صو ًااب مفن هللا ،وإان اكن ً
خطا مفين ومن الش يطان وهللا
ورسوهل بريئان _أن املصائب ادلنيوية تتفاوت ،والصرب علهيا يتفاوت :فهناك مصائب عظمية والصرب
عليه يكون عظميًا ،فهذه قد تكون مكفرات لبعض الكبائر ،أو ليشء مهنا ،وأخرى قد ال تكون
مكفرات وال س امي يف الكبائر اليت فهيا احلدود ،وهللا أعمل.
واعمل _ رمحنا هللا وإاايك _ أن املصائب املُكفرة -من حيث ماكهنا -أقسام:
(( القسم الول )) :مصائب يف ادلنيا مثل :اخلوف ،واملرض ،والفقر ،واجلوع ،ونقص المثرات،
وسكرات املوت  ...........اإخل.
(( القسم الثاين )) :مصائب الربزخ من :أالم الربزخ ،ومضة القرب ،وفتنته  .....اإخل.
(( القسم الثالث )) :مصائب الخرة ما يكون يف عرصات القيامة من :الهوال ،وال ُكرب،
والشدائد ،وأخف هذه املصائب مصائب ادلنيا ،مث الربزخ أشد ،مث عرصات القيامة وأهوالها أشد
وأعظم (نسأل هللا السلمة والعافية).

فرع :اختلف العلامء يف املصائب :هل يه مكفرات ومثيبات ،أو مكفرات فقط؟
من العلامء َمن قال :يه مكفرات وحسب؛ لظواهر النصوص ،وهبذا قال جامعة من الصحابة
والسلف كام ذكره ابن رجب ( جامع العلوم واحلمك ) )527/3( ،طـ (دار السلم) القاهرة ـ مرص.
ومن العلامء َمن قال :يه مكفرات ورافعة لدلرجات وعلهيا ثواب ،وقد ذكر النووي أنه قول امجلهور.
( رشح النووي عىل حصيح مسمل ) ) 374 / 8 ( ،طـ ( دار أيب حيان ) واحتجوا بقوهل تعاىل:
َٰ ِ
ِ
ظ
ب وال خممصةٌ ِيف سبِ ِيل َّ
اَّللِ وال يطئُون مو ِطئا يغِي ُ
(( ذلك ِأب َّهنُم ال يُصيبُ ُهم ظمأٌ وال نص ٌ
ال ُكفَّار وال ي نالُون ِمن ع ُدو ن يل إَِّال ُكتِب هلُم بِِه عم ٌل صالِ ٌح ))

الصابُِرون أجرُهم بِغ ِري ِحساب ))
بقوهل تعاىل (( :إَِّمنا يُو َّىف َّ
وبعض الحاديث الخرى ،ولالك الفريقني اإجاابت وردود عىل الخر ،واملسأةل لها أصول وتفاصيل وفروع
ال حيمتل اجملال ذكرها ،ولكن أحببنا أن نشري اإلهيا ،وابهلل التوفيق.
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(( احلكمة التاسعة )):
قد يكون رفعةً للدرجات
البلء قد يكون ِرفعة للدرجات؛ فإ َّن ِعظم اجلزاء مع ِعظم البلء ،ولوال
مصائب الدنيا لوردان إىل يوم القيامة مفاليس؛ ولذلك روى اإلمام مسلم من
حديث عائشة

قالت :قال رسول هللا

:

(( ما ي ِ
اَّللُ هبا درجة ،أو ح َّ
ط عنه
ص
يب املؤِمن ِمن شوكة فما ف وقها َّإال رف عهُ َّ
ُ ُ ُ
هبا خ ِطيئة )) ).(1

( )1ــ رواه مسمل (  ،) 2572وهذا احلديث فيه جواب عىل اإشاكل ،وهو:
اإذا اكن البلء لتكفري السيئات ،مفا احلمكة من بلء النبياء ومه معصمون ومن أهل اجلنة؟
واجلواب :اإمنا البلء للنبياء يكون لمور ،ومهنا:
أ ــ كام يف احلديث :لرفعة درجاهتم صلوات ريب وسلمه علهيم.
ب ــ ليتسىل هبم َمن بعدمه من الصاحلني واملُصلحني وغريمه من ُأ َممهم :فيأتسون هبم ،ويصربون.
ج ــ ولزتداد سيئات املرشكني احملاربني لنبياء هللا ،فميتلئ صاع الكفار ،فيس تحقون العقاب الوخمي
اللمي؛ لكفرمه بأنبياهئم ،وغري ذكل من احلمك العظمية.
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(( احلكمة العاشرة )):
البالء يريب الرجال
البلء مصنع الرجال؛ فاالبتلء يرىب الرجال ،ولذلك سيد الرجال النىب
اختار هللا

له العيش الشديد الذى ختللته الشدائد منذ الصغر :فقد مات

أبوه قبل أن يُولد ،مث بعد ذلك ماتت أمه ،مث جده ،مث بعد ذلك انتقل للعيش
مع عمه ،مث رعى الغنم ،مث بعد ذلك اشتغل ابلتجارة .....إخل ،أبيب هو وأمي!
يهيئ نبيه

هبذه الشدائد وهبذه الرتبية؛ ألجل هذه املهمة

فكأن هللا

العظيمة الىت خلقها ربنا

 ،وكذلك الصحابة

له ،وهى النبوة والرسالة

عاشوا ىف شدة العيش تربية من هللا
هذه الرسالة الىت أتى هبا النىب

هلم حلمل لواء الدين ومحل

 ،ولتبليغ هذه الرسالة بعد موت النىب

 ،ولفتح الفتوحات.
وكذلك جتد العلماء الرابنيني -كاألئمة األربعة وغريهم -عاشوا ىف فلك اليُتم
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هل م ،وكأمنا يُعِ ُّدهم

وال ف ق ر وال ب لي ا واحملن تيئة ِم ن هللا

هبذه املعاانة

وهذه الشدائد من الصغر على حتمل املسئولية واألمانة العظيمة.
(( احلكمة احلادية عشرة )):
تعلق القلب ابهلل
فاإلنسان عندما تضيق عليه األمور يزداد تعلق ق ل ب ه بربه

 ،وينتظر الفرج

من ربه وخالقه ومواله ،والسيما إن طال البلء وضعف احتماله ،فإنه يلجأ
إىل ربه تبارك وتعاىل ،ويعلم أنه ال حميص وال مفر وال خمرج له من البلء إال
ابهلل

 ،فيعلِق قلبه ابهلل

 ،فكم من عبد علق قلبه ابهلل

بعد البلء،

فسبحان ِ
رب العرش العظيم!
(( احلكمة الثانية عشرة )):
البالء يكشف حقيقة الدنيا
البلء يكشف حقيقة الدنيا ،ويكشف لك زيف الدنيا ،وأهنا متاع الغرور؛
فاحلياة الكاملة ليست ىف هذه الدنيا؛ فهذه احلياة ما هى إال متاع كما قال
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هللا

:

وما احلياةُ الدُّن يا إَِّال متاعُ الغُُروِر

وكما قال هللا

{آل عمران}185:

:

ِ
اخٌر ب ي ن ُكم
ب وهل ٌو وِزينةٌ وت ف ُ
اعل ُموا أَّمنا احلياةُ الدُّن يا لع ٌ

{احلديد}20 :

فهذه الدنيا ليست ِبياة حقيقة ،إمنا هى أشبه ابحلياة الزائفة كما قال هللا
وإِ َّن الدَّار اآل ِخرة هلِي احلي وا ُن لو كانُوا ي عل ُمون

:

{العنكبوت}64 :

فاحلياة احلقيقية إمنا هي عند هللا ىف اآلخرة ،أما هذه الدنيا :ففيها ما فيها من
النكد والتعب واهلم كما قال هللا

:

لقد خلقنا ِ
اإلنسان ِيف كبد

{البلد}4:

(( احلكمة الثالثة عشرة )):
االشتياق للجنة
فإنك أخي احلبيب لن تشتاق إىل اجلنة إال إذا ذقت مرارة الدنيا ،فكيف
تشتاق للجنة وأنت هانئ العيش ىف هذه الدنيا؟!
ولذلك ملا ُسئل األمام أمحد

الراحة؟
الر ُج ُل َّ
 :مىت ِجي ُد َّ
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قالِ (( :عند أ َّوِل قدم يضعُها ِيف اجلن َِّة ))

)(1

هم
فهناك تكون الراحة يف الدار الىت فيها النعيم املقيم ،الىت ال فيها كدر وال ٌ
وال حزن وال بلء بفضل هللا

.

(( احلكمة الرابعة عشرة )):
التمييز بني أُ ُخ َّوة الصدق واألصحاب واألصدقاء احلقيقيني وغريهم
فاإلنسان مييز بني :إخوان الصدق واألصدقاء احلقيقيني ،وأصدقاء املصلحة
كما قال الشاعر
جزى هللا الشدائد كل خري  .....وان كانت تغصصين بريق
وما شكري هلا محدا ولكن  .....عرفت هبا عدوى من صديقي
(( احلكمة اخلامسة عشرة )):
التذكري ابلذنوب ،واحلث على التوبة والعودة
البلء يذكرك بذنوبك؛ لتتوب إىل ربك

يقول هللا

:

( )1ــ اترخي دمشق ،ابن عساكر (  ) 315 / 3طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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وما أصابك ِمن سيِئة ف ِمن ن ف ِسك
ويقول هللا
كثِري

:

{النساء}79 :

وما أصاب ُكم ِمن م ِ
صيبة فبِما كسبت أي ِدي ُكم وي ع ُفو عن
ُ

{الشورى}30 :

فالبلء فرصة للتوبة قبل أن يل العذاب؛ ألنه يذكرك بذنوبك؛ إذ الذنوب
سبب البلء كما قال العباس

يف استسقائه يف عهد عمر

:

السم ِاء بلءٌ َّإال بذنب ،ولن تكشفه َّإال بتوبة ))).(1
(( اللَّ ُهم إنه مل ينزل من َّ
فهذا البلء سبيل للتوبة ،فكم من إنسان كان غارقا ىف املعاصى والذنوب
فابتله هللا
ولذلك قال هللا
لعلَّ ُهم ي رِجعُون

فتاب ،وآب ،ورجع اىل ربه!
:

اب األدن ُدون العذ ِ
ولنُ ِذيقنَّهم ِمن العذ ِ
اب األك ِب
ُ

{السجدة}21 :

والعذاب األدىن :هو مصيبات الدنيا وبلؤها ونكدها ،وما يصيب اإلنسان

( )1ــ اجملالسة وجواهر العمل ،أبو بكر ادلينوري رمق (  ،) 727املساكل يف رشح موطأ ماكل ،ابن العريب
(  ) 298 / 2طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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من السوء فيها  -على وجه من وجوه التفسري.(1) -
وألن اإلنسان إذا عاش دون بلء فإنه سيطغى كما قال هللا
ك َّل إِ َّن اإلنسان ليطغى أن رآهُ است غىن

:

{العلق}6:

فإذا استمرت هذه احلياه هانئة فسوف يصل اإلنسان إىل مرحلة الغرور و ِ
الكب،
ويظن نفسه مستغنيا عن هللا

 ،فمن رمحة هللا

أنه يبتلى العبد؛ ليعلم

العبد أنه ال يستغين عن خالقه ومواله طرفة عني ،وليعود العاصي إىل ربه
ولذلك قال هللا

:

ظهر الفسا ُد ِيف ال ِب والبح ِر ِِبا كسبت أي ِدي الن ِ
َّاس

لِيُ ِذيق ُهم ب عض الَّ ِذي ع ِملُوا لعلَّ ُهم ي رِجعُون

{الروم}41:

فكم من عبد رجع عن غيِه وظلمه ومعصيته بسبب البلء!
(( احلكمة السادسة عشرة )):
قد يكون البالء عالمة على حمبة هللا للعبد
( )1ــ تفسري الطربي (  ) 166 / 9طـ ( دار احلديث ) القاهرة ،ويف تفسريها أوجه ،ومهنا:
( قيل :احلدود ،وقيل :عذاب القرب ،وقيل :عذاب ادلنيا وعذاب القرب ).
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قد يكون البلء شرفا عظيما للعبد ،ويكون داللة على حمبة هللا
كما قال النيب

للعبد

:

أحب هللاُ قوما ابتلهم ،فمن صب فله الصبُ ،ومن جزع فله اجلزعُ))
((إذا َّ
فإذا ابتلك هللا

فتذكر أخي احلبيب أنه يبك ،فيبتليك ربك تكفريا

لذنوبك ورفعة لدرجاتك بفضل هللا
(( احلكمة السابعة عشرة )):
الصابر من غريه
يُـعلم بتقدير البالء
ُ
فبتقدير البلء يُعلم الصابر من غريه كما قال هللا

:

ولن ب لُونَّ ُكم ح َّىت ن علم المج ِ
الصابِ ِرين ون ب لُو أخبارُكم
اه ِدين ِمن ُكم و َّ
ُ
{حممد}31:

قال هللا

:

الصابِ ِرين
وي علم َّ

{آل عمران}142:

( )1ــ اإس ناده جيد :رواه أمحد (  ،) 23633والبهيقي يف الشعب ( .) 9784
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)(1

(( احلكمة الثامنة عشرة )):
استخراج عبودايت كثرية
فبتقدير البلء تُستخرج الكثري من العبودايت؛ فاهلل

عندما يبتلي العبد

تظهر حقيقةُ نفس العبد واقعا عمليا أمامه ،ويعلم أنه عبد ضعيف ال حول
وال قوة له إال بربه
وفقرك له

 ،فإذا علمت ضعفك وفقرك علمت غىن موالك وقوته

 ،فتنفجر يف قلب العبد عبودايت :فيخشع قلبه ،وخيضع،

وينكسر ،ويتذلل ،ويتمسكن خلالقه ومواله
_ وما ذكرانه ها هنا غيض من ف يض ىف هذا الباب ،وهذه بعض احلِكم من
وجود البلء وتقديره.
لكن هاهنا إشكال فيما ذكرانه خنتم به ،وهو:
قال هللا

:

ولن ب لُونَّ ُكم ح َّىت ن علم المج ِ
الصابِ ِرين ون ب لُو أخبارُكم
اه ِدين ِمن ُكم و َّ
ُ
قال هللا

:

الصابِ ِرين
وي علم َّ
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فهل ربنا

ال يعلم ليقول :حىت يعلم؟

(( اجلواب )):
هللا

يعلم بل شك؛ فاهلل

يعلم ما كان وما سيكون وما مل يكن لو

كان كيف يكون ،ولكن املقصود بذلك إقامة احلجة على العباد حىت إذا جاء
العبد إىل ربه تكون قد أُقيمت عليه احلجة.
فمثالً :لو أن اإلنسان جاء إىل هللا

 ،فأدخله ربنا النار ،فقال العبد:

اي رب ،علم أدخلتين النار؟
فقيل له :ألنك أيها العبد كنا ِ
سنقدر عليك البلء ،وأنت ما كنت لتصب
 ،لذلك عُ ِذبت ىف النار !

على هذا البلء ،وكنت ستكفر ابهلل
فماذا سيقول العبد؟

ستكون له احلُجة فيقول :ايرب ،أان مل أفعل ذلك ،فهل ابتليتين ،ووجدت مىن
أنىن مل أصب على البلء ؟
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ولذلك جيعل ربنا

هذا الذى علِمه وخلقه أراده _ من فِعل العبد _ َّ
وقدره

واقعا عمليا؛ ليكون حجة على العبد ىف هذا الباب؛ فسبحان ربنا احلكم
العدل يفعل ما يشاء

!
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(( السؤال الرابع ))
كيف ) (1يكون يف ملك هللا ما ال حيبه هللا ؟
ىف البداية قبل اجلواب عن هذا السؤال :نؤصل هذا األصل السابق ِذكره:
أوال )):
(( ً
َّ
أن هللا

(( ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون ))

فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،يفعل ما يشاء
فل يصلح أن نقول هلل

{األنبياء}23:

.

كيف؟

حمل اإلشكال يف هذا السؤال:
حمل اإلشكال ىف هذا السؤال أننا إذا قلنا أنه ال يوجد ىف هذا الكون إال ما شاءه
وأراده هللا

 ،فسيُشكل أن هذا الكون فيه :كفر ،وقتل ،وشر ،وزن ،وفحش،

وظلم ،وخيانة ،وأكل للحقوق ،وانتهاك لألعراض .....إخل.

( )1ــ نذكر السؤال بصيغة كيف عىل سبيل التعلمي ،وإاال فالصل (( :ال يُس ئل عام يفعل ومه يُسألون )).
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فهل كل هذه األشياء أرادها هللا
ولو أرادها

؟

فكيف يكون ىف مل ِ
ك هللا ما ال يبه هللا
ُ

؟

فنقول قبل اجلواب:
مدارها ىف السري خلف الدليل ،مع العبودية والتسليم التام هلل
مسائل القدر ُ
وأن يعرف اإلنسان قدره جيدا :أبنه عبد مربوب هلل

.

فل بد من التسليم التام يف ابب القدر ،وال ينبغي أن يُعارض القدر ِبثل هذه
األمور ،ويُقال " كيف"؛ فربنا

:

ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون

فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،فأنت عبد مربوب؛ فعليك أن تُسلِم أمرك هلل
اجلواب عن السؤال سيكون من وجوه ،وهى:
(( الوجه األول )):
الذى ىف ملك هللا

مما ال يبه هللا

فهو مبغوض هلل من وجه ،وحمبوب

إليه من وجه آخر؛ ملا يرتتب على ذلك من ِحكم وخريات عظيمة.

79

،

(( سؤال )):
ضا ىف نفس الوقت؟
حمبواب ومبغو ً
وهل يصح أن يكون الشيء ً
(( اجلواب )):
نعم ،قد يكون الشيء حمبواب ومبغوضا ىف نفس الوقت ،فل منافاة بني بُغض
الشيء وما يرتتب علي هذا الشيء من خريات عظيمة ،وهذا له صور وأمثلة،
ومنها:
املثال األول:
رجل أراد أن يج بيت هللا احلرام ،فماذا سيفعل ؟
سينفق األموال ،ويتكبَّد مشقة السفر ،وقد يسافر عن طريق البحر ،وقد
يتعرض أثناء هذا السفر للغرق أو اهللك ،أو السرقة خاصة .....إخل ،وقد
قال النيب

السفر قطعةٌ ِمن الع ِ
ذاب )) .....
ُ َّ (( :

).(1

واإلنسان بفطرته يبغض التعب والنصب ،لكن هذه األمور املبغوضة ستوصله

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 1804ومسمل ( .) 1927
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بفضل هللا إىل أمر حمبوب ،وهو أداء فريضة احلج والعمرة ) ،(1والتمتع ببيت
هللا احلرام.
املثال الثاىن:
لو أن رجل دبَّت الغرغ ِرينا ) (2ىف رجله ،فماذا سيصنع ؟
سيذهب للطبيب ،ويدفع له األموال؛ ليقوم هذا الطبيب ببرت القدم ،وهذا
شيء مبغوض من وجه؛ ألن فيه برتا للقدم ،وفيه إعاقة عن املشي والتحرك،
ولكنه سيوصل ألمر حمبوب ،وهو احلفاظ على ابقي البدن من املوت.
املثال الثالث:
املريض عندما يتناول دوائه الكريه ال ُم ر ،اجتمع له أمر حمبوب وأمر مبغوض:
فهو يشرب الدواء املر وطعمه مبغوض؛ ألجل املصلحة ،وهي :الشفاء.

( )1ــ هذا بناء عىل وجوب العمرة ،والقول بوجوب العمرة قال به طائفة من الصحابة ،وطائفة من السلف،
وهو الظهر عند الشافعية ،وهو مذهب احلنابةل ،وهو مذهب الظاهرية.
تغريا يف
( )2ــ يه نوع من أنواع موت النسجة النامج عن عدم كفاية اإمدادات ادلم ،وقد تشمل العراض ً
لون اجلدل اإىل المحر أو السود ،والتورم والمل وبرودة اجلدل ووقوعه ،وقد تظهر أنواع معينة مصا َحبة ابمحلى
أو تعفن ادلم وحدوث الغرغرينا يف اليدي والرجل ،هو الكرث ش يوعًا.
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سؤال :قد يُقال :لكن هذه أمثلة تتعلق ابلبشر ،وال تتعلق ابهلل
هناك مثل ابلنسبة الجتماع احملبوب واملبغوض هلل

فهل

.

(( اجلواب )):
فيما يرويه عن ربه :

هناك أمثلة كثرية ،ومنها :قول النيب

)(1
فاعلُه ت رُّد ِدي عن ن ف ِ ِ
ِ
(( .....وما ت رَّدد ُ
ت عن شيء أان ُ
س املُؤم ِن ،يكرهُ

املوت وأان أكرهُ مساءتهُ )) ).(2

وهنا قد اجتمع حمبوب ومكروه هلل
احملبوب :إاثبة العبد املؤمن ،وجمازاته ابحلسىن وزايدة.

( )1ــ سؤال :وهل الرتدد صفة هلل
(( اجلواب )) :الرتدد ينقسم اإىل قسمني:
القسم الول :تردد بسبب هجل العواقب :مكن يرتدد يف اخلوض يف مسأةل لجل هجهل بعاقبهتا ،وهذا تردد
؟

فيه نقص يُزنه عنه هللا

 ،وال يتصف به لكامل علمه

القسم الثاين :تردُّد بسبب اجامتع أمر حمبوب والخر مبغوض ،فرييد الفعل لجل المر احملبوب ،ويكرهه ملا
فيه من المر املبغوض ،وهذه صفة كامل يتصف هبا ربنا
( )2ــ رواه البخاري ( .) 6502
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كام يف هذا احلديث.

واملكروه :أن هذا ال يدث إال بقبض روحه وموته ومعاانة السكرات.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

:

(( وا ََّّلل س ب ح ان ه وت عاىل ق د ق ضى ِابل م و ِ
ت :ف ُك ُّل م ا ق ضى بِ ِه ف ُه و يُ ِري ُدهُ،
ُ ُ ُ
ب ُم ِري ٌد لِموتِِه لِما سبق بِِه قض ُاؤهُ ،وُهو مع ذلِك كا ِرهٌ لِ ُمساء ِة
الر ُّ
وال بُ َّد ِمنهُ ف َّ
عب ِد ِه ،وِ
ِ
َّ
ِ
ت ُمرادا لِلح ِق ِمن
حت
يت
ل
ا
ة
اء
س
م
ال
ي
ه
ُ
ص ُل لهُ ِابلموت ،فصار المو ُ
ُ
ُ
الرتُّد ِد ،وهو :أن ي ُكون الشَّيء الو ِ
اح ُد
وجه مكُروها لهُ ِمن وجه وهذا ح ِقيقةُ َّ
ُ
ُ
ُمرادا ِمن وجه مكروها ِمن وجه وإِن كان ال بُ َّد ِمن ت ر ُّج ِح أح ِد اجلانِب ِ
ني كما
ُ
ت ،ل ِكن مع وج ِ
ود كراه ِة مساء ِة عب ِد ِه ،وليس إرادتُه لِمو ِ
ت ر َّجح إرادةُ المو ِ
ت
ُ
ُ
ُُ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
يد
ضهُ ويُِر ُ
ال ُمؤم ِن الَّذي ُيبُّهُ ويكرهُ ُمساءتهُ كِإرادته لموت الكاف ِر الَّذي يُبغ ُ
ُمساءتهُ )) ).(1
(( الوجه الثاين )):
هناك فرق بني ما يبه هللا

وبني ما يريده هللا

( )1ــ مجموع الفتاوى (  ) 131 / 18طـ ( مكتبة ابن تميية الإحياء كتب الرتاث ).
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فإن قيل :يبقى السؤال:
هذه األشياء الىت ال يبها هللا ويبغضها كيف تكون موجودة ىف هذا الكون إبرادة
هللا

ومشيئته ؟

(( اجلواب )):
نقو:ل ألن هناك مسألة وهى من أهم املسائل ،وهى أصل أصيل ىف ضلل
أهل البدع ىف ابب القدر ،وهي:
أهنم خلطوا ما بني اإلرادة وما بني احملبة والرضا:
فهناك فرق بني ما يبه هللا

وبني ما أراده هللا

إذ إ َّن اإلرادة أعم من

احملبة والرضا ،فهناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية ،وقد فصلنا الفرق بينهما
يف مطلع الشرح ) ، (1وإليك نبذة عنهما:

( )1ــ وذلك ألن هذا اجلزء ُمفرغ من شرح كتاب القدر ابلكامل يف دورة علمية سابقة،
وقد مت تفريغه وإضافة أشياء ومباحث له ،وصار عنوانه (( املختصر يف مباحث القدر ))
ييسر هللا

بطباعته إن شاء هللا.
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ضابط اإلرادة الشرعية والكونية:
اإلرادة الشرعية هلا ضوابط ،ومنها:
(( األول )):
أن تكون فيما يبه هللا

ويرضاه.

(( الثاين )):
أهنا قد تقع ،وقد ال تقع.
اإلرادة الكونية هلا ضوابط ،ومنها:
(( األول )):
أن تكون فيما يبه هللا

ويرضاه ،وفيما ال يبه هللا

(( الثاين )):
أهنا البد أن تقع حتما.
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.

نبذة يف التفريق بني اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية:
هناك فرق بني ما يبه هللا
والرضا؛ فإرادة هللا

وبني ما يريده هللا

 ،إذ إ َّن اإلرادة أعم من احملبة

تنقسم إىل:

إرادة شرعية دينية
وإرادة كونية قدرية
وهناك فوارق بني اإلرادة الشرعية والكونية ) ،(1وإليك هذه الفوارق:
(( الفارق األول )):
اإلرادة الشرعية :تكون فيما يبه هللا

ويرضاه ( يف اخلري ).

(( مثال )):
أمُر هللا
فقد أمر هللا

وقض َٰى ربُّك أَّال ت عبُ ُدوا إَِّال إِ َّايهُ وِابلوالِدي ِن إِحساان

{اإلسراء}23:

بب الوالدين ،وهذا من األمر الشرعي أو من القضاء الشرعي

( )1ــ ليست املسأةل قارصة عىل ا إالرادة ،بل هناك:
( المر ــ والقضاء ــ واالإذن ــ واحلمك ــ والتحرمي ــ والبعث ــ واالإرسال ــ والكتاب ــ واللكامت )
فلك ما س بق منه الرشعي والكوين ،وس تأيت يف المثةل بعض هذه املذكورات.
86

أو من اإلرادة الشرعية؛ ألن هللا يب التعبُّد له ،ويب بر الوالدين.
واإلرادة الكونية :تكون فيما يبه هللا

ويرضاه ،وفيما ال يبه هللا

كوجود الظلم والفسق  .....إخل.
قال هللا

:

وإِذا أردان أن ُهنلِك ق رية أمران ُمرتفِيها ف فس ُقوا فِيها

هذه إرادة كونية (( ألن الفسق ال يبه هللا

)) ولكنه أراده كوان.

(( الفارق الثاين )):
اإلرادة الشرعية :قد تقع ،وقد ال تقع.
مثل (( :توحيد هللا ،واإلميان به ،وبر الوالدين ،وأداء األماانت  .....إخل )).
فهذه أمور قد تقع ،وقد ال تقع؛ فليس كل الناس يوحدون هللا ويؤمنون به ،وليس
كلهم يبون آابئهم وأمهاتم ،وليس كلهم يؤدون األماانت.
الفاجر.
اإلرادة الكونية :البد أن تقع حتما ،وال خيرج عنها ال البُّ وال
ُ
(( الفارق الثالث )):
اإلرادة الشرعية _أو القضاء الشرعي ،أو األمر الشرعي_ يكون مقصودا لذاته،
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يبه هللا

لذاته :كأمر هللا

ابإلميان به وابلطاعات والصلة و ِ
الذكر.....إخل.

فهذا أمر شرعي؛ ألنه مقصود لذاته.
اإلرادة الكونية _ سواء أكان قضاء أم أمرا _ فهذا ليس مقصودا لذاته
مثال (( :خلق إبليس )) هللا

مل خيلق إبليس؛ ألنه يبه ،وإمنا خلقه

لشيء آخر ِ
وحكم أخري (وسيأِت معنا سؤال :ما احلكمة من خلق إبليس؟)

)(1

(( الفارق الرابع )):
اإلرادة الشرعية :تتعلق أبلوهية هللا
اإلرادة الكونية :تتعلق بربوبية هللا

وعبادته وشرعه.
وخلقه؛ ألهنا شاملة جلميع املخلوقات.

(( مثال )):
كما قوله

:

وإِذا أردان أن ُهنلِك ق رية أمران ُمرتفِيها ف فس ُقوا فِيها

{اإلسراء }16:فالفسق ال يبه هللا ،وهذا أمر كوين قدري.

( )1ــ انظر ( :صــ ) 134
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(( جدول متثيلي لتقريب الفارق بني الشرعي والكوين ))

(( اإلرادة الشرعية ))
تكون فيما حيبه هللا ويرضاه

(( اإلرادة الكونية ))
تكون فيما حيبه هللا ،وما ال حيبه هللا

( اإلميان ابهلل ،واخلريات ،الطاعات )
قد تقع ،وقد ال تقع ،مثل:

البد أن تقع ال حمالة

( اإلميان ابهلل ،بر الوالدين ،العدل ) ( وجود الكفر والظلم والفسق ))..(1
تتعلق أبلوهية هللا

وشرعه

تتعلق بربوبية هللا

وخلقه

( وال خيرج عنها البُّ وال الفاجر )
مقصودا لذاته ،مثل:
يكون
ً

مقصودا لذاته ،مثل:
ليس
ً

( األمر ابلطاعات )

( خلق إبليس )

( )1ــ وال يُ ْفهَم من ذكل أن ا إالرادة الكونية تتعلق ابلرش فقط ،ولكن لك ما وقع يف الكون فقد أراده هللا كوانً ،
وقد يكون بعضه ُمرادًا رشعًا مثل (( :اإميان املؤمن )) فقد أراده هللا رشعًا وكوانً .
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(( تطبيقات وصور وأمثلة على الشرعي والكوين ))
 1ـ األمر :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
قال هللا

اَّلل َيمرُكم أن تُؤُّدوا األماان ِ
َّ
ت إىل أهلِها
إن َّ ُ ُ

:

{النساء}58:

هذا أمر شرعي (( ألنه قد يقع ،وقد ال يقع _فمن اخللق من ال يؤدي األمانة_)).
ومنه قوله

اَّلل َيمر ِابلعد ِل وا ِإلحس ِ
ِ
ان
إ َّن َّ ُ ُ

:

{النحل}90:

هذا أمر شرعي.
إَِّمنا أمُرهُ إِذا أراد شي ئا أن ي ُقول لهُ ُكن ف ي ُكو ُن

قال هللا

هذا أمر وإرادة كونية (( ألهنا واقعة ال حمالة ))
 2ـ اإلرادة :منها الشرعية ،ومنها الكونية:
قال هللا

:

يد أن ي تُوب علي ُكم
و َّ
اَّللُ يُِر ُ

هذه إرادة شرعيه دينية (( ألن هللا يب التوبة ،وألنه ليس كل العباد يتوبون ))
قال هللا

:

وإِذا أردان أن ُهنلِك ق رية أمران ُمرتفِيها ف فس ُقوا فِيها

هذه إرادة كونية (( ألن الفسق ال يبه هللا
90

)).

 3ـ القضاء :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
قال هللا

وقضى ربُّك أَّال ت عبُ ُدوا إَِّال إِ َّايهُ

:

{اإلسراء}23:

هذا قضاء شرعي ديين (( َّ
ألن التوحيد يبه هللا
قال هللا

وقضي نا إِ َٰىل ب ِين إِسرائِيل ِيف ال ِكت ِ
ض مَّرت ِ
اب لتُف ِس ُد َّن ِيف األر ِ
ني

:

ولت علُ َّن عُلُوا كبِريا

{اإلسراء}4:

هذا قضاء كوين (( ألن الفسق ال يبه هللا
ومنه قوله

 ،ومل يقم به كل الناس ))

)).

اه َّن سبع مسوات ِيف ي وم ِ
ني
ف قض ُ

:

{فصلت}12:

هذا قضاء كوين (( ألنه واقع ال حمالة )) ).(1
 4ـ واإلذن :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
قال هللا

:

ارين بِِه ِمن أحد إَِّال إبِِذ ِن َِّ
وما ُهم بِض ِ
اَّلل

هذا إذن كوين (( ألن هللا

{البقرة}102:

ال يب الضرر )).

( )1ــ املقصود بقولنا (( :واقع ال حماةل )) مع أهنا أمور ماضية وقد وقعت ،أنه أمر ال جمال فيه؛ الحامتل الوقوع
وعدمه؛ فهو ال احامتل يف وقوعه ( سواء أاكن وقع يف املايض أم س يقع يف املس تقبل ).
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قال هللا

:

اعيا إِىل َِّ
ود ِ
اَّلل إبِِذنِِه و ِسراجا ُّمنِريا

هذا إذن شرعي (( ألن الدعوة إىل هللا

{األحزاب}46:

يبها هللا )).

 5ـ واحلكم :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
قال هللا

:

صها ِمن أطرافِها واَّللُ ي ُك ُم ال
أومل ي روا أ َّان َنِِت األرض نن ُق ُ

مع ِقب ِحلك ِم ِه وُهو س ِريع احلِس ِ
اب
ُ
ُ
ُ

{الرعد}41:

هذا حكم كوين (( ألنه واقع ال حمالة ))
قال هللا

:

أ ُِحلَّت ل ُكم هبِيمةُ األن ع ِام إَِّال ما يُت لى علي ُكم غري ُِحملِي

يد
الصي ِد وأن تُم ُح ُرٌم إِ َّن َّ
َّ
اَّلل ي ُك ُم ما يُِر ُ

{املائدة}1:

هذا حكم شرعي (( ألنه قد يقع وقد ال يقع ،ويبه هللا

))

 6ـ والتحرمي :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
قال هللا

:

َّم
ُح ِرمت علي ُك ُم المي تةُ والد ُ

{املائدة}3:

هذا حترمي شرعي (( ألنه قد يقع وقد ال يقع ،ويبه هللا
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))

:

ومنه قوله

ُح ِرمت علي ُكم أ َُّمهاتُ ُكم

{النساء}23:

هذا حترمي شرعي (( ألنه قد يقع وقد ال يقع ،ويبه هللا
قال هللا

وحَّرمنا علي ِه ٱلمر ِ
اضع ِمن ق ب ُل

:

))

{القصص}12:

هذا حترمي كوين (( ألنه واقع ال حمالة )).
:

ومنه قوله

فِإ َّهنا ُحمَّرمةٌ علي ِهم أربعِني سنة يتِ ُيهون ِيف األر ِ
ض

{املائدة}26:

هذا حترمي كوين (( ألنه واقع ال حمالة )).
 7ـ والبعث :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
قال هللا

:

ُهو الَّ ِذي ب عث ِيف األ ُِميِني ر ُسوال ِمن ُهم

{اجلمعة}2:

هذا بعث شرعي ديين
قال هللا

:

ُوالمها ب عث نا علي ُكم ِعبادا لَّنا أُوِيل أبس
فِإذا جاء وع ُد أ ُ

ش ِديد فجاسوا ِخلل ِ
الداي ِر وكان وعدا َّمفعُوال
ُ
هذا بعث كوين قدري.
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{اإلسراء}5:

 8ـ واإلرسال :منه الشرعي ،ومنه الكوين:
:

ُهو الَّ ِذي أرسل ر ُسولهُ ِابهلُدى وِدي ِن احل ِق

قال هللا

:

أمل ت ر أ َّان أرسلنا الشَّي ِ
اطني على الكافِ ِرين ت ُؤزُُّهم أزا

{مرمي}83:

هذا إرسال كوين قدري

قال هللا

{الصف}9:

هذا إرسال شرعي ديين

وكذلك الكتاب :منه الشرعي والكوين ،والكلمات :منها الشرعية والكونية
(( أمثلة واقعية للتطبيق والتفربق بني اإلرادتني )):
وهذه بعض األمثلة العملية ىف التفريق بني اإلرادتني ،ومنها:
املثال األول:
إميان سيدان عمر بن اخلطاب

 ،ما حكمه ؟

(( ُم َّ
قدر شرعا وكوان ))
شرعاَّ :
ُم َّ
ألن هللا
قدر ً

يب ذلك من عمر

.

ُم َّ
كوان :ألنه حدث ابلفعل ،وآمن عمر رضى هللا عنه وأرضاه.
قدر ً
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املثال الثاىن:
إميان أبو جهل ،ما حكمه؟
قدر شرعا وغري ُم َّ
(( ُم َّ
قدر كوان ))
شرعاَّ :
ُم َّ
ألن هللا أمره ابإلميان شرعا ،وهناه عن الكفر.
قدر ً
وغري ُم َّ
كوان :ألنه ما آمن ابهلل
قدر ً

 ،فكان ال ُم ق دَّر له كوان الكفر _

وهو عدل هللا فيه _.
املثال الثالث:
هزمية املسلمني ىف غزوة أُ ُحد ،ما حكمها؟
قدرة شرعا )).
قدرة كوان ،وغري ُم َّ
(( ُم َّ
كوانَّ :
ُم َّ
ألهنا واقعة ال حمالة ،وألهنا فيما ال يبه هللا
قدرة ً
غري ُم َّ
شرعا :ألن هللا مل َيمر بقتل املسلمني األخيار ،وال يب ذلك.
قدرة ً
املثال الرابع:
حادثة اإلفك ،ما حكم حدوثها؟
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(( ُمقدَّرة كوان ،وغري ُمقدَّرة شرعا ))
ُم َّ
كوان :ألهنا وقعت _حلِكم عظيمة_ ) ،(1وهي فيما ال يبه هللا
قدرة ً
شرعاَّ :
غري ُم َّ
ألن هللا
قدرة ً

مل يب ذلك.

املثال اخلامس:
أفواجا ،ما حكمه؟
دخول الناس ىف دين هللا ً
(( ُمقدَّر شرعاُ ،مقدَّر كوان ))

( )1ــ ومن هذه احل َمك:
.
( أ ) ــ بيان فضل أمنا :أم املؤمنني
( ب ) ــ اإظهار املنافقني ،وبيان حاهلم ،وفضحهم.
( ج ) ــ رفع ًة دلرجات النيب صىل هللا عليه وسمل ودرجات أمنا عائشة
ال يعمل الغيب.
( د ) ــ أن نعمل أن النيب
( ه ) ــ رعاية هللا لوليائه.
( و ) ــ الهبتان جير اإىل الهلك.
( ز ) ــ عدم اإخبار املريض مبا يزيد مرضه ويكدره.
( ح ) ــ بيان س نة الاستشارة ،وجواز استشارة الفاضل املفضول.
( ك ) ــ بيان فضل الصحابة اذلين دافعوا عن عائشة.
واحلادثة بقصهتا فهيا من احل َمك العظمية والكثرية اليت ال يتسع اجملال ذلكرها ،وتُصنف فهيا اجملدلات.
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شرعاَّ :
ُم َّ
ألن هللا أمر بذلك ،ويب ذلك.
قدر ً
ُم َّ
كوان :ألنه واقع ال حمالة.
قدر ً
املثال السادس:
إصابة النىب

ىف غزوة أُ ُحد ،ما حكمه؟

(( ُمقدَّر كوان وغري ُمقدَّر شرعا ))
شرعاَّ :
غري ُم َّ
ألن هللا
قدر ً

ال يب ذلك ،ومل َيمر به.

ُم َّ
كوان :ألنه واقع ال حمالة.
قدر ً
املثال السابع:
أمر هللا املرأة ابحلجاب ،فماتت امرأة قبل أن تلبسه ،فما حكمه؟
قدر شرعا ))
(( ُمقدَّر كوان ،وغري ُم َّ
شرعاَّ :
غري ُم َّ
ألن هللا
قدر ً

ال يب معصيتها وت ركها للحجاب.

ُم َّ
كوان :ألنه واقع ال حمالة.
قدر ً
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املثال الثامن:
وجود من يُلقي الشبهات على الدين والنيب
(( ُمقدَّر كوان وغري ُمقدَّر شرعا ))
شرعاَّ :
غري ُم َّ
ألن هللا
قدر ً

ال يب ذلك.

ُم َّ
كوان :ألنه واقع ال حمالة.
قدر ً
املثال التاسع:
وجود من ُيرد على هذه الشبهات ،ما حكمه؟
(( هذا ُمقدَّر شرعا ،وُمقدَّر كوان ))
شرعاَّ :
ُم َّ
ألن هللا أمر بذلك ،ويب ذلك.
قدر ً
ُم َّ
كوان :ألنه واقع ال حمالة.
قدر ً
املثال العاشر:
رجل انتحر ،ما حكمه؟
(( ُم َّ
قدر كوان وغري ُمقدَّر شرعا ))
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 ،ما حكمه؟

شرعاَّ :
غري ُم َّ
ألن هللا
قدر ً

ال يب ذلك.

ُم َّ
كوان :ألنه واقع ال حمالة.
قدر ً
هذه خالصة الكالم إبجياز على هذه اجلزئية املهمة.
نعود إىل السؤال:
كيف يكون ىف ملك هللا ما ال حيبه هللا تبارك وتعاىل؟
خالصة الكالم وتلخيص اجلواب:
أوال )):
(( ً
األشياء الىت تكون ىف ملك هللا
من وجه ومبغوض هلل

مما ال يبه هللا

هو حمبوب هلل

من وجه آخر؛ ملا يرتتب على هذا املبغوض من

احلِكم واخلريات العظيمة _ كما سبق وبيناه ِبول هللا

_.

(( اثنيًا )):
هناك فرق بني ما يبه هللا

وما أراده هللا

 ،فليس كل ما أراده هللا

يبه؛ إذ اإلرادة أعم من احملبة والرضا ،وابهلل التوفيق ...
99

(( فصل ))
(( يف ذكر بعض الردود املُفحمة يف الرد على منكري اإلرادة الكونية ))
جواب زيد بن علي

:

قال المطَّلِ
ب ب ُن ِزايد
ُ ُ

 :جاء ر ُج ٌل إِىل زي ِد ب ِن علِي ،ف قال:

اَّلل أراد أن يُعصى؟
اي زي ُد ،أنت الَّ ِذي ت زعُ ُم أ َّن َّ
ف قال لهُ زي ٌد (( :أيُعصى عن وة ؟ ))
قال :فأق بل يظُر ).(1
جواب ربيعة

:

ث ب ُن سعد
قال اللَّي ُ

 :قال غيل ُن لِربِيعة:

اَّللُ عَّز وج َّل أن يُعصى؟
اي أاب عُثمان ،أي رضى َّ
ف قال لهُ ربِيعةُ (( :أف يُعصى قسرا ؟! ))
قال :وال أعل ُمهُ إَِّال قال :اي أاب مروان ).(2
( )1ــ رواه الللاكيئ يف (( رشح أصول اعتقاد أهل الس نة وامجلاعة )) رمق (( .)) 1264
( )2ــ رواه الللاكيئ يف (( رشح أصول اعتقاد أهل الس نة وامجلاعة )) رمق (( .)) 1265
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جواب أيب إسحاق اإلسفرايين

:

وهي مناظرة مشهورة بني األُستاذ أيب إِسحاق اإلسفرايين والق ِ
اضي عبد
اجلبَّار املعتزيل ،وفيها:
قال عبد اجلبَّار ِيف ابتِداء ُجلُوسه للمناظرةُ :سبحان من تنزه عن الفحشاء!
ف قال األُستاذ جميباُ (( :سبحان من ال يقع يف ملكه إ َّال ما يشاء ))
ف قال عبد اجلبَّار (( :أفيشاء ربنا أن يُـعصى ؟! ))
قهرا ؟! ))
ف قال األُستاذ (( :أيُـعصى ربنا ً
ف قال عبد اجلبَّار (( :أفـرأيت إن منـعين اهلدى ،وقضى علي ابلردى،
أحسن إَل أم أساء ؟! ))
ف قال األُستاذ (( :إن كان منعك ما ُهو لك فقد أسا ،وإن منعك ما ُهو
لهُ فيختص برمحته من يشا )) فان قطع عبد اجلبَّار ).(1

( )1ــ طبقات الشافعية الكربى ،اتج ادلين الس بيك (  ) 512 / 2رمق ( .) 358
طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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(( السؤال اخلامس ))
سري أو ُُم َّري؟
هل اإلنسان ُم َّ

بدايةً نقول:

ينبغي لإلنسان املسلم أن يكون مستسلما هلل

 ،فل يتكلم ويتعمق ىف ما

ال يعود عليه ابلنفع ،وال خيوض فيما مل خيُض فيه السلف
عن القاسم بن حممد

 ،ولذلك

أنَّهُ مَّر بِقوم يذ ُك ُرون القدر ،ف قال:

اَّللُ عنهُ ))
اَّلل ذكر ِيف كِتابِِه ،وُك ُّفوا ع َّما ك َّ
ف َّ
(( تكلَّ ُموا فِيما ِمسعتُ ُم َّ
فهذا هو األصل :أن يتكلم املسلم فيما تكلم فيه هللا ورسوله

)(1

 ،وميسك

عما أمسك عنه هللا ورسوله.
ِ
ِ
احب ِ
اإلم ِام الشَّافِعِ ِي
قال اإلمام عب ُد الع ِزي ِز المك ُّي ص ُ

وجلِ
يسهُ:
ُ

اَّللُ ت عاىل لِن ف ِس ِه ،وي ن ُفوا ما ن فاهُ ،وُمي ِس ُكوا
(( على اخلل ِق أن يُثبِتُوا ما أث ب تهُ َّ
ع َّما أمسك عنهُ ))

)(2

( )1ــ ذم الالكم وأههل ،ليب اإسامعيل الهروي.) 789 ( ،
( )2ــ رشح الطحاوية ،البن أيب العز ( صـ  ) 141وعزاه لكتاب ( احليدة ) طـ ( املكتب االإسليم ) بريوت.
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ولذلك السلف ما كانوا يسألون عن هذا السؤال ،لكن أما إنه طُرح وشاع
بني الناس وحدثت فيه أغاليط ،فل بد من اجلواب عن هذا السؤال.
سري ؟
هل اإلنسان ُُم َّري أو ُم َّ
الناس جييبون على هذا السؤال إجاابت خاطئة ،فمنهم من يقول:
َّ
سري
إن اإلنسان ُم َّ
وهذا خطأ " موافق لقول اجلبية ".
ومنهم من يقول أنه ُُم َّري مطل ًقا
وهذا أيضا خطأ وليس بسديد ،فكلمها خطأ.
(( سؤال )) :وما الصواب ؟
(( اجلواب )):
سري ُخم َّري ،أي َّ
الصواب َّ
سري جمبور ىف أمور معينة
أن اإلنسان ُم َّ
أن اإلنسان ُم َّ
ال خيتار هذه األمور وال مشيئة له وال اختيار فيها ،وهو ُخم َّري ىف أمور معينة
ِبشيئة خلقها له هللا

 ،وله القدرة على الفعل واالختيار ،وهذا الفعل
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وهذه املشيئة خملوقه هلل
هللا

 ،خلقها هللا

ىف العبد ،وال خترج عن مشيئة

.

سري ( جمبور ) فيها )) ومنها:
(( صور وأمثلة على مسائل اإلنسان ُم َّ
أ ـ (( عائلتك )):
فأنت مل خترت والديك ،وإخوتك ،وعائلتك.
ب ـ (( املكان الذي ُولدت فيه )):
فأنت مل خترت البلد اليت ُولِدت فيها ،وال احملافظة ،وال املنزل الذي ُولِدت فيه.
ج ـ (( شكلك وصفاتك )):
فأنت مل خترت طولك ،وال لون بشرتِك ،وال شكلك ....إخل.
سري فيها ،ليس لك فيها اختيار ،ولذلك
فهذه األشياء أنت جمبور عليهاُ ،م َّ
أنت ال تُسأل عنها يوم القيامة ،كما قال النىب

ِ
ينظر إىل
 ((:إ َّن هللا ال ُ

أج ِ
صوِ
ينظر إىل قُلوبِ ُكم وأعمالِ ُكم ))
لكن
و
،
م
ك
ر
إىل
وال
،
م
ك
سام
ُ
ُ
ُ
ُ

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2564
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)(1

وهناك أشياء أخرى اإلنسان ُخم َّري فيها ،وله اإلرادة والقدرة على الفعل ،وله
م ش ي ئ ة واخ ت ي ار ،وه ذه املش يئة حت ت م ش يئة هللا
هللا

 ،وال خترج ع ن مشيئة

)(1

(( صور وأمثلة على مسائل اإلنسان ُُم َّري فيها )) ومنها:
أ ـ (( زوجتك )):
فاإلنسان خيتار زوجته :هذا خيتار ذات ِ
الدين ،وهذا غرضه اجلمال ،وهذا
خيتار املال واحلسب  .....إخل.
ب ـ (( الطاعة واملعصية )):
فاإلنسان خيتار فِعله ،سواء فِعل الطاعات أو فِعل احملرمات _ والعياذ ابهلل _
خيتار اجللوس يف جملس علم شرعي أو اجللوس يف جملس يشاهد احملرمات
ويسمعها ويُشرب فيه اخلمر ،وخيتار الذهاب إىل املسجد أو الذهاب إىل

( )1ــ وهذا القيد أساس يف مهنج أهل الس نة وامجلاعة (( أن للعبد مشيئة ال خترج عن مشيئة هللا ))؛
لنه قد يُقال :خمري ،ويُقصد به أنه خلق فعل نفسه ،ومش يئته ليست حتت مشيئة هللا وخترج عهنا كام
قالت القدرية.
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ملهى ليلي ،خيتار األكل من احلرام أو األكل من احللل  ....إخل ،فهذه
األشياء الىت لإلنسان فيها اختيار.
(( سؤال )):
وما حمل احلساب يوم القيامة ؟ هل هو على التسيري أو التخيري ؟
(( اجلواب )):
اإلنسان ُياسب على االختيار الذي اختاره أبهلية فعمله ،فهو ُياسب
عليه يوم القيامة ،كما قال هللا

:

اَّللُ عمل ُكم ور ُسولُهُ وال ُمؤِمنُون
وقُ ِل اعملُوا فسريى َّ

{التوبة}105:

ولذلك إذا ارتفع هذا االختيار فل تكليف ،كما ىف اإلكراه :فال ُمكره الذى
ليس له اختيار ُو ِضع عنه التكليف حىت لو وصل األمر إىل أن يكفر ابهلل
 ،فإنه ال يُؤاخذ على ذلك :كما حدث مع عمار بن ايسر
أرغموه وأكرهوه على كلمة الكفر ،فقاهلا ُمكرها فأنزل هللا
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عندما
:

إَِّال من أُك ِره وق لبه مطمئِ ٌّن ِاب ِإلمي ِ
ان
ُُ ُ

{النحل}106:

)(1

فلذلك عندما يرتفع هذا االختيار يسقط التكليف ،واإلمث ال يكون موجودا،
ولذلك قال رسول هللا

:

(( َّ
إن هللا وضع عن أ َُّميت اخلطأ والنسيان وما استُك ِرهوا عليه ))
وكذلك العقل ،فاجملنون غري مكلف ،ولذلك قال رسول هللا

)(2

:

(( رفِ
ب،
ع
القلم عن ثلث :عن النائ ِم حىت يست ي ِقظ ،وعن ِ
الصيب حىت ي ِش َّ
ُ
ُ
وعن املعت ِ
وه حىت ي ع ِقل ))
ُ
ومن رمحة هللا
وقد أثبت هللا

)(3

أنه (( إذا سلب ما وهب ،أسقط ما أوجب )).
مسألة االختيار للعبد كما قال هللا

:

إِ َّن ه ِذ ِه تذكِرةٌ فمن شاء َّاختذ إِىل ربِِه سبِيل

( )1ــ تفسري الطربي ) 271 / 7 ( ،الاثر رمق (  ) 21951 ( : ) 21948طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
( )2ــ حسن :رواه ابن ماجه (  ) 2045وابن حبان (  ) 7219والطرباين يف الوسط ( .) 8273
( )3ــ حصيح :رواه أمحد (  ،) 956والبخاري معلقًا بصيغة اجلزم قبل احلديث رمق (  ،) 5269وأبو داود
(  ،) 4402والرتمذي (  ،) 1423وابن ماجه ( ) 2042
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:

وىف احلديث قال

اَّلل خ َّري عبدا بني الدُّن يا وبني ما ِعنده فاختار ما ِعند َِّ
(( َّ
اَّلل )) ....
إن َّ
ُ
وقد كلف هللا

اإلنسان ،وألزمه ابألحكام ابعتبار ما أعطاه

)(1

من

العقل واإلرادة واملشيئة والنظر والفهم  ،فإذا ف قد اإلنسان هذه األشياء
ابلعجز أو اإلكراه مل يعُد ُمكلَّفا.
(( خالصة الكالم )):
يسر ملا
نقول :إن اإلنسان ُم َّ
سري يف أمور ،و ُخم َّري يف أمور ،وىف اجلملة :هو ٌم َّ
ُخلق له كما قال النىب

يسٌر لِما ُخلِق له )) ).(2
 (( :اعملوا ،فكلٌّ ُم َّ

بيان أوجه األجوبة الصحيحة واخلاطئة عن السؤال:
سري أو ُُم َّري ؟
هل اإلنسان ُم َّ
ُ 1خم َّري مطلقا (( جواب ابطل خطأ )) وهو قول القدرية ).(3

( )1ــ متفق عليه :رواه البخاري (  ،) 466ومسمل ( .) 2382
( )2ــ رواه أمحد (  ،) 14258ومسمل ( .) 2648
( )3ــ عىل التفصيل اذلي ذكرانه يف أقسام القدرية ،وأهنم عىل ثلث طوائف ،انظر ( :صـ .) 26
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سري جمبور مطلقا (( جواب ابطل خطأ )) ،وهو قول اجلبية.
ُ 2م َّ
سري يف أمور و ُخم َّري مطلقا يف أمور (( جواب ابطل خطأ )).
ُ 3م َّ
سري يف أمور ،و ُخم َّري يف أمور ،واختياره ومشيئته ال خترج عن مشيئة هللا
ُ 4م َّ
(( هذا هو اجلواب السديد الصحيح )) ،وهو قول أهل السنة واجلماعة.
(( مسألة )):
سري) و( ُُم َّري) وردا يف النصوص الشرعية ؟
هل لفظا ( ُم َّ
سري) فلم ي ِردا ىف الكتاب وال ىف السنة _ فيما أعلم _
أما لفظا ( ُخم َّري) و( ُم َّ
والذي دلت عليه النصوص الشرعية َّ
أن اإلنسان له مشيئة واختيار كما قال
هللا

:

لِمن شاء ِمن ُكم أن يست ِقيم

وهذه املشيئة واالختيار اتبعة وحمكومة ِبشيئة هللا

كما قال

:

ب العال ِمني
وما تشاءُون إَِّال أن يشاء َّ
اَّللُ ر ُّ
فليس للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة هللا
وابهلل التوفيق.
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كما سبق وبينَّاه _بفضل هللا_

(( السؤال السادس ))
هل اإلميان ابلقدر يتعارض مع كون اإلنسان صاحب مشيئة ؟
نقول :عقيدة اإلميان ابلقدر ال تتناىف مع كون اإلنسان صاحب مشيئة وهو
ُخم َّري يف فِعله _ بضوابطه _ كما سبق وبيناه ىف املسألة السابقة.
نقول :هناك أصل مهم ،وهو:
َّ
أن هلل

املشيئة النافذة (( فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن ))

وال يدث ىف هذا الكون شيء إال ِبشيئة هللا

:

(( برهان ذلك )):
قال هللا

:

إَِّمنا أم ُرهُ إِذا أراد شي ئا أن ي ُقول لهُ ُكن ف ي ُكو ُن

قال هللا

:

اَّللُ جلمع ُهم على اهلُدى
ولو شاء َّ

و قال هللا
قال هللا

:
:

{األنعام}35:

ولو شاء ربُّك جلعل النَّاس أ َُّمة و ِ
احدة

{هود}118:

ض ُكلُّهم ِ
مجيعا
ولو شاء ربُّك آلمن من ِيف األر ِ ُ

{يونس}99:

110

{يس}82:

:

وقال هللا

يد
اَّللُ ما اق ت ت لُوا ول ِك َّن َّ
ولو شاء َّ
اَّلل ي فع ُل ما يُِر ُ

{البقرة}253:

قال هللا

ولو ِشئ نا آلت ي نا ُك َّل ن فس ُهداها

:

فهذه نصوص قطعية يف َّ
أن هللا

{السجدة}13:

له املشيئة النافذه ىف هذا الكون

،

فما شاء هللا كان ،وما مل يشأ مل يكن.
(( نعود إىل السؤال )):
هل اإلميان ابلقدر -ومنه :اإلميان مبشيئة هللا النافذة -يتعارض مع كون
اإلنسان صاحب مشيئة ؟
(( اجلواب )):
نقول :قد أثبت هللا
قال هللا

للعبد املشيئة ىف آايت كثرية ىف كتابه ،ومنها:

فمن شاء ف ليُؤِمن ومن شاء ف ليك ُفر

:

فأتُوا حرث ُكم أ َّن ِشئ تُم

وقال هللا

:

وقال هللا

متوعدا الذين يشركون به:

فاعبُ ُدوا ما ِشئ تُم ِمن ُدونِِه

{الزمر}15:
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{البقرة}223:

{الكهف}29:

ىف تديد ووعيد آخر:

وقال هللا

ِ
ِ ِ ِ
اعملُوا ما شئ تُم إنَّهُ ِبا ت عملُون بصريٌ
و قال هللا

{فصلت}40:

ىف إثبات مشيئة العبد:

لِمن شاء ِمن ُكم أن ي ت قدَّم أو ي تأ َّخر
:

وقال هللا

{املدثر}37:

فمن شاء َّاختذ إىل ربِِه سبِيل

{اإلنسان}29:

ولذلك نقول :العبد له مشيئة وإرادة ،ولكن هذه املشيئة واالختيار واإلرادة
الىت وهبها هللا
مشيئته

إايه ،هى مشيئة اتبعة ملشيئة هللا ،وحتتها ،وال خترج عن

.

(( برهان ذلك )):
يف عدة مواضع من كتابه ،منها:

ما ذكره ربنا
قال هللا

:

فمن شاء ذكرهُ وما يذ ُكُرون َّإال أن يشاء َّ
اَّللُ

قال هللا

:

فم ن ش اء َّاخت ذ إىل ربِ ِه سبِيل وما ت ش اءُون َّإال أن ي شاء

َّ
اَّللُ

{اإلنسان}29:30:
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{املدثر}56:

قال هللا

:

ب العال ِمني
ر ُّ

لِمن شاء ِمن ُكم أن يست ِقيم وما تشاءُون َّإال أن يشاء َّ
اَّللُ
{التكوير}28:29:

فهذه النصوص واضحة جلية أبن للعبد مشيئة اتبعة ملشيئة هللا ،وال خترج
عنها.
(( إشكال )):
فإن قيل :ما دامت مشيئة العبد داخله حتت مشيئة الرب

 ،وال خترج

عنها فـعالم يعاقب ربنا تبارك وتعاىل العباد ؟
(( اجلواب )):
هذه من املسائل املش ِكلة ىف ابب القدر ،وسنفرد الكلم عن هذا السؤال يف
ُ
سؤال ومبحث مستقل ).(1
ولكن سنضرب لك مثاال واحدا يبني لك اجلواب عن هذا اإلشكال املذكور

( )1ــ انظر ( :صــ ) 186
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إمجاال _ وسيكون التفصيل أكثر يف املبحث املستقل املتعلق هبذا السؤال إن
شاء هللا _.
(( مثال حلل هذا اإلشكال )):
رجل يقود سيارة
فوجد أمامه طفل يلعب ىف الطريق ،فأوقف العجلت حىت ال يص ِدم هذا
الطفل.
ورجل آخر يقود سيارة
وجد أمامه طفل يلعب ابلطريق ،فدهسه عامدا متعمدا.
شرعا ؟
(( سؤال )) :فهل كل منهما فعل ما أراده هللا تبارك وتعاىل ً
(( اجلواب )):
ال؛ فهذا الذى أوقف السيارة ومل يدهس الطفل :قد فعل ما أراده هللا
كوان وشرعا ،وهذا الثان الذى دهس الطفل :فعل ما أراده هللا كوان ،ومل
يفعل ما أراده هللا شرعا.
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(( سؤال )):
هل هذا الذى أوقف السيارة يستوي فعله مع الذى دهس الطفل عام ًدا
متعم ًدا ؟
(( اجلواب )):
ال يستواين قطعا؛ فعند العقلء الفرق ظاهر واضح لكل ذي عقل؛ فهذا
الذى دهس الطفل فعل ذلك خمتارا ،وهذا الذى أوقف عجلت السيارة فعل
ذلك خمتارا ،وفِعل األول ليس ِ
كفعل الثاين ،ولذلك من أوقف السيارة فِعله
ممدوح ،والذي دهسه عمدا يستحق العقاب.
(( سؤال )):
هل لو كان الطفل ولدك ) (1وقال لك الذى دهس الطفل عام ًدا
كوان؟
فعلت مشيئة هللا وما أراده ً
علي؛ فإين قد ُ
متعم ًدا :ال عتب َّ

( )1ــ أسأل هللا أن يعايف أوالدان وأوالد املسلمني ،اإمنا ذكرت ذكل عىل سبيل الزايدة يف التأثري يف اجلواب
والبيان ،وهو عىل سبيل املثل والتعلمي؛ حىت ال يُعارض مبا ورد عن جامعة من الصحابة والسلف:
(( البلء ُم َولك ابلالكم )) عافاان هللا وإاايمك!
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فهل ستقبل منه هذا التبير ؟
وهل ستعافيه من تفريطه بفلذة كبدك ،أو أنك سرتد عليه مقالته ؟
(( اجلواب )):
أي عاقل لن يقبل منه هذه احلجة وهذا التبير الباطل املنكر ،ولو ُرفع األمر
للقاضي وذكر اجلاين هذه احلجة ،فلن يقبلها منه ،وسيعاقبه ِبا يتناسب شرعا
مع جرميته.
(( السؤال الذي سيحل اإلشكال )):
فإذا كنت أنت أيها العبد املسكني ال تقبل هذه احلجة ،وت ُرُّدها على قائلها،
وال قيمة هلا عندك -فكيف تريد أن يقبلها هللا

من الكافرين واجملرمني

والفاجرين والعاصني ؟!
وسيأِت إبذن هللا مزيد من اجلواب عن هذا االستشكال يف السؤال األخري
وابهلل التوفيق ...

( )1ــ انظر ( :صــ .) 186
116

)(1

(( خالصة الكالم )):
اإلميان ابلقدر ال يتعارض أبدا مع كون اإلنسان صاحب مشيئة ،لكن هذه
املشيئة إمنا هى متعلقه ِبشيئة هللا
هللا

االختيار للعبد كما قال هللا

وىف احلديث قال النيب

وال خترج عن مشيئته
:

 ،ولذلك أثبت

فمن شاء َّاختذ إىل ربِِه سبِيل

:

اَّلل خ َّري عبدا بني الدُّن يا وبني ما ِعنده فاختار ما ِعند َِّ
(( َّ
اَّلل .(1) )) ...
إن َّ
ُ
وهذه املسألة ظاهرة خلفا للجبية الذين يقولون َّ
أن:
" اإلنسان كالريشة ىف اهلواء ،وأنه جمبور على فِعله ".
واجلبية أقسام:
منهم :اجلبية الغلة :كاجلهمية ،ومنهم :اجلبية املتوسطة :كاألشعرية ،وقد
بينَّا الفرق بينهما ،وذكران أصوهلم ودالئلهم بفضل هللا تبارك وتعاىل ).(2

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 466ومسمل ( .) 2382
( )2ــ لن هذا جزء من رشح ابب القدر ،وقد ذكران اجلربية وأقسامـهـا أثناء الرشح.
117

(( السؤال السابع ))
ما احلكمة من وجود الكفر ؟
البعض يسأل ويقول:
ملاذا خلق هللا الناس مؤمنني وكافرين ؟
وملاذا مل خيلق هللا

اجلميع مسلمني ؟

وما احلكمة من وجود الكفر مادام هللا يبغضه ؟
نقول :ال شك أن الكفر مبغوض هلل
وال ي رضى لِعِب ِاد ِه ال ُكفر

وال يرضى به؛ قال هللا

{الزمر}7:

(( والسؤال )):
إذا كان هذا الكفر مبغوضا هلل

فلماذا َّ
قدره هللا

(( اجلواب )):
الرد على ذلك من وجهني إمجاال وتفصيل:
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؟

:

(( الرد اإلمجاَل )):
أوال )):
(( ً
نقول _كما سبق _ َّ
أن هللا

ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون

:

فاخللق خلقه وامللك ملكه يفعل ربنا

ما يشاء دون سؤال.

(( اثنيًا )):
ينبغي والبد للمسلم ىف أبواب القدر أن يستحضر املسلم عدل هللا
وكمال أفعاله

وأنه ال يظلم الناس شيئا لكمال عدله

اهم ول ِكن كانُوا أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
وما ظلمن ُ

التام

كما قال

:

{النحل}118:

قال هللا

اَّللُ ول ِكن أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :وما ظلم ُه ُم َّ

قال هللا

ِ
اعفها وي ؤ ِ
ك حسنة يض ِ
ت
 :إِ َّن َّ
اَّلل ال يظل ُم ِمث قال ذ َّرة وإِن ت ُ
ُ
ُ

ِمن ل ُدنهُ أجرا ع ِظيما
قال هللا

{النحل}33:

{النساء}40:

اَّلل ال يظلِ ُم النَّاس شي ئا ول ِك َّن النَّاس أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :إِ َّن َّ

{يونس}44:
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قال هللا
فربنا

:

اهم وَٰل ِكن كانُوا ُه ُم الظَّالِ ِمني
وما ظلمن ُ

{الزخرف}76:

ال يظلم الناس شيئا.

(( اثلثًا )):
هللا

ال يفعل األشياء إال حلكمة عظيمة ،وال يقدر املقادير إال حلِكم

جليلة ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها ،ويكفيك أخي املسلم أن
تعرف َّ
أن أفعال هللا

تكون حلِكم جليلة وعظيمة ،وهذه املعرفة اإلمجالية

ىف مسألة احلكمة تكفيك.
هذا اجلواب اإلمجاَل ،وإليك اجلواب التفصيلي:
(( الرد التفصيلي )):
أن ىف وجود الكفر حك ًما عظيمة ،ومنها:
 -1ظهور صدق املؤمنني:
حيث إهنم سيعبدون رهبم

ىف وسط بيئة مملوءة ابملعاصي والكفر والشر،

فيظهر بذلك جليا ِصد ُق املؤمنني _ بفضل هللا تبارك وتعاىل _.
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 -2وجود عصاة وكفار يسيئون ويشركون ،مث يتوبون:
قال :قال

 ،عن أىب هريرة

فيتوب ربنا

عليهم كما عند مسلم

رسول هللا

اَّللُ بِ ُكم ،وجلاء
 ((:والَّ ِذي ن ف ِسي بِي ِد ِه ،لو مل تُذنِبُوا لذهب َّ

اَّلل ،ف ي غ ِفُر هلم )) ).(1
بِقوم يُذنِبُون ،ف يست غ ِفُرون َّ
فهذا من احلِكم أن يكون هناك كفار ،ومن يفعل الشرور والظلم ،مث بعد ذلك
يتوبون ،فيتوب ربنا الرحيم

عليهم.

 -4إظهار هللا تبارك وتعاىل لعباده حلمه وصبه:
فإذا كان ربنا

يصب على الفجرة املشركني والكفار الذين يتجرؤون على:

القتل ،وهتك األعراض ،والكفر ابهلل ،وحماربة املوحدين ،وسب هللا
فربنا

يلُم ويصب عليهم؛ لعلهم يتوبون ويرجعون إليه

ذلك _ أن هناك من العباد من يكفرون ابهلل

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2749
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 ،فإذا رأى العبد

 ،ويسبون هللا

وي َّدعُون َّ
أن له الولد والشريك ،ويصرفون ألوان العبادات لغريه

...إخل.

ليل هنار،
وهو يرزقهم،

آاثر حلم هللا
وميدهم ابألموال واملتاع _ ،إذا رأى العبد ذلك ظهرت أمامه ُ
وصبه

.

ويف ذلك يقول النيب

:

(( ال أحد أصب على أذى يسمعه ِمن َِّ
اَّلل عَّز وج َّل :إِنَّهُ يُشرُك بِِه ،وُجيع ُل
ُُ
ُ
لهُ الول ُدُ ،مثَّ ُهو يُعافِي ِهم وي رُزقُ ُهم )) ).(1
فتأمل يف عظيم صبه

!!

وختيل معى هذا املثل:
لو أنك تسكن ىف بيت ،وهذا البيت فيه رجل يشتمك ويسبك كل يوم؛
فماذا ستصنع ؟
قد تصب عليه يوما أو يومني ،ولكنك بل شك ستتجرأ عليه بعد ذلك ،ورِبا
ضربته ،وانتقمت منه _ وهو خملوق مثلك _ وأما هللا

_ وهو اخلالق _:

يسبه النصارى ليل هنار _ وهم عبيده _ كما قال

فيما يرويه عن ربه

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2804
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وجلَّ :
ابن آدم  ،ومل يكن ينبغي لهُ أن يُك ِذبين،
 (( :قال َّ
اَّللُ َّ
عز َّ
كذبين ُ
ابن آدم ،ومل يكن ينبغي لهُ أن يشتُمينَّ ،أما تكذيبُهُ َّإايي :فقولُهُِ :إين
وشتمين ُ
أبعز علي من َّأولِِ
أعيده كما بدأتُه ،وليس ِ
آخر ِ
شتمهُ َّإايي:
ا
أم
و
،
ه
اخللق
َّ
َّ
َّ
ُ
ال ُ ُ
ُ
ُ
مد ،مل ألِد ومل أُولد ،ومل يكن يل
اَّللُ ولدا ،وأان َّ
فقولُهُ َّ :اختذ َّ
األحد َّ
الص ُ
اَّللُ ُ
ك ُفوا أح ٌد )) ).(1
تعاىل هللا
فربنا

عن ذلك علوا كبريا ،فتأمل يف عظيم صب هللا

وحلمه؛

صبور ) ،(2وال أحد أصب من هللا

فإذا علم العبد ذلك ظهر أمامه حلم هللا

وصبه ،وتذكر العبد معاصيه،

( )1ــ رواه أمحد (  ،) 9114والبخاري (  ،) 4974والنسايئ (  ) 2078واللفظ هل.
( )2ــ وقد اختلف العلامء يف اإثبات هذا الامس ( الصبور ) هلل  ،فأكرث العلامء عىل اإثباته؛ لنه ورد يف
رواية الرتمذي والبهيقي وابن حبان اليت فهيا عَ ُّد السامءَ ،مفن حصت أو ثبتت عنده هذه الرواية قال بأن
(الصبور) من أسامء هللا ،ولنه ورد عند مسمل (( :ال أحد أصرب عىل أذى يسمعه من هللا )) .....
َمفن قال ابالش تقاق _امل ُختلَف فيه بضوابط _ قال بأنه من أسامء هللا،
ومن العلامء َمن مل يثبت هذا الامس هلل ؛ لن رواية الرتمذي ضعيفة مل تصح ،وثبوته من رواية
مسمل يتعلق ابالش تقاق ،وهو عندمه ال جيوز ،فمل يثبتوه من أسامء هللا  ،ولعل هذا القول أقرب.
ومعىن الصبور :الذي ال يعاجل العصاة ابالنتقام.
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وتذكر ذنوبه ،وتذكر تقصريه ،وتذكر حلم هللا وصبه عليه ،مع قدرته
االنتقام من هؤالء الذين يتجرؤون عليه

على

 ،وهذا جيعل املؤمن يطمع يف

رمحة هللا.
فإذا كان هللا
يتعامل

يتعامل مع الكافرين املشركني هبذه الطريقة ،فكيف

وتعاىل مع عبده املؤمن ؟!

 -5ظهور لُطف هللا عز وجل بعباده املؤمنني:
هلم وتدبري أمورهم ،وأتمل ما حدث مع موسى

فتظهر نصرة هللا

وفرعون عندما أمر هللا

موسى

أن خيرج بقومه بعيدا عن فرعون،

وإذا بفرعون َيِت ابلعدة والعتادَ ،يِت ِبيش جَّرار ُمد َّجج ابألسلحة كما
قال هللا

:

وهم ُمش ِرقِني
فأت ب عُ ُ

{الشعراء}60:

فما الذى حدث ؟
ف ل َّما ت راءى اجلمع ِ
اب ُموسى إِ َّان ل ُمدرُكون
ح
ص
أ
ال
ق
ان
ُ
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{الشعراء}61:

ختيل ِ
وعش معى هذا املشهد :وكأنك واحد من بىن إسرائيل ،والبحر من
أمامك ،وفرعون وجنوده من خلفك ،جاء ليبطش هبؤالء املستضعفني ،فاألمر
ُمنته ِبساابت الدنيا احلسية " إان ملدركون " ،لكن انظر إىل تدبري هللا
ونصرته

لعباده املؤمنني ولُطفه

 ،وكيف َّ
أن هللا خريُ املاكرين ،مكر

ِ
اب ُموسى إِ َّان ل ُمدرُكون
هبذا الفرعون الكافر ف ل َّما ت راءى اجلمعان قال أصح ُ
فقال موسى

يقينا ىف هللا

قال ك َّل إِ َّن معِي رِيب سي ه ِدي ِن

أبنه يدبر أمور املؤمنني املوحدين
{الشعراء}62:

هللا أكب ! ايله من يقني ،يقوهلا ِبلئ فيه
فأمر ربنا

موسى

إِ َّن معِي رِيب سي ه ِدي ِن

أن يضرب بعصاه البحر ،وشق ربنا

لبىن

إسرائيل طريقا ىف البحر يبسا ،وأهلك فرعون ومن معه أمجعني !
فانظر إىل تدبري هللا

ونصرته لعباده املؤمنني املستضعفني ،فهذا ال

يظهر إال مع وجود الكفر.
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 -6ظهور الكثري من العبادات:
فهناك عبادات ما كانت لتظهر إال مع وجود الكفر والشرك ،ومن هذه
العبادات:
أ ـ عبادة اجلهاد ىف سبيل هللا
ِ
األجر
للشهيد
وهى من أجل العبادات ،هذه العبادة اجلليلة الىت يُكتب هبا
ُ
العظيم والثواب اجلزيل عند هللا

كما قال النيب

:

(( لل ش ه ي ِد ع ن د ِ
بع ِخ صال :يُغ ف ُر لهُ يف َّأوِل ُدف ع ة م ن د ِمه ،ويُ رى
س
هللا
ُ
مقعده من ِ
ِ
اإلميان ،ويُ َّزوج اثن ِ
ني وسبعني زوجة من احلُوِر
ويلَّى ُحلَّة
اجلنةُ ،
ُ
ُ
ِ
ِ
الع ِ
اتج
نيُ ،
وجي ُار من عذاب الق ِب ،وَيم ُن الفزع األكب ،ويُوض ُع على رأسه ُ
شف ُع يف سبعني إنساان من ِ
الوقا ِر :الياقُوتةُ ِمنهُ خريٌ من الدنيا وما فيها ،ويُ َّ
أهل
بيتِ ِه )) ).(1
وهذه العبادة ما كانت لتظهر لوال وجود الكفر.

( )1ــ حصيح :رواه أمحد (  ،) 17182والرتمذي (  ،) 1663وابن ماجه ( .) 2799
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ب ـ عبادة اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم:
عندما أمرهم ربنا

كما حدث مع الصحابة

واألهل واألوطان واألموال  ...إخل ،هلل

ابهلجرة ،فرتكوا الداير

 ،تركوا كل شيء هلل

ِ
الدين :من أجل العقيدة ،هاجروا من مكة إىل املدينة حىت أعلى هللا

 ،من أجل
منارة

اإلسلم ،وظفر املسلمون بعد ذلك ،وبعدما خرجوا من مكة رجعوا إليها
بفضل هللا

 ،وف تحها نبينا

ىف مشهد مهيب عندما دخل النىب بعشرة

آالف ) (1من اجلنود املسلمني الذين اختلطت العقيدة بدمائهم وعظامهم
وحلومهم ،فدخل النىب

مكة بفضل هللا تبارك وتعاىل فاحتا إايها بغري قتال

كما يف الصحيح :قال ابن مسعود
النيب
دخل ُّ

:

ت ِستُّون وثل ُ ِ ِ
م َّكة وحول الب ي ِ
صب ،فجعل طعُنُها
ث مئة نُ ُ

إن الب ِ
ويقول (( :جاء احل ُّق ،وزهق الب ِ
اط ُلَّ ،
اطل كان زُهوقا ))
بعُود يف ي ِد ِهُ ،

( )1ــ رشح معاين الاثر (  ) 244 / 3رمق (  ،) 5327واحلديث س نده حصيح ،طـ ( دار الكتب العلمية )
بريوت ـ لبنان.
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ئ الب ِ
يد )) ).(1
(( جاء احل ُّق ،وما يُب ِد ُ
اط ُل وما يُعِ ُ
فلوال وجود الكفر ما ظهرت هذه العبادة العظيمة _ :اهلجرة من أرض الكفر
إىل أرض اإلسلم _ وما ظهرت تضحية املسلمني بكل شيء هلل

.

ج ـ عبادة دعوة الناس إىل ال إله إال هللا:
فلوال وجود الكفار ملا كانت هناك دعوة إىل التوحيد ) ،(2وما كان هناك من
يقومون بدعوة غري املسلمني إىل توحيد هللا ،وإىل دين هللا

.

د ـ عبادة الصب على أذى املشركني:
من ِ
ظهور عبادة الصب على أذى املشركني :أذى ابلكلم
الكفار
وجود
م
ك
ح
ُ
والقتال والتشريد والتجويع للمؤمنني ،وكذلك أذى إلقاء الشبهات على دين
اإلسلم؛ فعندما يدث ذلك خيرج من يقاتل عن دين هللا

 ،وخيرج أيضا

من يرد على هذه الشبهات.

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 4720ومسمل ( .) 1781
( )2ــ وليس معىن هذا أن الالكم عىل التوحيد ال يكون اإال بني الكفار ،بل املقصود دعوة غري املسمل للتوحيد.
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ه ـ اصطفاء هللا:
فبوجود الكفار واحلرب بينهم واملوحدين املسلمني ،يصطفي هللا

من

يشاء من خلقه؛ ليكونوا شهداء كما سبق وبينَّا ذلك بفضل هللا.
و ـ خلق األضداد " األشياء املتناقضة ":
مثل :اإلميان والكفر :فيظهر حسن ِ
الضد بظهور خلفه ،فلوال الليل ما عُرف
ُ ُ
النهار ،ولوال الشر ما عُرف اخلري ،فعندما يرى اإلنسان الكافرين الذين يعبدون
غري هللا يعرف نعمة التوحيد.
ف لك أن تتخيل أن ىف اهلند يف والية "راجستان"
فيها معبد لعبادة الفئران من دون هللا

 ،تُبىن املعابد الضخمة ،ويُنفق عليها

الكثري من األموال من أجل أن يُعبد الفأر من دون هللا

!!

فعندما ترى هذا الكفر تعلم أنك ىف نعمة عظيمة ،وتقول :احلمد هلل على
نعمة اإلسلم ،وقد صدق من قال:
ماذا فقد من وجد اإلسالم ؟! وماذا وجد من فقد اإلسالم ؟!
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 -8أال أيمن اإلنسان على نفسه:
ِبعىن أن اإلنسان ال َيمن من مكر هللا
الكون من يشركون ابهلل

إذا رأى اإلنسان أنه معه ىف هذا

ومن كفر ابهللَّ ،
فإن هذا يمله على اخلوف على

نفسه ،فكما وقع هؤالء ىف الكفر فما يدريين :لعلى أيضا أقع فيما وقعوا فيه،
وهذا يمله على عدم األمن من مكر هللا

.

 -9وجود الوالء والباء:
فلوال وجود الشرك والكفر ما ُوجد الوالء والباء؛ إذ إ َّن املؤمن يوايل هللا ورسوله
واملؤمنني ،ويعادي الشرك واملشركني وال يواليهم )! (1

( )1ــ وموالاة املرشكني :مهنا ما هو كفر ،ومهنا ما ليس بكفر ،ومن صور مواالهتم:
(( الرضا بكفرمه ،ومدح ديهنم ،وعدم تكفريمه ،وتفضيلهم عىل املسلمني ،والتحامك اإلهيم ،وحمبهتم ومودهتم،
والركون اإلهيم ،وإاعانهتم ومنارصهتم عىل املسلمني ،ومداهنهتم وجماملهتم عىل حساب ادلين ،والثقة هبم واختاذمه
بطانة من دون املؤمنني ،ومشاركهتم يف أعيادمه وهتنئهتم ،وجمالس هتم حال اس هتزاهئم بأايت هللا ،وتوليهتم
املناصب املهمة اليت يتحمكون هبا يف رقاب املسلمني ،والتجسس لصاحلهم ضد املسلمني  ......وغري ذكل)).
وهذه الش ياء املذكورة :مهنا ما هو كفر ،ومهنا ما هو حرام.
وإاذا علمت أن موالاة املرشكني :مهنا ما هو كفر أكرب ،ومهنا ما هو معصية ،يظهر فُ ْحش غلط َمن ظن أن لك
موالاة للمرشكني كفر أكرب ،وبىن عىل ذكل تكفري املسلمني مبا ليس مبُكفر _ والعياذ ابهلل _.
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 -10ظهور آاثر قدرة هللا
ِبعىن أن هللا

.

خلق اخللق على اختلفهم الذي قدذره ،وهو ما يلي:

أ ـ الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ( وهم املالئكة(.
ب ـ الذين يطيعون ويعصون ( وهم أهل اإلميان واإلسالم ).
ج ـ الذين يعيشون حياتم يف دركات الشرك ( وهم املشركون الكفار ).
د ـ الذين يعصون وال يطيعون ( وهم الشياطني ).
_ فتظهر بذلك آاثر قدرة هللا

بتنوع خلقه
ُّ

.

أ حيث إنه خلق من خل ِقه الذين ال يعصونه أبدا ،ويعبدونه بل ملل
( وهم املالئكة ).
قال هللا

:

وكما قال النىب

اَّلل ما أمرُهم وي فعلُون ما يُؤمُرون
صون َّ
ال ي ع ُ

{التحرمي}6:

ِ ((:إين أرى ما ال ترون ،وأمسع ما ال تسمعون :أطَّ ِ
ت
ُ

ط؛ ما فيها م ِ
وح َّق هلا أن تئِ َّ
ك ساج ٌد،
وض ُع أرب ِع أصابع َّإال عليه مل ٌ
السماءُ ُ
ِ
ابلنساء على
لو علِمتم ما أعل ُم لض ِحكتم قليل ،ولبكيتم كثريا ،وال تل َّذذمت
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دات جتأرون إىل ِ
الصع ِ
ال ُفر ِ
هللا )).
إىل
:
أو
على
تم
ج
ر
وخل
،
شات
ُّ
ُ
ُ
ِ ِ
ت ِأين شجرةٌ تُعض ُد.(1) )).
قال :فقال أبو ذر :وهللا لودد ُ
ب وخلق هللا

أهل اإلسلم الذين ِ
يوحدون هللا

 ،وهم يطيعون رهبم،

ويعصونه _ ألنَّه ما من واحد منا إال وله معاص وله ذنوب ،ويتوب هللا علي
من اتب ،ويسرت ربنا تبارك وتعاىل علينا مجيعا _.
ج وخلق هللا قوما كافرين ،حياتم دوما ىف شرك ومعاص وذنوب.
د وخلق الشياطني الذين يعصون وال يطيعون.
فتأمل :خلق هللا
ال يطيع ربه

الذى يطيع ويدوم على هذه الطاعة ،وخلق الكافر الذى
 ،وخلق ربنا

ما بني هذا وذاك :الذين يطيعون ويعصون

من أهل اإلسلم ،فبذلك تظهر قدرة هللا

وآاثر خلقه ،وأنه

على

كل شيء قدير.

( )1ــ حسن لغريه :رواه أمحد (  ،) 21516والرتمذي (  ،) 2312وابن ماجه (  ،) 4190وهذا لفظ أمحد.
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(( فائدة تربوية )):
عندما تعلم َّ
أن هناك من خلق هللا من ال يعصي هللا ،وال يفرت عن ِذكره ،وال
ميل من طاعة هللا

 ،عندما يتدبر املسلم ذلك سيجد فوائد عظيمة ،ومنها:

أ عندما تتعبد لربك

 ،وتقوم الليل ،وتفعل ألواان من العبادات ،فتُعجب

هبذه العبادة ،فتت َّ
ذكر عبادة امللئكة الذين هم أكثر عبادة منك ،فحينها ينقطع
العجب عنك ال حمالة.
ب عندما ِ
تستق ُّل عدد السالكني يف طريق احلق ،فتُذكِر نفسك أنك لست
وحدك ،بل هناك من امللئكة خل ٌق كثري ال حصر هلم ،يعبدون رهبم ليل
وهنارا ،ولذلك ُشرع لنا ىف الصلة ىف الركوع والسجود أن نقول:
ب امللئِ ِ
وح )) ) (1لقطع العجب ،ولتذكري نفسك
الر ِ
ُّوس ر ُّ
كة و ُّ
(( ُسبُّ ٌ
وح قُد ٌ
أبنك لست وحدك يف هذا الطريق ،فتأنس وحشتك من قلة السالكني.
( )1ــ رواه أمحد (  ،) 25146ومسمل (  ،) 487وأبو داود (  ) 872والنسايئ (  ) 1134ونص احلديث:
قول يف س ِ
كان ر ُ ِ
جوده ور ِ
كوعه:
سول هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ي ُ ُ
ُ
ب امللئِ ِ
وح )).
الر ِ
ُّوس ر ُّ
كة و ُّ
(( ُسبُّ ٌ
وح قُد ٌ
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(( السؤال الثامن ))
ما احلكمة من وجود إبليس ؟
ال شك أن إبليس مبغوض وملعون من هللا
والسؤال :مع أن إبليس يوسوس للناس ،ويزين هلم املعاصي ،ويفسد ذات
البني ،ويث الناس عل الكفر والشرك ابهلل

واإلجرام والفجور ،ويشيع

الفساد ىف األرض ......إخل.
فإذا كان من وراء إبليس هذا السوء ،فما احلكمة من خلق إبليس ؟
اجلواب :الرد على ذلك من وجهني :إمجاال وتفصيل:
(( الرد اإلمجاَل )):
أوال )):
(( ً
نقول _ كما سبق وذكرانه _ هللا
ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون
فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،يفعل ربنا
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ما يشاء.

(( اثنيًا )):
ال يفعل األشياء إال حلكمة عظيمة ،وال ِ
يقدر املقادير إال حلكم

هللا

جليلة ،علمها من علمها ،وجهلها من جهلها ،ويكفيك أن تعرف َّ
أن أفعال
هللا

تكون حلِكم جليلة وعظيمة ،وهذه املعرفة اإلمجالية ىف مسألة احلكمة

تكفيك.
(( الرد التفصيلي )):
َّ
أن إبليس وإن كان ملعوان مطرودا من رمحة هللا

،

مبغوضا من هللا

لكن وجوده حمبوب من وجه آخر؛ ألنه سيرتتب على خلق هذا اللعني أمور
عظيمة ،منها:
 1التفريق بني املؤمن الصادق وغري الصادق
فابتلى هللا

به العباد؛ ليعلم هللا الصادق من الكاذب ،من الذي سيطيعه

ويسري يف ف لكه ،ومن الذي سيقدم شريعة هللا
بلء واختبار للعباد؛ ليعلم هللا

على شيطانه وهواه ،فإبليس

الصابرين والصادقني كما قال هللا
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:

قال هللا

:

أح ِ
َّاس أن يُرتُكوا أن ي ُقولُوا آمنَّا وُهم ال يُفت نُون ولقد ف ت نَّا الَّ ِذين
ن
ال
ب
س
ُ
اَّللُ الَّ ِذين صدقُوا ولي علم َّن الك ِاذبِني
ِمن ق بلِ ِهم ف لي علم َّن َّ

{العنكبوت}3،2:

قال هللا

 :ولن ب لُونَّ ُكم ح َّىت ن علم المج ِ
الصابِ ِرين ون ب لُو
اه ِدين ِمن ُكم و َّ
ُ

أخبارُكم

{حممد}31:

لكن هاهنا إشكال ،وهو:
وقال هللا

:

الصابِ ِرين
وي علم َّ

وقال هللا

:

اَّللُ الَّ ِذين صدقُوا ولي علم َّن الك ِاذبِني
ف لي علم َّن َّ

فهل ربنا

ال يعلم؛ ليقول :حىت يعلم ؟

(( اجلواب )):
هللا

يعلم بل شك ،فاهلل

يعلم :ما كان ،وما سيكون ،وما مل يكن لو

كان كيف يكون؛ وهو الذى َّ
قدر املقادير ،وهو الذى أراد ما يدث ىف هذا
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الكون

 ،وله اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية؛ لكن هذا العلم إلقامة احلُجة
واقعا عمليا ،فيحاسب الناس على

على الناس؛ ليظهر علم هللا وإرادته

أعماهلم واختياراتم ،وقد سبق اجلواب عن هذا اإلشكال يف سؤال سابق ).(1
 2ـ ـ أنه اختبار للعباد
ك امتحن هللا
فوجود إبليس حم ٌّ
قال هللا

اَّللُ لِيذر ال ُمؤِمنِني على ما أن تُم علي ِه ح َّىت ميِيز اخلبِيث
 :ما كان َّ

ِمن الطَّيِ ِ
ب
وقال هللا

به خلقه؛ ليتبني اخلبيث من الطيب كما

{آل عمران}179 :

:

ُك ُّل ن فس ذائِقةُ المو ِ
ت ون ب لُوُكم ِابلش ِ
َّر واخل ِري فِت نة وإِلي نا

تُرجعُون

{األنبياء}35:

قال هللا

 :أح ِ
َّاس أن يُرتُكوا أن ي ُقولُوا آمنَّا وُهم ال يُفت نُون ولقد
ن
ال
ب
س
ُ

اَّللُ الَّ ِذين صدقُوا ولي علم َّن الك ِاذبِني
ف ت نَّا الَّ ِذين ِمن ق بلِ ِهم ف لي علم َّن َّ
{العنكبوت}3،2:

( )1ــ انظر ( :صـ .) 78
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فوجود إبليس اختبار للعباد.
 3ـ ـ تثقيل ميزان املؤمنني
فبمجاهدة إبليس وِبخالفته يثقل ميزان املؤمن ،مثل :إنسان زين له الشيطان
الزن ،فهو جياهد نفسه ،وجياهد شيطانه ،ويرتك ذلك هلل

 ،أليس ىف هذا

تثقيل للموازين؟
ٌ
وعندما يرى أهل اإلميان البلء واالضطهاد الذي يصيبهم ألجل التمسك
بدينهم ،يزين هلم الشيطان أن يبعدوا ،وأن يرتكوا هذا الطريق ،فيجاهدون
أنفسهم ىف هذا الباب ،وخيالفون عدوهم إبليس ،فهذا فيه تثقيل للموازين.
 4ـ ـ عدم األمن من مكر هللا
فمن املمكن أن ينجرف اإلنسان مع الشيطان ىف أي حلظة ،فيستحضر
اإلنسان ذلك كما قال هللا

:

أفأ ِمن أه ُل ال ُقرى أن َيتِي ُهم أب ُسنا ب ياات وُهم انئِ ُمون أوأ ِمن أه ُل ال ُقرى أن
اَّلل فل َيمن مكر َِّ
َيتِي هم أبسنا ضحى وهم ي لعبون أفأ ِمنوا مكر َِّ
اَّلل إَِّال القوُم
ُ
ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ
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اخل ِ
اسُرون
فاإلنسان ال يكون آمنا من مكر هللا

؛ ألن شيطانه قد يغويه يف أي

حلظة _ نعوذ ابهلل من اخلذالن _.
 5ـ ـ العبة والعظة
حيث جعل هللا

أبليس عبة وعظة ملن خالف أمره ،وتكب عن طاعته

قص ذلك ربنا
 ،وأصر على معصية هللا ،كما َّ

ىف كتابه :قال هللا

ولقد خلقنا ُكم ُمثَّ ص َّوران ُكم ُمثَّ قُلنا لِلملئِك ِة اس ُج ُدوا ِآلدم فسج ُدوا إَِّال
الس ِ
اج ِدين  ،قال ما من عك أَّال تس ُجد إِذ أمرتُك قال أان
إِبلِيس مل ي ُكن ِمن َّ
خريٌ ِمنهُ خلقت ِين ِمن انر وخلقتهُ ِمن ِطني قال فاهبِط ِمن ها فما ي ُكو ُن لك أن
الص ِ
اغ ِرين
ت تك َّب فِيها فاخ ُرج إِنَّك ِمن َّ

{األعراف}13 ، 12 ،11 :

فطُِرد إبليس من اجلنة هبذا الذنب ،ويف هذا عبة وعظة ملن خالف أمر هللا
وتكب عن طاعته

 ،وعندما حدث ذلك مع إبليس ازداد اخلوف

عند امللئكة كما ذُكر:
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(( َّ
أن إبليس كان مع امللئكة عابدا هلل

جمتهدا ىف عبادة هللا _ وهو من

اجلن _ ) ،(1ولكن ارتفع بعبادته هلل ،وصار مع امللئكة )) ).(2
فطُِرد من رمحة هللا هبذا الذنب وابستكباره.
_ وأما اإلنسان :فيخاف على نفسه أيضا من النزول ىف درك البعد عن هللا
والنزول إىل غضب هللا

 ،فإبليس لُعن وطُرد بذنب واحد ،والسعيد

من ُوعظ بغريه ،فكان ما حدث مع إبليس موعظة وعبه للعاملني ،نسأل هللا
الثبات واإلخلص!
 6ـ ـ التعبد هلل

أبنواع من العبادات ما كانت لتوجد لوال وجود إبليس

ومن هذه العبادات:

( )1ــ ويف هذا خلف بني املفرسين ،مهنم من قال هو من اجلن؛ لقوهل تعاىل:
( اإال اإبليس اكن من اجلن ففسق عن أمر ربه ) ،ومهنم من قال هو من يح من أحياء امللئكة خلقوا من انر
السموم من بني امللئكة ،وقيل غري ذكل ،ومن قال أنه من امللئكة أول أية الكهف .
والقرب _ وهللا أعمل _ أنه من اجلن كام هو ظاهر الية.
( )2ــ تفسري القرطيب(  ) 287 / 1طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة ،تفسري ابن كثري ( ) 97 / 1
طـ ( دار القمل للرتاث ) القاهرة.
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أ ـ االستعادة ابهلل
كما قال هللا

من الشيطان الرجيم

:

ِ ِ ِ
ِ
ِ
يع علِ ٌيم
وإِ َّما ي ن زغنَّك من الشَّيطان ن زغٌ فاستعذ ِاب ََّّلل إِنَّهُ مس ٌ
فيتعبد الناس هبذه العباة عندما يقرأون القرآن ) ،(1وعندما يغضبون) ،(2وىف
األمور الىت ُشرعت هلا االستعاذة ) (3ابهلل

 ،ويُعطون األجر على ذلك.

ب ـ ـ و كذلك من هذه العبادات :إغاظة الشيطان
وهذه العبادة ما كانت لتكون موجودة لوال وجود الشيطان.

( )1ــ برهان ذكل :قوهل تعاىل:
(( فِإذا ق رأت ال ُقرآن فاستعِذ ِاب َِّ
الشيط ِ
الرِجي ِم )) {النحل}98:
َّلل ِمن َّ
ان َّ
قال:
( )2ــ برهان ذكل :ما ورد يف الصحيح من حديث سلامين بن الرصد
ورجل ِن يست بَّ ِ
ان ،فأح ُد ُمها امحَّر وج ُههُ ،وان ت فخت
النيب
ت جالِسا مع ِ
(( ُكن ُ
ُ
النيب ِ « :إين ألعل ُم كلِمة لو قاهلا ذهب عنه ما ِجي ُد ،لو قال:
اجهُ ،فقال ُّ
أود ُ
أعوذُ َِّ
ابَّلل ِمن الشَّيط ِ
ان ،ذهب عنه ما ِجي ُد »  )) ......رواه البخاري ( .) 3282
ُ
( )3ــ ويه كثرية ،ومهنا:
ب ــ وعند الغضب.
أ ــ عند تلوة القرأن.
د ــ عند سامع هنيق امحلار.
ج ــ وعند دخول اخللء.
هـ ــ وعند وساوس الش يطان ،وغري ذكل من املواطن ........اإخل )).
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سؤال :وكيف يغيظ املسلم الشيطان ؟
(( اجلواب )):
يغيظه أبمور ،ومنها:
بطاعته هلل

َتسكه ابلسنة ،وجماهدته لنفسه ىف هللا
 ،و ُّ

لعدوه ،ولذلك انظر ماذا قال النىب

لتظهر إغاظة الشيطان واقعا عمليا

ىف نص احلديث النبوي كما ىف سجود التلوة عن أىب هريرة
رسول هللا

 ،وجماهدته

قال :قال

السجدة فسجد ،اعتزل الشَّيطا ُن يبكي
ابن آدم َّ
 (( :إذا قرأ ُ

ابلس ِ
ابلس ِ
جود
و
،
ة
َّ
ن
اجل
ه
فل
فسجد
جود
ُ
أمرت ُّ
ابن آدم ُّ
ُ
ُ
يقول :اي ويله أُمر ُ
َّار ))
ُ
فأبيت فلي الن ُ

)(1

ويف رواية (( :اي ويلِي ،أ ُِمر ابن آدم ُّ ِ
ِ
ت
ابلس ُجود فسجد ف لهُ اجلنَّةُ ،وأُمر ُ
ُ
ود ف عصيت فلِ
ابلسج ِ
َّار ))
ن
ال
ي
ُ
ُّ ُ
ُ
فعندما تقرأ آية فيها سجدة يُستحب للمسلم أن يسجد بعد قراءة هذه اآلية؛

( )1ــ رواه مسمل (  ،) 81وابن ماجه (  ،) 871وابن حبان ( .) 2759
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فهذا يغيظ الشيطان ،وجيعله ينعزل وينزوي من فِعل ابن آدم ،وكذلك التوبة
والرجوع إىل هللا

 ،فكلما زل العبد وعصى ،مث اتب العبد وأانب إىل ربه

َّ ،
فإن هذا يغيظ الشيطان.
ج ـ ومعرفة مكايد الشيطان ،وحتذير الناس منها
فهذه أيضا من العبودايت الىت ما كانت لتكون موجودة لوال وجود الشيطان،
فيخرج العلماء والدعاة يذرون الناس من مكايد الشيطان وحبائله ِ
وشراكه،
ف يحذر الناس من الوقوع يف مكايد الشيطان.
د ـ عبودية جماهدة الشيطان
أن يكمل هللا
عدو هللا

ألنبيائه وأوليائه مراتب العبودية ِبجاهدة الشيطان الرجيم
وخمالفته ومراغمته ىف هللا

 ،وما كان هذا ليحدث إال بوجود

الشيطان الرجيم.
 7ـ ـ إظهار القدرة اإلهلية هلل
ف يُظ ِهر ربنا

كمال قدرته ىف خلق األشياء من جهة التفاوت والتضاد:
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فهو

خلق امللئكة "الذين ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون "،

وخلق هللاُ

إبليس الذى لعنه وطرده من رمحته ،وخلق ربُنا

املؤمن والكافر ،وهذا التفاوت من أعظم آايت قدرة هللا

اإلنسان

ومشيئته وسلطانه

؛ أن خلق األشياء هبذا التفاوت ،وخلق هذه األضداد :خلق السماء
واألرض ،والضياء والظلم ،واجلنة والنار ،والبد واحلر ،والطيب واخلبيث
...إخل ،فكل هذه األشياء من خملوقات هللا

.

وأتمل هذا:
أتمل وانظر كيف أن الذى خلق إبليس هو الذى خلق حممدا

وخلق

غريه من األنبياء والصاحلني

 ،والذى خلق من قال " أان ربكم األعلى "

هو من خلق من سجد له

وقال " :سبحان رىب األعلى ".

صنعه.
فتأمل قدرة هللا ،وانظر إىل آالء قدرته يف خلقه وتنوعهم وعجيب ُ
 8ـ ـ أن هللا

حيب أن يظهر لعباده حلمه وصبه وسعة رمحته

فبوجود إبليس اقتضى ذلك وجود :من يشرك ابهلل
144

 ،ومن يضاد هللا

ىف ُحكمه ،ومن جيتهد ىف خمالفته
بل ظهر من يُشبِه ربه

ِبلقه ،بل ظهر من يسب هللا ليل هنار !

ومع ذلك :يلُم هللا

عليهم ،ويُنعم

عليهم ،ويسوق هلم أنواع

أنواع العافية ،ويُم ِكن هلم أسباب ما يُتلذذ به من

الطيبات ،ويرزقهم
أصناف النعم ،وجييب

دعاءهم ،ويكشف السوء عنهم ،ويعاملهم

ببه وإحسانه وهو قادر عليهم
رمحن كما قال النيب

ويسعى ىف مساخطه _والعياذ ابهلل_،

 ،ولو شاء ربنا

النتقم منهم لكنه

اَّللُ اخللق ،كتب ِعندهُ ف وق عر ِشه:
 :ل َّما قضى َّ

(( َّ
إن رمحيت سب قت غضِيب )) ).(1
وأتمل صبه
كما قال النىب

على عباده
 (( :ما أح ٌد أصب على أذى يسمعه ِمن ِ
وجل؛
هللا َّ
عز َّ
ُ

يدَّعون له ولدا ،ويُعافيهم وي ُرزقُهم )) ).(2

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 7453ومسمل ( .) 2751
( )2ــ رواه أمحد (  ،) 19589رواه البخاري (  ،) 6099ومسمل (  ،) 2804والنسايئ يف الكربى ( .) 7708
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فانظر لعظيم صبه وحلمه
جترأت على هللا

 ،وأتمل أخي ىف ذنوبك ومعاصيك :كم وكم

؟! وكم وكم وقعت ىف معصية هللا ؟! ولو شاء هللا

النتقم منا ،لكن هللا

رمحك ،وسرتك ،وأسدل عليك النعم الكثرية العظيمة،

فسبحان هللا العظيم ! واحلمد هلل َّ
أن إهلنا هو هللا تبارك وتعاىل.
 9ـ ـ معرفة مآل الكب
كما قال هللا

وهو يبني ما فعله إبليس:

وإِذ قُلنا لِلملئِك ِة اس ُج ُدوا

ِآلدم فسج ُدوا إَِّال إِبلِيس أىب واستكب وكان ِمن الكافِ ِرين
فاملتكب ال يكون صاحلا هلل
إبليس " الكب " فلم يصلح هلل

 ،وتكون عاقبته السوء ،ولذلك كانت آفة
 ،والكب ال يليق إال ابهلل

عاقب هللا املتكبين أبهنم ال ينتفعون ابآلايت ،قال هللا
ف عن آايِِت الَّ ِذين ي تك َّبُون ِيف األر ِ
ض بِغ ِري احل ِق
سأص ِر ُ
بل قال ربنا

{البقرة}34:

 ،ولذلك

:
{األعراف}146:

ىف آية أخرى هي غُصة ىف حلوق املتكبين ،وقامسة ظهور

لكل متعال ،فقال هللا

:

ب ال ُمستكِ ِبين
إنَّهُ ال ُِي ُّ
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{النحل}23:

وبني نبينا
بل َّ

َّ
أن املتكب ال يدخل اجلنة ) (1كما قال النىب

قال ذ َّرة ِمن كِب ))
(( ال يد ُخ ُل اجلنَّة من كان يف ق لبِ ِه ِمث ُ

:

)(2

مثقال حبَّة من خردل من كب،
يدخ ُل اجلنَّة من كان يف قلبِ ِه ُ
ويف رواية (( ال ُ
مثقال حبَّة من إميان )) ).(3
وال
يدخل النَّار من كان يف قلبِ ِه ُ
ُ
وىف الصحيحني قال النيب

:

ِ
املساكني،
َّار واجلنَّةُ ،فقالت اجلنَّةُ :ما يل يدخلُين الضُّعفاءُ و
ن
ال
اختصمت
((
ُ
ُ
وقالت النَّار :ما يل يدخلُين اجلبَّارون وامل ِ
تكبون ،فقال هللاُ للجن َِّة :أنت رمحيت
ُ
ُ
)(4
أصيب بك من أشاءُ ))
أصيب بك من أشاءُ ،وقال للنَّا ِر :أنت عذايب
ُ
ُ
فبخلق إبليس عرفنا وعلمنا مآل الكب.

( )1ــ والك ْرب أنواع :منه ما مينع دخول اجلنة مطلقًا (وهو كفر أكرب) ،ومنه (ما هو معصية) يس تحق صاحبه
احلرمان من اجلنة لول وهةل ،فيعذبه هللا _ اإن شاء _ وينفذ فيه الوعيد ،ف ُيعاقَب بأنواع االإذالل والصغار
مبا يشاء هللا  ،اإىل أن يشاء ؛ حىت يزول كربه من قلبه لكية ،مث يدخهل الرمحن اجلنة ابإسلمه وتوحيده.
( )2ــ رواه مسمل ( .) 91
( )3ــ حصيح :رواه الرتمذي (  ،) 1998وقد ذكران هذه الرواية لهنا مفرسة للرواية الوىل من هجة عدم
لزوم اخللود البدي للك متكرب ،وأن الكرب أنواع :منه ما هو كفر أكرب ،ومنه دون ذكل.
( )4ــ رواه البخاري (  ،) 7449ومسمل ( .) 2846
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ولذلك آدم

عصى ربه

فتاب ،فتاب ربنا

عليه ،وأما إبليس:

فقد عصى ربه ،فطرده ربنا ،ولعنه ،فبذنب واحد طُرد إبليس من رمحة هللا
من اجلنة ،لكن اتب عليه ربنا

 ،وبذنب واحد أُخرج آدم

وما الفرق بني معصية آدم ومعصية إبليس ؟
معصية آدم

كانت معصية شهوة ،فتاب عليه ربنا

إبليس كانت معصية كِب ،فطرده هللا
ولذلك قال سفيان بن عُيينة

 ،لكن معصية

مذؤوما مدحورا ،ولعنه،

 (( :من كانت مع ِ
صي تُهُ ِيف شهوة فأر ُجو

له التَّوبة؛ فِإ َّن آدم عصى مشت ِهيا ،ف غُِفر له؛ وإِذا كانت مع ِ
صي تُهُ ِيف كِب
ُ
ُ
ُ
فأخشى على ص ِ
احبِ ِه اللَّعن؛ فِإ َّن إِبلِيس أىب ُمستكِبا ف لُعِن )) ).(1

( )1ــ رواه البهيقي يف شعب االإميان ( .) 7867
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(( السؤال التاسع ))
هل القدر السابق يقتضى ترك العمل ؟
ىف البداية نقول:
يسر
فكل ُم َّ
معرفة اإلميان ابلقدر السابق ال جيوز أن يؤدى إىل ترك العمل؛ ٌ
ملا ُخلق له ،وبيان ذلك من وجوه:
(( الوجه األول )):
هناك فرق بني ( ما أراده هللا بنا ) ،وبني ( ما أراده هللا منا ).
فاهلل
وأراد هللا

أراد بنا شيئا ،وهذا الشيء الذى أراده هللا هو" :القدر املكتوب".
منا شيئا آخر ،وهو " :التكاليف الشرعية ".

فما أراده هللا بنا " القدر املكتوب " أخفاه

.

وما أراده هللا منا " التكاليف الشرعية " أظهره
(( فال يصح أن ننشغل مبا أراده هللا
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.

بنا عما أراده هللا

منا )).

بنا -وهو مآلنا ،سواء إىل اجلنة أو إىل النار _والعياذ

ألن ما أراده هللا

ابهلل_ مكتوب عند هللا ،وحنن ال نعلمه ،فقد أخفاه هللا
_ وما أراده هللا منا وكلفنا به من شرعه قد أظهره

عنا.

لنا ،فكيف لعاقل أن

ينشغل ابخلفي ) (1عن الظاهر اجللي املكلَّف به ؟
فاحذر أخي احلبيب  -رمحنا هللا وإايك  -من هذه الشبهة الشيطانية.
فال تنشغل مبا أراده هللا بك ،وانشغل مبا أراده هللا منك.
واعلم أنك إن أحسنت يف ما أراده هللا منك ،فاعلم أنك قد ُوفقت لكل خري
وبر ،و َّ
أن هللا

أراد بك اخلري.

(( الوجه الثاين )):
االتكال على القدر وترك العمل ليس مسلك العقلء ،وبيان ذلك يظهر يف
أمثلة كثرية ال حصر هلا ،ومنها:
( )1ــ ومقصد اذلم هنا عىل َمن جيعل اخلفي _ املأل _ جحة للتنصل والتقصري عن التاكليف الرشعية،
وأما الانشغال ابملأل اذلي يعني عىل الاجهتاد واجلد يف التاكليف الرشعية :فهذا ممدوح :مكن يتذكر املأل،
وخيىش عىل نفسه ،وخياف من النار ،فيحمهل ذكل عىل تقوى هللا وعدم التقصري.
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فالذي يقول:
لو قدر هللا لنا الطاعة ألطعنا هللا ،ولو شاء هللا أن نصلي لصلينا  .....إخل
ُجياب على حجته الفاسدة أبمثلة ،ومنها:
املثال األول:
هل يُعقل أن جيلس اإلنسان ىف بيته ويقول:
(( لو قدر هللا

يل الشبع سأشبع ،وسيدخل الطعام ىف جويف !! ))

فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من إنسان يفعل ذلك ؟!
املثال الثاين:
إذا جاء ملن يتج ابلقدر لص ،وأراد أن يسرق ماله ،فهل سيرتكه وال يقاومه،
إيل هذا املال !! ))
ويقول (( :هذا كان بقدر هللا ،ولو شاء هللا لعاد َّ
فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من إنسان يفعل ذلك ؟!
بل سيقاومه؛ للحفاظ على ماله ،وحىت لو استوىل اللص على ماله سيتخذ
كل وسيلة السرتداد ماله ،ويذهب للشرطة ،وسيرتك منهجه الفاسد.
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املثال الثالث:
لو مرض هذا الذي يتج ابلقدر ،وأصيب أبوجاع مؤملة مهلكة يف بدنه ،فهل
سيقول (( :هذا بقدر هللا ،ولو أراد هللا شفائي سيشفيين !! ))
فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من إنسان يفعل ذلك ؟!
بل سيذهب للطبيب على الفور وال يتلكأ ،ويرتك منهجه الفاسد.
املثال الرابع:
لو خرج على هذا الذي يتج ابلقدر أس ٌد ،هل سيقف أمامه ويقول:
(( لو قدر هللا أن يفرتسين هذا األسد سيفرتسين ،ولو أراد هللا يل النجاة سأجنو
من هذا األسد !! ))
فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من عاقل يفعل ذلك ؟!
املثال اخلامس:
خذه _من يتج ابلقدر على ترك العمل _ وقف به عند حمطة القطار ،وقل
له :قف أمام القطار ،وال تتحرك ،فإن قُدر لك أن تُقتل حتت العجلت
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ستُقتل ،وإن قُدر لك أال َتوت فلن َتوت.
واألمثلة يف الباب ال تُعد وال ُحتصى ،وفيما ذكرانه كفاية،
واعلم َّ
أن الكلم على مسألة القدر وترك العمل ألجله ،هذه ُحجة البليد،
ُحجة اإلنسان املتواكل الذى ال يريد أن يُطيع ربه

 ،ولذلك يتجون

بشبهتهم هذه يف الطاعات والتكاليف الشرعية.
ولذلك :يذكر أ َّن رجل سرق ف قال لِعمر :سرقت بِقض ِاء َِّ
اَّلل وقد ِرِه،
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ف قال له (( :وأان أقطع يدك بِقض ِاء َِّ
اَّلل وقد ِرِه )) ).(1
ُ
ُ
(( الوجه الثالث )):
أجوبة شافية ورددت يف النصوص الشرعية ،ومنها:
أ قال هللا

اَّللُ ما أشركنا وال آاب ُؤان وال
 :سي ُق ُ
ول الَّ ِذين أشرُكوا لو شاء َّ

حَّرمنا ِمن شيء ۚ ك َٰذلِك ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق بلِ ِهم ح َّ َٰىت ذاقُوا أبسنا ۗ قُل هل

( )1ــ مهناج الس نة النبوية يف نقض الكم الش يعة والقدرية (  ) 69 / 2طـ ( دار الكتب العلمية )
بريوت ـ لبنان.
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ِ ِ
ِ
صون
عند ُكم من علم ف تُخ ِر ُجوهُ لنا ۖ إِن ت تَّبِعُون إَِّال الظَّ َّن وإِن أنتُم إَِّال خت ُر ُ
قال:

ب عن جابر بن عبدهللا

ِ
ك ب ِن جعشم ،فقال :اي رسول ِ
هللاِ ،بني لنا ِديننا
بن مال ِ ُ ُ
((  .....فجاء ُسراقةُ ُ
كأان خلِقنا اآلن ،أرأيت عمرتنا هذه ِ
لعامنا هذا أم لألب ِد ؟
ُ
َّ ُ
فقال (( :ال ،بل لألب ِد )) قال :اي رسول ِ
هللاِ ،بني لنا ِديننا َّ
كأان ُخلِقنا اآلن،
فيم العم ُل اليوم ؟ أفيما َّ
املقادير ،أو فيما نستقبِ ُل
األقلم ،وجرت به
جفت به
ُ
ُ
املقادير ))،
األقلم ،وجرت به
؟ قال (( :ال ،بل فيما ج َّفت به
ُ
ُ
ِ
ِ
الزب ِري
ت من ِمسع من أيب ُّ
قال :ففيم العم ُل ؟ قال أبو النَّض ِر يف حديثه :فسمع ُ
يقول :قال (( :اعملوا ،فكلٌّ ُمي َّسٌر )) ).(1
ُ
يسر لعمله )).
وىف رواية (( وكل عامل ُم َّ
قال اإلمام النووي

:

(( وِيف ه ِذ ِه األح ِاد ِ
يث النَّه ُي عن ت ر ِك العم ِل و ِاالتِك ِال على ما سبق بِِه القد ُر،

( )1ــ رواه أمحد (  ،) 14116مسمل ( .) 2648
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ِ
ِ
يف الَِّيت ورد الشَّرعُ ِهبا ،وُكلٌّ ُمي َّسٌر لِما ُخلِق لهُ ،ال
ب األعم ُ
ال والتَّكال ُ
بل جت ُ
السعاد ِة ،ومن كان
السعاد ِة ي َّسرهُ لِعم ِل َّ
ي ق ِد ُر على غ ِريهِ ،ومن كان ِمن أه ِل َّ
اَّللُ )) ). (1
ِمن أه ِل الشَّقاوِة ي َّسرهُ َّ
ج حديث الطاعون :ملا خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام ،مث علم بعد اخلروج
إليها أن فيها وابء ،فاستشار الصحابة
أبو عبيدة

 ،وكان قراره أن يرجع ،فقال له

 ......(( :قال أبو عب يدة بن اجلَّر ِاح :أفِرارا ِمن قد ِر َِّ
اَّلل ؟!
ُ ُ
ُ

اَّلل إىل قد ِر َِّ
ف قال عمر :لو غريك قاهلا اي أاب عب يدة ،ن عم ن ِفُّر ِمن قد ِر َِّ
اَّلل،
ُ
ُ
ُُ
امها خ ِ
صبةٌ ،واألخرى
أرأيت لو كان لك إِبِ ٌل هبطت و ِاداي لهُ عُدوات ِن :إِحد ُ
جدبةٌ ،أليس إِن رعيت اخلصبة رعي ت ها بِقد ِر َِّ
اَّلل ؟ وإِن رعيت اجلدبة رعي ت ها
بِقد ِر َِّ
بن عوف  -وكان ُمت غيِبا يف ب ع ِ
ِ
ض حاجتِ ِه
ن
مح
الر
عبد
اء
ج
ف
:
ال
ق
؟
اَّلل
َّ
ُ
ُ
إن ِع ِ
ندي يف هذا ِعلماِ ،مسعت رسول َِّ
 ف قالَّ :اَّلل
ُ

يقول « :إذا ِمسعتُم
ُ

به أبرض فل ت قد ُموا عليه ،وإذا وقع أبرض وأن تُم هبا فل خت ُر ُجوا فِرارا منه،

( )1ــ رشح النووي عىل حصيح مسمل (  ،) 450 / 8حديث رمق (  ) 2648طـ ( دار أيب حيان )
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اَّلل عُمُر ُمثَّ انصرف » )) ).(1
قال :فح ِمد َّ
وجه االستدالل:
الوابء وقع بقدر هللا ،ومع ذلك مل يرتك عُمر

العمل ،وإمنا رد القدر

ابلقدر.
(( خالصة الكالم )):
اإلميان ابلتقدير السابق ال يستلزم ترك العمل واالتكال عليه ،فهذا ال جيوز؛
يسر ملا ُخلِق له ،واإلنسان عندما جيد من نفسه :فِعل اخلريات،
ألن اإلنسان ُم َّ
واإلقبال على الطاعات ،وكراهية الفسوق واملنكرات ،فهذه داللة وعلمة
وبشارة من هللا

على أنه قد ُكتب له اخلري.

وكما قلنا :هللا

أراد بنا شيئا أخفاه ،وأراد منا شيئا أظهره ،فانشغل ِبا

أُريد منك ،وال تنشغل ِبا أراده هللا بك.
وابهلل التوفيق ...

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2219
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(( السؤال العاشر ))
ملاذا ) (1يعاقب هللا عباده وقد َّ
قدر عليهم أعماهلم ؟
قد يقول قائل:
إذا كنا ال نفعل شيئا إال وقد أراده هللا

لنا ،فلماذا يعذب ربنا

العاصي

والكافر ؟
وهذا السؤال من أخطر األسئلة اليت يقذفها الشيطان ىف قلب املسلم يف هذا
الباب ،واإلجابة عن هذا السؤال ستكون _ بعون هللا _ إمجاال وتفصيل:
(( الرد اإلمجاَل )):
أوال )):
(( ً
نقول _كما سبق وذكرانه_ هللا

 :ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون

فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،يفعل ربنا

ما يشاء.

( )1ــ هللا تبارك وتعاىل ال يُسأل :ملاذا ؟ جل يف عله (( ال يُسأل عام يفعل ومه يُسألون )) وإامنا ذكره العبد
الضعيف _ عفا هللا عنه _ يف مقام التعلمي ،وهللا من وراء القصد والسبيل.
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فلبد من التسليم التام ،وأن يعلم املسلم أنه عبد هلل

 ،وربنا

:

ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون
ووهللا هذه اآلية رمحة ونعمة ِ
ومنَّة من هللا

 ،فعندما َيتيك الشيطان إذا

كنت من أهل اإلميان يكفيك هذه اآلية ،فاخللق خلقه ،وامللك ملكه ،يفعل
ما يشاء ،فإذا استحضر املسلم التسليم التام والعبودية هلل

فهذا يعينه على

مثل هذه السؤاالت.
(( اثنيًا )):
أنه ينبغي والبد املسلم ىف أبواب القدر أن يستحضر عدل هللا التام وكمال
أفعاله

 ،وأن هللا ال يظلم الناس شيئا لكمال عدله

وما ظلمنا ُهم ول ِكن كانُوا أن ُفس ُهم يظلِ ُمون

كما قال هللا

:

{النحل}118:

قال هللا

:

اَّللُ ول ِكن أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
وما ظلم ُه ُم َّ

قال هللا

:

اعفها وي ؤ ِ
ك حسنة يض ِ
اَّلل ال يظلِم ِمث قال ذ َّرة وإِ
ت
ت
ن
إِ َّن َّ
ُ
ُ
ُ
ُ

ِمن ل ُدنهُ أجرا ع ِظيما

{النساء}40:
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{النحل}33:

اَّلل ال يظلِ ُم النَّاس شي ئا ول ِك َّن النَّاس أن ُفس ُهم يظلِ ُمون
 :إِ َّن َّ

قال هللا
{يونس}44:

قال هللا
فربنا

:

اهم وَٰل ِكن كانُوا ُه ُم الظَّالِ ِمني
وما ظلمن ُ

{الزخرف}76:

ال يظلم الناس شيئا.

(( اثلثًا )):
هللا

ال يفعل األشياء ،وال يقدر املقادير إال حلِكم عظيمة جليلة ،علمها

من علمها ،وجهلها من جهلها ،وهذه املعرفة اإلمجالية ىف مسألة القدر
تكفيك.
(( الرد التفصيلي )):
نقولَّ :
إن هذا السؤال يتضمن سؤالني ،ومها:
السؤال األول:
(( هل يسوغ االحتجاج ابلقدر على الكفر واملعاصي والتقصري ؟ ))
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السؤال الثاين:
(( إذا كان هللا

أراد وق َّدر أعمال الناس ،ففيم يعذهبم وقد َّ
قدر عليهم

أعماهلم اليت يعذبون عليها ؟))
واجلواب عن هذا اإلشكال _ ِ
بش َّقيه _ سيكون من ثلثة وجوه:
الوجه األول :بيان ضعف هذا االستدالل ،واالحتجاج أبدلة من الكتاب
والسنه تبني بطلن هذا االستدالل.
الوجه الثاىن :بيان بعض اللوازم الباطلة الىت يتضمنها هذا االحتجاج.
الوجه الثالث :مناقشة هذا االستدالل ،وسيتضمن أيضا تضعيفا هلذا
االستدالل.
وإليك اجلواب التفصيلي عن السؤالني:
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(( السؤال األول )):
(( هل يسوغ االحتجاج ابلقدر على الكفر واملعاصي والتقصري؟ ))
اعلم أخي احلبيب _ رمحنا هللا وإايك _ أن هذه مسألة تُسمى عند العلماء
مسألة (( :االحتجاج ابلقدر على فعل املعصية ))
وقد حذر منها علماء أهل السنة واجلماعة ،واتفقوا على حرمة االحتجاج هبا،
ومل ُّ
يعدوا هذه املسألة ُحجة معتبة ىف هذا الباب،
وإليك بيان ذلك:
(( الوجه األول )):
بيان ضعف هذا االستدالل ،واالحتجاج أبدلة من الكتاب والسنة تبني
بطالن هذا االستدالل:
أوال (( بعض أدلة القرآن اليت تدل على بطالن هذا االستدالل )):
ً
(( الدليل األول )):
َّ
أن هللا

مل يعتب هذه احلجة ،وأنكر هللا
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على قائلها ،ومساه خرصا

وكذاب :قال هللا

:

اَّللُ ما أشركنا وال آاب ُؤان وال حَّرمنا ِمن شيء
سي ُق ُ
ول الَّ ِذين أشرُكوا لو شاء َّ
كذلِك ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق بلِ ِهم ح َّىت ذاقُوا أبسنا قُل هل ِعند ُكم ِمن ِعلم
صون
ف تُخ ِر ُجوهُ لنا إِن ت تَّبِعُون إَِّال الظَّ َّن وإِن أن تُم إَِّال خت ُر ُ

{األنعام}148:

وجه االستدالل من وجوه:
الوجه األول:
املشركون احتجوا ابلقدر على شركهم ،وقد أنكر هللا

عليهم هذا

االحتجاج ،ومل يقبله منهم ،ولو كان احتجاجهم مقبوال صحيحا ما أذاقهم
العذاب األليم ،فهذا إن دل فإمنا يدل على بطلن هذه احلُجة.

هللا

الوجه الثاىن:
َّ
أن هللا
:

ذم هذه املقالة ،وأشار إىل أهنا جهل وكذب وخرص ،كما قال
كذلِك ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق بلِ ِهم ح َّىت ذاقُوا أبسنا قُل هل ِعند ُكم ِمن

ِعلم ف تُخ ِر ُجوهُ لنا
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كذاب غري مبين على علم صحيح معتب ،ومساها خرصا :قال

فسماها ربنا

صون
وإِن أن تُم إَِّال خت ُر ُ
صون )) :تتقولون الباطل على هللا
(( خت ُر ُ

ظنا ،بغري علم وال يقني وال

برهان واضح ) ، (1فأنكر هللا تبارك وتعاىل عليهم ذلك.
الوجه الثالث:
َّ
أن من احتج ابلقدر على الذنوب واملعاصى والكفر يلزمه _ من قوله _
تصحيح مسلك ومنهج الكفار الذين احتجوا ابلقدر ،وربنا

قد أبطل

منهجهم ومسلكهم وحجتهم ،ولذلك َّ
عذهبم ،ومعلوم َّ
أن تصحيح املنهج
واملسلك الباطل ابطل.
(( الدليل الثاين )):
قال هللا

:

ت لفح وجوههم النَّار وهم فِيها ك ِ
احلُون أمل ت ُكن آايِِت تُت لى علي ُكم ف ُكن تُم
ُ ُ ُ ُُ ُ ُ
( )1ــ تفسري الطربي (  ) 213 / 5طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
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ِهبا تُك ِذبُون قالُوا ربَّنا غلبت علي نا ِشقوتُنا وُكنَّا ق وما ضالِني ربَّنا أخ ِرجنا ِمن ها
فِإن عدان فِإ َّان ظالِمون قال اخسئُوا فِيها وال تُكلِم ِ
ون
ُ
ُ
ُ

{املؤمنون}108 :104:

وجه االستدالل:
لو كان االحتجاج ابلقدر حجة الحتج به أهل النار عندما دخلوا ىف النار؛
ألهنم كانوا يُعذبون ىف النار

ت لفح وجوههم النَّار وهم فِيها ك ِ
احلُون
ُ ُ ُ ُُ ُ ُ

فمع عذاهبم وشدة كرهبم ،مل يتجوا ابلقدر على ُكفرهم ،ولكن قالوا:
ربَّنا غلبت علي نا ِشقوتُنا وُكنَّا ق وما ضالِني ربَّنا أخ ِرجنا ِمن ها فِإن عُدان فِإ َّان
ظالِ ُمون
فلو كان االحتجاج ابلقدر ُحجة على الذنوب واملعاصى وكان سائغا،
الحتجوا به؛ ألهنم ىف أمس احلاجة إىل من خيرجهم من انر جهنم ،لكنهم مع
التوبيخ والتقريع والعذاب األليم مل يتجوا ابلقدر ،وإمنا قالوا كما ورد عنهم يف
آايت:
وقالُوا لو ُكنَّا نسمع أو ن ع ِقل ما ُكنَّا ِيف أصح ِ
السعِ ِري
اب َّ
ُ
ُ
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{امللك}10:

وقالوا كما ىف آية أخرى:
الر ُسل
ُِجنب دعوتك ون تَّبِ ِع ُّ

ول الَّ ِذين ظل ُموا ربَّنا أ ِخران إىل أجل ق ِريب
ف ي ُق ُ
{إبراهيم}44:

ولو كان االحتجاج ابلقدر ُحجة على الذنوب واملعاصى وكان سائغا ،الحتج
به أهل النار ،لكن الذين يُع َّذبون ىف النار فقهوا ما مل يفقهه من يتحدث هبذه

الشبهة.

(( الدليل الثالث )):
قال هللا

:

َّاس على َِّ
ُر ُسل ُمب ِش ِرين وُمن ِذ ِرين لِئ َّل ي ُكون لِلن ِ
اَّلل ُح َّجةٌ ب عد

اَّللُ ع ِزيزا ح ِكيما
الر ُس ِل وكان َّ
ُّ

{النساء.}165:

وجه االستدالل:

لو كان االحتجاج ابلقدر على املعاصى سائغا ملا انقطعت احلجة إبرسال
الرسل؛ أل َّن هللا

قطع احلُجة بعد إرسال الرسل ) ،(1فلو كان االحتجاج

( )1ــ واعمل أن احلجة تقوم ببلوغ دعوة الرسول ،وال يلزم أن يُبعث الرسول للقوم ،ودالالت ذكل كثرية
جدً ا ،ومهنا :قول النيب  (( :الذي ن فس ُحم َّمد بي ِد ِه ،ال يسمع يب أح ٌد ِمن ِ
هذه األ َُّم ِة:
ُ
ُ
ِ
يه ِ
ِ
ِ
ِ
ت بهَّ ،إال كان من أص ِ
حاب النَّا ِر ))
ود ٌّ
ي ،وال نصرِاينٌُّ ،مثَّ ميُ ُ
وت ومل يُؤمن ابلَّذي أُرسل ُ
ُ
رواه أمحد ( ،)8203ومسلم (  .) 153وقد فصلنا الكلم عن هذه املسألة يف جزء من ِبث لنا
بعنوان (( :قواعد أتصيلية يف التكفري وتوحيد األلوهية )) يسر هللا طباعته _ إن شاء هللا _.
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ابلقدر ُحجة ما كان إلرسال الرسل فائدة؛ َّ
ألن احلُجة ما قامت إبرسال
الرسل _ على وفق مذهب االحتجاج ابلقدر والعياذ ابهلل _ فانظر إىل هذا
املذهب الباطل كيف يكون فيه طعن كبري ىف حكمة هللا
(( الدليل الرابع )):
قال هللا

:

اَّللُ ما عبدان ِمن ُدونِِه ِمن شيء
وقال الَّ ِذين أشرُكوا لو شاء َّ

حن ُن وال آاب ُؤان وال حَّرمنا ِمن ُدونِِه ِمن شيء كذلِك ف عل الَّ ِذين ِمن ق بلِ ِهم ف هل
ني
على ُّ
الر ُس ِل إَِّال البلغُ ال ُمبِ ُ

{النحل}35:

وجه االستدالل:
هؤالء استدلوا ابلقدر على شركهم وعلى شرك آابئهم ،لكن هللا

ما اعتب

هذه احلُجة ،وعذب من مات منهم على الشرك ،فلو كانت هذه حجة معتبة
ملا عذهبم ربنا

.
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اثنيًا (( بعض أدلة السنة اليت تدل على بطالن هذا االستدالل )):
(( الدليل األول )):
َّىب
قال :كان النِ ُّ

عن على

ت
ِىف جنازة ،فأخذ شي ئا ،فجعل ي ن ُك ُ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
بِه األرض ،ف قال « :ما من ُكم من أحد إِالَّ وقد ُكتب مقع ُدهُ من النَّا ِر ومقع ُدهُ
ِمن اجلن َِّة » قالُوا :اي رسول َِّ
اَّلل ،أفل ن ت ِ
َّك ُل على كِتابِنا ،وندعُ العمل ؟
ُ
السعاد ِة:
قال « :اعملُوا؛ ف ُكلٌّ ُمي َّسٌر لِما ُخلِق لهُ ،أ َّما من كان ِمن أه ِل َّ
السعاد ِة ،وأ َّما من كان ِمن أه ِل الشَّق ِاء ف يُي َّسُر لِعم ِل أه ِل
ف يُي َّسُر لِعم ِل أه ِل َّ
الشَّقاوِة »
ُمثَّ ق رأ

فأ َّما من أعطى واتَّقى وصدَّق ِابحلُسىن فسنُي ِس ُرهُ لِليُسرى

).(1

وجه االستدالل:
هذا احلديث هدم هذه الشبهة وأزال اإلشكال؛ َّ
ألن الصحابة
النىب

هذا السؤال قالوا " :أفل ن ت ِ
َّك ُل على كِتابِنا وندعُ العمل ؟ "

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2647
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سألوا

قال  ":اعملُوا؛ ف ُكلٌّ ُمي َّسٌر لِما ُخلِق لهُ "
فهذه ُحجه ال قيمة هلا ،وليست معتبة عند هللا.
(( الدليل الثاين )):
ومن آاثر الصحابة

:

أ ما يُروى عن عمر

 ،أ َّن رجل سرق ،ف قال لِعمر :سرقت بِقض ِاء َِّ
اَّلل
ُ
ُ
ُ

وقد ِرِه ،ف قال له (( :وأان أقطع يدك بِقض ِاء َِّ
اَّلل وقد ِرِه )) ).(1
ُ
ُ
وجه االستدالل:
احتج هذا الرجل ابلقدر على املعائب واملعصية ،ولو كانت هذه ُحجة مقبولة
سائغة عند أصحاب النىب
عند الصحابة

لقبلها عمر

 ،ولو كانت حجة مقبولة

لقام بعضهم ،وأنكر على عمر

 ،وقال له:

اقبل هذه احلجة الصحيحة من السارق ،فلما مل يدث علمنا أن هذا
إمجاع منهم على هذا األمر.
( )1ــ مهناج الس نة النبوية يف نقض الكم الش يعة والقدرية (  ) 69 / 2طـ ( دار الكتب العلمية )
بريوت ـ لبنان ،والقصة ال تصح ،ولكن نذكرها من ابب الاس تئناس.
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(( إشكال وجوابه ))
يستدل ويستشكل البعض ِبديث آدم وموسي عليهما السلم ،وفيه:
عن أيب هريرة قال

 :قال رسول هللا

:

)(1
آدم ،أنت أبوان
اي
:
ى
موس
ه
ل
فقال
،
لم
الس
عليهما
آدم وموسى
(( َّ
َّ
ُ
ُ
احتج ُ

( )1ــ اختلف العلامء _ رمحهم هللا _ يف وقت هذه احملاجة وهذا اللقاء وماهيته عىل أقوال:
القول الول :أنه حدث يف زمن موىس
القول الثاين :أن هللا كشف قرب أدم ملوىس
القول الثالث :أن موىس

رأى أدم

 ،وقد أحيا هللا هل أدم معجزة هل
فتحداث
يف املنام وحدثت احملاجة ،ورؤاي النبياء حق

وقد التقيا يف الربزخ
القول الرابع :أن هذه اللقاء اكن بعد موت موىس
القول اخلامس :أن هذه احملاجة س تحدث يف الخرة ،وإامنا ذكرها بلفظ املايض (ويه مل حتدث) لتحقق الوقوع
القول السادس :أن هللا أراه روحه وحدثت احملاجة
القول السابع :أن هذه احملاجة ُذكرت عىل سبيل رضب املثل ( وهذا أضعف القوال )
القول الثامن :أهنم التقيا بأشخاصهام عىل احلقيقة؛ لن الشهداء أحياء عند رهبم ،والنبياء أوىل بذكل ،لن النبياء
أحياء يف قبورمه كام ورد يف احلديث.
ولك القوال اجهتادات ،وال توجد رواية _ فامي أعمل _ فهيا حتديد وقت احملاجة ،والقرب يف نظري:
أهنا حماجة عىل احلقيقة بأشخاصهام ،وقد وقعت كام دل عليه ظاهر احلديث كام ورد يف بعض الرواايت
(( التقى أدم وموىس )) _ وهللا أعمل _.
وانظر :املفهم ملا أشلك من تلخيص كتاب مسمل (  ) 541 / 6رمق (  ) 2579طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة،
حصيح مسمل برشح النووي ( )453/8طـ ( دار أيب حيان ) ،وفتح الباري ( )596/11طـ ( دار احلديث )
القاهرة ،معدة القاري رشح حصيح البخاري (  ) 245 / 23طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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ِ
آدم :اي موسى ،اصطفاك َّ
خيَّبتنا ،وأخرجتنا من اجلنَّة بذنبِك ،فقال له ُ
اَّللُ
وخط لك التَّوراة ِ
بِ ِ
كلمهَّ ،
علي قبل أن خيلقين
بيده ،أتلومين على أمر قدَّره َّ
اَّللُ َّ
آدم موسى
آدم موسىَّ ،
آدم موسىَّ ،
أبربعني سنة؟ َّ
فحج ُ
فحج ُ
فحج ُ
ثلاث.(1) )) -وجه االستشكال:
أن آدم

حج موسى

 ،وقد المه على الذنب ) ،(2فاحتج آدم

فحجه !
ابلقدرَّ ،
وقد اختلفت طرائق الناس يف هذا احلديث ومسالكهم :فمسلكان ابطلن،
ومسلك صحيح _ على االختلف يف توجيه احلديث _.
أ ـ مسلك رد احلديث وعدم قبوله.
ب ـ مسلك اجلبية.
ج ـ مسلك أهل السنة واجلماعة.

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 6614ومسمل (  ،) 2652وابن ماجه (  ) 80وهذا لفظ ابن ماجه.
( )2ــ وهذا توجيه لبعض العلامء ،وس يأيت ذكره والالكم عليه اإن شاء هللا.
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وإليك اختصار هذه املسالك:
(( املسلك األول )):
رد هذا احلديث ،وتكذيبه ،وعدم قبوله،
(( وهذا مسلك ابطل )).
وهذا مسلك طائفة من القدرية :كاجلبائي ) ،(1وسار على درهبم يف اإلنكار
بعض املعاصرين ).(2
ُ
قال اإلمام ابن كثري

:

ومن ك َّذب ِهبذا احل ِد ِ
يث ف ُمعانِ ٌد؛ ِألنَّهُ ُمت واتٌِر عن أِيب ُهري رة

 ،وان ِهيك

الصحاب ِة كما ذكران ).(3
ي عن غ ِريِه ِمن َّ
بِِه عدالة و ِحفظا وإِت قاانُ ،مثَّ ُهو مرِو ٌّ
( )1ــ درء تعارض العقل والنقل (  ) 418 / 8طـ ( طبعة عىل نفقة املكل فهد ) ت /د .محمد رشاد سامل،
مجموع الفتاوى (  ) 304 / 8طـ ( مكتبة ابن تميية ) ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلمكة والتعليل
( صـ  ) 36طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة ،البداية والهناية (  ) 197 / 1طـ ( دار جهر )،
رشح الطحاوية ،البن أيب العز ( صـ  ) 147طـ ( املكتب االإسليم ) بريوت.
( )2ــ وممن أنكره ( عدانن اإبراهمي ) وزمع بههل أنه كذب !! وهذا رابط احملارضة عىل اليوتيوب:
=https://www.youtube.com/results?search_query
( )3ــ البداية والهناية ،ابن كثري (  ) 198 / 1طـ ( دار جهر ).
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(( املسلك الثاين )):
قبول احلديث ،واالحتجاج به على فعل املعصية على وفق مذهب اجلبية
(( وهذا مسلك ابطل )).
فقد احتج هبذا احلديث بعض اجلبية على مذهبهم يف اجلب ).(1
(( املسلك الثالث )):
هو مسلك قبول احلديث ،والقطع بعدم جواز االحتجاج به على فعل
املعاصي ،وتوجيه االستشكال (( ،وهذا هو املسلك الصحيح ))
وهو مسلك أهل السنة واجلماعة.
وأصحاب هذا املسلك اختلفوا يف توجيه احلديث:
ووجهه بتأويلت ضعيفة ردا على القدرية واجلبية ،فكان
أتوله َّ
فمنهم من َّ
)(2

مقصودهم صحيحا ،لكن توجيهاتم وأتويلتم للحديث مل تكن صحية

وإليك نبذة خمتصرة عن بعض توجيهات أهل العلم وأتويلتم للحديث:
( )1ــ مجموع الفتاوى (  ) 304 / 8طـ ( مكتبة ابن تميية ) ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلمكة
والتعليل ( صـ  ) 37: 36طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة ،البداية والهناية (  ) 197 / 1طـ ( دار جهر ).
( )2ــ درء تعارض العقل والنقل (  ) 418 / 8طـ ( طبعة عىل نفقة املكل فهد ) ت /د .محمد رشاد سامل.
رشح الطحاوية ،البن أيب العز ( صـ  ) 143طـ ( املكتب االإسليم ) بريوت.
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(( نبذة ُمتصرة عن بعض توجيهات أهل العلم وأتويالهتم للحديث ))
(( التوجيه األول )):
أن آدم

حج موسى

؛ ألنه أبوه ،فح َّجه كما حيج الرجل ابنه؛

ألنه ليس لالبن أن يلوم أابه ).(1
وهذا توجيه ضعيف؛ ألن احلجة جيب املصري إليها ،سواء كانت مع األب
أو االبن أو السيد أو العبد ).(2
(( التوجيه الثاين )):
وقيل :إن آدم

حج موسى

 ،ألن الذنب كان يف شريعة واللوم

يف شريعة أخرى ،فلما كان الذنب واللوم يف شريعتني ُمتلفتني حج آدم

( )1ــ املفهم ملا أشلك من تلخيص كتاب مسمل (  ) 543 / 6رمق (  ) 2579طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة،
مجموع الفتاوى (  ) 304 / 8طـ ( مكتبة ابن تميية ) ،شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة،
وفتح الباري (  ) 601 / 11طـ ( دار احلديث ) القاهرة ،معدة القاري رشح حصيح البخاري ( ) 246 / 23
طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )2ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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موسى

).(1

وهذا توجيه ضعيف من وجهني:
(( األول )):
ألن هذه األمة تلوم من قبلها من األمم املخالفة لرسلها ،وهي أمم متقدمة
عليها ،وإن كانت مل جتمعهم شريعة واحدة ،وهللا

يقبل شهادتم عليهم

وإن كانوا من غري أهل شريعتهم ).(2
(( الثاين )):
وألن اختلف الشريعتني ال أتثري له يف احلجة بوجه من الوجوه إال إن ثبت
جوازه يف شريعة آدم

) ،(3وهذا ظاهر البطلن؛ إذ لو كان جيوز يف شريعة

آدم لذكره يف حجته على موسى

 ،فضل عن إثبات برهان هذه الدعوى.

( )1ــ مجموع الفتاوى (  ) 304 / 8طـ ( مكتبة ابن تميية ) ،شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية )
القاهرة ،البداية والهناية (  ) 198 / 1طـ ( دار جهر ) ،وفتح الباري (  ) 601 / 11طـ ( دار احلديث ).
( )2ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
( )3ــ فتح الباري (  ) 601 / 11طـ ( دار احلديث ) القاهرة
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(( التوجيه الثالث )):
قيل :إن آدم

حج موسى

؛ ألنه المه يف غري دار التكليف ،ولو

المه يف دار التكليف لكانت احلجة ملوسى

على آدم

).(1

وهذا توجيه ضعيف من وجهني:
(( األول )):
ألن آدم مل ي ُقل له :ملتين يف غري دار التكليف ،ولو كانت احلجة يف ذلك
ُ
 ،ولكنه قال :أتلومين على أمر قُدر علي قبل أن أُخلق ،فلم
لذكره آدم
يتعرض لذكر الدار ،وإمنا احتج ابلقدر السابق ).(2
(( الثاين )):
َّ
أن هللا سبحانه يلوم امللومني من عباده يف غري دار التكليف ،فيلومهم بعد

( )1ــ حصيح مسمل برشح النووي ( )453/8طـ ( دار أيب حيان ) ،مجموع الفتاوى ( ) 304 / 8
طـ ( مكتبة ابن تميية ) ،شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة ،القاهرة ،البداية والهناية
(  ) 198 / 1طـ ( دار جهر ) فتح الباري (  ) 601 / 11طـ ( دار احلديث ) القاهرة ،معدة القاري رشح
حصيح البخاري (  ) 246 / 23طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان
( )2ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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املوت ،ويلومهم يوم القيامة ).(1
(( التوجيه الرابع )):
أن آدم

حج موسى

؛ ألنه _آدم _ اتب من الذنب ،والتائب

من الذنب كمن ال ذنب له ،فال يصح أن يتوجه إليه اللوم )،(2
وهذا توجيه ضعيف من وجوه:
(( األول )):
أن آدم

مل يذكر ذلك يف جوابه ،وال جعله حجة على موسى

،

وال قال له :أتلومين على ذنب قد تُبت منه ) (3؟!

( )1ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
( )2ــ املفهم ملا أشلك من تلخيص كتاب مسمل (  ) 543 / 6رمق (  ) 2579طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة،
حصيح مسمل برشح النووي ( ) 453 / 8طـ ( دار أيب حيان ) ،القاهرة ،مجموع الفتاوى ( ) 304 / 8
طـ ( مكتبة ابن تميية ) ،ىشفاء العليل (صـ  ) 37طـ (املكتبة التوفيقية) القاهرة ،البداية والهناية
(  ) 199 ، 198 / 1طـ ( دار جهر ) ،وفتح الباري (  ) 601 / 11طـ ( دار احلديث ) القاهرة،
معدة القاري رشح حصيح البخاري (  ) 246 / 23طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )3ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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(( الثاين )):

أن موسى

 ،أعرف ابهلل وأبمره ودينه من أن يلوم آدم على ذنب قد

اتب منه واجتباه ربنا بعده ).(1
(( الثالث )):
أن هذا التوجيه يستلزم إلغاء ما علَّق به النيب
ألغاه النيب

وجه احلجة ،واعتبار ما

ال يُلتفت إليه ).(2

(( التوجيه اخلامس )):
َّ
أن هذه احلجة خاصة آبدم
وهذا القول رجحه اإلمام ابن عبد الب

حيث قال:

ِِ
ِ
وص بِِه آد ُم؛
ص ٌ
وم ِين على أمر قد قُدر عل َّي :ف هذا عندي خم ُ
(( وأ َّما ق ولُهُ :أف ت لُ ُ
السل ُم ب عد أن تِيب على آدم،
ِأل َّن ذلِك إَِّمنا كان ِمنهُ وِمن ُموسى علي ِهما َّ

( )1ــ شفاء العليل ( صـ  ( ،) 37صـ  ) 43طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
( )2ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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وب عد أن ت ل َّقى ِمن ربِِه كلِمات اتب ِهبا علي ِه ،فح ُسن ِمنهُ أن ي ُقول ذلِك
ِ
الذن ِ
لِ ُموسى؛ ِألنَّهُ قد كان تِيب علي ِه ِمن ذلِك َّ
ب ،وهذا غريُ جائز أن ي ُقولهُ
وم ِين على أن
اَّللُ عنهُ ،ويت ُّج ِبِِث ِل هذا ،ف ي ُق ُ
الي وم أح ٌد إِذا أتى ما هناهُ َّ
ول :أت لُ ُ
ق ت لت أو زن يت أو سرقت وذلِك قد سبق ِيف ِعل ِم َِّ
اَّلل وقدَّرهُ عل َّي ق بل أن
ُ
ُ
ُ
أُخلق ؟ هذا ما ال ي ُسوغُ ِألحد أن ي ُقولهُ .(1) )) ....
قلت :وهذا التوجيه فيه نظر:
أل َّن األصل عدم اخلصوصية _ إال بدليل معتب _.
(( التوجه السادس )):
أن آدم

حج موسى

؛ ألن اللوم وقع على املصيبة اليت وقعت

بعد الذنب ال على الذنب ،املصيبة اليت أخرجت أوالده من اجلنة ،فاحتج
آدم

ابلقدر على املصيبة ال على اخلطيئة ،فإن القدر حيتج به عند

( )1ــ المتهيد ملا يف املوطأ من املعاين والسانيد ،ابن عبد الرب ( ) 347 : 373 / 14
طـ ( دار الفاروق احلديثة ) القاهرة.
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املصائب ال عند املعائب ).(1
وهذا من التوجيهات القوية؛ ولذلك رجحه مجاعة من أهل العلم ،منهم:
ابن تيمية ) (2وابن القيم ) (3وابن كثري ) (4وابن أيب العز ) (5وابن رجب

)(6

وغريهم.
(( التوجيه السابع )):
أن آدم

حج موسى

؛ ألن االحتجاج ابلقدر على الذنب ينفع

يف موضع ،ويضر يف موضع ،فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه
وترك معاودته :كما فعل آدم

 ،فيكون يف ذكر القدر إذ ذاك من

التوحيد ،ومعرفة أمساء الرب وصفاته ).(7

( )1ــ شفاء العليل ( صـ  ) 43طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة
( )2ــ مجموع الفتاوى (  )319 / 8طـ ( مكتبة ابن تميية ).
( )3ــ شفاء العليل ( صـ  ) 43طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
( )4ــ البداية والهناية (  ) 199 ،198 / 1طـ ( دار جهر ).
( )5ــ رشح الطحاوية ،البن أيب العز ( صـ  ) 147طـ ( املكتب االإسليم ) بريوت.
( )6ــ لطائف املعارف ( صـ  ) 68طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
( )7ــ شفاء العليل ( صـ  ) 37طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة
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قلت :وهذا توجيه قوي متجه
-كجواب آخر عن هذا

وقد ذكر هذا اإلمام القول ابن القيم
احلديث -حيث قال:

(( وقد يتوجه جواب آخر  .....وذكره )) ).(1
(( الرتجيح )):
الراجح يف نظري _ وهللا أعلم ،إن كان صوااب فمن هللا ،وإن كان خطأ فمين
ومن الشيطان ،وهللا ورسوله بريئان _
املسألة هلا شقان:
(( األول )) :علم وقعت امللمة.
(( الثاين )) :علم احتج آدم

ابلقدر.

(( أما األول )) عالم وقعت املالمة:
فامللمة كانت على املصيبة _ اليت وقعت بعد الذنب _.

( )1ــ شفاء العليل ( صـ  ) 43طـ ( املكتبة التوفيقية ) القاهرة.
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(( برهان ذلك )):
ما سبق ِذكره من بيان ضعف امللمة على الذنب بعد التوبة ) ،(1ويؤيده:
رواايت احلديث الدالة على ذلك ،ومنها:
أ ـ فقال له موسى:
(( أنت الَّذي أشقيت النَّاس ،وأخرجتهم من اجلن َِّة .(2) )) .....
فذكر هنا مصيبة اخلروج من اجلنة.
ب ـ فقال موسى:
اَّلل ب ِ
يده ،ونفخ فيك من ِ
روحه ،وأسجد لك ملئِكته،
(( أنت الَّذي خلقك َُّ
وأسكنك يف جنَّتِه ،مثَّ أهبطت النَّاس ِبطيئتِك األرض.(3) )) ......
ج قال له ُموسى:
(( أنت آد ُم الذي أغويت النَّاس ،وأخرجت ُهم ِمن اجلنَّ ِة .(4) )) .....
( )1ــ انظر ( :صـ ) 176
( )2ــ رواه البخاري (  ،) 4736ومسمل ( .) 2652
( )3ــ رواه البخاري (  ،) 6614ومسمل ( .) 2652
( )4ــ رواه البخاري (  ،) 6614ومسمل ( .) 2652
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د قال له ُموسى:
(( اي آد ُم ،أنت أبُوان ،خيَّب تنا ،وأخرجتنا ِمن اجلن َِّة .(1) )) .....
الم آدم

فهذه الرواايت تدل على أن موسى

على املصيبة اليت

وقعت بعد الذنب.
فإن قيل :لكن ورد يف هذه الرواايت وغريها ِذكر الذنب:
((  ...مثَّ أهبطت النَّاس ِبطيئتِك األرض .)) ...
اجلواب :إمنا ورد ِذكر املعصية على لسان موسى

يف بعض الرواايت؛

للتنبيه على سبب املصيبة.
(( أما الثاين )) عالم احتج آدم
فقد احتج آدم

ابلقدر:

ابلقدر على املصيبة ،ألن امللمة كانت على املصيبة.

ولكن هناك مصيبتان:
األوىل :مصيبة الذنب _ فإنه بعد التوبة منه يكون من جنس املصائب _.

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 6614ومسمل ( .) 2652
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الثانية :اخلروج من اجلنة.
(( والسؤال )):
أى املصيبتني احتج عليها آدم

ابلقدر ؟

(( اجلواب )):
على املصيبتني ،كما دلت على ذلك جمموع الرواايت.
أما االحتجاج على مصيبة اخلروج من اجلنة :فبهاهنا:
وموسى ،فقال له ُموسى :اي آد ُم ،أنت أبُوان ،خيَّب تنا وأخرجتنا
(( احت َّج آد ُم ُ
اَّلل بك ِ
ِ
ِ
لم ِه ،وخ َّ
ط لك بي ِد ِه،
من اجلنَّة ،قال له آد ُم :اي ُموسى ،اصطفاك َُّ
اَّللُ عل َّي ق بل أن خيلُق ِين أبربعِني سنة ؟ فح َّج آد ُم
وم ِين على أمر قدَّرهُ َّ
أت لُ ُ
ُموسى ،فح َّج آد ُم ُموسى -ثلاث.(1) )) -
وجه االستدالل:
أن امللمة كانت على املصيبة ،ولذلك كان اجلواب على تقديرها _املصيبة_

( )1ــ رواه البخاري (  ،) 6614ومسمل ( .) 2652
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عليه قبل خلقه
أما االحتجاج على مصيبة الذنب :فبهاهنا:
:

رواية مسلم ،وفيها :قال رسول هللا

السل ُم ِعند رهبِِما ،فح َّج آد ُم ُموسى ،قال
(( احت َّج آد ُم وُموسى عليهما َّ
اَّلل بِي ِد ِه ،ون فخ فِيك ِمن ر ِ
وح ِه ،وأسجد
ُموسى :أنت آد ُم الذي خلقك َُّ
ُ
لك ملئِكتهُ ،وأسكنك يف جنَّتِ ِهُ ،مثَّ أهبطت النَّاس ِِب ِطيئتِك إىل األر ِ
ض،
اَّللُ بِ ِرسالتِ ِه وبِكل ِم ِه ،وأعطاك
فقال آد ُم :أنت ُموسى الذي اصطفاك َّ
اَّلل كتب التَّوراة
األلواح فِيها تِب يا ُن ُك ِل شيء ،وق َّربك ِجنيا ،فبِكم وجدت َّ
ق بل أن أُخلق ؟ قال ُموسىِ :أبربعِني عاما ،قال آد ُم :فهل وجدت فِيها
وعصى آد ُم ربَّهُ ف غوى ،قال :ن عم،
ِ
اَّللُ عل َّي أن أعملهُ ق بل
ت عمل كت بهُ َّ
وم ِين على أن عمل ُ
قال :أف ت لُ ُ
ول ِ
هللا
أن خيلُق ِين ِأبربعِني سنة ؟ قال ر ُس ُ

( )1ــ رواه مسمل ( .) 2653
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 :فح َّج آد ُم ُموسى )) ).(1

وجه االستدالل:
ِ
ت عمل ))
وم ِين على أن عمل ُ
قوله (( :أف ت لُ ُ
فلو كان املقصود هنا اخلروج من اجلنة ملا قال ... (( :أن عملت عمل ))
واالحتجاج ابلقدر على الذنب بعد التوبة منه يكون من ابب املصايب ال
املعايب ،واالحتجاج ابلقدر يف املصايب ال املعايب جيوز.
قلت :وقد يتوجه محل الرواية على أن آدم
عليها موسى

 ،وهللا أعلم.

وابهلل التوفيق ...
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ذكر سبب املصيبة اليت المه

اجلزء الثاين من السؤال:
(( إذا كان هللا عز وجل أراد ،وق َّـدر ،وكتب املقادير وأعمال الناس ،ففيما
يعذهبم وقد ق َّـدر عليهم أعماهلم اليت يُعذبون عليها )).
وهذا السؤال من أخطر األسئلة الشيطانية اليت تطرأ على البال ،ويكفينا فيه
قوله تعاىل ال يُسأ ُل ع َّما ي فع ُل وُهم يُسألُون فاخللق خلقه ،وامللك ملكه،
يفعل ربنا

ما يشاء .

واجلواب عن هذا السؤال من وجوه:
(( الوجه األول )):
َّ
أن هذا القول فيه لوازم ابطلة ،ومنها:
الالزم األول:
يلزم من هذا القول تصحيح مذهب الكفار ،فمن احتج ابلقدر على الذنوب
واملعاصى والكفر يلزمه تصحيح مذهب الكفار؛ َّ
ألن الكفار احتجوا ابلقدر
كما قال هللا

:

اَّللُ ما أشركنا وال آاب ُؤان
سي ُق ُ
ول الَّ ِذين أشرُكوا لو شاء َّ
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وال حَّرمنا ِمن شيء كذلِك ك َّذب الَّ ِذين ِمن ق بلِ ِهم ح َّىت ذاقُوا أبسنا قُل هل
ِ ِ
ِ
صون
عند ُكم من علم ف تُخ ِر ُجوهُ لنا إِن ت تَّبِعُون إَِّال الظَّ َّن وإِن أن تُم إَِّال خت ُر ُ
{األنعام}148:

فمن احتج ابلقدر يلزمه ذلك _ تصحيح مذهب الكفار _ ومن لزمه ذلك
يلزمه أيضا :أن ينسب إىل هللا

الظلم؛ َّ
ألن هللا

مل يصحح مذهب

الكفار ،ومل يقبل منهم هذه احلجة عندما قالوها ،فمن احتج هبذه احلجة لزمه
هذا اللزم ،وإذا بطل اللزم بطل امللزوم.
الالزم الثاين:
التناقض:
هذا االحتجاج فيه تناقض ،وهذا التناقض يدل على فساد القول ،وبيان ذلك:
َّ
أن الذى يتج ابلقدر لو اعتدى عليه واحد من الناس ( سارق ،قاتل ،قاطع
طريق ....إخل ) وأخذ ماله ،وأصابه ِبراحات ،واحتج عليه ابلقدر ،فإنه مل
يقبل منه ذلك ،بل سيناقض مذهبه ومسلكه ،وهذا التناقض يدل على فساد
هذا القول وعلى فساد االحتجاج ابلقدر يف املعايب ،وتناقض هذه احلجة
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واضح جلي؛ ألنه ما من عقل وال فطرة سوية سليمة تقبل ِبال أن يعتدي
عليها ظامل ( يسرق ماله ،يرق بيته ،يقتل ولده ) مث يتج ابلقدر ،ويُقبل
منه ،فهل من املمكن أن يُعقل أن يعتدي إنسا ٌن على إنسان هبذه الصورة
الفجة املنكرة ،مث يتج عليه ابلقدر؛ فيقبل ِبجته هذه ؟!
َّ
فمن يتج ابلقدر على الذنوب واملعاصي والكفر....إخل ،إذا فُعل معه ذلك
سيحاول أن يدفع عن نفسه بشىت الطرق والوسائل ،ويناقض حجته ،وهذا
التناقض يدل على فساد هذا القول ،وأنه خيالف العقل والفطرة السليمتني.
الالزم الثالث:
أنه لو كان االحتجاج ابلقدر حجة مقبولة للزم من ذلك عدم انقطاع احلجة
إبرسال الرسل قال هللا

ُّ :رسل ُّمب ِش ِرين وم ِ
نذ ِرين لِئ َّل ي ُكون لِلن ِ
َّاس على
ُ
ُ

َِّ
اَّللُ ع ِزيزا ح ِكيما
الر ُس ِل ۚ وكان َّ
اَّلل ُح َّجةٌ ب عد ُّ

{النساء}165 :

بل لو كان هذا االستشكال وهذا االحتجاج حجة فلن يكون هناك فائدة
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ألن وجود الرسل ما انقطعت به احلجة؛ َّ
أصل من إرسال الرسل؛ َّ
ألن اإلنسان
سيفعل ما أراده وكتبه هللا
ربنا

طعن ىف حكمة هللا
 ،ويف هذا ٌ

فهل يرسل

الرسل بغري حكمة وال فائدة ؟! _نعوذ ابهلل من ذلك _ فربنا هو

احلكيم العليم ،فالذي يقول هذه املقالة هذا جاهل بربه تبارك وتعاىل.
الالزم الرابع:
من اللوازم الباطلة التسوية بني املختلفني :فيتساوى املخطئ أو الناسي مع
العامد ،وهذا ابطل ابلشرع والفطرة وابلعقل.
فمثال :سيس ِوى بني من نسى الصلة ومن تعمد ترك الصلة ،ومن قال كلمة
ً
الكفر خمتارا ومن قاهلا مكرها  .......إخل.
فهناك فرق بني املخطئ والناسي وال ُمك ره ،وبني ال ُمت ع ِم د ،وهذا أمر معلوم
معروف ،والقول ابالحتجاج ابلقدر يتضمن التسوية يبنهم ،وهذا قول ابطل،
ينكره كل عاقل كما هو معلوم.
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الالزم اخلامس:
التسوية بني الب والفاجر
وهذا معلوم بطلنه ابلشرع والفطرة والعقل ،فاالحتجاج ابلقدر سيُس ِوى بني
اجلميع :بني فرعون الذى قال :أان ربكم األعلى ،ونبينا حممد
الناس إىل توحيد هللا

الذى دعا

وإىل الصلة وإىل السجود وقول " سبحان رىب

وجتب ومن أرسله ربه
األعلى " ،يس ِوى بني من قتل وكفر َّ

رمحة للعاملني،

وهذا أمر معلوم ابلفطرة ال حنتاج إىل بيانه.
مثال :رجل" :قاتل ،متكب  ،غليظ ،ظامل ،سارق ،جبار عنيد ،كافر ....إخل"
ً
ورجل آخر عنده " رمحة ،دين ،مروءة ،عدل وإنصافُ ،حسن خلق ....إخل"
فهل يستوي هذا مع ذاك ؟!
فمن اللوازم الباطلة _ هلذه احلجة الواهية _ التسوية بني املختلفني.
وكيف يستوي عدو هللا وويل هللا ؟!
قال هللا

:
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أف نجع ُل ال ُمسلِ ِمني كال ُمج ِرِمني ما ل ُكم كيف حت ُك ُمون

{القلم}35،36 :

واالحتجاج ابلقدر يس ِوى بينهما _ بني عدو هللا وويل هللا _ ألن فرعون
فعلت بقدر هللا ،وريب هو الذي كتب عل َّي ذلك ،وأراد
فعلت ما ُ
سيقول :أان ُ
) (1ذلك
فعلت بقدر هللا ،وريب هو الذي كتب عل َّي ذلك،
فعلت ما ُ
والطائع يقول :أان ُ
وأراد ذلك

)(2

فيؤدى ذلك إىل التسوية بني خمتلفني ،بني عدو هللا احملارب لدين هللا ،وويل
هللا الذي عاش عمره دفاعا عن دين هللا وشريعته.
الالزم السادس:
التفريق بني األمر األخروى واألمر الدنيوى
ألن الذين يتجون ابلقدر إمنا يتجون ابلقدر على األمور األخروية الىت فيها

( )1ــ املقصود اب إالرادة هنا :ا إالرادة الكونية ال الرشعية.
( )2ــ واملقصود هنا :ا إالرادة الكونية والرشعية ( يف امجلةل ).
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الطاعة والتكاليف الشرعية اليت شرعها هللا

 ،أما ىف أمور الدنيا :فإهنم ال

يتجون ابلقدر ،إذن فهو جبي ىف أمر املعصية.
الالزم السابع:
من يتفوه هبذه احلجة الساقطة فقد شبَّه نفسه ابجملانني والصبيان
ت ما قدره هللا
الذى يقول :أان إن فعل ُ

فلِم يعذبين ؟ ....إخل.

فهذا القول كأنه فيه رفع للتكليف عن قائله؛ ألنه غري ُمؤاخذ على فِعله؛ ألن
هللا

هو الذي َّ
قدره عليه _ على وفق منهجهم السقيم _ فقد شبه

نفسه بغري املكلفني :كاجملانني والصبيان ،لكن هذا الذى قال ذلك لو عُوِمل
ىف أمور دنياه معاملة الصبيان واجملانني مل يرض هبذه املعاملة ،ختيل لو قلنا له:
ما دمت تقول هذه املقولة فسنأخذ أموالك ،وجنعل هناك وليا عليك ،فل
تنفق شيئا من مالك دون هذا الويل ،فهل يقبل هذا ؟
ال ،لكنه ىف أمور الطاعة جعل نفسه غري مكلف كاجملنون والصىب.
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الالزم الثامن:
لو قبلنا هذا االحتجاج ملا كانت هناك حاجة للستغفار وال التوبة وال الدعاء
وال اجلهاد وال األمر ابملعروف والنهى عن املنكر ،وهذا الزم ابطل ،وإذا بطل
اللزم بطل امللزوم.
الالزم التاسع:
تعطيل املصاحل وعموم الفوضى
لعمت
لو كان القدر حجة ىف املعائب والذنوب لتعطلت مصاحل الناس ،و َّ
الفوضى ،وما كان هناك داع للحدود وال اجلزاءات وال التعذيرات وال العقوبة
للمسيء؛ َّ
سيحتج ابلقدر ،وملا احتجنا وضع احملاكم وال العقوابت
ألن الكل
ُّ
للظلمة وقطاع الطريق ،وال احتجنا ملناصب القضاء؛ َّ
ألن كل ما وقع إمنا وقع
بقدر هللا

 ،وهذا ال يقبله شرع وال عقل وال فطرة.
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الوجه الثالث:
ضا تضعي ًفا هلذا االستدالل من
مناقشة هذا االستدالل ،وسيتضمن أي ً
وجوه نظرية.
الوجه األول:
سؤال :من الذي يسأل هذا السؤال ؟
اجلواب :هذا السؤال هو للبطالني والكساىل واملتجرئني على املعاصى أو
اجلهلة؛ بدليل أهنم يذكرون هذا الدليل ىف املعاصي فقط ،وال يذكرونه ىف
الطاعة ،مع أن هللا

َّ
قدر عليهم الطاعة واملعصية ،ويثيبهم ربنا تبارك وتعاىل

عليها ،فمقتضى اإلنصاف أن يذكر تقدير املعصية والعذاب ،والطاعة واألجر
والثواب.
ولكنهم يذكرونه يف املعصية لتبير التقصري
الوجه الثاين:
هم ال يتجون ابلقدر ىف دنياهم ،وال يستشكلون ذلك عند شهواتم :كاألكل
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والشرب ومتاع الدنيا ،لكن يقولون ذلك عند الطاعة فقط ،وال يقولونه عند
اإلساءة إليهم !!
فمثالً :لو وجد واح ٌد من هؤالء الذين يتجون ابلقدر رجل يسرق بيته ىف
الليل ،ويهتك عرضه ،فهل يرتكه وال يعاقبه ِبجة أنه فعل ما فعل بقدر هللا،
فعلم نعاقبه ؟!
فتأمل :يريدون احلجة على هللا

وهم ال يقبلوهنا !!

فل يقبلوهنا ىف اإلساءة إليهم واحملافظة على أرزاقهم ،وهذا يدل على جهلهم
وجهالتهم ،وأهنم يبحثون عن ُمس ِوغ ملعاصيهم إال من رحم ربنا

.

الوجه الثالث:
سؤال :هل ربنا

سيحاسبك على اختيارك وأفعالك ،أو ياسبك على ما

كتبه عليك ،و َّ
قدره لك ،وأراده لك ؟
اجلواب :ياسبك ربنا

على اختيارك وأفعالك؛ إذ املقدور أنواع:
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فهناك مقدور فيه تكليف واختيار ،وهناك مقدور ليس فيه تكليف وال اختيار
وهذا ال ُحتاسب عليه ،فل ياسبك هللا

على أبيك أو أمك أو أخيك أو

أختك ) (1ألنك ما اخرتت ذلك؛ فاإلنسان مثل ُولد ىف عائلة كافرة ،فل
ياسبه ربنا

على ذلك ،وال ياسبك هللا

على شكلك وال لونك وال

طولك؛ َّ
ألن هذه أشياء ال اختيار لك فيها.
إمنا ياسبك هللا

على حمل االختيار وحمل التكليف ،ولذلك الصىب واجملنون

غري مكلفني؛ لعدم أهلية االختيار ،فالذي يتج هبذه احلجة نقول له :إمنا
حاسبك هللا

على اختيارك وفِعلك الذى كتبه وأراده لك ).(2

وهذا أمر يعلمه اجلميع ،فالذي يفعل الطاعة يعلم أنه فعلها ابختياره وإرادته،
واإلنسان ينظر ويفكر ويعرف ذلك من نفسه جيدا.

( )1ــ واملقصود هنا :أن االإنسان ال يُسأل عن أبيه وأمه _ ً
مثل _ لنه ال اختيار هل يف ذكل ،وليس
املقصود أنه ال يُسأل عن أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر اإذا رأى ذكل _ بضوابطه _ ورضاه ابلسوء
ومشاركته فيه معهم  ........اإخل.
( )2ــ وس يأيت اجلواب عن جزئية ( :اإذا اكن هللا أراد للعباد أفعاهلم فعل َم يعذهبم ؟ ) يف الوجه الرابع.
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الوجه الرابع:
أن هذا االعتقاد _ أن هللا علِم وأراد وكتب وخلق أفعال العباد وأعماهلم –
من لوازم ربوبية هللا

َّ ،أال يكون ىف ملكه إال ما أراده هللا

.

وإال فلنسأل صاحب هذه احلجة _ إذا كان هللا أراد للعباد أفعاهلم اليت فعلوها
فعلم يعذهبم _ نسأله:
ما اعتقادك البديل اي من تستشكل هذا االستشكال ؟
اي من يقول :لو َّ
قدر هللا

عل َّي كذا من الذنوب ،وأراد أن يكون هذا األمر

موجودا ،فعلم يعذبين ،نسأله :وما القول البديل واملعتقد البديل عندك ؟
(( اجلواب )):
االعتقاد البديل أن تقول بقول القدرية :أن هللا
يشأ ربنا

ما يفعله العباد.

وهذا من أقبح وأفحش ما يكون !
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مل خيلق أفعال العباد ،ومل

(( برهان ذلك )):
أ أن قائلة سيعتقد َّ
أن هناك أشياء يف ملك هللا
يريدها ) ،(1وهذا طعن يف ربوبية هللا
ال يريده هللا

قد حدثت وهللا ما كان

 ،إذ كيف يكون يف ُملك هللا

ما

!!

الرب
ب وأن قائل هذا القول سيجعل مشيئة العبد فوق مشيئة َّ

فيجعل

مشيئة العبد الفقري املخلوق انفذة على مشيئة اخلالق _تعاىل هللا عن ذلك_
وهذا تكذيب للقرآن حيث قال هللا

:

ب العال ِمني
وما تشاءُون َّإال أن يشاء َّ
اَّللُ ر ُّ

{التكوير}29:

ج َّ
أن قائل هذا القول سيجعل للكون خالقا ،وهو هللا

 ،وسيجعل أعدادا

من الناس _ ال يعلمهم إال هللا _ خيلقون أفعاهلم ،وسيجعل للكون الكثري
والكثري من اخلالقني _ ألعماهلم وأفعاهلم _ غري هللا ،وهو القائل:
قال هللا

:

اَّللُ خلق ُكم وما ت عملُون
و َّ

( )1ــ املقصود هنا :ما اكن يريدها (( كوانً )).
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{الصافات}96:

فانظر لفحش هذا القول الباطل املنكر الذي ال يقول به عاقل ذو فطرة
سليمة ،فأيهما ِ
يقدم املسلم ؟
االستسلم هلل الذى دل عليه الدليل ،أو الدخول ىف خضم الشرك ،وأنَّ يثبت
هلذا الكون خالقني غري هللا تبارك وتعاىل ؟
تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.
الوجه اخلامس:
من يقول:
( إذا كان هللا َّ
قدر األشياء وأرادها ،فعالم يعذبين وقد فعلتها بقدره )
نقول لقائل هذا القول:
(( واعلم كما أنك فعلت الفجور ،وتركت الفرائض ،وارتكبت املنكرات...إخل،
بقدر هللا ،فكذلك سيعذبك هللا يف النار بقدره )).
الوجه السادس:
َّ
أن هذا اإلشكال هو ابتلء من هللا

 ،وفيه اختبار من هللا
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للعبد حىت

يرى هللا

من املسلم الذى يستسلم هلل

ويؤمن بربه

 ،وأنه ال يُسأل

عما يفعل وهم يُسألون ،وأن هللا ليس بظلم للعبيد ،ومن اجلاهل املتجرئ
على ربه

الذي خيوض فيما ال ِعلم له به ،وال يسري خلف الدليل وخلف

جانب العبودية هلل

.

وقد يكون هذا السر جمهوال ال تدركه العقول غاية اإلدراك ىف هذا الوقت؛ من
ابب البلء واالختبار من هللا

 ،لكن سيُكشف ويُظهر يوم القيامة،

ويستوعب اإلنسان هذه املسألة ،وحينها يفرح من استسلم لربه
ويزن املتجرئ على ربه
أسرار هللا

ىف الدنيا،

َّ ،
ألن هذه العقول عقول قاصرة ،والقدر سر من

 ،واملسلم يكفيه االستسلم هلل

على وفق عقيدة أهل السنه

واجلماعة.
أما خلف ذلك :فظلمات بعضها فوق بعض:
_ إما اعتقاد القدرية الذين يثبتون خالِِقني غري هللا

ىف هذا الكون ،وأن

مشيئة العبد فوق مشيئة الرب ،وأنه يكون يف ملك هللا ما مل يُِرده _ كوان _
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أو اعتقاد اجلبية الذين يقولون أن هللا جب الناس على ما يفعلونه ،وهذا فيه
نسبة الظلم هلل

 ،وهللا سبحانه وتعاىل ُم َّنزه عن ذلك.

الوجه السابع:
نقول :هذا االعتقاد هو االعتقاد السليم :أن نؤمن أن هللا َّ
قدر أشياء ،وأراد
أشياء ،وما َّ
قدره وأراده ) (1سيكون ،لكنه

خلق لك السمع واألبصار

واألفئدة ،وخلق لك فعل واختيارا ،وسيحاسبك على هذا الفعل وهذا
االختيار
هذا هو االعتقاد السليم الذى تدل عليه األدلة ،وسار عليه الصحابة
وعلماء أهل السنة رمحهم هللا.
وهللا أعلم ...
وابهلل التوفيق ...

( )1ــ واملقصود ما أراده كوانً ؛ لن هناك َمن خيالف ا إالرادة الرشعية.
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خطأ فادح يف اجلواب عن هذا اإلشكال !
وهنا نن ِوه على خطأ كبري يقع فيه الكثري من الطلبة واملشايخ ،ورِبا وقع فيه
بعض أهل السنة واجلماعة _ بغري قصد _ عند إجابتهم على هذا االستشكال
ىف ابب القدر ،فرِبا أت وا إبجابة ظاهرها اإلقناع ،ولكن ابطنها االعتزال دون
قصد ،ومضمون هذا اجلواب:
كون هللا َّ
قدر املقادير على العباد  -ومنها الذنوب واملعاصي والكفر  -فكيف
يعذهبم على ما َّ
قدره عليهم ؟
قالوا:
اإلجابة عن هذا السؤال :أشبه ِبدرس عنده تلميذ ،وهو يعلم مستوايتم،
فيقيِمهم على ما يلي ( :منصور ) تلميذ بليد ،ال يتعب وال يكد ،وال يذاكر،
ولن ينجح ىف هذا العام ،وستكون درجته واحدا من عشرة مثل ،وأما هذا
وم ِج د ،وسينجح ،وستكون درجته هذا العام
التلميذ ( حممد ) :فمجتهد ُ
عشرة من عشرة ،امتياز.
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وُوضعت االختبارات ،وابلفعل ُوضعت االمتحاانت ،فإذا ابلطالب البليد َيِت
بدرجة واحد من عشرة ،أما الطالب اجملتهد :فيأِت بدرجة عشرة من عشرة،
كما علِم املدرس.
مث قالوا :هل هذا املدرس أجب التلميذ البليد أن َيِت هبذه الدرجة السيئة ؟
وهل للتلميذ أن يقول أن املدرس َّ
قدر يل ذلك وكتبه قبل االختبار ،وهو
السبب فيما أان فيه ؟
اجلواب :ال ،بل شك.
وكذلك ربنا

وله املثل األعلى :كونه كتب املقادير ،وعلِمها ،وكتب ما

يفعله العباد ،فهذا ال جب فيه.
ومن األمثلة الشائعة يف اجلواب عن هذا السؤال:
أمٌّ عندها طفلن " أمحد وحممد " ،وقد أعدت هلما الطعام ،وكلمها _ أي:
الطفلني _ كاان انئمني ،وتركت األم هلما طعاما عبارة عن " أ ُرز ومعكرونة "
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وخرجت األم من البيت ،وقالت :حممد عندما يقوم سيأكل املعكرونة ويرتك
األ ُرز ،وأمحد سيأكل األ ُرز وسيرتك املعكرونة.
وابلفعل قام الطفلن ،وفعل ما قالته األم.
هذه من أشهر األمثلة يف اجلواب على إشكالية االحتجاج ابلقدر.
وهذه األمثلة :وإن كان ظاهرها اإلقناع ،لكن ابطنها قول القدرية واالعتزال؛
أل َّن هذه األمثلة أغفلت إرادة هللا

ِلفعل العبد ،وإمنا ذكرت األمثلةُ العلم

فقط ،والكلم على العلم قال به متأخرو القدرية _ ِبلف القدرية األوائل
الذين كانوا ينفون اخللق والعلم ،أما متأخرو القدرية :فأثبتوا هلل العلم ،ونفوا
اخللق ،وقالوا أن العباد هم الذين خيلقون أفعاهلم ) _ (1فهذا املثال مثال ابطل
انقص ،والنقص فيه ىف مسألة اإلرادة ،ولذلك نقول:
ربنا

ما كتب فقط ،وما علِم فقط ،وإمنا مع ذلك خلق وأراد ،فالذي كفر

وأشرك أراد هللا

له ذلك كوان؛ حلكمة ابلغة عظيمة عند هللا

( )1ــ وقد س بق ذكر أقساهمم الثلثة من قب ُل ابختصار ،انظر ( :صــ ) 26
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ولعدله

؛ ألن هذا العبد يستحق ذلك.
فهذه األمثلة ينبغي أن تُع َّدل وتُضبط بضوابط أهل السنة واجلماعة ،وال يغرنك
كثرة املتفوهني هبا وشهرتم !
وابهلل التوفيق ...
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(( بعض آاثر السلف _ رمحهم هللا _ يف الرد على هذا اإلشكال ))
جواب سامل بن عبد هللا بن عمر

:

أ عن عمر ب ِن ُحم َّمد ،قالِ :مسعت س ِامل بن عب ِد َِّ
اَّلل ب ِن عُمر وسألهُ ر ُج ٌل،
ُ
ُ
الر ُج ُل بِقدر ؟ ف قال :ن عم،
ف قال :أي زِين َّ
اَّللُ علي ِه ؟ قال :ن عم،
قال :أشيءٌ كت بهُ َّ
قال :ف يُع ِذبُهُ علي ِه وقد كت بهُ علي ِه ؟ قال :فحصبهُ ).(1
جواب إايس بن ُمعاوية

:

ب عن حبيب بن َّ ِ
ِ
ول:
ت إِايس بن ُمعا ِوية ي ُق ُ
الش ِهيد ،قال :مسع ُ
ِ ِ ِِ
ِ
ت هلُم:
ت أحدا من أه ِل األهواء بِعقلي ُكله إَِّال القد ِريَّة ،فِإِين قُل ُ
ما كلَّم ُ
ما الظُّل ُم فِي ُكم ؟
ف قالُوا :أن َي ُخذ ِ
اإلنسا ُن ما ليس لهُ،
ف ُقلت هلم :فِإ َّن َِِّ
َّلل ُك َّل شيء ).(2
ُ ُ
( )1ــ رشح أصول الاعتقاد ( .) 1270
( )2ــ رشح أصول الاعتقاد (  ،) 1280الرشيعة ( .) 478
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جواب أيب إسحاق اإلسفراييين

:

وهي مناظرة مشهورة بني األُستاذ أيب إِسحاق اإلسفرايين والق ِ
اضي عبد
اجلبَّار املعتزيل ،وفيها:
قال عبد اجلبَّار ِيف ابتِداء ُجلُوسه للمناظرةُ :سبحان من تنزه عن الفحشاء،

ف قال األُستاذ جميباُ (( :سبحان من ال يقع يف ملكه إَّال ما يشاء ))
ف قال عبد اجلبَّار (( :أفيشاء ربنا أن يُـعصى ؟ ))
قهرا ؟ ))
ف قال األُستاذ (( :أيُعصى ربنا ً
ابلردى ،أحسن
ف قال عبد اجلبَّار (( :أفـرأيت إن منـعين اهلُدى ،وقضى علي َّ

إَل أم أسا ؟ ))
ف قال األُستاذ (( :إن كان منعك ما ُهو لك فقد أسا ،وإن منعك ما ُهو لهُ

فيختص برمحته من يشا )) فان قطع عبد اجلبَّار ).(1

( )1ــ طبقات الشافعية الكربى ،اتج ادلين الس بيك (  ) 512 / 2رمق ( ) 358
طـ ( دار الكتب العلمية ) بريوت ـ لبنان.
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بعض املأثورات يف نكاية من َّ
كذب ابلقدر أو خالف احلق وخزيهم
وإفحامهم:
َّاد ب ُن زيد قال:
أ ـ قال مح ُ
(( جعل ر ُج ٌل لِر ُجل ُجعل على أن ي ع ُب هنرا ،قال :ف عب ح َّىت إِذا ق ُرب ِمن
َّط ،ف قال :عبت و َِّ
الش ِ
اَّللُ ،قال :شاء أو مل
الر ُج ُل :قُل ما شاء َّ
اَّلل ،ف قال لهُ َّ
ُ
ض )) ).(1
يشأ ،قال :فأخذتهُ األر ُ
ويف رواية (( :ف غاص ومل خي ُرج )) ).(2
ب ـ عن مر ُحوم العطَّار ،قال:
(( أاتِين ر ُج ٌل ،ف قال :اي أاب ُحم َّمد ،إِ َّن أ ِخي هذا أراد ِشراء جا ِرية ِمن فُلن،
ب أن يستعِني بِرأيِك ،ف ُقم معنا إِلي ِه ،فانطلقنا إِلي ِه ،فِإذا ر ُج ٌل ُمثر،
وقد أح َّ
ضها ،قال :ن عم قد
ف ب ي نا حن ُن ِعندهُ قُلنا :جا ِري تُك فُلنةُ أراد هذا َّ
الر ُج ُل ي ع ِرت ُ

( )1ــ رواه الللاكيئ ىف ( رشح أصول اعتقاد أهل الس نة وامجلاعة ) (  ) 492 / 4رمق ( ) 1339
طـ ( املكتبة االإسلمية ) القاهرة.
( )2ــ ا إالابنة ،ابن بطة (  ) 60 / 3رمق (  ) 1507وس نده حصيح ،طـ ( دار احلديث ) القاهرة.
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حضر الغداء ،ف ت غ ُّدوا ،وأُخ ِرجها إِلي ُكم ،ف ُقلنا :ه ِ
ات غداءك ،ف ت غدَّي ناُ ،مثَّ
ُ
ُ
ِ
ضوهُ ،ادعُوا فُلنة ،قال :فجاءت
قال :ال يسقي ُك ُم الماء إَِّال من أرد ُمت أن ت ع ِرت ُ
جا ِريةٌ و ِضيئةٌ ،ف قال هلا :اس ِق ِيين ،فجاءت بِقد ِح ُزجاج ،فصبَّت لهُ ماء،
ف وضعه على راحتِ ِهُ ،مثَّ رف عه إِىل فِ ِ
س أِين ال
ان
م
ع
ز
ي
،
د
م
حم
اب
أ
اي
:
ال
ق
مث
،
يه
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ٌ
ِ
ِ
اهنا
اهنا حائلُ ،مثَّ قال :فأان ال أشربُهُ ،فرتى ه ُ
ب هذا ؟ وت رى ه ُ
يع أشر ُ
أستط ُ
ُمك ِرها ؟
ت القدح بِرد ِن ق ِم ِ
ُمثَّ قالِ :هي حَّرةٌ إِن مل أشربه ،فضرب ِ
يصها ،ف وقع القد ُح،
ُ
ُ
ُ
السن َِّة
وانكسر ،واهراق الماءُ ،فخرجت معنا ُمقنَّعة ،فكانت تُدعى :موالةُ ُّ
))).(1
ج ـ قال :عب ُد المجيد ب ُن عبد العزيز بن أيب رَّواد:
(( ُكنَّا مع إِنسان ي تكلَّ ُم ِيف القد ِر ،فأخذ ب يضة ،وُكنَّا َن ُك ُل بِيضا و ُخب زا،
ف قال :ه ِذ ِه الب يضةُ إِن ِشئت أكلتُها وإِن ِ
ت مل آ ُكلها ،قال :ف ُقلنا لهُ:
ئ
ش
ُ
ُ

( )1ــ رشح أصول اعتقاد أهل الس نة (  ) 492 / 4رمق (  ) 1340طـ (املكتبة االإسلمية) القاهرة.
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فشأ ،قال :فأان أشاءُ ،قال :فأدخلها ِيف فِ ِيه ،ف وثب إِلي ِه ر ُجل ِن ِمن أصحابِنا
جلد ِان ف ف َّكا حلي ي ِه ح َّىت رماها ،ف قاال :زعمت أنَّك اي ع ُد َّو َِّ
اَّلل لو ِشئت
ألكلت ها ،ول ِك َّن الم ِشيئة إِىل َِّ
اَّلل شاء أَّال أت ُكلها ،فطرحت ها )) ).(1
وانظر هلذا الرد ِ
املفحم من أعرايب لقدري ينفي خلق هللا ألفعال العباد:
د ـ ُروي أ َّن أعرابيًّا جاء عمرو بن عُبـيد ،فـقال لهُ:
اَّلل أن ي ُرَّدها عل َّي ،ف قال:
(( إِ َّن انق ِيت ُس ِرقت ،فادعُ َّ
»اللَّ ُه َّم إِ َّن انقة هذا الف ِق ِري ُس ِرقت ،ومل تُِرد س ِرق ت ها ،اللَّ ُه َّم ارُددها عليه«
ت ِمن ها.
ف قال األعرِ ُّ
ايب :اي شي ُخ ،اآلن ذهبت انق ِيت وأيِس ُ
قال :وكيف ؟
قالِ :ألنَّهُ إِذا أراد أَّال تُسرق ف ُس ِرقت ،مل آمن أن يُِريد ُر ُجوعها فل ت رِجع،
وهنض ِمن ِعن ِد ِه ُمنص ِرفا )) ).(2

( )1ــ رشح أصول اعتقاد أهل الس نة (  ) 492 / 4رمق (  ) 1341طـ (املكتبة االإسلمية) القاهرة.
( )2ــ رشح أصول اعتقاد أهل الس نة (  ) 508 / 4رمق (  ) 1376طـ (املكتبة االإسلمية) القاهرة.
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(( اخلامتة ))
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
صلى هللا عليه وسلم ،أما بعد:
هذا ما تيسر لنا مجعه ،فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأسأل هللا
الكرمي أن جيعلين ممن ُوفِق إىل مراده القومي ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي،
ويقبله من عبده املسكني ،وينفع به املسلمني؛ إنه جواد كرمي.
وأسأله أن جيمعنا على ما يرضيه ،وأن ُمي ِسكنا مجيعا ِببله املتني وصراطه
املستقيم.
وأسأله سبحانه أن يرفع عن بلدان وبلد املسلمني :الوابء ،والبلء ،والغُمة؛
وأن يتوب علينا لنتوب ،ويهدينا إىل مراضيه ،ويعتق رقابنا من النار؛ إنه
ابإلجابة كفيل ،وهو على كل شيء قدير ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ِ
وصل اللهم وسلم وابرك على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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وابهلل التوفيق ...
وكتبه  :أبو عبد هللا السكندري المصري

محمد أنور محمد مرسال
االثنين  /الثالث من شهر رجب (  1442هـ )
الموافق / 15 :فبراير 2021 /م
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