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 يهدي من يشاء( 13)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

. الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء، َويَ ْعِصُم َويُ َعاِفي َفْضاًل، َوُيِضلُّ : )يقول الشيخ رحمه اهلل، بسم اهلل الرحمن الرحيم: أما بعد

  .(َمْن َيَشاُء، َوَيْخُذُل َويَ ْبَتِلي َعْدلً 
وقد قامت األدلة املتكاثرة على أن  مسألة الهدى والضالل،هذه املسألة أيها اإلخوة تسمى عند العلماء 

. أن اهلل عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء اهلل عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء يف آيات كثر،
وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهلدى والضالل بيد اهلل عز وجل، وأنه إن هدى فبفضله وإن أضل فبعدله 

هلدى والضالل أما املعتزلة فقد نازعوا، نازعوا يف مسألة ا [41: امللك]{ اْْلَِبي   اللَِّطيف   َوه وَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلم   َأَل } 
ومعنى اإلضالل من اهلل، تسميته ضاًل فقط، تسمية العبد . معنى الهدى من اهلل، بيان طريق الصواب: وقالوا

وبيان طريق الصواب  وإنما فقط الهداية من اهلل الدللة،فليس هو يهدي حقيقة هداية حيصل هبا الفعل؛  .ضالً 
يس املقصود اإلضالل حقيقة؛ وإمنا كون اهلل مساه ضاًل يف علمه، فل ويضل من يشاء وأما اإلضالل من اهلل. واحلق

 :ل أنه أضله حقيقة، بناًء على أصلني فاسدين من أصوهلم
 جيب على اهلل هكذا تقول املعتزلة، جيب  يعني قولهم أنه يجب على اهلل فعل األصلح،: األصل األول

وضالل، فالواجب على اهلل أن يفعل اهلدى ول فإذا كان مثة هدى . على اهلل فعل الصالح أو فعل األصلح
 .يفعل الضالل

 أن أفعال العباد مخلوقة لهم وأن اهلل عز وجل الذي أصلوا عليه مسألة اهلدى والضالل،  واألصل الثاني
 . فليس هو الذي يهدي حقيقة، وليس هو الذي يضل حقيقة .ل شأن له في خلق أفعال العباد

هداية توفيق وإلهام، وهداية دللة : بينوا أن الهداية من اهلل على نوعين أما أهل السنة والجماعة فقد
 :الهداية نوعان. وبيان

هداية التوفيق واإلهلام، مبعىن هداية القلب إىل قبول . وهذه ختتص باهلل سبحانه وتعاىل: هداية توفيق وإهلام
 َمنْ  تَ ْهِدي َل  ِإنَّكَ } وعليها قول اهلل عز وجل احلق والرضا به والفرح به، هذه ختتص باهلل عز وجل ل ميلكها أحد،

فنفاها اهلل سبحانه وتعاىل عن أوىل الناس، وهو نبيه صلى   [65: القصص]{  َيَشاء   َمنْ  يَ ْهِدي اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َأْحَبْبتَ 
واإلهلام؛ ألن قلوب العباد فاهلل تعاىل له وحده هداية التوفيق . اهلل عليه وسلم؛ ألهنا من اختصاصه سبحانه تعاىل

 .بني أصبعني من أصابعه يقلبها كيف يشاء



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

وهذه تكون من اهلل عز وجل، وجيريها اهلل  والنوع الثاني من الهداية هي هداية الدللة والبيان واإلرشاد،
: ويدل عليها قول اهلل عز وجل ،على أيدي أنبيائه ورسله، وجيريها اهلل عز وجل على ألسنة العلماء والدعاة والوعاظ

ماذا كان؟ . لو كان هداهم هداية توفيق وإهلام [41: فصلت]{ اهْل َدى َعَلى اْلَعَمى فَاْسَتَحبُّوا فَ َهَديْ َناه مْ  مَث ود   َوأَمَّا}
 اْلَعَمى فَاْسَتَحبُّوا} أي دللناهم وبّينا هلم  {فَ َهَديْ َناه مْ  مَث ود   َوأَمَّا}لكن املقصود هنا هداية الدللة والبيان . ملا كفروا

ومن شواهدها أيضًا قول اهلل عز وجل عن نبيه صلى اهلل عليه . إذن هذه اهلداية هداية دلل وبيان { اهْل َدى َعَلى
 .أثبت له اهلداية[65: الشورى]{ م ْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل  لَتَ ْهِدي َوِإنَّكَ } وسلم

{  َيَشاء   َمنْ  يَ ْهِدي اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َأْحَبْبتَ  َمنْ  تَ ْهِدي َل  ِإنَّكَ }إذن يزول التعارض الظاهر بني قوله تعاىل 
لكن الجمع . فينهما تعارض ظاهر [65: الشورى]{ م ْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل  لَتَ ْهِدي َوِإنَّكَ } وبني قوله[65: القصص]

بينهما أن الهداية المثبتة للنبي صلى اهلل عليه وسلم هي هداية الدللة والبيان واإلرشاد، والهداية المنفية هي 
 . فهذه خيتص هبا الرب سبحانه وتعاىل هداية التوفيق واإللهام،

ي من يشاء ويتبني هبذا مذهب أهل السنة، أن اهلدى والضالل بيد اهلل سبحانه وتعاىل، فهو الذي يهد
يا عبادي كلكم ضال إل من )): قال اهلل عز وجل يف احلديث القدسي. ويضل من يشاء، ولذلك ي طلب منه

 (.(هديته فاستهدوني أهدكم
ليس الشأن  بأن يعرف اإلنسان . فينبغي وجيب على اإلنسان أن يطلب اهلدى من اهلل سبحانه وتعاىل

ا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، لكن قلبه حمجوب عن سلوك كم من إنسان يعرف أن هذا حق وهذ. املعلومة
أمل تروا أن فئامًا من املستشرقني درسوا دين اإلسالم وأحاطوا به علماً؛ بل وخدموه أحيانًا ومع ذلك . طريق اهلدى

وجتد أن من الناس من يكون عنده أدىن علم، . مل يقبلوا اإلسالم، ومل يالمس شغاف قلوهبم. قلوهبم مصروفة
 .يص من العلم ونور اإلميان، فيقبل اهلدى الذي بعث اهلل به نبيه صلى اهلل عليه وسلمبص

 َفِمْنك مْ  َخَلَقك مْ  الَِّذي ه وَ }نعم قال اهلل عز وجل (وَُكلُُّهْم يَ تَ َقلَُّبوَن ِفي َمِشيَئِتِه بَ ْيَن َفْضِلِه َوَعْدلِهِ ): قال
جيب أن نؤمن هبذا أيها اإلخوة، ونعلم أن اهلل عز وجل بسابق علمه وحكمته [5: التغابن]{ م ْؤِمن   َوِمْنك مْ  َكاِفر  

 ((.فقال هؤلء يف اجلنة ول أبايل وهؤلء يف النار ول أبايل))ومشيئته قد قسم العباد، 
ليت شعري " :وكان سفيان رمحه اهلل حيدث هبذا احلديث، حديث القبضتني فيبكي، يبكي رمحه اهلل ويقول 

لكن على العبد أن حيسن الظن بربه، . يف أي القبضتني أنا؟ هل من سبيل إىل العلم بذلك؟ ل سبيل، هذا مغيب
. ومن أتاه ميشي، أتاه هرولة. ومن تقرب إليه ذراعاً، تقرب منه باعاً . ويعلم أن من تقرب إليه شرباً تقرب إليه ذراعاً 

 .بيل للعلم هبذافيحسن الظن مبوله عز وجل، وإل ل س
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حدثين الصادق املصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه : )ففي حديث عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل عنه، قال
يف بطن أمه أربعني يومًا نطفة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه 

أو سعيد  فواهلل الذي ل إله غيه إن أحدكم ليعمل الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن 

_ يعين كتاب القدر _ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب 
 . عياذاً باهلل( أهل النار فيدخلها فيعمل بعمل

فالواجب أن يؤمن اإلنسان بقدر اهلل عز وجل، صحيح أن هذا احلديث يوجب اْلوف عند العبد، ولكنه 
خوف حيمله على الحرتاز والحرتاس، وعدم الركون إىل نفسه؛ بل يركن إىل موله، ويسأل اهلل دوماً اهلدى والثبات 

ليس معىن ذلك أن اإلنسان ميشي . هذا مثرة هذا احلديث [8: عمران آل]{  َهَديْ تَ َنا ِإذْ  بَ ْعدَ  وبَ َناق  ل   ت زِغْ  َل  َرب ََّنا} 
رمبا أعمل مث خيتم يل بسوء بالنار، ليس املقصود التخويف والرعب وعدم الستقرار، والضطراب : على وجل ويقول

ن يطلبه من موله، وأن يرجو اهلل وخيافه، ويكون معلقاً ل، املقصود أن اإلنسان يعلم أن اهلدى بيد اهلل، وأ. النفسي
 .بني اْلوف والرجاء

كان   ُأصيرم بني عبد األشهل. هذا مثرة العلم هبذا احلديث، وأنتم تعلمون من الشواهد ما يدل على ذلك
قاتل معهم وق تل، راداً لدين اإلسالم، فلما خرج املسلمون إىل أ حد، ألقى اهلل تعاىل يف قلبه حب اإلسالم، فخرج و 

أقرء رسول اهلل السالم، وأقرء قومي السالم وقل ل عذر : حىت أويت وهو يتشحط يف سياق املوت، فقال ملن حضره
من رجل دخل اجلنة مل يسجد هلل : فكان أبو هريرة يلغز به ويقول. لكم أن ي نفذ إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . لبعض الناس  من الفتنة ما خيتم له بسوء_ ل اهلل العافية نسأ_ سجدة؟ يف آخر حلظة، وقد يقع 
فواهلل الذي ل إله غيه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو )): وقد جاءت يف بعض ألفاظ احلديث

 . فيكون هذا من باب املراءاة والتظاهر أو غي ذلك ((للناس
فإن من الناس من قد . بربه، ول يركن إىل نفسهفاملهم أن مثل هذه النصوص توجب لإلنسان أن يتعلق 

يداخله نوع غرور وعجب وزهو، فيظن أنه قد ضمن اجلنة يف ميينه، كقول ذاك الذي قال وي تنذر به حينما كان يعظ 
أنا وهو أنا ما ضمنت اجلنة فكيف أنتم؟ عياذًا باهلل، هكذا : قوماً، فيأمرهم بطاعة اهلل وترك معاصيه، فيقول هلم

يعين على العبد أن يعلم أن قلبه بني أصبعني من أصابع اهلل، وأنه لو شاء اهلل أزاغه، ولو شاء . اهلل العافية نسأل
 .هذه مثرة مثل هذه األحاديث. أقامه، فيضل معلقاً بربه

حقًا يعين إن شاء اهلل أكرمه وأنعم عليه، فجعله  (وَُكلُُّهْم يَ تَ َقلَُّبوَن ِفي َمِشيَئِتِه بَ ْيَن َفْضِلِه َوَعْدِلهِ ): فقوله
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 .نسأل اهلل العافية فيكون العبد معلقاً بربه. من قبضة اليمني، وإن شاء اهلل األخرى
 .الضد هو المخالف، والند هو المثيل (اأَلْضَداِد َواألَْنَدادِ )، (َوُهَو ُمتَ َعاٍل َعِن اأَلْضَداِد َواألَْنَدادِ ): قال

فال أحد يقاويه ممن خيالفه، ول أحد مياثله . وتعاىل متعال عن األضداد واألنداد سبحانه وتعاىل فاهلل سبحانه
 .سبحانه

؛ ألن املعتزلة زعموا أن العبد خيلق فعل نفسه، واهلل عز وجل علي  عن فهذه الجملة فيها رد على المعتزلة 
واملعتزلة تزعم أن العبد خيلق فعل نفسه، خيلق  .ذلك أن ينازعه أحد يف ربوبيته؛ ألن اْللق من خصائص الربوبية

 .فاهلل تعاىل متعال  عن األضداد واألنداد. طاعته، خيلق معاصيه
 . مجل متقاربة املعىن (ل رَادَّ ِلَقَضائِِه، َول ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِه، َول َغاِلَب أَلْمرِهِ )
 .ما ميكن، من ذا الذي يرد قضاء اهلل عز وجل إذا قضى أمراً، فال ميكن أن يرد، (ل رَادَّ ِلَقَضائِهِ )
فال معقب حلكمه، ل ميلك أحد . املعقب يعين املؤخر. ل معقب يعين ل مؤخر (َول ُمَعقَِّب ِلُحْكِمهِ )

 .التأجيل الستئناف فيما قضى اهلل وقّدر
كل هذه اجلمل مجل [451: عمران آل]{  ك مْ لَ  َغاِلبَ  َفاَل  اللَّه   يَ ْنص رْك م   ِإنْ } سبحانه  (َول َغاِلَب أَلْمرِهِ )

 .متينة رصينة يف إثبات قدر اهلل عز وجل
. واإلميان فيه معىن األمان. هكذا جيب، جيب اإلميان (آَمنَّا ِبَذِلَك ُكلِِّه، َوأَيْ َقنَّا َأنَّ ُكالًّ ِمْن ِعْنِدهِ ): قال

فه باإلقرار، فهي عبارات قاصرة ل حتمل معىن تأملوا أيها اإلخوة، ولذلك من عّرف اإلميان بالتصديق، أو عرّ 
وسيأيت إن . اإلميان؛ ألن اإلميان تصديق معه إقرار وأمان أمن وتسليم ورضا، فهي أدل يف باهبا من هذه املفردات

 .شاء اهلل الكالم عن اإلميان وحقيقة اإلميان
أي املشار إليه مما سبق  (ا ِبَذِلَك ُكلِّهِ آَمنَّ ) :قالاملهم أن الشيخ رمحه اهلل حيكي عقيدة أهل السنة واجلماعة 

 .تقريره من مسائل القدر
 . يقن املاء يف احلوض إذا استقر: اليقني معناه الستقرار، من قوله (َوأَيْ َقنَّا)
 طيب، إذن هكذا ينبغي ألهل اإلميان أن تطيب نفوسهم بقدر اهلل عز وجل، (َوأَيْ َقنَّا َأنَّ ُكالًّ ِمْن ِعْنِدهِ )

هذا الرضا، حسن الظن باهلل عز . هذا اليقني لبد منه أيها اإلخوة. وأل يعرتضوا على اهلل ل يف قدره ول يف شرعه
وجل كما أنه ل حيل لك ول جيوز أن تعرتض على شرع اهلل عز وجل، أيضاً ل تعرتض على قدره؛ بل أحسن الظن 

 . احلكمة، هو عني احلكمة يف التدبي ويف التشريعبربك يف شرعه وقدره، واعلم أن ما جيريه اهلل هو عني
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

: التغابن]{ قَ ْلَبهُ  يَ ْهدِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنْ  َوَمنْ  اللَّهِ  بِِإْذنِ  ِإلَّ  ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصابَ  َما}: وهلذا قال اهلل عز وجل
 . هو العبد تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهلل فيضى ويسلم :، قال-رمحه اهلل–قال علقمة : [33

هو : آمنا بذلك كله وأيقنا أن كاًل من عنده، قال آمنا به وأيقنا،: هذا من جنس قول المصنف هاهنا
 . ل يكون يف ملكه ما ل يريد، سبحانه وحبمده. العبد تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهلل فيضى ويسلم

نعم، مسألة امليثاق هلا صلة بباب  :والميثاق الذي أخذه اهلل تعالى من آدم وذريته حق: ثم قال :قال
 ظُُهورِِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَِني ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ }: القدر، وذلك أن فيها حجة، يقول اهلل عز وجل يف سورة األعراف

 َغاِفِلينَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  تَ ُقوُلوا َأنْ  َشِهْدنَا بَ َلى قَاُلوا ِبَربُِّكمْ  أََلْستُ  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ  ُذرِّي َّتَ ُهمْ 
: األعراف]{  اْلُمْبِطُلونَ  فَ َعلَ  ِبَما َأفَ تُ ْهِلُكَنا بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذرِّيَّةً  وَُكنَّا قَ ْبلُ  ِمنْ  آبَاُؤنَا َأْشَركَ  ِإنََّما تَ ُقوُلوا َأوْ ( 371)

دلت اآلية على أن اهلل سبحانه تعاىل قد أخذ ميثاقًا من بين آدم، هذا امليثاق من العلماء من : [371 ،371
وهو أن اهلل سبحانه وتعاىل مسح ظهر آدم ونثر منه ذريته كأمثال الذر يف بطحان، يف : محله على أمر حسي وقع

: ألستم بربكم؟ قالوا: واسع جداً، وأشهد هم على أنفسهموادي نعمان الذي هو عرفة، ويعين يف مكان فسيح 
فحملوه على معىن حسي وقع، وإن كان هذا األمر حنن ل نذكره، ل أحد منا يذكر هذا املوقف، لكن . بلى

 . مقتضى كالمهم أن هذا قد جرى مث ن سخ من األذهان
 . أن المراد بذلك ميثاق الفطرة: والقول الثاني

يعين أن اهلل سبحانه وتعاىل قد فطر العباد على اإلميان به وتصديقه واعتقاد صفات الكمال له، ول شك أن 
َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي اللَّهِ  ِفْطَرتَ }: هذه الفطرة حق، وهلذا قال ربنا سبحانه وتعاىل  َذِلكَ  اللَّهِ  ِلَخْلقِ  تَ ْبِديلَ  َل  َعَلي ْ

ينُ  وهي : فاهلل حني خلقنا أودع فينا هذه الفطرة: {ل تَ ْبِديَل ِلَخْلِق اللَّهِ }: ، شوف[ 13: الروم]{  اْلَقيِّمُ  الدِّ
فما من  اإلسالم، اإلسالم مبعىن الستسالم له واعتقاد استحقاقه لأللوهية سبحانه، وأن حقه منا العبودية املطلقة،

إنسان على الفطرة السوية مل يتأثر بشبهات املشبهني وضاللت املضلني، مل يتأثر بتحريف شياطني اإلنس واجلن 
إل وجيد يف قلبه نزوعًا إىل اإلميان خبالق عليم قادر تنبغي له األمساء احلسىن وصفات الكمال، هكذا، لو خ لي 

خلقت عبادي حنفاء كلهم، : )جاء يف احلديث القدسي: اد، وهلذااإلنسان على فطرته األصلية لعتقد هذا العتق
يعين مائلني عن الشرك إىل التوحيد، (: خلقت عبادي حنفاء كلهم)، شياطني اإلنس أو اجلن، (فاجتالتهم الشياطني

 . إذن مَث مؤثر خارجي(: فاجتالتهم الشياطني)، هذا معىن احلنف، (حنفاء)
ما من مولود إل ويولد على : )، أو(كل مولود يولد على الفطرة: )النيب يشهد هلذا املعىن قول : وأيضاً 

أو يأسلمانه، ملاذا؟ ألن اإلسالم : ، ومل يقل(على امللة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه: )، ويف بعضها(الفطرة
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فه وصرفه عن ذلك، عن تلك هو الفطرة، فمن بقي على فطرته فهو باق على اإلسالم، لكن تأثي األبوين يكون حبر 
على أن  -يا رعاكم اهلل–الفطرة األصلية اليت هي اإلسالم فيهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، ويف هذا النص دليل 

فأبواه يهودانه أو : )اليهودية والنصرانية ليستا دينًا هلل عز وجل، وإمنا مها حتريف لدين اهلل، أليس كذلك؟ ألنه قال
 . ، فهما واجملوسية سواء يف الحنراف عن الدين احلق، عن ملة إبراهيم، فانتبه هلذا املعىن(هينصرانه أو ميجسان

فاهلل سبحانه وتعاىل قد جعل يف كينونة كل إنسان  الذي غرسه اهلل تعاىل يف النفوس فهذا هو ميثاق الفطرة
جج اليت تكون هلل عليه، من أن اهلل ويف بنيته هذا اإلميان، وهو دليل على اإلنسان وحجة عليه، يعين هو أحد احل

سبحانه وتعاىل أودعه هذا األمر، وإن كان الذي تقوم به احلجة ويرتتب عليه الثواب والعقاب هو احلجة الرسالية، 
لكن احلجة الرسالية تستند وتستنبط هذه الفطرة، فيكون لكالم اهلل ولكالم أنبيائه تصديق يف قلب اإلنسان ملا 

 . فيه يف امليثاق أودعه اهلل تعاىل
وأمثلها  -وإن كان يف كل منها مقال–وأما احلديث الوارد يف تفسي اآلية، أو تفسي اآلية باألحاديث الواردة 

فإنه يف احلقيقة ل يصلح تفسياً، حىت لو ثبتنا حديث نعمان، وادي نعمان ومسح اهلل تعاىل  حديث ابن عمر 
إل أنه ل يصلح تفسيًا لآلية، ألنك لو تأملت يف اآلية، لوجدت أهنا ل  لظهر آدم ونثره ذريته كأمثال الذر،

 ُذرِّي َّتَ ُهمْ  ظُُهورِِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَِني ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ }: تتناسب مع احلديث، فهذا مقام وهذا مقام، إذ اآلية تقول
ِمن بَِني آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم }من ظهر آدم، صح؟ : ، مل يقل[ 371: األعراف]{ أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ 

هذا  -رمحه اهلل–، فنسق اآلية ل يتفق مع نسق احلديث، وقد حرر ابن القيم {ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهمْ 
ردة يف هذه وتكلم شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، وذكر األحاديث الوا: املبحث يف كتابه اجلليل

أن هذا الكتاب من أحسن : -معشر طلبة العلم–عليها وبني عالقة اآلية باألحاديث، وهبذه املناسبة أقول لكم 
الكتب اليت أ لفت يف القضاء والقدر، شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، من جهة حمتواه، فقد 

يتصل مبوضوع القضاء والقدر من قريب أو بعيد، أو معظمه، ل ندعي  احتوى نصوصاً وآثاراً، مجع ف أوعى، كل ما
كيف ألن اهلل له   -رمحه اهلل–العصمة لكتاب غي كتاب اهلل، مث حلسن ترتيبه وحسن لغته، وأنتم تعرفون ابن القيم 

ن أراد أن يفقه اإلميان البيان كما ألن لداوود احلديد، فأ وصي إخواين وأبنائي طلبة العلم بالعناية هبذا الكتاب، فم
 . شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل: بالقدر فليعنت بكتاب

 .وصلى اهلل على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 


