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 أصل القدر( 23)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

. الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
وقد علم تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، وعدد من  :–رحمه اهلل تعالى –المصنف قال  :أما بعد

إي واهلل، اهلل سبحانه وتعاىل قد  :يدخل النار، جملة واحدة، فال يُزاد، فال يُزداد في ذلك العدد وال يُنقص منه
، علمهم [ 7: الشورى]{ السَِّعيرِ  ِفي َوَفرِيق   اْلَجنَّةِ  ِفي َفرِيق  }علم بسابق علمه من أهل اجلنة؟ ومن أهل النار؟ 

إذا حدث حبديث القبضتني يبكي،  -رمحه اهلل–بأمسائهم وأعدادهم، الختفى عليه خافية، كان سفيان بن عيينة 
ما منا أحد يعلم يف أي القبضتني هو؟ لكن حنسن . يف أي القبضتني أنا؟! ليت شعري: ويقول -رمحه اهلل–يبكي 

 . الظن بربنا، واهلل عند ظن عبده به

سبحانه قد أخفى عنا القدر وأظهر لنا الشرع، فالعاقل اللبيب احلازم هو الذي يشتغل بالشرع وال  فاهلل
يضيع عمره بالتفكري يف القدر، ال ميكن أن تصل إىل شيء، لكن اشتغل بالشرع واهلل سبحانه وتعاىل إن تقربت إليه 

وإن أتيته متشي أتاك هرولة، كما يف احلديث شربًا تقرب إليك ذراعاً، وإن تقربت إليه ذراعًا تقرب منك باعاً، 
 . الصحيح

فربنا سبحانه وتعاىل قد علم فيما مل يزل عدد من يدخل اجلنة، وعدد من يدخل النار، وال يُزاد يف ذلك وال 
ليس فيه [ 23: الرعد]{ اْلِكَتابِ  أُم   َوِعْنَدهُ  َويُ ْثِبتُ  َيَشاءُ  َما اللَّهُ  َيْمُحو}: فإن قول اهلل تعاىل: يُنقص، وبالتايل

تغيري وتعديل ملا يف أم الكتاب، وقد أجبنا عن ذلك الليلة املاضية من أن املراد باحملو واإلثبات احلسنات والسيئات 
وليس التقدير، وعلى فرض أن املراد به التقدير فإن الذي يف أم الكتاب جمموع ذلك وحمصلته وما تؤول إليه 

د شيئًا ويستحقه مث يتداركه اهلل برمحته، فيكون الذي يف أم الكتاب يعين ذكر يستوجب أح -مثلً –األشياء، فقد 
 . احلالني ومآالت األمور، ال أمر يُعدل فيما بعد ويغري

عطف على : وكذلك: قوله :وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له: ثم قال
ادهم، يعين كما علم ذلك سبحانه وتعاىل من حيث املآالت علم ذلك علم اهلل تعاىل بأهل اجلنة وأهل النار وأعد

من : من حيث املقدمات، فقد علم سبحانه وتعاىل أفعاهلم، يعين من سيطيعه ومن سيعصيه، ال كما تقول القدرية
ما أن األمر أُنف، وأنه أمر وهنى وأنه ال يعلم من سيطيعه؟ ومن سيعصيه؟ فهذا وصف له باجلهل، تعاىل اهلل ع

 . يقولون
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إي واهلل، اهلل سبحانه وتعاىل منه اإلجياد واإلعداد واإلمداد، سبحانه  :وكل ميسر لما ُخلق له: قال
فقد أعد العبد باألدوات واآلالت اليت حيصل هبا الفعل، ومنه : فهو اخلالق، ومنه اإلعداد: وحبمده، منه اإلجياد

: هذه اجلملة بقوله فكل ميسر ملا ُخلق له، فسر النيب . شاء أمده بتوفيقه وعونه، أو منعه من ذلك إن: اإلمداد
 َأْعَطى َمنْ  فََأمَّا} فأما أهل السعادة فيُيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيُيسرون لعمل أهل الشقاوة،)

أي : {َفَسنُ َيسُِّرُه لِْلُيْسَرى}، إذن هذه أعمال أهل السعادة، ([6 ،5: الليل]{ بِاْلُحْسَنى َوَصدَّقَ ( 5) َوات ََّقى
: {َفَسنُ َيسُِّرُه لِْلُعْسَرى}إذن هذه أعمال أهل الشقاوة، : {وََكذََّب بِاْلُحْسَنى( 8)َوَأمَّا َمن َبِخَل َواْستَ ْغَنى }اجلنة، 

فاستبشر  إذا رأيت اهلل تعاىل يقيمك يف طاعاته فهذا من عاجل بشرى املؤمن، -يا أيها املؤمن –أي النار، ولذلك 
خريًا وامحد اهلل واغتبط بنعمة اهلل، ال حيملنك ذلك على الغرور حىت تظن من أنك قد أمسكت كتابك بيمينك، 
ال، عليك أن حتذر من مكر اهلل، لكن ليكن يف هذا نفس لك من أن اهلل سبحانه وتعاىل أقامك يف طاعته وحبب 

يضاً من العمل الصاحل ومن العبادة، لكن ال جينح بك هذا إليك اإلميان وزينه يف قلبك، ألن هذا حسن الظن هذا أ
 . الشعور حىت تقع يف احملظور فتتمادى أو تشعر باألمان املطلق والطمأنينة، ينبغي أن تكون بني اخلوف والرجاء

 وكل ميسر لما ُخلق له، واألعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء اهلل،: -رحمه اهلل–ثم قال 
يعين على ما (: األعمال باخلواتيم)، (األعمال باخلواتيم: )نعم، هكذا قال النيب  :والشقي من شقي بقضاء اهلل

ُُيتم لإلنسان، فإن ُختم له بإميان وتوحيد فهو من أهل السعادة، ومن ُختم له بشرك وكفر فهو من أهل الشقاوة، 
ل اهلل سبحانه وتعاىل حسن اخلامتة، وعافانا اهلل وإياكم، كم من ، فلهذا ينبغي لإلنسان أن يسأ(األعمال باخلواتيم)فـ

مث ُختم له بردة وانتكاسة؟ وكم من إنسان عاش دهرًا على عمل سوء وشرك  -فيما يبدو–إنسان عاش دهرًا 
عبد اهلل بن وضللة مث شرح اهلل صدره لإلسلم وقتًا يسريًا ومات عليه؟ هذا كله موجود، أليس كذلك، يقول 

فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل : )في حديث الصادق المصدوق، عنه  عود مس
فيعمل بعمل أهل النار  -كتاب القدر– الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب

لكتاب فيعمل فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه ا
أرأيتم يا إخوة؟ كل هذا، ال شك أن هاتني اجلملتني تبعث يف النفس اخلوف والرهبة  ،(بعمل أهل الجنة فيدخلها

والقلق، لكن ليس املقصود من ذلك أن يكون اإلنسان يف اضطراب وقلق بل جدوى، ال، مثرة ذلك أن يعلم العبد 
ن الدفع والرفع وكل شيء بيد اهلل فيبقى قلبه معلقاً باهلل، ال أن يفهم من بأن التوفيق بيد اهلل، وأن اهلدى بيد اهلل، وأ

ذلك أن يف األمر شيء من املخاتلة أو االستذالل، ال، اهلل سبحانه وتعاىل حكم عدل مقسط، يعين إذا علم من 
، لكن حينما يتمادى به [ 77: محمد]{ تَ ْقَواُهمْ  َوآتَاُهمْ  ُهًدى زَاَدُهمْ  اْهَتَدْوا َوالَِّذينَ }: عبده الصدق زاده
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من ذا الذي يتأىل علّي أال أغفر لفلن؟ فإين : قال. واهلل ال يغفر اهلل لفلن: )األمر ويطيش عنده امليزان كالذي قال
 . لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه: ، جىن بلسانه، وهلذا قال أبو هريرة (قد غفرت له وأحبطت عملك

أن يبقى اإلنسان معلقاً باهلل عز وجل، يعلم أن اهلدى والضلل بيد : ذا احلديثمن ه -يا إخوة–فاملقصود 
نوع من االستطالة والعدوان، ال، يعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل، وأال يستطيل على عباد اهلل أو يلمزهم من وجه فيه 

كما جاء يف   -بدو للناسفيما ي–اهلدى بيد اهلل واإلضلل بيد اهلل، كم من أناس كانوا على دين وعمل صاحل 
تدركهم فتنة مضلة؟ عافانا اهلل وإياكم، ومثم  ، مث(فيما يبدو للناس: )حديث الصادق املصدوق، يف بعض ألفاظها

من : تدركه فتنة فيفتنت وُيرج عن اجلادة، والعكس موجود، كان أبو هريرة يُلغز هبذا فيقول -ال ختفى عليكم–أمثلة 
يريد بذلك من؟ األصريم، أصريم بين عبد . ركعة؟ من رجل دخل اجلنة مل يركع هلل ركعة؟رجل دخل اجلنة مل يركع هلل 

عليه، فلما وقعت غزوة أحد  راداً هلذا الدين، مل يدخل فيه، يف اإلسلم، ومل يبايع النيب  األشهل، فقد كان 
فقاتل يف سبيل اهلل وأبلى بلء حسناً حىت أثخنته اجلراح وأدركه  وقع اإلسلم يف قلبه وخرج إىل أحد والناس يقتتلون،

. إين أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنه رسول اهلل: السلم، وقل له أقرئ رسول اهلل : بعض الصحابة وبه رمق، فقال
 .  ركعةفهذا الرجل مات على اإلسلم، مع أنه مل يدرك فريضة واحدة يصلي فيها، دخل اجلنة وهو مل يركع هلل

 . أن هذا هو مثرة اإلميان: -يا إخوة–فاملقصود 
والشقي من  . يعين السعيد من كتبه اهلل عنده منذ األزل يف ديوان السعداء :فالسعيد من سعد بقضاء اهلل

البحث فيه والنظر  يعين من قضى اهلل عليه وقدر منذ األزل أنه من األشقياء، لكن هذا ال ميكن :شقي بقضاء اهلل
هلل  : ، هذا غيب مكنون، هذا سر مصون ال ميكن ألحد أن يطلع عليه، دومًا تذكروا هذه املعلومة-ما أسلفناك–

فاشتغل بالشرع ودع . القدر :وكتابه المستور. الشرع :كتابه المفتوح: كتابان، كتاب مفتوح، وكتاب مستور
وأصل القدر سر اهلل تعالى : قال: اجلمل، هلذا قال املؤلف بعد ذلك هذه عنك القدر إلى خالقه ومقدره سبحانه

إي واهلل، القدر سر اهلل يف خلقه، شيء أخفاه اهلل  :في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب وال نبي مرسل
تعاىل وأسره، فلم يطلع على ذلك أحد إال ما أذن اهلل تعاىل بشيء منه أخرب به أنبياءه أو رسله أو ملئكته، لكن 

: الجن]{  َرُسول   ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  ِإالَّ ( 36) َأَحًدا َغْيِبهِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفاَل } : هلل تعاىل يف خلقهاألصل أنه سر، سر ا
36، 37] . 

إي واهلل، من : لم يطلع على ذلك ملك مقرب وال نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذالن
وكيف كذا؟ ويعرتض، فهذه ذريعة اخلذالن، وهذا هو ما  تعمق يف القدر وأخذ يشقق الكلم ويتعمق مل كذا؟

 َوُهمْ  يَ ْفَعلُ  َعمَّا ُيْسَألُ  اَل }جتارت به األهواء بأصحاهبا، حينما ملاذا فعل اهلل كذا؟ ملاذا خلق كذا؟ ملاذا قدر كذا؟ 
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... ملاذا خلق اهلل احليات والعقارب واخلنافس واألمراض و :، يعين جتد بعضهم يقول[ 32: األنبياء]{ ُيْسأَُلونَ 
 . -رمحه اهلل–إىل آخره؟ هذا هو ذريعة اخلذالن كما قال الشيخ ... و

وهي كلمات ومجل  :والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذالن وسلم الحرمان ودرجة الطغيان: قال
 . ان والطغيان بعضها قريب من بعضمتقاربة تؤدي معىن واحداً أو متقارباً، فاخلذالن واحلرم

: النظر: نظرًا وفكرًا ووسوسة، أيضًا كلمات متقاربة :فالحذر من ذلك كل الحذر نظرًا وفكرًا ووسوسة
كأنه شيء أو قدر زائد على : مبعىن االشتغال يف هذه املسائل اليت ال سبيل لبلوغ علم فيها ألهنا مغيبة، الفكر

أول الواجب على : ألمر، بادئ األمر، وهلذا مر علينا أن املتكلمني كانوا يقولونالنظر، فقد يكون النظر بادئ ا
شيء أكثر من : أو فيجعلون النظر أول مبادئ الشيء، الفكر. املكلف ماذا؟ النظر أو القصد إىل النظر أو الشك

شأنه استحل األمر يف  هو ما يؤول إليه، ألن من اشتغل فيما ليس من: ذلك، مبعىن أنه يتعمق يف النظر، الوسوسة
مرض نفسي معروف، وُيصيب الناس يف أمور متعددة، تارة يصيبهم يف : حقه إىل مرض، وسوسة، والوسوسة

يف الطهارات والصلة، وتارة يصيبهم يف عقائدهم بالتساؤالت املريبة املظلمة والظنون الفاسدة واخلياالت، : عباداهتم
هل فعل؟ أو مل يفعل؟ هل كذا؟ يضع االحتماالت البعيدة، هو من  ما يدري: وتارة يصيبهم يف أمور احلياة

الضلالت، نوع من الضلالت الذهنية واالحنراف يف طرائق التفكري ُيرج اإلنسان إىل االعتلل، إىل نوع من 
ذلك،  االعتلل، كما يعتل البدن تعتل النفس، كما يعتل البدن حبرارة أو صداع يف الرأس أو مغص يف البطن أو غري

حفظ العقل، : تعتل النفس وخترج عن حال السواء، فعلى اإلنسان أن حيفظ عقله، وهلذا كان من الضرورات اخلمس
أن يكون تفكريك مستقيمًا وتفكر بطريقة صحيحة، إياك أن تبين نتائج على  -يا طالب العلم–فعود نفسك 

يوماً اجعل مبىن علمك على يقينيات أو على غلبة مقدمات فاسدة، ال تعتمد على األوهام والظنون والقيل والقال، 
مهارات التفكري، : شيء يسمى -أحياناً –ظن، وشرح هذا يطول، ولكنها إشارة إىل أن الشرع أتى، ما يُدرس لكم 

أو حنو ذلك، هذه نذر يسري مما جاءت به النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية ضبطت العقل وحددت 
وال يسرة، وما يتحدث به املدربون وأصحاب الدورات وغري ذلك ما هو إال نوع من  مساره حبيث ال يزيغ مينة

التطفل على النصوص الشرعية، وإال ففي النصوص الشرعية من هذا كم هائل وأمثلة بديعة تضبط عقل اإلنسان 
لينشأ يف أي أمة من وفكره، وهلذا أُمروا إىل تراث املسلمني من املؤلفات يف الفقه واألصول وغريها، ما كان هذا 

 . األمم إال ألن خط التفكري قد أُعدت سياجه وُرمست معامله، فخرج هذا النتاج العظيم
ما هو ذلك املشار إليه؟ التفكري يف سر،  :فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة: فلهذا قال

 . يف القدر، ألنه سر اهلل يف خلقه
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

فإن اهلل تعالى قد طوى علم القدر عن أنامه،  . إي واهلل :عن أنامه فإن اهلل تعالى قد طوى علم القدر
 َوُهمْ  يَ ْفَعلُ  َعمَّا ُيْسَألُ  اَل }: كما قال تعالى في كتابه. يعين حتصيله والوصول إىل غايته: مرامه :ونهاهم عن مرامه

ال ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم }: اآليةفطب نفسًا أيها املؤمن وقر عني مبا دلت عليه هذه  :[32: األنبياء]{ ُيْسأَُلونَ 
 . {ُيْسأَُلونَ 

، فمن {ال ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعلُ }: ألن الكتاب قد حكم بأنه :لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب: فمن سأل
 :مل فعل؟ مل أمر العباد وهناهم مث عذهبم على أمر قد قدره عليهم؟ فقد رد حكم الكتاب، هذا مراده بقوله: سأل

يعين مل قدر مث عاقب؟ هكذا يصوروهنا هبذا اإلخراج، أو هبذا التصوير غري املنصف، : مل فعل كذا؟: فمن سأل
ويقذفون على حواجز كثرية بني املبتدأ واملنتهى فيصوروهنا وكأهنا نوع من التناقض، ولكن العامل البصري يدرك بأهنم 

 . أيديهم وبسبق إصرار وحمض اختيار إمنا نالوا ما نالوا واستحقوا ما استحقوا مبا كسبت
 . لم فعل كذا؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين: فمن سأل: قال

 . أي املشار إليه مما تقدم تقريره من مسائل القدر :فهذا: ثم قال
يد من طالب العلم كأن الشيخ ير   :فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهلل تعالى: قال

وقارئ متنه أن يقنع هبذا القدر، وإال مث لغط كثري وأخذ رد، وجتاذبات جيدها اإلنسان يف الشروح بني الزائغني وبني 
الراسخني، فيها من اإليرادات الكثرية اليت يوردوهنا مما تشتعل به أذهاهنم وعقوهلم فيتقيؤوهنا فيضطر أهل السنة 

مناقشتها، فمن عويف فليحمد اهلل، ومن ابتلي مبثل هؤالء فلبد أن جيرد هلم سيف احلق و  اواجلماعة إىل الرد عليه
ويرد عليهم وينقض شبههم شبهة شبهة، وثقوا متام الثقة أن احلق أبلج، وأن الباطل جللج، وأن أي دليل أو أي 

املؤمن املطلع على كلم اهلل  شبهة يشبه هبا مبطل فلها من اهلل كاشف، وكل قاصمة فلها من اهلل عاصمة، هذا جيده
 . أي املشار إليه ما تقدم: فهذا: -رمحه اهلل–هلذا قال املصنف . وكلم رسوله واضحاً بيناً 

منور قلبه، ألن القلب ! ما أمجل هذا التعبري :جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهلل تعالى
، أو أن يكون شعلة مستنرية، فالقلوب منها قلب ميت، ومنها إما أن يكون يعين قطعة من الظلمات -يا إخوة–

قلب مريض، ومنها قلب مثل السراج يزهر، كأنه شعلة مضيئة، هذا القلب هو القلب املنور الذي حل فيه نور العلم 
واإلميان فصار كالكوكب الدري، كالشمس يف توهجها، والقمر يف إبداره، بل هو أعظم من ذلك وأبلغ، فلهذا 

ن نور ال إله إال اهلل يف القلب متفاوتًا تفاوتًا عظيماً، فمن الناس من نور ال إله إال اهلل يف قلبه كالسراج الوهاج يكو 
حيرق مجيع الشبهات والشهوات، فإذا استنار قلبه باإلميان فهذا النور حيرق ليس فقط الشبهات بل والشهوات، فإذا 

أحرقها وتبخرت وتلشت، ومن الناس من يكون نور ال إله إال اهلل يف عنت له شهوة سلط عليها هذا النور اإلهلي ف
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

قلبه دون ذلك، حىت يكون من الناس من نور ال إله إال اهلل يف قلبه مثل الشمعة اليت يعين ُتضيء ضوء خافتاً، 
 . ومنهم من يكون دون ذلك، فلذلك تكتسحه ظلمات الشبهات والشهوات

أيها –إي واهلل، الراسخون يف العلم ليس العلم  :م، ألن العلم علمانوهي درجة الراسخين في العل: قال
عن كثرة الكتب وكثرة املرويات وكثرة اإلحاطة باملسائل اخللفيات، وإمنا أصله نور يقذفه اهلل تعاىل يف  -اإلخوة

 ِإَلى لَتَ ْهِدي َوِإنَّكَ  ِعَباِدنَا ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  نَ ْهِدي نُورًا َجَعْلَناهُ  َوَلِكنْ }: القلب، فاحرص على حتصيل هذا النور
، احرص على اقتباس هذا النور اإلهلي، وأما ما يكون من الكتب فهي [ 53: الشورى]{ ُمْسَتِقيم   ِصَراط  

 . مساعدات لتحصيل ذلك النور والتفقه يف الدين
يف اخللق موجود ما هو؟  علم :علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود: ألن العلم علمان: قال

 . الشرع، وعلم يف اخللق مفقود ما هو؟ القدر، طيب
فمن أنكر الشرع فقد كفر، من  :فإنكار العلم الموجود في الخلق كفر، وادعاء العلم المفقود كفر

 . هؤالء؟ املشركية، اللي هم اجلربية
فسه هذا قول من؟ قول اجملوسية يعين ادعاء القدر وأن العبد ُيلق فعل ن :وادعاء العلم المفقود كفر

 . القدرية، كل هذا كفر
أي نعم، ال يثبت العلم،  :وال يثبت اإليمان إال بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود: قال

 واَوقَالُ }: وهو شرع اهلل، بأن يقول اإلنسان: أو ال يثبت اإلميان إال هبذا، يعين بطلب العلم، إال بقبول العلم املوجود
: بأن يقول اإلنسان: ، وترك طلب العلم املفقود[ 385: البقرة]{  اْلَمِصيرُ  َوِإلَْيكَ  رَب ََّنا ُغْفَراَنكَ  َوَأطَْعَنا َسِمْعَنا

يا رعاكم –، وهذه هي طريقة أهل اإلميان، وهلذا ينشأ [ 77: التغابن]{ قَ ْلَبهُ  يَ ْهدِ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمنْ  َوَمنْ }: آمنا باهلل
عن اإلميان على هذا النحو مثرات عظيمة جدًا جداً، يعين من أعظم أسباب السعادة يف هذه احلياة الدنيا  -اهلل

اإلميان بالقدر، ومن مل يؤمن بالقدر على هذا النحو فإن نفسه تذهب حسرات، تأمل باختصار هذه اآلية العظيمة 
 ِإالَّ  أَنْ ُفِسُكمْ  ِفي َواَل  اأْلَْرضِ  ِفي ُمِصيَبة   ِمنْ  َأَصابَ  َما}: لرتوا أهنا ديوان من دواوين السعادة، يقول اهلل عز وجل

َرَأَها َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  ِكَتاب   ِفي  َما َعَلى تَْأَسْوا ِلَكْياَل } ما الثمرة؟ [ 33: الحديد]{ َيِسير   اللَّهِ  َعَلى َذِلكَ  ِإنَّ  نَ ب ْ
َواللَُّه ال ُيِحب  ُكلَّ ُمْخَتال  }يعين ال تفرحوا فرح أشر وبطر، : [32: الحديد]{  آتَاُكمْ  ِبَما تَ ْفَرُحوا َواَل  فَاَتُكمْ 
فاتك : {ِلَكْيال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكمْ }: ، هلذا قال(إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صرب)، فاملؤمن {َفُخور  

. لو ُقدر لكان: لك يطمئن قلبك، تقول شيء مما ترجو بقاءه ونواله مل تدركه خلص، حينما تعلم أن اهلل مل يكتبه
حينما حتصل على شيء إياك أن تفقد اجلاذبية وتيسر بني السماء واألرض، ما تدري من  {َوال تَ ْفَرُحوا ِبَما آتَاُكمْ }



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

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

 

{ رَبِّي َفْضلِ  ِمنْ  َهَذا}: ، ال، قل[ 78: القصص]{ ِعْنِدي ِعْلم   َعَلى ُأوتِيُتهُ  ِإنََّما قَالَ }: أنت؟ مثلما فعل قارون
ُلَوِني أََأْشُكُر َأْم َأْكُفرُ }: ، كما قال سليمان[ 04: النمل] ، هذا الفرق بني املؤمن وغري املؤمن، فاإلميان {لَِيب ْ

شيء ! ، شوف(!عجبًا ألمر املؤمن: )بالقدر يُنشئ نفسًا مستقرة مطمئنة ال تعصف هبا األحداث، يقول النيب 
إن أمره كله له خري، إن أصابته سراء شكر فكان خريًا له، وإن أصابته ! مر املؤمنعجبًا أل)، يتعجب منه النيب 

، ألن ما من حي يدب  -بأيب هو وأمي–، صدق (ضراء صرب فكان خريًا له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن
على املؤمن  إما أقدار سارة، وإما أقدار مؤملة، وهذا جيري: على وجه األرض إال وهو عرضة لنوعني من األقدار

والكافر والرب والفاجر، أليس كذلك؟ ألسنا نرى بأم أعيننا أن من الصاحلني من يُبتلى؟ ومن الفجار من ينعم؟ بلى، 
ما هي الثمرة احلقيقية؟ من قابل السراء : جند هذا، جند يف الكفار كل احلالني، وجند يف املؤمنني كل احلالني، لكن

تأملوا كيف تكلم اهلل تعاىل عن هذه القضية يف سورة : وان فهو السعيد، وهلذابالشكران،والضراء بالصرب والسل
ْنَسانُ  فََأمَّا} : الفجر، يقول اهلل سبحانه وتعاىل  َوَأمَّا( 75) َأْكَرَمنِ  رَبِّي فَ يَ ُقولُ  َونَ عََّمهُ  فََأْكَرَمهُ  رَب هُ  ابْ َتاَلهُ  َما ِإَذا اإْلِ

انظر جمليء هذه الكلمة  [77 - 75: الفجر]{ َكالَّ ( 76) َأَهاَننِ  رَبِّي فَ يَ ُقولُ  ِرْزَقهُ  َعَلْيهِ  فَ َقَدرَ  ابْ َتاَلهُ  َما ِإَذا
أي ليس األمر كما تظنون، ليس جمرد عطائنا دليل الكرامة، وال : {َكالَّ }: بعد هذين الوصفني وهذين احلالني، قال

اهلوان، ليس بالضرورة، وإمنا ما ينشأ عنه، فإذا كان اإلنسان إذا منعنا دليل اهلوان، ليس هذا هو دليل الكرامة ودليل 
أعطاه ربه شكر، وإذا منعه صرب فهو الكرمي، وأما إذا كان إذا أعطاه ربه استخف وبطر، وإذا منعه ربه قنط ويئس 

 . فإن هذا هو الكفران
نسان، فتهون عليه مصائب إذن علينا أن نقيس األمر هبذا املقياس الشرعي، وهذه أعظم مثرة حيصلها اإل

يف أهل اإلسلم من القدرة على حتمل املصائب ما ال  -حبمد اهلل–الدنيا وال يستخفه األشر والبطر، وهلذا جتدون 
انظروا معدالت االنتحار يف األمم الكافرة، يف اليهود والنصارى والذين ال يعلمون، كيف : يوجد عند األمم األخرى

ن مصيبة حلت به أن يرمي نفسه من شاهق، أو يتعاطى مجلة من األدوية ليموت من يرى أحدهم أن املخرج له م
ساعته، أو يستنشق عادم الدخان، الدخان العادم، أو يرمي نفسه بني قضبان سكة احلديد أو حتت عجلت 

اإلميان فكما نهي معاناته، وإمنا انتقل من شقاء إىل شقاء أعظم منه، أما أهل يالسيارات، يظن املسكني أنه بذلك 
ُهم م ِصيَبة  قَاُلوْا ِإنَّا لِّلِه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجعوَن }: قال اهلل عز وجل ُأْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَوات  ( 756)الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

لإلنسان عنها، فهذا من نعمة عظيمة ال غىن  ،[757-756:البقرة]{مِّن رَّبِِّهْم َورَْحَمة  َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 
 . مثرات اإلميان بالقدر



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

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

 

يبين النفس املؤمنة كذلك يبين األمة بأمجعها، فاألمة اليت تؤمن بالقدر أمة قوية،  -يا رعاكم اهلل–وكما أنه 
أمة حريصة على حتقيق مصاحلها ودفع املفاسد عنها، فحني ُيتل اإلميان بالقدر وتصبح القياسات مادية كما هو 

ن يف لغة العامل قياسات مادية حبتة ال تستدعي التوكل وال اليقني وال حسن الظن باهلل وال الدعاء، ويعتربون احلال اآل
هذا ليس داخًل يف القياسات وال ميكن قياسه، إىل غري ذلك من الدعاوى، يكلهم اهلل إىل أنفسهم، فُتحبط 

املؤمن : )وهو باب من أبواب السعادة، يقول النيب أمورهم، خذوا هذا املثال النبوي أيضاً، وهو يف باب القدر، 
املؤمن القوي بإميانه، ليس ببنيته، وإن كان القوة يف (: القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل خري

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل )البدن مطلوبة، لكن األصل الوصف الذي ُعلق به، 
قدر اهلل وما : ولكن قل. لو أين فعلت كذا كان كذا: ري، احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز، وال تقلخ

رسم : ، تأملوا يف تأثري هذا التوجيه النبوي املبين على اإلميان بالقدر، يقول(فإن لو تفتح عمل الشيطان. شاء فعل
 ستقبل؟ وكيف تواجه املاضي؟ خطة للمستقبل، وخطة للماضي، كيف تواجه امل النيب 

هذه خطة الطريق  ،(احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز: )بهذه الجمل: المستقبل
للمستقبل، أي أمر لك فيه نفع ديين أو دنيوي فاحرص على حتصيله، واستعن باهلل، استعن مبعبودك للوصول إىل 

ال شيء مستحيل، اإلنسان يستطيع أن : ال تعتمد وتقول كما يقول أصحاب الربجمة اللغوية العصبية مقصودك،
 {ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ }: إىل غري ذلك من ترهاهتم، ال غىن للعبد عن ربه. يفعل املستحيل

 فأول ما جيين عليه اجتهاده إذا مل يكن عون من اهلل للفىت
وغري ذلك من العبارات . ميكن، رمبا، قد، لعل: ال تقل إذا أقبلت على شيء من مصاحلك(: تعجزوال ) 

 . طيب. املثبطة احملبطة
لو أني فعلت كذا كان كذا : وال تقل: )ما تبين فيه قدر اهلل ماذا تفعل؟ يقول النبي : خطة الماضي

ال تتعب نفسك يف التأسي والتحسر على ما مضى، هذا أمر  خلص، انتهى األمر، تبني قدر اهلل يف األمر، ،(وكذا
قد طُويت فيه الصحف ورُفعت فيه األقلم، لو حتسرت من اآلن على يوم القيامة لن يرد لك مفقودك، دع املاضي، 

 (. فإن لو تفتح عمل الشيطان)بل تقبله بالرضا والتسليم، 
 . ية لعله يتسع هلا درس واحدوقد بقي بق -كما يقال–انتهى الوقت واحلديث ذو شجون 

 .هذا وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 


