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 ردَ ضاء والقَ مسائل يف القَ 
 

 . يُريد ما وََيُكم ، يشاء ما يَفعلُ  للِ  احلمدُ 
 احلمُد لل يَقِضي ِِبحلَّْق ، وََيُكم ِبلَعْدؿ .

 .   ُمْلِكو يف يفعل عّما ُيسأؿ وال ، حِلُْكِمو ُمعّقب وال ، ألْمرِه رَادّ  ال الذي لل احلمد
 . َعبُده والَعبدُ  ، ُحْكُمو ْكمُ واحلُْ  ، أْمُره واألْمرُ  ، ُملُكو فاْلُملك

 يَػْعًَتِضُ  َمْوالهُ  على ليسَ  والعبدُ  *** لو ِفَكاؾَ  ال َعبدٌ  أبنك واعَلمْ 
ىػ ، وقُبيل صالة  ِٔٗٗٔمن شهر ربيع األوؿ من عاـ  ٕٛيف يـو االثنُت ادلاضي 

م أين على موعٍد الظهر ُكّنا نُػَعّزي ونُواِسي أَحَد الزمالء يف َوفاِة واِلده ، وما كنُت أعلَ 
 مع ادلوِت يف نفِس الساعة ..

 نْ والَقَدر ، ومل أكُ  سائل يف القضاءِ مَ : ويف نفس اليـو ُكنت ُأِعّد ذلذه احملاضرة ِبُعنواف 
 ي .َتِ غَ  لَ بْ يل قػَ  ُسْلَوانً  وفُ كُ تَ أعلم أهنا سَ 

 فإىل تِلك ادلسائل :
 . بو الَقَدرُ  دُ ويُقصِ  : القضاءُ  قد يُقاؿُ 
 عن اآلَخر . خمَتِلفٌ  منهما معٌتً  واحدٍ  ؛ فلكلِّ  والَقَدرُ  : القضاءُ  وإذا قيلَ 

 بينهما : والَفْرؽُ 
 . واألرضِ  السماواتِ  َخْلقِ  قبلَ  ادلقاِديرِ  ، وِكتابةُ  بو التقديرُ  : يُرادُ  الَقَدرَ  أف  

يف  لَقضاءُ وا...  القاِدرِ  ِفعلِ  عن ُمَقدرًا َصَدرَ  ِلَما اْسمٌ  : الَقَدرُ  قاؿ اخلطّابي 
 . اىػ . اخْلَْلقُ  معناه ىذا
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 تعاىل َكَقوِلو ، اخْلَْلقُ :  وِبلقضاءِ  ، التْقديرُ :  ِبلَقَدرِ  ادُ رَ مُ الْ :  األثَتِ  ابنُ  قاؿو 
 . َخَلَقُهن  :  أي( ٌَّْمَْْهِ فِِ سَمٌََاثٍ سَبْعَ فَمَضَبىُهَّ: )

َفكي  ال ُمَتالزِمافِ  افِ رَ أمْ  والَقَدرُ  فالقضاءُ   أحَدُها ألف   ؛ اآلَخرِ  عنِ  احُدهَُ أ يَػنػْ
ـَ  فمنْ  ؛ الَقضاءُ  وىو الِبناءِ  ِبَْنزِلةِ  واآلَخرَ  ، الَقَدرُ  وىو األساسِ  ِبَْنزلةِ   رَا

ـَ  فقد بينهما الَفْصلَ  ـَ  را  . اىػ.  ونَػْقَضو الِبناءِ  َىْد
 . اىػ . اْلُمَقد رِ  إنْػَفاذُ  القضاءُ :  يي اوِ نَ مُ الْ  وقاؿ

 
 مسألة : 

 . إىل الَقَدرِ  بُ وال يُنسَ  إىل اْلَمقِضّياتِ  ري الشّ  بُ نسَ يُ 
 : السيّنةِ  صحيحِ ويف 
 َقَضاِء . رواه البخاري ومسلم .الْ  ُسوءِ  ِمنْ  يَػتَػَعو ذُ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل ِ  َرُسوؿُ  َكافَ 

 اودد وأبو أمحدُ  اإلماـ رواه.  َقَضْيتَ  َما َشر   َوِقٍِت  : الُقُنوتِ  ويف ُدعاءِ 
 . واألرنؤوط األلبايني  وصححو ، ماجو وابنُ  والنسائيي  والًتمذيُ 
 للاِ  رسوؿَ  أف   تةٍ اثبِ  ؽِ رُ طُ  نمِ  عليٍّ  بنُ  نُ سَ احلَْ  ويورْ يػَ  : وىذا البِّ  عبدِ  قاؿ ابنُ 

 . اىػ .  الصالةِ  يف بو تُ نُ قْ يػَ  الدعاءَ  ىذا ومَ علّ  وسلم عليو للاُ  صلى
 

 تعاىل للاِ  إىل يُػْنَسبُ  ال الّشر   أبف   ونُؤِمنُ  : للاُ  رمحو نا العثيمُتُ قاؿ شيخُ 
 ليس والش ري  : " وسلم عليو للا صلى النبي  قاؿ و ،وِحْكمتِ  وَرمحتِ  ِلَكَماؿِ 

 َصاِدرُ  ألنو ؛ أَبًدا َشر   يوفِ  ليس تعاىل للاِ  َقَضاءِ  فَػنَػْفسُ .  مسلم رواه"  إليكَ 
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 عاءِ دُ  ملسو هيلع هللا ىلص يف النبِّ  لقوؿِ  ؛ واتِ يّ َمْقضِ  يف الّشري  وفُ يك وإمنا،  وِحْكمةٍ  َرمْحةٍ  عنْ 
 ما إىل ر  الشّ  فأضاؼَ  ، "َقَضيَت  َما َشر   وِقٍِت : " َسنَ احلَْ  َعل َمو الذي وتِ نُ القُ 

 ىو َبل ََمًْضا ، َخاِلصا َشرًّا ليس اْلَمْقِضي اتِ  يف الّشر   فإف   ىذا ومع. َقَضاه 
رٌ  ، َوْجوٍ  ِمن وََمَلِّ  يف َشر   رٌ  ، وِ ََمَلِّ  يف َشر   أو ، َوْجوٍ  ِمن َخيػْ .  رَ آخَ  ََمَلٍّ  يف َخيػْ

 اىػ . 
 مسألة : 

 منو ُفرِغَ  الَقَدرَ  ؛ ألف   الَقَدرَ  وال َيردي  القضاءَ  يَػُردي  الدعاءُ 
.  اْلِبي  ِإال   اْلُعْمرِ  يف  َيزِيدُ  َوال ، الديَعاءُ  ِإال   اْلَقَضاءَ  يَػُردي  ملسو هيلع هللا ىلص : ال للاِ  قاؿ رسوؿُ 

 . َحَسن:  األلبايني  وقاؿ ، عنو للا رضي سلمافَ  حديثِ  ِمن الًتمذيي  رواه
ـُ  ورواه  . عنو للا رضي فَ ِبَ وْ ثػَ  حديثِ  نمِ  ماجو وابنُ  أمحدُ  اإلما
 نَػَزؿَ  ِمّا فعُ ين والدعاءُ  ، َقَدرٍ  ِمن َحَذرٌ  يُغٍت ال:  والسالـُ  الصالةُ  عليو وقاؿ
.  القيامةِ  يوـِ  إىل فَػيَػْعَتِلَجاف ، الدعاءُ  فَػيَػتَػَلّقاه ليَػْنِزؿُ  البالءَ  وإف   ، يَػْنِزؿْ  مل وِمّا
 وَحس نو.  جاهخيرِّ  ومل اإلسنادِ  صحيحُ  حديثٌ  ىذا:  وقاؿ ، احلاكم رواه

 .األلباين 
 . اىػ . : يَػَتصاَرَعاف  َأيْ  : فيَػْعَتِلَجاف ، األثَتِ  قاؿ ابنُ 
 مسألة :
َرـِ  القضاءِ  بُتَ  يُفّرِقوف العلماءُ   . ل قِ عَ مُ الْ  اءِ ضَ والقَ  اْلُمبػْ
َرـُ  ضاءُ القَ :  فيقولوف  َبلُ يَػقْ  ال الذي وىو ، احملفوظِ  اللوحِ  يف الذي ىو اْلُمبػْ
 . اْلَمْحوَ 
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 وكقولِ  ، اْلَمْحوَ  يَقَبلُ  ما وىو ، ادلالئكةِ  يدِ أيْ  يف الذي ىو اْلُمَعل قُ  والقضاءُ 
 . (وِخَبةٍ فِِ إِالَّ عُمُزِهِ مِهْ ُّنْمَصُ ًَال مُعَمَّزٍ مِهْ ُّعَمَّزُ ًَمَب بِعٍِْمِوِ إِالَّ حَضَعُ ًَال أُوْثََ مِهْ حَحْمًُِ ًَمَب: ) وتعاىل تبارؾ

 
ِـّ  حديثِ  يفو   رسوؿِ  يوجِ ِبزَ  ٍِت عْ تِ أمْ  اللهم:  أهنا قالتْ  عنها للاُ  رضي حبيبةَ  أ

 صلى النبي  فقاؿ ، عاويةَ مُ  يخِ وأبِ  ، فيافَ سُ  أب ِب وأبِ  وسلم عليو للا ىصل للاِ 
ـٍ  َمْضُروبٍَة ، آلَجاؿٍ  للاَ  َسأَْلتِ  َقدْ :  وسلم عليو للا  َوَأْرزَاؽٍ  َمْعُدوَدٍة ، َوَأَّي 

لَ  َلنْ  َمْقُسوَمٍة ، ًئا يُػَعجِّ رَ  َأوْ  ِحلِِّو ، قَػْبلَ  َشيػْ ًئا يُػَؤخِّ  ُكْنتِ  َوَلوْ  ِو ،ِحلِّ  َعنْ  َشيػْ
ًرا َكافَ  اْلَقْبِ ؛ يف  َعَذابٍ  َأوْ  الن اِر ، يف  َعَذابٍ  ِمنْ  يُِعيَذؾِ  َأفْ  للاَ  َسأَْلتِ   َخيػْ

 . رواه مسلم . َوَأْفَضلَ 
 رُ غيػّ تَ تػَ  ال ُمقد رةٌ  واألرزاؽَ  اآلجاؿَ  أف   يف يحٌ رِ صَ  احلديثُ  وىذا : النوويي  قاؿ
 عن حقيقةً  هاصُ قْ ونػَ  ازَّيدتُ  يلُ حِ تَ سْ فيَ  ، األَزؿِ  يف ومَ وعلِ  تعاىل للاُ  هَقّدرَ  اعمّ 

 ... ذلك
 آلجاؿِ ِبِ  مَ َعلِ  تعاىل للاَ  أف   القْطِعّيةِ  الئلِ لدّ ِبِ  َتقّررَ  قد:  ىنا اِزِريي مَ الْ  قاؿ

 َعِلمَ  فإذا ، عليو ىو ما على ادلعلوـِ  معرفةُ  الِعلمِ  وحقيقةُ  ، وغَتىا واألرزاؽِ 
 لئال ىاعدَ بَ  أو هالَ بػْ قػَ  يوتَ  أفْ  استحاؿَ  ائةٍ مِ سُ خُْ  نةَ سَ  وتُ يَُ  ادً يْ زَ  أف تعاىل للاُ 
 صُ نقُ وتَ  زيدُ تَ  تعاىل للاُ  هاَعِلمَ  اليت اآلجاؿَ  أف   اؿَ حَ فاستَ  ، الً هْ جَ  الِعلمُ  لبَ قَ نػْ يػَ 
ُ فيَ  ،  للاُ  ّكلووَ  ِمّن هغَتِ  أو ادلوتِ  كِ لَ مَ  إىل سبةِ لنّ ِبِ  أهنا الزَّيدةِ  أتويلُ  تعُت 

 وُ تَ يُثبػّ  أو بذلك هأيُمرَ  أفْ  بعد فإنو ، ِمدودةٍ  آبجاؿٍ  فيها هوأَمرَ  ، األرواحِ  ِبقبضِ 
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 ، األزؿِ  يف ومُ لْ عِ  بو َسبقَ  ما حسبِ  على وَيزيدُ  منو يَنقصُ  احملفوظِ  اللوحِ  يف
 . اىػ( . ًَُّثْبِجُ َّشَبءُ مَب اٌٍَّوُ َّمْحٌُ: ) تعاىل وقولِ  معٌت وىو

  مسألة :
 ؟ بو ال َُيَتجي مىت و  ، لَقَدرُ َُيَتجي ِبمىت 

 . بو يف ادلعائبِ  ، وال َُيَتجي  بو يف ادلصائبِ  َُيَتجي  يقولوف : الَقَدرُ  العلماءُ 
 اليت ُتصيبُ  واألمورِ  على ادلصائبِ  ِبلَقَدرِ  : أنو َُيَتجي  ومعٌت ىذا القوؿِ 

 لو فيها . ِما ال َيدَ  اإلنسافَ 
 وادلعاصي . على الذنوبِ  َدرِ ِبلقَ  وال َُيَتجي 

 : ىذا القوؿِ  لُ وأصْ 
َفُعَك ، َما َعَلى اْحِرصْ و عليو الصالة والسالـ : قولُ   َوال ِِبللِ  َواْسَتِعنْ  يَػنػْ

 َوَلِكنْ  وََكَذا ، َكَذا َكافَ  فَػَعْلتُ  َأيّنِ  : َلوْ  تَػُقلْ  َفال َشْيٌء ، َأَصاَبكَ  َوِإفْ  تَػْعَجْز ،
 الش ْيطَاِف . رواه مسلم .  َعَملَ  تَػْفَتحُ  َلوْ  َفِإف   فَػَعَل ، َشاءَ  َوَما للاِ  َقَدرُ :  ُقلْ 

َفُعوُ  َما َعَلى ََيِْرصَ  َأفْ  ملسو هيلع هللا ىلص الن ِبي  َفَأَمرَ قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية :  ،  يَػنػْ
َفُعوُ  َواَل ِذي رَ  َما َوَدْفعِ ،  نِّ َوالِْ  ْنسِ اإلِ  َشَياِطُتِ  ُمَناَزَعةِ  إىَل  ََيَْتاجُ  يَػنػْ  الش رِّ  ِمنْ  ُقدِّ

ةَ  َوال َحْوؿَ  ال َفِإن وُ  ِبَِّلل ِ  َيْسَتِعُتَ  َأفْ  َذِلكَ  َمعَ  َوَعَلْيوِ .  اخْلََْتِ  ِمنْ  اّلل ُ  َقد رَهُ  ِبَا  قُػو 
 . اىػ .  ِبوِ  إال  

 وموسى عليهما الصالة والسالـ آدـَ  وكذلك احتجاجُ 
ـُ  اْحَتج   : للا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿُ  ـُ  َأْنتَ : ُموَسى  َلوُ  فَػَقاؿَ  ،َوُموَسى آَد  ال ِذي آَد

ـُ  َلوُ  فَػَقاؿَ  الَن ِة ، ِمنَ  َخِطيئَػُتكَ  َأْخَرَجْتكَ   اّلل ُ  اْصَطَفاؾَ  ال ِذي ُموَسى َأْنتَ : آَد
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رَ  َأْمرٍ  َعَلى تَػُلوُمٍِت  ثُ   َوِبَكاَلِمِو ، ِبِرَساالَتِوِ   فَػَقاؿَ  . ُأْخَلقَ  َأفْ  قَػْبلَ  َعَلي   ُقدِّ
ـُ  َفَحج  : ملسو هيلع هللا ىلص اّلل ِ  َرُسوؿُ   . رواه البخاري ومسلم . َمر تَػُْتِ  ُموَسى آَد

ـُ  ويف رواية : اْحَتج   ـُ  َّيَ : ُموَسى  َلوُ  فَػَقاؿَ  َوُموَسى، آَد تَػَنا َأبُونَ  َأْنتَ  آَد  َخيػ بػْ
ـُ  َلوُ  َقاؿَ  ِة ،الَن   ِمنَ  َوَأْخَرْجتَػَنا  َوَخط   ِبَكاَلِمِو ، اّلل ُ  اْصَطَفاؾَ  ُموَسى َّيَ : آَد

 َسَنًة ؟ أبَِْربَِعُتَ  خَيُْلَقٍِت  َأفْ  قَػْبلَ  َعَلي   اّلل ُ  َقد رَهُ  َأْمرٍ  َعَلى َأتَػُلوُمٍِت  بَِيِدِه ، َلكَ 
ـُ  َفَحج   ـُ  َفَحج   ُموَسى، آَد  ُموَسى . آَد

ـَ  ـِ َكال ْعٌَت َومَ :  قاؿ النوويي   قَػْبلَ  َعَلي   ُكِتبَ  َىَذا َأف   تَػْعَلمُ  ُموَسى َّيَ  َأن كَ :  آَد
ال َأنَ  َحَرْصتُ  َوَلوْ  ُوُقوِعوِ  ِمن د  بُ  فال علي   رَ وقد   قَ لَ خْ أُ  َأفْ   َعَلى َأْْجَُعوفَ  ِئقُ َواخلَْ
 .  َذِلكَ  َلىعَ  تَػُلوُمٍِت  َفِلمَ ،  نَػْقِدرْ  ملَْ  ِمْنوُ  َذر ةٍ  ِمثْػَقاؿِ  َردِّ 
ـَ  َعَلى تَػَعاىَل  اّلل ُ  ََتبَ  َوِإذْ ،  َعْقِلي   ال َشْرِعي   الذ ْنبِ  َعَلى الل ْوـَ  ف  َوألَ   َوَغَفرَ  آَد
 . ِِبلش ْرعِ  ََمُْجوًجا َكافَ  َموُ ال َفَمنْ ،  الل ْوـُ  َعْنوُ  زَاؿَ  َلوُ 

َرَىا َمْعِصَيةُ الْ  َىِذهِ :  َقاؿَ  َلوْ  ِمن ا َفاْلَعاِصي : ِقيلَ  َفِإفْ   َيْسُقطْ  ملَْ .  َعَلي   اّلل ُ  َقد 
 َىَذا َأف  :  َفاْلََوابُ ،  َقاَلوُ  ِفيَما َصاِدًقا َكافَ  َوِإفْ ،  ِبَذِلكَ  َواْلُعُقوبَةُ  الل ْوـُ  َعْنوُ 

ـُ  َعَلْيوِ  َجارٍ  الت ْكِليفِ  َدارِ  يف  َِبؽٍ  اْلَعاِصيَ   َوالل ْوـِ  وبَةِ اْلُعقُ  ِمنَ  اْلُمَكل ِفُتَ  َأْحَكا
 َوُىوَ ،  اْلِفْعلِ  َىَذا ِمْثلِ  َعنْ  َوِلَغَْتِهِ  َلوُ  زَْجرٌ  َوُعُقوبَِتوِ  َلْوِموِ  َويف ،  َوَغَْتَِىا َوالتػ ْوبِيخِ 

 َيُْت . اىػ .  مامل الزجرِ  إىل َمتاجٌ 
ـُ  : تيميةَ  اإلسالـ ابنُ  وقاؿ شيخُ   اْلَعْبدَ  أَلف   ؛ ِِبْلَقَدرِ  اْحَتج   الس الـُ  َعَلْيوِ  َوآَد

 َوَيْستَػْغِفَرهُ  إَلْيوِ  ، َويَػُتوبَ  اْلَمَصاِئبِ  ِمنْ  اّلل ُ  َقد رَهُ  َما َعَلى َيْصِبَ  َأفْ  َعَلى َمْأُمورٌ 
 وادلعائب . اىػ . الذينُوبِ  ِمنْ 
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 ُتِصيُبوُ  الر ُجلُ  ُىوَ :  َعْلَقَمةُ  َقاؿ (ًَمَهْ ُّؤْمِهْ بِبٌٍَّوِ َّيْدِ لٍَْبَوُ):  تَػَعاىَل  َقاؿَ  وقاؿ أيضا :
ْعَلمُ  ، اْلُمِصيَبةُ   . َوُيَسلِّمُ  فَػيَػْرَضى؛  اّلل ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َأنػ َها فَػيػَ

َها يَػُتوبَ  َأفْ  فَػَعَلْيوِ  فَػَعَلَها فَِإفْ  ؛ يَػْفَعَلَها ال َأفْ  اْلَعْبدِ  فَػَعَلى:  الذينُوبُ  َوَأم ا  ِمنػْ
ـَ  ََتبَ  َفَمنْ  ـَ  َأَِبهُ  َأْشَبوَ  َوَنِد  .  إْبِليسَ  َعُدو هُ  َأْشَبوَ  َواْحَتج   َأَصر   َوَمنْ ،  آَد
 َيْصِبَ  َأفْ  َمْأُمورٌ  َفاْلُمْؤِمنُ ،  (ٌِذَوْبِهَ ًَاسْخَغْفِزْ حَكٌّ اٌٍَّوِ ًَعْدَ إنَّ فَبصْبِزْ):  تَػَعاىَل  اّلل ُ  َقاؿ
 . اىػ .  ِئبِ َواْلَمَعا الذينُوبِ  ِمنْ  َوَيْستَػْغِفرَ ،  اْلَمَصاِئبِ  َعَلى
 الّذنبِ  ِمن َتبَ  قد كاف وِ ونِ كَ لِ  وسىمُ  ج  حَ  إمنا : يي لِ بَ نػْ احلَْ  يي عِ رْ مَ  الشيخُ  وقاؿ

.  عليو اْلُمَقد رِ  وأْكلِ  ِبسببِ  الذريةَ  حلَِقتْ  اليت يبةِ للُمصِ  مَ لَ سْ تَ واسْ  ، الّصوريِ 
 اْلُمْذِنبِ  َلْوـِ  ـَ ، وعد ادلصائبِ  ُوقوعِ  عند للَقَدرِ  الّتسليمَ  َتَضّمنَ  فاحلديثُ 

 الذنوبِ  عند ال ادلصائبِ  عند الَقَدرِ  إىل َيرِجعَ  أفْ  َمأُمورٌ  ادلؤمنَ  ، وأف   التائبِ 
 . الذنوبِ  ِمن ستغفرُ ، ويَ  ادلصائبِ  على ؛ فَيصِبُ  وادلعايبِ 

 أفْ  عليو بل ، للاِ  ِبَقدرِ  هاِفعلِ  على ََيتج   أفْ  ألحدٍ  فليس الّذنوبُ  وأما:  وقاؿ
 .  السالـ عليو آدـُ  فعلَ  كما منها يتوبَ  أفْ  فعليو هافعلَ  وإذا ، هافعلَ يَ  ال

 عليو للاُ  فَػَتابَ  َتبَ  فآدـُ  ، وإبليسُ  آدـُ  ، أْذنَػَبا اثناف:  السلفِ  بعضُ  قاؿ
 َتبَ  فمن ، دَ وطُرِ  نَ فُلعِ  ِِبلَقَدرِ  وأحتج   ومعصيتِ  على أصر   وإبليسُ  ، واْجَتباه

 ال َتبَ  وَمن ، إبليسَ  أْشَبو رِ ِِبلَقدَ  وأحَتج   أصر   وَمنْ  ، دـَ آب أْشَبو وبِ ذنْ  نْ مَ 
  . اىػ.  منو َصَدر الذي وَذْنبِ  على وَلومُ  نُ ََيسُ 
 (ِِبلَقَدرِ  ادلعاصيِ  فعلِ  على ََيتجي  عّمن والَغررِ  الشيبهةِ  عُ )رَفْ 
 



ٛ 

 

ىو ! ألنو لو رأى  ووادلعاصي ََمُْجوٌج ِبِفعلِ  على الّذنوبِ  لَقَدرِ ِبِ  والذي ََيَتجي 
: ، وال قاؿ لَقَدر ِبِ  احَتج  ال و ،  بةِ شَ اخلَْ ف كَ قَ ِمنو ، وما وَ  ا َلَفر  يقً رِ أَسًدا أو حَ 

 .و وؼ ُيصيبُ فسَ  و احلريقُ ، أو ُيصيبَ  و األسدُ لَ أيكُ  عليو أفْ  وِبتُ كْ كاف مَ   إفْ 
 
 ِإِبلٌ  َلكَ  َكاَنتْ  َلوْ  َأرََأْيتَ  ، اّلل ِ  رِ َقدَ  ِإىَل  اّلل ِ  َقَدرِ  ِمن هنع هللا يضر : نَِفري  قاؿ عمرُ لذا و 

 َرَعْيتَ  ِإفْ  َأَلْيسَ  ، َجْدبَةٌ  َواأُلْخَرى َخْصَبةٌ  ِإْحَداُهَا ُعْدَوََتفِ  َلوُ  َواِدَّيً  فَػَهَبَطتْ 
تَػَها اخْلَْصَبةَ  تَػَها اْلَْدبَةَ  َرَعْيتَ  َوِإفْ  ، اّلل ِ  ِبَقَدرِ  َرَعيػْ رواه  ؟ اّلل ِ  ِبَقَدرِ  َرَعيػْ

 البخاري ومسلم .
 َسَرْقتُ : ِلُعَمرَ  ، فَػَقاؿَ  َسَرؽَ  رَُجال َأف   َويُْذَكرُ :  تيميةَ  ابنُ  اإلسالـِ  قاؿ شيخُ 

 َوَقَدرِِه . اىػ .  اّلل ِ  ِبَقَضاءِ  َيَدؾَ  َأْقَطعُ  َوَأنَ : َلُو  فَػَقاؿَ  َوَقَدرِِه ، اّلل ِ  ِبَقَضاءِ 
 مسألة : 

 . ابقِ السّ  والَقَدرُ  وةِ الشقا وأىلُ  السعادةِ  أىلُ 
ُفوَسةٍ  نَػْفسٍ  ِمنْ  َما َأَحٍد ، ِمنْ  ِمْنُكمْ  َماقاؿ رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص :   ُكِتبَ  ِإالّ  َمنػْ

 َّيَ : رَُجل  فَػَقاؿَ  َسِعيَدًة . َأوْ  َشِقي ةً  ُكِتبَ  َقدْ  َوِإالّ  َوالن اِر ، الَن ةِ  ِمنَ  َمَكانُػَها
 َأْىلِ  ِمنْ  ِمن ا َكافَ  َفَمنْ  الَعَمَل ؟ َوَندَعُ  ِكَتابَِنا َعَلى نَػت ِكلُ  الَ َأفَ  اّللِ  ، َرُسوؿَ 

 َأْىلِ  ِمنْ  ِمن ا َكافَ  َمنْ  َوَأم ا الس َعاَدِة ، َأْىلِ  َعَملِ  ِإىَل  َفَسَيِصَتُ  الس َعاَدةِ 
 الس َعاَدةِ  َأْىلُ  َأم ا: فَقاؿ  الش َقاَوِة . َأْىلِ  َعَملِ  ِإىَل  َفَسَيِصَتُ  الش َقاَوةِ 

 ثُ   الش َقاَوِة ، ِلَعَملِ  فَػيُػَيس ُروفَ  الش َقاَوةِ  َأْىلُ  َوَأم ا الس َعاَدِة ، ِلَعَملِ  فَػيُػَيس ُروفَ 
 . (. رواه البخاري ومسلمبِبحلُسْنََ ًَصَدَّقَ ًَاحَّمََ أَعْطََ مَهْ فَأَمَّب): قَػَرأ 
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 َشْيءٍ  يف  َأوْ  َمَضى َأوْ  َخال َقدْ  َشْيءٍ  َأيف ،  نَػْعَملُ   : ِفيَماملسو هيلع هللا ىلص للاِ  رسوؿُ  وُسئلَ 

اْلَقْوـ  بَػْعضُ  َأوْ  الر ُجلُ  فَػَقاؿ َوَمَضى . َخال َقدْ  َشْيءٍ  يف : اؿ ق اآلف ؟ ُيْسَتْأَنفُ 
 َأْىلَ  َوِإف   ِة ،اْلَن   َأْىلِ  ِلَعَملِ  يُػَيس ُروفَ  اْلَن ةِ  َأْىلَ  ِإف  : اؿ ق اْلَعَمُل ؟ َفِفيمَ : 

ود ، وصححو الن اِر . رواه اإلماـ أمحد وأبو دا َأْىلِ  ِلَعَملِ  يُػَيس ُروفَ  الن ارِ 
 األلباين واألرنؤوط .

 
 ُدعاءِ  ِمن كاف، ولذا   وشقاوةٍ  لو ِمن سعادةٍ  ما ُكِتبَ  ال يعَلمُ  واإلنسافُ 
 . السعادةِ  أىلِ  يف مهُ ِبتػَ يُػثْ  أف للاِ  سؤاؿُ  الصحابةِ 

 نتَ كُ  إفْ  اللهم:  ِبلكعبةِ  يطوؼُ  وىو عنو للا رضي اخلطابِ  بنُ  عمرُ  قاؿ
 الّذنبَ  علي   تبتَ كَ  نتَ كُ  وإف ، فيها ٍتتْ بِ فأثْ  السعادةِ  أىلِ  يف َتٍتبػْ تػَ كَ 

قوةَ   وعندؾ تُ بِ ثْ وتػُ  تشاءُ  ما حوتَْ  فإنك ، الّسعادةِ  أىلِ  يف ٍتتْ وأثبِ  فاَْمٍُت والشِّ
ـي   . " التفسَت"  يف جرير وابنُ " الكبَتِ  التاريخِ " يف لبخاريا رواه.  الكتابِ  أ

 أىلِ  يف ٍِت تَ بػْ تػَ كَ  نتَ كُ  إف اللهم:  يقوؿُ  عنو للا رضي مسعودٍ  ابنُ  وكاف
 ، " التفسَت " يف جريرٍ  ابنُ  رواه.  السعادةِ  أىلِ  يف ٍتتْ بِ وأثْ  ، فاَْمٍُت ؛ الشقاوةِ 
 " .الكبَت"  يف والطبايني 

 
 ا .أبسبابِ  ا تُناؿُ إمن والسعادةُ 
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 ، َوَأْشِقَياءَ  ،ُسَعَداَء :  ِقْسَمُْتِ  ِإىَل  اخْلَْلقَ  ُسْبَحانَوُ  َقس مَ  َوَقدْ :  مِ القي   ابنُ  قاؿ
ْدؽِ  َأْىلُ  ُىمْ  السيَعَداءَ  َفَجَعلَ   اْلَكِذبِ  َأْىلُ  ُىمْ  ْشِقَياءَ َواألَ  ، َوالت ْصِديقِ  الصِّ

َعِكسٌ  ُمط ِردٌ  َحاِصرٌ  تَػْقِسيمٌ  َوُىوَ  ، َوالت ْكِذيبِ   . ُمنػْ
ْدؽِ  َمعَ  َداِئَرةٌ  َفالس َعاَدةُ   اْلَكِذبِ  َمعَ  َداِئَرةٌ  َوالش َقاَوةُ  ، َوالت ْصِديقِ  الصِّ

  ...َوالت ْكِذيِب 
رُ  ِعَباَدهُ  َيَسعُ  ال َمنْ  َفُسْبَحافَ   َرمْحَِتوِ وَ  ِبَْغِفَرتِوِ  ذَلُمْ  َوتَػَغميِدهِ  َوَمْغِفَرتِوِ  َعْفِوهِ  َغيػْ

 ََسَاَواتِوِ  َأْىلَ  فَػَعذ بَ  َعْدَلوُ  َعَلْيِهمْ  َوَضعَ  َفِإفْ  اذْلالَؾ ، َأوِ  َذِلكَ  ِإالّ  َوَلْيسَ 
بَػُهمْ  َوَأْرِضِو ، رُ  َوُىوَ  َعذ  رٌ  فَػَرمْحَُتوُ  َرمِحَُهمْ  َوِإفْ  ذَلُْم ، ظَاملٍِ  َغيػْ  َأْعَماذلِِمْ  ِمنْ  ذَلُمْ  َخيػْ

ُهمْ  َأَحًدا يُػْنِجي َوال ،  َعَمُلُو . اىػ . ِمنػْ
 َوَأْمًنا ِغًٌت  َصْدرَهُ  اّلل ُ  َملَ :  ِِبْلَقَدرِ  الرَِّضا ِمنَ  قَػْلَبوُ  َملَ  َمنْ وقاؿ أيضا : 

 .  َعَلْيوِ  َوالتػ وَكيلِ  ، ِإَلْيوِ  َنبَةِ َواإلِ  ، ِلَمَحب ِتوِ  قَػْلَبوُ  َوفَػر غَ  ، َوقَػَناَعةً 
 َسَعاَدُتوُ  ِفيوِ  َعم ا َواْشتَػَغلَ  ، َذِلكَ  ِبِضدِّ  قَػْلُبوُ  اْمَتلَ :  لرَِّضاا ِمنَ  َحظيوُ  َفاَتوُ  َوَمنْ 
 . ُحوُ َوَفال

 . اىػ .  اّلل ِ  ِمنَ  اْلَقْلبَ  يُػَفرِّغُ  َوالسيْخطُ  ، ّلِل ِ  اْلَقْلبَ  يُػَفرِّغُ  َفالرَِّضا
مع ذلك أو الِغٌت ؟ وىو  قرُ عليو الفَ  ىل ُكِتبَ  أيضا : اإلنسافُ  وال يعَلمُ 

 ! علّي الَفْقرُ  : ُكِتبَ  ومل يُقلْ ،  الّرزؽِ  يف طََلبِ  –ا يثً ثِ ا حَ يً عْ ورِبا سَ  –عى سْ يَ 
 . الشقاوةِ  أىلِ  و ِمنْ عليو أن   أنو ُكتبَ  ِبُّجةِ  السوءَ  يعَملَ  أفْ  دٍ ألحَ  فال جيوزُ 

 



ٔٔ 

 

 الضالؿَ  بَ عى للُهدى ، وجيَتنِ سْ يَ  أفْ  : على اإلنسافِ  وكذلك اذلُدى والضالؿُ 
 بذلك . ورٌ أمُ ؛ ألنو مَ 

 . و ؛ فهو َغْيبٌ أمِّ  وىو يف َبطنِ  على اإلنسافِ  السابقُ  وأّما الِكتابُ 
 قِ َخلْ  قبلَ  على الِعبادِ  ُكِتَبتْ   اوةَ والشق ، والسعادةَ  اذلُدى والضالؿَ  ث إف  

ـٍ ، وما ربي ِمنهم  ِلَما َعِلم للاُ  واألرضِ  السماواتِ   . للَعِبيدِ  ك ِبظاّل
 

ـُ قاؿ ا  ِِبخْلََواتِيِم ، َواأَلْعَماؿُ  َلُو ، ُخِلقَ  ِلَما ُمَيس رٌ  وَُكل  :  الطحاويي  إلما
 للا . اىػ .  بقضاءِ  شقيَ  من َوالش ِقيي  ، اّلل ِ  ِبَقَضاءِ  َسِعدَ  َمنْ  َوالس ِعيدُ 

 
 : بما األمرُ  يَػّتِضحُ  ُْت الَ ثَ لذلك مِ  بُ وأضرِ 
، ، ونَػَهاُىم عن أشياءَ  م أبشياءَ ، فأَمَرىُ  أبناءٍ  أربعةُ  : لو كاف عند رجلٍ  األوؿي 

 ه !أْمرَ  و ، وَمن َسيَػْعِصيو وخُياِلفُ َمن سُيطيعُ  يَتكل مَ  أفْ  قبلَ  وىو يَعَلمُ 
؛ فال يكوف ظاِلًما ، وإف كاف  اْلعاصيَ  ، وعاَقبَ  اْلُمِطيعَ األُب  فإذا أاثبَ 

 يو .صِ عْ يػَ و ، وَمن سَ ن سُيطيعُ ذلك مَ  قبلَ  َعِلمَ 
 وَخبَػرَ  الطاّلبَ  َرؼَ عَ ، وَ  دراسيةً  ُمدرًِّسا دّرس طاّلِب َسَنةً  لو أف  والثاين : 

ِفُقوف . ث وف ، وىؤالء خيُْ حُ جَ نْ : ىؤالء يػَ ه ِعندَ  يف ورقةٍ  بَ م ، ث كتَ أحواذلَ 
على  اْلَمْبٍِتي  و السابقُ ، فال يكوف ُحكمُ  اْلُمدرِّسُ  كما توّقعَ   جاءت النتيجةُ 

 َمن َنَح . احِ ، وال نَ  َسبَ َمن رَ  رُسوبِ  سببَ  و ِبلطاّلبِ عرفتِ مَ 
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 األعلى . وَجّل اْلَمَثلُ  عز   وللِ 
 وف إليو أَزيلّ .َتُ صِ و ِبا يَ ، وِعْلمُ  ِقو لْلَخْلقِ على َخلْ  قٌ ه سابِ فتقديرُ 

 ث إف الِعَباَد ال يُؤاَخُذوف وال يُعاقَػُبوَف إالّ على ما فَػَعُلوه .
للا عّز وَجّل : أف جتاَوَز ذَلم َعّما ََتَّدَثْت ِبو األنُفس ، وما جاَؿ يف  وِمن َكَرـِ 

 اخْلَواِطر .
 

 مسألة :
 مىُ بَػر   واألرضِ  السماواتِ  أىلَ  َعذ بَ  لو للاَ  أف  :  ةِ ن  السي  أىلِ  قيدةِ عَ  ِمن

 . ذلم ظَاملٍِ  غَتُ  وىو َعذ َبم ىموَفاِجرَ 
 والبيهقيي  حبافَ  وابنُ  ماجو وابنُ  داود وأبو مُحيدٍ  بنُ  وعبدُ  أمحدُ :  األئمةُ  وىرَ 
 َشيءٌ  نَػْفِسي يف َوَقعَ :  لو فَػُقْلتُ  ، َكْعبٍ  بنَ  ُأب   أتيتُ :  قاؿ يِ مِ يلَ الدَ  ابنَ  فّ أ

ْثٍِت  ، الَقَدرِ  ِمن  َلو للاَ  إف  :  فَػَقاؿ ، قَػْلِب  ِمن َيْذَىبَ  أفْ  َلَعل و ِبَشيءٍ  َفَحدِّ
 وَرمْحَتُ  َكاَنت َرمِحَهم وَلو ، ذَلم ظَاملٍِ  َغَتَ  َعذ بم أْرِضو وأْىلَ  واواتِ َسََ  أْىلَ  َعذ بَ 
 ، وَقولِ  ِمْثلَ  فَػَقاؿ مسعودٍ  بنَ  للا عبدَ  أتَيتُ  ثُ  :  قاؿ.  أْعَماذِلم ِمنْ  ذلم َخَتًا

َثٍِت فَ  اثبتٍ  بنَ  زَيدَ  أتَيتُ  ث ، وَقولِ  ِمْثلَ  اؿَفق اليمافِ  بنَ  ذيفةَ حُ  أتَيتُ  ث  َحد 
 . ذلك ِمْثلَ  وسلم عليو للا صلى الن ِبّ  عنِ 
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، ال راد  ِلقضائو ، وال شاء  كيفَ   يف ُمِلِكو يتصّرؼُ  اْلُملكِ  ىو ماِلكُ  للاَ  ألف  
بعد كل صالة ، ويف كل  .؛ لذا نَقوُؿ يف ُكلِّ ِحٍُت : لو اْلُمْلك ُمعقَِّب حِلُكِمو 

 صباح ومساء ..
 ( :إَِّّبنَ وَعْبُدُ ًَإَِّّبنَ وَسْخَعِنيُو تعاىل : )يف قولِ  تيميةَ  ابنُ  اإلسالـِ  قاؿ شيخُ 

 َواخْلَْوؼِ  اْلَمَحب ةِ  ِمنْ : إذَلِيػ ُتُو  اقْػَتَضْتوُ  ِبَا ِعَباَدتِوِ  إىَل  إَشارَةٌ  (إَِّّبنَ وَعْبُدُ): فَػَقْولُُو 
 التػ وَكيلِ  ِمنْ  الريبُوبِي ةُ  اقْػَتَضْتوُ  َما إىَل  إَشارَةٌ ( ًَإَِّّبنَ وَسْخَعنِيُ). َوالنػ ْهِي  َواأَلْمرِ  َوالر َجاءِ 

 َمْعٌَت  َأْيًضا َوِفيوِ ،  اْلَماِلكُ  ُىوَ  َوتَػَعاىَل  ُسْبَحانَوُ  الر ب   ف  ألَ  ؛َوالت ْسِليمِ  َوالتػ ْفِويضِ 
 .حِ واإلْصال الريبُوبِي ةِ 

 ِسرِّ  ِمنْ  ِلْلَعْبدِ  َظَهرَ  َفِإَذا.  َيَشاءُ  َكَما ُمْلِكوِ  يف  يَػَتَصر ؼُ  ال ِذي:  َواْلَماِلكُ 
حَبَبرَنَ اٌَّذُِ ):  تَػَعاىَل  قَاؿَ  ، كما تَػَعاىَل  اّلل ِ  بَِيدِ  ُكل وُ  َوالت ْدِبَتَ  اْلُمْلكَ  َأف   الريبُوبِي ةِ 

 ُسُكونً  َوال َحرََكةً  َوال رًّاضَ  َوال نَػْفًعا يَػَرى َفال،  (بَِْدِهِ اٌْمٍُْهُ ًَىٌَُ عٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَدِّزٌ
ًعا َوال َخْفًضا َوال َبْسطًا َوال قَػْبًضا َوال  َوَخاِلُقوُ  َفاِعُلوُ  َوتَػَعاىَل  ُسْبَحانَوُ  َوَاّلل ُ  إالّ  رَفػْ

 اْلَكِلَماتِ  ِسري  ُىوَ  الشيُهودُ  فَػَهَذا؛  َوَخاِفُضوُ  َورَاِفُعوُ  َوَِبِسطُوُ  َوَقاِبُضوُ 
 الريبُوِبي ِة . اىػ .  ِصَفةِ  ِعْلمُ  َوُىوَ  ،اْلَكْونِي اتِ 
 مسألة : 

 . عنهما للا رضي عباسٍ  ابنُ  قاؿ كما  َخْلِقو ،يف  للاِ  ِسري  الَقَدرُ 
 . ْجيعا ذَلَدى الناسَ  للاُ  ولو شاءَ 

 ( ؟مِْعًبأَفٍََمْ َّْْئَسِ اٌَّذِّهَ آَمَنٌُا أَنْ ٌٌَْ َّشَبءُ اٌٍَّوُ ٌَيَدٍَ اٌنَّبسَ جَقاؿ تعاىل : )
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 تَػت ِهمِ  ال:  فقاؿ ، عةٍ جامِ  صّيةٍ ِبوَ  الً جُ رَ  وسلم عليو للا صلى النبي  ىصَ أوْ  وقد
 . أمحد اإلماـ رواه.  كسِ فْ نػَ  على للاَ 
 . بو لك َقَضى شيءٍ  يف للاَ  تَػت همِ  ال:  لو روايةٍ  ويف
 

 ( .أَيُ عَمَّب َّفْعًَُ ًَىُمْ ُّسْأٌٌَُنَال ُّسْأنو : ) عّما يَفعلُ  ال ُيسأؿَ  أفْ  : مع للاِ  األدبِ  وِمنَ 
ـُ   َعَلى َيط ِلعْ  ملَْ  ، َخْلِقوِ  يف  تَػَعاىَل  اّلل ِ  ِسري  اْلَقَدرِ  َوَأْصلُ :  الطحاويي  قاؿ اإلما

 فِ اخلِْْذال َذرِيَعةُ  َذِلكَ  يف  َوالن َظرُ  َوالتػ َعميقُ  ، ُمْرَسلٌ  َنِب   َوال ، ُمَقر بٌ  َمَلكٌ  َذِلكَ 
 َوِفْكًرا َنَظًرا َذِلكَ  ِمنْ  احْلََذرِ  ُكل   فَاحْلََذرَ  ، الطيْغَيافِ  َوَدرََجةُ  ، احلِْْرَمافِ  مُ وُسل   ،

 ، َمَراِموِ  َعنْ  َونَػَهاُىمْ  ، َأَنِموِ  َعنْ  اْلَقَدرِ  ِعْلمَ  َطَوى تَػَعاىَل  اّلل َ  َفِإف   ، َوَوْسَوَسةً 
 ؟ فَػَعلَ  ملَِ :  َسَأؿَ  َفَمنْ ، (ال ُّسْأَيُ عَمَّب َّفْعًَُ ًَىُمْ ُّسْأٌٌَُنَ): ِكَتاِبوِ  يف  تَػَعاىَل  َقاؿَ  َكَما
 اْلَكاِفرِيَن . اىػ . ِمنَ  َكافَ  ، اْلِكَتابِ  ُحْكمَ  َرد   َوَمنْ  ، اْلِكَتابِ  ُحْكمَ  َرد   فَػَقدْ 

 
زِمِنيَ مُشْفِمِنيَ مِمَّب فِْوِ ًًَُضِعَ اٌْىِخَبةُ فَخَزٍَ اٌْمُجْ) كما شاءَ و  يف ُملكِ  يَتصّرؼُ  للاَ  وألف  

ٌٍُا حَبضِزًا ًاَل ًََّمٌٌٌُُنَ َّب ًٍََّْخَنَب مَبيِ ىَذَا اٌْىِخَبةِ ال ُّغَبدِرُ صَغِريَةً ًَال وَبِريَةً إِالّ أَحْصَبىَب ًًََجَدًُا مَب عَمِ

 ( .َّظٍِْمُ رَبُّهَ أَحَدًا
 َأفْ :  ِمْثلُ  نَػْفِسوِ  َعَلى اّلل ُ  َحر َموُ  ال ِذي الظيْلمُ  : تيميةَ  ابنُ  اإلسالـِ  قاؿ شيخُ 

ُرؾَ   ِمنْ  يَػْفَعلْ  ملَْ  َما َعَلى اْلَبِيءَ  َويُػَعاِقبَ  ،ِبَا جَيْزِيوِ  ؛ َفال اْلُمْحِسنِ  َحَسَناتِ  يَػتػْ
 َوََنْوِ  ،اْلِقْسِط  ِبَغَْتِ  الن اسِ  بَػُْتَ  ََيُْكمَ  َأوْ  ،َغَْتِِه  ِبَذْنبِ  َىَذا َويُػَعاِقبَ  ،الس يَِّئاتِ 
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َها الر بي  يُػنَػز هُ  ال يِت  اأَلفْػَعاؿِ  ِمنْ  َذِلكَ  َا َقاِدرٌ  َوُىوَ  َوَعْدِلوِ  ِلِقْسِطوِ  َعنػْ َها، َوِإمن   َعَليػْ
 اّلل َ  َأف   وََكَما. َعَلْيِو  َقاِدرٌ  ، َوُىوَ  الظيْلمَ  َىَذا تَػَرؾَ  ؛ ألَن وُ  َوالثػ َناءَ  احْلَْمدَ  اْسَتَحق  

َعاؿِ  َعنْ  ُمنَػز هٌ  َأْيًضا فَػُهوَ  َواْلَعْيبِ  النػ ْقصِ  ِصَفاتِ  َعنْ  ُمنَػز هٌ  َواْلَعْيِب  النػ ْقصِ  َأفػْ
 . اىػ . 

 
 ْبنِ  الص اِحبِ  ىَعل َدَخلَ  اْلُمْعَتِزيل   اذْلََمَذاين   اْلَب ارِ  َعْبدَ  اْلَقاِضيَ  َأف   : َُيَْكى َوِم ا

 ... ْسِفَرايِيٍِتي اإلِ  ِإْسَحاؽَ  َأبُو ْسَتاذُ األُ  ِعْنَدهُ  وََكافَ  - َأْيًضا اُمْعَتزِِليًّ  وََكافَ  - َعب ادٍ 
 أَبُو فَػَقاؿَ .  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَػنَػز هَ  َمنْ  ُسْبَحافَ :  اْلَفْورِ  َعَلى اْلَب ارِ  َعْبدُ  فَػَقاؿ

 اْلَب ارِ  َعْبدُ  وُ ل فَػَقاؿ. اءُ َيشَ  َما ِإال   ُمْلِكوِ  يف  يَػَقعُ  ال َمنْ  ُسْبَحافَ : فَػْورًا ِإْسَحاؽَ 
:  ِإْسَحاؽَ  َأبُو فَػَقاؿ ؟ يُػْعَصى رَبػيَنا َأيُرِيدُ :  - ُمَراَدهُ  َعَرؼَ  َقدْ  َأن وُ  َوَفِهمَ  -

 َوَقَضى ، اذْلَُدى َمنَػَعٍِت  ِإفْ  َأرََأْيتَ :  اْلَب ارِ  َعْبدُ  َلوُ  فَػَقاؿَ  ؟ قَػْهًرا رَبػيَنا َأيُػْعَصى
ـْ  ِإيَل   َأْحَسنَ  ، َدىِِبلر   َعَلي    َكافَ  ِإفْ :  ِإْسَحاؽَ  َأبُو ْسَتاذُ األُ  َلوُ  فَػَقاؿ ؟ َأَساءَ  َأ

 َمنْ  ِبَرمْحَِتوِ  فَػَيْخَتصي  َلوُ  ُىوَ  َما َمنَػَعكَ  َكافَ  َوِإفْ  ، َأَساءَ  فَػَقدْ  َلكَ  ُىوَ  َما َمنَػَعكَ 
 ! َجَوابٌ  َىَذا َعنْ  َلْيسَ  اّلل ِ وَ :  يَػُقوُلوفَ  َوُىمْ  احْلَاِضُروفَ  َفاْنَصَرؼَ .  َيَشاءُ 

 (فاريٍتلسّ ، ل ةيّ هِ البَ  األنوار عوامِ لَ ، و كي بْ للسّ  بىالكُ  الشافعية طبقات)
ـٍ  أَلِب  رَُجلٌ  َقاؿو   الض الؿَ  َوَأْوَرَدين  اذْلَُدى َمنَػَعٍِت  ِإفْ  َأرََأْيتَ :  اْلَقْسَطالينِّ  ِعَصا

َبٍِت ، ، ثُ   ـٍ  َأبُو َلوُ  فَػَقاؿَ  ا ؟ُمْنِصفً  َأَيُكوفُ  َعذ  ًئا اذْلَُدى َيُكنِ  ِإفْ :  ِعَصا  ُىوَ  َشيػْ
 .َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْنَػَعوُ  ، َيَشاءُ  َمنْ  يُػْعِطَيوُ  َأفْ  فَػَلوُ ؛  َلوُ 

 )شرح العقيدة الطحاوية ، البن أب الِعّز(
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 هارِ أقدَ  وعنْ  للاِ  ضا عنِ للرِّ  َرِّب ُمستلِزـٌ  للِ الرضا ِبِ و 

 . بو يُػْرَضى أفْ  ب  حَ أَ  َقضاءً  َقضى إذا للاَ  إف  :  عنو للاُ  رضي رداءِ الد أبو قاؿ
 )زاد ادلعاد ، البن القيم(

 ُتْطَفأَ  َحىت   َْجَْرةٍ  َعَلى َأَحدُُكمْ  يَػَعض   أَلفْ :  عنو للا رضي مسعودٍ  ابنُ  وقاؿ
رٌ   ، وِمنْ  أب شيبةَ  رواه ابنُ  .َيُكْن  ملَْ  َىَذا َلْيتَ : اّلل ُ  َقَضاهُ  أَلْمرٍ  يَػُقوؿَ  َأفْ  ِمنْ  َخيػْ
 ، ورواه البيهقي يف " ُشعب اإلياف " . " األولياءِ  يف " حليةِ  : رواه أبو نُعيمٍ طريِقو

  
 ِخرْ  اللُهم  :  فَػيَػُقوؿُ  َأَحدُُكمْ  َيٍسَتِخَتُ  :أيضا  عنو للا رضي مسعود ابن وقاؿ

 َوَعاِفَيِتَك، ِبَرمْحَِتكَ  يل  ِخرْ  اللُهم   ِليَػُقلِ  ِكنْ َولَ  يَػْرَضى، َفال َلوُ  للاُ  فَػُيَخيػ رُ  ، يل 
 ، َوالّرِْجلِ  اْلَيدِ  َقْطعُ  ِِبحْلُْسٌَت  اْلَقَضاءِ  َوِمنَ  ، ِِبحْلُْسٌَت  يل  اْقضِ  اللُهم  :  َويَػُقوؿُ 

 ِمْنكَ  ْسرٍ يُ  يف  ِِبحْلُْسٌَت  يل  اْقضِ  اللُهم  :  ِليَػُقلِ  َوَلِكنْ  ، َواْلَوَلدِ  اْلَماؿِ  َوَذَىابُ 
 . رواه البيهقي يف " ُشعب اإلياف " .  َوَعاِفَيةٍ 

 
ْرَداء بوأ اؿقو  رُ :  َأْرَبعٌ  يَافِ اإلِ  ِذْرَوةُ : هنع هللا يضر  الد   ، ِِبْلَقَدرِ  َوالرَِّضا ، ِلْلَحَكمِ  الص بػْ

بن ادلبارؾ يف " رواه ا.  َوَجل   َعز   ِللر بِّ  ـُ ، َواالْسِتْسال ِللتػ وَكيلِ  صُ َواإِلْخال
 والبيهقي يف " ُشعب اإلياف " . الزىد " ، 
 َعَلى جُيْرِيوِ  ِفيَما للاِ  َعَلى ؼِ اخلِْال تَػْرؾُ  الرَِّضا : َعطَاء بنُ  اْلَعب اسِ  وقاؿ أبو

 رواه البيهقي يف " ُشعب اإلياف " . .  اْلَعْبدِ 
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 . ضائوِلقَ  والتسليمُ  للاِ  رِ ِبَقد ضاالرّ :  الشيكرِ  عالمةُ :  أنسٍ  بنُ  الربيعُ  وقاؿ

 . )َمدارِج الّساِلكُت ، البن القيم(
 

نْػَيا جن ةُ  الرَِّضا : القيمِ  قاؿ ابنُ   ِبَا الن فسِ  بُ طَيِّ  ؛ َفِإن وُ  ُتفِ العارِ  احُ رَ تػَ سْ ، ومُ  الدي
 َأْحَكامو إىل ا، وطمأنينته َلوُ  للاِ  اْخِتَيار عُتُ  ِىيَ  ال يِت  اْلَمَقاِديرِ  من َعَلْيوِ  جْيِري

يِني ة  .  الدِّ
 اإِليَافِ  طعمَ  ذاؽ ، َوَما َرُسوال َوِبَُحم دٍ  دينا َوِِبإِلْسالـِ  َرِبًّ  ِِبّلل   الرَِّضا ُىوَ  َىَذا
 .  َذِلك َلوُ  لْ َيصُ  مل من

؛  ارهاْخِتيَ  نِ سْ َوحُ  وَوَرمحتِ  ووِحْكمتِ  للاِ  ِبعْدؿِ  وَمْعرَفتِ  بِ ِبَسَ  ُىوَ  الرَِّضا َوَىَذا
 هَعبدِ  يف  ُسْبحانو الّربِّ  ؛ فَػَقَضاءُ  أْرضى ِبوِ  َكافَ  ؼَ أعرَ  بذلك َكافَ  َفكلما

اىػ . اْلبَػت َة . َذِلك َعن جُ رُ خيَْ  ال ، َوالر مْحَةِ  َواحلِْكَمةِ  واْلَمْصَلحةِ  اْلَعْدؿِ  بَػُْتَ  َدائرٌ 
 )الفوائد(
 وقاؿ : 

نْػَيا ، ةُ َوَجن   ، اأَلْعَظمُ  اّلل ِ  َِببُ  الرَِّضا  اْلُمِحبَُِّت ، َوَحَياةُ  اْلَعارِِفَُت ، َوُمْستَػَراحُ  الدي
 .اْلُمْشَتاِقَُت  ُعُيوفِ  َوقُػر ةُ  اْلَعاِبِديَن ، َونَِعيمُ 
 َفِإن وُ  ِفيِو ؛ ِرَضاهُ  اّلل ُ  َجَعلَ  َما يَػْلَزـَ  َأفْ : الرَِّضا  ُحُصوؿِ  َأْسَبابِ  َأْعَظمِ  َوِمنْ 

ـِ مَ  ِإىَل  يُوِصُلوُ   .بُد   َوال الرَِّضا َقا
ُلغُ  َمىَت : ُمَعاٍذ  ْبنِ  ِلَيْحَِت  ِقيلَ  ـِ  ِإىَل  اْلَعْبدُ  يَػبػْ   الرَِّضا ؟ َمَقا



ٔٛ 

 

ـَ  ِإَذا: فَػَقاؿ   ِإفْ : فَػيَػُقوُؿ  رَب ُو ، ِبوِ  يُػَعاِملُ  ِفيَما ُأُصوؿٍ  َأْربَػَعةِ  َعَلى نَػْفَسوُ  َأَقا
َتٍِت   َدَعْوَتٍِت  َوِإفْ  َعَبْدُت ، تَػرَْكَتٍِت  َوِإفْ  َرِضيُت ، ٍِت َمنَػْعتَ  َوِإفْ  َقِبْلُت ، َأْعطَيػْ
 )َمدارِج الّساِلكُت( .َأَجْبُت 

 
َد للَا يف الّسّراِء والضّراِء ، وَمن كاف كذلك : بَػٌَت للا  وَمن َرِضي ِبلل َرِبًّ : محَِ

 لو بَػْيَت احْلَْمد ، كما يف احلديث عند أمحد والًتمذي .
 

 وحالوة ، اْلَمقاِدير راحَة نفِسك ، وَسالَمَة قَػْلِبك فانظر إىل َْجَاؿوإذا أَرْدت 
 الّرضا .

 
 إف ، نادلؤمِ  ألْمرِ  َعَجًبا:  وسلم عليو للا صلى اذلوى عن يَنِطق ال َمن قاؿ
 ، َشَكر َسّراء أَصابَتو إف - للمؤِمن إالّ  ألحدٍ  ذاؾ وليس - َخَت ُكّلو أْمَره

ًرا فكاف ًرا َفَكاف َصَب  ، َضّراء َصابَتوأ وإف ، لو َخيػْ  . مسلم رواه.  لو َخيػْ
 

  ِمن أركاِف اإليافِ  رُْكنٌ  َوَشّرِه هخَتِْ  ِبلَقَدرِ  اإليافَ  أف   يَعِرؼُ  ِمن الناسِ  كثَتٌ 
 . القضاءُ  إذا َوَقعَ  إمنا َتْظَهرُ  ىذا اإليافِ  وحقيقةُ 

ـُ  بَػْعدَ  َضاالرِّ  َوَأْسأَُلكَ ويف ُدعائو عليو الصالة والسالـ :   اْلَقَضاِء . رواه اإلما
 َوصّححو األلباين واألرنؤوط . ،  والنسائيي  أمحدُ 



ٜٔ 

 

 اْلَقَضاءِ  بَػْعدَ  َوالرَِّضا ، تَػْفِويضٌ  اْلَقَضاءِ  قَػْبلَ  الرَِّضا:  اخْلَر ازُ  َسِعيدٍ  أبوقاؿ 
 . رواه البيهقي يف " ُشعب اإلياف " .  َتْسِليمٌ 

رَ  يل  اْقُدرْ وَ ويف ُدعاء االستخارة :  ٍِت  ثُ   ، َكافَ  َحْيثُ  اخلَيػْ . رواه  ِبوِ  َرضِّ
 البخاري .

ٍِت  اللُهم   :بذه الّدعوات  َيْدُعو َما َكِثَتًاعمُر بُن عبد العزيز   وََكافَ   َرضِّ
 َتَ أَتْخِ  َوال ، َأخ ْرَتوُ  َشْيءٍ  تَػْعِجيلَ  ُأِحب   ال َحىت   َقْدَرؾَ  يف  يل  َوَِبِرؾْ  ، ِبَقَضاِئكَ 

ْلَتوُ  َشْيءٍ   . واه البيهقي يف " ُشعب اإلياف ". ر  َعج 
 
ـي  أو ، الّزمافَ  َيسبي  َمن أيتَ رَ  إذاو   األىلِ  ِمن يَتضّجرُ  أو ، الزمافِ  أىلَ  يذ

 يَػْرضَ  مل أنو مْ فاعلَ  ؛ فيو ىو ما يتسّخطُ  أو ، الشكايةَ  ُيكِثرُ  أو ، واإلخوافِ 
 . الرمحنِ  الرحيمِ  أقدارَ  ّخطُ يَتسَ  اوإمن ، ِبلل رِضيَ  وال ، للاِ  عنِ 
 

 مع الزاءِ  ِعَظمَ  إف  :  وسلم عليو للا صلى اذْلَوى عنِ  يَنِطقُ  ال َمن وَصَدؽَ 
 وَمنْ  ، الّرضا فَػَلو َرِضيَ  فَمن ، ابْػَتالُىم قوًما أحب   إذا للاَ  وإف   ، البالءِ  ِعَظمِ 

 . واألرنؤوط األلباين نووحسّ  ، ماجو وابن الًتمذي رواه. الّسَخطُ  فلو َسِخط
 يُؤثَػرْ  ومل ، هارَاَجعَ  ث عنها للا رضي حفصةَ  طّلقَ  وسلم عليو للا صلى والنبي 
 !  اهِناِبِلسَ  َكْتوالَ  وال ، ذلك ذََكرتْ  أهنا عنها

 !  أبدا ادلوقفَ  ذلك رْ تذكُ  ومل ، وفاختارَتْ  ، عنها للا رضي عائشةَ  وخيّػرَ 
 



ٕٓ 

 

 ِمن َوتُػَباِعُدؾ ، اّلل   ِمن تُػَقّرُِبكَ  ِبَِصاؿٍ  ُأوِصيكَ  : الْبِنوِ  فَ لُْقَما َوِصي ةِ  َويف 
ًئا ِبو ُتْشِرؾَ  ال اّلل َ  تَػْعُبدَ  أف:  َسَخِطو  َأْحبَػْبتَ  ِفيَما اّلل   ِبَقَدر تَػْرَضى َوَأف ، َشيػْ
 )َمَدارج الّسالكُت ، البن القيم( . وََكرِْىتَ 

 
 صٌ قْ نػَ  فاتَ  فيما الكالـُ :  همكالمِ  لِ أْجَْ  وِمن ، َماتَ  َفاتَ  ما:  تقوؿُ  والعامةُ 

 ! الَعْقلِ  يف
َرة وال فيو فائدةَ  ال ِما وَجَرى َوَقعَ  فيما الكالـُ :  يعٍت  . ِعبػْ

 
، واخلَِْتَُة فيما  اْلَمْصَلَحةِ لو ؛ فهو َعُْتُ  للاِ  ختيارِ ى ِبِ ضَ رْ أف يػَ  وعلى اإلنسافِ 

 اختارَه للا .
ًَعَسََ أَنْ حَىْزَىٌُا شَْْئًب ًَىٌَُ خَْْزٌ ٌَىُمْ ًَعَسََ أَنْ حُحِبٌُّا شَْْئًب : ) اآليةِ  ىذه يف القيمِ  قاؿ ابنُ 

 ( :ًَىٌَُ شَزٌّ ٌَىُمْ ًَاٌٍَّوُ َّعٍَْمُ ًَأَوْخُمْ ال حَعٍَْمٌُنَ
 أف   َعِلمَ  إذا العبدَ  فإف   ؛ للعبدِ  حَ الِ صَ ومَ  ارٍ رَ وأسْ  ِحَكمٍ  ِعّدةُ  اآليةِ  ىذه يف
 وُتواِفيَ  أفْ  أيَمنْ  مل - دلكروهِ ِبِ  أييت قد واحملبوبُ  ، ِبحملبوبِ  أييت قد كروهَ ادل

ـِ  ادلَضّرةِ  جانبِ  ِمن ادلَسّرةُ  وأتتيَ  أفْ  ييأسْ  ومل ، ادلَسّرةِ  جاِنبِ  ِمن ادلَضّرةُ   َلعَد
 ... ِِبلَعواِقبِ  ِعْلِمو

 : اآليةِ  ىذه ارِ رَ أسْ  نومِ 
 هخيَتارُ  ِبا اضَ والرّ  ، األمورِ  َعَواِقبَ  يَعَلمُ  َمن إىل تفويضُ ال الَعْبدِ  ِمنَ  تَػْقَتِضي أهنا
 . العاقبةِ  ُحْسنِ  ِمن فيو َيرجو ِلَما لو ويَػْقِضيو لو



ٕٔ 

 

 ِعلمٌ  بو لو ليس ما ويسألْ  وال ، عليو خيتارْ  وال ، ورَبِّ  على يَػْقًَتِحْ  ال أنو : ومنها
 ويسألُ  بل ، شيئا وربِّ  على خيتارْ  الف ، يَعَلمُ  ال وىو فيو وَىالَكو َمَضّرَتو فلعل   ،

 . ذلك ِمن لو أنْػَفعُ  فال ؛ هخَيَْتارُ  ِبَا وِ يُػْرِضيَ  وأف ، لو االختيارِ  ُحْسنَ 
 ِِبلُقّوةِ  لو هخَيَْتارُ  فيَما هأَمد   لو هخَيَْتارُ  ِبَا وَرِضي ورَبِّ  إىل فَػّوضَ  إذا أنو : ومنها
 ولنفسِ  العبدِ  اختيارِ  ُعْرضةُ  ىي اليت اآلفاتِ  عنو وَصَرؼَ  والّصبِ  والَعِزيةِ  عليو

 ىو هخَيَتارُ  ِبا وبعضِ  إىل لَ يصِ لِ  نْ كُ يَ  مل ما لو هاختيارِ  َعَواِقبِ  ُحْسنِ  ِمن وَأرَاهُ  ،
 . ولنفسِ 
 ِمن قَػْلَبو ويُػَفرِّغُ  ، االختياراتِ  أنواعِ  يف اْلُمْتِعَبةِ  األفكارِ  ِمن وَيُ يُرِ  أنو : ومنها

رَ  َعم ا َلوُ  ُخُروجَ  َفال ىذا ومع..  تدبَتاتِ وال التقديراتِ   َرِضيَ  فَػَلو ، َعَليو ُقدِّ
 َجَرى َوِإالّ  ، ِفيوِ  ِبوِ  َمْلُطوؼٌ  َمْشكورٌ  ََمُْمودٌ  َوُىو اْلَقَدرُ  َأَصابَوُ  للاِ  ِِبْخِتَيارِ 

 . لَنفِسوِ  هَيارِ اْختِ  َمع ألَن و ؛ ِفيوِ  ِبوِ  َمْلُطوؼٍ  غَتُ  َمْذُموـٌ  َوُىو اْلَقَدرُ  َعَلْيوِ 
 . )الفوائد(

 
أنفِسهم ، كما  ابُوف بو على أنو ِمن ِقَبلِ والس َلف كانوا ينظروف إىل أف ما ُيصَ 

 (أًٌَََمَّب أَصَببَخْىُمْ مُصِْبَتٌ لَدْ أَصَبْخُمْ مِثٍَْْْيَب لٍُْخُمْ أَوََّ ىَذَا لًُْ ىٌَُ مِهْ عِنْدِ أَوْفُسِىُمْقاؿ للا عّز وَجّل : )
 . ذلا وؾٍ لُ ِمَْ  ل  كُ  قُ عتِ فتُ  ةضَ رْ مَ الْ  ضُ رَ تَْ  بكر أب بنتُ  أَساءُ  تكان

 ِب نْ ذَ بِ :  وتقوؿُ  هارأسِ  على ىادَ يَ  عُ ضَ فتَ  ، عُ دَ ُتصْ  عنها للا رضي أَساءُ وكانت 
 )الطبقات الُكبى ، البن سعد( . رأكثَ  للاُ  هرُ غفِ يَ  وما ،

 . هابِ نْ ذَ  بِ بَ سَ بِ  إالّ  ُتصابُ  ما أهنا أي



ٕٕ 

 

 (وَثِريٍ عَه ًََّعْفٌُ أَّْدِّىُمْ وَسَبَجْ فَبِمَب مُّصِْبَتٍ مِّه أَصَببَىُم ًَمَب: ) تعاىل قولو إىل ُتشَت بذلك وىي
 

 الذي نبَ الذّ  ؼألعرِ  إين:  سَتين ابنُ  قاؿ : قاؿ يّ رِ الس   بنُ  للاِ  بيدُ عُ  وَحّدث
 ! فلسمُ  َّي:  ةنَ سَ  أربعُتَ  منذُ  لٍ جُ رَ لِ  قلت.  ىو ما الد ين عليّ  بو لَ محُِ 

 وافُ رَ عَ فػَ  موبُ نُ ذُ  قَػّلتْ :  فقاؿ اين ارَ الدّ  سليماف أِب بو دثتُ فحَ :  للا عبيدُ  قاؿ
)َتريخ  !؟ ىؤتَ نُ  أين نمِ  يرِ دْ نَ  فليس كوبُ نُ وذُ  وبنُ ذُ  تْ رَ ثػُ وكَ  ، وفؤتَ يُ  نَ أيْ  نمِ 

 دمشق ، البن عساكر(
 

 :فيِعهم عن الّدَنََّي واآلاثـ رغم تَػرَ وكاف الس َلف يَػّتِهُموف أنْػُفَسهم 
 اريمِحَ  ُخلق يف ذلك رؼفأعِ  للا يألعصِ  إين:  عياض بن الفضيل قاؿ

 )َتريخ دمشق ، البن عساكر( . ميوخادِ 
 وهَ جْ وَ  ّفرعَ فػَ  اتً يػْ بػَ  لَ خَ دَ  ؿوْ القَ  لٌ جُ رَ  لو ظَ لَ أغْ  امّ لَ  احالرّ  بنُ  يعكِ وَ  اإلماـ وىذا

 . عليو تَ طْ لّ سُ  ما فلواله ، وبِ نْ ذَ بِ  يعاكِ وَ  دْ زِ :  فقاؿ.  لجُ الرّ  إىل جرَ خَ  ث ،
 )َتريخ بغداد ، للخطيب البغدادي(

 . وؿالقَ  يل ظتُغلِ  عليّ  ُسّلطتَ  امَ لَ  ذنوب لوال أي
 
!  مو: عنده كاف رجل لو فقاؿ،  األسود معاويةَ  أب على لٌ جُ رَ  استطاؿَ  امّ ولَ 

 ّلطتَ سَ  الذي الّذنبَ  رْ اغفِ  اللهم:  قاؿ ث ، يفِ تَ شْ يَ  وُ عْ دَ :  معاوية أبو فقاؿ
 ، البن الوزي( الصفوة صفة) . ىذا وِ بِ  عليّ 



ٕٖ 

 

 
 . دأحَ  لّ كُ  لوأمّ تَ يػَ  ال قيقدَ  ِفقوٌ  وىو ، ادلصيبة وقْ فِ  نمِ  ىذا
 

 يف مسائلِ  العليلِ  شفاءِ  : كتابُ  والَقَدرِ  القضاءِ  يف مسائلِ  ِكتابٍ   وأْْجَعُ 
 ، البن القيم رمحو للا . يلِ والتعل واحِلكمةِ  والَقَدرِ  القضاءِ 

 
 وللا تعاىل أعلم .


