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وَر أنُفَسنَا َوَمنح َسيِّئَات َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل َمنح ُُشُ تَغح تََعيُنُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلَََّ َنحح َمح  إنَّ اْلح
ََملَنَا َمنح ََيحَدَه اّلِل َفال ُمَض  َهُد أن ال إََلَه إاَل اّلِل  َ َأعح لَلح َفال َهادََي َلُه َوَأشح لَّ َلُه َوَمنح ُيضح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلهُ  يَك َلُه َوأن ُُمَمَّ َدُه ال َُشَ  .َوحح

لَُمونَ } َذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اّلِلََّ َحقَّ ُتَقاتََه َوال ََتُوُتنَّ إاَلَّ َوَأنحُتمح ُمسح َا الَّ  {َيا َأَيه

ٍس َواَحَدٍة َوَخَلَق َمنحَها يَ } َا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الََّذي َخَلَقُكمح َمنح َنفح ا َأَيه

ُقوا اّلِلََّ الََّذي َتَساَءُلوَن بََه  َجَها َوَبثَّ َمنحُهََم َرَجاالً َكثرَيًا َونََساًء َواتَّ َزوح

َحاَم إَنَّ اّلِلََّ َكاَن َعَليحُكمح َرقَيباً  َرح  {َواْلح

ََمَلُكمح يَ } لَحح َلُكمح َأعح الً َسَديدًا، ُيصح َذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اّلِلََّ َوُقوُلوا َقوح َا الَّ ا َأَيه

زًا َعظَيَمً  َفرح َلُكمح ُذُنوَبُكمح َوَمنح ُيطََع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َفَقدح َفاَز َفوح إن ،{َوَيغح

عليه صىل اهلل حممد  اهلدي هدي وأحسن ،أصدق احلديث كتاب اهلل

ضاللة وكل  حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ورش األمور وسلم، 

 .ضاللة يف النار

 ..... بالقدر اإليامن عن حديثنا اهلل شاء إن اليوم نواصل

 _: هي أربع القدر مراتب أن ذكرنا أن سبق وقد
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 .( وتعاىل سبحانه اهلل علم) العلم -1

                         -: تقديرات مخس املرتبة ههذ حتت ويندرج املقادير بكتابة اإليامن-2

 أن سبق الذي والتفصيل بالوصف وجل عز اهلل بعلم نؤمن أن فبعد

 سبحانه اهلل بأن اإليامن وهي الثانية املرحلة تأيت ، السابق اللقاء يف ذكرناه

 الساموات خلق قبل كانت الكتابة وهذه يشء كل مقادير كتب قد وتعاىل

 .سنة ألف نيبخمس واألرض

 تقديرات مخسة معرفة العبد من تتطلَّب اإليامن مراتب من املرتبة هذه:  

 :سنة ألف بخمسني واألرض الساموات خلق قبل التقدير-أ

و ب ن   اهلل  َعب د   َعن   احلديث يف جاء كام ر  ، ب ن   َعم  َعاص  ع ت  : َقاَل  ال 
 َسم 

وَل  ول   ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َرس  َاَلئ ق   اد يرَ َمقَ  اهلل  َكتََب  ": َيق  اَمَوات   ََي ل َق  َأن   َقب َل  اْل   السَّ

َض  َر  نيَ  َواأل  س  ه  : َقاَل  َسنٍَة، َأل َف  ب َخم  ش    َعىَل  َوَعر 
 
 ومسلم البخاري " امل َاء

 ملسلم واللفظ

 :تعاىل وقال

يبَنَا َلن   ق ل   } وَ  َلنَا اهللَّ  َكتََب  َما إ ّلَّ  ي ص  َّلَنا ه  ل   اهللَّ  َوَعىَل  َمو  يَتََوكَّ ن ونَ  َفل  م   امل  ؤ 

(11)} 

 [التوبة]

 ....مكتوب شيٍء فكُل إًذا
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 :  سبحانه وقال

ن   َأَصاَب  َما}
يبَةٍ  م 

ص  ض   يف   م  َر  م   يف   َوَّل  األ  ك 
س  ن   ك تَاٍب  يف   إ ّلَّ  َأن ف 

 َأن   َقب ل   م 

َأَها َ ير  اهللَّ  َعىَل  َذل َك  إ نَّ  َنْب 
َكي اَل ( 22) َيس 

اَتأ َس  ل  م   َما َعىَل  و  وا َوَّل  َفاَتك  َرح   َتف 

م   ب اَم  ب   َّل  َواهللَّ  آَتاك 
 
لَّ  ُي  ورٍ  ُم  تَالٍ  ك    {(22) َفخ 

 [احلديد]                                                                                     

 كل ذلك يف بام يشء كل كتب أنه كتابه يف وتعاىل تبارك احلق يذكر

 قحط_ براكني _ زّلزل) األرض عىل تنزل التي املصائب

 .ن خلق أن قبل وجل عز اهلل كتبها ( ابتالء أي_ حروب_جدب_

 النفس راحة)  السابق الدرس يف قلناه ما إىل نعود اجلزئية هبذه 

 أن يف اليقني امتلك العبد أن فلو ( بالقدر اإليامن من تأيت القلب وطمأنينة

 بخمسني واألرض الساموات َيلق أن قبل يشء كل مقادير بكت قد اهلل

 يشء كل أن ورأى اهلل كتاب يف ونظر ، احلديث يف جاء كام سنة ألف

 ما عىل احلزن وعدم بالراحة النفس شعور إىل يؤدي اليقني هذا مكتوب

 رجال من لرجل بالنسبة صفقة _ معني بشخص الزواج عدم)  فات

 صفقات لفوات نتيجة آخر بعد واحد هتموفا عن نسمع والذين األعامل

قدر هذا أن علم لو أنه ،مع فيسقط منهم الواحد فيحزن عليهم  منذ م 
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 ويتساءل أصاًل  لي فكر يكن ومل فواهتا عىل ليحزن يكن مل سنة ألف مخسني

 .(؟ هذا حدث ملاذا

 ث مصيبة كل أن إىل نخل ص  فهي النفس يف أو األرض يف سواء حتد 

 بام يفرح وّل فاته ما عىل العبد ييأس فال وتعاىل سبحانه هللا عند مكتوبة

له  .سيزول أنه أم سيبقى هل يعرف ّل ألنه حصَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال

بَاَدةَ  َعنَ  ام ت   ب ن   ع  ع ت  :  قال الصَّ
وَل  َسم  ول   ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس  َل  إ نَّ ) :  َيق   َما أَوَّ

َقَلمَ  اهللَّ  َخَلَق  ت  :  َله   َفَقاَل  ال  ت ب   َوَماَذا َرب  :  َقاَل  ، ب  اك  ت ب  :  َقاَل  ؟ أَك   اك 

ل   َمَقاد يرَ    ك 
ٍ
ء ومَ  َحتَّى يَش  اَعة   َتق   داود وأبو(  2111)  الرتمذي رواه(. السَّ

 األلباين وصححه ،(  0044) 

 كل مقادير يكتب أن أمره ثم القلم هو نعلم فيام اهلل خلقه يشء أول 

 الساعة تقوم أن إىل يشء

  امت   بن   عبادة   قاَل  تعلمَ  حتَّى اإليامن   حقيقةَ  جتدَ  لن بنيَّ  يا ّلبن ه   الصَّ

 سمعت   ليصيبََك  َيكن مل أخطَأك وما ليخطئََك  َيكن مل أصاَبك ما أنَّ 

َل  إنَّ  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  رسوَل   ماذا رب   يا قال اكتب فقال القلمَ  اهللَّ  خلَق  ما أوَّ

  كل   مقاديرَ  اكتب قال اكتب  
ٍ
اعة   تقومَ  حتَّى يشء  سمعت   إين   بنيَّ  يا السَّ

 .داود أيب سنن  "مني فليس هذا غي عىل مات من:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  رسوَل 
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 قد وتعاىل سبحانه اهلل أن مؤمن غي وهو يموت من أن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي َيْبنا

 فإنه سنة ألف بخمسني واألرض الساموات خلق قبل يشء كل كتب

  .. ماإلسال غي عىل سيموت

 ؟ احلكم بهذا عليه ُيحكم فلماذا

 املرتبة وهي سيكون وما كان بام يعلم ّل سبحانه اهلل أن ق لنا لو أننا السبب

  نفي من قوهلم مثل وقلنا افرتضنا فلو ، املعتزلة قول هو وهذا األوىل

 يف غاىل من منهم وأيًضا يشء العبد عىل ي قدر مل اهلل وأن الكتابة تبةرم

 وصام فصىل العبد قام فلو:  القول هلذا ونتيجة اهلل، علم بنفي فقام القول

 وبالتايل هلا اْلالق وهو ق بله من األفعال هذه فتكون العبادات وأدى وحج

 . أخر خالق اهلل مع أوجد قد القول هذا قائل فإن

 اإلسالم غري على ميوت  ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال ملاذا علمتم هل
 ؟

 يكتب مل وكذا يعلم اهلل أن ينفي هفكأن الكتابة علم ينفي من ألن 

 هم ولكنهم اهلل يعلمها وّل مكتوبة ليست العباد أفعال فإن وبالتايل

 ََم وس   َأَّنَّ م  " القدر نفاة القدرية يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال فقد ، وهلذا هلا اْلالقني

ه   ة   َهذ   ."األ  مَّ
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 للرش أحدمها) خالقني للكون أن يعتقدون املجوس ألن ذلك وقال

 ..(للخي خراآل_

 للكون جيعل بدوره فهو خلقه من العبد فعل أن يعتقد من فإن كذلك

 .كفر وهذا خالقني

 تقوم أن إىل وكتبه يشء كل علم سبحانه اهلل أن اّلعتقاد من ّلبد 

 .العزيز والكتاب الصحيحة األحاديث بنص املحفوظ اللوح يف الساعة

 العباد ألفعال خالق اهلل أن اعتقاد فهي واجلامعة السنة أهل عقيدة أما. 

.. 

 وبالتايل ألفعاله اْلالق هو العبد أن يعتقد املقابل ففي هذا يعتقد ّل ومن

 الربوبية خصائص من ْلصيصة وم دعي بل اْللق يف لربه م شارك فهو

 وحده، اهلل هو واْلالق ،(والتدبي وامللك باْللق اهلل إفراد تعني الربوبية)

 الكتاب بنص يشء كل كتب سبحانه وأنه يعلم اهلل نأ اعتقاد من ّلبد إًذا

 .والسنة

 أخاف   وأنا ، شاب   رجلر  إينَّ  ، اهلل  رسوَل  يا:  قلت   قال، هريرة أيب عن 

ج   ما أجد   وّل ، الَعنََت  نفس   عىل  ق لت   ثم ، عن ي َفَسَكَت  ، النساءَ  به   أتزوَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص النبي   قاَل ف ، ذلَك  مثَل  قلت   ثم عن ي فسَكَت  ، ذلَك  مثَل 
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تَص  :  ّلٍق  أنَت  بام القلم   َجفَّ  ، هريَرةَ  أبا يا)    (  َذر   أو ذلَك  عىل فاخ 

 البخاري صحيح

  وأريد شاب إين:  اهلل رسول يا له وقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل هريرة أبو ذهب 

 مرة الكلامت هذه فأعاد ملسو هيلع هللا ىلص النبي فسكت به أتزوج ما أجد وّل أتزوج أن

 حتى باألختصاء أقوم أن يل هل هريرة أبو فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فسكت أخرى

 له ي بح مل ،هنا ّلق أنت بام القلم جف  ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال الشهوة من أختلص

 هتديد فيه القول هذا:  الطيبي ، يقول العكس عىل بل األختصاء  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

َق   َوق ل   }:  تعاىل اهلل كقول ن   احل 
م   م  ن   َشاءَ  َفَمن   َرب ك 

م  ي ؤ   َشاءَ  َمن  وَ  َفل 

ر   ف  يَك  ا َفل  َنا إ نَّ تَد  امل  نيَ  أَع  َها هب  م   َأَحاطَ  َناًرا ل لظَّ اد ق  َ تَغ يث وا َوإ ن   ُس  َغاث وا َيس    ي 
ٍ
 ب اَمء

ل   ي َكامل  ه  و  وهَ  َيش  ج  و  اب   ب ئ َس  ال  َ َتَفًقا َوَساَءت   الرشَّ ر   [الكهف]{(22) م 

 فإن تفعله مل أم فعلته سواء األمر هذا وأن املسألة حقيقة ي بني أن أراد لكن

 تلجأ فال كتب قد يشء كل أن أي ّلق أنت بام القلم ، جف مكتوب القدر

 . وقدره اهلل بيد األمور كل فإن إًذا ،األمة لرجال اهلل ي رشعه مل ليشء
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 ؟ باألسباب نأخذ ّل أن ذلك معنى هل 

 ...الرشعية األسباب ولكن باألسباب نأخذ 

 لكي عملية أعمل أن يل جيوز هل سألت فإذا تنجب ّل مرأةإ:  مثال

 واثقة كنت إذا هلا فأقول ،(  الصناعي التلقيح _األنابيب أطفال) أنجب

 انتهى أحد قال فإذا ، رشعية ُمالفة يف توقعك ولن أمينة الطبيبة هذه أن

 األخذ من ّلبد ولكن صحيح هذا ،( ّلق أنت بام القلم جف) األمر

 ما وانتظار اجللوس هو الكلمة هذه معنى أن قال من ، باألسباب

ث راك أي غي من سيحد   .ح 

 شيخ ذلك عىل وأيدهم العلم أهل قال كام رضورة باألسباب واألخذ

 عىل واّلعتامد الرشيعة يف طعن األسباب ترك " تيمية ابن اإلسالم

 " رشك األسباب

 ما العبد نتظري أن يصح هل:  الرشيعة يف طعن األسباب ترك قوهلم معنى

ث   سيحد 

 ؟مكتوب يشء فكل أحترك ولن وقدره اهلل قضاء وهذا األمر انتهى ويقول

 األخذ من ّلبد إًذا ، به القول حتى أو فعله يصح ّل هذا بالطبع

  .باألسباب
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 هذا فعند بعملها وقامت للطبيبة املرأة ذهبت فإذا السابق للمثال استكامًّل 

 بقدر يكونفهذا  الطفلب رزق فإذا باألسباب األخذ إمكانية تتوقف احلد

 . بقدر هذا أيضا فإن يرزق مل وإذا اهلل

 

  :امليثاق كتابة-ب

ن   َرب َك  َأَخذَ  َوإ ذ   }: تعاىل قال
ن   آَدمَ  َبن ي م 

م   م 
ه  ور  ه  م   ظ  تَه  يَّ ر  م   ذ  َهَده   َوأَش 

م   َعىَل  ه 
س  ت   أَن ف  م   َأَلس  وا ب َرب ك  د   َبىَل  َقال  ول وا َأن   َناَشه  مَ  َتق  يَاَمة   َيو  ق  ا ال  نَّا إ نَّ  ك 

 [األعراف]       {(102) َغاف ل نيَ  َهَذا َعن  

 واستخرج ظهره عىل مسح السالم عليه آدم سبحانه اهلل خلق عندما

 يعني هذا ، بىل قالوا بربكم ألست أنفسهم عىل وأشهدهم بأكملها ذريته

 عىل اهلل أشهدهم الساعة قومت أن وإىل آدم لدن من الذرية كل أن

 ( اهلل إّل إله ّل)وحدانيته

وا َأن   } ول  مَ  َتق  يَاَمة   َيو  ق  ا ال  نَّا إ نَّ  .{َغاف ل نيَ  َهَذا َعن   ك 

 (  هلا ي روج التي الشبهات من ةشبه) فيقول شخص يأيت ّل حتى وهذا

لد النار يدخل فلامذا  هكذا يولد أمل النرصاين ذنب ما  اوكذ فيها وَي 

 ؟ اليهودي
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 آدم أبينا ظهر يف ونحن أنفسنا عىل وتعاىل سبحانه اهلل أشهدنا لقد : ابتداءً 

 حتى هبذا ي كتفى فهل ، هبذا باإلقرار قمنا وقد اهلل هو أنه السالم عليه

 ؟ التوحيد عىل وجل عز اهلل أمام ن حاسب

 اهلل قدر ،لقد العباد عىل أ خذت التي األشياء ضمن من يشء ولكنه ، ّل

 الكتب وأنزل الرسل أرسل ثم ، الفطرة عىل ي ولدوا أن لعباده سبحانه

برشين األنبياء ،وكان  توحيد إىل العباد ت رشد أشياء هذه كل ، ومنذرين م 

 . رهبم

 

 

  مت قد القضية أن تعني هل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أحاديثهل س   ؟ح 

ٍرو ب ن   اهللَّ  َعب د   َوَعن   -  َ  َعم 
، اهللَّ  َرض  ع ت  : َل َقا َعن ه 

وَل  َسم   ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس 

ول    : َيق 

َمٍة، يف   َخل َقه   َخَلَق  اهللََّ إ نَّ » َقى ظ ل  م   َفَأل  ن   َعَلي ه 
ه ، م  ن   َأَصاَبه   َفَمن   ن ور 

 َذل َك  م 

تََدى الن ور   َطَأه   َوَمن  . اه  ، َأخ  َقَلم   َجفَّ : َأق ول   َفل َذل َك  َضلَّ  «اهللَّ   ع ل م   َعىَل  ال 

" 

، َواه  رَ   َد  ي   أَْح 
ذ  م   .َوالرت  
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َ  َعبَّاٍس، اب ن   َوَعن  -
اَم، اهللَّ  َرض   امل  يثَاَق  اهللَّ  أََخذَ ») : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّب ي   َعن   َعن ه 

اَمنَ  آَدمَ  َظَهر   َمن   ن ي - ب نَع  َرَج  - َعَرَفةَ  َيع  ب ه   َمن   َفَأخ  ل  لَّ  ص  ةٍ  ك  يَّ  َذَراَها، ذ ر 

م   َ  َفنَثََره  ه   َبني  ، َيَدي  ر  م   ث مَّ  َكالذَّ بَاًل؛ َكلََّمه 
ت  }: َقاَل  ق  م   َأَلس   َبىَل  َقال وا ب َرب ك 

َنا د  ول وا َأن   َشه  مَ  َتق  يَاَمة   َيو  ق  ا ال  نَّا إ نَّ [ 102: األعراف] {َغاف ل نيَ  َهَذا َعن   ك 

ول وا َأو  } اَم  َتق  كَ  إ نَّ َ َنا َأرش  ن   آَباؤ 
ةً  نَّاَوك   َقب ل   م  يَّ ر  ن   ذ 

م   م 
ه  د  نَا َبع  ل ك   َفَعَل  ب اَم  َأَفت ه 

َد   َرَواه  « [ 102: األعراف] {امل  ب ط ل ونَ   .أَْح 

 أنفسهم عىل وأشهدهم الذرية أخذ سبحانه أنه:  الشاهد .... 

 هذه تفسي بعدهم يف ومن والتابعني الصحابة من العلامء مجاهي قول-1

 أنفسهم عىل وأشهدهم آدم ظهر من الذرية استخرج اهلل أن:  اآلية

 .بالتوحيد

 جاءت أجيال هناك ولكن ّل قالوا: العلم أهل من بعض هناك لكن -2

 .شهدنا يقول حاهلم ولسان أجيال بعد
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 أنس حديث من صحيحيهام يف ومسلم البخاري وأخرج: 

ول  » ": َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّب ي   َعن   َون   اهللَّ  َيق  َه 
ل   أل  مَ  َعَذاًبا النَّار   َأه  يَاَمة   َيو  ق   َأنَّ  َلو  : ال 

ض   يف   َما َلَك  َر  ن   األ 
  م 

ٍ
ء ي أََكن َت  يَش  تَد  ؟ َتف  ول   ب ه  ،: َفيَق  ول   َنَعم   َأَرد ت   َفيَق 

ن َك  َونَ  م  ن   َأه 
ل ب   يف   َوأَن َت  َهَذا م  كَ  َّل  َأن   آَدمَ  ص   َأن   إ ّلَّ  َفَأَبي َت  َشي ئًا، يب   ت رش  

كَ  تََّفقر . «يب   ت رش    .َعَلي ه   م 

 أنك لو:  القيامة يوم عذاًبا النار أهل ألهون وتعاىل تبارك احلق يقول

 نعم:  فقال النار تدخل فال نفسك هبا تفتدي أكنت فيها وما الدنيا متتلك

 أبيك ظهر يف وأنت هذا من وأهون أيرس منك طلبت   لقد:  امللك فيقول

 .(الرشك إّل فأبيت يشء يب ترشك ّل أن)  آدم

 ولكنه للعبد املال أبقى ، كله هذا من بيشء وتعاىل سبحانه اهلل يأمرنا مل

م ، إُساف دون ولكن تشاء كام أنفق ، الزكاة بإخراج أمره  تريد بام تنعَّ

  الفقي حق تنسى ّل ولكن

 يليق ،فال الكثي أعطى فقد امل قابل ويف القليل أقل هو عباده به أمر ما كل

عة واملن العطاء هذا كل بعد بعبد اأبدً   .به ي رشك أن اهلل وتوفيق والس 
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 األول القول أن عىل ذلك فدل آدم أبيك ظهر يف وأنت قال أنه : الشاهد

 ّل أنفسهم عىل آدم بني وشهادة امليثاق تقدير ، بعد األقوى الراجح هو

ا } فيقول أحد يأيت أن يصح نَّا إ نَّ  .{َغاف ل نيَ  َهَذا َعن   ك 

 

 آدم بني عىل امليثاق أخذ فائدة: 

ريته، آدم ظهر من باستخراجه ؟ امليثاق هذا اهلل أخذ كيف يقول قائل قد  ذ 

 أبيهم ظهر يف وهم العباد أن يعني هذا ، ؟نعم الذرية هذه أنطقهل  يعني

 اآلن الشهادة تلك فائدة هي ما ولكن ، اهلل بوحدانية وشهدوا نطقوا آدم

  ؟ يتذكرها أحد منا وما

ر املهم ليس  يف هبا تعاىل اهلل أخْبنا كثية أشياء ،هناك الشهادة هذه تذك 

 ولكن رأيناها وما األنبياء بمعجزات أخْبنا ، ن صدقها ونحن القرآن

 ظهره عىل مسح عندما آدم أبينا ظهر يف ونحن نطقنا أننا أخْبنا ، صدقناها

 ؟ الفائدة فام نذكر ّل نحن ، يديه بني ونثرها الذرية منه  واستخرج

 وهي العباد بداخل يسكن التوحيد أن يقصد بداخلنا أَّنا الفائدة 

َرَة، َأيب   َعن    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول حديث َري  وَل  َأنَّ  ه  ل  »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس  ل ودٍ  ك   َمو 

وَلد   ط َرة ، َعىَل  ي  ف  َدان ه   َفَأَبَواه   ال  َو  ان ه   َأو   ُي  َ نرَص  نَ َكاَم  ي  ب ل   اَتج  ت  ن   اإل  
 هَب يَمةٍ  م 
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س   َهل   مَج َعاَء،
ن   ف يَها حت  

َعاَء؟ م  وا «َجد  وَل  َيا: َقال  َت  اهللَّ  َرس  ي َأَرَأي   الَّذ 

وت   وَ  َيم  ؟ َوه  ير
َلم   اهللَّ »: َقاَل  َصغ  ل نيَ  َكان وا ب اَم  َأع   «َعام 

 .البخاري صحيح

 فر؟الكا أو اليهودي أو النرصاين ذنب ما إًذا

 ظهره عىل ومسح آدم اهلل خلق التوحيد، فطرة بداخله أنه يف يكمن ذنبه

 فقالوا اللحظة هذه يف اجلميع ونطق ونثرها أخذها ثم الذرية واستخرج

 .العبد بداخل الفطرة أن الفائدة ، اهلل أنت

 

 ؟ الفطرة تعني فامذا 

 ما وإذا هيأكل ّل الطعام من يشء أمامه نضع عندما الرضيع الطفل : مثال

 .الرضاعة يف ويبدأ يلتقمه فإنه األم ثدي عىل وضع

 عىل فطرنا سبحانه ربناف(  للعبد وإرشاده اهلل تعليم)  الفطرة هي هذه 

 إله ّل ويقول يرصخ يشء بداخله منا كلر  أن: األعمق واملعنى ، التوحيد

 لوو ، اهلل إّل إله ّل حققت إذا إّل تسرتيح أن للنفس يمكن وّل اهلل إّل

 فلن ملجأ كل إىل وجلأ األبواب مجيع عىل ودق الطرق مجيع يف العبد سعى



www.omtameem.com  16 

 

 الناس ف ط ر التي الفطرة هي هذه ألن رهبا بتوحيد إّل النفس تسرتيح

 يأخذ فال الكثي الطعام أمامه يوضع الذي الطفل مثل قلت كام ، عليها

 وداليه ، عليها اهلل فطره التي فطرته هي هذه ألن اللبن إّل يشء

 وبالتايل وضالهلم غيهم يف متادوا لكنهم القضية هذه يعلمون والنصارى

 .هكذا أنفسهم فوجدوا ولدوا أَّنم هؤّلء ذنب ما نقول أن جيوز فال

َل  َمن   }:  تعاىل قال ًا َعم  ه   َصاحل  س  مٍ  َرب َك  َوَما َفَعَلي َها َأَساءَ  َوَمن   َفل نَف   ب َظالَّ

َعب يد     {( 04) ل ل 

 [فصلت]

 وأنزل الرسل أرسل ثم الفطرة عىل وولدوا امليثاق عليهم أ خذ هؤّلء

  ؟ األمر انتهى فهل ،خاتم الرسل النبي وجاء الكتب

 ، الساعة تقوم أن إىل باقية  ملسو هيلع هللا ىلص النبي سنة وكذا باقي اهلل كتاب ألن... ّل

عاة بل وكل بل  واملشايخ والد   ّل يقولوا حتى وتدعوهم العباد تدفع الس 

ققوا حتى للعباد بأكملها الدنيا وجل عز اهلل ،سخر اهلل إّل إله  .التوحيد ُي 

 سنوات عليه ومرت الصحراء يف صغي طفل تركنا لو:  أخر دليل 

 لدُيا ليس التي املرأة كذا ، السامء يف سيقول ؟ اهلل أين سألناه فإذا فكْب

 يدةعق ، مبارشةً  السامء إىل يدها ترفع فإَّنا تدعو أن أرادت لو علم أدنى

م ليس اهلل أن املسلم  .للعبيد بظالَّ
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 عند الفطرة وجود وهي هامة مسألة تثب ت حتى الكلامت هلذه ننتبه أن ّلبد

 عني طرفة املسلم عقيدة هتتز ّل حتى آدم أبيهم ظهر يف كانوا أن منذ العباد

م أنه يعتقد وّل السوء ظن به يظن وّل ربه يف  يأمرهم أنه أو للعبيد ظالَّ

 األمم ،أما اهلل إّل إله ّل بقول حممد أمة ميز أنه أو طاقتهم فوق بيشء

 البدع أهل صنيع من هي األقوال هذه كل ، ألن ظلمهم فقد اآلخرى

م رهبم أن يعتقدون فال واجلامعة السنة أهل اعتقاد أما ، واألهواء   ظالَّ

 ؟ يظلمهم وملاذا ، للعبيد

عن خلق مجيعا  الغني هو ربنا لكن حقه ليس حق يأخذ لكي الظامل يظلم

 .ُيتاج ألحد وتنزه وتقدس عن أن

 البقاء وله امللوك ملك وهو اْللق قبل اْلالق فهو يشء يكن ومل اهلل كان

 إىل حاجة يف ليسهو سبحانه و ،العىل والصفات احلسنى األسامء وكذا

ب كان وإن ذكرهم أو شكرهم أو العباد عبادة  بالعبادة وأمرنا الطاعة ُي 

 يشء ملكه من تنقص وّل يشء ملكه يف تزيد ّل ولكنها

 

 

 



www.omtameem.com  18 

 

  :العمري التقدير- ج

  األم رحم يف النطفة ختليق عند يكون وهذا

َا َيا }:  تعاىل قال ن ت م   إ ن   النَّاس   َأُي  نَ  َري ٍب  يف   ك  ا ال بَع ث   م  م   َفإ نَّ نَاك  ن   َخَلق 
 م 

َراٍب  ن   ث مَّ  ت 
ن   ث مَّ  ن ط َفةٍ  م 

ن   ث مَّ  َعَلَقةٍ  م 
َغةٍ  م  َقةٍ  م ض  َلَّ َلََّقةٍ  َوَغي    ُم  َ  ُم  ن بنَي 

م   ل   َلك 

ر  
َحام   يف   َون ق  َر  ى َأَجلٍ  إ ىَل  َنَشاء   َما األ  َسمًّ م   ث مَّ  م  ك  ج  ر  اًل  ن خ  وا ث مَّ  ط ف  غ  تَب ل 

 ل 

م   ك  دَّ م   َأش  ن ك 
تََوّفَّ  َمن   َوم  م   ي  ن ك 

َرد   َمن   َوم  َذل   إ ىَل  ي  ر   َأر  م  ع  َكي اَل  ال 
َلمَ  ل  ن   َيع 

 م 

ل مٍ  د  َبع   َض  َوَتَرى َشي ئًا ع  َر  َدةً  األ  نَا َفإ َذا َهام  ت   امل َاءَ  َعَلي َها َأن َزل  تَزَّ  َوَرَبت   اه 

ن   َوَأن بَتَت  
ل   م  ٍج  ك   [احلج]         {(1) هَب يٍج  َزو 

 أُيا أنتم هل:سبحانه يقول ، احلج سورة يف اجلنني مراحل فذكر 

لقتم لقد ؟ كنتم فامذا البعث يف تشكون الناس  ابتداء هو وهذا تراب من خ 

 ثم علقة ثم نطفة بدايته يكون اإلنسان خلق فإن ذلك بعد أما اْللق

لقة مضغة   ُملقة غي أو ُم 

   ع ودٍ  ب ن   اهللَّ  َعب د   وَعن َ  َمس 
َثنَا: َقاَل  َعن ه   اهللَّ  َرض  ول   َحدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس 

وَ  اد ق   َوه  وق   الصَّ د  م   إ نَّ »: امل َص  ه   جي  َمع   َأَحَدك  ه   َبط ن   يف   َخل ق  َبع نيَ  أ م  ًما َأر   َيو 

ون   ث مَّ  ن ط َفًة، ث َل  َعَلَقةً  َيك  ون   ث مَّ  َذل َك، م  َغةً  َيك  ث َل  م ض  ل   ث مَّ  َذل َك، م  س   اهللَّ  ي ر 

خ   امل ََلَك، إ َلي ه   وَح  ف يه   َفيَن ف  َمر   الر  َبع   َوي ؤ  ق ه   ب َكت ب  : َكل اَمٍت  ب أَر  ز   َوَعَمل ه   ر 

ي   َوَأَجل ه  
، َأو   َوَشق  ي َفَواهللَّ  َسع يدر ه   إ َلهَ  َّل  الَّذ  م   إ نَّ  َغي   َمل   َأَحَدك   ب َعَمل   َليَع 
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ل   َنَّة   َأه  ون   َما َحتَّى اجل  ، إ ّلَّ  َوَبي نََها َبي نَه   َيك  َراعر
ب ق   ذ  تَاب   َعَلي ه   َفيَس 

ك  مَ  ال   ل  َفيَع 

ل   ب َعَمل   َها، النَّار   َأه  ل  خ  م   َوإ نَّ  َفي د  َمل   َأَحَدك  ل   ب َعَمل   َليَع   َما َحتَّى النَّار   َأه 

ون   ، إ ّلَّ  َوَبي نََها َبي نَه   َيك  َراعر
ب ق   ذ  تَاب   َعَلي ه   َفيَس 

َمل   ال ك  ل   ب َعَمل   َفيَع  َنَّة   َأه   اجل 

َها ل  خ   «َفيَد 

ب خَ  َرَواه    ي  ال  مر  ار 
ل  س   .َوم 

 لقة مراحل احلديث يتناول  نطفة يوم أربعني" فيقول األم بطن يف اْل 

 امللك وهذا امللك إليه يرسل ثم ذلك مثل مضغة ثم ذلك مثل علقة ثم

 أم وشقٍي  العمل و واألجل الرزق) كلامت أربع بكتابة اهلل من مأمور

 (سعيد

 أتاك بام تفرح وّل فاتك ما عىل تأس فال مكتوب الرزق. 

لق أن قبل وم قدر مكتوب الرزق ، الرزق يشغلك َمن   يا:  أقول  خت 

 رحم يف وأنت بل  األرض عىل بقدمك تسي أن وقبل سنة ألف بخمسني

 .(احلال متوسط هذا_غني هذا _فقي هذا) أمك

 عىل تقاتل هناك يكون فلن القلوب بآذان النصوص هذه قرأنا لو 

 أملك ّل وأنا يملك غيي ألن حسد وّل األموال عىل رصاع وّل األرزاق

  .الرزق لزيادة رشوة أو ُسقة وّل



www.omtameem.com  21 

 

 ر األمر  يكن مل أخطأك ما ألن احلرام يف تسعى فال القضية وانتهت ق د 

 وّل فاتك ما عىل تأسى ّل وحتى لي خطأك يكن مل أصابك وما ليصيبك

 .أتاك بام تفرح

 :  تعاىل قال كام

َكي اَل  }
م   َما َعىَل  اَتأ َسو   ل  وا َوَّل  َفاَتك  َرح  م   ب اَم  َتف  ب   َّل  َواهللَّ  آَتاك 

 
لَّ  ُي   ُم  تَالٍ  ك 

ورٍ   {(22) َفخ 

 [احلديد]

 :تعاىل قال

  َويف   }
 
اَمء م   السَّ ق ك  ز  ونَ  َوَما ر    َفَوَرب  (22) ت وَعد 

 
اَمء ض   السَّ َر  ه   َواأل   حَلَق   إ نَّ

ث َل  م   َما م  و َأنَّك     {(22) نَ َتن ط ق 

 [الذاريات]                                                                                                 

 نعيش أن نستطيع وّل صعبة احلياة:  قائل قال فإذا  

 وما اهلل قدر)  هذا قدر الذي هو ألنه اهلل لقضاء اّلستسالم من ّلبد:  الرد

 .يتغي ولن أمك رحم يف وأنت مكتوب(فعل شاء

 

 



www.omtameem.com  21 

 

 مكتوب اآلخر هو _:األجل  

 ينتهي أجل له يشء كل(  شاب_ كبي_صغي وهو) يموت من مكتوب

  له اهلل قدر كام

 العمل  

  النار أهل بعمل أم اجلنة أهل بعمل سيعمل هل

 سعيد أم شقي  

عداء   النار أهل هم األشقياء ، اجلنة أهل الس 

   اهلل َرض   مال ٍك  اب ن أَنسٍ  عن ، َل ): َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   عن   َعنه   اهلل َوكَّ

م   ح  ول   َمَلكًا، بالرَّ َغةر  َرب   أي   {َعَلَقةر  َرب   َأي} ن ط َفةر  َرب   أي  : َفيَق   م ض 

َ  أن   اهلل أرادَ  َفإ ذا}
 أم   أَشقي   أن ثَى؟ أم   َذَكرر  َرب   أي  : َقاَل  َخل َقها َيق ض 

؟ ق  الر   َفام َسعيدر ؟ َفام ز  تَب   األَجل  ه   َبط ن   يف   َكذال َك  َفي ك   ( أ م 

 مسلم.البخاري  صحيح

 ك َل  ملك  قد الرحم أن عىل دليل وهذا ن طفة رب يا يقول بالرحم و 

 أن وتعاىل سبحانه اهلل أراد وإذا مضغة ريب أي يقول ثم نطفة إليه دخلت

 اهلل مشيئة تبقى ألسباببا األخذ بعد ، أنثى أم ذكر ريب أي يقول يقضيها

 .وقضائه
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 الشخص يستطيع طريقها وعن اآلن الناس هبا يقوم حتاليل هناك أن يقال

 والعكس ألنثى ذكر من فيتغي اجلنني نوع يف يتحكم أن

  األخذ باب من فعلها يمكن وبالتايل ذلك العلامء أجاز:  أوًّل 

 أن قىض فإذا ضاهق الذي وقضائه سبحانه اهلل مشيئة تبقى ولكن باألسباب

 فعلت فمهام أنثى يكون أن قىض وإذا ولد سيأيت فعلنا مهام ولد اجلنني يأيت

 .األنثى ستأيت أيًضا

ونَ  َوَما }: تعاىل قال  {(24) َحك ياًم  َعل ياًم  َكانَ  اهللََّ إ نَّ  اهللَّ  َيَشاءَ  َأن   إ ّلَّ  َتَشاء 

 [اإلنسان]

 يف احلديث" أمه بطن يف وهو ذلك فيكتب وما أجله؟ رزقههو  فام 

 واألجل الرزق عن في سأل  الصحة درجات أعىل يف ومسلم البخاري

 .أمه بطن يف وهو ذلك ي كتب(  سنني_ شهور_ أيام) سيعيش وكم
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  .(القدر ليلة يف) احلويل التقدير-د

 :تعاىل قال

نَاه   إ نَّا( 2) امل  ب ني   َوال ك تَاب  ( 1) حم } َزل  بَاَرَكةٍ  ةٍ َلي لَ  يف   أَن  ا م  نَّا إ نَّ ينَ  ك  ر  ن ذ   م 

َرق   ف يَها( 2) ف  ل   ي  رٍ  ك  ًرا( 0) َحك يمٍ  أَم  ن   َأم 
َنا م  ن د  نَّا إ نَّا ع  ل نيَ  ك  س  ر               {(1) م 

 [الدخان] 

 جبي بن سعيد عن: 

غادر فال أبائهم وأسامء بأسامئهم فيكتبون القدر ليلة يف للحجاج يؤذن)   ي 

 .(منهم ينقص وّل فيهم يزاد وّل ، أحد منهم

غادر فال العام هذا يف سيحج من أسامء في كتب   .ينقض حتى أحد ي 

 البرصي احلسن يقول: 

 فيها القدر لليلة وإَّنا رمضان كل لفي إَّنا هو إّل إله ّل الذي واهلل)  

 وعمل أجل كل وتعاىل سبحانه اهلل يقض فيها حكيم، أمر كل يفرق

 .(مثلها إىل ورزق

 أنواع من نوع أخر هو التقدير هذا ، كثية الصحابة عند ذلك يف واآلثار

نزل وتعاىل سبحانه اهلل ، الكتابة يف التقديرات  يشء كل القدر ليلة يف ي 

 . العام مدى عىل للعبد مكتوب
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 :العباد أعامل كل فيها ينزل الليلة هذه ألن واعملوا انتبهوا

 .( ي كتب يشء كل _ي طلق من_ تزوجي من_ يعتمر من_ ُيج من) 

 بالدعاء إّل القضاء من مفر ّل. 

 ؟ العمل فما مكتوب شيء كل كان إذا: سؤال 

 .أن نجتهد يف الدعاء علينا

 ؟ مكتوب شيء يرد الدعاء هل

  .الدعاء قدر مكتوب يردمن املمكن أن  نعم

 يرد عنا أي مع اّلجتهاد يف الدعاء لعل اهلل القدر ليلة يف بالعمل علينالذا 

 .مصيبة أو قدر قدره علينا 

دركون كانواو رمضان فضل وقدر  يفهمون والتابعني الصحابةوقد كان   ي 

 ما إذا حتى بجد واجتهاد رمضان طوال يعملون كانوالذا  املعاين هذه

بة عىل أحدهم يكون القدر ليلة جاءت  بإخالص لدعاءل اّلستعداد أه 

  كام جاء يف احلديث، واطمئنان 

ول   َقاَل : َقاَل  َسل اَمنَ  َعن    : ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس 

د   َّل » ، إ ّلَّ  الَقَضاءَ  َير  َعاء  يد   َوَّل  الد  ر   يف   َيز  م   «الْب    إ ّلَّ  الع 

 حسن:  األلباين حكم الرتمذي، سنن
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 ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال فقد وهلذا الدعاء إّل القضاء يرد فال: 

َعاء   " وَ  الد  بَاَدة   ه  ع   " ال 

   الرتمذي ، سنن داود أيب سنن

رد اّلبتالء واملصائب  .فنتعبد هلل بالدعاء لعل بالدعاء ي 

 .وكذلك إذا أراد العبد شيئًا فعليه بدعاء ربه جال وعال

 

  :اليومي التقدير-ه

تب ما أول من قدرها التي املقادير يسوق وتعاىل سبحانه اهلل  اللوح يف ك 

 اليومي والتقدير احلويل التقديرو العمري والتقدير وامليثاق املحفوظ

 قدره الذي قدره العبد يأيت يوم فكل   ، املواقيت إىل املقادير َسوق واملراد

 سوق أو الرتمجة مرحلة هي املرحلة هذهو ، سنة ألف مخسني منذ عليه اهلل

 .ت نََفذ كي املقادير

 قدره الذي اليومي التقدير من هو اآلن فيه نحن الذي العلم درسفمثاًل 

 عىل بناءً  بدوره هو والذي احلويل للتقدير نتيجة التقدير هذا ولكن اهلل

 هو يرجع ثم امليثاق أخذ عىل ب ناءً  اآلخر هو  وبدوره العمري التقدير
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 وما  واجلالسون فيها  اجللسة فهذه ، املحفوظ اللوح يف ق در ما إىل اآلخر

قال  سنة ألف مخسني منذ املحفوظ اللوح يف مكتوب وما ُيدث اآلن ي 

 .واألرض الساموات َيلق أن قبل ومن

 أيام مدة أحدمها ، يومان اهلل عند كله الدهر" عيينة بن سفيان قال 

 الدنيا مدة هو الذي اليوم فيه هو الذي فالشأن القيامة يوم واآلخر الدنيا

 ."واملنع واإلعطاء واإلماتة واإلحياء والنهي واألمر اّلختبار

 والعقاب والثواب واحلساب اجلزاء امةالقي يوم شأن أما. ... 

 فام يوم كله الدنيا عمر ؟ تصْبون أفال يومان تستغرق كلها القصة فإن إًذا

  نجزع وّل نصْب أن لنا فالبد ولذلك يشء ّل! ؟منها العبد نصيب هو

 أحياًناف ،األمر شدة مع أو اّلبتالء شدة مع علينا اهلل قدره بام ونرىض

ر هذا كلمع أن  ، النفس الصدر وجتزع يضيق  .واحد فقط يوم ألنه سيم 

 يف مرور هذا اليوم بل اإلشكال هو ما  اإلشكال وليس
 .بعده من املصري إىل جنة أو إىل نار

 أي وندفع الوقت ونستفرغ اجلهد نبذل أن يستحق األمر ألن انتبهوا

 .اهلل إىل الوصول وبني بيننا ُيول الطريق يف يشء
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 للعباد ي بني حتى العليم احلكيم العزيز تقديرات اكله هذهاهلل  سبحان

 وصفاته أسامئه وكل ولطفه وعلمه وقوته امللك وجالل وعظمة قدرة

بَادة بحديث أ ذكركم وهلذا ، بالقدر اإليامن يف لعباده تتجىل  بداية يف ع 

أي يتْبأ منه رسول اهلل صىل اهلل  " مني فليس هبذا يؤمن ّل من " الدرس

 .معليه وسل

 

  .الشاملة وقدرته النافذة اهلل بمشيئة اإليامن-2

 امللك لقدرة خاضع يشء فكل   ، شاملة وقدرته حمالة ّل نافذة اهلل مشيئة

 .السامء يف وّل األرض يف يشء ي عجزه فال

 فيام وتفرتقان سيكون وما كائن هو فيام جتتمعان فقدرته ومشيئته سبحانه 

عن  سبحانه وحاشاه وّل لضعفهاملشيئته مل يكن ّل  يكن مل ، وما يكن مل

  .اليشء هذا يكون أّل سبحانه اهلل ذلك ولكن ما مل يكن مل يكن ألن إرادة

 وليس اهلل مشيئة هذه ، ما لسبب ْحلها يكتمل ملامراة حامل و:  مثال 

وّل عجز حاشاه ولكن هذا يرجع حلكمة أادها احلكيم العليم  ظلم هذا يف

  . وّل يعلمها العباد
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اَم  }: تعاىل قال ه   إ نَّ ر  وَل  َأن   َشي ئًا َأَرادَ  إ َذا َأم  ن   َله   َيق  ون   ك   [يس]{(22) َفيَك 

   ... يكن مل يشاء مل وما كان اهلل شاء فام ، السامء يف وّل األرض يف يشء ي عجزه فال

 َومَل   } :تعاىل قال
وا أَ ي 

ض   يف   َيس  َر  وا األ  بَة  عَ  َكانَ  َكي َف  َفيَن ظ ر 
ينَ  اق  ذ   الَّ

ن  
م   م  ه 

م   أََشدَّ  َوَكان وا َقب ل  ن ه 
ةً  م  َزه   اهللَّ  َكانَ  َوَما ق وَّ

ج  ي ع 
ن   ل 

  م 
ٍ
ء   يَش 
 يف 

اَمَوات   ض   يف   َوَّل  السَّ َر  ه   األ  يًرا َعل ياًم  َكانَ  إ نَّ  [فاطر] {(00) َقد 

 ألنه إّل هذا كان وما تكون أن هلا يشأ مل وأشياء فكانت أشياء اهلل قدر

 وما كائن هو وما كان بام العليم فهو ، اآلية تذييل هذاو  العليم القدير

 فاهلل مل يوجده حلكمة ، يكن مل ما وأما سيكون

 . لكنه سبحانه هو القادر عىل إجياده وخلقه 

 طالب عىل الشبهات إلقاء باب من الفالسفة أقوال بعض تطرح قد 

 أن وتعاىل سبحانه اهلل يستطيع هل قال،في   العادي اإلنسان حتى أو العلم

 ؟ وكذا كذا َيلق

 ما خلقه اهلل حلكمة وما مل َيلقه  "قدير يشء كل عىل اهللإن "  :الرد

  .حلكمة وبقدرة تامة كاملة ّل تنفك عنه

 



www.omtameem.com  29 

 

  :اْللق مرتبة -0

 املتحرك_ وعمله العامل) يشء كل خلق قد وتعاىل تبارك اهلل بأن اإليامن

 ( واألرض الساموات يف يشء كل_ وسكونه كنالسا_ وحركته

 . فإنه جل وعال ّل َيرج عن خلقه مثقال ذرة

  واإلرادة والقدرة القوة منح بعد التكليف يأيت. ... 

 سيقول ،الكالم عند هذا احلد توقف لو والتفصيل التأصيل هذا بعد 

 فيه ت َب ك   قد الكتاب كان وإذا أماكنا من نتحرك وّل نعمل ّل إًذا السامع

 ؟ العمل فلم مكتوب يشء وكل مكتوبة واألرزاق النار وأهل اجلنة أهل

اهلل خلق للعباد   ولكن عبثًا أن َيلقنا هوحاشا عبثًا لكان بذلك قلنا لو  

  .وأفعاهلم وأقواهلم أعامهلمقدرة عىل 

 القدرة اهأعط الذي هو سبحانه اهللو ، والفعل القول عىل قدرة له العبدف

هو الذي يتكلم بنفسه وكذلك أفعاله فهو الذي يقوم  فالعبد ،ذلك عىل

 والقوة القدرة عباده اهلل منح الشمس نرى كام يقينًاو ، ليصيل ّل غيه

لفوا وبحسبها حقيقة إليهم مضافةهبم  قائمة هيف واإلرادة  مل فلو وإّل ك 

 كان بل وجه أي للتكليف كان ما واإلرادة والقوة القدرة العبد لدى يكن

 .حمض عبث عن عبارة
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 ذلك ومع احلركة عن عاجزة ابنتها أن تعلم أم ، الدنيا َمال يف:  مثال 

 ألَّنا سفه هذا بالطبع ؟ يصح هذا هل املنزلية باألعامل بالقيام ت كلفها

 هذا البرش برب فكيف للبرش بالنسبة هذا  ذلك عىل قدرهتا بعدم تعلم

  .ممتنع

 أّل العقول ت صلح ألَّنا صاغية ذانبآ ت سمع أن أريد اجلزئية هذه 

 من إنه بل به القيام يستطيع ّل بيشء للعبد اهلل تكليف استحالة وهي

 فعل عىل والقوة واإلرادة القدرة له هيأ وقد إّل بيشء ي كلفه أن املستحيل

 له وليس وعبث سفه قلنا أن سبق كام التكليف سيكون وإّل اليشء هذا

  .معنى أو قيمة

 ....عايص يريد ّل ومن عاجز يستطيع ّل من

 :  تعاىل قال

ي َّل  إ نََّك  } بَب َت  َمن   هَت د  نَّ  َأح 
ي اهللََّ َوَلك  وَ  َيَشاء   َمن   َُي د  َلم   َوه  ينَ  َأع  تَد   {(14) ب امل  ه 

 [القصص]
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 بها استدالهلم وجه هو فما اآلية بهذه البدع أهل من الكثري يستدل

 ؟ بدعتهم هي وما

 له فتقول شخص مع تتحدث أحياًنا ،  اجلْبي الفكر أصحاب هم هؤّلء

أعلم لكن ّل  فيقول ،ذلك ّل جيوز ألن تدخن ّل أو تعص اهلل ّل أو صل  

 اّلعتقاد، يف خلل لديه هذا ، املعصية هذه من أختلص أن يل ادع  ، أستطيع

 وأنه األمر تنفيذ يستطيع ّل أنه يعتقد ألنه ولكن الدعاء يطلب ألنه ليس

 .هذا عىل َمْب

  ولكن وحاول وسعى سعى أنه في ومهه معه الشيطان يوسوس هنا 

 إصالحها، ن ريد التي اْلاطئة العقيدة أو اْللل هو هذا ذلك، له اهلل أراد

  ولكن لك سأدعو نعم

 ؟؟ أنت عملك أين

 ؟ اآلن التدخني عن ُتقلع ال ملاذا

 ؟ مينعك الذي ما

 ومن يستطيع ّل من بني وفرق ، لألمر اّلمتثال تريد ّل أنك سوى يشء ّل

 : وجل عز اهلل كتاب من الدليل.. .يريد ّل

َكل ف   َّل } ًسا اهللَّ  ي  َعَها إ ّلَّ  َنف  س   [البقرة]{ َكَسبَت   َما هَلَا و 
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 هذه فإن إًذا للمرأة بالنسبة الرشعي باحلجاب أو بالصالة كلفك هو

 هوى من فهو به اهلل أمر ملا ُمالف يشء وأي العبد استطاعة يف األفعال

 اليشء فعل عىل وإرادة قدرة عنده منا إنسان كل ، عليه َمبوًرا وليس العبد

 شيطان مدخل ألَّنا ستطيعأ ّل كلمة بمحو أ ويص هنا ومن يريده الذي

 .سبحانه اهلل ألوامر اّلمتثال عدم عىل هبا ي عني

  أو الرشوة أو النميمة أومثال عندما تنصح أحدهم برتك الكذب 

 يف املشني الفعل عن تنتهي أن تستطيع أنتبل  ،  ستطيعأ ّل فيقول  الغيبة

 احلجةو ، أيًضا وإرادة مشيئة للعبدألن   ومشيئته وإرادته اهلل بتوفيق حلظة

  :أقيمت عليه بقول اهلل تعاىل

َكل ف   َّل  } ًسا اهللَّ  ي  َعَها إ ّلَّ  َنف  س   .{َكَسبَت   َما هَلَا و 

 علينا األمر هذا الشيطان ي لبس ّل حتى ننتبه. 

 أردت إذا أفعل أن ستطيعأو قوي أنا ، لعني يا خسئت : الرد فيكون 

 عن فوًرا وامتنع به القيام ستطيعأ فإين بيشء ريب أمرين وإذا أعمل أن

 وسؤاله اهلل من بتوفيق اللسان وآفات والكذب والرشوة والنميمة الغيبة

عطيني أن   .اهلل أوامر نفيذت عىل والقدرة القوة ي 
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  الشيطان خطوات باتباع يبدأ الضالل.   

 اإلرادة وأعطاهم العباد قدرة وخالق األفعال خالق سبحانه اهلل 

 ؟ ملاذا اهلل أوامر لتنفيذ الكاملة

 : تعاىل لقوله

َا َيا } ينَ  َأُي  ذ  ل وا آَمن وا الَّ ل م   يف   اد خ  ةً  الس  وا َوَّل  َكافَّ ط وَ  َتتَّب ع  ي َطان   ات  خ   الشَّ

ه   م   إ نَّ و   َلك  ب نير  َعد   [البقرة]                                                         {(242) م 

 آخر ونرتكء بجز نعمل فال كله اإلسالم يف بالدخول وجل عز اهلل أمر

 لطاعته باّلمتثال أمرنا  اهللف، أصوم وأغتاب ،وأكذب أصيلمثال  ،أخرى

وا َوَّل  }:بقوله اآلية ذّيل ثم ، ذلك عىل القدرة اوأعطان ط َوات   َتتَّب ع   خ 

ي َطان    .{الشَّ

 ؟ كافة السلم يف بالدخول الشيطان خطوات عالقة هي فام 

 خي وعىل طيب أنت)  الكلامت هبذه العبد عىل يدخل الشيطان ألن

 تنفيذل بالنسبة ضعيف أنك هنالك ما وغاية امللتزمني من كثي من وأحسن

 املدخل هذا عن وجل عز اهلل فأخْبنا(  عليها قدرة لديك وليس اهلل أوامر

 ولكنك العمل تستطيع ّل أنت) عبد كل مع الشيطان يستخدمه الذي

 الصالة يرتك ّل هو ي صيل الذي من أفضل أنت ، يعملون ممن أفضل

 وأنت صعبة واحلياة م ضطر ألنك ترتيش أنت _ النساء يعرف ولكنه
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 له في ظهر( يرسق الذي امللتزم من أحسن أنت ذلك ومع وّلدأ عندك

زين السيئة النامذج  اهلل قدره ما هو هذا وأن األحسن هو أنه ويومهه له وي 

  .عليه

  اّلعتقاد هذا نعتقد ّل وحتى هبذا الشيطان بكم يتالعب أن إياكم 

 :نتذكر له ونستسلم

 : وجل عز اهلل قول

ي َطانَ  إ نَّ  } و   م  َلك   الشَّ وه   َعد  ذ 
ا َفاختَّ  وًّ و إ نَّاَم  َعد  ع  َبه   َيد  ز 

ون وا ح  يَك 
ن   ل 

 م 

َحاب   ع ي   َأص   [فاطر]                                                         {(4) السَّ

ه   }: أيًضا شأنه يف وقال و   إ نَّ ل   َعد  ض  ب نير  م   [القصص]         {(11) م 

- :ألمر هام علينا أن ننتبه

 .ىل الكفر البواحإاّلستدّلل اْلاطئ بالقرآن قد يؤدي  

 فمثال كام ذكرنا قوله تعاىل : 

ي َّل  إ نََّك  } بَب َت  َمن   هَت د  نَّ  َأح 
ي اهللََّ َوَلك  وَ  َيَشاء   َمن   َُي د  َلم   َوه  ينَ  َأع  تَد                                                                                             {(14) ب امل  ه 

 [القصص]

 اهلل أوامر من بأمر التزموا هلم قيل فإذا الناس من الكثي هبا يتمسك

  هلداين اهلل شاء ولو أحببت من هتدي ّل إنك يقولون
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 ما اهلل وسبحان م ضلني ضالني أَّنم عنهم نسمع كنا أشخاص من وكم

 اهلل إىل الداعني من أصبحوا وربام بل واتاب أَّنم نسمع وليلة يوم بني

 .املستقيم الرصاط عىل وساروا

 مظلومني األشخاص هؤّلء أن هبا املقصود ت قال التي الكلامت هذا

 الطائع وكذا تابوا عليهم اهلل تاب عندما ثم الذنوب فعل إىل ومدفوعني

 . بواح كفر هذا ، الطاعة إىل مدفوع

عقل هل  ْب أن ي  ْب ؟ النار ي دخله ثم املعصية عىل دالعب اهلل جي   عىل آخر وجي 

 ؟ الكالم هذا يقبل عقل يوجد هل ؟ اجلنة ي دخله ثم الطاعة

 ......ال بالطبع

 ؟ اآلية من املراد فام 

 أنعندما أراد  ملسو هيلع هللا ىلص النبي يف نزلت اآلية هذهف ،التوفيق هداية هو منهااملراد  

 :فأبى موته دعن اهلل إّل إله ّل أن بشهادة ينطق وجيعله عمه ُيدي

، َعن   ي  ر  ه  ين  : َقاَل  الز  َْبَ ، ب ن   َسع يد   َأخ  ، َعن   امل َسي ب  ت   ملََّا: َقاَل  َأب يه   أََبا َحََضَ

، َطال ٍب  ول   َجاَءه   الَوَفاة  ن َده   َفَوَجدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس 
ٍل، َأَبا ع   َأيب   ب نَ  اهللَّ  َوَعب دَ  َجه 

َميَّةَ   : اَل َفقَ  امل غ َية ، ب ن   أ 
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ا َلَك  أ َحاج   َكل َمةً  اهللَّ  إ ّلَّ  إ َلهَ  ّل: ق ل   َعم   َأي   " َ ن دَ  هب  ٍل، َأب و َفَقاَل  " اهللَّ  ع   َجه 

َميَّةَ  أَيب   ب ن   اهللَّ  َوَعب د   َغب  : أ  ة   َعن   أََتر  لَّ ؟ َعب د   م  ول   َيَزل   َفَلم   امل طَّل ب   اهللَّ  َرس 

َها ملسو هيلع هللا ىلص ض  ر  ع يَدان ه   ، َعَلي ه   َيع  ، ب ت ل َك  َوي  رَ  َطال ٍب  َأب و َقاَل  َحتَّى املََقاَلة   َما آخ 

م   َمه  لَّة   َعىَل : َكلَّ ، َعب د   م  وَل  َأن   َوَأَبى امل طَّل ب   َقاَل : َقاَل  اهللَّ ، إ ّلَّ  إ َلهَ  ّل: َيق 

ول   َرنَّ  َواهللَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس  ف  تَغ  ن هَ  مَل   َما َلَك  أَلَس 
 َكانَ  َما}: اهللَّ  َفأَن َزَل  «َك َعن  أ 

لنَّب ي  
ينَ  ل  ذ  وا َأن   آَمن وا َوالَّ ر 

ف  تَغ  ك نيَ  َيس  رش   ل م 
 يف   اهللَّ  َوَأن َزَل  [112: التوبة] {ل 

ول   َفَقاَل  َطال ٍب، َأيب   َرس 
ي ّل إ نََّك }: ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  ل  بَب َت  َمن   هَت د  نَّ  َأح 

 اهللََّ َوَلك 

ي  البخاري صحيح[ 14: القصص]{اء  َيَش  َمن   َُي د 

 حبة تفعل ماذا أرأيتم  بالشهادة ينطق أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عم كاد  ؟السوء ص 

  .هبا النطق من منعه موته وقت بجانبه وجودهم أن إّل النار من وينجو

 ب ّل حممد يا وتعاىل تبارك احلق يقول:  املراد  حرسات نفسك ت ذه 

 ّل ومن ،ن اهللبإذ فيهتدي يةاهلدا يستحق من أعلم فإين شخص عىل

 اهلداية أراد فلو العبد بداخل ما اهلل يعلمف ، ّلُيتدي وبالتايل يستحقها

 اإلغواء طريق له ليرس اإلغواء أراد ومن ، طريقها له ليرس

نَاه   إ نَّا}:تعاىل قال ب يَل  َهَدي  ا السَّ ا َشاك ًرا إ مَّ وًرا َوإ مَّ                  [                         اإلنسان] {( 2) َكف 

نَاه   }: سبحانه وقال ن   َوَهَدي  َدي   [البلد] {(14) النَّج 
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 :وجل عز وقال

ا } َطى َمن   َفأَمَّ َقى َأع  َق ( 1) َواتَّ نَى َوَصدَّ ه  ( 4) ب احل  س  ى َفَسن يَرس   َ ل ي رس 
ا( 0) ل   َوَأمَّ

َل  َمن   نَى َبخ  تَغ  َب ( 2) َواس  نَى َوَكذَّ ه  َفَس ( 2) ب احل  س  ى ن يَرس   َ ل ع رس 
 {(14) ل 

 [الليل]

،  العبد ق بل من أوًّل  يأيت واإلضالل التوفيق وكذا والع رس التيسي فإن إًذا

ر ّل  ومن األمر له سي يرس فإنه علم َملس إىل يأيت أن أراد من فلن هتيأ  ديي 

  .له السبل

 

  املشيئة إثبات عىل الكتاب أدلة: 

ه   إ نَّ  }:  تعاىل قال ك َرةر  َهذ  ذَ  َشاءَ  َفَمن   َتذ  َ  [املزمل]{(12) َسب ياًل  َرب ه   إ ىَل  اختَّ

ونَ  َوَما }: سبحانه قال  {(24) َحك ياًم  َعل ياًم  َكانَ  اهللََّ إ نَّ  اهللَّ  َيَشاءَ  َأن   إ ّلَّ  َتَشاء 

 [اإلنسان]

يط الرب ومشيئة ، مشيئة له والرب مشيئة له العبد   .العبد بمشيئة حت 



www.omtameem.com  38 

 

وَ  إ ن   }:  تعاىل قال رر  إ ّلَّ  ه  ك 
َعاملَ نيَ  ذ  َن  ( 20) ل ل 

م   اءَ َش  مل  ن ك 
تَق يمَ  َأن   م   َيس 

ونَ  َوَما( 22) َعاملَ نيَ  َرب   اهللَّ  َيَشاءَ  َأن   إ ّلَّ  َتَشاء   [   التكوير]{(22) ال 

عز وجل هو من خلق إرادة العبد ولكنه هو الذي يكتسب الفعل بيده اهلل 

 .فعيل وإراديت ّل يقول قائل أنا من أوجدتحتى 

 : تعاىل قال

َكل ف   َّل  } ًسا اهللَّ  ي  َعَها إ ّلَّ  َنف  س  تََسبَت   َما َوَعَلي َها َكَسبَت   َما هَلَا و   { اك 

 [البقرة]

  والعمل السعي هو:  الكسب معنى  

 ويكتسب ويسعى يعمل العبد  

 : تعاىل قال

ق   }  ي ن ف 
و ل  ن   َسَعةٍ  ذ 

رَ  َوَمن   َسَعت ه   م  د  ق ه   ه  َعَلي   ق  ز  ق   ر  ي ن ف  َّا َفل 
 َّل  اهللَّ  آَتاه   مم 

َكل ف   ًسا اهللَّ  ي  َعل   آَتاَها َما إ ّلَّ  َنف  دَ  اهللَّ  َسيَج  ٍ  َبع  رس  ا ع  ً  [الطالق]{(0) ي رس 

 : تعاىل قال

َنَّة   َوت ل َك  } ت ي اجل  وَها الَّ ت م  ث  ن ت م   ب اَم  أ ور  َمل ونَ  ك   [ الزخرف] {(02) َتع 
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 ع ظم تساوي ّل األعامل وهذه أعامهلم بسبب اجلنة العباد خليد 

 التعارض ظاهر وي فرس يوضح اّلستطراد وهذا ، له سبب ولكنها اجلزاء

 .واآلية احلديث بني

َرَة، َأيب   َعن   َري  ول   َقاَل : َقاَل  ه  ل   َّل  " ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َرس  خ  م   َيد  ك  َنَّةَ  َأَحد   " ب َعَمل ه   اجل 

وا وَل  َيا ن َت أَ  َوَّل : َقال  َدين   َأن   إ ّلَّ  َأَنا، َوَّل  ": َقاَل  اهلل ؟ َرس  ن ه   اهلل  َيتََغمَّ
َةٍ  م   ب َرْح 

لٍ  ه   َعىَل  َيَده   َوَوَضعَ  ،" َوَفض   (أْحد اإلمام مسند).َرأ س 

 وامتد اهلل وأطيع وأصوم أصيل أنا نعم ، ع وض وليس سبب فالعمل 

 اآلباد أبد إىل اجلنة يف خلود اجلزاء فكان املوت جاء ثم الستني إىل العمر

 ؟ اجلزاء ع ظم يساوي العمل أن ترون ،فهل

َباط  » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال مٍ  ر  ر  اهللَّ  َسب يل   يف   َيو  ن   َخي 
يَا م  ن   َعَلي َها، َوَما الد 

ع  
ض  ط   َوَمو  م   َسو  ك 

َنَّة   يف   َأَحد  ر : اجل  ن   َخي 
يَا م  ن  َحة  وَ  َعَلي َها، َوَما الد  و   الرَّ

َها وح  َعب د   َير  َوة   اهللَّ  َسب يل   يف   ال  َغد  ر : َوال  ن   َخي 
يَا م  ن    .«ف يَها َوَما الد 

  الرتمذي صحيح

 عصاة:  سوط  

 ؟ اجلنة يف إنسان أقل جزاء هو ما 

ع ودٍ  ب ن   اهللَّ  َعب د   َعن   َ  - َمس 
ول   َقاَل : َقاَل  - َعن ه   اهللَّ  َرض   : ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس 
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َلم   إ ين   " رَ  أَلَع  ل   آخ  وًجا النَّار   َأه  ر  ن َها، خ  رَ  م  ل   َوآخ  َنَّة   َأه  وًّل، اجل  لر  د خ   َرج 

ج   نَ  ََي ر  ول   َحب ًوا، النَّار   م  ل   اذ َهب  : اهللَّ  َفيَق  َنََّة، َفاد خ   إ َلي ه   َفي َخيَّل   َفيَأ ت يَها، اجل 

َا َى َأَّنَّ ول   َمأل  َا! َرب   ايَ : َفيَق  هت  َى، َوَجد  ول   َمأل  ل   اذ َهب  : اهللَّ  َفيَق  َنََّة، َفاد خ   اجل 

ث َل  َلَك  َفإ نَّ  يَا م  ن  ةَ  الد  َا، َوَعرَشَ ثَاهل  ول   َأم  َخر  : َفيَق  ن ي أََتس  َحك   َأو   - م  ن ي َتض   م 

؟ َوَأن َت  - وَل  َرَأي ت   َوَلَقد  .  امل َل ك  َك  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَّ  َرس  ، َبَدت   تَّىَح  َضح  ه  ذ 
 َنَواج 

َقال   َوَكانَ  َنى َذل َك : ي  ل   َأد  َنَّة   َأه  َلةً  اجل  تََّفقر  «َمن ز   .َعَلي ه   م 

 الدنيا أضعاف ملكه سيكون اجلنة يدخل سوف إنسان وأخر أقل 

  .اجلنة بدرجات بالنا فام ، شخص أقل وهذا مرات عرشة

 وبكى وتاب ركعو وسجد  وحج وصىل ونفسه بامله العبد ضحى مهامف

 يمكث وه هلو ، للجنة مساوية األعامل هذه تكون أن املحال فمن وَعبَد

 يف امل كث يستوجب فاجلزاء هذا قيل لو حتى !!؟؟عام ستني العبادة يف

 .سنة ستني اجلنة

 أبد بل ّل آّلف ستة رحيم الرْحان هو بل بستامئة في جازي الكريم هو بل

عادله وّل كرم يساويه ّل الذي كريمال مع إّل يأيت ّل ،هذا اآلباد  وّل كرم ي 

 ، كرم ي امثله

م   َأن   َون ود وا }:تعاىل قال ل ك 
َنَّة   ت  وَها اجل  ت م  ث  ن ت م   ب اَم  أ ور  َمل ونَ  ك   {(02) َتع 

 [األعراف]
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  تعاىل قال...النار ألهل يقول ثم  : 

ينَ  ق يَل  ث مَّ  } ذ  وا ل لَّ د  اْل    َعَذاَب  ذ وق وا َظَلم  نَ  َهل   ل  َزو  ن ت م   ب اَم  إ ّلَّ  جت   ب ونَ  ك 
س    {(12) َتك 

 [يونس]                                                                     

 اإلنسان بيد الكسب إًذا ، تعملون كنتم ما إّل جتزون هل.  

 اللقاء يف اهلل شاء إن ون كمل املوضوع لطول نظًرا اجلزئية هذه عند نتوقف

   القادم

 


