
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إليه جريانه هناك شيخ    كان   وجاء  ففر جواده  إليه  حمببًا  وحيدًا  جوادًا  ويملك  التالل  من  تل  فوق  يعيش 

 يواسونه هلذا احلظ العاثر فأجاهبم بال حزن وما أدراكم أنه حٌظ عاثر؟ 

الربّية فجاء إليه جريانه هينئونه عىل هذا احلظ  وبعد أيام قليلة عاد إليه اجلواد مصطحبًا معه عددًا من اخليول  

 السعيد فأجاهبم وما أدراكم أنه حٌظ سعيد؟ 

الشاب يدرب أحد هذه اخليول الربية فسقط من فوقه وكرست ساقه وجاءوا    ابنهومل متض أيام حتى كان  

 للشيخ يواسونه يف هذا احلظ اليسء فأجاهبم وما أدراكم أنه حظ يسء؟ 

قليلة أسابيع  القرية وأعف   وبعد  احلرب وجند شباب  القتال لكرس ساقه فامت يف  ا  يأعلنت  الشيخ من  بن 

 احلرب شباٌب كثر 

 حياة   وهكذا ظل احلظ العاثر يمهد حلظ سعيد واحلظ السعيد يمهد حلظ عاثر اىل ما ال هناية يف القصة ويف 

 كل واحد منا! 

أراد   اً خفي  اً خري و  أ  اإن كان فواته رشًا خالص  اً عىل يشء فاهتم ألهنم ال يعرفون يقين   ونال حيزن  اإليامن فأهل  

 ! اً رياهلل أن جينبهم رضرًا كب 

 . رضافاهتم بصرب و  وحيزنون عىل ما  باعتدال يفرحون ف، رسورغون أيضًا يف البال وال ي  

 . الرىض بالقضاء والقدر ألهنم عاشوا حالة  وهؤالء هم السعداء

الدنيا دار بالء واختبار، وليست دار راحة وقرار، واملنغصات فيها كأمواج البحر املتالطمة، وال ينجو   إن

ْنَساَن يِف َكَبد  }: ، يقول تعاىلأحدمن ذلك   .[4]البلد:  {َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

اهلل، ومنهم من جيزع واملصائب تنزل باإلنسان ليظهر جوهره ومعدنه؛ فمنهم من تزيده املصائب قرًبا من  

 ويطيش عقله، وال هيتدي إىل اللجوء لربه الذي بيده كشف الرض وحتويل املحن إىل منح. 

 ( من اهلل تعاىل. اإليامن بالقدر خريه ورشه، حلوه ومره)وقد كان من أركان اإليامن الستة: 

 



 

 

 

، فال احلالوة تبقى، وال املرارة تدوم. ق ال أوس بن حارثة جدُّ األنصار وهذه هي الدنيا يوم حلو ويوم ُمرٌّ

وإذا كان عليك   تبطر،  فال  فإذا كان لك  فيوم لك، ويوم عليك،  يومان:  الدهر  الوفاة:  لبنيه حني حرضته 

 .فاصطرب، وكالمها سينحرس

ا   مع أنه  ، نقرؤه ونعرفه؛ ولكن قلام َمْن يعيشه  من اإليامن   وهذا الركن ففيه الرضا    ،ركن عميل وليس نظريًّ

وال  تتجىل  بالقضاء  التي  القيم  من  وغريه  اهلل،  أمر  عىل  والصرب  بالفرج،  اهلل  موعود  يف  والثقة  له،  تسليم 

 لإلنسان يف هذه األحوال. 

، وكم مغبوط  يف نعمة هي داؤُه، ومرحوم يف علامءقال بعض ال  : ُربَّ حمبوب  يف مكروه ، ومكروه  يف حمبوب 

 .  داء هو شفاؤه، وربَّ خري  من رشٍّ ونفع من رضٍّ

يرىض بقضاء اهلل، فيظهر االعرتاض عىل هذا القضاء،    أالإال أن ضعف النفس البرشية تؤدي بصاحبها إىل  

 أو حيمله اجلزع وعدم الصرب عىل قول ما ال يرىض اهلل عنه. 

نجا؛   فقد  ركبه  َمْن  أبًدا،  يغرق  ال  الذي  املركب  فهو  بالصرب،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أوىص  وقد 

ظمت فإن أثرها ال يلبث أن يضعف بمرور الوقت، وقد ينمحي أثرها بالكلية؛ لذلك قال فاملصائب مهام ع

 . وهب بن منبه: ما من يشء إال يبدو صغرًيا ثم يكرب، إال املصيبة فإهنا تبدو كبرية ثم تصغر

كن ، وأن ما  بالقضاء والقدر ، وأنَّ ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل ي  اإليامن  ،من أصول اإليامن وأسس املعتقد ف

تدبري خالقه وترصيف  كلَّه طوع  ليصيبك، وأن هذا اخللق  مل يكن  أخطأك  وما  ليخطئك،  مل يكن  أصابك 

 موِجده جل يف عاله. 

ولقد تكاثرت الدالئل يف كتاب اهلل وسنة نبيه ومصطفاه صىل اهلل عليه وسلم عىل تقرير هذا األصل وإثباته  

قال   كثرية؛  مواطن  ُكلَّ }: تعاىليف  بَِقَدر  إِنَّا  َخَلْقنَاُه   
 
ء يَشْ َيا  }:وقال   ،[49]القمر:{  َقَدر   َعىَل  ِجْئَت  ُثمَّ 

 ، واآليات يف هذا املعنى كثرية. [38]األحزاب:{َمْقُدوًرا   َوَكاَن َأْمُر اهللَِّ َقَدًرا} ،وقال: [40]طه:{ُموَسى

؛ فال يستقيم توحيد امرئ  وال يصح إيامنه إال باإليامن بالقدر ، قال ابن  هو أصل التوحيد  إنَّ اإليامن بالقدر 

  : عنهام  اهلل  ريض  تكذيُبه ))عباس  نقض  بالقدر  ب  وكذَّ اهلل  د  وحَّ فمن  الّتوحيد؛  نظام  بالقَدر  اإليامن 

 .  ((توحيَده

 



 

 

 

َدَخْلُت ))عنه قال:    روى اإلمام أمحد يف مسنده عن الوليد ابن الصحايب اجلليل عبادة بن الصامت ريض اهلل

ِِن؛ َفَلامَّ َأْجَلُسوُه َعىَل والدي، َوُهَو َمِريٌض َأََتَاَيُل فِيِه املَْْوَت َفُقْلُت: َيا َأَبَتاُه َأْوِصنِي َواْجَتِهْد ِِل، َفَقاَل: َأْجلُِسو

ياَمِن، َوَلْن َتْبُلْغ َحقَّ َح  ِه وَ َقاَل: َيا ُبنَيَّ إِنََّك َلْن َتْطَعَم َطْعَم اإْلِ ه  ِقيَقِة اْلِعْلِم بِاهللِ َحتَّى ُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخرْيِ .ِ   رَشِّ

ِه؟ َقاَل: َتْعَلُم َأنَّ َما َأْخَطأَ  َك مَلْ َيُكْن لُِيِصيَبَك، َوَما  َقاَل: ُقْلُت: َيا َأَبَتاُه َوَكْيَف ِِل َأْن َأْعَلَم َما َخرْيُ اْلَقَدِر ِمْن رَشِّ

َيُكنْ  مَلْ  َل َما َخَلَق َأَصاَبَك  َم َيُقوُل: ))إِنَّ َأوَّ َعَلْيِه َوَسلَّ إِِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ  ُبنَيَّ  َيا  اهللُ    لُِيْخطَِئَك. 

اَعِة باَِم ُهَوَكائٌِن إِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة((، َيا ُبنَيَّ إِ  ْلَك السَّ
ْن ِمتَّ َوَلْسَت َعىَل َذلَِك اْلَقَلُم، ُثمَّ َقاَل: اْكُتْب، َفَجَرى يِف تِ

 ((. َدَخْلَت النَّارَ 

، َحتَّى  وروى مسلم   بَِقَدر 
 
ء عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ان النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : ))ُكلُّ يَشْ

صىل اهلل عليه وسلم   هأن  امعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهصحيح  ال اْلَعْجُز َواْلَكْيُس(( ، ويف  

َمَواِت َواألَْرَض بَِخْمِسنَي َأْلَف َسنَة   :قال ُلَق السَّ ِق َقْبَل َأْن ََيْ
   . (())َكَتَب اهللَُّ َمَقاِديَر اخْلَاَلئِ

وهذا سؤال كام    ؟  إذا كانت األمور كلها بقدر اهلل ففيم العمل؟ أفال يتكل الناس عىل الكتاب   :فإن قال قائل

يطرح نفسه يف هذا املوطن ، وقد أجاب عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم جواًبا وافًيا كافًيا شافيا ملن منَّ يقال  

اهلل عليه بفهمه والعمل به ، فعن عيل ريض اهلل عنه قال: كنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بقيع الغرقد يف 

َأَحد  إِالَّ َوَقْد ُكتَِب َمْقَعُدُه ِمَن النَّاِر أْو َمْقَعُدُه ِمَن اجْلَنَِّة(( جنازة فقال صىل اهلل عليه وسلم : ))َما ِمنُْكْم ِمْن  

ٌ ملَِا  ا َمْن َكاَن ِمْن َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللِ َأَفاَل َنتَّكُِل َعىَل كَِتابِنَا َوَنَدُع اْلَعَمَل؟ َقاَل : ))اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيرسَّ َق َلُه؛ َأمَّ
ُخلِ

ال  اَأْهِل  َأْهِل  لَِعَمِل   ُ َفُيَيرسَّ  
ِ
َقاء الشَّ َأْهِل  ِمْن  َكاَن  َمْن  ا  َوَأمَّ َعاَدِة،  السَّ َأْهِل  لَِعَمِل   ُ َفُيَيرسَّ َعاَدِة  ُثمَّ  سَّ َقاَوِة((،  لشَّ

ى } َقَرأَ  لِْلُيرْسَ ُه  ُ َفَسنَُيرسِّ بِاحْلُْسنَى  َق  َوَصدَّ َواتََّقى  َأْعَطى  َمْن  ا  َبِخَل   َفَأمَّ َمْن  ا  بِاحْلُْسنَى  َوَأمَّ َب  َوَكذَّ َواْسَتْغنَى   

ى  ُه لِْلُعرْسَ ُ  [.10-5]الليل:{َفَسنَُيرسِّ

العباد،   عىل  اخلطوب  هبا  تشتد  مواطن  يف  والقلق  واملخاوف  األوهام  العبد  عن  يطرد  بالقدر  اإليامن  إن 

أخطأه مل يكن ليصيبه. واملؤمن  فيكون املؤمن بالقدر مطمئنًا بإيامنه، عاملا أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما  

بقدر اهلل جل وعال إذا حلَّ به املصاب ونزلت به البلوى علِم أن ما أصابه بإذن اهلل فريىض ويسلِّم بقضاء 

ه من موعود  كريم وثواب  عظيم للصابرين، ِذيَن  }اهلل، ويرجو اهلل جل يف عاله عىل ما أعدَّ ابِِريَن الَّ ِ الصَّ َوَبرشِّ

 [.156-155]البقرة:{ُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعونَ إَِذا َأَصاَبتْ 



 

 

 

،   :ن َزْيد ْبن َثابِت  ريض اهلل عنه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َيُقوُل ع َوَلْو َكاَن َلَك َجَبُل ُأُحد 

ُه يِف َسبِيِل اهللَِّ َما َقبَِلُه اهللَُّ ِمنَْك َحتَّى ُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر، َفَتْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك مَلْ َيُكْن  َأْو ِمْثُل َجَبِل ُأُحد  َذَهًبا َأْنَفْقتَ 

 ((. لُِيْخطَِئَك، َوَأنَّ َما َأْخَطَأَك مَلْ َيُكْن لُِيِصيَبَك، َوإِنََّك إِْن ِمتَّ َعىَل َغرْيِ َهَذا َدَخْلَت النَّارَ 

العب  ربه، ويتوكل عىل ربه توكل رجل  وعىل  ينّجيه إال عمُله مع رمحة  أنه لن  أن يعمل عمل رجل يعلم  د 

يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له، فليس ألحد أن يصعد عىل سطح ثم ُيلقي بنفسه ثم يقول: مقّدر عيّل، 

ُقْل َلْن ُيِصيَبنَا  }:  قال سبحانه  ولكن نتقي ونحذر، فإن أصابنا يشء علمنا أنه لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا،

املُْْؤِمنُونَ  ِل  َفْلَيَتَوكَّ اهللَِّ  َوَعىَل  َمْواَلَنا  ُهَو  َلنَا  اهللَُّ  َكَتَب  َما  عيسى  [51التوبة:  ]{إاِلَّ  عن  روي  ولذلك  عليه -، 

قال: فارِم   أن إبليس جاء إليه، فقال له: ألست تزعم أنه ال يصيبك إال ما كتب اهلل لك؟ قال: بىل،  -السالم

أن َيترب عباده،    -عز وجل-يا ملعون! إن هلل   :نفسك من هذا اجلبل، فإنه إن قّدر لك السالمة تسلم. فقال

 -عز وجل-وليس للعبد أن َيترب ربه 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


