بسم هللا الرحمن الرحٌم
ال ٌكون إال ما ٌُرٌده هللا
وهذا الموضوع يحْ تاج إلى ِد َّقة في الفهْم بالغة ،أَيُعْ قل أن يقع في كون هللا شيء ما أراده هللا.
هللا أيها اإلخوة ،لو أ َّنكم َع َق ْلتم هذه الحقيقة لكانت هذه الحقيقة برْ داً و َسالما ً على قُلوبكم،
و ِ
وأي شًء أراده هللا وقع
أي شًء وقع فً الكون أراده هللا! ُّ
ُّ
وال يكون إال ما يري ُد،
هللا تعالى ال ٌقع فً كونه إال ما ٌرٌد:
إال أنَّ بع ض

أصضضحاا اإلعتقضضادات الضضضالة َع َعمضضوا أنَّ هللا تعضضالى أراد اإليمضضان مضضن النضضاا إال أنَّ الكضضافر أراد

ال ُك ْفر! ماذا يوحِي هذا الكالم؟ أنَّ الكضافر أراد شضياا ً مضا أراده هللا تعضالى ،وهضذا ال يليضب ِب َع َم َمضة هللا عضع و ضل ،فلضو أنَّ
أوامضر هضذا اإلنسضان العمضيم نكضر
إنسانا ً ُم َت َم ِّكنا ً في داارة ،و اء م َُو َّمف عنده ،أو أحد صُض َّناعِ  ،وفعضل شضياا ً خِضالف
ِ
علي كل اإلنكار ،فاهلل تعالى ال ٌقع فً كونهه إال مها ٌرٌهد ،فال َقد َِريَّضة َتو َّه َمضت أنَّ الكضافر أراد ال ُك ْفضر خِالفضا ً إلرادة هللا
تعالى ،قال :هذا القضول فاسِ ضد ،و َمضرْ دود لِمُخالفتض الكتضاا والسض َّنة وال َمعْ قضول الصضحي  ،وهضي مسضةلة القضدَر المعْ روفضة،
وسوف َي ِر ُد شرْ حُها إن شاء هللا تعالىُ ،سمُّوا َقد َِريَّة إل ْنكارهم ال َقدَر ،وال َ ب ِْر َّي ُة أيْضا ً اع َت َمدَت على الم ْفهضوم ال َقضدَر ،
واحْ َت ُّ وا بةنَّ اإلنسان ُم ْ ب ٌر على أ ْفعال  ،فما هو الحب؟
الشرور فً األرض هل أرادها هللا أو لم ٌردها هللا؟
الذ يحْ صل فضي ا ر

مضن مشضاكل ،وق ْتضل ،وا ْنتِهضا لععْ ضرا

 ،وفسضاد ،وملضم ،هضل أراده هللا تعضالى؟ فضذذا

قلت :أرادهَ ،فلِ َم أراده؟ وإذا َ
َ
قلت :ما أراده َفلِ َم وقع؟
الشرّ المطلب غير مو ود ،والشرّ للشرّ كذل غير مو ود ،إنما شر مومف لخير مطلب.
ْ
بطضن ابنض إال بموافقضة
لو أنَّ أبا ً وابن اتفقا على إ راء َع َملِيَّة راحية ،فذنّ الطبيضا ال ضراال ال يمكضن أن يفضت
ا ا ،و َف ْت ُ ْ
البطن شرّ إال إل ْ راء َع َملِيَّة لشضفاء ابنض  ،فضال يكضون هضذا ا مضر إال لِ َهض َد ٍ
عضضو
ف نبيضل ضداً ،كاسْ ِت ْاصضال
ٍ
تالف ،فهذه َّأول قاعِ دَة ،شرّ م ْ
ُطلب ال يمكن أن يكون ،أما الشرّ ال ِّنسبي َف َم ْو ودَ ،ك َخرْ ب السفينة،
قال تعالى:
سفٌِ َن ِة َخ َر َق َها َقال َ أَ َخ َر ْق َت َها لِ ُت ْغ ِر َق أَهْ لَ َها لَ َقدْ ِج ْئ َت َ
ش ٌْئا إِ ْمرا
َفا ْن َطلَ َقا َح َّتى إِ َذا َر ِك َبا فًِ ال َّ
[ سورة الكهف ]

ث َّم َت َبيَّن أنّ خرْ قها سبا ن اتِها ،فال يُمكن أن نفهم ما ي ْ ر في ا ر

من شرّ إال َو ْف َب هضذه الحقيقضة إال أ َّنض

قد ال تعرف ما وراء ك ّل حادِث ،ألسْ َ
ت مؤمنا ً بةنَّ هللا سبحان وتعالى صادِب ،وأنّ هذا الكالم كالم  ،وأ َّن ُ تعالى في
آيا ٍ
ت كثيرة كثير ٍة نفى عن ن ْفسِ الملم،
قال تعالى:
صال َِحا ِ
ت مِنْ َذ َكر أَ ْو أ ُ ْن َثى َوه َُو ُم ْؤمِن َفأُولَئِ َك ٌَدْ ُخلُونَ ا ْل َج َّن َة َو َال ٌُ ْظلَ ُمونَ َنقٌِرا
َو َمنْ ٌَ ْع َملْ مِنَ ال َّ
[ سورة ال ِّنساء ]

كنت أسير مرَّ ًة في أحد أسواب احدى المدن ،فاسْ َت ْوقفني أحضد المضارَّ ة ،وقضال لضي :فضالن الفالنضي ضاء إلضى َم َحلِّض
َ
نضار ،وكضان اثنضان يتشضا رانَ ،ف َمض َّد رأسض ف ضا َءت رصاصض ٌة فضي عمضوده
ال ِّت ار لِ َي ْكسا قوت أوالدهَ ،ف َسمِع
إطضالب ٍ
ُ
فقلضت :ال ْأدر  ،فهضذه الكلمضة
الفقر  ،وأصب م ْشلوالً من حين  ،فقال لي هذا ا خ :وما َذ ْن ُب ؟ ولماذا فُعِض َل بض هكضذا؟
حين أ ٌخ كريم قال لي :هنا ر ل يسْ كن في الحيّ الفالني ،ول ْأوالد أخ أكل أمضوالهم بالباطضل،
ُت َشرِّ ف أحْ يانا ً ،وبعد
ٍ
وقد احْ َت َكموا إلى أحد العلماء فلما طولا بما علي والد أخي رف ! َف َت َو َّ هضذا العضالم إلضى أوالد ا خ ،وقضال لهضم:
إياكم أن ت ْشتكوا على َعمِّكم ،فهذا ال يليب بكم ،ولكن ا ْشض ُكوه إلضى هللا تعضالى! فهضذا الكضالم َتض َّم فضي السضاعة الثا ِن َيضة لضيالً،
ففي الساعة الثا ِم َنة صباحا ً أصْ ب َم ْشلوالً،
َف َي ا أن تعلم أنّ كل شيء وقع وراءه حِكمة ،سواء َع َر ْفتها أم لم تعْ رفها،
إنه اإلمتحان:
أما العلماء فيقولون:
إنَّ هللا ،وإن كان يريد المعاصي َقدَراً فهو ال ُي ِحبُّها ،وال يرْ ضاها ،وال يةمر بها ،وهنا سؤال :لماذا أراد؟
َّ
ْت م َثالًْ ،
فقل ُ
ض َرب ُ
المومف ال ب ّد أن يكون على مُسْ توى رفيضع ،فضةعلن عضن
صيْدلي يريد م َُو َّم ًفا ،إال أنَّ هذا
تَ :
َ
مُسابقة ،واالمتِحان َسهل ،ترتيضا الفيتامينضات فضي مكانهضا ،وكضذا السضموم ،فلضو أمْ َسض هضذا الممضتحن الفيتضامين ليضضع
فوب السموم لَ َو ْد َ
ت أنَّ الذ أقام االمْ تِحان ال يمْ نع ! لماذا؟ َّن اآلن يمْ َت ِح ُن  ،ويُعْ طيض الفرصضة للتعبيضر عضن علمض ،
أو عن ْهلِ ،
ْ
االختِيضار ،وهضو اآلن يمْ َت ِح ُنض  ،أمضا لضو َم َنعْ َ
ضت
فاهلل عع و ل إذا قلنا :أراد أ َس َم  ،ولماذا َس َم ؟ َّن أعْ طضا
إنسانا ً في أثناء االمْ تِحان ،فقد ْأل َغيْت امْ تِحان .
قال تعالى:
هللا لَ َغنًِ َحمٌِد
سى إِنْ َت ْكفُ ُروا أَ ْن ُت ْم َو َمنْ فًِ ْاألَ ْر ِ
َو َقال َ ُمو َ
ض َجمٌِعا َفإِنَّ َّ َ
[ سورة إبراهٌم ]

فهو أراد ،أ َسض َم  ،وسض َم

َّنض ُ يمْ َت ِح ُنض  ،وإذا ْألغضى حركتض فضي االمْ تِحضان فقضد ألغضى امْ تِحانض  ،وأنضت اضت

للدنيا لِ ُتمْ َتحن ،وهي عقيدة أهل الس َّنة وال ماعة.
فاهلل تعالى ال ُي ِحبُّها ،وال يرْ ضاها ،بل ُي ْب ِغضُها ،ويسْ خطهاْ ،
ويكرهها ،وي ْنهى عنها،
وهو ْقول السّلف قاطِ َب ًة ،فيقولون:
صرَّ عليها ،أصْ َب َحت هذه ال َّشهْوة
ما شاء هللا كان ،وما لم يشة لم يكن ،وإنَّ اإلنسان إذا اسْ َتح َكمت ب ال َّشهوة وأ َ
ِح ابا ً بين وبين هللا ،فلَ َع َّل الح ِْكمة أن ينطلضب إليهضا كضي ت ْفضرْ ن ْفسض  ،وكضي يضةتي العِقضاا علضى أثضر هضذه ال َّشضهْوة التضي
أصرَّ عليها ،وحتى تفرْ ن ْفس من هذه ال َّشهوة.
تاب ُع في و ْق ٍ
ت آخر ،إال أ َّنني أ ُ ْنهي هذا الحديث ِبهضذه اآليضات ،فضاهلل تعضالى
وهذا الموضوع إن شاء هللا تعالى س ُن ِ
أراد ،أ َس َم ،
الخٌر والسعادة هو ما ٌرٌده هللا لعباده:
لكن هنا آيات أخرىْ ،
يكفي أن تسْ معوها،
قال تعالى:
ٌُرٌ ُد َّ
هللا َعلَى َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم َت ْ
ش ُك ُرونَ
هللا ُ ِب ُك ُم ا ْل ٌُ ْس َر َو َال ٌُ ِرٌ ُد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْس َر َولِ ُت ْك ِملُوا ا ْل ِع َّد َة َولِ ُت َك ِّب ُروا َّ َ
ِ
[ سورة البقرة ]

وقال تعالى:
وب َعلَ ٌْ ُك ْم َو َّ
ٌُرٌ ُد َّ
هللاُ َعلٌِم َحكٌِم
س َننَ الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َو ٌَ ُت َ
هللا ُ لِ ٌُ َب ٌِّنَ لَ ُك ْم َو ٌَ ْه ِد ٌَ ُك ْم ُ
ِ
[ سورة النساء ]

وقال تعالى:
َو َّ
وب َعلَ ٌْ ُك ْم َو ٌُ ِرٌ ُد الَّذٌِنَ ٌَ َّت ِب ُعونَ ال َّ
ش َه َوا ِ
ت أَنْ َتمٌِلُوا َم ٌْل َعظِ ٌما
هللا ُ ٌُ ِرٌ ُد أَنْ ٌَ ُت َ
[ سورة النساء ]

وقال تعالى:
ٌُرٌ ُد َّ
ضعٌِفا
سانُ َ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخل َِق ْاإلِ ْن َ
هللا ُ أَنْ ٌُ َخ ِّف َ
ِ
[ سورة النساء ]

وقال تعالى:
َما ٌُرٌ ُد َّ
هللا ُ لِ ٌَ ْج َعل َ َعلَ ٌْ ُك ْم مِنْ َح َرج
ِ
[ سورة المائدة ]

قال تعالى:

إِ َّن َما ٌُرٌ ُد َّ
س أَهْ ل َ ا ْل َب ٌْ ِ
ت َو ٌُ َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهٌرا
الر ْج َ
ِب َع ْن ُك ُم ِّ
هللا ُ لِ ٌُ ْذه َ
ِ
[ سورة األحزاب ]

ماذا يري ُد هللا عع و ل؟ الخير ،والسعادة ،والتوبة ،والفالال ،وال َّن اال ،فهذه إرادة هللا تعضالى ال ِّدي ِنيَّضة ال َّشضرْ عِ يَّة،
أما إرادت ال َّت ْكوي ِنيَّة َف ُم َت َعلِّ َق ٌة ِبمُعالَ َ ِة اإلنسان،
أحْ يانا ً ت ْفعل شياا ً يتناق

مع حيات ْ ،
عو ان مُتخاصِ مان ،وكل يضوم فضي ُم ْشض ِكلَة ،فلضو أ َّنهمضا احْ َتكمضا إلضى قضا ٍ

شرعي ل َيحْ كم بينهما و ُي َفرِّ ب بينهما إلى أ َم ٍد حتى يعْ رف كل منهما قيمة اآلخر فالقاضي َفرَّ َب لِ َي ْ مع،
هللا أمرك بالطاعه وفٌها سعادتك وسمح لك أن تعصٌه:
فاهلل تعضالى لض إرادة شضرْ عِ يَّة ،أمضا إذا أراد ِب َمعنضى َسض َم  ،كضةن يسضم هللا إلنسضان أنْ ْ
يعنضي ،أو أن يسْ ضرب ،فقضد
َسض َم لض ْ
تطهيضضراً ،وتةديبضا ً ،وامْ تِحانضا ً ،فهنضضا إرادتضضانَ :ت ْكوي ِن َّيضضة أو ت ْشضضري ِعيَّة ،أو أن نقضضول :هنضضا أمضضر تكليفضضي وآخضضر
تكضويني ،فضضال َّت ْكليفي أ أمضر بالطاعضضة ،أمضا التكضضويني فقضد سضضم لض أن تعْ صِ ض َي ُ لِح ِْكمض ٍة بالغضضة ال تعضرف قيمتهضضا إال بعضضد
حين،
لذل احْ فموها:
ْ
وحكمته
كل ّ شًء وقع أراده هللا ،وكل شًء أراده هللا وقع وإرادة هللا تعالى ُم َت َعلِّقة بالحكمة المطلقة،
المطلقة ُم َت َعلِّقة بالخٌر المطلق
قال تعالى:
شا ُء َو ُت ِذل ُّ َمنْ َت َ
شا ُء َو ُتع ُِّز َمنْ َت َ
شا ُء َو َت ْن ِز ُع ا ْل ُم ْل َك ِم َّمنْ َت َ
قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْلكِ ُت ْؤتًِ ا ْل ُم ْل َك َمنْ َت َ
شا ُء بِ ٌَ ِد َك
ا ْل َخ ٌْ ُر إِ َّن َك َعلَى ُكل ِّ َ
ش ًْء َقدٌِر
[ سورة آل عمران ]

ً
طمةنينة واسْ ِت ْقراراً ،ويقينا ً
فهذه الفِكرة لو اسْ تو َع َبها اإلنسان لَ َمعت قلب ُ
وراح ًة فةنت ِا ْف َعل ما تشضاء لكضن إيضا
َ
أن ت َّت ِه َم هللا عع و ل،
انظر فً خلقه قبل أن تنظرفً فعله:
َ
أردت أن تنمضر فضي أفعالض قبضل أن تنمضر فضي
نَّ هنا كو ًنا خلَ َق هللا ععو ل ،وأنّ هنا أفعضاالً ي ْفعلهضا ،فضذذا
ت إلضى خلقض َّأوالً المْ ضتعت نفسض تعْ ميمضا ً لض  ،فضذذا نمضرْ َ
كون فقد ال تصِ ُل إلي و ُتسيء المنَّ ب  ،أما لضو َن َمضرْ َ
ت إلضى
ض ْوءًا كاشِ فا ً،
أفعال لع َّل النمر ا َّول ْألقى على ال َّنمر الثاني َ

ْت ْ
فلو أ َّن رأي َ
شخصا ً ي رال ط ْفالً فقد تسْ ضتنكر هضذا ،أمضا لضو قيضل لض  :هضذا طبيضا وهضذا الولضد ابنض َ ،ف َح ْتمضا ً هضذا
ضت عضن االبضن ،ونمضرْ َ
ال رال رحْ َم ًة بضاالبن لعلض ينقضذه مضن شضيء مضا ال تعلمض أنضت ،أمضا لضو َغ َف ْل َ
ت إلضى ا ا ال َّتهم َتض
ب ضالملم ،وال َقسْ ضضوة وربمضضا أكثضضر مضضن ذل ض  ،فةنضضا أريضضد أن ُن َف ِّكضضر فضضي الكضضون قبضضل التفكيضضر فضضي الحضضوادِث نَّ التفكيضضر فضضي
رت في الكون لعر ْف َ
الحوادِث حقل ألغام ،أما لو َف َّك َ
ت الخالب ،وتقول هذه المقولة:
صرف
عظمة الخ ْلق تدل ّ على كمال ال َّت ُّ
فابْدأ بالكون ،ث َّم ا ْنمر إلى أفعال هللا عع و ل.
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