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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 !الفاضل أمٌرنا إلى أفغانستان من

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 والنصر بالفتح لنا ٌعجل أن سبحانه هونسأل وسالمة، عافٌة فً تكون أن وتعالى سبحانه هللا من أرجو

 مسألة فً رأٌا فواجهت اإلسالمٌة"، "الشخصٌة كتاب األٌام هذه فً أقرأ كنت! الفاضل أمٌرنا. والتمكٌن

 لنا تفسر حتى الكتابٌن، هذٌن من العبارتٌن تٌنها أنقل وأنا. اإلسالم" نظام" كتاب فً واجهت ما غٌر القدر

 .فهمت ما حسب الفاتخا كان لو الف،تخاال سبب

 السادسة الطبعة ،91 الصفحة فً اإلسالم" نظام" كتاب فً - هللا رحمه - النبهانً الدٌن تقً الشٌخ قال

 األشٌاء فً وتعالى سبحانه هللا أوجدها التً المعٌنة الخاصٌات فهذه": اإلنسان لخواص تعرض أن بعد

 األشٌاء خلق الذي هو وحده هللا ألن القدر، تسمى التً هً اإلنسان فً التً العضوٌة والحاجات والغرائز

 ."مطلقا له أثر وال فٌها للعبد شأن وال منها لٌست وهً خواصها، فٌها وقدر العضوٌة، والحاجات والغرائز

 حٌث سة،دالسا الطبعة ،19 الصفحة األول، لجزءا فً اإلسالمٌة" "الشخصٌة كتاب فً القدر عرف ثم

 فً الذي والقطع النار، فً الذي كاإلحراق الشًء فً اإلنسان ٌحدثها التً الخاصٌة هو والقدر": قال

 ."السكٌن

 ما واإلنسان؟ األشٌاء فً وأحدثها الخواص أوجد الذي فً ؛العبارتٌن هاتٌن فً الفتخا هناك ألٌس

 الخلق غٌر شًء )ٌحدث( فعل من المقصود هل اإلسالمٌة"؟ "الشخصٌة كتاب فً ورد مما المقصود

 .قلوبنا عن الحرج ألزلت ومتناقضا ؛ متعارضا   رأٌناه فٌما الضوء ألقٌت لو واإلٌجاد؟

 .ومكروه سوء كل من ووقاكم الجزاء خٌر عنا هللا فجزاكم

 
 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 91-91 ص والقدر القضاء باب - سالماال نظام فً ورد :أولا 

ا] ل   الَّتً األفعالَ  أَنَّ  فهوَ  الَقَدر   أمَّ ر   الَّتً الدائرة   فً أكاَنت   سواء   تحص  ، على تسٌط   الدائرة   فً أم اإلنسان 

ر   الَّتً َها ٌسٌط   ٌ ة   من   أشٌاءَ  وعلى أشٌاءَ  من   تقع   عل ه   هللا   خلقَ  وقد   والحٌاة ، واإلنسان   الكون   مادَّ  األشٌاء   لهذ 

َنة ، َخواصَّ  ٌَّ َع ةَ  النار   فً فخلَقَ  م  ٌَّ ، خاص ةَ  الخشب   وفً اإلحراق  ٌَّ ، خاص ٌن   وفً االحتراق  ٌَّةَ  السكِّ  خاص

، َها ٌظهر   وحٌنَ . تتخلَّف   ال الوجود   نظام   َحَسبَ  الزمة   وجعلَها القطع   ت لكَ  َسَلَبَها قد   هللا   ٌكون   تخلََّفت   أنَّ



 ٌَّ را   ذلكَ  وكانَ  َة،الخاص قا   أم  ل   وهوَ . ل ل عاَدة   خار  َزة   وٌكون   لألنبٌاء   ٌحص  ج   األشٌاء   فً خلقَ  وَكَما. لهم   م ع 

ٌَّات   ٌََّة، والحاجات   الغرائ زَ  اإلنسان   فً خلقَ  كذلكَ  خاص ٌَّات   فٌَها وجعلَ  الع ضو نة   خاص ٌَّ  َكَخَواصِّ  مع

، ع   غرٌزة   فً فخلقَ  األشٌاء  ةَ  الَنو  ٌَّ ، المٌل   خاص ًِّ ٌَّة   الحاجات   وفً الجنس ٌَّات   العضو  كالجوع   خاص

ما، والعطش   ه  و  ٌَّات   فهذه  . الوجود   سّنة   َحَسبَ  لها الزمة   وجعلها َوَنح  ٌّنة   الخاص  سبحانه هللا   أوجَدها الَّتً المع

ٌَّة   والحاجات   الغرائز   وفً األشٌاء   فً وتعالى ًَ  ن  اإلنسا فً الَّتً العضو  وحَده  هللاَ  ألنَّ  الَقَدَر، ت سمَّى الَّتً ه

ٌََّة، والحاجات   والغرائزَ  األشٌاءَ  خلقَ  الَّذي هوَ  رَ  العضو َها، فٌها وَقدَّ ًَ  خواصَّ ها لٌست   وه ن   للعبد   شأنَ  وال م 

رَ  الَّذي بأنَّ  ٌ ؤمنَ  أن   اإلنسان   وعلى. مطلقا   له   أثرَ  وال فٌها ٌَّات   األشٌاء   هذه   فً َقدَّ  سبحاَنه   هللا   هوَ  الخاص

ٌَّات   وهذه  . وتعالى  أو خٌرا ، فٌكونَ  هللا   أوامر   َوف قَ  عمال   بوساَطت َها اإلنسان   ٌعملَ  ألن   قابلٌة   فٌها الخاص

ا ، فٌكونَ  هللا   أوامرَ  ٌ خالفَ  ها، األشٌاء   استعمال   فً سواء   شرَّ  والحاجات   للغرائز   باستجابت ه   أم بخواصِّ

ة ،الع ٌَّ  .ونواهٌه   هللا   ألوامر   م خالفة   كانت   إن   ا  وشرّ  ونواهٌه ، هللا   أوامر   َحَسبَ  كانت   إن   خٌرا   ضو

 وكانت   ا ،شرّ  أو خٌرا   هللا   منَ  اإلنسان   على تسٌطر   الَّتً الدائرة   فً تقع   الَّتً األفعال   كانت   هنا ومن  

ٌَّات   ج َدت   الَّتً الخاص ٌَّة   والحاجات   غرائز  وال األشٌاء   فً و   ومن  . ا  شرّ  أم خٌرا   أنتجت   سواء   هللا   منَ  العضو

نَ  أن   المسلم   على لزاما   كانَ  هنا ه   بالقضاء   ٌؤم  ه   خٌر   الخارجةَ  األفعالَ  أنَّ  ٌعتقدَ  أن   أي   تعالى، هللا   منَ  وشرِّ

ًَ  نطاق ه   عن   ه   بالقدر   ٌؤمنَ  وأن   تعالى، هللا   منَ  ه ه   خٌر   األشٌاء   خواصَّ  بأنَّ  ٌعتقدَ  أي   تعالى، هللا   منَ  وشرِّ

َها فً الموجودةَ  ًَ  طبائ ع  َها أنتجَ  ما سواء  . تعالى هللا   منَ  ه  أي   فٌها المخلوق   لإلنسان   ولٌسَ  شّرا ، أم   خٌرا   من 

، ق ه   اإلنسان   فأجل   أثر  ز  ه ، ور  ًَّ  المٌلَ  أنَّ  كما هللا ، منَ  ذلكَ  كل   ونفس  س  ن   للتمل ك   والمٌلَ  الج ن   ٌ  فً الموجوَد

، النوع   غرٌَزَتً   وعَ  والبقاء  ن   والعطشَ  والج   ٌ ة ، الحاجات   فً الموجوَد ٌَّ  [...تعالى هللا   منَ  كل َها العضو

 ...فٌها هللا خلقها التً األشٌاء خواص هو والقدر( )القضاء مصطلح فً القدر أن أي

 11-13 ص اإلسالمٌة العقٌدة باب - ولألا سالمٌةإلا الشخصٌة كتاب فً ورد وقد :ثانٌاا 

 وهذا الوجود نظام ٌقتضٌه ما األول: بأمرٌن ٌتعلق القضاء ألن عقلً فدلٌله والقدر القضاء وأما ....]

 شًء وهو عنه، جبرا   علٌه أو منه ٌقع الذي اإلنسان فعل هو الثانً واألمر بالخالق، متعلق ألنه عقلً دلٌله

 فً الذي كاإلحراق الشًء فً اإلنسان ٌحدثها التً الخاصٌة هو والقدر .عقلً فدلٌله الحس ٌدركه محسوس

 [...عقلً إذا   القدر فدلٌل الحس، ٌدركه محسوس شًء الخاصٌة وهذه .السكٌن فً الذي والقطع النار،

 ...فٌها اإلنسان ٌحدثها التً األشٌاء خواص هو والقدر( )القضاء مصطلح فً القدر أن أي

 11-19 ص والقدر القضاء باب - األول الشخصٌة نفسه الكتاب فً ورد وكذلك :لثاا ثا

 .األشٌاء وخاصٌات العباد أفعال هً والقدر القضاء مسألة أخرى بعبارة أو والقدر القضاء ]ومدلول

 ًف العبد ٌحدثها التً الخاصٌات أي األفعال هذه من والمتولد العبد أفعال هً الواردة المسألة أن ذلك

 خلقها الذي هو العبد أن أي ؟العبد من هً أم ؟وأوجدها خلقها الذي هو هللا خلق من هً هل األشٌاء،

.؟وأوجدها . . 

 الدائرة أم اإلنسان علٌها ٌسٌطر التً الدائرة فً أكانت سواء تحصل التً األفعال أن فهو القدر وأما

ث والحٌاة، اإلنسانو الكون مادة من أشٌاء وعلى أشٌاء من تقع علٌه، تسٌطر التً ٌ حد   أي أثرا ، الفعل هذا َفـ

 ما، أمر وجود الفعل هذا على ٌترتب

 سبحانه هللا خلقه أو فٌها اإلنسان خلقه قد خاصٌات من األشٌاء فً اإلنسان ٌحدثه الذي هذا فهل

 ؟نفسها األشٌاء خلق كما األشٌاء هذه فً وتعالى
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 بدلٌل اإلنسان، فعل من ال األشٌاء خواص من هً شٌاءاأل فً تحدث التً األمور هذه أن ٌجد والمدقق

 لٌست التً األشٌاء أما خواصها، من خاصٌة تكون التً األشٌاء فً إال ٌوجدها أن ٌستطٌع ال اإلنسان أن

 وإنما اإلنسان أفعال من األمور هذه تكن لم ولهذا .ٌرٌده ما فٌها ٌوجد أن لإلنسان ٌمكن فال خواصها من

 قدره ما غٌر منها ٌتأتى ال وجه على خواصها فٌها وقدر األشٌاء خلق تعالى فاهلل ٌاء،األش خواص من هً

 ...فٌها

 فٌها وجعل العضوٌة، والحاجات الغرائز اإلنسان فً خلق كذلك خاصٌات األشٌاء فً خلق وكما

 زةغرٌ فً وخلق مثال ، الجنسً المٌل خاصٌة النوع غرٌزة فً فخلق األشٌاء، كخواص معٌنة خاصٌات

 لها الزمة الخاصٌات هذه وجعل مثال ، الجوع خاصٌة العضوٌة الحاجات وفً مثال ، الملك خاصٌة البقاء

 وفً الغرائز وفً األشٌاء فً وتعالى سبحانه هللا أوجدها التً المعٌنة الخاصٌات فهذه .الوجود سنة حسب

 والغرائز األشٌاء خلق الذي هو هوحد هللا ألن القدر، تسمى التً هً اإلنسان فً التً العضوٌة الحاجات

ر العضوٌة والحاجات  ...خواصها فٌها وقدَّ

 أثر وال فٌها له شأن وال العبد من لٌست وهً تعالى، هللا من فهً معٌنة خواص فٌها وخلق خلقها أي

 التً األشٌاء خواص هو والقدر( )القضاء بحث فً القدر إن حٌنئذ وٌقال .القدر هو فهذا مطلقا ، له

ر الذي بأن ٌؤمن أن اإلنسان وعلى فٌها، اإلنسان هاٌحدث  سبحانه هللا هو خواصها األشٌاء هذه فً قدَّ

 [...وتعالى

 التً األشٌاء )خواص هو والقدر( )القضاء بحث فً القدر أن نفسه الكتاب فً كرذ فقد ترى وكما

 التً )الخاصٌات فقال لها هللا خلق وبٌن لها اإلنسان إحداث بٌن الفرق وضح ثم (...فٌها اإلنسان ٌحدثها

 العبد أن أي ؟العبد من هً أم ؟وأوجدها خلقها الذي هو هللا خلق من هً هل األشٌاء، فً العبد ٌحدثها

ا  زاده ثم (؟وأوجدها خلقها الذي هو  هللا من فهً معٌنة خواص فٌها وخلق خلقها )أي: فقال توضٌحا

 فً القدر إن حٌنئذ وٌقال. القدر هو فهذا مطلقاا، له أثر ول فٌها له شأن ول العبد من لٌست وهً تعالى،

 الذي بأن ٌؤمن أن اإلنسان وعلى فٌها، اإلنسان ٌحدثها التً األشٌاء خواص هو والقدر" "القضاء بحث

 (...وتعالى سبحانه هللا هو خواصها األشٌاء هذه فً قدر

 أي فٌها هللا خلقها التً شٌاءاأل وخصائص صفات ٌُظهر األشٌاء على التجارب فً بفعله فاإلنسان

 مخلوقة الخاصٌة تلك تكن لم إذا أما الشًء، ذلك فً هللا خلقها قد الخاصٌات تلك كانت إذا ٌكتشفها هو

 ٌبٌن أعاله الكتاب من نقلناه وما. اكتشافها أو إظهارها أو إحداثها اإلنسان ٌستطٌع فال الشًء ذلك فً

 .الشًء فً مخلوقة كانت إن ٌظهرها أو ٌكتشفها أنه هو ان(اإلنس )ٌحدثها معنى أن أي بوضوح، ذلك

 .وأحكم أعلم وهللا الكفاٌة هذا فً ٌكون أن آمل
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 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/617447209942652 
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