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الباب الثامن

بين مشيئة الخالق وإرادة المخلوق



 ْكفُْر ٌَ ٌُْإِمن َوَمن َشاَء َفْل ُكْم ۖ َفَمن َشاَء َفْل بِّ (29الكهف )َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

 َما اِس بِاْلَحقِّ ۖ َفَمِن اْهَتَدٰى َفلَِنْفِسِه ۖ َوَمن َضلَّ َفإِنَّ َك اْلِكَتاَب لِلنَّ ٌْ ا أَنَزْلَنا َعلَ إِنَّ

ِهم بَِوِكٌٍل  ٌْ َها ۖ َوَما أَنَت َعلَ ٌْ ِضلُّ َعلَ (41الزمر)ٌَ

 ُ ٌُِضلُّ َّللاَّ ا َوفًِ اْْلِخَرِة ۖ َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ابِِت فًِ اْلَح ُ الَِّذٌَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّ ٌَُثبُِّت َّللاَّ
َشاُء  ٌَ ُ َما  ْفَعلُ َّللاَّ ٌَ الِِمٌَن ۚ َو (27ابراهٌم )الظَّ

 ٌُِضلُّ بِِه إَِّلَّ اْلَفاِسقٌَِن ْهِدي بِِه َكِثًٌرا ۚ َوَما  ٌَ (26البقرة )ٌُِضلُّ بِِه َكِثًٌرا َو

 ْحُن َخلَْقَناُهْم َوَشَدْدَنا ْوًما َثقًًٌِل ِ، نَّ ٌَ َذُروَن َوَراَءُهْم  ٌَ ٌُِحبُّوَن اْلَعاِجلََة َو ُإََّلِء  إِنَّ َهٰ

َخَذ إِلَٰى َربِّ  ِذِه َتْذِكَرةٌۖ  َفَمن َشاَء اتَّ ْلَنا أَْمَثالَُهْم َتْبِدًًٌل ، إنَّ َهٰ  هِ أَْسَرُهْم ۖ َوإَِذا ِشْئَنا َبدَّ

َ َكاَن َعلًٌِما َحِكًٌما 
ُ ۚ إِنَّ َّللاَّ َشاَء َّللاَّ ٌَ - 27اإلنسان )َسبًًٌِل ، َوَما َتَشاُءوَن إَِّلَّ أَن 

30)

اْلٌات القرآنٌة



التسٌر والتخٌر 

شرقغرب

كذلك إذا سؤل سائل هل اإلنسان مسٌر . الشرق بالنسبة لسكان أسٌا وأوروبا ولكنها تقع فى الغرب بالنسبة ألمرٌكا

أم مخٌر لكان لزاما علٌنا أن نسؤله بالنسبة لمن؟ بالنسبة لًلنسان نفسه أم بالنسبة إلى خالقه؟ فبالنسبة الى 

اإلنسان نفسه نجد أنه مخٌر وَّل شك فى ذلك فقد وهبه َّللا اإلرادة المستقلة وأعطاه العقل للتفكٌر وأمره بالخٌر 

ِضلُّ “ونهاهه عن الشر وتركه بعد ذلك ٌختار بًل ضغط وَّل إجبار ٌَ َما  ْهَتِدي لَِنْفِسِه ۖ َوَمن َضلَّ َفإِنَّ ٌَ َما  ِن اْهَتَدٰى َفإِنَّ مَّ

َها ٌْ فاهلل عز وجل ٌعلم من قبل أن نولد بالطرٌق . أما بالنسبة للخالق فاإلنسان ٌبدو مسٌرا(. 15اإلسراء )“ َعلَ

فعلم . الذى سوف ٌختاره كل منا فٌرانا من علٌائه مسٌرٌن فى هذا الطرٌق ولو أن كل خطوة تتم بإرادتنا الذاتٌة

وكما أجبنا على سإال الٌابان ، نجٌب . الخالق بالغٌب ٌجعل اإلنسان بل كل أجزاء هذا الكون تبدو للخالق مسٌرة

.على سإال التسٌر والتخٌر بؤن اإلنسان مخٌر بالنسبة لنفسه مسٌر بالنسبة لخالقه

إذا سؤل سائل هل تقع 

الٌابان؟ فى الشرق أم 

فى الغرب؟ لكان لزاما 

علٌنا أن نسؤل السائل 

بالنسبة لمن لسكان 

أسٌا وأوروبا أم لسكان 

أمرٌكا؟ فالٌابان تقع فى 



  دور إرادة اإلنسان هو أهم ما فى الموضوع فعلم العلٌم الخبٌر

ٌجعلنا نبدو مسٌرٌن بالنسبة له ولكن هذا العلم َّلٌإثر على إرادتنا 

المستقلة فلنا مطلق الحرٌة فى أن نختار إما سبٌل اإلٌمان والرشاد 

ٌُْإِمن أو سبٌل الكفر والضٌاع  ُكْم ۖ َفَمن َشاَء َفْل بِّ َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

ْكفُر  ٌَ وٌنقسم الناس بعد إستخدام إرادتهم ( 29الكهف )َوَمن َشاَء َفْل

.الى مإمنٌن وكافرٌن

 أما المإمن الذى فضل اإلٌمان على الكفر فسوف ٌكون َّللا ولٌه

لَُماِت إِلَى النُّور” َن الظُّ ٌُْخِرُجُهم مِّ ًُّ الَِّذٌَن آَمُنوا  ُ َولِ البقرة )“ َّللاَّ

ْهِد َقْلَبهُ ”وسوف ٌهد قلبه ( 257 ٌَ  ِ ٌُْإِمْن بِاهللَّ كذلك إذا إستخاره هداه الى القول السدٌد ( 11التغابن )“ َوَمْن 

ِب ِمَن اْلَقْوِل َوُهُدوا إِلَى ِصَراِط اْلَحِمٌد”والصراط الحمٌد  ٌِّ وأكثر آٌات الهدى نزلت (. 24الحج )“ َوُهُدوا إِلَى الطَّ

ٌة آَمُنوا ”فى هذه الفئة المإمنة التى فضلت سبٌل اإلٌمان على الضًلل ولنا فى أصحاب الكهف مثل جمٌل  ٌَ ُهْم فِْت إِنَّ

ِهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى إِنَّ الَِّذٌَن آَمُنوا ”وإذا أقرنوا إٌمانهم بالعمل الصالح أدخلهم َّللا جنات النعٌم (. 13الكهف ) “بَِربِّ

ِعٌمِ  اِت النَّ ُهم بِإٌَِمانِِهْم ۖ َتْجِري ِمن َتْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر فًِ َجنَّ ْهِدٌِهْم َربُّ ٌَ الَِحاِت  كان هذا جزءا (. 9ٌونس )“ َوَعِملُوا الصَّ

.    أما الكافر الذى إختار الضًلل وفضل الكفر على اإلٌمان فإَّلئك لهم ِشؤن آخر. من مكافؤة العزٌز الغفور للمإمنٌن

اإلختٌار ومسإولٌته



جزاء الكافر الذى رفض اإلٌمان  

 أما الذٌن كفروا وكذبوا بآٌات َّللا ورسله وكتبه فإَّلئك لن ٌهدٌهم َّللا

ُ َولَُهْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ ” ْهِدٌِهُم َّللاَّ ٌَ ِ ََّل  اِت َّللاَّ ٌَ ٌُْإِمُنوَن بِآ النحل )“ إِنَّ الَِّذٌَن ََّل 

ِن ”، ( 104 بُِعوَن أَْهَواَءُهْم ۚ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ تَّ ٌَ َما  ْسَتِجٌُبوا لََك َفاْعلَْم أَنَّ ٌَ َفإِْن َلْم 

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوم الظَّ ٌَ َ ََّل  ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ِر ُهًدى ِمَن َّللاَّ ٌْ َبَع َهَواهُ بَِغ القصص ) “اتَّ

ْهِدي ”، ( 50 ٌَ َ ََّل  ا َعلَى اْْلِخَرِة َوأَنَّ َّللاَّ ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ ُهُم اْسَتَحبُّوا اْلَح لَِك بِؤَنَّ
ٰ
َذ

ْهِدي  ”، ( 107النحل)“ اْلَقْوَم اْلَكافِِرٌنَ  ٌَ ُ ََّل  ُ قُلُوَبُهْم ۚ َوَّللاَّ ا َزاُغوا أََزاَغ َّللاَّ  َفلَمَّ

فالرسالة التى نستوعبها من اْلٌات السابقة أن َّللا َّلٌهدى الكافرٌن وَّل الظالمٌن (. 5الصف )“اْلَقْوَم اْلَفاِسقٌِنَ 

وهإَّلء لهم عقاب . وَّل الفاسقٌن الذٌن اختاروا سبٌل الكفر والفسوق بمشٌؤتهم فلن ٌهدٌهم إلى سبٌل الرشاد

ِسقٌِنَ ”آخر لقد وقعت علٌهم مشٌئة َّللا بالضًلل 
ٰ
ٌُِضلُّ بِِهۦٓ إَِّلَّ ٱْلَف ْهِدى بِِهۦ َكثًٌِرا ۚ َوَما  ٌَ البقرة )“ ٌُِضلُّ بِِهۦ َكثًٌِرا َو

ْرَتابٌ ” ، ( 26 ُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّ ٌُِضلُّ ٱهللَّ لَِك 
ٰ
ُ اْلَكافِِرٌنَ ”، ( 34غافر )“ َكَذ ٌُِضلُّ َّللاَّ ٌُِضلُّ “،( 74غافر )“ َكَذلَِك  َو

َشآءُ  ٌَ ُ َما  ْفَعلُ ٱهللَّ ٌَ الِِمٌَن َو ُ ٱلظَّ فكما كانت هداٌة َّللا للمإمنٌن مكافؤة على إٌمانهم به فمشٌئة (. 27إبراهٌم )“ ٱهللَّ

الضًلل مقصورة والحمد هلل على الكافرٌن والفاسقٌن والظالمٌن وكل من هو مسرف مرتاب عقابا لهم على 

اِطٌَن أَ “.كفرهم وشركهم ٌَ َخُذوا الشَّ ُهُم اتَّ ًَللَُة ۗ إِنَّ ِهُم الضَّ ٌْ اَء ِمن وْ َكَما َبَدأَُكْم َتُعوُدوَن ، َفِرًٌقا َهَدٰى َوَفِرًٌقا َحقَّ َعلَ ٌَ لِ

ْهَتُدونَ  ُهم مُّ ْحَسُبوَن أَنَّ ٌَ ِ َو (30األعراف )“ ُدوِن َّللاَّ



ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2 ديناميكية الكون واتساعه    –2 هل من سبٌل للكافر إلى اإلٌمان؟ديناميكية الكون واتساعه    –2
:هناك سبًٌلن َّلثالث لهما للكافر أو ألى إنسان غٌر مإمن الى الهداٌة

 ٌُِحبُّوَن اْلَعاِجلََة ”ففى صورة اإلنسان ٌقول العزٌز الحكٌم للكافرٌن . األول أن ٌرفع َّللا عنه الضًللة ُإََّلِء  إِنَّ َهٰ

ْوًما َثقًًٌِل  ٌَ َذُروَن َوَراَءُهْم  ٌَ ِه َسبٌِلً ، َوَما ”ثم تؤتى آٌات المشٌئة ( 27) “َو َخَذ إِلَٰى َربِّ ِذِه َتْذِكَرةٌ ۖ َفَمن َشاَء اتَّ إِنَّ َهٰ

َ َكاَن َعلًٌِما َحِكًٌما ُ ۚ إِنَّ َّللاَّ َشاَء َّللاَّ ٌَ وفى صورة التكوٌر ٌخاطب َّللا الكافرٌن الذٌن وصفوا     (.30)“ َتَشاُءوَن إَِّلَّ أَن 
َشاَء َّللاُ رَ ”الرسول بالجنون  ٌَ ْسَتقٌَِم ، َوَما َتَشاُءوَن إَِّلَّ أَْن  ٌَ  اْلَعالَِمٌَن بُّ إِْن ُهَو إَِّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِمٌَن  لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن 

فالكافرون ٌجهلون أن َّللا كتب علٌهم الضًللة بكفرهم ولن ٌإمنوا إَّل إذا شاء العلى القدٌر ورفع ( 29–27)

ْعَمُهونَ ”عنهم الضًللة واألكثر من ذلك أن  ٌَ انِِهْم  ٌَ َذُرُهْم فًِ ُطْغ ٌَ ُ َفًَل َهاِدَي لَُه ۚ َو ٌُْضلِِل َّللاَّ (  186األعراف )“ َمن 

ْعقِلُونَ ”كذلك  ٌَ ْجَس َعلَى الَِّذٌَن ََّل  ْجَعلُ الرِّ ٌَ ِ ۚ َو والمقصود هنا (. 100ٌونس )“ َوَما َكاَن لَِنْفٍس أَن ُتْإِمَن إَِّلَّ ِبإِْذِن َّللاَّ
تماما كما نقول –النفس الكافرة فهى التى تحتاج ألذن من َّللا أما النفس المإمنة فًل تحتاج ألذن ألنها آمنت باهلل 

ورفع . فاإلذن ٌحتاجه من هو خارج الحجرة أما من بداخلها فًل ٌحتاج إلذن -لن ٌدخل أحدا هذه الحجرة إَّل بؤذن 

الضًللة عن الكافر تدخل فى تدبٌر َّللا الشامل المتكامل فالعلٌم الخبٌر ٌعلم هإَّلء الذٌن لو رفع عنهم الضًللة 

وهداهم فسٌكون منهم اإلمام العادل كعمر أو القائد الملهم كعبٌده أو المحارب المغوار كحمزة أو الداعٌة الحكٌم 

فالسمٌع البصٌر ٌختار من غٌر المإمنٌن من ٌرى فٌهم . ولذلك فهو ٌخصهم بهداٌته فٌرفع عنهم الضًلل..كعلى أو

عًلمة من عًلمات التقوى أوٌعرف أن فى هداهم سٌكون خٌرا شامًل للمسلمٌن فٌرفع عنهم الضًللة وٌهدٌهم إلى 

.  سبٌله وٌزر الباقٌن تائهٌن فى ظلمات الكفر ضائعٌن فى سرادٌب الضًلل الذٌن إختاروهما بؤنفسهم



السبٌل الثانى للكافر إلى اإلٌمان

لقد أعطى الغفار . السبٌل الثانى للكافر الى اإلٌمان هو أن ٌغٌر ما بنفسه

التواب لكل كافر فرصا مدى حٌاته لٌتوب وٌستغفر وٌغٌر ما بنفسه من كفر 

ُروا َما ”فعنئذ ٌرفع َّللا الضًللة عنه  ٌِّ ٌَُغ ٰى  ُر َما بَِقْوٍم َحتَّ ٌِّ َغ ٌُ َ ََّل  إِنَّ َّللاَّ

فلخالق القادر ٌرفع الضًللة التى كتبها على الكافر ( 11الرعد )“ بِؤَنفُِسِهمْ 

َوإِنًِّ لََغفَّاٌر لَِّمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ ”إذا حدث وغٌر ما بنفسه من كفر وفسق 

ورحمة َّللا ومغفرته لكل ضال تبدو جلٌة فى (. 82طه ) “َصالًِحا ُثمَّ اْهَتَدىٰ 

ْغفُِر الذُّ ”اْلٌات التالٌة  ٌَ  َ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ ا ِعَباِدَي الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم ََّل َتْقَنُطوا ِمن رَّ ٌَ ُه نُ قُلْ  وَب َجِمًٌعا ۚ إِنَّ

ِحٌمُ  إَِّلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ ”واألكثر من ذلك أنه وعدهم أن ٌبدل سٌئاتهم حسنات ( 53الزمر )“ ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

ِحًٌما ُ َغفُوًرا رَّ َئاتِِهْم َحَسَناٍت ۗ َوَكاَن َّللاَّ ٌِّ ُ َس لُ َّللاَّ ٌَُبدِّ ِئَك  (.  70الفرقان )“ َعَمًًل َصالًِحا َفؤُولَٰ

  وفى الواقع أن رفع الضًللة عن الضال وتغٌر ما بنفسه من كفر أمران متًلزمان وَّلبد من أن ٌحدثا األثنٌن

ولو سؤل أحدهم عمر بن . أما أٌهما ٌحدث أوَّل فهذا فى علم َّللا. حتى ٌهدى َّللا هذا اإلنسان الى نور اإلٌمان

الخطاب رضى َّللا عنه هل غٌرت ما بنفسك من كفر أوَّل عندما قرأت القرآن فى منزل أختك أم أن َّللا رفع عنك 

ُ ”الضًللة لكان جوابه 
ا لَِنْهَتِدَي لَْوََّل أَْن َهَداَنا َّللاَّ َذا َوَما ُكنَّ ِ الَِّذي َهَداَنا لَِهٰ (  43األعراف )“ اْلَحْمُد هلِلَّ



الرد على مغالطة الكافرٌن
 أخبرنا العلٌم الخبٌر أن الكافرون سوف ٌتًلعبون بالكًلم وٌخلطون بٌن

ُ َما أَْشَرْكَنا ”مشٌئة الخالق وإرادة المخلوق  قُولُ الَِّذٌَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء َّللاَّ ٌَ َس

ٰى َذاقُوا َبؤَْسَنا َب الَِّذٌَن ِمن َقْبلِِهْم َحتَّ لَِك َكذَّ
ٰ
ٍء ۚ َكَذ ًْ ْمَنا ِمن َش “ َوََّل آَباُإَنا َوََّل َحرَّ

فلو قالوا “ لو شاء َّللا ما أشركنا”والمغالطة هنا أنهم قالوا (. 148األنعام )

فمشٌئة الكفر تؤتى من سوء إستخدام . لكان قولهم الحق“ لو شاء َّللا لهدانا”

اإلنسان إلرادته وَّل سبٌل الى التملص من ذلك أما مشٌئة الهدى فتؤتى من 

ُة اْلَبالَِغُة ۖ َفَلْو َشاَء لََهَداُكْم أَْجَمِعٌنَ ”العلى القدٌر (.   149األنعام )“ قُلْ َفلِلَِّه اْلُحجَّ
  بُِعوا ”وهذا الترتٌب الذى ذكرناه فى فهم آٌات المشٌئة نراه فارضا نفسه فى تفسٌر آٌات أخرى مثل َواتَّ

ُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوأَنُتْم ََّل َتْشُعُرونَ  ٌَ ؤْتِ ٌَ ن َقْبِل أَن  ُكم مِّ بِّ ن رَّ ُكم مِّ ٌْ فؤوَّل تؤتى الدعوة ( 55الزمر ) “أَْحَسَن َما أُنِزلَ إِلَ

ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن ”إلى اتباع ما أنزل َّللا والتحذٌر من عذابه  طُت فًِ َجنِب َّللاَّ ا َحْسَرَتا َعلَٰى َما َفرَّ ٌَ أن َتقُولَ َنْفٌس 

اِخِرٌنَ  َ َهَدانًِ ”ثم ٌجىئ التحذٌر من الحسرة على سوء إستخدام اإلرادة ، ( 56الزمر ) “السَّ أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ َّللاَّ

قٌِنَ  ثم كانت فرصته األخٌرة أن ٌهده َّللا ولكن َّللا لم ٌشمله بهداه ، فلم ٌصبح أمامه ( 57الزمر) “لَُكنُت ِمَن اْلُمتَّ

ًة َفؤَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنٌِنَ ”إَّل أن ٌتمنى المستحٌل  وأخٌرا ( 58الزمر )“ أَْو َتقُولَ ِحٌَن َتَرى اْلَعَذاَب لَْو أَنَّ لًِ َكرَّ

اَمِة َتَرى ”ٌؤتى إٌضاح َّللا وقراره  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ْبَت بَِها َواْسَتْكَبْرَت َوُكنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن ، َو اتًِ َفَكذَّ ٌَ َبلَٰى َقْد َجاَءْتَك آ

ِرٌنَ  َم َمْثًوى لِّْلُمَتَكبِّ َس فًِ َجَهنَّ ٌْ ةٌ ۚ أَلَ ْسَودَّ ِ ُوُجوُهُهم مُّ (60 - 59الزمر)“ الَِّذٌَن َكَذُبوا َعلَى َّللاَّ



القضاء والقدر 
  اإلنسان َّل ولن ٌعلم شٌئا عن القضاء والقدر وكثٌراما ٌخلط بٌن القضاء والقدر

وبٌن ما ٌعتمد على استخدام اإلرادة ، كذلك كان الكفار ٌحاولون دائما أن ٌلقوا 

فصحح لهم َّللا . اللوم على الرسول الكرٌم صلى َّللا علٌه وسلم إذا أصابتهم مصٌبة

َوإِن ُتِصْبُهْم ”خطؤهم وأخبرهم أن كل ما ٌتعلق بالقضاء والقدر فهو من عند َّللا 

ْن  ِذِه ِمْن ِعنِدَك ۚ قُلْ ُكلٌّ مِّ قُولُوا َهٰ ٌَ َئٌة  ٌِّ ِ ۖ َوإِن ُتِصْبُهْم َس ِذِه ِمْن ِعنِد َّللاَّ قُولُوا َهٰ ٌَ َحَسَنٌة 

ْفَقُهوَن َحِدًٌثا ٌَ َكاُدوَن  ٌَ ُإََّلِء اْلَقْوِم ََّل  ِ ۖ َفَماِل َهٰ أما ما ٌؤتى من (. 78النساء )“ ِعنِد َّللاَّ

ِ ۖ َوَما ”إستخدام اإلنسان إلرادته فٌقول العزٌز الحكٌم  ا أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن َّللاَّ مَّ

ِ َشِهًٌدا اِس َرُسوًَّل ۚ َوَكَفٰى بِاهللَّ ْفِسَك ۚ َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّ َئٍة َفِمن نَّ ٌِّ النساء )“ أََصاَبَك ِمن َس

فإستخدام اإلرادة قد ٌنتج عنه خٌر وقد ٌنتج عنه غٌر ذلك ، والمإمن ٌحمد (. 79

أما الكافر فًل ٌلومن إَّل نفسه إذا . َّللا على كل ما ٌؤتى سواء إن كان حسنا أو سٌئا

.  فقد كان اإلختٌارأمامه ولكنه أساء اإلختٌار. نتج عن استخدام إرادته سوءا

 فكل أمور القضاء والقدر مهما تناهت فى الصغر كسقوط ورقة شجر أو تناهت فى الكبر كزلزال مدمر هى فى

وكل ما ٌقوم به كل إنسان وما سوف ٌقوم به معلوم للخالق وداخل . علم َّللا وداخلة فى تخطٌطه الكامل المتكامل

واإلنسان ٌظن أن بعض هذه األمور تحدث بالصدفة وبعضه ٌنتج عن قوانٌن طبٌعٌة والحقٌقة . فى هذا التخطٌط

.إنها أنظومة هائلة وتدبٌر القوى المتٌن لكونه. أن كل شىئ ٌحدث تبعا لتدبٌر العزٌز الحكٌم



ملخص الباب الثامن
 فبالنسبة الى اإلنسان نفسة نجد أنه مخٌر فى كل أفعاله وأهمها . أوضحنا فى أول الباب أن التسٌر والتخٌر أمور نسبٌة

اإلٌمان أو الكفر وفعل الخٌر أو الشر ، ولذلك فهو مسإول أمام َّللا والناس عن إختٌاراته وأفعاله أما بالنسبة للخالق عز 

.  وجل فكل إنسان ٌبدو مسٌرا ألن َّللا ٌعلم بما سٌختاره كل منا فهذا ٌدخل فى تخطٌطه الكامل المتكامل فى إدارة هذا الكون

َوَمْن ”فإذا اختار اإلٌمان وفضله على الكفر فسوف ٌهده َّللا . وأهم قرار ٌقوم به اإلنسان هو اإلختٌار بٌن الكفر واإلٌمان

ْهِد َقْلَبهُ  ٌَ  ِ لَُماِت إِلَى النُّور”وٌخرجه من الظلمات إلى النور ( 11التغابن )“ ٌُْإِمْن بِاهللَّ َن الظُّ ٌُْخِرُجُهم مِّ ًُّ الَِّذٌَن آَمُنوا  ُ َولِ   “َّللاَّ

اُت ”وإذا أقرنوا إٌمانهم بالعمل الصالح أدخلهم جناته ( 257البقرة ) الَِحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّ إِنَّ الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

(. 107الكهف ) “اْلفِْرَدْوِس ُنُزًَّل 

َولَُهْم َعَذاٌب ”وكٌف ٌهدٌه وقد كفر به؟ . أما إذا إختار الكفر فلن ٌهدٌه َّللا ُ ْهِدٌِهُم َّللاَّ ٌَ ِ ََّل  اِت َّللاَّ ٌَ ٌُْإِمُنوَن بِآ إِنَّ الَِّذٌَن ََّل 

َكَما َبَدأَُكْم َتُعوُدوَن ، َفِرًٌقا َهَدٰى َوَفِرًٌقا َحقَّ “واألكثر من ذلك أن مشٌئة َّللا بالضًلل قد وقعت علٌهم ( 104النحل )“ أَلٌِمٌ 

ْهَتُدونَ  ُهم مُّ ْحَسُبوَن أَنَّ ٌَ ِ َو اَء ِمن ُدوِن َّللاَّ ٌَ اِطٌَن أَْولِ ٌَ َخُذوا الشَّ ُهُم اتَّ ًَللَُة ۗ إِنَّ ِهُم الضَّ ٌْ (.  30األعراف )“ َعلَ

ا ِعَباِدَي  ”وعندئذ ٌقول لهم . ولن ٌرفع َّللا عنهم الضًللة إَّل إذا غٌروا ما بؤنفسهم من كفر وأراد َّللا لهم الهداٌة ٌَ قُلْ 

ُنوَب َجِمًٌعا ۚ إِ  ْغفُِر الذُّ ٌَ  َ
ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ ِحٌمُ نَّ الَِّذٌَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم ََّل َتْقَنُطوا ِمن رَّ ُكْم  ُه ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ ، َوأَنٌُِبوا إِلَٰى َربِّ

ُكم مِّ  ٌْ بُِعوا أَْحَسَن َما أُنِزلَ إِلَ ُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ ََّل ُتنَصُروَن ، َواتَّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة  نَوأَْسلُِموا لَُه ِمن َقْبِل أَن  ٌَ ؤْتِ ٌَ ن َقْبِل أَن  ُكم مِّ بِّ رَّ

اخِ  ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن السَّ طُت فًِ َجنِب َّللاَّ ا َحْسَرَتا َعلَٰى َما َفرَّ ٌَ َ َهَدانًِ رِ َوأَنُتْم ََّل َتْشُعُروَن ، أَن َتقُولَ َنْفٌس 
ٌَن ، أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ َّللاَّ

ًة َفؤَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنٌِنَ  قٌَِن ، أَْو َتقُولَ ِحٌَن َتَرى اْلَعَذاَب لَْو أَنَّ لًِ َكرَّ ْبَت بَِها  لَُكنُت ِمَن اْلُمتَّ اتًِ َفَكذَّ ٌَ ، َبلَٰى َقْد َجاَءْتَك آ

(. 59- 53الزمر )َواْسَتْكَبْرَت َوُكنَت ِمَن اْلَكافِِرٌَن 
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