بسم هللا الرمحن الرحيم
جواب سؤال
ضاءَ إِل الد َعاءُ»
كيف يفهم حديث «ل يَ ُرد الْ َق َ
السؤال:
(ورد يف كتاب التفكري اإلسالمي ،وهو أحد كتبنا املتبناة ،أن الدعاء ال يرد القدر وال يغري القضاء وال علم هللا
سبحانه وتعاىل )...بينما هناك نصوص من القرآن والسنة بدت يل أهنا ختالف هذا الفهم ،فقد ورد عن الرسول ﷺ قوله
ضاءَ إَِل الد َعاءُ» وهناك أحاديث أخرى كثرية هبذا املعىن ،وهذه األحاديث تثبت أن الدعاء يغري من
« َل يَ ُرد الْ َق َ
القدر ...فكيف يتم التعامل مع هذا التعارض بني ما ورد يف الكتاب وبني هذه النصوص؟ وجزاك هللا خريا.
اجلواب:
يبدو أنك تشري إىل ما جاء يف كتاب الفكر اإلسالمي وليس التفكري اإلسالمي كما جاء خطأ يف السؤال ،وخطأ
آخر ورد يف السؤال وهو قولك (وهو أحد كتبنا املتبناة) فهو غري متبىن ،حيث إنه مذكور يف امللف اإلداري حتت ابب
(الكتب غري املتبناة اليت أصدرها احلزب ،سواء أذكر اسم األمري عليها ،أم ذكر اسم عضو آخر العتبارات معينة ،وهي ال
تدرس يف احللقات) ،مث ذكر من هذه الكتب...( :الفكر اإلسالمي ...)...على كل ،كما ذكرت آنفا ،فيبدو أنك
ّ

يغري ما يف علم هللا ،وال يدفع قضاء ،وال
تشري إىل ما جاء يف الكتاب( :ولكن جيب أن يكون واضحا أن الدعاء ال ّ
يسلب قدرا ،وال حيدث شيئا على غري سببه .ألن علم هللا متحقق حتما ،وقضاء هللا واقع ال حمالة .إذ لو دفعه الدعاء
لَما كان قضاء .والقدر أوجده هللا فال يسلبه الدعاء )...وأنت تقول إن هذا يتعارض مع ما جاء يف احلديث« :إِ َن
ضاءَ» ،ويف رواية « َل يَ ُرد الْ َق َد َر إَِل الد َعاءُ» وتسأل :كيف يتم التعامل مع هذا التعارض؟
الد َعاءَ يَ ُرد الْ َق َ
وقبل أن أجيبك أذكر لك بعض األمور ذات العالقة كمقدمة للجواب:

 -1منزلة الدعاء ف اإلسالم والستجابة له إبذن هللا ...لقد وردت آايت وأحاديث حول هذا املوضوع ومنها:
ِ
ال رب ُكم ا ْدعُ ِون أ ْ ِ
َم
ين يَ ْستَ ْكِِبُو َن َع ْن ِعبَ َ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إِ َن الَذ َ
ادِت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن َ
 قال سبحانهَ ﴿ :وقَ َ َ ُِ
ين﴾.
َداخ ِر َ

 وأخرج احلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ﷺ« :لَيس َشيء أَ ْكرم َعلَى َِاَّلل
ْ َ ْ ٌ ََ
ِ
ِ
ِ
س فِ َيها إِ ْثٌ َوَل
ِم ْن الد َع ِاء» .وأخرج أمحد يف مسنده َعن أَِيب َسعِيد أَن النِب ﷺ قَ َ
الَ « :ما م ْن ُم ْسلم يَ ْدعُو ب َد ْع َوة ل َْي َ
ِ
ِ ِ
قَ ِط َيعةُ َرِحم إَِل أَ ْعطَاهُ َ
ف
ص ِر َ
اَّللُ ِِبَا إِ ْح َدى ثََالث إِ َما أَ ْن تُ َع َجل لَهُ َد ْع َوتُهُ َوإِ َما أَ ْن يَ َدخ َرَها لَهُ ِف ْاْلخ َرة َوإِ َما أَ ْن يَ ْ
ع ْنه ِمن الس ِ
ال َ
اَّللُ أَ ْكثَ ُر» ،وأخرجه أيضا احلاكم يف مستدركه عن أيب سعيد رضي هللا عنه.
وء ِمثْ لَ َها قَالُوا إِذاً نُ ْكثِ ُر قَ َ
َُ ْ

وهذه األدلة تبني أن هللا حيب لعبده املؤمن أن يدعوه ويكثر من الدعاء ،وأن هناك إجابة للدعاء إبحدى ثالث كما
يف مسند أمحد ...واالستجابة مسجلة يف اللوح احملفوظ ،فال يقع شيء إال أن يكون مسجال منذ األزل ،كما هو مبني
يف أدلة القدر أدانه.
 -2إذا كان هناك دليل قطعي على مسألة يفيد حكماً معيناً ،وهناك دليل ظين سنده صحيح على املسألة نفسها
يفيد حكما آخر فيه شبهة تعارض مع الدليل القطعي ،فإنه يُعمد يف هذه احلالة إىل اجلمع بني الدليلني ،ألن إعمال
الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ،فإن مل ميكن اجلمع فيؤخذ ابلدليل القطعي ،ويُ ّرد الدليل الظين دراية ألن سنده صحيح،
أما لو كان سنده ضعيفا ُفريد لضعفه.
 -3من األدلة على القدر:
 قال تعاىل﴿ :وَكا َن أَمر َِاَّلل قَ َدراً َم ْق ُدوراً﴾ .فمعىن ﴿قَ َدراً﴾ هنا أي أمرا جرى تقديره يف األزل ،ومعىن
ُْ
َ
ك ِم ْن ِمثْ َق ِ
ال
ب َع ْن َربِ َ
وما يَ ْع ُز ُ
﴿ َم ْق ُدوراً﴾ ،أي حتمي الوقوع ،فقدرا مقدورا أي حكما مربما .أي ال بُد من وقوعهَ ﴿ .
ض ول ِف ال َ ِ
ِب إِل ِف كِتَاب ُمبِي﴾َ ﴿ .ع ِال الْغَْي ِ
ال
ب َع ْنهُ ِمثْ َق ُ
َصغَ َر ِم ْن ذَلِ َ
س َماء َول أ ْ
ب ل يَ ْع ُز ُ
ذَ َرة ِف ْاأل َْر ِ َ
ك َول أَ ْك ََ
ِ ِ
ك ول أَ ْك َِب إِل ِف كِتَاب مبِي﴾﴿ .ما أَصاب ِمن م ِ
سماو ِ
ات َول ِف األ َْر ِ
صيبَة ِف
ض َول أ ْ
َ َ َ ْ ُ
ُ
َصغَ ُر م ْن ذَل َ َ
ذَ َرة ِف ال َ َ َ
ُ
ِ ِ
ك َعلَى َِ ِ
ِ ِ
األ َْر ِ
ي﴾...
ِبأ ََها إِ َن َذلِ َ
اَّلل يَس ٌ
ض َول ِف أَنْ ُفس ُك ْم إل ِف كتَاب م ْن قَ ْب ِل أَ ْن نَ ْ َ
 -وكذلك وردت أحاديث ف موضوع القدر أو الكتابة ف اللوح احملفوظ ،ومنها:

عن أيب هريرة قال :قال يل النب ﷺَ « :ج َ
ت لَق» رواه البخاري ،أي قد كتب يف األزل ما أنت
ف الْ َقلَ ُم ِِبَا أَنْ َ
الق ...وحديث عمر عن النب ﷺ الذي روي فيه جميء جربيل وسؤاله عن اإلسالم وعن اإلميان ،وقد جاء يف احلديث
َّلل ومالئِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه والْي وِم ِ
ِ
ِ
اْلخ ِر َوتُ ْؤِم َن ِِبلْ َق َد ِر َخ ِْيهِ َو َش ِرهِ» رواه
ال :فَأَخِربِن َعن اإلميان قَ َ
قَ َ
ال« :أَ ْن تُ ْؤم َن ِِب َ َ َ
َ ُ َُ ُ َ َْ
مسلم ،أي تعتقد أن هللا تعاىل قدر اخلري والشر قبل خلق اخللق ...وعن جابر قال :قال رسول هللا ﷺ« :لَ يُ ْؤِم ُن َع ْب ٌد
ح َّت ي ْؤِمن ِِبلْ َق َد ِر َخ ِْيهِ و َش ِرهِ ح َّت ي ْعلَم أَ َن ما أَصابهُ َل ي ُكن لِي ْخ ِطئَهُ وأَ َن ما أَ ْخطَأَهُ َل ي ُكن لِي ِ
صيبَهُ» رواه الرتمذي...
َْ ْ ُ
َ َ َ َ ََ َْ ْ ُ
َ َ
َ
َ ُ َ
ك
ُعلِ ُم َ
وعن أيب العباس عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال :كنت خلف النب ﷺ يوما فقال« :اي غُالَ ُم ،إِِن أ َ
ت فَاست ِعن ِِب َِ
ِ
اسأ َِل َ
اح َف ْظ َ
اح َف ْظ َ
َّللَ ،وا ْعلَ ْم أَ َن
اه َ
اَّللَ ََْي َفظ َ
ك ،إِ َذا َسأَل َ
اَّللَ ََِت ْدهُ َُتَ َ
اَّللََ ،وإِ َذا ْ
ْت فَ ْ
ْكْ ،
َكل َماتْ ،
استَ َع ْن َ ْ َ ْ
وك إِلَ بِ َش ْيء قَ ْد َكتَ بَهُ َ
وك
ضر َ
وك بِ َش ْيء َلْ يَ ْن َفعُ َ
ت َعلَى أَ ْن يَ ْن َفعُ َ
اجتَ َم َع ْ
اجتَ َمعُوا َعلَى أَ ْن يَ ُ
اَّللُ ل َ
َكَ ،ول َْو ْ
األَُمةَ ل َْو ْ
وك إِلَ بِ َش ْيء قَ ْد َكتَ بَهُ َ
ف» رواه الرتمذي.
ضر َ
ت الص ُح ُ
ْالم َو َج َف ْ
كُ ،رفِ َع ْ
اَّللُ َعلَْي َ
بِ َش ْيء َلْ يَ ُ
ت األَق ُ
 -4واْلن أنت للحديثي ف أن الدعاء يرد القضاء وف رواية يرد القدر:

 أخرج احلاكم يف املستدرك على الصحيحني عن ابن عباس ،عن ثوابن ،أن النب ﷺ قال« :إِ َن الد َعاءَ يَ ُردضاءَ» .ويف رواية أخرى للحاكم عن عبد هللا بن أيب اجلعد ،عن ثوابن رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺَ « :ل
الْ َق َ
يَ ُرد الْ َق َد َر إَِل الد َعاءُ» ،قال احلاكم( :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه).

 -5وبدراسة ما ورد ف القدر ،وخباصة اْلايت القطعية الدللة ،يُفهم من هذه األدلة أنه ما من شيء يف األرض
وال يف السماء إال وهللا قد قدره وسجله عنده ،فال يقع يف هذا الوجود شيء إال وقد سبق أن قدره هللا وسجله .فما سبق
أن قدره هللا وسجله ال بُد أن يقع وال مفر من وقوعه ،أي ل شيء يرد القدر فيمنع وقوعه.

ويُفهم من احلديثني أعاله أن الدعاء يرد القدر ،أو يرد القضاء ،فاملعىن هنا واحد ،وإذن فهنا شبهة تعارض مع
األدلة القطعية الواردة يف القدر ،وكما ذكران آنفا فيُعمد أوال إىل اجلمع بني األحاديث وبني األدلة القطعية ،فإن أمكن
كان وإال يُ ّرد احلديث دراية...
 -6وعليه ،وبتدبر هذا األمر أقول وِبهلل التوفيق:

أ -إن احلديث « َل يَ ُرد الْ َق َد َر إَِل الد َعاءُ» ابملعىن احلقيقي لكلمة (يرد القدر) أي ميحوه من اللوح احملفوظ ،هذا
احلديث هبذا املعىن يُرد دراية ألن األمر املقدر أو املقضي مسجل يف اللوح احملفوظ وال بد أن يقع وال مفر من وقوعه فال
يتخلف أي ال ُميحى القدر من اللوح احملفوظ ،وعليه يُ ّرد احلديث دراية إذا مل ميكن اجلمع ،وحينها يؤخذ ابألدلة القطعية
يف القدر أي أن القدر ال بد من وقوعه وال يُ ّرد ...ولكن قبل الرد دراية جيب بذل الوسع يف اجلمع بني األدلة القطعية
والظنية ألن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها.
ب -يف األصول عند تعذر احلقيقة لقرينة مانعة من املعىن احلقيقي ،وهي هنا األدلة القطعية يف القدر املذكورة آنفا،
فإنه يُعمد إىل اجملاز فيُفهم احلديث مبوجبه إذا كان هذا ممكنا حسب اللغة ،وهذا ممكن هنا ،فكلمة القدر أو القضاء يف
احلديث ابملعىن اجملازي تُفهم مبا يرتتب عليها أي أثرها ،وبعبارة أخرى ما يتسبب عنها بعالقة السببية ،فيذكر السبب
ويقصد املسبب كما تقول (أنبتت األرض مطرا) فذكرت السبب (مطرا) وقصدت املسبب أي الناتج عنه (نباات) ،وهنا
ُ
كذلك ذكرت (القدر) واملقصود املعىن اجملازي أي أثره أو ما ينتج عنه ،وعندها يكون الرد ليس للقدر أو القضاء وإمنا
فقد ولد أو ضياعُ مال وخسارةُ جتارة...إخل فإن الدعاء يَرد أثر
ألثره ،فاملؤمن إذا وقع عليه قدر أو قضاء مثال مرض أو ُ
ول اّللِ ﷺ َكلِمات أَقُوُُلن ِيف قُنُ ِ
وت
ال َعل َم ِين َر ُس ُ
ذلك عليه ،فكما جاء يف حديث احلَ َس ِن ب ِن َعلِ ّي رضي هللا عنهما قَ َ
ُ
َ
ِ ِ
ت ،»...فإن املؤمن إذا دعا هللا وأكثر من الدعاء أن يكفيه شر
تَ ...وقِ ِن َش َر َما قَ َ
ض ْي َ
يم ْن َه َديْ َ
ال َوتر« :اللَ ُه َم ْاهدِن ف َ
القضاء فإن هللا خيفف عنه أثره ويعينه على حتمله والصرب عليه ،ومن مث يطيب عيشه رغم وقوع القضاء عليه ،أي خيف
القضاء عليه ويهون وقعه فكأن دعاءه قد رد القضاء جمازا أي أعانه هللا على حتمله والصرب عليه ...وكم من رجل يصاب
بشوكة فتضعف قواه ويضطرب أمره ،وكم من رجل يصاب مبصيبة ولسانه رطب بذكر هللا يدعوه سبحانه أبن يقيه شر
هذه املصيبة وأثرها فيصرب عليها ويستقيم أمره ،فكأن دعاءه ردها جمازا .وهكذا يفهم احلديث أي أن القدر يقع ول
بد ،ولكن دعاء املؤمن بصدق وإخالص يرد أثره عليه أي خيف عنه ويُعان على حتمله والصِب عليه ويهون ثقل
املصيبة عليه ،ومن ث يطيب عيشه كأن املصيبة ل تقع ،وكل ذلك مسجل ف اللوح احملفوظ فاهلل ق َدره ويعلمه منذ
األزل ...أي مسجل ف اللوح احملفوظ أنه مقدر على هذا العبد مصيبة معينة وأهنا تقع ...وأن هذا العبد يدعو هللا
أن يقيه شرها فيستجيب هللا له فيعينه على حتملها والصِب عليها فكأهنا ل تقع عليه جمازاً.
هكذا يُفهم احلديث كما أرجحه وهللا أعلم وأحكم.

 -7وللعلم ،وملزيد من الفائدة أذكر ما يلي:
أ -جاء ف كتايب (التيسي ف أصول التفسي):
[ليس معىن استجابة الدعاء تغيري يف القدر أو الكتابة يف اللوح احملفوظ أو يف علم هللا ،أي ال تعين اإلجابة أن هللا مل
يكن يعلم بدعوة عبده وإجابته ُلا ،وابلتايل ال تكون مسجلة يف اللوح احملفوظ ،بل يعلمها هللا ومسجلها منذ األزل...
كل ما هو كائن مكتوب فيه منذ األزل ،فاهلل يعلم أن فالان سيدعوه
إن القدر هو علم هللا أي الكتابة يف اللوح احملفوظ و ّ
فإن كان هللا قد قدر إجابتها تكتب أن فالان سيدعو بكذا وكذا ،وأن هذا سيتحقق بكذا وكذا ...فالدعاء ليس إنشاء
كل ما هو كائن مسجل يف اللوح
جديدا مل يكن يف علم هللا أو مل يكن مكتواب يف اللوح احملفوظ ،وكذلك االستجابة ،بل ّ
كل شيء مكتوب مسبقا منذ األزل ،فالدعاء الذي يدعوه
احملفوظ فاهلل يعلم الغيب ويعلم ما يفعله العبد قوال أو عمال ،و ّ
العبد يعلمه هللا ومسجل كما هو ،وكذلك إجابته كما يريدها هللا سبحانه مسجلة منذ األزل .فالدعاء واإلجابة ليستا
ب
فوق علم هللا بل مها مسجالن يف اللوح احملفوظ على وجههما كما سيحداثن ،فاهلل عامل الغيب والشهادة ﴿ َل يَ ْع ُز ُ
سماو ِ
ات َوَل ِف ْاأل َْر ِ
ض﴾ [سبأ /آية ].3
َع ْنهُ ِمثْ َق ُ
ال ذَ َرة ِف ال َ َ َ

ب -جاء ف شرح السنة أليب حممد احلسي البغوي الشافعي (املتوىف 516ه)([ :أَخربَان عب ُد الو ِ
اح ِد ب ُن أَمحَ َد
ََ َ َ
الملِ ِ
ول اّللِ ﷺ« :ل يَ ُرد الْ َق َد َر إِل الد َعاءُ» ...قلت:
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
يحيَ ...عن َعب ِد اّللِ ب ِن أَِيب اجلَع ِدَ ،عن ثَوَاب َن ،قَ َ
َ
ذكر أَبُو حامت السجستان (أن دوام املرء َعلَى الدعاء يطيب لَهُ ورود القضاء ،فكأنه رده])...
ج -جاء ف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح أليب احلسن نور الدين املال اهلروي القاري (املتوىف:
1014ه):
ضاء إِل الدعاء» ال َقضاء هو األَمر الم َقدر ...أَو أَراد بِرِد ال َق ِ
ِ
َ َ َّ َ
ضاء إِن َكا َن ال ُمَر ُاد َحقي َقتَهُ ََت ِوينَهُ
َُ
[قَولُهُ« :ل يَ ُرد الْ َق َ َ
َ ُ َُ ُ ُ ُ
َوتَي ِس َري األَم ِر َحّت َكأَنهُ َمل يَن ِزل]...
آمل أن يكون ف هذا الكفاية واحلمد هلل رب العاملي.
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