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ردالقَ  

)يف منطقة وائلة -  الرابع عشر - ري املاضي جن اهلمن القر التِّسعينياتيف  اهلا الشاعرق بياتأَ(  

  ٢بعـــد اَألزلْ ١يـــا ثَاوِيـــاً 
   

  ي أَكْنـــاف اَألجـــلْ يف طَـــ
     

ِســــهــــن جِنــــرٍ مصيف عن  
   

ــلْ   ــرا وانفَصـ ــافَاه دهـ   ٣صـ
     

ــرأَ ـ ســ ــه مـــ   الدهيى بِــ
   

  ٤لْحـــميالد الْلِ مـــبـــمـــن قَ
     

ــه ــد يف فعلــــ   مستأْســــ
   

ــلْ ــا فَعــ ــي عمــ   ٥ال ينثَنِــ
     

  وصــــــالهيــــــب يف أَغالْ
   

والْر حالْح ـــــلْيـــــاةصت٦م  
     

ــح ــاَءهتــ ــا جــ   ى إِذا مــ
   

ى فاعوــــرت ــــدعــــوتلْد  
     

ــوان ــهقَــ ــن علْيائــ   ض مــ
   

ــلْ   ــرمحِ اَألسـ ــة الـ   ٧يف دقَّـ
     

  لْمــــعالْ مســــتفْعالً كُــــلَّ
   

ــى الْ  ــنِعاً حتـ ــلْمستصـ   ٨خلَـ
     

  مســــــتخفياً مســــــتعلناً
   

ــأْبى الْ  ــالً يـ ــلْمسترسـ   ٩ملَـ
     
  

                                                
  ثاِویًا : مقیمًا . ١
  د اهللا البدایة ، َفَخَلق القَلم ِلَیكتب القَدر . األَزل : الزَمن الذي لیس لھ بدایة . والِخطاُب للقَدر الذي لھ بداَیة ألنھ بْعد األَزل ، فالَقَدر ثََاٍو ُمقیٌم مكتوٌب منُذ أرا ٢
  َصل عن صاحبِھ  لَیْنِزَل في الواقع .ي أنََّ القَدَر كان مقیمًا مع ُعْنصٍر من جْنسھ وھو األَجل ، وَتصاَفَیا دھرًا ، ثم كّلما حان األَجُل  ِلَقَدٍر من األقدار اْنَفأ ٣
  میالد القَدر عندما خلق اهللا القلم ، وأما الَمَحلَّ وھو السماوات واألرض فمیالده ِمن بعد . ٤
  القَدر بعد أن قّدره اهللا ال َیُرّده أحد .  ٥
  الَغیب في َمْوِعد وقوع القَدر جزٌء من القَدر كأنھ ُروحھ . ٦
  صیب .إذا جاء َموِعد وقوع القدر نَزل القدر دقیقًا ِبَرِویَّةٍ واعتدال كما ھو مكتوب دون زیادة أو نقصان فینَقضُّ كالرُّْمح الطویل الُم ٧
  العَمل الَمطلوب بإذن اهللا ، وإذا كان التقدیر أن یوجد َخَلل في العَمل فإنھ یكون . یْفعل القَدر كلَّ ٨
   في كل وقت .یكون القَدر ُمْسَتْخِفیًا ألنھ غیب ، وإذا وقع صار ُمْسَتْعِلنًا ، وھو ُمسترِسٌل مستمرٌّ ال یَملُّ ، ألن األقدار تفعل بإذن اهللا ٩



 
٢ 

  
 ــه ــتحوِذًا يف حكْمـــ   مســـ

   
ـ  والْ   ١لّْحكْـــم للَّـــه اَألجــ
     

ــد ــداهالــــ   رِهر يف أَقْــــ
   

ــ ــروالنـ ــلْبِ الْاس يف ضـ   ٢مثَـ
     

*            *            *  

  

  

  

  

  

  

                                                
  قة أن الُحْكم لیس ُحْكمھ وإنما ھو ُحْكم اهللا .القَدُر نافٌذ في حْكمھ ، والحقی ١
  الدْھر كلھ أقدار ، والناُس یأخذون منھا الِعَبر ویضِربون األْمثال . ٢


