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ـح إن  ِسَْٚ َوِم ٍُ وِر إٔ ـح ُُشُ قُذ بِّٚلِل  ِم ًُ َٕ ُرُه َو
ٍِ ٌح َت َٕسح ُُْٔف َو

ًِ َت َٕسح ُدُه َو َّ َٕحح ُد ّلِلِهِ  ّح اْلحَ

ُد  َٓ ِِؾح َؾال َهِٚدَي َفُف َوَأصح ـح ُيوح ـح ََيحِدِه اّلِل َؾال ُمِوؾه َفُف َوَم ََمفَِْٚ َم َِّٔئِٚت َأظح َش

ًدا َظ حُدُه َوَرُشقُففُ  ّه يَؽ َفُف َوأن ُ َ َدُه   َُشِ مٚزال .           أن   إَِفَف إِ  اّلِل  َوحح

:اْلديٞ متقاصؾ حقل ُشح ـتٚب  

(تذـرة ادٗتيس)  

ْهٚ ؿد إتْٓٔٚ يف افَِٚء افسٚبؼ مـ اْلديٞ ظـ أصؾ مـ أصقل اظتَٚد  ـُ و

:أهؾ افسْٜ واجلَمظٜ  

(رؤيٜ ادٗمْغ فرهبؿ يقم افَٔٚمٜ)  

أمٚ افٔقم ؾْٕ٘ٚ شْستُّؾ اْلديٞ ظـ بًض افهٍٚت وٕ دأهٚ بهٍٜ ذاتٜٔ 

:ؾًِٜٔهذه افهٍٜ هل   

(صٍٜ افُالم)  

صٍٜ افُالم صٍٜ ثٚبتٜ بٚفُتٚب وافسْٜ وإمجٚع أئّٜ أهؾ افسِػ ومل ُيُِْر 

 ..هذه افهٍٜ إ  ؾَِرق اد تدظٜ افوٚفغ ادُوِغ

 

 

: أدفٜ صٍٜ افُالم يف افُتٚب ◘
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ٚتَِْٚ }:ؿٚل تًٚػ _1 ََ ُف َربُّبفُ َودَهٚ َجَٚء ُمقَشك دِِٔ َّ ِه ـَ ٔحَؽ َو ُيرح إَِف ٕح  َؿَٚل َربِّ َأِرِِن َأ

ََِمه ََتَذه  َف َتَراِِن َؾ ُف َؾَسقح َٕ ٚ َُ ره َم ََ َت َ ِؾ َؾِِ٘ن اشح ُيرح إَِػ اجلحَ ٕح ـِ ا
ـح َتَراِِن َوَفُِ َؿَٚل َف

 ُٝ ََٕؽ ُت ح ََِمه َأَؾَٚق َؿَٚل ُش حَحٚ ٚ َؾ ًَ
ًِ ٚ َوَخره ُمقَشك َص ًـّ ُف َد َِ ًَ َجَ ِؾ َج ِح

ُف فِ َربُّب

ِمَِْغ  ٗح ُل ادحُ ٚ َأوه َٕ ٔحَؽ َوَأ  {(143)إَِف

 [األظراف]

 .ادَُتُِِؿ هق اّلِل :وـِّف ربف

ـح َربٍّب َرِحٔؿٍ  }:ؿٚل ش حٕٚف _2 ً  ِم  [يس]{(58 )َشاَلٌم َؿقح

وَن بِِف }:ؿٚل ظزه وجؾ_3 َسُ ـَ افحَُِتِٚب َوَينح َزَل اّلِلهُ ِم ٕح قَن َمٚ َأ ُّ ُت ُح ـَ َي  إِنه افهِذي

ُِقَن يِف ُبُىقِِنِؿح إِ ه افْهَٚر  ـُ ٖح ًْٚ َؿِِٔاًل ُأوَفئَِؽ َمٚ َي َّ ُؿ اّلِلهَُث ُٓ ُّ ِِّ َُ ِٜ َوَ  ُي ََٔٚم
َِ َم افح  َيقح

ؿح َظَذاٌب َأفٌِٔؿ  ؿح َوََلُ ِٓ ٔ ِـّ  [اف َرة]{(174)َوَ  ُيَز

ًْٚ َؿِِٔاًل }:ؿٚل ت ٚرك وتًٚػ_4 َّ ََمِِنِؿح َث ِد اّلِلهِ َوَأيح ٓح ًَ وَن بِ َسُ ـَ َينح  إِنه افهِذي

ِخَرِة  ؿح يِف اْلح ُؿ اّلِلهُُأوَفئَِؽ َ  َخاَلَق ََلُ ُٓ ُّ ِِّ َُ ِٜ َوَ  ُي ََٔٚم
َِ َم افح ؿح َيقح ِٓ ٔح  َوَ  َيْحُيُر إَِف

ؿح َظَذاٌب َأفٌِٔؿ  ؿح َوََلُ ِٓ ٔ ِـّ  [آل ظّران]{(77)َوَ  ُيَز

: ؿقفف ش حٕٚف...ومـ أووح األدفٜ ظذ هذه افهٍٜ _5

ٔحَؽ  } َِ ؿح َظ ُٓ َحُههح َٕ ح  ـح َؿ حُؾ َوُرُشاًل مَل ٔحَؽ ِم َِ َُْٚهؿح َظ َؿ َوُرُشاًل َؿدح َؿَههح ِه ـَ َو

ًَِِٔم  ُح  [افْسٚء]{(164)اّلِلهُ ُمقَشك َت

اء افس ًٜ)ضِٛ أهؾ اف دع مـ ظّرو بـ افًالء  ره َُ أن يَرأ هذه  (أحد اف

ؾُٔقن مقشك هق ادُتُِؿ وفٔس اْلؼ  (اّلِلَ بدً  مـ اّلِلُ)اْليٜ بٚفْهٛ
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إذا واؾَتُؿ ظذ مٚ تريدون ؾَمذا أؾًؾ :ت ٚرك وتًٚػ،ؾُٚن رده ظِٔٓؿ هق 

: مع ؿقفف تًٚػ

ٚتَِْٚ } ََ ُف َربُّبفُ  َودَهٚ َجَٚء ُمقَشك دِِٔ َّ ِه ـَ  {َو

واْليٚت األُخر،هذه اْليٚت واوحٜ جِٜٔ رصحيٜ يف أن اّلِل يتُِؿ 

َع }: ؿٚل تًٚػ_6 َّ ُه َحتهك َيسح َِٖجرح َتَجَٚرَك َؾ ـَِغ اشح ِ ـَ ادحُؼح  َوإِنح َأَحٌد ِم

اَلَمّٚلِلهِ قَن ـَ ُّ َِ ًح ٌم َ  َي ُؿح َؿقح َِٖنه ٖحَمَُْف َذفَِؽ بِ ُف َم ٌح
ِِ  [افتقبٜ]{(6) ُثؿه َأبح

اْليٜ رصحيٜ واوحٜ جِٜٔ :يسّع ـالم اّلِل 

: ؿٚل تًٚػ

ِريؿٍ  } ـَ ُل َرُشقٍل  قح ََ ُف َف ٕه ِل َصِٚظٍر َؿِِٔاًل َمٚ  (40)إِ قح ََ َوَمٚ ُهَق بِ

ِمُْقنَ  ٗح  [اْلٚؿٜ]{(41)ُت

: وؿٚل ش حٕٚف،إًذا ؾ٘ن افَرآن هق ـالم اّلِل وفٔس بَقل بؼ_

ِريٍؿ } ـَ ُل َرُشقٍل  قح ََ ُف َف ٕه ِش َمٍُِغ (19) إِ رح ًَ ٍة ِظْحَد ِذي افح ُمَىٍٚع  (20) ِذي ُؿقه

 [افتُقير]{(21)َثؿه َأِمٍغ 

: ُذـَِر افرشقل يف اْليتغ ◘

 .بٚفرشقل هق رشقفْٚ افُريؿ  ّد :يف اْليٜ األوػ ادَهقد_1 

 .بٚفرشقل هق جزيؾ ظِٔف افسالم: اْليٜ افثٕٜٚٔ ادَهقد _2

 ...ؾ٘ذا ـٚن افَرآن هق مـ ـالم افرشقل ـَم ـٚن يدظل افٍُٚر

وُيهسب أذرى لجبريل عليه فلماذا ُيهسب القول مرة للهبي

 السلام؟؟
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: وذا وو استهباط ابن تيمية

َلذه ادسٖفٜ ـَم جٚء يف جمّقع افٍتٚوى 

 (ؾُٚن هذا هق رده ظذ أهؾ اف دع واألهقاء)

 مرة وإػ جزيؾ ظِٔف افسالم مرة أخرى ؾ٘ن ٕس ٜ افَقل إػ افْ ل :ؾَٚل 

َِؾ ظـ اّلِل ظز وجؾ مثَِم شّع جزيؾ مـ  هذا يًْل أن افرشقل افُريؿ يْ

 .اّلِل وَِٕف إػ  ّد 

إثبات صفة الكلام مسألة ُيحيط بها إشكال عظيم جًدا نظرًا لتشُعب 

. الفرق في تهاولها لهذه المسألة 

افذيـ يٍْقن صٍٚت اّلِل ظز وجؾ وبٚفتٚيل أرادوا أن يٍْقا :ابتداًء بٚدًتزفٜ 

 ..صٍٜ افُالم ـهٍٜ مـ وّـ افهٍٚت ادٍْٜٔ

البٜٔ ُُ : َؾَرده ظِٔٓؿ اف

أن ـالم اّلِل ـالم ٍٕيس أي ـالم :وت ًٓؿ ظذ ذفؽ األصٚظرة  ؾَٚفقا 

ؾَد ٕس قا ّلِل _هذا والل)بٚدًْك،ؾٓق   يتُِؿ ظذ اْلََٜٔ

 ـٔػ يتُِؿ اّلِل بُالم ٍٕيس؟(ورضبقا ٕهقص افُتٚب وافسْٜ_افَْص

وفق أن إٕسٚن ُوِصػح بٖٕف يتُِؿ ـالم ٍٕيس وإٔف   يْىؼ بف ؾال صقت 

ًَد َٕص  و  ـالم ؾ٘ن هذا ُي

: يًْل◘

 (خقاضر مًْٜٔ   يتُِؿ هبٚ و  ُيًِز ظْٓٚ)

 .هذا ُيّثِؾ صقرة مـ صقر افَْص



6 

 

وؿد ثٚر بنِٖنٚ جدل واشع جًدا بغ :مسٖفٜ افُالم مسٖفٜ صٚئُٜ جًدا◘

افسِػ حتك أن مْٓؿ َمـ َصَْػ ادُهٍْٚت مـ افُتٛ وادُجِدات افتل 

 ؾَِمذا ؟؟يتحدث ؾٔٓٚ ظـ مسٖفٜ إث ٚت صٍٜ افُالم ّلِل 

ألِنؿ ظرؾقا أن أهؾ اف دع واألهقاء حُيٚوفقن بُؾ مٚ ُأتقا مـ ؿقة وجٓد 

أن يٍْقا صٍٜ هل مـ صٍٚت افَُمل ّلِل ش حٚه وتًٚػ ويف ذفؽ إث ٚت 

افَْص،فذفؽ ؾَد اجتٓد ظَِمء افسِػ وصٍْقا ادهٍْٚت فِرد ظذ 

 .هٗ ء افوٚفغ

 :أدفٜ افُالم يف افسْٜ◘

، َؿَٚل  ِريِّ ٍٔد اُادح
ًِ ـح َأِ  َش َم ": َؿَٚل افْه ِلُّب : َظ َُقُل اّلِلهُ َظزه َوَجؾه َيقح  َي

 ِٜ ََٔٚم
َِ َُقُل :اف ٍت : َيٚ آَدُم، َي ََُْٔٚدى بَِهقح َؽ، َؾ َديح ًح َْٚ َوَش ٔحَؽ َربه ٖحُمُرَك : َف ه إِنه اّلِلهَ َي

ًثٚ إَِػ افْهٚرِ  ًح تَِؽ َب يه ـح ُذرِّ ِرَج ِم ُٞ افْهِٚر؟ َؿَٚل : ، َؿَٚل َأنح ُ ح ًح ـح : َيٚ َربِّ َوَمٚ َب ِم

ؾِّ َأفحٍػ  ًَِغ، َؾِحَْٔئٍِذ َتَوُع اَْلِٚمُؾ - ُأَراُه َؿَٚل - ـُ ًٜ َوتِسح ًَ  َوتِسح
ٍٜ َع ِمَٚئ تِسح

ـه 
َٚرى، َوَفُِ َُ َٚرى َوَمٚ ُهؿح بُِس َُ ُٛ افَقفُِٔد، َوَتَرى افْهَٚس ُش ٚ، َوَيِنٔ َٓ َِ ََحح

ؿح "َظَذاَب اّلِلهِ َصِديٌد  ُٓ تح ُوُجقُه َ ٌَره  ... َؾَنؼه َذفَِؽ َظَذ افْهِٚس َحتهك َت

 

َٚل افْه ِلُّب  ََ : َؾ

ُتؿح يِف » ٕح ؿح َواِحٌد، ُثؿه َأ ُُ َغ، َوِمْح
ًِ
ًٜ َوتِسح ًَ  َوتِسح

ٍٜ َع ِمَٚئ ٖحُجقَج تِسح ٖحُجقَج َوَم ـح َي ِم

َِٔض  ِر األَبح ِٛ افثهقح َداِء يِف َجْح قح َرِة افسه ًح ٚفنه ـَ ٔحَوِٚء يِف - افْهِٚس  َرِة افَ  ًح ٚفنه ـَ َأوح 
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َقِد  ِر األَشح ِٛ افثهقح ِٜ - َجْح ِؾ اجَلْه ُٕقا ُرُبَع َأهح ق ُُ ُجق َأنح َت ٚ،ُثؿه «َوإِِنِّ أَلَرح َٕ ح زه َُ َؾ

ِٜ »:َؿَٚل  ِؾ اجَلْه َٞ َأهح ُِ ٚ،ُثؿه َؿَٚل « ُث َٕ ح زه َُ ِٜ »:َؾ ِؾ اجَلْه ٚ َؿَٚل َأُبق «َصىحَر َأهح َٕ ح زه َُ َؾ

ِش، َّ ـِ األَظح َٜ َظ َٚرى}ُأَشَٚم َُ َٚرى َوَمٚ ُهؿح بُِس َُ : اْلٟ] {َتَرى افْهَٚس ُش

ًِغَ »:،َوَؿَٚل [2 ًٜ َوتِسح ًَ  َوتِسح
ٍٜ َع ِمَٚئ ؾِّ َأفحٍػ تِسح ـُ ـح   «ِم

( 4741)أخرجف اف خٚري

 إجٚبٜ بًد إجٚبٜ:  يف افٌِٜ تًْل (ف ٔؽ)ـِّٜ 

ومًْك إضالق افْداء أي أن هْٚك صقت مسّقع :ؾْٔٚدي اّلِل ظذ آدم◘

حتك ُيِ ل هذا ادُْٚدى فِْداء،ؾ٘ذا ـٚن افُالم بٚدًْك ـَم يدظل هٗ ء 

اد تدظٜ ؾُٔػ يسّع آدم ٕداء افرَحـ وهق   يتُِؿ بهقت،وظذ أي 

ُِٔ ل آدم افْداء ؾَٔقل ف ٔؽ ؟ :أشٚس ش

األدفٜ واوحٜ وفُـ ظْدمٚ ُتىّس اف هرة ؾ٘ن افَِقب هل افتل ُتهٚب 

 .بٚفًّك   األبهٚر

 .(ؾْٔٚدي بهقت): افنٚهد◘

 

 

: مـ األدفٜ أيًوٚ حديٞ اإلؾؽ ومٚ جٚء ؾٔف ◘

ِج افْه ِلِّ _1 ٚ،َزوح َٓ َٜ َرِِضَ اّلِلهُ َظْح ـح َظٚئَِن ، ،َظ ٌٜ ُؿ َأِنِّ ِحَْٔئٍِذ َبِريَئ َِ ًح َواّلِلهُ َي

 ًٚٔ ٖحِِن َوحح ُّـب َأنه اّلِلهَ ُمْحِزٌل يِف َص ُٝ َأُط ْح ـُ ـح َواّلِلهِ َمٚ 
اَءِِت،َوَفُِ ئِل بَِزَ َوَأنه اّلِلهَ ُمَزِّ
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يِس  ٍح َٕ ٖحِِن يِف  رٍ  ُيتحَذ،َفَن َٖمح َؿ اّلِلهُ يِفه بِ ِه َُ ـح َأنح َيَت َر ِم ََ َٚن َأحح ُجق ـَ ُٝ َأرح ْح ـُ ـح 
، َوَفُِ

ٚ، َؾَقاّلِلهِ َمٚ َراَم َرُشقُل اّلِلهِ َأنح َيَرى َرُشقُل اّلِلهِ  ُئِْل اّلِلهُ هِبَ َيٚ ُيَزِّ ِم ُرؤح يِف افْهقح

 َٚن ـَ ََٖخَذُه َمٚ  ٔحِف، َؾ َِ ِزَل َظ ٕح ، َحتهك ُأ
ِٝ
ٔح ِؾ افَ  ـح َأهح جَمحَِِسُف، َو َ َخَرَج َأَحٌد ِم

َرِق ِمثحُؾ اجُلََمِن، َوُهَق يِف  ًَ ـَ اف ُر ِمْحُف ِم ََٔتَحده ُف َف ٕه َحِٚء، َحتهك إِ ـَ افُزَ ُخُذُه ِم
ٖح َي

ٝح  ٔحِف، َؿَٚف َِ ِزَل َظ ٕح ِل افهِذي ُأ قح ََ ِؾ اف ََ
ـح ثِ ٍم َصٍٚت ِم ـح َرُشقِل اّلِلهِ : َيقح َي َظ َؾُنِّ

 َأنح َؿَٚل ٚ َؿ هِبَ ِه َُ  َت
ٍٜ
َّ
ِِ ـَ َل  ٝح َأوه َٕ ٚ َُ َحُؽ، َؾ ٚ اّلِلهُ »: َوُهَق َيوح ، َأمه ُٜ َيٚ َظٚئَِن

َأكِ  دح َبره ََ ٝح . «َؾ ل: َؿَٚف ٝح يِل ُأمِّ َٚف ََ ُٝ : َؾ ِح َُ ٔحِف، َؾ ٔحِف، : ُؿقِمل إَِف َواّلِلهِ  َ َأُؿقُم إَِف

ٝح  ، َؿَٚف َُد إِ ه اّلِلهَ َظزه َوَجؾه َٚػ : َؾِِ٘نِّ  َ َأَحح ًَ َزَل اّلِلهُ َت ٕح ـَ َجُٚءوا }: َوَأ إِنه افهِذي

ؿح  ُُ ٌٜ ِمْح  َ َزَل اّلِلهُ َهَذا يِف َبَراَءِِت {بِٚإِلؾحِؽ ُظهح ٕح َ اْلَيِٚت، ُثؿه َأ ًَؼح  " اف

( 4141)أخرجف اف خٚري

ـح َضُٚوسٍ _2 ـِ افْه ِلِّ :  وَظ َرَة، َظ ُٝ َأَبٚ ُهَريح ًح
ِّ ٟه آَدُم ":َؿَٚل َش َت  احح

َٚل َفُف ُمقَشك ََ ،َؿَٚل َفُف :َوُمقَشك،َؾ ِٜ ـَ اجَلْه َتَْٚ ِم َرجح ٔه حَتَْٚ َوَأخح ٚ َخ َٕ َٝ َأُبق ٕح َيٚ آَدُم َأ

اَلِمفِ : آَدمُ  َُ َٚك اّلِلهُ بِ ٍَ َى َرُه َيٚ ُمقَشك اصح ٍر َؿده ُِقُمِْل ظذ َأمح َِٔدِه، َأَت ،َوَخطه َفَؽ بِ

ٟه آَدُم  ٟه آَدُم ُمقَشك،َؾَح ؟َؾَح ًٜ َغ َشَْ
ًِ َب َٖرح ِْل بِ ََ ُِ اّلِلهُ َظَعه َؿ حَؾ َأنح ََيح

َٔٚنُ ...ُمقَشك ٍح َرَة، : َثاَلًثٚ َؿَٚل ُش ـح َأِ  ُهَريح َرِج، َظ ـِ األَظح ِٚد،َظ َٕ َثَْٚ َأُبق افزِّ َحده

ـِ افْه ِلِّ  فُ َظ َِ  (6614)أخرجف اف خٚري"ِمثح

يٚ :أن هْٚك حقار دار بغ آدم ومقشك ظَِٔٓم افسالم،ؾَٚل مقشك:ادًْك◘

آدم إٔٝ أخرجتْٚ مـ اجلْٜ بس ٛ مًهٔتؽ ّلِل وأـِؽ مـ افنجرة 
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اَلِمفِ يٚ مقشك : ؾرد آدم ؿٚئاًل  َُ َٚك اّلِلهُ بِ ٍَ َى َِٔدِه،اصح افنٚهد مـ ،َوَخطه َفَؽ بِ

 .يْص ظذ أن اّلِل يتُِؿاْلديٞ 

ـح َجٚبٍِر َرِِضَ اّلِلهُ َظْحُف َأنه افْه ِله _3 ِمِف؟ َؾِ٘نه »: َؿَٚل  َظ ِْل إَِػ َؿقح ُِ
ِّ
َأَ  َرُجٌؾ حَيح

ًُقِِن  ًنٚ َؿدح َمَْ اَلَم َر ِّ ُؿَريح ـَ َغ  ِِّ َ افْه ِلُّب ": َؿَٚل َأُبق َظ حِد اّلِلهِ« َأنح ُأَب باَلَغ  َؾَ غه ِ َأنه اإلح

ًَِغ  ٕحَهِٚر،َوافتهٚبِ َ ـَ َواألح ِٚجِري َٓ ـَ ادحُ ـح َأَحٍد ِم رح َظ ـَ ح ُيذح ِف،َومَل ـح َربِّ اَلَم اّلِلهِ ِم ـَ ِمْحُف،َوَأنه 

َد افْه ِلِّ  ًح َٜ َب ْه ُوا افحَُِتَٚب َوافسُّب ـَ َأده َْٚ،َوُهُؿ افهِذي ٍح َسٍٚن ِخاَلُف َمٚ َوَص ؿح بِ٘حح ٚ ََلُ ًٕ َؿرح

َٚػ  ًَ ٍن، َؿَٚل اّلِلهُ َت َد َؿرح ًح ؿح }: َب ُُ ٔح َِ ُشقُل َظ قَن افره ُُ َداَء َظَذ افْهِٚس، َوَي َٓ ُٕقا ُص ق ُُ فَِت

ًٔدا ِٓ ضِ »:  َؿَٚل افْه ِلُّب "[ 143: اف َرة] {َص َرح َداُء اّلِلهِ يِف األح َٓ ُتؿح ُص ٕح  «َأ

خِؼ أؾًٚل افً ٚد فِ خٚري  

: مـ أؿقال أئّٜ افسِػ ◘

اْلجٜ يف )يَقل يف ـتٚبف ادٚتع  :(أبق افَٚشؿ األص ِٓٚن)ؿقام افسْٜ _1

وؿد أمجع أهؾ افًربٜٔ ظذ أن مٚ ظدا اْلروف واألصقات  :(بٔٚن ادحجٜ

 .فٔس بُالٍم ظذ اْلََٜٔ

 ؾ٘ن هذا األمر يستِزم حروف :وهذا يًْل إْٔٚ ظْدمٚ َٕقل أن اّلِل يتُِؿ◘

 ؾ٘ن نوصقت،وفٔس مًْٚه أن افُالم ٍٕيس ألن هذا افَقل ؽر مَ قل إذ

 .(اّلِل يتُِؿ)أدفٜ صٍٜ افُالم واردة يف افُتٚب وافسْٜ وأؿقال األئّٜ 

 :يؼول اإلمام البخاري 
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بَّين اإلمام البخاري أن اهلل ...إن اهلل يتؽؾم بصوٍت ال يشبه صوت اخلؾق

عز وجل يتؽؾم بصوت ال يشبه صوت اخلؾق ،ويف هذا إثبات لصػة 

الؽالم وأكه يتؽؾم بصوت مسؿوع،والؽالم كام أمجع أهل الؾغة البد له 

من صوت وحروف فقؽون له صوت مسؿوع 

:  ولــتبه

فـحن كثبت الصػة هلل عز وجل ولؽن ال يـبغي أن يتبادر إىل األذهان أن 

كالم اهلل مثل كالم اخلؾق أو أن صوت اهلل ُيؼارب صوت ادخؾوق ، وهـا 

كعود إىل األصل العام الذي حيؽم أهل السـة واجلامعة يف تعامؾفم مع 

َبِصُر َلقْيَس َكِؿثْيؾِِه َ ْي ٌ  }ت الصػاتآيا ِؿقُع الْي   [الشورى]{(11 َوُهَو السن

فـثبت الصػة وكبَّين معـاها وال كتطرق إىل الؽالم عن كقػقتفا فال ُكشبه وال 

 .كققف وال ُكؿثِلُت 
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:ؿٚل تًٚػ  

ٍء إِ ه ُيَس ُِّح } ـح ََشح ـه َوإِنح ِم ِٓ ـح ؾِٔ ُض َوَم َرح ََمَواُت افسه حُع َواألح  ُتَس ُِّح َفُف افسه

ُف  ٕه ؿح إِ ُٓ قَن َتسح َِٔح ُٓ ََ ٍح ـح َ  َت
ِدِه َوَفُِ ّح   [اإلهاء]{(44)َن َحؾِقاًم َغُػوًرا كابَِح

كل المخلوقات ُتسبد بحمد هللا فهل يستطيع أخد أن ُيبين كيف 

 تسبد وذه المخلوقات على اذتلاف أشكالها ؟

:ؿٚل تًٚػ  

ِديَد } َ َوَأَفْهٚ َفُف اْلحَ ُف َوافىهرح ًَ ِ  َم اًل َيٚ ِجَ ُٚل َأوِّ ٔحَْٚ َداُووَد ِمْهٚ َؾوح دح آَت ََ {(10)َوَف  

[ش ٖ]  

ؾ٘ذا مٚ ظجز اإلٕسٚن ظـ مًرؾٜ ـٍٜٔٔ تس ٔح ادخِقق ؾٚألوػ أن يًجز 

.ظـ مًرؾٜ ـٍٜٔٔ ـالم ااٚفؼ  

ظْدمٚ ُظِرج بٚفْ ٍٔل رحِٜ اإلهاء وادًراج وصؾ إػ مُٚن مل يهؾ إفٔف 

أحد ؽره،ؾال ٕ ل مرشؾ و  مِؽ ُمَرب ،حتك إٔف شّع صٍر األؿالم 

بٚفهالة،ؾُٚن افُالم  (ادأل األظذ)،وؿد أمره اّلِل ش حٕٚف يف هذا ادقوع 

.بْٔف وبغ اّلِل ظز وجؾ بىريَٜ م ُٚشة  

:ؿٚل تًٚػ_7  
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ـح }
ٍس ُهَداَهٚ َوَفُِ ٍح َٕ ؾه  ـُ ٔحَْٚ  ُل ِمـني  َوَفقح ِصئحَْٚ َْلَت َؼوْي ـَ َحقن الْي ْهَؿ ِم َٓ أَلَنه َج أَلَمح

ًَِغ  َ ِٜ َوافْهِٚس َأمجح ْه ِ [افسجدة]{(13)اجلح  

احتج اإلمام أمحد هبذه اآلية عذ أن اهلل يتؽؾم يـتؼل ادصـف بعد ذلك _

:إىل جزئقة هامة جًدا أال وهي  

(الإيمان بالقضاء والقدر)  

:يؼول ادصـف  

وأمجع أئؿة السؾف من أهل اإلسالم عذ اإليامن بالؼدر خره ورشه،حؾوه )

قؾقؾه وكثرة بؼضا  اهلل وقدره،ال يؽون    إال بنرادته،وال جيري خر ،ومره

ورش إال بؿشقئته،خؾق من شا  لؾسعادة واستعؿؾه هبا فضاًل ،وخؾق من أراد 

(لؾشؼا  واستعؿؾه به عداًل،ففو رس استلثر به وعؾم حجبه عن خؾؼه  

َلُلوَن }:ؿٚل تًٚػ َعُل َوُهمْي ُيسْي َلُل َعامن َيػْي [األٕ ٔٚء]{(23) اَل ُيسْي  

 

 

:وؿٚل اّلِل ظز وجؾ_  
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كْيسِ } ِ نن َواإلْي ؿح  َوَلَؼدْي َذَرأْيَكا جِلََفـنَم َكثًِرا ِمَن اجلْيِ ٚ َوََلُ قَن هِبَ ُٓ ََ ٍح ُِقٌب َ  َي ؿح ُؿ  ََلُ

ِٚم َبؾح ُهؿح  ًَ ٕح َ ٚألح ـَ ٚ ُأوَفئَِؽ  قَن هِبَ ًُ َّ ؿح آَذاٌن َ  َيسح ٚ َوََلُ وَن هِبَ ُغٌ َ  ُي حِكُ َأظح

ُِقَن  ٚؾِ ٌَ [األظراف]{(179)َأَوؾُّب ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افح  

:وؿٚل ش حٕٚف  

ـح }
ٍس ُهَداَهٚ َوَفُِ ٍح َٕ ؾه  ـُ ٔحَْٚ  ََلَنن َجَفـنَم ِمَن َوَفقح ِصئحَْٚ َْلَت ُل ِمـني أَلَمْي َؼوْي َحقن الْي

َِعَّيَ  ـنِة َوالـناِس َأمجْي ِ [افسجدة]{(13)اجلْي  

ـَاُه بَِؼَدٍر }: يَقل ت ٚرك وتًٚػ_  َخَؾؼْي
ٍ
 [افَّر]{ (49)إِكنا ُكلن َ ْي 

: ووها لها وقفة

ؿد ؾِق أن صخص ؿرأ هذا ادتـ أو ُظِروٝ ظِٔف ادسٖفٜ هبذه افىريَٜ 

 . أو يُقن يف افٍْس مْٓٚ َشءظَِفيتنب ااِؾ إػ 

وفذفؽ ؾ٘ن مسٖفٜ افَدر  بد أن ُتًرض بنُؾ ُي غِّ مٚ أراد اّلِل ش حٕٚف _

ومٚ هل حََٜٔ افَدر ؟ أمٚ افًرض ـَم وتًٚػ يف ـتٚبف ومٚ أراده افْ ل 

ؿِْٚ هبذه افىريَٜ ؾ٘ن افسٚمع فميٚت بٚإلوٚؾٜ َلذا ادتـ يًتَد أن األمر ؿد 

إتٓك ألن اّلِل خِؼ أهؾ اجلْٜ وخِؼ أهؾ افْٚر وافً ٚد هؿ ظ ٚرة ظـ آ ت 

متحرـٜ   ؿّٜٔ َلؿ و  وزن ،وهذا والل ؿد وؿًٝ ؾٔف ضٚئٍٜ   ُيستٓٚن 

مًْك (شٖؾًؾ وأؾًؾ وفُـ دٚ ربْٚ يريد _ادظقا يل بَٚلدايٜ  )هبٚ مـ افْٚس 

 .افُالم أن ؿٚئِف يًتَد إٔف جُمز ظذ أؾًٚفف
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ورد ِذـر مسٖفٜ افَوٚء وافَدريف افُتٚب وافسْٜ وأمجع ظَِمء أهؾ :أوً  

 .افسْٜ واجلَمظٜ ظذ اإليَمن بٚفَدر 

لؽن كقف كممن بالؼدر؟ 

وما هي حؼقؼة الؼدر؟ 

هذا هق مٚ ٕحتٚج إػ أن َٕػ مًف وؿٍٜ حتك تسسيح افٍْقس و  ي َك 

 .جمٚل ألي ُص ٜٓ

ـَ  }:ؿٚل تًٚػ َٜ اّلِلهِ يِف افهِذي ـح َحَرٍج ؾََِٔم َؾَرَض اّلِلهُ َفُف ُشْه َٚن َظَذ افْه ِلِّ ِم ـَ َمٚ 

ـح َؿ حُؾ  ا ِم َِقح ُدوًراَخ ُر اهللنِ َقَدًرا َمؼْي ِ [األحزاب]{(38)َوَكاَن َأمْي

ؿح يِف }:وؿٚل جؾه َذـره  ُُ ُِ ِِّ ََ ؿح َؿِِٔاًل َوُي ُُ
ُِْٔ ٔحُتؿح يِف َأظح ََ قُهؿح إِِذ افحَت ُّ ُُ  َوإِذح ُيِري

ؿح  ِٓ
ُِْٔ ُعواًل َأظح ًرا َكاَن َمػْي ِ َ اهللنُ َأمْي ُُمقُر لَِقؼْي َجُع األح  {(44)َوإَِػ اّلِلهِ ُترح

 [األٍٕٚل]

ـَاُه بَِؼَدرٍ }:وؿٚل ش حٕٚف   َخَؾؼْي
ٍ
 [افَّر]{(49)إِكنا ُكلن َ ْي 

ِٚص، َؿَٚل  ًَ ـِ افح ِرو بح ّح ـِ َظ ـح َظ حِد اّلِلِ بح ُٝ َرُشقَل اّلِلِ : َظ ًح
ِّ قُل َش َُ : ، َي

اََلِئِق َقبْيَل َأنْي " ِسَغ َأفحَػ  َكَتَ  اهلُل َمَؼاِديَر اخلْي ّح َض بَِخ َرح ََمَواِت َواألح َُِؼ افسه ََيح

، َؿَٚل  ٍٜ ُصُف َظَذ ادحَِٚء : َشَْ  (2653)أخرجه مسؾم "َوَظرح

اّلِل ش حٕٚف وتًٚػ ؿدر مَٚدير ـؾ مٚ ٕحـ ؾٔف ؿ ؾ مخسغ أفػ شْٜ مـ 

أي األؿدار افُقٕٜٔ بَم توّْتف مـ ضٚظٚت )خِؼ افسَموات واألرض 
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حروب _ؾرح_شًٚدة_شالمٜ_مرض_ؿحط_جدب_مًٚيص_

 .ـؾ َشء ؿد ؿدره اّلِل إػ أن ؿٔٚم افسٚظٜ (ُش_خر_

ِرَك ظذ افقجف _ هذا األمر يّْح ٕقع مـ افسُْٜٔ وافىّْٖٕٜٔ إذا مٚ ُأدح

 .افهحٔح ،أمٚ افًُس ؾٕ٘ف يستت ع افوالل و بد

ؾًْدمٚ ذـر اْلؼ ت ٚرك وتًٚػ افَدر يف آيٚت افُتٚب وذـرهٚ افْ ل _

 ْٕٚيف افسْٜ ادىٓرة مل يُـ ادَهقد هق أن يٍٓؿ اف ؼ أِنؿ ُمسرون،أل

فسْٚ ُمسريـ يف أؿدار افؼع ـَم إْٔٚ ؽر جمزيـ ظذ ؾًؾ َشء إ  يف أمقر 

 .مًْٜٔ  ص األؿدار افُقٕٜٔ افتل فٔس فإلٕسٚن يد يف هيِٚنٚ

 :خال العبد ما بين أمرين_

َرَض اهللنُ َعـْيُه  َرَض َفَلعْي َخُر َأعْي َأَحُدُهمْي َأَوى إىَِل اهللنِ َفآَواُه اهللنُ واآلْي

،َؿَٚل  ـح َظِعٍّب َٚن َرُشقُل اّلِلِ : َظ ٍم َجٚفًِسٚ ـَ ُٝ بِِف، ،َذاَت َيقح ُُ َويِف َيِدِه ُظقٌد َيْح

َٚل  ََ َـنِة »:َؾَرَؾَع َرأحَشُف َؾ ٍس إاِلن َوَقدْي ُعؾَِم َمـْيِزُُلَا ِمَن اجلْي َما ِمـْيُؽمْي ِمنْي َكػْي

تهُُِؾ؟ َؿَٚل : َؿُٚفقا«َوالـنارِ  َٕ ُؾ؟ َأَؾاَل  َّ ًح َٕ ؾٌّ »: َيٚ َرُشقَل اّلِلِ َؾَِِؿ  ُُ ُِقا، َؾ َّ َ ، اظح

ٌ دَِٚ ُخَِِؼ َففُ  َٔنه ـَى}: ُثؿه َؿَرأَ « ُم ُسْي َق بِاْلْي َطى َواتنَؼى، َوَصدن ا َمنْي َأعْي  {َفَلمن

فِِف [6: افِٔؾ] ى}، إَِػ َؿقح َ ُه لِؾْيُعِّسْي ُ  [10: افِٔؾ]{َفَسـَُقِّسن

( 2647)أخرجه مسؾم

ؾ٘ن افتٔسر إػ أمقر اار وافتل تٍْع اإلٕسٚن ؾَٔم َُيص ديْف  ن إذ_
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ودٕٔٚه هذا افتٔسر يِٖت مـ ظْد اّلِل ظز وجؾ وفُـ فإلٕسٚن ظالؿٜ ؿد 

 }تُقن ش ٛ يف إتٔٚن هذا افتٔسر مـ ظْد اّلِل ش حٕٚف ، ؾَد ؿٚل ظزه وجؾ

َطى َواتنَؼى ا َمنْي َأعْي  {َفَلمن

أن ظىٚء افً د وتَقاه ؿد ش َٝ تٔسر اّلِل فف إػ اار، :وهذا يعني

ـَى }وافًُس  َتغْي ا َمنْي َبِخَل َواسْي ـَى  (8) َوَأمن ُسْي َب بِاْلْي وأمٚ :{(9)َوَكذن

بخؾ اإلٕسٚن وظدم إٍٕٚؿف وـذا اشتٌْٚئف ظـ ثقاب اّلِل وظدم امتثٚفف 

ى }ألوامره ؾتُقن افْتٔجٜ  َ ُه لِؾْيُعِّسْي ُ  .{(10) َفَسـَُقِّسن

اْليٚت واوحٜ جِٜٔ يف بٔٚن أن اإلٕسٚن هق افذي َيتٚر إمٚ افسر ظذ _

َُٔخِع اّلِل  َِٔن اّلِل فف ذفؽ وإمٚ افسر ظذ ضريؼ افؼ ؾ ضريؼ اْلؼ وبٚفتٚيل ُي

ألن اّلِل يًِؿ أن ؿِٛ افًٚيص  (إًذا افؼ ُمٔن ألصحٚبف )بْٔف وبغ مٚ ُيريد 

فـ ُيذظـ وفـ يستجٔٛ فِحؼ ؾّٓد فف افىريؼ فٔهؾ إػ ُم تٌٚه ويسَط 

م اّلِل ،وحتك يُتّؾ اإلوالل ؾ٘ن افالهل افٌٚؾؾ افٍٚجر ييـ أن  ؾَٔم حره

مرور األمر هبذا افتٔسر يًْل إٔف مل يًٍؾ َشء وإٔف شِٖٔت يقم ويتقب 

ألن هذا افتٔسر فًِنى ش َف إٕذار  (هذا جفل مبَّي)ؾٌٍٔر اّلِل فف 

وإظذار مـ اّلِل فًِ د وفُْف مل يستجٛ ؾَد جٚءتف اْليٚت واألحُٚم 

 .وفُْف شًك إػ مٚ يريد ؾجٚء افتٔسر فًِنى
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م ظذ ٍٕسف افُيِؿ ؾَٚل _ ََم ََيحَتِدي  }:َؾَرُبَْٚ رٌب ـريؿ حره ٕه
َتَدى َؾِ٘ ـِ اهح َم

َر  ٚ َوَ  َتِزُر َواِزَرٌة ِوزح َٓ ٔح َِ ََم َيِوؾُّب َظ ٕه ـح َوؾه َؾِ٘ ِسِف َوَم ٍح َرى َوَما ُكـنا فَِْ ُأخْي

بََِّي َحتنى َكبْيَعَث َرُسواًل   [اإلهاء]{(15)ُمَعذن

ؾّـ ادُحٚل أن ُيًِذب اّلِل ظز وجؾ اإلٕسٚن أو ُيسِِط ظِٔف ادًٚيص أو أن 

حئد اإلٕسٚن ظـ افىريؼ إ  بًد إظذاره وإٕذاره ِمراًرا وتُراًرا ؾٖٔتٔف اْلؼ 

ُٔنى ، وإن مل يت ًف ؾسُٔقن افتٔسر  و بد ؾ٘ن ات ًف ؾسُٔقن افتٔسر فِ

فًِنى واألمثِٜ افتل ٕراهٚ حقفْٚ ـثرة جًدا ، ؾْجد أن أمقر أصحٚب 

افذٕقب وادًٚيص ُمٔنة جًدا فدرجٜ أِنؿ ربَم يّثِقن ؾتْٜ ف ًض افْٚس 

يف حغ أن مٚ ؾٔف هٗ ء هق تٔسر فًِنى وفُـ هذا   )ومْٓؿ ادِتزمغ 

وفُـ ادٍٚهٔؿ ااىٖ (يٍَٓف إ  أصحٚب افًَقل اددرـٜ ْلََٜٔ األمقر

تِٖت ٕتٔجٜ افُ ًد ظـ افُتٚب وافسْٜ وجمٚفس افًِؿ وَلذا ؾَد حدث 

 .افنؽ يف أمر اّلِل ظْد بًض افْٚس

َهٚة ومٚ يًَقن ؾٔف مـ ادًٚيص ثؿ بًد ذفؽ :مثال ًُ يْير اف ًض إػ اف

يذه قن ألداء افًّرة أو اْلٟ ؾًٔتَد هذا افْٚطر أن حجٜ هذا افًٚيص 

َر  ٍِ مَ قفٜ وافَؤٜ أن افْٚس تًتَد أن افًٚيص بّجرد أن حيٟ يُقن ؿد ُؽ

فف،َمـ ؿٚل أن حجتف مَ قفٜ؟،هذه ادٌٍرة افتل وظد اّلِل هبٚ ظ ده اْلٚج 

أفٔس َلٚ ُشوط وردت يف افسْٜ افْ قيٜ ؟ 
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َرَة َرِِضَ اّلِلهُ َظْحُف، َؿَٚل  ـح َأِ  ُهَريح ، »: َؿَٚل َرُشقُل اّلِلهِ : َظ َٝ ٔح ٟه َهَذا افَ  ـح َح َم

، ٞح ُؾ َِؿح َيرح ُسقْي َؾ ْي َيػْي فُ َوَ  ُف ُأمُّب ََم َوَفَدتح ـَ « ، َرَجَع 

 (1350)،أخرجه مسؾم(1819،1521،1820)أخرجه البخاري

 .اجلَمع وافتًريض بف وذـر مٚ يٍحش مـ افَقل:الرفث 

 .يرتُٛ  رًمٚ مـ ادحرمٚت وَيرج ظـ ضٚظٜ اّلِل ظز وجؾ:يػسق 

ؾٓؾ ُيًتَد أن هذا افًٚيص افذي يَقم ويْٚم وهق يرتُٛ ادًٚيص _

يُّـ أن يذهٛ إػ هذا ادُٚن و   (وافراؿهٚت_وادٌْٔغ _ـٚدّثِغ )

يَع يف ادًٚيص ؟ 

 مـ ادُحٚل أن   يَع يف ادًٚيص وبٚفتٚيل ـٔػ يُّـ أن يُقن حجف مزور ؟

 ..وهُذا

اْلٟ   ُيَ ؾ إ  إذا ـٚن مـ ادٚل اْلالل  : أوً  

َمـ أدراك إٔف مُٞ هذه اددة مـ ؽر أن يٍسؼ أو أن يًيص اّلِل  :ثاكًقا 

وظْد افرجقع مـ اْلٟ هؾ شٔتقؿػ ظـ ظِّف افذي ـٚن يَقم بف  :ثالًثا 

أن الهاس يعتقدون أن وؤلاء عادوا من الحح وقد :الإشكال 

. ُغفرت ذنوبهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم

َمن قال هذا ؟ 

 ..هذا جٓؾ وؾٓؿ خٚضئ ممـ يًتَده

ٔهٛ ألٕف ييـ إٔف بًد ظهٕٔٚف ّلِل ظز وجؾ _ إػ جٕٚٛ أن افًٚيص ٍٕسف ُمٌ

وإؾسٚده فِ الد وافً ٚد وارتُٚهبًِِّٚيص اجلٚريٜ افتل تيؾ مًف يف ؿزه إػ 
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ؿٔٚم افسٚظٜ إن فـ يتٛ ؾْٔزل ظِٔف افًذاب ألن أظَمفف ُتًرض بٚشتّرار 

،ييـ إٔف بّجرد ذهٚبف  (ادسِسالت_األؽِٚن_ؾٚألؾالم )ظذ افنٚصٚت 

إػ اْلٟ او افًّرة إٔف ؽٍر فف ذٕ ف 

 :عؾم اهلل عز وجل بلقدار العباد ال يعـي أكه أجزهم عؾقفا _

 : مـ ؿقففوحتك يتوح مَهد افْ ل 

َـنِة َوالـنارِ » ٍس إاِلن َوَقدْي ُعؾَِم َمـْيِزُُلَا ِمَن اجلْي « َما ِمـْيُؽمْي ِمنْي َكػْي

امرأة طِٝ تًّؾ ددة مخسٜ وثالثغ ظًٚمٚ وخالل هذه اددة مل : ُكعطي مثااًل 

تذهٛ إػ ظِّٓٚ وفق يقًمٚ واحًدا يف افقؿٝ ادحدد ف دأ افًّؾ،ؾ٘ذا مٚ 

هؾ يُّـ (مثاًل )شٖفْٚ أبْٚءهٚ بًد أن مر ظذ ظّؾ أمٓؿ مخسٜ ظؼ ظًٚمٚ 

أن يِٖت يقم وتذهٛ هذه األم يف مقظدهٚ؟ ؾجٚءت اإلجٚبٜ مـ ؿ ؾ األبْٚء 

 .أن هذا فـ حيدث وإن طِٝ يف ظِّٓٚ هذا ظؼيـ ظًٚمٚ

هؾ دَقفٜ األبْٚء هذه أي تٖثر ظذ ؾًؾ األم أم أِنؿ :ولؽن السمال 

يًِّقن مـ حَٚلٚ افسٚبؼ أن هذا مٚ شٔحدث؟وّلِل ادثؾ األظذ، 

اّلِل ش حٕٚف يًِؿ أهؾ اجلْٜ ويًِؿ أهؾ افْٚر ؾٓؾ َلذا افًِؿ تٖثر ظذ _

أظَمل افً ٚد ؾُٔقٕقا مدؾقظغ بَدر اّلِل إػ ظّؾ اار أو ظّؾ افؼ؟ 

 .إضالًؿٚ ،إ  أن ينٚء اّلِل صًٔئٚ
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هْٚك أمقر يُقن افً ٚد خمريـ ؾٔٓٚ ، وهْٚك أمقر أخرى هؿ جم قرون _

ظِٔٓٚ،دخقل أهؾ اجلْٜ اجلْٜ ودخقل أهؾ افْٚر افْٚر فٔس ه ًٚء و  شًدى 

م  ،ألْٕٚ هبذا ُٕقن ؿد ٕس ْٚ ّلِل ظز وجؾ افُيِؿ اف غِّ رؽؿ إٔف ش حٕٚف حره

افيِؿ ظذ ٍٕسف 

ـِ افْه ِلِّ * ، َظ ـح َأِ  َذرٍّب ُف َؿَٚل  َظ ٕه َٚػ َأ ًَ ـِ اّلِلِ َتَ َٚرَك َوَت : ؾََِٔم َرَوى َظ

ِ  َيٚ ِظَ ِٚدي إِِنِّ » ؾْيَم َعَذ َكػْي ُت الظُّظ مْي ًمٚ، َؾاَل َتَيٚدَُقا َحرن ؿح ُ َره ُُ ٔحَْ ُتُف َب ِح ًَ ، َوَج

 (2577)أخرجه مسؾم"

ـح }:ؿٚل تًٚػ ٚ  َم َٓ ٔح َِ ًَ ـح َأَشَٚء َؾ ِسِف َوَم ٍح ٚ َؾَِِْ َؾ َصِْٚلً
ِّ َوَما َربُّظَك َظ

ٍمؾِؾْيَعبِقِد   [ؾهِٝ]{(46)بَِظالن

َُقُفقَن َيٚ }: ؿٚل تًٚػ ٚه ؾِِٔف َوَي َغ مِم
َِ ٍِ ِرِمَغ ُمنح ى ادحُجح َوُوِوَع افحَُِتُٚب َؾَسَ

َهَٚهٚ َوَوَجُدوا َمٚ  ـَ َِرًة إِ ه َأحح َرًة َوَ  
ٌِ ِٚدُر َص ٌَ َتَْٚ َمِٚل َهَذا افحَُِتِٚب َ  ُي َِ َويح

ا  ُِقا َحٚرِضً ِّ  [افُٓػ]{(49)َواَل َيظْيؾُِم َربُّظَك َأَحًداَظ

ؾّـ ٕير إػ اْلََٜٔ افَدريٜ وأظرض ظـ :_رمحه اهلل_يؼول ابن تقؿقة 

األمر وافْٓل وافقظد وافقظٔد ـٚن منٚهبٚ فِّؼـغ ومـ ٕير إػ األمر 

وافْٓل وـذب بٚفَوٚء وافَدر ـٚن منٚهبٚ فِّجقشٔغ ومـ آمـ هبذا 

وهبذا ؾ٘ذا أحسـ َحد اّلِل تًٚػ وإذا أشٚء اشتٌٍر اّلِل تًٚػ وظِؿ أن ذفؽ 

دٚ أذٕٛ تٚب - ظِٔف افسالم  - آدم بَوٚء اّلِل وؿدره ؾٓق مـ ادٗمْغ ؾ٘ن

ؾٚجت ٚه ربف وهداه وإبِٔس أرص واحتٟ ؾًِْف اّلِل وأؿهٚه ؾّـ تٚب ـٚن 
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آدمٔٚ ومـ أرص واحتٟ بٚفَدر ـٚن إبِٔسٔٚ ؾٚفسًداء يت ًقن أبٚهؿ 

. واألصَٔٚء يت ًقن ظدوهؿ إبِٔس

 :_رمحه اهلل_يؼول ابن تقؿقة _1

فؿن كظر إيل اْلؼقؼة الؼدرية وأعرض عن األمر والـفي والوعد  )

 (والوعقد كان مشاهًبا لؾؿرشكَّي  

فق أن صخًهٚ ٕير إيل األمر وافْٓل ، حٔٞ أن اّلِل ش حٕٚف أمر بٖصٔٚء : أي 

، وِنل ظـ أصٔٚء ، ووظد أهؾ اجلْٜ بٚفسًٚدة ووظد أهؾ افْٚر بٚفنَٚء 

وافًذاب ، فق أن صخص ٕير إػ هذه األمقر ثؿ أظرض ؾِؿ يٖخذ 

بٖش ٚب افسًٚدة ؾٔدخؾ اجلْٜ،ومل يتجْٛ أش ٚب افنَٚء ؾْٔجق مـ افْٚر 

دٚذا ؟ ،هذا افنخص هبذه افْيرة يُقن مثِف مثؾ ادُؼـغ 

ٚ َوَ  }:ألِنؿ ؿٚفقا  َٕ َْٚ َوَ  آَبُٚؤ ـح َ قا َفقح َصَٚء اّلِلهُ َمٚ َأُشح ـُ َ ـَ َأُشح قُل افهِذي َُ َٔ َش

ٍء  ـح ََشح َْٚ ِم مح ٖحَشَْٚ ُؿؾح َهؾح َحره ؿح َحتهك َذاُؿقا َب ِٓ
ـح َؿ حِِ ـَ ِم َب افهِذي ذه ـَ َذفَِؽ  ـَ

ُرُصقَن  ُتؿح إِ ه َ ح ٕح ـه َوإِنح َأ ًُقَن إِ ه افيه ِرُجقُه َفَْٚ إِنح َتته ِ ٍؿ َؾُتخح ِح ـح ِظ ؿح ِم ـُ ِظْحَد

 [األًٕٚم]{(148)

ظْدمٚ جٚءهؿ اْلؼ ؿٚفقا ٕحـ جم قرون ظذ ذفؽ وفق صٚء اّلِل : أي أِنؿ _

هذا هق ...مٚ ـٍرٕٚ و  أُشـْٚ و  ظ دٕٚ األوثٚن مـ دوٕف وـذا أبٚئْٚ

ادع يل أن )ٍٕس ادْىؼ افذي ٕسًّف اْلن مـ اف ًض حٔٞ أِنؿ يَقفقن 

 .هذا فديف اظتَٚد إٔف جمز ظذ مٚ هق ؾٔف (َيديْل اّلِل
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فَد صٚبف هذا ا ظتَٚد مْىؼ ادؼـغ افذيـ احتجقا بٚفَدر ظذ مًهٜٔ _

 (وهذا والل)اّلِل 

ألن افَدر   حُيتٟ بف ظذ مًهٜٔ اّلِل بؾ ُيدؾع افَدر ادحيقر بٚفَدر _

 .(ؿقل ابـ تّٜٔٔ)ادٖمقر

مٚت واف ِدع وافُن ٓٚت وادًٚيص بٖٕقاظٓٚ : افَدر ادحيقر_  .ادُحره

 .هق األمر وافْٓل أي أوامر افؼع :افَدر ادٖمقر _

ـٔػ يدؾع اإلٕسٚن ظـ ٍٕسف هذا افَدر ادحيقر إ  بٚفَدر ادٖمقر  _

ػ ٍٕسؽ ظـ افُذب وهذا هق _ ُُ يُّْؽ أن تُذب وهذا  يقر ؾ

ـَم إٔف يُّْؽ أن  (وادسِسالت_األؾالم )ادٖمقر ، يُّْؽ أن ُتنٚهد 

 .متْع ٍٕسؽ وتسّع فدرس ظِؿ تتَرب بف إػ اّلِل ظز وجؾ

: يَقل ابـ تّٜٔٔ_2

 (ومـ ٕير إيل األمر وافْٓل وـذب بٚفَوٚء وافَدر ؾَد صٚبف ادجقس )

ؾَم هق مَهقد ابـ تّٜٔٔ هبذا افُالم ؟ 

ـَم أن فِخر خٚفؼ ادجقس وهؿ ظ ٚد افْٚر فدَيؿ اظتَٚد أن فِؼ خٚفؼ 

افذيـ يٍْقن (ٍُٕٚة افَدر)ؾجًِقا فِدٕٔٚ إ هغ ، وـذفؽ ؾرؿٜ افَدريٜ 

ٌُالة مْٓؿ ؾِ٘نؿ :خِؼ أؾًٚل افً ٚد أي  أن اّلِل مل َيِؼ أؾًٚل افً ٚد ، أمٚ اف

ُيُْرون ظِؿ اّلِل ظز وجؾ ،هٗ ء تنٚهبقا مع ادجقس يف أِنؿ ؿٚفقا أن 

 .اإلٕسٚن هق افذي َيِؼ أؾًٚفف
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فق أن اّلِل ظز وجؾ مل َيِؼ أؾًٚل افً ٚد وافَدرة ظذ افهٔٚم أو :افرد _

افَٔٚم وافٍٓؿ ومل َيِؼ افًَؾ ؾّـ افذي خِؼ ؟ مًْك ـالمؽ أن هْٚك 

 .خٚفؼ آخر مع اّلِل وبٚفتٚيل ؾٖٕٝ ُتنٚبف يف ؿقفؽ هذا ؿقل ادجقس

واألول ؾريؼ آخر وفُـ افٌٚفٛ مـ األؿقال هق  (افَدريٜ )هذا ؾريؼ _

، افٍريؼ افثِٚن وإن ـٚن أت ٚظف فٔسقا بٚفُثر  (اجلزيٜ)ؿقل افٍريؼ األول 

ظقن أن اّلِل مل ُيَدر َشء )إ  أن هْٚك َمـ يَقل بَقَلؿ  ٍٕٚة افَدر افذيـ يده

 (وإٔف مل يُتٛ أهؾ افْٚر و  أهؾ اجلْٜ

ؾَِمذا يٍْل هٗ ء ؿدر اّلِل ش حٕٚف ؟ _

ؾَدمقا افًَؾ ظذ افَْؾ وهذا يٗدي )ألِنؿ ؿٚشقا األمر بحسٚبٚت افًَؾ 

فق أن اّلِل خِؼ ـؾ َشء بَم يف ذفؽ أهؾ اجلْٜ : ؿٚفقا (إػ افوالل و بد

فِجْٜ وأهؾ افْٚر فِْٚر إًذا األمر مْتٓل ؾَِمذا افًّؾ هذا طِؿ ؟ 

أراد هٗ ء ٍٕل افيِؿ ظـ اّلِل ؾقؿًقا يف ضٚمٜ ـزى ؾَد جًؾ خٚفؼ مع _

اّلِل،ألن اّلِل إذا مل يُـ ؿد خِؼ ـؾ َشء ؾ٘ن هذا يَتيض أن ؽره ؿد خِؼ 

بًض األصٔٚء،أي إٔؽ ؿد خَِٝ صالتؽ وصٔٚمؽ وؿٔٚمؽ وحجؽ 

وأؾًٚفؽ وهذا يًْل إٔؽ جًِٝ مع اّلِل إفف آخر ، َلذا ؿٚل ابـ تّٜٔٔ أِنؿ 

 .ين ٓقن ادجقس 
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 ..ظَٔدة أهؾ افسْٜ واجلَمظٜ وهق افٍريؼ افثٚفٞ صٚحٛ افَقل اْلؼ

ومـ آمـ هبذا وهذا ،ؾ٘ذا أحسـ َحد اّلِل تًٚػ ،وإذا : يَقل ابـ تّٜٔٔ _

أشٚء اشتٌٍر اّلِل تًٚػ ،وظِؿ أن ذفؽ بَوٚء اّلِل وؿدره ،ؾٓق مـ ادٗمْغ  

ؾًْد اإلحسٚن ٕحّد اّلِل ، وظْد اإلشٚءة ٕستٌٍر وْٕزع ،وفذفؽ ؾ٘ن آدم _

: ظِٔف افسالم ظْدمٚ أذٕٛ تٚب ؾٚجت ٚه ربف وهداه 

ـَا َأكْيُػَسـَا َؿَٚ  } ـَا َظَؾؿْي ـَ َربن ـه ِم َٕ ق ُُ َْٚ َفَْ ََحح رح َفَْٚ َوَترح
ٍِ ٌح ح َت َوإِنح مَل

ـَ  ي ِٚهِ  [األظراف]{(23)ااحَ

تٚب آدم وحقاء ؾتٚب اّلِل ظَِٔٓم وهدامهٚ،أمٚ إبِٔس ؾَد احتٟ وأرص _

 .واشتُز ؾًِْف اّلِل وأخرجف وأبًده

إتٓٝ افَؤٜ بٚفْس ٜ ْلدم بٚ شتٌٍٚر،أمٚ مٚ ٕراه حقفْٚ مـ أحقال _

افُثر مـ افْٚس ؾٓق اإلرصار ظذ ادًهٜٔ واْلجٜ ادظٚء أِنؿ جمزيـ 

، َمـ يتًٚمؾ بٚفربٚ يَقل ومٚذا أؾًؾ فٔس ظْدي (حيتجقن بٚفَدر)ظِٔٓٚ 

مقرد آخر فِرزق واّلِل  ؿدر يل ذفؽ،َمـ يًّؾ يف مَٓك إذا ؿٔؾ فف أن مٚ 

يًٍِف حرام و  جيقز ؾٕ٘ف يَقل إٔٚ   أجٔد أي ظّؾ آخر وربْٚ أراد يل هذا 

، َمـ يَقمقن بزراظٜ ادخدرات وؽرهٚ مـ األصٔٚء ادُحرمٜ ُشًظٚ ادُؤًٜ 

فًَِقل واألجٔٚل مٚذا يَقفقن تزيًرا دٚ يًٍِقه مـ افتس ٛ يف ؤٚع 

ص ٚب ادسِّغ؟ 

 .. ٕحـ   ًٕرف إ  هذه افزراظٜ وهق ظِّْٚ افذي ُٕسٛ مْف رزؿْٚ 
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ـؾ هٗ ء حيتجقن بٚفَدر وأِنؿ وجدوا أبٚئٓؿ ظذ هذا افْٟٓ ؾسٚروا _

خٍِٓؿ ، َتٚوًزا فق أن أبٚك ُؿِدر ظِٔف هذا افًّؾ ؾَِمذا ات ًتف إٔٝ ؾَٔم 

أخىٖ ؾٔف أفٔس فؽ ظَؾ وإرادة ومنٔئٜ ، وـٚن ظِٔؽ أن تٖخذ بٚألش ٚب 

و  تَقل فَد وجدت أ  يًٍؾ ؾٚت ًتف ظذ ذفؽ أو إٔف مل يتًِؿ أمقر 

افديـ وإٔٚ ـذفؽ،أو أن هذا هق افًّؾ افسٚئد يف هذا ادُٚن ، ـؾ هذه 

افَُِمت   مُتثؾ إظذار ُيْجل مـ ظَٚب اّلِل و   ُتَ ؾ ظْد اّلِل  

 _:يؼول شقخ اإلسالم 

االلتػات إىل األسباب رشك يف التوحقد وحمو األسباب أن : وُلذا قال بعضفم

. تؽون أسبابا كؼص يف العؼل واإلعراض عن األسباب بالؽؾقة قدح يف الرشع

وجمرد األسباب ال يوج  حصول ادسب ؛ فنن ادطر إذا كزل وبذر اْل    يؽن 

ذلك كافقا يف حصول الـبات بل ال بد من ريح مربقة بـــــــــنذن الؾــــــــــــــه وال 

بد من رصف االكتػا  عـه؛ فال بد من متام الرشوط وزوال ادواكع وكل ذلك 

 "بؼضا  اهلل وقدره

: هذا يعـي أن ترك األسباب بالؽؾقة ُيعد قدًحا يف الرشع _

يًْل ضًًْٚ ؾٔف،دٚذا؟ 

 ..ألن ـؾ َشء جًؾ اّلِل فف ش ٛ بَم يف ذفؽ أمقر افدٕٔٚ
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اإلٕسٚن إذا مل يٖـؾ ويؼب ويٖخذ بٖش ٚب اْلٔٚة هؾ شٔستّر ظذ ؿٔد 

اْلٔٚة؟ 

وؿًٔٚشٚ ظذ ذفؽ ـؾ َشء يف افدٕٔٚ،ؾّـ أراد افْجٚح ؾًِٔف بٚدذاـرة ، مـ 

أراد افقفد ؾًِٔف أن يتزوج،هذا بٚفْس ٜ ألمقر افدٕٔٚ وـذفؽ بٚفْس ٜ ألمقر 

ذ أوامر اّلِل وحيتٟ بٚفَدر هذا  ٍِ اْلخرة ،ؾّـ مل يهؾ ويهؿ وحيٟ ومل ُيْ

 .شُٔقن مهره إػ افْٚر

 :ويف كػس الوقت فنن االعتامد عذ األسباب رشك_

هذا ف ظِٔف واألصؾ افذي يًتّد فِس ٛ ظذ إٔف  األشٚس مـ يْير:يعـي

 أن افس ٛ بذاتف يٍْع ويُُض  يًتَدٕقع مـ افؼك ،ألٕف

رشًكا؟ هذا فؾامذا ُيعد _

أن أحًدا يًٍْف أو يُضه ؽر اّلِل،يف حغ أن افذي يٍْع بذفؽ ييـ ه ألن

ويُض هق اّلِل 

: ؿٚل تًٚػ

{ ٍ َك بَِخرْي َسسْي َك اهللنُ بُُِضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إاِلن ُهَو َوإِنْي َيؿْي َسسْي َق َظَذ َوإِنْي َيؿْي ُٓ َؾ

ٍء َؿِديٌر  ؾِّ ََشح  [ظٚماألن]{(17)ـُ

ٍ }:ؿٚل تًٚػ َك بَِخرْي َك اهللنُ بُُِضٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه إاِلن ُهَو َوإِنْي ُيِردْي َسسْي َوإِنْي َيؿْي

ؾِهِ  ِحُٔؿ َفاَل َرادن لَِػضْي قُر افره ٍُ ٌَ ـح ِظَ ِٚدِه َوُهَق افح ـح َيَنُٚء ِم ُٛ بِِف َم  {(107)ُيِهٔ

 [يقٕس]



27 

 

 :مثال

صخص يستًد فدخقل رموٚن و افهالة وافَٔٚم وفُـ ـؾ مٚ ينٌِف هق 

إٔف  بد أن يْٚم ش ع شٚظٚت حتك يَقم ويستىٔع افهالة ؾٓق بدون ذفؽ 

ُيهٚب بٚفهداع ،هذا اإلٕسٚن اظتّد ظذ افْقم واظتَد أن افْقم هق 

هذا افُالم  بد مـ متريـ افَِقب ظِٔف حتك )افس ٛ يف ظدم افهداع 

 وإذا أراد أن شتًٚىفإذا أراد اّلِل فؽ أن تستَٔظ وإٔٝ ُمًٚىف  (تًِق اَلّؿ

ُتهٚب بٚفهداع ؾستؤع األوؿٚت يف افْقم ومع ذفؽ ُيهٚب بَم ؿدره اّلِل 

فف،افْقم ش ٛ وافىًٚم ش ٛ وـؾ َشء يف افدٕٔٚ ش ٛ وفُـ رب افس ٛ 

هق افذي جيًؾ األش ٚب تًّؾ وبٖمره جيًِٓٚ  تتقؿػ ظـ افًّؾ،َلذا ؾٕ٘ف 

ُِؼ بٚألصٔٚء يٗدي إػ ؾسٚد افَِٛ  ُِؼ بٚألصٔٚء ألن افتً   يْ ٌل افتً

 ُشـٔٚت متأل افَِقب هـؾ هذ (صُع_وطٍٜٔ _مٚل _ابـ_زوجٜ_زوج)

،وفٔس مًْك افؼك هْٚ هق افٍُر وااروج مـ ادِٜ وفُْف ُشك خٍل   

افسٚبَغ األوفغ )يراه صٚح ف وهذا هق افٍرق بغ افرظٔؾ األول 

وادسِّغ اْلن،ؾَد ـٕٚٝ افَِقب صٚؾٜٔ َٕٜٔ   تًرف هذه افؼـٔٚت (

و  هذه ادًِٚن ،وـٕٚٝ أظَمل افَِقب ظذ أظذ مستقى 

،فُـ ؿِقب بًض  (افروٚ_ اإلخ ٚت_ادح ٜ_اإلٕٚبٜ _افتقـؾ_افَٔغ)

ؾٚفيٚهر مجٔؾ )ادسِّغ اْلن متألهٚ افؼـٔٚت بٚظتَمدهؿ ظذ األش ٚب 

 (أمٚ اف ٚضـ ؾال يًِّف إ  اّلِل
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 :عؾقـا أن كلخذ باألسباب دون أن االعتامد عؾقفا _

ؾَُِم ترـْٚ ا ظتَمد ظذ األش ٚب ـَِم ازداد افَِٛ ًَٕٚء وُضًٓرا وصًٍٚء _

 (هذا يًْل افًِق وا رتَٚء يف اإليَمن)بخِقه مـ افؼـٔٚت 

أتْٚول افدواء أخًذا بٚألش ٚب و  أظتَد إٔف هق ادُس ٛ فِنٍٚء ألن _

افنٍٚء   يِٖت إ  ب٘ذن اّلِل ظز وجؾ ؾربَم ييؾ اإلٕسٚن يٖخذ افدواء شْغ 

 .و  ُينٍك،هذا حيدث مع ُإٔٚس ـثريـ وافس ٛ أن اّلِل مل يٖذن بٚفنٍٚء

: ثم يُضب ابن تقؿقة مثال 

 ؾ٘ن ادىر إذا ٕزل وبذر اْلٛ مل يُـ ذفؽ ـٚؾٔٚ يف حهقل افْ ٚت بؾ   _

بد مـ ريح مربٜٔ بـــــــــ٘ذن افِــــــــــــــف و  بد مـ رصف ا ٕتٍٚء ظْف؛ 

إذا ـٕٚٝ األرض مقجقدة ومٖٓٔة فِزراظٜ وجٚء افٍالح وبذر اف ذر وٕزل 

ورؽؿ ـؾ ذفؽ ٕسّع مـ ـثر مـ  (هذه هل أش ٚب اإلٕ ٚت )ادىر 

داذا افٍالحغ ظـ تقاؾر ـؾ هذه األش ٚب إ  أن األرض مل ُتْتٟ َشء،

حتك ُي غِّ اْلؼ ت ٚرك وتًٚػ فِ ؼ أن ا ظتَمد ظذ افس ٛ   يٗدي إػ ؟

فُـ رب األش ٚب  (اف ذور ش ٛ_ؾٚدىر ش ٛ )ٕتٔجٜ ؾٓل جمرد أش ٚب 

ر هذا افًٚم ؾِـ ُتثّر،ؾْٖخذ بٚألش ٚب  ِّ آمر األش ٚب أمر األرض أن   ُتث

و  تتحَؼ افْتٚئٟ ؾٚألمر بٔد اّلِل ظز وجؾ،هْٚ ُيًِّْٚ ربْٚ أن تُقن فْٚ 

 .وّلِل ظز وجؾ منٔئٜ (ظَٔدة صحٔحٜ )منٔئٜ 
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: ؿٚل تًٚػ_

َٚن َظًَِِٔم َحًَُِٔم َوَما َتَشاُ وَن إاِلن َأنْي َيَشاَ  اهللنُ} ـَ   [اإلٕسٚن]{(30)إِنه اّلِلهَ 

ؾّنٔئٜ اإلٕسٚن ُمًَِٜ بّنٔئٜ اّلِل ش حٕٚف وُ ٚضٜ هبٚ،ومـ ادُحٚل أن _

 .يهؾ افنخص فقء يريد حتََٔف إ  إذا صٚء اّلِل ذفؽ

 { إِنن اهللنَ َكاَن َعؾِقاًم َحؽِقاًم }:ثم تليت خامتة اآلية_

ألن اإلٕسٚن ؿد ينٚء صًٔئٚ ويرؽٛ ؾٔف وفُْف فٔس ؾٔف خر ؾٖٔخذ بٚألش ٚب 

 .و  ُئن فف،فٔس ُشًضٚ إذا مٚ أخذٕٚ بٚألش ٚب أن تتحَؼ افْتٚئٟ

إًذا فق أراد اإلٕسٚن صًٔئٚ وأخذ ؾٔف بٚألش ٚب ومل يتحَؼ ؾًِِٔؿ أن اّلِل _

ظًَِٔم حًَُٔم،ؾْٚلُّٜ وافًِؿ افِذان حيُؿ هبَم افِٓق  يرامهٚ افً د  

يَتؤٚن ادْع،ؾّـ ـٚن شٚئًرا ظذ افىريؼ وفُْف ُمْع ؾًِِٔؿ أن يف هذا 

اار ألٕف شًٔىل األؾوؾ واألظذ ؾال جيزع و  يسخط و  يوجر 

ؾٚار ؾَٔم ؿدره اّلِل شقاء بٚدْع أو بٚفًىٚء ،وحتًَم شِٖٔت اار مـ أبقاب 

 .أخرى وفذفؽ ؾَد ؿٚل رشقل اّلِل 

َرَة، َؿَٚل  ُٝ َرُشقَل اّلِلهِ :  َأنه َأَبٚ ُهَريح ًح
ِّ قُل َش َُ ِخَل َأَحًدا َعَؿُؾُه »: َي َلنْي ُيدْي

َٝ َيٚ َرُشقَل اّلِلهِ؟ َؿَٚل : َؿُٚفقا« اجلَـنةَ  ٕح َدِِن ": َو َ َأ ّه ٌَ ٚ، إِ ه َأنح َيَت َٕ   َ، َو َ َأ

َت  ُؿ ادَقح ـُ ْهَغه َأَحُد َّ ُدوا َوَؿِٚرُبقا، َو َ َيَت ، َؾَسدِّ
ٍٜ
َ ٍؾ َوَرَحح وح ٍَ ٚ ُ حِسًْٚ : اّلِلهُ بِ إِمه

 َٛ
تِ ًح َت ُف َأنح َيسح ِه ًَ َِ ٚ ُمِسًٔئٚ َؾ ا، َوإِمه ً َداَد َخرح ُف َأنح َيزح ِه ًَ َِ  "َؾ

( 5673)أخرجه البخاري 
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أن يَقل أن هذا األظَمل مَٓم ظُيّٝ إ  أِنٚ فٔسٝ ثًّْٚ أراد افْ ل 

افتٍريط _افَْص)فدخقل اجلْٜ وفُْٓٚ جمرد ش ٛ ،ؾٖظَمل افً ٚد يًسَيٚ

وَلذا ؾِ٘نؿ يًتّدون ظذ ظٍق اّلِل ورَحتف وؾوِف   ظذ أظَمَلؿ  (افتَهر_

: يؼول ابن تقؿقة_

 _:فًِ د يف ادَدور حٚ ن 

حال قبل الؼدر        ◘

حال بعد الؼدر  ◘

:  حاله قبل ادؼدور _1

ظِٔف ؿ ؾ ادَدور أن يستًغ بّٚلِل وأن يتقـؾ ظِٔف ويدظقه،إًذا ؾ٘ن حٚل 

ـُؾ  افً د ؿ ؾ ادَدور يُقن مٚ بغ ا شتًٕٜٚ وافتق

فام هو الػرق بَّي التوكل واالستعاكة ؟ _

افتقـؾ أوشع وأصّؾ مـ ا شتًٕٜٚ ،ؾٚ شتًٕٜٚ تُقن بٚفْس ٜ فألظَمل 

صدق اظتَمد افَِٛ ظذ  )افيٚهرة أمٚ افتقـؾ ؾ٘ن  ِف افَِٛ وهق يًْل

( أن يستًغ افنخص بّٚلِل فَِٔٚم بًّؾ مٚ)أمٚ ا شتًٕٜٚ ؾتًْل   (اّلِل

َتِعَُّي } اَك َكسْي ُبُد َوإِين اَك َكعْي  .[افٍٚحتٜ]{(5)إِين

 ...افتقـؾ وا شتًٕٜٚ يُقٕٚن ؿ ؾ افًّؾ_
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 :حاله بعد ادؼدور _2

 فنذا قدر ادؼدور بغر فعؾه فعؾقه أن يصز عؾقه أو يرىض به ،وإن كان 

. بػعؾه وهو كعؿة محد اهلل عذ ذلك ،وإن كان ذكًبا استغػر إلقه من ذلك 

ؿ ؾ افًّؾ أخذ بٚألش ٚب وتقـؾ واشتًٚن ودظٚ اّلِل ش حٕٚف ثؿ بًد ذفؽ 

: جٚء افَدر ظذ ظُس مٚ أراد ؾُٔقن أحد أمريـ 

إمٚ بًٍِف،أو بٌر ؾًِف،إن اجلّٔع يسًك إلصالح أمر دٕٔٚهؿ وآخرهتؿ، _

 .وفْٖخذ أهؾ افديـ مثًٚ  َلذا األمر

إٕسٚن ؾٚوؾ يريد أن تُقن حٔٚتف ـِٓٚ خر،  إصُٚل يف ذفؽ ؾَد ـٚن _

 .مـ دظٚء افْ ل 

َرَة، َؿَٚل * ـح َأِ  ُهَريح َٚن َرُشقُل اّلِلِ : َظ قُل ـَ َُ : ، َي

ِري،» ُٜ َأمح َّ ِِحح يِل ِديِْل افهِذي ُهَق ِظهح ؿه َأصح ُٓ ٚ افِ َٓ ََٔٚي افهتِل ؾِٔ ٕح ِِحح يِل ُد َوَأصح

َِٚش  ًَ ِؾ َم ًَ ِٚدي، َواجح ًَ ٚ َم َٓ ِِحح يِل آِخَرِِت افهتِل ؾِٔ ؾِّ ، َوَأصح ـُ ََٔٚة ِزَيَٚدًة يِل يِف  اْلحَ

ؾِّ َُشٍّب  ـُ ـح  ًٜ يِل ِم َت َراَح ِؾ ادحَقح ًَ ، َواجح ٍ  (2720)أخرجف مسِؿ«َخرح

إػ جٕٚٛ إٔف يريد صالح أمر آخرتف،ؾٓؾ يًِؿ مٚ شِٖٔت يف األيٚم 

إًذا ؿ ؾ ادَدور يستًغ بّٚلِل ويتقـؾ ظِٔف ـل ُيقؾَف يف ....افَٚدمٜ؟أـٔد  

أظَمل افدٕٔٚ ؾُٔقن صالح أمر افدٕٔٚ ويستًغ بّٚلِل أيًوٚ إلصالح أمر 

 (ا شتًٕٜٚ_افتقـؾ )ديْف،ـؾ هذا ُيًد مـ ؿ ٔؾ األخذ بٚألش ٚب 
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 :ؾ٘ذا مٚ وؿع افَدر ؾُٔقن_

 :إمٚ بٌر ؾًؾ افً د _1     

: مثال

 ثؿ صخص ـٚن يْقي أن يهقم صً ٚن بٖـِّف إ  ؿِٔاًل اؿتوًٚء بٚفْ ل 

ُيت ًف بهٔٚم رموٚن ويع ذفؽ صٔٚم شًتٚ مـ صقال وفُْف مرض ؾِؿ 

يتحَؼ فف مٚ ٕقاه،ؾٓؾ مٚ حدث فف بٖمره أم إٔف خٚرج ظـ إرادتف؟ 

َُٔٚبؾ ذفؽ بٚفهز وا حتسٚب وافروٚ بَوٚء اّلِل  هذا خٚرج ظـ إرادتف ؾ

ظز وجؾ ألٕف وؿع ظذ ؽر إرادتف وبٌر تدُخؾ مْف ؾٔف فُْف ؿوٚء اْلُٔؿ 

 .افًِٔؿ افِىٔػ

:  إمٚ إذا ـٚن بًٍؾ افً د _2

 :ؿٚل تًٚػ،ؾُٔقن إمٚ إٔف أتك بىٚظٜ وإمٚ إٔف أتك بًّهٜٔ

ؿح } ُُ ِدي ٝح َأيح َسَ  ـَ  َؾ ََِم 
ٍٜ ـح ُمِهَٔ  ؿح ِم ُُ ثٍِر َوَمٚ َأَصَٚب ـَ ـح  ق َظ ٍُ ًح ( 30)َوَي

 [افنقرى]{

ؾ٘ذا مٚ وؿع افً د يف ادهٔ ٜ ؾًِٔف أن :ؾ ُِسٛ افً د ُيهٚب بٚدهٔ ٜ_أ

يْزع ويتقب ويًقد ويستٌٍر ـَم ؾًؾ أبٔف آدم حتك يٌٍر فف ربف ويتقب 

 .ظِٔف

اإلؿدام ظذ افىٚظٜ وإمتٚمٓٚ ثؿ يًَٛ ذفؽ دظٚء : أمٚ إذا ـٕٚٝ ضٚظٜ _ب

 .اّلِل أن يتَ ؾ ويتجٚوز ظـ شٔئٚتف وتَهره يف افًّؾ
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هذا هق حٚل ادٗمـ افتَل افَْل افٍىـ افذي أدرك بًَِف ادَهقد مـ )_

وهُذا  ( ،وـذا ادَهقد بَوٚء اّلِل وؿدرهأوامر اّلِل وهدي رشقفف 

 .يُقن افتًٚمؾ مع األؿدار

قًرا" ٍُ ـَ  ٚ ٚ َصٚـًِرا َوإِمه َُْٚه افسه َِٔؾ إِمه ٚ َهَديح ٕه  "إِ

ُي غِّ اّلِل ظز وجؾ فً ٚده اْلرام واْلالل ثؿ يُقن ا ختٔٚر مـ افً د 

وبّنٔئٜ افً د ؾتُقن مًهٔتف مـ ـسٛ يده وتُقن ضٚظتف ٕتٔجٜ شًٔف 

ؾال جيزه اّلِل ظذ افىٚظٜ ـَم إٔف   جيزه ظذ ادًهٜٔ بؾ إٔف هق افذي َيتٚر 

ويسًك وينٚء ويُتسٛ ادًهٜٔ أو افىٚظٜ،ومع هذا ـِف ؾ٘ن منٔئٜ اّلِل 

 .ظز وجؾ حُتٔط بّنٔئٜ افً د

ؾريؼ يف اجلْٜ وؾريؼ يف افسًر،وهذا  : يـوهْٚ يَْسؿ افً ٚد إػ ؾريؼ_

ؿٚل تًٚػ ؛يًِّف اّلِل ش حٕٚف بسٚبؼ ظِّف يف ظ ٚده وفٔس ُطًَِم مْف َلؿ

ُتؿح َوآَمْحُتؿح } رح َُ ؿح إِنح َص ُُ َذابِ ًَ ُؾ اّلِلهُ بِ ًَ ٍح َٚن اّلِلهُ َصٚـًِرا َظًَِِٔم َمٚ َي ـَ َو

 [افْسٚء]{(147)

 ممـ  حيتٚج اّلِل ظز وجؾ إػ طِؿ افً ٚد ، ألن افيِؿ أمر   يِٖت إ  _

 .يتهػ بهٍٚت َٕص فُـ اّلِل هق افٌْل اْلّٔد
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:  يَقل صٔخ اإلشالم 

حٚل ؿ ؾ افًٍؾ وهق افًزم ظذ ا متثٚل :  وفف يف ادٖمقر حٚ ن _

ا شتٌٍٚر مـ افتَهر :،وا شتًٕٜٚ بّٚلِل ظذ ذفؽ ،و حٚل بًد افًٍؾ 

َد اّلِلهِ َحؼٌّ }وصُر اّلِل ظذ مٚ إًٔؿ بف مـ اار، ؿٚل تًٚػ ِزح إِنه َوظح  َؾٚصح

ِٚر  َُ بح ِ ِقِّ َواإلح ًَ ِد َربَِّؽ بِٚفح ّح ٕح َِؽ َوَش ِّحح بَِح رح فَِذ
ٍِ ٌح َت  {(55)َواشح

  [ؽٚؾر]

فأمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستػفر من الذنب وإن 

كان استػفار كل عبد بحسبه،فإن خسهات الأبرار سيئات المقربين 

حٚل ؿ ؾ افًٍؾ وهق افًزم ظذ ا متثٚل ،وا شتًٕٜٚ بّٚلِل ظذ ذفؽ  _1

ؾ٘ذا مٚ ث ٝ )ؾُٔقن ؿ ؾ افَٔٚم بٚفًّؾ أًيٚ ـٚن ا متثٚل ألوامر اّلِل ش حٕٚف 

ظْدي افدفٔؾ ظذ أن هذا األمر مـ ظْد اّلِل ؾال ي َك إ  ا متثٚل واإلؿ ٚل 

وهؾ هذا ا متثٚل يتسْك فًِ د افَٔٚم بف بٍّرده أم إٔف حيتٚج  (ظذ أمر اّلِل 

 ...إػ ا شتًٕٜٚ بّٚلِل ؾٔف؟بٚفى ع حيتٚج إػ ا شتًٕٜٚ بّٚلِل فَِٔٚم بٖوامره

ا شتٌٍٚر مـ افتَهر وصُر اّلِل ظذ مٚ إًٔؿ بف مـ :حٚل بًد افًٍؾ_2

وهق   يْىؼ ظـ اَلقى ا شتٌٍٚر بًد وؿد ُشع فْٚ رشقل اّلِل ..اار

ا شتٌٍٚر ثالًثٚ فِتَهر وظدم حوقر افَِٛ ـَم جيٛ )افهالة م ُٚشًة 

،ـَم إٔف ينُر اّلِل ظذ تقؾَٔف  (وظدم اانقع ـَم يْ ٌل جلالل وـَمل اّلِل 

فف وإظٕٚتف ظذ افىٚظٜ  

: ؿٚل تًٚػ
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َد  } ِزح إِنه َوظح ِقِّ َؾٚصح ًَ ِد َربَِّؽ بِٚفح ّح ٕح َِؽ َوَش ِّحح بَِح رح فَِذ
ٍِ ٌح َت اّلِلهِ َحؼٌّ َواشح

ِٚر  َُ بح ِ  [ؽٚؾر]{(55)َواإلح

ؾٚفهز ظذ أداء افىٚظٜ،وافهز ظـ ادًهٜٔ ألن وظد اّلِل حؼ ثؿ يِٖت _

 ..ا شتٌٍٚر

األمر بٚفهز ، وأن وظده حؼ ،ثؿ أمره بٚ شتٌٍٚر : ؾ غه ثالثٜ أمقر

افىٚئع افًٚبد افزاهد ادّتثؾ ألوامر اّلِل وادْتٓل ظـ ـؾ مٚ ُيٌو ف ؾًالمٚ _

يستٌٍر؟ 

 ..يستٌٍر ظـ افتَهر بًد افىٚظٜ 

أمٚ يف ادًهٜٔ ؾَد أمره بٚفهز ظذ ادهٚئٛ ادَدرة  ويستٌٍر 

مْٚفذٕٛ،وإن ـٚن اشتٌٍٚر ـؾ ظ د بحس ف ،ؾٌُؾ بحسٛ درجتف 

 .وبحسٛ هدؾف ومٚ هق أمِف ورجٚئف يف اْلخرة

: ؿٚل تًٚػ

ـح } ـَ ُأوُتقا افحَُِتَٚب ِم ـَ افهِذي ـه ِم ًُ َّ ؿح َوَفَتسح ُُ ِس ٍُ ٕح ؿح َوَأ ُُ
َقافِ َُِقنه يِف َأمح  َفُت ح

ثًِرا  ـَ قا َأًذى  ـُ َ ـَ َأُشح ـَ افهِذي ؿح َوِم ُُ
ـح َؿ حِِ قا َؾِ٘نه َذفَِؽ ِم َُ وا َوَتته ِزُ َوإِنح َتهح

ُُمقِر  ِم األح  [آل ظّران]{( 186)َظزح
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َر افهز ظذ ادهٚئٛ وـذا افهز ظذ افىٚظٜ ، ؾًْد ادهٚئٛ يُقن  ـَ َذ

ا شتٌٍٚر وافتقبٜ وظْد ادًٚئٛ   ٕحتٟ بٚفَدر وفُـ حُيتٟ بف ظْد 

ادهٚئٛ ؾَم هق افٍرق ؟؟ 

ٕزفٝ ادهٔ ٜ مثَِم حدث ْلدم ظِٔف افسالم ظْدمٚ ظل ربف وبًد ذفؽ 

تٚب ثؿ دار اْلقاربغ آدم ومقشك ظَِٔٓم افسالم ؾتحٚجٚ ؾْٓك آدم مقشك 

ظـ اجلدال ألن ادقوقع ؿد إتٓك وؿيض األمر، ؾ٘ذا مٚ وؿع اإلٕسٚن يف 

ادًهٜٔ ؾًِٔف أن يْزع ويستٌٍر ويتقب و  حيتٟ بٚفَدر ؾٔستّر ظذ مٚ 

هق ظِٔف ويَقل هذا هق تَدير اّلِل يل ، ًٕؿ هذا هق تَدير اّلِل وفُـ يًِؿ 

ٚ [:يف شٚبؼ ظِّف أن وؿقع افً د يف افذٕٛ بقء يستحَف  َؾ َصِْٚلً ِّ ـح َظ َم

 ٚ َٓ ٔح َِ ًَ ـح َأَشَٚء َؾ ِسِف َوَم ٍح ًَ ِِٔد َؾَِِْ ِح
ٍم فِ  ](46)َوَمٚ َربُّبَؽ بَِياله

َرَة، َؿَٚل  ـح َأِ  ُهَريح :  َؿَٚل َرُشقُل اّلِلِ :  َظ

« ٌ ؾٍّب َخرح ـُ ًِِٔػ، َويِف  ـِ افوه ِم ٗح ـَ ادحُ ُّٛب إَِػ اّلِلِ ِم ٌ َوَأَح ، َخرح ِقيُّب ََ ـُ افح ِم ٗح ادحُ

ـح 
ًِ َت ًَُؽ، َواشح ٍَ ِرصح َظَذ َمٚ َيْح ، احح َجزح ًح ٌء، َؾاَل بِّٚلِلِ َوَ  َت َوإِنح َأَصَٚبَؽ ََشح

َؾ، َؾِ٘نه َفقح  ًَ ـح ُؿؾح َؿَدُر اّلِلِ َوَمٚ َصَٚء َؾ
َذا، َوَفُِ ـَ َذا َو ـَ َٚن  ـَ  ُٝ ِح ًَ ؾح َفقح َأِنِّ َؾ َُ َت

ٔحَىٚنِ  َؾ افنه َّ ًَ َتُح ٍح « َت

( 2664)أخرجف مسِؿ
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: ادؼصود من اْلديث_

ٚ ؿِ ف أو ظَِف بف  ًَ أن اإلٕسٚن إذا مٚ مر ظِٔف أمر مٚ ؾال جيٛ أن ييؾ ُمًِِ

فق أِن ؾًِٝ ـٚن ـذا وـذا ألن ذفؽ يٍتح ظّؾ افنٔىٚن،وفق إٔف :ؾَٔقل 

طؾه ُيٍُر ؾَٔم مٙ ؾٓؾ هذا شٔٗدي إػ اشسجٚع مٚ مٙ؟ 

 ...فـ يُقن هذا،وفُـ ظذ افً د أن يْنٌؾ بٚفَٚدم   بٚدِٚض

ِض َواَل يِف َأكْيُػِسُؽمْي إاِلن يِف كَِتاٍب }:ؿٚل تًٚػ َرْي َما َأَصاَب ِمنْي ُمِصقَبٍة يِف األْي

َأَها َ  [اْلديد]{(22)إِنه َذفَِؽ َظَذ اّلِلهِ َيِسٌر ِمنْي َقبْيِل َأنْي َكزْي

ؾُؾ مٚ ظذ األرض مـ مهٚئٛ مُتقب يف ـتٚب مـ مخسغ أفػ شْٜ 

 .ؿ ؾ أن َيِؼ افسَموات واألرض

ٕخَِٓٚ،بغه اْلؼ ت ٚرك وتًٚػ هذا حتك   حيزن افً ٚد ظذ مٚ :كزأها_

 .ؾٚهتؿ و  يٍرحقن بَم هق آِت ألٕف   أحد يًِؿ أيـ اار

ِن اهللنِ}:ؿٚل تًٚػ_ َ ُف َما َأَصاَب ِمنْي ُمِصقَبٍة إاِلن بِنِذْي ِح ِد َؿ ـح بِّٚلِلهِ ََيح ِم ٗح ـح ُي َوَم

ٍء َظٌِِٔؿ  ؾِّ ََشح ُُ  [افتٌٚبـ]{( 11)َواّلِلهُ بِ

ـؾ مهٔ ٜ يف افدٕٔٚ أو يف افديـ تُقن بَدر اّلِل ش حٕٚف وتًٚػ ،ومـ يٗمـ 

ـَم ؿٚل أهؾ افًِؿ ألِنٚ جٚءت  (أي إٔف يٗمـ بٖؿدار اّلِل)بّٚلِل َيدي ؿِ ف 

 .يف شٔٚق افُالم ظـ افَدر ادُتقب
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مسٖفٜ اإليَمن بٚفَدر  بد ؾٔٓٚ مـ ا ظتدال ؾال يُقن إؾراط و  _

ومع  (مًهٜٔ_ضٚظٜ_ُش_خر)تٍريط،أؿر واظسف أن اّلِل ؿدر ـؾ َشء 

 ..هذا ؾُِؾ ظ ٍد منٔئٜ وإرادة وبٔده أن يٖخذ بٚألش ٚب

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، 

 ...أستػفرك وأتوب إليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


