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ـْ  وِر أكُػِسـَو َوِم ـْ ُُشُ ْؿُد ّلِلِهِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف  َوَكْسَتْغِػُرُه َوَكُعقُذ بِوّلِل  ِم اْْلَ

ـْ ُيْضؾِْؾ َفال َهوِدَي َلُف َوَأْصَفُد  ِدِه اّلِل  َفال ُمِضؾه َلُف َوَم ـْ ََيْ َشقَِّئوِت َأْظََملِـَو َم

ًدا َظْ ُدُه َوَرُشقُلفُ  يَؽ َلُف َوْأْصَفُد أن ُ َؿه . أن ٓ إَِلَف إِٓ اّلِل  َوْحَدُه ٓ َُشِ

 :حؾؼي جديدة ودرس جديد مـ دروس ُشح العؼقدة وكتوب 

 (تذكرة المؤتسي)

وكـو قد تؽؾؿـو يف اْلؾؼوت السوبؼيظـ بعض مـ صػوت اّلِل ظز وجؾ 

 ..والققم ُكؽِؿؾ اْلديٌ ظـ صػوت اّلِل ش حوكف (الـزول _القجف_العؾق)

 (صفة اليدين)

صػي القد مـ الصػوت الذاتقي ّلِل ظز وجؾ ،وأمجع أهؾ السـي واجلَمظي 

 ..قوض ًي ظذ أن ّلِل يديـ،يد تؾقؼ بجاللف وكَملف فؾقس كؿثؾف يشء 

: _رمحه اهلل_يقول املصنف 

ومـ صػوتف ش حوكف القاردة يف كتوبف العزيز،الثوبتي ظـرشقهلودصطػك )

 (القدان : إمني 
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ٓ يقجد كتوب مـ كتى العؼقدة اخلوصي بلهؾ السـي واجلَمظي خولًقو مـ 

إثبات الصفة هلل والعلم )ِذكر الصػوت وِذكر كػس الؼوظدة وادُتؿثؾي يف 

تؾؽ  (بمعناها من غري تشبوه وال تكووف وال متثول ألىه لوس كمثله يشء

قوظدة تـط ؼ ظذ كؾ صػي مـ صػوت اّلِل ش حوكف فوٕشوس الذي 

هق (أهؾ السـي واجلَمظي مـذ ظفد الصحوبي إىل يقمـو هذا)حيؽؿفؿ أي

م يمخذ مـ الؽتوب والسـي وٓ احؽٕأشوس واحد وهق أن أي حؽؿ مـ ا

بديؾ لذلؽ،أمو بولـس ي لدور إئؿي والدظوء فنكف يـحن يف تقضقح مو 

 الصحقحي الثوبتي بلشوكقد صحقحي ظـ جوء يف كتوب اّلِل ويف شـي الـ ل 

،وبولتويل فال يقجد وجف لالظساض أو اشتشعور اْلرج مـ رشقل اّلِل

 وحدث إمجوع إث وت الصػي ضودو أهنو ُذكرت يف الؽتوب أو يف شـي الـ ل 

 .مـ أهؾ السـي واجلَمظي ظذ أن هذه الصػوت هل صػوت اّلِل

أمو ش ى وجقد اْلرج وآضطراب وظدم ق قل الصػي فنكف يرجع إىل _

 ..يد اّلِل:التش قف،فنذا مو ققؾ

وهذا  تش ف يد ادخؾققني  ا أكف يفإذا ُقؾـو يد اّلِل فنن هذا يعـل التػؽر:قول

ٓ جيقز فقـػقن الصػي 
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: وهذا هو الذي أوقع أهل التعطول يف ىفي الصفات،وهلذا قالوا

أن ادؼصقد بولقد هل الؼدرة ولقسً يد ظذ اْلؼقؼي ٕهنؿ يعتؼدون أن 

 .(ضالل م ني)إث وت القد يتطؾى التش قف وهذا ٓ جيقز يف حؼ اّلِل ش حوكف 

هذا خلل عند َمن يقول به ..َمـ قول أن إث وت الصػي يؼتيض التش قف

،أمو أهؾ وقضوة ال ُيالم فوها إال من يعتقدها ألىه هو الذي ذهب للتشبوه

وش ؼ أن  (لقس كؿثؾف يشء)السـي واجلَمظي فال ُيش فقن وٓ ُيؽقػقن 

 .رضبـو أمثؾي إلث وت الصػي ّلِل ش حوكف مـ غر تش قف

: أدلة إثبات الود هلل عز وجل الواردة يف القرآن ◘

: قول تعوىل

ًْ َأْيِدَيِْؿ َوُلِعـُقا بََِم َقوُلقا } ًِ اْلَقُفقُد َيُد اّلِلهِ َمْغُؾقَلٌي ُغؾه َبْل َيَداُه َوَقوَل

ـْ َربَِّؽ َمْبُ وَوَتانِ   ُيـِْػُؼ َكْقَػ َيَشوُء َوَلَقِزيَدنه َكثًِرا ِمـُْفْؿ َمو ُأْكِزَل إَِلْقَؽ ِم

ََم َأْوَقُدوا َكوًرا  ُضْغَقوًكو َوُكْػًرا َوَأْلَؼْقـَو َبْقـَُفُؿ اْلَعَداَوَة َواْلَ ْغَضوَء إىَِل َيْقِم اْلِؼَقوَمِي ُكؾه

ـَ  َٓ حُيِىُّ ادُْْػِسِدي َْرِض َفَسوًدا َواّلِلهُ  ْٕ  {(64)لِْؾَحْرِب َأْضَػَلَهو اّلِلهُ َوَيْسَعْقَن يِف ا

 [ادوئدة]
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هـو ُذكرت القد ولؽـ بصقغي اإلفراد مرة وصقغي ادُثـك مرة ُأخرى، وهل 

 :يف شقوق ِذكر القفقد حني قولقا

 ( َيُد اهللِهَّللِ َمْ ُلوَلةٌ )

: فؼول ش حوكف◘

ًْ َأْيِدَيِْؿ َوُلِعـُقا بََِم َقوُلقا }  {ُيـِْػُؼ َكْقَػ َيَشوُء َبْل َيَداُه َمْبُ وَوَتانِ ُغؾه

القفقد الذيـ ضؾقا وأضؾقا ضقال ظفدهؿ مل يؽتػقا بسى إك قوءولؽـفؿ 

ش قا اخلولؼ ش حوكف وجؾه جاللف فؼولقا مو قولقه وجوء رد اّلِل 

كػك )ويـػل يشء  (بؾ يداه م سقضتون: أث ً لـػسف القد)ظؾقفؿؾُقث تمء 

قؾـو أكف ذكر القد هـو بصقغي التثـقي  (ظـ كػسف الُ خؾ بؾ ووصػفؿ بف

 .واإلفراد

: قول تعوىل◘

ـَ َخَلْقُت بَِوَديِهَّلل  َقوَل َيو إِْبؾِقُس َمو َمـََعَؽ َأْن َتْسُجَد دَِو } ًَ ِم َت َأْم ُكـْ َأْشَتْؽَزْ

 (صقغي التثـقي)     [ص]{(75)اْلَعولنَِي 

 :ومن صيغة الإفراد 

: ققلف تعوىل

ٍء َقِديٌر بَِوِدِه ااُْْلُ   َتَ وَرَك الهِذي }  [ادؾؽ]{(1)َوُهَق َظَذ ُكؾِّ يَشْ

 (صقغي إفراد)
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: قول تعوىل

ََم ُيَ ويُِعقَن اّلِلهَ } ـَ ُيَ ويُِعقَكَؽ إِكه ََم َفْقَق َيُد اهللِهَّللِ إِنه الهِذي ٌَ َفنِكه ـْ َكَؽ َأْيِدَيِْؿ َفَؿ

ـْ َأْوََف بََِم َظوَهَد َظَؾْقُف اّلِلهَ َفَسُقْمتِقِف َأْجًرا َظظِقًَم  ٌُ َظَذ َكْػِسِف َوَم َيـُْؽ

 [الػتح]{(10)

 :أما صيغة الجمع _

: قول تعوىل

هو  } ْؿ ِِم و َخَؾْؼـَو هَلُ و َمولُِؽقَن َعِمَلْت َأْيِدينَاَأَومَلْ َيَرْوا َأكه َأْكَعوًمو َفُفْؿ هَلَ

 [يس]{(71)

إفراد )إًذا فؼد جوء ِذكر صػي القد يف الؼرآن بثالث صقر أو صقغ ففل مو بني 

فكوف ىجمع بونها؟وهل يوجد تعارض بني النصوص؟  (مجع_تثـقي_

 ًٓ ٓ يقجد تعورض بني آيوت الؽتوب العزيز : أو

العرب لدَيؿ لغي معقـي ففؿ أحقوًكو ُيعزون ظـ اجلؿع بصقغي اإلفراد :ثاىًوا 

والعؽس أي أهنؿ ُيعزون ظـ ادػرد بصقغي اجلؿع وأحقوًكو إذا ُأضقػ 

: الضؿر إىل ادثـك فنكف جُيؿع كَم يف ققلف تعوىل

ُه إِْن َتُتوَبا إَِ  اهللِهَّللِ َفَقْد َ َ ْت ُقُلوُبُكَ  } َٓ َوإِْن َتَظوَهَرا َظَؾْقِف َفنِنه اّلِلهَ ُهَق َمْق

يُؾ َوَصولُِح ادُْْمِمـنَِي َوادَْاَلئَِؽُي َبْعَد َذلَِؽ َطِفٌر   {(4)َوِجْزِ
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 [التحريؿ]

 يف الغرة ، فؼد كوكً الغرة فعـدمو اجتؿعً ظوئشي وحػصي ظذ الـ ل 

بني زوجوت الـ ل صلهنـ صلن كؾ الـسوء،فؽوكً كؾ واحدة مـفـ تريد 

،وقد اتػؼً ظوئشي وحػصي مًعو ظذ فؽرة أن تستحقذ ظذ قؾى الـ ل 

 ظـ زيـى بـً جحش كظًرا لغرهتَم الشديدة مـفو فؼد ُي عدان هبو الـ ل 

 .كوكً ريض اّلِل ظـفو مـ مجقالت العرب

ريض اّلِل وكوكً القحقدة التل ُتسومل مـزلتفو مـزلي ظوئشي ظـد الـ ل 

، َقوَل ظـ مجقع زوجوت الـ ل ٍٍ ـِ ُجَرْي ـِ اْب ـَ : َظ ُف َشِؿَع ُظَ ْقَد ْب َزَظَؿ َظَطوٌء، َأكه

، َيُؼقُل  ًُ َظوئَِشَي َريِضَ اّلِلهُ َظـَْفو: ُظَؿْرٍ ٌُ ِظـَْد َأنه الـه ِله : َشِؿْع َكوَن َيْؿُؽ

ًُ َأَكو َوَحْػَصيُ  ُب ِظـَْدَهو َظَساًل، َفَتَقاَصْق ًِ َجْحٍش،َوَيْ َ َتـَو :َزْيـََى بِـْ َأنه َأيه

ًَ َمَ افرِيَ إِِّنِّ َأِجُد ِمـَْؽ ِريَح :َفْؾَتُؼْؾ َدَخَؾ َظَؾْقَفو الـه ِلُّ  ،  َمَ افرِيَ ، َأَكْؾ

ًْ َلُف َذلَِؽ،َفَؼوَل  و،َفَؼوَل : َفَدَخَؾ َظَذ إِْحَداُاَ

ْبُت َعَ اًل ِعنَْد َزْينََب بِنِْت َجْحٍش، َوَلْن َأُعوَد َلهُ َٓ، َبْؾ  » ِ َ» 

 ًْ ُم َمو َأَحؾه اّلِلهُ }: َفـََزَل رِّ َو الـه ِلُّ مِلَ ُُتَ  –إىَِل - [1: التحريؿ] {َلَؽ َيو َأَيُّ

:  لَِعوئَِشَي َوَحْػَصيَ  [4: التحريؿ] {إِْن َتُتقَبو إىَِل اّلِلهِ}

[  3: التحريؿ] {َوإِْذ َأَ ه الـه ِلُّ إىَِل َبْعِض َأْزَواِجفِ }

ًُ َظَساًل »: لَِؼْقلِفِ  ْب « َبْؾ َُشِ

( 1474)،اخرجف مسؾؿ(5267،6691)أخرجف ال خوري 
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: الشوهد ◘

ًْ ُقُؾقُبُؽََم }ققلف تعوىل   فولؼؾقب هـو جوءت يف صقغي اجلؿع {َفَؼْد َصَغ

أضقػً إىل ضؿر مثـك فجؿع لؾتقسر والتخػقػ،شقوق الؽالم كون 

 ..يتـوول اثـتني مـ الزوجوت فؼط ولؽـ اخلطوب جوء بصقغي اجلؿع

وبولتويل فال إصؽول وٓ تعورض ُمطؾًؼو إذا مو جوء يف الؼرآن التع ر ظـ 

القد بصقغي اجلؿع تورة وبصقغي ادثـك تورة وبصقغي ادػرد تورة ُأخرى ٕن 

 .هذا إمر معروف يف لغي العرب

: أدلي صػي القد مـ السـي ◘

ـِ الـه ِلِّ  َثـَو َأُبق ُهَرْيَرَة، َظ وٍم، َحده ـْ َاه : ، َقوَل َظ

ْقَؾ َوالـهَفوَر، َأَرَأْيُتْؿ َمو َأْكَػَؼ » وُء الؾه إِنه َيِؿنَي اّلِلهِ َمْْلَى َٓ َيِغقُضَفو َكَػَؼٌي، َشحه

َؿَقاِت َوإَْرَض، ُف مَلْ َيـُْؼْص َمو يِف َيِؿقـِِف،َوَظْرُصُف َظَذ ادَوِء، ُمـُْذ َخَؾَؼ السه َفنِكه

 «َيْرَفُع َوَ ِْػُض - َأِو الَؼْ ُض - َوبَِقِدِه إُْخَرى الَػْقُض 

( 7419)أخرجف ال خوري 

 (َيُد اّلِلهِ َمْغُؾقَليٌ )يف اْلديٌ رد ظذ القفقد الضولني الذيـ قولقا أن 

 (أن يده مْلى ٓ يغقضفو كػؼي)فؼول 

 .ٓ يـؼص مـفو اإلكػوق :أي

َؿَقاِت َوإَْرَض ) ثؿ قول : (َأَرَأْيُتْؿ َمو َأْكَػَؼ ُمـُْذ َخَؾَؼ السه
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خزائـ اّلِل ٓ تـػد وٓ تـؼص مفَم أكػؼ 

: الشوهد ◘

هق يؿني اّلِل مْلى فلث ً أن ّلِل يد تـػؼ و بقده إخرى الؼ ض ،وظـدمو 

يد إكػوق ويد لؾؼ ض فال ُكش ف وٓ ُكؽققػ ٕكـو كسر خؾػ قوظدة :كؼقل

 ...(لقس كؿثؾف يشء)ٓ كخرج ظـ إضوره 

: ويؽػل الع ود ققل اّلِل تعوىل

ََمَواُت } َْرُض مَجِقًعو َقْ َضُتُف َيْقَم اْلِؼَقوَمِي َوالسه ْٕ َوَمو َقَدُروا اّلِلهَ َحؼه َقْدِرِه َوا

وٌت بَِقِؿقـِِف  ُكقَن َمْطِقيه  [الزمر]{( 67)ُشْ َحوَكُف َوَتَعوىَل َظَمه ُيْ ِ

: الشوهدمـ أيي ◘

َْرُض مَجِقًعو َقْ َضُتُف َيْقَم اْلِؼَقوَميِ } ْٕ  {َوا

إرض يف ق ضي اّلِل ظز وجؾ،ففؾ ُيؿؽـ أن ُيش ِّف ظوقؾ يد اّلِل بقد 

دخؾقق؟ ا

الؽؾ يف ق ضي اّلِل (ش ع أراضني _ظرض_ضقل )فَم هق حجؿ إرض 

مو بني _ش ع شَموات _ظرض–ضقل )وكذا السَموات مطقيوت بقؿقـف 

كؾ هذا مطقًيو (كؾ شَمء وأخرى مسوفي مخسَمئي ظوم مسرة الطر الرسيع 

بقؿني اّلِل،فؽقػ تؽقن هذه القد ؟ إمر الذي ٓ كزاع فقف أهنو لقسً كقد 

أحد مـ ادخؾققوت،إًذا ٓ يؿؽـ التش قف ولؽـ ظؾقـو إث وت الصػي ّلِل وإذا 

 .كون هـوك تشوبف فنكف يؽقن يف ادسؿك ٓ يف كقػقي الصػي
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لؽـ اإلصؽول يؽؿـ يف تدُخؾ العؼؾ وبؿجرد تدُخؾ العؼؾ يف مؼوبؾ 

 يمدي إىل قؾتؼديؿ العؼؾ ظذ الـ، فالـص تزل قدم اإلكسون ويضؾ

 .وشػف العؼقللؾ الخالضالل و

 :مؾحقطي◘

لقس معـك ظدم جقاز تؼديؿ العؼؾ ظذ الـؼؾ هق ظدم اشتخدام العؼؾ 

،ولؽـ ادؼصقد هق إظَمل العؼؾ يف حدود أن هذا العؼؾ قورص وهذا 

 .الؼصقر جيعؾ لف حدود ٓ جيقز تعدَيو

: مثول◘

َمن يجلسون في وذه القاعة ول يستطيع أحد مههم أن ُيخبرنا بما يحُدث في 

الخارج؟ 

 (اإلدراك_السؿع_ال ن)بولط ع ٓ وتؾؽ هل حدود اْلقاس ظـد اخلؾؼ 

 .وكذلؽ العؼؾ لف حد ٓ يؿؽـ أن يتعداه

وهذا هق ادؼصقد فـظًرا ٕن العؼقل قورصة فال يؿؽـ هلو أن تدرك كقػقي 

الصػي 

ولق أكـو تت عـو كتى السؾػ وأققال إئؿي مـ الصحوبي ريض اّلِل ظـفؿ 

فسـجد أهنؿ ذكروا بؾ أهنؿ  (مجقع السؾػ)والتوبعني وتوبعل التوبعني 

فتؾؽ قضقي ٓ كزاع فقفو ظـد  (صػي القد)اث تقا يف كتوبوهتؿ وأققاهلؿ مسللي 

السؾػ إمي،أصؾ أصقل آظتؼود أكف ٓ اختالف وٓ كزاع ظـد أهؾ 

 .العؾؿ يف العؼقدة
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أث ً السؾػ الصػي وبقون معـوهو ولؽـ بولـس ي لؾتؽققػ فنهنؿ كوكقا 

يتققػقن حقٌ ٓ جمول لؾتؽققػ أو التش قف أو التخُقؾ بولعؼؾ ٕن هذا 

 .إمر فقق قدرة العؼؾ

: ققل مـ ضؿـ أققال اد تدظي ◘

: قول تعوىل

ََم ُيَ ويُِعقَن اّلِلهَ } ـَ ُيَ ويُِعقَكَؽ إِكه ََم َيُد اّلِلهِ َفْقَق َأْيِدَيِْؿ إِنه الهِذي ٌَ َفنِكه ـْ َكَؽ َفَؿ

ـْ َأْوََف بََِم َظوَهَد َظَؾْقُف اّلِلهَ َفَسُقْمتِقِف َأْجًرا َظظِقًَم  ٌُ َظَذ َكْػِسِف َوَم  {(10)َيـُْؽ

 [الػتح]

 . (يد اّلِل فقق أيدَيؿ ): إذا ققؾ هلمٓء_

لق كوكً يد حؼقؼقي ففذا ٓ يؾقؼ بوّلِل جّؾ وظال أن يؼول يده فقق  :قولقا_

آجتَمع ظذ يشء فقضعقا أيدَيؿ فقق و  التعوهد تريدأيدي مجوظي مو

 ...لذا يـػقن القد ويؼقلقن لقس ّلِل يد بعضفو ال عض 

لماذا ؟ 

لأنه لا ُيعقل أن يضع هللا يده فوق أيديها وكذا فيهفي 

الصفة 

وهذا أيًضو كتقجي تدخؾ العؼؾ بتخُقؾ الصػي،هؾ يقجد َمـ يؼقل مثؾَم 

ُقؾً؟ 
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وإذا قؾـو أن السَمء فققـو ففؾ يعـل هذا أهنو فقق الرؤوس ،أم أن السَمء 

أن تؽقن  (فقققي) فؾقس مؼته كؾؿي نإذ بقــو وبقـفو ماليني الؽقؾقهوت،

 .هـوك ُمالمسي أو متوس بني المء ومو فققف

: فؼقلف تعوىل

 {َيُد اّلِلهِ َفْقَق َأْيِدَيِؿْ }

التليقد واإلظوكي مـ اّلِل وإث وت مدلقل الؾػظ يدل ظذ أن ّلِل يد وٓ :يعـل

 .مالمسييؾزم مـ إث وت القد أن تؽقن هـوك 

ولق شؾهؿـو بؼقهلؿ هذا ففؾ  يؼقل أهؾ ال دع أن ادؼصقد بولقد هق الؼدرة،

الؼدرة ُتثـك ؟ 

أهؾ ال دع )فودعطؾي  فؽون هذا رًدا ظذ أهؾ التعطقؾ {َيَداُه َمْ ُسقَضَتونِ }

 ...قولقا أن يد اّلِل تعـل الؼدرة وكػقا الصػي (الذيـ ظطؾقا صػوت اّلِل

: فؽون رد العؾَمء ومـفؿ ابـ تقؿقي وغره◘

إذا كوكً القد هل الؼدرة أو الـعؿي ففؾ الؼدرة أو الـعؿي ُتثـك ؟ 
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:  يؼقل الشورح ◘

ويف هذه أيي رد واضح ظذ مـ يتلول القد بولؼدرة أو الـعؿي،كَم يػعؾف 

معطؾي هذه الصػي،ٕكف ش حوكف ذكر القد بولتثـقي وأهنَم يدان،ففؾ يؼقل مـ 

فقجعؾ ّلِل ! قدرتون م سقضتون :جيعؾ القد بؿعـك الؼدرة يف هذا ادؼوم

قدرتني،مع اتػوق ادسؾؿني ظذ أن ّلِل ظز وجؾ قدرة صومؾي ظذ كؾ 

يشء،ومشقئي كوفذة يف كؾ يشء،ومل يؼؾ أحد مـفؿ إن ّلِل قدرتني،وهؾ 

 :كعؿتون وقد قول اّلِل ت ورك وتعوىل:يؼقلقن 

ـْ ُكؾِّ َمو َشَلْلُتُؿقُه } وا ىِْعَمَت اهللِهَّللِ اَل ُُتُْصوَها َوآَتوُكْؿ ِم ْكَسوَن َوإِْن َتُعدُّ إِنه اإْلِ

وٌر   [إبراهقؿ]{(34)َلَظُؾقٌم َكػه

أي نعم هللا لا تعد ولا ُتحصى،فمع التثهية لليدين في وذا الهص 

ونظائره ُيبطل قول من تأول اليد بالقدرة أو الهعمة وقد بين أول 

... العلم بطلان وذا القول من وجوه كثيرة 

وظـدمو امتـع إبؾقس ظـ السجقد ٔدم وجف اْلؼ ت ورك وتعوىل إلقف 

: الؾقمػؼول ش حوكف

ـَ َخَلْقُت بَِوَديِهَّلل َقوَل َيو إِْبؾِقُس َمو َمـََعَؽ َأْن َتْسُجَد دَِو } ًَ ِم َت َأْم ُكـْ َأْشَتْؽَزْ

 [ص]{(75)اْلَعولنَِي 

فؽقػ تؽقن الؼدرة مثـك وكذا الـعؿي كقػ ُتثـك؟ :خلقت بودي _
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هذه الـصقص التل ُذكِر فقفو تثـقي القد،أي أن لف يدان وكؾتو يديف يؿني تُرد 

 بَِوِدهِ "َقوَل َظْ ُد اّلِلهِظذ أهؾ التعطقؾ وأهؾ التش قف 
ٍ
:  َخَلَ  اهللِهَّللُ َأْرَبَعَة َأْ َواء

 "ُكْن َفَكاَن : َوَقاَل لَِ اِاِر َخْلِقهِ ، اْلَعْرَش َوآَدَم َواْلَقَلَم َوَعْدًىا 

( 730)ُشح أصقل اظتؼود أهؾ السـي واجلَمظي

أثر ابـ ظؿر صححف الشقخ إل وِّن  

خؾؼفو اّلِل ظز وجؾ بقده   (ظدن _الؼؾؿ_آدم_العرش)هذه إصقوء إربعي 

: الشاهد من األثر◘

 {َخَلْقُت بَِوَديِهَّلل }خؾؼفو بقده  كَم جوء يف الؼرآن 

إدلي تـص ظذ أن ّلِل يد،وإثر ورد ظـ ابـ ظؿر وهق أظؾؿ بَم يؼقل ففق 

مـ ظؾَمء الصحوبي 

َْحَ وِر َقوَل كَم قول ابـ ظؿر أيًضو ْٕ ـْ َأَكٍسَلنه َكْعَى ا : َظ

َوَكَتَب التِهَّللْوَراَة ،َخَلَ  آَدَم بَِوِدهِ : إِنِهَّلل اهللِهَّللَ َعزِهَّلل َوَجلِهَّلل َ ْ َيَمسِهَّلل بَِوِدِه إاِلِهَّلل َثاَلَثةً "

ًْ :ُثؿه َقوَل َتَؽؾهِؿل،َوَغَرَس اْاَنِهَّللَة بَِوِدهِ ،بَِوِدهِ  َقْد َأْفَلَح }: َفَؼوَل

 [1: ادممـقن]{ااُْْ ِمنُونَ 

( 759)الرشيعة لآلجري 

إِنِهَّلل ااُْْقِ طِنَي ِعنَْد اهللِ َعََل َمنَابَِر ِمْن ُىوٍر، َعْن َيِمنِي »:َقوَل َرُشقُل اّلِلِ 

ِذيَن َيْعِدُلونَ  ، َوكِْلَتا َيَدْيِه َيِمنٌي، الِهَّلل ْ َِن َعزِهَّلل َوَجلِهَّلل يِف ُحْؽِؿِفْؿ َوَأْهؾِقِفْؿ الرِهَّلل

 (1827)أخرجه م لم «َوَمو َوُلقا
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جتووًزا لق ختقؾـو أن هـوك ضػؾ ولد وكؾتو يديف يؿني ففؾ هذا يؽقن صؽؾ 

مؼ قل أم أن هذا صؽؾ ُمشقه وهلذا ٓ يصح م دأ التش قف ٕن اّلِل لقس جسًدا 

كَم أكف لقس خمؾقق مـ ادخؾققوت بؾ هق اخلولؼ الذي لقس كؿثؾف يشء 

 (صفة المحبة)

اكتؼؾ ادصـػ إىل ذكر صػي أخرى مـ صػوت اخلولؼ وهل ادح ي 

وهذه الصػي ثوبتي ّلِل ظز وجؾ بولؽتوب والسـي 

 ..أدلة ااحبة يف الكتاب◘

: قول تعوىل_

 ُّقَن اّلِلهَ َفوته ُِعقِِّن }
َوَيْغِػْر َلُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َواّلِلهُ َغُػقٌر حُيْ ِْ ُؽُؿ اّلِلهُ ُقْؾ إِْن ُكـُْتْؿ ُُتِ

 [آل ظؿران]{(31)َرِحقٌؿ 

: وقول تعوىل_

ـْ ِديـِِف َفَسْقَف َيْلِِت اّلِلهُ بَِؼْقٍم } ـْ َيْرَتده ِمـُْؽْؿ َظ ـَ آَمـُقا َم و الهِذي َ حُيِ ُُّفْؿ  َيو َأَيُّ

َٓ َوحُيِ ُّقَكفُ  ـَ جُيَوِهُدوَن يِف َش ِقِؾ اّلِلهِ َو ٍة َظَذ اْلَؽوفِِري  َأِذلهٍي َظَذ ادُْْمِمـنَِي َأِظزه

ـْ َيَشوُء َواّلِلهُ َواِشٌع َظؾِقٌؿ  ئٍِؿ َذلَِؽ َفْضُؾ اّلِلهِ ُيْمتِقِف َم َٓ َ َوُفقَن َلْقَمَي 

 [ادوئدة]{(54)
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هذه الصػي ثوبتي ّلِل ش حوكف وجؾه جاللف،وحتك كقضح أن صػوتف ش حوكف 

لقسً كصػوت اخلؾؼ فنكـو ُك ني كقػقي الصػي ظـد ادخؾقق 

فودح ي ظـد اإلكسون قد تؽقن كوجتي ظـ ضعػ أو ج ؾي 

: مثول◘

حى القالديـ ٕبـوئفؿ،وقد يؽقن إبـوء ظوقني لؾقالديـ ومع ذلؽ ٓ 

يستطقع القالديـ إٓ أن حُي قهنؿ،ادح ي هـو هبو كؼص ٕكف رغؿ قسقة القلد أو 

ال ـً إٓ أن إم أو إب حي قن إبـوء،الط قعل أن َمـ يؼقم بوٕمقر 

الصحقحي حُيى وَمـ يػعؾ اخلطل فنن َمـ حقلف ي غضقكف،لؽـ كظًرا ٕن   ي 

ال   كوقصي ٕهنؿ ٓ يستطقعقن السقطرة ظذ أكػسفؿ ففؿ ضعػوء وهلذا 

فنهنؿ رغؿ وققع اخلطل مـفؿ إٓ أهنؿ يؿقؾقن إلقفؿ وحي قهنؿ ففؿ أبـوئفؿ 

حيى اّلِل جؾه جاللف إصقوء اْلؿقدة  واخلصول الطق ي وحيى مـ الع ود 

التؼل الؽريؿ ادحى ّلِل،فقحى الؼوئؿ بوٕظَمل التل يرىض ظـفو وإذا مل 

يػعؾفو فنكف ي غضف وهذه هل قدرة اّلِل حقٌ ٓ يؽقن ظذ الدوام   ي وٓ 

يؽقن ظذ الدوام ُبغض،فؿـ ادؿؽـ أن حيى الع د يف وقً معني يػعؾ 

 .فقف إفعول الطق ي ثؿ ي غضف يف وقً آخر ٕكف فعؾ مو ٓ ُيريض اّلِل

َٓ َيْرىَض لِِعَ وِدِه اْلُؽْػَر إِْن َتْؽُػُروا َفنِنه اّلِلهَ َغـِلٌّ َظـُْؽْؿ }:قول تعوىل َوإِْن َو

ُؽْؿ َمْرِجُعُؽْؿ َتْشُؽُروا َيْرَضُف َلُؽْؿ  َٓ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثؿه إىَِل َربِّ َو

ُدوِر  ُف َظؾِقٌؿ بَِذاِت الصُّ  [الزمر]{(7)َفُقـَ ُِّئُؽْؿ بََِم ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقَن إِكه
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ظ ده صؽقًرا مستشعًرا لؾـعؿي حومًدا لف ممدي ٕوامره  حيى اّلِل أن يؽقن

 ظـد حدوده ، فقؽقن ضوئًعو مستؼقًَم شوظًقو إلقف  وقوف،جُمتـى لـقاهقف،

أمو إذا اكتؽس هذا اإلكسون وحود ظـ الطريؼ وتعدى  ي تغل مرضوتف،

اْلدود واكخؾع مـ الطوظي فنن الـتقجي تؽقن ُبغض اّلِل هلذا اإلكسون شقاء 

 .كون رجؾ أو امرأة

 ..كَم قؾـو ادخؾقق ٓ يستطقع أن بعؿؾ هذا التقازن _

 فنكـو كث ً لربـو صػي ادح ي ولؽـفو   ي تؾقؼ بؽَملف وجاللف وظظقؿ نإذ

شؾطوكف،ففل لقسً كتقجي الضعػ أو آحتقوج أو ظدم شقطرة كعقذ بوّلِل 

مـ الضالل والـؼصون،فؾف الؽَمل مـ كؾ وجف يف كؾ صػي 

: قول تعوىل◘

{ َٓ ـِ ادَِْحقِض ُقْؾ ُهَق َأًذى َفوْظَتِزُلقا الـَِّسوَء يِف ادَِْحقِض َو  َوَيْسَلُلقَكَؽ َظ

ٌُ َأَمَرُكُؿ اّلِلهُ إِنه  ـْ َحْق ـه ِم ْرَن َفْلُتقُه ـه َحتهك َيْطُفْرَن َفنَِذا َتَطفه اّلِلهَ َتْؼَرُبقُه

ـَ  ِري ابنَِي َوحُيِىُّ ادَُْتَطفِّ  [ال ؼرة]{(222 )حُيِىُّ التهقه

 (صػي ادشقئي واإلرادة)

هوتون صػتون ثوبتتون ّلِل ظز وجؾ بولؽتوب والسـي  :صػي ادشقئي واإلرادة _

فؼد صوء اّلِل ش حوكف يف الؽقن أصقوء وأراد أن يؽقن الؽقن ظذ وصػ 

معني،فلراد أن تؽقن هـوك مالئؽي يف السَمء تع د وُتس ح وٓ يعصقن اّلِل 

 .مو أمرهؿ ويػعؾقن مو يممرون وهل خمؾققوت مـ كقر
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 .أراد أيًضو أن يؽقن يف الؽقن ظومل مـ اجلـ وٓ كعرف ظـفؿ إٓ الؼؾقؾ _

وأراد أن  ؾؼ ال   هبقئي معقـي وخؾؼي خمتؾػي ظـ اجلـ وادالئؽي،هذه هل 

اإلرادة الؽقكقي الؼدريي أي إرادة اّلِل كقًكو أن تؽقن هذه إصقوء مقجقدة 

قدر اّلِل  (الؼدر الؽقِّن)يف الؽقن،كَم أكف كتى هذا يف الؾقح ادحػقظ 

 .أقدار كؾ يشء ق ؾ أن  ؾؼ السَموات وإرض

ـِ اْلَعوِص، َقوَل  ـِ َظْؿِرو ْب ـْ َظْ ِد اّلِلِ ْب ًُ َرُشقَل اّلِلِ : َظ  :، َيُؼقُل َشِؿْع

َْرَض بَِخْؿِسنَي " ْٕ ََمَواِت َوا اَلئِِؼ َقْ َؾ َأْن َ ُْؾَؼ السه  َكَتَى اّلِلُ َمَؼوِديَر اخْلَ

 "َوَظْرُصُف َظَذ ادَْوِء : َأْلَػ َشـٍَي، َقوَل 

( 2653)أخرجف مسؾؿ

هذه اإلرادة الؽقكقي الؼدريي تشؿؾ مو حي ف اّلِل ومو ٓ حُي ف ولؽـف أرادهو أن 

 ..تؼع يف كقكف ْلؽؿي

: مثول◘

ور وبولتويل ففـوك معويص،وصقطون  أراد اّلِل ش حوكف أن يؽقن يف الؽقن ُكػه

 ..يؼقم بغقايي الـوس،هذه اإلرادة ْلؽؿي يعؾؿفو اخلولؼ ش حوكف

ْبـِفِ  ِٓ  ًِ وِم ـُ الصه يََمِن َحتهك :َقوَل ُظَ وَدُة ْب ـْ جَتَِد َضْعَؿ َحِؼقَؼِي اإْلِ ،إِكهَؽ َل َيو ُبـَله

 ًُ ـْ لُِقِصقَ َؽ،َشِؿْع ـْ لُِقْخطَِئَؽ،َوَمو َأْخَطَلَك مَلْ َيُؽ َتْعَؾَؿ َأنه َمو َأَصوَبَؽ مَلْ َيُؽ

َل َمو َخَؾَؼ اّلِلهُ اْلَؼَؾَؿ، َفَؼوَل َلفُ ": َيُؼقُل َرُشقَل اّلِلهِ  َربِّ : اْكُتْى َقوَل :  إِنه َأوه

وَظُي : َوَموَذا َأْكُتُى؟ َقوَل  ٍء َحتهك َتُؼقَم السه  "اْكُتْى َمَؼوِديَر ُكؾِّ يَشْ



19 
 

ًُ َرُشقَل اّلِلهِ  :  َيُؼقُل َيو ُبـَله إِِّنِّ َشِؿْع

ـْ َموَت َظَذ َغْرِ َهَذا َفَؾْقَس ِمـِّل» « َم

صحقح ،الســ الؽزى [ : حؽؿ إل وِّن]،(4700)شــ أيب داود

( 20875)لؾ قفؼل

 ..كون اّلِل مستٍق ظذ ظرصف ومل يؽـ هـوك يشء وقدر هذه إصقوء وكت فو

: الشوهد ◘

أن إصقوء الؽقكقي مؽتقبي يف الؾقح ادحػقظ ق ؾ خؾؼ السَموات 

 (إرادة اّلِل الؽقِّن الؼدريي)وإرض بخؿسني ألػ شـي  

: أمو اإلرادة  ال ظقي الديـقي ففل◘

 ،هذا الـقع مـ اإلرادة حي ف ُشع اّلِل واخلوص بـو مـف هق ُشيعي  ؿد 

اّلِل كؾف ويرضوه 

: مثول لإلرادة الؽقكقي◘

حيى اّلِل الطوظوت كَم أكف حُيى اإلكسون صوحى اخلؾؼ اْلسـ،واّلِل ٓ 

حيى الشقطون ولؽـف خؾؼف ْلؽؿي،فؾقس معـك أن اّلِل إذا أراد أن يؼع صقًئو 

: ن أهؾ ال دع وإهقاء قولقا ٕيف كقكف أكف حُيى هذا المء،

إذا مو خؾؼ اّلِل ش حوكف يف كقكف صقًئو  فنن هذا يعـل أكف حيى هذا المء 

ولق مل يرد اّلِل وجقد الشقطون يف الدكقو وأكف حي ف دو  (الشقطون_ادعويص)

 ..خؾؼف وكذلؽ ادعويص
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هذا الػؽر كجده ظـد ُأكوس يعقشقك قــو فال ُيـؽره أحد،أمو خؾؼ اّلِل هلذه 

إصقوء وهق ٓ حي فو فنكف يرجع ْلؽؿي قد كعؾؿ جزء مـفو وقد ٓ كعؾؿ 

 ...الؽثر ظـفو

: ظذ ش قؾ ادثول◘

 ..خؾؼف لؾشقطون يرجع ْلؽؿي مـفو اشتخراج الع قديوت

فتسؾقط الشقطون ظذ اإلكسون ومـح هذا اإلكسون اإلرادة والؼدرة ظذ متققز 

اْلؼ مـ ال وضؾ وآختقور،ثؿ يلِت الشقطون لُقزيـ لف اْلرام وهق يعرف 

جفود ) فقدفعف ظـ كػسف وجيوهداْلالل مـ كتوب اّلِل وشـي رشقلف

ظذ ظصقون الشقطون ويف ادؼوبؾ ضوظي الرمحـ فقحُصؾ ظذ إجر (الـػس

كتقجي ِظصقون هذا الشقطون وجُموهدتف وجموهدة الـػس إمورة بولسقء،هذا 

اجلفود لف أجر بوإلضوفي إىل أجر الؼقوم بولطوظي كػسفو،ظـدمو جُيوهد 

هذه صقرة مـ )اإلكسون كػسف ويؼقم إىل تؾ قي كداء اّلِل وأداء ضوظي حُي فو اّلِل

إغوطي إظداء مطؾى )،وآكتصور ظذ الشقطون وإغوطتف(صقر الع قديي

 ...(حي ف اّلِل ويرضوه
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اشتخراج الع قديوت مـ الؼؾقب بولؼقوم ٕداء الطوظوت،ودلقؾ ادح ي 

والصدق هق ترك راحي اجلسد والؼقوم لؾقققف بني يدي رب العودني حتك 

يرىض،ففؾ يف حولي ظدم وجقد الشقطون يؿؽـ أن ُتستخرج هذه 

الع قديوت؟ 

: ولذلؽ فنن هـوك كزاع بني العؾَمء◘

أَيَم أفضؾ صوْلقا ال   أم ادالئؽي؟؟ 

: هـوك ققلني◘

 .مـفؿ َمـ قول ادالئؽي أفضؾ_1

 . مـفؿ َمـ قول صوْلقا ال   أفضؾ_2

: الؼقل الراجح ◘

 فؾَمذا ؟؟هق صوْلقا ال   

ٕن الصولح مـ ال   جُيوهد كػسف أمو ادالئؽي فؼد فطرهو اّلِل ظذ الطوظي 

ورة_فال صقطون ُيغقَيو) : قول تعوىل (وٓ كػس أمه

َجوَرُة َظَؾْقَفو } ـَ آَمـُقا ُققا َأْكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكوًرا َوُققُدَهو الـهوُس َواْْلِ و الهِذي َ َيو َأَيُّ

 {(6)َٓ َيْعُصقَن اّلِلهَ َمو َأَمَرُهْؿ َوَيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُرونَ ِصَدادٌ َماَلئَِؽٌي ِغاَلٌظ 

 [التحريؿ]
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لؽـ اإلكسون اجتؿع جفوده لؾشقطون ولـػسف ولؾعومل ادحقط بف 

هذا اجلفود مـ الع د ُيؼوبؾف أجر مـ اّلِل ظز  (ظوئؾي_زوج_أوٓد _أ ة)

أرأيتؿ اْلؽؿي )وجؾ فنذا مو كون صوًْلو أص ح ظـد اّلِل أفضؾ مـ ادالئؽي

 ..أي خر أفضؾ لإلكسون مـ ذلؽ (مـ وجقد الشقطون

وكذا ادعويص ُوجدت ْلؽؿي   خؾؼ الشقطون ْلؽؿي ٓ ْلى،ف نإذ

: قول تعوىل

ـَ الطهقِِّى َمو َكوَن اّلِلهُ لَِقَذَر ادُْْمِمـنَِي َظَذ َمو َأْكُتْؿ َظَؾْقِف َحتهك  } ٌَ ِم َيِؿقَز اخْلَ ِق

ـْ َيَشوُء  ـْ ُرُشؾِِف َم َت ِل ِم ـه اّلِلهَ جَيْ
َوَمو َكوَن اّلِلهُ لُِقْطؾَِعُؽْؿ َظَذ اْلَغْقِى َوَلؽِ

 {(179)َفآِمـُقا بِوّلِلهِ َوُرُشؾِِف َوإِْن ُتْمِمـُقا َوَتتهُؼقا َفَؾُؽْؿ َأْجٌر َظظِقٌؿ 

 [آل ظؿران]

 (ص فوت أو صفقات) شقاء ويسر خؾػ هقاه تستؿقؾف ادعصقيَمـ الذي 

 ... وكلكف مـزوع السؿع وال ن والعؼؾبودر ٓقساف الذكقبهذا يُ ف

وهـوك فريؼ آخر يدفع ظـ كػسف إغراء وهقى ادعصقي ويستغػر اّلِل وُيؼ ؾ 

ظؾقف م تعًدا ظـ الذكقب شوئًرا ظذ ضريؼ اْلؼ يعؾؿ أكف مو جوء الدكقو إٓ 

ٓه لَِقْعُ ُدوِن }:لؾع ودة ،قول تعوىل ْكَس إِ ـه َواإْلِ ًُ اجْلِ  {(56)َوَمو َخَؾْؼ

 [الذاريوت]
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هذا مو قولف ربـو،لؼد خؾؼـو لؾع ودة وهذه الع ودة تلِت ادعرفي هبو مـ خالل 

 ...الؽتوب والسـي

فؽقػ كع د اّلِل كَم حيى ويرىض؟  _

 (أي العؾؿ ظـ اّلِل )ٓبد مـ معرفي أوامر اّلِل وكقاهقف وحدوده 

 ! ؟ كقًكو هذه إصقوء قدر اّلِلن فؾَمذاإذ_

فريؼ يت ع _لقؿقز اخل قٌ مـ الطقى ،متحقص وغربؾي، فػريؼ يت ع هقاه

وفريؼ يعسف بع قديتف لربف _فريؼ يت ع إهؾ والعشرة _الشقطون 

،والـفويي ه ويؾزم هدي ك قفودفقؿتثؾ ٕمره وجيتـى هنقف يؼػ ظـد حد

 .تؽقن فريؼ يف اجلـي وفريؼ يف السعر

: أمو اإلرادة ال ظقي الديـقي ففل◘

كؾ مو أمر اّلِل ظ وده بف ففق حُي ف،وكؾ مو هنوهؿ ظـف ففق ي غضف،أمركو 

اإلحسون كؾ مو أمركو بف يف كتوبف _الز_اإلكػوق _اْلٍ_بولذكر_بولصالة

 .(كؾ أمقر الديـ   قبي ظـد اّلِل)ففق   ى إلقف أو يف شـي ك قف

 ..وكؾ مو هنوكو ظـف فنكف ي غضف

أكؾ مول الـوس _الؽذب_الرسقي_الزكو_اخلؿر) 

 (إىل غر ذلؽ مـ ادـفقوت_اْلسد_بول وضالْلؼد
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 : اإلرادة الديـقي ال ظقي تتؾخص يفنإذ◘

 (كقاهل_أوامر )إفعؾ وٓ تػعؾ 

:  وإرادة كقكقي قدريي تتؾخص يف◘

أكف ش حوكف قدر يف الؽقن أصقوء حي فو وأصقوء ٓ حي فو بولرغؿ مـ أكف 

 .خؾؼفو وقدرهو وأردهو ولؽـ إرادة كقكقي

: فؾــت ف◘

مـ اخلطل أن يعتؼد العويص أكف أظرض ظـدمو ظيص اّلِل ولؽـ اْلؼقؼي أن 

 .ادؾؽ ش حوكف هق الذي أظرض ظـف

، َأنه َرُشقَل اّلِلهِ  ْقثِلِّ ٍد الؾه
ـْ َأيِب َواقِ َبْقـَََم ُهَق َجولٌِس يِف ادَْسِجِد َوالـهوُس َمَعُف َظ

َفَقَقَػو َظَذ : َوَذَهَى َواِحٌد،َقوَل إِْذ َأْقَ َؾ َثاَلَثُي َكَػٍر،َفَلْقَ َؾ اْثـَوِن إىَِل َرُشقِل اّلِلهِ 

وَرُشقِل اّلِلهِ  و َأَحُدُاَ و :،َفَلمه َفَرَأى ُفْرَجًي يِف اَْلْؾَؼِي َفَجَؾَس فِقَفو،َوَأمه

ٌُ :أَخرُ  و الثهولِ : َقوَل َفَلْدَبَر َذاِهً و، َفَؾَمه َفَرَغ َرُشقُل اّلِلهِ :َفَجَؾَس َخْؾَػُفْؿ،َوَأمه

و » و َأَحُدُهْؿ َفَلَوى إىَِل اّلِلهِ َفآَواُه اّلِلهُ، َوَأمه ـِ الـهَػِر الثهاَلَثِي؟َأمه ُكْؿ َظ َأَٓ ُأْخِزُ

و أَخُر َفَلْظَرَض َفَلْظَرَض اّلِلهُ َظـْفُ   «أَخُر َفوْشَتْحَقو َفوْشَتْحَقو اّلِلهُ ِمـُْف،َوَأمه

( 2176)،أخرجف مسؾؿ(66،474)أخرجف ال خوري
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 كرى ال عض يف وقً مـ إوقوت ُيؼ ؾ ظذ ضؾى العؾؿ ويذهى ْلضقر 

ادجولس وتؽقن اتف ظولقي جًدا ثؿ بعد فسة يـنف وحيقد ظـ الطريؼ  

َمـ يرى همٓء ظؾقف أن ُيدرك أهنؿ مل يـنفقا ولؽـ اّلِل ش حوكف هق الذي 

حجى ظـفؿ كقر العؾؿ ،وقس ظذ ذلؽ كؾ بوب خر كون مػتقًحو أموم 

الع د ثؿ ُيغؾؼ يف وجفف فؾقعؾؿ أن اّلِل هق الذي أوصده ولقس الشخص 

كػسف وهـو ظؾقف أن ُيرجع كػسف وحسوبوتف مع ربف ٕن الغؾؼ 

حرمون،فولعطوء وادـع مـ اّلِل،فوخلر الذي يتؼؾهى فقف اإلكسون مـ ظـد اّلِل 

ولقس بحقلف وققتف،فؼد تؽقن كؾؿي ش ى يف إق ول صخص وهدايتف مـ 

غر ترتقى مـف،يف حني أكـو كرى آخر قد حرض ادجؾس ولؽـف اكنف ظـف 

 فلماذا جاء في بداية الأمر؟

 حتك يؽقن هذا ادجؾس حجي ظؾقف وتؾؽ ضومي كزى ٕن اْلؼ ُقِدم إلقف 

: ولؽـف أظرض ظـف فؼومً ظؾقف اْلجي قول تعوىل

َٓ َتِزُر َواِزَرٌة } ََم َيِضؾُّ َظَؾْقَفو َو ـْ َضؾه َفنِكه ََم ََيَْتِدي لِـَْػِسِف َوَم ـِ اْهَتَدى َفنِكه َم

بنَِي  ًٓ ِوْزَر ُأْخَرى َوَمو ُكـهو ُمَعذِّ ٌَ َرُشق  [اإل اء] {(15)َحتهك َكْ َع

لـ يعذب الرب أحًدا إٓ إذا قومً ظؾقف اْلجي،وأًيو كوكً ضريؼي إرشول 

ظؿ _زوج_أم_أب ظذ أبـوئف)اْلجي إىل الع د إٓ أهنو تصؾ إلقف

 .(وهؽذا_صقخ _أخ_

 



26 
 

َمـ يلِت ادجؾس يلِت بولؼدر الؽقِّن وَمـ يـنف يؽقن أيًضو بولؼدر 

: الؽقِّن فؼد مـعف اّلِل

َْشَؿَعُفْؿ َوَلْق َأْشَؿَعُفْؿ َلَتَقلهْقا َوُهْؿ } َٕ ا  َوَلْق َظؾَِؿ اّلِلهُ فِقِفْؿ َخْرً

 [إكػول]{(23)ُمْعِرُضقنَ 

 لقس كؾ مو يف الؽقن حي ف اّلِل ظز وجؾ ولؽـ قدر كقًكو أن يؽقن نإذ

 ففؾ حيى اّلِل السورق ؟مقجقد،قدر أن يؽقن يف الؽقن شورق 

ٓ... 

: ثؿ يلِت شمال آخر◘

دوذا قدر اّلِل أن يؽقن شورق؟ 

يعؾؿ اّلِل أكف غرمستؼقؿ ولقُأتقح لف اْلالل فؾـ يرجع ظـ الطريؼ الذي 

ولذلؽ فؼد قدر اّلِل لف أن يعقش يف اْلرام رغؿ أكف ٓ حي ف وكذلؽ  شورفقف

الؼوتؾ _صورب اخلؿر_الزاِّن_العويص_الظومل)كؾ صقرادعويص والُعصوة

مقجقدة بقــو ولؽـ اّلِل ٓ حي فو ومع ذلؽ وكَم قؾـو الؽؾ جوءه اْلؼ (

: ولؽـف أظرض،قول تعوىل

ًْ َأْيِديُؽْؿ } َم ٍم لِْؾَع ِقِد َذلَِؽ بََِم َقده  {(182)َوَأنه اّلِلهَ َلْقَس بَِظاله

  [آل ظؿران]
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: أيوت ادث تي لؾؿشقئي ◘

ٓه َأْن َيَشوَء اّلِلهُ }:قول تعوىل  [التؽقير]{(29)َربُّ اْلَعودنََِي َوَمو َتَشوُءوَن إِ

ًَ َأْن َتْ َتِغَل َكَػًؼو يِف }:قول تعوىل َوإِْن َكوَن َكُزَ َظَؾْقَؽ إِْظَراُضُفْؿ َفنِِن اْشَتَطْع

ََمِء َفَتْلتَِقُفْؿ بِآَيٍي  ًَم يِف السه َْرِض َأْو ُشؾه ْٕ َدى ا َؿَعُفْؿ َظَذ اهْلُ َفاَل َوَلْق َصوَء اّلِلهُ جَلَ

وِهؾنَِي  ـَ اجْلَ ـه ِم  [إكعوم]{(35)َتُؽقَك

: كالحظ◘

أن ادشقئي دائًَم مو تلِت يف الؼرآن مرت طي بوإلرادة الؽقكقي الؼدريي ،أمو إذا 

ذكرت اإلرادة مطؾؼي يف الؼرآن فنن ادؼصقد هبو هق اإلرادة ال ظقي  

ٓه َأْن َيَشوَء اّلِلهُ }:قول تعوىل  {َربُّ اْلَعودنَِيَ َوَمو َتَشوُءوَن إِ

: الشوهد يف أيي◘

إث وت أن لؾع د مشقئي وأن ّلِل ظز وجؾ مشقئي،فقذهى الشخص إىل جمؾس 

تتجف لذلؽ ولؽـ ٓ (إرادتف)ظؾؿ أو لقحػظ الؼرآن وتؾؽ هل مشقئتف 

 ..يستطقع أن يؼقم بف إٓ أن يشوء اّلِل

: والدلقؾ◘

أكف كثًرا مو يرغى الشخص يف الؼقوم بعؿؾ خر وأثـوء اشتعداده لؾذهوب 

وهذا لقس مـع  (هذه رشوئؾ مـ ادؾؽ)حيدث يشء فال يستطقع أن يذهى 

ولؽـف تذكر مـ ادؾؽ حتك ٓ يعتؼد الع د أن حقلف وققتف هل التل تؼقده 

 اّلِل لـ يؽقن التقسر لؾؼقوم بولعؿؾ وترمجي أإىل الؼقوم بعؿؾ اخلرفؾق مل يش
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كف ُيربقف حتك ٓ يركـ الؼؾى أهذا هل   ي اّلِل لع ده فحقـَم حيى اّلِل ظ ده ف

لؼدرتف أو لْلش وب،وبولتويل فالبد أن يؽقن كظركو دوًمو مقجف إىل رب 

 ..إش وب ٕكف إن مل يؿد اإلكسون بؿدد مـ ظـده فؾـ يتقرس لف إمر

: مثول◘

فؼد يتؽؾؿ الداظل إىل اّلِل مرات ومرات ويـطؾؼ لسوكف بَم حيى اّلِل  

ويرىض وقد حيدث أكف يف ْلظي معقـي يتققػ لسوكف فال يستطقع أن يـطؼ 

بؽؾؿي واحدة وقد يتؽؾؿ ولؽـ ٓ يصؾ الؽالم إىل الؼؾقب وقد يسؿع 

الـوس الؽالم ويصؾ إىل قؾقهبؿ ولؽـ بعد اكناففؿ ٓ يعؿؾقن بف،فؽؾ 

 . فؾـ يؼع،لؾرب مشقئي ولؾع د مشقئيأيشء يؼع بؿشقئي اّلِل فنن مل يش

ومشقئي الع د  وضي بؿشقئي الربجؾه جاللف وتؼدشً أشَمئف ومـ 

ادستحقؾ أن تـػردمشقئي الع د،ومتك أدرك الع د هذه ادعوِّن فنكف يع د اّلِل 

 .ظذ بصرة وظؾؿ وففؿ وبذل الع قديي وبوكؽسور فولع د ظ د والرب رب

:  أدلي اإلرادة ال ظقي الديـقي◘

: قول تعوىل

وا اّلِلهَ ُيِريُد اّلِلهُ بُِؽُؿ } ُ َة َولُِتَؽزِّ َٓ ُيِريُد بُِؽُؿ اْلُعرْسَ َولُِتْؽِؿُؾقا اْلِعده اْلُقرْسَ َو

ُؽْؿ َتْشُؽُروَن   [ال ؼرة]{(185)َظَذ َمو َهَداُكْؿ َوَلَعؾه

 

:   يؼقل الشورح ◘
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 :ويف ققل ادصـػ

إصورة إىل أكف ثؿي فرق بني إمريـ ،فودشقئي دائًَم وأبًدا (ادشقئي واإلرادة )

 .كقكقي ،واإلرادة مـؼسؿي إىل كقكقي قدريي وُشظقي ديـقي

: قول تعوىل

َٓ َيْرىَض لِِعَ وِدِه اْلُؽْػَر  َتْؽُػُروا َفنِنه اّلِلهَ َغـِلٌّ َظـُْؽْؿ  إِنْ } َوإِْن َتْشُؽُروا َو

ُؽْؿ َمْرِجُعُؽْؿ َفُقـَ ُِّئُؽْؿ بََِم  َٓ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثؿه إىَِل َربِّ َيْرَضُف َلُؽْؿ َو

ُدوِر  ُف َظؾِقٌؿ بَِذاِت الصُّ  [الزمر]{(7)ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقَن إِكه

ٓ يرىض اّلِل ش حوكف لع وده الؽػر ومو دون الؽػر مـ ادعويص وك وئر 

 ..الذكقب وأثوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (صفة الضحك)
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 يؾقؼ بؽَملف وجاللف ومجولف وظظقؿ شؾطوكف  كث ً ّلِل صػي الضحؽ إث وًتو

 كقػ يضحؽ اّلِل؟فؾقس كؿثؾف يشء،فنذا ققؾ 

  أو كؽقػٓ كستطقع أن ُكش ف

دوذا ؟ 

َكَعؿ لف وجف ولؽـ لقس كقجقه   ٕن اّلِل لقس خمؾقق ولقس بجسد،

 ، ويضحؽ ولؽـ لقس كضحؽ ال  ال  

: أدلي الضحؽ يف السـي ◘

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، َأنه َرُشقَل اّلِلهِ  و »: َقوَل َظ َيْضَحُؽ اّلِلهُ إىَِل َرُجَؾنْيِ َيْؼُتُؾ َأَحُدُاَ

ـهَي، ُيَؼوتُِؾ َهَذا يِف َش ِقِؾ اّلِلهِ َفُقْؼَتُؾ، و َيْدُخُؾ اجْلَ َخَر كاَِلُاَ ْٔ ُثؿه َيُتقُب اّلِلهُ َظَذ ا

« اْلَؼوتِِؾ َفُقَؼوتُِؾ َفُقْسَتْشَفُد 

صحقح، الســ الؽزى لؾ قفؼل [ حؽؿ إل وِّن ](3166)شــ الـسوئل

(18533 )

: ادعـك◘

أن اّلِل يضحؽ مـ حول رجؾني يؼتؾ أحداو أخر ومع ذلؽ يدخالن 

اجلـي كون أحداو كوفًرا فؼتؾ ادسؾؿ فدخؾ ادسؾؿ اجلـي،وبعد ذلؽ أشؾؿ 

الؽوفر وتوب كولذي حدث مع خولد بـ القلقد،ف عد أن كول شقػف مـ دموء 

 .ادسؾؿني أشؾؿ وتوب إىل اّلِل ش حوكف فؽون شقػ اّلِل ظذ أظداء اّلِل 
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: الشوهد ◘

أن اّلِل يضحؽ،والذي يـؼؾ هذا هق الصودق ادصدوق الذي ٓ يـطؼ ظـ 

 .اهلقى الرشقل الؽريؿ

: يؼقل الشورح◘

أن َمـ آمـ بلن اّلِل يضحؽ ظؾقف أن يممـ بؾقازم ذلؽ وأثوره ،وِمو يقضح 

: َقوَل _وهق حديٌ ثوبً _مو جوء يف حديٌ أيب رزيـ:لـو هذا اجلوكى 

ـْ ُقـُقِط ِظَ وِدهِ : »َقوَل َرُشقُل اّلِلهِ  ـَو ِم هِ َضِحَؽ َربُّ : َقوَل « ، َوُقْرِب ِغَرِ

 ًُ ، َقوَل : ُقْؾ بُّ ًُ « َكَعؿْ »: َيو َرُشقَل اّلِلهِ، َأَو َيْضَحُؽ الره ـْ : ، ُقْؾ ـْ َكْعَدَم ِم َل

ا  "َربٍّ َيْضَحُؽ َخْرً

( 181)شــ ابـ موجي 

 ...ويف هذا اْلديٌ فوئدة مفؿي

أٓ وهل أن الصحوبي ريض اّلِل ظـفؿ كوكقا يػفؿقن معوِّن كصقص 

الصػوت،خالًفو دو يدظقف فقفؿ مػقضي ادعوِّن مـ أهنؿ كوكقا يؼرءون آيوت 

الصػوت وأحوديثفو قراءة جمردة دون أن يػفؿقا مـفو أي معـك،فنن أبو 

ا ):رزيـ ريض اّلِل ظـف قول  ـْ َربٍّ َيْضَحُؽ َخْرً ـْ َكْعَدَم ِم ٓ صؽ أكف  (َل

 ...ففؿ ادعـك

 


