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 ربك حكيم عليمإن 
 
 

نعوذ باهلل منن رنرو  إن الحمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، و 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضنل لنه ، ومنن لضنلل 
فال هادي له ، وأرهد أن ال إله إال هللا وحده ال رنري  لنه ، وأرنهد أن 
ا عبنده و سنوله صنلع هللا عليننه وعلنع بلنه وصنحسه وسنل   سننليماا  محمندا

 كثيراا . 
 أما بعد :

عبندوه وحنده ال رنري  لنه . وجعنل فإن هللا عز وجل خلق الخلق لي
لهن  أجننالا ال  ينن، حيننه، حيننإ يرجعنون إليننه سننسحانه حننيح   بينننه  حيمننا 
كننانوا حيننه لختلفننون،هللا  إن هللا سننسحانه و عننالع فنند  قنن، فنن  ف ننر خل ننه 
االسننتعداد للتوحيد،واالنجننإاي إليننه سننسحانه حيمننا لو رقنن  النننف  بنندون 

إنييخ قل ييا ي ييا   "مغير؛كمننا فنناع هللا عزوجننل فنن  الحننديإ ال دسنن 
(1)"...الحديإ حنفاء

 

وفد أودع عز وجل ف  هإا الكون من اآللات الساهرات الت   دع عليه 
سسحانه وأنه وحده الخالق المدبر لهإا الكون،وأنه هو المستحق للعسادة 

 وحده.
وجننل   ولكننن منن  قننل هننإا االسننتعداد الف ننري للتوحينند ومعرفننة هللا عننز  

الع وبواس   حمته ، وعظي  إحسنانه لن  ل لننا بآلا ه إال أنه سسحانه و ع
إلع ف ر نا وحدها ؛ذل  لمنا لعتنري الف نرة السنليمة منن الفسناد والرقنام 

                                                

 ( .2865كتاب اجلنة وصفة نعيمها )  –( صحيح مسلم 1)
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ألن الف ننننرة اننسننننانية مهمننننا  وهللاانينننناا: ، بفعننننل المننننخهللارات الخا جيننننة أوالا 
أن هنإا العمنل  كانن  سنليمة وموحندة لسا  هنا وعالمنة بنه فن  الجملنة؛إال

  ونافصاا . سيس ع مجمالا  والتوحيد
ومن أجل ذل  أ سل هللا عز وجل الرسنل علنيه  الصنالة والسنالم 
ليزيلنننوا  قنننام الوهللانينننة والشنننر  النننإي  نننراك  علنننع النفنننو  ليردوهنننا إلنننع 
التوحيننند الخنننال  هلل عنننز وجنننل ويعرفنننوه  بصسنننما ه الحسننننع وصنننفا ه 
العلننع والتننن  ال  ننند قها الف ننرة بننندون معلننن ، قمننا لعلمنننونه  األح نننام ، 

يعات الربانية الت  ُ صلح أمو  دينه  ودنياه  ،ويعلموه  أن له  والتشر 
ميعنناد يننوم ال لسننتصخرون عنننه سنناعة وال لسننت دمون ، وأن هنننا  جنننة 
ونا اا وللجنة أهلون له  صفات يلي ون بهنا ، وللننا  أهلنون لهن  صنفات 
لسننتح ون العننإاي بسننببها، وقننل هننإه المعننا   والع ا نند ال  عننر  لننوال 

 ز وجل ، بإ ساع الرسل وإنزاع الكت،. حمة هللا ع
 [.107]االنبياء:}َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن {  فاع  عالع:

يووح ِإَّلا ن ييوِحخ ِإَلْيييِ   وفناع  عنالع: ِلييَك ِمييْن َرس  ََِْ } َوَمييا َأْرَسييْلَنا ِميْن 
 [.25]األنبياء: َأنا   َّل ِإَلَ  ِإَّلا َأَنا َفاْعَ د وِن {

ومن أمو  التوحيد الت  فصلها سنسحانه و عنالع فن  قتابنه الكنري ، 
وعلع لسان  سوله هلل أمر أسما ه الحسنع وصفا ه العليا، الت  لعر  
بهننا العسنناد خننال ه  و امفهنن  ومعبننوده  سننسحانه حتننع ل نند وه حننق فنند ه 
،ويعبننندوه حنننق ،ساد نننه،ولتمتلب النفنننو  بعظمتنننه وجاللنننه وليتعبننندوا هلل 

ْسَنى َفاْ ع وه  ِبَها  يدعونه بها، فاع  عنالع :سسحانه و  ِ اْْلَْسَماء  اْلح  }َوّلِلِا
يييان وا َ ْعَمل يييوَن { ْوَن َميييا ََ وَن ِفيييخ َأْسيييَماَِِ  َسيييي ْاَُ ْلِحيييد  وا الايييِن َن     َوَذر 

 [.180]األعرا :
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وإن  وحيننند األسنننماء والصنننفات لنننه رنننصن عظننني  ، وأهللانننر قبينننر فننن  
 النفو 

لمننننان عبنننند إال بإلمانننننه بصسننننماء هللا عننننز وجننننل وال لننننوي ، وال لصننننح إ
 وصفا ه ، ولكن ما معنع انلمان باألسماء والصفات ؟ .

إن انلمننننان بصسننننماء هللا عننننز وجننننل وصننننفا ه ال يننننت  علننننع الوجننننه 
الصحيح إال أن ينبن  الفه  فيها علع هللاالث أس  مهمنة ذقرهنا انمنام 

اسنة آللننات الشننيي    حمنه هللا  عنالع فن  محالننرة لنه عنن  مننه  د  
إننا نوصني   وأنفسننا بت نو   ، فناع فن  خا متهنا : -األسنماء والصنفات

 :  هللا ، وأن  لتزموا بثالث بلات من قتاي هللا
ِليييِ  َ يييْخء  {  :اْلوليييى  ِمِْ فنزهنننوا  ي [؛ 11]الشنننو  : } َليييْيَك ََ

 السموات واأل ض عن مشابهة الخلق .
ييييِميص  اْلَ ِ ييييير  { :الِانييييية  فتخمنننننوا [ ؛ 11لشننننو  :]ا} َوه ييييَو السا

بصننفات الجننالع والكمنناع الثابتننة بالكتنناي والسنننة، علننع أسننا  التنزيننه 
يييِميص  اْلَ ِ يييير  {     كمنننا جننناء } َليييْيَك  بعننند فولنننه  عنننالع : } َوه يييَو السا

ِلِ  َ ْخء  { .  َكِمِْ
أن    عنننوا أعمننناع   عنننن إد ا  حيي نننة الكي ينننة ؛ ألن  : الِالِييية

نن  هللا علينه فن  سنو ة عنه؛حيإ  يل،وهإاإد ا  حيي ة الكي ية مستح
يييْم َوَّل   ِحي  يييوَن ِبيييِ   فننناع  عنننالع: }َ ْعَليييم  َميييا َبيييْيَن َأْ يييِد ِهْم َوَميييا َقْلَفه 

 [.110]عنه:ِعْلمًا{
وإن هإا الإي ذقره الشيخ الشننيي    حمنه هللا  عنالع فن  المننه  

هنا الصحيح لفه  األسماء والصنفات ،البند أن ينضنن  إلينه الشنعو  بآهللاا  
ال لبيننننة، والتعبننننند هلل عنننننز وجنننننل ودعا نننننه بهنننننا ، وإال لنننننن ينننننت  انلمنننننان 
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باألسننماء والصننفات قمننا بمننن بننه سننل  األمننة الننإين جمعننوا بننين الفهنن  
والعمل ، ونظنروا إلنع قنل اسن  منن أسننماء هللا عنز وجنل بنصن حينه ح ناا 
من العبودلة هلل عز وجل علع العسناد، يتعبندون هلل سنسحانه و عنالع بنه 

 . 
 : (1)انمام ابن اليي   حمه هللا  عالع فاع
واألسماء الحسنع والصفات العلع م تضنية آلهللاا هنا منن  »فصل«

العبودلة واألمنر ،افتضناءها آلهللاا هنا منن الخلنق والتكنوين ، فلكنل صنفة 
عبودلة خاصة ه  من موجسا ها وم تضيا ها؛أعن  من موجسنات العلن  

  أنننواع العبودلننة التنن  بهننا ، والتح ننق بمعرفتهننا ، وهننإا م ننرد فنن  جمينن
 علع ال ل، والجوا ح .

فعل  العبد بتفرد الري  عالع بالضر والنف  والع اء والمن  والخلق 
يثمر له عبودلة التوقل عليه باعنناا ، ولنوامم  والرمق وانحياء وانما ة؛

 التوقل وهللامرا ه ظاهراا .
 وعلمه بسمعه  عالع وبصره،وعلمه وأننه ال لخفنع علينه مث ناع ذ ة

فنن  السننموات وال فنن  األ ض ، وأنننه لعلنن  السننر وأخفننع ،ويعلنن  خا نننة 
األعين وما  خف  الصندو  ؛ يثمنر لنه حفنا لسنانه وجوا حنه وخ نرات 

. وأن لجعنل  علنق هنإه األعضناء بمنا  فلسه عنن قنل منا ال يرلن  هللا
لحسنننه هللا ويرلننناه، فيثمنننر لنننه ذلننن  الحيننناء باعنننناا ، ويثمنننر لنننه الحيننناء 

 واليسا ح . اجتناي المحرمات
ومعرفته بغناه، وجوده ،وقرمه،وبره ،وإحسانه، و حمته ؛ وجن، لنه 
سنننعة الرجننناء ،ويثمنننر لنننه ذلننن  منننن أننننواع العبودلنننة الظننناهرة والساعننننة 

                                                

 . 424( مفتاح دار السعادة ص1)
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بحس، معرفته وعلمنه ،وقنإل  معرفتنه بجنالع هللا وعظمتنه وعنزه  ثمنر 
 له الخضوع واالستكانة والمحسة. و ثمر له  لن  األحنواع الساعننة أنواعناا 

 من العبودلة الظاهرة ه  من موجسا ها .
 وقإل  علمه ب ماله وجماله وصفا ه العلع يوج، له محسة خاصة 

بمنزلننة أنننواع العبودلننة ، فرجعنن  العبودلننة قلهننا إلننع م تضننع األسننماء 
والصننفات وا  س نن  بهننا ا  سنناب الخلننق بهننا ، فخل ننه سننسحانه وأمننره هننو 

 وم تضيا ها .اهن . موج، أسما ه وصفا ه ف  العال  وبهللاا ها 
 : (عريق الهجر ين)وفاع  حمه هللا  عالع ف  

والم صود أن الري أسماؤه قلهنا حسننع لني  فيهنا اسن  سنوء ،  «
وأوصافه قلها قماع لي  فيها صنفة ن ن  ، وأفعالنه قلهنا ح منة لني  
فيها فعل خاع عن الح مة والمصلحة ،وله المثل األعلع ف  السموات 

ح نننني  ، موصننننو  بصننننفة الكمنننناع ، مننننإقو  واأل ض وهننننو العزيننننز ال
بنعننوت الجننالع منننزه عننن الشننبيه والمثنناع ، ومنننزه عمننا لضنناد صننفات 
ننلة  والننوم والسنهو  كماله ؛ فمنزه عنن المنوت المضناد للحيناة ، وعنن الس  
والغفلة المضاد لل يومية ،وموصو  بالعل  منزه عنن ألنداده قلهنا،من 

وصننو  بال نند ة التامننة النسننيان والننإهوع وعننزوي رنن ء عننن علمننه، م
منزه عن لدها من العجنز ، واللغنوي ، وان،يناء ، موصنو  بالعندع 
مننننزه عنننن الظلننن  ، موصنننو  بالح منننة مننننزه عنننن العبنننإ ، موصنننو  
بالسننم  والسصنننر مننننزه عنننن ألنندادهما منننن الصنننم  والنننس  ، موصنننو  
بالعلو والفوقية منزه عن ألداد ذل  ، موصو  بالغنع التام منزه عما 

 جه من الوجوه مستحق للحمد قله .لضاده بو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 إن ربك حكيم عليم 

========================================== 
150 

حيستحيل أن ل ون غير محمود قما لسنتحيل أن ل نون غينر فناد  
وال خالق وال ح  وله الحمند قلنه واجن، لإا نه ، فنال ل نون إال محمنوداا 

»كما ال ل ون إال إلهاا و باا فاد اا 
(1)

 . 
مما سبق من هإه الن وع، يتبين أن الم صنود منن انلمنان بتوحيند 

  األسماء
والصفات لي  مجرد المعرفة الإهنية ف ط ، وإنما الم صود أن نفهمهنا 

هلل وصنحابته الكنرام لفظناا ومعننع ، والتعبند هلل  كمنا فهمهنا  سنوع هللا
 سسحانه و عالع بها والعمل بم تضاها .

ول نند أحنندث أهننل الكننالم و المننإ ه  مننن المبتدعننة حنندهللااا قبيننراا فنن  
ينإ  حنوع التعبند هلل  عنالع بصسنما ه هإا الرقن الرقين منن التوحيند ؛ ح

وصننفا ه إلننع جنندع قالمنن  ، ود اسننات فلسنن ية ، وانع نن  ذلنن  بنندو ه 
حتع علنع النإين يد سنون أو ُيد   سنون األسنماء والصنفات علنع منهنا  
أهل السنة والجماعة ، ف لما نجد من الدا سين أو المد سين لهإا العل  

اسننة هننإا العلنن  ؛ أال العظنني  مننن لشننير إلننع الم صننود األساسنن  مننن د  
وهننو التعبنند هلل  عننالع بصسننما ه وصننفا ه والعمننل بم تضنناها قمننا مننر بنننا 

 ف  قالم انمام ابن اليي   حمه هللا  عالع . 
ولكنن  يثبنن  لنننا صننحة هننإه المالحظننة وأننننا نمننر علننع أسننماء هللا 
 عنالع وصننفا ه وال ن نن  عننند منندلوال ها وبهللاا هنا فنن  ال لنن، وفنن  الوافنن ، 

سننبيل المثنناع ن ال علننع سننبيل الحصننر ن اسننمين مننن أسننماء نصخنإ علننع 
هللا  عالع الحسنع عالما فرأناهمنا م تنرنين فن  قتناي هللا  عنالع ، ومن  

                                                

 . 203( طريق اهلجرتني ص1)
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ذل  ال ن   علع سر افترانهما، وال علع مدلوع ولوامم قل اس  منهمنا 
 ، وماذا لج، علينا من العبودلة فيهما .

} ِإنا َرباَك  السحنإ : وهإان االسمان هما المإقو ان ف  عنوان هإا
  . َحِكيم  َعِليم  {

َ َنيييا ََتْيَناَهيييا ِإْبيييَراِقيَم َعَليييى َِْوِميييِ  َنْرَفيييص   فننناع  عنننالع : اا }َوِتْليييَك ح 
 [.83]األنعام: َ َرَجاتح َمْن َنَشاء  ِإنا َرباَك َحِكيم  َعِليم  {

يييير ه ْم َجِميعييييًا َ ييييا َمْعَشييييَر وفنننناع  عننننالع :  َِييييِد } َوَيييييْوَم َ ْحش  اْلِايييينَِ 
يَنا  ََْمَََص َبْع   َنيا اْسي ْنيِك َربا ْنِك َوَِياَو َأْوِلَيياه ه ْم ِميَن اْْلِ َِْرت ْم ِمَن اْْلِ اْسََْك
َِْواك ْم َقاِليِد َن ِفيَهيا ِإَّلا  ْلَا َلَنا َِاَو الناار  َم ِبَ ْعضح َوَبَلْغَنا َأَجَلَنا الاِن  َأجا

 [. 128]األنعام:ِكيم  َعِليم { َما َ اَء َّللاا  ِإنا َرباَك حَ 
َِ اْْلََحاِ  يِ  وفاع  عالع :  َِييَك َرَبيَك َوي َعلَِم يَك ِميْن َتْلِويي يَنِلَك َ ْاََ }َوََ

  َ يي ََِْ َمييا َأَتماَهيا َعَلييى َأَبَوْييَك ِمييْن  يوَا ََ َوي يََِم ِنْعَمََيي   َعَلْييَك َوَعَلييى َِو َ ْع  
 [.6]يوس : َعِليم  َحِكيم {ِإْبَراِقيَم َوِإْسَحاَق ِإنا َرباَك 

واآللنننات التننن  ختمننن  بهنننإين االسنننمين الكنننريمين قثينننرة جنننداا فننن  
كتننننناي هللا عنننننز وجنننننل ، فمنننننا معننننننع هنننننإين االسنننننمين الجليلنننننين، ومنننننا 

 م تضاهما ومدلولهما ؟.

} ِإنا  فنناع انمننام الشنننيي    حمننه هللا  عننالع فنن   فسننير فولننه  عننالع :
 َرباَك َحِكيم  َعِليم  { :

: هننننو منننن لضننن  األمنننو  فننن  موالننننعها كيييم فيييخ اَّل ييي ال الح
ويوفعهنننا فننن  موافعهنننا ، فنننناهلل جنننل وعنننال ح نننن  ال لضننن  أمنننراا إال فنننن  
مولعه ، وال يوفعه إال ف  موفعنه ، وال لنصمر إال بمنا حينه الخينر ، وال 
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ينهع إال عما حيه الشنر ، وال لعنإي إال منن لسنتحق العنإاي وهنو جنل 
 لحجة والح مة السالغة . وعال ذو الح مة السالغة له ا

المننن  ؛ ن ننوع : ح مننه ،  : معننناه :وأ ييَ الحكييم فييخ لغيية العييرا
 وأح مه إذا منعه . فاع الشاعر :

 إن  أخا  علي   أن أغننضسا   أبن  حنيفة اح موا سفهاءك    
 وفاع بخر :

 فنح   بال واف  من هجانا            ونضنري حين  ختلط الدماء
 هإا هو أصل الح   .

فعلننة مننن الح نن  ، وأظهننر  فسننير لهننا : العلنن  الننناف  ؛  والحكميية:
ألن العلن  الننناف  هننو الننإي لح نن  األفننواع واألفعنناع؛ أي لمنعهننا مننن أن 
لعتريها الخلل ؛ فمن قان عنده العل  الكامل ؛ فإنه ال لضن  األمنر إال 
ف  مولنعه ، وال يوفعنه إال فن  موفعنه ؛ ألن قنل إخنالع فن  األح نام 

من الجهل بعاقسة األمو  ، فتر  الرجل الحاذق السصير لفعل إنما هو 
األمنننر ؛ لظنننن أننننه فننن  غالنننة انح نننام ، هللاننن  ينكشننن  الغيننن، أننننه حينننه 

ليتن  ل  أفعل ، أو لو أنن   هالكه؛ فيندم حين الينف  الندم ؛ وي وع :
 فعل  قإا لكان أحسن .

  بمنا أما هللا سسحانه العنال  بعوافن، األمنو  ومنا  صنير إلينه والعنال
كننان وي ننون ، فنننال لضنن  أمنننراا إال فنن  مولنننعه . ومحنناع أن ينكشننن  
الغينن، عننن أن ذلنن  األمننر علننع خننال  الصننواي لعلمننه سننسحانه بمننا 

  خوع إليه األمو  .
صنننيغة مسالغنننة ؛ ألن علننن  هللا جنننل وعنننال محنننيط ب نننل  والعلييييم :

ر ء؛ لعل  خ رات ال لوي ، وخا نات العيون ، وما  خف  الصدو  ؛ 
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منن إحاعنة علمنه سنسحانه علمنه بالعندم النإي سنبق فن  علمنه  حتع إن
 أال يوجد ، فهو عال  أن لو وجد قيف ل ون.

حينننه أكبنننر مننندعاة للعسننناد أن ل يعنننوه ،  (الح ننني  العلننني )وأن اسننن  
ويتسعنننوا  شنننريعه؛ألن ح متنننه سنننسحانه   تضننن  أال لنننصمره  إال بمنننا حينننه 

 إال فنن  مولننعه ، الخيننر،وال ينهنناه  إال عمننا حيننه الشننر،وال لضنن  أمننراا 
وبإحاعننة علمننه لعلمننون أن لنني  هنالنن  غلننط فنن  ذلنن  الفعننل، أو أن 
ينكشنن  عنننن غيننر المراد؛بنننل هننو فننن  غالننة انحاعنننة وانح نننام ، وإذا 
كان من لصمر  بح   ال لخفع علينه رن ء ح ني  فن  غالنة انح نام ال 
 لصمر  إال بما حيه الخير ، وال ينها  إال عن ما حيه الشر ، فإننه لحنق

 هن .ا  (1)" علي  أن   ي  و متثل
ممننا سننبق مننن قننالم الشننيخ الشنننيي    حمننه هللا  عننالع يتبننين أن 
اسننن  الح ننني  ل تضننن  انلمنننان بنننصن هللا عنننز وجنننل ح ننني  فننن  أح امنننه 
وفضا ه وفد ه؛ فكما أنه ح ي  ف  رنرعه وديننه فهنو ح ني  فن  فضنا ه 

 تضنيه فنن  وفند ه؛ ألن منن المعلنوم أن منا لح نن  بنه سنسحانه و عنالع وي
 هإا الكون نوعين من الح   :

 ي حكم َونخ ِدر  .  ١
 وهو فسمان : 

 ن فس  لم ن مدافعته .
 ن فس  لي  ف  الوس  مدافعته .

  ي حكم   نخ  رعخ : ٢

                                                

 ( من شريط مسجل بصوت الشيخ رمحه هللا تعاىل .1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 إن ربك حكيم عليم 

========================================== 
154 

وهللا سنننسحانه و عنننالع ح ننني  علننني  فننن  أح امنننه الكونينننة ال د ينننة ، 
ي   حمنه وح ي  علي  ف  أح امه الدينية الشر،ية . فناع انمنام ابنن الين

 :(عريق الهجر ين)هللا  عالع ف  
 بل األح ام هللاالهللاة : "

 الحكم اْلوو : حكم  رعخ   نخ : 
فهننننإا ح ننننه أن يتل ننننع بالمسننننالمة والتسننننلي  و ننننر  المنامعننننة ؛ بننننل 
االنييناد المحن ، وهنإا  سنلي  العبودلنة المحضنة ؛ فنال لعنا ض بننإوق 

ع خالفه سبيالا البتة وال وجد وال سياسة وال قيا  وال   ليد ، وال ير  إل
 ، وإنما هو االنيياد المح  والتسلي  وانذعان وال بوع . 

إذا  ل   بهإا التسنلي  والمسنالمة،إفرا اا و صندل اا ب ن  هننا  انييناد ف
 بخر،

و سنلي  بخنر لننه، إ ادة و نفينإاا وعمننالا ؛ فنال  كننون لنه رننهوة  ننامع مننراد 
عننا ض إلمانننه وإفننرا ه ، هللا منن  نفيننإ ح مننه ، قمننا ال  كننون لنه رننبهة  

وهإا حيي ة ال ل، السلي  الإي سل  منن رنبهة  عنا ض الحنق ، ورنهوة 
 عنننا ض األمنننر ، فنننال اسنننتمت  بخالفنننه قمنننا اسنننتمت  بنننه النننإين يتسعنننون 
الشهوات ، وال خاض ف  الساعل خوض النإين يتسعنون الشنبهات ، بنل 
اننند   خالفننه  حنن  األمننر ، والنننمحل خولننه فنن  معرفتننه بنننالحق ، 

مصن إلع هللا معرفة به ، ومحسة له ، وعلماا بصمره ، وإ ادة لمرلنا ه فاع
 ، فهإا حق الح   الدين  الشرع  . 

الح ننن  الثنننان : الح ننن  الكنننون  ال ننند ي، والنننإي للعبننند حينننه قسننن، 
 واختيا  وإ ادة :

والإي إذا ح   به لسخ ه ويسغضنه وينإم علينه ، فهنإا ح نه أن يننامع  
البتننة ، بننل ينننامع بننالح   الكننون  ألضنناا ،  وينداف  ب ننل مم ننن وال لسننال 
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فينامع ح   الحق بالحق للحق ؛ فيداف  به وله،كما فاع رنيخ العنا فين 
النننا  إذا دخلننوا إلننع ال ضنناء وال نند  " فنن  وفتننه عبنند ال نناد  الجيلنن  :

أمس وا، وأنا انفتح  ل   ومننة ، فنامعن  أفندا  الحنق بنالحق للحنق ، 
 ."  د  ال واففاا م  ال د والعا   من ل ون منامعاا لل 

فإن لاق ذ ع  عن هإا ، فتصمل فوع عمنر بنن الخ ناي  لن  
هللا عنننه ، وفنند عو نن، علننع فننرا ه مننن ال نناعون ، ف يننل لننه : أ فننر مننن 

 ." نفر من فد  هللا إلع فد ه"  فد  هللا ؟، ف اع :
هللا  قيف ينكر هإا الكالم من ال ب اء له ف  هإا العنال  إال بنه، وال 

مصنننلحة إال بموجسه؛فإننننه إذا جننناء فننند الجوع والع ننن  أوالبنننرد  نننت  لنننه 
 نامعه و ر 

االنيينناد لننه ومسننالمته ودفعننه ب نند  مننن األكننل والشننري واللسننا  ؛ ف نند 
  دف  فد  هللا ب د ه.

وقننننإا إذا وفنننن  الحريننننق فنننن  دا ه ، فهننننإا ب نننند  هللا ، فمننننا بنننناهلل ال 
يدافعننه ب نند  هللا، لستسننل  لننه ويسننالمه ويتل نناه بانذعننان؟، بننل ينامعننه و 

 . وما خر  ف  ذل  عن فد  هللا
وه إا إذا أصابه مرض ب د  هللا دافن  هنإا ال ند  ونامعنه ب نل منا 
لم نننه ؛ فننإن غلسننه وفهننره حننرآ علننع دفنن  بهللاننا ه وموجسا ننه باألسننساي 
الت  نصبها هللا لإل ، حي ون فد دف  ال د  بال د  ، ومنن لن  لستسصنر 

لزمنه التع ينل لل ند  أو الشنرع رناء أو  ف  هإه المسصلة ويع يها ح ها
أبنننع ، فمنننا للعبننند يننننامع أفننندا  النننري بصفننندا ه فننن  حظوظنننه ، وأسنننساي 
معارننه ، ومصننالحه الدنيويننة ، وال ينننامع أفنندا ه فنن  حننق مننواله وأوامننره 
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ودينننننه ؟ وهننننل هننننإا إال خننننرو  عننننن العبودلننننة ون نننن  فنننن  العلنننن  بنننناهلل 
 .!وصفا ه وأح امه ؟

فصده لكان هإا ب د  هللا ، ويج، علع قل ولو أن عدواا لإلسالم 
مسننل  دفنن  هننإا ال نند  ب نند  لحسننه هللا ؛وهننو الجهنناد بالينند أو المنناع أو 
ال ل،،دفعناا ل نند  هللا ب نند ه ، فمننا لالستسنالم والمسننالمة هنننا منندخل فنن  
العبودلنننة ؛ اللهنننن  إال إذا بننننإع العبنننند جهنننده فنننن  المدافعننننة والمنامعننننة ، 

 ئإ يس ع من أهل :وخر  األمر عن يده ، فحين
الحكم الِال  : وهو الحكم ال در  الكونخ الن   ار  على العَد 

 : بغير اقَياره ، وَّل طاِة ل  بدفع  وَّل حيلة ل  فخ منازعَ 
فهنإا ح نه أن يتل نع باالستسنالم والمسنالمة،و ر  المخاصننمة، وأن 
ل ننون حيننه قالمينن  بننين ينندي الغاسننل،وقمن انكسننربه المرقنن، فنن  لجننة 

وعجننز عننن السننساحة ،وعننن سننب، يدنيننه مننن النجنناة ، فهننا هنننا السحننر 
لحسنننن االستسنننالم والمسنننالمة؛م  أن علينننه فننن  هنننإا الح ننن  عبودلنننات 
أخر  سو  التسلي  والمسالمة، وه  أن لشهد عزة الحاك  ف  ح منه ، 
وعدله ف  فضا ه ، وح مته ف  جريانه عليه ، وأن منا أصنابه لن  ل نن 

ليصنيسه ، وأن الكتناي األوع سنبق بنإل  ليخ ئه ، وما أخ ئه لن  ل نن 
فبنل بنندء الخلي ننة، ف ند جنن  ال لنن، بمنا يل نناه قننل عبند،فمن  لنن ، فلننه 

 الرلا،ومن سخط فله السخط.
ويشننهد أن ال نند  مننا أصننابه إال لح مننة افتضنناها اسنن  الح نني  جننل 
جاللنننه وصنننفته الح منننة ، وأن ال ننند  فننند أصننناي موافعنننه ، وحنننل فننن  

زع به ، وأن ذلن  أوجسنه عندع هللا وح متنه المحل الإي ينسغ  له أن ين
وعز ه وعلمنه وملكنه العنادع ، فهنو موجن، أسنما ه الحسننع ، وصنفا ه 
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العلع ، فله عليه أكمل حمد وأ منه ، قمنا لنه الحمند علنع جمين  أفعالنه 
 اهن.(1)"وأوامره

وفنن  لننوء هننإا الكننالم البنندل  لإلمننام ابننن الينني   حمننه هللا  عننالع 
 ان منننن لنننوامم وم تضنننيات اسننن  هللا عنننز وجنننل بنننرم لننننا حيي تنننان مهمتننن

 :(الح ي )
  الحيي ة األولع :

يلزم علع انلمان به لنوامم فلبينة  عبدلنة   تضن   (اس  الح ي )أن 
انلمنننان الجنننامم بنننصن هللا عنننز وجنننل ح ننني  فننن  جميننن  أح امنننه الدينينننة 
الشر،ية ، لي  ألحد من السشر أن لعا لها أو لص   بمنا ينافضنها أو 

 يرها.لخل ها بغ
هلل سنننسحانه لفنننرض علنننع العبننند االستسنننالم ( الح ننني )بنننل إن اسننن  
حننيح   بننه، ويتحنناك  إليننه،ويرف  قننل رننرع لخننال   لشننرع هللا الح نني ،

رننننرع هللا ح منننناا و حاكمنننناا ، ويننننخمن إلماننننناا جاممنننناا أن مننننن رننننرع ديننننناا 
ونظامننننناا لننننن  لنننننصذن بنننننه هللا  عنننننالع،وادعع أننننننه أصنننننلح لحيننننناة الننننننا  

ه بشرع هللا ، أو جوم الح   به ، فإننه فند أرنر  بناهلل ومعاره ،أو ساوا 
  عز وجل ، ومن أعاعه ف  ذل  علع عل  ف د أرر  باهلل ألضاا .

ذلنن  ألن فنن  هننإا الصننني  قفننراا بصسننماء هللا عننز وجننل وصننفا ه ، 
، فوق ما حينه منن قفنر بتوحيند األلو،ينة ، وبالنإات (الح ي )ومنها اس  

} َفييال َوَرَبِييَك َّل   ْؤِمن ييوَن َحَاييى   عننالع : وحينند ال اعننة واال سنناع. فنناع 
ِسِهْم َحَرجًا ِممايا ََِ يْيَا  وا ِفخ َأْنف  ْم ث ما َّل َ ِاد    َحكَِم وَك ِفيَما َ َاَر َبْيَنه 

 [.65]النساء:َوي َسلَِم وا َتْسِليمًا{ 
                                                

 .63ص ( طريق اهلجرتني،1)
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يييياَن ِلم ييييْؤِمنح َوَّل م ْؤِمَنييييةح ِإَذا ََِ ييييى َّللاا  وفنننناع  عننننالع :   } َوَمييييا ََ
يوَل    َ َوَرس  م  اْلِخَيَرة  ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َ ْعِص َّللاا ول    َأْمرًا َأْن َ ك وَن َله  َوَرس 

َِينًا { َا َضالًَّل م   [.36]األحزاي: َفَ ْد َض
ِ َعَلْيِ  َوِإنا   َلِفْسق  وفاع  عالع :  } َوَّل َتْلك ل وا ِمماا َلْم   ْنَكِر اْسم  َّللاا

ي ْم َوِإْن َأَطْعَ م يوه ْم ِإناك ييْم َوِإنا الشا يوَن ِإَليى َأْوِلَييياَِِهْم ِلي َاياِ ل وَ  َياِطيَن َلي وح 
وَن{  [.121]األنعام: َلم ْشِرَ 

نن   وإن خ ننو ة هننإا الشننر  لتظهننر فنن  عصننرنا اليننوم الننإي أُ ف ص 
حينننه رنننرع هللا عننننز وجنننل جانسننناا،وح   فنننن  األنفننن  والع نننوع واألمننننواع 

ر وأهواء السشر،الت   خلو من العل  والح مة ، واألعراض بصنظمة السش
ومعرفنننة عوافننن، األمنننو ، وإنمنننا النننإي لسننني ر عليهنننا الجهنننل والهنننو  
والتخننسط . وإنننه لنن  لظهننر مثننل هننإا الشننر  الخ يننر فنن   ننا يخ األمننة 

 انسالمية قما ظهر ف  مماننا اليوم 
ونظننراا لخ ننو ة هننإا األمننر، وفلننة مننن  كلنن  عنننه أن ننل قالمنناا نافعنناا 
للشيخ الشنيي    حمه هللا  عالع ،وهو يتحدث عن هإا الشر  الجديد 

ْكِمييِ  َأَحييدًا  :ععننند فولننه  عننال (ألننواء البيننان)فنن   } َوَّل   ْشييِرك  ِفييخ ح 
 [.26]الكه :{

فرأ هإا الحر  عامة السسعة ما عندا ابنن "  فاع  حمه هللا  عالع :
كنا  علنع الخبنر بالياء المثناه التحتية ، ولن  ال »وال لشر ُ «عامر  

، وال ناحية ، والمعنع : وال لشنر  هللا جنل وعنال أحنداا فن  ح منه ، بنل 
الح نن  لننه وحننده جننل وعننال ، ال ح نن  لغيننره البتننة ، فننالحالع مننا أحلننه 
 عالع ،والحرام ما حرمه، والدين ما ررعه ، وال ضاء ما فضاه ، وفنرأه 

الفوقينة وسن ون  بضن  التناء المثنناة "وال ُ شر   " ابن عامر من السسعة:
الكنننا  بصننننيغة النهنننن  ؛أي ال شننننر  لننننا نبنننن  هللا ، أو ال  شننننر  أيهننننا 
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المخاعنن، أحنننداا فننن  ح نن  هللا جنننل وعنننال ، بننل اخلننن  الح ننن  هلل فننن  
 روا ، رر  غيره ف  الح ن  ، وح منه جنل وعنال المنإقو  فن  فولنه :

ْكِميييِ  َأَحيييدًا { رنننامل لكنننل منننا ل ضنننيه جنننل وعنننال ،  } َوَّل   ْشيييِرك  ِفيييخ ح 
 ويدخل ن ف  ذل  ن التشري  دخوالا أولياا . 

وما  ضمنته هإه اآللة الكريمة من قون الح   هلل وحنده ال رنري  
 له حيه، علع قلتا ال راء ين،جاء مبيناا فن  بلنات أخنر ؛ ق ولنه  عنالع :

وا ِإَّلا ِإ اياه   ِ َأَمَر َأَّلا َتْعَ د  ْكم  ِإَّلا ّلِلِا  عنالع  [، فولنه40{ ]يوسن : }ِإِن اْلح 
ْلا {:  ِ َعَلْيِ  َتَوَا ْكم  ِإَّلا ّلِلِا }َوَميا [، وفولنه  عنالع : 67]يوس :}ِإِن اْلح 

ْكم ي   ِإَليى َّللااِ  َلْفَ ْم ِفيِ  ِمْن َ يْخءح َفح  [، وفولنه  عنالع: 10]الشنو  :اْقََ
َفْرت ْم َوِإْن   ْشَرْك ِب ِ  ِعَخ َّللاا  َوْحَده  ََ ِ }َذِلك ْم ِبَلنا   ِإَذا    ْكم  ّلِلِا  ت ْؤِمن يوا َفياْلح 

 [.12]غافر:اْلَعِلخَِ اْلَكَِيِر { 
ْكييييم  َوِإَلْيييييِ  وفولننننه  عننننالع:  ََ َ ييييْخءح َهاِلييييك  ِإَّلا َوْجَهيييي   َليييي   اْلح  }ك يييي

} َليي   اْلَحْميييد  ِفييخ اْْل وَليييى [، وفولنننه  عننالع : 88]ال صنن :ت ْرَجع ييوَن{ 
ْكيم  َوِإَلْيييِ   [، وفولنه  عننالع : 70]ال صن :ت ْرَجع يوَن { َواْْلِقيَرِة َوَلي   اْلح 

ْكمييًا ِلَ ييْومح   وِِن ييوَن  ْكييَم اْلَااِهِلياييِة َ ْ غ ييوَن َوَمييْن َأْحَسيين  ِمييَن َّللااِ ح  }َأَفح 
ِ َأْبََِغيييخ َحَكميييًا َوه يييَو الايييِن  [، وفولنننه  عننالع : 50]الما نندة:{ }َأَفَغْييييَر َّللاا

يييالً  َو ِإَليييْيك م  اْلِكََييياَا م َف ا إلنننع غينننر ذلننن  منننن [، 114]األنعنننام:  {َأْنيييَُ
 اآللات .

ْكِميييِ  َأَحيييدًا{ويفهننن  منننن هنننإه اآللنننات ق ولنننه: أن }َوَّل   ْشيييِرك  ِفيييخ ح 
متسعن  أح ننام المشننرعين غيننر مننا رننرعه هللا أنهنن  مشننرقون بنناهلل، وهننإا 
المفهوم جاء مبيناا ف  بلات أخر  ؛ ق وله حيمن ا سن   شنري  الشني ان 

}َوَّل َتيْلك ل وا ِممايا َليْم   يْنَكِر اْسيم   أنهنا ذبيحنة هللا ف  إباحة الميتة بدعو  
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ْم  وَن ِإَليى َأْوِلَيياَِِهْم ِلي َاياِ ل وَ  َياِطيَن َلي وح  ِ َعَلْيِ  َوِإنا   َلِفْسق  َوِإنا الشا َّللاا
وَن{ فصننرح بننصنه  مشننرقون [121]األنعننام:َوِإْن َأَطْعَ م ييوه ْم ِإناك ييْم َلم ْشييِرَ 

 ب اعته  .
وهإا انررا  ف  ال اعة وا ساع التشري  المخال  لمنا رنرعه هللا  

}َأَليْم َأْعَهيْد ِإَليْيك ْم   عالع هو المنراد  بعسنادة الشني ان فن  فولنه  عنالع :
َِييييين     َوَأِن  و  م  يييي   َلك ييييْم َعييييد  ييييْيَ اَن ِإنا وا الشا ييييد  َ ييييا َبِنييييخ ََ َم َأْن َّل َتْعَ 

وِنخ َهييَنا ِ ييَراس  م ْسيي وفولنه  عننالع  عننالع [، 61، 60]ي ننن : ََِقيم {اْعَ يد 
ْحَمِن  عن نبيه إبنرا،ي : اَن ِلليرا ْيَ اَن ََ ْيَ اَن ِإنا الشا }َ ا َأَبِا َّل َتْعَ ِد الشا

وِنيِ  ِإَّلا ِإَناثيًا َوِإْن [، وفوله  عنالع:44]مري : َعِ َيًا{ }ِإْن َ ْدع وَن ِميْن   
أي : مننننا لعبنننندون إال  [،117]النسنننناء: {َ ييييْدع وَن ِإَّلا َ ييييْيَ انًا َمِريييييداً 

رني اناا ، وذلن  با سناع  شنريعه ؛ ولننإا سنمع هللا  عنالع النإين ل نناعون 
يَنِلَك َزيايَن ِلَكِِييرح  حيما مينوا من المعاص  ررقاء، ف  فوله  عالع : }َوََ

َرَكاه ه ْم {  ََ َأْوَّلِ ِهْم    َْ َِ يَن   [.137]األنعام:ِمَن اْلم ْشِرَِ
ب  هلل هإا لعدي بن حا    ل  هللا عنه لما سصله عن وفد بين الن
ْم َأْرَبابييييييًا ِمييييييْن   وِن َّللااِ فولننننننه  عننننننالع: }اتاَخيييييين وا َأْحَ يييييياَره ْم َور ْقَ يييييياَنه 

فبنننين لنننه أنهننن  أحلنننوا لهننن  منننا حنننرم هللا ، وحرمنننوا  [،31اآللة]التوبنننة:{
 علننيه  مننا أحننل هللا ، فننا سعوه  فنن  ذلنن ، وأن ذلنن  هننو ا خنناذه  إلنناه 

 أ باباا .
ومن أصرح األدلة فن  هنإا أن هللا جنل وعنال فن  سنو ة النسناء بنين أن 

رعه هللا يتعج، من معمه  أنهن  رمن يريدون أن يتحاكموا إلع غير ما
مخمنننننون، ومننننا ذلنننن  إال ألن دعننننواه  انلمننننان منننن  إ ادة التحنننناك  إلننننع 
ال نناغوت بالغننة مننن الكننإي مننا لحصننل منننه العجنن، ؛ وذلنن  فنن  فولننه 
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َو ِإَلْييَك َوَميا  : عنالع  ُِ يْم ََمن يوا ِبَميا أ ْني }َأَلْم َتيَر ِإَليى الايِن َن َ ُْع م يوَن َأناه 
وا َأْن  ُ وِت َوَِييْد أ ِميير  وَن َأْن َ َََحيياَكم وا ِإَلييى ال اييا ِلييَك   ِريييد  ََِْ َو ِمييْن  ُِ أ ْنيي

ْم َضالًَّل َبِعيدًا  ْيَ ان  َأْن   ِ لاه  وا ِبِ  َوي ِريد  الشا  [.60]النساء:{ َ ْكف ر 
وبهننإه النصننوآ السننماوية التنن  ذقرنننا لظهننر غالننة الظهننو  أن الننإين 
يتسعننون ال ننوانين الولنننعية التنن  رننرعها الشننني ان علننع ألسنننة أوليا نننه 
مخالفننة لمننا رننرعه هللا جننل وعنننال علننع ألسنننة  سننله صننلع هللا علنننيه  
وسنننل ، وأننننه ال لشننن  فننن  قفنننره  ورنننرقه  إال منننن عمننن  هللا بصنننير ه 

 اهن . (1)"ه عن نو  الوح  مثله وأعما
وحوع هإا المولوع ألضناا فناع انمنام ابنن اليني   حمنه هللا  عنالع 

يوِو ِإْن عند فوله  عالع : س  َ وه  ِإَليى َّللااِ َوالرا } َفِإْن َتَناَزْعَ ْم ِفخ َ ْخءح َفر 
ِ َواْلَيييْوِم اْْلِقييِر َذِليَك َقْييير  َوَأحْ  َ ْم ت ْؤِمن ييوَن ِبيياّلِلا ]النسنناء: َسيين  َتييْلِوياًل {ك ْني

 إلع أن فاع :"   إن هإه اآللة  تضمن أمو اا ... [:     "59
ومنهنا : أنننه جعننل هنإا الننرد مننن موجسنات انلمننان ولواممننه ، فننإذا "

انتفع هإا الرد انتفع انلمان ؛ لنرو ة انتفناء الملنزوم النتفناء الممنه ، 
فين،وقالا منهمننننا وال سنننيما الننننتالمم بنننين هننننإين األمرين؛فإننننه مننننن ال نننر 

هللان  أخبننره  أن هنإا النرد خيننرا وأن عافبتنه أحسننن  ،ينتفن  بانتفناء اآلخننر
عاقسة ، هللا  أخبر أن من  حاك  أو حاك  إلع غينر منا جناء بنه الرسنوع 

 ف د ح َّ  ال اغوت و حاك  إليه .
ه مننن معبننود أو متبننوع أو  وال اغوت:كننل مننا  جنناوم بننه العبنند حنندَّ

كمون إلينننه غيننننر هللا و سننننوله،أو م ننناع ف نننناغوت قنننل فننننوم منننن يتحننننا

                                                

 ( .92 – 4/90( أضواء البيان )1)
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لعبدوننننننه منننننن دون هللا، أو يتسعوننننننه علنننننع غينننننر بصنننننيرة منننننن هللا ، أو 
 . ل يعونه حيما ال لعلمون أنه عاعة هلل

فهإه عواغي  العال  إذا  صملتهنا و صملن  أحنواع الننا  معهنا  أين  
ُلوا]أكثره   من ،سادة هللا إلع ،سنادة ال ناغوت ،وعنن التحناك  إلنع  [علدل

 وإلننع الرسننوع إلننع التحنناك  إلننع ال نناغوت ، وعننن عاعتننه ومتابعننة هللا
 سننننوله إلننننع عاعننننة ال نننناغوت ومتابعتننننه ، وهننننخالء لنننن  لسننننلكوا عريننننق 
النناجين الفننا زين منن هننإه األمننة وهن  الصننحابة ومنن  ننسعه ،وال فصنندوا 

 فصده  ؛ بل خالفوه  ف  ال ريق وال صد معاا .
ل لهن   عنالوا إلنع منا أننزع هللا  أخبر  عالع عن هخالء ، بصنه  إذا في

هللا وإلنننع الرسنننوع أعرلنننوا عنننن ذلننن  ،ولننن  لسنننتجيبوا للنننداع  ،و لنننوا 
بح نننن  غيننننره ، هللانننن   وعننننده  بننننصنه  إذا أصننننابته  مصننننيسة فنننن  ع ننننوله  
وأدلننانه  وبصننا ره  وأبنندانه  ، وأمننواله  بسننب، إعرالننه  عمننا جنناء بننه 

َفييِإْن َتَولاييْوا } الرسننوع ، و ح نني  غيننره، والتحنناك  إليننه ، قمننا فنناع  عننالع:
ْم ِبيييَ ْعِض ذ ن يييوِبِهم{ َميييا   ِرييييد  َّللاا  َأْن   ِ ييييََه   ،[49]الما ننندة: َفييياْعَلْم َأنا

اعتننإ وا بننصنه  إنمننا فصنندوا انحسننان والتوفيننق ؛ أي بفعننل مننا يرلنن  
الفنري ين، ويوفننق بينهمننا، قمننا لفعلنه مننن يننروم التوفيننق بنين مننا جنناء بننه 

زع  أنننه بننإل  محسننن فاصنند انصننالح الرسننوع ، وبننين مننا خالفننه ، وينن
 والتوفيق .

وانلمان إنما ل تضن  إل ناء الحنري بنين منا جناء بنه الرسنوع وبنين 
كنننل منننا خالفنننه منننن عري نننة وحيي نننة وع يننندة وسياسنننة و أي ؛ فمحننن  

 انلمان ف  هإه الحري ال ف  التوفيق ، وباهلل التوفيق.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 إن ربك حكيم عليم 

========================================== 
163 

ع لح مننوا هللانن  أفسنن  سننسحانه بنفسننه علننع نفنن  انلمننان عننن العسنناد حتنن
 سننوله فنن  قننل مننا رننجر بينننه  مننن النندفيق والجليننل ، ولنن  ل تنن  فنن  
إلمننننانه  بهننننإا التح نننني  بمجننننرده حتننننع ينتفنننن  عننننن صنننندو ه  الحننننر ، 
والضنننيق عنننن فضنننا ه وح منننه ، ولننن  ل تننن  مننننه  ألضننناا بنننإل  حتنننع 

 لسلموا  سليماا ،وين ادوا انيياداا.
اَن ِلم ْؤِمنح َوَّل م ْؤمِ  وفاع  عالع : يول    }َوَما ََ َنةح ِإَذا ََِ ى َّللاا  َوَرس 

م  اْلِخَيَرة  ِمْن َأْميِرِهْم{  فنصخبر سنسحانه [، 36]األحنزاي:َأْمرًا َأْن َ ك وَن َله 
أنه لي  لمخمن أن لختا  بعد فضا ه وفضاء  سنوله ،ومنن  خينر بعند 

 ذل  ف د لل لالالا مبيناا.
ِ }َ يييا َأَ َهيييا الايييِن َن ََمن يييوا َّل ت   وفننناع  عنننالع : م وا َبيييْيَن َ يييَدِ  َّللاا َ يييدَِ

َ َسيِميص  َعِلييم { َ ِإنا َّللاا وِلِ  َواتا  وا َّللاا أي: ال   ولنوا [؛ 1]الحجنرات: َوَرس 
حتع ل وع ، وال  نصمروا حتنع لنصمر ، وال  فتنوا حتنع لفتن  ، وال    عنوا 
أمننراا حتننع ل ننون هننو الننإي لح نن  حيننه ويمضننيه ،  و  علنن  بننن أبنن  

سنننا   لننن  هللا عنهمنننا : ال   ولنننوا خنننال  الكتننناي علحنننة عنننن ابنننن ،
 والسنة ، و و  العوف  عنه فاع : نهوا أن يتكلموا بين يدي قالمه . 

ال  عجلنوا ب نوع وال فعنل فبنل أن  وال وع الجام  فن  معننع اآللنة :
  . أو لفعل  ل وع  سوع هللا

َواَتك ْم َفيْوَق َ يْوِت }َ ا َأَ َها الاِن َن ََمن يوا َّل َتْرَفع يوا َأْ يوفاع  عالع:
ْم ِليَ ْعضح َأْن َتْحيَ َ  َأْعَميال ك ْم  َاْهِر َبْعِ ك  وا َل   ِباْلَ ْوِو ََ َِخَِ َوَّل َتْاَهر  النا

وَن{ فنإذا قنان  فن  أصنوا ه  فنوق صنو ه [. 2]الحجنرات:َوَأْنَ ْم َّل َتْشع ر 
أعماله  ، فكيف   دل  ب ا ه  وع وله  وأذوافه  وسياسا ه  سبساا لحبوب 

ومعننا فه  علننع مننا جنناء بننه و فعهننا عليننه ؟ ألنني  هننإا أولننع أن ل ننون 
 محس اا ألعماله  ؟ .
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ان وا وفاع  عالع : وِلِ  َوِإَذا ََ  }ِإناَما اْلم ْؤِمن وَن الاِن َن ََمن وا ِباّلِلاِ َوَرس 
فنإذا جعنل [،62]الننو :َلْم َ ْنَهَ وا َحَاى َ ْسََْلِذن وه {َمَع   َعَلى َأْمرح َجاِمصح 

من لوامم انلمان أنهن  ال ينإهبون منإ،ساا إذا قنانوا معنه إال باسنتئإانه ، 
فنننصولع أن ل نننون منننن لواممنننه أال ينننإهبوا إلنننع فنننوع وال منننإه، إال بعننند 

 اهن .(1)"استئإانه ، وإذنه معرو  بداللة ما جاء به علع أنه أذن حيه
 يي ة الثانية : الح

انلمنان بنصن منا ل ضننيه هللا  (الح نني ) ومنن لنوامم انلمنان باسن  هللا
عنننز وجنننل منننن أح امنننه الكونينننة ال د ينننة فيهنننا الح منننة السالغنننة ،وفيهنننا 
الصالح والخير ، إما ف  الحاع أو المآع ، ولنو ظهنر فيهنا رن ء ممنا 

ير والصالح  كرهه النفو  و تصل  منه مما ل د ه هللا سسحانه ، ف يه الخ
للنننا  ولننو لنن  لظهننر للسشننر هننإه الخيريننة ؛ فالبنند مننن انلمننان بننصن هللا 
 عننز وجننل لنننه الح مننة السالغننة حيمنننا ل نند  ، وهننإا منننا ل تضننيه اسننن  هللا

  .(الح ي )
ييْره  َلك ييْم َوَعَسييى َأْن  ل ننوع هللا  عننالع : َِييَ  َعَلييْيك م  اْلِ ََيياو  َوه ييَو َ  }ك 

يوا َ يْيئًا َوه يَو َ ير  َلك يْم َ َّللاا  َتْكَره وا َ ْيئًا َوه َو قَ  ْير  َلك ْم َوَعَسى َأْن ت ِحََ
 [.216]الس رة:َ ْعَلم  َوَأْنَ ْم َّل َتْعَلم وَن{ 

إنننه مننن ينند ي فلعننل "..فنناع سننيد ف نن،  حمننه هللا حننوع هننإه اآللة:
و اء الم نننروه خينننراا ، وو اء المحبنننوي رنننراا.إن العلننني  بالغالنننات السعيننندة 

ع العوافنن، المسننتو ة هننو الننإي لعلنن  وحننده ،حيننإ ال لعلنن  الم لنن  علنن
 اهن(2)"النا  ريئاا 

                                                

 (.1/50( إعالم املوقعني )1)
 دار املعرفة . – 323( يف ظالل القرآن ص2)
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 ؛ والم صننننود أن انلمننننان بننننصن هللا سننننسحانه ح نننني  فنننن  فضننننا ه وفنننند ه
لفننرض علننع المسننل  االستسننالم والرلننا بمننا ل نند ه هللا عننز وجننل، مننن 

منا ال لسننت ي  و األح نام الكونينة ال د يننة،من مصنا ، وأمننراض وغيرها،
منن  بخنر أمنا منا لم نن دفعنه ومنامعتنه ب ند ، سساي الشنر،يةدفعه باأل

وجل؛فنإن هنإا ال لعنا ض انلمنان بال ند ،كما سنبق ن لنه  أفدا  هللا عز
 (1)عن انمام ابن اليي   حمه هللا  عالع

فانلمان بعل  هللا عز وجل وقتابته لجمي  الم نادير فبنل وفوعهنا ، 
وي ضنن  وي نند  قننل هننإا هللانن  انلمننان بصنننه سننسحانه ح نني  حيمننا لفعننل ، 

وح وال مصنينننننة ويسنننن بها فنننن  فلنننن، المسننننل  المخبنننن  لربننننه ،  ببننننإ الننننرم
الم مئن ل ضا ه وفد ه ، الموفن بصن قل منا ل تسنه هللا عنز وجنل علينه 
منننن مصنننا ، وغيرهنننا فهننن  خينننر لنننه إمنننا عننناجالا أو بجنننالا ، قمنننا فننناع 

م  اْلي ْسَر َوَّل   ِريد  بِ   عالع : م  اْلع ْسَر{}   ِريد  َّللاا  ِبك  ،وقما [185]الس رة:ك 
وليك ذلك ْلحيد  إن أمره َل  ل  قير؛!عا ًا ْلمر المؤمن: "   فاع

إَّل للمييؤمن ؛ إن أ ييابَ  سييراء  ييكر فكييان قيييرًا ليي  ، وإن أ ييابَ  
. والخير َلي  فيخ  يد ك .: "  ، وق وله(2)"ضراء  َر فكان قيرًا ل 

 . ( 3)"والشر ليك إليك
انه ولو ظهر لنا أن هإا الفعل رنر وم نروه، فالشر لي  إليه سسح

فهننو بالمننآع خيننر وصننالح. ول نند قننان أنبينناء هللا عننز وجننل ينند قون مننا 
فنن  أسننماء هللا عنننننز وجننل مننن العبودلننات ومننا يلننزم عليهننا مننن الرلننا 

 والتسلي  وال مصنينة ل ضاء هللا وفد ه . 

                                                

 . 155 – 154( انظر ص: 1)
 ( . 2999كتاب الزهد والرقائق )  –( صحيح مسلم 2)
 ( .771كتاب صالة املسافرين )  –( مسلم 3)
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بحجننز  فهننإانب  هللا لع ننوي عليننه الصننالة والسننالم عننندما جنناءه الخبننر
وفننند سنننبق ذلنننن  ف نننده ليوسننن  عليننننه -ابننننه الثنننان  عنننند عزيننننز مصنننر

}َِياَو  وجه برجا ه ودعا نه هلل عزوجل.فناع  عنالع لح ن  حالنه:-السالم
َ  َعَسييِاّلِلا  َأْن َ ييْلِتَيِنخ ِبِهييْم  ر  َجِمييي ْم َأْمييرًا َفَ ييَْ ييك  َلْا َلك ييْم َأْنف س  َْ َسييوا َبيي

  [83]يوس :ِكيم {َجِميعًا ِإنا   ه َو اْلَعِليم  اْلحَ 
وقإل  الحاع ليوس  عليه السالم عندما جمعه هللا بصبويه حيإ فناع :   

ْدِو ِمْن َبْعِد  ْم ِمَن اْلََ ْاِن َوَجاَء ِبك  } َوَِْد َأْحَسَن ِبخ ِإْذ َأْقَرَجِنخ ِمَن السَِ
ْيَ ان  َبْيِنخ َوَبْيَن ِإْقَوِتخ ِإنا َربَِخ َلِ يف  ِلمَ  ا َ َشاء  ِإنا   ه يَو َأْن َنََُغ الشا

 [.100]يوس :اْلَعِليم  اْلَحِكيم { 
ومنننن خنننالع التصمنننل لايتنننين السننناب تين نالحنننا أن لع نننوي وابنننننه 
عليهما الصالة والسالم فد ختما  ضرعهما هلل عز وجل بعد المصا ، 

 .(العلي  الح ي )الت  حل  بهما بهإين االسمين العظيمين 
ن ف  هنإا الميينام لنه داللتنه ومغنزاه واختيا  هإين االسمين الجليلي

؛ ألن أعننننر  النننننا  بنننناهلل عننننز وجننننل هنننن  أنبينننناؤه و سننننله،ول د ختمننننا 
، وذلن   وهللا أعلن   - ضرعهما إلع هللا عننز وجل باس   العلي  الح ني 

لما يبثه هإان االسمان الكريمان ف  فل، المسل  من الرلا وال مصنينة 
ئاا فنن  هننإا الكننون ال لحنندث إال والتسننلي  ل نند  هللا عننز وجننل ، وأن رنني

 بعل  هللا عز وجل وح مته السالغة . 

وبينما قن  ف  نهالة هإا السحإ وخا مته فند  هللا عنز وجنل األحنداث 
الموجعة الت   عيشها المن  ة انسالمية هنإه األسنابي  ، والتن   عنر  
بصحننداث الخلنني  علننع إهللاننر االجتينناح العرافنن  لدولننة الكوينن  ، ومنن  مننا 

هإه األحداث من مصا ، ونكسات، إال أنه ظهنر وسنيظهر منن   حمله
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د و  وعبنر ومشنناهد ،  زينند فنن   (العلنني  الح نني  ) م تضنيات اسنن  هللا
 إلمان المخمن بصسماء هللا عز وجل الحسنع وصفا ه العليا .

ولننإا أحببنن  أن أُ دلنن  بننسع  المعننان  التنن  جالنن  فنن  الخنناعر 
السنمين الجليلنين العظيمنين منن إماء هإه األحنداث بعند  ب هنا بهنإين ا

، فصفوع وباهلل التوفينق  -، الح ي  -أسماء هللا عز وجل الحسنع العلي 
 : 

إن من األصوع المست رة ف  باي انلمان باهلل عز وجل، انلمان 
ب ضا ه وفد ه، وأن رنيئاا ال لحندث فن  هنإا الكنون صنغيراا أو قبينراا إال 

َا َ يييْخءح  ؛ فننناع  عنننالع:بعلننن  هللا عنننز وجنننل وإ اد نننه وخل نننه لنننه  ييي يييا َ  }ِإنا
} َِيييييرح [، وفنننناع  عننننالع : 49]ال مننننر: َقَلْ َنيييياه  ِبَ ييييَدرح ََ َ ييييِغيرح َوََ يييي }َوَ 

}  [.53]ال مر: م ْسَََ ر 
كمنننا أن انلمنننان بننناهلل سنننسحانه وفضنننا ه وفننند ه وأسنننما ه وصنننفا ه 
،اللحصنل إال بنصن لجنزم المسنل  أن منا ل تسنه هللا عنز وجنل وي ند ه فنن  

كون من و ا ه ح مة بالغنة ، ولنو ظهنر للنناظر أننه رنر وم نروه هإا ال
؛ فاننسننان بإد اكننه المحننندود فنن  الزمننان والم نننان ، وألن مننن عبيعتنننه 
الجهنل والظلنن  ، فإننه ال لم ننن أن ينند   منآالت األمننو  وعوافبهننا ، وال 
لعلنن  بننإل  إال العلنني  الح نني  ، خننالق األرننياء وم نند ها ، وعننال  الغينن، 

 والشهادة .
ييَماَواِت َواْْلَْرِب اْلَغْيييَ  ِإَّلا  فناع  عننالع : َْ َّل َ ْعَلييم  َمييْن ِفييخ السا يي  ِ{

وَن َأ ااَن   ْ َعِ وَن{ }َأَّل َ ْعَليم  [. وفناع  عنالع : 65]النمل: َّللاا  َوَما َ ْشع ر 
} }َميييا [، وفننناع  عنننالع : 14]الملننن : َميييْن َقَليييَق َوه يييَو اللاِ ييييف  اْلَخَِيييير 
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َِ َأَ اَا ِمْن  ي ََِْ ََيااح ِميْن  َِ ْم ِإَّلا ِفيخ  ِسك  م ِ يَ ةح ِفخ اْْلَْرِب َوَّل ِفخ َأْنف 
} ِ َ ِسير  َرَأَها ِإنا َذِلَك َعَلى َّللاا  [.22]الحديد: َأْن َنَْ

إذ األمننر قنننإل  ؛ فنننال رننن  وال  ينن،،أن منننا حصنننل منننن أحنننداث، 
ورنننرو  فننن  أحنننداث الخلننني  إهللانننر االجتيننناح السعثننن  للكويننن  البننند وأن 

ه لألصننوع اآلنفننة الننإقر ، وأن مننن حنناد عننن هننإا المنننه  ف نند نخضننع
خسر إلمانه باهلل عز وجل أصالا، وانحام إلع معسن ر الكفنر وانلحناد 
، الننإين ال يخمنننون بشنن ء مننن هننإه الح ننا ق ، وإنمننا لفسننرون أحننداث 
التننا يخ  فسننيراا مادلنناا معننزوالا عننن علنن  هللا عننز وجننل و  ننديره، وح متننه 

 لق وي د .السالغة حيما لخ
وعلننننع لننننوء مننننا سننننبق ؛ فننننإن الواجنننن، علننننع المسننننل  إماء هننننإه 
األحننداث أن يننخمن إلماننناا جاممنناا أن مافنند ه هللا عننز وجننل فنن  أحننداث 
الخلنننني ، وإن قاننننن  موجعننننة مخلمننننة ؛ فننننإن مننننن و ا هننننا ح مننننة بالغننننة 

سنننسحانه  (الح ننني )افتضنننتها ح منننة أح ننن  الحننناكمين والمر س نننة باسنننمه 
 و عالع . 

بع  الد و  والح   جلية من خالع هإه األحنداث ول د ظهرت 
المخلمننة ، منن  أن مننا خفنن  علينننا فنن  غينن، هللا عننز وجننل مننن الح نن  

 والمصالح أكثر، ومن هإه الد و  الت  ظهرت ما يل  : 
عُ وجَ فخ الَغيير وهيخ  الَعرف على سنة هللا الدرس اْلوو :

  الَفسير اإلسالمخ لألحداث :
دولة الكوين  ، ومنا  ر ن، علنع هنإا إن ما حصل من أحداث ف  

الحنندث مننن أمننو  ومسننتجدات فنند فننتح أعيننناا عمينناا وبذاننناا صننماا علننع 
َ َّل   َغيَِيير  َمييا  حيي ننة مهمننة وسنننة هللاابتننة ال  تغيننر ؛ أال وهنن  : } ِإنا َّللاا
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ِسِهْم { وا َما ِبَلْنف  وأصسحنا والحمد هلل نجند [، 11]الرعد:ِبَ ْومح َحَاى   َغيَِر 
حيي ة علع ألسنن قثينر منن الننا  النإين مننَّ هللا علنيه  بالي ظنة هإه ال

بعد الغفلة  جاالا ونسناءا وعنوام ومث فنين ، وهنإا بحند ذا نه نعمنة ومنحنة 
و حمة من هللا عز وجنل لن   كنن لتحصنل لنوال فند  هللا عنز وجنل لهنإا 

 الحدث .
ل ننند قننننا نعتنننر  وننننخمن بهنننإه الحيي نننة فبنننل ذلننن  ، ولكننننه إلمنننان 

؛  و ة وافعينة عملينةنا اآلن ف ند  حنوع هنإا انلمنان إلنع صنلعيف، أم
ا  الخبر فيها ،ياناا، وال رن  أن انلمنان بهنإه السننة الثابتنة وأهللارهنا نص

علنع النفنو  سني ون أبلننو وأفنو  منن انلمنان بهننا فبنل وفوعهنا ، وقمننا 
هو معرو  أن ال رق علع الحديد وهو ساخن أفنو  ب ثينر فن   لييننه 

 عليه وهو با د .  و صهللاره من ال رق 
كمننا أن  حمننة هللا عنننز وجننل وح متنننه السالغننة فنند  جلننن  فنن  هنننإا 
الحادث بصنه ل  يتر  النا  ينحد ون وبعجلة سريعة إلع الفساد ، وه  
غننافلون عمننا ينتظننره  مننن الهننوة السننحي ة التنن  هنن  فننادمون عليهننا لننو 
اسننننتمر انحنننندا ه ، ولنننن  لننننصت مننننا يننننوففه  ويحنننند مننننن انحنننندا ه  إذا لنننن  

ويوففوا فساده  بالوسا ل الشر،ية لإلصنالح ، حي ند   لحوا أنفسه ،لص
علينننه أحنننداهللااا مخلمنننة  شنننده  عنننن المزيننند منننن االنحننندا  ، و  ننن  أمنننام 
  هالكه  علع الفساد لعله  يرجعون ويتوبون ويستي ظون من غفلته  . 

َسيََ  فاع هللا  عالع : ْا َأْ يِد  }َظَهَر اْلَفَسا   ِفخ اْلََرَِ َواْلَ ْحيِر ِبَميا ََ
ييْم َ ْرِجع ييوَن { ْم َبْعييَض الاييِن  َعِمل ييوا َلَعلاه   [،41]الننروم: النايياِس ِلي ييِن َ ه 

وهإه وهللا ه  عنين النعمنة والرحمنة ،وإن قنان ظاهرهنا التشنريد وال تنل 
وف د األمواع ، فإن قل هإه المصا ،  هون و صغر عند ف ند الندين ، 
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و اسنتمرت عجلنة الفسناد فن  وما يتر ، علنع ذلن  منن مفاسند قبينرة ،لن
انحدا ها الشديد ، ول  لصت للنا  منا ينوففه  ويهنز  ؤوسنه  ليسنتي ظوا 
ويتدا قوا أنفسه  من السن وب فن  هنوة سنحي ة هن  يتجهنون إليهنا لنو لن  

 يوففه  هللا عز وجل بما ل د ه من أحداث.
وإن هنننإا الننند   العظننني  ال يد قنننه ، وال لسنننتفيد مننننه إال المنننخمن 

منن مثنل هنإه األحنداث بابناا إلنع التوبنة ومحاسنسة الننف  ،  الإي لجعل
 والرجوع إلع هللا عز وجل ، و غيير األحواع . 

أمننننا المننننننافق، والمنننننادي، والعلمنننننان ، وغيننننره  منننننن أهنننننل انلحننننناد 
والزندفة، فال  راه  إال سناخرين ومسنتهز ين منن هنإه المعنان  العظيمنة 

ه  هننإه األمنو  إال قبننراا منا هنن  دنة الثابتننة ، وال  زينن، واألصنوع انلمانين
 بسالغيه ، ولن 

َليْا  يزيده  هإا إال  جساا إلنع  جسنه  ، قمنا فناع  عنالع : ُِ }َوِإَذا َميا أ ْن
ْم  ْم َمْن َ   وو  َأَ ك ْم َزاَ ْت   َهِنِه ِإ َمانًا َفَلماا الاِن َن ََمن وا َفَُاَ ْته  وَرة  َفِمْنه  س 

ْم ِرْجسيًا ِإ َمانًا َوه ْم َ ْسََْ ِشر   ل يوِبِهْم َميَرب  َفيَُاَ ْته  وَن  َوَأماا الاِن َن ِفيخ ِ 
 ََِ يي ييْم   ْفََن ييوَن ِفييخ َ  وَن   َأَوَّل َ يَرْوَن َأناه  يياِفر  ِإَليى ِرْجِسييِهْم َوَمييات وا َوه ييْم ََ

وَن{ َتْيِن ث ييما َّل َ َ وب ييوَن َوَّل ه ييْم َ ييناكار   -124]التوبننة: َعييامح َمييراًة َأْو َمييرا
126.] 

يييَنا َتَ يييراع وا َوَلِكيييْن ََِسيييْا وفننناع  عنننالع :  } َفَليييْوَّل ِإْذ َجييياَءه ْم َبْلس 
ان وا َ ْعَمل وَن{ ْيَ ان  َما ََ م  الشا ْم َوَزياَن َله    [.43]األنعام: ِ ل وب ه 

 تمييُ الخَي  من ال ي  :   الدرس الِانخ :
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اَن َّللاا  ِلَيَنَر اْلم ؤْ  ل وع هللا  عنالع : َ ْم َعَلْييِ  }َما ََ ِمِنيَن َعَلى َما َأْني
يياَن َّللاا  ِلييي ْ ِلَعك ْم َعَلييى اْلَغْيييِ  {  َحَايى َ ِميييَُ اْلَخَِيييَ  ِمييَن ال ايَِييِ  َوَميا ََ

 [179]بع عمران:
إن من  حمته  عالع وح مته السالغة أن ل د  أحنداهللااا مخلمنة  تمينز 

ع حيي تهننا مننن خاللهننا الصننفو  ، و تعننر  فيهننا النفننو  ، فتظهننر علنن
للنا  . وهإا هو الإي ظهر من خالع هنإه األحنداث ؛ حينإ ظهنرت 
ح ا ق مهمة ساهم  فن   و،ينة الننا  ، والندعاة مننه  بصنفة خاصنة 
، وذلنن  بحيي ننة أعنندا ه  ، و هافنن   الننا ه  ، وانكشننا  مخ  نننا ه  ، 

 وادعاءا ه  الكاذبة الت  قانوا لخدعون بها النا  .

عوات، بل إن اننسان نفسه فد  عر  أمام و عرت بإل  دوع وأفكا  ود
نفسننه، وقشنن  مننن خننالع هننإه األحننداث ح ننا ق مننن حولننه،ومن نفسننه 
،ما قان  لتعر  لو ل  ل ند  هللا عزوجنل مثنل هنإه األحنداث،وإن هنإه 
الثمرة الكبيرة، من  و،ية المسلمين بحيي نة أعندا ه  ، وبحيي نة األفكنا  

وا ليعرفنوا عنهنا رنيئاا ، وبهنإا والنحل التن   نتالع  منن حنوله  ، منا قنان
 الك  الها ل من المعلومات،لوال   دير هللا عز وجل لهإا الحدث.

وفننند ح نننق هللا عنننز وجنننل هنننإه الثمنننرة فننن  أسنننابي  عننندة منننا قانننن  
الننندعوة انسنننالمية لتحصنننل عليهنننا فننن  عننندة سننننوات ، واأللنننام حبلنننع 

 هللابد و  وعبر جديدة ؛ ألي  هإا من  حمة هللا وفضله ؟ ، بلع و
. 
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وال لعن  هإا أنا نتمنع المصا ، والفتن ؛ معاذ هللا ، فنإن المسنل  
هلل عن ذل  ب وله  ال يد ي ما  كون حاله حينئإ ، وفد نهانا  سوع هللا

 . (1)"َّل تَمنوا ل اء العدو ، وإذا ل يَموه فا َروا "  :
ولكنننن أ دت انرنننا ة هننننا إلنننع  بنننط األحنننداث بعلننن  هللا عنننز وجنننل 

الغننة ، وأن رننيئاا فنن  هننإا الكننون ال ل ننون إال بعلنن  هللا عننز وح متننه الس
وجننل وح متننه السالغننة ، ويرينند هللا عننز وجننل منننه الخيننر للمسننلمين فنن  

 الحاع أو المآع . 
 الدرس الِال  : أهمية الَوحيد والَربية علي  :

ل د ظهر منن خنالع هنإه األحنداث األهمينة السالغنة لتربينة النفنو  
لخال  ، ول ند بندا منن خنالع األحنداث أن هننا  علع ع يدة التوحيد ا

لعفاا رديداا ف  هنإا الجانن، المهن  فن  حيناة المسنل  ، قمنا ظهنر منن 
خالع األحداث أن هإا األصل المه  من أصوع انلمان ل  لصخإ ح نه 

 من التربية العلمية والعملية.
ولعنننل منننن أهننن  د و  هنننإا الحننندث أن لشنننعر المسنننلمون وأ بننناي 

ية بضع  هإا الجان، ، وما قان ليعر  هإا الخلل لوال التوجيه والترب
   دير هللا 

 سسحانه و عالع هإه األحداث . 
ومننن مظنناهر هننإا الضنننع  مننا حصننل منننن اال  سننا  الشننديد فننن  
بعننن  المفنننا،ي  الع دلنننة،والت   عتبنننر منننن الثوابننن  واألصنننوع التننن  ال 

واألم ننة ،  تزعزع ، وال  هتز وال  تغير مهما  غيرت األحواع واألممنان 

                                                

 ( متفق عليه .1)
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ومننننننن أهنننننن  هننننننإه األصننننننوع التنننننن  اعتراهننننننا االهتننننننزام ،مفهننننننوم الننننننوالء 
 والبراء،والعداوة للكافرين والمشرقين والمناف ين بشتع ملله  وأفكا ه  . 

أمننننا أن لصننننسح العنننندو صنننندل اا والصننننديق عنننندواا ، وأمننننا أن  بننننإع 
المحسنننة للكنننافر والعنننداوة للمسنننل  ، وي نننون المينننزان فننن  الحننن، والعنننداوة 

مين األ ض ومننوامين المصننالح الشخصننية ؛ فهننإا قلننه ممننا  رفضننه مننوا
ع ينندة التوحينند الثابتننة ، والتنن    ننوم المننواالة والمعنناداة علننع أساسننها ، 
وهننإا هنننو أصنننل ال إلننه إال هللا ؛ الكلمنننة ال يسنننة التنن  وصنننفها هللا عنننز 

َ ي وجل ب وله : ِلَميًة َطيَِ ْيَف َضَرَا َّللاا  َمَِاًل ََ َ يةح } َأَلْم َتَر ََ َشيَاَرةح َطيَِ ًة ََ
َا ِحيينح ِبيِإْذِن َربََِهيا  ي يَماِء   ت يْؤِتخ أ ك َلَهيا َ  َأْ ل َها َثاِبيا  َوَفْرع َهيا ِفيخ السا

وَن{ ْم َ َََنكار    [.25، 24]ابرا،ي : َوَيْ ِرا  َّللاا  اْْلَْمَِاَو ِللنااِس َلَعلاه 
ل الرسل وأُ نزل  وه  الكلمة الت  من أجلها أُ  الكتن، ، وجاهند  س 

 مننن أجلهننا أنبينناء هللا عننز وجننل ودعا ننه الصننادفين ، قمننا فنناع  عننالع :
َِيال وا ِلَ يْوِمِهْم  اَنْا َلك ْم أ ْسيَوة  َحَسيَنة  ِفيخ ِإْبيَراِقيَم َوالايِن َن َمَعي   ِإْذ  }َِْد ََ

مْ  َفْرَنا ِبك  ََ ِ وَن ِمْن   وِن َّللاا  َوَبيَدا َبْيَنَنيا َوَبْييَنك م  ِإناا ب َرَء  ِمْنك ْم َوِمماا َتْعَ د 
ِ َوْحَده  {   [.4]الممتحنة: اْلَعَداَوة  َواْلَ ْغَ اء  َأَبدًا َحَاى ت ْؤِمن وا ِباّلِلا

أمننا مننا سننواها مننن المصننالح الشخصننية والمننوامين األ لننية فلنني  
لها صفة الثسات؛ بل إن أبرم خصا   المصنالح والمنوامين األ لنية 

غننان ، فالننإي لحنن، ويعننادي مننن أجننل المصننالح ؛  عنندم الثسننات والرو 
الدنيوية يدو  م  هإه المصالح حيإ دا ت ، ف د لعنادي فن  الصنساح 
مننن أحسننه فنن  المسنناء ، وفنند يننوال  فنن  المسنناء مننن عنناداه فنن  الصننساح 

ِاييْا ِمييْن  ،وصنندق هللا العظنني : َشييَاَرةح َقَِيَِييةح اْجَ  ِلَمييةح َقَِيَِييةح ََ ََ  َ يي }َوَمَِ
َََِِا  َّللاا  الاِن َن ََمن وا ِبياْلَ ْوِو الِااِبيِا َفْوِق اْْلَرْ  ِب َما َلَها ِمْن ََِرارح      
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َ  َّللاا  َما َ َشياء   ََ َّللاا  الظااِلِميَن َوَيْفَع ِفخ اْلَحَياِة الَدْنَيا َوِفخ اْْلِقَرِة َوي ِ 
اللهننننن  هللابتننننننا ب ولننننن  الثابننننن  ، وال  ضنننننلنا مننننن  [، 27، 26]ابنننننرا،ي : {
 ظالمين . ال

وممننا يخينند االهتمننام الشننديد بالتربيننة علننع التوحينند ؛ مننا ظهننر مننن 
الننن   والضننع  فنن   وحينند التوقننل واالسننتعانة واالسننتغاهللاة وغيرهننا ، 
ومننا نننت  عننن هننإا الضننع  مننن الرقننون إلننع غيننر هللا عننز وجننل مننن 
أعداء هإا الدين ، والث نة بمنا عننده  أكثنر منن الث نة حيمنا عنند هللا عنز 

 وجل .
ألجننل قننل مننا سننبق،ظهر أن الحاجننة الماسننة جننداا إلننع مزينند مننن و 

التربينننة علنننع الع يننندة علمننناا وعمنننالا ؛بنننصن ننننتعل  أ قنننان التوحيننند ، ومنننا 
لضنناده مننن الشننر  ال نندل  والجدينند،وأال لسننتخفنا الننإين ال يوفنننون مننن 
أ باي السياسة والمصالح األ لية ، حيستهووننا معه  ، ويرقبوننا فن  

جن، علينننا الحنإ  الشنديد منننه  ومنن م نره  ، وأن ن بننل  قنابه  ، بنل ل
علننع ديننننا نتعلمننه ، ونعمننل بننه وننندعو إلننع هللا ،ونصننبر علننع األذ  
حيه ، وأال نست وع ال ريق أو الوف  الإي نمضيه ف   علن  التوحيند ، 

 وقل متعل ا ه .
كمننا لجنن، علينننا أن نعنن  وافعنننا، وأن نننربط مننا  علمننناه مننن ديننن 

عصرنا ، ومستجدا ه من األفكا  والنحل الت  ل   كنن  انسالم ب ضالا
موجنودة عننند أسننالفنا ، وأن ل ننون للتربينة الشنناملة علننع التوحينند دو هننا 
ف  مواجهة الشر  المعاصر ،والت   شن حيه العلمانينة معنا   عاحننة 

 لد المسلمين بوسا ل رتع.
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لفية الميينهو وع ييرية )سيي أي أننننا نرينند منهجنناا دعوينناا ل ننوم علننع
ون صنند بالسننل ية: العننودة بصصننوع الفهنن  واالسننتدالع إلننع  (1)(لمواجهييةا

هلل  الكتناي والسننة ، وفواعند الفهن  المعتبنرة لند  أصنحاي  سنوع هللا
ومننننن  ننننسعه  بإحسننننان ؛ وذلنننن  لنننننتم ن مننننن خننننالع هننننإا المنننننه  مننننن 
المواجهننة السننل ية المعاصننرة لمشنن الت عصننرنا،الت  واجننه بهننا سننلفنا 

ه  ، وقان  فريضنة الوفن  يومئنإ ، هللان  نتخلنع الصالح انحرافات عصر 
عن المعا   ال احنة التن   نديرها الجاهلينة فن  المجتمعنات المعاصنرة 

وذلن  فن  أكثنر بلندان ؛ حيإ لاع  إسنالمية الرالنة وإسنالمية الننظ  
 .المسلمين

إن السنل ية الح ننة ال   بنل أن  سننتهد  الندعوة فنن  بعن  الموافنن  
ت،والتما  ،و ضننري صننفحاا عننن رننر   حريننر الع ا نند مننن رننر  األموا

األحينناء واألولنناع والنظ ؛والتنن  ال   ننل خ ننراا عننن رننر  األصنننام ، 
 وقال الشرقين خ ير.

كمننننا ال   بننننل السننننل ية الح ننننة أن  حننننا ي التشننننبيه والتع يننننل فنننن  
صنننفات هللا عنننننزوجل و  ننن  عنننند ذلننن ،وال  علنننن الحنننري علنننع  ع ينننل 

الندين عنن الدولنة،وإننا بهنإا  الشريعة،و ح ي  ال نوانين الولعية،وفصنل
المنه  الشامل والسنل ية المعاصرة،نسنل  و سنل  ع يند نا الثابتنة منن أي 
خلط أو اهتزام،كما هو الحاصنل فن  هنإه األلنام ،ولكنهنا الفنتن ؛ نعنوذ 

 باهلل منها ؛ ما ظهر منها وما ب ن .
                                                

( أن يواجه أصحاب املنهج السلفي يف كل عصرر مرا ينرون يف عصررهم ( املراد )بعصرية املواجهة1)
من بدع وشركيات ومننرات سواء كانت هلا جذور قدمية أو كانت جديدة مل يسبق هلا نظر  بعينهرا 

 وإن كان إننارها له أصل شرعي .
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وافعنننا )ومننا أحسننن مننا قتسننه األسننتاذ محمنند ف نن، فنن  قتابننه الينني  
حوع أهميننة التربيننة والننرد علننع مننن لسننت وع عري هننا ويرينند (المعاصننر

أمنننا النننإين لسنننصلون إلنننع  ":٦٨٤ف ننن  الثمنننرة فبنننل اسنننتكمالها،ف اع آ
؟ فنال نسنت ي  أن نع نيه  موعنداا ؛ (1)(نعمنل)متع نظل نرب  دون أن 

، فهننإا !عشننر سنننوات مننن اآلن أو عشننرين سنننة مننن اآلن فن ننوع لهنن  :
وإنما نسنت ي  أن ن نوع لهن  :  والح،  ج  بالغي، ال لعتمد علع دليل

هللاننن   "نظنننل نربننن  حتنننع  تكنننون ال اعننندة الم لوبنننة بنننالحج  المع نننوع ...
ونكتفنننن   " ... لسننننتمر وف ننننه هللا حننننوع هننننإا المولننننوع إلننننع أن فنننناع :

بثالهللاننة أبعنناد ، ننت يهنننا مننن بنننين أبعنناد قثيننرة ومجننناالت عدينندة ؛ ألنهنننا 
 دة الم لوبة .ذات أهمية خاصة ؛ وذل  بالنسسة لبناء ال اع

{  ل نننوع سنننسحانه و عنننالع: يييواِة اْلَمَِيييين  زااق  ذ و اْل   َ ه يييَو اليييرا }ِإنا َّللاا
ولو أن  سصل  أي إنسان ف  ال ريق من الإي يرمف  [، 58]الإ يات:

هللا ، ولكننن انظننر إلننع هننإا اننسننان إذا لننيق  ل نناع لنن  علننع البديهننة:
فما داللة هنإه الكلمنة  !عليه ف  الرمق ، ل وع : فالن يريد ف    مف 

 ؟
داللتهننا أن  لنن  البديهننة ذهنيننة فحسنن، ، وبديهننة  سننت ر فنن  وفنن  
السننل  واألمننن ، ولكنهننا  هتننز إذا  عرلنن  للشنندة ؛ألنهننا ليسنن  عمي ننة 
الجإو  ... فال لصلح لتل  األ،ساء إال رخ  فد است ر ف  فلسه إلع 

هللا هنو المحين  د جنة الي نين أن هللا هنو النرماق ذو ال نوة المتنين ، وأن 
الممينن ، وأن هللا هننو الضننا  الننناف  ، وأن هللا هننو المع نن  والمننان  ، 

 وأن هللا هو المدبر، وأن هللا هو الإي بيده قل ر ء ...
                                                

انت ( النالم هنا موجه ألولئك الشرباب املرتحما الرذن ينقاره ال بيرة والعلرم الشررعي وا منرا1)
 ومع ذلك يطالب إبعالن اجلهاد ضد األنظمة اليت تننرت لشرع هللا واستحلت ما حرم هللا .
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 ك   وجيهاا لحتا  إليها !ق  موعظة ؟ !ك  د ساا؟! ر  ق  جلسة ؟
ليرسننخ فنن  فلسننه إلننع د جننة الي ننين أن هللا هننو الننإي ينندبر ، ! اننسننان؟

أن المخلوفنننات السشنننرية التننن  لخال هنننا فننن  حيا نننه إن هننن  إال أدوات و 
ل ند  هللا ، وأنهنا حنين  ضنره فهن  بشن ء فند فند ه هللا لنه، وحنين  نفعننه 

هللا فن  سنرا ه   فإنما  نفعه بش ء فد قتسه هللا لنه ، فنال يتوجنه إال إلنع
ولننرا ه سننواء ،ويعلنن  ل يننناا أن الخلننق قلهنن  ال لملكننون لننه وال ألنفسننه  

 اهن . "لراا وال نفعاا 
الدرس الرابص: حة الفهم وحسن ال  د و ورهما فخ  رء الفَن 

: 
ف  ألام الفنتن  ضن ري األفهنام ،و حتنا  الع نوع أمنام الشنبهات ، 
كمننننا أن ال لننننوي  ضننننع  أمننننام الشننننهوات ، وال لعصنننن  منهننننا إال مننننن 
عصنننمه هللا  عنننالع بعلننن  صنننحيح ،وفهننن  دفينننق يننند أ بهمنننا الشنننبهات ، 

و  و  وصبر يد أ بها الشنهوات ، حسنالعل  والي نين  ند أ الشنبهات وبدين 
 ، وبالصبر وحسن ال صد  د أ الشهوات .

وال لسل  من الفتن و ياحها إال من  حلع بهنا ين الصنفتين : الفهن  
الصحيح وال صد الصحيح ، ومن ف د أحداا منن هنا ين الصنفتين ؛ ف ند 

ن األمرين أو أحدهما عرض نفسه للفتن ، ول د ا ضح مظاهر ف د هإي
ف  هإه األلام، ألام األحداث والفتن ، فس ط ف  هإه الفتن من س ط ، 
وهل  فيها من هل  ، وال يتعد  أسساي الس وب هنإين األمنرين اآلنفن  
الإقر ؛ حسضع  الي ين والسصيرة  سي ر الشبهات ، وبضنع  الت نو  

 وفساد الم صد  سي ر الشهوات . 
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بنالعل  بندين هللا عنز  منان بنصمرين اهللاننين :وصنحة الي نين والفهن  يت
وجل وأح امه وررعه ، وبالعل  بنالواف  وأبعناده؛ فمنن فنرب فن  أي منن 
هننإين العلمننين والفهمننين فسنند فهمننه ، وعننرض نفسننه للشننبهات ، وأخننإ 

 الساعل لحسسه ح اا .
ننن  األوع  أمننا منننن  حلننع بنننالفه  بصح ننام هللا والفهننن  بننالواف  ، هللاننن  وفَّ

 ننند  مننن  لنننه السصنننيرة ، ووصنننل إل هنننا الحنننق ، ولكنننن علنننع الثنننان  ؛ ف
معرفننة الحننق ال  كفنن  فنن  النجنناة مننن الفننتن حتننع ينضنن  إل هننا الت ننو  
والصبر وحسن ال صد، فين اد إلع الحنق النإي ظهنر وينإعن لنه ، وإال 
لنو قننان الصنبر لننعيفاا أو ال صنند فاسنداا ؛ فننإن المسنل  يتعننرض للفننتن 

حننننق ، ويثبنننن  عليننننه أمننننام مننننن بنننناي الشننننهوات ، فننننال لصننننبر علننننع ال
 المغريات والشهوات .

ام ابنن اليني   حمنه هللا  عنالع هنإه المعنان  بصولنح مول د ساق ان
إعالم )،سنا ة وأدفهننا وأبلغها؛حينإ فنناع  حمنه هللا  عننالع فن  قتابننه الينني 

، ف  معنرض رنرحه لخ ناي عمنر  لن  هللا عننه إلنع أبن  (الموفعين
ف نناع فنن  رننرحه ل ننوع  ء؛نننه فنن  ال ضنناع موسننع األرننعري  لنن  هللا

 :"فافه  إذا أدل  إلي "عمر:
منن أعظن  نعن  هللا التن  أنعن  بهنا   حة الفهم ، وحسين ال  يد "

علننع عبننده، بننل مننا أع نن  عبنند ع نناء بعنند انسننالم أفضننل وال أجنننل 
منهمننا ، بننل همننا سننافا انسننالم ، وقيامننه عليهمننا ، وبهمننا لننصمن العبنند 

، وعرينق الضنالين النإين  عريق المغضوي عليه  النإين فسند فصنده 
فسننندت فهنننو مهننن ، ويصنننير منننن المننننع  علنننيه  النننإين حسنننن  فهنننومه  
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وفصننوده  ، وهنن  أهننل الصننراب المسننتيي  الننإين أمرنننا أن نسننصع هللا أن 
 يهدينا صراعه  ف  قل صالة .

وصننحة الفهنن  نننو  ل إفننه هللا فنن  فلنن، العبنند ، لميننز بننه الصننحيح 
الضالع ، والغ  والرراد ، ويمنده والفاسد ، والحق والساعل ، والهد  و 

حسنننن ال صننند، و حنننري الحنننق ، و  نننو  النننري فننن  السنننر والعالنينننة ، 
وي    ماد ه ا ساع الهنو ، وإيثنا  الندنيا ، وعلن، محمندة الخلنق و نر  

 الت و  . 
وال يتم ن المفت  وال الحاك  من الفتو  والح ن  بنالحق إال بننوعين 

  من الفه  :
ف ننه حيننه ، واسننتنساب علنن  حيي ننة مننا وفنن  : فهنن  الوافنن  والأحييدهما 

 بال را ن واألما ات،والعالمات حتع لحيط به علماا . 
فه  الواج، ف  الواف ؛وهو فه  ح   هللا الإي ح ن   النوع الِانخ:

بنننه فننن  قتابنننه أو علنننع لسنننان  سنننوله هلل فننن  هنننإا الوافننن  ، هللاننن  ل بنننق 
لن   لنن  أحندهما علنع اآلخننر ، فمنن بننإع جهنده ، واسننتفرذ وسنعه فنن  ذ

لعدم أجرين أو أجراا، فالعال  من يتوصل بمعرفة الواف  والتف ه حيه إلع 
 اهن . (1)" معرفة ح   هللا و سننوله

وبعد هإا الكالم المفيد من قالم انمام ابن اليني   حمنه هللا  عنالع 
، وبعنند النظننر النندفيق للموافنن  المضنن ربة إماء األحننداث والفننتن هننإه 

خاض ، وهال  من هل  فيها ، إمنا ب لسنه أو األلام ، وبعد خوض من 
لسانه أو يده ، يتبين لنا أن هننا  خلنالا فن  منهنا  الندعوة عنند بعن  

                                                

 ( .1/87( إعالم املوقعني )1)
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الننندعاة ، ون صننناا فننن  التربينننة،لعل منننن د و  هنننإه األحنننداث اكتشنننافنا 
 لهإا الخلل حتع نتفاداه .

 ويم ن مما سبق  لخي  هإا الخلل ف  الن اب التالية :
لنننننع علننننن، العلننننن  الشنننننرع  منننننن مصننننناد ه ن  عننننندم التربينننننة ع  ١

 الصحيحة وأصوله المنضس ة.
ن  عنننندم التربيننننة علننننع علنننن، العلنننن  والف ننننه بننننالواف  ، والننننوع    ٢

 الصحيح بسبيل المخمنين حيه ، وبسبيل المجرمين . 
ن  هنننننا  خلنننل فنننن  ال لنننوي ،وفسنننناد فننن  ال صننننود، البننند مننننن   ٣

خالآ هلل عز وجنل  دا قه، واالهتمام بتزقية ال لوي و ربيتها علع ان
 وإنشاءه 

اآلخننرة والزهنند فنن  النندنيا ، وعنندم علنن، محمنندة النننا  ، والتربيننة علننع 
  الصبر والثسات أمام الشهوات والمغريات.

وعننندما يننت  التغلنن، علننع هننإه األنننواع مننن الخلننل ، ويربننع النننا  
عليها، وعلع علبها ؛ فإنه بإذن هللا  ت  العصمة من الفتن وأخ ا ها ؛ 

  بننندين هللا ، والعلننن  بنننالواف   ت ننع الشنننبهات ، وبحسنننن ال صننند ، حسننالعل
وانخالآ هلل عز وجل والصبر أمام المغريات  ت نع الشنهوات ، وهللا 

 أعل  .
  وبعد :

فإن الد و  والح   قثيرة وقثيرة ، ولي  م صود السحنإ هننا هنو 
التفصيل فيهنا ، ولكنن ذقنرت بعن  هنإه العبنر والح ن  والمصنالح منن 

حادث المحيط بنا هنإه األلنام، لنتنإقر منن خاللنه أن ألسنماء هللا هإا ال
عز وجل وصفا ه لوامم وم تضيات ال يت  انلمنان إال بهنا ، ومنن هنإه 
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، والنإي هنو مولنوع بحثننا فن   فصنيل -األسماء الكريمنة اسن  الح ني 
لننوامم هننإا االسنن  الجليننل، والتعننر  علننع العبودلننات التنن  يتضننمنها ، 

رقهنننا فننن  ال لننن، والجنننوا ح، ومنننا يلنننزم علينننه منننن لنننوامم واآلهللانننا  التننن  يت
وم تضننيات ، ومنهننا مننا  نن  استعرالننه مننن النند و  المالننية، لحنندث 
واحننند ممنننا ل ضنننيه هللا عنننز وجنننل وي ننند ه، منننن بنننين أحنننداث وأحنننداث 
كثيرة،وقثيرة  صغر ف  حجمها و كبر ، ولكنها قلها ال  خر  عن عل  

 مته السالغة و يسيره. هللا عز وجل و  ديره ، وال  خر  عن ح 
 

*      *       * 

 

 
 

 

 الخاتمة

 
ل نند  بننين مننن خننالع هننإه الد اسننة السننريعة أن انلمننان بصسننماء هللا 
عز وجل وصفا ه   تض  إهللاسا ها له سسحانه علع الوجه الإي يليق بنه 
وعظمتننه منننن غيننر  كيينننف وال  حريننف وال  ع ينننل وال مثيننل ، قمنننا أن 

جننننل وصننننفا ه   تضنننن  التعبنننند هلل سننننسحانه انلمننننان بصسننننماء هللا عننننز و 
 و عالع بها وانلمان بلواممها

ل نند اختنننرت فننن  هننإه الد اسنننة اسنننمين مننن أسنننماء هللا عنننز وجنننل و 
وفصننننل  فنننن  الثننننان  ومننننا حيننننه مننننن  ( العلنننني  والح نننني ) الجليلننننة همننننا 
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  واحد من أسماء هللا عز وجل، فكيف بسيية أسنما ه نالعبودلات ف  اس
 ه العال؟.سسحانه الحسنع وصفا 

إنن  أ وجه فن  نهالنة هنإه الد اسنة إلنع علما ننا ، وأ بناي التوجينه 
والتربينة، بنصن يولننوا هنإا الجانن، المهنن  منن أسنماء هللا عننز وجنل عنالننة 
كبيرة ف  د وسه  وحل ا ه  التعليمية ، وأن  ت  التربية من خالله علنع 

والجهناد فن    وية انلمنان و جريند التوحيند هلل والثسنات علنع انسنالم ، 
سنبيله ، وأال ل فننوا فنن  د اسننة  وحيند األسننماء والصننفات علننع الجواننن، 
الإهنينننة المجننننردة أو الننننردود علننننع أهنننل البنننندع واألهننننواء ف ننننط ، وإنمننننا 
لجمعون ن ف  د اسة هإا الجان، المه  منن  وحيند هللا عنز وجنل ن بنين 

 الجان، العلم  والعمل  والتعبدي.
منا وم اصدنا وختامنا، وهللا أسصع هللا عز وجل أن لحسن فهو 

 أعل .
 وصلع هللا وسل  علع نبينا محمد وبله وصحسه .

*     *    * 
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