0

هذا الكتاب
خالصة احلقائق التي تبحث فيها هذه الرسالة هي أن نظام القدر الذي هو
برنامج الكون ونظامه يتأسس عىل التعرف عىل أربعة أرسار كربى ،كل رس منها
يشكل حقيقة عظيمة من حقائقه ،ويقع اخلطأ بقدر االقتصار عىل بعض أرساره
والغفلة عن بعضها.
وهذه األرسار األربعة ،هي :التوحيد والعدل واحلكمة والرمحة.
فكشف رس التوحيد يبرصنا باملهندس األول للكون ،واملنظم األوحد
لشؤونه ،واملدبر اخلبري بتفاصيله ،فال نرى يف مرآة هذا الرس غري اهلل ،فنغيب باهلل عن
الكون الذي يسريه.
وكشف رس العدل يعيدنا إىل ذواتنا لنبرص إرادتنا ،وهي تتحرك يف أطر كثرية
واسعة من االختيارات ،لنتحمل حينها مسؤوليتنا عىل ترصفاتنا.
وكشف رس احلكمة جيعل من الكون مرآة لتجليات أسامء اهلل احلسنى وصفاته
العليا.
وكشف رس الرمحة يعيدنا إىل بدء اخللق وغاية اخللق ،فاهلل خلق اخللق
لريمحهم ،وأكرمهم بالوجود ليكرمهم بعدها بكل ما يقتضيه وجودهم من أنواع
اإلكرام.
وكشف كل رس من هذه األرسار يشعرنا بالسالم الشامل مع اهلل ،ومع الكون،
ومع ذواتنا ،ألن أول خطيئة هي الرصاع ،الرصاع مع اهلل ،ومع ختطيط اهلل ،ومع مراد
اهلل.
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املقدمة
حقائق القضاء والقدر من أعظم حقائق الوجود وأمهها وأوالها باملعرفة بعد معرفة اهلل،
ألهنا معرفة نظام عالقة اهلل بخلقه ،والقوانني التي حتكم ذلك ،فكل يشء ـ كام أخرب اهلل تعاىل ـ
ِ
يش ٍء يخ يل ْقنيا ُه ِب يقدي ٍر ﴾ (القمر)49:
خملوق بقدر ،قال تعاىل ﴿:إنَّا كُ َّل ي ْ
ولكن ..ملاذا ـ مع هذا ـ تعترب معانيها أرسارا ،وحقائقها ألغازا ،ومكشوفاهتا غوامض؟
وهل الرس إال ذلك الذي خيزن يف الصدر ،فال يكشف ،وخيبأ يف رساديب الوجدان ،فال
يرى ،ومن يكشفه يتعرض للمقت ،فقلوب األحرار قبور األرسار!؟
ثم كيف لنا نحن البسطاء الذين نشكل صفرا عريضا يف بنيان هذا الكون أن نكشف أو
نكتشف أرسار األقدار ،وقد هتنا يف التعرف عىل بعض أرسار هذا الكون املادي البسيط الذي
نعيشه أو نعيش فيه ،وأرسار األقدار هي أرسار الكون مجيعا ،بل هي أرسار األزل واألبد؟
وتتفرع عن هذه التساؤالت تساؤالت أخرى كثرية متتلئ هبا جوانح قلوبنا ومدرجات
جامعاتنا وأزقة شوارعنا ،يسأهلا العامة والدمهاء ،كام يسأهلا اخلاصة والكرباء ،وتطرح كل إجابة
سؤاال ،ويلقي كل كشف رسابيل جديدة من الغموض.
فهل نستطيع اإلجابة عىل هذه التساؤالت؟
وهل يمكن أن نصل يف هذا الباب ـ الذي أراد البعض إغالقه درءا للفتنة ـ إىل مرحلة
الالغموض ،أو املرحلة التي يستسلم فيها الوجدان هلل ،حمبة له ورضا بالقوانني التي حتكمه،
وقناعة بأن اهلل أحكم احلاكمني ،وأعدل القاضني ،وخري املهندسني؟
يف هذا البحث نحاول الوصول إىل هذه النتيجة العظيمة بثقة عظيمة ،ألننا نحمل رساجا
تنكشف به احلقائق ،وحتل به األلغاز ،وتفك به الطالسم ،وتقرأ به مجيع األبجديات الغريبة التي
سطرت هبا شيفرة الكون.
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وهذا الرساج ـ الذي هو نور عىل نور ـ هو كالم اهلل تعاىل ،فهو وحده اهلادي يف مثل هذه
الظلامت ،فاهلل خمطط الكون وواضع برناجمه هو املتكلم بالقرآن ،وهو املعرف بحقائق الكون
ونواميسه.
وسبب اخللط العظيم الذي وقع يف هذا الباب اخلطري ،فوقع فيه الناس مرشدين حمجوبني
غافلني ،أو أصبحوا فرقا وطوائف تتنابز باأللقاب ،أو يرمي بعضهم بعضا بالكفر والفسوق
والبدعة والضالل هو إعامل بعض النصوص وهجر بعضها ،أو حتميل النصوص ما ال حتتمل،
أو تقديم العقل املدنس( )1عىل النص املقدس ،أو تقديم فهم امرئ من الناس عىل رصيح كالم
اهلل ،أو عىل ما يقتضيه العقل من معان ،أو التعصب للمذاهب واآلراء عىل حساب احلقائق
واملعارف..
وأسباب أخرى كثرية ال هيمنا معرفتها ،وال يرضنا اجلهل هبا..
ونحن ـ بفضل اهلل ـ يف هذه الرسالة لن نغفل بالرد عىل هذه الطوائف عىل ما أردناه من
كشف حقائق القدر لعقولنا وقلوبنا وأرواحنا ،ولن نغفل باجلدل الذي انحرفت به املعارف عن
مساراهتا ..وإنام ستكون وجهتنا وقبلتنا واحدة ،وال هيمنا بعد ذلك من توجه معنا إليها ،أو خالفنا
فيها.
بل نحسب أنا قد ال نخالف أحدا فيام ذهبنا إليه ،فكل قد رام احلق ،وكل وصل إىل بعض
احلق..
***
وخالصة احلقائق التي وصلنا إليها يف هذه املسألة اخلطرية هي ـ ببساطة ـ أن نظام القدر
الذي هو برنامج الكون ونظامه يتأسس عىل التعرف عىل أربعة أرسار كربى ،كل رس منها يشكل
( )1الدنس هنا ليس وصفا العقل األصيل ،وإنام هو وصف لألهواء التي دنسته ،أما األصل يف العقل فهو القداسة ،ألن اهلل
هو واضع برامج العقول.
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حقيقة عظيمة من حقائقه ،ويقع اخلطأ بقدر االقتصار عىل بعض أرساره والغفلة عن بعضها.
وما وقع يف التاريخ اإلسالمي من تنازع املذاهب والطوائف( )1وقع بسبب نرصة بعض
أرساره عىل بعض ،فكل ينرص حقا عىل حساب حق ،ويرد بحق عىل حق ،ويقف يف زمرة حق
ضد زمرة حق.
ولو ختلوا عن التعصب ،واهتدوا هبدي القرآن الكريم وأعملوا النصوص مجيعا لرأوا أن
احلق يف النصوص مجيعا ،بل يف الظواهر البسيطة للنصوص ،والتي ال حتتاج إىل تعسف تأويل أو
تكلف رشح.
وهذه األرسار األربعة ،والتي أسسنا عليها هذه الرسالة ،هي :التوحيد والعدل واحلكمة
والرمحة.
فكشف رس التوحيد يبرصنا باملهندس األول للكون ،واملنظم األوحد لشؤونه ،واملدبر
اخلبري بتفاصيله ،فال نرى يف مرآة هذا الرس غري اهلل ،فنغيب باهلل عن الكون الذي يسريه ،وقد نرى
األمر حينها جربا ،لوال أن يمدنا اهلل بحقائق صفاته ،ومقتضيات أسامئه لتعود لنا عقولنا ،فنستكنه
سائر األرسار ،ونعيش سائر احلقائق.
وكشف رس العدل يعيدنا إىل ذواتنا لنبرص إرادتنا ،وهي تتحرك يف أطر كثرية واسعة من
االختيارات ،لنتحمل حينها مسؤوليتنا عىل ترصفاتنا ،وقد تصيبنا الغفلة عند هذا الرس عن الرس
األول ،فتنصور أن لنا كونا قائام بذاته يضاهي األلوهية ،لوال أن يردنا الرس األول إىل حقيقتنا،
فينسجم التوحيد مع العدل ،ونرتتب يف بنيان هذا الكون بحسب الرتتيب الذي وضع لنا.
وكشف رس احلكمة جيعل من الكون مرآة لتجليات أسامء اهلل احلسنى وصفاته العليا،
فنرى من خالل حركات الكون صفات اهلل ،أو جتليات أسامء اهلل ،فنعيش مع اهلل ،وتصبح أقدار
اهلل حينها رسائل مجيلة هيدهيا اهلل لنا كل حني لنتعرف عليه ،ال جباال قاسية نصطدم هبا كل حني،
( )1مسألة القضاء والقدر من أكرب املسائل التي وقع فيها اخلالف يف األمة ،وال يزال اخلالف فيها ساريا إىل اليوم.
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أو نظل نسبها كل حني.
وكشف رس الرمحة يعيدنا إىل بدء اخللق وغاية اخللق ،فاهلل خلق اخللق لريمحهم ،وأكرمهم
بالوجود ليكرمهم بعدها بكل ما يقتضيه وجودهم من أنواع اإلكرام ،وقد يمرون بالفتن التي
ختترب جواهرهم ،أو هتيئ جواهرهرهم لرمحة اهلل ،وهذا الرس يرينا جتليات الرمحة اإلهلية يف تلك
الفتن كام يرينا جتلياهتا يف الرمحة املحضة.
وكشف كل رس من هذه األرسار يشعرنا بالسالم ،السالم الشامل مع اهلل ،ومع الكون،
ومع نظام الكون ،ومع ذواتنا ،ألن أول خطيئة من خطايا سوء الفهم لألقدار هي الرصاع،
الرصاع مع اهلل ،ومع ختطيط اهلل ،ومع مراد اهلل.
***
بعد هذا ،قد نرى من يعترب هذا األمر لغوا ،أو ترهات ،أو جدال فارغا ،ونحن ـ حلبنا
السالم وبغضنا للرصاع واجلدال ـ نوافقهم يف كثري من ذلك ،ألن اسم القدر أصبح عنوانا
للشغب واجلدال ،فال ترى كتابا يبحث يف هذه املسألة إال وترى فيه من اجلدل والتشنيع عىل
املخالفني ما يمأل نفسك مرارة ،فال خترج منه بحالوة اإليامن ،وإنام خترج منه ببغض القدرية
واجلربية وغريهم ممن تكلم يف القدر أو حاول أن يكشف أرساره.
ولكنا مع ذلك ال نوافقهم عىل عدم اخلوض يف هذه املسألة ،فهي مسألة من مسائل
اإليامن ،بل ركن من أركانه ،بل هي من مسائل الوجود التي يقتيض العقل البحث فيها ،ومن
العبث عدم تلبية متطلبات العقل ،ألن وساوسه ستظل تلح عىل اإلنسان شاء أم أبى.
ثم ملاذا ننظر إىل هذه املسألة هبذه السوداوية ،مع أن أريج الروائح الطيبة هلا ـ كام يصورها
القرآن الكريم ـ جتعل اإلنسان مسوقا من حيث ال يشعر إىل التلذذ بروائحها العطرة!؟
ويف األخري..
قد يعاتبنا البعض عىل التعبري عن حقائق القدر بكوهنا ( أرسارا) ،فهل يف الدين أرسار؟
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وهذا التعبري يف احلقيقة مل نبتدعه ابتداعا ،وإنام هو تعبري سلفنا األول من العلامء ،بل قد
كان هذا التعبري مالصقا للقدر من القرون األوىل ،وسبب ذلك ليس ما نفهمه من معنى الرس
الذي ال جيوز كشفه ،وإنام هو من معنى الرس الذي حيرص عىل كشفه ،فبعض الناس ال يلقي باله
إال إذا عرف أن األمر رس ،فاستجالء األرسار طبع ال ينفك عنه طبع اإلنسان.
ثم إن القدر رس من نواح أخرى كثرية..
فهو لغموضه رس ،ال يفهمه ـ بدقائقه ـ إال اخلاصة من الناس ،فهو ـ كسائر النظريات التي
تفرس الكون مجيعا ـ حيتاح إىل عقل واع بصري.
وهو الرتباطه بالنواحي الوجدانية رس ال يفهمه إال من ذاق رحيق اإليامن من رياض
احلقائق األزلية ،فالقدر أعظم جتليات اإليامن ،كام أن احلقائق الكربى للوجود من أعظم جتليات
العلوم.
وهو ـ لتشعب نواحيه ـ رس ال يفهمه إال من أويت بصرية توفق بني ما يراه الناس
متعارضات يستحيل اجلمع بينها ،فيوفق بني الربودة واحلرارة ،وحيول من األلوان املشوشة عند
بعض العيون سجادة مجيلة متتلئ هبا األبصار ،وترشق هبا البصائر.
وهو رس من نواح أخرى كثرية سنكتشفها يف هذه الرسالة التي نستغفر اهلل من الزلل فيام
أودعناه فيها من آراء ،ونحمده عىل ما هدانا فيها من صواب ،ونحن شاكرون لكل باحث عن
حق هدانا إىل حق ،أو صدنا عن باطل.
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الفصل األول
رس التوحيد
أول رس من أرسار القدر وأكمله وألذه ،وما تعلقت به قلوب العارفني ،وهامت فيه أرواح
املشتاقني هو رس التوحيد.
وهو رس باعتباره حقيقة ال يفهمها إال من ختلص من كثافة الطبع وأدران التشبيه ،فميز
بني الرب واملربوب ،والعبد واخلالق.
وهو رس ـ كذلك ـ باعتبار تأثريه الوجدان الرقيق يف روح املؤمن به ،فهو جيد له من اللذة
ما ال يستطيع التعبري عنه.
وهو رس يف األخري ،ألن إلقاء مفاهيمه عىل غالظ الطباع ومن رانت عىل قلوهبم الغفلة
قد حيجبهم عن رؤية سائر أرسار القدر ،فينحجبوا بتوحيد اهلل عن حكمة اهلل وعدله ورمحته.
وهلذا ،فإن رسول اهلل  اعترب اإليامن بالقدر آخر ركن من أركان اإليامن ،وهو يف احلقيقة
نتيجة حتمية لإليامن باهلل ،فيستحيل عىل من عرف كامالت اهلل املبثوثة يف كتابه الصامت والناطق
أن يغفل قلبه عن هذه احلقيقة التي ينطق هبا كل يشء.
واملتأمل يف حياة رسول اهلل  جيد حضور هذا الرس يف كل حمل ،بل يشعر باستشعار
رسول اهلل  هلذا الرس ،وتذوقه له ،ففي احلديث :قالت أم سلمة :يا رسول اهلل ،ال تزال نفسك
ىف كل عام وجعة من تلك الشاة املسمومة التى أكلتها؟ ،قال (:ما أصابنى من يشء منها إال وهو
مكتوب عىل وآدم ىف طينته)()1

وكأن أم سلمة يف هذا احلديث تدعوه  ـ من غري أن تقصد ـ إىل التأسف عىل أكله من
تك الشاة ،أو إىل أشياء أخرى يتنزه عنها  ،فأخربها  إىل أن تنظر من كوة رس التوحيد
( )1رواه ابن ماجه.
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لترصف عنها كل أسف أو حقد أو انتقام.
وكان  يف حياته كلها ينظر هبذا املنظار ..يف أعقد األمور ويف أبسطها..
قال أنس بن مالك  (:خدمت رسول اهلل  عرش سنني ،ال واهلل ما سبني قط ،وال قال
يل :أف قط ،وال قال ليشء فعلته مل فعلته؟ وال ليشء مل أفعله مل ال فعلته)( ،)1ويف رواية (:خدمت
رسول اهلل  عرش سنني ،فال واهلل ما قال يل ليشء صنعته مل صنعته؟ وال ليشء مل أصنعه أال
صنعته؟ وال المني ،فإن المني بعض أهله قال :دعه ،وما قدر فهو كائن أو ما قيض فهو كائن)
وهلذا كان من اهم آثار هذا أن رسول اهلل ( ما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل
يكن إثام ،فإن كان إثام كان أبعد الناس منه ،وما انتقم رسول اهلل  لنفسه يف يشء قط إال ان
تنتهك حرمة اهلل فينتقم هلل هبا)()2

ولكن هذه املعان الذوقية الرفيعة والعلمية املتينة عرض هلا من كرب عليه اجلمع بني حقائق
اإليامن بالقدر وأرساره ،فصار إما منكرا للتوحيد معطال ملا دل عليه من النصوص ابتغاء حتقق
العدالة واحلكمة ،أو مثبتا للتوحيد معطال لعدل اهلل وحكمته ورمحته.
بناء عىل هذا ،وبناء عىل اعتبار القدر نظام التوحيد ،والنتيجة احلتمية له ،نحاول ـ بعيدا
عن مصطلحات املتكلمني وجدل الفرق ـ تبرص احلقائق التي ينطوي عليها القدر من معان
التوحيد ،والتي ورد النص عليها يف القرآن الكريم والسنة املطهرة.
وهي أربع حقائق كربى ،كل واحدة منها تشكل مرتبة من مراتب تقديرات اهلل.
وهذه املراتب األربعة هي :علمه تعاىل السابق باألشياء قبل وجودها ،،ثم مشيئته املتناولة
لكل موجود ،ثم كتابة ذلك ىف الكتب املختلفة ،ثم خلقه للموجودات وفق علمه ومشيئته
وكتابته.
( )1رواه عبد الرزاق يف املصنف.
( )2رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
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وسنخص كل مرتبة من هذه املراتب بمبحث خاص.
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أوال ـ العلم
أول معرفة باهلل تقود املؤمن إىل رس التوحيد يف القدر هو التعرف عىل اهلل العليم اللطيف
اخلبري الشهيد(.)1
ثم التمييز بني حقائق هذه األسامء بالنسبة هلل تعاىل ،وبالنسبة خللقه ،فاهلل ال يشبه خلقه بأي
كيم ْث ِل ِه ييشء و ُهو ِ
حال من األحوال ﴿:يليس ِ
يع ا ْل يب ِص ُري﴾ (الشورى)11 :
السم ُ
ْ ي
ْ ٌ ي ي َّ
ألن كل الشبه التي يزرعها الشيطان يف قلب اإلنسان ،فينكر القدر ،أو ينكر االختيار
منشؤها تشبيه علم اهلل بعلم اخللق ،وقياس معلومات اهلل بمعلومات اخللق.
والتأمل يف القرآن الكريم وحده كاف للداللة عىل هذا النوع من املعرفة ،فاهلل تعاىل يرد
كل األشياء إىل علمه ،ويفرسها بعلمه ،ولذلك ال ختلو أكثر اآليات من اإلشارة إىل علمه وما
هلل ي ْشهدُ ِبام يأنْزي يل ِإ يلي يك يأنْزي يله ِب ِع ْل ِم ِه وا ْيمل ِ
ِ
الئ ُ
كية
ي
ُ
ْ
يرتبط به ،وقد قال تعاىل عن القرآن الكريم ﴿:يلك ِن ا َُّ ي ي ي
ِ
يي ْش يهدُ ي
الرس ِيف
ون يوكي يفى ِبا َِّ
هلل يش ِهيدا﴾ (النساء ،)166:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل يأنْزي يل ُه ا َّلذي يي ْع يل ُم ر َّ
السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض ِإ َّن ُه ي
كيان غي ُفورا ير ِحيام﴾ (الفرقان)6:
َّ ي ي
وعلم اهلل ـ كام يتجىل يف القرآن الكريم ـ علم شامل تام حميط ،فهو تعاىل يعلم ما بدا وما
خفى ،أحاط علام بجميع األشياء من الكليات واجلزيئات ،علم يف األزل مجيع ما هو خالق ،وعلم
مجيع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجاهلم وأعامهلم وشقاوهتم وسعادهتم ومن هو منهم من أهل اجلنة
ومن هو منهم من أهل النار ،وعلم عدد أنفاسهم وحلظاهتم ومجيع حركاهتم وسكناهتم أين تقع
ومتى تقع وكيف تقع.
كل ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع ال ختفى عليه منهم خافية سواء يف علمه الغيب
والشهادة والرس واجلهر واجلليل واحلقري ،ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السموات وال يف

( )1هذه األسامء كلها تدل عىل العلم بمراتبه املختلفة ،كام سنرى.
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األرض وال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
وهذه املعارف اإليامنية من اليقينيات التي يؤسس عليها املؤمن فهمه للقدر اإلهلي ،ويبني
عليها تذوقه له ..ولكن الشبهة التي تعرض ملن مل يفقه معنى العلم اإلهلي هو عدم متييزه بني علم
البرش وعلم خالق البرش ،فوقوعه يف براثن التشبيه هو الذي يوقعه يف مستنقعات نفي القدر أو
القول باجلرب.
ويمكن ـ من خالل القرآن الكريم ـ استنباط ثالث نواح يتميز هبا علم اهلل عن علم اخللق،
وبإدراكها والتعمق يف فهمها تزول كل الشبه املرتبطة هبذا اجلانب من مفهوم القدر ،وهذه
النواحي هي :السعة ،واخلربة ،والغنى.
أما السعة فننفي من خالهلا ما تصوره لنا أوهامنا من تشبيه علم اهلل الالحمدود بعلمنا
املحدود ،وبناء عىل ذلك تنتفي غرابة علم اهلل بالتفاصيل واجلزئيات ما دق منها وما جل.
وأما اخلربة ،فننفي من خالهلا ما تصوره األوهام من استغراب علم اهلل باألشياء قبل
حصوهلا.
وأما الغنى فنرى فيه مدى القصور الذي تضعنا فيه أوهامنا حني تصور لنا حاجة اهلل الغني
العليم إىل حصول األشياء ليحصل له العلم هبا.
وإدراكنا هلذه احلقائق وتسليمنا هلا ال جيعلنا متوافقني فقط مع ما تنص عليه النصوص
املقدسة ،ولكنه جيعلنا ـ أيضا ـ متوافقني مع ما تقتضيه عقولنا يف أرقى درجات تقدسها.
ذلك أن العقل املتخىل عن زهوه وخيالئه وكربه يدرك أن مجيع معارفه إذا ما قيست
باملجاهيل ،فإهنا تؤول إىل الصفر ..وهو ما عرب عنه يف النصوص بأنه بمنزلة القطرة من البحر.
 1ـ سعة العليم:
اهلل تعاىل هو املحيط بكل يشء علام ،دقيقه وجليله ،وأوله وآخره ،وعاقبته وفاحتته ،ال هناية
ِ
يش ٍء ِع ْلام ﴾
ملعلوماته وال حرص هلا ،قال تعاىل عىل لسان نبيه شعيب  ﴿:يوس يع ير ُّبنيا كُ َّل ي ْ
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(ألعراف)89 :
وهذا كسائر صفات اهلل تعاىل ،فهي كلها من السعة ما جيعلها حميطة بكل يشء ،مهيمنة
عليه ،ال يغيب عنها يشء ،تامة كاملة ،ولذلك كان من أسامء اهلل تعاىل التي نص عليها يف القرآن
الكريم اسم اهلل ( الواسع) ،وقد ورد يف ثامنية مواضع يف القرآن الكريم.
وهو اسم نرى اقرتانه الدائم يف القرآن الكريم بالعلم ليدل عىل أن سعة علم اهلل مزدوجة
هلل ا ْيمل ْ ِ
هلل ِإ َّن
رش ُق يوا ْيملغ ِْر ُب يف يأ ْين ييام ُت يو ُّلوا يف يث َّم يو ْج ُه ا َِّ
مع سعة فضله وترصيفه وقيوميته ،قال تعاىل ﴿:يو َِّ
ا َّي ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)115:
هلل يواس ٌع عيل ٌ
هلل يؤْ ِيت م ْلكي ه من ي يشاء وا َُّ ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)247 :
وقال عن هبة امللك ﴿:يوا َُّ ُ ُ ُ ي ْ ي ُ ي
هلل يواس ٌع عي ل ٌ

ِ
ون يأ ْم يو ياهلُ ْم ِيف يس ِب ِ
ين ُين ِْف ُق ي
كيم يث ِل يح َّب ٍة يأ ْن يبت ْيت
يل ا َِّ
وقال عن مضاعفة األجور ﴿:يم يث ُل ا َّلذ ي
هلل ي
ف يملِن ي يشاء وا َُّ ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)261:
يس ْب يع يسن ِياب يل ِيف كُ رل ُس ْن ُب يل ٍة ِمائ ُية يح َّب ٍة يوا َُّ
هلل ُي يضاع ُ ْ ي ُ ي
هلل يواس ٌع عيل ٌ
الش ْي يط ُ
وقال عن هبة املغفرة والفضلَّ ﴿:
هلل يي ِعدُ كُ ْم
ان يي ِعدُ كُ ُم ا ْل يف ْق ير يو يي ْأ ُم ُركُ ْم ِبا ْل يف ْح يش ِاء يوا َُّ
مغ ِْفرة ِم ْنه و يف ْضال وا َُّ ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)268:
ي
ي ي ُ ي
هلل يواس ٌع عي ل ٌ
وهكذا يف كل آي القرآن الكريم ،حتى يف اآلية التي ورد فيها اسم الواسع مضافا قرن
األ ْث ِم وا ْل يفو ِ
بالعلم ،قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذين يجيتينِب ي ِ ِ
اح يش ِإ َّال ال َّل يم يم ِإ َّن ير َّب يك يو ِاس ُع ا ْيملغ ِْف ير ِة ُه يو
ون كي يبائ ير ْ ي ي
ي ْ ُ
ض و ِإ ْذ يأ ْن ُتم يأ ِجن ٌَّة ِيف ب ُط ِ
يأعْ يل ُم ِبكُ ْم ِإ ْذ يأن يْش يأكُ ْم ِم ين ْ ي
ون ُأ َّم يه ِاتكُ ْم يفال ُتزي كُّوا يأ ْن ُف يسكُ ْم ُه يو يأعْ يل ُم ِب يم ِن
ُ
األ ْر ِ ي
ْ
ات يَّقى﴾ (لنجم)32:
فقد قرن تعاىل يف هذه اآلية بني سعة مغفرته وبني علمه بخلقه.
فلذلك ال هناية ملعرفة اهلل وال حد هلا ،ألن (كل سعة وإن عظمت فتنتهي إىل طرف ،والذي
ال ينتهي إىل طرف ،فهو أحق باسم السعة ،واهلل سبحانه وتعاىل هو الواسع املطلق ،ألن كل واسع
باإلضافة إىل ما هو أوسع منه ضيق وكل سعة تنتهي إىل طرف ،فالزيادة عليه متصورة وما ال هناية
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له وال طرف فال يتصور عليه زيادة)()1

وانطالقا من هذا يبث القرآن الكريم يف روع املؤمنني األوصاف الكثرية الدالة عىل هذه
السعة التي ال حدود تنتهي إليها ،وجيعل ذلك يف كثري من الفواصل القرآنية لتكون برهانا عىل ما
هلل ِبكُ رل ي ٍ ِ
يم﴾ (ألنفال:
اشتملت عليه اآلية من أمر أو تدبري ،ومن ذلك قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
يشء عيل ٌ
ْ
 )75الذي ورد يف فاصلة عرشين موضعا يف القرآن الكريم.
والقرآن الكريم يذكر بعض تفاصيل هذه املعلومات ،كشأنه من ذكر احلقائق جمملة
ومفصلة ،ألن االقتصار عىل التفصيل قد يفهم منه البليد احلرص والضيق واملحدودية ،واالقتصار
عىل املجمل ال يكون له من التأثري النفيس ما يكون للتفصيل.
ولذلك انتقل اخلليل  من بعض تفاصيل معلومات اهلل إىل جمامعها كام حكى ذلك
عنه اهلل تعاىل يف قوله ﴿:ربنيا ِإن يَّك يتع يلم ما ُن ْخ ِفي وما ُنع ِلن وما ي ْخي يفى عي يىل ا َِّ ِ
يش ٍء ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض
ي َّ
ي ي ْ ُ ي ي
ْ ُ ي
هلل م ْن ي ْ
الس يام ِء﴾ (ابراهيم)38:
يوال ِيف َّ
وال بأس أن نستعرض عىل طريقة القرآن الكريم بعض التفاصيل التي قد تعمق مفهوم
السعة املجمل ،ونسوقها باعتبارين:
االعتبار األول :هو الربهنة عىل هذا بالنسبة ملن ينكرون علم اهلل بالتفاصيل أو يستبعدون
ذلك.
واالعتبار الثان :هو تعميق هذه احلقيقة يف النفس املؤمنة ،ألن حقائق اإليامن ،كسائر احلق
ال تغرس بذورها يف النفس إال بمثل هذه التفاصيل.
وانطالقا من هذا ،فإن القرآن الكريم خيربنا ،ويبث يف روعنا أن اهلل تعاىل يعلم مجيع
التفاصيل التي بنيت عىل أساسها السموات واألرض ،فال خيفى عليه يشء منها ،قال تعاىلِ ﴿:إ َّن
ِ
يش ٌء ِيف ْ ي
األ ْر ِ
الس يام ِء﴾ (آل عمران ،)5:فكلمة يشء يف اآلية تشمل
ا َّي
ض يوال ِيف َّ
هلل ال ي ْخي يفى عي يل ْيه ي ْ
( )1املقصد األسنى.119 :
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الصغري والكبري ،واحلقري واجلليل.
الس يام ِء يو ْ ي
ض ِإ َّن يذلِ يك ِيف ِكت ٍ
األ ْر ِ
ياب ِإ َّن يذلِ يك عي يىل
وقال تعاىل ﴿:يأ يملْ يت ْع يل ْم يأ َّن ا َّي
هلل يي ْع يل ُم يما ِيف َّ

هلل يي ِس ٌري﴾ (احلج ،)70:و(ما) املوصولية تفيد العموم ،فيدخل يف معناها كل يشء بكل تفاصيله.
ا َِّ
ض يو ُه يو الس ِم ُ ِ
الس يام ِء يو ْ ي
األ ْر ِ
يم﴾ (االنبياء،)4:
يع ا ْل يعل ُ
َّ
وقال تعاىل ﴿:يق يال ير رِّب يي ْع يل ُم ا ْل يق ْو يل ِيف َّ
وقد وردت هذه اآلية مطلقة كذلك لتفيد سعة علم اهلل بكل قول مهام كان نوعه.

واهلل تعاىل يعلم الصغري والكبري ،والكليات واجلزئيات من السموات واألرض ،ولذلك
ِ
ِ
الس ُ
اعية ُق ْل يب يىل يو ير رِّب
يستدل هبذا العلم عىل الساعة ،قال تعاىل ﴿:يو يق يال ا َّلذ ي
ين كي يف ُروا ال يت ْأتينيا َّ
ب ال يعزُ ب عي ْنه ِم ْث يق ُال يذر ٍة ِيف السامو ِ
ات يوال ِيف ْ ي
األ ْر ِ
يل يت ْأ ِت يي َّنكُ ْم عي ِ ِ
ض يوال يأ ْصغ ُير ِم ْن يذلِ يك يوال
َّ ي ي
امل ا ْل يغ ْي ِ ي ْ ُ ُ
َّ
ياب ُم ِب ٍ
كْرب ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
ني﴾ (سـبأ)3:
يأ ي ُ
وهو يذكر بعض هذه التفاصيل الدقيقة ليمتلئ قلب املؤمن إحساسا هبذه السعة ،قال
تعاىل ﴿:يو ِعنْدي ُه يم يف ِات ُح ا ْل يغ ْي ِ
رب يوا ْل يب ْح ِر يو يما ت ْيس ُق ُط ِم ْن يو ير يق ٍة ِإ َّال
ب ال يي ْع يل ُم يها ِإ َّال ُه يو يو يي ْع يل ُم يما ِيف ا ْل ي ر
يع يلمها وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
ياب ُم ِب ٍ
ت ْي
س ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
ض يوال ير ْط ٍ
األ ْر ِ
ب يوال يي ِاب ٍ
ني﴾ (األنعام ،)59:وقال
ي ْ ُ ي ي ي َّ
ي
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كْام ِم يها يو يما يحت ِْم ُل ِم ْن ُأ ْن يثى يوال ت ييض ُع ِإ َّال
الساعي ة يو يما يخت ُْر ُج م ْن يث يم يرات م ْن يأ ي
تعاىلِ ﴿:إ يل ْيه ُي ير ُّد ع ْل ُم َّ
ياد ِهيم يأين ُرش ِ
ِ
ِ ِِ
كيائي يقا ُلوا آ يذن ي
َّاك يما ِمنَّا ِم ْن يش ِه ٍيد﴾ (فصلت ،)47:وقال تعاىل ﴿:يي ْع يل ُم
ِبع ْلمه يو يي ْو يم ُين ْ ْ ي ي
ض وما يخيْرج ِمنْها وما ين ِْز ُل ِمن السام ِء وما يعرج ِفيها و ُهو ِ
يما يي ِل ُج ِيف ْ ي
ور﴾
األ ْر ِ ي ي ُ ُ ي ي ي ي
يم ا ْل يغ ُف ُ
الرح ُ
ي َّ ي ي ي ي ْ ُ ُ ي ي ي َّ

(سـبأ)2:
وخيطئ البعض حني يفرس مفاتح الغيب بأمور حمدودة ،ويتصور أهنا هي وحدها التي
استأثر اهلل بعلمها ،ويستدل عىل ذلك بفهم خاطئ لقوله  (:مفاتح الغيب مخس ال يعلمهن إال
هلل ِعنْدي ه ِع ْلم الس ِ
اعية يو ُينيزر ُل ا ْل يغ ْي يث يو يي ْع يل ُم يما ِيف ْ ي
األ ْر يحا ِم يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس يما يذا
اهلله ،ثم قرأِ ﴿:إ َّن ا َّي ُ ُ َّ
ِ
ض يمت ُ ُ ِ
هلل عي ِليم يخ ِبري﴾ (لقامن)1()34:
ب غي دا يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس ِب يأ ري يأ ْر ٍ
تيكْس ُ
وت إ َّن ا َّي ٌ ٌ
( )1رواه البخاري.
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أو بحديث جربيل  حني تبدي له  فسأل عن اإليامن اإلسالم اإلحسان ،قال له
هلل) ،ثم قرأ اآلية السابقة.
النبي  فيام قال له (:مخس ال يعلمهن إال ا ه
وهذه األحاديث ال تعني التحديد أو احلرص ،ألن سعة علم اهلل ال حترص ،وإنام املراد منها
ذكر بعض التفاصيل ،وهو مما ورد مثله كثريا يف السن املطهرة ،وهلذا قال العلامء (:العدد ال مفهوم
له)
وخيطئ آخرون خطأ أشنع حني يعتربون قوله تعاىل يف اآلية ﴿ :يو يي ْع يل ُم يما ِيف ْ ي
األ ْر يحا ِم ﴾
مقصورا حول جنس اجلنني ،أهو ذكر أم أنثى ،ويتصور بعضهم ـ انطالقا من ذلك ـ أن اآلية
تتناقض مع ما تعرف عليه العلم احلديث من هذا الباب ..مع أن هذا النص ال يدل عىل جنس
هلل تعاىل يعلم عدد األجنة املوجودة يف االرحام ووضـعـيتها
اجلنني فقط ،بل يدل عىل أن ا ه
واستعداداهتا وأذواقها ومواهبها وقدراهتا وضعفها ومجيع خصوصياهتا يف كل حلظة ..بل يف كل
ثانية ..بل يف كل ما ال يمكن التعبري عنه من الظروف.
وهكذا عن الغيث ،فقد أحاط علمه بكمية الغيث ونوعيته وعدد قطراته ووزهنا وحمل
سقوطها وال أحد يمكنه أن حييط علام هبذه األمور وبأي وسيلة كانت.
وهكذا كل ما يعلمه اهلل من سقوط الورق ..أو احلب املختبئ يف الظلامت ..أو الرطب أو
اليابس ..أو كل ما ال يمكن حرصه من أكوان اهلل.
***
وبام أن املخاطب األول يف القرآن الكريم هو اإلنسان ،فإن اهلل تعاىل حيدثنا عن بعض هذه
التفاصيل املتعلقة بعلمه باإلنسان ،وجيعل من بيان علمه بتفاصيل السموات واألرض دليال عىل
هلل يع يلم ما ِيف السامو ِ
ون ا َّي ِ ِ
ات يو يما ِيف ْ ي
األ ْر ِ
علمه باإلنسان ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل يأ ُت يع رل ُم ي
ض
َّ ي ي
هلل ِبدينكُ ْم يوا َُّ ي ْ ُ ي
هلل ِبكُ رل ي ٍ ِ
يم﴾ (احلجرات)16:
يوا َُّ
يشء عي ل ٌ
ْ
يض ْ ي
يش ٍء ِعنْدي ُه
فاهلل تعاىل ﴿:يي ْع يل ُم يما يحت ِْم ُل كُ ُّل ُأ ْن يثى يو يما ت ِيغ ُ
األ ْر يح ُام يو يما تيزْ يدا ُد يوكُ ُّل ي ْ
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ِب ِم ْقدي ٍار﴾ (الرعد)8:
ون ِيف يش ْأ ٍن وما يت ْت ُلو ِم ْنه ِمن ُقر ٍ
ويف أي حالة كان اإلنسان ،فإن اهلل يعلمه ﴿:يو يما تيكُ ُ
آن يوال
ُ ْ ْ
ي ي
يض ي ِ ِ
يتعم ُل ي ِ
عين ر رب يك ِم ْن ِم ْث يق ِ
ال يذ َّر ٍة ِيف
عيم ٍل ِإ َّال كُ نَّا عي يل ْيكُ ْم ُش ُهودا ِإ ْذ ُت ِف ُ
ون فيه يو يما يي ْعزُ ُب ْ ي
ون م ْن ي
ْي
ِ
ِ ِ
ياب ُم ِب ٍ
ْي
كْرب ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
األ ْر ِ
ني﴾ (يونس ،)61:وقال
الس يامء يوال يأ ْصغ يير م ْن يذل يك يوال يأ ي ي
ض يوال ِيف َّ

هلل يع يلم ما ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يما ييكُ ُ
ون ِم ْن ن ْيج يوى يثال يث ٍة ِإ َّال ُه يو ير ِاب ُع ُه ْم
َّ ي ي
تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير يأ َّن ا َّي ي ْ ُ ي
وال يمخْس ٍة ِإ َّال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم يوال يأ ْدنيى ِم ْن يذلِ يك يوال يأكْ يث ير ِإ َّال ُه يو يم يع ُه ْم يأ ْي ين يما كيا ُنوا ُث َّم ُي ين رب ُئ ُه ْم ِب يام
ي
ي ي
ي

ِ
هلل ِبكُ رل ي ٍ ِ
يم﴾ (املجادلة)7:
عيم ُلوا يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة ِإ َّن ا َّي
يشء عيل ٌ
ْ

هلل يي ْع يل ُم
ولذلك ،فإنه تعاىل يعلم ما تكنه ضامئرنا من خري أو رش ،قال تعاىل ﴿:يواعْ يل ُموا يأ َّن ا َّي
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)235:
اح يذ ُرو ُه يواعْ يل ُموا يأ َّن ا َّي
يما ِيف يأ ْن ُفسكُ ْم يف ْ
ور يحل ٌ
هلل غي ُف ٌ
هلل ﴾ (البقرة)197 :
ويعلم ما نفعله ظاهرا من كل ذلك ﴿:يو يما يت ْف يع ُلوا ِم ْن يخ ْ ٍري يي ْع يل ْم ُه ا َُّ
هلل يأنَّكُ ْم كُ ْن ُت ْم ي ْختتيا ُن ي
ون يأ ْن ُف يسكُ ْم﴾
وهو يعلم طبائعنا وما نتحدث به ألنفسنا ﴿:عي ِل يم ا َُّ
(البقرة)187 :
ني يأي ِد ِهيم وما يخ ْل يفهم وال ُ ِ
حيي ُط ي
يش ٍء ِم ْن
ُ ْ ي
وهو يعلم ما بني أيدينا وما خلفنا ﴿:يي ْع يل ُم يما يب ْ ي ْ ْ ي ي
ون ِب ي ْ

ِع ْل ِم ِه ِإ َّال ِب يام يشا يء﴾ (البقرة)255 :

هلل يخ يل يقكُ ْم ِم ْن ُت ير ٍ
اب ُث َّم ِم ْن
ويعلم تفاصيل أجسادنا وحياتنا وأعامرنا ،قال تعاىل ﴿:يوا َُّ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ٍ
ص
ُن ْط يفة ُث َّم يج يع يلكُ ْم يأزْ يواجا يو يما يحتْم ُل م ْن ُأ ْن يثى يوال ت ييض ُع ِإ َّال ِبع ْلمه يو يما ُي يع َّم ُر م ْن ُم يع َّم ٍر يوال ُين يْق ُ
ِم ْن عُ ُم ِر ِه ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
هلل يي ِس ٌري﴾ (فاطر)11:
ياب ِإ َّن يذلِ يك عي يىل ا َِّ
ِ
ويعلم أعاملنا ،قال تعاىل ﴿:يو يل ْو ن ييشا ُء ي ي
حل ِن
أل ير ْين ُ
ياكيه ْم يف يل يع ير ْفت ُيه ْم ِبس ييام ُه ْم يو يل يت ْع ِر يفن َُّه ْم ِيف ي ْ

عْام يلكُ ْم﴾ (حممد)30:
ا ْل يق ْو ِل يوا َُّ
هلل يي ْع يل ُم يأ ي

ِ
عين يس ِب ِيل ِه يو ُه يو
ويعلم من ضل منا ومن اهتدى ،قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ير َّب يك ُه يو يأعْ يل ُم يم ْن ييض ُّل ْ
ِ
ين﴾ (األنعام)117:
يأعْ يل ُم ِبا ُْمل ْهتيد ي
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***
بعد هذا البيان القرآن الذي يبث يف روع املؤمن سعة علم اهلل املحيط بكل يشء ،والذي
يعمر قلبه بلذة ال هناية هلا ،ال يلتفت املؤمن إىل ذلك اجلدل العقيم الذي أفرزته مقولة ( إن العلم
اإلهلي ال يتعلق باجلزئيات)( )1أو إىل أولئك املحجوبني بعقال العقل الذين نفوا إحاطة علمه تعاىل
بكل شئ ،رافضني شهادة املوجودات الصادقة عىل علمه املحيط بكل شئ.
ألن عقل املؤمن عقل مؤيد بوحي اهلل ،فلذلك ال يقيس الواسع عىل الضيق ،وال املطلق
عىل املحدود ،وال العليم عىل اجلهول.
بل هو يدرك ما قاله اخلرض  ملوسى  عندما جاء عصفور ،فوقع عىل حرف
هلل إال مثل
السفينة فنقر يف البحر نقرة أو نقرتني ،فقال له اخلرض  (:ما علمي وعلمك يف علم ا ه
ما نقص هذا العصفور من هذا البحر)()2

وهو تشبيه تقريبي ..أما احلقيقة فأعظم من ذلك ،فال يمكن مقارنة علم اهلل بعلم عباده،
فعلم العباد هبة من اهلل وفضل منه ،فهو علم تبعي ال ذايت ،وظل ال حقيقة.
ولذلك استعمل القرآن الكريم هذه التشبيهات ليصور سعة علم اهلل ،فقال تعاىلُ ﴿:ق ْل
ِ ِ ِ
ِ
ت ر رِّب يلن ِيفدي ا ْل يب ْحر يق ْب يل يأ ْن يت ْن يفدي ِ
يل ْو ي
كيل يام ُت ير رِّب يو يل ْو ِج ْئنيا ِب ِم ْث ِل ِه يمدي دا﴾
ُ
كيان ا ْل يب ْح ُر مدي ادا لكيل يام ي
( )1من الردود التي رد هبا املتكلمون عىل هذه املقولة:
 .1أن اهلل تعاىل فاعل هلذه األجسام عىل سبيل اإلحكام واإلتقان ،وكل فاعل عىل هذا الوجه فإنه ال بده وأن يكون عاملا بام
فعله وهذه الداللة بعينها ذكرها اهلل تعاىل يف قولهُ ﴿:هو ا َّل ِذي يخ يل يق يل ُكم ما ِيف ا ْألير ِ ِ
الس يام ِء يف يس َّو ُاه َّن يسبْ يع
ي
است ييوى إِ يىل َّ
ض يمجيعا ُث َّم ْ
ْ
ْ ي
سامو ٍ
ات يو ُه يو ِب ُك رل ي ٍ ِ
يم ﴾ (البقرة ،)29:فقد ذكر اهلل تعاىل خلق السموات واألرض ،ثم فرع عىل ذلك كونه عاملا.
يي ي
يشء عيل ٌ
ْ
 .2أن اخلالق لليشء عىل سبيل التقدير والتحديد ال بده وأن يكون عاملا به وبتفاصيله ألن خالقه قد خصه بقدر دون قدر
والتخصيص بقدر معني ال بده وأن يكون بإرادة ،وإال فقد حصل الرجحان من غري مرجح واإلرادة مرشوطة بالعلم ،فثبت أن
خالق اليشء ال بده وأن يكون عاملا به عىل سبيل التفصيل.
وقد رد الغزايل عىل هذه املقولة ردا مفصال يف كتابه (هتافت الفالسفة)
( )2رواه البخاري.
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ٍ
األر ِ ِ
الم يوا ْل يب ْح ُر يي ُمدُّ ُه ِم ْن يب ْع ِد ِه يس ْب يع ُة
ض م ْن يش يج يرة يأ ْق ٌ
(الكهف ،)109:وقال تعاىل ﴿:يو يل ْو يأن يَّام ِيف ْ ي ْ
ِ
يأ ْب ُح ٍر ما ن ِيفدي ْت ِ
هلل ِ
يم﴾ (لقامن)27:
هلل ِإ َّن ا َّي
كيل يام ُت ا َِّ
عيزيزٌ يحك ٌ
ي
فهذه اآلية تنص عىل أنه لو كانت تلك البحار ـ بجميع مياهها ـ مدادا لكلامت اهلله ،والشجر
هلل قائمة ال يفنيها يشء ،ألن
كله أقالما ،النكرست األقالم ،وفني ماء البحر ،وبقيت كلامت ا ه
أحدا ال يستطيع أن يقدر قدره ،وال أن يثني عليه كام ينبغي ،حتى يكون هو الذي يثني عىل نفسه.
***
أما السؤال الذي جيره الوهم بعد هذا ،والذي منشؤه التشبيه ،وحصاده اجلهل واجلحود،
وهو :كيف يكون اهلل عاملا بكل يشء؟ ..أو كيف ال يعزب عن اهلل يشء؟
واجلواب عن هذا ال حيوج املؤمن إىل أي تكلف ،بل يكفيه أن يقرأ سورة اإلخالص ليعلم
أن صفات اهلل تابعة لذات اهلل ( ،)1وذات اهلل ال حتد وال تقيد ،وال يقال عنها كيف ،ومثلها صفاته.
وهذا اجلواب يريض العقل السليم ويغنيه ،ألنه إذا قيل له (:إن فالنا الراعي يدرك خفايا
النظريات العلمية ودقائقها ،بل يستطيع أن حيول منها واقعا ملموسا) جتده يستغرب ،ويسأل
حمتارا (:كيف يكون هذا؟)
لكن إن قيل له (:إن الدكتور الفالن يعلم كل ذلك) ال يستغرب وال ينكر وال يسأل عن
كيف وال أخواهتا.
فهو يدرك أن حقيقة الدكتور العلمية ختتلف عن حقيقة الراعي.

( )1هناك خالف بني املتكلمني يف عالقة الصفات بالذات ،وهو خالف جديل ال قيمة له ،وال ينتج عنه احلكم عىل طرف
من األطراف بالسنية أو البدعية ،كام يبالغ يف ذلك الكثري ،ألن الذي يقول بأن الصفات عني الذات ،ال ينفي الصفات يف احلقيقة،
وإنام يبالغ يف إثبات اتصاف اهلل هبا ،فكيف حيكم عىل من يقول هبذا بالبدعية.
ولو رددنا األمر إىل أصله ،فليس يف النصوص لفظ (الصفات) ..بل ليس هناك إال األسامء ،فاهلل تعاىل قال ﴿ :يوهللَِّ ْاألي ْس يام ُء
ْ
احلُ ْسنيى يفا ْدعُ و ُه ِ يهبا ﴾ (ألعراف ،)180 :ومل يقل ( :وهلل الصفات العليا) ..ولو أن األمة اكتفت باألسامء الرتفع اخلالف بينها
يف هذا املجال.
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وذلك نفس ما يقوله العقل السليم عن اهلل ،فال يستغرب صفاته تعاىل وال يتعجب منها
إال اجلاهل بذات اهلل أو بقدر اهلل.
ِ
اب
ولذلك قال تعاىل يف اإلخبار عن قصة أصحاب الكهف ﴿:يأ ْم يحس ْب يت يأ َّن يأ ْص يح ي
ا ْل ِ
الر ِق ِ
يم كيا ُنوا ِم ْن آ يي ِاتنيا عي يجبا﴾ (الكهف ،)9:أي ليس أمرهم عجيبا يف قدرتنا وسلطاننا،
ْ
كيهف يو َّ
فإن خلق الساموات واألرض وتسخري الشمس والقمر وغري ذلك من اآليات العظيمة الدالة عىل
هلل تعاىل؛ وأنه عىل ما يشاء قادر ،وال يعجزه يشء أعجب من أخبار أصحاب الكهف.
قدرة ا ه
فلذلك أمرنا بتسبيح اهلل عند رؤية آياته حتى ننزهه من أن نحرص قدرته أو صفاته يف حدود
ِ
هلل ِق يياما يو ُق ُعودا يوعي يىل ُج ُن ِ ِ
كَّر ي
ين يي ْذكُ ُر ي
ون ِيف
ون ا َّي
معينة ،كام قال تعاىل عن العارفني ﴿:ا َّلذ ي
وهب ْم يو يي يت يف ُ
ِ
ِ
يخ ْل ِق السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
اب الن َِّار﴾ (آل
ض ير َّبنيا يما يخ يل ْق يت يه يذا يباطال ُس ْب يحان ييك يفقنيا عي يذ ي
َّ ي ي
عمران)191:
فالتسبيح هو تنبيه العقل إىل عدم حد اهلل بأي حدود ،فاهلل هو الواسع املحيط بكل يشء.
***
بعد هذا نتساءل عن عالقة هذا بالقدر ..أو ما الذي يؤسسه هذا النوع من اإليامن يف
النفس والعقل والقلب من حقائق القدر؟
واجلواب عن ذلك هو أنه من الشبه الكبرية التي قد تسيطر عىل النفس ـ وربام ال يستطيع
اللسان أن يعرب عنها حياء أو أدبا أو خوفا من الكفر والضالل والبدعة ـ هو تصور املحدودية يف
علم اهلل ،باعتبار أن املعلومات التي ينتظمها هذا الكون من السعة بحيث ال يتصور هلا هناية..
والعقل اإلنسان يتيه ال حمالة عند الوصول إىل هذه الغاية ..ولذلك حيكم عليها ـ شعر أو مل يشعر
ـ باالستحالة.
وانطالقا من دنس هذا التشبيه يقع يف أنواع أخرى من الدنس حتول بينه وبني فهم القدر
اإلهلي وتذوقه.
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وهلذا كان هذا النوع من العلم هو اللبنة األوىل التي يتأسس عليها اإليامن بالقدر.
 2ـ خربة العليم:
الفرق الثان بني علم اهلل وعلم خلقه ،والذي نحتاجه إلدراك رس التوحيد يف القدر ،هو
أن علم اهلل حميط باملعلوم ،يعلم ظاهره وباطنه ،ومكشوفه وغامضه ،ورسه وعالنيته ،فينكشف
له انكشافا تاما بخالف علم اخللق املحدود ،والذي يعلم من األشياء ما تقتضيه مصلحته منها،
فال يعدوا أن يعرف األعراض والظالل دون احلقائق واجلواهر ،ولذلك عرب القرآن الكريم عن
العلوم التي وهبها آلدم  بكوهنا أسامء ،قال تعاىل ﴿:يوعي َّل يم آ يد يم ْ ي
عير يض ُه ْم عي يىل
األ ْس يام يء كُ َّل يها ُث َّم ي
ون ِب يأسام ِء هؤُ ِ
الء ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
الئ ِ
ا ْيمل ِ
اد ِقنيي ﴾ (البقرة)31:
كية يف يق يال يأن ِْب ُئ ِ ْ ي ي
ْ ي
فكل ما يعرفه البرش اآلن من معارف ،والتي قد يتصورون أهنم قد بلغوا هبا الذروة ال
تعدو أن تكون معرفة لبعض اخلصائص والصفات ،وهي أقل من أن تدرك حقائق األشياء عىل
ما هي عليه.
أما علم اهلل فهو علم شامل حميط باملعلوم من كل نواحيه ،ولذلك كان من أسامء اهلل تعاىل
اخلبري والشهيد واللطيف:
أما اخلبري ،فهو الذي ال تعزب عنه األخبار الباطنة فال جيري يف امللك وامللكوت يشء وال
تتحرك ذرة وال تسكن وال تضطرب نفس وال تطمئن إال ويكون عنده خربها(.)1
أما الشهيد فهو العامل بام ظهر ،فالشهادة تعني احلضور ،كام قال تعاىل ﴿ :يف يم ْن يش ِهدي ِمنْكُ ُم
َّ
هلل
الش ْه ير يف ْل يي ُص ْم ُه ﴾(البقرة ،)185 :وهلذا أخرب تعاىل أنه شهيد عىل كل يشء ،فقال عىلِ ﴿ :إ َّن ا َّي
هلل ي ِ
ي
هلل
مجيعا يف ُي ين رب ُئ ُه ْم ِب يام عي ِم ُلوا يأ ْح يصا ُه ا َُّ
يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (احلج ،)17 :وقال ﴿ :يي ْو يم يي ْب يع ُث ُه ُم ا َُّ
عيىل كُ رل ي ْ
هلل عي يىل كُ رل ييش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (املجادلة ،)6:وقال ﴿ :ا َّل ِذي يله م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض
يون ُيسو ُه يوا َُّ
َّ ي ي
ُ ُ
ْ
( )1اخلبري بمعنى العليم ولكن العلم إذا أضيف إىل اخلفايا الباطنة سمي خربة ويسمى صاحبها خبريا ،انظر :املقصد
األسنى.103 :
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يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (الربوج)9:
يوا َُّ
هلل عي يىل كُ رل ي ْ
ومثل هذا االسم اسمه تعىل (الرقيب) فهو يدل عىل حضور اهلل التام لكل يشء ،قال
سو ِ
ِ
ِ
احدي ٍة يو يخ يل يق ِمن يْها زي ْو يج يها يو يب َّث ِمن ُْه يام
َّاس ات َُّقوا ير َّبكُ ُم ا َّلذي يخ يل يقكُ ْم م ْن ين ْف ٍ ي
تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
ِرجاال ِ
ون ِب ِه يو ْ ي
هلل ي
هلل ا َّل ِذي ت ييسا يء ُل ي
كيان عي يل ْيكُ ْم ير ِقيبا﴾ (النساء،)1:
األ ْر يح يام ِإ َّن ا َّي
كيثريا يو ِن يساء يوات َُّقوا ا َّي
ي
فقد جعل اهلل تعاىل يف هذه اآلية أمره بالتقوى مستندا إىل رقابة اهلل التي تعني حضوره الشامل
الكامل لكل يشء ،وهو ما يفرسه قوله تعاىلُ ﴿:هو ا َّل ِذي يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر يض ِيف ِست َِّة يأ َّيا ٍم
َّ ي ي
ي
ِ
ِ
ش يي ْع يل ُم يما يي ِل ُج ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ُث َّم ْاست ييوى عي يىل ا ْل يع ْر ِ
الس يام ِء يو يما يي ْع ُر ُج ِف ييها
ض يو يما يخي ُْر ُج من يْها يو يما يين ِْز ُل م ين َّ
هلل ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون يب ِص ٌري﴾ (احلديد ،)4:فقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية
يو ُه يو يم يعكُ ْم يأ ْي ين يما كُ ْن ُت ْم يوا َُّ
أصنافا كثرية من معلوماته ،ثم ربطها بحضوره التام.
وقد مجع اهلل تعاىل بني الرقابة والعلم يف قوله عىل لسان نبيه يوسف ﴿ :يف يل َّام ت ييو َّف ْيتينِي كُ ن يْت
يأن يْت ِ
يب عي يل ْي ِه ْم يو يأن يْت ي
يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (املائدة)117 :
الرق ي
َّ
عيىل كُ رل ي ْ
أما اللطيف فهو الذي يعلم ما لطف من األشياء ،وما دق منها ،وما بني عليها ،وما تفرع
منها.
وهبذه األسامء الثالثة يكون علم اهلل حميطا باملعلوم من كل جوانبه ..فهو يعلم باطنه بكونه
خبريا ..ويعلم ظاهره بكونه شهيدا ..ويعلم أساسه وما دق منه بكونه لطيفا.
وهلذا ،فإن القرآن الكريم حيدثنا ويمأل قلوبنا بمعان هذه األسامء ،ويربينا عىل أساسها،
ولذلك يكثر التنبيه إىل علم اهلل بالرس واجلهر واخلفي واملعلن والغيب والشهادة ،ولكل ذلك
تأثريه العلمي والذوقي لفهم رس التوحيد يف القدر.
بل إن لذلك دوره يف كشف غوامض القدر ،والرد عىل الشبهات التي تفرزها الغفلة،
وتبثها الشياطني.
ولتقريب الصورة نرى يف واقعنا االهتامم يف كل جمال بام يقوله اخلرباء ،فريجع إليهم يف
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التحاليل السياسية والعسكرية والطبية وغريها ،حتى أن أقواهلم التي حتاول استرشاف املستقبل
بناء عىل الواقع تصبح هي الواقع الذي يؤثر يف كل املجاالت.
فلذلك يكفي أن يقول اخلرباء االقتصاديون باحتامل ارتفاع عملة معينة ليحول السوق
من قبلة إىل قبلة.
ويكفي أن يوجه اخلرباء السياسيون حادثة معينة توجيها خاصا ليتحول العامل إىل عامل آخر.
بل إنا يف حياتنا العادية نرجع إىل اخلرباء يف كل املجاالت ،ألن علم اخلبري مبني عىل الواقع
ال عىل اخليال ،ومؤيد باخلربة والتجربة واملعايشة التي حتول من تنبؤاته علام حمققا.
وانطالقا من هذه اخلربة اهلزيلة التي منحها اإلنسان ،والتي من خالهلا استطاع أن
يسترشف كثريا من خبايا املستقبل ،نتساءل عن التعجب من خربة اهلل ،وعن سؤال :كيف؟ عن
خربة اهلل.
فاهلل تعاىل الذي خلق اإلنسان ،ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة،كيف ال يعلم مستقبل
اخل ِب ُري﴾ (امللك)14:
اإلنسان ،قال تعاىل ﴿:يأال يي ْع يل ُم يم ْن يخ يل يق يو ُه يو ال َّل ِط ُ
يف ْ ي
وذلك ،كام أن صانع اآللة وخمرتعها هو خبري بإمكانيتها ،وبام حيصل هلا من عطب ،وبام
يؤول إليه أمرها ،فيتعامل معها ،وكأهنا جزء منه ،بخالف من يتعامل معها تعامل املستهلك الذي
ال يرى منها إال جانبها املنفعي املحدود.
وللفرق بني علم اخلبري وعلم غريه أمر اهلل تعاىل طالب معرفة اهلل بالرجوع إىل اخلبري ،وهو
العامل باهلل العارف به املصاحب له ،قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي يخ يل يق السامو ِ
ات يوا ْ ي
أل ْر يض يو يما يب ْين ُيه يام ِيف ِست َِّة
َّ ي ي
يأ َّيا ٍم ُث َّم ْاست ييوى عي يىل ا ْل يع ْر ِ
الر ْمح ُين يف ْاس يأ ْل ِب ِه يخ ِبريا﴾ (الفرقان)59:
ش َّ
ولذلك خيربنا اهلل تعاىل يف معرض احلديث عن أحكامه عن خربته بأعامل خلقه ،ألن العامل
بذوات اخللق أعلم بأعامهلم:
ِ
ين
ففي معرض ذكر اهلل تعاىل جلواز تزين النساء بعد انتهاء إحدادهنا ،قال تعاىل ﴿:يوا َّلذ ي
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ِ
ُيت ييو َّف ْو ين ِمنْكُ ْم يو يي يذ ُر ي
ياح
ْن يأ يج يل ُه َّن يفال ُجن ي
رت َّب ْص ين ِب يأ ْن ُفس ِه َّن يأ ْر يب يع ية يأ ْش ُه ٍر يوعي ْرشا يف ِإ يذا يب يلغ ي
ون يأزْ يواجا يي ي ي
عي يليكُ م ِفيام يفع ْلن ِيف يأ ْن ُف ِس ِهن ِبا ْيملعر ِ
هلل ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون يخ ِب ٌري﴾ (البقرة)234:
وف يوا َُّ
ْ ْ ي ي ي
َّ ْ ُ
وهي حتمل عتابا مبطنا ملن ينكر عليهن ،ألن يف إنكاره تعديا عىل اهلل ،فاهلل هو اخلالق اخلبري
بخلقه ،وهو أعلم بام يف نفوسهم وبواطنهم ،وله وحده احلق يف اإلنكار أو عدمه.
ويف معرض ذكره للصدقات قال تعاىلِ ﴿:إ ْن ُتبدُ وا الصدي يق ِ
وها
ات يفنِ ِع َّام ِه يي يو ِإ ْن ُ ْخت ُف ي
َّ
ْ
هلل ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون يخ ِب ٌري﴾ (البقرة،)271:
وها ا ْل ُف يق يرا يء يف ُه يو يخ ْ ٌري يلكُ ْم يو ُيكي رف ُر عي نْكُ ْم ِم ْن يس ريئ ِياتكُ ْم يوا َُّ
يو ُتؤْ ُت ي
فاهلل تعاىل عقب عىل هذا السلوك الذي هو إظهار الصدقات أو إخفائها بكونه خبريا ،وكأنه خيرب
من أظهر الصدقات بأن اهلل خبري يعلم نيته يف إخراجه هلا عالنية ..فالعالنية ال تدل بحد ذاهتا عىل
اإلخالص أو عىل الرياء ،وهلذا فهي حتتاج إىل خبري يميز بينهام.
ٍ
الر ُس ُ
ون يوال يت ْل ُو ي
ومثل هذا يقال يف قوله تعاىلِ ﴿:إ ْذ ُت ْص ِعدُ ي
ون ي
ول ييدْ عُ وكُ ْم ِيف
عيىل يأ يحد يو َّ
هلل يخ ِب ٌري ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (آل
غيام ِبغ ٍّيم لِكي ْيال يحتْزي ُنوا عي يىل يما يفاتيكُ ْم يوال يما يأ يصا يبكُ ْم يوا َُّ
ُأ ْخ يراكُ ْم يف يأ يثا يبكُ ْم ه
ِ
ين يي ْب يخ ُل ي
هلل ِم ْن يف ْض ِل ِه ُه يو يخ ْريا يهلُ ْم يب ْل
ياه ُم ا َُّ
ون ِب يام آت ُ
عمران ،)153:وقوله تعاىل ﴿:يوال ي ْحي يس يب َّن ا َّلذ ي
اث السامو ِ
ون ما ب ِخ ُلوا ِب ِه يوم ا ْل ِقيام ِة و َِّ ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
هلل ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون
ض يوا َُّ
هلل م يري ُ َّ ي ي
يْ ي ي ي ي
رش يهلُ ْم يس ُي يط َّو ُق ي ي ي
ُه يو ي ٌّ
يخ ِب ٌري﴾ (آل عمران )180:وغريها من آيات القرآن الكريم.
وهلذه الفاصلة املرتددة يف هذه اآليات وغريها تأثري سلوكي تربوي عظيم ..فهي ترِّب
املؤمن عىل مراعاة خربة اهلل ببواطن األشياء ..وذلك ما جيعله يتقن العمل ظاهرا وباطنا ،فال
تشغله حروفه عن مقاصده ،وال ظاهره عن باطنه.
وترد خربة اهلل تعاىل يف القرآن الكريم مقرونة بلطفه وعلمه يف مواضع كثرية للتنبيه إىل أن
هذه اخلربة مستندة إىل العلم الواسع من جهة ،وال يصدر منها إال اللطف من جهة أخرى ،فهي
خربة علمية عملية:
اخل ِب ُري﴾
وقد مجع اهلل تعاىل بينها مجيعا يف قوله ﴿:يأال يي ْع يل ُم يم ْن يخ يل يق يو ُه يو ال َّل ِط ُ
يف ْ ي
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(امللك )14:والتي جاءت عقب قوله تعاىل ﴿:و يأ ِرسوا يقو يلكُ م يأ ِو اجهروا ِب ِه ِإ َّنه عي ِليم ِب يذ ِ
ات
ُ
ٌ
ْ يُ
ْ ْ
ي ُّ
الصدُ ِ
ور﴾ (امللك)13:
ُّ
وكأهنا بذلك تعلل رس علم اهلل برس العباد وجهرهم وبذات صدورهم ،فاهلل هو اخلالق،
وهو اللطيف الذي لطف يف خلقهم بتلك الصورة ،وهو اخلبري بمصاحلهم وأحواهلم وترصفاهتم
عند فعلها أو قبل فعلها.
وقال تعاىل قارنا للطف باخلربة يف حكايته عن موعظة لقامن  البنه ﴿:ييا ُبن َّيي ِإ َّ يهنا ِإ ْن
ض ي ْأ ِ
ت ُيك ِم ْث يق يال حب ٍة ِمن يخرد ٍل يفتيكُ ن ِيف ص ْخر ٍة يأو ِيف السامو ِ
ات يأ ْو ِيف ْ ي
يف
هلل يل ِط ٌ
هلل ِإ َّن ا َّي
ت ِ يهبا ا َُّ
األ ْر ِ ي
َّ ي ي
ْ ي ي ْ
ي َّ ْ ْ ي
يخ ِب ٌري﴾ (لقامن)16:
فاهلل تعاىل خبري بموضعها لطيف بوضعها املوضع املناسب هلا.
وقال تعاىل يف تعليل إدراكه لألبصار ،وعدم إدراكها له ﴿:ال ُتدْ ِركُ ُه ْ ي
األ ْب يص ُار يو ُه يو ُيدْ ِر ُك
ْي
اخل ِب ُري﴾ (األنعام)103:
األ ْب يص يار يو ُه يو ال َّل ِط ُ
يف ْ ي
فعدم إدراك العباد هلل معلل بلطف اهلل وخربته ،فاهلل لطيف بعباده رفيق هبم خرب ضعفهم
عن إدراكه فحرمهم منه يف الدنيا لطفا ورفقا ال شحا وبخال ،فهو الكريم اجلواد.
وقال تعاىل عن لطفه املقرتن بخربته يف النظام واإلبداع الذي زين به السامء واألرض﴿:
ِ
الس يام ِء يماء يف ُت ْص ِب ُح ْ ي
يف يخ ِب ٌري﴾ (احلج)63:
هلل يل ِط ٌ
ْرضة ِإ َّن ا َّي
يأ يملْ ت يير يأ َّن ا َّي
هلل يأنْزي يل م ين َّ
األ ْر ُض ُخم ي َّ
هلل ِعنْدي ه ِع ْلم الس ِ
اعية يو ُينيزر ُل ا ْل يغ ْي يث يو يي ْع يل ُم يما ِيف
وقال تعاىل قارنا بني العلم واخلربةِ ﴿:إ َّن ا َّي ُ ُ َّ

ِ
وت ِإ َّن ا َّي ِ
ْي
ب غيدا يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس ِب يأ ري يأ ْر ٍ
يم يخ ِب ٌري﴾
ض يمت ُ ُ
األ ْر يحا ِم يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس يما يذا تيكْس ُ
هلل عي ل ٌ
(لقامن )34:فقد علل تعاىل علمه بمستقبل األشياء بعلمه هبا وخربته.

وقال تعاىل مرجعا رس خلق البرش عىل هذه الصور املختلفة إىل علم اهلل وخربته ﴿:ييا يأ ُّ يهيا
ِ ِ
َّاس ِإنَّا يخ يل ْقنياكُ ْم ِم ْن يذ ٍ
هلل يأت يْقاكُ ْم
كْر يمكُ ْم ِع ْندي ا َِّ
الن ُ
كير يو ُأ ْن يثى يو يج يع ْلنياكُ ْم ُش ُعوبا يو يق يبائ يل ل يت يع يار ُفوا ِإ َّن يأ ي
ِإ َّن ا َّي ِ
يم يخ ِب ٌري﴾ (احلجرات)13:
هلل عي ل ٌ
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كام يرد يف القرآن الكريم االقرتان بني خربة اهلل وبرصه ليدل عىل علم اهلل املطلق باألشياء
وب ِعب ِ
وبرصه هبا ،قال تعاىل ﴿:وكيم يأ ْه يلكْ نيا ِمن ا ْل ُقر ِ
ون ِم ْن يب ْع ِد ُن ٍ
اد ِه يخ ِبريا
وح يوكي يفى ِب ير رب يك ِب ُذ ُن ِ ي
ي ُ
ي ْ
يب ِصريا﴾ (االرساء ،)17:وقال تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي يأ ْو يح ْينيا ِإ يل ْي يك ِم ين ا ْل ِكت ِ
ني
احل ُّق ُم يصدر قا يملِا يب ْ ي
ياب ُه يو ْ ي
يدي ي ِه ِإ َّن ا َّي ِ ِ ِ
خل ِب ٌري يب ِص ٌري﴾ (فاطر)31:
هلل ِبع يباده ي ي
ي ْ
***
والقرآن الكريم ينقلنا من العلم املجمل إىل العلم املفصل ،ومن العلم النظري إىل العلم
العميل حني خيربنا عن علم اهلل بكل ما نخفيه وما نبديه ،قال تعاىل ﴿:يو ِإ ْن ي ْجت يه ْر ِبا ْل يق ْو ِل يف ِإ َّن ُه يي ْع يل ُم
ِ
ون يو يما ُي ْع ِل ُن ي
رس ي
ون﴾ (النحل:
الرس يو يأ ْخ يفى﴾ (طـه ،)7:وقال تعاىل ﴿:ال يج ير يم يأ َّن ا َّي
هلل يي ْع يل ُم يما ُي ُّ
ر َّ
اجل ْه ير ِم ين ا ْل يق ْو ِل يو يي ْع يل ُم يما تيكْ ُت ُم ي
ون﴾ (االنبياء ،)110:وقال تعاىل﴿:
 ،)23وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ُه يي ْع يل ُم ْ ي
ِ
ور ُه ْم يو يما ُي ْع ِل ُن ي
ون﴾ (النمل ،)74:وقال تعاىلِ ﴿:إ ْن ُت ْبدُ وا يش ْيئا يأ ْو
يو ِإ َّن ير َّب يك يل يي ْع يل ُم يما ُتك ُّن ُصدُ ُ
هلل ي
يش ٍء عي ِليام﴾ (األحزاب)54:
ُ ْخت ُفو ُه يف ِإ َّن ا َّي
كيان ِبكُ رل ي ْ
ِ
األ ُ ِ
وهو تعاىل عليم بذات الصدور ،قال تعاىل ﴿:يي ْع يل ُم يخ ِائن يية ْ ي
ور﴾
عْني يو يما ُختْفي ُّ
الصدُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (امللك)13:
يم ِب يذات ُّ
رسوا يق ْو يلكُ ْم يأ ِو ْ
اج يه ُروا ِبه ِإ َّن ُه عي ل ٌ
(غافر ،)19:وقال تعاىل ﴿:يو يأ ُّ
ِ ِ
وهنُ ْم
فلذلك يعلم ما يكنه اليهود من أحقاد عىل املؤمنني ،قال تعاىل ﴿:يها يأ ْن ُت ْم ُأوالء ُحت ُّب ي
وال ُ ِ
عيضوا عي يل ْيكُ ُم ْ ي
ون ِبا ْل ِكت ِ
حي ُّبونيكُ ْم يو ُتؤْ ِم ُن ي
األن ِيام يل ِم ين
ياب كُ رل ِه يو ِإ يذا يل ُقوكُ ْم يقا ُلوا آ يمنَّا يو ِإ يذا يخ يل ْوا ُّ
ي
ِ
ا ْل يغ ْي ِظ ُق ْل مو ُتوا ِب يغ ْي ِظكُ م ِإ َّن ا َّي ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (آل عمران)119:
يم ِب يذات ُّ
هلل عي ل ٌ
ْ
ُ

وهو عليم بام تكنه صدور املنافقني من األحقاد ،قال تعاىلُ ﴿:ث َّم يأنْزي يل عي يل ْيكُ ْم ِم ْن يب ْع ِد ا ْلغ ريم
ِ
ِ ِ
اجل ِ
مهت ُْه ْم يأ ْن ُف ُس ُه ْم يي ُظن ي
اه ِل َّي ِة
ُّون ِبا َِّ
احل رق يظ َّن ْ ي
غيري ْ ي
يأ يمنية ُن يعاسا ييغ يْشى يطائ يفة منْكُ ْم يو يطائ يف ٌة يقدْ يأ ي َّ
هلل ْ ي
ون يه ْل يلنيا ِمن ْ ي ِ
يش ٍء ُق ْل ِإ َّن ْ ي
ون يل يك يي ُقو ُل ي
ون ِيف يأ ْن ُف ِس ِه ْم يما ال ُي ْبدُ ي
هلل ُ ْخي ُف ي
يي ُقو ُل ي
ون
األ ْم ير كُ َّل ُه َِّ
ي
األ ْم ِر م ْن ي ْ

وتكُ م يلربزي ا َّل ِذ ِ
ِ
ِ
كيان يلنيا ِم ين ْ ي
يل ْو ي
ب عي يل ْي ِه ُم ا ْل يقت ُْل ِإ يىل
ين كُ ت ي
ي
يش ٌء يما ُقت ْلنيا يه ُاهنيا ُق ْل يل ْو كُ ْن ُت ْم ِيف ُب ُي ْ ي ي
األ ْم ِر ي ْ
ِ
ِ
وبكُ م يوا َُّ ِ
م يض ِ
الصدُ ِ
هلل يما ِيف ُصدُ ِ
ور﴾ (آل
اج ِع ِه ْم يولِ يي ْبتِ يييل ا َُّ
يم ِب يذات ُّ
وركُ ْم يول ُي يم رح ي
هلل عي ل ٌ
ص يما ِيف ُق ُل ِ ْ
ي
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عمران )154:أي هو عليم بام تنطوي عليه ضامئركم ،وتكنه رسائركم من البغضاء واحلسد
والغل للمؤمنني.
وهكذا يرتاح املؤمن ،وهو يرى أن اهلل مطلع عىل القلوب التي حتمل عليه األضغان
واألحقاد ،فيكتفي بعلم اهلل عن أن يشغل نفسه بذلك.
***
وانطالقا من هذه األوصاف الدالة عىل خربة اهلل بكل يشء ،وهي التي يتأسس عليها رس
التوحيد يف القدر ،خيربنا القرآن الكريم عن علم اهلل باملستقبل ،وهو العلم الذي جيادل فيه
املنكرون للقدر شعروا أو مل يشعروا.
فاهلل تعاىل أخربنا بام سيكون من املمكنات لو كان عىل غري الصورة التي كان عليها:
فأخرب عن مقولة الكفار الذين مل يرضهم أن يكون الرسول  برشا مثلهم ،قال تعاىل
ِ
ِ
يض ْ ي
األ ْم ُر ُث َّم ال ُي ْن يظ ُر ي
ون﴾
حاكيا قوهلم ﴿:يو يقا ُلوا يل ْوال ُأن ِْز يل عي يل ْيه يم يل ٌك يو يل ْو يأنْزي ْلنيا يم يلكا يل ُق ي
جل يع ْلنيا ُه ير ُجال
(األنعام ،)8:ثم قال بعدها مبينا احلال لو كان الرسول ملكا ﴿:يو يل ْو يج يع ْلنيا ُه يم يلكا ي ي
يو يل يل يب ْسنيا عي يل ْي ِه ْم يما يي ْل ِب ُس ي
ون﴾ (األنعام)9:
وعىل عكس هذا أخرب القرآن الكريم عن مقولة الكفار املجادلني فيام لو كان األمر عىل
خالف ما بعث هلم ،فقال تعاىل عن قوهلم لو كان القرآن الكريم أعجميا ﴿:يو يل ْو يج يع ْلنيا ُه ُق ْرآنا
ِ
ِ
ِ ِ
يأعْج ِميا يل يقا ُلوا يلوال ُفص يل ْت آيا ُته يأ يأ ِ
ين ال
ين آ يم ُنوا ُهدى يوش يفا ٌء يوا َّلذ ي
ِّب ُق ْل ُه يو ل َّلذ ي
عير ِ ٌّ
ي
ي ُ
ر
ْ
ي ه
عْجم ٌّي يو ي
اهنم و ْقر و ُهو عي يلي ِهم عيمى ُأو يل ِئ يك ينيادو ين ِمن م ٍ
ِ
ُيؤْ ِم ُن ي
كيان يب ِع ٍيد﴾ (فصلت)44:
ُ يْ
ْ ي
ون ِيف آ يذ ِ ْ ي ٌ ي ي ْ ْ

ض ْي
وهكذا لو كان رسوهلم أعجميا العتلوا بعلة عجمته ﴿:يو يل ْو نيزَّ ْلنيا ُه عي يىل يب ْع ِ
عْج ِمنيي
األ ي
يف يق ير يأ ُه عي يل ْي ِه ْم يما كيا ُنوا ِب ِه ُمؤْ ِمنِنيي ﴾ (الشعراء 198:ـ)199

وقال تعاىل فيام لو نزل عليهم يف كتاب فعاينوه ورأوا نزوله وبارشوا ذلك ﴿:يو يل ْو نيزَّ ْلنيا
ِ
ِ
عي يل ْي يك ِكتيابا ِيف ِق ْر يط ٍ
ين كي يف ُروا ِإ ْن يه يذا ِإ َّال ِس ْح ٌر ُم ِبنيٌ ﴾ (األنعام)7:
اس يف يل يم ُسو ُه ِب يأ ْيد ِهي ْم يل يق يال ا َّلذ ي
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ِ
الس يام ِء
ومثل هذا أخرب عن قوهلم يف مكابرهتم للمحسوسات ﴿:يو يل ْو يفت ْيحنيا عي يل ْي ِه ْم يبابا م ين َّ
ور ي
يف يظ ُّلوا ِف ِيه يي ْع ُر ُج ي
ون﴾ (احلجر 14:ـ )15
كرر ْت يأ ْب يص ُارنيا يب ْل ن ْيح ُن يق ْو ٌم يم ْس ُح ُ
ون يل يقا ُلوا ِإن يَّام ُس ي
وهكذا قوهلم يف سائر آيات اهلل التي يزعمون أهنا لو جاءت آلمنوا هبا ،قال تعاىل﴿:
هلل يو يما ُي ْش ِع ُركُ ْم يأ َّ يهنا ِإ يذا
يات ِعنْدي ا َِّ
يو يأ ْق يس ُموا ِبا َِّ
هلل يج ْهدي يأ ْي يام ِ ِهن ْم يل ِئ ْن يجا يء ْ ُهت ْم آ يي ٌة يل ُيؤْ ِم ُن َّن ِ يهبا ُق ْل ِإن يَّام ْاآل ُ
يجا يء ْت ال ُيؤْ ِم ُن ي
ون﴾ (األنعام)109:
بل أخرب اهلل تعاىل عن املستحيالت التي مل تقع ولن تقع ،بل يمنع العقل وقوعها لو وقعت
كيف يكون تأثري وقوعها:
فقال تعاىل فيام لو كان الكون حتت سيطرة جمموعة آهلة كام يعتقد الوثنيون ﴿:يل ْو ي
كيان ِف ِيه يام
ِ
هلل ير رب ا ْل يع ْر ِ
عيام يي ِص ُف ي
هلل يل يف يسدي تيا يف ُس ْب يح ي
ون﴾ (االنبياء)22:
ان ا َِّ
آهلي ٌة ِإ َّال ا َُّ
ش َّ
هلل ِم ْن يو يل ٍد يو يما ي
كيان يم يع ُه ِم ْن
وقال فيام لو كانت األلوهية رشكة بني اهلل وغريه ﴿:يما َّاخت ييذ ا َُّ
ٍ
ب كُ ُّل ِإ يل ٍه ِب يام يخ يل يق يو يل يعال يب ْع ُض ُه ْم عي يىل يب ْع ٍ
عيام يي ِص ُف ي
ض ُس ْب يح ي
ون﴾ (املؤمنون)91:
ان ا َِّ
ِإ يله ِإذا يل يذ يه ي
هلل َّ
ِ
وقال تعاىل رادا عىل املرشكني يف دعواهم التزلف إىل اهلل بآهلتهمُ ﴿:ق ْل يل ْو ي
كيام
كيان يم يع ُه آهلي ٌة ي
ون ِإذا يال ْب يتغ ْيوا ِإ يىل ِذي ا ْل يع ْر ِ
يي ُقو ُل ي
ش يس ِبيال﴾ (االرساء ،)42:أي لو كان األمر كام تقولون وأن معه
آهلة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ،لكان أولئك املعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه
الوسيلة والقربة ،فاعبدوه أنتم وحده كام يعبده من تدعونه من دونه ،وال حاجة لكم إىل معبود
يكون واسطة بينكم وبينه ،فإنه ال حيب ذلك وال يرضاه بل.
وهكذا يمتد علم اهلل وخربته إىل كل األمور ما كان منها يف حيز الوجود ،أو ما كان خمبأ يف
رساديب العدم ،أوما لن يكون أبدا.
***
وانطالقا من هذا نحب أن نسترشف بعقولنا الضعيفة الرس يف علم اهلل بأفعال اإلنسان
وأجزيته قبل صدور ذلك منه ،وهو ما مل تتقبله بعض العقول الضعيفة فراحت تلحد يف آيات اهلل.
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فاهلل تعاىل يرجع ذلك العلم إىل كونه اخلالق الذي يعلم حال املخلوق ،وهلذا يرد يف القرآن
يف
الكريم الربط واالقرتان بني العلم واخللق ،كام قال تعاىل ﴿:يأال يي ْع يل ُم يم ْن يخ يل يق يو ُه يو ال َّل ِط ُ
اخل ِب ُري﴾ (امللك)14:
ْي

ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور ﴾ (امللك،)13:
يم ِب يذات ُّ
رسوا يق ْو يلكُ ْم يأ ِو ْ
اج يه ُروا ِبه ِإ َّن ُه عي ل ٌ
وقد قال قبلها ﴿:يو يأ ُّ

فقد أرجع رس علمه بذات الصدور إىل كونه اخلالق هلا.
وهكذا يف قوله تعاىل ﴿:و يل يقدْ يخ يل ْقنيا ْ ِ
األن يْس ي
ان يو ين ْع يل ُم يما ُت يو ْس ِو ُس ِب ِه ين ْف ُس ُه يون ْيح ُن يأ ْق ير ُب ِإ يل ْي ِه
ي
ِم ْن يح ْب ِل ا ْل يو ِر ِيد ﴾ ه
(ق ،)16:فقد أرجعه علمه تعاىل باإلنسان إىل كونه اخلالق له ،وهو أقرب إيل
من حبل الوريد.
وهلذا يعلل تعاىل مغفرته لذنوب العباد ،وخاصة ما كان منها من اللمم بعلمه بنشأهتم،
األ ْث ِم وا ْل يفو ِ
وما جبلوا عليه ،قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذين يجيتينِبو ين كي ب ِائر ْ ِ
اح يش ِإ َّال ال َّل يم يم ِإ َّن ير َّب يك يو ِاس ُع
ي ي
ي ْ ُ
ي ي
ض و ِإ ْذ يأ ْن ُتم يأ ِجن ٌَّة ِيف ب ُط ِ
ا ْيملغ ِْف ير ِة ُه يو يأعْ يل ُم ِبكُ ْم ِإ ْذ يأن يْش يأكُ ْم ِم ين ْ ي
ون ُأ َّم يه ِاتكُ ْم يفال ُتزي كُّوا يأ ْن ُف يسكُ ْم
ُ
األ ْر ِ ي
ْ
ُه يو يأعْ يل ُم ِب يم ِن ات يَّقى ﴾ (لنجم)32:
فاللمم املستثنى هو صغائر الذنوب وحمقرات األعامل التي قد يغلب فيه الطبع ،وهلذا قال
هلل تعاىل كتب عىل ابن آدم حظه
ابن عباس  (:ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال النبي  (:إن ا ه
من الزنا أدرك ذلك ال حمالة ،فزنا العني النظر ،وزنا اللسان النطق ،وال َّن ْفس متنهى وتشتهي ،والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه)()1

فاعترب  هذا الطبع الذي يغلب عىل اإلنسان ولوكان صاحلا من اجلبلة التي جبل عليها،
والتي جيتهد يف توجيهها ،ولكنها مع ذلك قد تغلبه ،واهلل تعاىل وعد باملغفرة عليها إذا ما مل يستسلم
اإلنسان هلا ،فتوقعه يف الكبائر.
وهلذا يرد يف القرآن الكريم ويف السنة املطهرة احلديث عن جوانب خلق اإلنسان ملا هلا من
( )1رواه البخاري ومسلم.
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التأثري يف سلوكه وطبعه ،قال تعاىل مفصال نعمه يف خلق اإلنسان وخلق مجيع احتياجاته﴿:
سو ِ
ِ
احدي ٍة ُث َّم يج يع يل ِمن يْها زي ْو يج يها يو يأنْزي يل يلكُ ْم ِم ين ْ ي
األ ْن يعا ِم يث يام ِن يي ية يأزْ يو ٍ
اج ي ْخي ُل ُقكُ ْم ِيف
يخ يل يقكُ ْم م ْن ين ْف ٍ ي
ت يث ٍ
ون ُأمه ِاتكُ م يخ ْلقا ِمن بع ِد يخ ْل ٍق ِيف ُظ ُلام ٍ
ِ
هلل ير ُّبكُ ْم يل ُه ا ُْمل ْل ُك ال ِإ يل يه ِإ َّال ُه يو يف يأنَّى
الث يذلِكُ ُم ا َُّ
ْ يْ
ي
ُب ُط َّ ي ْ
رص ُف ي
ون ﴾ (الزمر)6:
ُت ْ ي
ثم رتب عىل هذا اخللق أوامره وترشيعاته ،قال تعاىل بعد اآلية السابقةِ ﴿:إ ْن تيكْ ُف ُروا يف ِإ َّن
هلل غينِي عي نْكُ م وال ير يَض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْلكُ ْف ير يو ِإ ْن ت ْيشكُ ُروا يي ْر يض ُه يلكُ ْم يوال ت ِيز ُر يو ِاز ير ٌة ِوزْ ير ُأ ْخ يرى ُث َّم ِإ يىل
ي
ْ ي يْ
ا َّي ٌّ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ير ربكُ ْم يم ْر ِج ُعكُ ْم يف ُي ين رب ُئكُ ْم ِب يام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ور ﴾ (الزمر)7:
يم ِب يذات ُّ
ون ِإ َّن ُه عيل ٌ
***
ونرى يف القرآن الكريم أن اهلل تعاىل ـ لعلمه بخلقه وطبائعهم وما فطروا عليه من خري
ورش ـ يرجع رس اختيار اإلنسان أو املصطفني من بني اإلنسان إىل علمه هبم:
فلهذا قال تعاىل للمالئكة ـ عليهم السالم ـ حينام بدا من منهم االستغراب من خلق من
يفسد فيها ويسفك الدماء رد عليهم بأنه يعلم منهم ما ال يعلمون ،قال تعاىل ﴿:يو ِإ ْذ يق يال ير ُّب يك
كية ِإ رن ج ِ
الئ ِ
لِ ْلم ِ
اع ٌل ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يخ ِلي يفة يقا ُلوا يأ ي ْجت يع ُل ِف ييها يم ْن ُي ْف ِسدُ ِف ييها يو يي ْس ِف ُك الدر يما يء يون ْيح ُن ُن يس رب ُح
ي
ي
ِب يح ْم ِد يك يو ُن يقدر ُس يل يك يق يال ِإ رن يأعْ يل ُم يما ال يت ْع يل ُم ي
ون﴾ (البقرة)30:
فاملالئكة ـ عليهم السالم ـ نظروا إىل تسبيحم وتقديسهم وغفلوا عن مراد اهلل من اخلليفة،
وهو كام يقتيض الفساد يقتيض الصالح ،ومراد اهلل الصاحلون من خلقه.
وهؤالء الصفوة من خلقه هم الذين اختارهم اهلل عىل علمه هبم ،وهلذا رد اهلل تعاىل عىل
املرشكني الذين أنفوا من اتباع احلق ملا رأوا غالب من اتبعه يف أول بعثته  ضعفاء الناس من
الرجال والنساء والعبيد واإلماء ،ومل يتبعه من األرشاف إال قليل ،كام قال تعاىل حاكيا عن
قوهلم ﴿:يل ْو ي
كيان يخ ْريا يما يس يب ُقونيا ِإ يل ْيه﴾ (االحقاف ،)11 :وقال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ُتت يْىل عي يل ْي ِه ْم آ ييا ُتنيا
ِ ِ
ِ
ٍ
ين آ يم ُنوا يأ ُّي ا ْل يف ِر ييق ْ ِ
ني يخ ْ ٌري يم يقاما يو يأ ْح يس ُن ن ِيد هيا ﴾ (مريم)73:
ين كي يف ُروا ل َّلذ ي
يب رينيات يق يال ا َّلذ ي
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فرد اهلل تعاىل هذه املقوالت كام رد مقولة املالئكة إىل أن علمه بخلقه وبام جبلوا عليه هو
الذي أهلهم لذلك التخصيص ،فقال تعاىل ردا عىل قوهلم ﴿:يأهؤُ ِ
هلل عي يل ْي ِه ْم ِم ْن يب ْينِنيا ﴾
الء يم َّن ا َُّ
ي
هلل ِب يأعْ يلم ِب َّ ِ
ين﴾ (األنعام )53 :أي أن اهلل أعلم
(األنعام )53 :بقوله تعاىل ﴿:يأ يل ْي يس ا َُّ
الشاك ِر ي
ي
بالشاكرين له بأقواهلم وأفعاهلم وضامئرهم فيوفقهم وهيدهيم سبل السالم وخيرجهم من الظلامت
ِ
ين يج ياهدُ وا ِفينيا يلن ْيه ِد يين َُّه ْم ُس ُب يلنيا
إىل النور بإذنه وهيدهيم إىل رصاط مستقيم ،كام قال تعاىل ﴿:يوا َّلذ ي
هلل يمل يع ا ُْمل ْح ِسنِنيي ﴾ (العنكبوت)69:
يو ِإ َّن ا َّي
وبمثل هذا رد اهلل تعاىل عىل استهزاء املرشكني برسول اهلل  الناشئ عن احتقارهم له
آك ا َّل ِذين كي يفروا ِإ ْن يت ِ
واملتولد من عدم معرفتهم به ،كام قال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ير ي
َّخ ُذون ييك ِإ َّال ُهزُ وا يأ يه يذا
ي
ي ُ
كْر الر ْمح ِين ُهم ِ
ِ
ِ
ِ
كياف ُر ي
ون ﴾ (االنبياء ،)36:وقال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ير يأ ْو يك ِإ ْن
ْ
ا َّلذي يي ْذكُ ُر آهليتيكُ ْم يو ُه ْم ِبذ ِ َّ
يت ِ
هلل ير ُسوال﴾ (الفرقان)41:
َّخ ُذون ييك ِإ َّال ُهزُ وا يأ يه يذا ا َّل ِذي يب يع يث ا َُّ
ي

وقال تعاىل عن املامثلة يف ذلك بني قوم رسول اهلل  وقوم غريه من األنبياء ـ عليهم
ِ
ِ
ِ
ين يس ِخ ُروا ِمن ُْه ْم يما كيا ُنوا ِب ِه يي ْست ْيه ِز ُئ ي
ون ﴾
السالم ـ ﴿:يو يل يقد ْاس ُت ْه ِز يئ ِب ُر ُس ٍل م ْن يق ْب ِل يك يف يح ياق ِبا َّلذ ي
(األنعام)10:
هلل يأعْ يل ُم يح ْي ُث
فاهلل تعاىل رد عىل هذا االحتقار املمزوج باحلسد والكرب بقوله تعاىل ﴿:ا َُّ
ي ْجي يع ُل ِر يسا يل يت ُه﴾ (األنعام ،)124 :أي أن اهلل أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقه،
فليس كل حمل أهال لتحمل الرسالة عنه وأدائها إىل اخللق ،كام أنه ليس كل حمل أهال لقبوهلا
والتصديق هبا.
وهلذا يقرن القرآن الكريم بني التخصيص والعلم كام قال تعاىل ﴿:يو ِإ َّن ير َّب يك يل ُذو يف ْض ٍل
عيىل الن ِ
َّاس يو يل ِك َّن يأكْ يث ير ُه ْم يال يي ْشكُ ُر ي
ي
ون ﴾ ،ثم عقب عىل ذلك بقوله تعاىل ﴿:يو ِإ َّن ير َّب يك يل يي ْع يل ُم يما
ِ
ور ُه ْم يو يما ُي ْع ِل ُن ي
ون ﴾
ُتك ُّن ُصدُ ُ
ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:ورب يك يأعْ يلم ِبمن ِيف السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض يو يل يقدْ يف َّض ْلنيا يب ْع يض
َّ ي ي
ُ ي ْ
ي ي ُّ
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الن َِّب رينيي عي يىل يب ْع ٍ
ض يوآ يت ْينيا يد ُاو يد زي ُبورا ﴾ (االرساء)55:
***
قد يقال بعد هذا :ملاذا كان األمر هكذا؟
وكام قلنا يف ( كيف) نقول يف ( ملاذا) ،فاهلل تعاىل هو املنفرد باخللق واالختيار ،وليس له يف
ذلك منازع وال معقب ،قال تعاىل ﴿:يو ير ُّب يك ي ْخي ُل ُق يما يي يشا ُء يو ي ْخيت ُيار﴾ (القصص )68 :فام شاء كان
وما مل يشأ مل يكن ،فاألمور كلها خريها ورشها بيده ومرجعها إليه.
وهلذا نفى أن يكون لغريه اختيارا مع اختياره ،بل اعترب اعتقاد ذلك رشكا ،فقال تعاىل:
كيان يهلم ْ ِ
عيام ُي ْ ِ
رشكُ ي
اخل ي يري ُة ُس ْب يح ي
ون﴾ (القصص)68 :
ان ا َِّ
هلل يو يت يع ياىل َّ
﴿ يما ي ُ ُ
وإن أراد العقل أن يتصور ذلك ويقتنع به فلينظر إىل مجيع اختياراته ما دق منها وما جل،
لريى أنه ال خيتار إال ما يراه طيبا ،وال يطرح إال ما يراه خبيثا.
وكذلك األمر ـ وهلل املثل األعىل ـ بالنسبة للمختارين من خلق اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:لِ يي ِميزي
ض يفريكُ مه ي ِ
يث ِم ين ال َّط ري ِ
اخل ِب ي
اخل ِب ي
مجيعا يف يي ْج يع يل ُه ِيف يج يه َّن يم ُأو يل ِئ يك ُه ُم
ا َُّ
يث يب ْع يض ُه عي يىل يب ْع ٍ ي ْ ي ُ
ب يو ي ْجي يع يل ْ ي
هلل ْ ي
ْ ِ
ارس ي
ون ﴾ (ألنفال)37:
ي
اخل ُ
وهذا التمييز هو املراد من التكليف واالبتالء ليقسم الناس يوم القيامة عىل أساس
مجيعا ُثم ن ُيق ُ ِ ِ
عالقتهم باهلل ،كام قال تعاىل ﴿:ويوم نيح ُرش ُهم ي ِ
رشكُ وا يمكيانيكُ ْم يأ ْن ُت ْم
ول ل َّلذ ي
َّ
ييْ ي ْ ُ ْ
ين يأ ْ ي
عية يي ْو يم ِئ ٍذ يي يت يف َّر ُق ي
السا ُ
ون﴾
وم َّ
رشكي اؤُ كُ ْم يفزي َّي ْلنيا يب ْين ُيه ْم ﴾ (يونس ،)28 :وقال تعاىل ﴿:يو يي ْو يم ت ُيق ُ
يو ُ ي
(الروم ،)14:وقال تعاىل ﴿:يي ْو يم ِئ ٍذ يي َّصدَّ عُ ي
ون﴾ (الروم ،)43 :وقال تعاىل ﴿:يوا ْمتيازُ وا ا ْل يي ْو يم يأ ُّ يهيا
ا ُْمل ْج ِر ُم ي
ون ﴾ ( هيـس)59:
***
وكام أن اهلل تعاىل يرجع أرسار اصطفائه للمخلصني من عباده إىل علمه هبم وبام تكن
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طبائعه من جواهر الطيبة يرجع أرسار ترشيعاته وخاصة ما غمض عىل العقل إدراكه أو صعب
عىل اجلوارح تنفيذه إىل علم اهلل وخربته.
ِ
ِ
يكْر ُهوا
ولذلك قال تعاىل يف ترشيع القتال ﴿:كُ ت ي
عيسى يأ ْن ت ي
ب عي يل ْيكُ ُم ا ْلقت ُيال يو ُه يو كُ ْر ٌه يلكُ ْم يو ي
ِ
هلل يي ْع يل ُم يو يأ ْن ُت ْم ال يت ْع يل ُم ي
ون ﴾
رش يلكُ ْم يوا َُّ
يش ْيئا يو ُه يو يخ ْ ٌري يلكُ ْم يو ي
عيسى يأ ْن ُحت ُّبوا يش ْيئا يو ُه يو ي ٌّ
(البقرة)216:
فاهلل تعاىل ينهى عن االستسالم ألذواقنا ورغباتنا فنحن نجهل بأنفسنا من أن نرشع
ألنفسنا:
رب
خفي

أمر
املحبوب

تتقيه

جر

منه

وبدا

أمرا
املكروه

ترتضيه
فيه

وهلذا قال  لرجل (:أسلم) ،فقال (:أجدن كارها) ،قال (:أسلم وإن كنت كارها)()1

ْن يأ يج يل ُه َّن يفال
ومن هذا الباب قوله تعاىل يف النهي عن العضل ﴿:يو ِإ يذا يط َّل ْق ُت ُم الن يرسا يء يف يب يلغ ي
اضوا بينيهم ِبا ْيملعر ِ
ِ
وعيظ ِب ِه يم ْن ي
وف يذلِ يك ُي ُ
كيان ِمنْكُ ْم ُيؤْ ِم ُن
يت ْع ُض ُل ُ
وه َّن يأ ْن يينْك ْح ين يأزْ يو ي
اج ُه َّن ِإ يذا ت يير ي ْ ي ْ ُ ْ ْ ُ
هلل يي ْع يل ُم يو يأ ْن ُت ْم ال يت ْع يل ُم ي
ون ﴾ (البقرة)232:
هلل يوا ْل يي ْو ِم ْاآل ِخ ِر يذلِكُ ْم يأزْ كيى يلكُ ْم يو يأ ْط يه ُر يوا َُّ
ِبا َِّ
فاهلل تعاىل هنى عن اتباع ما تأمره به األحقاد والضغائن وأعاد األمر للزوجني ،فهو أعلم
هبام وبرغبتهام.
***
ومثل خربة اهلل بترشيعاته وعالقتها بمصالح اخللق ،فإن القرآن الكريم خيربنا عن علم
اهلل املطلق وخربته بعواقب حياتنا وما حيصل لنا من مقادير ،ولذلك كان تعاىل أدرى بمصاحلنا
من أنفسنا.
ومن أمثلة ذلك ما حصل للصحابة عند انرصافهم من غري عمرة يف صلح احلديبية،
( )1رواه أمحد.
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وتصوروا أن ما حصل هلم كان هزيمة شديدة ،ولكن اهلل تعاىل اخلبري بعواقب األمور يبرشهم
معتربا ما حصل فتحا من اهلل ،قال تعاىل ﴿:يل يقدْ يصدي يق ا َُّ
احل رق يلتيدْ ُخ ُل َّن ا ْيمل ْس ِجدي
الرؤْ يا ِب ْ ي
هلل ير ُسو يل ُه ُّ
ون يفع ِلم ما يمل يتع يلموا يفجع يل ِمن د ِ
ِ
احلرام ِإ ْن يشاء ا َُّ ِ ِ
وسكُ ْم يو ُم يق ر ِ
ون
ْ ُ
ي ي
رص ي
ين ال يختيا ُف ي ي ي ي ْ ْ ُ
هلل آمننيي ُحمي رلقنيي ُرؤُ ي
ي
ْيي ي
يذلِ يك يفتْحا يق ِريبا ﴾ (الفتح)27:
فقد بني تعاىل حكمة ما كرهوه عام احلديبية من صد املرشكني هلم حتى رجعوا ومل
يعتمروا ،وبني هلم أن مطلوهبم حيصل بعد هذا ،فحصل يف العام التايل ،وكان ذلك الفتح هو
صلح احلديبية فبسببه حصل من مصالح الدين والدنيا ما مل يكن خيطر عىل بال الصحابة( )1وهلذا
سامه فتحا ،وسئل النبي  (:أفتح هو) قال (:نعم)()2

ِ
ياي ِم ْن يق ْب ُل يقدْ يج يع يل يها ير رِّب يح هقا يو يقدْ
ومثل هذا قول يوسف  ﴿:ييا يأ يبت يه يذا يت ْأ ِو ُيل ُرؤْ ي
ِ ِ
الش ْي يط ُ
الس ْج ِن يو يجا يء ِبكُ ْم ِم ين ا ْل يبدْ ِو ِم ْن يب ْع ِد يأ ْن نيزي يغ َّ
ني ِإ ْخ يو ِيت
ان يب ْينِي يو يب ْ ي
يأ ْح يس ين ِِّب ِإ ْذ يأ ْخ ير يجني م ين ر
يف يملِا ي يشاء ِإ َّنه ُهو ا ْلع ِليم ْ ِ
ِ
يم﴾ (يوسف ،)100 :فأخرب أن اهلل تعاىل بلطفه نقله من
احلك ُ
ِإ َّن ير رِّب يلط ٌ ي ُ ُ ي ي ُ ي
تلك األحوال مجيعا إىل ذلك احلال املرتىض بطرق خفية ال يعلمها الناس.
وهلذا كان السم اللطيف داللة أخرى غري داللته عىل العلم ،وهي داللته عىل نوع من
أنواع القدرة ..فتقديرات اهلل تقديرات لطف ..ال تقديرات عنف ،وهو هلذا يرتب األمور بعضها
عىل بعض إىل أن تصل إىل النتيجة املطلوبة ،وهو معنى قوله يوسف ـ عليه السالم ـِ ﴿ :إ َّن ير رِّب
يف يملِا يي يشا ُء ﴾
يل ِط ٌ
ولنفهم هذا املعنى الذي قاله يوسف  نرجع إىل قصة يوسف يف القرآن … فاهلل تعاىل
( )1فبسببه متكن املسلمون من االجتامع بالكفار ليدعوهم إىل اإلسالم ويبينوا هلم حماسنه ،فدخل كثري من قبائل العرب
بسبب ذلك يف اإلسالم ..ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح احلديبية مع النبي  يف ذي القعدة عام ست كانوا ألفا
وأربعامئة ،وملا أراد النبي  فتح مكة حني نقض الكفار العهد ،كان خروجه إىل مكة يف رمضان عام ثامن ،وكان معه عرشة
آالف مقاتل ،وذلك يوضح أن الصلح املذكور من أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة املسلمني وكثرة عددهم.
( )2رواه أمحد وأبو داود.
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بدأ هذه السورة بالغاية التي سينتهي إليها يوسف  ،وهو ما رآه يف حلمه من املكانة التي أعدها
اهلل.
ثم جاءت مجيع أحداث السورة لتبني كيف كان اللطيف اخلبري يسري حياة يوسف 
لتتحقق له تلك املكانة التي أعدت له ابتداء.
وقد كان يعقوب  مدركا لعجيب لطف اهلل ،فلهذا مل يستغرب ملا جاءه البشري ،بل الم
من استغرب ذلك ،قال تعاىل ﴿:يف يل َّام يأ ْن يجا يء ا ْل يب ِش ُري يأ ْل يقا ُه عي يىل يو ْج ِه ِه يف ْارتيدَّ يب ِصريا يق يال يأ يملْ يأ ُق ْل يلكُ ْم
هلل يما ال يت ْع يل ُم ي
ون ﴾ (يوسف)96:
ِإ رن يأعْ يل ُم ِم ين ا َِّ

وهكذا ما ورد يف سورة القصص ،فقد بدأت هذه السورة بقوله تعاىلِ َّ ﴿ :
عيو ين ي
عيال
إن ف ْر ْ
ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ف يط ِائ يفة ِمن ُْه ْم ُي يذ رب ُح يأ ْبنيا يء ُه ْم يو يي ْست ْيح ِيي ِن يسا يء ُه ْم ِإ َّن ُه ي
كيان
ض يو يج يع يل يأ ْه يل يها ِش ييعا يي ْست ْيض ِع ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يون ْيج يع يل ُه ْم يأ ِئ َّمة يون ْيج يع يل ُه ُم
ين ( )4يو ُن ِريدُ يأ ْن ن ُيم َّن عي يىل ا َّلذ ي
م ين ا ُْمل ْفسد ي
ِ
ِ
كرن يهلُ ْم ِيف ْ ي
األ ْر ِ
مها ِمن ُْه ْم يما كيا ُنوا ي ْحي يذ ُر ي
عيو ين يو يها يم ي
ون
ض يو ُن ِر يي ف ْر ْ
ا ْل يو ِارثنيي ( )5يو ُن يم ي
ان يو ُج ُنو يد ُ ي
(( ﴾)6القصص)
ثم بينت من أين بدأ لطف اهلل حيرض هلذا املن والتمكني الذي ينتظر املستضعفني ،فقال:
وسى يأ ْن يأ ْر ِض ِع ِيه يف ِإ يذا ِخ ْف ِت عي يل ْي ِه يف يأ ْل ِق ِيه ِيف ا ْل يي رم يوال يخت ِيايف يوال يحتْزي ِن ِإنَّا يرا ُّدو ُه
﴿ يو يأ ْو يح ْينيا ِإ يىل ُأ رم ُم ي
ِإ يلي ِك وج ِ
اع ُلو ُه ِم ين ا ُْمل ْر يس ِلنيي ﴾ (القصص)7:
ْ ي ي
فقد بدأ املن والتمكني بتحضري أم صاحلة ترضع رضيعا … ليقع هذا الرضيع بعد ذلك يف

يد أعدائه … ثم يرتبى يف حجرهم … ثم يفر منهم … ثم يعود إليهم بعد أن يئسوا من عودته ليحقق
اهلل به البشارة التي وعد هبا من متكني املستضعفني.
***
وهذا األساس املعريف يلقي للمؤمن أول ثمرة من ثمرات التوحيد يف القدر ،فيستشعر
املؤمن أنه بني يدي خبري رحيم لطيف قد يوقعه ظاهرا يف بعض املحن التي تطهر خبثه وتنقي
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رسيرته ،ولكنه يوقن أنه سيخرجه منها نقيا طاهرا سعيدا ،مثلام خيرج الطبيب اخلبري مريضه الذي
قطع أوصاله وآمله بأنواع املرارات صحيحا معاىف.
ولذلك كان إدراك املؤمنني هلذه احلقيقة هو الذي جعلهم يستسلمون ألوامر اهلل ،وهم
يدركون أن اختيار اهلل هلم خري هلم من اختيارهم ألنفسهم ،وقد روي يف سبب نزول قوله تعاىل﴿:
اضوا بينيهم ِبا ْيملعر ِ
ِ
وف
ْن يأ يج يل ُه َّن يفال يت ْع ُض ُل ُ
وه َّن يأ ْن يينْك ْح ين يأزْ يو ي
يو ِإ يذا يط َّل ْق ُت ُم الن يرسا يء يف يب يلغ ي
اج ُه َّن ِإ يذا ت يير ي ْ ي ْ ُ ْ ْ ُ
وعيظ ِب ِه يم ْن ي
يذلِ يك ُي ُ
هلل يي ْع يل ُم يو يأ ْن ُت ْم ال
هلل يوا ْل يي ْو ِم ْاآل ِخ ِر يذلِكُ ْم يأزْ كيى يلكُ ْم يو يأ ْط يه ُر يوا َُّ
كيان ِمنْكُ ْم ُيؤْ ِم ُن ِبا َِّ
يت ْع يل ُم ي
هلل
ون﴾ (البقرة )232:أن بعض الصحابة زوج أخته رجال من املسلمني عىل عهد رسول ا ه
 ،فكانت عنده ما كانت ،ثم طلقها تطليقة مل يراجعها حتى انقضت عدهتا ،فهوهيا وهويته ثم
هلل ال ترجع
خطبها مع اخلطاب ،فقال له (:يا لكع ابن لكع أكرمتك هبا وزوجتكها فطلقتها ،وا ه
إليك أبدا آخر ما عليك)
هلل تعاىل ﴿:يو ِإ يذا يط َّل ْق ُت ُم
هلل حاجته إليها وحاجتها إىل بعلها فأنزل ا ه
قال الراوي (:فعم ا ه
ْن يأ يج يل ُه َّن ﴾ (البقرة )231 :إىل هناية اآلية ،فلام سمعها قال (:سمعا لرِّب وطاعة) ،ثم
الن يرسا يء يف يب يلغ ي
دعاه فقال (:أزوجك وأكرمك)()1

وهذا التسليم خلربة اهلل وعلمه يف شؤون الترشيع واحلياة هو الذي جيعل املؤمن يلتجئ
إىل اهلل العامل بعواقب األمور يستخريه فيام يعرض له من أمور ،وهلذا قال  (:من سعادة ابن آدم
كثرة استخارته هلل تعاىل ورضاه بام قىض اهلل تعاىل ،ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة اهلل تعاىل
وسخطه بام قىض اهلل تعاىل له)()2

ودعاء االستخارة الذي علمنا إياه رسول اهلل  ،بل كان حريصا عىل تعليمه حيمل كثريا
من معان االلتجاء هلل والتسليم له باعتباره العليم اخلبري ،عن جابر بن عبداهلل قال (:كان رسول
( )1رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة واللفظ للرتمذي.
( )2رواه الرتمذي.
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اهلل  يعلمنا االستخارة يف األمور كلها ،كام يعلمنا السورة من القرآن فيقول (:إذا هم أحدكم
باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ،ثم ليقل :اللهم إن أستخريك بعلمك وأستقدرك
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم وأنت عالم
الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري ،أو قال عاجل
أمري وآجله فاقدره يل ويرسه يل ،ثم بارك يل فيه ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر رش يل يف ديني
ومعايش وعاقبة أمري ،أو قال عاجل أمري وآجله فارصفه عني وارصفني عنه ،وقدر يل اخلري
حيث كان ،ثم رضني به ،قال :ويسمي حاجته)()1

ففي هذا الدعاء الرقيق يلجأ العبد الضعيف إىل ربه معرتفا بجهله وعجزه مستسلام لعلم
اهلل وقوته.
وهكذا يتلقى املؤمن العارف باهلل هذه املعارف اجلليلة ،حيث حيوهلا إىل عالقات ذوقية
وجدانية ومنهج حياة يعيش بمقتضاه يف صحبة ربه هائام يف مواجيده ،بينام يتلقاها العقل املتكرب
املستبد اجلاهل بكربيائه وجهله ،مقارنا نفسه بربه ،جيادل يف اهلل بغري علم وال برهان وال كتاب
منري.
وهو يف ذلك كاملياه العذبة تتلقاها الرتبة الطيبة ،فتخرج منها ثامرا يانعة تؤيت أكلها كل
حني ،وتتلقاها املستنقعات األسنة ،فتنترش روائحها املنتنة يف أرجاء الفضاء.
 3ـ غنى العليم:
الفرق الثالث بني علم اهلل وعلم خلقه ،وهو حقيقة من احلقائق الكربى التي ندرك هبا
رس التوحيد يف القدر هو أن أن اهلل غني عليم.

( )1رواه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.
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والغنى املطلق يعني تنزه الغني عن أي عالقة له بغريه سواء يف ذاته أو يف صفاته(.)1
وكام أن اهلل غني بذاته غنى مطلقا ،فهو كذلك غني بصفاته عنهم ،فلذلك ال يكون علم
اهلل تعاىل مستفادا من املعلومات ،بل تكون املعلومات مستفادة منه.
وهذا بخالف علم العبد الذي يتبع األشياء وحيصل هبا ،فال يعلم اليشء إال بعد وجوده.
وال يستغرب هذا الوصف هلل ،فاهلل هو مبدع اخللق من العدم ،وال يستحيل عىل املبدع أن
يدرك من أرسار اخرتاعه ما ال يدركه غريه ،وهلذا خيتلف علم متعلم الشطرنج عن علم واضعه،
( فإن علم الواضع هو سبب وجود الشطرنج ،ووجود الشطرنج هو سبب علم املتعلم ،وعلم
الواضع سابق عىل الشطرنج ،وعلم املتعلم مسبوق ومتأخر ،فكذلك علم اهلل عز وجل باألشياء
سابق عليها ،وسبب هلا وعلمنا بخالف ذلك)()2

ويرضب النوريس عىل استقاللية علم اهلل ،واستناد األشياء مجيعا إىل علمه مثال بام لو
أمررنا مادة كيمياوية معينة عىل كتاب ك ُـتب بـحرب كيمياوي ال ُيرى ،فإن ذلك الكتاب الضخم
يظهر عيانا حتى يستقرىء كل ناظر اليه.
ومثل هذا يتعني مقدار كل يشء وصورته الـخاصة به يف العلم الـمحيط للقدير االزيل،
فيمرر القدير الـمطلق قوته  -التي هي ٍ
تـجل من قدرته  -بكل سهولة ويرس ،كإمرار تلك الـامدة
يف الـمثال ،عىل تلك الـامهية العلمية ،يـمرره بأمر (كن فيكون) ،وبقدرته الـمطلقة تلك ،وبارادته
النافذة ..فيعطي سبحانه ذلك اليشء وجودا خارجيا ،م ُـظهرا إياه أمام األشهاد ،مـام يـجعلهم
يقرأون ما فيه من نقوش حكمته.
وهكذا يكون علم اهلل أساسا ملشيئته وتقديره ـ كام سنرى ـ

( )1نحب أن ننبه هنا إىل أن إطالقنا لفظ الصفات هنا جاء من باب الغالب ..ال من الباب الذي حصل فيه اخلالف بني
املسلمني ،والذي ال نرى له مسوغا.
( )2املقصد األسنى ،ص.87

44

ويرضب مثال آخر عىل ذلك بام لو أن شخصا مـحـبوسا يف غرفة صغرية اليوجد فيها
سوى ثقب صغري يطل عىل اخلارج ،فعندما متر قافلة من اإلبـل مـن أمـام هذا الثقب ،فان هذا
السجني سوف يشاهد رأس بعري أوال ،ثم رقبته ،ثم سنامه ،ثم أرجـلـه ،ثـم ذنـبه ،وهكذا احلال
بالنسبة لسائر اإلبل األخرى.
وبذلك يصري ذلك الثقب هو السبب يف إجياد حاالت من املايض واحلارض واملستقبل
لدى الناظر السجني ،لكن املسألة ختتلف متاما بالنسبة لـلواقف عىل سطح الغرفة ،وينظر اىل
الصحرا نظرة شاملة ،فهو يشاهد مجيع إبل القافلة يف وقت واحد.
ومـن هنا يتضح ان اجياد مفاهيم املايض واحلال واملستقبل نامجة عن حمدودية نظرة
اإلنسان ،فام هـو مـاض بـالنسبة لنا كان مستقبال ألقوام قد سبقونا ،وماهو مستقبل بالنسبة لنا هو
اآلن ماض بالنسبة ألقوام سيأتون.
وفرضت املسافة التي يف
ويرضب مثال آخر عىل ذلك ،فيقول (:إذا وجدت يف يدك مرآة،
ي
يمينها املايض ،واملسافة التي يف يسارها املستقبل ،فتلك املرآة ال تعكس ا ه
ال ما يقابلها ،وتضم
الطرفني برتتيب معني ،حيث ال تستوعب أغلبهام ،ألن املرآة كلام كانت واطئة عكست القليل،
بينام اذا رفعت إىل األعىل فإن الدائرة التي تقابلها تتوسع ،وهكذا بالصعود تدرجييا تستوعب املرآة
املسافة يف الطرفني معا يف نفسها يف آن واحد.
وهكذا يرتسم يف املرآة يف وضعها هذا كل ما جيري من حاالت يف كلتا املسافتني .فال يقال
إن احلاالت اجلارية يف إحداها مقدمة عىل األخرى ،أو مؤخرة عنها ،أو توافقها ،أو ختالفها) ()1

وانظالقا من هذا األمثلة ،فإن الذات التي ال حيرصها مكان ،بل ال عالقة هلا باملكان ..بل

( )1انظر :الكلامت ،الكلمة السادسة والعرشون ،رسالة القدر ،لبديع الزمان النوريس.
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وال عالقة هلا بالزمان( ..)1قد أحاطت باألزل واألبد ..فإن املايض واحلارض واملستقبل بالنسبة هلا
ال معنى له ،فجميع حوادث الدهر ماثلة بني يدهيا (ولكن كل واحدة يف موقعها اخلاص) ،وهـي
حميطة علامبجميع الـحوادث وموجودات العامل ،سوا باملايض ،أوباحلارض ،وباملستقبل بصورة
متساوية.
نعم ..إن تصور هذا بالنسبة للعقل املحبوس يف مضيق احلس صعب ..ولكن كل احلقائق
ال تدل إال عىل هذا ..وال نملك أن نقول يف هذا غري هذا.
وهلذا ،فإن القرآن الكريم ينص يف نصوص كثرية عىل أن علم اهلل ال يرتبط باملكان
ِ
﴿إ َّن ا َّي ِ
والزمان ،فاهلل تعاىل يقولِ :
الساعي ِة يو ُينيزر ُل ا ْل يغ ْي يث يو يي ْع يل ُم يما ِيف ْ ي
األ ْر يحا ِم يو يما
هلل عنْدي ُه ع ْل ُم َّ
ِ
وت ِإ َّن ا َّي ِ
ب غي دا يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس ِب يأ ري يأ ْر ٍ
يم يخ ِب ٌري﴾ (لقامن)34:
ض يمت ُ ُ
تيدْ ِري ين ْف ٌس يما يذا تيكْس ُ
هلل عي ل ٌ
وخيرب عن مقالة أهل اجلنة وأهل النار قبل أن يقولوا ذلك ،بل إن القرآن الكريم يعرب عن
ذلك بصيغة املايض الذي حصل وانقىض ،فيقول ﴿:ويوم يحي ُرش ُهم ي ِ
مجيعا ييا يم ْع يرش ِْ
اجل رن يق ِد
ييْ ي ْ ُ ْ
ي
ْس و يق يال يأولِياؤُ ُهم ِمن ْ ِ
ِ ِ
ْس ير َّب ينا ْاست ْيمت ييع يب ْع ُضنيا ِب يب ْع ٍ
األن ِ
ض يو يب يل ْغنيا يأ يج يلنيا ا َّل ِذي
ْ ي ْ ي
ْاستيكْ يث ْر ُت ْم م ين ْاألن ِ ي
يأج ْل يت يلنيا يق يال النَّار م ْثواكُ م يخالِ ِد ِ
هلل ِإ َّن ر َّب يك يح ِك ِ
يم﴾ (األنعام)128:
ي
َّ
يم عي ل ٌ
ٌ
ين ف ييها ِإ َّال يما يشا يء ا َُّ ي
ُ ي ي ْ

ويصور القرآن الكريم مشهدا من مشاهد اآلخرة ،فيعرب عنه بصيغة ال تفيد إال شيئا
هلل ِ
ِ
رتى ي
كيذبا يأ ْو
عيىل ا َِّ
واحدا ،وهو أن هذا املشهد مىض وانقىض ،قال تعاىل ﴿:يف يم ْن يأ ْظ يل ُم ممَّ ِن ا ْف ي ي
كيذ يب ِب يآ يي ِات ِه ُأو يل ِئ يك يين ُياهلُ ْم ن ِيصي ُب ُه ْم ِم ين ا ْل ِكت ِ
َّ
ياب يحتَّى ِإ يذا يجا يء ْ ُهت ْم ُر ُس ُلنيا ييت ييو َّف ْو يهنُ ْم يقا ُلوا يأ ْي ين يما كُ ْن ُت ْم
ِ
ِ
ون ِمن د ِ
ين ( )37يونيا يدى
ون ا َِّ
هلل يقا ُلوا يض ُّلوا عي نَّا يو يش ِهدُ وا عي يىل يأ ْن ُفس ِه ْم يأ َّهنُ ْم كيا ُنوا كياف ِر ي
تيدْ عُ ي ْ ُ

( )1إال عالقة خلق املكان والزمان ..وال ينبغي أن نلتفت هنا إىل أولئك الغارقني يف أوثان التشبيه ممن يتصورون هذا إعداما
لإلله ،فالعلم احلديث يقر بأن املكان والزمان خملوقان حمدثان ..فهذا (ستيفن هوكنج) العامل الفيزيائي الشهري ،والذي يدعى
نيوتن العرص احلديث ،يقول «:مل تكن املادة هي وحدها التي خلقت أثناء االنفجار العظيم ،بل إن الزمان واملكان أيضا خلقا..
إن للمكان بداية ،إذن :للزمان بداية) (انظر :الكون ،بوزلو ،ص)46
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يأصحاب ْ ِ
اب الن َِّار يأ ْن يقدْ يو يجدْ نيا يما يوعيدي نيا ير ُّبنيا يح ًّقا يف يه ْل يو يجدْ ُت ْم يما يوعي دي ير ُّبكُ ْم يح ًّقا
اجلنَّة يأ ْص يح ي
ْ ي ُ ي
ِ
ِ
عين يس ِب ِ
ين يي ُصدُّ ي
وهنا
يل ا َِّ
يقا ُلوا ين يع ْم يف يأ َّذ ين ُمؤي رذ ٌن يب ْين ُيه ْم يأ ْن يل ْعن ُية ا َِّ
ون ْ
هلل عي يىل ال َّظاملنيي ( )44ا َّلذ ي
هلل يو يي ْب ُغ ي ي
األعْ ر ِ
ِ
اآل ِخر ِة ِ
ِ
اف ِر يج ٌال يي ْع ِر ُف ي
كياف ُر ي
اب يو ي
ون كُ ًّال ِب ِس ييام ُه ْم
ون ( )45يو يب ْين ُيه يام ح يج ٌ
عيىل ْ ي ي
ع يوجا يو ُه ْم ِب ْ ي ي
ون ( )46يو ِإ يذا ُ ِ
وها يو ُه ْم يي ْط يم ُع ي
رص يف ْت يأ ْب يص ُار ُه ْم
اجلن َِّة يأ ْن يس يال ٌم عي يل ْيكُ ْم يملْ ييدْ ُخ ُل ي
يونيا يد ْوا يأ ْص يح ي
اب ْ ي
األعْر ِ
ِ
ِت ْل يقا يء يأ ْص يح ِ
اف ِر يجاال
اب الن َِّار يقا ُلوا ير َّبنيا يال ي ْجت يع ْلنيا يم يع ا ْل يق ْو ِم ال َّظاملنيي ( )47يونيا يدى يأ ْص يح ُ
اب ْ ي ي
ِ ِ
يكْرب ي
ين يأ ْق يس ْم ُت ْم
وهنُ ْم ِب ِس ييام ُه ْم يقا ُلوا يما يأغْ نيى عي نْكُ ْم ي ْ
ون ( )48يأ يهؤُ يالء ا َّلذ ي
مج ُعكُ ْم يو يما كُ ْن ُت ْم ت ْيست ِ ُ
يي ْع ِر ُف ي
ٍ
ف عي يل ْيكُ ْم يو يال يأ ْن ُت ْم يحتْزي ُن ي
اب الن َِّار
اجلن يَّة يال يخ ْو ٌ
يال يين ُياهلُ ُم ا َُّ
ون ( )49يونيا يدى يأ ْص يح ُ
هلل ِب ير ْمحية ا ْد ُخ ُلوا ْ ي
ِ
هلل يح َّر يم ُه يام ي
ين
هلل يقا ُلوا ِإ َّن ا َّي
يضوا عي يل ْينيا ِم ين ا ْيمل ِاء يأ ْو ِممَّا يرزي يقكُ ُم ا َُّ
اجلن َِّة يأ ْن يأ ِف ُ
عيىل ا ْلكياف ِر ي
يأ ْص يح ي
اب ْ ي

(( ﴾)50األعراف)
هلل يفال ت ْيس يت ْع ِج ُلو ُه
بل إن اهلل تعاىل يذكر الساعة ،فيخرب بأهنا أتت ،قال تعاىل ﴿:يأتيى يأ ْم ُر ا َِّ
عيام ُي ْ ِ
رشكُ ي
ون ﴾ (النحل)1:
ُس ْب يحا ين ُه يو يت يع ياىل َّ
وهكذا يمتلئ القرآن الكريم بمثل هذه النصوص التي تصف علم اهلل بكونه علام مستغنيا
عن انتظار ما سيحصل ليعلم به (.)1
***
قد يقال بعد هذا :ولكن ظواهر النصوص التي تزعم اعتبارها أصال خترب بغري ذلك ،فاهلل
تعاىل يقولِ ﴿:إ ْن يي ْم يس ْسكُ ْم يق ْر ٌح يف يقدْ يم َّس ا ْل يق ْو يم يق ْر ٌح ِم ْث ُل ُه يو ِت ْل يك ْ ي
ني الن ِ
َّاس يولِ يي ْع يل يم
األ َّي ُام ُندي ِاو ُهليا يب ْ ي
َّخ يذ ِمنْكُ م ُشهدي اء وا َُّ ِ
هلل ا َّل ِذين آم ُنوا ويت ِ
ب ال َّظاملِنيي ﴾ (آل عمران ،)140:فهو خيرب أن مراده
ا َُّ
هلل ال ُحي ُّ
ْ ي ي ي
ي ي يي
من ذلك االبتالء هو أن يعلم املؤمنني من غريهم.
اجلمع ِ
هلل يولِ يي ْع يل يم
ان يف ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
ومثله ،ويف نفس املوقف قوله تعاىل ﴿:يو يما يأ يصا يبكُ ْم يي ْو يم ا ْلت ييقى ْ ي ْ ي

ا ُْملؤْ ِمنِنيي ﴾ (آل عمران)166:

( )1انظر رسالة (معجزات حسية) فصل (نبوءات) ،فقد ذكرنا فيها الكثري من األمثلة من الكتاب والسنة الدالة عىل هذا.
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هلل ِب ي ٍ ِ
ِ
الص ْي ِد يتنيا ُل ُه يأ ْي ِديكُ ْم
يشء م ين َّ
ومثله قوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
ين آ يم ُنوا يل يي ْب ُل يونَّكُ ُم ا َُّ ْ
ب يفم ِن اعْ تيدي ى بعدي يذلِ يك يف يله عي يذ ِ
يم﴾ (املائدة)94:
احكُ ْم لِ يي ْع يل يم ا َُّ
ٌ
ُ
يْ
يو ِر يم ُ
اب يأل ٌ
هلل يم ْن يخييا ُف ُه ِبا ْل يغ ْي ِ ي
ومثله قوله تعاىل ﴿:و يل يقدْ يف يتنَّا ا َّل ِذين ِمن يقب ِل ِهم يف يليع يلمن ا َُّ ِ
ين يصدي ُقوا يو يل يي ْع يل يم َّن
هلل ا َّلذ ي
ي ْ ْ ْ ي ْ ي َّ
ي
كياذ ِبنيي ﴾ (العنكبوت ..)3:وقوله تعاىل ﴿:و يليع يلمن ا َُّ ِ
ا ْل ِ
ين آ يم ُنوا يو يل يي ْع يل يم َّن ا ُْملن ِياف ِقنيي ﴾
هلل ا َّلذ ي
ي ي ْ ي َّ

يات و يأنْزي ْلنيا معهم ا ْل ِكتياب وا ْملِيزي ي ِ
ِ
وم
ي ي
(العنكبوت ..)11:وقوله تعاىل ﴿:يل يقدْ يأ ْر يس ْلنيا ُر ُس يلنيا ِبا ْل يب رين ي
ان ل يي ُق ي
ييُ ُ
ِ ِ
ْرص ُه يو ُر ُس يل ُه ِبا ْل يغ ْي ِ
احل ِديدي ِف ِيه يب ْأ ٌس يش ِديدٌ يو يمن ِياف ُع لِلن ِ
ب
َّاس يولِ يي ْع يل يم ا َُّ
الن ُ
َّاس ِبا ْلق ْسط يو يأنْزي ْلنيا ْ ي
هلل يم ْن يين ُ ُ
هلل يق ِو ٌّي ِ
عيزيزٌ ﴾ (احلديد)25:
ِإ َّن ا َّي

هلل عي نْكُ ْم
ف ا َُّ
بل إن من اآليات ما يقيد ذلك بصيغة الظرف ،كام قال تعاىلْ ﴿:اآل ين يخ َّف ي
ف ييغ ِْل ُبوا يأ ْل يف ْ ِ
يوعي ِل يم يأ َّن ِفيكُ ْم يض ْعفا يف ِإ ْن ييكُ ْن ِمنْكُ ْم ِمائ ٌية يص ِاب ير ٌة ييغ ِْل ُبوا ِما يئت ْ ِ
ني
يني يو ِإ ْن ييكُ ْن ِمنْكُ ْم يأ ْل ٌ

ين﴾ (ألنفال ،)66:فظاهر اآلية يدل عىل أن علم اهلل حصل بعد أن مل
هلل يوا َُّ
ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
الص ِاب ِر ي
هلل يم يع َّ
يكن.
بل القرآن الكريم خيرب بأن مراد اهلل من ترصيفات مقاديره هو حصول العلم له باألشياء،
كيذلِ يك يج يع ْلنياكُ ْم ُأ َّمة يو يسطا لِتيكُ و ُنوا ُش يهدي ا يء عي يىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس يو ييكُ ي
كام قال تعاىل ﴿:يو ي
ول عي يل ْيكُ ْم
ون َّ
ول ِممَّن ين يْق ِلب عي يىل ِ
ِ
ِ
ِ
عيق يب ْي ِه يو ِإ ْن
الر ُس ي ْ ي ُ
يش ِهيدا يو يما يج يع ْلنيا ا ْلق ْب يل ية ا َّلتي كُ ْن يت عي يل ْي يها ِإ َّال ل ين ْع يل يم يم ْن ييت َِّب ُع َّ

َّاس يلرؤُ ٌ ِ
كيبرية ِإ َّال ي ِ
كيان ا َُّ ِ ِ
هلل يو يما ي
يم﴾
يع ِإ ييامنيكُ ْم ِإ َّن ا َّي
ين يهدي ى ا َُّ
هلل ل ُيض ي
عيىل ا َّلذ ي
وف يرح ٌ
هلل ِبالن ِ ي
كيان ْيت يل ِ ي
(البقرة ..)143:وقال تعاىلُ ﴿:ثم بع ْثن ُياهم لِ ينع يلم يأي ِْ
احلزْ يب ْ ِ
ني يأ ْح يَص يملِا يل ِب ُثوا يأ يمدا﴾
َّ ي ي ْ ْ ي ُّ
كيان يله عي يلي ِهم ِمن س ْل يط ٍ
ان ِإ َّال لِ ين ْع يل يم يم ْن ُيؤْ ِم ُن ِب ْاآل ِخ ير ِة ِممَّ ْن ُه يو
(الكهف ..)12:وقال تعاىل ﴿:يو يما ي ُ ْ ْ ْ ُ
ِ ِ
يش ٍء يح ِف ٌ
يظ﴾ (سـبأ)21:
من يْها يف يش ٍّك يو ير ُّب يك عي يىل كُ رل ي ْ

ِ
اجلن يَّة
بل يف آيات أخرى ما قد يدل داللة أرصح ،كام قال تعاىل ﴿:يأ ْم يحس ْب ُت ْم يأ ْن تيدْ ُخ ُلوا ْ ي
ِ
و يَّملا يع يل ِم ا َُّ ِ
ين﴾ (آل عمران ..)142:وقال تعاىل ﴿:يأ ْم
الص ِاب ِر ي
ين يج ياهدُ وا منْكُ ْم يو يي ْع يل يم َّ
هلل ا َّلذ ي
ي يْ
َّخ ُذوا ِمن د ِ
هلل ا َّل ِذين ج ياهدُ وا ِمنْكُ م و يمل يت ِ
ِ
هلل يوال ير ُسولِ ِه يوال
ون ا َِّ
رتكُ وا يو يَّملا يي ْع يل ِم ا َُّ
ْ ُ
ْ ي ْي
ي ي
يحس ْب ُت ْم يأ ْن ُت ْ ي
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ِ
ِِ
هلل يخ ِب ٌري ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (التوبة ،)16:فاآليتان تكادان ترصحان بأن البالء من
يجة يوا َُّ
ا ُْملؤْ مننيي يول ي
وسائل حصول العلم باملؤمنني ،ومتييزهم عن غريهم.
واجلواب عن كل هذا ـ ابتداء ـ هو أن القرآن الكريم الذي نطق هبذه النصوص هو الذي
نطق معها وقبلها باحلقائق الغيبية قبل حصوهلا ،فكانت كام أخرب ،وقد مر معنا من أمثلة ذلك ما
يغني عن إعادته ،وال ينبغي رضب حمكم القرآن الكريم بمحكمه.
فاحلقيقة إذن ال جدال فيها ،وإنام اجلدال الذي قد حيصل هو يف التعبري عن احلقيقة ،وال
حمذور من خمالفة ظاهر التعبري إىل تعبريات أخرى تؤدي املعنى وحتققه ،فاللغة محالة وجوه.
ومثل هذا ما عرب به احلديث القديس الذي يقول اهلل تعاىل فيه عىل لسان نبيه  (:يا ابن
آدم مرضت فلم تعدن)( )1فهذا احلديث أصل يف هذا الباب ،يفتح املجال لفهم النصوص
املتشاهبة عىل ضوء النصوص املحكمة.
فنحن ال نشك يف كونه تعاىل ال تعرتيه األعراض واحلوادث ،ولكن النص جاء لغرض
معني ،فال ينبغي أن جيادل أحد وحيمل الظاهر عىل ظاهره ،ولو خالف احلقائق القطعية.
وما دام األمر جمرد تعبري لفظي قد حيمل وجوها خمتلفة ،فقد اتفق العلامء عىل أن املراد ليس
ما يومهه ظاهر اللفظ ،وإنام املراد معان أخرى:
فمنهم من قال :إن املراد ( علم املعاينة) ،فهو وحده العلم الذي يوجب اجلزاء.
ومنهم من قال :معناه (إال ليعلم حزبنا من النبيني واملؤمنني) ،وذلك مثل ما يقول امللك:
فتحنا البلدة الفالنية ،أي :فتحها أولياؤنا.
( )1نص احلديث( :إن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة :يا ابن آدم! مرضت فلم تعدن؟ قال :يا رب! كيف أعوذك وأنت رب
العاملني! قال :أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ،يا ابن آدم! استطعمتك فلم
تطعمني؟ قال :يا رب! كيف أطعمك وأنت رب العاملني! قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه! أما علمت
لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي ،يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني؟ قال :يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العاملني! قال:
اسقاك عبدي فالن فلم تسقه ،أما! إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي) رواه مسلم.
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ويدل هلذا الفهم من النصوص قوله  فيام حيكيه عن ربه( :استقرضت عبدي فلم
يقرضني ،وشتمني ومل يكن ينبغي له أن يشتمني يقول وادهراه وأنا الدهر)( ..)1وقوله  فيام
حيكيه عن ربه( :من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب)()2

ومثله احلديث السابق الذي اعتربناه أصال يف هذا الباب.
ومنهم من عرب عن معناه بقوله( :ليحصل املعدوم فيصري موجودا) ..ويصبح معنى قوله
تعاىلِ ﴿:إ َّال لِ ين ْع يل يم ﴾ (البقرة )143 :يف هذا املحل وغريه هو (:إال لنعلمه موجودا)
ومنهم من فرس العلم بالتمييز ،فقال يف اآلية السابقة (إال لنميز هؤالء من هؤالء بانكشاف
ما يف قلوهبم من اإلخالص والنفاق ،فيعلم املؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون ،فسمي
التمييز علام ،ألنه أحد فواائد العلم وثمراته)
ومنهم من فرس العلم بالرؤية ،وهذا مما تستعمله العرب يف كالمها ،ومثله قوله تعاىل﴿:
وف ح يذر ا ْيملو ِ
ِ
ِ ِ ِ
هلل
هلل ُمو ُتوا ُث َّم يأ ْح يي ُاه ْم ِإ َّن ا َّي
ت يف يق يال يهلُ ُم ا َُّ
ين يخ ير ُجوا م ْن د يي ِاره ْم يو ُه ْم ُأ ُل ٌ ي ي ْ
يأ يملْ ت يير ِإ يىل ا َّلذ ي
َّاس يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
يل ُذو يف ْض ٍل عي يىل الن ِ
َّاس ال يي ْشكُ ُر ي
ون﴾ (البقرة ،)243:وقوله تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير ِإ يىل

ِ
أل ِمن بنِي ِإرس ي ِ
ا ْيمل ِ
وسى ِإ ْذ يقا ُلوا لِن ِيب ٍّي يهلُ ُم ا ْب يع ْث يلنيا يم ِلكا ُن يق ِات ْل ِيف يس ِب ِ
هلل يق يال يه ْل
يل ا َِّ
ائيل م ْن يب ْعد ُم ي
ْ ي ْ
ِ
ب عي يل ْيكُ ُم ا ْل ِقت ُيال يأ َّال ُت يق ِات ُلوا يقا ُلوا يو يما يلنيا يأ َّال ُن يق ِات يل ِيف يس ِب ِ
هلل يو يقدْ ُأ ْخ ِر ْجنيا ِم ْن ِد يي ِارنيا
يل ا َِّ
عيس ْي ُت ْم ِإ ْن كُ ت ي
ي
ِ
ِ
ب عي يل ْي ِهم ا ْل ِقت ُيال ت ييو َّل ْوا ِإ َّال يق ِليال ِمن ُْهم يوا َُّ ِ
يم ِبال َّظاملِنيي ﴾ (البقرة ،)246:وقوله
يو يأ ْبنيائنيا يف يل َّام كُ ت ي
هلل عي ل ٌ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
يت
يم ِيف ير رب ِه يأ ْن آتيا ُه ا َُّ
ِّب ا َّل ِذي ُ ْحي ِيي يو ُي ِم ُ
يم ير ر ي
تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير ِإ يىل ا َّلذي يح َّ
هلل ا ُْمل ْل يك ِإ ْذ يق يال ِإ ْب يراه ُ
اج ِإ ْب يراه ي
رش ِق يف ْأ ِ
ِ
س ِم ين ا ْيمل ْ ِ
الش ْم ِ
هلل يي ْأ ِيت ِب َّ
ت ِ يهبا ِم ين ا ْيملغ ِْر ِب يف ُب ِه يت
يم يف ِإ َّن ا َّي
يق يال يأنيا ُأ ْح ِيي يو ُأ ِم ُ
يت يق يال ِإ ْب يراه ُ
هلل ال ي ْهي ِدي ا ْل يق ْو يم ال َّظاملِنيي ﴾ (البقرة ..)258:وغريها.
ا َّل ِذي كي يف ير يوا َُّ
ومنهم من ذهب إىل ما ذهب إليه الفراء يف تشبيهه هذا بمثال هو أن جاهال وعاقال
( )1رواه احلاكم.
( )2رواه البخاري.
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اجتمعا ،فيقول اجلاهل :احلطب حيرق النار ،ويقول العاقل :بل النار حترق احلطب ،وسنجمع
بينهام لنعلم أهيام حيرق صاحبه ،فيكون معنى ذلك (لنعلم أينا اجلاهل)
وقد اعترب هذا من جنس قوله تعاىل يف االستاملة والرفق يف اخلطاب ﴿ ُق ْل يم ْن يي ْرزُ ُقكُ ْم ِم ين
السامو ِ
هلل يو ِإنَّا يأ ْو ِإ َّياكُ م يل يع يىل ُهدى يأ ْو ِيف يض ٍ
الل ُم ِب ٍ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ني﴾ (سـبأ ،)24:فأضاف
ض ُق ِل ا َُّ
َّ ي ي
ْ
الكالم املوهم للشك إىل نفسه ترقيقا للخطاب ورفقا باملخاطب.
ومنهم من أرحع ذلك إىل معنى (نعاملكم معاملة املخترب الذي كأنه ليعلم) ،وهو قول
قوي ،فالعدل يوجب ذلك.
ومنهم من اعترب العلم يف مثل هذه اآليات صلة زائدة( ،)1فيكون معنى قوله تعاىل﴿:
إِ َّال لِنيع يلم من يتَّبِع الرس ي ِ
ب ع ييىل ع ِيق يب ْي ِه﴾ (البقرة ):)143 :إال ليحصل اتباع
ول مم َّ ْن يينْ يقلِ ُ
ْ ي ي ْ ي ُ َّ ُ
املتبعني ،وانقالب املنقلبني) ..ومثل هذا من يقول يف اليشء الذي ينفيه الشخص عن نفسه:
(ما علم اهلل هذا مني) أي ما كان هذا مني واملعنى :أنه لو كان لعلمه اهلل.
وأكثر هذه املعان مقبول وصحيح ،ولكن أمجلها وأليقها بطريقة تفكري أهل عرصنا
ِ
الر ُس ي
ول ﴾(البقرة ،)143 :وأمثاهلا
ما عرب عنه الشريازي بقوله (:عبارة ﴿ لني ْع يل يم يم ْن ييتَّبِ ُع َّ
من التعبريات القرآنية ،ال تعني ان اهلله مل يكن يعلم شيئا ،ثم علم به بعد ذلك ،بل تعني حتقق
هذه الواقعيات)
وهذا معنى ذكرناه يف سياق تعداد األقوال ،ولكن اجلميل يف تفسريه قوله (:بـعبارة
هلل سبحانه يعلم منذ األزل بكل احلوادث واملوجودات ،وإن ظهرت بالتدريج عىل
أوضح ،ا ه
هلل علام ،بل إن هذا احلدوث حتقق ملا
مرسح الوجود ،فحدوث املوجودات واألحداث ال يزيد ا ه
كان يف علم اهلله ..وهذا يشبه علم املهندس بكل تفاصيل البناء عند وضعه التصميم ،ثم يتحول
( )1نحن نستبعد مثل هذا يف القرآن الكريم ،فالقرآن كله حمكم ال زائد فيه ،قال تعاىل يف وصف القرآن ﴿ :ال ي ْأتِ ِ
يه ا ْل يباطِ ُل
ي
ني يدي ي ِه وال ِمن يخ ْل ِف ِه يتن ِْز ٌيل ِمن حكِي ٍم يمحِ ٍ
ِ
يد ﴾ (فصلت)42:
ْ ي
ْ
م ْن يب ْ ِ ي ْ ي
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التصميم اىل بـنـاء عـميل ،واملهندس يقول حني ينفذ تصميمه عىل األرض :أريد أن أرى عمليا ما
كان يف علمي نظريا)
هلل لـم يكن يعلم شيئا ،وأنه
وقال (:إن تعبري (لنعلم) أو (ليعلم) وأمثاهلا ال يقصد هبا أن ا ه
هلل لباس
يريد أن يعلمه عن طريق اختبار الناس ،بل املقصود هو إلباس احلقيقة املعلومة لدى ا ه
العمل والتحقق اخلارجي ،وذلك ألن االعتامد عىل نوايا االشخاص الداخلية واستعدادهم غري
كاف للتكامل وللمعاقبة واإلثابة ،بل جيب أن ينكشف كل ذلك خالل أعامل خارجية لكي يكون
هلا تلك اآلثار)()1

( )1انظر (األمثل) للشريازي.
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ثانيا ـ اإلرادة
الرس الثان من أرسار التوحيد يف القدر هو أن يعلم املؤمن أن هلل تعاىل حضورا دائام يف
الكون ،فهو الذي يسريه بلطفه ورمحته ومقتضيات أسامئه احلسنى ،فالكون كونه ،واإلرادة إرادته،
والترصيف ترصيفه ،فهو املهيمن عىل كل يشء ،امللك الذي خيضع الكل ملشيئته.
وهذا هو التوحيد الذي حيرر املؤمن من ربقة التبعية لغري اهلل ،فهو يعلم أن مشيئة اهلل هي
النافذة ،وأن مشيئة غريه إن شاء له شيئا وهم ورساب ال حقيقة له ،ولذلك ربط  بني حقائق
هلل
القدر ،وهذا املعنى يف قوله  خماطبا ابن عباس( :يا غالم إن معلمك كلامت :احفظ ا ه
هلل جتده جتاهك ،وإذا سألت فاسأل اهلله ،وإذا استعنت فاستعن باهلله ،واعلم أن
حيفظك ،احفظ ا ه
هلل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن
األمة لو اجتمعوا عىل أن ينفعوك مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه ا ه
هلل عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف)()1
يرضوك مل يرضوك إال بيشء قد كتبه ا ه

وقد انشغل البعض عن هذه املعان العملية الذوقية باجلدل ،فتصوروا أن إثبات املشيئة هلل
يلغي مشيئة عبده ،وبذلك يقع العبد يف أرس اجلرب ،وترفع عنه عهدة التكليف ،وذهب آخرون إىل
إلغاء مشيئة اهلل حفاظا عىل مشيئة العبد ،فحجروا عىل اهلل ،وجعلوه مهانا يف ملكه ،حيدث ما ال
يريده ،وتقع األشياء من غري مشيئته.
وهذا اجلدل هو نتيجة طبيعية لالكتفاء بالبحث العقيل املجرد بعيدا عن نور الوحي،
والعقل ال يمكنه أن يستكنه من احلقائق إال بعض جوانبها ،بل قد يتصور أن اجتامع جوانبها يف
نسق واحد تناقض تأباه الطبيعة ،وتنفر منه.
ولكن احلقائق الرشعية التي امتألت النصوص بأنوارها تبني هذا االجتامع ،بل تصوره
بصورة بديعة اجلامل ،مكتملة األركان ،ال يشذ فيها طرف عن غريه ،وال ينحرف عن مساره.

( )1رواه الرتمذي واحلاكم.
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بل جتمع بني هذا التناسق العجيب وأثره السلوكي والوجدان ،فهي حقائق علمية عملية،
بينام أوهام اجلدل ال تفرز إال احلرية واالضطراب الذي قد يفسد السلوك أو يغرق الوجدان يف
الظلامت.
وسنحاول يف هذا املبحث جتلية هذه احلقائق بذكر اإلرادتني مجيعا :إرادة اهلل ،وإرادة
البرش.
 1ـ إرادة اهلل:
هلل يم ْغ ُلو يل ٌة﴾ (املائدة )64 :أي بخيلة بقوله
يرد القرآن الكريم عىل اليهود الذين قالوا ﴿:ييدُ ا َِّ
تعاىل ﴿:غُ َّل ْت يأي ِد ِهيم و ُل ِع ُنوا ِبام يقا ُلوا ب ْل يدي اه مبسو يطت ِ
ف يي يشا ُء﴾ (املائدة ،)64 :أي بل
يان ُين ِْف ُق كي ْي ي
ْ ْ ي
ي ي ُ يْ ُ
ي
هلل مألى ال
هو الواسع ،اجلزيل العطاء الذي ما من يشء إال عنده خزائنه ،كام قال  (:إن يمني ا ه
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ،أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض ،فإنه مل يغض ما
يف يمينه)()1

ومن هذ املنطلق نرى الفرق بني رؤية املؤمنني ورؤية الغافلني سواء كانوا فرقا أو طوائف
أو عامة أو خاصة.
فاملؤمن يرى يد اهلل مبسوطة ،تترصف يف الكون ترصفا ال حتده احلدود ،بل ال يرى يف
الكون إال ما شاء اهلل له أن يكون ،فهو يتعرف عىل اهلل من خالل مشيئته وترصيفه وتسيريه لدفة
الكون.
بينام يرى الغافل يد اهلل مغلولة ،وكأنه خلق الكون ،ثم اعتزل وتركه ،أو أنه خلق الكون ـ
كام يعتقد بعض العامة ـ وكتب مقاديره ،ثم ترك املالئكة أو غريهم تترصف فيه ،فال حضور هلل
وال مشيئة له.
والنظرة العرفانية األوىل ،والتي توحد اهلل يف املشيئة واإلرادة ال ترى أي تناقض يف الكون،
( )1رواه البخاري ومسلم.
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لسبب بسيط ،وهو أن اهلل هكذا أراد الكون.
ومثال ذلك مثال الرسام الذي يرى أن كل لون من ألوان لوحته يف مكانه املناسب ،فقد
يكون اللون يف بعض املواضع حيا مونقا مليئا بالسعادة ،ويكون يف مواضع أخرى أسود مظلام،
تنبعث منه الكآبة ،والرسام مريد للجميع ،ألن الصورة ال تكتمل إال بوجود اجلميع.
أو مثال ذلك مثال املخرج البارع الذي يصور يف فيلمه كل املشاهد الفرحة واحلزينة ،وهو
يريد ذلك كله ويقدم عليه ،ألن حقيقة الفيلم ال تقوم إال به ،بل هو يعلم أنه لو وضع فيلام خاليا
من تلك املشاهد املتناقضة قد ال يكون فعل شيئا مذكورا.
وهكذا ،وهلل املثل األعىل إرادة اهلل تعاىل ،فقد توجهت إرادته لوجود هذا الكون هبذه
الصورة البديعة ،املتكاملة املتناسقة ،والقرآن الكريم يرصح بأن مشيئة اهلل هي التي اقتضت وجود
الكون وأحداثة هبذه الصورة.
بل إن النصوص الرشعية حتثنا عىل مراعاة رد املشيئة هلل يف كل أمر ،وخترب عن مراعاة
األنبياء والصاحلني يف تعابريهم لالستثناء بمشيئة اهلل:
ِ
رص
قال تعاىل عن يوسف  ملا التقى بأهله ،وطلب منهم الدخول إىل مرص ﴿:ا ْد ُخ ُلوا م ْ ي
هلل ِآمنِنيي ﴾ (يوسف)99:
ِإ ْن يشا يء ا َُّ
هلل ص ِابرا وال يأ ِ
عِْص
ي
وقال عن موسى  يف استجابته للخرض  ﴿:يست ِيجدُ ِن ِإ ْن يشا يء ا َُّ ي
يل يك يأ ْمرا﴾ (الكهف)69:

هلل ِمن الص ِ
احلنيي ﴾ (القصص:
وقال عنه يف رده عىل الشيخ الصالح ﴿:يست ِيجدُ ِن ِإ ْن يشا يء ا َُّ ي َّ

)27
هلل
وقال عن إسامعيل  يف استجابته لوالده ﴿:ييا يأ يب ِت ا ْف يع ْل يما ُتؤْ يم ُر يست ِيجدُ ِن ِإ ْن يشا يء ا َُّ

ِ
ين﴾ (الصافات)102 :
الص ِاب ِر ي
م ين َّ

وعلمنا رسول اهلل  االستثناء يف كل األمور ،فقال لألمة عرب خطابه ألصحابه (:أال هل
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من مشمر للجنة ،فإن اجلنة ال خطر هلا ،هي ورب الكعبة نور يتألأل ،ورحيانة هتتز ،وقرص مشيد،
وهنر مطرد ،وثمرة نضيجة ،وزوجة حسناء مجيلة ،وحلل كثرية ،ومقام يف أبد يف دار سليمة،
هلل نحن املشمرون
وفاكهة وخرضة ،وحربة ونعمة ،يف حملة عالية هبية) ،قالوا (:نعم يا رسول ا ه
هلا) ،قال (:قولوا (:إن شاء اهلله) ،قال القوم (:إن شاء اهلله)()1

ودخل مرة عىل بعض األعراب يعوده ،فقال له  (:ال بأس طهور إن شاء اهلله) ،وكان
األعراِّب جلفا غليظا ،فقال (:طهور ،بل هي محى تفور ،عىل شيخ كبري ،تزيره القبور) ،قال (:فنعم
إذن)()2

هلل ال
هلل إن شاء ا ه
وكان  يراعي االستثناء بمشيئة اهلل يف كل أحواله ،قال  (:إن وا ه
أحلف عىل يمني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها)( ،)3وقال  (:اشفعوا
تؤجروا ويقيض اهلل عىل لسان نبيه ما يشاء) ( ،)4وقال  (:لكل نبي دعوة مستجابة دعا هبا يف
أمته فاستجيب له ،وإن أريد إن شاء اهلل تعاىل أن أدخر دعويت شفاعة ألمتي يوم القيامة) ()5

وقال  ملا حارص الطائف (:إنا قافلون غدا إن شاء اهلل) وقال ملا قدم مكة (:منزلنا غدا
إن شاء اهلل بخيف بني كنانة) وقال يوم بدر (:هذا مرصع فالن غدا إن شاء اهلل ،وهذا مرصع فالن
إن شاء اهلل) ،وقال يف بعض أسفاره (:إنكم تسريون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون املاء غدا إن
شاء اهلل) ،وقال  يف زيارة املقابر (:وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون)()6

وجاء رجل لرسول اهلل  ،فقال :يا رسول اهلل! لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت،

( )1رواه ابن ماجة.
( )2رواه البيهقي.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه مسلم.
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قال (:ماذا؟) ،قال (:عقرب) ،قال (:أما إنك لو قلت حني أمسيت :أعوذ بكلامت اهلل التامات
من رش ما خلق مل يرضك يشء إن شاء اهلل تعاىل)()1

وقال  يف قصة نومهم يف الوادي (:إن اهلل تعاىل قبض أرواحكم حني شاء ،وردها
عليكم حني شاء ،يا بالل قم فأذن الناس بالصالة)()2

بل قد ورد يف النصوص ما يفيد أثر التقصري يف رد املشيئة إىل اهلل تعاىل من عدم حتقق
املطالب ،وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل عن أصحاب اجلنة الذين أقسموا ليجذن ثمرها ليال ،لئال
يعلم هبم فقري وال سائل ،وال يتصدقوا منه بيشء ﴿:يوال يي ْس يت ْث ُن ي
ون ﴾ (القلم ،)18:أي فيام حلفوا
ف ِم ْن ير رب يك يو ُه ْم ن ِيائ ُم ي
ون﴾
اف عي يل ْي يها يط ِائ ٌ
به ،بأن يقولوا :إن شاء اهلل ،ثم قال بعدها مبارشة ﴿:يف يط ي
(القلم ،)19:أي أصابتها آفة أهلكتها.
هلل
وإىل ذلك اإلشارة أيضا بقوله  (:لوال أن بني إرسائيل قالوا ﴿:يو ِإنَّا ِإ ْن يشا يء ا َُّ
ون﴾ (البقرة )70:ملا أعطوا ،ولكن استثنوا)()3
يُمل ْهتيدُ ي

وقد هنى  عن إرشاك مشيئة أي كان مع مشيئة اهلل ،فقال  (:قد كنت أكره لكم أن تقولوا
( ما شاء اهلل وشاء حممد) ،ولكن قولوا ( ما شاء اهلل ثم شاء حممد)( ،)4وقال  (:ال تقولوا :ما
شاء اهلل وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ،ثم شاء فالن)()5

وجاء رجل اىل النبي  يكلمه يف بعض األمر ،فقال الرجل لرسول اهلل  (:ما شاء اهلل،
وشئت) فقال رسول اهلل  (:أجعلتني هلل عدال ،بل ما شاء اهلل وحده)()6

( )1رواه ابن السني وغريه.
( )2رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
( )3رواه ابن أِّب حاتم ورواه احلافظ ابن مردويه بنحوه.
( )4رواه احلكيم والنسائي والضياء.
( )5رواه أمحد وأبو داود والنسائي.
( )6رواه احلاكم عن ابن عباس.
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***
انطالقا من هذه اآلداب اإليامنية سنرحل ـ بصحبة القرآن الكريم ـ لنرى بعض تفاصيل
مشيئته تعاىل ،فالكالم املجمل قد يكفي العقل ،ولكنه يقرص عن ملء الوجدان أو حتريك
السلوك.
ولذلك يكثر يف القرآن الكريم رد األمر إىل مشيئة اهلل بصيغ خمتلفة ،فتارة خيرب أن كل ما يف
الكون بمشيئته ،وتارة خيرب أنه إن ما مل يشأ مل يكن ،وتارة خيرب أنه لو شاء لكان خالف الواقع ،أو
لو أنه شاء لكان خالف القدر الذي قدره وكتبه ،فدل كل ذلك عىل أن كل يشء واقع فبمشيئته،
وأن ما مل يقع فهو لعدم مشيئته.
وهذه النصوص التي سنذكرها ،وهي نامذج عن غريها من النصوص ترجع مجيعا إىل
مقتضيات أسامء اهلل احلسنى ،ألن مشيئة اهلل الفعلية تابعة لصفات اهلل ،وصفات اهلل هي ما دلت
عليه أسامء اهلل احلسنى ،فلذلك سنذكر املشيئة اإلهلية تابعة لبعض األسامء املقتضية هلا ،وفيام نذكر
من األسامء إشارة إىل غريها من األسامء التي ال بد أن تكون هلا مقتضياهتا(.)1
إرادة اخلالق البارئ املصور:
من أسامء اهلل تعاىل اخلالق البارئ املصور ،وهي أسامء تدل عىل طالقة القدرة يف اإلبداع
واالخرتاع بمستوياته الثالثة :التقدير وهو ما يدل عليه اسم اخلالق ،واإلجياد عىل وفق التقدير
وهو ما يدل عليه اسم البارئ ،والتصوير بعد اإلجياد ،وهو ما يدل عليه اسم املصور.
فكل بناء حيتاج إىل هذه املستويات الثالثة ،فأي بناء حيتاج إىل ( مقدر يقدر ما ال بد له منه
من اخلشب واللبن ومساحة األرض وعدد األبنية وطوهلا وعرضها ،وهذا يتواله املهندس
فريسمه ويصوره ،ثم حيتاج إىل بناء يتوىل األعامل التي عندها حيدث أصول األبنية ،ثم حيتاج إىل

( )1انظر فصل (احلكمة) من هذه الرسالة.
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مزين ينقش ظاهره ويزين صورته)()1

وهذا يف بناء اخللق أما بناء اهلل ،فهو يرجع إىل اهلل الواحد األحد ،فهو اخلالق البارئ
املصور ،ولذلك تظهر يف مجيع خمرتعاته وخملوقاته صفة الوحدة.
والقرآن الكريم خيربنا ،بل يرِّب نفوسنا عىل أن هلل تعاىل اإلرادة املطلقة يف هذه املستويات
الثالثة:
أما مستوى اإلرادة املطلقة يف اخللق ،فاهلل تعاىل خيربنا بأنه خيلق من شاء ومتى شاء ،قال
احل رق ِإ ْن ي يش ْأ ي ْذ ِهبكُ م وي ْأ ِ
هلل يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
ت ِب يخ ْل ٍق يج ِد ٍيد ﴾
تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير يأ َّن ا َّي
ي ُ ْ ْ يي
َّ ي ي
األ ْر يض ِب ْ ي
(ابراهيم ،)19:وقال تعاىلِ ﴿:إ ْن ي يش ْأ ي ْذ ِهبكُ م وي ْأ ِ
ت ِب يخ ْل ٍق يج ِد ٍيد ﴾ (فاطر ،)16:وقال تعاىل﴿:
ي ُ ْ ْ يي
ِإ ْن ي يش ْأ ي ْذ ِهبكُ م يأهيا النَّاس وي ْأ ِ
ين يو ي
ت ِب ي
هلل ي
عيىل يذلِ يك يق ِديرا ﴾ (النساء)133:
كيان ا َُّ
آخ ِر ي
ُ يي
ي ُ ْ ْ ُّ ي

وعندما تعجب زكريا  من أن يكون له ولد بعد أن كربت سنه ،وكانت امرأته عاقرا
ِ
ِ
رب يوا ْم ير يأ ِيت عي ِاق ٌر يق يال
الم يو يقدْ يب يلغين يي ا ْلك ي ُ
رده اهلل إىل مشيئته ،قال تعاىل ﴿:يق يال ير رب يأنَّى ييكُ و ُن ِيل غُ ٌ
ي
هلل يي ْف يع ُل يما يي يشا ُء ﴾ (آل عمران)40:
كيذلِ يك ا َُّ
وعندما تعجبت مريم ـ عليها السالم ـ ردها اهلل إىل املشيئة ،قال تعاىل ﴿:يقا يل ْت ير رب يأنَّى
ِ
هلل ي ْخي ُل ُق يما يي يشا ُء ِإ يذا يق يىض يأ ْمرا يف ِإن يَّام يي ُق ُ
رش يق يال ي
ييكُ ُ
ول يل ُه كُ ْن
كيذلِ ِك ا َُّ
ون ِيل يو يلدٌ يو يملْ يي ْم يس ْسني يب ي ٌ
يف ييكُ ُ
ون﴾ (آل عمران)47:
فخلق اهلل من خالل هذه النصوص يرجع إىل مشيئة اهلل املتفردة ،فليس هناك من يفرض
عىل اهلل ـ تعاىل اهلل وتقدس ـ أن خيلق شيئا أو أن ال خيلق.
ولذلك من األخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف زعمهم بأن من مقتضيات كون اهلل
خالقا أن خيلق يف األزل ،وهو قول مناف ملشيئة اهلل املطلقة ،فمشيئة اهلل ال يقال هلا :افعيل أو ال
تفعيل.
( )1املقصد األسنى.76:
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وقد غاب عن هؤالء أن ( السيف يسمى قاطعا وهو يف الغمد ،ويسمى قاطعا حالة حز
الرقبة ،فهو يف الغمد قاطع بالقوة وعند احلز قاطع بالفعل ،واملاء يف الكوز مرو ،ولكن بالقوة ويف
املعدة مرو بالفعل ،ومعنى كون املاء يف الكوز مرويا أنه بالصفة التي هبا حيصل اإلرواء عند
مصادفة املعدة ،وهي صفة املائية ،والسيف يف الغمد قاطع أي هو بالصفة التي هبا حيصل القطع
إذا القى املحل ،وهي احلدة إذ ال حيتاج إىل أن يستجد وصفا آخر يف نفسه)()1

وكذلك ،وهلل املثل األعىل ،صفة اخلالق هلل تعاىل ،فهو خالق يف األزل باملعنى الذي به يقال
املاء الذي يف الكوز عذب ،ويف السيف أنه قاطع.
ومن اخلطأ الكبري أن يقال له ـ تعاىل وتقدس ـ (:ما دمت خالقا ،فال بد أن ختلق)
وهذا احلجر للمشيئة أصاب مثله كثريا من صفات اهلل تعاىل ،فصفات اهلل تعاىل أزلية مل
حتدث بعد أن مل تكن وإنام مقتضياهتا قد حتدث ،فيترصف اهلل معها وفق مشيئته.
أما املستوى الثان ،وهو مستوى اإلجياد بعد التقدير ،وهو ما يدل عليه اسم ( البارئ)،
فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل مشيئة اهلل املطلقة يف ذلك ،ومنه قوله تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير ِإ يىل ير رب يك
ف مدَّ ال رظ َّل و يلو يشاء يجلع يله س ِ
اكنا ُث َّم يج يع ْلنيا َّ
الش ْم يس عي يل ْي ِه يدلِيال ﴾ (الفرقان)45:
ي ْ ي يي ُ ي
كي ْي ي ي
ومن هذا الباب ما من اهلل تعاىل عىل عباده من جعل الكون عىل الصفة التي تصلح لعباده
مع أن مشيئته وقدرته مطلقة يمكنها أن تفعل غري ذلك:
هلل يس ْم يعكُ ْم يو يأ ْب يص ياركُ ْم يو يخت ييم
ومن ذلك قوله تعاىل يف نعم احلواسُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم ِإ ْن يأ يخ يذ ا َُّ
ف ْاآل ِ
عيىل ُق ُل ِ
يات ُث َّم ُه ْم يي ْص ِد ُف ي
ي
ون﴾ (األنعام)46:
رص ُ
هلل يي ْأ ِتيكُ ْم ِب ِه ا ْن ُظ ْر كي ْي ي
وبكُ ْم يم ْن ِإ يل ٌه غي ْ ُري ا َِّ
ف ُن ي ر
هلل عي يل ْيكُ ُم
ومن ذلك قوله تعاىل فيام لو شاء ،فجعل الليل رسمداُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم ِإ ْن يج يع يل ا َُّ
ِ ِ ِ
ِ
هلل يي ْأ ِتيكُ ْم ِب ِض يي ٍاء يأ يفال ت ْيس يم ُع ي
ون﴾ (القصص)71:
غيري ا َِّ
رس يمدا إ يىل يي ْو ِم ا ْلق ييا يمة يم ْن إ يل ٌه ْ ُ
ال َّل ْي يل ي ْ

رس يمدا ِإ يىل يي ْو ِم
أو لو شاء فجعل النهار رسمداُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم ِإ ْن يج يع يل ا َُّ
هلل عي يل ْيكُ ُم الن يَّه يار ي ْ
( )1املقصد األسنى.36 :
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ِ
هلل ي ْأ ِتيكُ م ِب يلي ٍل يتسكُ ُن ي ِ ِ
ِ ِ ِ
رص ي
ون﴾ (القصص)72:
غيري ا َِّ ي ْ ْ ْ
ون فيه يأ يفال ُت ْب ُ
ا ْلق ييا يمة يم ْن إ يل ٌه ْ ُ

غيورا يف يم ْن يي ْأ ِتيكُ ْم ِب يام ٍء يم ِع ٍ
ني﴾
أو لو شاء فجعل املاء غوراُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم ِإ ْن يأ ْص يب يح يماؤُ كُ ْم ْ

(امللك)30:
أو لو شاء جعل الرياح ساكنةِ ﴿:إ ْن ي يش ْأ يس ِك ِن الريح يفي ْظ يل ْلن رو ِ
اكدي عي يىل يظ ْه ِر ِه ِإ َّن ِيف يذلِ يك
ر ي ي ي يي
ي ُْ
يآل ٍ
يات لِكُ رل يص َّب ٍار يشكُ ٍ
ور﴾ (الشورى)33:
وهكذا يعيش املؤمن يف ظالل القرآن الكريم ،وهو يرى االحتامالت املختلفة لألشياء
تطوف به ليعيش يف كدرها وضيقها إىل أن يرى يد اهلل تعاىل مبسوطة له باخلري من كل جهة،
فيعيش يف رحاب املنة ،ولذة الشكر ،والفرح باهلل ،أما اجلاهل املجادل ،فيظل يسأل كيف ،وملاذا،
ويظل يفرض أحكامه عىل اهلل إىل أن تفرض أحكام اهلل عليه.
أما املستوى الثالث وهو مستوى التصوير بعد اإلجياد ،وهو مايعرب عن اسم ( املصور)،
فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل مشيئة اهلل املطلقة يف ذلك:
فاهلل تعاىل يمن عىل عباده أن عدل صورهم يف نفس الوقت الذي كان قادرا عىل تشوهيها،
قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي يخ يل يق يك يف يس َّو ي
ور ٍة يما يشا يء يركَّ يب يك﴾ (االنفطار 7:ـ )8
اك يف يعدي يل يك ِيف يأ ري ُص ي
وقال عن مشيئته املرتبطة بتصوير اجلننيُ ﴿:ه يو ا َّل ِذي ُي يص رو ُركُ ْم ِيف ْ ي
ف يي يشا ُء ال
األ ْر يحا ِم كي ْي ي

ِإ يله ِإ َّال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ (آل عمران)6:
ي ي
ي
احلك ُ
ي

رس ُه ْم
وقال تعاىل يمن عىل عباده بقوة أجسامهم وسالمتها ﴿:ن ْيح ُن يخ يل ْقن ُياه ْم يو يشدي ْدنيا يأ ْ ي
يو ِإ يذا ِش ْئنيا يبدَّ ْلنيا يأ ْم يث ياهلُ ْم يت ْب ِديال﴾ (االنسان ،)28:وقد ورد عن ابن عباس يف تفسريها (:لغرينا
حماسنهم إىل أسمج الصور وأقبحها)
ويذكر اهلل تنوع الكائنات يف طريقة مشيها ،ويستدل بذلك عىل طالقة مشيئته ،قال
هلل يخ يل يق كُ َّل يدا َّب ٍة ِم ْن يم ٍاء يف ِمن ُْه ْم يم ْن يي ْم ِيش عي يىل يب ْطنِ ِه يو ِمن ُْه ْم يم ْن يي ْم ِيش عي يىل ِر ْج يل ْ ِ
ني يو ِمن ُْه ْم
تعاىل ﴿:يوا َُّ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (النور)45:
هلل يما يي يشا ُء ِإ َّن ا َّي
يم ْن يي ْم ِيش عي يىل يأ ْر يبعٍ ي ْخي ُل ُق ا َُّ
هلل عي يىل كُ رل ي ْ
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وينبه تعاىل إىل النظر يف أطوار اخللق التي يمر هبا اإلنسان ليعاين طالقة املشيئة اإلهلية يف
ف ُثم جع يل ِمن بع ِد يضع ٍ
هلل ا َّل ِذي يخ يل يقكُ م ِمن يضع ٍ
ف ُق َّوة ُث َّم يج يع يل ِم ْن
التصوير ،قال تعاىل ﴿:ا َُّ
ْ
ْ يْ
َّ ي ي
ْ ْ ْ
ِ ٍ
ِ
يم ا ْل يق ِد ُير﴾ (الروم)54:
يب ْعد ُق َّوة يض ْعفا يو يش ْي يبة ي ْخي ُل ُق يما يي يشا ُء يو ُه يو ا ْل يعل ُ
ويذكر اهلل تعاىل الصور املختلفة والطاقات املختلفة املوهوبة للمالئكة ـ عليهم السالم ـ
الئ ِ
اع ِل ا ْيمل ِ
ضج ِ
اط ِر السامو ِ
هلل يف ِ
ات يو ْ ي
كية
احل ْمدُ َِّ
األ ْر ِ ي
َّ ي ي
وينبه بذلك إىل طالقة مشيئته ،قال تعاىل ْ ﴿:ي
ُر ُسال ُأ ِ
ويل يأ ْجنِ يح ٍة يم ْثنيى يو ُث ي
يش ٍء يق ِد ٌير﴾
اخل ْل ِق يما يي يشا ُء ِإ َّن ا َّي
اع يي ِزيدُ ِيف ْ ي
الث يو ُر يب ي
هلل عي يىل كُ رل ي ْ
(فاطر)1:
وإدراك املؤمن ـ الذي قد تضايقه صورته الدنيوية ـ هلذه املشيئة اإلهلية املطلقة يف التصوير
جتعله يعيش يف راحة تامة ،بل يف رسور عظيم ،فاهلل ـ أوال ـ هو الذي صوره هبذه الصورة ،وهو
يرَض ما اختار اهلل له من صور.
وهو ـ ثانيا ـ يعيش آمال يف فضل اهلل أن يبدله بتلك الصورة التي رضيها يف الدنيا صورا
أمجل يف اآلخرة ،وقد قال  خمربا عن نعيم اجلنة (:إن يف اجلنة لسوقا ما فيها رشاء وال بيع إال
الصور من الرجال والنساء ،فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها)( ،)1وقال  (:إن يف اجلنة
لسوقا يأتوهنا كل مجعة فيها كثبان املسك فتهب ريح الشامل فتحثو يف وجوههم وثياهبم فيزدادوا
حسنا ومجاال فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال فيقول هلم أهلوهم :واهلل لقد ازددتم
بعدنا حسنا ومجاال ،فيقولون :وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسنا ومجاال)()2

أما الغافل ،فيظل مكتئبا حزينا يعارض مشيئة ربه ،غافال عن حكمته ورمحته.
إرادة النافع الضار:
من أسامء اهلل احلسنى ( النافع الضار) ومها االسامن املتعلقان بجميع ما يصدر يف الكون
( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه أمحد ومسلم.
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مما يسمى نفعا أو رضا ،سواء نسب ذلك إىل اهلل مبارشة أو نسب للمالئكة أواإلنس أو اجلامدات،
فمشيئة اهلل تعاىل وراء كل ذلك ،يقول الغزايل (:فال تظنن أن السم يقتل ويرض بنفسه ،وأن الطعام
يشبع وينفع بنفسه ،وأن امللك واإلنسان والشيطان أو شيئا من املخلوقات من فلك أو كوكب أو
غريمها يقدر عىل خري أو رش أو نفع أو رض بنفسه ،بل كل ذلك أسباب مسخرة ال يصدر منها إال
ما سخرت له)()1

وما نراه من نفع أو ضار صادر من األشياء ،فنتومهه منها وهبا ،فننحني شكرا هلا ،أو نتنحى
هيبة منها وهم كبري أفرزته الغفلة عن مشيئة اهلل ،فكل ما نراه ( باإلضافة إىل القدرة األزلية كالقلم
باإلضافة إىل الكاتب يف اعتقاد العامي ،وكام أن السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة مل ير رضر ذلك
وال نفعه من القلم ،بل من الذي القلم مسخر له ،فكذلك سائر الوسائط واألسباب)
بل إن الغافل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتب ،أما العارف فيعلم أن الكل مسخر بيد
اهلل ومشيئته الكاتب والقلم وسائر األسباب والوسائط.
وقد عربت النصوص عن هذه املعان خمربة أن النفع والرض بيد اهلل ورهن مشيئته ،يقول
ِ ِ ِ
ب
رضا ِإ َّال يما يشا يء ا َُّ
هلل يو يل ْو كُ ن ُْت يأعْ يل ُم ا ْل يغ ْي ي
تعاىل آمرا رسول اهلل ُ ﴿:ق ْل ال يأ ْمل ُك ل ين ْفيس ين ْفعا يوال ي ه
ِ
ِ
السو ُء ِإ ْن يأنيا ِإ َّال ن ِيذ ٌير يو يب ِش ٌري لِ يق ْو ٍم ُيؤْ ِم ُن ي
ون ﴾ (ألعراف،)188:
يال ْستيكْ يث ْر ُت م ين ْ ي
اخل ْ ِري يو يما يم َّسن يي ُّ
ِ ِ ِ
هلل لِكُ رل ُأ َّم ٍة يأ يج ٌل ِإ يذا يجا يء يأ يج ُل ُه ْم يفال
رضا يوال ين ْفعا ِإ َّال يما يشا يء ا َُّ
وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل ال يأ ْمل ُك ل ين ْفيس ي ه
ون يساعي ة يوال يي ْست ْيق ِد ُم ي
يي ْس يت ْأ ِخ ُر ي
ون ﴾ (يونس)49:

وخيرب اهلل تعاىل أن هذه املشيئة املطلقة يف الرض والنفع هي من مقتضيات األلوهية ،قال
ون ِمن د ِ
هلل ُه يو الس ِم ُ ِ
ِ
يم﴾
رضا يوال ين ْفعا يوا َُّ
ون ا َِّ
تعاىلُ ﴿:ق ْل يأ يت ْع ُبدُ ي ْ ُ
يع ا ْل يعل ُ
َّ
هلل يما ال يي ْمل ُك يلكُ ْم ي ه
(املائدة )76:أي ال يقدر عىل دفع رض عنكم ،وال إيصال نفع إليكم.
وهلذا خيرب اهلل تعاىل رسوله  إىل أن مشيئة اهلل قادرة عىل أن ترزقه من اخلري يف الدنيا ما
( )1املقصد األسنى.145 :
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حيوهلا إىل جنة يف ناظريه ،قال تعاىل ﴿:يتبار يك ا َّل ِذي ِإ ْن يشاء جع يل يل يك يخريا ِمن يذلِ يك جن ٍ
َّات ي ْجت ِري
ي
ْ ْ
ي ي ي
ي ي
ِم ْن يحت ِْت يها ْ ي
األ ْ يهن ُار يو ي ْجي يع ْل يل يك ُق ُصورا ﴾ (الفرقان)10:
ويف نفس الوقت يملؤنا بمعان التوحيد حني ال نرى الرض والنفع إال من اهلل ،قال تعاىل﴿:
هلل ِب ُرض يفال ِ
ِ ِ ِ
ِ
يب ِب ِه يم ْن يي يشا ُء
كياش ي
ف يل ُه ِإ َّال ُه يو يو ِإ ْن ُي ِر ْد يك ِب يخ ْ ٍري يفال يرا َّد ل يف ْض ِله ُيص ُ
يوإ ْن يي ْم يس ْس يك ا َُّ ٍّ
اد ِه و ُهو ا ْل يغ ُفور ِ
ِ ِ ِ
يم ﴾ (يونس)107:
م ْن ع يب ي ي
الرح ُ
ُ َّ
واعتقاد املؤمن يف مشيئة اهلل املطلقة يف الرض والنفع ،جيعله يف حصن منيع ،وهو يرى ما
دون اهلل كاهلباء ،ال يملك له نفعا وال رضا ،فيتحرر من رق الرغبة والرهبة ،وكيف يرغب أو
يرهب ،وهو يردد قول رسول اهلل  ( : واعلم أن األمة لو اجتمعوا عىل أن ينفعوك مل ينفعوك
هلل عليك)()1
هلل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك مل يرضوك إال بيشء قد كتبه ا ه
إال بيشء قد كتبه ا ه

وحترر املؤمن من الرغبة والرهبة هو الذي جيعله مطمئنا سعيدا من جهة ،وهو الذي حيرره
هلل بن مسعود  (:إن الرجل
من العقبات النفسية التي حتول بينه وبني الدعوة إىل اهلل ،كام قال عبد ا ه
ليغدوا بدينه ثم يرجع وما معه منه يشء يلقى الرجل ليس يملك له رضا وال نفعا فيقول له إنك
واهلل كيت وكيت فلعله أن يرجع ومل حيظ من حاجته بيشء)
وعىل عكس ذلك أخرب اهلل تعاىل عن مقالة إبراهيم  لقومه يف عزة املؤمن عندما
ون ِيف اهللَِّ و يقدْ يهدي ِ
اف يما
ان يوال يأ يخ ُ
ياج ر
ي
خوفوه بكل ألوان التخويف ،قال تعاىل ﴿:يأ ُحت ُّ
ِ
رش ُك ي ِ ِ
ُت ْ ِ
يش ٍء ِع ْلام يأ يفال يت يت يذك َُّر ي
ون ﴾ (األنعام)80 :
ون بِه إ َّال يأ ْن يي يشا يء ير رِّب يش ْيئا يوس يع ير رِّب ُك َّل ي ْ
ثم عقب بعدها برس األمن النفيس العظيم الذي واجه به كل تلك املخاوف بقوله﴿:
هلل يما يمل ُينيزر ْل ِب ِه عي يل ْيكُ ْم ُس ْل يطانا يف يأ ُّي ا ْل يف ِر ييق ْ ِ
ِ
رشكْ ُت ْم يوال يختيا ُف ي
ني
ف يأ يخ ُ
يوكي ْي ي
ون يأنَّكُ ْم يأ ْ ي
اف يما يأ ْ ي
رشكْ ُت ْم با َِّ ْ

يأ يح ُّق ِب ْ ي
األ ْم ِن ِإ ْن كُ ْن ُت ْم يت ْع يل ُم ي
ون﴾ (األنعام ،)81:وهذا دليل عىل أن التوحيد هو الدرع الوحيد
الذي يقي من كل املخاوف.
( )1رواه الرتمذي واحلاكم.
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هلل هود  لقومه عندما قالوا له ﴿:ييا ُهو ُد يما ِج ْئ يتنيا ِب يب رين ٍية يو يما ن ْيح ُن ِبت ِيار ِكي
ومثله مقالة نبي ا ه
اك بع ُض ِ
ِِ
عين يق ْولِ يك يو يما ن ْيح ُن يل يك ِب ُمؤْ ِمنِنيي ِإ ْن ن ُيق ُ
آهلي ِتنيا ِب ُسوء ﴾ (هود 53 :ـ ،)54
اعْرت ي ي ْ
آهليتنيا ْ
ول ِإ َّال ي ي
مجيعا ُثم ال ُتن ِْظر ِ
ون ي ِ
ون ِمن د ِ
ون ِه يف ِكيدُ ِ
هلل يو ْاش يهدُ وا يأ رن يب ِري ٌء ِممَّا ُت ْ ِ
ون
فرد عليهمِ ﴿:إ رن ُأ ْش ِهدُ ا َّي
رشكُ ي ْ ُ
ُ
َّ
عيىل ِرص ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
اط ُم ْست ِيق ٍ
ِإ رن ت ييوكَّ ْل ُت ي
يم ﴾
عيىل ا َِّ
هلل ير رِّب يو ير ربكُ ْم يما م ْن يدا َّبة إ َّال ُه يو آخ ٌذ ِبنياص ييت يها إ َّن ير رِّب ي ي

(هود:من اآلية 54:ـ )56
إرادة اخلافض الرافع:
و( اخلافض والرافع) من أسامء اهلل احلسنى املركبة ،ويعني أو يعنيان مجيعا أن اهلل تعاىل هو
املتفرد باخلفض والرفع ،فريفع من يشاء ويضع من يشاء ،ومثله يف الداللة االسم الكريم ( املعز
املذل) أي أن اهلل هو الذي يعز من يشاء ،وهو الذي يذل من شاء ،قال تعاىلُ ﴿:ق ِل ال َّل ُه َّم يمالِ يك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخل ْ ُري ِإن يَّك
ا ُْمل ْلك ُتؤْ ِيت ا ُْمل ْل يك يم ْن ت ييشا ُء يو يتن ِْز ُع ا ُْمل ْل يك ممَّ ْن ت ييشا ُء يو ُتعزُّ يم ْن ت ييشا ُء يو ُتذ ُّل يم ْن ت ييشا ُء ِب ييد يك ْ ي
ي
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (آل عمران)26:
عيىل كُ رل ي ْ
هلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف هذه اآلية من آل
وقد قال  يف هذه اآلية (:اسم ا ه
عمران) وقرأ اآلية( ،)1ويف ذلك إشارة إىل أن من أدرك مالكية اهلل للملك وما يرتتب عىل ذلك
من طالقة املشيئة يف الرفع واخلفض واإلعزاز واإلذالل ،وانفراده تعاىل بذلك سيحرره من كل
توجه إىل غري اهلل ،وهذا التحرر هو نفسه اليقني الذي تستجاب به الدعوة.
ومن نتائج طالقة املشيئة يف هذه األسامء ما عليه البرش من الدرجات املختلفة املتفاوتة ،كام
ض درج ٍ
قال تعاىل ﴿:و ُهو ا َّل ِذي جع يلكُ م يخ ِ
ف ْي
األ ْر ِ
ات لِ يي ْب ُل يوكُ ْم ِيف
الئ ي
ض يو ير يف يع يب ْع يضكُ ْم يف ْو يق يب ْع ٍ ي ي ي
ي ي
ي ي ْ
ِ
يما آ يتاكُ ْم ِإ َّن ير َّب يك ي ِ
يع ا ْل ِع يق ِ
يم ﴾ (األنعام)165:
رس ُ
ور يرح ٌ
اب يو ِإ َّن ُه يل يغ ُف ٌ
عيىل ير ُج ٍل ِم ين ا ْل يق ْر ييت ْ ِ
ورد اهلل تعاىل عىل املعرتضني الذين قالوا ﴿:يل ْوال ُنزر يل يه يذا ا ْل ُق ْر ُ
آن ي
يني

ِ
عيظيم﴾ (الزخرف )31 :بأن مشيئة اهلل تعاىل هي التي تقسم بني الناس معايشهم كام تقسم بينهم
( )1رواه الطربان.
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درجاهتم ،قال تعاىل ﴿:يأ ُه ْم يي ْق ِس ُم ي
ون ير ْمح ييت ير رب يك ن ْيح ُن يق يس ْمنيا يب ْين ُيه ْم يم ِع ي
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا
يشت ُيه ْم ِيف ْ ي
ات لِيت ِ
ٍ
يو ير يف ْعنيا يب ْع يض ُه ْم يف ْو يق يب ْع ٍ
َّخ يذ يب ْع ُض ُه ْم يب ْعضا ُس ْخ ِر هيا يو ير ْمح ُيت ير رب يك يخ ْ ٌري ِممَّا ي ْجي يم ُع ي
ون﴾
ض يد ير يج ي
(الزخرف)32:
وقد كان النتشار هذا املعنى يف املجتمع اإلسالمي تأثريه الكبري يف تلك العالقة األخوية
التي ربطت بني طبقات املجتمع املختلفة ،فلم حيصل فيها الرصاع الذي حصل يف سائر
املجتمعات.
ورس ذلك أن الفقري ـ بعد أن يبذل جهده يف اخلروج من فقره ـ يرَض بام قسم اهلل ،فال
حيسد غنيا ،بل يستغني بفقره هلل عن افتقاره لغريه( ،)1وهو ـ فوق ذلك ـ يعلم أن الرفعة احلقيقية
هي رفعة القرب من اهلل ال رفعة املال واجلاه ،وهلذا ،فإن أكثر ما يرد يف القرآن الكريم من الرفعة
ِ
ِ
يم ي
عيىل يق ْو ِم ِه
هي رفعة درجات املؤمنني ،قال تعاىل عن خليله  ﴿:يوت ْل يك ُح َّج ُتنيا آ يت ْين يياها ِإ ْب يراه ي
ٍ
ات م ْن ن ييشاء ِإ َّن ر َّب يك يح ِك ِ
يم﴾ (األنعام،)83:
يم عيل ٌ
ٌ
ُ ي
ن ْير يف ُع يد ير يج ي
ومثل ذلك الغني ،فإنه حيمد اهلل عىل غناه ،وال يستكرب به عىل غريه ،ويعلم بعد ذلك أن
هذه الرفعة التي أتيحت له رفعة من اهلل ،ولذلك يترصف فيها وفق ما أمر اهلل.
وقد يراد هبا ـ باإلضافة إىل هذا ـ طالقة مشيئة اهلل يف إيتاء امللك من يشاء ،ونزعه ممن يشاء،
وت يم ِلكا يقا ُلوا يأنَّى ييكُ ُ
ون
كام قال تعاىل عن لوط  ﴿:يو يق يال يهلُ ْم ن ِيب ُّي ُه ْم ِإ َّن ا َّي
هلل يقدْ يب يع يث يلكُ ْم يطا ُل ي
يل ُه ا ُْمل ْل ُك عي يل ْينيا يون ْيح ُن يأ يح ُّق ِبا ُْمل ْل ِك ِم ْن ُه يو يمل ُيؤْ يت س يعة ِم ين ا ْيمل ِ
اص يط يفا ُه عي يل ْيكُ ْم يوزي ا يد ُه
ال يق يال ِإ َّن ا َّي
هلل ْ
ي
ْ
هلل يؤْ ِيت م ْلكي ه من ي يشاء وا َُّ ِ
ِ
يب ْس يطة ِيف ا ْل ِع ْل ِم يو ِْ
يم﴾ (البقرة)247:
اجل ْس ِم يوا َُّ ُ ُ ُ ي ْ ي ُ ي
هلل يواس ٌع عي ل ٌ
وقال تعاىل عن يوسف  ﴿:يف يبدي يأ ِب يأ ْو ِع يي ِت ِه ْم يق ْب يل ِوعي ِاء يأ ِخ ِيه ُث َّم ْاست ْيخ ير يج يها ِم ْن ِوعي ِاء
هلل نير يفع درج ٍ
كيان لِي ْأ ُخ يذ يأ يخاه ِيف ِد ِ ِ
يأ ِخ ِيه ي ِ ِ ِ
ات يم ْن ن ييشا ُء
وس ي
ين ا ْيمل ِلك ِإ َّال يأ ْن يي يشا يء ا َُّ ْ ُ ي ي ي
ُ
ف يما ي ي
كيذل يك كدْ نيا ل ُي ُ
ِ
و يفو يق كُ رل ِذي ِع ْل ٍم عي ِليم﴾ (يوسف ،)76:وقال تعاىل ﴿:و ي ِ
ف ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يي يت يب َّو ُأ
وس ي
ي
ي ْ
كيذل يك يمكَّ نَّا ل ُي ُ
ٌ
( )1انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة بالعالج القرآن للمشاكل النفسية للفقري يف رسالة (كنوز الفقراء)
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ِ
ِ
ِ
ِ
يع يأ ْج ير ا ُْمل ْح ِسنِنيي ﴾ (يوسف)56:
يب ِب ير ْمحيتنيا يم ْن ن ييشا ُء يوال ُنض ُ
من يْها يح ْي ُث يي يشا ُء ُنص ُ
وقد يقال هنا :فامدام األمر بيد اهلل وبمشيئته ال بيد صناديق االقرتاع أو االنتخابات أو
األحزاب ،فلامذا ال جيعل اهلل تعاىل امللك يف يد الفئة املؤمنة الطاهرة لينتظم البرش يف سلك العبودية
هلل كانتظام الكون مجيعا؟
وهذا السؤال ال يطرحه إال غافل عن حكمة اهلل تعاىل يف التولية والعزل ،فإن حكمة اهلل
تعاىل اقتضت أن ال يوىل عىل كل قوم إال ما هو من جنسهم ،كام ورد يف احلديث الرشيف (:كام
تكونوا يوىل عليكم)()1

ومن نتائج إدراك املؤمن هلذه املشيئة استسالمه ليد اهلل ،وهي ختفضه أو ترفعه يف منازل
الدنيا ،عاملا أن كل ما يفعله اهلل به من مقتضيات لطفه ورمحته ،فقد جيعل اهلل تعاىل بلطفه عاقبة
خفض اجلب وظلمة السجن رفعة ملك ،قال تعاىل عن يوسف  معربا عن هذه احلقيقة ﴿:ييا
ِ ِ
ِ
ِ
الس ْج ِن يو يجا يء
يأ يبت يه يذا يت ْأ ِو ُيل ُرؤْ ي
ياي م ْن يق ْب ُل يقدْ يج يع يل يها ير رِّب يح هقا يو يقدْ يأ ْح يس ين ِِّب ِإ ْذ يأ ْخ ير يجني م ين ر
ني ِإ ْخو ِيت ِإ َّن رِّب يل ِط ٌ ِ
الشي يط ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
ير
ان يب ْيني يو يب ْ ي ي
ِبكُ ْم م ين ا ْل يبدْ ِو م ْن يب ْعد يأ ْن نيزي يغ َّ ْ
يف يملا يي يشا ُء ِإ َّن ُه ُه يو ا ْل يعل ُ
ْ ِ
يم﴾ (يوسف)100 :
احلك ُ
ي
هلل
بل مثل ذلك حصل للثلة املؤمنة التي كانت تصهر يف صحراء مكة ،قال تعاىل ﴿:يوعي دي ا َُّ
ض كيام است ْيخ يل ي ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات يل يي ْست ْيخ ِل يفن َُّه ْم ِيف ْ ي
ين ِم ْن يق ْب ِل ِه ْم
ف ا َّلذ ي
ين آ يم ُنوا منْكُ ْم يوعيم ُلوا َّ
ا َّلذ ي
األ ْر ِ ي ْ
الص ي
يو يل ُي يمكر ن َّين يهلُ ْم ِدين ُيه ُم ا َّل ِذي ْارت ييىض يهلُ ْم يو يل ُي يبدر يلن َُّه ْم ِم ْن يب ْع ِد يخ ْو ِف ِه ْم يأ ْمنا يي ْع ُبدُ ونينِي ال ُي ْ ِ
رشكُ ي
ون ِِّب
يش ْيئا﴾ (النور)55 :
فإن مل حيصل بعض ذلك يف الدنيا ،فإن درجات اآلخرة التي يعيش هلا املؤمن أعظم بكثري
ض و يل ْْل ِخر ُة يأكْرب درج ٍ
ات
من درجات الدنيا ،قال تعاىل ﴿:ا ْن ُظ ْر كي ْي ي
ي يُ يي ي
ف يف َّض ْلنيا يب ْع يض ُه ْم عي يىل يب ْع ٍ ي
كْرب يت ْف ِضيال﴾ (االرساء)21:
يو يأ ي ُ
( )1رواه ابن مجيع يف معجمه والبيهقي يف الشعب.
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وإدراك املؤمن لكل هذا جيعله صاحب مهة عالية ال تنزل به إىل السفاسف ،وكيف ينزل
إىل السفاسف من ينتسب إىل إله منه يبدأ كل يشء ،وإليه يعود كل يشء ،وال يعجزه يشء.
إرادة املعطي املانع:
من أسامء اهلل تعاىل الدالة عىل طالقة املشيئة اسمه املركب ( املعطي املانع)( ،)1وهو يفيد أن
كل ما حيصل يف الكون من عطاء وأرزاق وهبات هي فضل من اهلل تعاىل ،وكل ما فيه من منع فهو
من مقتضيات حكمته تعاىل.
ومن أسامئه تعاىل الدالة عىل هذا املعنى كذلك اسمه املركب ( القابض الباسط) ،وهو
يعني أن كل ما يف الكون من قبض أو بسط هو من نتائج مشيئة اهلل وإرادته وحكمته.
ومن موارد قبض اهلل وبسطه ما ذكره الغزايل بقوله (:اهلل هو الذي يقبض األرواح عن
األشباح عند املامت ،ويبسط األرواح يف األجساد عند احلياة ،ويقبض الصدقات من األغنياء
ويبسط األرزاق للضعفاء ،يبسط الرزق عىل األغنياء حتى ال يبقي فاقة ويقبضه عن الفقراء حتى
ال يبقي طاقة ،ويقبض القلوب فيضيقها بام يكشف هلا من قلة مباالته وتعاليه وجالله ،ويبسطها
بام يتقرب إليها من بره ولطفه ومجاله)()2

وقد ورد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية املخربة عن مقتضيات هذين األسامء احلسنى،
ومنها اإلخبار بأن األرزاق املفاضة عىل الناس بقدر أو بغري قدر هي من نتائج طالقة املشيئة
اإلهلية ،وقد ورد التعبري عن هذه احلقيقة الضخمة بصيغ خمتلفة:
منها اإلخبار بأن ذلك من مقتضيات خربته بعباده ،فهو أعلم أين يضع الغنى وأين يضع
كيان ِب ِعب ِ
ِ
ِ
اد ِه يخ ِبريا يب ِصريا ﴾
الرزْ يق يمل ْن يي يشا ُء يو يي ْقد ُر ِإ َّن ُه ي ي
الفقر ،قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ير َّب يك يي ْب ُس ُط ر

( )1وقد فرس املانع بمعنى احلافظ ،أي أن اهلل تعاىل برمحته يمنع عبده من أسباب هالكه ،وليس مرادنا منه هنا هذا املعنى،
وإن كانت غايته هذا املعنى.
( )2املقصد األسنى.88 :
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هلل يبس ُط الرزْ يق يملِن ي يشاء ِمن ِعب ِ
يش ٍء
اد ِه يو يي ْق ِد ُر يل ُه ِإ َّن ا َّي
ْ ي ُ ْ ي
ر
(االرساء ،)30:وقال تعاىل ﴿:ا َُّ ي ْ ُ
هلل ِبكُ رل ي ْ

ِ
يم﴾ (العنكبوت)62:
عيل ٌ

ومنها اإلخبار بأن الناس بجهلم ال يدركون هذه احلقيقة ،وهذا يعني لو أهنم علموا
الرزْ يق يملِ ْن يي يشا ُء يو يي ْق ِد ُر يو يل ِك َّن يأكْ يث ير
وتأملوا لتحققوا هبذا املعنى ،قال تعاىلْ ﴿:قل ِإ َّن ير رِّب يي ْب ُس ُط ر
الن ِ
َّاس ال يي ْع يل ُم ي
ون ﴾ (سـبأ)36:
ومنها اإلخبار بأن يف هذه احلقيقة آيات للمؤمنني يتعرفون من خالهلا عىل اهلل القابض
هلل يبس ُط الرزْ يق يملِن ي يشاء وي ْق ِدر ِإ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
يات لِ يق ْو ٍم
ْ ي ُ يي ُ
ر
الباسط ،قال تعاىل ﴿:يأ يو يملْ يي ير ْوا يأ َّن ا َّي ي ْ ُ
ُيؤْ ِم ُن ي
الرزْ يق يملِ ْن يي يشا ُء يو يي ْق ِد ُر ِإ َّن ِيف يذلِ يك
ون﴾ (الروم ،)37:وقال تعاىل ﴿:يأ يو يملْ يي ْع يل ُموا يأ َّن ا َّي
هلل يي ْب ُس ُط ر
يآل ٍ
يات لِ يق ْو ٍم ُيؤْ ِم ُن ي
ون ﴾ (الزمر)52:
ومنها اإلخبار بأن هذا التوزيع لألرزاق هو لطف من اهلل بعباده ،والذي يقتيض أن يتعامل
يف ِب ِعب ِ
مع كل طرف بام يصلح له ،قال تعاىل ﴿:ا َُّ ِ
اد ِه يي ْرزُ ُق يم ْن يي يشا ُء يو ُه يو ا ْل يق ِو ُّي ا ْل يع ِزيزُ ﴾
هلل يلط ٌ ي
(الشورى)19:
ومن أسباب هذا اللطف يف التقدير بغي العباد لو بسطت عليهم األرزاق ،قال تعاىل﴿:
ض و يل ِكن ينيزر ُل ِب يقدي ٍر ما ي يشاء ِإ َّنه ِب ِعب ِ
هلل الرزْ يق لِ ِعب ِ
اد ِه يل يبغ ْيوا ِيف ْ ي
اد ِه يخ ِب ٌري يب ِص ٌري﴾
ي ي ُ ُ ي
األ ْر ِ ي ْ ُ
ي
يو يل ْو يب يس يط ا َُّ ر
(الشورى)27:
وأول اآلثار التي يرتكها هذا اإلدراك ملشيئة اهلل املطلقة هو أن ال حيصل للمؤمن ما حصل
للغافلني من ندب حظهم املتعثر الذي أوقعهم يف الفقر بينام يتنعم اجلاحدون يف ضيافة اهلل بام
شاءوا من النعم ،فاملؤمن يعتقد أن كل ذلك متاع أدنى ال يستحق زفرة حزن واحدة ،قال تعاىل﴿:
ِ ِ
هلل يبس ُط الرزْ يق يملِن ي يشاء وي ْق ِدر و يف ِرحوا ِب ْ ِ
ياع ﴾
احل ييا ُة الدُّ ْن ييا ِيف ْاآلخ يرة ِإ َّال يمت ٌ
ْ ي ُ يي ُ ي ُ
احل يياة الدُّ ْن ييا يو يما ْ ي
ي
ر
ا َُّ ي ْ ُ
(الرعد)26:
ويقص علينا القرآن الكريم مقالة الذين متنوا مكانة قارون بعد أن رأوا مصريه ،قال
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هلل يبس ُط الرزْ يق يملِن ي يشاء ِمن ِعب ِ
ِ
ين يمتين َّْوا يمكيا ين ُه ِب ْ ي
األ ْم ِ
س يي ُقو ُل ي
اد ِه
ْ ي ُ ْ ي
تعاىل ﴿:يو يأ ْص يب يح ا َّلذ ي
ر
ون يو ْيكي يأ َّن ا َّي ي ْ ُ
ف ِبنيا ويكي يأ َّنه ال ي ْف ِلح ا ْل ِ
كياف ُر ي
ون ﴾ (القصص)82:
يو يي ْق ِد ُر يل ْوال يأ ْن يم َّن ا َُّ
خل يس ي ي ْ ُ ُ ُ
هلل عي يل ْينيا ي ي
ولذلك ،فإن املؤمن يرتفع عن نظرة الغافل ،ويطلب من يد اهلل املبسوطة نحوه األرزاق
ِ
ون يأ ْم يو ياهلُ ْم ِيف يس ِب ِ
ين ُين ِْف ُق ي
كيم يث ِل يح َّب ٍة يأ ْن يبت ْيت يس ْب يع
يل ا َِّ
الرشيفة التي ال تنقطع ،قال تعاىل ﴿:يم يث ُل ا َّلذ ي
هلل ي
هلل ي يض ِ
ٍ
ٍ ِ
هلل يو ِاس ٌع عي ِلي ٌم ﴾ (البقرة ،)261:وقال
ف يملِ ْن يي يشا ُء يوا َُّ
اع ُ
يسن ِياب يل ِيف كُ رل ُس ْن ُب يلة مائ ُية يح َّبة يوا َُّ ُ
هلل يأحسن ما ِ
ِ
هلل يي ْرزُ ُق يم ْن يي يشا ُء ِبغ ْ ِ
يري ِح يس ٍ
اب ﴾
عيم ُلوا يو يي ِزيدي ُه ْم ِم ْن يف ْض ِل ِه يوا َُّ
تعاىل ﴿:ل يي ْج ِز ي ُهي ُم ا َُّ ْ ي ي ي

(النور)38:
ومن األرزاق التي يطلبها املؤمن احلكمة التي هي هبة من اهلل يمن هبا عىل من شاء من
ِ
احلكْم ية من ي يشاء ومن يؤْ يت ِْ
ِ
كَّر ِإ َّال
كْم ية يف يقدْ ُأ ِ ي
عباده ،قال تعاىلُ ﴿:يؤْ ِيت ْ ي ي ْ ي ُ ي ي ْ ُ
ويت يخ ْريا كيثريا يو يما يي َّذ ُ
احل ي
ُأو ُلو ْ ي
األ ْل يب ِ
اب﴾ (البقرة)269:
ومن نتائج هذه النظرة أن يعلم املؤمن أن كل فضل مبسوط فهو ببسط اهلل وال يستطيع أي
خملوق تقديره أو قبضه ،قال تعاىل ﴿:لِئ َّيال يي ْع يل يم يأ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
ياب يأ َّال يي ْق ِد ُر ي
هلل
يش ٍء ِم ْن يف ْض ِل ا َِّ
ون عي يىل ي ْ
هلل ُذو ا ْل يف ْض ِل ا ْل يع ِظ ِ
يم ﴾ (احلديد ،)29:أي ليتحققوا أهنم ال
هلل ُيؤْ ِت ِيه يم ْن يي يشا ُء يوا َُّ
يو يأ َّن ا ْل يف ْض يل ِب يي ِد ا َِّ
هلل وال إعطاء ما منع اهلله.
يقدرون عىل رد ما أعطاه ا ه
ومن نتائجها أال حيول اخلوف عىل رزقه من تنفيذ أوامر اهلل ،وهلذا ينهى اهلل تعاىل املؤمنني
ِ
ين
أن جيعلوا من خوف العيلة علة لرتك املرشكني يزورون املسجد احلرام ،قال تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
ِ
آ يم ُنوا ِإن يَّام ا ُْمل ْ ِ
رشكُ ي
ف ُيغْنِيكُ ُم
احل ير يام يب ْعدي عي ِام ِه ْم يه يذا يو ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم عي ْي يلة يف يس ْو ي
ون ن ييج ٌس يفال يي ْق ير ُبوا ا ْيمل ْسجدي ْ ي

ِ
هلل ِم ْن يف ْض ِل ِه ِإ ْن يشاء ِإ َّن ا َّي ِ
يم﴾ (التوبة )28:وقد روي يف سبب نزول اآلية أن
ا َُّ
يم يحك ٌ
هلل عي ل ٌ
ي

املرشكني كانوا جييئون إىل البيت بالطعام يتجرون فيه ،فلام هنوا عن إتيان البيت ،قال املسلمون:
هلل اآلية.
أين لنا الطعام؟ فأنزل ا ه
ومن نتائجها أن يلجأ إىل اهلل يف طلب رزقه معتقدا أن اهلل يرزق بغري حساب ،قال تعاىل
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عن مريم ـ عليها السالم ـ ﴿:يفت ييق َّب يل يها رهبا ِب يق ُب ٍ
ول يح يس ٍن يو يأ ْن يبت ييها ين يباتا يح يسنا يوكي َّف يل يها زي ِ
كير َّيا كُ َّل يام يد يخ يل
ي ُّ ي
عي يليها زي ِ ِ
هلل يي ْرزُ ُق
هلل ِإ َّن ا َّي
اب يو يجدي ِعنْدي يها ِرزْ قا يق يال ييا يم ْر يي ُم يأنَّى يل ِك يه يذا يقا يل ْت ُه يو ِم ْن ِعن ِْد ا َِّ
كير َّيا ا ْمل ْح ير ي
ْي
يم ْن يي يشا ُء ِبغ ْ ِ
يري ِح يس ٍ
اب﴾ (آل عمران)37:
ومن نتائجها أن يفيض يده بالنفقة يف وجوه اخلري عاملا بأن اخللق من اهلل ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
يش ٍء يف ُه يو ُخي ِْل ُف ُه يو ُه يو يخ ْ ُري
ِإ َّن ير رِّب يي ْب ُس ُط ر
الرزْ يق يمل ْن يي يشا ُء م ْن ع يباده يو يي ْقد ُر يل ُه يو يما يأ ْن يف ْق ُت ْم م ْن ي ْ
الر ِاز ِقنيي ﴾ (سـبأ)39:
َّ
ومن نتائجها ما قاله  ،وهو يتأدب مع أسامء اهلل احلسنى ـ بعد أن غال السعر عىل عهده
فقالوا يا رسول اهلل لو سعرت ـ فقال(:إن اهلل هو اخلالق القابض الباسط الرازق املسعر ،وإن
ألرجو أن ألقى اهلل وال يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه يف دم وال مال)()1

فقد اعترب  التدخل يف حرية السوق نوعا من التدخل يف مشيئة اهلل القابض الباسط(.)2
ومن نتائجها ما عرب عنه (ف .س .بوديل) عندما عايش بعض املجتمعات اإلسالمية،
وأرى تأثري هذه احلقائق فيها ،فكتب حتت عنوان (عشت يف جنة اهلل) يقول (:يف عام
1918أوليت ظهري للعامل الذي عرفته طيلة حيايت ،ويممت شطر إفريقية الشاملية الغربية ،حيث
عشت بني األعراب يف الصحراء ،وقضيت هناك سبعة أعوام ،أتقنت خالهلا لغة البدو ،وكنت
أرتدي زهيم ،وآكل من طعامهم ،وأختذ مظاهرهم يف احلياة ،وغدوت مثلهم أمتلك أغناما ،وأنام
كام ينامون يف اخليام ،وقد تعمقت يف دراسة اإلسالم حتى أنني ألفت كتابا عن حممد  عنوانه
(الرسول) ،وقد كانت تلك األعوام التي قضيتها مع هؤالء البدو الرحل من أمتع سني حيايت
وأحفلها بالسالم واالطمئنان والرَض باحلياة.

( )1رواه أمحد.
( )2وهذا يف احلالة العادية التي ينتفي فيها الظلم ،وهو ما أراده  بقوله هذا ،أما إن كان هناك ظلم من التجار ،بحيث
حتالفوا عىل رفع األسعار استغالال حلاجات الناس ،فإن هذا يوجب عىل اإلمام أن يترصف بام شاء من التسعري ونحوه.
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وقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب عىل القلق ،فهم ـ بوصفهم مسلمني ـ يؤمنون
بالقضاء والقدر ،وقد ساعدهم هذا اإليامن عىل العيش يف أمان ،وأخذ احلياة مأخذا سهال هينا.
فهم ال يلقون أنفسهم بني براثن اهلم والقلق عىل أمر ،إهنم يؤمنون بأن ما قدر يكون ،وأنه
ال يصيب الفرد منهم إال ما كتب اهلل له ،وليس معنى ذلك أهنم يتواكلون ،أو يقفون يف وجه
الكارثة مكتويف األيدي ،كال ،ودعني أرضب مثال ملا أعنيه:
هبت ذات يوم عاصفة عاتية ،محلت رمال الصحراء ،وعربت هبا البحر األبيض املتوسط،
ورمت هبا وادي الرون يف فرنسا ،وكانت العاصفة حارة شديدة احلرارة ،حتى أحسست كأن
شعر رأيس ينتزع من منابته ،لفرط وطأة احلر ،وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إىل اجلنون،
ولكن العرب مل يشكوا إطالقا ،فقد هزوا أكتافهم ،وقالوا كلمتهم املأثورة( :قضاء مكتوب)،
ولكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إىل العمل بنشاط كبري ،فذبحوا صغار اخلراف قبل أن
يودي القيظ بحياهتا ،ثم ساقوا املاشية إىل اجلنوب نحو املاء ،فعلوا هذا كله يف صمت وهدوء دون
أن تبدو من أحدهم شكوى ..بل قال رئيس القبيلة:مل نفقد اليشء الكثري ،فقد كنا خلقاء بأن نفقد
كل يشء ،ولكن محدا هلل وشكرا ،فإن لدينا نحو أربعني يف املائة من ماشيتنا ،ويف استطاعتنا أن نبدأ
هبا عملنا من جديد)
إرادة اهلادي املضل:
من أسامء اهلل تعاىل ( اهلادي املضل) ،ومن مقتضيات هذين االسمني أن كل ما يقع يف
الكون من ألوان اهلداية أو اإلضالل فبمشيئة اهلل ،فاهلل تعاىل ( هو الذي هدى خواص عباده أوال
إىل معرفة ذاته حتى استشهدوا هبا عىل األشياء ،وهدى عوام عباده إىل خملوقاته حتى استشهدوا
هبا عىل ذاته ،وهدى كل خملوق إىل ما ال بد له منه يف قضاء حاجاته)()1

واهلل تعاىل كذلك هو املضل الذي وضع مجيع األسباب التي هيتدي هبا املوقنون ويضل
( )1املقصد األسنى.146 :
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كيذبوا ِبآي ِاتنيا صم وبكْم ِيف ال ُّظ ُلام ِ
ِ
هلل ُي ْض ِل ْل ُه يو يم ْن يي يش ْأ
ت يم ْن يي يش ِأ ا َُّ
هبا الغافلون ،قال تعاىل ﴿:يوا َّلذ ي
ي
ين َّ ُ ي ُ ٌّ ي ُ ٌ
يجيع ْله عي يىل ِرص ٍ
اط ُم ْست ِيق ٍ
يم﴾ (األنعام)39:
ْي ُ
ي
ولذلك خيربنا اهلل تعاىل بأن ما نراه من مشاهد الضالل ليس خارجا عن مشيئته ،بل هو
س ُهدي ياها يو يل ِك ْن يح َّق ا ْل يق ْو ُل ِمنري ي ي
من مقتضياهتا ،قال تعاىل ﴿:يو يل ْو ِش ْئنيا يآل يت ْينيا كُ َّل ين ْف ٍ
أل ْم ي ي
أل َّن يج يهن يَّم
ِم ين ِْ
اجلن َِّة يوالن ِ
َّاس يأ ْمج ِيعنيي ﴾ (السجدة)13:
ِ
الر ْمح ِية ِإ ْن يي يش ْأ
ويعلل اهلل تعاىل ذلك بغناه املطلق عن خلقه ،قال تعاىل ﴿:يو ير ُّب يك ا ْلغين ُّي ُذو َّ
ِ
ي ْذ ِهبكُ م ويست ْيخ ِل ْ ِ
كيام يأن يْش يأكُ ْم ِم ْن ُذ رر َّي ِة يق ْو ٍم ي
ين ﴾ (األنعام)133:
آخ ِر ي
ف م ْن يب ْعدكُ ْم يما يي يشا ُء ي
ُ ْ ْ ييْ
فلذلك يرى املؤمن يف الضالل املوجود عىل األرض غنى اهلل املطلق عن خلقه ،قال
تعاىل ﴿:إِ ْن يت ْك ُفروا يفإِ َّن اهللَّي غينِي يعنْ ُكم وال ير يَض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُك ْف ير يوإِ ْن ت ْيش ُك ُروا يي ْر يض ُه يل ُك ْم﴾
ي
ْ ي يْ
ٌّ
ُ
(الزمر ،)7 :وقال تعاىل خمربا عن مقالة موسى  ﴿:إِ ْن يت ْك ُف ُروا يأ ْن ُت ْم يو يم ْن ِيف ْاألي ْر ِ
ض
يمجِيعا يفإِ َّن اهللَّي يلغينِ ٌّي يمحِيدٌ ﴾ (ابراهيم)8 :

وقد ورد يف احلديث القديس اجلليل (:يقول اهلله تعاىل :يا عبادي لو أن أولكم
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،يا
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم ما نقص
ذلك من ملكي شيئا ،يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد
خريا فليحمد اهلله ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه)()1

ويرى أن جهده النابع من إيامنه هلداية الناس ليس إال سببا هزيال ،أما النتيجة فهي بإذن
هلل ي ْهي ِدي يم ْن يي يشا ُء ﴾ (البقرة ،)272 :وقال تعاىل﴿:
اهلل ،قال تعاىل ﴿:يل ْي يس عي يل ْي يك ُهدي ُاه ْم يو يل ِك َّن ا َّي
ِ
ِإن يَّك ال يهت ِدي من يأحبب يت و يل ِكن ا َّي ِ
ين ﴾ (القصص ،)56:وقال
هلل ي ْهيدي يم ْن يي يشا ُء يو ُه يو يأعْ يل ُم ِبا ُْمل ْهتيد ي
ْ ي ْ ْ ي ْ ي َّ
تعاىل ﴿:يل ْس يت عي يل ْي ِه ْم ِب ُم يص ْي ِط ٍر ﴾ (الغاشية)22:
( )1رواه مسلم وغريه.
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ورس ذلك أن كتابة اإليامن يف القلب فضل من اهلل ،وهذا الفضل ال يكون إال بإذنه ،كام
ِ
كيان لِ ين ْف ٍ
ين ال يي ْع ِق ُل ي
قال تعاىل ﴿:يو يما ي
ون ﴾
س يأ ْن ُتؤْ ِم ين ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
الر ْج يس عي يىل ا َّلذ ي
هلل يو ي ْجي يع ُل ر
(يونس)100:
وهلذا هني عن اإلكراه عىل اإليامن ،فقد عقب تعاىل قوله ﴿:يو يل ْو يشا يء ير ُّب يك يآل يم ين يم ْن ِيف
ض كُ ُّلهم ي ِ
مجيعا﴾ (يونس )99 :بقوله تعاىل ﴿:يأ يف يأن يْت ُت ِ
ْي
َّاس يحتَّى ييكُ و ُنوا ُمؤْ ِمنِني﴾
كْر ُه الن ي
األ ْر ِ ُ ْ
(يونس)99 :
وهلذا كذلك يتكرر يف القرآن الكريم النهي عن احلزن لضالل الضالني ،ألن ذلك ال خيرج
عن إرادة اهلل يف خلقه ،قال تعاىل ﴿:يفال ت ْيذ يهب ين ْفس يك عي يلي ِهم حرس ٍ
ات ِإ َّن ا َّي ِ
يم ِب يام يي ْص ين ُع ي
ون﴾
هلل عي ل ٌ
ْ ُ
ْ ْ ي يي
احل ِد ِ
ِ
ِ
ِ
يث يأ يسفا ﴾
(فاطر ،)8 :وقال تعاىل ﴿:يف يل يع َّل يك يباخ ٌع ين ْف يس يك عي يىل آ يث ِاره ْم ِإ ْن يملْ ُيؤْ م ُنوا ِ يهب يذا ْ ي
(الكهف ،)6:وقال تعاىل ﴿:يلع َّل يك ب ِ
اخ ٌع ين ْف يس يك يأ َّال ييكُ و ُنوا ُمؤْ ِمنِنيي ﴾ (الشعراء)3:
ي ي
ولذلك يأمر تعاىل بالتسليم هلل يف أمر هداية اخللق وإضالهلم بعد القيام باألسباب
هلل يهلدي ى النَّاس ي ِ
املرشوعة ،قال تعاىل ﴿:يأ يف يلم يي يأ ِ ِ
مجيعا﴾ (الرعد)31:
ي
س ا َّلذ ي
ْ يْ
ين آ يم ُنوا يأ ْن يل ْو يي يشا ُء ا َُّ ي
هلل هلدى الناس مجيعا.
أي :أمل ييأس الذين آمنوا من إيامن مجيع اخللق ويتبينوا أن لو يشاء ا ه
ومن النتائج الكربى هلذه املعرفة أن يتوجه املؤمن بالشكر عىل هدايته اإليامن كام قال تعاىل
خمربا عن مقالة املؤمنني ألقوامهمُ ﴿:ق ْل يأنيدْ عُ و ِمن د ِ
رضنيا يو ُن ير ُّد عي يىل
ون ا َِّ
ْ ُ
هلل يما ال يي ْن يف ُعنيا يوال يي ُ ُّ
هلل ﴾ (األنعام ،)71 :وقال تعاىل ﴿:يو يما يلنيا يأ َّال ينت ييو ي
يأ ي
كَّل ي
هلل يو يقدْ يهدي انيا ُس ُب يلنيا
عيىل ا َِّ
عْق ِابنيا يب ْعدي ِإ ْذ يهدي انيا ا َُّ
هلل يف ْل ييت ييو ِ
كَّل ا ُْملت ييوكر ُل ي
ون﴾ (ابراهيم ،)12:وقال تعاىل خمربا عن
رب َّن عي يىل يما آ يذ ْي ُت ُمونيا يوعي يىل ا َِّ
يو يلن ْيص ِ ي
هلل ﴾
هلل ا َّل ِذي يهدي انيا ِهلي يذا يو يما كُ نَّا لِن ْيهت ِيد يي يل ْوال يأ ْن يهدي انيا ا َُّ
احل ْمدُ َِّ
مقالة أهل اجلنة بعد دخوهلا ْ ﴿:ي
(ألعراف)43 :
أما الغافلون عن هذه احلقائق ،فهم الذين يمنون عىل اهلل بإيامهنم ،وبالتايل يطالبون باجلزاء
عىل هذا اإليامن ،وقد قال تعاىل خمربا عنهم ورادا عليهم ﴿:يي ُم ُّن ي
ون عي يل ْي يك يأ ْن يأ ْس يل ُموا ُق ْل ال يمتُنُّوا
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إليام ِن ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
ِ
اد ِقنيي ﴾ (احلجرات)17:
عييل ِإ ْسال يمكُ ْم يب ِل ا َُّ
ْ ي
هلل يي ُم ُّن عي يل ْيكُ ْم يأ ْن يهدي اكُ ْم ل ْ ِ ي
ي َّ
وهذه املعارف جتعل املؤمن يعيش يف استقرار وطمأنية عظيمة ،وهو يعلم أن اهلل الرمحن
الرحيم وحده اهلادي ،فيستهديه يف كل أحواله ،كام كان  يقول (:اللهم أصلح ذات بيننا ،وألف
بني قلوبنا ،واهدنا سبل السالم ،ونجنا من الظلامت إىل النور ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما
بطن)()1

وكان يقول (:اللهم اغفر يل ذنوِّب وخطاياي كلها ،اللهم أنعشني واجربن واهدن لصالح
األعامل واألخالق ،فإنه ال هيدي لصاحلها وال يرصف سيئها إال أنت)()2

وأوىص عليا بأنه يقول  (:اللهم اهدن ،وسددن) ،وعلمه ما يستشعره أثناء هذا الدعاء،
فقال (:واذكر باهلدى هدايتك الطريق ،وبالسداد سداد السهم)()3

ِ
ِ
الرص ي
يم ﴾ (الفاحتة)6:
اط ا ُْمل ْستيق ي
بل كام يقول املؤمن يف كل صالةْ ﴿:اهدنيا ر ي
هذه بعض آثار إدراك املؤمن ملشيئة اهلل املطلقة يف اهلداية واإلضالل ،أما عالقة ذلك
بالعدل اإلهلي واحلكمة اإلهلية ،فسنعرض هلا يف حماهلا من الفصلني التاليني.
***
وننبه هنا إىل أن هناك فرقا كبريا بني إرادة اهلل اليشء وحمبته له أو رضاه عنه ،فإن اهلل أراد
كل ما يف الكون ،لكن حمبته ورضاه متعلقان بأمور معينة منه ،فقد ذكر اهلل تعاىل أن له اخللق
اخل ْل ُق يو ْ ي
هلل ير ُّب ا ْل يعا يملِنيي ﴾ (ألعراف)54 :
األ ْم ُر يت يب يار يك ا َُّ
واألمر ،كام قال تعاىل ﴿:يأال يل ُه ْ ي
وأمره تعاىل نوعان :أمر قدري يتعلق بإرادته خلق الكون عىل ما هو عليه.
وأمر رشعي ،وهو األمر املتعلق بمحبته ورضاه وبغضه وسخطه.

( )1رواه الطربان يف الكبري ،واحلاكم.
( )2رواه الطربان يف الكبري.
( )3رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
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فاهلل تعاىل بناء عىل هذا أراد املعايص ،ولكنه سخطها وأبغضها ،وأراد الطاعات ورضيها
وأحبها.
وبناء عىل هذا ،فإن األمر يستلزم اإلرادة الدينية ،وال يستلزم اإلرادة الكونية ،فإنه ال يأمر
إال بام يريده رشعا ودينا.
بل قد يأمر بام ال يريده قدرا وتكوينا ،كأمر اهلل تعاىل إبراهيم  بذبح ابنه ،فلم يرده تعاىل
كونا وقدرا ،وإن كان أراده أمرا ..وهلذا حال بينه وبني تنفيذه ،قال تعاىل ﴿:يف يل َّام يأ ْس يل يام يو يت َّل ُه لِ ْل يج ِب ِ
ني
ِ
الرؤْ ييا ِإنَّا ي
كيذلِ يك ن ْيج ِزي ا ُْمل ْح ِسنِنيي (ِ )105إ َّن
يم ( )104يقدْ يصدَّ ْق يت ُّ
( )103يونيا يد ْينيا ُه يأ ْن ييا ِإ ْب يراه ُ

يه يذا يهلُ يو ا ْل يب يال ُء ا ُْمل ِبنيُ ( )106يو يفدي ْينيا ُه ِب ِذ ْب ٍح عي ِظ ٍ
يم (( ﴾ )107الصافات)

والعقل ال حييل هذا املعنى ،بل إن الكثري من ترصفاتنا تقوم بموجبه ،فاألستاذ يمتحن
تالميذه ،وهو يريد منهم بامتحاهنم أي إجابة ،صحيحة كانت أو خاطئة ،لريى مدى استيعاهبم
لدروسهم.
وهو مع هذه اإلرادة يرَض عن اإلجابات الصحيحة ،وحيب املجيبني هبا ،ويكره
اإلجابات اخلاطئة ،ويعاقب مسجليها بالعالمة التي تتناسب مع كسلهم وعدم اهتاممهم.
وهكذا ـ وهلل املثل األعىل ـ أمر اهلل مع خلقه ،فهو يمتحنهم مريدا منهم كل اإلجابات،
ولكنه ال يرَض إال السليم منها.
والقرآن الكريم يعرب عن اإلرادة الترشيعية باأللفاظ الدالة عىل حمبته ورضاه ،كام قال
هلل غينِي عي نْكُ م وال ير يَض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْلكُ ْف ير يو ِإ ْن ت ْيشكُ ُروا يي ْر يض ُه يلكُ م﴾ (الزمر:
ي
ْ ي يْ
تعاىلِ ﴿:إ ْن تيكْ ُف ُروا يف ِإ َّن ا َّي ٌّ
ث والنَّس يل وا َُّ ِ
األر ِ ِ ِ ِ
ِ
ب
هلل ال ُحي ُّ
احل ْر ي ي ْ ي
ض ل ُي ْفسدي ف ييها يو ُ ْهيل يك ْ ي
 ،)7وقال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ت ييو َّىل يس يعى ِيف ْ ي ْ
ا ْل يف يسا يد﴾ (البقرة ،)205:وهي كثرية سنذكرها يف حماهلا.
ولكنه مع ذلك قد يعرب بنفس التعابري الدالة عىل اإلرادة القدرية ..وهنا قد حيصل
االشتباه ،ولذل سنذكر بعض األمثلة عىل ذلك هنا:
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هلل يأ ْن ي ْهي ِد يي ُه
فلفظ اإلرادة ـ مثال ـ قد يعرب به عن اإلرادة القدرية كقوله تعاىل ﴿:يف يم ْن ُي ِر ِد ا َُّ
ِ
رش ْح يصدْ ير ُه لِ ِ
الس يام ِء ﴾
إل ْسال ِم يو يم ْن ُي ِر ْد يأ ْن ُيض َّل ُه ي ْجي يع ْل يصدْ ير ُه يض ريقا يح يرجا كي يأن يَّام يي َّص َّعدُ ِيف َّ
يي ْ ي
(األنعام ،)125 :وقوله تعاىل عن نوح  ﴿:يوال يي ْن يف ُعكُ ْم ُن ْص ِحي ِإ ْن يأ ير ْد ُت يأ ْن يأن يْص يح يلكُ ْم ِإ ْن
هلل ُي ِريدُ يأ ْن ُيغ ِْو ييكُ ْم ُه يو ير ُّبكُ ْم يو ِإ يل ْي ِه ُت ْر يج ُع ي
ي
هلل يي ْف يع ُل
ون﴾ (هود ،)34:وقوله تعاىل ﴿:يو يل ِك َّن ا َّي
كيان ا َُّ
يما ُي ِريدُ ﴾ (البقرة)253 :
رس يوال ُي ِريدُ ِبكُ ُم
وقد يعرب به عن اإلرادة الترشيعية األمرية كقوله تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ ا َُّ
هلل ِبكُ ُم ا ْل ُي ْ ي
ِ
ِ
ين ِم ْن يق ْب ِلكُ ْم
رس﴾ (البقرة ،)185 :وقوله تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ ا َُّ
هلل لِ ُي يب ر ي
ني يلكُ ْم يو ي ْهيد ييكُ ْم ُسن يين ا َّلذ ي
ا ْل ُع ْ ي

ِ
وب عي يل ْيكُ م يوا َُّ ِ
ف عي نْكُ ْم يو ُخ ِل يق
هلل يأ ْن ُ يخي رف ي
يم﴾ (النساء ،)26:وقوله تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ ا َُّ
يو يي ُت ي
يم يحك ٌ
هلل عي ل ٌ
ْ
ِْ
اإلن يْس ُ
ان يض ِعيفا﴾ (النساء ،)28:وقوله تعاىل ﴿:يما ُي ِريدُ ا َُّ
هلل لِ يي ْج يع يل عي يل ْيكُ ْم ِم ْن يح ير ٍج يو يل ِك ْن ُي ِريدُ
لِ ُي يط ره يركُ ْم يولِ ُي ِت َّم ِن ْع يم يت ُه عي يل ْيكُ ْم يل يع َّلكُ ْم ت ْيشكُ ُر ي
ون﴾ (املائدة)6 :
ومثل ذلك لفظ ( الكتابة) فقد يراد به اإلرادة الكونية ،كقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل يل ْن ُي ِصي يبنيا ِإ َّال يما
هلل يف ْل ييت ييو ِ
كَّل ا ُْملؤْ ِم ُن ي
هلل
يب ا َُّ
هلل يلنيا ُه يو يم ْوالنيا يوعي يىل ا َِّ
يب ا َُّ
ون﴾ (التوبة ،)51:وقوله تعاىل ﴿:كي ت ي
كي ت ي
أل ِ
يي
هلل عي يل ْي ِه ُم
يب ا َُّ
غْل يب َّن يأنيا يو ُر ُسِيل ِإ َّن ا َّي
هلل يق ِو ٌّي عي ِزيزٌ ﴾ (املجادلة ،)21:وقوله تعاىل ﴿:يو يل ْوال يأ ْن كي ت ي
اجلال يء يل يع َّذ ي ُهب ْم ِيف الدُّ ْن ييا يو يهلُ ْم ِيف ْاآل ِخ ير ِة ي
اب الن َِّار﴾ (احلرش)3:
عيذ ُ
ْي

ِ
ِ
اص ِيف ا ْل يقت يْىل﴾ (البقرة:
ب عي يل ْيكُ ُم ا ْلق يص ُ
وقد يراد به اإلرادة الترشيعية ،كقوله تعاىل ﴿:كُ ت ي
ِ
ِ
رض يأ يحدي كُ ُم ا ْيمل ْو ُت ِإ ْن ت يير يك يخ ْريا ا ْل يو ِص َّي ُة لِ ْل يوالِدي ْي ِن
 ،)178وقوله تعاىل ﴿:كُ ت ي
ب عي يل ْيكُ ْم إ يذا يح ي ي
ِ
ِ
ِ
ِ
يو ْ ي
ب
ين آ يم ُنوا كُ ت ي
األ ْق ير ِبنيي ِبا ْيمل ْع ُروف يح هقا عي يىل ا ُْملتَّقنيي ﴾ (البقرة ،)180:وقوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن يق ْب ِلكُ ْم يل يع َّلكُ ْم يتت َُّق ي
ب
ون﴾ (البقرة ،)183:وقوله تعاىل ﴿:كُ ت ي
ب عي يىل ا َّلذ ي
كيام كُ ت ي
عي يل ْيكُ ُم ر
الص يي ُام ي
عي يل ْيكُ ُم ا ْل ِقت ُيال يو ُه يو كُ ْر ٌه يلكُ ْم ﴾ (البقرة)216 :

ومثل ذلك لفظ ( اإلذن) ،فقد يعرب به عن اإلرادة القدرية ،كقوله تعاىل ﴿:يو يما ُه ْم
ِ
ين يي ُظن ي
ُّون يأ َّهنُ ْم ُمال ُقو
ين ِب ِه ِم ْن يأ يح ٍد ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
هلل﴾ (البقرة ،)102 :وقوله تعاىل ﴿:يق يال ا َّلذ ي
ِب يض رار ي
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هلل كيم ِمن ِفئ ٍية يق ِلي يل ٍة غي يلب ْت ِفئية ِ
ين﴾ (البقرة ،)249 :وقوله تعاىل
هلل يوا َُّ
كيث يرية ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
لص ِاب ِر ي
هلل يم يع ا َّ
ي
ا َِّ ْ ْ
عن املسيح  ﴿:يأ رن يأ ْخ ُل ُق يلكُ ْم ِم ين ال رط ِ
كيه ْيئ ِية ال َّط ْ ِري يف يأ ْن ُف ُخ ِف ِيه يف ييكُ ُ
هلل يو ُأ ْب ِر ُئ
ون يط ْريا ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
ني ي
كْم يه يو ْ ي
ْي
هلل ﴾ (آل عمران)49 :
ص يو ُأ ْح ِيي ا ْيمل ْوتيى ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
األ ْب ير ي
األ ي
وها يق ِائ يمة
وقد يعرب به عن اإلرادة الترشيعية ،كقوله تعاىل ﴿:يما يق يط ْع ُت ْم ِم ْن لِين ٍية يأ ْو ت ييركْ ُت ُم ي
عيىل ُأص ِ
هلل يلكُ ْم
هلل يولِ ُي ْخ ِز يي ا ْل يف ِاس ِقنيي ﴾ (احلرش ،)5:وقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم يما يأنْزي يل ا َُّ
وهليا يف ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
ي ُ
رت ي
ون﴾ (يونس)59:
هلل يأ ِذ ين يلكُ ْم يأ ْم عي يىل ا َِّ
ِم ْن ِرزْ ٍق يف يج يع ْل ُت ْم ِم ْن ُه يح يراما يو يحالال ُق ْل آ َُّ
هلل يت ْف ي ُ
ومثل ذلك لفظ ( اجلعل) فقد يعرب به عن اإلرادة القدرية ،كقوله تعاىلِ ﴿:إنَّا يج يع ْلنيا ِيف
األ ْذ يق ِ
يأعْ ن ِياق ِه ْم يأغْالال يف ِه يي ِإ يىل ْ ي
ان يف ُه ْم ُم ْق يم ُح ي
ون﴾ ( هيـس ،)8:وقوله تعاىل ﴿:يو يم ْن ُي ِر ْد يأ ْن ُي ِض َّل ُه
الس يام ِء﴾ (األنعام)125 :
ي ْجي يع ْل يصدْ ير ُه يض ريقا يح يرجا كي يأن يَّام يي َّص َّعدُ ِيف َّ

هلل ِم ْن يب ِح يري ٍة يوال يس ِائ يب ٍة يوال
وقد يعرب به عن اإلرادة الترشيعية كقوله تعاىل ﴿:يما يج يع يل ا َُّ
هلل ا ْل ِ
ِ ِ
ِ ٍ
كيذ يب يو يأكْ يث ُر ُه ْم ال يي ْع ِق ُل ي
رت ي
ون﴾ (املائدة)103:
ون عي يىل ا َِّ
يوصي يلة يوال يحا ٍم يو يلك َّن ا َّلذ ي
ين كي يف ُروا يي ْف ي ُ
ومثل ذلك لفظ ( التحريم) ،فقد يعرب به عن اإلرادة القدرية كقوله تعاىل ﴿:يو يح َّر ْمنيا عي يل ْي ِه
ا ْيملر ِ
اض يع ِم ْن يق ْب ُل ﴾ (القصص ،)12 :وقوله تعاىل ﴿:يق يال يف ِإ َّ يهنا ُحم َّير يم ٌة عي يل ْي ِه ْم يأ ْر يب ِعنيي يسنية يي ِت ُيه ي
ون
ي
ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يفال يت ْأ يس عي يىل ا ْل يق ْو ِم ا ْل يف ِاس ِقنيي ﴾ (املائدة)26:

وقد يعرب به عن اإلرادة الترشيعية كقوله تعاىلِ ﴿:إنَّام حرم عي يليكُ م ا ْيمليت يية والدَّ م و يحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير
ي ي َّ ي ْ ُ ْ ي ي ي ْ ي
ِ
اض ُطر غي ري با ٍغ وال عي ٍ
يو يما ُأ ِه َّل ِب ِه لِغ ْ ِ
يم﴾ (البقرة،)173:
اد يفال ِإ ْث يم عي يل ْي ِه ِإ َّن ا َّي
يري ا َِّ
هلل يف يم ِن ْ َّ ْ ي ي ي
ور يرح ٌ
هلل غي ُف ٌ
هلل عي يل ْي ِه يو يقدْ يف َّص يل يلكُ ْم يما يح َّر يم عي يل ْيكُ ْم ِإ َّال يما
وقوله تعاىل ﴿:يو يما يلكُ ْم يأ َّال يت ْأكُ ُلوا ِممَّا ُذ ِك ير ْاس ُم ا َِّ
ِ
ون ِب يأ ْهو ِائ ِهم ِبغ ِ ِ
اض ُط ِرر ُتم ِإ يلي ِه و ِإ َّن ِ
كيثريا يل ُي ِض ُّل ي
ين﴾
يري ع ْل ٍم ِإ َّن ير َّب يك ُه يو يأعْ يل ُم ِبا ُْمل ْعتيد ي
ْ ْ ْ ْ ي
ي ْ ْ

(األنعام)119:
ِ
ين
ومثل ذلك لفظ ( األمر) ،فقد يعرب به عن اإلرادة الترشيعية كقوله تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
ون ما يأمر ا َُّ ِ
ِ ِ ِِ
ون عيهدي ا َِّ ِ
وص يل﴾ (البقرة ،)27 :وقوله تعاىل﴿:
هلل ِبه يأ ْن ُي ي
يين ُْق ُض ي ْ
هلل م ْن يب ْعد مي يثاقه يو يي ْق يط ُع ي ي ي ي
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هلل
هلل يي ْأ ُم ُركُ ْم يأ ْن ت ْيذ يب ُحوا يب يق يرة﴾ (البقرة ،)67 :وقوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
وسى لِ يق ْو ِم ِه ِإ َّن ا َّي
يو ِإ ْذ يق يال ُم ي
األمان ِ
يات ِإ يىل يأ ْه ِل يها﴾ (النساء ،)58 :وقوله تعاىل ﴿:يما ُق ْل ُت يهلُ ْم ِإ َّال يما يأ يم ْرتينِي
يي ْأ ُم ُركُ ْم يأ ْن ُتؤي ُّدوا ْ ي ي
ِب ِه﴾ (املائدة)117 :
ِ
رت ِف ييها
وقد يعرب به عن اإلرادة القدرية ،كقوله تعاىل ﴿:يو ِإ يذا يأ ير ْدنيا يأ ْن ُ ْهنل يك يق ْر يية يأ يم ْرنيا ُم ْ ي
ياها تيدْ ِمريا﴾ (االرساء)16:
يف يف يس ُقوا ِف ييها يف يح َّق عي يل ْي يها ا ْل يق ْو ُل يفدي َّم ْرن ي
وقد كانت هذه اآلية حمل خالف كبري بني املفرسين ،بل استغلها بعض املبرشين للتشنيع
عىل املسلمني بأن رهبم يأمر بالفساد ،وهذا كله من سوء الفهم لْلية.
ومثل ذلك ما ورد يف السنة من بيان ما وضع اهلل من أسباب إلرادة اخلري بالعبد ،كام قال
 (:من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين) (،)1
وقوله  (:من يرد اهلل به خريا يصب منه) ()2

وقوله  (:أال اعلمك كلامت؟ من يرد اهلل به خريا يعلمهن اياه ثم ال ينسيه إياهن
أبدا قل :اللهم انى ضعيف فقو يف رضاك ضعفي وخذ إىل اخلري بناصيتى ،واجعل االسالم
منتهى رضاى ،اللهم انى ضعيف فقونى ،وانى ذليل فأعزن ،وانى فقري فارزقني)()3
وقوله  (:إذا أراد اهلل بأهل بيت خريا أدخل عليهم الرفق)()4

وقوله  (:إذا أراد بعبيد خريا رزقهم الرفق يف معاشهم ،وإذا أراد هبم رشا رزقهم
اخلرق يف معاشهم)()5

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد والبخاري.
( )3رواه الطربان يف الكبري واحلاكم.
( )4رواه أمحد والبيهقي والبزار.
( )5رواه البيهقي.
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وقوله  (:إذا أراد اهلل باالمري خريا جعل له وزير صدق إن نيس ذكره وإن ذكر
أعانه ،وإذا أراد اهلل به غري ذلك جعل وزير سوء إن نيس مل يذكره وإن ذكره مل يعنه)()1
وقوله  (:ذا أراد اهلل بقوم سوءا جعل أمرهم إىل مرت فيهم)()2
وقوله  (:إذا أراد اهلل بعبد خريا أرضاه بام قسم ،وبارك له فيه)()3

وقوله  (:إذا أراد اهلل بعبد خريا جعل غناه يف نفسه ،وتقاه يف قلبه ،وإذا أراد بعبد
رشا جعل فقره بني عينيه)()4

وقوله  (:إذا أراد اهلل بعبد خريا استعمله ،قيل :كيف يستعمله؟ قال :يفتح له
عمال صاحلا بني يدي موته حتى يرَض من حوله)()5

وقوله  (:إذا أراد اهلل بعبد خريا طهره قبل موته ،قيل :وما طهور العبد؟ قال:
عمل صالح هيلمه إياه حتى يقبضه عليه)()6

وقوله  (:إذا أراد اهلل بعبد خريا فتح له قفل قلبه ،وجعل فيه اليقني والصدق،
وجعل قلبه واعيا ملا سلك فيه ،وجعل قلبه سليام ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة ،وجعل
أذنه سميعة وعينه بصرية)()7

وقوله  (:إذا أراد اهلل تعاىل بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا ،وإذا أراد اهلل
بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حتى يوايف به يوم القيامة)()8

( )1رواه أبو داود والبيهقي.
( )2رواه يف مسند الفردوس.
( )3رواه الديلمي.
( )4رواه احلكيم والديلمي.
( )5رواه أمحد واحلاكم.
( )6رواه االطربان يف الكبري.
( )7رواه أبو الشيخ.
( )8رواه الرتمذي ،وقال :حسن غريب ،ورواه احلاكم ،وابن عدي.
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وغريها من النصوص الكثرية التي تنبهنا إىل مرادات اهلل لنراعيها ،وننال ثامرها.
 2ـ إرادة البرش:
من أكرب املغالطات التي وقع فيها اإلنسان هو جداله يف وجود إرادته ،أو يف جدواها.
وصعوبة الرد عىل هذه املغالطة ال ينبع من كوهنا حقيقة كربى حتتار األدلة يف نقضها ،وإنام
لكوهنا ومها كبريا يصعب اجتثاثه ،ألن اجتثاثه ـ حسب هذا الوهم ـ يتطلب إلغاء إرادة اهلل.
وأشبه املغالطات هبذه املغالطة هو مقالة السوفسطائية بإلغاء املحسوس ،فلذلك خيتار
جمادهلم يف املنطلق الذي يبدأ منه ،فإن كلمهم بالعقل نفوه ،فالعقل البرشي يعتمد يف قضاياه عىل
احلس ،وإن جادهلم باحلس نفوه ،ألنه ال وجود له يف أوهامهم.
وأحسن رد عليهم هو أن يذهب عنهم هذا الوهم بأمل يصيبهم به ليشعروا بأن هناك حسا،
وأن له أثرا ،وأنه أثر مر ،فينتقلون من هذه املرارة التي زرعها هذا احلس فيهم إىل اليقني بغريها من
املحسوسات ،ثم ينتقلون من اليقني باملحسوسات إىل اليقني باملعقوالت.
وهكذا األمر مع نفاة إرادة البرش ،اعتامدا عىل إرادة اهلل ،فإن خطاهبم باحلس ينقلهم إىل
املعنى ،وخطاهبم بشؤون الدنيا ينقلهم إىل شؤون اآلخرة.
فيقال هلذا املجادل يف إرادته (:إن األرزاق والرض والنفع بمشيئة اهلل) ،فاترك السعي ،بل
اترك األكل والرشب ،فإن من أجربك عىل الطاعة واملعصية ـ حسب ومهك ـ هو الذي أخرب بأنه
يطعم ويرزق.
فإن أبى ،فهو عالمة عىل أن مصدر هذا الوهم هو اهلوى ،أو مصدر هذا الوهم استكبار
العقل.
أما إرادة العقل البحث عن حقيقة احلقائق ،وهي ( كيف) ،فهذا سؤال الوهم ال سؤال
العقل.
ولنرضب مثال بسيطا قد يرفع هذا الوهم ،وهو ما يطرحه بعضهم عند ذكر اإلعجاز
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العلمي يف القرآن الكريم من أنه ( ملاذا مل خيرب رسول اهلل  قومه من باب النبوءة باملخرتعات
احلديثة؟ ..وملاذا مل خيرب بالنظريات العلمية الكثرية بصيغها العلمية ،فيكون يف ذلك اإلخبار نبوءة
عظمى قد تتحول البرشية مجيعا بموجبها إىل اإلسالم؟)()1

واجلواب عن هذا بسيط ،وهو أنه لو كان األمر كذلك الحتار املخاطبون ،بل لكذبوا،
وال يستطيع إقناعهم بحقيقة ما قال إال بعد نقلهم من ذلك التخلف إىل ذلك االزدهار املادي
الذي يتحدث عنه.
وكذلك األمر بالنسبة ملن جيادل يف اجلمع بني إرادة اهلل وإرادة البرش ـ وهلل املثل األعىل ـ
فهو يريد بعقله الضعيف وطاقته املحدودة أن حيد األلوهية بحدوده البرشية ،بل يريد ـ ليفهم
حقيقة األمر ـ أن يصبح إهلا حتى يدرك حقيقة اجلمع بني إرادة اهلل املطلقة وحرية البرش.
لذلك ،فإن هذه املسألة ال حتل عرب اجلدل ،ولعلها هي املقصودة بالنهي عن احلديث يف
القدر ،وإنام حتل عرب الشعور واإلحساس ،ويف نفس الوقت اإليامن واليقني ،فالشعور
واإلحساس باب إلدراك احلرية ،واإليامن واليقني باب للوصول إىل حقائق التوحيد.
هذا من جهة..
ومن جهة أخرى ،لو غيبت عن هذا املجادل مجيع حقائق التوحيد التي جتعل األمر هلل من
قبل ومن بعد ،ثم قيل له :أتشك يف الفرق بني نبضات قلبك وحركات يدك ،أم تشك يف كون
الفكر الذي تفخر به وليد خاليا دماغك ،أو تشك يف مسؤوليتك عىل ترصفاتك؟
إن أي عاقل ال يعرتيه الشك يف هذا ،بل ال يكاد حيطر عىل باله مثل هذا السؤال لو مل تطرح
حقائق التوحيد.
فيقال له بعد هذا :ما يضريك أن يكون اهلل عاملا باختيارك قبل أن ختتاره ،أوعاملا بمشيئتك
قبل أن تشأها ،أو أنه هو الذي حرك حركاتك لتتمكن من فعل ما فعلته ،فهل يقول بعد هذا :إذن
( )1قد رددنا عىل هذه الشبهة بتفصيل يف رسالة (معجزات علمية)
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كنت جمربا دون أن أشعر؟
ولنرضب مثاال مقربا هلذا املعنى :وهو أن الرشطة مثال قد تعلم بعصابة ما ،ثم تعلم عزمها
عىل ارتكاب جريمة ما ،ومع ذلك ال تقبض عليها ،بل ترتك هلا حرية الترصف لتقبض عليها
وهي متلبسة باجلريمة التي تريد ارتكاهبا ،بل قد تساعدها ،فتوفر هلا األجواء املناسبة الرتكاب
اجلريمة(.)1
فهل يقبل عذر هذه العصابة لو اعتلت بعلم الرشطة وتسهيالهتا عىل أهنا كانت جمربة عىل
جريمتها؟
أم أن الرشطة هي املعذورة يف ذلك الترصف ،بل هو مقتىض العدالة التي متثلها ،ألهنا لو
قبضت عىل العصابة يف غري ذلك الوضع ،ألنكرت جرائمها ،ويكون هلا من جهة العدالة احلق يف
ذلك اإلنكار.
بمثل هذا املنطق حتدثنا النصوص املقدسة عن حقيقة اجلمع بني إرادة اهلل وإرادة البرش،
فهي تنص عىل كال اإلرادتني ،وخترب عىل أن اهلل تعاىل يتعامل مع اخللق بكلتا اإلرادتني.
أما اإلرادة األوىل ،فهي من مقتضيات التوحيد ،وأما اإلرادة الثانية ،فهي من مقتضيات
العدل.
ولذلك فإن القرآن الكريم يعقب عىل أفعال العباد املكتسبة بأهنا مل حتصل خارجة عن
مشيئة اهلل ،بل هي يف إطار مشيئته ،ليجمع القلب عىل التوحيد بعد تذكريهم بمسؤوليتهم يف عامل
األسباب.
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات رضر السحر الذي هو فعل املكلف ﴿:يف يي يت يع َّل ُمو ين ِمن ُْه يام يما
ُي يف رر ُق ي
ني ا ْيمل ْر ِء يوزي ْو ِج ِه﴾ (البقرة ،)102 :ثم تعقيبه بعدها بأن هذا الرضر ال حيصل إال بإذن
ون ِب ِه يب ْ ي
هلل ﴾ (البقرة)102 :
ين ِب ِه ِم ْن يأ يح ٍد ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
اهلل ﴿:يو يما ُه ْم ِب يض رار ي
( )1وهذا ما حيصل كثريا يف الواقع إلثبات اجلريمة ،ألن اجلريمة ال تثبت إال ببينة.
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ومن ذلك قوله تعاىل إثبات كسب املخالفني واملعادين لرسول اهلل  ﴿:يو ي
كيذلِ يك يج يع ْلنيا
اجلن ي ِ
اطنيي ْ ِ
لِكُ رل ن ِيبي عي دُ وا يشي ِ
وحي يب ْع ُض ُه ْم ِإ يىل يب ْع ٍ
األن ِ
ف ا ْل يق ْو ِل غُ ُرورا ﴾ (األنعام:
ض زُ ْخ ُر ي
ْس يو ِْ ر ُ
ٍّ ه ي
 ،)112ثم قوله بعدها يف إثبات التوحيد ﴿:يو يل ْو يشا يء ير ُّب يك يما يف يع ُلو ُه ﴾ (األنعام))112 :
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب املرشكني من قتل أوالدهم التشنيع عليهم بذلك﴿:
كيث ٍري ِمن ا ُْمل ْ ِ ِ
كيذلِ يك زي ين لِ ِ
ِِ
يو ي
وه ْم يولِ يي ْل ِب ُسوا عي يل ْي ِه ْم ِدين ُيهم﴾
رشكي اؤُ ُه ْم لِ ُ ْري ُد ُ
ي
َّ ي
رشكنيي يقت يْل يأ ْوالده ْم ُ ي
هلل يما يف يع ُلو ُه ﴾ (األنعام:
(األنعام ،)137 :ثم التعقيب عىل ذلك بالرد إىل التوحيد ﴿:يو يل ْو يشا يء ا َُّ
( ﴾ ﴾137ا ي
النعام .)137 :6
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات وقوع الرشك من املرشكني بنسبتهم إىل الرشك ﴿:يو يأ ِ
عْر ْض
عين ا ُْمل ْ ِ
ِ
رش ِكنيي ﴾ (األنعام ،)106 :ثم قوله بعدها يف إثبات أن رشكهم ال خيرج عن مشيئة اهلل﴿:
رشكُ وا﴾ (األنعام)107 :
يو يل ْو يشا يء ا َُّ
هلل يما يأ ْ ي

ِ
ِ
ِ
يم﴾
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العبد ملشيئة االستقامة ﴿:يمل ْن يشا يء منْكُ ْم يأ ْن يي ْستيق ي

(التكوير ،)28:ثم تعقيبه بعدها بام يقتضيه التوحيد من إرجاع مشيئة العبد إىل مشيئة اهلل ﴿:يو يما
ت ييشا ُء ي
هلل ير ُّب ا ْل يعا يملِنيي ﴾ (التكوير)29:
ون ِإ َّال يأ ْن يي يشا يء ا َُّ
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العبد ومشيئته يف السلوك إىل اهللِ ﴿:إ َّن يه ِذ ِه ت ْيذ ِك ير ٌة

يف يم ْن يشا يء َّاخت ييذ ِإ يىل ير رب ِه يس ِبيال﴾ (االنسان ،)29:ثم تعقيب ذلك بإرجاع املشيئة إىل اهلل ﴿:يو يما
هلل ي
ت ييشا ُء ي
كيان عي ِليام يح ِكيام﴾ (االنسان)30:
هلل ِإ َّن ا َّي
ون ِإ َّال يأ ْن يي يشا يء ا َُّ
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العباد يف التذكر بالقرآن الكريمَّ ﴿:
كيال ِإ َّن ُه ت ْيذ ِك ير ٌة
كير ُه (( ﴾)55املدثر) ،ثم تعقيبه عىل ذلك بإرجاع املشيئة إىل اهلل إثباتا للتوحيد﴿:
( )54يف يم ْن يشا يء يذ ي
يو يما يي ْذكُ ُر ي
هلل ُه يو يأ ْه ُل الت َّْق يوى يو يأ ْه ُل ا ْيملغ ِْف ير ِة ﴾ (املدثر)56:
ون ِإ َّال يأ ْن يي يشا يء ا َُّ
***
انطالقا من هذه املعان التي تسلم هلا العقول السليمة ،ويذكر هبا القرآن الكريم يف
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املناسبات املختلفة نرجع إىل النصوص التي استندنا إليها يف معرفة طالقة اإلرادة اإلهلية ،لنرى
املدى الذي وهبه اإلنسان من إرادة وحرية ال حدود هلا.
مدافعة األقدار:
ال يشبه التأكيد الذي وردت به النصوص يف احلث عىل اإليامن بقدر اهلل وقضائه ومشيئته
إال التأكيد الذي وردت به يف احلث عىل مدافعة ما نتومهه من أقدار.
فالرشع الذي أمرنا باإليامن بالقدر هو الذي أمرنا بمنازعة القدر.
بل إن الذي ينازع القدر أعرف باهلل من الذي يستسلم له وأكثر تواضعا وأعظم أدبا،
فالذي يستسلم للقدر الذي يتصوره جيعل من نفسه خبريا بأقدار اهلل ،فلذلك يستسلم ألي عقبة
حتصل له يف حياته ويسميها قدر اهلل.
بينام الذي ينازع القدر يدرك أن أي حركة يفعلها أو أي اجتاه اجته إليه هو قدر اهلل ﴿:يف يأ ْين ييام
هلل ﴾ (البقرة ،)115 :فلذلك يعرف احلق ألهله ،فيتأدب مع عامل احلكمة كام
ُت يو ُّلوا يف يث َّم يو ْج ُه ا َِّ
تأدب مع عامل القدرة.
وهو أكثر معرفة ألنه يعرف اهلل بجميع أسامئه احلسنى وصفاته العليا ،بينام املستسلم ال
يعرف من أسامء اهلل إال ما يربر تواكله وعجزه.
وهلذا مجع  بني حقائق التوحيد يف القدر ،وبني القوة ،فقال  (:املؤمن القوي خري
وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ،ويف كل خري ،احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز،
وإن أصابك يشء فال تقل :لو أن فعلت لكان كذا وكذا ،ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل ،فإن لو
تفتح عمل الشيطان)()1

وقد حض  عىل هذه املنازعة لريد األوهام عن التطبيقات اخلاطئة لإليامن بالقدر ملا قيل
له (:أرأيت أدوية نتداوى هبا ورقى نسرتقي هبا وتقاة نتقيها هل ترد من قدر اهلل شيئا؟) فقال (:
( )1رواه أمحد ومسلم وابن ماجة.
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هي من قدر اهلل تعاىل)()1

ويف حديث آخر ،قال  (:ال يغنى حذر من قدر ،والدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل ،فإن
البالء ينزل فليقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة)()2

وإىل هذا املعنى أشار قوله  (:يقول اهلل يا ابن آدم انام هى أربع واحدة ىل وواحدة لك
وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبني خلقى ،فأما التى ىل فتعبدنى الترشك بى شيئا ،وأما التى
لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه ،وأما التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعىل
اإلجابة ،وأما التى بينك وبني خلقى فأت اىل الناس بام حتب أن يأتوه اليك) ()3

فهذا احلديث نظم عالقات املؤمن حتى ال يطغى بعضها عىل بعض ،ومن أهم ما نظمه
عالقة املؤمن باهلل ..فاهلل هو الرب اإلله ..والعبد هو املربوب املتوجه هلل بالعبودية ..وأول ما
يقتضيه هذا التوجه أن ال ينازع العبد ربه يف ربوبيته فينفي قدره ،وأن ال يتخىل عن وظائف
عبوديته ،بحجة قدر ربه.
التسليم لألقدار:
قد يقال بعد هذا :كيف يقال هذا ..ونحن نرى املسلمني بعلامئهم وأوليائهم ،بل
بمصادرهم النصية يتحدثون عن التسليم للمقادير ..وأن الكامل يف ذلك التسليم ،وأن من نازع
األقدار كان خصام هلل ،وللنظام الذي أراد اهلل؟
واجلواب عن هذا ..هو أن كل ما حتدث عنه يف هذا اجلانب حيمل عىل نوعني:
أما النوع األول ،وهو الذي أمر الرشع بالتسليم له تسليام مطلقا ،وعدم منازعته يف يشء،
فهو القدر الذي ليس لإلنسان فيه أي اختيار ،ألن منازعته ال دور هلا إال حتطيم قلب صاحبها من

( )1رواه ابن حبان وغريه.
( )2رواه ابن عدي واحلاكم وتعقب واخلطيب.
( )3رواه الطربانى.
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غري أن يكون هلا أي تأثري عميل.
وهذا النوع من التسليم يف احلقيقة هو نوع من الدعوة إىل العمل واالجتهاد ،ألن أكرب ما
اب ِم ْن
يقعد اإلنسان عن العمل اجلاد املايض بآالمه واملستقبل بمخاوفه ،هلذا قال تعاىل ﴿:يما يأ يص ي
ض وال ِيف يأ ْن ُف ِسكُ م ِإ َّال ِيف ِكت ٍ ِ
ُم ِصي يب ٍة ِيف ْ ي
هلل يي ِس ٌري ﴾
يرب يأ يها ِإ َّن يذلِ يك عي يىل ا َِّ
األ ْر ِ ي
ياب م ْن يق ْب ِل يأ ْن ن ْ ي
ْ
(احلديد )22:ثم قال بعدها ﴿:لِكي يال يت ْأسوا عي يىل ما يفاتيكُ م وال يت ْفرحوا ِبام آ يتاكُ م وا َُّ ِ
ب كُ َّل
هلل ال ُحي ُّ
ْ ي
ْ ي
ْ ي ْ
ي ُ ي
ي
ُخمْت ٍ
يال يف ُخ ٍ
ور ﴾ (احلديد)23:
أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا لألشياء قبل كوهنا ،وتقديرنا الكائنات قبل
وجودها لتعلموا أن ما أصابكم مل يكن ليخطئكم وما أخطأكم مل يكن ليصيبكم ،فال تيأسوا عىل
هلل به عليكم ،فإن ذلك ليس بسعيكم وال بكدكم ،وإنام
ما فاتكم وال تفخروا عىل الناس بام أنعم ا ه
هلل ورزقه لكم.
هو عن قدر ا ه
فكال األمرين مما ذكرته اآلية الكريمة حيول بني اإلنسان والعمل الصالح اجلاد ،فاألول
هو الوهن الذي يسببه حتمل مجيع أثقال املايض ،والثان هو البطر الذي يسببه الفرح باحلارض،
واإليامن بالقدر يقي من كليهام.
فإذا وقي اإلنسان من كليهام توجه بكليته للعمل اجلاد املثمر الذي أتيح له التحكم فيه.
ولذلك ،فإن الذين ينكرون عىل املؤمنني ما طبعوا عليه من تسليم األمر هلل يف مثل هذا ال
يفعلون شيئا يف احلقيقة سوى رميهم يف أتون اإلحباط أو البطر الذي جيعلهم مستعبدين لذواهتم
بعيدين عن رهبم ،ومن ثم بعيدين عن كل عمل إجياِّب.
أما النوع الثان ،وهو ما يدخل من التسليم فيام يرتبط باجلوانب االختيارية ،والتي لإلنسان
فيها اإلرادة املطلقة ..فمرادهم من ذلك املزاوجة واجلمع بني اإلقبال عىل العمل هبمة املكتسب
الذي يعتقد تأثري العمل يف حصول املطلوب ،وبني االعتقاد بقدر اهلل ،وأن كسب اإلنسان أقرص
من أن حيقق نفعا ،أو يدفع رضا.
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فبكلتا النظرتني يستقيم السلوك بجانبيه :السلوك الظاهر بالعمل الصالح ،والسلوك
الباطن بأدب الباطن.
وقد تقاسم هاتني النظرتني يف التاريخ اإلسالمي ،بل يف تاريخ األمة اإلسالمية من زمنها
الطويل فريقان :العلامء باحلث عىل السلوك الظاهر ،والعارفون باحلث عىل املشاعر الباطنة.
ِ
ور
وقد أشار القرآن الكريم إىل كال الفريقني بقوله تعاىلِ ﴿:إنَّا يأنْزي ْلنيا الت َّْو يرا ية ف ييها ُهدى يو ُن ٌ
ِ ِ
يحيكُ م ِهبا الن َِّبي ي ِ
ون يو ْ ي
األ ْح يب ُار ِب يام ْاس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن ِكت ِ
الر َّب ِان ُّي ي
هلل
ياب ا َِّ
ين يأ ْس يل ُموا ل َّلذ ي
ون ا َّلذ ي
ْ ُ ي ُّ
ين يها ُدوا يو َّ
ِ
ون يو ْ ي
الر َّب ِان ُّي ي
عين يق ْو ِهل ُم
األ ْح يب ُار ْ
يوكيا ُنوا عي يل ْيه ُش يهدي ا يء ﴾ (املائدة ،)44 :وقوله تعاىل ﴿:يل ْوال يين يْه ُاه ُم َّ
ِ
ِ
الس ْح يت يل ِبئ يْس يما كيا ُنوا يي ْص ين ُع ي
ون﴾ (املائدة ،)63:وقوله تعاىلَّ ﴿:اخت ُيذوا يأ ْح يب يار ُه ْم
ْاأل ْث يم يو يأكْل ِه ُم ُّ
ون ا َِّ ِ
ور ْهباهنم يأربابا ِمن د ِ
يح ا ْب ين يم ْر ييم﴾ (التوبة)31 :
هلل يوا ْيملس ي
ْ ُ
ي ُ ي يُْ ْي
فهذه اآليات مجيعا تذكر أن ورثة األنبياء هم األحبار ،والرهبان ،واملراد باحلرب :املهتم
بالنواحي الشعائرية والطقوسية الظاهرة من العبادات ،واملراد بالرهبان :املهتمون باجلوانب
الشعورية الروحية ،اشتقاقا من الرهبة التي تعني خمافة اهلل.
ومن األخطاء الكبرية التي يقع فيها الكثري من الناقدين هي متييزهم بني النظرتني أو
ترجيح إحدامها عىل األخرى ،أو أن االنتساب إىل إحدامها يلغي االنتساب إىل أخرى.
مع أن كال النظرتني تكمل األخرى ،وتؤيدها ،بل ال يكمل أحدمها إال باآلخر.
وسنحاول انطالقا من هذا أن نجمع بني النظرة السلوكية والنظرة الوجدانية فيام يتعلق
هبذا اجلانب ،مجعا بني النصوص من جهة ،ومجعا بني أقوال العلامء من جهة أخرى يف ناحية من
النواحي السلوكية املهمة ،وهو الدعاء.
فاألدب مع النصوص الواردة يف األمر بالدعاء ،واألدب مع النصوص الواردة يف القضاء
والقدر يستدعي التسليم هلام مجيعا ،فال يقتيض األدب مع القدر جتاهل الدعاء ،وال يقيض التعرف
عىل سببية الدعاء جتاهل القدر.
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وقد حتقق هذا املعنى يف منتهى كامله يف رسول اهلل  فقد كان يعطي لكل مقام حقه من
العبودية ،ولعل أدل مثال عىل ذلك ما وقع منه يف غزوة بدر ،فقد أراه اهلل مصارع املرشكني حتى
أنه أخذ يرهيا للصحابة( ..)1ومع ذلك مل يكف  من اإلحلاح عىل ربه يف الدعاء ،عن عيل قال:
هلل  يصيل حتت
ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد ،ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم إال رسول ا ه
شجرة ويبكي حتى أصبح(.)2
ويف يوم املعركة كان رسول اهلل  ال يكف عن الدعاء ،مع يقينه بنرص اهلل ،فعن ابن
عباس :أن رسول اهلل  قال وهو يف قبة يوم بدر( :اللهم أن أنشدك عهدك ووعدك ،اللهم إن
تشأ التعبد بعد اليوم)()3

قد يستشكل هذا..
وللجواب عىل هذا االستشكال نقول :للدعاء جانبان ،وقد تقاسم احلديث عن كل واحد
منهام أحبار املسلمني ورهباهنم ،أو علامؤهم وأولياؤهم ،أو متكلموهم وصوفيوهم.
اجلانب سلوكي:
أما اجلانب األول ،وهو اجلانب السلوكي ،فهو يستدعي القول بأثر الدعاء العظيم يف
حتقيق املطالب ،وهو ما رصحت به النصوص ترصحيا ال جدال فيه.
وبام أن العلامء هم الذين ركزوا عىل هذا اجلانب ،فسنذكر كيف عالج ابن القيم هذه
املسألة ،باعتباره ممن أفاض فيها كثريا يف كثري من كتبه ،قال يف ( اجلواب الكايف) ( :والدعاء من
أنفع األدوية وهو عدو البأل يدافعه ويعاجله ويمنع نزوله ويرفعه أو خيففه إذا نزل وهو سالح
املؤمن)()4
( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه أبو يعىل والبيهقي يف الدالئل.
( )3رواه البخاري والنسائي.
( )4اجلواب الكايف.4 :
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وذكر أن أثره حمقق ال حمالة ،ولكن ما قد يبدو من عدم تأثريه ال يرجع تفسريه إىل قدر اهلل
السابق ،بل يرجع إىل أمرين:
األمر األول :يعود إىل الداعي ،بأن ال يكون حمققا لرشوط الدعاء ،قال ابن القيم(:
واألدعية والتعوذات بمنزلة السالح ،والسالح بضاربه ال بحده فقط ،فمتى كان السالح سالحا
تاما ال آفة به ،والساعد ساعد قوي ،واملانع مفقود حصلت به النكاية يف العدو ،ومتى ختلف واحد
من هذه الثالثة ختلف التأثري ،فإن كان الدعاء يف نفسه غري صالح ،أو الداعى مل جيمع بني قلبه
ولسانه يف الدعاء أو كان ثم مانع من االجابة مل حيصل األثر) ()1

ولذلك فإن للدعاء يف منازعته القدر ـ كام يذكر ابن القيم ـ ثالث مقامات ( أحدها أن
يكون أقوي من البالء فيدفعه ،الثان أن يكون أضعف من البالء فيقوى عليه البالء ،فيصاب به
العبد ولكن قد خيففه وإن كان ضعيفا ،الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهام صاحبه) ()2

وإىل هذا املعنى أشار  بقوله (:ال يغنى حذر من قدر ،والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل،
وإن البالء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان اىل يوم القيامة)()3

ويف حديث آخر ،قال  (:ال يرد القدر اال الدعاء ،وال يزيد يف العمر اال الرب ،وإن الرجل
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)()4

واألمر الثان يعود إىل لطف اهلل ورمحته ،بأن يعلم اهلل أن اخلري يف غري ما سأل عبده ،فيعطيه
من اخلري ما يغنيه عن سؤاله ،وإىل هذا املعنى يشري العارفون ـ كام يعرب عىل لساهنم ابن عطاء اهلل
بقوله (:ال يكن تأخر أمد العطاء مع اإلحلاح يف الدعاء موجبا ليأسك ؛ فهو ضمن لك اإلجابة
فيام خيتاره لك ،ال فيام ختتاره لنفسك ويف الوقت الذي يريد ،ال يف الوقت الذي تريد)
( )1اجلواب الكايف.4 :
( )2اجلواب الكايف.4 :
( )3رواه البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو مرتوك.
( )4رواه النسائي وابن ماجه وأمحد وأِّب يعىل وابن منيع والطربان.
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وإىل ذلك أشار يف احلكمة األخرى بقوله (:ربام منعك فأعطاك وربام أعطاك فمنعك)
بل ذلك ما يدل عليه قوله تعاىل ﴿:وعيسى يأ ْن تيكْر ُهوا يشيئا و ُهو يخري يلكُ م وعيسى يأ ْن ُ ِ
حت ُّبوا
ْ ي ي ٌْ ْ ي ي
ي
ي ي
هلل يي ْع يل ُم يو يأ ْن ُت ْم ال يت ْع يل ُم ي
ون﴾ (البقرة)216 :
رش يلكُ ْم يوا َُّ
يش ْيئا يو ُه يو ي ٌّ
أما السؤال املشهور ،والناتج من عدم قدرة الوهم عىل اجلمع بني القدر السابق ،وتأثري
الدعاء الالحق ،وهو ( أن املدعو به إن كان قد قدر مل يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو مل يدع،
وان مل يكن قد قدر مل يقع سواء سأله العبد أو مل يسأله)( ،)1فقد اختلفت اإلجابة عليه ،وسنذكر
بعضها مطبقني ما سبق ذكره ملحاولة التوصل إىل وجه احلق يف املسألة:
فمن اآلراء يف املسألة من غلب التوحيد ،ونفى سببية الدعاء ،بل نفى الدعاء مطلقا ،ومنشأ
هذا الوهم هو عدم إدراك أصحاب هذا الرأي حلقيقة سببية الدعاء.
فالدعاء سبب من األسباب ،ال خيتلف عن سائر األسباب التي يامرسها كل البرش يف مجيع
األحوال ،قال ابن القيم يف الرد عليهم (:وهؤالء مع فرط جهلهم وضالهلم متناقضون ،فإن اطرد
مذهبهم لوجب تعطيل مجيع األسباب ،فيقال ألحدهم :إن كان الشبع والري قد قدرا لك فال ال
بد من وقوعها أكلت أو مل تأكل ،وإن مل يقدرا مل يقعا أكلت أو مل تأكل ..فهل يقال هذا عاقل أو
آدمي ،بل احليوان البهيم مفطور عىل مبارشة االسباب التي هبا قوامه وحياته ،فاحليوانات أعقل
وأفهم من هؤالء الذين هم كاالنعام بل هم أضل سبيال) ()2

وذهب آخرون إىل اعتبار االشتغال بالدعاء من باب التعبد املحض الذي يطلب به العبد
جمرد الثواب من غري أن يكون له أي تأثري يف حتقيق املطلوب ،وال فرق عند هؤالء بني الدعاء
واالمساك عنه بالقلب واللسان يف التأثري يف حصول املطلوب.
بل إن ارتباط الدعاء عند هؤالء بتحقيق املطلوب كارتباط السكوت ،ال فرق بينهام.
( )1اجلواب الكايف.8 :
( )2اجلواب الكايف.8 :

91

وهذا الرأي يتناقض مع ما رصحت به النصوص من جعل اهلل تعاىل الدعاء سببا يف حتقيق
املطالب ،بل هو يتناقض أصال مع ترشيع الدعاء ،بل يعترب قوله تعاىل ﴿:يو يق يال ير ُّبكُ ُم ا ْدعُ ِ
ون
ب يلكُ ْم﴾ (غافر )60 :قوال ال معنى له.
يأ ْست ِيج ْ
بل كل ما ورد من النصوص احلاثة عىل الدعاء ،واملخربة عن إجابة اهلل تعاىل دعاء الداعني
وترضع املترضعني ال حقيقة هلا.
وذهب آخرون إىل اعتبار الدعاء عالمة جعلها اهلل تعاىل أمارة عىل قضاء احلاجة ،فمتى
وفق العبد للدعاء كان ذلك عالمة له عىل أن حاجته قد قضيت ،وشبهوا ذلك بداللة الغيم
األسود يف الشتاء عىل أنه يمطر.
وعمموا هذا القول عىل مجيع الطاعات واملعايص ،فهي أمارات حمضة لوقوع الثواب
والعقاب ،ال أسباب حقيقية له.
بل هكذا األمر يف مجيع ما حيدث يف الكون من آثار ،فكلها أمارت فالكرس مع االنكسار
ليس سببا ،بل ال ارتباط بينه وبني ما يرتتب عليه اال جمرد االقرتان ال التأثري السببي (.)1
وقد أنكر ابن القيم هذا القول ،واشتدا يف اإلنكار ،بل اعترباهم خمالفني لـ ( حلس والعقل
والرشع والفطرة وسائر طوائف العقالء بل أضحكوا عليهم العقالء)( )2مرجحا القول بالسببية
عل كونه أمارة.
وال نرى صحة هذا اإلنكار ،بل نرى أن االختالف فيها جمرد اختالف نظري ال مربر له،
وال حاجة إليه ،أو هو اختالف تنوع ،أو هو اختالف يف التفسري ال أثر له.
فسواء قلنا بأن الدعاء أمارة أو سبب ال خيتلف األمر بالنسبة للداعي ،وال يقعده ذلك عن
الدعاء ،بل إن القول بكون الدعاء أمارة قد يكون أكثر تأثريا يف الدعوة إىل استعامل الدعاء من
( )1سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة هبذا يف فصل (احلكمة) من هذه الرسالة.
( )2اجلواب الكايف.9 :
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القول بالسببية.
فالداعي إذا عرف أن الدعاء عالمة عىل استجابة اهلل قد جيعله أكثر إقباال إليه من اعتقاده
سببا ،فالسبب قد يقرص عن حتقيق املطلوب بخالف جعله عالمة.
وقد عرب الشاعر عن هذا املعن بقوله:
لو مل ترد نيل ما أرجوه وأطلبه من جود كفيك ما علمتنى الطلبا
والناحية األخرى هو األثر الروحي الذي يرتكه اعتقاد كون الدعاء أو العبادة أمارة ال سببا
يف حد ذاته ،والذي سنراه يف اجلانب املعريف.
اجلانب املعريف:
بام أن دور العارفني الرتبوي هو احلديث عن اجلوانب املعرفية املتعلقة بالتكاليف الرشعية،
ومجع القلوب عىل حقائق التوحيد ،تكميال لدور الفقهاء ،ال مناقضة هلم ،فقد أحلوا عىل جانب
مراعاة العبودية يف الدعاء مع االعتقاد باملنة هلل يف الدعاء او يف حتقيقه ،ولذلك قال أبو احلسن
الشاذيل (:ال يكن مهك يف دعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون حمجوبا ،وليكن مهك مناجاة
موالك) ،وقال ابن عطاء اهلل (:ال يكن طلبك تسببا إىل العطاء منه ،فيقل فهمك عنه .وليكن
طلبك إلظهار العبودية ،وقياما بحقوق الربوبية)
ثم علل كون الطلب ال يكون سببا للعطاء بثالث علل:
أما العلة األوىل ،فعرب عنها بقوله (:كيف يكون طلبك الالحق سببا يف عطائه السابق؟)،
فعطاء اهلل للعبد عطاء أزيل سابق ،وهو السبب يف العطاء احلادث ،والسبب ال بد من تقدمه عىل
املسبب ،وهو كام قال الواسطي :أقسام قسمت ،وأحكام أجريت ،كيف تستجلب بحركات أو
تنال بسعايات؟
أما العلة الثانية ،فعرب عنها بقوله (:جل حكم األزل أن ينضاف إىل العلل) ،أي أن حكم
اهلل يتنزه ويتقدس أن يؤثر فيه أي مؤثر.
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أما العلة الثالثة ،فعرب عنها بقوله (:عنايته فيك ال ليشء منك ،وأين كنت حني واجهتك
عنايته ،وقابلتك رعايته؟ مل يكن يف أزله إخالص أعامل ،وال وجود أحوال .بل مل يكن هناك إال
حمض اإلفضال ،وعظيم النوال)
وهذا هو األثر اإليامن اللذيذ الذي يعمر القلب بحالوة اإليامن ،فعناية اهلل األزلية هي
السبب يف كل نعمة ،وهذا ما يشعر القلب بمحبة اهلل واصطفائه عىل الكثري من خلقه ،وهو ما
جيعله يعبد اهلل مستشعرا منته عليه ،وإحسانه السابق إليه.
فهذا هو مقصود العارفني من ذكر التوحيد بجانب الدعاء ،فالدعاء سبب رشعي معترب،
ولكن الرشع الذي رشع الدعاء وبني تأثريه يف قضاء احلوائج هو الذي بني سبق عناية اهلل بعبده،
فيفنى العارف يف الفضل السابق ،وينشغل الغافل بالسبب الالحق.
وقد ورد عن بعض العارفني يف بعض أحواهلم ترك الدعاء رَض بالقسمة اإلهلية وعدم
منازعة األقدار ،كام قال معربا عن ذلك ابن عطاء اهلل بقوله (:ربام دهلم األدب عىل ترك الطلب ؛
اعتامدا عىل قسمته ؛ واشتغاال بذكره عن مسألته)
أي قد يكون من األدب الباطن مع اهلل ترك السؤال والطلب ،اشتغاال بالذكر أو رَض
تصاريف األقدار ؛ وقد ورد ما يؤيد هذا من النصوص كقوله  يف احلديث القديس (:من شغله
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلني)()1

( )1رواه البخاري يف التاريخ والبزار يف املسند والبيهقي يف الشعب ،وهو يشري إىل ما ورد يف النصوص من احلث عىل اجلمع
بني الذكر والدعاء ،وذلك كام ورد يف احلديث أن رسول اهلل  سمع رجال يدعو يف صالته مل حيمد اهلل تعاىل ومل يصل عىل النبي
 فقال رسول اهلل :عجل هذا ،ثم دعاه فقال له أو لغريه( :إذا صىل أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز و جل والثناء عليه ثم يصيل
عىل النبي  ثم يدعو بعد بام بشاء) رواه أمحد والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح ورواه احلاكم يف صحيحه.

ويدل هلذا من القرآن الكريم قوله تعاىل عن دعاء يونس ـ عليه السالم ـ ﴿:ال إِ يل يه إِ َّال يأن يْت ُس ْب يحان ييك إِ رن ُكن ُْت ِم ين ال َّظاملِنيي ﴾
(االنبياء ،)87 :وقد ورد يف احلديث عن فضل هذه الدعوة قوله  (:دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت ﴿:ال
ْت ُس ْب يحان ييك ِإ رن ُكن ُْت ِم ين ال َّظاملِنيي ﴾ فإنه مل يدع هبا مسلم قط إال استجاب له)رواه الرتمذي.
إِ يل يه إِ َّال يأن ي
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أو قد يكون حاهلم كحال الواسطي الذي قال معربا عن حالة وجدانية خاصة (:أخشى
إن دعوت أن يقال يل :إن سألتنا مالك عندنا فقد اهتمتنا ،وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت
الثناء علينا ،وإن رضيت أجرينا لك من األمور ما قضينا لك يف الدهور)
فهذا القول من الواسطي تعبري عن حالة وجدانية معينة ،وليس تعبريا عن مذهب أو فكرة
كام قد يتصور.
واألدلة عىل ذلك كثرية يف مواقف رسول اهلل  التي كان يكتفي فيها بتصاريف األقدار
عن اإلحلاح يف الدعاء.
ومن القرآن الكريم قد يستدل عىل ذلك بتأخر طلب أيوب  وصربه تلك الفرتة
الرض و يأن يْت يأرحم الر ِ ِ
ِ
امحنيي ﴾ (االنبياء،)83:
وب ِإ ْذ نيا يدى ير َّب ُه يأ رن يم َّسن يي ُّ ُّ ي
الطويلة ،قال تعاىل ﴿:يو يأ ُّي ي
ْ ي ُ َّ
فقد روي أنه مكث يف البالء مدة طويلة ثامن عرشة سنة ،فرفضه القريب والبعيد ،إال رجلني من
هلل
إخوانه كانا من أخص إخوانه له ،كان يغدوان إليه ويروحان ،فقال أحدمها لصاحبه :تعلم وا ه
لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العاملني ،فقال له صاحبه :وما ذاك؟ قال :منذ ثامن عرشة
هلل فيكشف ما به ،فلام راحا إليه مل يصرب الرجل ،حتى ذكر ذلك له ،فقال أيوب عليه
سنة مل يرمحه ا ه
هلل عزَّ َّ
وجل يعلم أن كنت أمر عىل الرجلني يتنازعان فيذكران
السالم :ما أدري ما تقول غري أن ا ه
هلل إال يف حق)()1
اهلله ،فارجع إىل بيتي فأك هفر عنهام كراهية أن يذكرا ا ه

واألرصح من ذلك تأخر دعاء نوح  عىل قومه كل تلك السنني الطويلة ،ومثله تأخر
دعاء إبراهيم  وزكريا  يف طلب الولد إىل أن بلغا من العمر عتيا ،كام قال تعاىل عن زكريا
ِ
الر ْأ ُس يش ْيبا يو يملْ يأكُ ْن ِبدُ عي ِائ يك ير رب يش ِق هيا يو ِإ رن ِخ ْف ُت
 ﴿:ير رب ِإ رن يو يه ين ا ْل يع ْظ ُم منري يو ْاش يت يع يل َّ
ِ
ِ
ا ْيملو ِ ِ
ب ِيل ِم ْن يلدُ ن يْك يولِ هيا﴾ (مريم 4:ـ)5
ايل م ْن يو يرائي يوكيانيت ا ْم ير يأ ِيت عي اقرا يف يه ْ
ي ي
فزكريا  مع علمه بأنه مل يكن بدعاء ربه شقيا ،أي ومل يعهد من اهلل إال اإلجابة يف
( )1رواه ابن أِّب حاتم.
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الدعاء ،إال أنه مل يستعمل هذا السالح إال بعد أن اضطر إليه اضطرار.
ولذلك ختتلف دعوات األنبياء واملؤمنني يف القرآن الكريم عن أدعية الغافلني املقصورة
عىل املصالح العاجلة ،بل إن دعواهتم أشبه بمناجاة اهلل منها بالدعاء.
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ثالثا ـ الكتابة
الرس الثالث من أرسار التوحيد يف القدر هو كتابة اهلل تعاىل مقادير األشياء وتسجيلها وفق
ما يف العلم اإلهلي ،وقد وردت النصوص الكثرية الدالة عىل كتابة اهلل لكل يشء ،كام قال تعاىل﴿:
الس يام ِء يو ْ ي
ض ِإ َّن يذلِ يك ِيف ِكت ٍ
األ ْر ِ
هلل يي ِس ٌري ﴾ (احلج)70:
ياب ِإ َّن يذلِ يك عي يىل ا َِّ
يأ يملْ يت ْع يل ْم يأ َّن ا َّي
هلل يي ْع يل ُم يما ِيف َّ
فاهلل تعاىل خيربنا عن كامل علمه بخلقه ،وإحاطته بام يف الساموات وما يف األرض ،وعلمه
بشؤون الكائنات كلها قبل وجودها ،ثم كتابة ذلك يف كتاب ،ثم اعتبار كل ذلك يسريا ال تعجز
عنه الربوبية.
وخيربنا اهلل تعاىل أنه كتب يف هذا الكتاب مقادير مجيع األشياء حتى الورقة الساقطة واحلبة
والرطب واليابس ،فقال تعاىل ﴿:يو ِعنْدي ُه يم يف ِات ُح ا ْل يغ ْي ِ
رب يوا ْل يب ْح ِر
ب ال يي ْع يل ُم يها ِإ َّال ُه يو يو يي ْع يل ُم يما ِيف ا ْل ي ر
وما تيس ُق ُط ِمن ور يق ٍة ِإ َّال يع يلمها وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
ت ْي
س ِإ َّال ِيف ِك يت ٍ
ض يوال ير ْط ٍ
األ ْر ِ
ب يوال يي ِاب ٍ
اب
ي ْ ُ ي ي ي َّ
ي
ْ يي
ي ي ْ
ُم ِب ٍ
ني﴾ (األنعام)59:
وأخرب  بأن اهلل تعاىل ( قده ر مقادير اخلالئق قبل خلق الساموات واألرض بخمسني
هلل القلم ،فقال له :اكتب ،قال :وما
ألف سنة وكان عرشه عىل املاء)( ،)1وأخرب أن ( أول ما خلق ا ه
أكتب؟ قال :اكتب ما هو كائن ،فجرى القلم بام هو كائن إىل يوم القيامة)()2

ووردت األحاديث الكثرية الدالة عىل أن اهلل كتب مقادير كل يشء.
وقد أخذ هبذه النصوص من تصوروا األمر جربا ،وأن العباد ال حظ هلم من احلرية
واالختيار واملسؤولية عىل أعامهلم.
ويف نفس الوقت ورد ما يدل عىل أن هذه املقادير تنسخ وتبدل وتغري ،كام قال تعاىل﴿:
هلل يما يي يشا ُء يو ُي ْث ِب ُت يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ياب ﴾ (الرعد)39:
يي ْم ُحوا ا َُّ
( )1رواه مسلم.
( )2رواه أمحد والبيهقي يف الشعب وابن منيع وابن جرير والطربان يف الكبري.
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وقد ورد يف األحاديث الكثرية اإلخبار بمغالبة األقدار املكتوبة ،كقوله  (:إن الرجل
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ،وال يرد القدر إال الدعاء ،وال يزيد يف العمر إال الرب)( ،)1وورد يف
احلديث أن صلة الرحم تزيد يف العمر( ،)2ويف حديث آخر (:إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بني
السامء واألرض)()3

فام رس هذا االختالف؟
وهل متحى املقادير ،أم هي ثابتة ال تتغري؟
وهل يف مقدور اإلنسان الضعيف اهلزيل أن يبدل مقادير الشقاوة مقادير سعادة؟
واجلواب عن هذا ـ واهلل أعلم ـ هو أن التأمل يف النصوص الواردة يف كتابة اهلل تعاىل
للمقادير وحماولة اجلمع بينها تدل عىل أن هناك ثالثة أنواع من الكتب :كتب كتبت فيها املقادير
األبدية ،وكتب كتبت فيها األقدار املؤقتة ،وكتب كتبت فيها سنن الكون وقوانينه ،وتفصيل ذلك
وأدلته نعرفها يف املباحث التالية:
 1ـ املقادير األبدية:
وهي املقادير املستمدة من علم اهلل وخربته باألشياء قبل وجودها ،فاهلل تعاىل ـ كام بينا يف
هذا الفصل ـ يعلم كل يشء ،ويف كل األحوال.
وهذه الكتب ال تغيري فيها وال تبديل ،فهي كتب وصفية ملا حيدث ،أو تدبريية ملا حيدث،
وهي مما استأثر اهلل بعلمه ،وقد يطلع عىل بعضه من شاء من خلقه كام سنرى.

( )1رواه أمحد والنسائي وابن ماجه.
( )2من األحاديث الواردة يف ذلك قوله  (: صلة الرحم ،وحسن اخللق ،وحسن اجلوار يعمرن الديار ويزدن يف االعامر)
رواه أمحد والبيهقي.
ويف حديث آخر يقول رسول اهلل  (: من رسه أن يمد اهلل له يف عمره ويوسع له يف رزقه ويدفع عنه ميتة السوء ،فليتق اهلل،
وليصل رمحه) رواه أمحد وابن جرير وصححه ،واخلرائطي يف مكارم االخالق والطربان يف األوسط واحلاكم وابن النجار.
( )3رواه البزار واحلاكم.
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وهذا الكتاب احلاوي هلذه املقادير هو املقصود بقوله تعاىل ﴿:يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ياب﴾
(الرعد ،)39:فأم الكتاب يف اللغة تدل عىل األصل الذي يرجع إليه ،فالعرب تسمي كل جامع
أمرا أو مقدم ألمر ( ُأ هما) ،فتقول للجلدة التي جتمع الدماغ ( أم الرأس) ،ويسمون لواء اجليش
ورايتهم التي جيتمعون حتتها ( أ هما)
وهلذا سميت الفاحتة أم الكتاب ،كام قال  عنها (:احلمد هلل رب العاملني أم القرآن وأم
الكتاب والسبع املثانى)()1

وسميت اآليات املحكامت التي ال تغيري فيها وال تبديل ،والتي يرجع إليها عند االشتباه
ِ
ِ
ْكيام ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ياب يو ُأ يخ ُر
ياب ِم ْن ُه آ يي ٌ
أم الكتاب ،كام قال تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّلذي يأنْزي يل عي يل ْي يك ا ْلكت ي
ات ُحم ي
ِ
ين ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم زي ْيغٌ يف ييت َِّب ُع ي
ون يما ت ييشا يب يه ِم ْن ُه ا ْب ِتغيا يء ا ْل ِف ْتن ِية يوا ْب ِت يغا يء يت ْأ ِو ِيل ِه يو يما يي ْع يل ُم
اهب ٌ
ات يف يأ َّما ا َّلذ ي
ُمت ييش ِ ي
ِ ِ ِ
ِ
كَّر ِإ َّال ُأو ُلو ْ ي
األ ْل يب ِ
الر ِاس ُخو ين ِيف ا ْل ِع ْل ِم يي ُقو ُل ي
اب﴾
يت ْأ ِوي يل ُه ِإ َّال ا َُّ
ون آ يمنَّا ِبه كُ ٌّل م ْن عنْد ير ربنيا يو يما يي َّذ ُ
هلل يو َّ

(آل عمران ،)7:فاملراد بأم الكتاب هنا أصله الذي يرجع إليه عند اإلشتباه.
ب
وهذا الكتاب هو املقصود بـ (اإلمام املبني) يف قوله تعاىلِ ﴿:إنَّا ن ْيح ُن ُن ْح ِي ا ْيمل ْوتيى يونيكْ ُت ُ
يما يقدَّ ُموا يوآ يث يار ُه ْم يوكُ َّل ييش ٍء يأ ْح يص ْينيا ُه ِيف ِإ يما ٍم ُم ِب ٍ
ني ﴾ ( هيـس )12:أي مجيع الكائنات مكتوبة يف
ْ
كتاب مسطور مضبوط هو اإلمام املبني.
واإلمام يف التعبري الرشعي يراد به املتبوع واألصل الذي يرجع إليه غريه ،كام قال تعاىل﴿:
ِ ِ
ِ
يو يج يع ْلن ُياه ْم يأ ِئ َّمة ييدْ عُ ي ِ
ْرص ي
ون﴾ (القصص ،)41:وقال  (:إذا كان
ون إ يىل النَّار يو يي ْو يم ا ْلق ييا يمة ال ُين ي ُ
يوم القيامة أذن مؤذن :ليتبع كل أمة ما كنت تعبد ،فال يبقى أحد كان يعبد غري اهلل من االصنام
واالنصاب إال يتساقطون يف النار حتى مل يبق إال من يعبد اهلل من بر وفاجر)()2

وهو املقصود باللوح املحفوظ ،كام قال تعاىلِ ﴿:يف يلو ٍح يحمْ ُف ٍ
وظ ﴾ (الربوج)22:
ْ
( )1رواه أبو داود والرتمذي..
( )2رواه البخاري ومسلم.
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ياب مكْ ُن ٍ
ِ
ون ﴾ (الواقعة)78:
وهو املقصود بالكتاب املكنون ،كام قال تعاىلِ ﴿:يف كت ٍ ي
ومن خالل هذه التسميات املختلفة هلذا الكتاب نستطيع تلمس ثالث خصائص هلذا
الكتاب هي :الشمولية ،واحلفظ ،والسرت.
ومعرفة هذه اخلصائص أساسية ملن يريد أن يرفع الشبه الكثرية التي تطرح يف هذا املجال..
بل ال يمكنه أن يرفعها إال بمعرفتها ،وسنبني كيفية ذلك فيام ييل:
الشمولية:
وهي اشتامل هذا الكتاب عىل كل التفاصيل التي خرج هبا الكون من العدم إىل الوجود،
ِ ِ
كام قال تعاىل ﴿:يو يما ِم ْن يدا َّب ٍة ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ياح ْي ِه ِإ َّال ُأ يم ٌم يأ ْم يثا ُلكُ ْم يما يف َّر ْطنيا ِيف
ض يوال يطائ ٍر ييط ُري ِب يجن ي
ياب ِم ْن ي ٍ ِ
ا ْل ِكت ِ
رش ي
ون﴾ (األنعام )38:أي أن اهلل تعاىل أثبت يف اللوح املحفوظ
يشء ُث َّم إ يىل ير ر ِهب ْم ُ ْحي ي ُ
ْ
كل ما يقع من احلوادث(.)1
وقد ذكر القرآن الكريم والسنة املطهرة التفاصيل الكثرية الدالة عىل كتابة اهلل للصغري
رب يوا ْل يب ْح ِر يو يما ت ْيس ُق ُط ِم ْن يو ير يق ٍة ِإ َّال يي ْع يل ُم يها
والكبري من أحداث الكون ،قال تعاىل ﴿:يو يي ْع يل ُم يما ِيف ا ْل ي ر
وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
ياب ُم ِب ٍ
ت ْي
س ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
ض يوال ير ْط ٍ
األ ْر ِ
ب يوال يي ِاب ٍ
ني﴾ (األنعام ،)59 :فأخرب تعاىل
ي ي َّ
ي
أنه سجل حركة األشجار وغريها من اجلامدات يف هذا الكتاب.
وأخرب تعاىل أن كل ما حيدث يف الكون من أنواع املصائب مسجل يف هذا الكتاب ،قال
ض وال ِيف يأ ْن ُف ِسكُ م ِإ َّال ِيف ِكت ٍ ِ
اب ِم ْن ُم ِصي يب ٍة ِيف ْ ي
يرب يأ يها ِإ َّن يذلِ يك
األ ْر ِ ي
تعاىل ﴿:يما يأ يص ي
ياب م ْن يق ْب ِل يأ ْن ن ْ ي
ْ
ي
هلل يي ِس ٌري﴾ (احلديد)22:
عيىل ا َِّ
( )1وقد فرس بعضهم الكتاب هنا بأنه القرآن عىل معنى أن القرآن مل يرتك شيئا من أمر الدين إال وقد دل عليه ؛ إما داللة
مبينة مرشوحة ،وإما جمملة يتلقى بياهنا من الرسول .
ِ
ومع أن القرآن حوى احلقائق الكربى لتفاصيل الوحود ،كام قال تعاىل ﴿:ونيزَّ ْلنيا يع يلي يك ا ْلكِت ِ
يش ٍء﴾ (النحل:
ي
ْ
ي
ياب ت ْب ييانا ل ُك رل ي ْ
 )89إال أن املراد الظاه ر يف هذه اآلية هو اللوح املحفوظ باعتباره حاويا لتفاصيل احلقائق ،ال مجلها فقط.
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وأخرب أنه ال متوت نفس إال وعند اهلل علمها ،وأنه سجلها يف ذلك الكتاب ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
ِ
يظ﴾ ( هق)1()4:
ص ْي
ياب يح ِف ٌ
األ ْر ُض من ُْه ْم يوعنْدي نيا كت ٌ
يقدْ عي ِل ْمنيا يما يتن ُْق ُ
ِ
ياب
وأخرب أن هذا الكتاب هو الذي حتدث األشياء كل األشياء وفقه ،قال تعاىل ﴿:يل ْوال كت ٌ
ِ
ِ
يم﴾ (ألنفال)68:
ِم ين ا َِّ
هلل يس يب يق يمل َّسكُ ْم ف ييام يأ يخ ْذ ُت ْم عي يذ ٌ
اب عيظ ٌ
وأخرب عن مقالة موسى عندما سأله فرعون عن حال القرون األوىل ،فقالِ ﴿ :ع ْل ُم يها ِعنْدي
ير رِّب ِيف ِكت ٍ
ياب ال يي ِض ُّل ير رِّب يوال يين يْسى﴾ (طـه)52:

بل نص عىل أن كل يشء مسجل يف هذا الكتاب تسجيال واضحا بينا ،فقال ﴿ يو يما ِم ْن
ِ ٍ
ياب ُم ِب ٍ
ني﴾ (النمل)2()75:
الس يام ِء يو ْ ي
ض ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
األ ْر ِ
غيائ يبة ِيف َّ
وأخرب تعاىل عام حيويه هذا الكتاب من تفاصيل حياة اإلنسان وأعامله ،فقال ﴿:يو يما تيكُ ُ
ون
آن وال يتعم ُل ي ِ
ٍ
ِ ِ
ٍ
يض ي
ون ِف ِيه يو يما
عيم ٍل ِإ َّال كُ نَّا عي يل ْيكُ ْم ُش ُهودا ِإ ْذ ُت ِف ُ
ون م ْن ي
ِيف يش ْأن يو يما يت ْت ُلو م ْن ُه م ْن ُق ْر ي ْ ي
ِ
ِ ِ
عين ر رب يك ِم ْن ِم ْث يق ِ
ال يذ َّر ٍة ِيف ْ ي
كْرب ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
األ ْر ِ
ياب
الس يامء يوال يأ ْصغ يير م ْن يذل يك يوال يأ ي ي
ض يوال ِيف َّ
يي ْعزُ ُب ْ ي
ُم ِب ٍ
ني﴾ (يونس)61:

وأخرب تعاىل عن احتواء هذا الكتاب عىل أعامر اإلنسان ،قال تعاىل ﴿:يو يما ُي يع َّم ُر ِم ْن ُم يع َّم ٍر
ص ِم ْن عُ ُم ِر ِه ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
ياب ِإ َّن يذلِ يك ي
هلل يي ِس ٌري﴾ (فاطر)11 :
عيىل ا َِّ
يوال ُين يْق ُ
ويف هذا الكتاب كل ما يتعلق بتفاصيل شقاوة العباد وسعادهتم وأرزاقهم وآجاهلم
وأعامهلم قبل خلقهم ،فقد روي أن رسول اهلل  كان يف جنازة يف بقيع الغرقد ،ومعه خمرصة
فنكس ،فجعل ينكت بمخرصته ،ثم قال (:ما منكم من أحد  -أو ما من نفس منفوسة  -إال كتب

هلل أفال نتكل عىل
مكاهنا من اجلنة والنار ،وإال كتبت شقية أو سعيدة) ،فقال رجل (:يا رسول ا ه

( )1فقد فرس ابن عباس اآلية بقوله (:ما تأكل من حلومهم وأبشارهم ،وعظامهم وأشعارهم)
( )2قال ابن عباس يف تفسري اآلية :يعني( :ما من يشء) ..ذلك أن كل يشء يمكن اعتباره غيبا ،فالغيب ما سرت عن البعض،
وبام أنه ليس هناك من يعلم كل يشء إال اهلل ،فصار كل يشء هبذا االعتبار غيبا.
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كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصري إىل أهل السعادة ،ومن كان منا من
أهل الشقاء فسيصري إىل أهل الشقاء؟ فقال (:أما أهل السعادة فييرسون لعمل أهل السعادة ،وأما
أهل الشقاء فييرسون إىل عمل أهل الشقاء) ،ثم قرأ ﴿:يف يأ َّما يم ْن يأعْ يطى يوات يَّقى ( )5يو يصدَّ يق
احلسنيى ( )6يفس ُني ِ
رسى ( )7يو يأ َّما يم ْن يب ِخ يل يو ْاس يت ْغنيى ( )8يو َّ
رس ُه
كيذ يب ِب ْ ُ
ِب ْ ُ ْ
احل ْسنيى ( )9يف يس ُن يي ر ُ
رس ُه ل ْل ُي ْ ي
ي يرُ
لِ ْل ُعرسى ((﴾ )10الليل)()1
ْي
ويروى أن رجال من مزينة -يأو جهينة -يأتى النبى  ،فقال :يا رسول اهلل ،يأر يأيت ما
يعمل الناس ويتكادحون فيه ،أيشء قىض عليهم ومىض ،أو فيام يستقبلون مما يأتاهم به نبيهم؟
قال (:فيام قىض عليهم ومىض) ،فقال الرجل (:ففيم العمل؟) ،فقال رسول اهلل  (:من كان
إلحدى املنزلتني فسيستعمله هلا)()2
خلقه اهلل ِ

وورد يف حديث جابر أن رجال جاء رسول اهلل  فقال (:يا رسول اهلل بني لنا ديننا كأنا
خلقنا اآلن ،فيم العمل اليوم ،أفيام جفت به األقالم ،وجرت به املقادير أم فيام استقبل؟) ،فقال
 (:ال ،بل فيام جفت به األقالم وجرت به املقادير)()3

وعن ابن عباس قال (:كنت خلف رسول اهلل  يوما فقال (:يا غالم أال أعلمك كلامت
احفظ اهلل حيفظك احفظ اهلل جتده جتاهك إذا سألت فاسأل اهلل واذا استعنت فاستعن باهلل واعلم
أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك ولو اجتمعوا عىل
أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه اهلل عليك رفعت األقالم وجفت الصحف) ()4

حاج موسى
وهلذا استدل آدم  بأن ما حصل منه قد كتب عليه قبل ذلك ،قال َّ (:
آدم فقال له (:أنت الذي أخرجت الناس من اجلنة بذنبك وأشقيتهم؟) ،قال آدم (:يا موسى أنت
( )1رواه البخاري وغريه.
( )2رواه أمحد ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه الرتمذي واحلاكم.
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هلل
عيل قبل أن خيلقني ،أو قدره ا ه
هلل برساالته وبكالمه؟ أتلومني عىل أمر كتبه ا ه
الذي اصطفاك ا ه
هلل ه
هلل  (:فحج آدم موسى)()1
عيل قبل أن خيلقني؟) ،فقال رسول ا ه

َّ

وكتابة املقادير هبذه الصفة ال يصح االحتجاج هبا عىل ترك العمل ـ كام بني رسول اهلل 
ـ ألن اهلل تعاىل كام كتب األجزية كتب األعامل ،بل رتب اجلزاء عىل العمل ن فلذلك إن قعد قاعد،
وقال (:إن كنت من أهل اجلنة ،فلامذا أعمل؟ وإن كنت من أهل النار ،فلامذا أتعب نفيس) ،فإن
هذا يقال له :إن اهلل كتب لك أن جتوع ثم كتب أن تأكل ،ثم كتب لك أن تشبع بعد أكلك ،فإذا
جعت ،فال تأكل ،وقل :إن كان اهلل قد قدر يل أن أشبع ،فام حاجتي لتكلف األكل.
وهلذا ربط النبي  بني هذه احلقائق الكربى وبني العمل ،فقد روي يف احلديث أن
وج ير ْت به املقادير،
غالمني شابني سأال النبي  فقاال :يا رسول اهلل ،أنعمل فيام يج َّفت به األقالم ي
أو يف يشء يستأنف؟ فقال  (:بل فيام جفت به األقالم ،وجرت به املقادير) قاال :ففيم العمل
إذا؟ قال( :اعملوا فكل عامل ميرس لعمله الذي خلق له)
وقد كان هذا القول حمفزا هلذين الشابني ،فقاال (:فاآلن نجد ونعمل)()2

ولذلك،فإن كتابة هذه املقادير ال يفهم منها املؤمن ما يفهمه املجادلون ،بل يراها دليال عىل
كامل اهلل وغناه املطلق وعلمه الواسع ،وهي مع ذلك حتمل كل العدل والرمحة واحلكمة.
احلفظ:
ويدل عىل هذا تسميته باللوح املحفوظ ،فهو حمفوظ من التغيري والتبديل ،فال يغري ما فيه
وال يبدل ،فقد سجل فيه تعاىل بقلم القدرة اإلهلية ما سيحصل يف الكون من األحداث التي ال
تبدل وال تغري ،فلو اجتمع اخللق كلهم عىل يشء كتبه اهلل تعاىل فيه أنه كائن ليجعلوه غري كائن مل
يقدروا عليه ،ولو اجتمعوا كلهم عىل يشء مل يكتبه اهلل تعاىل فيه ليجعلوه كائنا مل يقدروا عليه،
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2تفسري الطربي (.)144/30
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جف القلم بام هو كائن إىل يوم القيامة.
ويدل عىل هذا املعنى تسميته بأم الكتاب ،ألنه هو األصل لسائر الكتب ،ولذلك قال
هلل يما يي يشا ُء يو ُي ْث ِب ُت يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ياب﴾ (الرعد )39:أي مجلة ذلك عنده يف أم
تعاىل ﴿:يي ْم ُحوا ا َُّ
الكتاب.
فهذا الكتاب يشبه آيات القرآن الكريم املحكمة التي ال يمكن أن تتعرض بحال من
احل يي ِاة
رشى ِيف ْ ي
األحوال للنسخ ،ولذلك أخرب تعاىل أنه ال تبديل لكلامت اهلل ،قال تعاىل ﴿:يهلُ ُم ا ْل ُب ْ ي
ِ
ت ا َِّ ِ
كيلام ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يم﴾ (يونس)64:
هلل يذل يك ُه يو ا ْل يف ْوزُ ا ْل يعظ ُ
الدُّ ْن ييا يو ِيف ْاآلخ يرة ال يت ْبد ييل ل ي

وقال تعاىل خماطبا اإلنيس وقرينه من اجلن عندما خيتصامن بني يديه ﴿:يق يال ال ي ْختت ِيص ُموا
يلدي َّي يو يقدْ يقدَّ ْم ُت ِإ يل ْيكُ ْم ِبا ْل يو ِع ِيد يما ُي يبدَّ ُل ا ْل يق ْو ُل يلدي َّي يو يما يأنيا ِب يظ َّال ٍم لِ ْل يع ِب ِيد﴾ ( هق 28:ـ )29
وهو نفس ما قال تعاىل يف آيات القرآن الكريم ،قال تعاىل ﴿:يو يمت َّ ْت كيلِ يم ُت ير رب يك
ِصدْ قا يوعيدْ ال ال م يبدر يل لِكيلِامتِ ِه يو ُه يو الس ِم ُ ِ
يم﴾ (األنعام ،)115:وقال تعاىل ﴿:يوات ُْل
يع ا ْل يعل ُ
َّ
ي
ُ
ما ُأ ِ
ياب ير رب يك ال ُم يبدر يل لِكيلِ يامتِ ِه يو يل ْن ي ِ
وح يي إِ يل ْي يك ِم ْن كِت ِ
جتدي ِم ْن ُدونِ ِه ُم ْلت ييحدا﴾ (الكهف)27:
ي
فهذه الكتاب إذن حيوي املقادير يف صورهتا النهائية املفصلة ،التي ال تغيري فيها وال تبديل
ألهنا ترجع إىل علم اهلل باألشياء ،والعلم ال يتغري.
السرت:

وهو ما يدل عليه اسمه ( الكتاب املكنون) ،فاملكنون يف اللغة هو املصون املستور ،كام قال
تعاىل ﴿:يأ ْو يأكْ ين ْن ُت ْم ِيف يأ ْن ُف ِسكُ م﴾ (البقرة )235 :أي سرتتم وأضمرتم من التزوج هبا بعد انقضاء
عدهتا ،ومنه كذلك قوله تعاىل ﴿:كي يأ َّهنُ َّن يب ْي ٌض يمكْ ُن ٌ
ون﴾ (الصافات )49:أي مصون.
وهذا ما تدل عليه النصوص الدالة عىل اختصاص اهلل بعلم الغيب ،فلو كان هذا الكتاب
غري مكنون ألمكن االطالع عىل موعد الساعة واحلقائق الغيبية الكثرية.
وهلذا ال نرى صحة ما ورد يف احلديث عن عبداهلل بن عمرو قال :خرج علينا رسول اهلل
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 ويف يده كتابان فقال (:أتدرون ما هذان الكتابان؟) فقلنا (:ال يا رسول اهلل ،إال أن ختربنا) ؛
فقال للذي يف يده اليمنى (:هذا كتاب من رب العاملني فيه أسامء أهل اجلنة وأسامء أبائهم وقبائلهم
ثم أمجل عىل آخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبدا) ،ثم قال للذي يف شامله (:هذا كتاب من
رب العاملني فيه أسامء أهل النار وأسامء أبائهم وقبائلهم ثم أمجل عىل أخرهم فال يزاد فيهم وال
ينقص منهم أبدا) ،فقال أصحاب رسول اهلل  (:فألي يشء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ
منه؟) ،فقال رسول اهلل  (:سددوا وقاربوا ،فإن صاحب اجلنة خيتم له بعمل اجلنة ،وإن عمل
أي عمل وإن صاحب النار خيتم له بعمل النار ،وإن عمل أي عمل) ثم قال بيده فقبضها ،ثم قال
فرغ ربكم عز وجل من العباد ،ثم قال باليمنى فنبذ هبا فقال (:فريق يف اجلنة) ونبذ باليرسى فقال:
(فريق يف السعري)()1

فإن هذا احلديث ـ مع عدم قوته نقال ـ يتعارض مع النصوص القرآنية والنبوية الكثرية
الدالة عىل اختصاص اهلل بعلم أهل اجلنة وأهل النار ،بل إن اهلل تعاىل يأمر رسوله  أن يقول﴿:
ِ
وحى ِإ ي َّيل يو يما يأنيا ِإ َّال ن ِيذ ٌير
الر ُس ِل يو يما يأ ْد ِري يما ُي ْف يع ُل ِِّب يوال ِبكُ ْم ِإ ْن يأت َِّب ُع ِإ َّال يما ُي ي
ُق ْل يما كُ ن ُْت ِبدْ عا م ين ُّ
ُم ِبنيٌ ﴾ (االحقاف)9:
فاآلية الكريمة تنص عىل أن رسول اهلل  كان ال يعلم مصريه( ،)2فكيف حيمل كتابا
هلل يما ت ييقدَّ يم
حيوي مصائر اخللق مجيعا ،وقد روي عن ابن عباس أنه قال :نزل بعدها ﴿:لِ ييغ ِْف ير يل يك ا َُّ
( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح غريب ورواه النسائي وأمحد.
الضحاك(:أي ما أدري بامذا أومر وبامذا أهنى بعد هذا؟) وفرسها احلسن البرصي عىل أن
( )2وفرست هذه اآلية كام قال
ه
املراد منها ما حيصل من أحوال الدنيا وتقلباهنا « ،أما يف اآلخرة فمعاذ اهلله وقد علم أنه يف اجلنة ،ولكن قال :ال أدري ما يفعل ِّب
وال بكم يف الدنيا ،أخرج كام أخرجت األنبياء؟ أم ُأ ْقتل كام قتلت األنبياء من قبيل؟ وال أدري أخيسف بكم أو ترمون باحلجارة؟)
انظر :تفسري ابن كثري.276/7 :
ونرى أن هذا هو األوجه ،فإنه  بالنسبة إىل اآلخرة جازم أنه يصري إىل اجلنة هو ومن اتبعه؛ وأما يف الدنيا فلم يدر ما كان
يؤول إليه أمره وأمر مرشكي قريش ،إىل ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون ،فيستأصلون بكفرهم؟ ولكن هذا أيضا ال يمنع من
احتامل اآلية ملا ذكرنا.
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ِم ْن يذن ِْب يك يو يما يت يأ َّخ ير﴾ (الفتح)2 :
هلل
بل ورد يف احلديث الرشيف ما يدل عىل هذا ،فعن أم العالء  -وكانت بايعت رسول ا ه
 قالت (:طار هلم يف السكنى حني اقرتعت األنصار عىل سكنى املهاجرين عثامن بن مظعون،
هلل  ،فقلت(:
فمرضناه حتى إذا تويف أدرجناه يف أثوابه ،فدخل علينا رسول ا ه
فاشتكى عثامن َّ
هلل  (:وما
هلل تعاىل ،فقال رسول ا ه
هلل عليك أبا السائب شهاديت عليك ،لقد أكرمك ا ه
رمحة ا ه
هلل  (:أما هو
هلل تعاىل أكرمه؟) ،فقلت (:ال أدري بأِّب أنت وأمي) ،فقال رسول ا ه
يدريك أن ا ه
هلل ما يفعل ِّب) ،قالت،
هلل ما أدري وأنا رسول ا ه
فقد جاءه اليقني من ربه وأن ألرجو له اخلري ،وا ه
هلل ال أزكي أحدا بعده أبدا) ،وأحزنني ذلك ،فنمت فرأيت لعثامن عينا جتري ،فجئت
فقلت (:وا ه
هلل  (:ذاك عمله) ،ويف لفظ (:ما أدري وأنا
هلل  ،فأخربته بذلك ،فقال رسول ا ه
إىل رسول ا ه
هلل ما يفعل به)()1
رسول ا ه

وأخرب  أنه ال يعلم أقواما من املرتدين من أمته يوم القيامة مع كوهنم كانوا من أصحابه،
قال  (:ل ُيذا يد َّن أقوام من أمتي حويض أعرفهم ويعرفون ويؤخذ هبم جهة النار ،فأقول:
أصحاِّب أصحاِّب .فيقال :ليسوا أصحابك إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك .فأقول :سحقا
سحقا)()2

وهكذا مجيع األنبياء ـ عليهم السالم ـ فقد كانوا أعظم البرش خوفا من اهلل وفرقا من عذابه
وفرارا إليه ،ولو أطلعوا عىل الغيب ملا خافوا كل ذلك اخلوف.
ويف حديث الشفاعة الطويـل( )3خيرب رسول اهلل  عن خماوف األنبياء ،ولو علموا
الغيب املكنون لكان خوفهم جمرد تكلف ال خوفا حقيقيا.

( )1رواه البخاري.
( )2رواه مالك وأمحد والشافعي ومسلم والنسائي.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وقد أخرب اهلل تعاىل عن خوف املالئكة الدائم من اهلل ،وهو دليل عىل عدم اطالعهم عىل
ون يما ُيؤْ يم ُر ي
ون ير َّ ُهب ْم ِم ْن يف ْو ِق ِه ْم يو يي ْف يع ُل ي
الغيب املكنون ،قال تعاىل ﴿:يخييا ُف ي
ون ﴾ (النحل)50:
وهذا اخلوف الشديد من معرفتهم باهلل ،فكلام ازداد املؤمن معرفة باهلل ازداد تواضعه له،
وعدم حتديه حدوده ،عن أِّب ذر قال :قال رسول اهلل  (:إن أرى ما ال ترون وأسمع ما ال
تسمعون أطت السامء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا
هلل واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وما تلذذتم بالنساء عىل الفرشات
وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل)()1

***
وهلذا خيرب القرآن الكريم أن اهلل هو املستأثر بعلم الغيب ،وأن هذا الكتاب املكنون الذي
هو فيض من فيوضات علم اهلل رس من أرسار اهلل ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ال يع يلم من ِيف السامو ِ
ات
َّ ي ي
يْ ُ ي ْ
يو ْ ي
ون﴾ (النمل ،)65:وقال تعاىل ﴿:عي ِامل ا ْل يغ ْي ِ
األ ْر ِ
ان ُي ْب يع ُث ي
ون يأ َّي ي
هلل يو يما يي ْش ُع ُر ي
ب يفال
ب ِإ َّال ا َُّ
ض ا ْل يغ ْي ي
ُ
ُي ْظ ِه ُر عي يىل غي ْي ِب ِه يأ يحدا﴾ (اجلـن)26:
وهلذا يرد يف القرآن الكريم وصف اهلل تعاىل بكونه عاملا للغيب والشهادة ،قال تعاىل﴿:
يي ْعت ِيذ ُر ي
هلل ِم ْن يأ ْخ يب ِاركُ ْم يو يس ي يريى
ون ِإ يل ْيكُ ْم ِإ يذا ير يج ْع ُت ْم ِإ يل ْي ِه ْم ُق ْل ال يت ْعت ِيذ ُروا يل ْن ُنؤْ ِم ين يلكُ ْم يقدْ ين َّب يأنيا ا َُّ
امل ا ْل يغ ْي ِ
الش يها يد ِة يف ُي ين رب ُئكُ ْم ِب يام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
عيم يلكُ ْم يو ير ُسو ُل ُه ُث َّم ُت ير ُّد ي
ون ِإ يىل عي ِ ِ
ب يو َّ
ون﴾ (التوبة،)94:
ا َُّ
هلل ي

ب و َّ ِ
ِ
كيبري ا ُْمل يت يع ِ
امل ا ْل يغ ْي ِ
ال﴾ (الرعد ،)9:وقال تعاىل ﴿:عي ِ ِ
ب
وقال تعاىل ﴿:عي املُ ا ْل يغ ْي ِ ي
الش يها يدة ا ْل ِ ُ
و َّ ِ
عيام ُي ْ ِ
ون﴾ (املؤمنون ،)92:وقال تعاىل ﴿:يذلِ يك عي ِامل ا ْل يغ ْي ِ
رشكُ ي
ب يو َّ
الش يها يد ِة ا ْل يع ِزيزُ
ي
الش يها يدة يف يت يع ياىل َّ
ُ
ب و َّ ِ
الر ِحيم﴾ (السجدة ،)6:وقال تعاىلُ ﴿:هو ا َُّ ِ
ِ
الر ْمح ُين
هلل ا َّلذي ال ِإ يل يه ِإ َّال ُه يو عياملُ ا ْل يغ ْي ِ ي
ي
الش يها يدة ُه يو َّ
َّ ُ
ِ
يم﴾ (احلرش)22:
الرح ُ
َّ

وأخرب تعاىل أنه ال يطلع عىل غيبه أحدا ،كام قال تعاىل ﴿:يما ي
هلل لِ يي يذ ير ا ُْملؤْ ِمنِنيي ي
عيىل يما
كيان ا َُّ

( )1رواه أمحد والرتمذي وقال :حسن غريب.
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ِ
ِ
هلل لِ ُي ْط ِل يعكُ ْم عي يىل ا ْل يغ ْي ِ
يث ِم ين ال َّط ري ِ
ب يو يما ي
اخل ِب ي
هلل ي ْجيت ِيبي ِم ْن ُر ُس ِل ِه
ب يو يل ِك َّن ا َّي
كيان ا َُّ
يأ ْن ُت ْم عي يل ْيه يحتَّى ييميزي ْ ي
ِ
ِ
ِِ
يم﴾ (آل عمران)179:
يم ْن يي يشا ُء يف ِآم ُنوا ِبا َِّ
هلل يو ُر ُسله يو ِإ ْن ُتؤْ م ُنوا يو يتت َُّقوا يف يلكُ ْم يأ ْج ٌر عي ظ ٌ
ورد عىل من تأىل عىل اهلل ،فزعم أنه يمكن أن ينال بجهده ما مل يقدره اهلل له ،فقال﴿ :
ِ
يُ
عيهدا﴾
ألوت ي َّ
الر ْمح ِين ْ
يني يماال يو يو يلدا﴾ (مريم )77 :بقوله تعاىل ﴿:يأ َّط يل يع ا ْل يغ ْي ي
ب يأ ِم َّاخت ييذ عنْدي َّ
هلل عهد سيؤتيه
(مريم ،)78:أي أعلم ماله يف اآلخرة ،حتى تأىل وحلف عىل ذلك ،أم له عند ا ه
ذلك؟
وتردد يف القرآن الكريم مواجهة املرشكني بعدم علمهم الغيب ،قال تعاىل ﴿:يأ ْم ِعنْدي ُه ُم
ون﴾ (الطور ،)41:وقال تعاىل ﴿:يأ ِعنْدي ُه ِع ْل ُم ا ْل يغ ْي ِ
ب يف ُه ْم ييكْ ُت ُب ي
ب يف ُه يو يي يرى﴾ (لنجم )35:أي
ا ْل يغ ْي ُ
ليس األمر كذلك فإنه ال يعلم أحد من أهل الساموات واألرض الغيب إال اهلله.
ورد اهلل تعاىل عىل من يزعمون اطالع اجلن عىل عامل الغيب بحكاية ما حصل لسليامن
 ،قال تعاىل ﴿:يف يل َّام يق يض ْينيا عي يل ْي ِه ا ْيمل ْو يت يما يد َّهلُ ْم عي يىل يم ْو ِت ِه ِإ َّال يدا َّب ُة ْ ي
األ ْر ِ
ض يت ْأكُ ُل ِمن يْس يأ يت ُه يف يل َّام يخ َّر
اب ا ُْمل ِه ِ
يت يب َّين ِيت ِْ
ب يما يل ِب ُثوا ِيف ا ْل يع يذ ِ
اجل ُّن يأ ْن يل ْو كيا ُنوا يي ْع يل ُم ي
ني﴾ (سـبأ)14:
ون ا ْل يغ ْي ي
بل تردد يف القرآن الكريم األمر بإخبار رسول اهلل  عدم علمه بالغيب ،قال تعاىل﴿:
ب يوال يأ ُق ُ
ُق ْل ال يأ ُق ُ
وحى
ول يلكُ ْم ِعن ِْدي يخزي ِائ ُن ا َِّ
ول يلكُ ْم ِإ رن يم يل ٌك ِإ ْن يأت َِّب ُع ِإ َّال يما ُي ي
هلل يوال يأعْ يل ُم ا ْل يغ ْي ي
ِ
ِإ ي َّيل ُق ْل يه ْل يي ْست ِيوي ْ ي
كَّر ي
ون﴾ (األنعام)50:
عْمى يوا ْل يبص ُري يأ يفال يت يت يف ُ
األ ي
وأمره تعاىل باالستدالل عىل ذلك بأنه لو كان يعلم الغيب الستكثر من اخلري وما مسه
ِ ِ ِ
ب
رضا ِإ َّال يما يشا يء ا َُّ
هلل يو يل ْو كُ ن ُْت يأعْ يل ُم ا ْل يغ ْي ي
السوء ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ال يأ ْمل ُك ل ين ْفيس ين ْفعا يوال ي ه
ِ
ِ
السو ُء ِإ ْن يأنيا ِإ َّال ن ِيذ ٌير يو يب ِش ٌري لِ يق ْو ٍم ُيؤْ ِم ُن ي
ون﴾ (ألعراف)188:
يال ْستيكْ يث ْر ُت م ين ْ ي
اخل ْ ِري يو يما يم َّسن يي ُّ
وأحسن ما قيل يف تفسريها هو أن املراد منها ( لعلمت إذا اشرتيت شيئا ما أربح فيه ،فال أبيع شيئا
إال ربحت فيه ،وال يصيبني الفقر ،أو لو كنت أعلم الغيب ألعددت للسنة املجدبة من املخصبة،
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ولوقت الغالء من الرخص ،فاستعددت له من الرخص)( ،)1وال يصح اعتبار اخلري هنا العمل
الصالح ،فرسول اهلل  ،بل صاحلو املؤمنني ال حيجزهم اجلهل بالغيب عن العمل ،بل يزيدهم
عمال وصالحا.
ِ
ِ
ِ
ين﴾
ب َِّ
هلل يفا ْنتيظ ُروا ِإ رن يم يعكُ ْم م ين ا ُْمل ْنتيظ ِر ي
وأمر  أن يقول ملن طلبوا اآلياتِ ﴿:إن يَّام ا ْل يغ ْي ُ
(يونس)20:
وأمره  أن خيربهم بأن رسالته ال تعني اطالعه عىل الغيب ،قال تعاىل ﴿:يوال يأ ُق ُ
ول يلكُ ْم
ول ِإ رن م يل ٌك وال يأ ُق ُ ِ ِ
ب يوال يأ ُق ُ
ين تيزْ يد ِري يأعْ ُي ُنكُ ْم يل ْن ُيؤْ ِت يي ُه ُم
ِعن ِْدي يخزي ِائ ُن ا َِّ
ول ل َّلذ ي
ي ي
هلل يوال يأعْ يل ُم ا ْل يغ ْي ي
هلل يأعْ يل ُم ِب يام ِيف يأ ْن ُف ِس ِه ْم ِإ رن ِإذا يملِ ين ال َّظاملِنيي ﴾ (هود)31:
هلل يخ ْريا ا َُّ
ا َُّ
***
ولكن مع ذلك قد يطلع اهلل تعاىل بفضله ورمحته بعض خلقه عىل بعض شؤون الغيب مما
تتعلق به مصالح العباد ،وحلكم قد تقتيض ذلك ،وهلذا ورد االستثناء بعد قوله تعاىل ﴿:عي ِامل ا ْل يغ ْي ِ
ب
ُ
يفال ُي ْظ ِهر عي يىل غي ْي ِب ِه يأ يحدا﴾ (اجلـن )26:بقوله تعاىلِ ﴿:إ َّال م ِن ارت ييىض ِم ْن رس ٍ
ول يف ِإ َّن ُه يي ْس ُل ُك ِم ْن
ي ُ
ي ْ
ُ
ني يدي ي ِه و ِمن يخ ْل ِف ِه رصدا﴾ (اجلـن ،)27:وقال تعاىل ﴿:وال ُ ِ
حيي ُط ي
يش ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإ َّال ِب يام
ي
ي ي
يب ْ ِ ي ْ ي ْ
ون ِب ي ْ
يشا يء﴾ (البقرة)255 :
وقد أخرب أن اهلل تعاىل حيفظ هذا الغيب امللقى هلذا الذي خص هبذا الغيب بمزيد معقبات
من املالئكة حيفظونه من أمر اهلله ،قال تعاىل ﴿:يف ِإ َّن ُه يي ْس ُل ُك ِم ْن يب ْ ِ
ني ييدي ْي ِه يو ِم ْن يخ ْل ِف ِه ير يصدا﴾ (اجلـن:
)27
وقد أخربنا اهلل تعاىل عن بعض من خصوا ببعض علم الغيب ،ومنهم اخلرض  الذي
قال تعاىل عن نوع العلم الذي أوتيه ﴿:يفوجدي ا عي بدا ِمن ِعب ِ
ادنيا آ يت ْينيا ُه ير ْمحية ِم ْن ِعن ِْدنيا يوعي َّل ْمنيا ُه ِم ْن
ْ ي
ْ
ي ي
يلدُ نَّا ِع ْلام﴾ (الكهف)65:
( )1ابن كثري.524/3 :
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وقد كانت تلك الترصفات الغريبة التي فعلها اخلرض  بمرأى من موسى  دليال
عىل حكمة اهلل يف تقديره ،وكيف جيتمع عامل األمر الذي يمثله موسى  بعامل التدبري الذي يمثله
اخلرض  ،ونرى ـ واهلل أعلم ـ أنه لوال احلاجة لتبيني هذه احلكمة ما فعل اخلرض  ما فعله.
وكذلك ما أخرب اهلل تعاىل به املالئكة املوكلني بالوظائف املختلفة ،فلكل منهم من العلم
بالغيب ما له عالقة بوظيفته ،ولعله من هذا الباب ما أخرب عنه رسول اهلل من إخبار امللك املوكل
باألرحام ببعض ما يتعلق بالغيب املتعلق بذلك اجلنني ،فقد ورد يف بعض صيغه (:إن النطفة تقع
يف الرحم أربعني ليلة ،ثم يتصور عليها امللك الذى خيلقها ،فيقول :يا رب أذكر أم أنثى؟ فيجعله
اهلل ذكرا أو أنثى ،ثم يقول :يا رب أسوى أم غري سوي؟ فيجعله اهلل سويا أو غري سوى ،ثم يقول:
يا رب ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم جيعله اهلل شقيا أو سعيدا)()1

ومن هذا الباب ما أطلع اهلل تعاىل به رسوله من عامل الغيب مما ترتبط به مصالح دينه وأمته،
سواء تعلقت باملايض أو تعلقت باملستقبل:
أما ما تعلق منها باملايض ،فمنه تلك اإلخبارات الغيبية الواردة يف القرآن الكريم ،والتي مل
ب ُن ِ
يكن ليعلمها رسول اهلل  لوال إعالم اهلل( ،)2قال تعاىلِ ﴿:ت ْل يك ِم ْن يأ ْن يب ِاء ا ْل يغ ْي ِ
وح ييها ِإ يل ْي يك يما
ِ
رب ِإ َّن ا ْل يع ِاق يب ية لِ ْل ُمت َِّقنيي ﴾ (هود ،)49:وقال تعاىل﴿:
كُ ن يْت يت ْع يل ُم يها يأن يْت يوال يق ْو ُم يك م ْن يق ْب ِل يه يذا يف ْ
اص ِ ْ
ب ُن ِ
يذلِ يك ِم ْن يأ ْن يب ِاء ا ْل يغ ْي ِ
مج ُعوا يأ ْم ير ُه ْم يو ُه ْم يي ْمكُ ُر ي
ون﴾
وح ِيه ِإ يل ْي يك يو يما كُ ن يْت يلدي ْ ِهي ْم ِإ ْذ يأ ْ ي
ب ُن ِ
(يوسف ،)102:وقال تعاىل ﴿:يذلِ يك ِم ْن يأ ْن يب ِاء ا ْل يغ ْي ِ
وح ِيه ِإ يل ْي يك يو يما كُ ن يْت يلدي ْ ِهي ْم ِإ ْذ ُي ْل ُق ي
ون

يأ ْقال يم ُه ْم يأ ُّ ُهي ْم ييكْ ُف ُل يم ْر يي يم يو يما كُ ن يْت يلدي ْ ِهي ْم ِإ ْذ ي ْخيت ِيص ُم ي
ون﴾ (آل عمران)44:

حتى أنه عندما أخرب رسول اهلل  باستامع اجلن للقرآن الكريم صدر ذلك بقول ( قل)،

( )1رواه مسلم.
( )2مجعنا أكرب قدر من هذه األخبار مفصلني هلا يف رسالة (معجزات حسية) ،فصل (نبوءات) من سلسلة (أشعة من شمس
حممد)
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ِ
قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ُأ ِ
وح يي ِإ ي َّيل يأ َّن ُه ْاست ييم يع ين يف ٌر ِم ين ِْ
عيجبا﴾ (اجلـن ،)1:ويف
اجل رن يف يقا ُلوا ِإنَّا يسم ْعنيا ُق ْرآنا ي
ذلك رد بليغ عىل من يتصورون أن بقدرهتم جتاوز عامل الشهادة بطقوس ما أنزل اهلل هبا من سلطان
يدخلوهنا حتت اسم ( الرقية الرشعية)()1

ومن هذا اإلطالع ما أخرب عنه رسول اهلل  أمته من النبوءات الغيبية ،واملقصد
منها إثبات نبوته لكل األجيال من جهة ،وتنبيه أمته ملا تفعله عند نزول تلك الفتن من جهة
أخرى.
ومن ذلك ـ مثال ـ ذكره  للمراحل التي متر هبا األمة من خريها ورشها ،حدث
حذيفة بن اليامن عن ذلك ،فقال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري ،وكنت أسأله
عن الرش خمافة أن يدركني ،فقلت :يا رسول اهلل ،إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا
اخلري ،فهل بعد اخلري من رش؟ قال :نعم .قلت :فهل بعد الرش من خري؟ قال :نعم .وفيه
دخن .قلت :وما دخنه؟ قال :قوم تعرف منهم وتنكر .قلت :فهل بعد ذلك اخلري من رش؟
قال :نعم ،دعاة عىل أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها .قلت :يا رسول اهلل ،فام
تأمرن إن أدركني ذلك؟ قال :تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم .قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة
وال إمام؟ قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت،
وأنت كذلك .قلت :يا رسول اهلل صفهم لنا .قال :هم قوم من جلدتنا ويتكلمون
بألسنتنا»()2

فقد اخترص  يف هذا احلديث كل األطوار التي متر هبا أمته ،ثم بني نواحي اخللل
فيها ،وكيفية تداركه ..وهو حيمل يف حد ذاته رسالة نصح لألمة ال ينتهي مددها.

( )1انظر التفاصيل العلمية للرد عىل ما يسمى بالرقية الرشعية يف رسالة (ابتسامة األنني)
( )2البخاري ومسلم.

111

ومن النبوءات الغيبية املرتبطة هبذا ما أخرب به  عن أنواع احلكم التي ستمر هبا
األمة ،وكأنه  يضع منحنى بيانيا الستقامته وانحرافه ،فقد جاء يف احلديث قوله :
(تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون خالفة عىل
منهاج النبوة ،فتكون ما شاء اهلل أن تكون ،ثم يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها ،ثم تكون ملكا
عاضا ،فيكون ما شاء اهلل أن يكون ،ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون ملكا جربية
ه
فتكون ما ش اء اهلل أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ،ثم تكون خالفة عىل منهاج
النبوة)()1

ومل يكن ذلك قارصا عىل هذا ،بل إنه  باعتباره الرسول اخلاتم ذكر ألمته جمامع
ما حيدث بعده إىل يوم القيامة ،فعن أِّب زيد األنصاري قال :صىل بنا رسول اهلل  صالة
الصبح ،ثم صعد املنرب ،فخطبنا حتى حرضت الظهر ،ثم نزل فصىل العرص ،ثم صعد املنرب،
فخطبنا حتى غابت الشمس ،فحدثنا بام كان وما هو كائن ،فأعلمنا أحفظنا »()2

ويف حديث آخر عن حذيفة قال :قام فينا رسول اهلل  قائام ،فام ترك شيئا يكون يف مقامه
ذلك إىل قيام الساعة إال حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ،قد علمه أصحاِّب هؤالء وإنه
ليكون اليشء فأذكره كام يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه »()3

وقد نقلت لنا األسانيد الكثرية الكثري من هذه األحاديث ..وكلها مل تزدها األيام إال
تصديقا ،وهو مما حيتج به املسلمون عىل صدق رسالة رسول اهلل  ..وهو كذلك ،فال يمكن أن
يأيت بمثل هذه التفاصيل إال من يتلقى احلقائق من مصدرها.
***

( )1رواه أمحد والطياليس والبزار ،وعزاه البوصريي البن أِّب شيبة وللطربان يف األوسط خمترصا.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه أبو داود.
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ولكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع اهلل تعاىل عليه بعض خلقه لبعض احلاجات علم
حمدود مرتبط بالتدابري التي تتطلب االطالع عىل هذا الغيب ،أما ما عدا ذلك فهو مما استأثر اهلل
بعلمه.
وقد عرب القرآن الكريم عن بعض هذا املستأثر بعلمه بكونه (مفاتيح الغيب) ،فقال
تعاىل ﴿:يو ِعنْدي ُه يم يف ِات ُح ا ْل يغ ْي ِ
رب يوا ْل يب ْح ِر يو يما ت ْيس ُق ُط ِم ْن يو ير يق ٍة ِإ َّال
ب ال يي ْع يل ُم يها ِإ َّال ُه يو يو يي ْع يل ُم يما ِيف ا ْل ي ر
يع يلمها وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
ياب ُم ِب ٍ
ت ْي
س ِإ َّال ِيف ِكت ٍ
ض يوال ير ْط ٍ
األ ْر ِ
ب يوال يي ِاب ٍ
ني﴾ (األنعام)59:
ي ْ ُ ي ي ي َّ
ي

وقد بني اهلل تعاىل بعض هذه املفاتيح بقوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي ِ ِ
الساعي ِة يو ُينيزر ُل ا ْل يغ ْي يث
هلل عنْدي ُه ع ْل ُم َّ
ِ
يو يي ْع يل ُم يما ِيف ْ ي
ب غي دا يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس ِب يأ ري يأ ْر ٍ
هلل
وت ِإ َّن ا َّي
ض يمت ُ ُ
األ ْر يحا ِم يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس يما يذا تيكْس ُ
ِ
يم يخ ِب ٌري﴾ (لقامن)34:
عيل ٌ
ويف حديث جربيل عندما سأله (:فمتى الساعة يا رسول اهلل؟) ،قال (:سبحان اهلل سبحان
اهلل ،مخس من الغيب ال يعلمهن إال اهلل ما املسؤول عنهن بأعلم هبن من السائل) ثم تال اآلية
السابقة(.)1
ولكن هذه اخلمس كام ذكرنا سابقا بعض ما استأثر اهلل بعلمه ،أو هي إشارات ملجامع ما
استأثر اهلل بعلمه ،وهلذا سميت ( مفاتيح الغيب)
ونحب أن ننبه هنا إىل الدخن الذي دخل التصوف اإلسالمي يف هذه الناحية يف واقعه
التطبيقي حيث تصور البعض أن عالمة الويل هي كشفه للغيوب ،وقد رد عىل هؤالء (ابن عطاء
اهلل) ،فقال يف بعض حكمه (:تشوفك إىل ما بطن فيك من العيوب خري من تشوفك( )2إىل ما
حجب عنك من الغيوب)
وقد علق عىل هذه احلكمة ابن عجيبة ،فقال( :تشوفك أهيا اإلنسان إىل ما بطن فيك من
( )1رواه أمحد والبزار.
( )2التشوف إىل اليشء االهتامم به والتطلع له.
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العيوب ،كاحلسد والكرب وحب اجلاه والرياسة وهم الرزق وخوف الفقر وطلب اخلصوصية
وغري ذلك من العيوب والبحث عنها والسعي يف التخلص منها أفضل من تشوفك إىل ما حجب
عنك من الغيوب كاالطالع عىل أرسار العباد وما يأيت به القدر من الوقائع املستقبلة ،وكاألطالع
عىل أرسار غوامض التوحيد قبل األهلية له ألن تشوفك إىل ما بطن من العيوب سبب يف حياة
قلبك ،وحياة قلبك سبب يف احلياة الدائمة والنعيم املقيم ،واالطالع عىل الغيوب إنام هو فضول
وقد يكون سببا يف هالك النفس كاتصافها بالكرب ورؤية املزية عىل الناس)()1

***
بعد هذا البيان هلذه اخلاصية املهمة من خصائص كتاب املقادير األبدية نتساءل عن أثر
هذه املعارف اجلليلة يف النفس:
أما الغافل ،فينحجب بام سرت عنه من الغيب عن االستعداد له ،كام قال ابن عطاء اهلل يف
احلكمة السابقة (:تشوفك إىل ما بطن فيك من العيوب خري من تشوفك إىل ما حجب عنك من
الغيوب)
ِ
ين يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم
وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني باإلشفاق من اآلخرة ،فقال تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
ب و ُهم ِمن الس ِ
اعية ُم ْش ِف ُق ي
ون﴾ (االنبياء)49:
ِبا ْل يغ ْي ِ ي ْ ي َّ
ِ
ين ال
بينام يستعجل هبا اجلاهلون هبا ،قال تعاىل مقارنا بني النظرتني ﴿:يي ْس يت ْع ِج ُل ِ يهبا ا َّلذ ي
ِ
ِ
ين ُي يام ُر ي
ون ِمن يْها يو يي ْع يل ُم ي
ين آ يم ُنوا ُم ْش ِف ُق ي
ُيؤْ ِم ُن ي
الساعي ِة يل ِفي
احل ُّق يأال ِإ َّن ا َّلذ ي
ون ِ يهبا يوا َّلذ ي
ون ِيف َّ
ون يأ َّ يهنا ْ ي
يض ٍ
الل يب ِع ٍيد﴾ (الشورى)18:

وهلذا كثر إحلاح املرشكني عىل معرفة موعد الساعة ،قال تعاىل ﴿:يي ْس يألون ييك ِ
الساعي ِة
عين َّ
ان مرس ياها ُق ْل ِإنَّام ِع ْلمها ِعنْدي رِّب ال ُجي رليها لِو ْق ِتها ِإ َّال ُهو يث ُق يل ْت ِيف السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض ال يت ْأ ِتيكُ ْم
َّ ي ي
ي
ي ي ي ي
ير
ي ُي
يأ َّي ي ُ ْ ي
هلل يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
َّاس ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾
ِإ َّال يب ْغتية يي ْس يألون ييك كي يأن يَّك يح ِف ٌّي عي ن يْها ُق ْل ِإن يَّام ِع ْل ُم يها ِعنْدي ا َِّ
( )1إيقاظ اهلمم رشح احلكم ،البن عجيبة.
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عين الس ِ
اعية يأ َّي ي
ان ُم ْر يس ياها﴾ (النازعـات)42:
(ألعراف ،)187:وقال تعاىل ﴿:يي ْس يألون ييك ِ َّ
وهلذا كان  يسأل من طلب معرفة موعد الساعة عن مدى استعداده هلا ،وقد روي أن
رجال دخل والنبي  خيطب اجلمعة ،فقال :متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت ،فلم
يقبل ،وأعاد الكالم ،فقال له النبي  يف الثالثة :ماذا أعددت هلا؟ قال :حب اهلل ورسوله ،فقال
 (:إنك مع من أحببت)()1

وهلذا فإن املؤمن العارف باهلل يفرح بغيب اهلل وشهادته ،فريى الغيب كام يرى أحدنا
املفاجأة اجلميلة تأتيه من أحب أحبابه ،يستقبلها فرحا بمهدهيا.
وقد كان علم املؤمن باستئثار اهلل بالغيب نورا تولدت من أشعته هذه األدعية الرقيقة:
( اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق ،أحيني ما علمت احلياة خريا يل وتوفني إذا
علمت الوفاة خريا يل ،اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة اإلخالص يف
الرضا والغضب ،وأسألك القصد يف الفقر والغنى ،وأسألك نعيام ال ينفد ،وأسألك قرة عني ال
تنقطع ،وأسألك الرضا بالقضاء ،وأسألك برد العيش بعد املوت ،وأسألك لذة النظر إىل وجهك،
والشوق إىل لقائك يف غري رضاء مرضة ،وال فتنة مذلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة
مهدين)()2

( اللهم فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،ال إله إال أنت رب كل يشء
ومليكه ،أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه ،وأن أقرتف عىل نفيس سوءا أو أجره
إىل مسلم) ()3

( اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة ،إن أعهد إليك يف هذه احلياة

( )1رواه ابن خزيمة وأمحد والنسائي والبيهقي.
( )2رواه الرتمذي واحلاكم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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الدنيا :إن أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك وأن حممدا عبدك ورسولك ،فإنك إن
تكلني إىل نفيس تقربني من الرش ،وتباعدن من اخلري ،وإن ال أثق إال برمحتك ،فاجعل يل عندك
عهدا توفينيه يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد إال قال اهلل ادخل اجلنة) ()1

ويف هذه األدعية إشارة جليلة إىل رمحة اهلل تعاىل بعباده بحجبهم عن الغيب املرتبط هبم أو
املرتبط بغريهم.
ومما يروى يف هذا ـ ونحن نذكره من باب التمثيل ال من باب الوقوع احلقيقي ،فهو
مما نشك فيه ـ أن إبراهيم  كان يعرج كل ليلة إىل السامء ،فعرج به ذات ليلة ،فاطلع عىل
مذنب عىل فاحشة ،فقال :اللهم أهلكه يأكل رزقك ويميش عىل أرضك وخيالف أمرك،
فأهلكه اهلل تعاىل ،فاطلع عىل آخر ،فقال :اللهم أهلكه ،فنودي :كف عن عبادي رويدا
رويدا ،فإن طاملا رأيتهم عاصني)
ويف رواية أخرى :فأوحى اهلل إليه (:يا إبراهيم أين رمحتك للخلق؟ أنا أرحم بعبادي
منك إما يتوبون فأتوب عليهم ،وإما أن أخرج من أصالهبم من يسبحني ويقدسني ،وإما
أن يبعثوا يف مشيئتي فأعفوا ..يا إبراهيم كفر ذنبك يف دعوتك بدم قربان) ،فنحر إبال،
فنودي يف الليلة الثانية :كفر ذنبك بدم فذبح بقرا ،فقيل له يف الثالثة ،فذبح غنام ،فقيل له يف
الرابعة كذلك ،فقرب من األنعام إل اهلل ما بقي عنده ،فقيل له يف اخلامسة ،فقال (:يا رب مل
يبق يل شئ) ،فقيل له (:إنام تكفر ذنبك بذبح ولدك ألنك دعوت عىل العصاة فهلكوا) ،فلام
شمر لذلك وأخذ السكني بيده قال (:اللهم هذا ولدي وثمرة فؤادي وأحب الناس إيل)،

( )1رواه أمحد.
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فسمع هاتفا يقول (:أما تذكر الليلة التي سألت إهالك عبادي ،أو ما تعلم أن رحيم بعبادي
كام أنت شفيق بولدك)()1

ومل نورد هذه القصة هنا باعتبارها مرتبطة بإبراهيم  ،فمعرفة إبراهيم  باهلل،
وأدبه مع اهلل أعظم من أن يوقعه يف هذا ،ولكنا ذكرناها من باب التنبيه عىل رمحة اهلل بعباده
يف حجب الغيب عنهم.
 2ـ املقادير املؤقتة:
وهي املقادير املرتبطة بأوقات معينة حمدودة ،ولذلك قد يلحق كتبها التغيري والتبديل،
وهذه املقادير مما يطلع اهلل عليه املالئكة املوكلني بالعباد ،أو من تقتيض وظيفته التعرف عىل هذا
النوع من املعارف ،كاألنبياء واملرسلني واملحدثني وامللهمني.
هلل يما يي يشا ُء يو ُي ْث ِب ُت يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم
وإىل هذا النوع من املقادير اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يي ْم ُحوا ا َُّ

ا ْل ِكت ِ
ياب﴾ (الرعد)39:

وإليها اإلشارة كذلك بالنصوص الواردة يف منازعة األقدار كقوله  (:ال يغنى حذر من
قدر ،والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل ،وإن البالء لينزل فيلقاه الدعاء ،فيعتلجان اىل يوم
القيامة)( ،)2وقوله  (:ال يرد القدر إال الدعاء ،وال يزيد يف العمر اال الرب ،وإن الرجل ليحرم
الرزق بالذنب يصيبه) ()3

( )1وقد روي يف مثل هذا حديث مرفوع رواه ابن مردويه ،وقد ذكر ابن كثري أنه ال يصح ،قال(:ملا رأى إبراهيم ملكوت
السموات واألرض أرشف عىل رجل عىل معصية من معايص اهلل فدعا عليه فهلك ،ثم أرشف عىل آخر عىل معصية من معايص
اهلل فدعا فهلك ،ثم أرشف عىل آخر فذهب يدعو عليه ،فأوحى اهلل إليه :أن يا إبراهيم أنك رجل مستجاب الدعوة فال تدع عىل
عبادي ،فإهنم مني عىل ثالث :إما أن يتوب فأتوب عليه ،وإما أن أخرج من صلبه نسمة متأل األرض بالتسبيح ،وإما أن أقبضه
إيل فإن شئت عفوت وإن شئت عاقبت)
( )2رواه ابن عدي واحلاكم وتعقب واخلطيب.
( )3رواه النسائي وابن ماجه وأمحد وأِّب يعىل وابن منيع والطربان.
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وقد ذكر ابن عباس يف تفسري اآلية السابقة (:من أحد الكتابني مها كتابان يمحو اهلل ما يشاء
ياب ﴾ أي مجلة الكتاب)()1
من أحدمها ويثبت ﴿ يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ومن أهم صفات هذه الكتب من خالل ما ورد يف النصوص:
مقادير حمتملة:
ومعنى كوهنا كذلك أهنا ليست مقادير قطعية ،بحيث تنزل بالعبد ال حمالة ،بل هي مقادير
معرضة للنسخ ،بل إن اهلل تعاىل وهب العبد قدرة عىل نسخها.
وال يستغرب هذا القول ،فإن القرآن الكريم ،وهو كتاب من كتب اهلل ،أو هو نموذج من
كتب اهلل خيربنا عن وقوع النسخ( ،)2أو التدرج ،أو خماطبة اإلنسان عىل حسب حاله ودرجته.
أما دور اإلنسان وتأثريه يف نسخ أحكام هذه الكتب ورفعها فقد وردت النصوص الكثرية
ياب آ يم ُنوا يوات يَّق ْوا يلكي َّف ْرنيا عي ن ُْه ْم يس ريئ ِ ِ
الدالة عىل ذلك ،ومنها قوله تعاىل ﴿:يو يل ْو يأ َّن يأ ْه يل ا ْل ِكت ِ
ياهت ْم
ألد يخ ْلن ُياهم جن ِ
َّات الن َِّع ِ
يم ﴾ (املائدة ،)65:فهذه اآلية الكريمة تذكر تأثري األعامل يف جانب
ْ ي
يو ي ي ْ
عالقة هؤالء العباد برهبم تعاىل.
ومن اجلانب اآلخر ،وهو دور العبد يف تقدير نزول األرزاق عليه ،أو رفعها قال تعاىل﴿:
ٍ ِ
الس يام ِء يو ْ ي
األ ْر ِ
ض يو يل ِك ْن َّ
ياه ْم
كيذ ُبوا يف يأ يخ ْذن ُ
يو يل ْو يأ َّن يأ ْه يل ا ْل ُق يرى آ يم ُنوا يوات يَّق ْوا يل يفت ْيحنيا عي يل ْي ِه ْم يب يركيات م ين َّ
ِبام كيا ُنوا ي ِ
كْس ُب ي
ون﴾ (ألعراف )96:أي أن أرزاق اهلل مفتوحة عىل العباد ،ولكن العباد هم
ي
ي
الواقفون دون نزوهلا.
ومثال هذا مثل من تفرض له جهة ما مبلغا حمددا أو جائزة معينة ،وتشرتط عليه احلضور
لتسلمها ،ولكنه يظل راضيا بفقره شاكيا منه غافال عام قدر له.

( )1رواه ابن جرير وحممد بن نرص وابن املنذر وابن أِّب حاتم واحلاكم وصححه.
( )2النسخ الذين نريده هنا هو نسخ القرآن الكريم للكثري من األحكام الواردة يف الكتب السابقة ،أما كون القرآن حيوي
ناسخا ومنسوخا ،فهذا مما ننزه القرآن الكريم عنه ،وقد ذكرنا ذلك يف كتاب [القرآن واأليدي اآلثمة]
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لذلك ،فإن هذه املقادير املشتملة عىل مصالح العباد متوقفة عىل أعامل العباد.
فمع أن األعامر بآجاهلا إال أن رسول اهلل  أخربنا بام يزاد فيه العمر املقدر ،فقال
 (:من رسه أن يعظم اهلل رزقه ،وأن يمد يف أجله ،فليصل رمحه)()1

وقد يظن من ال يفرق بني أنواع املقادير بأن هذا معارض بقوله تعاىل ﴿:يولِكُ رل ُأ َّم ٍة يأ يج ٌل
ون يساعي ة يوال يي ْست ْيق ِد ُم ي
يف ِإ يذا يجا يء يأ يج ُل ُه ْم ال يي ْس يت ْأ ِخ ُر ي
ون﴾ (ألعراف ،)34:واآليات الكثرية الواردة
وتكُ م يلربزي ا َّل ِذ ِ
ِ
ب عي يل ْي ِهم ا ْل يقت ُْل ِإ يىل م يض ِ
اج ِع ِه ْم﴾ (آل
ين كُ ت ي
ي
ي
ُ
يف ذلك كقوله تعاىل ﴿:يل ْو كُ ْن ُت ْم ِيف ُب ُي ْ ي ي

عمران ،)154 :وقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل يلن ي ْن يفعكُ م ا ْل ِفرار ِإ ْن يفرر ُتم ِمن ا ْيملو ِ
ت يأ ِو ا ْل يقت ِْل يو ِإذا ال ُمت ي َّت ُع ي
ون
يْ ْ ي ْ
ْي ي ُ ي ُ

ِإ َّال يق ِليال﴾ (األحزاب ،)16:وقوله تعاىل ﴿:يأ ْين ييام تيكُ و ُنوا ُيدْ ِركْكُ ُم ا ْيمل ْو ُت يو يل ْو كُ ْن ُت ْم ِيف ُب ُر ٍ
وج
ِ
ٍ
ين يقا ُلوا ِإل ْخ يو ِ ِ
اهن ْم يو يق يعدُ وا يل ْو يأ يطاعُ ونيا يما ُق ِت ُلوا ُق ْل
ُم يش َّيدي ة﴾ (النساء ،)78 :وقوله تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
يفادر ُأوا عين يأ ْن ُف ِسكُ م ا ْيملو يت ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
كيان لِ ين ْف ٍ
اد ِقنيي ﴾ (آل عمران )168:وقوله تعاىل ﴿:يو يما ي
س
ْ ي
ُ ْ
ْ
ْي
هلل ِكتيابا ُمؤي َّجال﴾ (آل عمران)145 :
وت ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ا َِّ
يأ ْن يمت ُ ي
ولكن التفريق بينها يبني موضع التقدير األول والتقدير الثان ،فاألول ،وهو التقدير

االحتاميل مما حيتمل النسخ ،بخالف التقدير الثان الذي هو يف أم الكتاب ،والذي ال تغيري فيه وال
تبديل.
ولذلك أخرج القائلون بالتعارض احلديث عن ظاهره ،فحملوه حمامل خمتلفة منها أن
زيادة العمر تعني ما يبقى بعده من الثناء اجلميل والذكر احلسن ،واألجر املتكرر ،فكأنه مل يمت.
وما ذكرنا من محل احلديث عىل ظاهره هو ما فرسه به ابن عباس عندما قيل له (:كيف يزاد
يف العمر واألجل؟) ،فقال (:قال اهلل تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّل ِذي يخ يل يقكُ ْم ِم ْن ِط ٍ
ني ُث َّم يق يىض يأ يجال يو يأ يج ٌل
ِ
رت ي
ون﴾ (األنعام ،)2:فاألجل األول أجل العبد من حني والدته إىل حني
ُم يس همى عنْدي ُه ُث َّم يأ ْن ُت ْم يمت ْ ي ُ
موته ،واألجل الثان ـ يعني املسمى عنده ـ من حني وفاته إىل يوم يلقاه يف الربزخ ال يعلمه إال اهلل؛
( )1رواه أمحد وأبو داود والنسائي.
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فإذا اتقى العبد ربه ووصل رمحه زاده اهلل يف أجل عمره األول من أجل الربزخ ما شاء ،وإذا عَص
وقطع رمحه نقصه اهلل من أجل عمره يف الدنيا ما شاء ،فيزيده يف الربزخ) ،فهذه الزيادة يف نفس
العمر وذات األجل كام هو ظاهر اللفظ ،يف اختيار حرب األمة.
وإنام اعتمدنا يف هذا القول عىل ما ورد يف النص ،فمن اخلطأ حتكيم بعض النصوص،
وإلغاء بعضها ،بل حيكم كل نص عىل حمله.
قال ابن حزم يف الدفاع عن مراد احلديث (:وأما قول رسول اهلل  (:من رسه أن ينسأ يف
أجله فليصل رمحه) فصحيح موافق للقرآن وملا توجبه املشاهدة ،وإنام معناه أن اهلل تعاىل مل يزل
يعلم أن زيدا سيصل رمحه ،وأن ذلك سبب إىل أن يبلغ من العمر كذا وكذا وكذا كل حي يف
الدنيا ،ألن من علم اهلل تعاىل أن سيعمره كذا وكذا من الدهر ،فإنه تعاىل قد علم وقدر أنه سيتغذى
بالطعام والرشاب ويتنفس باهلواء ويسلم من اآلفات القاتلة تلك املدة التي ال بد من استيفائها
واملسبب والسبب كل ذلك قد سبق يف علم اهلل عز وجل كام هو)
وما قاله ابن حزم صحيح ،ولكنه ليس نافيا لالعرتاض ،بل إنه تشدد عىل من قال بأن
هناك أجلني ،كام ذكرنا ،فقال ردا عىل االستدالل باآلية (:وهذه اآلية حجة عليهم ألنه تعاىل نص
عىل أنه قىض أجال ،ومل يقل ليشء دون يشء ..فهذا األجل املسمى عنده هو الذي قىض بال شك،
إذ لو كان غريه لكان أحدمها ليس أجال إذا أمكن التقصري عنه أو جماوزته ،ولكان الباري تعاىل
مبطال إذ سامه أجال ،وهذا كفر ال يقوله مسلم ،وأجل اليشء هو ميعاده الذي ال يتعداه وإال فليس
يسمى أجال البتة ،ومل يقل تعاىل أن األجل املسمى عنده هو غري األجل الذي قىض ،فأجل كل
يشء منقض أمره بالرضورة)()1

وكالمه هذا ال يتعارض فقط مع ما نحن فيه من تقدير اآلجال ،بل هو معارض بكثري من
النصوص التي تدل عىل ما لألعامل من تأثري يف رفع أحكام األقدار.
( )1الفصل يف امللل واألهواء والنحل.
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فاهلل تعاىل ـ مثال ـ قدر أرزاقا معينة للعبد ،ومع ذلك وعد بالزيادة أو احلرمان ملن توفرت
فيه رشوط معينة ،كام ورد يف احلديث السابق ،وقد قال بعضهم يف اآلية السابقة ( :يمحو من
الرزق ويزيد فيه ،ويمحو من األجل ويزيد فيه)()1

ومن أدعية السلف يف هذا ما روي عن ابن مسعود قال (:ما دعا عبد قط هبذه الدعوات،
إال وسع اهلل له يف معيشته ،يا ذا املن وال يمن عليه ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا ذا الطول ،ال إله إال
أنت ظهر الالجني وجار املستجريين ومأمن اخلائفني ،إن كنت كتبتني يف أم الكتاب شقيا فامح
عني اسم الشقاء ،وأثبتني عندك سعيدا ،وإن كنت كتبتني عندك يف أم الكتاب حمروما مقرتا عيل
رزقي ،فامح حرمان ويرس رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخري ،فإنك تقول يف كتابك الذي
ياب﴾ (الرعد)2()39:
هلل يما يي يشا ُء يو ُي ْث ِب ُت يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
أنزلت ﴿ :يي ْم ُحوا ا َُّ
***
قد يقال هنا :فكيف قال  (:إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن امه أربعني يوما نطفة ،ثم
يكون علقه مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يبعث اهلل إليه ملكا ويؤمر باربع كلامت
ويقال له :اكتب عمله ورزقه واجله وشقي أو سعيد ،ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل
بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل النار
فيدخل النار ،وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه
الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنة)()3

أال يدل هذا احلديث عىل أن امللك املوكل بالرحم عامل بمستقبل العبد وهو ال يزال جنينا

( )1وقد رفعه إىل النبي  ،فعن عن مهام عن الكلبى ىف قوله تعاىل ﴿ يي ْم ُحوا اهللَُّ يما يي يشا ُء يو ُي ْثبِ ُت يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ياب﴾
(الرعد ،) 39:قال :يمحو من الرزق ،و قال :فقلت :من حدثك؟ قال :أبو صالح عن جابر بن رئاب عن النبى .
( )2رواه ابن أِّب شيبة يف املصنف وابن أِّب الدنيا يف الدعاء.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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يف رحم أمه؟
واجلواب عن هذا أن هذا احلديث قد يكون معارضا بقوله تعاىل ﴿:يو ِعنْدي ُه يم يف ِات ُح ا ْل يغ ْي ِ
ب
ال يي ْع يل ُم يها ِإ َّال ُه يو ﴾ (األنعام ،)59 :فقد بني  هذه املفاتح التي استأثر اهلل بعلمها ،فقال يف
احلديث الصحيح (:مفاتح الغيب مخس ال يعلمهن إال اهلله ،ثم قرأِ ﴿:إ َّن ا َّي ِ ِ
الساعي ِة
هلل عنْدي ُه ع ْل ُم َّ
ِ
يو ُينيزر ُل ا ْل يغ ْي يث يو يي ْع يل ُم يما ِيف ْ ي
ب غيدا يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس ِب يأ ري يأ ْر ٍ
ض
األ ْر يحا ِم يو يما تيدْ ِري ين ْف ٌس يما يذا تيكْس ُ
هلل عي ِليم يخ ِبري﴾ (لقامن)1( )34:
وت ِإ َّن ا َّي
يمت ُ

ٌ

ُ

ٌ

فاآلية واحلديث الذي فرسها رصيح بأن هذه املقادير مما استأثر اهلل بعلمه.
أما احلديث ،فيحمل ـ كام ذكرنا ـ عىل املقادير املفرتضة ،وهي املقادير التي حتتمل النسخ،
هلل يما يي يشا ُء يو ُي ْث ِب ُت ﴾ (الرعد)39 :
ومما يدخل يف قوله تعاىل ﴿:يي ْم ُحوا ا َُّ
***
قد يقال بعد هذا :فام رس هذا املقادير املحتملة ،وما الغاية منها؟
واجلواب عن ذلك ،واهلل أعلم ،أن هذا النوع من املقادير بمثابة األسئلة التي يمحن فيها
العبد ،وإجابات العبد عليها هي التي حتدد تصنيفه ،فقد يمتحن يف مواضع تستوجب الذكر ،فإن
مل ينجح فيها كتب غافال ،واستوجب اجلزاء املتعلق هبم ،فإن عاد وذكر حمي تصنيفه من الغافلني
ووضع يف الذاكرين ،ونال جزاءهم ،ولعل هذا هو املحو من صنف األشقياء واإلثبات يف سجل
السعداء.
ولعل هذا ما يدل عليه قوله  يف فضل االستغفار وتأثريه يف حمو قدر الغفلة (:من
استغفر اهلل يف كل يوم سبعني مرة مل يكتب من الكاذبني ،ومن استغفر اهلل يف ليلة سبعني مرة مل
يكتب من الغافلني)()2

( )1رواه البخاري.
( )2رواه ابن السني.
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ومثله قوله  يف فضل قراءة القرآن (:تعلموا أنه من قرأ مخسني آية يف ليلة مل يكتب
من الغافلني ومن قرأ بامئة آية يف ليلة كتب من القانتني ومن قرأ بامئتي آية يف ليلة مل حياجه
القرآن تلك الليلة ومن قرأ بخمس مائة آية يف ليلة إىل ألف آية أصبح وله قنطار من اجلنة)()1

ومثله قوله  يف فضل الصلوات (:من حافظ عىل هؤالء الصلوات املكتوبات مل
يكتب من الغافلني ومن قرأ يف ليلة مائة آية كتب من القانتني)()2

فهذه األحاديث تضع أعدادا حمصورة من بلغها خرج من وصف قدر له ،ليدخل
يف وصف آخر ،وهو يف ذلك يشبه ما نجريه يف مسابقاتنا وامتحاناتنا من حتديد معدالت
معينة لالمتحان والرسوب.
ومثل هذا أو قريب منه قوله  (:من نظر يف الدنيا إىل من فوقه ويف الدين إىل من
حتته مل يكتبه اهلل صابرا وال شاكرا ومن نظر يف الدنيا إىل من حتته ويف الدين إىل من فوقه كتبه
اهلل صابرا شاكرا)()3

ومثله قوله  (:خصلتان من كانتا فيه كتبه اهلل شاكرا صابرا ومن مل تكونا فيه مل
يكتبه اهلل شاكر وال صابرا من نظر يف دينه إىل من هو فوقه فاقتدى به ونظر يف دنياه إىل من
هو دونه فحمد اهلل عىل ما فضله به عليه كتبه اهلل شاكرا صابرا ومن نظر يف دينه إىل من هو
دونه ونظر يف دنياه إىل من هو فوقه فأسف عىل ما فاته منه مل يكتبه اهلل ال شاكرا وال
صابرا)()4

( )1رواه أبو نرصويف رواية أخرى( :من قرأ أربعني آية يف ليلة مل يكتب من الغافلني ومن قرأ مائة آية كتب من القانتني ومن
قرأ مائتي آية مل حياجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ مخسامئة آية كتب له قنطار من األجر) رواه البيهقي.
( )2رواه احلاكم والبيهقي.
( )3رواه أبو نعيم والبيهقي.
( )4رواه الرتمذي.
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ومثله ما وردت به األحاديث يف الصادقني والكاذبني ،قال  (:إن الصدق هيدي
إىل الرب ،وإن الرب هيدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا؛ وإن
الكذب هيدي إىل الفجور ،وإن الفجور هيدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب
عند اهلل كذابا) ()1

ومن ذلك قوله  (:تقعد املالئكة عىل أبواب املساجد يوم اجلمعة ،فيكتبون األول
والثان والثالث ،حتى إذا خرج اإلمام رفعت الصحف خصلتان من كانتا فيه كتبه اهلل شاكرا
صابرا ،ومن مل يكونا فيه مل يكتبه اهلل ال شاكرا وال صابرا :من نظر يف دينه إىل من هو فوقه
فاقتدى به ،ونظر يف دنياه إىل من هو دونه فحمد اهلل عىل ما فضله به عليه ،كتبه اهلل شاكرا
صابرا .ومن نظر يف دينه إىل من هو دونه ،ونظر يف دنياه إىل من هو فوقه فأسف عىل ما فاته
منه ،مل يكتبه اهلل شاكرا وال صابرا مخس من عملهن يف يوم كتبه اهلل من أهل اجلنة :من صام
يوم اجلمعة ،وراح إىل اجلمعة ،وعاد مريضا ،وشهد جنازة ،وأعتق رقبة) ()2
ومنه قوله  (:من ترك ثالث مجعات من غري عذر ،كتب من املنافقني) ()3

وهكذا كل األحاديث ،بل اآليات الدالة عىل خروج اإلنسان من صنف ودخوله يف
صنف آخر ،فيستحق برمحة اهلل ما يستحقه الصنف الذي انتمى إليه ،فيكون عمله سبب سعادته،
وسبب حمو شقاوته.
ويدل عىل هذا إخبار اهلل تعاىل عن دعاء املالئكة للمؤمنني ،ولو علموا مصريهم النهائي
ات ي يت يف َّطر ين ِمن يفو ِق ِهن وا ْيمل ِ
الئ ُ
كية
الس يام يو ُ ي ْ ْ ْ َّ ي
ما جترأوا عىل أن ينازعوا اهلل يف أقداره ،يقول تعاىل ﴿:تيكيا ُد َّ
هلل ُهو ا ْل يغ ُفور ِ
ون يملِ ْن ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ون ِب يح ْم ِد ير ر ِهب ْم يو يي ْس يتغ ِْف ُر ي
ُي يس رب ُح ي
يم ﴾ (الشورى،)5:
ض يأال ِإ َّن ا َّي ي
الرح ُ
ُ َّ

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو نعيم.
( )3رواه الطربان يف الكبري ،ومثله قوله  (: من سمع النداء فلم جيب ثالثا كتب من املنافقني) رواه البغوي.
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ِ
ون ِب ِه يو يي ْس يتغ ِْف ُر ي
ون ِب يح ْم ِد ير ر ِهب ْم يو ُيؤْ ِم ُن ي
ون ا ْل يع ْر يش يو يم ْن يح ْو يل ُه ُي يس رب ُح ي
ين ي ْحي ِم ُل ي
ون
ويقول تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
لِ َّل ِذين آم ُنوا ربنيا و ِسع يت كُ َّل ي ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب
ين تيا ُبوا يوا َّت يب ُعوا يس ِبي يل يك يوق ِه ْم عي يذ ي
يشء ير ْمحية يوع ْلام يفاغْف ْر ل َّلذ ي
ي ي ي َّ ي ْ
ْ
اجل ِح ِ
يم ﴾ (غافر)7:
ْي
فلو علم املالئكة املصري النهائي هلؤالء ما دعوا هلم هذه األدعية الدالة عىل الشفقة
الشديدة ،ولكان حاهلم يف ذلك حال نوح  عندما قال لربه تعاىل ﴿:ير رب ِإ َّن ا ْبنِي ِم ْن يأ ْهِيل يو ِإ َّن
احل ِ
اك ِمنيي ﴾ (هود)45 :
كيم ْ ي
احل ُّق يو يأن يْت يأ ْح ُ
يوعْ دي يك ْ ي
فنهي عن مثل هذا السؤال ألنه جاء بعد القرار النهائي هلل تعاىل بموته كافرا ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
غيري يصالِ ٍح يفال ت ْيس يأ ْل ِن يما يل ْي يس يل يك ِب ِه ِع ْل ٌم ِإ رن يأ ِع ُظ يك يأ ْن يتكُ ي
ون ِم ين
ِإ َّن ُه يل ْي يس م ْن يأ ْهل يك ِإ َّن ُه ي
عيم ٌل ْ ُ
اجل ِ
اه ِلنيي ﴾ (هود)46 :
ْي
واستجاب نوح  لعتاب ربه ،واستغفره من سؤاله ما ليس له به علم ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اخل ِ ِ
ين﴾
ارس ي
يق يال ير رب ِإ رن يأعُ و ُذ ِب يك يأ ْن يأ ْس يأ يل يك يما يل ْي يس ِيل ِبه ع ْل ٌم يو ِإ َّال يتغْف ْر ِيل يوت ْير يمحْني يأكُ ْن م ين ْ ي
(هود)47:
***
انطالقا من كل هذا ،فالكتابة القدرية هي السؤال ،والكتابة الترشيعية هي القانون الذي
حيدد طريقة اإلجابة ،واحتامالت إجابة العبد هي التي جتعله موضوعا يف التصنيفات املختلفة،
وتنفيذ العبد هو اإلجابة التي حتدد تصنيفه النهائي أو الوقتي.
ولذلك ،فإنا نرى أن هذه املقادير املحتملة كام تتضمن االمتحانات املختلفة التي يتعرض
هلا العبد ،والتي اصطلح الرشع عىل تسميتها بالفتن والبالء تتضمن كذلك االحتامالت املختلفة
إلجابته ،وبالتايل يصنف العبد قبل إجابته يف األصناف املختلفة حتى إذا ما حدد وجهته ثبت يف
التصنيف اخلاص هبا.
ومما قد يشري إىل هذا القول ما ورد يف النصوص من أن اهلل تعاىل ـ من متام عدله ـ أنه أعد
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جلميع اخللق منازل يف اجلنة ومنازل يف النار ،تقديرا الحتامل العبد اجلنة أو النار ،مع أن علمه ـ كام
ذكرنا سابقا ـ قد حدد أهل اجلنة وأهل النار.
ِ
اجلن َُّة ُأ ِ
وها
ور ْث ُت ُم ي
ويشري إىل ذلك قوله تعاىل عن أهل اجلنة بعد دخوهلا ﴿:يو ُنو ُدوا يأ ْن ت ْلكُ ُم ْ ي
ِب يام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (ألعراف)43 :
وقد ورد يف تفسريها عن رسول اهلل  (:كل أهل اجلنة يرى مقعده من النار فيقول :لوال
هلل هدان فيكون
هلل هدان فيكون له شكرا ،وكل أهل النار يرى مقعده من اجلنة فيقول :لو أن ا ه
أن ا ه
له حرسة)()1

ومثل ذلك حيصل يف القرب حيث يرى امليت منزله من اجلنة ومنزله من النار ،كام يف حديث
ِ
أِّب قتادة يف قوله تعاىل ﴿:ي يثب ُت ا َُّ ِ
ِ
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا يو ِيف ْاآل ِخ ير ِة يو ُي ِض ُّل
هلل ا َّلذ ي
ُ ر
ين آ يم ُنوا ِبا ْل يق ْول ال َّث ِابت ِيف ْ ي
هلل يما يي يشا ُء﴾ (ابراهيم ،)27:قال (:إن املؤمن إذا مات أجلس يف قربه ،فيقال
هلل ال َّظاملِنيي يو يي ْف يع ُل ا َُّ
ا َُّ
له :من ربك؟ فيقول :اهلله ،فيقال له :من نبيك؟ فيقول :حممد بن عبد اهلله ،فيقال له :ذلك مرات
ثم يفتح له باب إىل النار ،فيقال له :انظر إىل منزلك من النار لو زغت ،ثم يفتح له باب إىل اجلنة
فيقال له :انظر إىل منزلك من اجلنة إذا ثبت .وإذا مات الكافر أجلس يف قربه فيقال له :من ربك؟
من نبيك؟ فيقول :ال أدري ،كنت أسمع الناس يقولون ،فيقال له :ال دريت ،ثم يفتح له باب إىل
اجلنة ،فيقال له :انظر إىل منزلك إذا ثبت ،ثم يفتح له باب إىل النار ،فيقال له :انظر إىل منزلك إذا
زغت)()2

فهذه النصوص تدل عىل أن كل إنسان قد أعدت له منازل السعداء واألشقياء ،وسجل
ذلك يف مقاديره املحتملة ليحدد باختياره املنزل الذي ينسجم مع طبيعته وعقله.

( )1رواه ابن مردويه والنسائي.
( )2رواه أمحد وابن أِّب الدنيا يف ذكر املوت وابن أِّب عاصم يف السنة وابن جرير يف عذاب القرب.
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ويشري إىل هذا قوله  (:اجلنة أقرب إىل أحدكم من رشاك نعله ،والنار مثل ذلك)(،)1
فهو يشري إىل قرب املنزلني كليهام من العبد.
ِ
ويشري إىل هذا ـ كذلك ـ قوله تعاىل ﴿:يف يم ْن زُ ْح ِز يح ِ
اجلن يَّة يف يقدْ يفازي ﴾ (آل
عين الن َِّار يو ُأ ْدخ يل ْ ي
عمران )185 :أي من جنب النار ونجا منها وأدخل اجلنة فقد فاز كل الفوز.
ومثله قوله  (:من رسه أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يشهد أن ال
إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وليأت إىل الناس بام حيب أن يؤيت إليه)()2

فالتعبري بـ ( زحزح) يشري إىل قرب كل شخص من النار كقربه من اجلنة سواء بسواء،
وأنه لن يزحزح إىل أحدمها إال برغبته.
مقادير مؤجلة:
وهو الوصف الثان هلذا النوع من املقادير ..ومعنى ذلك أهنا مقادير مؤجلة بآجال معينة
حمددة ال تتجاوزها ،بخالف املقادير املسجلة يف أم الكتاب فهي مقادير شاملة أبدية هنائية.
وكون هذه املقادير حمتملة دليل عىل كوهنا مقادير مؤجلة ،ألن كوهنا حمتملة قد يرجح فيها
جانبا دون جانب ،وبالتايل يعرضها ذلك للنسخ كل مرة ،فهي مؤجلة هبذا االعتبار ،كام أن النص
املنسوخ قد حددت فرتة تنفيذه ،فال يتعداها.
ولذلك ،فإن كل ما استدللنا به سابقا عىل احتاملية هذا النوع من املقادير يمكن االستدالل
به هنا.
وقد بينت النصوص الكثرية املواقيت املحددة هلذه املقادير ،وقد أثار ذلك إشكاالت
كثرية ،ولكن القول بانقسام الكتب إىل ما ذكرنا من األنواع يزيل اإلشكال.
ونحب هنا ـ قبل أن نبني ما دلت عليه النصوص من أوقات املقادير ـ أن نخاطب العقل
( )1رواه أمحد والبخاري.
( )2رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق.
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املعارص بام يعلمه من قوانني املادة ليعرب منها إىل قوانني الكون ومقاديره.
ونستفيد هذا اخلطاب التشبيهي التقريبي البديع من بديع الزمان النوريس ،الذي يستدل
بكتابات الكون عىل كتابات املقادير ،فيقول (:نعم ،إن كتابات كتاب الكائنات املنظومة
وموزونات آياهتا تشهد عىل أن كل شئ مكتوب)()1

ثم استدل عىل أن كل شئ مكتوب ومقده ر قبل وجوده وكونه بجميع املبادىء والبذور
ومجيع املقادير والصور.
فام البذور ا ه
ال صناديق لطيفة أبدعها اهلل تعاىل ،وأودع فيها القدر فهريس رسمه ،وتبني
القدرة ـ حسب هندسة القدر ـ معجزاهتا العظيمة عىل تلك البذيرات ،مستخدمة الذرات ،أي أن
كل ما سيجري عىل الشجرة من أمور مع مجيع وقائعها ،يف حكم املكتوب يف بذرهتا ،ألن البذور
بسيطة ومتشاهبة مادة ،فال اختالف بينها.
ثم ان املقدار املنظم لكل شئ يبني القدر بوضوح ،فلو دقق النظر اىل كائن حي لتبني أن له
شكال ومقدارا ،كأنه قد خرج من قالب يف غاية احلكمة واالتقان ،بحيث أن اختاذ ذلك املقدار
والشكل والصورة ،اما انه يتأتى من وجود قالب مادي خارق يف منتهى االنثناءات
تفصل تلك الصورة وذلك الشكل و ُتلبسها الشجرة بقالب
واالنحناءات ..أو أن القدرة اإلهلية ه
معنوي علمي موزون أتى من القدر.
وهكذا األمر يف الشجرة ،واحليوان ،فالذرات الصم العمي اجلامدة التي ال شعور هلا
واملتشاهبة بعضها ببعض ،تتحرك يف نمو األشياء ،ثم تتوقف عند حدود معينة توقف عارف عامل
بمظان الفوائد والثمرات ،ثم تبدل مواضعها وكأهنا تستهدف غاية كربى.
اي أن الذرات تتحرك عىل وفق املقدار املعنوي اآليت من القدر ،وحسب االمر املعنوي
لذلك املقدار.
( )1انظر :الكلامت ،الكلمة السادسة والعرشون ،رسالة القدر ،لبديع الزمان النوريس.
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فام دامت جتليات القدر موجودة يف االشياء املادية املشهودة اىل هذه الدرجة ،فالبد أن
أوضاع االشياء احلاصلة والصور التي تلبسها واحلركات التي تؤدهيا بمرور الزمان تابعة ايضا
النتظام القدر.
ويستنتج من هذا التشبيه التقريب قوله (:فلئن كان للقدر ٍ
جتل كهذا يف االشياء االعتيادية
والبسيطة ،فالبد أن هذا يفيد ان االشياء كلها قبل كوهنا ووجودها مكتوبة يف كتاب ،ويمكن ان
يفهم ذلك بشئ من التدبر ،أما الدليل عىل أن تأريخ حياة كل شئ ،بعد وجوده وكونه ،مكتوب؛
فهو مجيع الثمرات التي خترب عن الكتاب املبني واالمام املبني .والقوة احلافظة لالنسان التي تشري
اىل اللوح املحفوظ وخترب عنه ،كل منها شاهد صادق ،وأمارة وعالمة عىل ذلك) ()1

فكل ثمرة ُتكتب يف نواهتا  -التي هي يف حكم قلبها  -مقده رات حياة الشجرة ومستقبلها
ايضا.
والقوة احلافظة لالنسان  -التي هي كحبة خردل يف الصغر  -تيكتب فيها يدُ القدرة بقلم
القدر تاريخ حياة االنسان وقسام من حوادث العامل املاضية كتابة دقيقة.
وكام أن القطرات ُخترب عن السحاب ،والرشحات تدل عىل نبع املاء واملستندات والوثائق
تشري اىل وجود السجل الكبري ،كذلك الثمرات والنطف والبذور والنوى والصور واالشكال
املاثلة امامنا وهي يف حكم رشحات القدر البدهيي  -اي االنتظام املادي يف االحياء  -وقطرات
القدر النظري  -اي االنتظام املعنوي واحليايت  -وبمثابة مستنداهتام ووثائقهام ..تدل بالبداهة عىل
الكتاب املبني ،وهو سجل االرادة واالوامر التكوينية ،وعىل اللوح املحفوظ ،الذي هو ديوان
العلم اإلهلي ،االمام املبني.
التقدير العمري:
انطالقا من هذا الفهم الراقي حلقيقة القدر ،والقراءة اإليامنية للكون ،واخلطاب الرفيع
( )1انظر :الكلامت ،الكلمة السادسة والعرشون ،رسالة القدر ،لبديع الزمان النوريس.
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للعقل ،نرى أن هذه البذور والنوايا التي مجعت يف جزئياهتا البسيطة كل تفاصيل الوجود الذي
حتمله هي جزء من كتاب املقادير املؤجلة.
فامللك املوكل باجلنني يسأل ربه عن جنس اجلنني ،هل هو ذكر أم أنثى ،ثم يعترب ذلك من
املقادير ،وقد عرفنا ـ بمعارفنا البسيطة ـ أن هذا التحديد موجود يف صبغيات اجلنني ،بل هو يف
صبغيات البييضة امللقحة.
فلذلك يمكن االستئناس هبذا عىل أن سائر األمور التي سأل عنها امللك ،واملؤقتة بعمر
اإلنسان قد يكون هلا وجود يف الصبغيات الوراثية ،ولكنا مل نكتشفها ،أو لن نكتشفها.
وقد يعارض هذا بكتابة امللك ألمور معنوية يستبعد تسجيلها يف تلك الصبغيات كعمله
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد.
ونرى أن هذا ـ ببعض التأمل ـ ليس مستبعدا.
أما أجل اإلنسان ،فإن أي صانع اآلن قد يدرك العمر االفرتايض لصناعته ،فال يستبعد أن
يسجل هذا العمر يف مورثات اإلنسان ،ويكون األجل الذي سأل عنه هنا هو هذا العمر
االفرتايض بدليل ما ذكرنا سابقا من كون هذه املقادير افرتاضية ال هنائية.
وأما رزقه ،فإن يف كل إنسانا شعورا جيتذبه حلرفة معينة أو لطعام معني ،فيكون رزقه من
تلك احلرفة أو من ذلك الطعام ،وال يستبعد أن يكون مسجال ضمن مورثاته.
وأما عمله ،فلعل املراد منه هو الوظيفة التي ندب هلا ،ونوع األسئلة التي تطرح عليه،
وليس املراد منها ما يعمله هذا اجلنني ،أو ما جييب به.
أما الشقاوة والسعادة ،فهي بناء عىل ما ذكرنا سابقا يكتب كالمها عليه بناء عىل عمله.
وربام يستأنس هلذا بام ذكره بعض العلامء من أن هناك جينات خمصوصة حتدد اإلجرام يف
شخصية اإلنسان ،وما إىل ذلك ،ونسبة لضخامة املسؤولية امللقاة عىل عاتق اجلينات ،ازداد عددها
يف جسم اإلنسان واحليوانات القريبة منه فبلغ عددها حوايل مائة ألف جني.
130

وربام نستأنس هلذا القول أيضا بام ورد من بقاء جزء من اإلنسان ال يصيبه البىل ليعاد من
خالله جسده.
هلل تعاىل بعثها ونشورها أنزل من حتت العرش مطرا يعم األرض مجيعا،
فاألجساد إذا أراد ا ه
ونبتت األجساد يف قبورها كام تنبت احلبة يف األرض ،وهلذا جاء يف احلديث (:ما بني النفختني
أربعون ثم ينزل اهلل من السامء ماء فينبتون كام ينبت البقل وليس من اإلنسان يشء إال يبىل إال عظم
واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب اخللق يوم القيامة)()1

وهلذا قال تعاىل ﴿:وا َُّ ِ
اح يف ُت ِث ُري يس يحابا يف ُس ْقنيا ُه ِإ يىل يب يل ٍد يم ري ٍت يف يأ ْح يي ْينيا ِب ِه
الر يي ي
ي
هلل ا َّلذي يأ ْر يس يل ر
األر يض بعدي مو ِهتا ي ِ
ور﴾ (فاطر)9:
كيذل يك الن ُُّش ُ
ْ يْ ي ْ ي ْ ي
هلل املوتى؟ وما آية
هلل كيف حييي ا ه
وقد ورد يف احلديث عن أِّب رزين ،قلت (:يا رسول ا ه
ذلك يف خلقه؟) ،فقال  (:يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحال ثم مررت به هيتز خرضا)،
هلل املوتى) ()2
قلت (:بىل) ،فقال  (:فكذلك حييي ا ه

ونحن نعلم اليوم أن النبات حيتفظ باحلب الذي حيمل صبغياته الوراثية لتنبت من جديد
عندما يتوفر اجلو املناسب.
وهذا القول ال نقوله جازمني ،بل هو جمرد رأي نحمد اهلل إن أصبنا فيه ،ونستغفره إن
أخطأنا ،ويف نفس الوقت نقول بأن ما يمكن أن يكون مسجال يف مورثات اإلنسان ال يعني كون
ذلك هو التسجيل الوحيد ،بل هناك تسجيالت أخرى سواء يف املرحلة اجلنينية أو يف مناسبات
خمتلفة.
التقدير السنوي
ومما وردت به النصوص من ذلك ما يمكن تسميته التقدير السنوي ،وذلك ما خصت به
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد والطربان يف الكبري.
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(ليلة القدر) ،كام قال اهلل تعاىلِ ﴿:إنَّا يأنْزي ْلنيا ُه ِيف يل ْي يل ِة ا ْل يقدْ ِر﴾ (القدر ،)1:وقال تعاىلِ ﴿:إنَّا يأنْزي ْلنيا ُه ِيف
ِ
ٍ
ٍ
ين ِف ييها ُي ْف ير ُق كُ ُّل يأ ْم ٍر يح ِك ٍ
يم﴾ (الدخان)4:
يل ْي يلة ُم يب ياركية ِإنَّا كُ نَّا ُمنْذ ِر ي
وقد فرس أكثر العلامء املراد بالتقدير يف هذه الليلة ما نص عليه الرازي يف قوله (:واعلم أن
تقدير اهلل ال حيدث يف تلك الليلة ،فإنه تعاىل قدر املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض يف
األزل ،بل املراد إظهار تلك الليلة املقادير للمالئكة يف تلك الليلة بأن يكتبها يف اللوح املحفوظ)،
ثم قال (:وهذا القول اختيار عامة العلامء)()1

وهذا القول حيمل بعضا من الصحة ،باعتبار أن من املقادير ما هو من النوع األول ،وهو
النوع الذي ال يغري وال يبدل.
وأما ما هو من النوع الثان ،فهو خاضع للتبديل والتغيري ،وإىل هذا يشري قول ابن عباس
هلل ما يشاء ،إال الشقاء والسعادة واحلياة واملوت.
يف تفسريها :يدبر أمر السنة ،فيمحو ا ه
ونرى أن كتاب السعادة املراد هنا ليس كون الشخص سعيدا ألن ذلك خاضع
لكسبه ،وإنام املراد منه نوع األسئلة التي قد تطرح عليه ،فتحدد سعادته وشقاوته ،كام ذكرنا
ذلك سابقا.
التقدير اليومي:
ومن التقديرات التي نصت عليها النصوص ،التقدير اليومي ،وهو ما نص عليه قوله
تعاىل ﴿:يس يأ ُله من ِيف السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض كُ َّل يي ْو ٍم ُه يو ِيف يش ْأ ٍن﴾ (الرمحن)29:
َّ ي ي
يْ ُ ي ْ
وهو يدل عىل حضور اهلل الدائم مع العبد أثناء كل ترصف يقوم به ،وقد ورد يف احلديث
هلل هذه اآلية ﴿ :كُ َّل يي ْو ٍم ُه يو ِيف يش ْأ ٍن﴾ (الرمحن،)29 :
عن منيب األزدي قال :تال رسول ا ه
هلل وما ذاك الشأن؟ قال( :أن يغفر ذنبا ،ويفرج كربا ،ويرفع قوما ويضع آخرين)
فقلنا :يا رسول ا ه

( )1التفسري الكبري.
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ويف هذا ما ينفي الوهم الذي قد يعرض للبعض من أن اهلل اكتفى بتقديراته األزلية،
ثم ترك اخللق لينشغل بكامله كام نص عىل ذلك الكثري من الفالسفة.
بل اهلل ـ حسبام تدل عليه النصوص الكثرية ـ حارض حضورا مطلقا يف كل حركة
وسكنة ،فال حيرك يشء وال يسكن إال بإذنه ،بل بتحريكه ،قال تعاىل ﴿:يأ يمل ْ ت يير يأ َّن اهللَّي يس َّخ ير
ِ
ِ
الس يام يء يأ ْن يت يق يع ع ييىل ْاألي ْر ِ
يل ُك ْم يما ِيف ْاألي ْر ِ
ض إِ َّال
ض يوا ْل ُف ْل يك ي ْ
جت ِري ِيف ا ْل يب ْح ِر بِ يأ ْم ِره يو ُي ْمس ُك َّ

َّاس يلرؤُ ٌ ِ
ِِ
يم﴾ (احلج)65:
وف يرح ٌ
بِإِ ْذنه إِ َّن اهللَّي بِالن ِ ي

وهو معنى اسم اهلل تعاىل (القيوم) فالقيوم هو القائم بنفسه املقيم لغريه ،بل ال يمكن
ليشء أن يقوم إال به.
َّاس يأ ْن ُت ُم ا ْل ُف يق يرا ُء إِ يىل اهللَِّ يواهللَُّ ُه يو ا ْلغينِ ُّي
وإليه اإلشارة كذلك بقوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ

احل ِميدُ ﴾ (فاطر)15:
ْي

فكل يشء ..يف كل حلظة من اللحظات ..مفتقر يف وجوده واستمرار وجوده هلل تعاىل
افتقارا ال يغنيه منه إال اهلل.
 3ـ سنن املقادير:
وهي الكتب التي كتب فيها القوانني والسنن التي تنظم الكون وعالقاته ،ويشري إىل هذا
هلل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ،إن رمحتي سبقت
النوع من الكتب قوله  (:إن ا ه
غضبي)( ،)1وهذا يدل عىل أن بناء الكون قائم عىل الرمحة اإلهلية ،وأهنا املقدمة عىل الغضب.
وقد ورد ما يدل عىل أن هذه السنن مكتوبة يف أم الكتاب ،وربام يستدل عىل ذلك بام ورد
من كون القرآن الكريم ـ وهو احلاوي لكثري من سنن اهلل ـ يف أم الكتاب ،كام قال تعاىل ﴿:يو ِإ َّن ُه ِيف
ِ
ِ
ُأ رم ا ْل ِكت ِ
يم﴾ (الزخرف ،)4:ومثله ما ورد من كونه يف اللوح املحفوظ ،قال
ياب يلدي ْينيا يل يع ٌّيل يحك ٌ
آن ي ِجميدٌ ِيف يلو ٍح يحمْ ُف ٍ
تعاىل ﴿:يب ْل ُه يو ُق ْر ٌ
وظ﴾ (الربوج 21:ـ  ،)22أي هو يف املأل األعىل ،حمفوظ
ْ
( )1روي هذا احلديث بألفاظ كثرية ،رواه الرتمذي وغريه.
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من الزيادة والنقص ،والتحريف والتبديل ،وقد أخرب تعاىل أن القرآن الكريم الذي بني أيدينا
موجود يف هذا الكتاب ،وقال تعاىل عن كونه موجود يف تلك الصحف املكرمةَّ ﴿:
كيال ِإ َّ يهنا ت ْيذ ِك ير ٌة
ف مكيرم ٍة مر ُف ٍ
ٍ
وعية ُّم يط َّه ير ٍة ِب يأ ْي ِدي يس يف ير ٍة ِك يرا ٍم يب ير ير ٍة ﴾
كير ُه ِيف ُص ُح ُّ َّ ي َّ ْ
يف يمن يشاء يذ ي
ولذلك كان نزول القرآن الكريم األول هو نزوله من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ،قال
هلل القرآن مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل بيت العزة من السامء الدنيا ،ثم
ابن عباس  (:أنزل ا ه
هلل )1()
نزل مفصال بحسب الوقائع يف ثالث وعرشين سنة عىل رسول ا ه

ومما يدل عىل ذلك من السنة قوله  (:إن اهلل تعاىل كتب يف أم الكتاب قبل أن خيلق
السموات واألرض :إنني أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا اسام من اسمي ،فمن
وصلها وصلته ،ومن قطعها قطعته إن اهلل تعاىل ملا خلق اخللق كتب بيده عىل نفسه :إن
رمحتي تغلب غضبي)()2

ومن ذلك ما يروى يف احلديث (:إن أول يشء كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ :بسم اهلل الرمحن
الرحيم إن أنا اهلل ال إله إال أنا ال رشيك يل إنه من استسلم لقضائي وصرب عىل بالئي وريض
حلكمي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقني يوم القيامة)()3

وهلذا النوع من الكتب أمهية كربى ال يمكن تصورها ..فإنه وإن كان البحث عن أرسار
الكتب السالفة نوعا من الفضول ،فإن البحث يف هذا النوع من الكتب مرغب فيه بصنوف كثرية
من الرتغيب ،وذلك ألنه ال يمكن لإلنسان أن ينتظم يف سلك هذا الكون انتظاما صحيحا إال
بوعيه التام هبذا النوع من الكتب.
وهلذا سنتحدث يف هذا املبحث عام ييرس التعرف عىل هذا النوع من الكتب.

( )1رواه البزار والطربان وغريمها.
( )2رواه هبذا اللفظ الطربان يف الكبري.
( )3رواه ابن النجار.
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صيغ السنن:
أول ما ينبغي للباحث يف هذا النوع من الكتب هو التعرف عىل الصيغ التي يستطيع من
خالهلا أن يتعرف عىل السنن والقوانني التي نظم اهلل هبا كونه.
وهذه الصيغ بمثابة أصول الفقه بالنسبة للفقه ،فالفقيه يف األحكام العملية ال يستطيع أن
يصري فقيها إال بوعيه بتلك املبادئ األصولية التي يتأسس عليها الفقه.
وكذلك هذا الباب فهو أصول فقه السنن اإلهلية.
فإن كان الفقيه يرى األمر يفيد الوجوب عىل املكلفني ،فإن فقيه السنن يرى يف أن
النصوص التي حتوي هذا النوع من الصيغ مفيدا للوجوب ،ال بمعنى أن الفقيه هو الذي يوجب
عىل اهلل ،وإنام بمعنى أن اهلل ـ برمحته وحكمته ـ أوجب عىل نفسه.
ولن نذكر هنا كل تلك الصيغ ،فهي تستدعي بحثا خاصا ،ولكنا سنقترص عىل بعض
الصيغ الواردة فيها باعتبارها القوانني الكربى التي تعرف باهلل من جهة ،وتعرف بالتعامل
الصحيح مع أكوان اهلل من جهة أخرى:
حقا:
فمن هذه الصيغ ..ما عرب عنه اهلل تعاىل أو رسوله  بصيغة ( حقا) ،وما يف معناها،
فإن هذه الصيغة تفيد بأن اهلل تعاىل يوجب فعل ذلك عىل نفسه رمحة منه وفضال.
ِ
ين آ يم ُنوا ي
كيذلِ يك
ومن النصوص القرآنية الواردة يف ذلك قوله تعاىلُ ﴿:ث َّم ُنن ريجي ُر ُس يلنيا يوا َّلذ ي
يح هقا عي يل ْينيا ُنن ِْج ا ُْملؤْ ِمنِنيي ﴾ (يونس ،)103:فاهلل تعاىل أوجب عىل نفسه ـ حسب هذه اآلية ـ رمحة
منه وفضال إنجاء املؤمنني من املهالك.
وأوجب تعاىل عىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ نرص املؤمنني ،كام قال تعاىل ﴿:يو يل يقدْ يأ ْر يس ْلنيا
ِ ِ
ِ
ين يأ ْج ير ُموا يو ي
يرص
ِم ْن يق ْب ِل يك ُر ُسال ِإ يىل يق ْو ِم ِه ْم يف يجا ُء ُ
وه ْم ِبا ْل يب رينيات يفا ْنت ييق ْمنيا م ين ا َّلذ ي
كيان يح هقا عي يل ْينيا ن ْ ُ
ا ُْملؤْ ِمنِنيي ﴾ (الروم)47:
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وأوجب تعاىل عىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ إدخال املجاهدين يف سبيله اجلنة ،كام قال
ِِ
هلل ْاش ي ِ
ون ِيف يس ِب ِ
هلل يف يي ْق ُت ُل ي
اجلن يَّة ُي يق ِات ُل ي
ون
يل ا َِّ
رتى م ين ا ُْملؤْ مننيي يأ ْن ُف يس ُه ْم يو يأ ْم يو ياهلُ ْم ِب يأ َّن يهلُ ُم ْ ي
تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي ي
هلل يف ِ
ِِ ِ
ِ
ون وعْدا عي يلي ِه ح هقا ِيف التَّور ِاة و ْ ِ
األن ِ
ْج ِ
رشوا ِب يب ْي ِعكُ ُم
ْي ي
ْ ي
يو ُي ْق يت ُل ي ي
يل يوا ْل ُق ْرآن يو يم ْن يأ ْو يىف ِب يع ْهده م ين ا َِّ ْ
اس يت ْب ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ (التوبة)111:
ا َّلذي يبا يي ْع ُت ْم ِبه يو يذل يك ُه يو ا ْل يف ْوزُ ا ْل يعظ ُ
وأوجب تعاىل عىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ أن يبعث من يموت ،كام قال تعاىل﴿:
وت يب يىل يوعْ دا عي يل ْي ِه يح هقا يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
َّاس ال
هلل يج ْهدي يأ ْي يام ِ ِهن ْم ال يي ْب يع ُث ا َُّ
يو يأ ْق يس ُموا ِبا َِّ
هلل يم ْن يي ُم ُ
يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (النحل)38:
وقد ورد يف السنة من هذه الصيغة الكثري من النصوص ،منها قوله  ملعاذ (:أتدري ما
حق اهلل عىل عباده) قال (:اهلل ورسوله أعلم) قال (:حقه عليهم أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا)،
قال  (:أتدري ما حق العباد عىل اهلل إذا فعلوا ذلك) ،قال (:اهلل ورسوله أعلم) قال (:حقهم
عليه أن ال يعذهبم بالنار)()1

ومنها وضع ما ارتفع من أمور الدنيا ،كام قال  (:إن حقا عىل اهلل تعاىل أن ال يرتفع
يشء من أمر الدنيا إال وضعه) ()2

ومنها وعده باإلعانة والربكة ملن فعل أمورا معينة ،كام قال  (:ثالث من فعلهن
ثقة باهلل واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه ،وأن يبارك له :من سعى يف فكاك رقبة
ثقة باهلل واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه ،وأن يبارك له ،ومن تزوج ثقة باهلل
واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه ،وأن يبارك له ،ومن أحيا أرضا ميتة ثقة باهلل
واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه ،وأن يبارك له)()3

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد والبخاري وأبو داود والنسائي.
( )3رواه الطربان يف الكبري واألوسط.
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ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائال ،قال  (:ما رفع قوم أكفهم إىل اهلل تعاىل
يسألونه شيئا إال كان حقا عىل اهلل أن يضع يف أيدهيم الذي سألوا)()1

ومنها املغفرة ملن عرف ربه غافرا ومعذبا ،قال  (:من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا
إن شاء أن يغفر له غفر له ،وإن شاء أن يعذبه عذبه؛ كان حقا عىل اهلل أن يغفر له)()2

ومنها وقاية من ذب عن عرض أخيه من النار ،قال  (:من ذب عن عرض أخيه بالغيبة
كان حقا عىل اهلل أن يقيه من النار)()3

هلل ورسوله ،وأقام الصالة وآتى الزكاة
ومنها تبشري املؤمنني باجلنة ،قال  (:من آمن با ه
هلل أو جلس يف أرضه التي ولد
هلل أن يدخله اجلنة هاجر يف سبيل ا ه
وصام رمضان ،كان حقا عىل ا ه
هلل أفال نبرش الناس بذلك؟) ،فقال  (:إن يف اجلنة مائة درجة أعدها
فيها) ،قالوا (:يا رسول ا ه
هلل فاسألوه
هلل بني كل درجتني كام بني السامء واألرض؛ فإذا سألتم ا ه
هلل للمجاهدين يف سبيل ا ه
ا ه
الفردوس فإنه وسط اجلنة ،وأعىل اجلنة؛ وفوقه عرش الرمحن ،ومنه تفجر أهنار اجلنة)()4

ومن ذلك ما علمنا رسول اهلل  من التوسل إىل اهلل هبذا احلق الذي أوحبه عىل
نفسه ،قال  يف فضل امليش إىل الصالة (:من خرج من بيته إىل الصالة فقال (اللهم! إن
أسألك بحق السائلني ،وأسألك بحق ممشاي هذا ،فان مل أخرج أرشا وال بطرا وال رياء وال
سمعة ،وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ،فأسألك أن تعيذن من النار ،وأن تغفر
يل ذنوِّب ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت) أقبل اهلل عليه بوجهه ،ويستغفر له سبعون ألف ملك
حتى تنقيض صالته)()5

( )1رواه الطربان.
( )2رواه الطربان يف األوسط.
( )3رواه أمحد والطربان.
( )4رواه أمحد والبخاري.
( )5رواه سمويه وابن السني.
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ومنها ما نص عليه قوله  (:من أخاف مؤمنا كان حقا عىل اهلل أن ال يؤمنه من افزاع يوم
القيامة)()1

ومنها ما نص عليه قوله  (:أيام رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل مل
يزل يف سخط اهلل حتى ينزع ،وأيام رجل شد غضبا عىل مسلم يف خصومة ال علم له هبا فقد
عاند اهلل حقه وحرص عىل سخطه وعليه لعنة اهلل التابعة إىل يوم القيامة ،وأيام رجل أشاع
عىل رجل بكلمة وهو منها بريء يشينه هبا يف الدنيا كان حقا عىل اهلل أن يدنيه يوم القيامة يف
النار حتى يأيت بإنفاذ ما قال)()2

ي
رمضان،
ومنها ما نص عليه قوله  (:من آمن باهللِ ورسولِه ،وأقام الصال ية ،وصام
سبيل اهللِ ،أو جلس يف ِ
ِ
أرضه التي ُولِدي فيها )
كان ح ًّقا عىل اهللِ أن ُيدخ يله اجلن ية ،هاجر يف
ٍ
ِ
ي
رسول اهللِ ،أفال ُنن رب ُئ الناس بذلك ؟ قال َّ :
درجة ،أعدَّ ها اهللُ
اجلنة مائ ية
إن يف
قالوا  :يا
ِ
ِْ
ِ
للمجاهدين يف سبيلِهُّ ،
واألرض ،فإذا سألتم اهللي فس ُلو ُه
السامء
درجتني ما بينهام كام بني
كل
الرمحن ،ومنه تيفجر أهنار ِ
اجلنة ،وأعىل ِ
أوسط ِ
اجلنة)()3
ِ
ُ
اجلنة ،وفو يقه ُ
عرش
الفردوس ،فإ َّن ُه
َّ
ي
ُ

ُ

ومنها ما نص عليه قوله  (:من قرأ القرآن كان حقا عىل اهلل أن ال يطعمه النار ما
مل يغل به ما مل يأكل به ما مل يراء به ما مل يدعه إىل غريه)()4

ومنها ما نص عليه قوله  (:ما من عبد مؤمن يبسط كفيه يف دبر كل صالة ثم
يقول :اللهم إهلي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جربيل وميكائيل وإرسافيل

( )1رواه الطربان يف األوسط.
( )2رواه الطربان يف الكبري.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه الديلمي.
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أسألك :أن تستجيب دعويت فإن مضطر وأن تعصمني يف ديني فإن مبتىل وتنالني برمحتك
فإن مذنب وتنفي عني الفقر فإن مسكني إال كان حقا عىل اهلل أن ال يرد يديه خائبتني)()1

ومنها ما نص عليه قوله  (:من قال حني يصبح وحني يميس ثالث مرات:
رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا كان حقا عىل اهلل أن يرضيه يوم القيامة)()2

قد يقال بعد هذا..
أليس اإلجياب يقتيض موجبا يأمر غريه وينهاه ويستفهمه؟
واهلل العيل األعىل واحد ال رشيك له ،فكيف نقول بوجوب يشء عليه أو حتريمه ،وكيف
نلزمه ،وهو اهلل العيل األعىل الذي ال يسأل عام يفعل وهم يسألون؟
أوليس ذلك جناية عظيمة يف حق األلوهية ،وتطاوال عظيام عىل اهلل؟
أوليس من األدب أن نلزم قدرنا ،فننزه اهلل عن هذا التشبيه الذي تتقزز منه العقول املؤمنة؟
وللجواب عن هذا نقول:
جل جناب احلق أن يأمره آمر ،أو يوجب عليه موجب ،فهو احلاكم وغريه املحكوم ،وهو
الرب وغريه العبد ،وهو السائل وغريه املسول.
فمن زعم أنه يوجب عىل اهلل بعقله وهواه ،فقد تصور نفسه ربا عىل ربه ،وحكم هواه يف
إهله.
ولألسف وجد من يقول بعض هذا ،فحجروا عىل اهلل أن يفعل إال ما ظنوا بعقلهم أنه
اجلائز له ،وحرموا عليه بعقوهلم ما رأوا حرمته.
ويف مقابل هؤالء أيضا من غالوا يف الرد عليهم إىل أن أداهم غلوهم إىل نفي القوانني
الكربى التي انبنى عليها الكون.
( )1رواه ابن السني وأبو الشيخ والديلمي وابن عساكر وابن النجار.
( )2رواه أمحد وأبو داود والنسائي والبيهقي واحلاكم.
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والرد عىل هذين الطرفني املتناقضني هو الطرف الوسط الذي أمرنا بالتزامه ،وهو أنا أقل
من أن نوجب عىل اهلل ،أو نلزمه شيئا ،ويف نفس الوقت نحن أقل شأنا من أن نبدل معان كالم
اهلل بام ال حيتمله.
ومعني الكلامت السابقة تدل عىل أن اهلل وعد عباده أو أقسم أو كتب عىل نفسه أمورا
معينة ،ثم أخرب أن وعده ال يتخلف وأن كلامته ال تتبدل ،فمن التحريف بعد هذا أن نقول بأن
املراد من ذلك مجيعا اإلخبار عن نفسه بأن ذلك فعله أو صفته.
وهلذا لو قال القائل (:أوجبت عىل نفيس صوما) ،فإن ذلك يدل عىل أنه ألزم نفسه
بالصوم ،فإذا قال (:إن معناه أخربت بأن أصوم) كان ذلك إلغاء وإبطاال لقوله.
ولو كان األمر كام ذكروا فإنه ال مزية إلخباره  بأن رمحة اهلل سبقت غضبه أو أنه حرم
الظلم عىل نفسه ،وذكر ذلك يف معرض املدح ،وموجبات احلمد.
ثم إنه إذا كان معقوال من اإلنسان أنه يوجب عىل نفسه وحيرم ويأمرها وينهاها مع كونه
حتت أمر غريه وهنيه ،فاآلمر الناهي الذي ليس فوقه آمر وال ناه ،كيف يمتنع يف حقه أن حيرم عىل
نفسه ويكتب عىل نفسه؟
وإذا عرف هذا عرف رس سالمه تعاىل عىل أنبيائه ورسله ،وملاذا طلب من نفسه هلم
ِ
هلل وم ِ
الئكي يت ُه ُي يص ُّل ي
ين آ يم ُنوا
ون عي يىل الن َِّب ري ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
السالمة،وعرف بذلك رس قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي ي ي
ِ
ِ
الم يق ْوال ِم ْن ير ٍّب ير ِح ٍ
يم﴾
يص ُّلوا عي يل ْيه يو يس رل ُموا ت ْيسليام﴾ (األحزاب ،)56:ورس قوله تعاىل ﴿:يس ٌ
( هيـس)58:
وأرسار كثرية ال يكشفها إال أن حتمل النصوص عىل ظواهرها دون تعطيلها بالتأويل أو
حتريفها بالتشبيه.
وننبه هنا إىل الفرق بني ما حيبه من أفعال عباده ويكرهه ،وبني ما كتب عىل نفسه تعاىل ،فإن
ما كتبه عىل عباده ال يتستلزم وقوعه ،كام أن ما يكرهه منهم ال يمنع وقوعه ،بينام أخرب تعاىل بأن ما
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كتب عىل نفسه ال يتخلف ،وأن كلامته ال تتبدل.
علينا:
ومن هذه الصيغ (علينا) ومشتقاهتا:
ومن ذلك قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن عي يل ْينيا يل ْل ُهدي ى﴾ (الليل )12:فقد أخرب تعاىل أن عليه هدى
الناس مجيعا ،وهو تعريفهم بالسبل كلها ،ومنحهم اإلدراك ،وحرية االختيار ليكتسب كل أحد
ما قدر له.
وليس املراد باهلداية هنا هداية االرشاد إىل اإليامن ،وإنام املراد منها هداية الداللة ،وقد يراد
هبا اهلداية العامة كام سنرى يف رس الرمحة.
الس ِبيل﴾ (النحل ،)9 :وقوله تعاىل ﴿:يق يال يه يذا
ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يوعي يىل ا َِّ
هلل يق ْصدُ َّ
ِ
ِ
رص ٌ
يم﴾ (احلجر )41:فمن معانيها أن عليه بيان الطريق املستقيم.
اط عي ي َّيل ُم ْستيق ٌ
ي
ومثله قوله تعاىل ﴿:و ِإ يذا جاء يك ا َّل ِذين يؤْ ِم ُن ي ِ
يب ير ُّبكُ ْم عي يىل
الم عي يل ْيكُ ْم كي ت ي
ي ُ
ون ِبآياتنيا يف ُق ْل يس ٌ
ي ي ي

ِ
ِِ
عيم يل ِمنْكُ م سوءا ِبجها يل ٍة ُثم ت ِ
ين ْف ِس ِه الر ْمح يية يأ َّنه من ِ
يم﴾
َّ ي
ي ي
ُ ي ْ
ور يرح ٌ
ياب م ْن يب ْعده يو يأ ْص يل يح يف يأ َّن ُه غي ُف ٌ
ْ ُ
َّ
(األنعام)54:
ومثله قوله تعاىل ﴿:يو يما ِم ْن يدا َّب ٍة ِيف ْ ي
األ ْر ِ
هلل ِرزْ ُق يها يو يي ْع يل ُم ُم ْست ييق َّر يها يو ُم ْست ْيو يدعي يها
ض ِإ َّال عي يىل ا َِّ
ياب ُم ِب ٍ
كُ ٌّل ِيف ِكت ٍ
ني﴾ (هود ،)6:فقد أوجب تعاىل ـ رمحة منه وفضال ـ عىل نفسه رزق كل دابة يف
األرض.
كلمتنا:
ومن هذه الصيغ صيغة ( كلمة) ومشتقاهتا:
كيلم ُتنيا لِ ِعب ِ
ِ
ادنيا
ي
ومن ذلك وعده لعباده املرسلني بالنرص ،كام قال تعاىل ﴿:يو يل يقدْ يس يب يق ْت ي

ا ُْمل ْر يس ِلنيي ﴾ (الصافات )171:أي تقدم يف الكتاب األول أن العاقبة للرسل وأتباعهم يف الدنيا
أل ِ
هلل يق ِو ٌّي ِ
هلل ي ي
عيزيزٌ ﴾
غْل يب َّن يأنيا يو ُر ُسِيل ِإ َّن ا َّي
يب ا َُّ
واآلخرة ،وقيل :إن املراد منها قوله تعاىل ﴿:كي ت ي
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(املجادلة )21:وكال القولني سواء.
ومن ذلك ما أوجب تعاىل عىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ من تأخري العذاب كام قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
اخ ُت ِل ي ِ ِ
ِ
ِ
ياب يف ْ
يض يب ْين ُيه ْم يو ِإ َّهنُ ْم يل ِفي يش ٍّك
وسى ا ْلكت ي
يو يل يقدْ آ يت ْينيا ُم ي
ف فيه يو يل ْوال كيل يم ٌة يس يب يق ْت م ْن ير رب يك يل ُق ي
ِم ْن ُه ُم ِر ٍ
يب﴾ (هود )110:أي لو ال كلمة سبقت من ربك بتأخري احلساب إىل يوم املعاد لعجل
هلم العذاب.
ومثل ذلك ما أوجب عىل تعاىل عىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ من تأخري القضاء ،قال
ِ
ِ
كيان النَّاس ِإ َّال ُأمة و ِ
ِ
احدي ة يف ْ
يض يب ْين ُيه ْم ِف ييام ِف ِيه
َّ ي
تعاىل ﴿:يو يما ي ُ
اخ يت يل ُفوا يو يل ْوال كيل يم ٌة يس يب يق ْت م ْن ير رب يك يل ُق ي
ي ْخيت ِيل ُف ي
ون﴾ (يونس)19:
ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:يو يل ْوال ِ
كيل يم ٌة يس يب يق ْت ِم ْن ير رب يك يل ي
كيان لِزي اما يو يأ يج ٌل ُم يس همى﴾
ِ
ف ِف ِيه يو يل ْوال ِ
ياب يف ْ
كيل يم ٌة يس يب يق ْت ِم ْن ير رب يك
اخ ُت ِل ي
وسى ا ْلكت ي
(طـه ،)129:وقوله تعاىل ﴿:يو يل يقدْ آ يت ْينيا ُم ي
ِ
يض يب ْين ُيه ْم يو ِإ َّهنُ ْم يل ِفي يش ٍّك ِم ْن ُه ُم ِر ٍ
يب﴾ (فصلت ،)45:وقوله تعاىل ﴿:يو يما يت يف َّر ُقوا ِإ َّال ِم ْن يب ْع ِد
يل ُق ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
يض يب ْين ُيه ْم يو ِإ َّن ا َّلذ ي
يما يجا يء ُه ُم ا ْلع ْل ُم يبغْيا يب ْين ُيه ْم يو يل ْوال كيل يم ٌة يس يب يق ْت م ْن ير رب يك إ يىل يأ يج ٍل ُم يس همى يل ُق ي
ِ
ُأ ِ
ياب ِم ْن يب ْع ِد ِه ْم يل ِفي يش ٍّك ِم ْن ُه ُم ِر ٍ
رشكيا ُء
ور ُثوا ا ْلكت ي
يب﴾ (الشورى ،)14:وقوله تعاىل ﴿:يأ ْم يهلُ ْم ُ ي

ِ
ِ
رشعُ وا يهلُ ْم ِم ين الدر ِ
يض يب ْين ُيه ْم يو ِإ َّن ال َّظاملِنيي يهلُ ْم ي
اب
ين يما يملْ يي ْأ يذ ْن ِب ِه ا َُّ
عيذ ٌ
هلل يو يل ْوال كيل يم ُة ا ْل يف ْص ِل يل ُق ي
ي ي
ِ
يم﴾ (الشورى)21:
يأل ٌ
ومثل ذلك وعده بمأل جهنم من مستحقيها من اجلنة والناس ،قال تعاىل ﴿:يو يمت ْت ِ
كيل يم ُة
َّ
أل َّن يج يهن يَّم ِم ين ِْ
ير رب يك ي ي
اجلن َِّة يوالن ِ
أل ْم ي ي
َّاس يأ ْمج ِيعنيي ﴾ (هود )119:أي ثبت ذلك كام أخرب وقدر يف أزله؛
ومتام الكلمة امتناعها عن قبول التغيري والتبديل.
وعىل عكس ذلك حتقيقه النرص عىل من صرب من بني إرسائيل ،قال تعاىل ﴿:يو يمت ْت ِ
كيل يم ُت
َّ
عيىل يبنِي ِإ ْرس ي
احل ْسنيى ي
ربوا ﴾ (ألعراف ،)137 :والكلمة التامة هنا هو ما عرب عنه
ائيل ِب يام يص ي ُ
ير رب يك ْ ُ
ِ
ين ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يون ْيج يع يل ُه ْم يأ ِئ َّمة يون ْيج يع يل ُه ُم ا ْل يو ِار ِثنيي ﴾
قول تعاىل ﴿:يو ُن ِريدُ يأ ْن ن ُيم َّن عي يىل ا َّلذ ي
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(القصص)5:
القسم:
ومن النصوص الورادة بصيغة القسمة قسم اهلل تعاىل عىل سؤال خلقه عىل أعامهلم ،قال
ِ
ِ
ين ُأ ْر ِس يل ِإ يل ْي ِه ْم
تعاىل ﴿:يف يو ير رب يك يلن ْيس يأ يلن َُّه ْم يأ ْمجيعنيي ﴾ (احلجر ،)92:وقال تعاىل ﴿:يف يلن ْيس يأ يل َّن ا َّلذ ي
يو يلن ْيس يأ يل َّن ا ُْمل ْر يس ِلنيي ﴾ (ألعراف ،)6:قال ابن مسعود يف معان هذه اآليات (:والذي ال إله غريه ما
هلل به يوم القيامة ،فيقول :ابن آدم ماذا غرك مني ِّب؟ ابن آدم ماذا عملت
منكم من أحد إال سيخلو ا ه
فيام علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت املرسلني؟)
ومنها قسم اهلل تعاىل عىل حرش جيمع عباده ،ثم حماسبتهم بحسب جرائمهم ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
يفورب يك يلنيح ُرشهنم و َّ ِ
عين ِمن كُ رل ِشي يع ٍة يأ ُّ ُهي ْم يأ يشدُّ
رض َّهنُ ْم يح ْو يل يج يهن يَّم ِجث هيا ُث َّم يلن ِينز َّ
ْ ي َّ ُ ْ ي
يير
الش يياطنيي ُث َّم يل ُن ْح ي
ِ
ِِ
ي
ين ُه ْم يأ ْو يىل ِ يهبا ِص ِل هيا ﴾ (مريم 68:ـ  ،)70قال ابن مسعود يف
الر ْمح ِين عت هيا ُث َّم يلن ْيح ُن يأعْ يل ُم ِبا َّلذ ي
عيىل َّ
تفسريها (:حيبس األول عىل اآلخر ،حتى إذا تكاملت العدة أتاهم مجيعا ،ثم بدأ باألكابر فاألكابر
جرما)
ومنها قسم اهلل تعاىل عىل إهالك الظاملني وإسكان املؤمنني أرضهم،قال تعاىل ﴿:يو يق يال
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كين
ين كي يف ُروا ل ُر ُس ِل ِه ْم يل ُن ْخ ِر يجنَّكُ ْم م ْن يأ ْرضنيا يأ ْو يل يت ُعو ُد َّن ِيف م َّلتنيا يف يأ ْو يحى ِإ يل ْي ِه ْم ير ُّ ُهب ْم يل ُن ْه ِل َّ
ا َّلذ ي
ال َّظاملِنيي يو يل ُن ْس ِك يننَّكُ ُم ْ ي
اف يو ِع ِيد﴾ (ابراهيم 13:ـ
اف يم يق ِامي يو يخ ي
األ ْر يض ِم ْن يب ْع ِد ِه ْم يذلِ يك يملِ ْن يخ ي
)14
ول ي ي
أل ْم ي ي
احل َّق يأ ُق ُ
أل َّن يج يهن يَّم ِمن يْك يو ِممَّ ْن ت ِيب يع يك ِمن ُْه ْم
احل ُّق يو ْ ي
ومنها قوله تعاىل إلبليس ﴿:يف ْ ي

ِ
ص 84:ـ )85
يأ ْمجيعنيي ﴾ ( ه

اب يهلُ ْم
ومنها قسمه تعاىل بتكفري سيئات املؤمنني وإدخاهلم اجلنة ،قال تعاىل ﴿:يف ْاست ييج ي
كير يأو ُأ ْن يثى بع ُضكُ م ِمن بع ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اج ُروا يو ُأ ْخ ِر ُجوا
ين يه ي
ض يفا َّلذ ي
ْ ْيْ
يْ
عيم يل عيام ٍل م ْنكُ ْم م ْن يذ ٍ ْ
ير ُّ ُهب ْم يأ رن ال ُأض ُ
يع ي
ألد ِخ يلنَّهم ج َّن ٍ
ألكي رف ير َّن عي ن ُْه ْم يس ريئ ِ ِ
ِم ْن ِد يي ِار ِه ْم يو ُأو ُذوا ِيف يس ِب ِييل يو يقا يت ُلوا يو ُق ِت ُلوا ي ُ
ات ي ْجت ِري ِم ْن
ياهت ْم يو ي ُ ْ ُ ْ ي
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يحت ِْت يها ْ ي
هلل ِعنْدي ُه ُح ْس ُن ال َّث يو ِ
اب﴾ (آل عمران)195:
هلل يوا َُّ
األ ْ يهن ُار يث يوابا ِم ْن ِعن ِْد ا َِّ
الوعد:
هلل ال
ومن هذه الصيغ صيغة (الوعد) ،فوعد اهلل واجب التحقيق ،كام قال تعاىل ﴿:يوعْ دي ا َِّ
هلل يوعْدي ُه يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
َّاس ال يي ْع يل ُم ي
هلل يما ِيف
ون﴾ (الروم ،)6:وقال تعاىل ﴿:يأال ِإ َّن َِّ
ف ا َُّ
ُخي ِْل ُ
السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
هلل يح ٌّق يو يل ِك َّن يأكْ يث ير ُه ْم ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (يونس)55:
ض يأال ِإ َّن يوعْ دي ا َِّ
َّ ي ي
ان ير ربنيا ِإ ْن ي
ون ُس ْب يح ي
وأخرب تعاىل عن مقالة بعض أهل الكتاب عند إيامهنم ﴿:يو يي ُقو ُل ي
كيان
هلل عىل ألسنة رسله املتقدمة من جميء
يوعْ دُ ير ربنيا يمل ْف ُعوال﴾ (االرساء )108:أي إن كان ما وعدنا ا ه
حممد عليه السالم ملفعوال أي لكائنا ال حمالة وال بد
رب ِإ َّن يوعْدي
وحض تعاىل عىل الصرب انتظارا لوعد اهلل الذي ال يتخلف ،قال تعاىل ﴿:يف ْ
اص ِ ْ
يخ َّفن يَّك ا َّل ِذين ال ي ِ
هلل ح ٌّق وال يست ِ
وق ُن ي
ون﴾ (الروم)60:
ي ُ
ا َِّ ي ي ي ْ
وها يف يق يال يمت ي َّت ُعوا ِيف
وأخرب عن مقالة صالح  لقومه بعد وعد اهلل بإهالكهم ﴿:يف يع يق ُر ي
ِ
ِ
كْذ ٍ
غيري يم ُ
وب﴾ (هود)65:
يداركُ ْم يثال يث ية يأ َّيا ٍم يذل يك يوعْ دٌ ْ ُ

وأخرب تعاىل عن مقالة الشيطان يف اآلخرة مصدقا بوعد اهلل الذي كان حيض عىل
ِ
يض ْ ي
احل رق يو يوعي دْ ُتكُ ْم يف يأ ْخ يل ْف ُتكُ ْم يو يما ي
الش ْي يط ُ
تكذيبه﴿:و يق يال َّ
كيان
األ ْم ُر ِإ َّن ا َّي
ي
هلل يوعي دي كُ ْم يوعْدي ْ ي
ان يَّملا ُق ي
ٍ
ِ
عيو ُتكُ ْم يف ْاست ييج ْب ُت ْم ِيل يفال يت ُلو ُم ِ
ون يو ُلو ُموا يأ ْن ُف يسكُ ْم يما يأنيا ِب ُم ْ ِ
رص ِخكُ ْم
ِ ييل عي يل ْيكُ ْم م ْن ُس ْل يطان ِإ َّال يأ ْن يد ْ

عيذ ِ
ِ
ِ ِ
يو يما يأ ْن ُت ْم ِب ُم ْ ِ ِ ِ
يم﴾ (ابراهيم)22:
رشكْ ُت ُمون م ْن يق ْب ُل ِإ َّن ال َّظاملنيي يهلُ ْم ي ٌ
اب يأل ٌ
رصخ َّي إ رن كي يف ْر ُت ِب يام يأ ْ ي
وأخرب تعاىل عن اكتشاف أهل النار بصدق وعد اهلل الذي كانوا يكذبون به ،وبسبب
تكذيبهم حل هبم ما حل من العذاب ،قال تعاىل ﴿:ونيادى يأصحاب ْ ِ
اب الن َِّار يأ ْن يقدْ
اجلنَّة يأ ْص يح ي
ي ي ْ ي ُ ي
هلل
يو يجدْ نيا يما يوعي دي نيا ير ُّبنيا يح هقا يف يه ْل يو يجدْ ُت ْم يما يوعي دي ير ُّبكُ ْم يح هقا يقا ُلوا ين يع ْم يف يأ َّذ ين ُمؤي رذ ٌن يب ْين ُيه ْم يأ ْن يل ْعن ُية ا َِّ
ي
عيىل ال َّظاملِنيي ﴾ (ألعراف)44:
وأخرب تعاىل عن الندم الشديد الذي يبديه الغافلون عندما يكتشفون صدق الوعد اإلهلي،
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ِ
ِ
الر ْمح ُين يو يصدي يق ا ُْمل ْر يس ُل ي
ون﴾ ( هيـس)52:
قال تعاىل ﴿:يقا ُلوا ييا يو ْي يلنيا يم ْن يب يع يثنيا م ْن يم ْر يقدنيا يه يذا يما يوعي دي َّ
وهلذا حيض اهلل تعاىل أصحاب العقول عىل الصرب والتبرص وإدراك حقانية الوعد اإلهلي
ِ
عين يو يل ِد ِه
َّاس ات َُّقوا ير َّبكُ ْم يو ْاخ يش ْوا يي ْوما ال ي ْجي ِزي يوالدٌ ْ
يف الدنيا قبل اآلخرة ،قال تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
هلل
احل ييا ُة الدُّ ْن ييا يوال يي ُغ َّرنَّكُ ْم ِبا َِّ
عين يوالِ ِد ِه يش ْيئا ِإ َّن يوعْدي ا َِّ
يوال يم ْو ُلو ٌد ُه يو يج ٍاز ْ
هلل يح ٌّق يفال يت ُغ َّرنَّكُ ُم ْ ي
احل ييا ُة الدُّ ْن ييا يوال
َّاس ِإ َّن يوعْ دي ا َِّ
ور﴾ (لقامن ،)33:وقال تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
هلل يح ٌّق يفال يت ُغ َّرنَّكُ ُم ْ ي
ا ْلغ ُير ُ
هلل يح ٌّق يو ْاس يتغ ِْف ْر لِ يذن ِْب يك يو يس رب ْح
رب ِإ َّن يوعْ دي ا َِّ
يي ُغ َّرنَّكُ ْم ِبا َِّ
ور﴾ (فاطر ،)5:وقال تعاىل ﴿:يف ْ
اص ِ ْ
هلل ا ْلغ ُير ُ
ِبحم ِد رب يك ِبا ْلع ِيش و ْ ِ
األ ْب ِ
كيار﴾ (غافر)55:
ي ر ي
ي ْ ير
وألمهية التصديق بالوعد اإلهلي ،فإن اهلل تعاىل يتلطف بعباده الصاحلني ليدركوا حقانية
ِ
كيي ت ييق َّر عي ْي ُن يها يوال يحتْزي ين يولِ يت ْع يل يم يأ َّن
هذا الوعد ،كام قال تعاىل عن أم موسى  ﴿:يف ير يد ْدنيا ُه ِإ يىل ُأ رمه ْ
هلل يح ٌّق يو يل ِك َّن يأكْ يث ير ُه ْم ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (القصص ،)13:وقال تعاىل عن أصحاب الكهف﴿:
يوعْ دي ا َِّ
يو ي
هلل يحق﴾ (الكهف)21 :
كيذلِ يك يأعْ يث ْرنيا عي يل ْي ِه ْم لِ يي ْع يل ُموا يأ َّن يوعْ دي ا َِّ
هلل وحده ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وأعز
هلل  يقول (:ال إله إال ا ه
وهلذا كان رسول ا ه
جنده ،وهزم األحزاب وحده فال يشء بعده)()1

وقد ورد يف القرآن الكريم من هذه الصيغة الدالة عىل سنن اهلل يف مقاديره الكثري من
النصوص:
الش ْي يط ُ
منها وعد املؤمنني باملغفرة والفضل ،كام قال تعاىلَّ ﴿:
ان يي ِعدُ كُ ُم ا ْل يف ْق ير يو يي ْأ ُم ُركُ ْم
ِ
هلل ي ِعدُ كُ م مغ ِْفرة ِم ْنه و يف ْضال وا َُّ ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)268:
ي
ْ ي ي ُ ي
ِبا ْل يف ْح يشاء يوا َُّ ي
هلل يواس ٌع عي ل ٌ
هلل ِإ ْحدي ى ال َّط ِائ يفت ْ ِ
يني يأ َّ يهنا يلكُ ْم يوت ييو ُّد ي
ون
ومنها وعدهم بالنرص ،كام قال تعاىل ﴿:يو ِإ ْذ يي ِعدُ كُ ُم ا َُّ
ِ
احل َّق ِب ِ ِ ِ
ِ
الشو ِ
ِ
كية تيكُ ُ
ين﴾
ون يلكُ ْم يو ُي ِريدُ ا َُّ
كيل يامته يو يي ْق يط يع يد ِاب ير ا ْلكياف ِر ي
غيري يذات َّ ْ
هلل يأ ْن ُحي َّق ْ ي
يأ َّن ْ ي
(ألنفال)7:
( )1رواه مسلم وغريه.
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هلل ا َّل ِذين آم ُنوا ِمنْكُ م و ِ
عيم ُلوا
ومنها وعدهم بالتمكني يف األرض ،قال تعاىل ﴿:يوعي دي ا َُّ
ْ ي
ي ي
ض كيام است ْيخ يل ي ِ
احل ِ
ِ
ات يل يي ْست ْيخ ِل يفن َُّه ْم ِيف ْ ي
ين ِم ْن يق ْب ِل ِه ْم يو يل ُي يمكر ن َّين يهلُ ْم ِدين ُيه ُم ا َّل ِذي
ف ا َّلذ ي
َّ
األ ْر ِ ي ْ
الص ي
ْارت ييىض يهلُ ْم يو يل ُي يبدر يلن َُّه ْم ِم ْن يب ْع ِد يخ ْو ِف ِه ْم يأ ْمنا يي ْع ُبدُ ونينِي ال ُي ْ ِ
رشكُ ي
ون ِِّب يش ْيئا يو يم ْن كي يف ير يب ْعدي يذلِ يك
يف ُأو يل ِئ يك ُه ُم ا ْل يف ِاس ُق ي
ون﴾ (النور)55:
هلل
ومنها وعدهم باملغفرة واألجر العظيم واجلنة ورضوان اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:يوعي دي ا َُّ
ِ
ِ
عيم ُلوا الص ِ ِ
ا َّل ِذين آم ُنوا و ِ
يم﴾ (املائدة ،)9:وقال تعاىل ﴿:ال يي ْست ِيوي
ي ي ي
احلات يهلُ ْم يمغْف ير ٌة يو يأ ْج ٌر عي ظ ٌ
َّ ي
ِِ
اعدُ ي ِ
ا ْل يق ِ
الرض ِر وا ُْملج ِ
ون ِيف يس ِب ِ
غيري ُأ ِ
اهدُ ي
هلل
هلل ِب يأ ْم يو ِاهل ْم يو يأ ْن ُف ِس ِه ْم يف َّض يل ا َُّ
يل ا َِّ
ويل َّ ي ي ي
ون م ين ا ُْملؤْ مننيي ْ ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ين
احل ْسنيى يو يف َّض يل ا َُّ
ين يد ير يجة يوكُ هال يوعي دي ا َُّ
هلل ا ُْمل يجاهد ي
ين ِب يأ ْم يواهل ْم يو يأ ْن ُفس ِه ْم عي يىل ا ْل يقاعد ي
ا ُْمل يجاهد ي
هلل ْ ُ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ي
ات
ين آ يم ُنوا يوعيم ُلوا َّ
ين يأ ْجرا عيظيام﴾ (النساء ،)95:وقال تعاىل ﴿:يوا َّلذ ي
عيىل ا ْل يقاعد ي
الص ي
ِِ
س ُندْ ِخ ُلهم جن ٍ
َّات ي ْجت ِري ِم ْن يحت ِْت يها ْ ي
هلل ِقيال﴾
هلل يح هقا يو يم ْن يأ ْصدي ُق ِم ين ا َِّ
ين ِف ييها يأ يبدا يوعْدي ا َِّ
األ ْ يهن ُار يخالد ي
ُ ْ ي
ي
ِِ
يات جن ٍ
ِ ِ
(النساء ،)122:وقال تعاىل ﴿:وعيدي ا َُّ ِ ِ
َّات ي ْجت ِري ِم ْن يحت ِْت يها ْ ي
ين
األ ْ يهن ُار يخالد ي
هلل ا ُْملؤْ مننيي يوا ُْملؤْ من ي
ي

ِ
ِ
اكن يطيبة ِيف جن ِ
ِ
ِ
َّات عيدْ ٍن يو ِر ْض يو ٌ
يم﴾ (التوبة،)72:
ان ِم ين ا َِّ
ي
ف ييها يو يم يس ي ر ي
كْرب يذل يك ُه يو ا ْل يف ْوزُ ا ْل يعظ ُ
هلل يأ ي ُ
ٍ ِ
ِ
الر ْمح ُين ِع يبا يد ُه ِبا ْل يغ ْي ِ
ب ِإ َّن ُه ي
كيان يوعْ دُ ُه يم ْأ ِت هيا﴾ (مريم،)61:
وقال تعاىل ﴿:يجنَّات عيدْ ن ا َّلتي يوعي دي َّ
ِ ِ
ف يم ْبنِ َّي ٌة ي ْجت ِري ِم ْن يحت ِْت يها ْ ي
ف ِم ْن يف ْو ِق يها غُ ير ٌ
ين ات يَّق ْوا ير َّ ُهب ْم يهلُ ْم غُ ير ٌ
األ ْ يهن ُار يوعْ دي
وقال تعاىل ﴿:يلك ِن ا َّلذ ي
هلل ا ْملِي يعا يد﴾ (الزمر)20:
ف ا َُّ
هلل ال ُخي ِْل ُ
ا َِّ

ومنها وعد املؤمنني والكافرين باجلزاء يف اآلخرة عىل األعامل ،قال تعاىلِ ﴿:إ يل ْي ِه يم ْر ِج ُعكُ ْم
عيم ُلوا الص ِ ِ ِ ِ ِ
اخل ْل يق ُثم ي ِعيدُ ه لِيج ِزي ا َّل ِذين آم ُنوا و ِ
يِ
ين
مجيعا يوعْ دي ا َِّ
احلات ِبا ْلق ْسط يوا َّلذ ي
ي ي ي
هلل يح هقا ِإ َّن ُه يي ْبد ُأ ْ ي َّ ُ ُ ي ْ ي
َّ ي

عيذ ِ
كي يفروا يهلم يرشاب ِمن ي ِ
يم ِب يام كيا ُنوا ييكْ ُف ُر ي
مح ٍ
ون﴾ (يونس)4:
يم يو ي ٌ
ُ ُْ ي ٌ ْ
اب يأل ٌ

هلل ا ُْملن ِياف ِقنيي وا ُْملن ِياف يق ِ
ات
ومنها وعد الكافرين واملنافقني بالعذاب ،قال تعاىل ﴿:يوعيدي ا َُّ
ي
ِ
ِِ
يم﴾ (التوبة)68:
ين ِف ييها ِه يي يح ْس ُب ُه ْم يو يل يعن ُيه ُم ا َُّ
هلل يو يهلُ ْم عي يذ ٌ
يوا ْلكُ َّف يار ن ييار يج يهن يَّم يخالد ي
اب ُمق ٌ
التحريم:
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ومن هذه الصيغ صيغة (التحريم) الدالة عىل االمتناع ،وال نعلم منها إال قوله  فيام
يرويه عن ربه تعاىل (:يا عبادي إن حرمت الظلم عىل نفيس)( )1أي أنه تعاىل منع نفسه من ظلم
عباده.
وهو ما دلت عليه اآليات الكثرية التي تنص عىل امتناع الظلم عن اهلل ،كام قال تعاىل﴿:
هلل
هلل يل ْي يس ِب يظ َّال ٍم لِ ْل يع ِب ِيد﴾ (آل عمران ،)182:وقال تعاىل ﴿:يو يما ا َُّ
يذلِ يك ِب يام يقدَّ يم ْت يأ ْي ِديكُ ْم يو يأ َّن ا َّي
عيم يل ص ِ
اد﴾ (غافر ،)31 :وقال تعاىل ﴿:من ِ
ي ِريدُ ُظ ْلام لِ ْل ِعب ِ
احلا يف ِل ين ْف ِس ِه يو يم ْن يأ يسا يء يف يع يل ْي يها يو يما ير ُّب يك
ي
ي ْ
ي
ُ

ِ
َّاس يأ ْن ُف يس ُه ْم
ِب يظ َّال ٍم لِ ْل يع ِب ِيد﴾ (فصلت ،)46:وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
َّاس يش ْيئا يو يلك َّن الن ي
هلل ال يي ْظ ِل ُم الن ي
اع ْفها ويؤْ ِ
ِ
ٍ
ِ
يي ْظ ِل ُم ي
ت
ون﴾ (يونس ،)44:وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
هلل ال يي ْظ ِل ُم م ْث يق يال يذ َّرة يو ِإ ْن ت ُيك يح يسنية ُي يض ي ي ُ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات يو ُه يو ُمؤْ ِم ٌن يفال
م ْن يلدُ ْن ُه يأ ْجرا عيظيام﴾ (النساء ،)40:وقال تعاىل ﴿:يو يم ْن يي ْع يم ْل م ين َّ
الص ي
ياف ُظ ْلام يوال يه ْضام﴾ (طـه ،)112:واهلضم أن ينقص من جزاء حسناته والظلم أن يعاقب
يخي ُ
بذنوب غريه.
ومثل هذا كثري يف القرآن ،وهو مما يدل عىل أن اهلل قادر عىل الظلم ولكن ال يفعله فضال
منه وجودا وكرما وإحسانا إىل عباده.
وهذا يبني أن الظلم هو وضع األشياء يف غري مواضعها ،وليس كام فرسه بعضهم من أنه
( الترصف يف ملك الغري بغري إذنه) ،وبذلك يعتربون أن الظلم مستحيل عليه ،أو غري متصور يف
حقه ،ألن كل ما يفعله فهو ترصف يف ملكه.
والقائلون هبذا ال يكتفون هبذا ،بل يتجاوزونه إىل تعابري جتعل من قوانني الكون التي
تنظمه قوانني تفتقر للثبات الذي تبنى عليه سنن اهلل.
***
هذه بعض الصيغ الدالة عىل سنن اهلل التي نرى أهنا موجودة يف أم الكتاب أو يف غريه من
( )1رواه مسلم.
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الكتب مما يتأسس عليه الكون.
وكل هذه السنن الواردة بتلك الصيغ مما تقتضيه أسامء اهلل احلسنى ،ولذلك ختتم أكثر
حقائق القرآن الكريم باسم مفرد أو اسمني مركبني للداللة عىل أصل تلك احلقيقة ومنبعها.
وهلذا علمنا رسول اهلل  أن نتوجه إىل اهلل بأسامئه احلسنى لقضاء حاجاتنا ،فتلك األسامء
هي احلاوية لكلامت اهلل وسننه يف خلقه.
ومن ذلك قوله  (:ما أصاب مسلام قط هم ،أو حزن ،فقال :اللهم إن عبدك ،وابن
عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض يف حكمك عدل يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك،
سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب
عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور برصي ،وجالء حزن ،وذهاب مهي ،إال أذهب اهلل تعاىل
مهه وأبدل مكان حزنه فرحا) ،قالوا (:يا رسول اهلل أفال نتعلم هذه الكلامت؟) قال (:بىل ينبغي
ملن سمعهن أن يتعلمهن)()1

ويف هذا احلديث إشارة جليلة يف قوله  (:أو استأثرت به يف علم الغيب عندك) إىل أن
من أسامء اهلل وسننه وكلامته ما ال يزال مستأثرا يف علم الغيب.
وهو أكثر بكثري مما علمناه ،بل ال مقارنة بني ما علمنا وما مل نعلم ،فاهلل هو الواسع الذي
ال حيد ،واملحيط الذي ال حياط به.
ولذلك فإن أكثر مما علمنا من أسامء اهلل وسننه هو مما له عالقة بنا ،ولربوبية اهلل عالقة بكل
األشياء ،ولكل يشء منها معرفته وسننه وكلامته.
***
وهذه الكلامت التي رضيها اهلل تعاىل لنفسه هي األصول التي بنيت عليها الرشائع ،كام أهنا
األصول التي بني عليها الكون.
( )1رواه الطربان يف الكبري وابن السنى يف عمل اليوم والليلة.
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ولذلك عرب الرشع عن ترصفات البرش املوافقة هلذه السنن بأن اهلل يرَض عنها ،كام قال
ون ِم ين الن ِ
هلل يو ُه يو يم يع ُه ْم ِإ ْذ ُي يب ري ُت ي
َّاس يوال يي ْست ْيخ ُف ي
تعاىل ﴿:يي ْست ْيخ ُف ي
ون يما ال يي ْر يَض ِم ين ا ْل يق ْو ِل
ون ِم ين ا َِّ
ِ
ون ُ ِحميطا﴾ (النساء ،)108:وقال تعاىل ﴿:ي ْحي ِل ُف ي
هلل ِب يام يي ْع يم ُل ي
يو ي
رت يض ْوا عي ن ُْه ْم يف ِإ ْن
كيان ا َُّ
ون يلكُ ْم ل ي ْ
هلل ال يي ْر يَض ِ
عين ا ْل يق ْو ِم ا ْل يف ِاس ِقنيي ﴾ (التوبة ،)96:وقال تعاىلِ ﴿:إ ْن تيكْ ُف ُروا يف ِإ َّن
ت ْير يض ْوا عي ن ُْه ْم يف ِإ َّن ا َّي

هلل غينِي عي نْكُ م وال ير يَض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْلكُ ْف ير يو ِإ ْن ت ْيشكُ ُروا يي ْر يض ُه يلكُ ْم يوال ت ِيز ُر يو ِاز ير ٌة ِوزْ ير ُأ ْخ يرى ُث َّم ِإ يىل
ي
ْ ي يْ
ا َّي ٌّ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ير ربكُ ْم يم ْر ِج ُعكُ ْم يف ُي ين رب ُئكُ ْم ِب يام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ور﴾ (الزمر)7:
يم ِب يذات ُّ
ون ِإ َّن ُه عيل ٌ
وفرق كبري بني رَض اهلل تعاىل وإرادته ،فإن اهلل أراد كل ما يف الكون ،لكنه أخرب عن
مراضيه ،وعرب عن هذا الرَض باحلب ،وهو كام ذكرنا يف مناسبات خمتلفة ينبغي تفسريه عىل

ظاهره مع تنزيه اهلل عن مشاهبة البرش.
ومن ذلك حب تعاىل للمحسنني واملتقني واملتطهرين ،كام قال تعاىل ﴿:يو يأن ِْف ُقوا ِيف يس ِب ِ
يل
كية و يأح ِس ُنوا ِإ َّن ا َّي ِ
ِ
ِ
ب ا ُْمل ْح ِسنِنيي ﴾ (البقرة ،)195:وقال
ا َِّ
هلل ُحي ُّ
هلل يوال ُت ْل ُقوا ِب يأ ْيديكُ ْم ِإ يىل الت َّْه ُل ي ْ
ِ
تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي ِ
ين﴾ (البقرة ،)222 :وقال تعاىل ﴿:يب يىل يم ْن يأ ْو يىف ِب يع ْه ِد ِه
ب ا ُْمل يت يط ره ِر ي
ب الت ََّّو ِابنيي يو ُحي ُّ
هلل ُحي ُّ
وات يَّقى يف ِإ َّن ا َّي ِ
ب ا ُْملت َِّقنيي ﴾ (آل عمران)76:
هلل ُحي ُّ
ي
وعىل عكس ذلك أخرب اهلل تعاىل أنه ال حيب الظاملني واملفسدين والكفار واآلثمني ،كام
ث والنَّس يل وا َُّ ِ
األر ِ ِ ِ ِ
ِ
ب ا ْل يف يسا يد﴾
هلل ال ُحي ُّ
احل ْر ي ي ْ ي
ض ل ُي ْفسدي ف ييها يو ُ ْهيل يك ْ ي
قال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ت ييو َّىل يس يعى ِيف ْ ي ْ
ِ
هلل الربا وير ِِّب الصدي يق ِ
ب كُ َّل كي َّف ٍار يأ ِث ٍ
يم﴾
ات يوا َُّ
هلل ال ُحي ُّ
َّ
(البقرة ،)205:وقال تعاىل ﴿:يي ْم يح ُق ا َُّ ر ي ُ ْ

ِ
ول يف ِإ ْن تيو َّلوا يف ِإ َّن ا َّي ِ
الر ُس ي
ين﴾ (آل
(البقرة ،)276:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل يأ ِطي ُعوا ا َّي
ب ا ْلكياف ِر ي
هلل ال ُحي ُّ
ي ْ
هلل يو َّ
عمران ،)32:وقال تعاىل ﴿:وا َُّ ِ
ب ال َّظاملِنيي ﴾ (آل عمران ،)57 :وقال تعاىل ﴿:يو يق ِات ُلوا ِيف
هلل ال ُحي ُّ
ي
ِ
هلل ا َّل ِذين ي يق ِات ُلونيكُ م وال يتعتيدُ وا ِإ َّن ا َّي ِ
يس ِب ِ
ين﴾ (البقرة)190:
يل ا َِّ
ب ا ُْمل ْعتيد ي
هلل ال ُحي ُّ
ْ ي ْ
ي ُ
وبذلك تنتقل هذه األصول من كوهنا أمرا ترشيعيا إىل أمر عقيل ال ختتلف العقول السليمة
يف القول بموجبه.
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ولذلك فإنا نرى ـ واهلل أعلم ـ أن هذه األصول مما يتعلق به اجلزاء يف اآلخرة ،فالظامل ـ ولو
مل تبلغه الرشيعة ـ حماسب عىل ظلمه ،ألن اجلبلة التي جبل عليها ،كام جبل عليها الكون مجيعا هي
اعتبار الظلم انحرافا كبريا.
ثبات السنن:
قد يقال بعد هذا بأن هذه أمور اعتبارية قد تتخلف ،أو أن هذه سنن وقتية قد تتبدل(،)1
واهلل تعاىل يرد عىل هذا القول الشنيع ،وخيرب أن قوله ال يرد ،وأن كلامته ال تتبدل ،وأن وعده أو
وعيده ال يتخلف ،وقد مرت النصوص الكثرية الدالة عىل ذلك ،وعىل أن هذه سنن حقيقية ال
اعتبارية.
ومن ذلك التعبري بكون كلامت اهلل تامات ،فالتامم هنا هو التحقق ،فاليشء ال يتم إال بعد
ِ
كيلام ِت ِه يو ُه يو الس ِم ُ ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾
يع ا ْل يعل ُ
َّ
حتققه ،كام قال تعاىل ﴿:يو يمت َّ ْت كيل يم ُت ير رب يك صدْ قا يوعي دْ ال ال ُم يبدر يل ل ي
(األنعام )115:أي صدقا يف األخبار ،وعدال يف األوامر والنواهي.
ومن ذلك التعبري بعدم حلوق التبديل لكلامت اهلل ،كام قال تعاىل تسلية للنبي  وتعزية
له فيمن كذبه من قومه ،وأمر له بالصرب كام صرب أولو العزم من الرسل ﴿:يو يل يقدْ كُ رذ يب ْت ُر ُس ٌل ِم ْن
كيلام ِ
ِ ِ
ِ
هلل يو يل يقدْ يجا يء يك ِم ْن ين يب ِأ
ت ا َِّ
ربوا عي يىل يما كُ رذ ُبوا يو ُأو ُذوا يحتَّى يأت ُ
يرصنيا يوال ُم يبدر يل ل ي
يق ْبل يك يف يص ي ُ
ياه ْم ن ْ ُ
ا ُْمل ْر يس ِلنيي ﴾ (األنعام )34:أي أن اهلل ال يبدل الكلامت التي كتبها بالنرص يف الدنيا واآلخرة لعباده
املؤمنني.
تبرص السنن :
لقد ذكرنا يف بداية هذا املبحث أن هذا النوع من الكتب هو النوع الوحيد الذي طولبنا
بالتعرف عليه ،والبحث فيه ،ذلك أنه ال يستطيع اإلنسان أن ينتظم يف سلك الكون إال به.
( )1ولألسف فإن هذا ما تكاد ترصح به كثري من كتب الكالم ،وخاصة عند حديثها عن مسألة (احلسن والقبح) ،فهي عند
اعتبارها أمرا اعتباريا ال حقيقيا جتعل من حقائق الكون حقائق ومهية يمكن أن تتخلف يف أي حلظة.
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ومثل ذلك مثل تعرف الرعية عىل القوانني التي حتكمها ،فال يمكن للقوانني أن تؤيت
ثامرها إال بمعرفة الرعية هلا ،ثم وقوفهم عندها.
واخلطأ يف التعرف عىل القوانني له تأثريه اخلطري يف السلوك ويف مجيع املواقف.
وكمثال عىل ذلك ما تتصور به بعض الديانات من االقتصار عىل جمرد التبشري ،فتتصور
أن فالنا من الناس جاء للخالص ،فخلص البرشية ،وأنه ال عذاب وال عقاب ،ثم تنظر بعد ذلك
باحتقار إىل القرآن وهو يتحدث عن اجلنة والنار.
فهؤالء يصادمون سنن اهلل ..فالكون ـ كام نراه ـ حيوي كل يشء ..حيوي اجلنان واحلقول
واألزهار ..وهي بذور من أزهار اجلنة.
وحيوي كذلك الزالزل والرباكني والنريان والعواصف والزوابع ..وكل ذلك بذور من
بذور جهنم.
وبام أن كل هذه البذور هلا قوانينها اخلاصة ،فإن ألصوهلا قوانيه اخلاصة.
واحتقار هذه القوانني واالستخفاف هبا ال خيتلف عن استخفاف املجرمني بقوانني
العقوبات إىل أن تطبق عليهم ،والقايض حينها ال يقول هلم ـ إذا اعتذروا بجهلهم للقوانني ـ إال
كلمة واحدة ،هي أن القانون ال حيمي املغفلني.
وهلذا ،فإن القرآن الكريم يدعونا إىل التعرف عىل قوانني اهلل وسننه لنسري يف الكون وفق
إرادة وأمر مسريه ،فال نشذ وال ننحرف ،قال تعاىل ﴿:يقدْ يخ يل ْت ِم ْن يق ْب ِلكُ ْم ُسن ٌين يف ِس ُريوا ِيف
ْي
األ ْر ِ
كيان عي ِاق يب ُة ا ُْمل ر
ف ي
كيذ ِبنيي ﴾ (آل عمران)137:
ض يفا ْن ُظ ُروا كي ْي ي
هلل
وهلذا ،فإن الدور األكرب للقرآن الكريم هو أن يعرفنا عىل سنن اهلل ،قال تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ ا َُّ
ِ
ني يلكُ م وهي ِديكُ م سنين ا َّل ِذ ِ
ِ
وب عي يل ْيكُ م يوا َُّ ِ
يم﴾ (النساء)26:
ين م ْن يق ْب ِلكُ ْم يو يي ُت ي
ي
ل ُي يب ر ي ْ ي ي ْ ي ْ ُ ي
يم يحك ٌ
هلل عيل ٌ
ْ

ومن هذه السنن التي أخربنا عنها القرآن الكريم إخباره بأن الغاية من خلق العباد هي
العبادة ،والعبادة بمفهومها الغائي هي املعرفة ..معرفة اهلل تعاىل ..فاهلل خلق عباده ،بل خلق كل
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األنْس ِإ َّال لِيعبدُ ِ
ِ
الكون ليعرفه ،قال تعاىل ﴿:يو يما يخ يل ْق ُت ِْ
ون ﴾ (الذريات)56:
يُْ
اجل َّن يو ْ ي

ثم عقب عىل هذه السنة الكربى التي تنتظم فيها مجيع السنن بقوله ﴿ يما ُأ ِريدُ ِمن ُْه ْم ِم ْن
ِرزْ ٍق وما ُأ ِريدُ يأ ْن ي ْط ِعم ِ
ون﴾ (الذريات)57:
ُ ُ
ي ي
ولذلك ،فإن انشغال اإلنسان عن هذه الغاية بانشغاله بأي يشء آخر جيعله ينحرف بحياته
انحرافا خطريا.
ومن السنن التي انتظم هبا هذا الكون ،ودعي املؤمن لتبرصها ،وسلوك مقتضياهتا
أن اهلل تعاىل جعل هذه احلياة الدنيا مقدمة للحياة اآلخرة ..وأن الغرض منها هو أن يميز
ون يأ ْم يو ياهل ُ ْم لِ يي ُصدُّ وا يع ْن يسبِ ِ
بني الطيب واخلبيث ،قال تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّل ِذي ين يك يف ُروا ُين ِْف ُق ي
يل اهللَِّ
ون يع يلي ِهم حرسة ُثم ي ْغ يلب ي ِ
ِ
رش ي
ون ( )36لِ يي ِميزي
وهنيا ُث َّم يت ُك ُ ْ ْ ي ْ ي َّ ُ ُ
ون يوا َّلذي ين يك يف ُروا إِ يىل يج يهن يَّم ُ ْ
يف يس ُينْف ُق ي
حي ي ُ
يث يب ْع يض ُه ع ييىل يب ْع ٍ
يث ِم ين ال َّط ري ِ
اخلبِ ي
اخلبِ ي
ض يف ي ْري ُك يم ُه يمجِيعا يف يي ْج يع يل ُه ِيف يج يهنَّ يم
جي يع يل ْ ي
اهللَُّ ْ ي
ب يو ي ْ
ُأو يلئِ يك ُهم ْ ِ
ارس ي
ون (( ﴾)37األنفال)
ُ
اخلي ُ

وتبرص هذه السنة ،والتعايش وفق هذا القانون جيعل املؤمن يوجه حياته مجيعا وفق
ما تقتضيه الطيبة ،ألنه ال يدخل دار الطيبني إال الطيبون ،قال تعاىل ﴿:يو ِس ييق ا َّل ِذي ين ا َّت يق ْوا
اجلن َِّة زُ مرا حتَّى إِ يذا جاء ي ِ
اهبا يو يق يال يهل ُ ْم يخزي ين ُت يها يسال ٌم يع يل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم
ير َّ ُهب ْم إِ يىل ْ ي ي ي
وها يو ُفت يح ْت يأ ْب يو ُ ي
ي ُ
وها يخالِ ِدي ين﴾ (الزمر)73:
يفا ْد ُخ ُل ي
ومن هذه السنن أن اهلل تعاىل جيازي الناس عىل أعامهلم ال حسب ما تقتضيه أمانيهم،
ِ
ِ
ان يأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
جيزي بِ ِه يوال يجيِدْ يل ُه ِم ْن
ياب يم ْن يي ْع يم ْل ُسوءا ُ ْ
قال تعاىل ﴿:يل ْي يس بِ يأ يمان ري ُك ْم يوال يأ يم ر
ون اهللَِّ ولِيا وال ن ِيصريا﴾ (النساء ،)123:وقال تعاىل ﴿:و يقا يل ِ
د ِ
ت ا ْل يي ُهو ُد يوالن يَّص يارى ن ْيح ُن
ي
ي ه ي
ُ
ِ
ِ
رش ِمم َّ ْن يخ يل يق ييغ ِْف ُر يملِ ْن يي يشا ُء يو ُي يع رذ ُب يم ْن
يأ ْبنيا ُء اهللَِّ يو يأح َّباؤُ ُه ُق ْل يفل يم ُي يع رذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم يب ْل يأ ْن ُت ْم يب ي ٌ
ي يشاء وهللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض يو يما يب ْين ُيه يام يو ِإ يل ْي ِه املْي ِص ُري﴾ (املائدة ،)18:وقال تعاىل﴿:
َّ ي ي
ي ُ ي ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء
يرضو ُه يش ْيئا يواهللَُّ ع ييىل ُك رل ي ْ
يري ُك ْم يوال ت ُ ُّ
إاله يتنْف ُروا ُي يع رذ ْب ُك ْم ع ييذابا يأليام يو يي ْس يت ْبد ْل يق ْوما غ ْ ي
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يق ِد ٌير﴾ (التوبة ،)39:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل لِ ْل ُم يخ َّل ِفنيي ِم ين ْاأليع يْر ِ
ويل يب ْأ ٍ
اب يس ُتدْ ع ْيو ين إِ يىل يق ْو ٍم ُأ ِ
س
ِ ٍ ِ
وهنُ ْم يأ ْو ُي ْسلِ ُم ي
ون يفإِ ْن ُتطِي ُعوا ُيؤْ تِ ُك ُم اهللَُّ يأ ْجرا يح يسنا يوإِ ْن يتت ييو َّل ْوا ك ييام ت ييو َّل ْي ُت ْم ِم ْن
يشديد ُت يقات ُل ي
يق ْب ُل ُي يع رذ ْب ُك ْم ع ييذابا يألِيام﴾ (الفتح)16:
وتبرص هذه السنة جيعل املؤمن إنسانا جادا نشيطا ليس له من هم يف حياته إال أن
يتحقق بمرضاة اهلل التي هي السبيل لتحقيق مراضيه.
ومن هذه السنن أن اهلل تعاىل ال ينرص إال من ينرصه ..والنرص هنا هو النرص احلقيقي
ال النرص الومهي ،قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد يي ِار ِه ْم بِغ ْ ِ
يري يح ٍّق إِ َّال يأ ْن يي ُقو ُلوا ير ُّبنيا اهللَُّ
ِ
ِ
ات يومس ِ
َّاس يب ْع يض ُه ْم بِ يب ْع ٍ
يها
اجدُ ُي ْذك ُير ف ي
يو يل ْوال يد ْف ُع اهللَِّ الن ي
ض يهلُدر يم ْت يص يوام ُع يوبِ يي ٌع يو يص يل يو ٌ ي ي
ِ
ْرص ُه إِ َّن اهللَّي يل يق ِو ٌّي ع ِيزيزٌ ﴾ (احلج)40:
ْ
ْرص َّن اهللَُّ يم ْن يين ُ ُ
اس ُم اهللَِّ كيثريا يو يل يين ُ ي
وتبرص هذه السنة جيعل املؤمن يبحث عن حقائق نرص اهلل ورشوطه ليحقق لنفسه
النرص الذي يريده.
ومن هذه السنن أن من مل ينرصه اهلل لن ينرصه أحد قال تعاىل ﴿:يم ْن ك ي
يان يي ُظ ُّن يأ ْن يل ْن
ْرص ُه اهللَُّ ِيف الدُّ ْن ييا يو ْاآل ِخ ير ِة يف ْل يي ْمدُ ْد بِ يس يب ٍ
الس يام ِء ُث َّم ْل يي ْق يط ْع يف ْل يينْ ُظ ْر يه ْل ُي ْذ ِه يب َّن يك ْيدُ ُه يما
ب إِ يىل َّ
يين ُ ي
يي ِغ ُ
يظ﴾ (احلج)15:
وتبرص هذه السنة خيلص املؤمن من ربقة العبودية لغري اهلل.
ومن هذه السنن أن اهلل تعاىل خلق عباده ليتعارفوا ..ويسريوا هبمة واحدة إىل اهلل،
َّاس إِنَّا يخ يل ْقنيا ُك ْم ِم ْن يذك ٍير يو ُأ ْن يثى يو يج يع ْلنيا ُك ْم ُش ُعوبا يو يق يبائِ يل لِ يت يع يار ُفوا إِ َّن
قال تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
ِ
ِ
يم يخبِ ٌري﴾ (احلجرات)13:
يأك يْر يم ُك ْم عنْدي اهللَِّ يأ ْت يقا ُك ْم إِ َّن اهللَّي عيل ٌ
وتبرص هذه السنة خيلص املؤمن من كل العصبيات اجلاهلية التي حتول احلياة رصاعا
خلف زعامات ال أساس هلا.
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ومن هذه السنن أن من تتوجه مهته ليشء ناله من أمور الدنيا أو من أمور اآلخرة،
يان ُي ِريدُ يح ْر ي
ث ْاآل ِخ ير ِة ن ِيز ْد يل ُه ِيف يح ْرثِ ِه يو يم ْن ك ي
يان ُي ِريدُ يح ْر ي
قال تعاىل ﴿:يم ْن ك ي
ث الدُّ ْن ييا ُنؤْ تِ ِه
ِمن يْها يو يما يل ُه ِيف ْاآل ِخ ير ِة ِم ْن ن ِيص ٍ
يب﴾ (الشورى)20:
وهكذا ختتزن كل آية من القرآن الكريم سنة من سنن اهلل ..وقانونا من قوانينه..
والعاقل هو الذي يبحث يف هذه القوانني ويمزج بينها ،ليستخلص منها حياة منتظمة
موزونة بميزان اهلل..
وحينذاك لن يعيش إال السعادة ..قال تعاىل ﴿:من ع ِيم يل ص ِ
احلا ِم ْن يذك ٍير يأ ْو ُأ ْن يثى يو ُه يو
ي
ي ْ

ُمؤْ ِم ٌن يف يلنُ ْحيِ يينَّ ُه يح يياة يط ري يبة يو يلن ْيج ِز يين َُّه ْم يأ ْج ير ُه ْم بِ يأ ْح يس ِن يما كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
ون﴾ (النحل)97:

لكنه إن خالف السنن أو اصطدم هبا صدمته ،ومن صدمته السنن غلبته ،قال
تعاىل ﴿:يو يم ْن يأع يْر يض يع ْن ِذك ِْري يفإِ َّن يل ُه يم ِع ي
رش ُه يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة يأع يْمى﴾
يشة يضنْكا يون ْيح ُ ُ
(طـه)124:
***
بعد هذا..
قد يقول قائل :ما عالقة هذا الكتاب بالكتب التي تذكر األحداث أو تصفها؟
وهل يمكن ملن تبرص هذا الكتاب أن يتنبأ بام يف تلك الكتب؟
أو ـ بعبارة أرصح ـ هل يمكن التنبأ باملستقبل ،ومعرفة ما يكنه الغيب ،انطالقا من هذه
القوانني اإلهلية،كام نستكنه الكثري من احلقائق املادية انطالقا من قوانني املادة التي عرفناها؟
واجلواب عن ذلك :هو أن هذا الكتاب يف أصله هو األساس لتلك الكتب.
فاهلل تعاىل عندما كتب عىل نفسه الرمحة ،وأن رمحته تسبق غضبه ،صمم الكون عىل هذا
األساس ..ولذلك كان الكون متوجها بكليته نحو ما تتطلبه الرمحة اإلهلية ،كام سنرى يف الفصل
األخري.
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واهلل تعاىل عندما أراد أن يقوم الكون عىل موازين العدل ،فقد بنى الكون كله عىل ذلك،
فلذلك ال ترى فيها ظلام وال فطورا.
هذا عن عالقة هذا الكتاب بسائر الكتب.
أما عن االستفادة من هذا الكتاب للتعرف عىل ما يف سائر الكتب ..فذلك ممكن أيضا..
بل هذه هي الوسيلة املرشوعة الوحيدة التي يستكنه هبا املؤمن املستقبل.
ألن اهلل عرفنا بقوانني الكون والقوانني الرابطة لعالقتنا به ال لنستكنه املستقبل ونكشف
حجابه فقط ،وإنام لنغريه ونبدله وفق مصاحلنا.
وهل االستعداد لْلخرة ،والعمل هلا ،وطلب رضوان اهلل بتحقيق مراضيه ،وطلب اجلنة
بغراسها سوى استكناه للمستقبل أو تغيري للمستقبل ليتوافق مع املصالح الشخصية.
وهكذا يف كل األعامل يعيش املؤمن بصحبة سنن اهلل ،ليهتدي هبا إىل اهلل ،بل ليهتدي هبا
كذلك يف شؤون حياته مجيعا.
وهذا رس قول عيل بن أِّب طالب يف عبد اهلل بن عباس  (:إنه لينظر إىل الغيب من سرت
رقيق) تنبيها لعقله وفطنته باألمور.
ويروى عن سعيد بن املسيب قال (:رأيت عليا عىل املنرب وهو يقول (:لتخضبن هذه من
هذه) ،وأشار بيده إىل حليته وجبينه ،فام حبس أشقاها ،فقلت (:لقد ادعى عيل به علم الغيب)،
فلام قتل علمت أنه قد كان عهد إليه.
وهلذا ،فإن املؤمن كلام تعمق يف إيامنه ،وازداد تبرصه بسنن اهلل مل يكد خيطئ يف إشارته،
وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
يات لِ ْل ُمت ييو رس ِمنيي ﴾ (احلجر ،)75:وبقوله (:
اتقوا ِفراسة املؤمن ،فإنه ينظر بنور اهلل) ،ثم قرأ النبي ِ ﴿:إ َّن ِيف يذلِ يك آلي ٍ
ات لِ ْلمت ييوس ِمنيي ﴾ ()1
ي
ُ ر
ي

( )1رواه الرتمذي.
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بل أخرب  أن من املؤمنني من يمكن أن يطلق عليه اسم (املتوسمني) ،فقال (:إن
هلل عبادا يعرفون الناس بالتوسم)()1

وهذا من النوع من الناس هم الذين يطلق عليهم الصوفية (املكاشفون) ،وما
يذكرونه من أخبار كراماهتم يبلغ مبلغ التواتر ،وهو بذلك من أدلة هذا النوع من التبرص.

( )1رواه الطربي ورواه القضاعي يف مسند الشهاب والطربان يف املعجم األوسط.
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رابعا ـ التنفيذ
الرس الرابع من أرسار التوحيد يف القدر هو أن يعلم املؤمن أن هلل تعاىل الذي له العلم
املطلق واالختيار املطلق هو املنفذ لكل ما أراده واختاره ،ألنه له القدرة املطلقة.
وهذا ما يرقى به املؤمن إىل آفاق عظيمة من العرفان ،جتعله ال يرى يف الكون إال يد
اهلل ،وهي حترك كل يشء.
وهنا يسقط يف تلك الغيبوبة اجلميلة التي يعيشها أهل اهلل ،حني يرون االنسجام التام
يف الكون ،ألنه ال ترصف فيه إال ترصف واحد ..وليس ذلك الترصف إال ترصف اهلل.
وقد عرب سيد قطب ـ رمحه اهلل ـ بلسانه البليغ عىل تلك احلال التي حيدها العارفون يف
هذا املقام ،فقال يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل ُه يو اهللَُّ يأ يحدٌ ﴾ (االخالص (:)1:إهنا أحدية
الوجود..فليس هناك حقيقة إال حقيقته ،وليس هناك وجود حقيقي إال وجوده ،وكل
موجود آخر فإنام يستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي ،ويستمد حقيقته من تلك
احلقيقة الذاتية.
وهي من ثم أحدية الفاعلية ..فليس سواه فاعال ليشء ،أو فاعال يف يشء ،يف هذا
أصال ..وهذه عقيدة يف الضمري وتفسري للوجود أيضا.
فإذا استقر هذا التفسري ،ووضح هذا التصور ،خلص القلب من كل غاشية ومن كل
شائبة ،ومن كل تعلق بغري هذه اللذات الواحدة املتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية.
خلص من التعلق بيشء من أشياء هذا الوجود إن مل خيلص من الشعور بوجود يشء
من األشياء أصال! فال حقيقة لوجود إال ذلك الوجود اإلهلي ،وال حقيقة لفاعلية إال فاعلية
اإلرادة اإلهلية ،فعالم يتعلق القلب بام ال حقيقة لوجوده وال لفاعليته!
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وحني خيلص القلب من الشعور بغري احلقيقة الواحدة ،ومن التعلق بغري هذه
احلقيقة ..فعندئذ يتحرر من مجيع القيود ،وينطلق من كل االوهاق ..يتحرر من الرغبة،
وهي أصل قيود كثرية ،ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثرية.
وفيم يرغب وهو ال يفقد شيئا متى وجد اهلل؟ ومن ذا يرهب وال وجود لفاعلية إال
هلل؟
ومتى استقر هذا التصور الذي ال يرى يف الوجود إال حقيقة اهلل ،فستصحبه رؤية
هذه احلقيقة يف كل وجود آخر انبثق عنها ،وهذه درجة يرى فيها القلب يد اهلل يف كل يشء
يراه.
ووراءها الدرجة التي ال يرى فيها شيئا يف الكون إال اهلل ،ألنه ال حقيقة هناك يراها
إال حقيقة اهلل.
كذلك سيصحبه نفي فاعلية األسباب ،ورد كل يشء وكل حدث وكل حركة إىل
السبب األول الذي منه صدرت ،وبه تأثرت.
وما ذكره سيد ـ رمحه اهلل ـ وما ذكره مثله كل العارفني ..ليس شطحات صوفية..
وليس ناجتا عن تأثر هبنود أو روم أو فرس ..وليس خياال جاحما ..وليس وحيا شيطانيا..
بل هو كالم مقدس تنزيل من حكيم محيد ..فاهلل تعاىل أخرب يف القرآن أنه الفاعل
الوحيد يف الكون ..كام أنه املريد الوحيد ..حتى ما نحسبه أفعاال لنا هو يف حقيقته تنفيذ
وه ْم يو يلكِ َّن اهللَّي يق يت يل ُه ْم يو يما ير يم ْي يت إِ ْذ ير يم ْي يت يو يلكِ َّن اهللَّي ير يمى يولِ ُي ْب ِ ييل
إهلي ،قال تعاىل ﴿:يف يل ْم يت ْق ُت ُل ُ
املُْؤْ ِمنِنيي ِمنْ ُه يبالء يحسنا إِ َّن اهللَّي س ِم ٌ ِ
يم﴾ (ألنفال)17:
يع عيل ٌ
ي
ي
بعد هذه املقدمة التي استعجلنا فيها بذكر أثر هذا الرس من أرسار التوحيد يف القدر..
سنتحدث يف هذا املبحث عن كال القدرتني ..قدرة اهلل ..وقدرة العبد ..لنميز حمل كل
منهام ..فال يمكن أن يفهم رس التوحيد يف القدر بغري هذا.
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 1ـ قدرة اهلل:
هلل تعاىل أسامء اهلل كثرية تقتيض انفراده التام باخللق ..وقد مر معنا منها أسامء (اخلالق
البارئ املصور) ،وما يف معناها.
وهذه األسامء مجيعا تدل عىل أن كل ما يف الكون من يشء هو من خلق اهلل سواء كان ذواتا
أو أعيانا قائمة بذاهتا ،أو كان أحداثا تقوم هبا تلك األعيان.
وقد يستدل هلذا اجلمع بني خلق اخللق وخلق األعامل التي يقوم هبا اخللق بقوله تعاىل
هلل يخ يل يقكُ ْم يو يما يت ْع يم ُل ي
ون يما يتن ِْح ُت ي
حكاية عن خليله  أنه قال لقومه ﴿:يأ يت ْع ُبدُ ي
ون﴾
ون يوا َُّ
(الصافات 95:ـ )96
فاآلية تدل باحتامالهتا املختلفة عىل أن اهلل تعاىل هو اخلالق ألفعال العباد ،فإن (ما) يف قوله
تعاىل ﴿:يو يما يت ْع يم ُل ي
ون ﴾ إن كانت مصدرية ،أي خلقكم وأعاملكم فاالستدالل ظاهر ،وإن مل يكن
قويا إذ ال تناسب بني إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيدهيم وبني إخبارهم بأن اهلل خالق أعامهلم
من عبادة تلك اآلهلة ونحتها وغري ذلك(.)1

( )1هذه أشهر آية استدل هبا عىل خلق أفعال العباد ،ولكنها مع ذلك فيها من وجوه املعارضة ما يمنع االستدالل هبا ،حتى
قال الفخر الرازي بعد ذكر وجوه املعارضة (:واعلم أن هذه السؤاالت قوية ويف دالئلنا كثرية ،فاألوىل ترك االستدالل هبذه
اآلية واهلل أعلم)
ومن وجوه االعرتاض:
 .1أنه تعاىل أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إىل الفاعل ،ولو كان ذلك واقعا بتخليق اهلل الستحال كونه فعال
للعبد.
 .2أنه تعاىل إنام ذكر هذه اآلية توبيخا هلم عىل عبادة األصنام ،ألنه تعاىل بني أنه خالقهم وخالق لتلك األصنام واخلالق هو
املستحق للعبادة دون املخلوق ،فلام تركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا اوصنام ال جرم أنه سبحانه وتعاىل وبخهم عىل
ون ( )95يواهللَُّ يخ يل يق ُك ْم يو يما يت ْع يم ُل ي
ون يما يتن ِْح ُت ي
هذا اخلطأ العظيم فقال ﴿ :يق يال يأ يت ْعبُدُ ي
ون (( ﴾)96الصافات) ،ولو مل يكونوا فاعلني
ألفعاهلم ملا جاز توخبيهم.
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وإن كانت ما موصولة أي ( واهلل خلقكم ،وخلق آهلتكم التي عملتموها بأيديكم) ،فهي
خملوقة له ال آهلة رشكاء معه ،فأخرب تعاىل أنه خلق معموهلم ،وال يقال بأن املراد مادته ،ألن مادته
غري معمولة هلم ،وإنام يصري معموال بعد عملهم.
ومن األدلة عىل ذلك ـ والتي قد حتتاج بعض التأمل ـ قوله تعاىل منبها عىل أنه مطلع عىل
ِ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور يأال يي ْع يل ُم يم ْن يخ يل يق يو ُه يو
يم ِب يذات ُّ
رسوا يق ْو يلكُ ْم يأ ِو ْ
اج يه ُروا ِبه ِإ َّن ُه عي ل ٌ
الضامئر والرسائر ﴿:يو يأ ُّ
اخل ِب ُري﴾ (امللك 13:ـ  ،)14فـ ( من) حتتمل أن تدل للخالق تعاىل ،ويكون املعنى :أال
ال َّل ِط ُ
يف ْ ي
يعلم اخلالق خلقه ،وحيتمل أن تدل عىل املخلوق ،واملعنى حينئذ :أال يعلم اهلل من خلق.
ويف كال املعنيني هلا داللة عىل خلق اهلل أفعال العباد ،فذات الصدور التي أخرب اهلل تعاىل
بأنه عليم هبا تدل عىل ما يشتمل عليه الصدر من االعتقادات واإلرادات واحلب والبغض.
ووجه االستدالل هنا هو أن اهلل أخرب عىل كال التقديرين بأنه خلق ما يف الصدور ،كام هي
عىل علمه سبحانه به ،فاآلية عىل هذا تقول (:كيف خيفى عليه تعاىل ما يف الصدور ،وهو الذي
خلقه) ،فلو كان ذلك غري خملوق له لبطل اإلستدالل به عىل العلم ،فخلقه تعاىل لليشء من أعظم
األدلة عىل علمه به.

 . 3أن اعتبار لفظة ما مع ما بعدها يف تقدير املصدر ممنوع ،وبيانه أن سيبويه واألخفش اختلفا يف أنه هل جيوز أن يقال
أعجبني ما قمت أي قيامك فجوزه سيبويه ،ومنعه األخفش وزعم أن هذا ال جيوز إال يف الفعل املتعدي ،وذك يدل عىل أن ما
مع ما بعدها يف تقدير املفعول عند األخفش.
 . 4أن املراد بقوله( :ما تنحتون) املنحوت ال النحت ألهنم ما عبدوا النحت وإنام عبدوا املنحوت فوجب أن يكون املراد
بقوله( :ما تعملون) املعمول ال العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظني عىل وفق اآلخر،وذلك مثل قوله تعاىل ﴿:يفإِ يذا
ف يما يي ْأفِ ُك ي
ون ﴾ (الشعراء ،) 45 :فليس املراد أهنا تلقف نفس اإلفك بل أراد العِص واجلبال التي هي متعلقات ذلك
ِه يي يت ْل يق ُ
اإلفك.
 .5أن العرب تسمي حمل العمل عمال يقال يف الباب واخلاتم هذا عمل فالن واملراد حمل عمله.
 . 6أن املقصود يف هذه اآلية تزييف مذهبهم يف عبادة األصنام ،ال بيان أهنم ال يوجدون إفعال أنفسهم ،ألن الذي جرى
ذكره يف أول اآلية إىل هذا املوضع هو مسألة عبادة األصنام ال خلق األعامل.
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ومن األدلة عىل ذلك أيضا قوله تعاىل يف ذكر بعض نعمه عىل عباده بام جعل هلم من
وتكُ م سكينا وجع يل يلكُ م ِمن ج ُل ِ
ِ
ِ
ود
البيوت التي هي سكن هلم يأوون إليها ﴿:يوا َُّ
ْ ْ ُ
هلل يج يع يل يلكُ ْم م ْن ُب ُي ْ ي ي ي ي
ِ
ْي
وهنا يي ْو يم يظ ْعنِكُ ْم يو يي ْو يم ِإ يقا يم ِتكُ ْم يو ِم ْن يأ ْص يو ِاف يها يو يأ ْو يب ِار يها يو يأ ْش يع ِار يها يأ يثاثا يو يمتياعا
األ ْن يعا ِم ُب ُيوتا ت ْيستيخ ُّف ي ي
ِإ يىل ِح ٍ
ني﴾ (النحل ،)80:فأخرب تعاىل أن البيوت املصنوعة املستقرة واملتنقلة جمعولة له وهو الذي
خلقها مع أهنا مل ترص بيوتا إال ببناء البرش.
هلل
ومثله يف الداللة قوله تعاىل يف اآلية التالية هلذه اآلية يف ذكر نعم الظالل واللباس ﴿:يوا َُّ
ِ
يج يع يل يلكُ م ِممَّا يخ يل يق ِظالال يو يج يع يل يلكُ م ِم ين ِْ ِ
رس ِاب ييل
رس ِاب ييل تيقيكُ ُم ْ ي
ْ
ْ
احل َّر يو ي ي
اجل يبال يأكْ نيانا يو يج يع يل يلكُ ْم ي ي
كيذلِ يك ُي ِت ُّم ِن ْع يم يت ُه عي يل ْيكُ ْم يل يع َّلكُ ْم ُت ْس ِل ُم ي
ت ِيقيكُ ْم يب ْأ يسكُ ْم ي
ون﴾ (النحل ،)81:فأخرب تعاىل أنه هو الذي
جعل الرسابيل وهي الدروع والثياب املصنوعة ،مع أهنا ال تسمى رسابيل إال أن بعد تدخل البرش
فيها بالصناعة.
مح ْلنيا ُذ رر َّيت ُيه ْم
ومن األدلة عىل ذلك قوله تعاىل يف ذكر بعض نعمه عىل خلقه ﴿:يوآ يي ٌة يهلُ ْم يأنَّا ي ي
ِيف ا ْل ُف ْل ِك ا ْيمل ْشح ِ
ون﴾ ( هيـس )41:فأخرب تعاىل أنه خالق السفن مع أهنا صناعة العباد.
ُ
اجل ِار يي ِة﴾ (احلاقة )11:أي محلنكم
ومثله يف الداللة قوله تعاىلِ ﴿:إنَّا يَّملا يطغيا ا ْيملا ُء ي ي
مح ْلنياكُ ْم ِيف ْ ي
يف السفن التي تتصورون أهنا من صناعتكم.
فهذه اآليات وغريها تشري إىل أن مجيع ما نتصوره اخرتاعات أو صناعات أو تقدما مذهال
هو صناعة ربانية قبل أن تكون صناعة برشية ،ولذلك ورد يف اآلية التي تشري إىل الصناعات
اخلي يل وا ْل ِبغ ييال و ْ ِ ِ
وها يو ِزينية يو ي ْخي ُل ُق يما ال
رتكي ُب ي
املتطورة من وسائل النقل بقوله تعاىل ﴿:يو ْ ي ْ ي
احلم يري ل ي ْ
ي ي
يت ْع يل ُم ي
ون﴾ (النحل)8:
وكأن هذه اآلية الكريمة ختاطب املستعبدين للمخرتعات احلديثة بأن ما ترونه وتذهلون
به عن أنفسكم صناعة ربانية كسائر الصناعات ال خيتلف عن صناعة اخليل والبغال واحلمري.
***
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والقرآن الكريم خيرب بأن اخلري والرش الذي تكنه النفوس أو تربزه اجلوارح هو خلق من
خلق اهلل املتفرد باخللق واإلجياد.
قال تعاىل عن خلق اخلري الذي يمأل صدور أتباع املسيح ُ ﴿:ث َّم يق َّف ْينيا ي
عيىل آ يث ِار ِه ْم
ْج ييل وجع ْلنيا ِيف ُق ُل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ا َّت يب ُعو ُه ير ْأ يفة يو ير ْمحية يو ير ْه يب ِان َّية
وب ا َّلذ ي
يسى ا ْب ِن يم ْر يي يم يوآ يت ْينيا ُه ْاألن ِ ي ي ي
ِب ُر ُسلنيا يو يق َّف ْينيا ِبع ي

ِ
ِ
وها ما كي يتبن يياها عي يلي ِهم ِإ َّال اب ِتغياء ِر ْضو ِ
ين آ يم ُنوا ِمن ُْه ْم
ان ا َِّ
عيو يها يح َّق ِرعيا ييت يها يفآ يت ْينيا ا َّلذ ي
هلل يف يام ير ْ
ي
ا ْبتيدي عُ ي ي ْ
ْ ي
ْ ْ
يأجر ُهم و ِ
كيث ٌري ِمن ُْه ْم يف ِاس ُق ي
ون﴾ (احلديد)27:
ْي ْ ي
اخلري ِ
ِ
ِ
وقال تعاىل عن أئمة اهلدى ﴿:يو يج يع ْلن ُياه ْم يأ ِئ َّمة ي ْهيدُ ي
ات
ون ِب يأ ْم ِرنيا يو يأ ْو يح ْينيا إ يل ْي ِه ْم ف ْع يل ْ ي ْ ي
ِ
ِ
ِ
ين﴾ (االنبياء ،)73:فأخرب تعاىل أن كوهنم أئمة للهدى
الصالة يو ِإيتيا يء الزَّ كياة يوكيا ُنوا يلنيا عي ِابد ي
يو ِإ يق يام َّ
هو جعل من اهلل تعاىل.
وقال يف الطرف املقابل عن تقسية قلوب بني إرسائيل :ي ِب يام ن ْيق ِض ِه ْم ِمي يثا يق ُه ْم يل يعن َُّاه ْم
ِ
ِ ِِ
ون ا ْل ِ
وهب ْم يق ِاس يية ُ يحي رر ُف ي
كرروا ِب ِه﴾ (املائدة)13 :
كيل يم ْ
عين يم يواضعه يون ُيسوا يح هظا ممَّا ُذ ُ
يو يج يع ْلنيا ُق ُل ي ُ
وقال تعاىل عن جعل األكنة يف قلوهبم والوقر يف آذاهنم لئال يؤمنوا :يو ِمن ُْه ْم يم ْن يي ْست ِيم ُع
وهب ْم يأ ِكنَّة يأ ْن يي ْف يق ُهو ُه يو ِيف آ يذ ِ ِ
ِإ يل ْي يك يو يج يع ْلنيا عي يىل ُق ُل ِ ِ
اهن ْم يو ْقرا يو ِإ ْن يي ير ْوا كُ َّل آ يي ٍة ال ُيؤْ ِم ُنوا ِ يهبا يحتَّى ِإ يذا
ول ا َّل ِذين كي يفروا ِإ ْن يه يذا ِإ َّال يأس ِ
وك ُجي ِ
اط ُري ْ ي
اد ُلون ييك يي ُق ُ
األ َّولِنيي ﴾ (األنعام ،)25:وقال تعاىل﴿:
ي
ي ُ
يجا ُء ي ي
اهنم و ْقرا و ِإ يذا يذكير يت رب يك ِيف ا ْل ُقر ِ
ِ
وجع ْلنيا عي يىل ُق ُل ِ ِ ِ
آن يو ْحدي ُه يو َّل ْوا عي يىل
ْ ي َّ
وهب ْم يأكنَّة يأ ْن يي ْف يق ُهو ُه يو ِيف آ يذ ِ ْ ي ي
ي ي ي
ْ

يأ ْد يب ِار ِه ْم ُن ُفورا﴾ (االرساء)46:

فهذه األكنة والوقر الذي حجبهم عن االستامع للحق هي شدة البغض والنفرة
واإلعراض التي ال يستطيعون معها سمعا وال عقال ،وهي مع كوهنا كسبا وفعال هلم إال أن اهلل
تعاىل أخرب بأنه هو اجلاعل هلا.
ِ
ين
رب ين ْف يس يك يم يع ا َّلذ ي
وأخرب تعاىل أنه هو الذي أغفل القلوب عن ذكره ،قال  :يو ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ون يو ْج يه ُه يوال يت ْعدُ عي ْين ي
يش ُي ِريدُ ي
ييدْ عُ ي
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا يوال ُت ِط ْع
ياك عي ن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزين يية ْ ي
ون ير َّ ُهب ْم ِبا ْل يغدي اة يوا ْل يع ر
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عين ِذ ِ
كْرنيا يوا َّت يب يع يه يوا ُه يو ي
كيان يأ ْم ُر ُه ُف ُرطا﴾ (الكهف ،)28:فمع أن الغفلة عمل العبد
يم ْن يأغْ يف ْلنيا يق ْل يب ُه ْ
وكسبه إال أن اهلل تعاىل نسبها لنفسه ،فالغفلة من العبد واإلغفال من الرب.
أما تأويل هذا النص بأن املراد باإلغفال وما هو من جنسه التسمية والعلم ،بأن يكون املراد
من ( أغفلنا قلبه) سميناه غافال أو وجدناه غافال أي علمناه كذلك ،فهو خمالف للغة العربية ،بل
هو مثل ( أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي جعلته كذلك وأما أفعلته أو أوجدته كذلك ،كأمحدته
وأبخلته وأعجزته فال يقع يف أفعال اهلل البتة إنام يقع يف أفعال العاجز أن جيعل جبانا وبخيال
وعاجزا فيكون معناه صادفته كذلك وهل خيطر بقلب الداعي اللهم أقدرن أو أوزعني وأهلمني
أي سمني وأعلمني كذلك وهل هذا إال كذب عليه وعىل املدعو سبحانه والعقالء يعلمون علام
رضوريا أن الداعي إنام سأل اهلل أن خيلق له ذلك ويشاءه له ويقدره عليه)()1

بل إن لفظ اإلغفال نفسه يدل عىل استحالة أن يكون من العبد ،ألنه ( ال يمكن أن يكون
العبد هو املغفل لنفسه عن اليشء ،فإن إغفاله لنفسه عنه مرشوط بشعوره به ،وذلك مضاد لغفلته
عنه ،بخالف إغفال الرب تعاىل له فإنه ال يضاد علمه بام يغفل عنه العبد وبخالف غفلة العبد فإهنا
ال تكون إال مع عدم شعوره باملغفول عنه) ()2

وأخرب تعاىل أنه هو الذي جعل آل فرعون أئمة للضالل ،قال تعاىل ﴿:يو يج يع ْلن ُياه ْم يأ ِئ َّمة
ِ ِ
ِ
ييدْ عُ ي ِ
ْرص ي
ون﴾ (القصص)41:
ون إ يىل النَّار يو يي ْو يم ا ْلق ييا يمة ال ُين ي ُ
وقد ورد يف السنة الكثري من النصوص التي تدل عىل هذه املعان ،والتي مجعها بعض
املحدثني كالبخاري وغريه يف مؤلفات خاصة.
ومن هذه األحاديث قوله  ملن سأله أن يدله عىل عمل يدخل به اجلنة (:لقد سألتني عن
عظيم! وإنه ليسري عىل من يرسه اهلل عليه ،تعبد اهلل وال ترشك به شيئا ،وتقيم الصالة املكتوبة،
( )1شفاء العليل.64:
( )2شفاء العليل.64:
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وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت ،أال أدلك عىل أبواب اخلري! الصوم جنة،
والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار ،وصالة الرجل يف جوف الليل ،أال أخربك برأس
االمر وعموده وذروة سنامه! رأس االمر االسالم ،من أسلم سلم وعموده الصالة ،وذروة سنامه
اجلهاد ،ال أخربك بمالك ذلك كله! كف عليك هذا وأشار إىل لسانه)()1

وليس املراد التيسري ـ يف هذا احلديث ـ التمكني وخلق الفعل وإزاحة األعذار وسالمة
األعضاء فقط ،ألن ذلك حاصل للمؤمن والكافر ،وإنام املراد منه ما يوجب اليرس يف العمل.
***
ومن آثار هذه املعرفة التوحيدية الرجوع إىل اهلل طلبا للتوفيق وهربا من اخلذالن ،وقد فهم
الربانيون هذه املعان ،فلذلك كانوا يسألون اهلل تعاىل أن يوفقهم ملراضيه ،والتي يتصورها الغافلون
أفعاال حمضة هلم تقع باختيارهم وبتنفيذهم وال دخل هلل فيها.
اج يع ْلنيا ُم ْس ِل يم ْ ِ
ني يل يك يو ِم ْن ُذ رر َّي ِتنيا ُأ َّمة ُم ْس ِل يمة يل يك يو يأ ِرنيا
ومن ذلك قول اخلليل  ﴿:ير َّبنيا يو ْ
ياسكي نيا و ُتب عي يلينيا ِإن يَّك يأن يْت التَّواب ِ
من ِ
يم﴾ (البقرة ،)128:فأخرب اخلليل  أنه تعاىل هو
ي ْ ْ
الرح ُ
َّ ُ َّ
ي
الذي جيعل املسلم مسلام ،فلذلك طلب منه أن جيعله مسلام وذريته.
ومثل ذلك دعاءه  بأن جيعله اهلل تعاىل مقيام للصالة هو وذريته ،قال تعاىل ﴿:ير رب
اجع ْلنِي م ِقيم الص ِ
الة يو ِم ْن ُذ رر َّي ِتي ير َّبنيا يوت ييق َّب ْل ُدعي ِاء﴾ (ابراهيم ،)40:وقال تعاىل ﴿:ير َّبنيا ِإ رن
ُ ي َّ
ْ ي
ِ ِ
ِ ِ
يأسكي ن ُْت ِمن ُذري ِتي ِبو ٍاد ِ ِ
اج يع ْل يأ ْف ِئدي ة ِم ين الن ِ
َّاس
الصال ية يف ْ
يموا َّ
غيري ذي زي ْرعٍ عنْدي يب ْيت يك ا ُْمل يح َّر ِم ير َّبنيا ل ُيق ُ
ْ ر َّ ي ْ
ْ
يهت ِوي ِإ يلي ِهم وارزُ ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ات يل يع َّل ُه ْم يي ْشكُ ُر ي
ون﴾ (ابراهيم)37:
ْ ْ ي ْ ُ ْ ي يي
ْ
اج يع ْل ُه ير رب ير ِض هيا﴾
ومن ذلك قوله تعاىل حكاية عن زكريا  أنه قال عن ولده ﴿:يو ْ

(مريم)6 :
وأخرب تعاىل عن مقالة الثابتني مع طالوت ،وكيف رجعوا إىل اهلل يف طلب الصرب
( )1رواه مسلم والرتمذي وغريمها.
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وت وج ُن ِ
ود ِه يقا ُلوا ير َّبنيا يأ ْف ِر ْغ عي يل ْينيا يص ْربا يو يث رب ْت يأ ْقدي ا يمنيا
جلا ُل ي ي ُ
والتثبيت ،فقال تعاىل ﴿:يو يَّملا يب يرزُ وا ِ ي
ِ
ين﴾ (البقرة)250:
ْرصنيا عي يىل ا ْل يق ْو ِم ا ْلكياف ِر ي
يوان ُ ْ
وقد ذكر العلامء يف اآلية أربعة أدلة عىل أن اهلل تعاىل هو خالق األفعال:
 .1أن الصرب فعلهم االختياري ،ومع ذلك سألوه ممن هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطامهوه
وإن شاء منعهموه.
 .2ثبات األقدام فعل اختياري ،ولكن التثبيت فعله والثبات فعلهم وال سبيل إىل فعلهم إال بعد
فعله.
 .3أهنم سألوه النرص ،وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصربهم ويثبتهم ويلقي يف قلوب
أعدائهم اخلور واخلوف والرعب فيحصل النرص.
 .4أنه أخرب أن هزيمته ألعدائهم كانت بإذن اهلل ،وإذنه هاهنا هو اإلذن الكون القدري أي
بمشيئته وقضائه وقدره ،وليس هو اإلذن الرشعي الذي بمعنى األمر ،فإن ذلك ال يستلزم
اهلزيمة بخالف إذنه الكون وأمره الكون فإن املأمور املكون ال يتخلف عنه أبدا.
بل إن سورة الفاحتة التي حتمل احلقائق اإليامنية الكربى تدل عىل هذه املعان ،قال ابن
القيم (:وإذا أعطيت الفاحتة حقها وجدهتا من أوهلا إىل آخرها منادية عىل ذلك دالة عليه رصحية
فيه)()1

وقد ورد يف السنة الكثري من األذكار التي يرجع فيها املؤمن إىل اهلل تعاىل متربئا من حوله
وقوته ملتجئا إىل حول اهلل وقوته.
ولعل أمجعها ما عرب عنه  بقوله ألِّب موسى  (:أال أدلك عىل كنز من كنوز اجلنة ( ال
حول وال قوة إال باهلل)()2

( )1شفاء العليل.52:
( )2رواه البخاري ومسلم.
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وهذا الكنز من كنوز اجلنة هو ما يشري إليه قوله تعاىل يف حوار املؤمن مع صاحب
هلل ﴾ (الكهف )39 :أي هال إذا
هلل ال ُق َّو ية ِإ َّال ِبا َِّ
اجلنتني ﴿:يو يل ْوال ِإ ْذ يد يخ ْل يت يج َّنت ييك ُق ْل يت يما يشا يء ا َُّ
هلل عىل ما أنعم به عليك ،واعتربته من مشيئة
أعجبتك جنتك حني دخلتها ونظرت إليها محدت ا ه
اهلل وقوته ال من مشيئتك وقوتك.
ويف هذا دليل عىل ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع يف نفس قائلها وتأدبه مع ربه تعاىل.
ومن األذكار الواردة يف السنة ،والتي يتربأ فيها املؤمن من حوله وقوته إىل حول اهلل وقته
ما ورد يف دعاء االستخارة ،فهو كله تفويض ورجوع إىل اهلل ،وتربؤ من حول العبد وقوته إىل
حول اهلل وقوته.
قال جابر بن عبد اهلل  :كان رسول اهلل  يعلمنا االستخارة يف األمور كام يعلمنا السورة
من القرآن ،يقول  (:إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ثم ليقل :اللهم إن
أستخريك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر،
وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ويسميه باسمه خري يل يف
ديني ومعايش وعاقبة أمري فاقدره يل ويرسه ،ثم بارك يل فيه ،اللهم وإن كنت تعلمه رشا يل يف
ديني ومعايش وعاقبة أمري فارصفني عنه ،وارصفه عني واقدر يل اخلري حيث كان ثم رضني
به)()1

وغريها من النصوص الكثرية..
بل إن تأمل كل ما ورد عن رسول اهلل  من األدعية يوصل إىل هذه احلقيقة العظيمة..
حقيقة الرباءة من حول العبد وقوته إىل حول اهلل وقوته..
ففي دعاء النوم علمنا رسول اهلل  أن نقول (:اللهم أسلمت نفيس إليك وفوضت
أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك آمنت
( )1رواه البخاري.
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بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت)( ،)1وأخرب أن من مات عىل هذا مات عىل الفطرة،
والفطرة تعني انسجام اإلنسان مع السنن اإلهلية ،كام قال تعاىل ﴿:يف يأ ِق ْم يو ْج يه يك لِلدر ِ
ين يحنِيفا
هلل ا َّل ِتي يف يطر النَّاس عي يليها ال يتب ِد ييل ِخل ْل ِق ا َِّ ِ
ين ا ْل يق ري ُم يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
َّاس ال يي ْع يل ُم ي
ون
ِف ْط ير يت ا َِّ
هلل يذل يك الدر ُ
ي
ْ
ي ي ْي
﴾ (الروم)30:
بل إن اسم الفطرة ينطبق عىل مجيع السنن اإلهلية التي انتظم هبا الكون مجيعا ،وإىل
ذلك اإلشارة بقوله تعاىل عىل لسان اخلليل  ﴿:إِ رن وجه ُت وج ِهي لِ َّل ِذي يف يطر السامو ِ
ات
ي َّ ي ي
ي َّ ْ ي ْ ي
يو ْاألي ْر يض يحنِيفا يو يما يأنيا ِم ين املُْ ْ ِ
رشكِنيي ﴾ (األنعام)79:
وبقوله تعاىل ﴿:يق يال ب ْل رب ُكم رب السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض ا َّل ِذي يف يط ير ُه َّن يو يأنيا ع ييىل يذلِ ُك ْم
ي ي ُّ ْ ي ُّ َّ ي ي
الش ِ
ِم ين َّ
اه ِدي ين ﴾ (االنبياء)56:
وكان رسول اهلل  إذا قام إىل الصالة كرب ثم قال( :وجهت وجهي للذي فطر
السموات واألرض حنيفا وما أنا من املرشكني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب
العاملني ال رشيك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت
رِّب وأنا عبدك ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذنوِّب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال
أنت واهدن ألحسن األخالق ال هيدي ألحسنها إال أنت وارصف عني سيئها ال يرصف
عني سيئها إال أنت لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والرش ليس إليك أنا بك وإليك
تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)
وإذا ركع قال( :اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي
وبرصي وخمي وعظمي وعصبي)
وإذا رفع قال (:اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهام
وملء ما شئت من يشء بعد)
( )1رواه البخاري ومسلم.
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وإذا سجد قال (:اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي
خلقه وصوره وشق سمعه وبرصه تبارك اهلل أحسن اخلالقني)
ثم يكون من آخره ما يقول بني التشهد والتسليم (:اللهم اغفر يل ما قدمت وما
أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما أنت اعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال
أنت)()1

فهذه األدعية مجيعا تبني الشفافية والسمو الروحي واالستسالم اللذيذ الذي يعيشه
من يرى اهلل هو الفاعل الوحيد يف الكون ،وأنه ال يشء إال بيد اهلل ،وبتنفيذ اهلل.
 2ـ قدرة العبد:
خترب النصوص القرآنية الكثرية عىل أن للعبد قدرة عىل الفعل مستمدة من قدرة اهلل تعاىل،
فهي خاضعة لتحريكها وفعلها وتأثريها ،ومن هذا الباب صحت نسبة األفعال للقائمني هبا ،نسبة
التأثر ال التأثري ،واالنفعال ال الفعل.
والنصوص الدالة عىل ذلك أكثر من أن حترص ،ومنها قوله تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّل ِذي ُي يس ر ُريكُ ْم ِيف
رب يوا ْل يب ْح ِر ﴾ (يونس ،)22 :فقد أخرب تعاىل أن التسيري فعله ،والسري فعل العباد ،وهو أثر
ا ْل ي ر
التسيري.
ِ
اج ُن ْبنِي يو يبنِ َّي يأ ْن
اج يع ْل يه يذا ا ْل يب يلدي آمنا يو ْ
وقال تعاىل عن خليله إبراهيم  أنه قال ﴿:ير رب ْ
ين ْع ُبدي ْ ي
األ ْصن ييام﴾ (ابراهيم ،)35 :فقد سأل اخلليل  ربه أن جينبه وبنيه عبادة األصنام ليحصل
منهم إجتناهبا ،فاالجتناب فعل العبد ،والتجنيب فعل اهلل تعاىل ،وال يمكن أن يتحقق فعل العبد
لوال فعل الرب.
ب ِإ ي َّيل ِممَّا ييدْ عُ ونينِي ِإ يل ْي ِه يو ِإ َّال ت ْ ِ
ف عي نري
يرص ْ
الس ْج ُن يأ يح ُّ
ومثل ذلك قول يوسف  ﴿:ير رب ر
ب ِإ يل ْي ِه َّن يو يأكُ ْن ِم ين ْ ِ ِ
اب يل ُه ير ُّب ُه
است ييج ي
كي ْيدي ُه َّن يأ ْص ُ
اجلاهلنيي ﴾ (يوسف )33 :ثم قوله بعدها ﴿:يف ْ
ي
( )1رواه مسلم وغريه.

168

ف عي ْن ُه كي ْيدي ُه َّن ِإ َّن ُه ُه يو الس ِم ُ ِ
يم﴾ (يوسف )34:فرصف كيدهن هو رصف دواعي
رص ي
يع ا ْل يعل ُ
َّ
يف ي ي
قلوهبن ومكرهن ،وهي أفعال إختيارية هلم ،فاهلل تعاىل هو الصارف ،والرصف فعله،
واالنرصاف أثر فعله ،وهو فعل النسوة.
ِ
ومثله قوله تعاىل لنبيه حممد  ﴿:يو يل ْوال يأ ْن يث َّب ْتن ي
كين ِإ يل ْي ِه ْم يش ْيئا يق ِليال﴾
ياك يل يقدْ كدْ يت يت ْر ُ
(االرساء ،)74:فالتثبيت فعله والثبات فعل رسوله فهو سبحانه املثبت وعبده الثابت.
ِ
ومثله قوله تعاىل عن املؤمنني ﴿:ي يثب ُت ا َُّ ِ
ِ
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا يو ِيف
هلل ا َّلذ ي
ُ ر
ين آ يم ُنوا ِبا ْل يق ْول ال َّث ِابت ِيف ْ ي
هلل يما يي يشا ُء﴾ (ابراهيم ،)27:فأخرب تعاىل أن تثبيت املؤمنني
هلل ال َّظاملِنيي يو يي ْف يع ُل ا َُّ
ْاآل ِخ ير ِة يو ُي ِض ُّل ا َُّ
وإضالل الظاملني فعله ،وأما الثبات والضالل فمحض أفعاهلم.
ِ ِ
ون ا ْل ِ
وهب ْم يق ِاس يية ُ يحي رر ُف ي
كيل يم
ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:يف ِب يام ن ْيقض ِه ْم مي يثا يق ُه ْم يل يعن َُّاه ْم يو يج يع ْلنيا ُق ُل ي ُ
ِ
ِ ِِ
اعْف عي ن ُْه ْم
كرروا ِب ِه يوال تيزي ُال يت َّط ِل ُع عي يىل يخ ِائن ٍية ِمن ُْه ْم ِإ َّال يق ِليال ِمن ُْه ْم يف ُ
ْ
عين يم يواضعه يون ُيسوا يح هظا ممَّا ُذ ُ
واص يفح ِإ َّن ا َّي ِ
ب ا ُْمل ْح ِسنِنيي ﴾ (املائدة ،)13:فأخرب تعاىل أنه هو الذي قسى قلوهبم حتى
هلل ُحي ُّ
ي ْ ْ
صارت قاسية فالقساوة وصفها وفعلها وهي أثر فعله وهو جعلها قاسية وذلك أثر معاصيهم
ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به فاآلية مبطلة لقول القدرية واجلربية.
وهذا يتوافق مع ما ذكرناه من أن اهلل هو الفاعل الوحيد يف الكون.
ولكن هذا قد يثري تساؤالت كثرية ،ربام جييب عنها البعض إجابات خاطئة توقع صاحبها
يف اجلرب شعر أو مل يشعر.
ونحن لن نجيب عليها يف هذا املحل ( ..)1ألنه حمل خمتص بالتوحيد ..والتوحيد جيعلنا
ال نرى إال اهلل ..أما كل ما يف الكون فال نراه إال خاضعا خضوعا مطلقا هلل ،ال يملك من أمره
شيئا.
ولكن ذلك ال يعني ـ بحال من األحوال ـ اجلرب..
( )1سنجيب عن هذا بتفصيل يف فصل (العدل) من هذه الرسالة.
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فاجلرب يعني القيود التي توضع عىل صاحبها ..وال يملك معها إال أن ينفذ ما جيرب عليه..
وليس هناك من يشعر يف نفسه هبذا الشعور.
فقد عرفنا أن اهلل تعاىل أعطى اإلنسان القدرة عىل منازعة أقدار اهلل ،وأعطاه من القوى ما
يشعره شعورا ال جيادله فيه أحد بأن له احلرية يف كل عمل يقوم به.
وهلذا فإن الرشع رتب عىل هذا مسؤولية اإلنسان عىل عمله ،وهو ترتيب ال خيالف العقل،
فإن البرش مجيعا يتعاملون يف مجيع املستويات عىل اعتبار مسؤولية اإلنسان عىل أعامله ،وال
خيرجون من هذا القانون إال من ارتفع عنه التكليف بزوال العقل ،أو بعدم بلوغ سن التميز.
والقرآن الكريم يؤيد هذا املعنى العقيل املتفق عليه وخيرب عن مسؤولية اإلنسان عن أعامله،
وه ْم ِإ َّهنُ ْم يم ْسؤُ و ُل ي
ون﴾ (الصافات ،)24:وقال
باعتبارها كسبا حقيقيا له ،قال تعاىل ﴿:يو ِق ُف ُ
ِ
ين ُأ ْر ِس يل ِإ يل ْي ِه ْم يو يلن ْيس يأ يل َّن ا ُْمل ْر يس ِلنيي ﴾ (ألعراف ،)6:وقال تعاىل ﴿:يف يو ير رب يك
تعاىل ﴿:يف يلن ْيس يأ يل َّن ا َّلذ ي
ِ
عيام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (النحل،)93 :
يلن ْيس يأ يلن َُّه ْم يأ ْمجيعنيي ﴾ (احلجر ،)92:وقال تعاىل ﴿:يو يل ُت ْس يأ ُل َّن َّ
ون﴾ (النحل ،)93 :وقال تعاىلُ ﴿:ث َّم يل ُت ْس يأ ُل َّن يي ْو يم ِئ ٍذ ِ
عيام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
عين
وقال تعاىل ﴿:يو يل ُت ْس يأ ُل َّن َّ
الن َِّع ِ
يم﴾ (التكاثر)8:
وهذا السؤال يقتيض نسبة األفعال لفاعليها ،وإال كان سؤاهلم عن أمر ال كسب هلم فيه،
وهلذا رتب اهلل تعاىل حصول اخلري والرش قي الدنيا واآلخرة عىل األعامل ترتيب اجلزاء عىل
الرشط والعلة عىل املعلول واملسبب عىل السبب:
ِ
هلل ي ْجي يع ْل يلكُ ْم ُف ْر يقانا يو ُيكي رف ْر عي نْكُ ْم يس ريئ ِياتكُ ْم
ين آ يم ُنوا ِإ ْن يتت َُّقوا ا َّي
فاهلل تعاىل يقول ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
هلل ُذو ا ْل يف ْض ِل ا ْل يع ِظ ِ
يم﴾ (ألنفال)29:
يو ييغ ِْف ْر يلكُ ْم يوا َُّ
وهو يقولِ ﴿:إ ْن ي ْجتتينِ ُبوا كي يب ِائ ير يما ُتن يْه ْو ين عي ْن ُه ُنكي رف ْر عي نْكُ ْم يس ريئ ِياتكُ ْم يو ُندْ ِخ ْلكُ ْم ُمدْ يخال
ِ
كيريام﴾ (النساء)31:
ِ
كير ُت ْم ي ي
أل ِزيدي نَّكُ ْم يو يل ِئ ْن كي يف ْر ُت ْم ِإ َّن عي يذ ِاِّب يل يش ِديدٌ ﴾
ويقول ﴿ يو ِإ ْذ يت يأ َّذ ين ير ُّبكُ ْم يلئ ْن يش ْ
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(ابراهيم)7:
جيدْ يله ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ
ان يأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ون
ياب يم ْن يي ْع يم ْل ُسوءا ُ ْجيزي ِبه يوال ي ِ ُ ْ ُ
ويقول ﴿:يل ْي يس ِب يأ يمان ريكُ ْم يوال يأ يم ر
هلل يولِ هيا يوال ن ِيصريا﴾ (النساء)123:
ا َِّ
ِ
عيذ ِ
عين يأ ْم ِر ينا ُن ِذ ْق ُه ِم ْن ي
الس ِع ِري﴾ (سـبأ)12 :
ويقول ﴿:يو يم ْن يي ِز ْغ من ُْه ْم ْ
اب َّ
كيان ِم ين ا ُْمل يس رب ِحنيي ( )143يل يل ِب يث ِيف يب ْطنِ ِه ِإ يىل يي ْو ِم ُي ْب يع ُث ي
ويقول ﴿:يف يل ْو يال يأ َّن ُه ي
ون (﴾)144
(الصافات)
فهذه اآليات مجيعا وغريها ..بل القرآن الكريم مجيعا يثبت مسؤلية اإلنسان عىل عمله،
وهذا يدل عىل أن لإلنسان قدرة ما ..ولكن هذه القدرة تطيش ..وتؤول إىل الصفر عندما نتكلم
عن قدرة اهلل..
فكيف ينسجم هذا مع عدالة اهلل التي نص عليها قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن رِّب عي يىل ِرص ٍ
اط
ير
ي
اع ْفها ويؤْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ُم ْست ِيق ٍ
ت ِم ْن
يم﴾ (هود ،)56 :وقولهِ ﴿:إ َّن ا َّي
هلل ال يي ْظ ِل ُم م ْث يق يال يذ َّرة يو ِإ ْن ت ُيك يح يسنية ُي يض ي ي ُ
يلدُ ْن ُه يأ ْجرا عي ِظيام﴾ (النساء)40:؟
هذا ما سنحاول معرفته يف الفصل الثان من هذه الرسالة.
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الفصل الثان
رس العدل
الرس الثان من أرسار األقدار هو رس العدل اإلهلي ،فجميع األقدار اإلهلية حتمل معان
العدل املطلق الذي ال تشوبه شوائب الظلم.
وهذا الرس مقرتن بالتوحيد اقرتانا رضوريا ال انفصال ألحدمها عن اآلخر ،فالعدل
يقتيض التوحيد ،والتوحيد يقتيض العدل.
أما اقتضاء العدل للتوحيد ،فإن الشخص إن كلف تكاليف خمتلفة من جهات متعددة ،ثم
حوكم يف حماكم خمتلفة من قضاة متناقضني كان ذلك منتهى اجلور ،ولكن العدل اإلهلي مستند
إىل التوحيد اإلهلي ،فالعبد ال يكلف إال من رب واحد ،وهو الذي يتوىل جزاءه ،فال خياف ظلام
وال هضام.
أما اقتضاء التوحيد للعدل ،فإن من أعظم أسباب اجلور فقر اجلائر ملن جار له بأي نوع من
أنواع االفتقار ،أو بغضه للمجور لعلة من العلل ،واهلل تعاىل الغني عن عباده ،ال يفتقر ألحد منهم،
وينزه عن العلل التي يقع بسببها اجلور والظلم.
وهلذا ورد يف النصوص اجلمع بني التوحيد والعدل ،ومن ذلك قوله تعاىل حاكيا قول هود
ياصي ِتها ِإ َّن رِّب عي يىل ِرص ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اط
 لقومهِ ﴿:إ رن ت ييوكَّ ْل ُت عي يىل ا َِّ
هلل ير رِّب يو ير ربكُ ْم يما م ْن يدا َّبة ِإ َّال ُه يو آخ ٌذ ِبن ي ي ي ر
ي
ُم ْست ِيق ٍ
يم﴾ (هود)56:
فهذه اآلية الكريمة جتمع بني رسي العدل والتوحيد ،بل تسند أحدمها لْلخر:
أما رس التوحيد الذي هو أساس التوكل كام أنه أساس العدل ،فقد عرب عنه بقوله ﴿:يما
ِمن داب ٍة ِإ َّال ُهو ِ
آخ ٌذ ِبن ِ
ياص يي ِت يها ﴾ أي ال خيرج أي يشء عن قهره وسلطانه.
ي
ْ ي َّ
وأما رس العدل ،والذي جاء مستدركا ملا قد يفهم خطأ من التوحيد ،فقد عرب عنه بقوله﴿:
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ِإ َّن رِّب عي يىل ِرص ٍ
اط ُم ْست ِيق ٍ
يم﴾ أي هو احلاكم العادل الذي ال جيور يف حكمه ،فإنه عىل رصاط
ير
ي
مستقيم.
ومثل ذلك قوله  يف اجلمع بني العدل والتوحيد (:ما أصاب أحدا قط هم وال حزن
فقال :اللهم إن عبدك ،ابن عبدك ،ابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك،
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أعلمته أحدا من خلقك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو
استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري ،وجالء حزن،
وذهاب مهي ،إال أذهب اهلل مهه وحزنه وأبدله مكانه فرحا) ،فقيل :يا رسول اهلل ،أفال نتعلمها؟
فقال (:بىل ،ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها)()1

ففي هذا احلديث مجع بني التوحيد والعدل..
التوحيد الذي يقتضيه قوله  :(:اللهم إن عبدك ،ابن عبدك ،ابن أمتك ،ناصيتي بيدك،
ماض يف حكمك)
والعدل الذي يقتضيه قوله  (:عدل يف قضاؤك)
ويف كون هذا الدعاء سببا جلالء اهلم أرسار كثرية ..ومما يتعلق منها هنا هو أن السبب يف
اهلم يف أكثر األحيان هو اجلور( ..)2وعدم انتظام املوازين بالنسبة للمهموم ،فكان يف تذكريه
بالعدل عالجا روحيا وتربويا يعيد إىل سواء السبيل.
ياصي ِتها ِإ َّن رِّب عي يىل ِرص ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اط
ير
وهذا الدعاء يشبه قوله تعاىل ﴿:يما م ْن يدا َّبة ِإ َّال ُه يو آخ ٌذ ِبن ي ي
ي
ُم ْس يت ِق ٍ
يم ﴾ (هود)56 :
فقوله تعاىل ﴿:ما ِمن داب ٍة ِإ َّال ُهو ِ
آخ ٌذ ِبن ِ
ياص يي ِت يها ﴾ مثل قوله  (:ناصيتي بيدك ،ماض
ي
ي ْ ي َّ

( )1رواه أمحد وابن حبان.
( )2انظر عالقة العدل بالصحة احلسدية والنفسية يف سلسلة (ابتسامة األنني) ،بل إن بعض األطباء اعترب حديث النصوص
عن املوازين إعجازا طبيا.
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يف حكمك) وقوله تعاىلِ ﴿:إ َّن رِّب عي يىل ِرص ٍ
اط ُم ْست ِيق ٍ
يم﴾ مثل قوله  (:عدل يف قضائك) ،أي
ير
ي
ال يترصف يف تلك النوايص إال بالعدل واحلكمة واملصلحة والرمحة.
وقد وردت النصوص الكثرية املخربة عن عدل اهلل ،ومثلها النصوص التي تنفي الظلم
عن اهلل ،وقد ذكرنا الكثري منها يف حماله يف الفصل األول ،ومنها قوله  فيام يرويه عن ربه تعاىل(:
يا عبادي إن حرمت الظلم عىل نفيس) ( )1أي أنه تعاىل منع نفسه من ظلم عباده.
ومنها اآليات الكثرية التي تنص عىل امتناع الظلم عن اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:يذلِ يك ِب يام يقدَّ يم ْت
هلل ي ِريدُ ُظ ْلام لِ ْل ِعب ِ
ِ ِ
اد﴾
يأ ْي ِديكُ ْم يو يأ َّن ا َّي
ي
هلل يل ْي يس ِب يظ َّال ٍم ل ْل يع ِبيد﴾ (آل عمران ،)182:وقال تعاىل ﴿:يو يما ا َُّ ُ
عيم يل ص ِ
(غافر ،)31 :وقال تعاىل ﴿:من ِ
احلا يف ِل ين ْف ِس ِه يو يم ْن يأ يسا يء يف يع يل ْي يها يو يما ير ُّب يك ِب يظ َّال ٍم لِ ْل يع ِب ِيد﴾
ي
ي ْ
ِ
َّاس يأ ْن ُف يس ُه ْم يي ْظ ِل ُم ي
ون﴾
(فصلت ،)46:وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
َّاس يش ْيئا يو يلك َّن الن ي
هلل ال يي ْظ ِل ُم الن ي
اع ْفها ويؤْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت ِم ْن يلدُ ْن ُه
(يونس ،)44:وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
هلل ال يي ْظ ِل ُم م ْث يق يال يذ َّرة يو ِإ ْن ت ُيك يح يسنية ُي يض ي ي ُ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ياف ُظ ْلام
ات يو ُه يو ُمؤْ ِم ٌن يفال يخي ُ
يأ ْجرا عي ظيام﴾ (النساء ،)40:وقال تعاىل ﴿:يو يم ْن يي ْع يم ْل م ين َّ
الص ي

يوال يه ْضام﴾ (طـه ،)112:واهلضم أن ينقص من جزاء حسناته ،والظلم أن يعاقب بذنوب غريه،
وكالمها مما يتناىف مع العدل.
ومما يمكن االستدالل له عىل هذا النصوص الكثرية التي متجد العدل وتأمر به وخترب عن
حمبة اهلل تعاىل للعادلني ،بل خترب عن اهلل أنه ال حيكم إال بالعدل.
ني الن ِ
هلل ِن ِع َّام يي ِع ُظكُ ْم
َّاس يأ ْن ي ْحتكُ ُموا ِبا ْل يعدْ ِل ِإ َّن ا َّي
كيم ُت ْم يب ْ ي
قال تعاىل يف متجيد العدل ﴿:يو ِإ يذا يح ْ
هلل ِن ِع َّام يي ِع ُظكُ ْم ِبه ﴾ دليل عىل حمبة اهلل للعدل ،وهي
ِبه﴾ (النساء ،)58 :ففي قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
حمبة تدل عىل أنه من صفات الكامل.
ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:يف ِإ ْن يفاء ْت يف يأص ِلحوا بينيهام ِبا ْلعدْ ِل و يأ ْق ِس ُطوا ِإ َّن ا َّي ِ
ب
هلل ُحي ُّ
ي
ْ ُ يْ ُي ي
ي

ا ُْمل ْق ِس ِطنيي ﴾ (احلجرات ،)9 :وقد ورد يف النصوص الكثرية اإلخبار بمحبة اهلل من اتصف
( )1رواه مسلم.

174

بصفاته.
هلل
رض يب ا َُّ
وقد مجع اهلل تعاىل بني أمره بالعدل وإخباره عن اتصافه به يف قوله تعاىل ﴿:يو ي ي
كيل عي يىل مواله يأينيام يوجهه ال ي ْأ ِ
ِ
يم يثال ير ُج يل ْ ِ
يش ٍء يو ُه يو ٌّ
ت ِب يخ ْ ٍري يه ْل
يْ ُ ْي ُي ر ُْ ي
مها يأ ْب ُ
ني يأ يحدُ ُ ي
كيم ال يي ْقد ُر عي يىل ي ْ
عيىل ِرص ٍ
ِ
ِ
اط ُم ْست ِيق ٍ
يم﴾ (النحل)76:
يي ْستيوي ُه يو يو يم ْن يي ْأ ُم ُر ِبا ْل يعدْ ل يو ُه يو ي ي
فهذا مثل رضبه اهلل تعاىل لنفسه ولألصنام املعبودة من دون اهلل ،فاألبكم الذي ال يقدر
عىل يشء هو الوثن ،والذي يأمر بالعدل ويتصف به هو اهلل تعاىل.
زيادة عىل هذا فإن من أسامء اهلل تعاىل التي تتطلب وجود مقتضياهتا اسم (العدل) وقد
قرن يف احلديث اجلامع لألسامء احلسنى باسم (احلكم) ،وهو مجع بني التوحيد والعدل ،فاحلكم
يقتيض الوحدانية املطلقة.
وللغزايل يف حتقيق معنى اسم العدل ،وانطباقه عىل اهلل وحده ،كالم طيب ننقله هنا
مع بعض الترصف ،قال (:العدل هو الذي يصدر منه فعل العدل املضاد للجور والظلم،
ولن يعرف العادل من مل يعرف عدله ،وال يعرف عدله من مل يعرف فعله ،فمن أراد أن يفهم
هذا الوصف فينبغي أن حييط علام بأفعال اهلل تعاىل من ملكوت السموات إىل منتهى الثرى
حتى إذا مل ير يف خلق الرمحن من تفاوت ،ثم رجع البرص فام رأى من فطور ،ثم رجع مرة
أخرى فانقلب إليه البرص خاسئا وهو حسري ،وقد هبره مجال احلرضة الربوبية وحريه
اعتداهلا وانتظامها ،فعند ذلك يعبق بفهمه يشء من معان عدله تعاىل وتقدس)()1

وانطالقا من هذا املنهج العلمي الذي وصفه للتعرف من خالله عىل كامل العدل
اإلهلي ،أخذ يطبقه من خالل استقراء املجردات وداللتها عىل العدل اإلهلي ،فقال (:وقد
خلق أقسام املوجودات جسامنيها وروحانيها كاملها وناقصها ،وأعطى كل يشء خلقه،
وهو بذلك جواد ،ورتبها يف مواضعها الالئقة هبا وهو بذلك عدل ،فمن األجسام العظام
( )1املقصد األسنى.98:
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يف العامل األرض واملاء واهلواء والسموات والكواكب ،وقد خلقها ورتبها فوضع األرض
يف أسفل السافلني ،وجعل املاء فوقها ،واهلواء فوق املاء والسموات فوق اهلواء ،ولو عكس
هذا الرتتيب لبطل النظام)
ثم قرب هذه املعان العميقة بذكره لبعض مظاهر خلق اهلل ،والتي رسمت فيها
حقائق عدل اهلل ،فقال (:ولعل رشح وجه استحقاق هذا الرتتيب يف العدل والنظام مما
يصعب عىل أكثر األفهام فلننزل إىل درجة العوام ،ونقول :لينظر اإلنسان إىل بدنه ،فإنه
مركب من أعضاء خمتلفة ،كام أن العامل مركب من أجسام خمتلفة ،فأول اختالفه أنه ركبه من
العظم واللحم واجللد وجعل العظم عامدا مستبطنا واللحم صوانا له مكتنفا إياه واجللد
صوانا للحم فلو عكس هذا الرتتيب وأظهر ما أبطن لبطل النظام ،وإن خفي عليك هذا
فقد خلق لإلنسان أعضاء خمتلفة مثل اليد والرجل والعني واألنف واألذن فهو بخلق هذه
األعضاء جواد وبوضعها مواضعها اخلاصة عدل ألنه وضع العني يف أوىل املواضع هبا من
البدن إذ لو خلقها عىل القفا أو عىل الرجل أو عىل اليد أو عىل قمة الرأس مل خيف ما يتطرق
إليه من النقصان والتعرض لْلفات ،وكذلك علق اليدين من املنكبني ،ولو علقهام من
الرأس أو من احلقو أو من الركبتني مل خيف ما يتولد منه من اخللل وكذلك وضع مجيع
احلواس يف الرأس فإهنا جواسيس لتكون مرشفة عىل مجيع البدن فلو وضعها يف الرجل
اختل نظامها قطعا ورشح ذلك يف كل عضو يطول
وباجلملة فينبغي أن تعلم أنه مل خيلق يشء يف موضع إال ألنه متعني له ولو تيامن عنه
أو تيارس أو تسفل أو تعىل لكان ناقصا أو باطال أو قبيحا أو خارجا عن املتناسب كرهيا يف
املنظر وكام أن األنف خلق عىل وسط الوجه ولو خلق عىل اجلبهة أو عىل اخلد لتطرق نقصان
إىل فوائده)
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وهذا املنهج الذي ذكره الغزايل ..وهو قبل ذلك منهج القرآن يف التعريف باهلل (..)1
هو الذي نحاول أن نستعمله هنا لالستدالل العقيل به عىل عدل اهلل.
وهو استدالل جتمع عليه العقول ..فنحن يف مجيع أحكامنا عىل األشياء أو
األشخاص ننطلق من الثمرات ..فالثمرة تدل عىل من غارسها.
وهلذا ..فإن النظر يف الكون ..ويف احلياة ..ويف اإلنسان ..يدلنا عىل أعامق كبرية من
عدالة اهلل يقرص اللسان عن التعبري عنها.
وسنقتبس من مشكاة العلم احلديث الذي كشفه اهلل للبرشية لتتعرف عليه بعض
هذه الدالئل ،ونحسبها كافية للعقل املسامل ..أما العقل املجادل ،فال يمكن أن يقتنع بيشء.
فالعلم احلديث( )2ينص ـ باألدلة القطعية التي ال يمكن ختلفها ـ عىل أنه لو كانت
قرشة األرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام ،المتص ثان أكسيد الكربون
األوكسجني ،وملا أمكن وجود حياة النبات.
ولو كان اهلواء أرفع كثريا مما هو عليه ،فإن بعض الشهب التي حترتق اآلن باملاليني
يف اهلواء اخلارجي كانت ترضب مجيع أجزاء الكرة األرضية ،وهي تسري برسعة ترتواح بني
ستة أميال وأربعني ميال يف الثانية ،وكان يف إمكاهنا أن تشعل كل يشء قابل لالحرتاق ،ولو
كانت تسري ببطء رصاصة البندقية الرتطمت كلها باألرض ،ولكانت العاقبة مروعة ،أما
اإلنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسري برسعة تفوق رسعة الرصاصة تسعني مرة كان
يمزقه إربا من جمرد حرارة مروره.
( )1فاهلل تعاىل استدل ـ مثال ـ عىل رمحته بآثارها ،حيث قال ﴿:يفا ْن ُظر إِ يىل آ يث ِار ر ْمح ِ
حييِي ْاألي ْر يض يب ْعدي يم ْو ِ يهتا إِ َّن
يت اهللَِّ يكيْ ي
ف ُْ
ي
ْ
ِ
ِ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (الروم)50:
يذل يك مليُ ْحيي املْي ْوتيى يو ُه يو ع ييىل ُك رل ي ْ
ونحسب أن الغزايل استنبط كالمه يف حتقيق معنى العدل من قوله تعاىل يف حتقيق معنى الرمحةُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْيتُ ْم إِ ْن يج يع يل اهللَُّ
يع يلي ُكم ال َّلي يل رسمدا إِ يىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة من إِ يله غيري اهللَِّ ي ْأتِي ُكم بِ ِضي ٍ
اء يأ يفال ت ْيس يم ُع ي
ون﴾ (القصص)71:
ْ ي
ي ي ي ْ ٌ ُْ ي
يْ
ْ ُ ْ يْ ي
( )2انظر :كتاب العلم يدعو إىل اإليامن أ .كرييس مورسون رئيس أكاديمية العلوم يف واشنطن
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وينص عىل أن اهلواء سميك بالقدر الالزم بالضبط ملرور األشعة ذات التأثري
الكيميائي التي حيتاج إليها الزرع ،والتي تقتل اجلراثيم وتنتج الفيتامينات ،دون أن ترض
باإلنسان ،إال إذا عرض نفسه هلا مدة أطول من الالزم.
وينص عىل أن األوكسجني لو كان بنسبة  50يف املائة مثال أو أكثر يف اهلواء بدال من
 21يف املائة فإن مجيع املواد القابلة لالحرتاق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال ،لدرجة أن
أول رشارة من الربق تصيب شجرة ال بد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر.
ولو أن نسبة األوكسجني يف اهلواء قد هبطت إىل  10يف املائة أو أقل ،فإن احلياة ربام
طابقت نفسها عليها يف خالل الدهور ،ولكن يف هذه احلالة كان القليل من عنارص املدنية
التي ألفها اإلنسان  -كالنار مثال  -تتوافر له.
وكمثال عىل التوازن الذي ضبط اهلل به احلياة عىل األرض ،والذي نص عليه قوله
ايس و يأ ْنب ْتنيا فِيها ِمن ُك رل ييش ٍء موزُ ٍ
ِ
ِ
ون﴾
تعاىل ﴿:يو ْاألي ْر يض يمدي ْدن ي
ْ يْ
ْ
ي
يها ير يو ي ي ي
ياها يو يأ ْل يق ْينيا ف ي
(احلجر ) 19:ما حصل قبل سنوات عديدة يف اسرتاليا حيث زرع نوع من الصبار كسياج
وقائي ،ولكن هذا الزرع مىض يف سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة انجلرتا،
وزاحم أهل املدن والقرى ،وأتلف مزارعهم ،وحال دون الزراعة.
ومل جيد األهايل وسيلة تصده عن االنتشار ؛ وصارت أسرتاليا يف خطر من اكتساحها
بجيش من الزرع صامت ،يتقدم يف سبيله دون عائق.
وطاف علامء احلرشات بنواحي العامل حتى وجدوا أخريا حرشة ال تعيش إال عىل
ذلك الصبار ،وال تتغذى بغريه ،وهي رسيعة االنتشار ،وليس هلا عدو يعوقها يف اسرتاليا.
وما لبثت هذه احلرشة حتى تغلبت عىل الصبار ،ثم تراجعت ،ومل يبق منها سوى
بقية قليلة للوقاية ،تكفي لصد الصبار عن االنتشار إىل األبد.
الس يام يء
وكمثال عىل التوازن الذي ضبط اهلل به السامء ،والذي نص عليه قوله تعاىل ﴿:يو َّ
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ير يف يع يها يو يو يض يع ا ْملِيزي ي
ان ﴾ (الرمحن)7:هذا النظام الشميس العجيب ..فالنظام الشمس واحد من
أروع األمثلة للتناسق اجلميل الذي يمكن مشاهدته ..ففيه تسعة كواكب مع أربعة ومخسني تابعا،
وعددا غري معروف من األجسام الصغرية.
ويف تركيب املجموعة الشمسية نواجه مثاال مجيال من التوازن ،وهو التوازن بني القوى
النابذة ،والتي يقابلها التجاذب الثقايل من أوليتها( ،)1وبدون ذلك التوازن فسوف يقذف كل يشء
يف هذا النظام بعيدا يف األعامق الباردة للفضاء اخلارجي.
واملدارات هي املسارات التي ترسمها الكواكب أو األجسام أثناء دوراهنا حول أوليتها،
فإذا حترك جسم برسعة بطيئة جدا فسوف يسقط عىل األولية ويغوص فيها ،أما إذا حترك برسعة
أكرب ،فاألولية سوف لن تتمكن من اإلمساك به ،وسوف يطري ذلك اجلسم بعيدا يف الفضاء،
وبدال من ذلك البد أن يتحرك كل جسم بالرسعة الصحيحة متاما كي حيتفظ بمداره ،واألكثر
من ذلك هو أن التوازن جيب أن خيتلف من جسم إىل آخر بسبب أن املسافة للكوكب خمتلفة
بحيث ال تغوص يف الشمس وال تقذف بعيدا عنها وتطري يف أعامق الفضاء.
ويعترب الفلكيون من أمثال (كبلر وغاليليو) من أوائل الذين اهتموا باكتشاف ذلك التوازن
األمثل ،وقد اعرتف هؤالء أن تصميمه تم بتأن وتؤدة،و أن هناك إشارة للتدخل اإلهلي يف كل
الكون.
وقد قال (إسحاق نيوتن) يذكر هذا التوازن ( النظام الرائع للشموس والكواكب
واملذنبات يمكن أن ترشق من هذف وغرض لسلطة عليا لكائن قدير وعبقري ..وهو حيكمها
كلها ليس كروح بل كسيد مالك لكل األشياء وبسبب سلطته العليا الغالبة فهو يدعى بالسيد
اإلله القدير »
( )1يقصد باألولية يف علم الفلك بأنه يشء يدور حول جسم آخر ،فاألولية لألرض هي الشمس ،واألولية للقمر هي
األرض.
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باإلضافة إىل ذلك التوازن الرائع فإن موقع األرض يف النظام الشميس ويف الكون هو
أيضا آية أخرى عىل كامل العمل اإلهلي يف اخللق.
فقد بينت آخر االكتشافات أمهية وجود الكواكب األخرى لألرض ،فحجم املشرتي
وموضعه مثال أتيا عىل نحو كانا فيه حديان ،كام بينت احلسابات الفلكية ذلك ،فأكرب كوكب يف
املجموعة الشمسية ،وهو املشرتي يقدم الثبات ملدارات األرض ،وكل الكواكب األخرى.
وقد قال (جورج ويذرك)يفرس دور املشرتي يف محاية األرض يف كتابه (كيف يكون
املشرتي املميز (:بدون وجود كوكب ضخم متوقع بدقة حيث املشرتي موجود ،فإن األرض
كانت ستصطدم يف املايض ألوف املرات وبشكل تكراري باملذنبات والشهب وغريها من احلطام
بني الكوكبية ،فإذا مل يكن املشرتي موجودا فلن نكون موجودين لندرس أصل النظام الشميس »
وكمثال عىل الدقة التي رسمت هبا أبعاد الكون ما اكتشفه العلامء من أن أبعاد
كواكب املجموعة الشمسة( )1عن الشمس جارية عىل نسب مقدرة ومطردة تسري وفق ()9
منازل أوهلا ( الصفر) ثم تليه ثامنية أعداد تبدأ بالعدد ( )3ثم تتدرج متضاعفة هكذا3 ( :ـ
 6ـ 12ـ  24ـ48ـ 96ـ  192ـ384ـ).فإذا أضيف إىل كل واحد منها العدد ( )4ثم رضب
حاصل اجلمع بتسعة ماليني ميل ،ظهر مقدار بعد السيارة التي يف منزلة العدد عن الشمس.

( )1نعلم أن يف املجموعة الشمسية ثامنية كواكب غري منرية تدور حول الشمس :أصغرها عطارد ثم املريخ ثم الزهرة،
فاألرض فارونوس فنبتون فزحل فاملشرتي ،ثم بلوتوا الذي كشفوه منذ ثالثني سنة ( و هو كوكب شاذ يف صغر حجمه و يف
بعد عن الشمس فال يصلح أن يكون سببا قاطعا البطال النسبة العجيبة التي سأذكرها عن بعد الكواكب من الشمس).هذا يف
ترتيب أحجامها ،و أما بعدها عن الشمس فالكواكب تأيت عىل ترتيب آخر :فأقرهبا عطارد الذي يبلغ متوسط بعده عن الشمس
 36مليون ميل ،ثم الزهرة و متوسط بعدها  67مليونا ،فاألرض و متوسط بعدها  93مليوانا ،فاملريخ و بعده مليونا ،فاملشرتي
و بعده  484مليونا ،فزحل  887مليونا ،فأورانوس و بعده  1782مليونا ،و نبتون و متوسط بعده عن الشمس  2792مليونا
من األميال.
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أي أنه بإضافة ( )4إىل كل منزلة تصبح املنازل التسع هكذا ك (4ـ 7ـ10
ـ28ـ100ـ196ـ.)388
فإذا أخذنا أعداد املنازل هذه ورضبنا كل عدد منها بتسعة ماليني يظهر لنا بعد
السيارة التي هي يف منزلة ذلك العدد عن الشمس.فعطارد مثال يبلغ متوسط بعده عن
الشمس( )36مليون ميل كام سبق القول.و بام أن منزلته يف البعد هي األوىل فيكون رقمها
( )4فإذا رضبنا  9*4ماليني يكون حاصل الرضب ( )36مليون ميل .وهكذا تسري النسبة
يف بعد كل سيار عن الشمس مع فروق خمتلفة قليلة.
ولكنهم رأوا كيف تكون املنازل التي اكتشفوها يف تفاوت األبعاد تسع منازل يف
حني أن الكواكب املعروفة ثامنية.
فقد وجدوا أن منزلة العدد ( )28ليس فيها كوكب ،بل يأيت ن بعد املريخ صاحب
العدد( ،)16كوكب املشرتي الذي هو صاحب العدد (.)52
فام هو الرس يف هذا الفراغ؟ إما أن تكون النسبة التي اكتشفوها غري مطردة وإما أن
يكون هنالك كوكب غري منظور يف مرتبة العدد ( )28عىل  252مليون ميل عن الشمس،
أي بني املريخ واملشرتي.
ومن عجائب النظام الباهر أهنم وجدوا أخريا يف هذا الفراغ اليشء الذي قده روا أنه
البد من وجوده .ولكنهم مل جيدوه كوكبا كبريا بل وجدوا كويكبات صغرية كثرية تدور
كلها يف الفراغ املذكور الذي بني املريخ واملشرتي أي يف نفس املنزلة التي حسبوها من قبل
فارغة.
وكل هذه احلقائق التي ظفر العلم ـ بفضل ما أتيح له من وسائل ـ ببعض جتلياهتا مما
نص القرآن الكريم عىل اعتباره من ترصيف اهلل لكونه وضبطه له باملوازين التي يقتضيها
يش ٍء يف يقدَّ ير ُه يت ْق ِديرا﴾ (الفرقان:
العدل ،وكلها مما ينص عىل قوانينها قوله تعاىل ﴿:يو يخ يل يق ُك َّل ي ْ
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 ،)2وقوله تعاىل ﴿:يفالِ ُق ْ ِ
اإل ْص يباحِ يو يج يع يل ال َّل ْي يل يسكينا يو َّ
الش ْم يس يوا ْل يق يم ير ُح ْس يبانا يذلِ يك يت ْق ِد ُير
ا ْل يع ِز ِيز ا ْل يعلِي ِم﴾ (األنعام ،)96:وقوله تعاىل ﴿:يو َّ
جت ِري ملُِ ْس يت يق ٍّر يهليا يذلِ يك يت ْق ِد ُير ا ْل يع ِز ِيز
الش ْم ُس ي ْ
ا ْل يعلِي ِم﴾ ( هيـس)38:

وهبذا النظام الدقيق واملوازين املضبوطة قدر اهلل السموات مجيعا منذ ابتداء خلقها،
ٍ
اهن سبع سامو ٍ
ات ِيف يي ْو يم ْ ِ
الس يام يء الدُّ ْن ييا
قال تعاىل :يف يق يض ُ َّ ي ْ ي ي ي ي
ني يو يأ ْو يحى ِيف ُك رل يس يامء يأ ْم ير يها يوزي َّينَّا َّ
يح يو ِح ْفظا يذلِ يك يت ْق ِد ُير ا ْل يع ِز ِيز ا ْل يعلِي ِم﴾ (فصلت)12:
بِ يم يصابِ ي
***
وكام أن كل يشء من الكائنات ينطق متحدثا بلسان بليغ عن عدل اهلل ،فإن هناك عاملا آخر،
ال يقل شأنا له داللته الكربى عىل عدالة اهلل املطلقة ،وهي عدالة األمر اإلهلي ،فلله اخللق واألمر
مجيعا.
فالرشيعة الربانية تفيض بمعان عدالة اهلل ،بل إن اهلل تعاىل أخرب بأن من األغراض الكربى
ِ
ِ
ياب
إلرسال الرسل إقامة العدل ،قال تعاىل ﴿:يل يقدْ يأ ْر يس ْلنيا ُر ُس يلنيا ِبا ْل يب رينيات يو يأنْزي ْلنيا يم يع ُه ُم ا ْلكت ي
ِ ِ
وا ْملِيزي ي ِ
احل ِديدي ِف ِيه يب ْأ ٌس يش ِديدٌ يو يمن ِياف ُع لِلن ِ
ْرص ُه
َّاس يولِ يي ْع يل يم ا َُّ
وم الن ُ
ي
َّاس ِبا ْلق ْسط يو يأنْزي ْلنيا ْ ي
ان ل يي ُق ي
هلل يم ْن يين ُ ُ
هلل يق ِو ٌّي ِ
يو ُر ُس يل ُه ِبا ْل يغ ْي ِ
عيزيزٌ ﴾ (احلديد)25:
ب ِإ َّن ا َّي
بل إن اهلل تعاىل قرن الدعاة إىل العدالة بالرسل ـ عليهم السالم ـ واعترب قتلهم كقتل الرسل،
يري ح ٍّق وي ْق ُت ُل ي ِ
ون بآي ِ
ِ
ين يي ْأ ُم ُر ي
هلل يو يي ْق ُت ُل ي
ون ِبا ْل ِق ْس ِط ِم ين
ات ا َِّ
ون ا َّلذ ي
ون الن َِّب رينيي ِبغ ْ ِ ي ي ي
ين ييكْ ُف ُر ي ي
فقالِ ﴿:إ َّن ا َّلذ ي
رش ُه ْم ِب يع يذ ٍ
الن ِ
اب يألِ ٍ
يم﴾ (آل عمران)21:
َّاس يف يب ر ْ
وأخرب أن كل ما ورد به القرآن الكريم من األحكام أحكام تقوم عىل القسط ،بل هي
وهكُ ْم ِعنْدي كُ رل يم ْس ِج ٍد يوا ْدعُ و ُه ُخم ِْل ِصنيي
القسط عينه ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل يأ يم ير ير رِّب ِبا ْل ِق ْس ِط يو يأ ِقي ُموا ُو ُج ي
كيام يبدي يأكُ ْم يت ُعو ُد ي
ون﴾ (ألعراف)29:
يل ُه الدر ي
ين ي
ودعا البرش الواعني حلقائق القرآن الكريم أن يكونوا دعاة للعدالة بمفهومها الواسع ،فقال
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ِ
هلل يو يل ْو ي
عيىل يأ ْن ُف ِسكُ ْم يأ ِو ا ْل يوالِدي ْي ِن
ين آ يم ُنوا كُ و ُنوا يق َّو ِامنيي ِبا ْل ِق ْس ِط ُش يهدي ا يء َِّ
تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
يو ْ ي
هلل يأ ْو يىل ِ ِهب يام يفال يتت َِّب ُعوا ْاهلي يوى يأ ْن يت ْع ِد ُلوا يو ِإ ْن يت ْل ُووا يأ ْو ُت ْع ِر ُضوا يف ِإ َّن
األ ْق ير ِبنيي ِإ ْن ييكُ ْن غينِ هيا يأ ْو يف ِقريا يفا َُّ
كيان ِب يام يت ْع يم ُل ي
هلل ي
ون يخ ِبريا﴾ (النساء)135:
ا َّي
بل إن القرآن يدعو املؤمنني إىل ممارسة ما تقتضيه العدالة ،ولو كان ذلك يف مصلحة
األعداء ..فاملؤمن ال ترصفه عداوته ألحد من الناس عن التعامل معه وفق ما تقتضيه رشيعة
ِ
هلل ُش يهدي ا يء ِبا ْل ِق ْس ِط
ين آ يم ُنوا كُ و ُنوا يق َّو ِامنيي َِّ
العدل التي تتفق عليها العقول ،قال تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
يوال ي ْجي ِر يمنَّكُ ْم يشن ُ
هلل يخ ِب ٌري ِب يام
هلل ِإ َّن ا َّي
يآن يق ْو ٍم عي يىل يأ َّال يت ْع ِد ُلوا اعْ ِد ُلوا ُه يو يأ ْق ير ُب لِلت َّْق يوى يوات َُّقوا ا َّي
يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (املائدة)8:
والقرآن الكريم ـ كشأنه يف االنتقال من املجمل إىل املفصل ،ومن األحكام النظرية إىل
التطبيقات العملية ـ يذكر نامذج عملية كثرية يتحقق فيها العدل:
تبدأ باخلالفة التي هي حكم الرعية ..فاخلليفة هو الذي يتخلق بوصف العدالة ،وال جيره
ياك يخ ِلي يفة ِيف ْ ي
األ ْر ِ
اهلوى إىل اجلور ،قال تعاىل خماطبا داود  ﴿:ييا يد ُاو ُد ِإنَّا يج يع ْلن ي
ني
احكُ ْم يب ْ ي
ض يف ْ
ِ
ِ
الن ِ
عين يس ِب ِ
عين يس ِب ِ
ين يي ِض ُّل ي
اب
يل ا َِّ
يل ا َِّ
هلل يهلُ ْم عي يذ ٌ
ون ْ
هلل ِإ َّن ا َّلذ ي
احل رق يوال يتت َِّبعِ ْاهلي يوى يف ُيض َّل يك ْ
َّاس ِب ْ ي

يش ِديدٌ ِبام نيسوا يوم ِْ
احل يس ِ
ص)26:
اب﴾ ( ه
ي ُ يْ ي

واهلل تعاىل يأمر نبيه  باعتباره الويل األول ألمر املؤمنني بأن حيكم بالعدل ..ال الرعية
ون لِ ْل ِ
البسيطة املطيعة ..وإنام السامعني للكذب األكالني للسحت ،قال تعاىل ﴿:يس َّامعُ ي
كيذ ِب
يأكَّا ُل ي ِ
ِ
احكُ ْم يب ْين ُيه ْم يأ ْو يأ ِ
رض ي
لس ْح ِت يف ِإ ْن يجا ُء ي
وك يش ْيئا
وك يف ْ
ون ل ُّ
عْر ْض عي ن ُْه ْم يوإ ْن ُت ْع ِر ْض عي ن ُْه ْم يف يل ْن يي ُ ُّ
و ِإ ْن حكيم يت يفاحكُ م بينيهم ِبا ْل ِقس ِط ِإ َّن ا َّي ِ
ب ا ُْمل ْق ِس ِطنيي ﴾ (املائدة)42:
هلل ُحي ُّ
ْ
ْ ْ يْ ُ ْ
ي ي ْ
ويف هذه اآلية رد بليغ عىل أولئك الذين يريدون فرض رشيعة االستبداد ،وجيدون من
بائعي دينهم من يفتيهم بذلك بحجة أن من الرعية من ال يفيدهم إال سيف احلجاج.
والعدل ليس قارصا عىل هذا ..وليس قارصا عىل هؤالء..
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إنه يشمل الكل ..فاملؤمن الباحث عن الكامل اإلنسان لن يصل إليه إال بتحقيق العدل يف
كل الشؤون ..فاألخالق اإلسالمية كلها تقوم عىل العدل ،وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يوال
ي ْجت يع ْل ييدي يك يم ْغ ُلو يلة ِإ يىل عُ ُن ِق يك يوال يت ْب ُس ْط يها كُ َّل ا ْل يب ْس ِط يفت ْيق ُعدي يم ُلوما يحم ُْسورا﴾ (االرساء ،)29:فاهلل
تعاىل يأمرنا يف هذه اآلية بالتوسط الذي يقتضيه العدل.
وعىل ضوء هذه اآلية وغريها اعترب علامء األخالق املسلمني العدل من أمهات أصول
األخالق ..بل ال يمكن أن يتحقق أي ترصف بوصف احلسن ما مل يكس بوصف العدل.
يقول الغزايل ـ مبينا عالقة العدل باألخالق ـ (:فالعقل مثاله مثال الناصح املشري .وقوة
العدل هي القدرة ،ومثاهلا مثال املنفذ املميض إلشارة العقل .والغضب هو الذي تنفذ فيه اإلشارة،
ومثاله مثال كلب الصيد فإنه حيتاج إىل أن يؤدب حتى يكون اسرتساله وتوقفه بحسب اإلشارة
ال بحسب هيجان شهوة النفس .والشهوة مثاهلا مثال الفرس الذي يركب يف طلب الصيد فإنه
مروضا مؤ هدبا وتارة يكون مجوحا ،فمن استوت فيه هذه اخلصال واعتدلت فهو حسن
تارة يكون ه
اخللق مطلقا .ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن اخللق باإلضافة إىل ذلك املعنى
خاصة كالذي حيسن بعض أجزاء وجهه دون بعض)()1

ولذلك ،فإن هذا األصل هو الضابط لسائر األوصاف والقوى اإلنسانية ،بل هو األصل
قوة الشهوة
القوة الغضبية واعتداهلا يعرب عنه بالشجاعة ،وحسن ه
يف اعتبارها أخالقا ،فـ (حسن ه
هتورا،
قوة الغضب عن االعتدال إىل طرف الزيادة تسمى ه
واعتداهلا يعرب عنه بالعفة ،فإن مالت ه
قوة الشهوة إىل طرف الزيادة
وإن مالت إىل الضعف والنقصان تسمى جبنا وخورا .وإن مالت ه
تسمى رشها ،وإن مالت إىل النقصان تسمى مجودا ،واملحمود هو الوسط وهو الفضيلة،
والطرفان رذيلتان مذمومتان ،والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضده واحد
ومقابل وهو اجلور ،وأما احلكمة فيسمى إفراطها عند االستعامل يف األغراض الفاسدة خبثا
( )1اإلحياء.58/3:
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وجربزة ،ويسمى تفريطها بلها ،والوسط هو الذي خيتص باسم احلكمة)
وانطالقا من هذه األصول النظرية يبني املؤمن حياته عىل رعاية موازين العدل التي ال
يمكن أن يتحقق باالستقامة بدوهنا.
والقرآن الكريم يذكر التفريعات الكثرية يف هذا الباب ..يل حيث عليها بكل صنوف
احلث:
ففي العدل مع اليتامى الذي يرصف عن استغالهلم أو اإلساءة إليهم يقول تعاىل﴿:
هلل ُي ْف ِتيكُ ْم ِف ِيه َّن يو يما ُيت يْىل عي يل ْيكُ ْم ِيف ا ْل ِكت ِ
ياب ِيف يي يتا يمى الن يرس ِاء َّ
الال ِيت ال
يو يي ْس يت ْف ُتون ييك ِيف الن يرس ِاء ُق ِل ا َُّ
وهن وا ُْملست ْيضع ِفنيي ِمن ا ْل ِو ْلدي ِ
ِ
ِ
ب يهلُ َّن يوت ْيرغي ُب ي
ان يو يأ ْن ت ُيقو ُموا لِ ْل ييتيا يمى
ي
ون يأ ْن يتنْك ُح ُ َّ ي ْ ي
وهنُ َّن يما كُ ت ي
ُتؤْ ُت ي
هلل ي
كيان ِب ِه عي ِليام﴾ (النساء)127:
ِبا ْل ِق ْس ِط يو يما يت ْف يع ُلوا ِم ْن يخ ْ ٍري يف ِإ َّن ا َّي
ِ
ِ ِ
ِ
ْرسوا ا ْملِيزي ي
ان﴾
ويف إقامة املوازين يقول تعاىل ﴿:يو يأق ُ
يموا ا ْل يوزْ ين ِبا ْلق ْسط يوال ُخت ُ
ِ
ِ
ِ
عيىل الن ِ
َّاس يي ْست ْيو ُف ي
ين ِإ يذا اكْ تيا ُلوا ي
ون ( )2يو ِإ يذا
(الرمحن ،)9:وقال تعاىلْ ﴿:ي ٌل ل ْل ُم يط رففنيي ( )1ا َّلذ ي

ون ( )4لِيو ٍم ِ
ِ
ون ( )3يأ يال يي ُظ ُّن ُأو يل ِئ يك يأ َّهنُ ْم يم ْب ُعو ُث ي
ْرس ي
عيظ ٍ
وم
وه ْم يأ ْو يوزي ُن ُ
كيا ُل ُ
يْ
يم ( )5يي ْو يم يي ُق ُ
وه ْم ُخي ُ
َّاس لِ ير رب ا ْل يعا يملِنيي (( ﴾)6املطففني)
الن ُ
بل إن اهلل تعاىل أرسل رسوال من الرسل ـ عليهم السالم ـ انحرصت دعوته ـ بعد توحيد
هلل يما يلكُ ْم ِم ْن
اهلل ـ يف األمر بإقامة العدل ،قال تعاىل ﴿:يو ِإ يىل يمدْ يي ين يأ يخ ُاه ْم ُش يع ْيبا يق يال ييا يق ْو ِم اعْ ُبدُ وا ا َّي
ِ ٍ
غيري ُه يقدْ يجا يءتْكُ ْم يب رين ٌية ِم ْن ير ربكُ ْم يف يأ ْو ُفوا ا ْلكي ْي يل يوا ْملِيزي ي
َّاس يأ ْش ييا يء ُه ْم يو يال ُت ْف ِسدُ وا
ان يو يال يت ْب يخ ُسوا الن ي
إ يله ْ ُ
اط ُت ِ
ض بعدي ِإص يال ِحها يذلِكُ م يخري يلكُ م ِإ ْن كُ ْن ُتم مؤْ ِمنِنيي ( )85و يال ت ْيقعدُ وا ِبكُ رل ِرص ٍ
ِيف ْ ي
وعدُ ي
ون
ُ
ي
ي
األ ْر ِ ي ْ ْ
ْ ُ
ْ ٌْ ْ
ي
ِ
عين يس ِب ِ
يوت ُيصدُّ ي
ف
وهنا ِع يوجا يوا ْذكُ ُروا ِإ ْذ كُ ْن ُت ْم يق ِليال يفكي َّث يركُ ْم يوا ْن ُظ ُروا كي ْي ي
يل ا َِّ
ون ْ
هلل يم ْن يآ يم ين ِبه يو يت ْب ُغ ي ي

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
كيان عي ِاقب ُة ا ُْمل ْف ِس ِدين ( )86و ِإ ْن ي ِ ِ
ربوا
كيان يطائ يف ٌة منْكُ ْم يآ يم ُنوا ِبا َّلذي ُأ ْرس ْل ُت ِبه يو يطائ يف ٌة يملْ ُيؤْ م ُنوا يف ْ
ي
ي
ي ي
اص ِ ُ
احل ِ
اك ِمنيي (( ﴾)87هود)
يحتَّى ي ْحيكُ يم ا َُّ
هلل يب ْي يننيا يو ُه يو يخ ْ ُري ْ ي
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ويف املعاملة العادلة مع النفس ،يقول رسول اهلل  لبعض الصحابة ،حني جار عىل
حق نفسه بمداومة صيام النهار وقيام الليل ( :إن لبدنك عليك حقا ،وإن لعينك عليك
حقا ،وإن ألهلك عليك حقا ،وإن لزورك عليك حقا)()1

ويف املعاملة العادلة مع الزوجة ،أو الزوجات ،يقول تعاىل ﴿:يوإِ ْن ِخ ْف ُت ْم يأ َّال ُت ْق ِس ُطوا
ِيف ا ْليتيامى يفانْكِحوا ما يطاب يل ُكم ِمن النرس ِ
اء يم ْثنيى يو ُث ي
اع يفإِ ْن ِخ ْف ُت ْم يأ َّال يت ْع ِد ُلوا
الث يو ُر يب ي
ي
ْ ي ي
ُ ي
ي ي
يفو ِ
يت يأ ْي يام ُن ُك ْم يذلِ يك يأ ْدنيى يأ َّال يت ُعو ُلوا﴾ (النساء)3:
احدي ة يأ ْو يما يم يلك ْ
ي
ويف املعاملة العادلة مع األبناء والبنات يقول رسول اهلل  (:اعدلوا بني أبنائكم،
اعدلوا بني أبنائكم ،اعدلوا بني أبنائكم)()2

وروي أن رجال جاءه ابنه فقبله وأجلسه يف حجره ثم جاءته ابنته فأجلسها إىل جانبه
فقال النبي  (:فام عدلت)()3

ويف املعاملة العادلة مع من نحب يقول اهلل تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا ُكو ُنوا يق َّو ِامنيي
بِا ْل ِقس ِ
ط ُش يهدي ا يء هللَِّ يو يل ْو ع ييىل يأ ْن ُف ِس ُك ْم يأ ِو ا ْل يوالِدي ْي ِن يو ْاألي ْق يربِنيي إِ ْن يي ُك ْن غينِ هيا يأ ْو يف ِقريا يفاهللَُّ يأ ْو يىل
ْ
يان بِ يام يت ْع يم ُل ي
ِهبِ يام يفال يتتَّبِ ُعوا ْاهل ي يوى يأ ْن يت ْع ِد ُلوا يوإِ ْن يت ْل ُووا يأ ْو ُت ْع ِر ُضوا يفإِ َّن اهللَّي ك ي
ون يخبِريا﴾
(النساء)135:
ِ
هلل
ين آ يم ُنوا كُ و ُنوا يق َّو ِامنيي َِّ
ويف املعاملة العادلة مع من نكره يقول اهلل تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
ُش يهدي ا يء ِبا ْل ِق ْس ِط يوال ي ْجي ِر يمنَّكُ ْم يشن ُ
هلل
هلل ِإ َّن ا َّي
يآن يق ْو ٍم عي يىل يأ َّال يت ْع ِد ُلوا اعْ ِد ُلوا ُه يو يأ ْق ير ُب لِلت َّْق يوى يوات َُّقوا ا َّي
يخ ِب ٌري ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (املائدة)8:
هذه بعض النامذج عن اهتامم اإلسالم الذي هو رشيعة اهلل بالعدل( ..)4ويستحيل عىل من
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه البيهقي وإسناده حسن.
( )4انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة بالعدل يف اإلسالم يف رسالة (عدالة للعاملني)
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حيض كل هذا احلض عىل العدل أن ال يتصف به.
***
والعدل والظلم كام يفهم من التعابري القرآنية ال يراد منه إال ما نفهمه يف تعابرينا العادية من
معانيهام.
فالعدل أن توضع األشياء يف مواضعها املناسبة هلا ،والظلم أن توضع يف غري مواضعها.
أما من حرف هذا املعنى ،ففرس العدل باملمكن ،واعترب أن كل ما يمكن فعله بالعبد فهو
عندهم عدل.
وفرسوا الظلم بأنه الترصف يف ملك الغري بغري إذنه ،وأحالوا بذلك ـ عقال ـ إمكانية الظلم
عىل اهلل تعاىل باعتباره ممتنعا لذاته ،فال يدخل حتت القدرة ،فال يقدر الرب تعاىل عىل ما يسمى
(ظلام) حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل.
فهذا ،وإن كان حيمل بعض بذور احلقيقة إال أنه ال يتناسب مع ما يفهم من ظواهر
النصوص القرآنية والنبوية السابق ذكرها.
فلهذا ال معنى عندهم لقوله (:عدل يف قضائك) ،بل هو بمنزلة أن يقال (:نافذ يف
قضائك) ،أو هو نفس معنى ( ماض يف حكمك) فيكون تكريرا ال فائدة فيه (.)1
وعىل هذا القول أيضا ال يمدح اهلل بالعدل ،وال حيمد عىل ترك الظلم ،ألنه ال حيمد عىل
ترك املستحيل لذاته.
بل إن القول هبذا ،وخاصة ما يشاع تردده بأن من عدالة اهلل أن يدخل التقي املؤمن جهنم،
ويدخل العايص الكافر اجلنة نوع من أنواع اجلراءة عىل اهلل واملناقضة ملا ورد يف النصوص ،زيادة
عىل اآلثار العملية اخلطرية هلذا القول ،والتي سنشري إىل بعضها يف هذه املقدمة.
ويف مقابل هؤالء من وضعوا قانونا للعدالة أرادوا فرضه عىل اهلل ،واعتقدوا التعارض بني
( )1شفاء العليل.275:
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عدل اهلل وتوحيده ،فنفوا التوحيد ألجل العدل ،كام نفى من قبلهم العدل ألجل التوحيد.
فكال الطرفني ابتعد عن احلق بقدر ابتعاده عن النصوص املعصومة أو تغليب بعضها عىل
بعضها ،أو إعامل بعضها وإمهال اآلخر.
واحلق ال يمكن أن يعرف إال بالنظر من مجيع الزوايا وجلميع احلقائق ،فاحلقائق من الدقة
والكامل والتوازن والتناسق ما حييل تنافر بعضها عن بعض.
***
وقد نتج عن االنحرافات السابقة من تغليب التوحيد عىل العدل اعتقاد جرب اإلنسان عىل
أفعاله ،فهو كالسجني الذي ال حرية له ،بل إن السجني عند هؤالء أكثر حرية من اإلنسان.
وهؤالء الذين تصوروا أهنم غلبوا التوحيد ـ معرفة باهلل ـ شوهوا التوحيد بام تصوروه من
ظلمه لعباده وجوره عليهم.
ولذلك ورث هذا القول من جترأ عىل اهلل حيتج عليه بأنه سبب كل الباليا ،وأصل كل
فساد.
وقد ذكر ابن القيم وغريه الكثري من املتجرئني عىل اهلل بسبب عدم إدراكهم حلقيقة العدالة
اإلهلية (:)1
ومما ذكروه عن بعضهم قوله  -وقد عوتب عىل ارتكابه معاىص اهلل ـ (:إن كنت عاصيا
ألمره فأنا مطيع إلرادته)
وجرى عند بعض هؤالء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود آلدم ،فأخذ اجلامعة
يلعنونه ويذمونه ،فقال (:إىل متى هذا اللوم؟) ،ولو خىل لسجد ،ولكن منع ،وأخذ يقيم عذره
فقال بعض احلارضين (:تبا لك سائر اليوم ،أتذب عن الشيطان وتلوم الرمحن؟)
وقد وقع بعض أدعياء املعرفة باهلل يف هذا املنزلق اخلطري ،فتصوروا أن من مقتضيات
( )1انظر :طريق اهلجرتني ،152 :فام بعدها.
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املعرفة باهلل جحود عدالة اهلل وحكمته يف خلقه ،فتعرفوا إىل اهلل من زاوية حمددة أملتها عليهم
مواجيدهم ،وغفلوا عن الزوايا الكثرية التي متليها عليهم النصوص.
وقد ذكر مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس دوافع تأليفه لرسالة ( رفع الشبهة والغرر عمن
حيتج عىل فعل املعايص بالقدر) فقال (:إن بعض دراويش متصوفة الفقراء الذين وقعوا يف اإلباحة
واآلثام ،وطووا بساط الرشع ،ورفعوا قواعد األحكام ،وسووا بعقوهلم بني احلالل واحلرام كان
ال يصوم وال يصيل منهمكا عىل املحرمات كاخلمور ونحوها من اللذات ،فاعرتض عليه يف
ذلك،فأجاب بام مضمونه أنه قد رفعت األقالم وجفت الصحف ،وأن هذا مقدر عيل ،وأنا ال
أقدر عىل رفع ما قدره اهلل عيل)()1

وتصور بعضهم أن العارف ال ترضه الذنوب كام ترض اجلاهل ،وربام سول له الشيطان
بأن ذنوبه خري من طاعات اجلهال.
مع أن النصوص خترب بأنه حيتمل من اجلاهل ماال حيتمل من العارف ،بل إذا عوقب
اجلاهل ضعفا عوقب العارف ضعفني ،وهلذا قال تعاىل يف نساء النبي ﴿:يا ِنساء الن َِّبي من ي ْأ ِ
ت
ي ي ي ر ي ْ ي
ِمنْكُ ن ِب يف ِ
اب ِض ْع يف ْ ِ
ني يو ي
هلل يي ِسريا﴾ (األحزاب)30:
كيان يذلِ يك عي يىل ا َِّ
اح يش ٍة ُم يب رين ٍية ُي يض ْ
اعيف يهليا ا ْل يع يذ ُ
َّ
وعادة مثل هؤالء كعادة من غلبت عليه األهواء ،فهو ال يستجيب للمخالف بسبب ،وهو
أن املتكلم مل يرق درجات الكامل ،أو أن علم األوراق حجبه عن علم األذواق ،قال ابن القيم بعد
اإلنكار عىل مثل هذه األقوال (:فإن قيل هذا كالم بلسان احلال بالرشع ،ولو نطقت بلسان احلقيقة
لعذرت اخلليقة ،إذ هم صائرون إىل مشيئة اهلل فيهم وما قضاه وقدره عليهم وال بد ،فهم جمار
ألقداره ،وسهامها نافذة فيهم ،وهم أغراض لسهام األقدار ال ختطئهم ألبتة،ولكن من غلب عليه
مشاهدة احلكم الرشعي مل يمكنه طلب العذر هلم ،ومن غلب عليه مشاهدة احلكم الكون
عذرهم فأنت معذور يف اإلنكار علينا بحقيقة الرشع ،ونحن معذورون يف طلب العذر بحقيقة
( )1رفع الشبهة والغرر عمن حيتج عىل فعل املعايص بالقدر.15 :
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احلكم وكالنا مصيب)()1

***
والعلة الكربى التي يستند هلا املغلبون للتوحيد عىل العدل ،هو تغليب ما ورد يف
النصوص من توحيد اهلل املقتيض لتوحيد علمه ومشيئته وقدرته عىل ما ورد يف النصوص من
عدل اهلل الذي يقتيض التعامل مع كل أحد بحسب عمله.
والذي غلب أحد النظرين عىل اآلخر ليس حجم النصوص الواردة يف التوحيد ،بل إن
ما ورد يف العدل اإلهلي أكثر بكثري مما ورد يف التوحيد املرتبط بالقدر ،فالقرآن الكريم كله أوامر
تكليفية وبيان للعدل اإلهلي يف األمر هبا أو املجازاة عليها.
وليس كذلك بسبب النظرة العرفانية ،فالعارف ـ كام ذكرنا ـ هو من عرف اهلل بجميع أسامئه
احلسنى وصفاته العليا ،فلم يطفئ ـ لذلك ـ نور توحيده نور ورعه ،وقد قال  وهو أعرف
العارفني باهلل ،بل هو رساج املعرفة باهلل الذي تشع من خالله مجيع كواكب املعرفة وأقامرها (:إن
أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا)( ،)2فجمع  بني العلم باهلل وتقوى اهلل.
وإنام السبب هو سوء الفهم للنصوص ،أو النظر للنصوص من زاوية واحدة ،ولذلك
سنتحدث يف هذا الباب عن وجوه اجلمع بني التوحيد والعدالة مقدمني النصوص عىل غريها
حماولني فهم النصوص عىل ظواهرها البسيطة الفطرية التي ال تعقيد فيها وال إلغاز.
وسنرى املدى الذي عربت به النصوص عن عدالة اهلل املطلقة يف مجيع النواحي املرتبطة
بالقدر.
وقد حاولنا حرص احلديث يف اجلوانب األساسية الثالثة للعدل ،بحسب ما تقتضيه
القسمة العقلية ،وهي :عدالة التكليف ،وعدالة اهلداية ،وعدالة اجلزاء.
( )1مدارج السالكني.189/1:
( )2رواه البخاري.
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فعدالة التكليف تقتيض أن ال يكلف املكلف إال بحسب استطاعته ،وبعد توفر كل ما
يتعلق بالتكليف من أسباب ووسائل.
وعدالة اهلداية تقتيض أن ال هيدى إال الراغب يف اهلداية ،واليضل إال الراغب يف الضاللة.
وعدالة اجلزاء تقتيض أن جيازى كل مكلف بحسب عمله ،إن خريا فخري ،وإن رشا فرش،
فال يتساوى القاعد مع العامل ،وال الطائع مع العايص.
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أوال ـ عدالة التكليف
املراد بالتكليف يف املصطلح اإلسالمي هو الوظيفة التي ندب هلا البرش عىل هذه األرض،
وقد عرب عن هذه الوظيفة يف القرآن الكريم تعابري خمتلفة ،لكل منها داللته اخلاصة ،ولكل منها
عالقته بالعدل اإلهلي يف التكليف.
األمان يية عي يىل السامو ِ
ات
َّ ي ي
عير ْضنيا ْ ي ي
فقد عرب عن التكليف بكونه أمانة ،كام قال تعاىلِ ﴿:إنَّا ي
مح يلها ْ ِ
ِ
ِ
ض يوا ِْجل يب ِ
يو ْ ي
األ ْر ِ
ان ِإ َّن ُه ي
األن يْس ُ
كيان يظ ُلوما يج ُهوال﴾
ال يف يأ يب ْ ي
ني يأ ْن ي ْحيم ْلن ييها يو يأ ْش يف ْق ين من يْها يو ي ي ي
رش ِكنيي وا ُْمل ْ ِ ِ
هلل ا ُْملن ِياف ِقنيي وا ُْملن ِياف يق ِ
ات يوا ُْمل ْ ِ
وب
(األحزاب ،)72:ثم قال بعدها ﴿:لِ ُي يع رذ يب ا َُّ
رشكيات يو يي ُت ي
ي
ي
هلل عي يىل ا ُْملؤْ ِمنِنيي وا ُْملؤْ ِمن ِ
يات يو ي
هلل غي ُفورا ير ِحيام﴾ (األحزاب)73:
كيان ا َُّ
ا َُّ
ي
فهاتان اآليتان جتمعان مجيع دالئل العدالة اإلهلية يف تكليف اإلنسان:
وأول ذلك أن اإلنسان خري يف قبول التكليف ،فقبله عن طواعية تامة ورَض خالص ،بل
إنه تعاىل ـ من باب العدالة املطلقة ـ قدم عرض األمانة عىل السموات واألرض واجلبال فأبني أن
حيملنها ،ليكون لإلنسان أسوة يف حال االمتناع ،ولكنه ريض عن طواعية تامة هبذا التكليف.
قال ابن عباس مصورا هذه احلقيقة الضخمة التي انطلق منها التكليف (:يعني باألمانة
الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها عىل آدم فلم يطقنها ،فقال آلدم (:إن قد عرضت األمانة
عىل الساموات واألرض واجلبال فلم يطقنها ،فهل أنت آخذ بام فيها؟) ،قال (:يا رب وما فيها؟)
قال (:إن أحسنت جزيت ،وإن أسأت عوقبت) ،فأخذها آدم فحملها)()1

فهذا النص الذي يبعد أن يقوله ابن عباس بمجرد الرأي يذكر أن اإلنسان عرف كل ما
يتعلق باألمانة واجلزاء املرتبط هبا حتى قبل التكليف عن بينة.
زيادة عىل هذا جاء يف اآلية الثانية اإلخبار باجلزاء الذي يرتبط بالقدر الذي تؤدى به األمانة

( )1رواه العويف.
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ال بأي ارتباط آخر ،وهو ما يقتضيه العدل.
أما إخباره تعاىل بأن اإلنسان ظلوم جهول ،ففيه داللة قوية عىل الرس الذي جعله مستعدا
لتحمل األمانة ،فظلمه حيمل بذور العدل ،وجهله حيمل طاقة التعلم ،فكانت طاقاته التي وهبها
تؤهله هلذا التكليف.
***
كية ِإ رن ج ِ
الئ ِ
وعرب عن التكليف باخلالفة ،كام قال تعاىل ﴿:و ِإ ْذ يق يال رب يك لِ ْلم ِ
اع ٌل ِيف
ي
ي ُّ
ي
ي
ْي
األ ْر ِ
ض يخ ِلي يفة يقا ُلوا يأ ي ْجت يع ُل ِف ييها يم ْن ُي ْف ِسدُ ِف ييها يو يي ْس ِف ُك الدر يما يء يون ْيح ُن ُن يس رب ُح ِب يح ْم ِد يك يو ُن يقدر ُس يل يك
يق يال ِإ رن يأعْ يل ُم يما ال يت ْع يل ُم ي
ون﴾ (البقرة)30:
وليس املراد باخلالفة التي تتحدث عنها اآلية الكريمة اخلالفة املمثلة يف شخص آدم ،
بل هي شاملة للجنس البرشي كله ،بدليل أن ما ختوف منه املالئكة من اإلفساد يف األرض
وسفك الدماء مل يتحقق يف آدم  ،وإنام حتقق يف البرشية عىل امتدادها التارخيي.
وقد أشارت آيات كريمة أخرى إىل هذا االستخالف العام ،ومنها قوله تعاىل عىل لسان
هود  لقومه ﴿:يوا ْذكُ ُروا ِإ ْذ يج يع يلكُ ْم ُخ يل يفا يء ِم ْن يب ْع ِد يق ْو ِم ُن ٍ
وح ﴾ (ألعراف ،)69 :وقوله
ِ
ِ
تعاىلُ ﴿:هو ا َّل ِذي جع يلكُ م يخ ِ
ف ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ين كُ ْف ُر ُه ْم
الئ ي
ض يف يم ْن كي يف ير يف يع يل ْيه كُ ْف ُر ُه يوال يي ِزيدُ ا ْلكياف ِر ي
ي
ي ي ْ

ِ
ِ
ين كُ ْف ُر ُه ْم ِإ َّال يخ يسارا﴾ (فاطر)39:
عنْدي ير ر ِهب ْم ِإ َّال يم ْقتا يوال يي ِزيدُ ا ْلكياف ِر ي

وقد ورد يف النصوص التعبري عن اخلالفة التي تعني احلكم ،كام قال تعاىل ﴿:ييا يد ُاو ُد ِإنَّا
ِ
ياك يخ ِلي يفة ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ني الن ِ
عين يس ِب ِ
يج يع ْلن ي
هلل ِإ َّن
يل ا َِّ
احكُ ْم يب ْ ي
احل رق يوال يتت َِّبعِ ْاهلي يوى يف ُيض َّل يك ْ
ض يف ْ
َّاس ِب ْ ي
عيذاب يش ِديدٌ ِبام نيسوا يوم ِْ
ِ
احل يس ِ
عين يس ِب ِ
ين يي ِض ُّل ي
(ص ،)26:وهي فرع من
يل ا َِّ
اب﴾ ه
هلل يهلُ ْم ي ٌ
ون ْ
ا َّلذ ي
ي ُ يْ ي
اخلالفة التي أسندت لكل إنسان ،أو هي فرع متقدم عليها.
وهذه النصوص مجيعا ،والتي ورد التعبري فيها عن التكليف باخلالفة تشري إىل عدالة اهلل
املطلقة:
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فالتعبري باخلليفة ،أو اصطالح ( اخلالفة) نفسه يقتيض حرية املكلف فيام استخلف فيه
وعدم تقيده إال باملوازين التي أمره مستخلفه بإقامتها.
فاخلالفة مسؤولية ،واملسؤولية ال يقوم هبا إال الكائن احلر ،فبدون االختيار واحلرية ال
تتحقق املسؤولية.
وهلذا استنتجت املالئكة من إخبار اهلل هلا بأنه سيجعل خليفة عىل األرض أنه سيجعل
الكائن احلر املختار ،ومثل هذا يمكن أن يصلح يف األرض ،ويمكن أن يفسد فيها ،ألن االختيار
واإلردة تسويان بني اجلهتني.
ويف قوله تعالُ ﴿:ثم جع ْلنياكُ م يخ ِ
ف ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ف يت ْع يم ُل ي
ون﴾
ض ِم ْن يب ْع ِد ِه ْم لِ ين ْن ُظ ير كي ْي ي
الئ ي
َّ ي ي ْ

عيسى ير ُّبكُ ْم يأ ْن ُ ْهي ِل يك عي دُ َّوكُ ْم يو يي ْست ْيخ ِل يفكُ ْم
(يونس ،)14:وقوله تعاىل عىل لسان موسى  ﴿:ي
ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ف يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (ألعراف )129 :إشارة إىل هذه احلرية التي أوتيها اإلنسان
ض يف يي ْن ُظ ير كي ْي ي
ليستقيم تكليفه ،فقد عرب تعاىل عن غاية التكليف بأهنا جمرد النظر إىل أعامهلم ال محلهم عىل أعامهلم
هلل مستخلفكم فيها فناظر كيف
أو إجبارهم عليها ،كام قال  (:إن الدنيا حلوة خرضة ،وإن ا ه
تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ،فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت من النساء)()1

واهلل تعاىل مع إخباره عن علمه بحقيقة هذا اخلليفة والذي رد به عىل املالئكة ،مل حياسب
اخللق عىل علمه فيهم ،بل ترك ألعامهلم املجال لذلك.
ثم إن اهلل تعاىل أشار يف هذه اآليات إىل أن نتيجة االستخالف هي التي حتدد مصري
اإلنسان ،فتجعله من الكافرين أو من املؤمنني قال تعاىلُ ﴿:هو ا َّل ِذي جع يلكُ م يخ ِ
ف ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض
الئ ي
ي
ي ي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين كُ ْف ُر ُه ْم ِإ َّال
ين كُ ْف ُر ُه ْم عنْدي ير ر ِهب ْم ِإ َّال يم ْقتا يوال يي ِزيدُ ا ْلكياف ِر ي
يف يم ْن كي يف ير يف يع يل ْيه كُ ْف ُر ُه يوال يي ِزيدُ ا ْلكياف ِر ي
يخ يسارا﴾ (فاطر)39:
***
( )1رواه مسلم.
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األنْس ِإ َّال لِيعبدُ ِ
ِ
وعرب عن التكليف بالعبادة،كام قال تعاىل ﴿:يو يما يخ يل ْق ُت ِْ
ون﴾
يُْ
اجل َّن يو ْ ي
(الذريات ،)56:فقد حرص اهلل تعاىل غاية اخللق يف هذه اآلية يف العبادة.
وقد وردت النصوص الكثرية يف القرآن الكريم خترب عن هذه الغاية التي هي تفسري
لألمانة واخلالفة السابق ذكرمها ،ومن ذلك قوله تعاىل يف إخباره عن الغاية من إرسال الرسل﴿:
وت﴾ (النحل ،)36 :وقال تعاىل﴿:
يو يل يقدْ يب يع ْثنيا ِيف كُ رل ُأ َّم ٍة ير ُسوال يأ ِن اعْ ُبدُ وا ا َّي
اجتينِ ُبوا الطَّاغُ ي
هلل يو ْ
وحي ِإ يلي ِه يأ َّنه ال ِإ يله ِإ َّال يأنيا يفاعْ بدُ ِ
ول ِإ َّال ُن ِ
يوما يأرس ْلنيا ِم ْن يق ْب ِل يك ِم ْن رس ٍ
ون﴾ (االنبياء ،)25:وقال
ُ
ي
ْ ُ
ي ُ
ي ْ ي
وحي ِإ يلي ِه يأ َّنه ال ِإ يله ِإ َّال يأنيا يفاعْ بدُ ِ
ول ِإ َّال ُن ِ
تعاىل ﴿:يوما يأرس ْلنيا ِم ْن يق ْب ِل يك ِم ْن رس ٍ
ون﴾ (االنبياء)25:
ُ
ي
ْ ُ
ي ُ
ي ْ ي
فالتكليف الذي كلف البرش بأدائه إذا هو العبادة ،فام معنى العبادة؟
وهل للتكليف بالعبادة عالقة بالعدل اإلهلي؟
اتفق املعرفون للعبادة بأهنا اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واالعامل
الباطنة والظاهرة ..فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء االمانة وبر الوالدين
وصلة األرحام والوفاء بالعهود واالمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها من ألوان العبادات.
وتشمل كذلك ما له عالقة باألحوال واملعارف كحب اهلل ورسوله وخشية اهلل والصرب
حلكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته واخلوف لعذابه وغريها.
وهذه األلوان مجيعا ،والتي تتلون هبا عبادة اهلل تعاىل ،تستلزم ركنني:
الركن األول هو الذلة املطلقة هلل ،كام يقال :طريق معبد اذا كان مذلال قد وطئته االقدام.
والركن الثان هو كون ذلك اخلضوع ناشئا عن طواعية تامة هلل تعاىل ،وهذا هو اجلانب
الذي أبته السموات واألرض من حتمل األمانة ،ألن الركن األول من العبادة ،وهو اخلضوع
املطلق هلل،والذي ال سلطة للخاضع فيه وال اختيار هو عمل الكون مجيعا ،كام قال تعاىل ﴿:يو يل ُه
ِ
ِ ِِ
ِ
من ِيف السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
رس ي
يكْرب ي
ون﴾ (االنبياء،)19:
ون ْ
َّ ي ي
ي ْ
ض يو يم ْن عنْدي ُه ال يي ْست ِ ُ
عين ع يبا يدته يوال يي ْست ْيح ُ
ِ
هلل يسجدُ من ِيف السامو ِ
الهلم ِبا ْل ُغدُ رو يو ْاآل يص ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ال﴾
َّ ي ي
وقال تعاىل ﴿:يو َِّ ي ْ ُ ي ْ
كيرها يوظ ُ ُ ْ
ض يط ْوعا يو ْ
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(الرعد ،)15:وقال تعاىل ﴿:و يله يأس يلم من ِيف السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
كيرها يو ِإ يل ْي ِه ُي ْر يج ُع ي
ون﴾
َّ ي ي
ي ُ ْ ي ي ْ
ض يط ْوعا يو ْ
(آل عمران)83 :
وقد اختلف يف التعبري عن علة اخلضوع الناشئ عن الطواعية ،فذهب األكثر إىل العبادة
املأمور هبا تتضمن معنى الذل ومعنى احلب ،فهي تتضمن غاية التذلل هلل تعاىل مع غاية املحبة له.
ورس ذلك أن من خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابدا له ،ولو أحب شيئا ومل خيضع
له ،مل يكن عابدا له ،كام قد حيب الرجل ولده وصديقه ،وهلذا ال يكفي أحدمها يف عبادة اهلل تعاىل،
بل جيب أن يكون اهلل أحب إيل العبد من كل يشء.
وعرب فريق آخر عن هذه العلة بأهنا املعرفة ،كام قال حممد عبده( :تدل األساليب
الصحيحة ،واالستعامل العرِّب الرصاح ،عىل أن العبادة رضب من اخلضوع بالغ حد النهاية ناشئ
عن استشعار القلب عظمة للمعبود ،ال يعرف منشأها ،واعتقاده بسلطة له ال يدرك تفهمها
وماهيتها ،وقصارى ما يعرفه منها أهنا حميطة به ،ولكنها فوق إدراكه ،فمن ينتهي إىل أقَص الذل
مللك من امللوك ال يقال ( إنه عبده) وإن قبل موطئ أقدامه ،ما دام سبب الذل واخلضوع معروفا،
وهو اخلوف من ظلمه املعهود ،أو الرجاء يف كرمه املحدود ،اللهم إال بالنسبة إىل الذين يعتقدون
أن امللك قوة غيبية ساموية أفيضت عىل امللوك من املأل األعىل ،واختارهتم لالستعالء عىل سائر
أهل الدنيا ،ألهنم أطيب الناس عنرصا ،وأكرمهم جوهرا ،هؤالء هم الذين انتهى هبم هذا
االعتقاد إىل الكفر واإلحلاد ،فاختذوا امللوك آهلة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية)
وهذه العلة الثانية هي التي أشار إليها من فرس من السلف العبادة يف اآلية السابقة بأهنا
املعرفة.
وال تنافر بني الرأيني ،فاحلب حصاد املعرفة ،واملعرفة بذور احلب ،فال يمكن لإلنسان أن
حيب من ال يعرف.
أما عالقة العبادة بعدالة التكليف ،فظاهرة ،ألن اهلل تعاىل مل يكلف خلقه أن يعبدوه أو
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يعرفوه أوحيبوه رغم أنوفهم ،بل ترك ذلك لعقوهلم وقلوهبم لتعبد اهلل عن طواعية تامة واختيار
تام ،ثم تتحمل بعد ذلك نتيجة اختيارها.
***
انطالقا من هذه املعان التي يتأسس عليها التكليف ،وتتجىل فيها عدالة التكليف يف أوج
قمتها ،نتحدث يف هذا الفصل عن ثالثة جوانب نراها أساسية قد ال تقوم العدالة يف هذا اجلانب
إال هبا:
أما األول ،فهو أن يكون املكلف يف أصل خلقته نقيا طاهرا بحيث ال تؤثر فيه اجلبلة التي
ولد عليها يف نوع اختياره ،ألنه لو ولد رشيرا مفسدا ،فإنه قد ال يفطن حال بلوغه سن التمييز إىل
حقيقة اخلري الذي أودع فيه.
وأما الثان ،فهو أن يكون للمكلف من األدوات والوسائل ما يستطيع به أن يقاوم العقبات
التي تعرتض طريق تكليفه ،فيلس من العدالة أن يرمى باجلندي األعزل يف ساحات املعارك
اهلوجاء.
وأما الثالث ،فهو أن يتناسب االختبار مع الطاقات املعطاة واملؤهالت املختلفة لكل
مكلف ،فليس من العدل أن يكلف املكلف فوق ما حتتمله طبيعته التي طبع عليها أو الظرف
الذي وجد فيه.
وسنتحدث عن كل جانب من هذه اجلوانب يف مبحث خاص:
 1ـ الفطرة األصلية:
كام أن املمتحن يف أي امتحان نزيه حيرض أوراقا بيضاء نقية ليجيب عليها ،ألنه ال يمكنه
أن جييب عىل أوراق مملوءة قد ال جيد مكانا فيها لوضع إجابته ،أو قد ختتلط فيها إجابته بام كتب
سابقا يف تلك األوراق.
فكذلك ـ وهلل املثل األعىل ـ خلق اهلل البرش يف أصل جبلتهم صفحات بيضاء ،مستعدة
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لكل أعباء التكليف ومهامته ،ليملؤوا بعد ذلك هذه الصفحات البيضاء بام خيتارونه من إجابات.
وكون البرش عىل هذه الصورة من القضايا املسلمة عقال ،فال خالف بني شعوب األرض
يف براءة الطفولة ،ويف استعدادها لكل أنواع التلقي ،ولذلك اتفقت هذه الشعوب عىل اختيار عمر
الطفولة للتوجيه العلمي والرتبوي الذي تبنى عليه مجيع حياة الصبي.
وقد دلت النصوص عىل ما دل عليه العقل ،بل اعتربت النصوص ذلك من مظاهر عدل
اهلل ورمحته بعباده.
وقد سمى اهلل تعاىل هذه اجلبلة األصلية الطيبة البسيطة التي جبل عليها اإلنسان باسم
الفطرة ،وهي تدل عىل ما جبل عليه اإلنسان من استعداد للخري ،والذي قد يتحول بالتحريف
ِ ِ
ين حنِيفا ِف ْطر يت ا َِّ ِ
ِ
ِ
خل ْل ِق
َّاس عي يل ْي يها ال يت ْبد ييل ي
هلل ا َّلتي يف يط ير الن ي
إىل الرش ،قال تعاىل ﴿:يف يأق ْم يو ْج يه يك للدر ِ ي
ي
ا َِّ ِ
ين ا ْل يق ري ُم يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
َّاس ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (الروم)30:
هلل يذل يك الدر ُ
ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن الفطرة األصلية مستعدة للخري استعدادا جبليا ،وأن
التغيري الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها اخللقية ،وإنام نشأ من مؤثرات خارجية اقتضاها
التكليف.
وفطرة اإلنسان يف ذلك تشبه فطر األشياء املختلفة ،فاهلل تعاىل ـ مثال ـ خلق املاء طاهرا
مطهرا ،فلو ترك عىل حالته التى خلقه اهلل عليها ومل خيالطه ما يزيل طهارته مل يزل طاهرا ،ولكنه
بمخالطة املؤثرات اخلارجية من األنجاس واألقذار تتغري أوصافه وخيرج عن اخللقة التى خلق
عليها.
وقد بينت النصوص الكثرية هذه املؤثرات اخلارجية لتفادهيا ،أو إلصالح ما أفسدته هذه
املؤثرات من الفطرة األصلة.
وأول هذه املؤثرات كام خيرب رسول اهلل  هي املهد الذي رِّب فيه اإلنسان ،كام قال (:
كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه كام تولد البهيمة هبيمة مجعاء
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هل جتدون هبا من جدعاء؟)()1

ومن هذه املؤثرات الشياطني ،وهي أخطر املؤثرات ،ولذلك اشتد التحذير منه يف القرآن
خت يذ َّن ِمن ِعب ِ
أل َّ ِ
الكريم ،وإىل هذا املؤثر يشري قوله تعاىل حكاية لقول الشيطان ﴿:ي ي
اد يك ن ِيصيبا
ْ ي
ان ْ ي
أل ِض َّلن َُّه ْم يو ي ُ
يم ْف ُروضا يو ي ُ
أل يم رن يين َُّه ْم يو يآل ُم ير َّهنُ ْم يف يل ُي يبتركُ َّن آ يذ ي
هللِ﴾
يري َّن يخ ْل يق ا َّ
األ ْن يعا ِم يو يآل ُم ير َّهنُ ْم يف يل ُيغ ر ُ
(النساء 118 :ـ )119
فالشيطان يف هاتني اآليتني يتوعد بتغيري الفطرة األصلية التي فطر عليها البرش ،والتي
تشمل كل يشء حتى ما يتعلق منها باجلانب اخللقي.
هلل عزه َّ
وجل :إن خلقت
وإىل هذا املؤثر ـ أيضا ـ يشري قوله  يف احلديث القديس (:قال ا ه
عبادي حنفاء فجاءهتم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت هلم)()2

وليس من املؤثرات اخلارجية ـ كام قد يتوهم ـ أن اهلل تعاىل يميل عليه الرش ،ويزينه له ،فذلك
حمال عىل اهلل تعاىل ..أما النصوص التي قد توهم ذلك ،فسنتحدث عنها يف حملها من الفصل
املتعلق بعدالة اهلداية.
وقد حتدث العلامء هنا عىل اجلمع بني قوله تعاىلُ ﴿:هو ا َّل ِذي يخ يل يقكُ م يف ِمنْكُ م ِ
كياف ٌر يو ِمنْكُ ْم
ي
ْ
ْ
هلل ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون يب ِص ٌري﴾ (التغابن )2:وبني خلق اإلنسان عىل الفطرة األصلية ،وكأن هناك
ُمؤْ ِم ٌن يوا َُّ
تناقضا بني األمرين.
ونرى أن اجلمع بينهام ال حيتاج إىل كل ذلك التكلف ،فاآلية الكريمة ال خترب عن كون
الفطرة األصلية للكافر فطرة كافرة بدليل النصوص السابقة ،وإنام خترب عن املواقف التي يتخذها
اإلنسان ليختار عىل أساسها طريق الكفر أو طريق اإليامن.

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الطربان يف الكبري.
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ومثل هذا ما ورد يف احلديث الرشيف من قوله  (:كل الناس يغدو فبائع نفسه
فمعتقها أو موبقها)( ،)1فهذه األحوال التي خيتلف بموجيها الغادون إنام هي نتيجة
لسلوكاهتم ال ألمر فرض عليهم.
***
بل إن اهلل تعاىل ـ رمحة بعباده ،وتغليبا ألوصاف الرمحة السابقة ألوصاف الغضب ـ أودع
يف فطرهم األصلية توحيده ومعرفته ،بل نبههم إىل املؤثرات التي يمكن أن تبعدهم عن فطرهتم
األصلية ،وإىل ذلك كله اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يو ِإ ْذ يأ يخ يذ ير ُّب يك ِم ْن يبنِي آ يد يم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ رر َّيت ُيه ْم
ِ ِ
ِ
عين يه يذا
يو يأ ْش يهدي ُه ْم عي يىل يأ ْن ُفس ِه ْم يأ يل ْس ُت ِب ير ربكُ ْم يقا ُلوا يب يىل يش ِهدْ نيا يأ ْن ت ُيقو ُلوا يي ْو يم ا ْلق ييا يمة ِإنَّا كُ َّنا ْ
ِ
غياف ِلنيي ﴾ (ألعراف )172:والعذر الثان الذي نبهوا إليه هو ما ورد يف قوله تعاىل ﴿:يأ ْو ت ُيقو ُلوا ِإن يَّام
رش يك آ يباؤُ نيا ِم ْن يق ْب ُل يوكُ نَّا ُذ رر َّية ِم ْن يب ْع ِد ِه ْم يأ يف ُت ْه ِلكُ نيا ِب يام يف يع يل ا ُْمل ْب ِط ُل ي
ون﴾ (ألعراف)173:
يأ ْ ي

وقد وردت النصوص الكثرية الشارحة للمراد هبذا امليثاق الذي حتمله الفطر األصلية،
هلل أخذ امليثاق من ظهر آدم  بنعامن يوم عرفة ،فأخرج من صلبه كل ذرية
ومنها قوله  (:إن ا ه
ذرأها فنثرها بني يديه ثم كلمهم قبال قال ﴿:يأ يل ْس ُت ِب ير ربكُ ْم ﴾ ،قالوا ﴿ :يب يىل يش ِهدْ نيا يأ ْن ت ُيقو ُلوا يي ْو يم
ِ ِ
ِِ
ِ
رش يك آ يباؤُ نيا ِم ْن يق ْب ُل يوكُ نَّا ُذ رر َّية ِم ْن يب ْع ِد ِه ْم يأ يف ُت ْه ِلكُ نيا ِب يام
ا ْلق ييا يمة ِإنَّا كُ نَّا ْ
عين يه يذا غيافلنيي يأ ْو ت ُيقو ُلوا إن يَّام يأ ْ ي
ون ﴾ )()2
يف يع يل ا ُْمل ْب ِط ُل ي
وهذا النص يدل عىل أن تتمة امليثاق ـ تشتمل زيادة عىل حقائق التوحيد ـ تنبيههم إىل
العقبات التي تعرتض سبيل الفطرة األصلية.
فهاتان اآليتان الكريمتان والنصوص املفرسة هلا تشري إىل احلقائق األساسية املودعة يف
الفطرة األصلية ،والتي هي الرتبة الطيبة التي ينبت من طيبتها كل الثامر الطيبة.
( )1رواه أمحد ومسلم والرتمذي.
( )2رواه أمحد والنسائي وابن أِّب حاتم واحلاكم يف املستدرك.
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فاهلل تعاىل أودع ـ كام نتص هاتان اآليتان الكريمتان ـ معرفته يف فطرة اإلنسان ،فلذلك
كانت معرفة اهلل معرفة عقلية ،فيمكن أن يعرف اإلنسان املجرد من األهواء واآلثار اخلارجية اهلل
تعاىل ويستدل عىل توحيده ،بل عىل الكثري من صفات كامله من دون حاجة إىل الوحي يف كل
ذلك فالوحي السابق يغني عن الوحي الالحق يف هذا املجال.
ولذلك أخرب القرآن الكريم عن أن الفطرة األصلية للمرشكني تنطوي عل حقائق اإليامن
التي مل يطمع الشيطان يف إزالتها ،فاكتفى بتحريفها ،كام قال تعاىل خمربا عن املعارف اإليامنية
للمرشكني ﴿:و يل ِئن س يأ ْلتيهم من يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر يض يو يس َّخ ير َّ
الش ْم يس يوا ْل يق يم ير يل يي ُقو ُل َّن اهللَّ﴾
َّ ي ي
ي ْ ي ُ ْ ي ْ
(العنكبوت ،)61 :وقال تعاىل ﴿:و يل ِئن س يأ ْلتيهم من يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
هلل ُق ِل
األ ْر يض يل يي ُقو ُل َّن ا َُّ
َّ ي ي
ي ْ ي ُ ْ ي ْ
هلل يب ْل يأكْ يث ُر ُه ْم ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (لقامن)25:
احل ْمدُ َِّ
ْي
بل إن اهلل تعاىل خيرب عن معرفتهم ببعض أوصاف كامل اهلل وأسامئه احلسنى ،قال تعاىل﴿:
و يل ِئن س يأ ْلتيهم من يخ يل يق السامو ِ
ِ
ات يو ْ ي
يم﴾ (الزخرف)9:
َّ ي ي
ي ْ ي ُ ْ ي ْ
األ ْر يض يل يي ُقو ُل َّن يخ يل يق ُه َّن ا ْل يع ِزيزُ ا ْل يعل ُ
ولذلك ينطلق القرآن الكريم من هذه املعارف األصلية التي هي بقايا من فطرهم األصلية
ليصلح ما أفسدته املؤثرات اخلارجية ،وبذلك يعتمد الوحي الالحق عىل الوحي السابق ،كام قال
ون ِمن د ِ
تعاىل ﴿:و يل ِئن س يأ ْلتيهم من يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
هلل
ون ا َِّ
األ ْر يض يل يي ُقو ُل َّن ا َُّ
هلل ُق ْل يأ يف ير يأ ْي ُت ْم يما تيدْ عُ ي ْ ُ
َّ ي ي
ي ْ ي ُ ْ ي ْ
هلل ِب ُرض يه ْل ُهن ِ
ِ
ِ
هلل
كيات ير ْمح ِيت ِه ُق ْل يح ْس ِب يي ا َُّ
رض ِه يأ ْو يأ يرا يد ِن ِب ير ْمح ٍية يه ْل ُه َّن ُممْ ِس ُ
كياش يف ُ
َّ
ات ُ ر
إ ْن يأ يرا يد ين ا َُّ ٍّ
عي يل ْي ِه ييت ييو ُ
كَّل ا ُْملت ييوكر ُل ي
ون﴾ (الزمر)38:
وبذلك أمكن أن حياسب اإلنسان عىل ما أودع يف فطرته األصلية من معارف
اإليامن ،كام ورد يف احلديث الصحيح من قوله  (:يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة:
أرأيت لو كان لك ما عىل األرض من يشء أكنت مفتديا به؟ قال ،فيقول :نعم ،فيقول :قد
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أردت منك أهون من ذلك ،قد أخذت عليك يف ظهر آدم أن ال ترشك ِّب شيئا فأبيت إال أن
ترشك ِّب)()1

ومراعاة هلذه الفطرة األصلية املؤمنة هنى النبي  عن قتل الذرية يف احلروب ،فقد
ورد يف احلديث عن األسود بن رسيع قال :غزوت مع رسول اهلله  أربع غزوات ،قال:
فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا املقاتلة فبلغ ذلك رسول اهلله  ،فاشتد عليه ،ثم قال (:ما
بال أقوام يتناولون الذرية؟) ،فقال رجل (:يا رسول اهلله أليسوا أبناء املرشكني؟) ،فقال( :إن
خياركم أبناء املرشكني ،أال إهنا ليست نسمة ولد تولد إال ولدت عىل الفطرة فام تزال عليها
حتى يبني عنها لساهنا ،فأبواها هيوداهنا وينرصاهنا)()2

بل ورد يف رواية أخرى من روايات حديث املولود (:ما من مولود إال يولد عىل هذه
امللة)( ،)3ويف ذلك دليل رصيح عىل نوع املعرفة التي حيملها الذرية.
قد يقال هنا :فلامذا قتل اخلرض  ذلك الغالم بتلك احلجة التي ذكرها ،وهي قوله﴿:
كيان يأ يب يوا ُه ُمؤْ ِمن ْ ِ
الم يف ي
يني يف يخ ِشينيا يأ ْن ُي ْر ِه يق ُه يام ُط ْغ ييانا يوكُ ْفرا﴾ (الكهف ،)80:ويؤيد هذا ما
يو يأ َّما ا ْل ُغ ُ
ورد يف الروايات من كونه كان صبيا صغريا؟
والرد عل هذا أنه مل يرد يف القرآن الكريم وال يف األحاديث الصحيحة أنه مل يكن مميزا حال
قتله ،بل قد ورد ما يدل عىل أنه كان كافرا يف احلال.
أما تسميته غالما ،فال متنع من كونه مكلفا قريب العهد بالصبى ،وهلذا مل ينكر عليه موسى
 قتله بسبب صغره ،وإنام أنكر عليه قتله لكونه زاكيا طاهرا مل يستوجب القتل.
 2ـ مؤهالت التكليف:

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أمحد والنسائي.
( )3رواه أمحد.
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كام يقتيض التكليف الذي هو نوع من أنواع االختبار أن ال يكون اإلنسان مشحونا يف
أصل اخللقة بام يعوقه من حتقيق ما أنيط به من التكاليف ،وذلك بأن يولد عىل الفطرة األصلية،
فإنه يقتيض كذلك أن يكون املكلف مؤهال ألداء ذلك التكليف ،وذلك بتوفري كل ما حيتاجه من
طاقات ومعارف من جهة ،وبتفريغه لالختبار من جهة أخرى.
طاقات التكليف:
أما الشق األول ،فيشري إليه قوله تعاىل بعد ذكره إرادته يف جعل اإلنسان خليفة عىل
الئ ِ
عيىل ا ْيمل ِ
كية يف يق يال يأن ِْب ُئ ِ
األرض ،فقد قال بعدها ﴿:يوعي َّل يم آ يد يم ْ ي
عير يض ُه ْم ي
ون ِب يأ ْس يام ِء
األ ْس يام يء كُ َّل يها ُث َّم ي
هؤُ ِ
الء ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
اد ِقنيي ﴾ (البقرة)31:
ي
ْ ي
ويف هذه اآلية الكريمة نستشف الكثري من احلقائق املرتبطة بمؤهالت التكليف ،ومنها أن
اهلل تعاىل ـ جعل آدم  خليفة ـ ووفر له من العلم ما يستطيع أن يؤدي به مهمة اخلالفة.
وقد عرب اهلل تعاىل عن هذا العلم الذي أوتيه اإلنسان يف بدء اخللق بأنه علم األسامء كلها،
وقد وردت األقوال الكثرية يف معنى األسامء كلها التي تعلمها آدم  ،ثم متيز هبا بعد ذلك عىل
املالئكة.
وبام أن املسألة تكاد تكون معروضة لالجتهاد ،فليس فيها من النصوص الرصحية ما حييلها
مسألة توقيفية ،فإنا نرى واهلل أعلم أن آدم  علم من األسامء ما تقتضيه خالفته عىل األرض،
وهذا يشمل نوعني من األسامء:
األسامء املتعلقة باملستخلف فيه :وهو كل ما يتعلق بحياته عىل األرض من معارف
أساسية ،ومن لغة يستطيع بواسطتها بناء عالقاته وإنامء معارفه.
وإىل هذا النوع اإلشارة بالروايات الواردة عن ابن عباس وغريه من أنه (:علمه أسامء مجيع
األشياء كلها جليلها وحقريها) ،وقال ابن عباس  (:علمه أسامء كل يشء حتى اجلفنة
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واملحلب)()1

وهذه الروايات وغريها تدل عىل أن اللغة مأخوذة توقيفا ،وأن اهلل تعاىل علمها آدم 
مجلة وتفصيال ،ومل يرد يف النصوص ما حيدد هذه اللغة التي علمها آدم  ،لعدم احلاجة إىل
ذلك.
وروي من جهة أخرى ما يدل عىل أن آدم  عرف بخصائص األشياء التي يتعامل
معها ومنافعها ومضارها ،ويف هذا روي عن بعضهم قوله :علم آدم من األسامء أسامء خلقه ما مل
يعلم املالئكة ،وسمي كل يشء باسمه وأنحى منفعة كل يشء إىل جنسه .قال النحاس :وهذا
أحسن ما روي يف هذا.
وهذا يدل ـ كذلك ـ عىل ان املعارف األساسية لإلنسان يف مجيع املجاالت معارف توقيفية
ال اجتهادية.
األسامء املتعلقة باملستخلف عليه :وهو أيضا من املعارف األساسية التي حيتاج إليها يف أداء
وظيفة اخلالفة ،ألنه ـ كام ذكرنا ـ يف مناسبات خمتلفة ـ بأن مجيع الكون ،دقيقه وجليله يستند إىل
أسامء اهلل التي متده بمعان الوجود التي هو عليها.
ويدل عىل هذا أن القرآن الكريم مل يذكر كلمة (األسامء) معرفة إال وأراد هبا األسامء
ِ
هلل ْ ي
ين ُي ْل ِحدُ ي
ون ِيف يأ ْس يام ِئ ِه
احلسنى ،كام قال تعاىل ﴿:يو َِّ
احل ْسنيى يفا ْدعُ و ُه ِ يهبا يو يذ ُروا ا َّلذ ي
األ ْس يام ُء ْ ُ
يس ُي ْجزي ْو ين يما كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
الر ْمح يين يأ هيا
ون﴾ (ألعراف ،)180:وقال تعاىلُ ﴿:ق ِل ا ْدعُ وا ا َّي
هلل يأ ِو ا ْدعُ وا َّ
احلسنيى وال ي ْجتهر ِبص ِ
يما تيدْ عُ وا يف يل ُه ْ ي
ني يذلِ يك يس ِبيال﴾
الت يك يوال ُخت ِياف ْت ِ يهبا يوا ْب يت ِغ يب ْ ي
يْ ي
ي
األ ْس يام ُء ْ ُ ْ

هلل ال ِإ يل يه ِإ َّال ُه يو يل ُه ْ ي
احل ْسنيى﴾ (طـه ،)8:وقال تعاىل﴿:
(االرساء ،)110:وقال تعاىل ﴿:ا َُّ
األ ْس يام ُء ْ ُ
احلسنيى يسبح يله ما ِيف السامو ِ
ات يو ْ ي
اخلالِ ُق ا ْل يب ِار ُئ ا ُْمل يص رو ُر يل ُه ْ ي
األ ْر ِ
ُه يو ا َُّ
ض يو ُه يو ا ْل يع ِزيزُ
َّ ي ي
هلل ْ ي
األ ْس يام ُء ْ ُ ْ ُ ي ر ُ ُ ي
ْ ِ
يم﴾ (احلرش)24:
احلك ُ
ي
( )1انظر يف هذه الروايات :الدر املنثور.120/1:
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أما األسامء الورادة نكرة ،فلها بعض الداللة ،ألهنا وردت يف التسميات اخلاطئة لألوثان
التي عبدت من دون اهلل ،وكأن أسامء اهلل بذلك أعريت ـ من باب الرشك ـ لتلك األوثان ،قال
ون ِمن د ِ
هلل ِ يهبا
وها يأ ْن ُت ْم يوآ يباؤُ كُ ْم يما يأنْزي يل ا َُّ
ون ِه ِإ َّال يأ ْس يامء يس َّم ْي ُت ُم ي
تعاىل عن يوسف  ﴿:يما يت ْع ُبدُ ي ْ ُ
ِمن س ْل يط ٍ
هلل
وها يأ ْن ُت ْم يوآ يباؤُ كُ ْم يما يأنْزي يل ا َُّ
ان﴾ (يوسف ،)40 :وقال تعاىلِ ﴿:إ ْن ِه يي ِإ َّال يأ ْس يام ٌء يس َّم ْي ُت ُم ي
ْ ُ
ِهبا ِمن س ْل يط ٍ
ان﴾ (لنجم)23 :
ي ْ ُ

ويدل عىل هذا أيضا ـ من باب الرواية ـ ما ورد من أنه عرض عىل املالئكة ـ عليهم السالم
ـ األسامء ال املسميات ،كام قال ابن عباس وغريه(:عرض األسامء) ويف قراءة ابن مسعود
التفسريية (:عرضهن) ،فأعاد عىل األسامء دون األشخاص ،ألن اهلاء والنون أخص باملؤنث.
ويف قراءة أِّب (:عرضها)
وهذه الروايات تتكامل مع الروايات األخرى الدالة عىل أنه عرض عىل املالئكة ـ عليهم
السالم ـ األشياء ليسميها املالئكة بأسامئها ،كام قال ابن مسعود وغريه (:عرض األشخاص)،
ويدل عليه قوله تعاىل (:عرضهم) ،وقوله (:أنبئون بأسامء هؤالء)
فدل كال القولني عىل أن آدم  تعلم أمورا حسية عرضت عىل املالئكة بأعياهنا ،وتعلم
أمورا معنوية هلا عالقة بأسامء اهلل كام ذكرنا ،وبذلك جيتمع كال القولني ،واهلل أعلم.
وقد يقال هنا :فكيف جهل املالئكة ـ عليهم السالم ـ مع قرهبم من اهلل تعاىل هذه األسامء؟
واجلواب عىل ذلك يرجع إىل ما ذكرنا سابقا من أن أسامء اهلل التي ال حيرصها احلارص،
والتي هلا تعلق بكل األشياء ال يعرف كل يشء منها إال ما له عالقة به.
فاملالئكة ـ عليهم السالم ـ مفطورون عىل الطاعة ،وتستحيل يف حقهم املعصية ،فلذلك
قد ال يدركون من أسامء اهلل التي يعرفوهنا ما يتعلق باملغفرة والتوبة ،فذلك ملا عرضت هذه السامء
أخربوا عن جهلهم هبا وردوا العلم فيها إىل اهلل.
ولعله ألجل هذا أرسع آدم  بالتوبة بمجرد اقرتاف املعصية ملا علمه من أسامء اهلل
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املقتضية لذلك.
***
قد يقال هنا :إن كل ما ذكر من مؤهالت التكليف خيص آدم  ،فكيف يكون العدل
يف تكليف البرشية مجيعا بمؤهالت وهبت لفرد منها؟
واجلواب عن هذا أنه مع أن املعارف التي تلقاها آدم  ورثها لذريته ،إال أن رمحة اهلل
تعاىل مل تكتف هبذا التوريث الذي قد يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به مسار اإلنسان ،بل
زودت اإلنسان بمعلمني دائمني لألسامء واحلقائق ،وهلذا قال تعاىل آلدم  بعد نزوله إىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ف عي يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم
اي يفال يخ ْو ٌ
األرضْ ﴿:اه ِب ُطوا من يْها يمجيعا يف ِإ َّما يي ْأت يينَّكُ ْم منري ُهدى يف يم ْن ت ِيب يع ُهدي ي
ي ْحيزي ُن ي
ون﴾ (البقرة)38 :
ولذلك أخرب اهلل تعاىل أنه مل خيل القرى من األنبياء والرسل املقومني ألقوامهم واملعرفني
بالفطرة األصلية ،واملعلمني لألسامء ،واهلادين إىل اإلجابات الصحيحة عىل اختبارات التكليف،
قال تعاىلِ ﴿:إنَّا يأ ْر يس ْلن ي
احل رق يب ِشريا يون ِيذيرا يو ِإ ْن ِم ْن ُأ َّم ٍة ِإ َّال يخال ِف ييها ن ِيذ ٌير﴾ (فاطر ،)24:وقال
ياك ِب ْ ي
هلل يو ِمن ُْه ْم
وت يف ِمن ُْه ْم يم ْن يهدي ى ا َُّ
تعاىل ﴿:يو يل يقدْ يب يع ْثنيا ِيف كُ رل ُأ َّم ٍة ير ُسوال يأ ِن اعْ ُبدُ وا ا َّي
اجتينِ ُبوا الطَّاغُ ي
هلل يو ْ
الضال يل ُة يف ِس ُريوا ِيف ْ ي
األ ْر ِ
كيان عي ِاق يب ُة ا ُْمل ر
ف ي
كيذ ِبنيي ﴾ (النحل)36:
ض يفا ْن ُظ ُروا كي ْي ي
يم ْن يح َّق ْت عي يل ْي ِه َّ

فهاتان اآليتان الكريمتان تد َّ
الن عىل أن كل األمم السابقة أرسل اهلل هلا من ينذرها،
ويعرفها بوظيفتها ،وبمقتضيات هذه الوظيفة ،ولذلك نبه من قد يتصور أن األنبياء مقصورون
﴿و يل يقدْ يأ ْر يس ْلنيا ُر ُسال ِم ْن يق ْب ِل يك
عىل ما ورد ذكرهم يف القرآن الكريم إىل وجود غريهم ،فقال تعاىل :ي
ِ
ِ
ص عي يل ْي يك﴾ (غافر)78 :
من ُْه ْم يم ْن يق يص ْصنيا عي يل ْي يك يومن ُْه ْم يم ْن يملْ ن ْيق ُص ْ
ولذلك من األخطاء الشائعة اعتقاد النبوة خاصة بمناطق معينة كالشام واحلجاز ونحوها،
بل عىل سالالت معينة كساللة إبراهيم  ،بل إن النبوة تشمل األرض مجيعا ،ولكن القرى مل

206

تلق باال هلؤالء األنبياء ،فلذلك نسوا ،وأمهل ذكرهم،أو حرفت تعاليمهم (.)1
ولذلك كان من عدل اهلل ورمحته بخلقه أن ال حياسبهم إال بعد إرسال الرسل إليهم ،كام
قال تعاىل ﴿:يذلِ يك يأ ْن يملْ ييكُ ْن ير ُّب يك ُم ْه ِل يك ا ْل ُق يرى ِب ُظ ْل ٍم يو يأ ْه ُل يها غي ِاف ُل ي
ون﴾ (األنعام )131:أي إنام
أعذرنا إىل الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئال يؤاخذ أحد بظلمه وهو مل تبلغه دعوة ،ولكن
أعذرنا إىل األمم وما عذبنا أحد إال بعد إرسال الرسل إليهم.
وهلذا تستفهم املالئكة ـ عليهم السالم ـ املعذبني عن إرسال الرسل إليهم بمجرد إلقائهم
يف العذاب ،كام قال تعاىل ﴿:كُ َّل يام ُأ ْل ِق يي ِف ييها يف ْو ٌج يس يأ يهلُ ْم يخزي ين ُت يها يأ يملْ يي ْأ ِتكُ ْم ن ِيذ ٌير يقا ُلوا يب يىل يقدْ يجا يءنيا
هلل ِم ْن ييش ٍء ِإ ْن يأ ْن ُتم ِإ َّال ِيف يض ٍ
الل ِ
ن ِيذ ٌير يف َّ
كيب ٍري﴾ (امللك 8:ـ  ،)9وقال تعاىل﴿:
كيذ ْبنيا يو ُق ْلنيا يما نيزَّ يل ا َُّ
ْ
ْ
و ِس ييق ا َّل ِذين كي يفروا ِإ يىل جهنَّم زُ مرا حتَّى ِإ يذا جاء ي ِ
اهبا يو يق يال يهلُ ْم يخزي ين ُت يها يأ يملْ يي ْأ ِتكُ ْم ُر ُس ٌل
ي ي ي ي ي
ي
وها ُفت يح ْت يأ ْب يو ُ ي
ي ُ
ي ُ
ِ
ات ر ربكُ م يو ُين ِْذرونيكُ م لِ يقاء يي ْو ِمكُ م يه يذا يقا ُلوا يب يىل يو يل ِك ْن يح َّق ْت ِ
كيل يم ُة ا ْل يع يذ ِ
ِمنْكُ ْم يي ْت ُل ي
اب
ْ
ْ ي
ُ
ون عي يل ْيكُ ْم آ يي ي ْ

ِ
كياف ِرين﴾ (الزمر ،)71:وقال تعاىل ﴿:و ُهم يص يط ِر ُخ ي ِ
عيىل ا ْل ِ
ي
غيري
ي ْ ي ْ
ي
ون ف ييها ير َّبنيا يأ ْخ ِر ْجنيا ين ْع يم ْل يصاحلا ْ ي
ا َّل ِذي كُ نَّا ينعم ُل يأو يمل ُنعمركُ م ما يت ييذ ِ ِ
كَّر يو يجا يءكُ ُم الن َِّذ ُير يف ُذو ُقوا يف يام لِل َّظاملِنيي ِم ْن ن ِيص ٍري﴾
كَّر فيه يم ْن ت ييذ ي
ْي ي ْ يرْ ْ ي ي ُ
(فاطر)37:
وقد بني اهلل تعاىل سنته يف ذلك ـ والتي ال تبديل هلا ـ فقال تعاىل ﴿:يو يما كُ نَّا ُم يع رذ ِبنيي يحتَّى
ين ْب يع يث ير ُسوال﴾ (االرساء)15 :
جو التكليف:

( )1لألسف ،فإن املؤرخني املسلمني ـ ابتداء من الطربي وغريه ـ تأثروا بالتاريخ اإلرسائييل ،فراحوا ينقلونه حرفيا معتربين
أنه حقائق ثابتة ،وقد نقله عنهم كثري من كتاب قصص األنبياء.
والناظر يف هذا التاريخ يكاد حيرص اخلري والنبوة يف حمل معني من العامل ..وأن ما عداه كأنه ال عالقة له باهلل ،وال بالتكاليف.
وقد ورد يف احلديث عن أِّب ذر قال :قلت :يا رسول اهلل ،كم األنبياء؟ قال( :مائة ألف وأربعة وعرشون ألفا) .قلت :يا
رسول اهلل ،كم الرسل منهم؟ قال( :ثالثامئة وثالثة عرش يج هم غي ِفري) قلت :يا رسول اهلل ،من كان أوهلم؟ قال( :آدم) قلت :يا
رسول اهلل ،نبي مرسل؟ قال( :نعم ،خلقه اهلل بيده ،ونفخ فيه من روحه ،ثم يس َّواه ِق يبال) رواه ابن مردويه وغريه.
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أما الشق الثان ،وهو تفريغه لالختبار بتيسري حياته عىل األرض ،بحيث ال يستهلك وقته
يف رعاية جسده وحفظ وجوده ،فيشري إليه قوله تعاىل عقب اآلية املخربة عن غاية اخللق ﴿:يما
ُأ ِريدُ ِمنْهم ِمن ِرزْ ٍق وما ُأ ِريدُ يأ ْن ي ْط ِعم ِ
هلل ُه يو
ون﴾ (الذريات ،)57:ثم تعقيبها بقوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّي
ُ ْ ْ
ُ ُ
ي ي
الرزَّ ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا ْيمل ِتنيُ ﴾ (الذريات)58:
َّ
ففي ذلك كله إشارة إىل تفريغ اإلنسان إىل ما طلب منه من مزاولة اخلالفة ،وأداء ما أمر به
من عبادة ،قال النوريس يف بيان هذا املعنى (:اإلنسان مغرم بالرزق كثريا ،ويتوهم أن السعي إىل
الرزق يـمنعه عن العبودية ،فألجل دفع هذا التوهم ،ولكي ال ُي ي
تخذ ذريعة لرتك العبادة تقول
الـجن واإلن يْس ِا ه
ال لِ يي ْع ُبدون ﴾ ،وتـحرص الغاية من الـخلق يف
اآلية الكريـمة ﴿:يو يما يخ يل ْق ُت
َّ
العبودية هلل ،وأن السعي اىل الرزق  -من حيث االمر اإللـهي  -عبودية هلل ايضا.
أما إحضار الرزق لـمخلوقايت وألنفسكم وإهليكم وحتى رزق حيواناتكم فأنا الكفيل
به ،فأنتم لـم تـخلقوا له ،فكل ما يـخص الرزق واالطعام يـخصني أنا وأنا الرزاق ذو القوة
الـمتني ..فال تـحتجوا بـهذا فترتكوا العبادة ،فانا الذي ارسل رزق من يتعلق بكم من عبادي)()1

ي

وهذا املعنى اجلميل الذي أشار إليه النوريس هو الذي يدل عليه ذكر هذا االسم هنا ،يقول
النوريس (:ولو لـم يكن هذا الـمعنى هو الـمراد ،لكان من قبيل اعالم الـمعلوم ،ألن رزق اهلل
سبحانه وتعاىل واطعامه مـحال بدهيي ومعلوم واضح ،وهناك قاعدة مقررة يف علم البالغة تفيد:
إن كان معنى الكالم معلوما وبدهييا ،فال يكون هذا الـمعنى مرادا ،بل الـمراد الزم ُه او تابع من
توابعه)
ومن هذا الباب فإن يف ذكر اسمي ( ذو القوة املتني) اللذين يشرتكان يف الداللة عىل

( )1النوريس ،اللمعة الثامنة عرش.
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القوة( )1تنبيها إىل جانب آخر قد يشغل اإلنسان عن وظيفته التي ندب هلا ،وهو اجلانب األمني،
فلذلك نبهه اهلل تعاىل أنه حممي بقوة اهلل ومتانته ،فال يرضه يشء إال بإذنه.
وقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من النصوص الدالة عىل تيسري احلياة عىل األرض
وتوفري ما حيتاجه اإلنسان من مرافق ليتفرغ للتكليف.
وهذا رس من أرسار تسخري األشياء لإلنسان ليتناول منها باسم اهلل ما حيتاجه وجوده عىل
هذه األرض ،وليكون اختبارا من جهة أخرى ،ولذلك يعرض القرآن الكريم أنواع املسخرات
لتشري إىل مدى التفرغ الذي أوتيه اإلنسان ملزاول التكليف:
ومن املسخرات املذكورة يف القرآن الكريم متهيد األرض وتيسري احلياة عليها حتى
األر يض يذ ُلوال يفام ُشوا ِيف من ِ
ِ
ياك ِب يها
ي
ْ
صارت كالدابة الذلول ،كام قال تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّلذي يج يع يل يلكُ ُم ْ ي ْ
ِِ ِ
ِ
ور﴾ (امللك)15:
يوكُ ُلوا م ْن ِرزْ قه يو ِإ يل ْيه الن ُُّش ُ
ومنها تسخري الوسط واألجواء التي يعيش فيها اإلنسان كام قال تعاىل ﴿:يو يس َّخ ير يلكُ ُم
الش ْم يس يوا ْل يق يم ير يد ِائ يب ْ ِ
َّ
ني يو يس َّخ ير يلكُ ُم ال َّل ْي يل يوالن يَّه يار﴾ (ابراهيم ،)33:وقال تعاىل ﴿:يو يس َّخ ير يلكُ ُم
ات ِب يأم ِر ِه ِإ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
يات لِ يق ْو ٍم يي ْع ِق ُل ي
ال َّل ْي يل يوالن يَّه يار يو َّ
ون﴾
وم ُم يس َّخ ير ٌ ْ
الش ْم يس يوا ْل يق يم ير يوالن ُُّج ُ
هلل يس َّخ ير يلكُ ْم يما ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يوا ْل ُف ْل يك ي ْجت ِري ِيف ا ْل يب ْح ِر ِب يأ ْم ِر ِه
(النحل ،)12:وقال تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير يأ َّن ا َّي
َّاس يلرؤُ ٌ ِ
ِ
الس يام يء يأ ْن ت ييق يع عي يىل ْ ي
األ ْر ِ
يم﴾ (احلج)65:
ض ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن ِه ِإ َّن ا َّي
وف يرح ٌ
هلل ِبالن ِ ي
يو ُي ْمس ُك َّ

ومنها تسخري مجيع الكائنات احلية التي عىل األرض لإلنسان ،كام قال تعاىل ﴿:يل ْن يين ييال
ِ
هلل ُحلومها وال ِدماؤُ يها و يل ِكن ينيا ُله الت َّْقوى ِمنْكُ م ي ِ
هلل عي يىل يما يهدي اكُ ْم
كيربوا ا َّي
ي ْ ي ُ ي
كيذل يك يس َّخ ير يها يلكُ ْم ل ُت ر ُ
ْ
ا َّي ُ ُ ي ي ي
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يو يب ر ِ
حلام يط ِر هيا
رش ا ُْمل ْحسننيي ﴾ (احلج ،)37:وقال تعاىل ﴿:يو ُه يو ا َّلذي يس َّخ ير ا ْل يب ْح ير ل يت ْأكُ ُلوا م ْن ُه ي ْ
وتيست ْيخ ِرجوا ِم ْنه ِح ْلية يت ْلبسوهنا وتيرى ا ْل ُف ْل يك مو ِ
اخ ير ِف ِيه يولِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْض ِل ِه يو يل يع َّلكُ ْم ت ْيشكُ ُر ي
ون﴾
يي
ُ
ُ ي يُ يي ي ي
ي ْ
( )1فذو القوة يدل عىل القدرة التامة ،واملتني يدل عىل شدة القوة ،واهلل تعاىل من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي ،ومن
حيث إنه شديدة القوة متني.
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(النحل)14:
بل إن القرآن الكريم خيربنا عن تسخري ما يف السموات كتسخريه ما يف األرض لإلنسان،
هلل س َّخر يلكُ م ما ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يو يأ ْس يبغي عي يل ْيكُ ْم ِن يع يم ُه
َّ ي ي
كام قال تعاىل ﴿:يأ يملْ ت يير ْوا يأ َّن ا َّي ي ي ْ ي
َّاس من ُجي ِ
ِ ِ
ِ
هلل ِبغ ْ ِ
يري ِع ْل ٍم يوال ُهدى يوال ِكت ٍ
ياب ُمنِ ٍري﴾ (لقامن،)20:
اد ُل ِيف ا َِّ
يظاه يرة يو يباطنية يوم ين الن ِ ي ْ ي
مجيعا ِم ْنه ِإ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
ض يِ
وقال تعاىل ﴿:وس َّخر يلكُ م ما ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْ ي
األ ْر ِ
يات لِ يق ْو ٍم
ُ
َّ ي ي
ي ي ي ْ ي
كَّر ي
ون﴾ (اجلاثـية)13:
يي يت يف ُ
ومن خالل ما ورد يف النصوص ،فإن الغرض من هذا التسخري ليس هو تفريغ اإلنسان
لعبودية اهلل فقط ،بل هناك غرض آخر يرتبط بالتكليف ،وهو اختبار سلوك اإلنسان مع هذه
املسخرات ،هل يتعامل معها باسم اهلل ،أم باسمه هو ،وهل ينسبها إىل اهلل أم ينسبها إىل نفسه،
ولذلك عقب تعاىل عىل تسخري احليوانات املركوبة بقوله تعاىل ﴿:لِت ْيست ُيووا عي يىل ُظ ُه ِ
ور ِه ُث َّم ت ْيذكُ ُروا
ِن ْع يم ية ير ربكُ ْم ِإ يذا ْاست ييو ْي ُت ْم عي يل ْي ِه يوت ُيقو ُلوا ُس ْب يح ي
ان ا َّل ِذي يس َّخ ير يلنيا يه يذا يو يما كُ نَّا يل ُه ُم ْق ِر ِننيي ﴾
(الزخرف)13:
وقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن املقصد من تفريغ اإلنسان عبادته هلل ،كام قال
ب ﴾ (الرشح ،)7:أي إذا فرغت من ُأمور الدنيا وأشغاهلا ،وقطعت
تعاىل ﴿:يف ِإ يذا يف ير ي
غْت يفان يْص ْ
عالئقها فانصب إىل العبادة ،وقم إليها نشيطا فارغ البال ،واخلص لربك النية والرغبة.
ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يوا ْذكُ ِر ْاس يم ير رب يك يو يت يبت َّْل ِإ يل ْي ِه يت ْب ِتيال﴾ (املزمل ،)8:أي أكثر من
ذكره ،وانقطع إليه ،وتفرغ لعبادته.
وقد ورد يف احلديث القديس (:يا ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غنى وأسد
فقرك ،وإال تفعل مألت صدرك شغال ومل أسد فقرك)()1

وإىل هذا املعنى أشار األثر اإلهلي املشهور (:ابن آدم خلقتك لعباديت فال تلعب ،وتكفلت
( )1رواه أمحد والرتمذي واحلاكم.
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برزقك فال تتعب ،فاطلبني جتدن ،فإن وجدتني وجدت كل يشء ،وإن فتك فاتك كل يشء ،وأنا
أحب إليك من كل يشء)
ولذلك يشري العارفون إىل هذا املعنى يف تربية السالكني حتى ال ينشغلوا بام ضمن هلم عام
طلب منهم ،كام قال ابن عطاء اهلل معربا عن ذلك (:اجتها ُد يك فيام يض ِم ين ي
ب
لك،
وتقصري يك فيام يط يل ي
ُ
ِ
ِ
منكٌ ،
ي
البصرية من يْك)
ْطامس
دليل عىل ان
 3ـ اختبارات التكليف:
قد يقال :كيف يكون العدل يف التكليف والبرش يتعرضون الختبارات خمتلفة متناقضة؟
فهذا خيترب بالفقر وهذا خيترب بالغنى ،وهذا يبتىل بالصحة ،وهذا يبتىل باملرض.
وهذا يعيش يف الصحارى القاحلة أو يف األرايض املتجمدة ،واآلخر يعيش يف السهول
اليانعة ،واجلنان الوارفة.
وهذا يعمر إىل أن متل األيام مرآه ،واآلخر خيتطف ،فال يكاد تبرصه احلياة ،وال يكاد
يبرصها.
وهذا يقبل عليه اخللق ،بل يتفانون فيه ،وهذا يعرضون عنه ،بل يسارعون يف أذاه.
أال حتمل هذه االختبارات املتناقضة عالمات اجلور والظلم؟
فكيف يستوي يف االمتحان كل هؤالء وحياهتم مل تستو؟
واجلواب عن هذا له تفاصيله اخلاصة يف الفصل الثالث الذي نتعرف فيه عىل رس احلكم
اإلهلية يف األقدار املختلفة والتي قد تبدو متناقضة.
أما اجلواب املرتبط برس العدل ،فنقول فيه بأن ما نراه مما نتومهه تناقضا هو يف احلقيقة منتهى
العدالة واحلكمة والرمحة اإلهلية.
ولتقريب هذا املعنى نحاول أن نخرج لرؤية املباريات التي تقام للرياضات املختلفة،
فتلك املباريات هي عبارة عن امتحانات لكفاءات القوى اجلسدية.
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فهل يعقل أن يكلف يف تلك املباريات العداء الذي يباري الضباء يف عدوه بمالكمة بطل
العامل يف املالكمة ،بل من هو دونه بكثري؟
وهل من العدل أن يكلف السباح املاهر بمسايفة من مترن عىل املسايفة حتى صارت
رياضته التي اختص فيها؟
ال يعقل هذا كام ال يعقل أن خيترب الطبيب يف اهلندسة ،أو خيترب املهندس يف الترشيح.
ومثل هذا يقال يف كل اختبارات الدنيا ،فيستحيل أن يتساوى اخللق مجيعا يف اختبار واحد
لتعدد مواهبهم وطاقاهتم.
وهكذا يقال يف اختبارات اهلل تعاىل خللقه ،فطاقاهتم خمتلفة ومواهبهم خمتلفة ،فلذلك
يعامل كل شخص بحسب حاله.
وهذه املعاملة ترجع كام ذكرنا يف الفصل األول إىل خربة اهلل بخلقه ،كام قال تعاىل عند ذكر
هلل الرزْ يق لِ ِعب ِ
اد ِه يل يبغ ْيوا ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يو يل ِك ْن ُينيزر ُل ِب يقدي ٍر يما
ي
التنوع يف بسط الرزق وقبضه ﴿:يو يل ْو يب يس يط ا َُّ ر
ي يشاء ِإ َّنه ِب ِعب ِ
اد ِه يخ ِب ٌري يب ِص ٌري﴾ (الشورى )27:أي لو أعطاهم فوق حاجتهم التي ختتلف باختالف
ي ُ ُ ي
طبائعهم وأحواهلم حلملهم ذلك عىل البغي والطغيان.
والشاهد هنا هو ختمه اآلية بإرجاع علة ذلك إىل خربة اهلل وبرصه بخلقه ،كام ورد يف
احلديث القديس (:إن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالغنى ولو أفقرته لكفر ،وإن من عبادي
من ال يصلح إيامنه إال بالفقر ولو أغنيته لكفر ،وإن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالسقم ولو
أصححته لكفر ،وإن من عبادي من ال يصلح إال بالصحة ولو أسقمته لكفر)()1

ويدل عىل هذا ما ورد يف احلديث من اختبار اهلل لثالثة نفر يف بني إرسائيل أبرص ،وأقرع،
وأعمى ،ليخرجوا ما خيفيه جوهرهم من صفات ،فبعث ملكا فأتى األبرص ،فقال :أي يشء
أحب إليك؟ قال :لون حسن وجلد حسن ،قد قذرن الناس ،فمسحه فذهب ،وأعطي لونا حسنا
( )1رواه اخلطيب.
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وجلدا حسنا ،فقال :أي املال أحب إليك؟ قال :اإلبل ،فأعطي ناقة عرشاء ،فقال :يبارك لك فيها.
وأتى األقرع ،فقال :أي يشء أحب إليك؟ قال شعر حسن ،ويذهب هذا عني ،قد قذرن
الناس ،فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا ،فقال :فأي املال أحب إليك؟ قال :البقر فأعطاه بقرة
حامال ،وقال :يبارك لك فيها.
وأتى األعمى ،فقال :أي يشء أحب إليك؟ قال ،يرد اهلل إيل برصي ،فأبرص به الناس،
فمسحه فرد اهلل إليه برصه ،فقال :فأي املال أحب إليك؟ قال :الغنم فأعطاه شاة والدا.
وبعد مدة أنتجت تلك األنعام التي اختربوا هبا ،فكان هلذا واد من اإلبل ،وهلذا واد من
البقر ،وهلذا واد من غنم.
وعندما اكتملت هلم النعمة عاد امللك ليختربهم من جديد ،فأتى األبرص يف صورته
وهيئته فقال :رجل مسكني ،تقطعت به احلبال يف سفره ،فال بالغ اليوم إال باهلل ثم بك ،أسألك
بالذي أعطاك اللون احلسن ،واجللد احلسن واملال بعريا أتبلغ عليه يف سفري ،فقال له :إن احلقوق
كثرية ،فقال له :كأن أعرفك ،أمل تكن أبرص يقذرك الناس فقريا؛ فأعطاك اهلل ،فقال :لقد ورثت
لكابر عن كابر ،فقال :إن كنت كاذبا فصريك اهلل إىل ما كنت.
وأتى األقرع يف صورته وهيئته ،فقال له :مثل ما قال هلذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا،
فقال له :إن كنت كاذبا فصريك اهلل إىل ما كنت.
وأتى األعمى يف صورته ،فقال رجل مسكني ،وابن سبيل وتقطعت ِّب احلبال يف سفري،
فال بالغ اليوم إال باهلل ،ثم بك أسألك بالذي رد عليك برصك شاة أتبلغ هبا يف سفري ،فقال :قد
كنت أعمى فرد اهلل برصي ،وفقريا ،فخذ ما شئت ،فواهلل ال أجهدك اليوم بيشء أخذته هلل فقال:
أمسك مالك فإنام ابتليتم فقد ريض اهلل عنك وسخط عىل صاحبيك(.)1
فهذا احلديث يدل عىل أرسار تنوع البالء سواء للشخص الواحد أو للمجتمع ككل،
( )1رواه البخاري ومسلم.
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وهلذا يوجد يف كل جمتمع من املجتمعات ،بل يف حياة كل شخص االختبارات املختلفة املتناقضة
التي قد يتصورها عشوائية بينام هي تسيري من اهلل ليظهر اإلنسان ما خيفيه جوهره من صفات.
زيادة عىل هذا ،فإن اهلل تعاىل خيترب عباده بعضهم ببعض ،فيخترب القوي بضعف الضعيف
لريى هل يعينه أم يتسلط عليه ،وخيترب الغني بالفقري ،هل ينفق عليه أم يستسخره ،وخيترب الصحيح
باملريض هل تطغيه نعمة الصحة أم جتعله متواضعا لربه.
وإىل هذا اإلشارة باآليات القرآنية التي تذكر رس اختالف البرش يف املتاع الدنيوي كقوله
ض درج ٍ
تعاىل ﴿:و ُهو ا َّل ِذي جع يلكُ م يخ ِ
ف ْي
األ ْر ِ
ات لِ يي ْب ُل يوكُ ْم ِيف يما
الئ ي
ض يو ير يف يع يب ْع يضكُ ْم يف ْو يق يب ْع ٍ ي ي ي
ي ي
ي ي ْ
ِ
آ يتاكُ ْم ِإ َّن ير َّب يك ي ِ
يع ا ْل ِع يق ِ
يم﴾ (األنعام)165:
رس ُ
ور يرح ٌ
اب يو ِإ َّن ُه يل يغ ُف ٌ
فقد ربطت اآلية الكريمة بني التكليف الذي هو اخلالفة يف األرض واالختبار باختالف
الدرجات الذي يعني التفاوت يف األرزاق واألخالق واملحاسن واملساوي ،واملناظر واألشكال
واأللوان ،وكأنه يشري بذلك إىل ان اخلالفة تقتيض هذا التفاوت.
وتشري إىل ذلك آية أخرى تبني أثر هذا التفاوت يف العالقات بني البرش والتي يتمحض
عنها جوهر اإلنسان وحقيقته التي تؤهله للثواب او العقاب ،قال تعاىل ﴿:ن ْيح ُن يق يس ْمنيا يب ْين ُيه ْم
ات لِيت ِ
ٍ
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا يو ير يف ْعنيا يب ْع يض ُه ْم يف ْو يق يب ْع ٍ
يم ِع ي
َّخ يذ يب ْع ُض ُه ْم يب ْعضا ُس ْخ ِر هيا يو ير ْمح ُيت
ض يد ير يج ي
يشت ُيه ْم ِيف ْ ي

ير رب يك يخ ْ ٌري ِممَّا ي ْجي يم ُع ي
ون﴾ (الزخرف)32 :

أي أن العلة يف ذلك التفاوت هي أن ه
بعضهم بعضا يف األعامل ،الحتياج بعضهم
يسخر ُ
لبعض.
ويف نفس الوقت ،فإن اهلل تعاىل بحكمته جعل هذه الدار مثاال مصغرا عن الدار اآلخرة،
فلذلك ينبه القرآن الكريم الضامئر إىل أن هذا التفاوت املحدود سيعقبه يف اآلخرة تفاوت ال
ف يف َّض ْلنيا
حمدود ،فلذلك يقرتن ذكر املتاع الدنيوي باملتاع األخروي ،كام قال تعاىل ﴿:ا ْن ُظ ْر كي ْي ي
ٍ
ِ
عيىل يب ْع ٍ
يب ْع يض ُه ْم ي
كْرب يت ْف ِضيال﴾ (االرساء)21:
كْرب يد ير يجات يو يأ ي ُ
ض يو يل ْْلخ ير ُة يأ ي ُ
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وقال تعاىل بعد ذكر املتاع الدنيوي الذي حيرص عىل مجعه املرتفونُ ﴿:ق ْل يأؤُ ين رب ُئكُ ْم ِب يخ ْ ٍري
ِِ
ِ ِ ِ ِ
َّات ي ْجت ِري ِم ْن يحت ِْت يها ْ ي
ين ِف ييها يو يأزْ يو ٌاج ُم يط َّه ير ٌة
ين ات يَّق ْوا ِعنْدي ير ر ِهب ْم يجن ٌ
األ ْ يهن ُار يخالد ي
م ْن يذلكُ ْم ل َّلذ ي
ِ
ِ ِ
و ِر ْضو ٌ ِ
هلل وا َُّ ِ
ب
احل ييا ُة الدُّ ْن ييا ِإ َّال يلع ٌ
ان م ين ا َِّ ي
ي ي
هلل يبص ٌري ِبا ْلع يباد﴾ (آل عمران ،)15:وقال تعاىل ﴿:يو يما ْ ي
ِ ِ
ِ
ون يأ يفال يت ْع ِق ُل ي
ين ييت َُّق ي
ون﴾ (األنعام)32:
يو يهلْ ٌو يو يللدَّ ُار ْاآلخ ير ُة يخ ْ ٌري ل َّلذ ي
وأعطى مثاال هلذا التفاوت املحدود يف الدنيا باملقارنة مع ما ينتظر اإلنسان يف اآلخرة من
ِ
ب يو يهلْ ٌو يو ِزين ٌية يو يت يف ُ
اخ ٌر يب ْي ينكُ ْم يوتيكيا ُث ٌر ِيف
احل ييا ُة الدُّ ْن ييا يلع ٌ
نعيم أو عقاب ،كام قال تعاىل ﴿:اعْ يل ُموا يأن يَّام ْ ي
ٍ
ال و ْ ي ِ
ْي
رتا ُه ُم ْص يف هرا ُث َّم ييكُ ُ
ون ُح يطاما يو ِيف
ب ا ْلكُ َّف يار ين يبا ُت ُه ُث َّم ي ِهي ُ
عْج ي
كيم يث ِل غي ْيث يأ ي
األ ْم يو ِ ي
يج يف ي ي
األ ْوالد ي
ِ ِ
ياع ا ْل ُغ ُر ِ
هلل يو ِر ْض يو ٌ
ور﴾ (احلديد)20:
اب يش ِديدٌ يو يمغ ِْف ير ٌة ِم ين ا َِّ
احل ييا ُة الدُّ ْن ييا ِإ َّال يمت ُ
ْاآلخ يرة عي يذ ٌ
ان يو يما ْ ي
ثم إن اهلل تعاىل بعد كل هذا أخرب أنه ال خيترب اإلنسان إال يف حدود ما آتاه من أشياء ،كام
قال تعاىل ﴿:لِ يي ْب ُل يوكُ ْم ِيف يما آ يتاكُ ْم ﴾ (املائدة ،)48 :وقال يف اآلية السابقة جامعا بني اخلالفة
ض درج ٍ
والبالء ﴿:و ُهو ا َّل ِذي جع يلكُ م يخ ِ
ف ْي
األ ْر ِ
ات لِ يي ْب ُل يوكُ ْم ِيف يما
الئ ي
ض يو ير يف يع يب ْع يضكُ ْم يف ْو يق يب ْع ٍ ي ي ي
ي ي
ي ي ْ
ِ
آ يتاكُ ْم ِإ َّن ير َّب يك ي ِ
يع ا ْل ِع يق ِ
يم﴾ (األنعام)165:
رس ُ
ور يرح ٌ
اب يو ِإ َّن ُه يل يغ ُف ٌ

وهلذا تقرتن العبادات باالستطاعة ،بل إن اهلل تعاىل برمحته نوع التكاليف لينال كل امرئ
ما يتناسب مع وضعه وطبيعته وحاله ،فال يميز اإلنسان إال بحسب عمله.
بل إن اهلل تعاىل عوض من ال يستطيع عمال من األعامل بأعامل أخرى يمكنه من
خالهلا أن يتدارك ما فاته ،ومما يقرب هذا املعنى ما روي يف احلديث أن ناسا من الفقراء
قالوا :يا رسول اهلل ،ذهب أهل

الدثور()1

باألجور ،يصلون كام نصيل ،ويصومون كام

نصوم ،ويتصدقون بفضول أمواهلم ،قال :أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون به :إن بكل
تسبيحة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة ،وأمر باملعروف

()1الدثور بالثاء املثلثة :األموال ،واحدها :دثر.
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صدقة ،وهني عن املنكر صدقة( ..)1فالنبي  يف هذا احلديث أرشد الفقراء إىل ما يكنهم
فعلهم ليعوضهم عن الصدقات التي ال يملكون إخراجا.
ومما يقربه كذلك قوله  (:من صىل الصبح يف مسجد مجاعة ،ثم مكث حتى يسبح
سبحة الضحى ،كان له كأجر حاج ،ومعتمر تام له حجته وعمرته)( ،)2ففي هذا احلديث
أرشد رسول اهلل  من ال يستطيع احلج بيشء سهل يمكنه أن ينال من خالله ثواب احلج.
بل إن اهلل تعاىل برمحته يكتب لإلنسان نية اخلري التي ينوهيا ،وإن مل يفعلها يف الواقع،
وقد ورد يف احلديث القديس أن اهلل تعاىل يقول (:احلسنة بعرش والسيئة بواحده أو اغفرها
ومن لقيني بقراب االرض خطيئه ال يرشك بى لقيته بقراب االرض مغفرة ومن هم بحسنة
فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها مل يكتب عليه شئ ومن تقرب منى
شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا) ()3

بل إن الرسول  يف تقسيمه ألصناف الناس اعترب هذه الناحية ،فقال (:مثل هذه
األمة كمثل أربعة نفر :رجل آتاه اهلل ماال وعلام ،فهو يعمل بعلمه يف ماله ،ينفقه يف حقه،
ورجل آتاه اهلل علام ومل يؤته ماال ،وهو يقول :لو كان يل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل
فهام يف األجر سواء ،ورجل آتاه اهلل ماال ومل يؤته علام وال ماال وهو يقول :لو كان يل مثل
هذا عملت فيه مثل الذي يعمل ،فهام يف الوزر سواء) ()4

وهلذا ورد يف احلديث اعتبار النية من أهم أصول اجلزاء ،قال رسول اهلل  (:يا أهيا
الناس إنام االعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله،

( )1رواه مسلم.
( )2رواه الطربان يف الكبري وغريه.
( )3رواه الطربان يف الكبري وغريه.
( )4رواه أمحد وهناد وابن ماجة والبيهقي والطربان يف الكبري.
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فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل
ما هاجر إليه) ()1

وبذلك ..فإن أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن ينال من الفضل واجلزاء ما
ينال أي عامل مهام أويت من قوة ،وقد قال النبي  ألصحابه يف بعض الغزوات (:لقد
تركتم باملدينة أقواما ما رستم مسريا ،وال أنفقتم من نفقة ،وال قطعتم من وا ٍد إال وهم معكم
فيه)
فتعجبوا ،وقالوا :يا رسول اهلل ،وكيف يكونون معنا وهم باملدينة؟
فقال رسول اهلل  مبينا أن السري إىل اهلل قد ال حيتاج أي جارجة من احلوارح(:
حبسهم العذر)()2

وقد قال الشاعر معربا عن هذا املعنى اجلليل:
يا راحلني إىل ال يبيت العتيق يل يقدْ
إنَّا أ يقمنا عىل ُع ْذ ٍر و يع ْن يقدي ٍر

ورسنا نح ُن أرواحا
رس ُتم ُج ُسوما ْ
ْ
و يم ْن أقا يم عىل ْ
عذ ٍر فقد راحا

***
قد يقال بعد هذا :فلامذا اختلفت الرشائع التي هي اإلجابات الصحيحة عىل اختبارات
اهلل تعاىل ،فكان يف الرشائع ما يميل إىل التشديد ،ومنها ما يتطلع إىل رفع احلرج ،بل جيعل ذلك
قاعدته العامة؟
أليس البرش كلهم عبيدا لرب واحد ،ويقعون حتت اختبار واحد؟
فلامذا ختتلف اإلجابات؟
وملاذا يفضل بعضهم عىل بعض؟

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو داود وغريه.
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واإلجابة عىل هذا كاإلجابة عىل ما سبق ،فاهلل تعاىل العامل بأحوال عباده وما خيتزنه خلقهم
من مواصفات هو الذي رشع هلم ما يتناسب مع تلك األحوال.
وكمثال بسيط يقرب هذا املعنى أن موسى  أمر قومه بأمر واضح بسيط هو أن يذبحوا
هلل يي ْأ ُم ُركُ ْم يأ ْن ت ْيذ يب ُحوا يب يق يرة﴾ (البقرة )67 :وقد جاء هبا منكرة
بقرة ،كام قال تعاىل عىل لسانهِ ﴿:إ َّن ا َّي
لتدخل أي بقرة يف هذا األمر كام روي عن بعضهم قوله (:لو مل يعرتضوا ألجزأت عنهم أدنى
بقرة ،ولكنهم شدَّ دوا فشدَّ د عليهم حتى انتهوا إىل البقرة التي أمروا بذبحها ،فوجدوها عند رجل
هلل ال أنقصها من ملء جلدها ذهبا ،فأخذوها بملء جلدها ذهبا)()1
ليس له بقرة غريها ،فقال (:وا ه

وكان أول جواب هلم ينم عن سوء أدهبم أن قالوا ﴿:يأ يتت ِ
َّخ ُذنيا ُهزُ وا ﴾ ،فرد عليهم ﴿:
هلل يأ ْن يأكُ ي ِ
اجل ِ
اه ِلنيي ﴾ (البقرة)67 :
يأعُ و ُذ ِبا َِّ
ون م ين ْ ي
ني يلنيا يما ِه يي ﴾ (البقرة)68 :
فعادوا إىل جداهلم ليقولوا ﴿:ا ْد ُع يلنيا ير َّب يك ُي يب ر ْ
فقال موسى ِ ﴿:إ َّن ُه يي ُق ُ
عيو ٌ
ني يذلِ يك يفا ْف يع ُلوا يما
ان يب ْ ي
كْر ي
ول ِإ َّ يهنا يب يق ير ٌة ال يف ِار ٌض يوال ِب ٌ
ُتؤْ يم ُر ي
ون﴾ (البقرة)68 :
ني يلنيا يما يل ْو ُ يهنا ﴾ (البقرة)69 :
فلم يكفهم هذا ،بل عادوا ليسألوا ﴿:ا ْد ُع يلنيا ير َّب يك ُي يب ر ْ
ِ
ِ
فقال موسى ِ ﴿:إ َّن ُه يي ُق ُ ِ
ين﴾ (البقرة)69 :
يرس النَّاظ ِر ي
ول إ َّ يهنا يب يق ير ٌة يص ْف يرا ُء يفاق ٌع يل ْو ُ يهنا ت ُ ُّ
فلم يكفهم هذا ،فاألمر يف تصورهم ال زال مشتبها حيتاج إىل تفصيل وتوضيح ،فقالوا﴿:
هلل يُمل ْهتيدُ ي
ون﴾ (البقرة)70 :
ني يلنيا يما ِه يي ِإ َّن ا ْل يب يق ير ت ييشا يب يه عي يل ْينيا يو ِإنَّا ِإ ْن يشا يء ا َُّ
ا ْد ُع يلنيا ير َّب يك ُي يب ر ْ
ِ
ول ُت ِث ُري ْ ي
ول ِإ َّهنيا يب يق ير ٌة ال يذ ُل ٌ
فقال موسى ِ ﴿:إ َّن ُه يي ُق ُ
احل ْر ي
ث ُم يس َّل يم ٌة ال
األ ْر يض يوال ت ْيسقي ْ ي
ِش يي ية ِف ييها ﴾ (البقرة)71 :
وبعد هذا الرتدد الطويل ،وتكليف موسى  أن يرجع إىل ربه من أجل االستفسار عن
ِ
احل هق ﴾ (البقرة )71 :وكأهنم كانوا يعرفون البقرة من قبل،
بقرة ،قالوا بسوء أدهبمْ ﴿:اآل ين جئ يْت ِب ْ ي
( )1رواه عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أِّب حاتم والبيهقي يف سننه.
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وها يو يما كيا ُدوا يي ْف يع ُل ي
ون﴾ (البقرة:
واكتفى القرآن الكريم بأن عقب عليهم بقوله تعاىل ﴿ :يف يذ يب ُح ي
)71
فمثل هذا النموذج الذي يكاد يميل اختياره عىل اهلل كيف ال يشدد عليه ،بل إهنم هم الذين
شددوا عىل أنفسهم ،واهلل الرمحن الرحيم تعامل معهم كتعامله مع اخللق مجيعا برمحته التامة
الشاملة.
ومن األمثلة عىل هذا مما يتعلق برشيعة بني إرسائيل أن ما طبعوا عليهم من عصيان ومترد
اقتىض أن تكون رشيعتهم متناسبة مع هذه الطبيعة حتى أهنم بمجرد جماوزهتم البحر طلبوا أن
جيعل هلم موسى  رشيكا مع اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:يو يج ياوزْ نيا ِب يبنِي ِإ ْرس ي
ائيل ا ْل يب ْح ير يف يأت ْيوا عي يىل يق ْو ٍم
ون عي يىل يأصنيا ٍم يهلم يقا ُلوا يا موسى اجع ْل يلنيا ِإ يهلا كيام يهلم ِ
آهلي ٌة يق يال ِإنَّكُ ْم يق ْو ٌم ي ْجت يه ُل ي
يي ْعكُ ُف ي
ون﴾
ْ ي
ْ
ي ُْ
ي ُ ي
ُْ
(ألعراف)138:
ولذلك فإهنم مل يقبلوا رشيعة اهلل إال بعد أن رفع فوقهم الطور ،كام قال تعاىل ﴿:يو ير يف ْعنيا
يفو يقهم ال ُّط ِ ِ
الس ْب ِت يو يأ يخ ْذنيا ِمن ُْه ْم
ور ِبمي يثاق ِه ْم يو ُق ْلنيا يهلُ ُم ا ْد ُخ ُلوا ا ْل يب ي
اب ُس َّجدا يو ُق ْلنيا يهلُ ْم ال يت ْعدُ وا ِيف َّ
ي
ْ ُ ُ
ِ
ِ
اجل يب يل يف ْو يق ُه ْم كي يأ َّن ُه ُظ َّل ٌة يو يظنُّوا يأ َّن ُه يو ِاق ٌع ِ ِهب ْم
مي يثاقا غي ليظا﴾ (النساء ،)154:وقال تعاىل ﴿:يو ِإ ْذ ينت ْيقنيا ْ ي
ُخ ُذوا يما آ يت ْينياكُ ْم ِب ُق َّو ٍة يوا ْذكُ ُروا يما ِف ِيه يل يع َّلكُ ْم يتت َُّق ي
ون﴾ (ألعراف)171:
وكان رس هذه املعايص أن طبيعتهم املتأبية كانت تأبى اخلضوع لغري هواها ،ولذلك قالوا
ِ
احل رق ﴾ (البقرة ،)71 :وكأهنم هم
ملوسى  يف قصة البقرة بعد األخذ والردْ ﴿:اآل ين جئ يْت ِب ْ ي
الذين حيددون احلق ،أو كأهنم هم الذين حيددون هلل ما يأمرهم به.
وهذا ما فعلوه مع رسول اهلل  حني أبوا عىل اهلل أن يغري القبلة ،فسامهم اهلل لذلك
الس يف يها ُء ِم ين الن ِ
سفهاء ،فقال تعاىل ﴿:يس يي ُق ُ
عين ِق ْب يل ِت ِه ُم ا َّل ِتي كيا ُنوا عي يل ْي يها ﴾ (البقرة:
َّاس يما يو َّال ُه ْم ْ
ول ُّ
رش ُق وا ْيملغ ِْرب هي ِدي من ي يشاء ِإ يىل ِرص ٍ
اط ُم ْست ِيق ٍ
يم ﴾
 ،)142ثم رد عليهم بقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل َِّ
هلل ا ْيمل ْ ِ ي
ُ يْ ي ْ ي ُ
ي
(البقرة)142 :
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انطالقا من هذا أخرب اهلل تعاىل أن هذه الطبيعة القاسية املتأبية هي الرس فيام حلق رشيعتهم
من التشديد ،كام قال تعاىل ﴿:يف ِب ُظ ْل ٍم ِمن ا َّل ِذين يهادوا حرمنيا عي يلي ِهم يطيب ٍ
ات ُأ ِح َّل ْت يهلُ ْم يو ِب يصدر ِه ْم
ي ُ ي َّ ْ ْ ْ ر ي
ي
ِ ِ
ِ
هلل ِ
كيثريا يو يأ ْخ ِذ ِهم الربا يو يقدْ هنوا عي ْن ُه يو يأ ِ
كْل ِه ْم يأ ْم يو يال الن ِ
عين يس ِب ِ
ين
يل ا َِّ
َّاس ِبا ْل يباط ِل يو يأعْ يتدْ نيا ل ْلكياف ِر ي
ْ
ُ ر
ُُ
ِمن ُْه ْم ي
عيذابا يألِيام﴾ (النساء160:ـ  ،)161أي بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل اهلل وغري ذلك
من اآلثام شدد عليهم فحرمت عليهم الطيبات كان أصلها حالال.
وقد ذكر القرآن الكريم بعض النامذج عن هذه الطيبات املحرمة ،كام قال تعاىل ﴿:يوعي يىل
ِ
مها
ين يها ُدوا يح َّر ْمنيا كُ َّل ِذي ُظ ُف ٍر يو ِم ين ا ْل يب يق ِر يوا ْل يغن ِيم يح َّر ْمنيا عي يل ْي ِه ْم ُش ُحو يم ُه يام ِإ َّال يما ي ي
ا َّلذ ي
ور ُ ي
مح يل ْت ُظ ُه ُ
احلوايا يأو ما ْاخ يت يل يط ِبع ْظ ٍم يذلِ يك جزي ين ُياهم ِببغ ِْي ِهم و ِإنَّا يلص ِ
اد ُق ي
ون﴾ (األنعام)146:
ي
ي ْ ْ ي ْ ي
ي
يأ ِو ْ ي ي ي ْ ي
فعلة هذا التحريم كام نصت اآلية الكريمة هو أنه جزاء يتناسب مع بغيهم وعدواهنم ،كام
قال تعاىل يف اآلية األخرى ﴿:و ي ِ
ين يها ُدوا يح َّر ْمنيا يما يق يص ْصنيا عي يل ْي يك ِم ْن يق ْب ُل يو يما يظ يل ْمن ُياه ْم
عيىل ا َّلذ ي
ي
يو يل ِك ْن كيا ُنوا يأ ْن ُف يس ُه ْم يي ْظ ِل ُم ي
ون﴾ (النحل)118:
والقرآن الكريم ينص عىل أن هذه املحرمات كان أصلها حالال لبني إرسائيل لوال أن
تدخلوا بأهوائهم أو أحلوا يف السؤال فحرم عليهم ما أحل هلم ،كام قال تعاىل ﴿:كُ ُّل ال َّط يعا ِم ي
كيان
ائيل ِإ َّال يما يح َّر يم ِإ ْرس ُ
ال لِ يبنِي ِإ ْرس ي
ائيل ي
ِح ًّ
وها
عيىل ين ْف ِس ِه ِم ْن يق ْب ِل يأ ْن ُتنيزَّ يل الت َّْو يرا ُة ُق ْل يف ْأ ُتوا ِبالت َّْو ير ِاة يفا ْت ُل ي
ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
اد ِقنيي ﴾ (آل عمران)93:
ْ ي
هذا نموذج عن أثر الطبيعة يف نوع األحكام والرشائع..
وهو أمر غري مستغرب عقال وال واقعا ،فالقوانني املنظمة حلياة املساجني ليست نفس
القوانني املنظمة حلياة الطلبة ،ألن طبيعة كل واحد حتتم أن يوضع هلا قانون خاص يتناسب معها.
ومن رمحة اهلل أن الرشيعة اخلامتة ،والتي مل تكن معلقة بطائفة معينة أو زمن معني كان من
ِ
الر ُس ي
ين ييت َِّب ُع ي
ول
خصائصها رفع اإلرص الذي وجد يف الرشائع السابقة ،كام قال تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
ون َّ
جيدُ و ينه مكْ ُتوبا ِعنْدي ُهم ِيف التَّور ِاة و ْ ِ
ِ
الن َِّب َّي ْ ُ
يل يي ْأ ُم ُر ُه ْم ِبا ْيمل ْع ُرو ِف يو يين يْه ُاه ْم ِ
األن ِْج ِ
عين
ْي ي
ْ
األ رم َّي ا َّلذي ي ِ ُ ي
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ات و ُحيرم عي يلي ِهم ْ ِ
ِ
ا ُْملن ِ ِ
ِ
رص ُه ْم يو ْ ي
األ ي
يت
غْالل ا َّل ِتي كيان ْ
ْكير يو ُحي ُّل يهلُ ُم ال َّط ري يب ي ي ر ُ ْ ُ ي
اخل يبائ يث يو يي يض ُع عي ن ُْه ْم إ ْ ي
عي يل ْي ِه ْم﴾ (ألعراف)157 :
ولذلك عرب عنها بأهنا رشيعة الفطرة ،أي تتناسب مع الفطرة السليمة التي مل تتأثر
ين حنِيفا ِف ْطر يت ا َِّ ِ
ِ
ِ
َّاس عي يل ْي يها
هلل ا َّلتي يف يط ير الن ي
باملؤثرات اخلاجية ،كام قال تعاىل ﴿:يف يأق ْم يو ْج يه يك للدر ِ ي
ي
ال يتب ِد ييل ِخل ْل ِق ا َِّ ِ
ين ا ْل يق ري ُم يو يل ِك َّن يأكْ يث ير الن ِ
َّاس ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (الروم )30:بخالف رشيعة
هلل يذل يك الدر ُ
ي
ْ
بني إرسائيل التي رشعت لفطرة انتكست وانحرفت عن مسارها.
هلل 
وهلذا عندما عرض عىل رسول اهلل  ليلة اإلرساء اخلمر واللبن ،فتناول رسول ا ه
اللبن ،فقال له جربيل  (:أصبت الفطرة) ()1فاللبن باق عىل أصل خلقته ،بخالف اخلمر
الذي حتول بالتخمر عن طبيعته.
وهلذا كان  حريصا عىل أال تشدد هذه األمة عىل نفسها ،فيشدد اهلل عليها ،وهلذا هنى
عن الوصال ،وهو أن يصل يوما بيوم آخر وال يأكل بينهام شيئا ،وعندما تشددوا ،ومل ينتهو عن
الوصال واصل هبم النبي  يومني وليلتني رعاية ملا اشتدوا به عىل أنفسهم ،ثم رأوا اهلالل
فقال (:لو تأخر اهلالل لزدتكم) كاملنكل هلم (.)2
هلل  ،خطب فقال ( :أهيا الناس قد فرض عليكم
وقريب من هذا ما روي أن رسول ا ه
هلل :
احلج فحجوا) ،فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلله؟ فسكت حتى قاهلا ثالثا ،فقال رسول ا ه
(لو قلت نعم لوجبت ،وملا استطعتم) ،ثم قال( :ذرون ما تركتكم ،فإنام هلك من كان قبلكم
بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم ،وإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا هنيتكم عن
يشء فدعوه) ()3

( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )2رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )3رواه أمحد ومسلم.

221

222

ثانيا ـ عدالة اهلداية
قد يقال بعد هذا :نعم إن العدالة قد بلغت قمتها يف تكليف اخللق ،ويف وضعهم مجيعا
حتت املحك لتخترب جواهرهم ،ولكن القلب الذي هو حمور التكاليف ،وعىل صفحاته تتم
اإلجابة ،ليس بيد صاحبه ،بل هو بيد اهلل يقلبه كيف يشاء ،فكيف تستقيم العدالة مع هذا؟
أمل يقل اهلل تعاىل خماطبا رسوله  ﴿:يل ْي يس يع يل ْي يك ُهدي ُاه ْم يو يلكِ َّن اهللَّي ي ْهي ِدي يم ْن يي يشا ُء﴾
ص ع ييىل ُهدي ُاه ْم يفإِ َّن اهللَّي ال ي ْهي ِدي يم ْن ُي ِض ُّل يو يما يهل ُ ْم ِم ْن
(البقرة )272 :وقال له ﴿:إِ ْن يحت ِْر ْ
ن ِ ِ
يارصي ين﴾ (النحل ،)37:وقال له ﴿:إِن يَّك ال ي ْهت ِدي يم ْن يأ ْح يب ْب يت يو يلكِ َّن اهللَّي ي ْهي ِدي يم ْن يي يشا ُء
يو ُه يو يأ ْع يل ُم ِباملُْ ْهت ِيدي ين﴾ (القصص)56:
بل إن اهلل تعاىل خص املؤمنني باهلداية ،وحرم غريهم ،فقال تعاىل ﴿:ك ي
َّاس ُأ َّمة
يان الن ُ
ِ
ِ
و ِ
احدي ة يف يب يع يث اهللَُّ النَّبِ رينيي ُم يب ر ِ
ني الن ِ
ياب بِ ْ
َّاس
احلي رق لِ يي ْح ُك يم يب ْ ي
رشي ين يو ُمنْذ ِري ين يو يأنْزي يل يم يع ُه ُم ا ْلكت ي
ي
اخ يت يل ُفوا فِ ِ
يه يو يما ْ
فِ ييام ْ
يات يبغْيا يب ْين ُيه ْم يف يهدي ى
اخ يت يل ي
ف فِ ِيه إِ َّال ا َّل ِذي ين ُأو ُتو ُه ِم ْن يب ْع ِد يما يجا يء ْ ُهت ُم ا ْل يب رين ُ
احل رق بِإِ ْذنِ ِه واهللَُّ هي ِدي من ي يشاء إِ يىل ِرص ٍ
ِ ِ ِ
اهللَُّ ا َّل ِذي ين آ يمنُوا يملِا ْ
اط ُم ْس يت ِقي ٍم﴾
ي ْ ي ُ
اخ يت يل ُفوا فيه م ين ْ ي
ي
ي يْ
(البقرة)213:
ات بين ٍ
ٍ
ِ
يات يو يأ َّن اهللَّي ي ْهي ِدي يم ْن
وأخرب عن سنته يف ذلك ،فقال ﴿:يوك ييذل يك يأنْزي ْلنيا ُه آ يي ي ر
يات واهللَُّ هي ِدي من ي يشاء إِ يىل ِرص ٍ
ات مبين ٍ
ي ِريدُ ﴾ (احلج ،)16:وقال ﴿:يل يقدْ يأنْزي ْلنيا آي ٍ
اط
ُير
ي
ُ
ي ْ ي ُ
ي
ي يْ
ُم ْست ِيقي ٍم﴾ (النور)46:
وبعد ذلك كله اعتري أنه يستحيل عىل شخص أن هيتدي إن مل يفتح اهلل له أبواب
اهلداية ،فقال تعاىل ﴿:يب ِل ا َّت يب يع ا َّل ِذي ين يظ يل ُموا يأ ْه يوا يء ُه ْم بِغ ْ ِ
يري ِع ْل ٍم يف يم ْن ي ْهي ِدي يم ْن يأ يض َّل اهللَُّ يو يما
يهل ُ ْم ِم ْن ن ِ ِ
يارصي ين﴾ (الروم)29:
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وهلذا كان النبي  وهو أعرف اخللق باهلل يكثر أن يقول( :يا ُم يق رلب القلوب ،ثبت
قلبي عىل دينك) ،فقال له أصحابه :يا رسول اهلل ،آمنا بك وبام جئت به ،فهل ختاف علينا؟
قال (:نعم ،إن القلوب بني إصبعني( )1من أصابع اهلل تعاىل يقلبها)()2

وعن بالل أن النبي  كان يدعو ،فيقول( :يا ُم يق رلب القلوب يث ربت قلبي عىل
دينك)()3

واجلواب عن هذا يقتيض دراسة النصوص التي استنبطت منها هذه األحكام،
ومقارنتها بكل ما ورد يف سائر النصوص ،لنعرف حقيقة املراد منها.
وذلك ما يقتضيه املنهج العلمي حتى ال ننحجب بنص عن نص ،وبفهم عن فهم..
فكالم اهلل املحكم هيدي بعضه إىل بعضه ،ويعرف بعضه ببعض ،ويستحيل عىل من قرص
فهمه عىل البعض أن حييط بالكل.
وهلذا ،فسنتاول يف هذا املبحث ما وفر اهلل لعباده من حجب الغفلة والتي هي من
مقتضيات اسمه (املضل) ..وما وفر هلم من أنوار اهلداية ،وهو من مقتضيات اسمه
(اهلادي)
 1ـ حجب الغفلة:
قد يقال بعد هذا كيف تكون العدالة والقرآن الكريم خيرب بأنواع كثرية من السدود متنع
الضال من اهلداية والكافر من اإليامن!؟
فكيف حيطم الضال أو العايص حصون اخلتم والطبع واألكنة والغطاء والغالف

ِ ِِ
الس ِمي ُع ا ْلبي ِص ُري﴾ (الشورى.)11 :
يش ٌء يو ُه يو َّ
( )1طبعا ..هذا جار عىل أسلوب العرب يف تعبريها ،فاهلل ﴿ يليْ يس كيمثْله ي ْ
( )2رواه الرتمذي وقال :حسن.
( )3قال ابن كثري :هذا حديث جيد اإلسناد إال أن فيه انقطاعا وهو -مع ذلك -عىل رشط أهل السنن ومل خيرجوه ،ابن
كثري.36/4:
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واحلجاب والوقرة والغشاوه والران والغل والسد والقفل والصمم والبكم والعمي والصد
والرصف والضالل واإلغفال واملرض واخلذالن واألركاس والتثبيط والتزيني التي حيدثنا القرآن
الكريم أهنا حواجز منيعة حتول بني الكافر واإليامن!؟
وكيف حيطم الضال ما ورد يف القرآن الكريم من (عدم إرادة هداهم ،وتطهريهم وإماتة
قلوهبم بعد خلق احلياة فيها فتبقى عىل املوت األصيل ،وإمساك النور عنها فتبقى يف الظلمة
األصلية ،وجعل القلب قاسيا ال ينطبع فيه مثال اهلدى وصورته ،وجعل الصدر ضيفا حرجا ال
يقبل اإليامن) (!)1؟
هذه الشبهات وغريها ،والتي قد تطرح بسبب النظرة القارصة ملعان القرآن الكريم دون
حماولة الولوج إىل أعامقه مع اجلمع بينها وبني غريها من النصوص كانت سبب خالف شديد يف
تفسريها.
فالبعض ممن يغلب العدل عىل التوحيد حرفها عن معانيها وغريها تغيريا كليا بحيث صار
معناها ركيكا ال يليق بالقرآن الكريم بحجة تنزيه اهلل عن الظلم.
وآخرون فهموها بحروفها مقترصين عليها غري حماولني اجلمع بينها وبني غريها من
النصوص ،أو عىل األقل فهم السياق الذي وردت فيه ،والطريقة التي طرحت هبا.
ولذلك ،فإن احلديث عن عدالة اهلداية يقتيض فهم معني هذه السدود وعللها ،وذلك
يقتيض البحث عن مورادها يف النصوص لتفهم من خالل السياق الذي وردت فيه والسبب
الذي دعت له.
وقبل العروج يف معارج النصوص نحب أن نقرب الصورة الواقعية هلذه السدود بمثال

( )1شفاء العليل ..92:وقد ذكر أن هذه األمور منها ما يرجع إىل القلب كاخلتم والطبع والقفل واألكنة واإلغفال واملرض
ونحوها ،ومنها ما يرجع إىل رسوله املوصل إليه اهلدى كالصمم والوقر ،ومنها ما يرجع إىل طليعته ورائده كالعمى والغشا،
ومنها ما يرجع إىل ترمجانه ورسوله املبلغ عنه كالبكم النطقي وهو نتيجة البكم القلبي فإذا بكم القلب بكم اللسان.
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واقعي ،وهو أن املجرم يف أي قانون من قوانني الدنيا حياسب ويعاقب بحسب جرائمه ،فقد
يكتفى بحجزه أياما معدودة ،قد يتلقى فيها بعض التوجيهات ،ثم يطلق حلال سبيله.
وقد تزيد جريمته ،فيشتد عليه بحسبها ،بل قد حيكم عليه بأن يقيض حياته حمجوبا يف
السجن ،أو يقىض عليه باإلعدام.
وهذه املصطلحات احلسية هلذا العقاب احليس لتلك اجلرائم احلسية هو نفسه الذي
استعاره القرآن الكريم للعقوبات املعنوية جلريمة املعصية هلل.
وقد تقرب الصورة أكثر إذا عدنا إىل مثال االمتحان الذي ذكرناه سابقا ،والذي يوهب
للمتحنني فيه ورقة بيضاء نقية كنقاوة الفطرة اإلنسانية ،فإذا ما اشتغل الطالب بتلطيخ تلك الورقة
إىل أن تصبح ورقة سوداء ال حمل فيها ألي إجابة صحيحة أو خاطئة ،فهل يقال بأن مراقب
االمتحان إن أخربه بأن ورقته قد طبع عليها أو ختم عليها ،فليس فيها حمل ألي جواب يكون
املراقب قد أجربه عىل ذلك الطبع واخلتم.
ومثل ذلك متاما ورقة الفطرة اإلنسانية ،وصفحة القلب إن مألها صاحبها بصنوف
املعايص.
انطالقا من هذين املثالني نعود إىل القرآن الكريم لنطبق حقائق القرآن الكريم التي جيادل
فيها املجادلون عىل ما يتصورونه منتهى عدهلم.
ونقرأ لذلك جزءا من سورة املطففني التي تتحدث عن شخصية املطفف املحتال الذي
يتعامل مع احلقائق الكربى انطالقا من مصاحلة الضيقة املحدودة ،فتخترص الدنيا واآلخرة عنده
يف تلك املكاييل التي يكيل هبا ،ويف تلك الفوائد التي جينيها.
وأول ذلك اإلخبار بمصريهم األخروي الذي ينتهي هبم إىل سجني ،وهي السجن
الضيق ،وهو سجن يتناسب مع قلوهبم التي ضاقت عن احلقائق واكتفت باملكاييل.
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وهي يف املثال األول تنطبق عىل ذلك املجرم الذي حكم عليه باملؤبد ،إشارة إىل أنه
ِ
ياب ا ْل ُف َّج ِار يل ِفي ِس رج ٍ
ني ()7
قد بلغ درجة من العتو ال يستقيم بعدها ،قال تعاىل ﴿:ك َّيال إِ َّن كت ي
ِ
وما يأدر ي ِ
ياب يم ْر ُقو ٌم (( ﴾)9املطففني)
اك يما س رجنيٌ ( )8كت ٌ
ي ي ْي
واآليات الكريمة ال تقترص عىل عادة القرآن الكريم يف ذكر العقوبة دون ذكر التهم
املوجهة ألصحاهبا ،فلذلك جاء بعد هذه اآليات ما يبني انسجام العقوبة مع نفسية وسلوك
ون بِ يي ْو ِم الدر ِ
صاحبها ،فقال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي ين ُيك ريذ ُب ي
ين ( )11يو يما ُيك ريذ ُب بِ ِه إِ َّال ُك ُّل ُم ْعت ٍيد يأثِي ٍم
ان ع ييىل ُق ُل ِ ِ
وهب ْم يما كيا ُنوا ييك ِْس ُب ي
( )12إِ يذا ُتت يْىل يع يل ْي ِه يآ ييا ُتنيا يق يال يأ يساطِ ُري ْاألي َّولِنيي ( )13ك َّيال يب ْل ير ي
ون
( )14ك َّيال إِ َّهنُ ْم يع ْن ير رهبِ ْم يي ْو يمئِ ٍذ ملي ْح ُجو ُب ي
اجل ِحي ِم (ُ )16ث َّم ُي يق ُال يه يذا
ون (ُ )15ث َّم إِ َّهنُ ْم يل يصا ُلو ْ ي
ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك ريذ ُب ي
ون (( ﴾ )17املطففني)
فاآليات الكريمة تتحدث عن علة تلك العقوبة العظيمة ،وهو أن هؤالء الذين يتعرضون
لصنوف اهلداية من املرسلني أو من ورثتهم ينحجبون بالغفلة التي أفرزهتا األهواء يف قلوهبم عن
رؤية احلق أو االستامع له ،فلذلك ينسبون تلك اآليات التي يتلوها املؤمنون إىل أساطري األولني.
وهم يف ذلك يشبهون ذلك املمتحن الذي يلطخ صفحته البيضاء الطاهرة بصنوف العبث
والعشوائية.
ثم بينت اآليات السبب لذلك ،وهو ال خيتلف عن السبب الذي جعل املمتحن يلطخ
وهبم ما كيا ُنوا ي ِ
كْس ُب ي
كيال يب ْل ير ي
ورقة إجابته ،وهو ما نص عليه قوله تعاىلَّ ﴿:
ون ﴾
ي
ان عي يىل ُق ُل ِ ِ ْ ي
(املطففني ،)14:أي أن كسبه وعمله وحركة قلمه هي التي مألت فطرته بقعا منحرفة حالت بينها
وبني التعرف عىل احلق أو سلوكه.
وقد فرس  اآلية بقوله (:إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه ،فإن تاب منها
ان عي يىل ُق ُل ِ ِ
كيال يب ْل ير ي
هلل تعاىلَّ ﴿:
وهبم َّما كيا ُنوا
صقل قلبه ،وإن زاد زادت ،فذلك قول ا ه

227

ي ِ
ون﴾)()1
كْس ُب ي
ي
وإن أردنا متثيال واقعيا آخر عىل هذا ،وهو ما يكاد ينطق به هذا احلديث الرشيف هو ما
نعرفه يف الواقع من تأثري اإلدمان عىل اجلسد ،بحيث ال يملك صاحبه دفع آثاره ،فاملدمن هو الذي
أقبل عىل ما أدمن عليه باختياره ،ولكنه نتيجة للمبالغة فيه وصل إىل حالة املتحكم فيه بعد أن كان
متحكام يف نفسه.
وعىل ذلك يدل قول الشاعر:
تولع بالعشق حتى عشق فلام استقل به مل يطق
رأى جلة ظنها موجة

فلام متكن منها غرق

ولذلك مل ترد هذه التعابري يف القرآن الكريم ـ كام سنرى ـ إال مع من اشتد يف كفره وبالغ
فيه إىل درجة حمقت من قلبه كل استعداد للخري.
ومثلام ذكرنا يف تفسري الران وعالقة العبد به وردت يف القرآن الكريم مصطلحات أخرى
تدل عىل ما يفعل اهلل بالقلوب ووسائلها اإلدراكية إن هي أمعنت يف معصية اهلل تعاىل ،وقبل أن
نتعرف عىل تلك احلجب التي نص عليها القرآن الكريم نشري إىل أن الفهم املثايل هلذه اإلخبارات
اإلهلية هو اعتبارها إخبارات حقيقية ال رمزية.
والذي جر إىل توهم أهنا إخبارات رمزية ،وأهنا جمرد استعارات ال حقيقة وجودية هلا ،هو
أن القرآن الكريم يصورها بصورة جمانسة ملا نراه أو نستعمله يف التعبري عن املحسوسات.
والذي يقول هبذا يضطر إىل تأويل كل النصوص التي وردت يف اعتبار األشياء املعنوية
أمورا حسية ،كإخباره  أن املوت يأيت يوم القيامة يف صورة كبش( ،)2وأن الدنيا تأيت بصورة
( )1رواه الرتمذي والنسائي ،وقال الرتمذي :حسن صحيح.
( )2وذلك يف قوله  (: إذا صار أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار جئ باملوت حتى جيعل بني اجلنة والنار ثم يذبح،
ثم ينادي مناد :يا أهل اجلنة! خلود ال موت ،يا أهل النار ،خلود ال موت فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم ،ويزداد أهل النار
حزنا إىل حزهنم) رواه البخاري ومسلم.
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معينة ،وهكذا.
وهذا التأويل ناتج من عدم القدرة عىل تعدية معان احلس إىل عوامل املعنى ،ولكن املؤمن
الذي حيرتم عقله وقدراته من جهة ويعظم ربه وكالمه وكالم نبيه من جهة أخرى ال يقع يف هذا
الوهم.
ولذلك ال يستبعد أن يكون للقلب قفل كقفل أبواب الدنيا ،وختم كختمها ،وأن حيصل
لعني القلب من العمى ما حصل لعني احلس ،فكل ذلك من املعقول الذي مل تدركه احلواس ،ويف
قدرة اهلل أن يرهيا ذلك كام يرهيا يوم القيامة هذه املعان يف قوالب احلس.
بل إن تصورها معان حقيقية يضفي عىل القلب من اإلحساس بمعناها وخطره أكثر من
تصورها جمرد أمور معنوية قد ال جتد من بعض القلوب القدرة عىل فهمها.
ولذلك يستعمل القرآن الكريم كل ما يستعمل من أساليب احلس ملنع إدراك من طبع عىل
قلبه ،بل قد جيمع اهلل له جمموعة أمور عالمة عىل بلوغه مرحلة اليأس التي ال إمكانية فيها إليامنه.
ومن ذلك قوله تعاىل يف أوائل سورة يس يف عقوبة الذين حق القول عليهم بعد أن
مورست معهم كل أساليب الدعوة ،فقابلوها بكل أساليب اإلنكارِ ﴿:إنَّا يج يع ْلنيا ِيف يأعْ ن ِياق ِه ْم
األ ْذ يق ِ
ون يو يج يع ْلنيا ِم ْن يب ْ ِ
يأغْالال يف ِه يي ِإ يىل ْ ي
ان يف ُه ْم ُم ْق يم ُح ي
ني يأ ْي ِد ِهي ْم يسده ا يو ِم ْن يخ ْل ِف ِه ْم يسده ا يف يأ ي
غْش ْين ُياه ْم

ِ
رص ي
ون﴾ ( هيـس )9:ثم ذكر نتيجة هذه السدود بقوله تعاىل ﴿:يو يس يوا ٌء عي يل ْي ِه ْم يأ يأن يْذ ْر ي ُهت ْم يأ ْم
يف ُه ْم ال ُي ْب ُ
يملْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم ال ُيؤْ ِم ُن ي
ون﴾ ( هيـس)10:
وال حاجة بنا إىل ذكر ما سلف ذكره من أن هذه العقوبة النازلة بقلوهبم هي من صنع
أيدهيم ،فاآليات السابقة والالحقة تدل عىل ذلك ،وإنام املراد هنا الصورة احلسية التي يرضهبا اهلل
حلجب هؤالء عن اإليامن بعد أن بلغوا قمة العتو والطغيان.
فاهلل تعاىل خيرب بأنه جعل عىل هؤالء املحتوم عليهم باالستمرارية يف الكفر األغالل يف

أعناقهم بل حيدد مواضع هذه األغالل ،وهي كوهنا إىل أذقاهنم ،ثم خيرب عن وضع السدود من
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بني أيدهيم ومن خلفهم ،ثم عن وضع الغشاوة عىل عيوهنم.
وهي إخبارات عن أمور وضعت حقيقة ،ونرى أنه من التأويل البعيد الذي ال حاجة له
تفسريها بأمور معنوية ،كام فرسها ابن القيم يف اإلجابة عىل إشكال طرحه ،وهو أن ( الغل املانع
من اإليامن هو الذي يف القلب ،فكيف ذكر الغل الذي يف العنق؟)()1

وقد أجاب عىل ذلك بقوله (:ملا كان عادة الغل أن يوضع يف العنق ناسب ذكر حمله واملراد
به القلب ،فإن الغل إذا كان يف العنق واليد جمموعة إليها منع اليد عن الترصف والبطش ،فإذا كان
عريضا قد مأل العنق ووصل إىل الذقن منع الرأس من تصويبه وجعل صاحبه شاخص الرأس
منتصبه ال يستطيع له حركة)
ثم عقب عىل ذلك بقوله (:فأخرب سبحانه عن املوانع التي منعهم هبا من اإليامن عقوبة
هلم ،ومثلها بأحسن متثيل وأبلغه ،وذلك حال قوم قد وضعت األغالل العريضة الواصلة إىل
األذقان يف أعناقهم وضمت أيدهيم إليها ،وجعلوا بني السدين ال يستطيعون النفوذ من بينمها
وأغشيت أبصارهم فهم ال يرون شيئا)
ثم قال (:وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف احلق وتبني له ثم جحده وكفر به وعاداه
أعظم معاداة وجدت هذا املثل مطابقا له أتم مطابقة ،وأنه قد حيل بينه وبني اإليامن كام حيل بني
هذا وبني الترصف)
ونرى أن ما ذكره ابن القيم من اعتبار هذه األغالل والسدود جمرد أمثلة غري صحيح،
فالقرآن الكريم يفرق بني املثال واحلقيقة ،فيذكر يف املثال لفظ املثال أو ما يدل عليه ،بينام يذكر
ِ
هلل
ب ا َُّ
كيم يث ِل ا َّلذي ْاست ْيو يقدي نيارا يف يل َّام يأ يضا يء ْت يما يح ْو يل ُه يذ يه ي
احلقيقة مطلقة ،فقوله تعاىل مثال ﴿:يم يث ُل ُه ْم ي
ِ
ٍ
ور ِه ْم يوت يير ُ ِ
ِب ُن ِ
رص ي
ون﴾ (البقرة )17:رصيح يف كونه مثال ،اما يف هذه اآليات،
كيه ْم يف ُظ ُل يامت ال ُي ْب ُ

( )1شفاء العليل.94:
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فاهلل تعاىل يقولِ ﴿:إنَّا يج يع ْلنيا ﴾ ،ويستبعد أن يقال بأن جعله املخرب به جمرد مثال(.)1
ثم إن العقل بعد ذلك ال يمنع هذا ،فقدرة اهلل تعاىل التي ال يعجزها يشء يف األرض وال
يف السامء ال يستحيل عليها أن تضع هذه األغالل والسدود التي يتأمل هلا املوضوعة عليه ،ويرصف
هبا من غري ان تكون لنا القدرة عىل إدراكها ،ويكون يف وضعها عقوبة عاجلة له عىل ذنوبه.
وقد ورد يف السرية ما يشري إىل ظاهرية هذا النص ،قال حممد بن إسحاق ،عن حممد
بن كعب قال ،قال أبو جهل وهم جلوس :إن حممدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا
فإذا متم بعثتم بعد موتكم ،وكانت لكم جنان خري من جنان األردن ،وإنكم إن خالفتموه
كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نارا تعذبون هبا ،وخرج عليهم رسول
اهلله  عند ذلك ويف يده حفنة من تراب ،وقد أخذ اهلله تعاىل عىل أعينهم دونه ،فجعل
يذرها عىل رؤوسهم ويقرأ أوائل سورة يس ،وانطلق رسول اهلله  حلاجته وباتوا رصداء
عىل بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ،فقال :ما لكم؟ قالوا :ننتظر حممدا،
قال :قد خرج عليكم ،فام بقي منكم من رجل إال وضع عىل رأسه ترابا ،ثم ذهب حلاجته،
فجعل كل رجل منهم ينفض ما عىل رأسه من الرتاب.
وهذا الذي حصل مع هؤالء ال يستحيل أن حيصل مع غريهم إن عملوا مثل
عملهم ،فسنة اهلل يف خلقه واحدة.
ومثل هذه األغالل التي نراها أغالال حسية وإن كنا ال نراها بأبصارنا القارصة ال لعدم
وجودها بل لضعف أبصارنا ما أخرب عنه القرآن الكريم من طمس الوجوه ،كام قال تعاىل ﴿:ييا
ِ
ِ
ياب ِآم ُنوا ِب يام نيزَّ ْلنيا ُم يصدر قا يملِا يم يعكُ ْم ِم ْن يق ْب ِل يأ ْن ين ْط ِم يس ُو ُجوها يفن ُير َّد يها عي يىل
ين ُأو ُتوا ا ْلكت ي
يأ ُّ يهيا ا َّلذ ي
الس ْب ِت يو ي
هلل يم ْف ُعوال﴾ (النساء)47:
كيان يأ ْم ُر ا َِّ
كيام يل يعنَّا يأ ْص يح ي
اب َّ
يأ ْد يب ِار يها يأ ْو ين ْل يعن ُيه ْم ي
فالقرآن الكريم ينذر هؤالء اجلاحدين بأن يسارعوا إىل اإليامن قبل أن يطمس اهلل
( )1انظر الرد عىل أمثال هذه األنواع من التأويالت يف رسالة (أكوان اهلل)
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وجوههم ،فال يبقي هلا سمعا وال برصا وال أنفا ،ثم يردها إىل ناحية األدبار.
ومما يدل عىل حسية هذا كذلك قرنه بأصحاب السبت الذين مسخوا قردة وخنازير.
بل إن القرآن الكريم خيرب أن هؤالء الغافلني يشعرون هبذه احلجب التي حتول بينهم وبني
هلل ِبكُ ْف ِر ِه ْم يف يق ِليال يما
ف يب ْل يل يعن ُيه ُم ا َُّ
االستامع إىل احلق أو اتباعه ،كام قال تعاىل ﴿:يو يقا ُلوا ُق ُلو ُبنيا غُ ْل ٌ
ُيؤْ ِم ُن ي
ون﴾ (البقرة ،)88:وقال تعاىل ﴿:يو يقا ُلوا ُق ُلو ُبنيا ِيف يأ ِكن ٍَّة ِممَّا تيدْ عُ ونيا ِإ يل ْي ِه يو ِيف آ يذ ِاننيا يو ْق ٌر يو ِم ْن يب ْينِنيا
ِ ِ
اعْم ْل ِإ َّننيا عي ِام ُل ي
ون﴾ (فصلت)5:
يو يب ْين يك ح يج ٌ
اب يف ي
والقرآن الكريم أقرهم عىل ذلك الشعور ،ولكنه صححه هلم نسبته ،فقد تصوروا أهنم هم
الذين وضعوا تلك احلجب ،فأخربهم اهلل تعاىل أنه هو الذي وضعها ملا سلف منهم من اآلثام،
قال تعاىل ﴿:يف ِبام ن ْيق ِض ِهم ِمي يثا يقهم وكُ ْف ِر ِهم ِبآي ِ
األن ِْب ييا يء ِبغ ْ ِ
هلل يو يقت ِْل ِه ُم ْ ي
ف
يري يح ٍّق يو يق ْو ِهل ْم ُق ُلو ُبنيا غُ ْل ٌ
ات ا َِّ
ْ ي
ُ ْ ي
ْ
ي
هلل عي يل ْي يها ِبكُ ْف ِر ِه ْم يفال ُيؤْ ِم ُن ي
ون ِإ َّال يق ِليال﴾ (النساء)155:
يب ْل يط يب يع ا َُّ
قد يقال بعد هذا :كيف يصح أن يكن هذا أمرا حمسوسا ،والقرآن الكريم قد ينكر عمى
األبصار ثم يثبته للبصائر مع أن عمى األبصار حمسوس ،أفال يدل ذلك عىل أن األمر مقصور عىل
املعنى ،كام قال تعاىل ﴿:يأ يف يل ْم يي ِس ُريوا ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ان يي ْس يم ُع ي
ون ِ يهبا يأ ْو آ يذ ٌ
وب يي ْع ِق ُل ي
ض يفتيكُ ي
ون ِ يهبا
ون يهلُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ِ
الصدُ ِ
يف ِإ َّ يهنا ال يت ْع يمى ْ ي
ور﴾ (احلج)46:
وب ا َّلتي ِيف ُّ
األ ْب يص ُار يو يلك ْن يت ْع يمى ا ْل ُق ُل ُ
واجلواب عن هذا هو أن القرآن الكريم ال ينكر عمى األبصار ،وإنام خيرب عن ضآلة تأثريه
مقارنة بعمى البصائر.
وهكُ ْم
رب يأ ْن ُت يو ُّلوا ُو ُج ي
ومثل هذا التعبري ورد كثريا يف النصوص ،كقوله تعاىل ﴿:يل ْي يس ا ْل ِ َّ
الئ ِ
هلل وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر وا ْيمل ِ
ِ
ِق يب يل ا ْيمل ْ ِ ِ
كية يوا ْل ِكت ِ
ياب يوالن َِّب رينيي يوآتيى ا ْيمل يال
ي
رب يم ْن آ يم ين ِبا َِّ ي ي ْ
رشق يوا ْيملغ ِْر ِب يو يلك َّن ا ْل ِ َّ
ِ
ِ
يل يو ِ ِ
الر يق ِ
ي
الصال ية يوآتيى
اب يو يأ يق يام َّ
السائلنيي يو ِيف ر
الس ِب ِ َّ
عيىل ُح ربه يذ ِوي ا ْل ُق ْر يبى يوا ْل ييتيا يمى يوا ْيمل يساكنيي يوا ْب ين َّ

ِ
ِ
الرض ِاء و ِحنيي ا ْلب ْأ ِ ِ
الزَّ كيا ية وا ُْملو ُف ي ِ ِ
ين
س ُأو يلئ يك ا َّلذ ي
ي
ين ِيف ا ْل يب ْأ يساء يو َّ َّ ي
الص ِاب ِر ي
ون ِب يع ْهده ْم ِإ يذا عي ياهدُ وا يو َّ
ي
يصدي ُقوا يو ُأو يل ِئ يك ُه ُم ا ُْملت َُّق ي
ون﴾ (البقرة)177:
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فالقرآن الكريم ال ينفي برية التويل جهة القبلة ،وإنام ينفي الغلو فيها وإمهال ما عداها،
وكأنه ينبهنا إىل مراعاة األولويات ال إمهال غريها.
ومثل ذلك يف السنة كثري كقوله  (:احلج عرفة) ( )1أي أهنا أعظم أركانه ،وقوله (:
ليس الغنى عن كثرة العرض( ،)2إنام الغنى غنى النفس) ( ،)3وقوله  (:ليس املسكني الذي
ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ،إنام املسكني الذي ال جيد ما يعنيه وال يفطن له فيتصدق
عليه) ( ،)4وقوله  (:ليس الشديد بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) ()5

وغريها من األحاديث.
***
قد يقال بعد هذا :سلمت بأن قلبي بيدي ..وأنه يمكنني أن أقفله أو أفتحه ،ويمكنني أن
أبيضه أو أسوده ..ولكن كيف يمكن أن أنجح يف ذلك ..والعصابات حتيط ِّب من كل جانب،
تريد أن تلتهمني التهاما؟
بل إن القرآن الكريم خيرب بأن اهلل تعاىل هو الذي يقيض هؤالء الشياطني لغوايتي ،فامذا
أعمل ،وهل لألعزل أن يقاوم أسلحة الدمار الشامل التي متتلكها هذه العصابات؟
أوليس مناقضا للعدل أن أمتحن يف هذه األجواء؟
أوليس مناقضا للعدل أن خيص املنحرفون بتقييض الشياطني ،بينام ينعم املؤمنون بصحبة
املالئكة؟
واجلواب عن ذلك يف شقه األول هو أن امتحان جوهر اإلنسان يقتيض كل ما رصفته يد
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( ) )2العرض :بفتح العني وسكون الراء وحترك :هو املتاع وكل شئ سوى النقدين
( )3رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )4رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )5رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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احلكمة اإلهلية من وسائل اخلري والرش ،فكيف يميز اخلبيث من الطيب يف جو ال تفوح منه إال
روائح الطيبة؟
أما الشق الثان يف تعليل تسليط اهلل تعاىل هؤالء الشياطني عىل بعض اخللق دون غريهم،
فقد أخرب القرآن الكريم بأن اإلنسان بسلوكه احلر االختياري هو الذي حيدد نوع الرفيق واملستشار
الذي يرجع إليه يف شؤونه ،هل الشيطان ،أم املالك؟
وبحسب حتديده يكون التعامل معه ،ولذلك قال تعاىل ﴿:يو ي
كيذلِ يك ُن يو ريل يب ْع يض ال َّظاملِنيي
بعضا ِبام كيا ُنوا ي ِ
كْس ُب ي
هلل الناس بأعامهلم،
ون﴾ (األنعام )129:وقد ورد يف تفسريها (:إنام يويل ا ه
ي
يْ
ي
فاملؤمن ويل املؤمن أين كان وحيث كان ،والكافر ويل الكافر أينام كان وحيثام كان ،ليس اإليامن
بالتمني وال بالتحيل)()1

هذا يف اجلانب الظاهر املتعلق بشياطني اإلنس ،أما اجلانب الباطن ،أو املستشار النفيس،
فإن هذا الذي فتح لنفسه باب اإلدمان عىل معصية اهلل يسخر له ما هو من جنسه ،فاملرء مع من
عين ِذ ِ
ين﴾ (الزخرف)36:
الر ْمح ِين ُن يق ري ْض يل ُه يش ْي يطانا يف ُه يو يل ُه يق ِر ٌ
أحب ،قال تعاىل ﴿:يو يم ْن يي ْع ُش ْ
كْر َّ
فاآلية الكريمة عربت عن الغفلة عن اهلل ،أو تصور هذا الغافل هلل بأنه أعشى البرص يرى
احلقائق ،وكأنه مغمض العينني ،فال يكاد يبرصها ،لذلك فتح لشيطانه طريق قلبه ليميل فيه من
وساوسه ما يعمي برصه عمى كليا.
وهكذا تفرس مجيع اآليات التي تتحدث عن توفري أسباب الضالل ووسائله ،فوسائل
الضالل وأسبابه كوسائل اهلدى وأسبابه ال يمنع منها أي مكلف ،وهي بيد اهلل مجيعا يرسلها ملن
شاء ،ومن عدله أنه ال يشاء إرساهلا إال ملن استحق هلا باستعداده لنوع موجاهتا.
فالتوحيد يقتيض أن يتفرد اهلل تعاىل بالتقييض واإلمساك ،والعدل يقتيض أن ال تقيض أو
متسك إال للمستحقني.
( )1رواه عبد بن محيد وابن املنذر وابن أِّب حاتم وأبو الشيخ.
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وهلذا أخرب  بأن لكل شخص شيطانا ،فال فرق يف ذلك بني الفاسق واملؤمن ،ولكن
الفرق هو يف مدى االستعداد لتلقي وساوسه ،قال  (:ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه)،
هلل أعانني عليه فأسلم فال يأمرن إال بخري)()1
قالوا (:وأنت يا رسول اهلله؟) قال (:نعم إال أن ا ه

ويف حديث آخر تقريب أكثر للشيطان بحيث أخرب أنه جيري من اإلنسان يف كل حمل ،قال
 يف قصة زيارة صفية للنبي  وهو معتكف (:إن الشيطان جيري من بني آدم جمرى الدم ،وإن
خشيت أن يقذف يف قلوبكام شيئا  -أو قال – رشا) ()2

هلل
ويف حديث آخر أخرب  أن الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم ،فإن ذكر ا ه
خنس ،وإن نيس التقم قلبه ،فذلك الوسواس اخلناس(.)3
فالشيطان إذا باعتباره وسيلة الرش الكربى يستوي يف تلقي وساوسه املؤمن وغريه ،ولكن
الفرق هو أن املؤمن يعرض عنه بخالف الغافل والكافر.
والشيطان يف ذلك يشبه املوجات التلفزيونية املنترشة يف كل مكان ،ولكل شخص بعدها
االختيار يف حتديد نوع املوجات التي تتناسب مع طبيعته ورغباته.
ولذلك خيرب القرآن الكريم بأن سلطان الشيطان مقصور عىل من أطاعه دون من مل يطعه،
ان ي ِ
ين آ يم ُنوا يوعي يىل ير ر ِهب ْم ييت ييوكَّ ُل ي
قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ُه يل ْي يس يل ُه ُس ْل يط ٌ
ون﴾ (النحل ،)99:ثم قال
عيىل ا َّلذ ي
ِ
ِ
ين ُه ْم ِب ِه ُم ْ ِ
رشكُ ي
ون﴾ (النحل)100:
ين ييت ييو َّل ْو ين ُه يوا َّلذ ي
عقبهاِ ﴿:إن يَّام ُس ْل يطا ُن ُه عي يىل ا َّلذ ي
وأخرب القرآن الكريم عن قول اهلل تعاىل للشيطان عندما أجيز له أن يقوم بإضالل بني
آدمِ ﴿:إ َّن ِعب ِ
ان ِإ َّال يم ِن ا َّت يب يع يك ِم ين ا ْلغ ِ
ادي يل ْي يس يل يك عي يل ْي ِه ْم ُس ْل يط ٌ
ين﴾ (احلجر ،)42:وقال
ياو ي
ي
تعاىلِ ﴿:إ َّن ِعب ِ
ادي يل ْي يس يل يك عي يل ْي ِه ْم ُس ْل يط ٌ
ان يوكي يفى ِب ير رب يك يو ِكيال﴾ (االرساء)65:
ي
( )1رواه أمحد ومسلم.
( )2رواه النسائي.
( )3نص احلديث (:إن الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم فان ذكر اهلل خنس وإن نسى التقم قلبه) رواه ابن ابى الدنيا
والبيهقي.
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وأخرب عن مقالة الشيطان يف اخلطبة التي خيتم هبا وظيفته التي تعهد أن يقوم هبا خري
ِ
يض ْ ي
احل رق يو يوعي دْ ُتكُ ْم يف يأ ْخ يل ْف ُتكُ ْم يو يما ي
الش ْي يط ُ
قيام ﴿:يو يق يال َّ
كيان ِ ييل
األ ْم ُر ِإ َّن ا َّي
هلل يوعي دي كُ ْم يوعْ دي ْ ي
ان يَّملا ُق ي
ٍ
ِ
عيو ُتكُ ْم يف ْاست ييج ْب ُت ْم ِيل يفال يت ُلو ُم ِ
ون يو ُلو ُموا يأ ْن ُف يسكُ ْم يما يأنيا ِب ُم ْ ِ
رص ِخكُ ْم
عي يل ْيكُ ْم م ْن ُس ْل يطان ِإ َّال يأ ْن يد ْ

عيذ ِ
ِ
ِ ِ
يو يما يأ ْن ُت ْم ِب ُم ْ ِ ِ ِ
يم﴾ (ابراهيم)22:
رشكْ ُت ُمون م ْن يق ْب ُل ِإ َّن ال َّظاملنيي يهلُ ْم ي ٌ
اب يأل ٌ
رصخ َّي إ رن كي يف ْر ُت ِب يام يأ ْ ي

وقد رشح القرآن الكريم الطريقة التي يتعامل هبا الشيطان مع قلوب بني آدم ،وهي
طريقة تعتمد عىل اختيار اإلنسان وسلوكه ورغبته ،قال تعاىل ﴿ :يو يما يأ ْر يس ْلنيا ِم ْن يق ْبلِ يك ِم ْن
رس ٍ
الش ْي يط ُ
الش ْي يط ُ
ان ِيف ُأ ْمنِ َّيتِ ِه يف يين يْس ُخ اهللَُّ يما ُي ْل ِقي َّ
ول يو يال نيبِ ٍّي إِ َّال إِ يذا يمتينَّى يأ ْل يقى َّ
حيكِ ُم اهللَُّ
ان ُث َّم ُ ْ
ي ُ
وهبِم مر ٌض وا ْل يق ِ
الشي يط ُ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اس يي ِة
ي
يم ( )52ل يي ْج يع يل يما ُي ْلقي َّ ْ
ان ف ْتنية ل َّلذي ين ِيف ُق ُل ِ ْ ي ي
يم يحك ٌ
يآ يياته يواهللَُّ عيل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
احل ُّق ِم ْن ير رب يك
وهب ْم يوإِ َّن ال َّظاملنيي يلفي ش يقاق يبعيد ( )53يول يي ْع يل يم ا َّلذي ين ُأو ُتوا ا ْلع ْل يم يأ َّن ُه ْ ي
ُق ُل ُ ُ

اد ا َّل ِذين يآمنُوا إِ يىل ِرص ٍ
يفيؤْ ِمنُوا بِ ِه يف ُت ْخبِ يت يله ُق ُلوهبم وإِ َّن اهللَّي يهل ِ
اط ُم ْست ِيقي ٍم ( )54يو يال ييزي ُال
ُ ُُ ْ ي
ُ
ي ي
ي
ي
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
اب يي ْو ٍم ع ِيقي ٍم (( ﴾)55
السا يع ُة يب ْغتية يأ ْو يي ْأت يي ُه ْم ع ييذ ُ
ا َّلذي ين يك يف ُروا ِيف م ْر يية منْ ُه يحتَّى يت ْأت يي ُه ُم َّ
احلج)

فقد أخرب تعاىل يف هذه اآليات الكريامت أن إلقاءات الشيطان واحدة ،ولكن القلب
املتلقي ،والذي يمثل اختيار اإلنسان وإرادته احلرة هو الذي حيدد كيف يتعامل مع إلقاءات
الشيطان.
فالقلب الصحيح السليم الذي ليس بينه وبني قبول احلق وحمبته وإيثاره سوى إدراكه ،ير هد
وساوس الشيطان وإمالءاته ،ويكرهه ويبغضه ،ويعلم أن احلق ىف خالفه ،فيزداد إيامنا باحلق
وحمبة له وكفرا بالباطل وكراهة له.
بينام القلب امليت القاسى الذي ال يقبل احلق وال ينقاد له ،ومثله القلب املريض إن غلب
عليه مرضه التحق ال يزال مفتونا ىف مرية من إلقاء الشيطان.
فالقلب إذا متجاذب حسب اختيار صاحبه بني الشيطان وامللك ،وميله ألحدمها يبعده
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عن اآلخر ،كام قال  (:إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإيعاد بالرش
وتكذيب باحلق وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل
فليحمد اهلل ومن وجد اآلخرى فليتعوذ باهلل من الشيطان) ()1

والذي حيدد هاتني اللمتني هو اإلنسان ،كام قال بعضهم (:إنام مها مهان جيوالن يف القلب
العدو ،فرحم اهلل عبدا وقف عند مهه فام كان من اهلل تعاىل أمضاه وما
وهم من
ه
هم من اهلل تعاىل ه
ٌّ
كان من عدوه جاهده)
ولعل قوله  (:ما من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع رب العاملني إن شاء أن يقيمه
أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه) ( )2ودعاءه املعروف (:يا مقلب القلوب ثبتنا عىل دينك) ( )3يشري
إىل هذه املؤثرات التي تريد ان جتذب اإلنسان إليها.
أما عن كيفية تسلط الشيطان عىل قلب ابن آدم حتى يصري سلطانا عليه ،فهو كتسلط
العصابات ،فهي إنام تتسلط عىل من وجدت فيه ما تبحث عنه مما يتناسب مع طبيعتها ،ويف نفس
الوقت سهل عليها اخرتاقه لعدم التجائه ألي حصن أو احتامئه بأي جهة.
يقول الغزايل (:والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار امللك ولقبول آثار الشيطان
صالحا متساويا ليس يرتجح أحدمها عىل اآلخر ،وإنام يرتجح أحد اجلانبـني باتباع اهلوى
واإلكباب عىل الشهوات أو اإلعراض عنها وخمالفتها ،فإن اتبع اإلنسان مقتىض الغضب
والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة اهلوى وصار القلب عش الشيطان ومعدنه ألن اهلوى هو
مرعى الشيطان ومرتعه ،وإن جاهد الشهوات ومل يسلطها عىل نفسه وتشبه بأخالق املالئكة
عليهم السالم صار قلبه مستقر املالئكة ومهبطهم وملا كان ال خيلو قلب عن شهوة وغضب

( )1رواه الرتمذي والنسائي وابن حبان.
( )2رواه أمحد وابن ماجة والطربان يف الكبري.
( )3رواه النسائي واحلاكم.
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وحرص وطمع وطول أمل إىل غري ذلك من صفات البرشية املتشعبة عن اهلوى ال جرم مل خيل
قلب عن أن يكون للشيطان فيه جوالن بالوسوسة) ()1

وهلذا نبهت الرشيعة اإلرادة اإلنسانية إىل اختاذ كال الوسيلتني اللتني حتميانه من هجامت
عصابات الضالل ،فحثت عىل كثرة ذكر اهلل والتزام أوامره ( ،فال يمحو وسوسة الشيطان من
القلب إال ذكر ما سوى ما يوسوس به ،ألنه إذا خطر يف القلب ذكر يشء انعدم منه ما كان فيه من
قبل ،ولكن كل يشء سوى اهلل تعاىل وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضا أن يكون جماال للشيطان،
وذكر اهلل هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه جمال) ()2

ِ
ين
ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن نجاة الذاكرين من وساوس الشيطان ،قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّلذ ي
ِ
الشي يط ِ
ات يَّقوا ِإ يذا مسهم يط ِائ ٌ ِ
ان ت ييذ ُ ِ
رص ي
ون﴾ (ألعراف)201:
ف م ين َّ ْ
ْ
ي َّ ُ ْ
كَّروا يفإ يذا ُه ْم ُم ْب ُ
الش ْي يط ُ
وللتضاد بني ذكر اهلل ووسوسة الشيطان قال تعاىلْ ﴿:است ْيح يو يذ عي يل ْي ِه ُم َّ
ان يف يأن يْس ُاه ْم
ان ُهم ْ ِ
الشي يط ِ
ِ
ِ
ِ
ارس ي
هلل ُأو يل ِئ يك ِحزْ ُب َّ
ون﴾ (املجادلة)19:
كْر ا َِّ
ُ ي
الش ْي يطان يأال ِإ َّن حزْ يب َّ ْ
ذ ي
اخل ُ
***
قد يقال :سلمنا بأن إرادة اإلنسان هي التي حتدد باختيارها نوع مستشارهيا ،أو حتدد سلطة
الشيطان عليها ،ولكن الفتن التي وردت النصوص باإلخبار عنها وعن نزوهلا ليست إال فتنا
جمعولة هلل ،وهو الذي يرسلها عىل القلوب لتحوهلا عن الطريق الصحيح ،أليس يف ذلك إبعادا
عن احلق وإضالال ال يتناسب مع العدل اإلهلي؟
واجلواب عن هذا أن الفتن هي نار اهلل احلارقة التي يتميز هبا اخلبيث من الطيب ،بل هي
أسئلة االختبار التي يفلح املكلف عىل أساسها أو خيرس ،وهي التي حتدد نوع القلوب وطبائعها.
والذي ينكر نزول الفتن كالذي ينكر االمتحان نفسه ،ألنه ال امتحان بدون أسئلة ،وهلذا
( )1اإلحياء.
( )2اإلحياء.
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ِ
ِ
رتكُ وا يأ ْن يي ُقو ُلوا آ يمنَّا يو ُه ْم ال ُي ْف يت ُن ي
ين ِم ْن يق ْب ِل ِه ْم
ون يو يل يقدْ يف يتنَّا ا َّلذ ي
ب الن ُ
قال تعاىل ﴿:يأ يحس ي
َّاس يأ ْن ُي ْ ي
هلل ا َّل ِذين صدي ُقوا و يليع يلمن ا ْل ِ
كياذ ِبنيي ﴾ (العنكبوت 2:ـ )3
يف يل يي ْع يل يم َّن ا َُّ
ي ي ْ ي َّ
ي ي
وهلذا كانت الفتن هي املحددة حلقيقة اإلنسان كام قال تعاىل عىل لسان موسى ِ ﴿:إ ْن
ِه يي ِإ َّال ِف ْت ين ُت يك ُت ِض ُّل ِ يهبا يم ْن ت ييشا ُء يو ي ْهت ِدي يم ْن ت ييشاء﴾ (ألعراف)155 :
فالفتن حسب هذه اآلية ،وحسب ما ورد يف النصوص ليست رشا حمضا ،بل هي خري
حمض ملن عرف كيف يتعامل معها ،كام أن أسئلة االمتحان خري حمض ملن أتقن اإلجابة عليها.
ومن هذا الباب ما روي عن أم سلمة قالت :استيقظ النبي  ذات ليلة ،فقال (:سبحان
اهلل ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من اخلزائن؟ أيقظوا صواحب احلجر فرب كاسية يف
الدنيا عارية يف اآلخرة)()1

ففي هذا احلديث مجع  بني الفتن واخلزائن ،ومل حيدد احلديث نوع اخلزائن املفتوحة
لتشمل مجيع ما يتصور من خزائن الثواب والعقاب ،وهلذا دعا رسول اهلل  إىل إيقاظ أصحاب
احلجر اغتناما لفرصة هذه الفتن لنيل أكرب نصيب من الثواب.
واألمر يف ذلك يشبه إعالن جهة ما عن فتح مسابقة ترفع الناجح فيها إىل ما هتفو إليه نفسه
من مناصب ودرجات ،فإن ذلك ال يدعو إىل القلق بقدر ما يدعو إىل االستبشار واالجتهاد.
ولذلك ال نرى صحة ما فرس به احلديث من أن املراد باخلزائن خزائن املال ،وأنه ينشأ من
فتحها فتنة املال ،بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه ،وأن يبخل به فيمنع احلق ،أو يبطر فيرسف.
فليس يف احلديث الرشيف ما يدل عىل هذا ،بل إن يف القرآن الكريم ما ينفي إرادة هذا،
ِ ِ
يش ٍء ِإ َّال ِعنْدي نيا يخزي ِائ ُن ُه يو يما ُننيزر ُل ُه ِإ َّال ِب يقدي ٍر يم ْع ُلو ٍم ﴾ (احلجر )21:فأخرب
فقد قال تعاىل ﴿:يوإ ْن م ْن ي ْ
أن خزائنه تعاىل تشمل كل يشء.
هلل يخزي ِائن السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض﴾ (املنافقون ،)7 :ومن خزائنه خزائن
وأخرب تعاىل أنَِّ ﴿:
ُ َّ ي ي
( )1رواه البخاري.
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الرمحة ﴿:يأ ْم ِعنْدي ُه ْم يخزي ِائ ُن ير ْمح ِية ير رب يك ا ْل يع ِز ِيز ا ْل يو َّه ِ
(ص)9:
اب﴾ ه
ولذلك فإن احلديث الرشيف يدل عىل ارتباط الفتن باخلزائن ،ثم إن جواب املكلف عىل
أسئلة الفتن هو الذي حيدد نوع اخلزانة التي سيستمد منها درجته.
وهذه اآلثار التي تعقب نزول الفتن ال تتعلق فقط باآلثار اخلارجية من الثواب والعقاب،
بل ترتبط ـ قبل ذلك ـ بتأثريها عىل حقيقة اإلنسان وجوهره ،ثم إن حقيقته وجوهره هو الذي
حيدد بعد ذلك نوع الثواب والعقاب ـ عدال من اهلل وحكمة ـ
وقد شبه  عرض الفتن عىل القلوب شيئا فشيئا بعرض عيدان احلصري ،فقال (:تعرض
الفتن عىل القلوب عرض احلصري عودا عودا ،فأي قلب أرشهبا نكت فيه نكتة سوداء ،وأي قلب
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصري القلب أبيض مثل الصفا ال ترضه فتنة ما دامت السموات
واألرض ،واآلخر أسود مربدا( )1كالكوز جمخيا( ،)2ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما
أرشب من هواه) ()3

فقد قسم رسول اهلل  يف هذا احلديث القلوب التي هي حمال نظر اهلل تعاىل ،وحمال
امتحان املكلفني عند عرض الفتن عليها إىل قسمني:
أما أوهلمها ،فهو القلب الذي إذا عرضت عليه فتنة أرشهبا ،كام يرشب اإلسفنج املاء،
فتنكت فيه نكتة سوداء ،فال يزال يرشب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس ،وحينذاك
يعرض له مرضان خطران:
أحدمها اشتباه املعروف عليه باملنكر ،فال يعرف معروفا ،وال ينكر منكرا ،وربام استحكم
عليه هذا املرض حتى يعتقد املعروف منكرا واملنكر معروفا.

()1الربدة :لون بني السواد والغربة.
( )2املجخي :املائل عن االستقامة واالعتدال ،فشبه القلب الذي ال يعي خريا بالكوز املائل الذي ال يثبت فيه يشء.
( )3رواه أمحد.
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والثانى حتكيمه هلواه عىل ما جاء به الرشع ،وانقياده للهوى واتباعه له.
وأما القلب الثان ،فهو الذي قاوم الفتن ،ومتلك احلصانة واملناعة ضدها قلب أبيض قد
أرشق فيه نور اإليامن ،فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها ،فازداد نوره وإرشاقه وقوته.
وبذلك تصبح الفتن وسيلة من وسائل صقل القلوب وإصالحها ،وبالتايل جتعلها أهال
ألداء وظيفة التعرف عىل رهبا وعبادته،كام قال ابن عطاء اهلل (:لوال ميادين النفوس ما حتقق سري
السائرين ،إذ ال مسافة بينك وبينه حتى تطوهيا رحلتك ،وال قطعة بينك وبينه حتى متحوها
وصلتك)
ومن النامذج التي ذكرها القرآن الكريم للتأثري املزدوج للفتن ،أو للتعامل املختلف مع
اب
الفتن ،الفتنة املنجرة عن إخبار اهلل تعاىل عن عدة املالئكة ،كام قال تعاىل ﴿:يو يما يج يع ْلنيا يأ ْص يح ي
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين
ياب يو ييزْ يدا يد ا َّلذ ي
ين ُأو ُتوا ا ْلكت ي
ين كي يف ُروا ل يي ْس يت ْيق ين ا َّلذ ي
الن َِّار ِإ َّال يمالئكية يو يما يج يع ْلنيا عدَّ ي ُهت ْم ِإ َّال ف ْتنية ل َّلذ ي
وهبم مر ٌض وا ْل ِ
ون ولِي ُق ي ِ
ِ
ِ
ِ
كياف ُر ي
ون
ي
ول ا َّلذ ي
ياب يوا ُْملؤْ م ُن ي ي ي
ين ُأو ُتوا ا ْلكت ي
ياب ا َّلذ ي
آ يم ُنوا ِإ ييامنا يوال يي ْرت ي
ين ِيف ُق ُل ِ ِ ْ ي ي

هلل ِ يهب يذا يم يثال ي
هلل يم ْن يي يشا ُء يو ي ْهي ِدي يم ْن يي يشا ُء يو يما يي ْع يل ُم ُج ُنو يد ير رب يك ِإ َّال ُه يو يو يما
كيذلِ يك ُي ِض ُّل ا َُّ
يما يذا يأ يرا يد ا َُّ
ِ
ِ
كْرى لِ ْل يب ي ِ
رش﴾ (املدثر)31:
ه يي ِإ َّال ذ ي
فقد أخرب تعاىل أن يف إخبار اهلل تعاىل عن عدد املالئكة املوكلني بجهنم كان فتنة للخلق،
وكان تأثري هذه الفتنة خمتلفا عىل حسب قابلية كل شخص وتعامله مع إخبارات اهلل.
أما املؤمنون فزادهتم إيامنا إىل إيامهنم ،وعرفوا أن قدرة اهلل التي ال يعجزها يشء ال تعجز
عن مثل هذا ،بل اعتربوا هذا من دالئل القدرة التي تزيدهم إيامنا إىل إيامهنم.
أما السطحيون البسطاء يف تفكريهم الغارقون يف أوحال التشبيه ،فاعتربوا ذلك سندا
رشعيا لكفرهم.
وقد ورد يف السرية ذكر بعض آثار هذه الفتنة عىل الكافرين ،قال ابن عباس (:ملا نزل قوله
ِ
رش﴾ (املدثر )30:قال أبو جهل لقريش (:ثكلتكم أمهاتكم! أسمع ابن أِّب
تعاىل ﴿:عي يل ْي يها ت ْس يع ية عي ي ي
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كبشة خيربكم أن خزنة جهنم تسعة عرش ،وأنتم الدهم  -أي العدد  -والشجعان ،فيعجز كل
عرشة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!) ()1

وقال أبو األسود بن كلدة اجلمحي (:ال هيولنكم التسعة عرش ،أنا أدفع بمنكبي األيمن
عرشة من املالئكة ،وبمنكبي األيرس التسعة ،ثم مترون إىل اجلنة) ؛ يقوهلا مستهزئا(.)2
وقال آخر (:أنا أكفيكم سبعة عرش ،واكفون أنتم اثنني) ()3

وقال آخر (:أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ،ثم خترجون من النار؟)
ومثل هذا النموذج من تأثري الفتن ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر شجرة الزقوم ،فقد
كان اإلخبار عنها بالنسبة للغافلني فتنة ترصفهم عن احلق ،قال تعاىل ﴿:يأ يذلِ يك يخ ْ ٌري نُّزُ ال يأ ْم يش يج ير ُة
الشي ِ
ِ
ِ
اط ِ
اجل ِح ِ
ني﴾
وس َّ ي
يم يط ْل ُع يها كي يأ َّن ُه ُرؤُ ُ
الزَّ ُّقو ِم ِإنَّا يج يع ْلن يياها ف ْتنية رلل َّظاملنيي ِإ َّهنيا يش يج ير ٌة يخت ُْر ُج ِيف يأ ْص ِل ْ ي
ياك ِإ َّال ِف ْتنية لِلن ِ
الرؤْ يا ا َّل ِتي يأ ير ْين ي
َّاس يو َّ
الش يج ير ية
(الصافات 62:ـ ،)65وقال تعاىل ﴿:يو يما يج يع ْلنيا ُّ
ا ْيمل ْلعون يية ِيف ا ْل ُقر ِ
آن ﴾ (االرساء)60 :
ُ
ْ

فمع أن هذا اإلخبار ال حيوي أي غرابة بالنسبة للعقل الذي يعلم قدرة اهلل التي ال حتدها
احلدود إال أنه كان فتنة كبرية للعقول البسيطة املحدودة ،وقد روي يف السرية أنه ملا ملا نزلت اآلية
التي ذكرت شجرة الزقوم قال كفار قريش (:ما نعرف هذه الشجرة .فقدم عليهم رجل من إفريقية
فسألوه) ،فقال (:هو عندنا الزُ بد والتمر) ،فقال ابن الزبعري (:أكثر اهلل يف بيوتنا الزقوم) ،فقال أبو
جهل جلاريته (:زقمينا) ؛ فأتته بزبد ومتر .ثم قال ألصحابه (:تزقموا ؛ هذا الذي خيوفنا به حممد؛
يزعم أن النار تنبت الشجر ،والنار حترق الشجر) ()4

ومثل هذا الفتن الكثرية التي جتعل من احلقائق شبهات عظيمة ينظر إليها الغافلون بأعينهم
( )1رواه عبد بن محيد وابن جرير.
( )2رواه ابن أِّب حاتم.
( )3انظر :القرطبي.81/19:
( )4انظر :القرطبي.85/15:
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املحجوبة عن احلق ،فال يرون إال الظلامت.
وهلذا كان من حكمة اهلل تعاىل أن جيعل يف هذا الدين كام يف كل األديان ما يميز املؤمنني
من غريهم حتى يستبني الصادقون من اجلاحدين ،قال تعاىل عن فتنة ثمودِ ﴿:إنَّا ُم ْر ِس ُلو ا ْلنَّا يق ِة
ِ
ِ
رب﴾ (القمر)27:
ف ْتنية يهلُ ْم يف ْارتيق ْب ُه ْم يو ْ
اص يط ِ ْ
وهلذا ال يسأل املؤمن عن تعدد زوجات رسول اهلل  ،وعن رس األمر باحلجاب ،وعن
قص يد السارق ،وإنام يسأل الغافلون الذين تعشش الشبهات يف قلوهبم وعقوهلم.
وقد شبه اهلل تعاىل هؤالء الذين يميد دينهم بالفتن ،بمن يعبد اهلل عىل حرف ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
ٍ
يو ِم ين الن ِ
هلل ي
ب عي يىل يو ْج ِه ِه
َّاس يم ْن يي ْع ُبدُ ا َّي
عيىل يح ْرف يف ِإ ْن يأ يصا يب ُه يخ ْ ٌري ا ْط يم يأ َّن ِبه يو ِإ ْن يأ يصا يب ْت ُه ف ْتن ٌية ان يْق يل ي
ِ
ِ
ِ
رس ُ
ان ا ُْمل ِبنيُ ﴾ (احلج)11:
رس الدُّ ْن ييا يو ْاآلخ ير ية يذل يك ُه يو ْ ُ
اخل ْ ي
يخ ي
بل إن فتنة مثل هؤالء متتد لكل يشء حتى النعم الدنيوية البسيطة التي تنزل عليها ،فيتعتقد
ان ُرض دعي انيا ُثم ِإ يذا يخو ْلنياه ِنعمة ِمنَّا يق يال ِإنَّام ُأ ِ
ِ
وتي ُت ُه
أهنا ناجتة عن حوله وقوته ﴿:يف ِإ يذا يم َّس ْاألن يْس ي ٌّ ي
ي
َّ ُ ْ ي
َّ
عيىل ِع ْل ٍم يب ْل ِه يي ِف ْتن ٌية يو يل ِك َّن يأكْ يث ير ُه ْم ال يي ْع يل ُم ي
ي
ون﴾ (الزمر)49:
وقد أخرب اهلل تعاىل عن املدى الذي وصل إليه تفكريهم ،فحجبهم عن احلق ،فقال
َّاس ِيف يه يذا ا ْل ُق ْر يآ ِن ِم ْن كُ رل يم يث ٍل يف يأ يبى يأكْ يث ُر الن ِ
رص ْفنيا لِلن ِ
َّاس ِإ َّال كُ ُفورا ( )89يو يقا ُلوا
تعاىل ﴿:يو يل يقدْ ي َّ
ون يل يك جن ٌَّة ِمن ن ِ
يل ْن ُنؤْ ِم ين يل يك يحتَّى يت ْف ُج ير يلنيا ِم ين ْ ي
يل يو ِعن ٍ
األ ْر ِ
يخ ٍ
ض يي ْن ُبوعا ( )90يأ ْو تيكُ ي
يب يف ُت يف رج ير
ْ
ي

هلل وا ْيمل يال ِئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي
كية يق ِبيال
يت ِبا َِّ ي
عيم يت عي يل ْينيا ك يسفا يأ ْو يت ْأ ِ ي
كيام زي ْ
الس يام يء ي
األ ْ يهن يار خ يال يهليا يت ْفجريا ( )91يأ ْو ُت ْسق يط َّ
ٍ
ِ
( )92يأ ْو ييكُ ي
الس يام ِء يو يل ْن ُنؤْ ِم ين لِ ُر ِق ري يك يحتَّى ُتنيزر يل عي يل ْينيا ِكتيابا
ون يل يك يب ْي ٌت م ْن زُ ْخ ُرف يأ ْو ت ْير يقى ِيف َّ
ن ْيق يرؤُ ُه ُق ْل ُس ْب يح ي
ان ير رِّب يه ْل كُ ن ُْت ِإ َّال يب يرشا ير ُسوال (( ﴾)93اإلرساء)

َّاس يأ ْن ُيؤْ ِم ُنوا ِإ ْذ يجا يء ُه ُم ْاهلُدي ى
وقد علل اهلل هذا النوع من التفكري ،فقال ﴿:يو يما يمن ييع الن ي

هلل يب يرشا ير ُسوال (( ﴾)94اإلرساء)
ِإ َّال يأ ْن يقا ُلوا يأ يب يع يث ا َُّ
أي أن هؤالء اجلاحدين أرادوا أن يتخلصوا من العبودية هلل ،والتي طولبوا هبا ،ليفرضوا
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عىل اهلل نوع األسئلة التي يريد طرحها عليهم.
ومع ذلك ،فإن اهلل برمحته ،جييبهم معلال رس كون النبي برشا ،فيقولُ ﴿:ق ْل يل ْو ي
كيان ِيف
ِ
ِ
ْي
األ ْر ِ
كية يي ْم ُش ي
ض يم يال ِئ ٌ
الس يام ِء يم يلكا ير ُسوال (( ﴾)95اإلرساء)
ون ُم ْط يمئنرنيي يلنيزَّ ْلنيا عي يل ْي ِه ْم م ين َّ
 2ـ أنوار اهلداية:
قد يقال بعد هذا :نعم إن حجب الغفلة حجب أسدهلا املكلف عىل عينيه ليعمى عن رؤية
احلقائق ،وإن من نتصورهم عصابات تقطع الطرق عن اهلل ليس هلا من األمر يشء ،بل إن أمرها
بيد املكلف الذي يستطيع أن يبعدها عن نفسه بالقرب من احلق ،فبقدر اقرتابه من احلق يكون
بعده عن الباطل.
ولكن..
الطريق مظلم مشوك ،واجلزاء خطري شديد ،وأيام الدنيا معدودة حمدودة ،وأنوار اهلداية
كشمعة يف وسط تلك الظلامت الداكنة ..و ..و
فكيف السبيل لقطع تلك املهامه؟
وهل يمكن لشمعة أن تضيئ كل ظلامت الكون؟
وهل يمكن لناقة مهزولة أن تقطع كل تلك الصحارى؟
اهلل جل جالله:
واجلواب عن هذا ،هو أن من عرف اهلل تعاىل رأى كل ما يف الكون أنوارا من أنوار اهلداية،
فكل يشء يدل عىل اهلل ،وكل يشء يعرف باهلل ،حتى ما نتصوره من حجب حتجب عن اهلل هي
يف حقيقتها أدلة عىل اهلل وهادية إليه.
فإن من أسامئه تعاىل النور والظاهر واهلادي ،فهو النور الذي استمدت منه مجيع األشياء
هلل ُنور السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض ﴾ (النور)35 :
وجودها ،قال تعاىل ﴿:ا َُّ ُ َّ ي ي
وهو اهلادي الذي دل عىل نفسه بكل يشء ﴿ يس ُن ِر ِهي ْم آ يي ِاتنيا ِيف ْاآل يف ِاق يو ِيف يأ ْن ُف ِس ِه ْم يحتَّى
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احل ُّق يأو يمل ي ِ
كْف ِب ير رب يك يأ َّن ُه ي
يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (فصلت)53:
يي يت يب َّ ي
ني يهلُ ْم يأ َّن ُه ْ ي ي ْ ي
عيىل كُ رل ي ْ

اهر وا ْلب ِ
ِ
ِ
فكيف بعد هذا يتصور أن حيتاج إىل ما يدل عليه و﴿ ُه يو ْ ي
اط ُن
األ َّو ُل يو ْاآلخ ُر يوال َّظ ُ ي ي
يو ُه يو ِبكُ رل ي ٍ ِ
يم ﴾ (احلديد)3:
يشء عيل ٌ
ْ
وكيف يتصور أن حيتاج إىل ما يدل عليه ،و( مجيع ما يف العامل شواهد ناطقة وأدلة شاهدة
بوجود خالقها ومدبرها ومرصفها وحمركها ودالة عىل علمه وقدرته ولطفه وحكمته) ()1

فإن كان البرش يستدلون بعقوهلم التي يتيهون هبا عىل الكون عىل حياة الكاتب وليس هلا
من شاهد إال ما أحسسنا به من حركة يده ( ،فكيف ال يظهر عندنا ما ال يتصور يف الوجود يشء
داخل نفوسنا وخارجها إال وهو شاهد عليه وعىل عظمته وجالله ،إذ كل ذرة فإهنا تنادى بلسان
حاهلا أنه ليس وجودها بنفسها وال حركتها بذاهتا ،وأهنا حتتاج إىل موجد وحمرك هلا يشهد بذلك)
وهلذا ال يرى العارف الذي أعمل ما أعطاه اهلل من طاقات ومواهب ( إال اهلل تعاىل ،وال
يعرف غريه ،يعلم أنه ليس يف الوجود إال اهلل ،وأفعاله أثر من اآلثار قدرته فهى تابعة له ،فال وجود
هلا باحلقيقة دونه ،وإنام الوجود للواحد احلق الذى به وجود األفعال كلها ،ومن هذه حاله فال
ينظر يف يشء من األفعال إال ويرى فيه الفاعل ،ويذهل عن الفعل من حيث إنه سامء وأرض
وحيوان وشجر،بل ينظر فيه من حيث أنه صنع الواحد احلق فال يكون نظره جماوزا له إىل غريه)()2

وهلذا ،فإن أول نور من أنوار اهلداية هو اهلل ،فاهلل هو النور الذي يستدل به ،وال حيتاج
لالستدالل عليه.
وهلذا يقول العارفون يف مناجاهتم (:إلـهي! كيف يستدل عليك بام هو يف وجوده مفتقر
إليك؟ أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو املظهر لك؟ متى غبت حتى حتتاج
إىل دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك؟)
( )1اإلحياء.382/6:
()2اإلحياء.382/6:
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ويرددون مع أِّب احلسن الشاذيل (:كيف يعرف باملعارف من به عرفت املعارف؟ أم كيف
يعرف بيشء من سبق وجوده وجود كل يشء)
واهلل هو الظاهر الذي ال حتجبه األشياء ،و( كيف يتصور أن حيجبه يشء وهو الذي أظهر
كل يشء؟ كيف يتصور أن حيجبه يشء وهو الذي ظهر بكل يشء؟ كيف يتصور أن حيجبه يشء
وهو الذي ظهر يف كل يشء؟ كيف يتصور أن حيجبه يشء وهو الذي ظهر لكل يشء؟ كيف
يتصور أن حيجبه يشء وهو الظاهر قبل وجود كل يشء؟ كيف يتصور أن حيجبه يشء وهو أظهر
من كل يشء؟ كيف يتصور أن حيجبه يشء وهو الواحد الذي ليس معه يشء؟)
فهذا النور من أنوار اهلداية كاف واحده إلضاءة مجيع ظلامت الكون ،وكاف وحده خلرق
مجيع حجب الغفلة ،وحلرق مجيع عصابات الغواية.
أكوان اهلل:
ولذلك جيعل القرآن الكريم الكون مجيعا هاديا إىل اهلل ومعرفا باهلل ،ويدعو اخللق الغارقني
يف أو حال اجلدل إىل إغالق أسفارهم التي تبحث عن وجود اهلل لينظرواِ ﴿:إ يىل ْ ِ
ف
اإل ِب ِل كي ْي ي
ِ
اجل يب ِ
ف ُر ِف يع ْت يو ِإ يىل ِْ
ف ُن ِص يب ْت يو ِإ يىل ْ ي
األ ْر ِ
ف ُس ِط يح ْت ﴾
ض كي ْي ي
ال كي ْي ي
الس يامء كي ْي ي
ُخل يق ْت يو ِإ يىل َّ
(الغاشية17:ـ )20
واهلل تعاىل خياطب العقول مجيعا التي يتفق البرش مجيعا عىل أن هلم منها النصيب األوفر،
بل إن أكرب مسبة هلم أن يتهمهم أحد يف عقوهلم ليقول هلمِ ﴿:إ َّن ِيف يخ ْل ِق السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر ِ
ض
َّ ي ي
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار وا ْل ُف ْل ِك ا َّل ِتي ي ْجت ِري ِيف ا ْلبح ِر ِبام ي ْن يفع النَّاس وما يأنْزي يل ا َُّ ِ
و ْاخ ِت ِ
الس يام ِء ِم ْن
ي ْ ي ي ُ
ْ ي ي ي
ي
هلل م ين َّ
ي ي ي

ٍ
األر يض بعدي مو ِهتا وب َّث ِفيها ِمن كُ رل داب ٍة وت ِ ِ
ِ
الس يح ِ
الر يي ِ
ني
اب ا ُْمل يس َّخ ِر يب ْ ي
ي ْ
يْ يْ ي يي
اح يو َّ
يرصيف ر
ي َّ ي ْ
يماء يف يأ ْح ييا ِبه ْ ي ْ
ض يآل ٍ
الس يام ِء يو ْ ي
األ ْر ِ
يات لِ يق ْو ٍم يي ْع ِق ُل ي
ون﴾ (البقرة)164:
َّ
ِ
هلل ا َّل ِذي يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
الس يام ِء يماء يف يأ ْخ ير يج ِب ِه ِم ين
ويعرفهم بـ ﴿ ا َُّ
َّ ي ي
األ ْر يض يو يأنْزي يل م ين َّ
ال َّثمر ِ
ات ِرزْ قا يلكُ ْم يو يس َّخ ير يلكُ ُم ا ْل ُف ْل يك لِت ْيج ِر يي ِيف ا ْل يب ْح ِر ِب يأ ْم ِر ِه يو يس َّخ ير يلكُ ُم ْ ي
األ ْ يهن يار﴾ (ابراهيم)32:
يي
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ويسأل عقوهلم التي تشق الشعر بذكائها ،ليقول هلا ﴿:يأمن يخ يل يق السامو ِ
ات يو ْ ي
األ ْر يض
َّ ي ي
َّ ْ
ِ
ات ي ْهب يج ٍة يما ي
هلل يب ْل
كيان يلكُ ْم يأ ْن ُتن ِْب ُتوا يش يج ير يها يأ ِإ يل ٌه يم يع ا َِّ
الس يام ِء يماء يف يأ ْن يب ْتنيا ِب ِه يحدي ِائ يق يذ ي
يو يأنْزي يل يلكُ ْم م ين َّ
ُه ْم يق ْو ٌم يي ْع ِد ُل ي
ون﴾ (النمل)60:
ِ
ويقول هلا ﴿:يأ َّم ْن يج يع يل ْ ي
األ ْر يض يق يرارا يو يج يع يل ِخ ي
ني
ايس يو يج يع يل يب ْ ي
الهليا يأ ْ يهنارا يو يج يع يل يهليا ير يو ي
ا ْل يب ْحر ْي ِن يح ِ
هلل يب ْل يأكْ يث ُر ُه ْم ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (النمل)61:
اجزا يأ ِإ يل ٌه يم يع ا َِّ
ي
ويقول هلا ﴿:يأ َّم ْن ُ ِ
السو يء يو ي ْجي يع ُلكُ ْم ُخ يل يفا يء ْ ي
األ ْر ِ
ض يأ ِإ يل ٌه يم يع
يب ا ُْمل ْض يط َّر ِإ يذا يدعي ا ُه يو ييكْ ِش ُ
جي ُ
ف ُّ

ا َِّ ِ
كَّر ي
ون﴾ (النمل)62:
هلل يقليال يما ت ييذ ُ
ِ
ِ
ِ
ني ييدي ْي ير ْمح ِيت ِه
اح ُب ْرشا يب ْ ي
الر يي ي
رب يوا ْل يب ْح ِر يو يم ْن ُي ْرس ُل ر
ويقول هلا ﴿:يأ َّم ْن ي ْهيديكُ ْم ِيف ُظ ُل يامت ا ْل ي ر
عيام ُي ْ ِ
رشكُ ي
ون﴾ (النمل)63:
هلل يت يع ياىل ا َُّ
يأ ِإ يل ٌه يم يع ا َِّ
هلل َّ
ِ
ِ
الس يام ِء يو ْ ي
األ ْر ِ
هلل ُق ْل
ض يأ ِإ يل ٌه يم يع ا َِّ
ويقول هلا ﴿:يأ َّم ْن يي ْبد ُأ ْ ي
اخل ْل يق ُث َّم ُيعيدُ ُه يو يم ْن يي ْرزُ ُقكُ ْم م ين َّ
يها ُتوا بر يهانيكُ م ِإ ْن كُ ْن ُتم ص ِ
اد ِقنيي ﴾ (النمل)64:
ْ ي
ْ
ُْ
بعد هذا ،وهو رشحة من حميط الدالئل عىل اهلل ،هل يمكن لعاقل أن يقول بأن الكون
حجاب عن اهلل ،وهو كتاب اهلل الذي جتىل لعباده من خالله.
وهل يمكن أن نجعل أولئك املسدلني حجب الغفلة أصال ،ونجعل كل هذه الدالئل
أنوارا كاسفة؟ ..أم نتصور أن شمس الكون حتجبها تلك األكف اهلزيلة التي تريد أن حتول بني
اخللق وإبصارها؟
فلذلك كان ( اهلل) هو أكرب حجة يقيمها اهلل عىل عباده ،فهل خيفى اهلل حتى يغفل عنه؟
وهل هيون اهلل حتى يقدم عليه غريه؟
وإن عدنا إىل ما كنا فيه من دالئل العدل يف اهلداية ،فنقول :لو أن أولئك املمتحنني سئلوا
عن وصف ما يرونه يف غرفة االمتحان ،أو سئلوا عن وصف نفوسهم ،أو سئلوا عن بدهيية من
البدهييات ،أكان يعجزهم ذلك؟ فكيف يتصورون احلوائل حتول بينهم وبني ذلك الوصف الذي
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ال يتطلب منهم سوى فتح أعينهم والنظر إىل أنفسهم وإىل ما حوهلم.
كلامت اهلل:
وفوق ذلك كله ،فإن اهلل تعاىل ـ برمحته وفضله ـ من عىل عباده ،فأنزل عليهم كتبا فيها
كالمه هلم ..ليعرفهم فيها بنفسه ،وبحقيقتهم ،ووظيفتهم ،ويدعوهم بكل األساليب
ليتخلصوا من كل احلجب ،ويقضوا عىل كل العصابات التي حتول بينهم وبني االمتحان
العظيم الذي أعده هلم.
وكتب اهلل ال تعد وال حتَص ،وكلامت اهلل إىل خلقه ال تنفذ ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل يل ْو ك ي
يان
ا ْلبحر ِمدي ادا لِكيلِام ِ
ت ير رِّب يو يل ْو ِج ْئنيا بِ ِم ْثلِ ِه يمدي دا﴾
ت ير رِّب يلن ِيفدي ا ْل يب ْح ُر يق ْب يل يأ ْن يتنْ يفدي كيلِ يام ُ
ي
ي ُْ
(الكهف ،)109:وقال تعاىل ﴿:يو يل ْو يأن يَّام ِيف ْاألي ْر ِ
ض ِم ْن يش يج ير ٍة يأ ْقال ٌم يوا ْل يب ْح ُر يي ُمدُّ ُه ِم ْن يب ْع ِد ِه

ِ
يم﴾ (لقامن)27:
ت كيلِ يام ُ
يس ْب يع ُة يأ ْب ُح ٍر يما ن ِيفدي ْ
ت اهللَِّ إِ َّن اهللَّي ع ِيزيزٌ يحك ٌ

واهلل تعاىل ـ برمحته ـ أمد عباده يف أول حلظة احتاجوا فيها إىل كلامته ليضمدوا هبا
ٍ
ِ
ِ
ياب
اجلراح التي أحدثتها فيهم عصابات الغفلة ،قال تعاىل ﴿:يف يت يل َّقى آ يد ُم م ْن ير ربه كيلِ يامت يفت ي
يع يلي ِه إِ َّنه ُهو التَّواب ِ
يم﴾ (البقرة)37:
الرح ُ
ْ ُ ي َّ ُ َّ
وظلت هذه الكلامت هي السيف األعظم الذي حيطم حجب الغفلة ،ويقيض عىل
ِ
احل َّق بِكيلِ يامتِ ِه يو يل ْو ك ِير يه املُْ ْج ِر ُمو ين﴾ (يونس)82:
عصاباهتا ،قال تعاىل ﴿:يو ُحي ُّق اهللَُّ ْ ي
ورس ذلك يرجع إىل التأثري العظيم الذي جعله اهلل يف هذه الكلامت ،قال تعاىل ﴿:يل ْو
آن ع ييىل جب ٍل يلر يأي يته يخ ِ
اشعا ُمت ييصدر عا ِم ْن يخ ْش يي ِة اهللَِّ يوتِ ْل يك ْاألي ْم يث ُال ن ْ ِ
يأنْزي ْلنيا يه يذا ا ْل ُق ْر ي
يرض ُ يهبا
يي ي ْ ُ
لِلن ِ
َّاس يل يع َّل ُه ْم يي يت يف َّك ُر ي
ون﴾ (احلرش)21:
والبرشية التي تاهت عن اهلل ،فاستحقت بذلك أن تطبق عليها قوانني العدالة اإلهلية
مل تته ألن اهلل حرمها من كلامته ،وإنام تاهت ألهنا احتقرت كلامت اهلل ،أو تدخلت فيها كام
يتدخل املجرمون ،فيحولون من القوانني وسائل إجرام ،قال تعاىل عن املبدلني الذي
248

تدخلوا يف كتب رهبم ينسخوهنا بام ينسجم مع أهوائهم ﴿:يوإِ َّن ِمن ُْه ْم يل يف ِريقا يي ْل ُو ي
ون يأ ْل ِسنيت ُيه ْم
ياب يو يما ُه يو ِم ين ا ْلكِت ِ
ياب لِت ْيح يس ُبو ُه ِم ين ا ْلكِت ِ
بِا ْلكِت ِ
ياب يو يي ُقو ُل ي
ون ُه يو ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ يو يما ُه يو ِم ْن
ون ع ييىل اهللَِّ ا ْلك ِيذ يب يو ُه ْم يي ْع يل ُم ي
ِعن ِْد اهللَِّ يو يي ُقو ُل ي
ون (( ﴾)78آل عمران)
وقال تعاىل ﴿:يفوي ٌل لِ َّل ِذين ي ْك ُتب ي ِ
ياب بِ يأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم يي ُقو ُل ي
ون يه يذا ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ
ون ا ْلكت ي
ي ي ُ
يْ
ِ
رتوا بِ ِه يث يمنا يقلِيال يف يو ْي ٌل يهل ُ ْم ِممَّا يك يت يب ْت يأ ْي ِدهيِ ْم يو يو ْي ٌل يهل ُ ْم ِممَّا ييك ِْس ُب ي
ون ( )79يو يقا ُلوا يل ْن يمت ي َّسنيا
ل يي ْش ي ُ
ف اهللَُّ ع ْيهدي ُه يأ ْم يت ُقو ُل ي
ون ع ييىل اهللَِّ يما يال
الن َُّار إِ َّال يأ َّياما يم ْعدُ و يدة ُق ْل يأ َّخت ْيذ ُت ْم ِعنْدي اهللَِّ ع ْيهدا يف يل ْن ُخيْلِ ي
يت ْع يل ُم ي
ون (( ﴾)80البقرة)
ولو أن هذه البرشية ختلصت من أهوائها ،وراحت تقرأ رسائل رهبا بصدق ،فإهنا
حيك ُرمون ييك يو ِعنْدي ُه ُم الت َّْو يرا ُة
جتد احلق أمامها أقرب إليها من كل يشء ،قال تعاىل ﴿:يو يك ْي ي
ف ُي
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يها ُهدى
يها ُحك ُْم اهللَِّ ُث َّم ييت ييو َّل ْو ين م ْن يب ْعد يذل يك يو يما ُأو يلئ يك بِاملُْؤْ مننيي ( )43إِنَّا يأنْزي ْلنيا الت َّْو يرا ية ف ي
ف ي
ِ ِ
و ُنور يحي ُكم ِهبا النَّبِي ي ِ
الر َّبانِ ُّي ي
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن
ُّ
ون يو ْاألي ْح يب ُار بِ يام ْ
ون ا َّلذي ين يأ ْس يل ُموا ل َّلذي ين يها ُدوا يو َّ
ي ٌ ْ ُ ي
ِ
ِ
كِت ِ
َّاس يو ْ
رتوا بِ يآ يي ِايت يث يمنا يقلِيال يو يم ْن
ياب اهللَِّ يوكيا ُنوا يع يل ْيه ُش يهدي ا يء يف يال يخت يْش ُوا الن ي
اخ يش ْون يو يال ت ْيش ي ُ
حي ُك ْم بِ يام يأنْزي يل اهللَُّ يف ُأو يلئِ يك ُه ُم ا ْلكيافِ ُر ي
ون (( ﴾)44املائدة)
يمل ْ ي ْ
ِ ِ
ني ييدي ْي ِه ِم ين الت َّْو ير ِاة
يسى ا ْب ِن يم ْر يي يم ُم يصدر قا مليِا يب ْ ي
وقال تعاىل ﴿:يو يق َّف ْينيا ع ييىل يآ يث ِاره ْم بِع ي
و يآ يتينياه ْ ِ ِ ِ ِ
ني ييدي ْي ِه ِم ين الت َّْو ير ِاة يو ُهدى يو يم ْو ِع يظة لِ ْل ُمت َِّقنيي
ور يو ُم يصدر قا يملِا يب ْ ي
ي ْ ُ
اإلنْج ييل فيه ُهدى يو ُن ٌ
يه ومن يمل يحي ُكم بِام يأنْزي يل اهللَُّ يف ُأو يلئِ يك ُهم ا ْل يف ِ
ِ ِ
اإلن ِ
( )46يو ْل يي ْح ُك ْم يأ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ
اس ُق ي
ون
ُ
يل بِ يام يأنْزي يل اهللَُّ ف ي ي ْ ْ ْ ْ ي
(( ﴾ )47املائدة)
ويف تلك اللحظات ستنزل عليهم مجيع بركات اهلل التي حجبتها عنهم عصابات
اإلن ِ
الغفلة ،قال تعاىل ﴿:يو يل ْو يأ َّهنُ ْم يأ يقا ُموا الت َّْو يرا ية يو ْ ِ
ْج ييل يو يما ُأن ِْز يل إِ يل ْي ِه ْم ِم ْن ير رهبِ ْم يألي يك ُلوا ِم ْن
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يفو ِق ِهم و ِمن يحت ِ
ْت يأ ْر ُجلِ ِه ْم ِمن ُْه ْم ُأ َّم ٌة ُم ْقت ِيصدي ٌة يوكيثِ ٌري ِمن ُْه ْم يسا يء يما يي ْع يم ُل ي
ون (﴾)66
ْ ْ ي ْ
(املائدة)()1

أهل اهلل:
واهلل تعاىل برمحته وفضله مل يرتك عباده مهال لتتحكم فيهم هذه العصابات ،فلذلك
أرسل هلم من يبلغوهنم كلامته ،ويرشحوهنا هلم ،ويسريون يف حياهتم وفق مرايض اهلل
ليكونوا نامذج صاحلة لإلجابة الصحيحة التي يريدها اهلل.
كام يأ ْر يس ْلنيا فِي ُك ْم
وهلذا يدعو اهلل عباده ألن يشكروه عىل هذه النعمة ،قال تعاىل ﴿:ي
رسوال ِمنْ ُكم ي ْت ُلو يع يلي ُكم يآياتِنيا ويزي كري ُكم ويع رلم ُكم ا ْلكِتياب و ِْ
احلك يْم ية يو ُي يع رل ُم ُك ْم يما يمل ْ يت ُكو ُنوا
ي ي
ْ ْ ي يُ
ْ ي
ْ يُي ُ ُ
ي ُ
ون يأ ْذ ُكر ُكم و ْاش ُكروا ِيل و يال يت ْك ُفر ِ
ون ( )151يفا ْذ ُك ُر ِ
يت ْع يل ُم ي
ون (( ﴾)152البقرة)
ي
ْ ْ ي
ُ
ُ
وهؤالء الرسل اختزنوا كل معان الرمحة واهلداية ..وكان هلم من الكامل ما يمكنه
أن يفيض عىل مجيع البرش ،ويقيض عىل مجيع العصابات ،فالرسول  الذي هو اجلامع ملا
فتح اهلل به عليهم ،اعتربه اهلل رمحة للعاملني ..ال رمحة للبرش وحدهم ،قال تعاىل ﴿:يو يما
يأ ْر يس ْلن ي
ياك إِ َّال ير ْمحية لِ ْل يعامليِنيي ﴾ (االنبياء)107:
وهؤالء الرسل الذين زودهم اهلل بمعني من الرمحة مل ينبض استعملوا كل الوسائل،
ومارسوا كل األساليب لبث اهلداية ،قال تعاىل حيكي عن نوح  وعن اجلهود العظيمة
التي بذهلا من أجل هداية قومه ﴿:إنَّا يأ ْر يس ْلنيا ُنوحا إِ يىل يق ْو ِم ِه يأ ْن يأن ِْذ ْر يق ْو يم يك ِم ْن يق ْب ِل يأ ْن يي ْأتِ يي ُه ْم
ع ييذاب يألِيم ( )1يق يال يا يقو ِم إِ رن يل ُكم ن ِيذير مبِنيٌ ( )2يأ ِن ا ْعبدُ وا اهللَّي وا َّت ُقوه و يأطِيع ِ
ون ( )3ييغ ِْف ْر
ُ ي ُ
ي
ُ
ي ْ
ْ ٌ ُ
ٌ ٌ
يل ُك ْم ِم ْن ُذ ُنوبِ ُك ْم يو ُيؤي رخ ْر ُك ْم إِ يىل يأ يج ٍل ُم يس ًّمى إِ َّن يأ يج يل اهللَِّ إِ يذا يجا يء يال ُيؤي َّخ ُر يل ْو ُكنْ ُت ْم يت ْع يل ُم ي
ون

( )1ييسء كثري من املبرشين فهم مثل هذه النصوص ،فيتصورون بذلك أن القرآن الكريم الذي نص عىل حتريف كتبهم هو
الذي دعاهم إىل الرجوع إليها ،وأهنم بذلك عىل احلق ،وقد رددنا عىل هذه الشبهات بتفصيل يف رسالتي (أنبياء يبرشون
بمحمد) ،و(الكلامت املقدسة)
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ت يق ْو ِمي يل ْيال يو يهنيارا ( )5يف يل ْم يي ِز ْد ُه ْم ُدعيائِي إِ َّال فِ يرارا ( )6يوإِ رن ُك َّل يام
( )4يق يال ير رب إِ رن يدع ْيو ُ
ِ
يدع ْيو ُ ُهت ْم لِ يتغ ِْف ير يهل ُ ْم يج يع ُلوا يأ يصابِ يع ُه ْم ِيف يآ يذ ِ ِ
استِ ْك يبارا
ْربوا ْ
اس يتك ي ُ
رصوا يو ْ
اس يتغ يْش ْوا ث يي ي ُ
اهن ْم يو ْ
اهب ْم يو يأ ي ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس يتغ ِْف ُروا
رس ْر ُ
رسارا ( )9يف ُق ْل ُت ْ
ت يهل ُ ْم إ ْ ي
(ُ )7ث َّم إ رن يدع ْيو ُ ُهت ْم ج يهارا (ُ )8ث َّم إ رن يأ ْع يلن ُْت يهل ُ ْم يو يأ ْ ي
يان يغ َّفارا (ُ )10ير ِس ِل السامء يع يل ْي ُكم ِمدْ رارا ( )11يو ُيم ِد ْد ُكم ِب يأم يو ٍ
ير َّب ُك ْم ِإ َّن ُه ك ي
ال يو يبنِنيي
ْ ْ
ْ
ْ ي
َّ ي ي
ْ

ٍ
جي يع ْل يل ُك ْم يأ ْهنيارا ( )12يما يل ُك ْم يال ت ْير ُج ي
ون هللَِّ يو يقارا ( )13يو يقدْ يخ يل يق ُك ْم
جي يع ْل يل ُك ْم يجنَّات يو ي ْ
يو ي ْ
ف يخ يل يق اهللَُّ سبع سمو ٍ
ات طِ يباقا ( )15يو يج يع يل ا ْل يق يم ير فِ ِ
يه َّن ُنورا
يأ ْط يوارا ( )14يأ يمل ْ ت يير ْوا يك ْي ي
ي ْي ي يي
ِ
ِ
ِ
رساجا ( )16يواهللَُّ يأ ْن يب يت ُك ْم ِم ين ْاألي ْر ِ
يو يج يع يل َّ
يها يو ُخي ِْر ُج ُك ْم
ض ين يباتا (ُ )17ث َّم ُيعيدُ ُك ْم ف ي
الش ْم يس ي
إِ ْخ يراجا ( )18يواهللَُّ يج يع يل يل ُك ُم ْاألي ْر يض بِ يساطا ( )19لِت ْيس ُل ُكوا ِمن يْها ُس ُبال فِ يجاجا (﴾)20

(نوح)
وبعد أن استعمل كل هذه األساليب ..ووضعوا هم كل ما أمكنهم من حجب
الغفلة واقفني مع زمر اإلضالل حينها طبق عليهم اهلل تعاىل حكم العدالة بعد أن رفضوا
يص ْو ِن يوا َّت يب ُعوا يم ْن يمل ْ يي ِز ْد ُه يما ُل ُه يو يو يلدُ ُه إِ َّال
وح ير رب إِ َّهنُ ْم ع ي
حكم الرمحة ،قال تعاىل ﴿:يق يال ُن ٌ
يخ يسارا ( )21يو يمك ُيروا يمكْرا ُك َّبارا ( )22يو يقا ُلوا يال ت ييذ ُر َّن يآ ِهل ي يت ُك ْم يو يال ت ييذ ُر َّن يو ًّدا يو يال ُس يواعا
وث يو يي ُع ي
يو يال يي ُغ ي
وق يون ْيرسا ( )23يو يقدْ يأ يض ُّلوا كيثِريا يو يال ت ِيز ِد ال َّظاملِنيي إِ َّال يض يالال (ِ )24ممَّا

ِ
ِ
ِ
يخطِيئ ِ ِ
وح ير رب يال
ياهت ْم ُأغ ِْر ُقوا يف ُأ ْدخ ُلوا نيارا يف يل ْم يجيِدُ وا يهل ُ ْم م ْن ُدون اهللَِّ يأن يْصارا ( )25يو يق يال ُن ٌ
ض ِم ين ا ْلكيافِ ِري ين يد َّيارا ( )26إِن يَّك إِ ْن ت ييذر ُهم ُي ِض ُّلوا ِع يبا يد يك يو يال ييلِدُ وا إِ َّال يف ِ
ت ييذ ْر ع ييىل ْاألي ْر ِ
اجرا
ْ ْ
يك َّفارا ( )27رب اغ ِْفر ِيل ولِوالِدي ي ومليِن د يخ يل بيتِي مؤْ ِمنا ولِ ْلمؤْ ِمنِنيي واملُْؤْ ِمن ِ
يات يو يال ت ِيز ِد
ي
ْ ي ي َّ ي ْ ي
ي ر
ي ُ
يْ ي ُ
ال َّظاملِنيي إِ َّال يت يبارا (( ﴾)28نوح)

واهلل تعاىل ـ برمحته ـ زود هؤالء الرسل بكل البينات املعجزة التي ال يملك البرش
ِ
ص يع يل ْي يك ِم ْن يأ ْن يبائِ يها يو يل يقدْ يجا يء ْ ُهت ْم ُر ُس ُل ُه ْم
معها إال التسليم ،قال تعاىل ﴿:ت ْل يك ا ْل ُق يرى ين ُق ُّ
بِا ْلبين ِ
يات يف يام كيا ُنوا لِ ُيؤْ ِمنُوا بِ يام ك َّيذ ُبوا ِم ْن يق ْب ُل ك ييذلِ يك يي ْط يب ُع اهللَُّ ع ييىل ُق ُل ِ
وب ا ْلكيافِ ِري ين﴾
ير
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(ألعراف ،)101:وقال تعاىل ﴿:يأ يمل ي ْأ ِهتِم ينب ُأ ا َّل ِذين ِمن يقبلِ ِهم يقو ِم ُنوحٍ وع ٍ
ياد يو يث ُمو يد يو يق ْو ِم
ي
ي ْ ْ ْ ْ
ْي ْ ي
يات يأ يتتْهم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
اب مدْ ين واملُْؤْ ت ِيفك ِ
ِ
يات يف يام ك ي
يان اهللَُّ لِ يي ْظلِ يم ُه ْم يو يلكِ ْن
ُ ْ ُ ُ ُ ْ ير
يم يو يأ ْص يح ِ ي ي ي ي
إِ ْب يراه ي
كيا ُنوا يأ ْن ُف يس ُه ْم يي ْظلِ ُم ي
ون﴾ (التوبة)70:
وتلك املعجزات مما ال يمكن لبرش أن يأيت بمثله ،قال تعاىل حاكيا عن معجزات
ِ
يسى ا ْب ين يم ْر يي يم ا ْذ ُك ْر نِ ْع يمتِي يع يل ْي يك يوع ييىل يوالِدي تِ يك إِ ْذ يأ َّيدْ ُت يك
املسيح  ﴿:إِ ْذ يق يال اهللَُّ ييا ع ي
احلكْم ية والتَّورا ية و ْ ِ
ِ
ِ
ِ
األن ِ
بِ ُروحِ ا ْل ُقدُ ِ
ْج ييل
ياب يو ْ ي ي ْ ي ي
َّاس ِيف املْي ْهد يوك ْيهال يوإِ ْذ يع َّل ْم ُت يك ا ْلكت ي
س ُت يك رل ُم الن ي
ِ
ِ
خت ُل ُق ِم ين ال رط ِ
يها يف يت ُك ُ
يوإِ ْذ ي ْ
ص
ون يط ْريا ِبإِ ْذ ِن يو ُت ْ ِربئُ ْاألي ْك يم يه يو ْاألي ْب ير ي
ني ك ييه ْيئية ال َّط ْ ِري ِبإِ ْذ ِن يف يتنْ ُف ُخ ف ي
ائيل يعن يْك إِ ْذ ِج ْئتيهم بِا ْلبين ِ
بِإِ ْذ ِن يوإِ ْذ ُخت ِْر ُج املْي ْوتيى بِإِ ْذ ِن يوإِ ْذ يك يف ْف ُت يبنِي إِ ْرس ي
يات يف يق يال ا َّل ِذي ين
ُ ْ ير
يك يف ُروا ِمن ُْه ْم إِ ْن يه يذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُمبِنيٌ ﴾ (املائدة)110:

ٍ
ٍ
ِ
اس يأ ْل يبنِي
وسى ت ْس يع يآ ييات يب رينيات يف ْ
وقال عن معجزة موسى  ﴿:يو يل يقدْ يآ يت ْينيا ُم ي
ِ
إِ ِ
وسى يم ْس ُحورا ( )101يق يال يل يقدْ عيلِ ْم يت
رسائ ييل إِ ْذ يجا يء ُه ْم يف يق يال يل ُه ف ْرع ْيو ُن إِ رن يألي ُظن يُّك ييا ُم ي
ْ ي
ما يأنْزي يل يهؤُ يال ِء ِإ َّال رب السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض يب يصائِ ير يو ِإ رن يألي ُظن يُّك ييا فِ ْرع ْيو ُن يم ْث ُبورا ()102
ي ُّ َّ ي ي
ي

يف يأ يرا يد يأ ْن يي ْست ِيفزَّ ُه ْم ِم ين ْاألي ْر ِ
ض يف يأغ يْر ْقنيا ُه يو يم ْن يم يع ُه يمجِيعا (( ﴾)103اإلرساء)

وهكذا سائر املعجزات التي هي توقيعات ربانية خترب البرش بأن اهلل تعاىل هو الذي
أرسل هلم من يملؤهم باهلداية.
واهلل تعاىل برمحته جعل الرسل يف منتهى العفاف والزهد والكامل حتى يمأل البرش
حمبة هلم ورغبة فيهم وعلام بصدقهم وإخالصهم ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل يما يأ ْس يأ ُل ُك ْم يع يل ْي ِه ِم ْن يأ ْج ٍر
إِ َّال من يشاء يأ ْن يت ِ
َّخ يذ إِ يىل ير رب ِه يسبِيال﴾ (الفرقان ،)57:وقال عىل ألسنة رسله ﴿:يو يما يأ ْس يأ ُل ُك ْم
ي ْ ي ي

يع يل ْي ِه ِم ْن يأ ْج ٍر إِ ْن يأ ْج ِر يي إِ َّال ع ييىل ير رب ا ْل يعامليِنيي ﴾ (الشعراء)109:
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واهلل تعاىل برمجته وعدله ال حياسب عباده إال بعد أن يأتيهم هؤالء الرسل ،قال
تعاىل ﴿:يم ِن ْاهتيدي ى يفإِن يَّام ي ْهيت ِيدي لِني ْف ِس ِه يو يم ْن يض َّل يفإِن يَّام يي ِض ُّل يع يل ْي يها يوال ت ِيز ُر يو ِاز ير ٌة ِوزْ ير ُأ ْخ يرى
يو يما ُكنَّا ُم يع رذبِنيي يحتَّى ين ْب يع يث ير ُسوال﴾ (االرساء)15:
وهو برمحته وعدله جعل يف البرش خلفاء للرسل حيفظون هدهيم ..وال خيلو منهم
ِ
ِ
اص يط يف ْينيا ِم ْن
ياب ا َّلذي ين ْ
زمان ..لتقوم هبم احلجة عىل عباده ،قال تعاىلُ ﴿:ث َّم يأ ْو ير ْثنيا ا ْلكت ي
اخلري ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللَِّ يذلِ يك ُه يو ا ْل يف ْض ُل
ع يبادنيا يفمن ُْه ْم يظامل ٌ لني ْفسه يومن ُْه ْم ُم ْقتيصدٌ يومن ُْه ْم يسابِ ٌق بِ ْ ي ْ ي
ا ْلك ِيب ُري﴾ (فاطر)32:
وقال رسول اهلل  (:ال نزال طائفة من أمتي عىل احلق ظاهرين ال يرضهم من
خالفهم حتى يأيت أمر اهلل)()1

وقال رسول اهلل  (:لن ختلو االرض من ثالثني مثل ابراهيم خليل الرمحن ،هبم
تغاثون ،وهبم ترزقون ،وهبم متطرون)()2

وقال رسول اهلل  (:إن أبدال أمتي مل يدخلوا اجلنة باالعامل ولكن إنام دخوهلا
برمحة اهلل ،وسخاوة االنفس ،وسالمة الصدر ،ورمحة جلميع املسلمني)()3

فهذه األحاديث وغريها كثري يثبت لطف اهلل بعباده ..فكل من احتاج الوصول يف
أي حلظة وجد من يدله عليه(.)4

( )1رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي.
( )2رواه ابن حبان يف تارخيه.
( )3رواه البيهقي يف الشعب.
( )4انظر تفاصيل ذلك يف رسالة (أهل اهلل) من هذه املجموعة.
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وهلذا ،فإن اهلل تعاىل ال يقيم الساعة إال بعد أن تنفذ األرض من أوليائه ،قال (:
ال تقوم الساعة حتى ال يقال يف االرض :اهلل اهلل)( ،)1وقال  (:ال تقوم الساعة إال عىل
رشار الناس)()2

( )1رواه أمحد ومسلم والرتمذي.
( )2رواه أمحد.
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ثالثا ـ عدالة اجلزاء
نصت النصوص القرآنية الكثرية عىل أن كل جزاء يناله اإلنسان خريا أو رشا ،يف
الدنيا أو اآلخرة هو ثمرة من ثامر كسبه ،وحصاد من نبت زرعه ،فال ينال اإلنسان إال ما
مجعن ُ ِ
ب فِ ِيه يو ُو رف يي ْت ُك ُّل ين ْف ٍ
س يما ك ييس يب ْت
كسبت يداه ،قال تعاىل ﴿:يف يك ْي ي
ياه ْم ل يي ْو ٍم ال ير ْي ي
ف إِ يذا ي ي ْ
يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (آل عمران)25:
ونرى من خالل استقراء النصوص أربعة أوصاف للجزاء اإلهلي ،وكلها تنطلق من
العدالة وتنتهي إليها(:)1
أما األول ،فهو أن هذا اجلزاء يتساوى فيه اجلميع ،فال يفضل فالن من الناس عىل
غريه ..وال تفضل فيه أمة عىل غريها ..فاخللق كلهم خلق اهلل ..والعدل يقتيض أن يعاملوا
كلهم معاملة واحدة.
وأما الثان ،فهو أن هذا اجلزاء موزون بموازين دقيقة تسجل كل يشء ،وال يغيب
عنها يشء.
وأما الثالث ،فهو أن هذا اجلزاء ،ال يناله صاحبه إال بعد أن حياكم حماكمة عادلة،
يتاح له فيها أن يستشهد من يشاء من الشهود ،ويدافع عن نفسه بام استطاع أن يدافع.
وأما الرابع ،فهو أن هذا اجلزاء متوافق متاما مع األعامل ،وكأنه حصاد لبذور
األعامل ،فمن زرع شوكا لن جيني إال شوكا.
ونحسب أن هذه األربع كافية لبيان عدالة اجلزاء اإلهلي ..وسنحاول أن نرى أدلتها
واملدى الذي بلغته يف املطالب التالية.

( )1سنرى عالقة اجلزاء اإلهلي بالرمحة يف الفصل الرابع من هذه الرسالة.
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ونقدم لذلك بقوله تعاىل يف اآلية املحكمة التي تفرس عىل ضوئها مجيع آي القرآن،
وهي قوله تعاىل ﴿:يون ييض ُع املْي يو ِازي ين ا ْل ِق ْس يط لِ يي ْو ِم ا ْل ِق ييا يم ِة يفال ُت ْظ يل ُم ين ْف ٌس يش ْيئا يوإِ ْن ك ي
يان ِم ْث يق يال
حب ٍة ِمن يخرد ٍل يأ يتينيا ِهبا و يك يفى بِنيا ح ِ
اسبِنيي ﴾ (االنبياء)47:
ي
ي َّ ْ ْ ي ْ ي ي
ٍِ
َّاس يأ ْشتياتا لِ ُ يري ْوا يأع يْام يهل ُ ْم
وقوله تعاىل عند ذكر دقة املوازين اإلهلية ﴿:يي ْو يمئذ يي ْصدُ ُر الن ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
رشا يي ير ُه (( ﴾)8الزلزلة)
( )6يف يم ْن يي ْع يم ْل م ْث يق يال يذ َّرة يخ ْريا يي ير ُه ( )7يو يم ْن يي ْع يم ْل م ْث يق يال يذ َّرة ي ًّ
 1ـ املساواة:
الوصف األول للجزاء اإلهلي هو املساواة ،فاهلل تعاىل يعامل عباده معاملة واحدة،
واملعاملة الواحدة تقتيض أن جيازى كل شخص بحسب عمله ،ال بحسب هواه.
وهلذا كانت آخر آية من القرآن الكريم ،أو آخر وصية من اهلل لعباده هي قوله
ون فِ ِ
يه إِ يىل اهللَِّ ُث َّم ُت يو َّىف ُك ُّل ين ْف ٍ
س يما ك ييس يب ْت يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
تعاىل ﴿:يوا َّت ُقوا يي ْوما ُت ْر يج ُع ي
ون﴾
(البقرة)281:
وهو املعنى الذي أكدته بتعابري خمتلفة كثري من آيات القرآن الكريم ،قال تعاىل ﴿:ال
ف اهللَُّ ين ْفسا إِ َّال ُو ْس يع يها يهليا يما ك ييس يب ْت يو يع يل ْي يها يما ا ْكت ييس يب ْت﴾ (البقرة ،)286 :وهذه اآلية
ُي يك رل ُ
الكريمة مجعت بني العدالتني :عدالة التكليف وعدالة اجلزاء.
املكلفون:
وهبذا ،فإن كسب اإلنسان وحده هو الذي حيدد مصريه ،والعدل يقتيض تفرد
الكسب بتحديد املصري حتى ال ينجح يف هذا االمتحان إال اجلادون املجتهدون الصادقون،
كام قال  (:الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت .والفاجر من أتبع نفسه هواها
ومتنى عىل اهلل) ()1

( )1رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم.
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واملراد باهلوى هنا هو كل ما يتصوره اإلنسان فكرا سليام أو ذوقا رفيعا أو كشفا
صادقا حيول بينه وبني ممارسة العمل الذي كلف به اخللق مجيعا ،أو جيعل له من املزية ما
ليس لغريه مما يتناقض مع نظام العدل الذي بني عىل أساسه الكون.
وهلذا ما ذكر اهلوى يف القرآن الكريم إال مذموما ،وقد قال ابن عباس  (:ما ذكر اهلل
هوى يف القرآن إال ذمه ،قال اهلل تعاىل ﴿:يوا َّت يب يع يه يوا ُه يف يم يث ُل ُه ك ييم يث ِل ا ْل يك ْل ِ
ب﴾ (ألعراف:
 ،)176وقال تعاىل ﴿:يوا َّت يب يع يه يوا ُه يوك ي
يان يأ ْم ُر ُه ُف ُرطا﴾ (الكهف ،)28 :وقال تعاىل ﴿:يب ِل ا َّت يب يع
ا َّل ِذي ين يظ يل ُموا يأ ْه يوا يء ُه ْم بِغ ْ ِ
يري ِع ْل ٍم يف يم ْن ي ْهي ِدي يم ْن يأ يض َّل اهللَّ﴾ (الروم ،)29 :وقال تعاىل﴿:
يو يم ْن يأ يض ُّل ِمم َّ ِن ا َّت يب يع يه يوا ُه بِغ ْ ِ
يري ُهدى ِم ين اهللَِّ﴾ (القصص ،)50 :وقال تعاىل ﴿:يوال يتتَّبِ ِع
ص)1( ))26 :
ْاهل ي يوى يف ُي ِض َّل يك يع ْن يسبِ ِ
يل اهللَِّ﴾ ( ه
وهلذا نفى القرآن الكريم كل ما يتومهه اإلنسان من األهواء والعلل التي يتصور أهنا
قد تلغي عدالة اهلل:
ومنها تصوره ارتباط مصريه بمجرد أمانيه وأحالمه وأوهامه ،وكأن أوهامه هي
التي متيل عىل اهلل ما يطلبه ،أوكأنه يريد أن يساوي لذات أمانيه بعرق ودماء وجهد العاملني
ِ
ِ
ان يأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ياب يم ْن يي ْع يم ْل
املخلصني ،قال تعاىل نافيا هذا الوهم ﴿:يل ْي يس بِ يأ يمان ري ُك ْم يوال يأ يم ر
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سوءا ُ ِ
ِ
ات ِم ْن يذك ٍير يأ ْو
جيزي ِبه يوال يجيِدْ يل ُه م ْن ُدون اهللَِّ يول هيا يوال نيصريا يو يم ْن يي ْع يم ْل م ين َّ
الص ي
ْ
ُ
اجلنَّ ية يوال ُي ْظ يل ُم ي
ُأ ْن يثى يو ُه يو ُمؤْ ِم ٌن يف ُأو يلئِ يك ييدْ ُخ ُل ي
ون ن ِيقريا﴾ (النساء 123:ـ )124
ون ْ ي
إلنْس ِ
ِ
ان يما يمتينَّى﴾ (لنجم)24:أي ليس كل
وقال منكرا عىل من غرته األمان ﴿:يأ ْم ل ْ ِ ي
من متنى خريا حصل له ،وقد عقبت هذه اآلية بقوله تعاىل ﴿:يفلِ َّل ِه ْاآل ِخ ير ُة يو ْاألُ ي
وىل﴾

(لنجم ،)25:وكأهنا تشري إىل أن عجز األمان وقصورها عن حتقيق مطالب اإلنسان يف
الدنيا هو نفسه عجزها وقصورها عن حتقيق مطالبه يف اآلخرة.
( )1القرطبي.167/16:
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ومنها الفهم اخلاطئ حلقيقة الشفاعة ،حيث حولتها األمان القارصة إىل وساطة
كوساطات الدنيا تعمق اجلور ،وتولد الظلم ،فلذلك عقبت اآليات السابقة من سورة
النجم بقوله تعاىل ﴿:وكيم ِمن م يل ٍك ِيف السامو ِ
ات ال ُتغْنِي يش يفا يع ُت ُه ْم يش ْيئا إِ َّال ِم ْن يب ْع ِد يأ ْن يي ْأ يذ ين
َّ ي ي
ي ْ ْ ي
اهللَُّ يملِ ْن يي يشا ُء يو يي ْر يَض﴾ (لنجم)26:
والشفاعة يف حقيقتها ـ والتي تدل عليها النصوص ـ هي جزاء كسائر أنواع اجلزاء
التي يناهلا اخللق يف اآلخرة ألعامل عملوها أو صفات اتصفوا هبا ،وليست كام يتوهم من
أهنا وساطة ينجو عىل أساسها قوم يف الوقت الذي حيرم منها غريهم مع تساوي
االستحقاق ،ألن ذلك ال يتناسب مع العدل املطلق الذي بنيت عليه قوانني اآلخرة ـ كام
سنرى ـ
ولذلك أخرب  أنه ال ينتفع من ال يستحق من أمته من هذه الشفاعة ،فقال  يف
َّ
وجل حفاة عراة غرال ﴿
موعظة مجع هلا الصحابة  (:أهيا الناس إنكم حمشورون إىل اهلله عزَّ
ك ييام يبدي ْأنيا يأ َّو يل يخ ْل ٍق ُن ِعيدُ ُه ﴾ (االنبياء ،)104 :وإن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم،
أال وإنه جياء برجال من أمتي فيؤخذ هبم ذات الشامل فأقول :أصحاِّب ،فيقال :إنك ال تدري
ما أحدثوا بعدك فأقول كام قال العبد الصالح ﴿:يو ُكن ُْت يع يل ْي ِه ْم يش ِهيدا يما ُد ْم ُت فِ ِ
يه ْم يف يل َّام
ْت ِ
ِ
يش ٍء يش ِهيدٌ ( )117إِ ْن ُت يع رذ ْ ُهب ْم يفإِ َّهنُ ْم ِع يبا ُد يك
يب يع يل ْي ِه ْم يو يأن ي
الرق ي
ت ييو َّف ْيتيني ُكن يْت يأن ي َّ
ْت ع ييىل ُك رل ي ْ
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم (( ﴾)118املائدة) ،فيقال :إن هؤالء مل يزالوا
يوإِ ْن يتغْف ْر يهل ُ ْم يفإِن يَّك يأن ي ي
احلك ُ
ي
مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم) ()1

ونرى بناء عىل هذا ،وبناء عىل أدلة كثرية ال يمكن ذكرها هنا أن الشفاعة خاصة
باملقرصين من حمبي رسول اهلل  أو حمبي غريه من األنبياء واألولياء واملالئكة أو غريهم
الذين قعدت هبم أعامهلم عن النجاة ،فرفعتهم حمبتهم إىل حمل الشفاعة.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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ومن األهواء التي تصورها اخللق بديال عن الكسب االغرتارا باألنساب ،وتوهم
أهنا من القوة بحيث حتول بني اهلل وعقوبة من يستحق العقوبة ،فيتساوى يف منطقها الصائم
القائم بالسكري الفاجر ألن نسب الفاجر ـ عىل حسب هذا الوهم ـ من القوة ما يلغي عدالة
اهلل بني عباده.
وهلذا أنكر تعاىل عىل األمم قبلنا هذا الوهم ،فقال تعاىل ﴿:و يقا يل ِ
ت ا ْل يي ُهو ُد يوالن يَّص يارى
ي
ِ
ِ
رش ِمم َّ ْن يخ يل يق ييغ ِْف ُر مليِ ْن يي يشا ُء
ن ْيح ُن يأ ْبنيا ُء اهللَِّ يو يأح َّباؤُ ُه ُق ْل يفل يم ُي يع رذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم يب ْل يأ ْن ُت ْم يب ي ٌ
ويع رذب من ي يشاء وهللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض يو يما يب ْين ُيه يام يوإِ يل ْي ِه املْي ِص ُري﴾ (املائدة)18:
َّ ي ي
يُي ُ ي ْ ي ُ ي ُ
وأخرب تعاىل أن لكل أمة ما كسبت ،فال يسأل إال املكتسب ،قال تعاىل ﴿:تِ ْل يك ُأ َّم ٌة

لون ع َّيام كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
يقدْ يخ يل ْت يهليا يما ك ييس يب ْت يو يل ُك ْم يما ك ييس ْب ُت ْم يوال ُت ْس يأ ي
ون﴾ (البقرة ،)134:أي
أن السلف املاضني من آبائكم من األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إليهم إذا مل تفعلوا
خريا يعود نفعه عليكم ،فإن هلم أعامهلم التي عملوها ولكم أعاملكم.
وقد أشار تعاىل إىل هذا عدم جدوى هذا الوهم بقوله عىل لسان يعقوب  ﴿:ييا يبنِ َّي ال
هلل ِمن ي ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
اب و ِ
ِ
اح ٍد يوا ْد ُخ ُلوا ِم ْن يأ ْب يو ٍ
كْم ِإ َّال
تيدْ ُخ ُلوا م ْن يب ٍ ي
احل ُ
يشء ِإن ْ ُ
اب ُم يت يف رر يقة يو يما ُأغْ ني عي نْكُ ْم م ين ا َِّ ْ ْ
هلل عي يل ْي ِه ت ييوكَّ ْل ُت يوعي يل ْي ِه يف ْل ييت ييو ِ
كَّل ا ُْملت ييوكر ُل ي
ون﴾ (يوسف)67 :
َِّ
وإىل هذا أيضا يشري قوله تعاىل خماطبا رسوله  من أن األمر هلل وحده ،قال تعاىل﴿:
ِ
وب يع يل ْي ِه ْم يأ ْو ُي يع رذ ي ُهب ْم يفإِ َّهنُ ْم يظاملُِ ي
ون﴾ (آل عمران)128:
يش ٌء يأ ْو يي ُت ي
يل ْي يس يل يك م ين ْاألي ْم ِر ي ْ
وهلذا ورد يف احلديث قوله  (:ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علام إال سهل
اهلل له طريق اجلنة ومن أبطأ به عمله مل يرسع به نسبه)
ويف هذا احلديث مجع لطيف بني املجتهد الذي يسلك طريق العلم ،فيسلك بسلوكه
طريق اجلنة ،وبني من يكتفي بالقعود مع التغني بأجماد سلفه التي ال تغني عنه شيئا.
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وهلذا كان رسول اهلل  يشتد يف نفي هذه األنواع من األوهام ،وقد قرأ مرة قوله
َّاس إِنَّا يخ يل ْقنيا ُك ْم ِم ْن يذك ٍير يو ُأ ْن يثى يو يج يع ْلنيا ُك ْم ُش ُعوبا يو يق يبائِ يل لِ يت يع يار ُفوا إِ َّن
تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
ِ
ِ
يم يخبِ ٌري﴾ (احلجرات)13:
يأك يْر يم ُك ْم عنْدي اهللَِّ يأ ْت يقا ُك ْم إِ َّن اهللَّي عيل ٌ
ثم قال (:فليس لعربى عىل عجمى فضل ،وال لعجمي عىل عرِّب فضل ،وال السود
عىل أبيض فضل ،وال البيض عىل أسود فضل ،اال بالتقوى ،يا معرش قريش ال جتيئوا بالدنيا
حتملوهنا عىل أعناقكم ،وجيئ الناس باالخرة ،فانى ال أغني عنكم من اهلل شيئا)()1

وكان خياطب قبيلته وأهل بيته قائال (:يا معرش قريش! اشرتوا أنفسكم من اهلل ،ال
أغني عنكم من اهلل شيئا ،يا بني عبد مناف اشرتوا انفسكم من اهلل ،ال أغني عنكم من اهلل
شيئا ،يا عباس بن عبد املطلب! ال أغني عنك من اهلل شيئا ،يا صفية عمة رسول اهلل! ال
أغني عنك من اهلل شيئا ،يا فاطمة بنت حممد! سليني من مايل ما شئت ،ال أغني عنك من
اهلل شيئا)()2

وهذا القانون اإلسالمي هو الفاصل بني فهم اإلسالم لدور الكسب ،وبني فهم
املسيحية التي تربط مصري اخللق مجيعا بخطيئة أبيهم آدم  ،ثم تربط تكفري اخلطيئة بمن
مل يعملها.
ومنها وهم االنتساب إىل مذاهب أو أديان مع اخللو من األعامل ،فيتصور املتوهم
أن انتسابه وحده كاف يف نجاته ،ولذلك قال تعاىل رادا عىل بني إرسائيل يف قوهلم ﴿:يل ْن
اجلنَّ ية إِ َّال يم ْن ك ي
يان ُهودا يأ ْو ن ييص يارى ﴾ (البقرة)111 :
ييدْ ُخ يل ْ ي
وقد رد اهلل تعاىل عىل هذا الوهم بقوله تعاىل ﴿:تِ ْل يك يأ يمانِ ُّي ُه ْم ُق ْل يها ُتوا ُب ْر يها ين ُك ْم إِ ْن
ُكنْ ُتم ص ِ
اد ِقنيي ﴾ (البقرة)111 :
ْ ي
( )1رواه الطربان يف الكبري.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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ويدخل يف هذا الوهم هذه التصنيفات الكثرية التي امتألت هبا أسامع األمة من
تقسيمها إىل سنة وشيعة وغريها ..فيحسب كل سني أنه قد ظفر بالفردوس األعىل ما دام
قد احتكر سوق السنة.
وحيسب الشيعي أن غريه عامة لن يرقى إىل رتبته ما دام قد احتكر سوق أهل البيت..
وهذه كلها أوهام..
فاهلل تعاىل قسم عباده أقساما كثرية ..وليس منها واحد من هذه األقسام ،فقد قال
تعاىلُ ﴿:ثم يأور ْثنيا ا ْلكِتياب ا َّل ِذين اص يط يفينيا ِمن ِعب ِ
ادنيا يف ِمنْهم يظ ِ
امل ٌ لِني ْف ِس ِه يو ِمن ُْه ْم ُم ْقت ِيصدٌ
ْ ي
ي ْ ْ
ي
ُ ْ
َّ ْ ي
اخلري ِ
ِ
ات بِإِ ْذ ِن اهللَِّ يذلِ يك ُه يو ا ْل يف ْض ُل ا ْلكيبِ ُري﴾ (فاطر)32:
يومنْ ُه ْم يسابِ ٌق بِ ْ ي ْ ي
فكل صنف من هذه األصناف قد يكون سنيا ،وقد يكون شيعيا ،وقد يكون من
غريمها.
ونحسب أن أي عاقل يدرك هذا ..فالشيعي العامي البسيط الذي ولد ال يعرف إال
مذهبه ..وكان له من الصالح ما جعله يقوم الليل ويصوم النهار وجياهد يف سبيل اهلل،
وتدمع عيناه خشية هلل ،وشوقا آلل بيت رسول اهلل ،أو حزنا عىل ما أصاهبم ..هل يستوي
مع ذلك اخلامل السني الذي يرتفع بسنيته التي يتومهها ،وحيتقر هبا غريه ،ويتجهم هبا يف
وجه غريه؟
وهكذا يقال للشيعي اخلامل الذي حيتقر السني العامل.
واهلل تعاىل بعدله لن يسأل الناس يوم القيامة عن متون العقائد ،وهل حفظوها ،وإنام
يسأهلم عام انطوت عليه جوانحهم من اإليامن ،وعام كسبته جوارحهم من السلوك(.)1

( )1للمؤلف رسالة مهمة يف هذا ،وهي مصاغة بشكل روائي جذاب ،سامها (الفرق اإلسالمية ـ إعادة تصنيف)
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وهلذا ورد يف احلديث قوله  (:إن رجال كان قبلكم رغسه( )1اهلل ماال وولدا ،فقال
لبنيه ملا أحترض :أي أب كنت لكم؟ قالوا :خري أب ،قال :إن مل أعمل خريا قط فإذا مت
فأحرقون ثم اسحقون ،قم اذرون يف يوم عاصف ،ففعلوا ،فجمعه اهلل فقال :ما محلك؟
قال خمافتك فتلقاه برمحته)()2

فهذا الرجل ـ عىل حسب هذا احلديث الصحيح ـ كان حيمل عقيدة منحرفة يف قدرة
اهلل تعاىل ( ..)3فهو تصور أنه إن فعل به ما فعل لن يقدر اهلل عىل مجعه ،ومع أن هذه العقيدة
عقيدة كفر إال أن اهلل تعاىل برمحته نظر إىل قصده ونيته ،فغفر له.
ومنها وهم من ألفوا الرشوة يف الدنيا ،فيتصورون أن بإمكاهنم رشوة املالئكة ،أو
ربام رشوة اهلل تعاىل ،قال تعاىل ﴿:يفا ْل يي ْو يم ال ُيؤْ يخ ُذ ِمنْ ُك ْم فِدْ يي ٌة يوال ِم ين ا َّل ِذي ين يك يف ُروا يم ْأ يوا ُك ُم
الن َُّار ِه يي يم ْوال ُك ْم يوبِئ يْس املْي ِص ُري﴾ (احلديد )15:أي لو جاء أحدكم اليوم بملء األرض ذهبا
ومثله معه ليفتدي به من عذاب اهلله ما قبل منه.
ومنها أوهام كثرية ختالف سنة اهلل يف التعامل مع خلقه ،والذي أثبته يف الكتب
السالفة كام أثبته يف القرآن الكريم ،قال تعاىل يف آخر سورة النجم التي مجعت أوهام
القاعدين عن الكسب ﴿:يأ يف ير يأ ْي يت ا َّل ِذي ت ييو َّىل ( )33يو يأ ْع يطى يقلِيال يو يأ ْكدي ى ( )34يأ ِعنْدي ُه ِع ْل ُم
ِ
ِ
ا ْل يغ ْي ِ
يم ا َّل ِذي يو َّىف ( )37يأ َّال
وسى ( )36يوإِ ْب يراه ي
ب يف ُه يو يي يرى ( )35يأ ْم يمل ْ ُيني َّب ْأ بِ يام ِيف ُص ُحف ُم ي

( )1رغس :أي أكثر له منهام ويبارك له فيهام ،والرغس :السعة يف النعمة والربكة والنام ( النهاية.)283 / 2:
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3وقد ورد يف طرق أخرى ما يؤكد هذا ،فقد روى أمحد واحلكيم والطربان يف الكبري عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده
يرفعه قال :كان عبد من عباد اهلل آتاه اهلل ماال وولدا ،فذهب من عمره عمر وبقي عمر ،فقال لبنيه :أي أب كنت لكم؟ قالوا:
خري أب ،قال :إن واهلل ما أنا بتارك عند أحد ماال كان مني إليه إال أخذته أو تفعلون ِّب ما أقول لكم ،فأخذ منهم ميثاقا قال:
أما االول فانظروا إذا أنا مت فأحرقون بالنار ،ثم اسحقون ،ثم انظروا يوما ذا ريح فأذرون لعيل أضل اهلل ،فدعي واجتمع،
فقيل :ما محلك عىل ما صنعت؟ قال :خشية عذابك ،قال :استقل ذاهبا فتيب عليه.
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إلنْس ِ
ِ
ف ُي يرى
ان إِ َّال يما يس يعى ( )39يو يأ َّن يس ْع يي ُه يس ْو ي
ت ِيز ُر يو ِاز ير ٌة ِوزْ ير ُأ ْخ يرى ( )38يو يأ ْن يل ْي يس ل ْ ِ ي
اجلزي ا يء ْاألي ْو يىف (( ﴾)41النجم)
جيزي ا ُه ْ ي
(ُ )40ث َّم ُ ْ
فهذه سنة اهلل التي ال حتتمل التغيري وال التبديل ،وكل ما يتوهم أنه شذوذ عنها،
فسببه اختالط املفاهيم أو تدخل األهواء فيها.
وبناء عىل هذا فإن اخللق يف الدنيا واآلخرة يصنفون بحسب أعامهلم ،وجيازون
بحسب أصنافهم ،فال يدخل يف كل صنف إال من وفر من دالئل انتسابه ما يؤهله لذلك.
وهلذا نفت اآليات القرآنية الكثرية أي مساواة بني العامل واملتكاسل ،أو بني املصلح
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات كياملُْ ْف ِس ِدي ين ِيف ْاألي ْر ِ
ض يأ ْم
واملفسد ،قال تعاىل ﴿:يأ ْم ن ْيج يع ُل ا َّلذي ين آ يمنُوا يوعيم ُلوا َّ
الص ي
ِ
(ص)28:
ن ْيج يع ُل املُْتَّقنيي كيا ْل ُف َّج ِار﴾ ه
ويف آية أخرى يستفهم مستنكرا ﴿:يأ يفن ْيج يع ُل ا ُْمل ْس ِل ِمنيي كيا ُْمل ْج ِر ِمنيي ﴾ (القلم)35:

وقد شبه اهلل تعاىل ـ لتقريب الصورة لألذهان ،وإلقناع العقل املجادل بصحة هذا
التصنيف ـ بعدم تساوي التعامل مع ما نراه من املحسوسات ،فقال تعاىلُ ﴿:ق ْل ال يي ْست ِيوي
اخلبِ ُ
اخلبِيث﴾ (املائدة)100 :
ْج يب يك يك ْث ير ُة ْ ي
ب يو يل ْو يأع ي
يث يوال َّط ري ُ
ْي

وشبه ذلك بالبحار املختلفة الطعوم واملنافع ،قال تعاىل ﴿:وما يست ِيوي ا ْلبحر ِ
ان يه يذا
ي ْي
ي ي يْ
ِ
ع ْيذب ُفر ٌ ِ
يخ ِر ُج ي
اج يو ِم ْن ُك ٍّل يت ْأ ُك ُل ي
حلام يط ِر هيا يوت ْيست ْ
ون ِح ْل يية
رشا ُب ُه يو يه يذا م ْل ٌح ُأ يج ٌ
ون ي ْ
ٌ ي
ات يسائغٌ ي ي
يه مو ِ
ِ ِ
اخ ير لِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْضلِ ِه يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (فاطر)12:
وهنيا يوت ييرى ا ْل ُف ْل يك ف ي ي
يت ْل يب ُس ي
وشبه ذلك بالتاميز الذي نراه بني احلي وامليت ،فقال تعاىل ﴿:يو يما يي ْست ِيوي ْاألي ْح ييا ُء
ْت بِ ُم ْس ِم ٍع يم ْن ِيف ا ْل ُق ُب ِ
ور﴾ (فاطر)22:
ات إِ َّن اهللَّي ُي ْس ِم ُع يم ْن يي يشا ُء يو يما يأن ي
يوال ْاألي ْم يو ُ

وشبه الفريقني من املؤمنني وغريهم باملنعم عليهم باحلواس والفاقدين هلا ،قال
ياأليعْمى و ْاأليصم وا ْلب ِص ِري والس ِمي ِع يه ْل يست ِيوي ِ
تعاىل ﴿:يم يث ُل ا ْل يف ِري يق ْ ِ
ان يم يثال يأ يفال
ي ْ ي
ني ك ْ ي ي ي ر ي ي
ي َّ
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ت ييذك َُّر ي
ون﴾ (هود ،)24:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل يه ْل يي ْست ِيوي ْاأليع يْمى يوا ْل يب ِص ُري يأ ْم يه ْل ت ْيست ِيوي
ُّور﴾ (الرعد)16 :
ال ُّظ ُل يام ُ
ت يوالن ُ
وشبه الفريقني باألحرار والعبيد ،فقال تعاىل ﴿:يو يرض يب اهللَُّ يم يثال ير ُج يل ْ ِ
مها
ني يأ يحدُ ُ ي
ي
يأبكيم ال ي ْق ِدر ع ييىل ييش ٍء و ُهو ك ٌّيل ع ييىل مواله يأينيام يوجهه ال ي ْأ ِ
ت بِ يخ ْ ٍري يه ْل يي ْست ِيوي ُه يو يو يم ْن
يْ ُ ْ ي ُي ر ُْ ي
ْ ي ي
ْ ُ ي ُ
ِ
ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل و ُهو ع ييىل ِ ٍ
رض يب اهللَُّ يم يثال ير ُجال
ي ُُ ي ي ي
رصاط ُم ْستيقي ٍم﴾ (النحل ،)76:وقال تعاىل ﴿:ي ي
ي
ِ
ِ
ِ ِ
رشكيا ُء ُمت ييشاكِ ُس ي
احل ْمدُ هللَِّ يب ْل يأ ْك يث ُر ُه ْم ال
ون يو ير ُجال يس يلام ل ير ُج ٍل يه ْل يي ْست ِيو ييان يم يثال ْ ي
فيه ُ ي
يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (الزمر)29:
وهلذا ،فإنه ال يستوي ـ يف ميزان العقل ـ املجتهد باملتكاسل والعامل باملقعد والقائم
ِ
ِ
ِ
مح ية ير رب ِه
حي يذ ُر ْاآل ِخ ير ية يو يي ْر ُجو ير ْ ي
بالنائم ،قال تعاىل ﴿:يأ َّم ْن ُه يو يقان ٌت آنيا يء ال َّل ْي ِل يساجدا يو يقائام ي ْ
ون إِن يَّام ييت ييذك َُّر ُأو ُلو ْاألي ْل يب ِ
ون يوا َّل ِذي ين ال يي ْع يل ُم ي
ُق ْل يه ْل يي ْست ِيوي ا َّل ِذي ين يي ْع يل ُم ي
اب﴾ (الزمر)9:
وال يستوي املجاهدون املضحون بأنفسهم يف سبيل اهلل بالراكنني إل خمادع الرخاء،
ِِ
اعدُ ي ِ
قال تعاىل ﴿:ال يست ِيوي ا ْل يق ِ
الرض ِر واملُْج ِ
ون ِيف يسبِ ِ
يري ُأ ِ
اهدُ ي
يل اهللَِّ
ويل َّ ي ي ي
يْ
ون م ين املُْؤْ مننيي غ ْ ُ
اهلم و يأ ْن ُف ِس ِهم ع ييىل ا ْل يق ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اع ِدي ين يد ير يجة يو ُك هال يوعيدي
بِ يأ ْم يواهل ْم يو يأ ْن ُفس ِه ْم يف َّض يل اهللَُّ املُْ يجاهدي ين بِ يأ ْم يو ْ ي
ْ
اه ِدين ع ييىل ا ْل يق ِ
احلسنيى و يف َّض يل اهللَُّ املُْج ِ
اع ِدي ين يأ ْجرا عيظِيام﴾ (النساء)95:
ي
ي
اهللَُّ ْ ُ ْ ي
ِ
ِ
رت ُحوا
ب ا َّلذي ين ْ
وهذا التفريق شامل ألجزية الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل ﴿:يأ ْم يحس ي
اج ي ي
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهت ْم يسا يء يما
ات يس يواء حمي ْ يي ُ
الس ريئيات يأ ْن ن ْيج يع يل ُه ْم كيا َّلذي ين آ يمنُوا يوعيم ُلوا َّ
اه ْم يو يمم ي ُ ُ
الص ي
َّ
حي ُك ُم ي
ون﴾ (اجلاثـية)21:
يْ
فحكمة اهلل وعدالته التي قام عليها السموات واآلرض تأبى املساواة بني امليسء
واملحسن ،قال تعاىل ﴿:وهللَِّ ما ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْاألي ْر ِ
ض لِ يي ْج ِز يي ا َّل ِذي ين يأ يسا ُءوا بِ يام ع ِيم ُلوا
َّ ي ي
ي ي
جي ِز يي ا َّل ِذي ين يأ ْح يسنُوا بِ ْ
احلُ ْسنيى﴾ (لنجم)31:
يو ي ْ
***
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بعد هذه النصوص الكثرية املحكمة نرجع إىل النصوص املتشاهبة لنحاول فهمها
عىل ضوء ما سبق ،ومنها قوله تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّل ِذي ين يس يب يق ْت يهل ُ ْم ِمنَّا ْ
احلُ ْسنيى ُأو يلئِ يك يعن يْها
ُم ْب يعدُ ي
ون﴾ (االنبياء)101:
ومنها قوله  (:لن يدخل أحدا منكم عم ُله اجلن ية) ،قالوا (:وال أنت يا رسول
اهلله؟) ،قال (:وال أنا إال أن يتغمدن اهلله تعاىل برمحة منه وفضل)()1

ومنها ما يروى عن عىل بن أِّب طالب قال (:كنا مع رسول اهلل  ببقيع الغرقد يف
جنازة فقال (:ما منكم أحد إال قد كتب مقعده من النار ومقعده من اجلنة) فقالوا (:يارسول
اهلل أفال نتكل عىل الكتاب وندع العمل) فقال  (:اعملوا فكل ميرس ملا خلق له ،أما من
كان من أهل السعادة فسييرس لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من أهل الشقاوة ،فسييرس
لعمل أهل الشقاوة) ثم قرأ قوله تعاىل ﴿:يف يأ َّما يمن يأ ْع يطى يوا َّت يقى يو يصدَّ يق بِ ْ
رس ُه
احلُ ْسنيى يف يسنُ يي ر ُ
ِ
ِ
احلسنيى يفسنُ ييرس ُه ل ِ ْل ُعرسى ﴾ (الليل 5:ـ )2( )10
اس يت ْغنيى يوك َّيذ يب بِ ْ ُ ْ
رسى يو يأ َّما يمن يبخ يل يو ْ
ْي
ي رُ
ل ْل ُي ْ ي
ومنها ما ورد يف تفسري قوله تعاىل ﴿:يو ِإ ْذ يأ يخ يذ ير ُّب يك ِم ْن يبنِي آ يد يم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ رر َّيت ُيه ْم

يو يأ ْش يهدي ُه ْم ع ييىل يأ ْن ُف ِس ِه ْم يأ يل ْس ُت بِ ير رب ُك ْم يقا ُلوا يب يىل﴾ (ألعراف )172 :قال :سمعت رسول اهلله
 سئل عنها ،فقال (:إن اهلله خلق آدم  ،ثم مسح ظهره بيمينه ،فاستخرج منه ذرية،
قال (:خلقت هؤالء للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية،
قال :خلقت هؤالء للنار ،وبعمل أهل النار يعملون) ،فقال رجل (:يا رسول اهلله ففيم
العمل؟) ،فقال  (:إذا خلق اهلله العبد للجنة استعمله بأعامل أهل اجلنة حتى يموت عىل

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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عمل من أعامل أهل اجلنة فيدخله به اجلنة ،وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعامل أهل النار
حتى يموت عىل عمل من أعامل أهل النار فيدخله به النار) ()1

وهذه األحاديث وأمثاهلا تشتبه عىل من مل جيمع بني فهم رس التوحيد والعدل،
فالتوحيد يقتيض أن يعلم اهلل ما كان وما يكون ،بل ما ال يكون لو كان كيف كان يكون،
ويكون احلارض واملستقل بالنسبة إليه سواء ،ألن ذلك ما تقتضيه األلوهية ،وقد قال  عن
نفسه (:إنى عند اهلل مكتوب بخاتم النبيني ،وإن آدم ملنجدل يف طينته ،وسأنبئكم بأول ذلك
دعوة أبى إبراهيم وبرشى عيسى ورؤيا أمي رأت حني ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت
له قصور الشام)()2

فعلم اهلل تعاىل هو العلم الذي تقتضيه األلوهية ،وهو العلم يف قمة كامله ،وخطأ
الذين يعرتضون بمثل هذه الشبه هو قياسهم علم اهلل عىل علم البرش ،وهو قياس ناشئ من
خلل يف فهم التوحيد.
وهو خلل ناشئ كذلك من سوء فهم للعدل ،فالعادل هو الذي يوفر لك كل
األسباب ،ويمنح لك كل الفرص ،ثم حياسبك بعد ذلك ال عىل علمه فيك ،بل عىل مقتىض
ترصفاتك ،بل فوق ذلك يتيح لك فرص الدفاع عن نفسك واستئناف احلكم أو الطعن يف
الشهود يف حال احلاجة إىل ذلك.
وكل هذه النواحي ـ والتي يتخلف أكثرها يف كل أقضية الدنيا وحكوماهتا ـ سنرى
الشواهد الدالة عليها.
فاهلل تعاىل منحنا حرية االختيار التي نستشعرها ،وال جيادلنا أحد يف استشعارنا هلا،
ومنحنا من القوى م ا نؤدي به ما أمرنا به ،وأخربنا عن القانون الذي يتم عىل أساسه
( )1رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وقال :حديث حسن.
( )2رواه أمحد والطربان واحلاكم وأبو نعيم وغريهم.
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حماسبتنا ،ووفر لنا من الدالئل ما يقتنع به العقل بصحة كل ذلك ،ثم أخربنا بأنه ال حياسبنا
عىل علمه فينا ،بل حياسبنا عىل ما كسبت أيدينا.
فأي عدل فوق هذا؟
زيادة عىل ذلك ،فإن اهلل تعاىل الذي يعلم األمورعىل ما هي عليه قد جعل لألشياء
أسبابا تكون هبا ،فلذلك يدخل يف علمه األسباب ونتائجها.
فلذلك خيطئ من يقول (:إن كنت من أهل اجلنة فأنا أدخلها بال عمل صالح) ،بل
إن قوله متناقض باطل ألنه علم أنه لن يدخل اجلنة إال بعمله الصالح ،فلو دخلها بال عمل
كان هذا مناقضا ملا علمه اهلل وقدره.
أما الوهم الذي سبب هذه األخطاء يف الفهم ،فهو سؤال ( كيف) ،وهو سؤال ال
يسأله العقل ،فالعقل ال يسأل عام خيرج عن اختصاصه ،وإنام هو سؤال يطرحه اخليال
ليعرف حقيقة علم اهلل ،فيحاول بمحدوديته أن حيد املطلق.
وهلذا يتنزه عن هذا السؤال من ذاقوا حالوة اإليامن ،وأدركوا بالبصرية من نور
املعرفة باهلل ما وقاهم من شؤم التشبيه الذي يطرح مثل هذا السؤال.
أما الذي جيعل هذه الشبهة سببا يف قعوده ،فإن ومهه هذا هو الذي يكون سببا يف
دخوله جهنم ،وهلذا قال  (:اعملوا فكل ميرس ملا خلق له ،أما من كان من أهل السعادة
فسييرس لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من أهل الشقاوة ،فسييرس لعمل أهل
الشقاوة)()1

واجلمع بني فهم رس التوحيد مع رس العدل هو الذي يزيد املجتهد اجتهادا ،بل خيلط
اجتهاده بلذة عظيمة حني يعلم أن اهلل اختاره من بني الكثريين من خلقه ليعبده وييرسه
لطريق أهل اجلنة،ويقيه يف نفس الوقت من الغرور الذي جيعله متعاظام بعمله متكربا به.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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أما الواقع يف براثن التشبيه فقد يستسلم هلذه الشبه واألوهام ،وتكون سببا لقعوده
عن كل عمل ،ويكون ذلك الوهم رسا من أرساره تيسريه ألعامل أهل الشقاوة ،وهلذا سبق
آيات سورة الليل التي فرسها رسول اهلل  بقوله تعاىل ﴿:إِ َّن يس ْع يي ُك ْم يل يشتَّى﴾ (الليل)4:
غري املكلفني:
قد عرفنا أن أمر املكلف بيده ،فإن أحسن فلنفسه ،وإن أساء فعليها ،وال حجة له بعد أن
قامت عليه كل احلجج.
ولكن..
كيف يتحق العدل مع غري املكلف؟
مع ذلك الصبي الذي مات وهو حيمل بذور اخلري والرش ،والتي مل تسق بعد فتنبت.
أو مع ذلك الفالح الذي عاش يف أقايص األرض منهمكا مع حمراثه ال يعلم بإله ،وال
يعرف نبيا.
أو مع ذلك املعتوه الذي يرمى باحلجارة ،ولو كان عاقال لتبني معدنه ،وحتقق خبثه أو طيبه.
إن قلنا بأهنم يدخلون اجلنة ،فبأي عمل عملوه؟
وإن قلنا بأهنم يدخلون النار ،فبأي جناية جنوها؟
وإن قلنا :إن أمرهم للمشيئة ،أو لعلم اهلل فيهم ،فلامذا مل يكن أمر اخللق مجيعا للمشيئة ،فلم
تقم حمكمة القيامة ،ومل يكن هناك حساب وال كتب وال موازين؟
وإن قلنا :إن أمرهم للرمحة ،فقد يقول البالغ :ملاذا يارب مل تتوفني صبيا لتشملني رمحتك
التي شملت الصبي؟
ويقول العاقل :مل يارب مل تذهب عقيل ألبرص من الرمحة ما يبرصه املجنون؟
ويقول الفيلسوف :مل يا رب مل جتعلني يف غياهب اجلهل التي محيت هبا ذلك الفالح
البسيط من التعرض ملقتك وعقابك؟
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إن هذه املسألة من أعقد املسائل التي خيض فيها بعلم وبغري علم ،واحلديث عن عدالة
اهلل يف اجلزاء يقتيض املرور هبا واحلديث عام نراه متناسبا مع ما حاولنا فهمه من نصوص القرآن
الكريم والسنة املطهرة يف هذا املجال.
والذي دعانا إىل هذا هو ما أخرب به  من دخول الشبه من هذا الباب ،كام ورد يف
احلديث أن رسول اهلل  قال (:ال يزال أمر هذه األمة موائام أو مقاربا ما مل يتكلموا يف
الولدان والقدر) وفرس الراري (الولدان) بأنه أراد هبم أطفال املرشكني) ()1

ففهم القدر ،وعدالة اهلل فيه يقتيض التعريج عىل هذه املسألة لنفي الشبه الكثرية التي
حترف كامالت عدالة اهلل.
***
وبداية ننبه إىل أن جزاء اهلل كام نص عليه القرآن الكريم مرتبط بالقدرة عىل حتمل التكليف،
ولذلك قال تعاىل ﴿:يذلِ يك يأ ْن يملْ ييكُ ْن ير ُّب يك ُم ْه ِل يك ا ْل ُق يرى ِب ُظ ْل ٍم يو يأ ْه ُل يها غي ِاف ُل ي
ون﴾ (األنعام)131:
أي إنام أعذرنا إىل الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئال يؤاخذ أحد بظلمه وهو مل تبلغه دعوة،
ولكن أعذرنا إىل األمم ،فلم نعذب أحدا إال بعد إرسال الرسل إليهم.
وحتتمل اآلية كذلك :إن ربك مل يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكري بالرسل واآليات
هلل غري ظالم لعبيده.
والعرب فيظلمهم بذلك ،وا ه
وهذا الوجه الثان هو الذي يبني عالقة العدالة باجلزاء يف هذا الصنف من اخللق.
ِ
ٍ
ِ
ياب
وهو ما دلت عليه النصوص الكثرية ،كقوله تعاىل ﴿:يو يما يأ ْه يلكْ نيا م ْن يق ْر يية ِإ َّال يو يهليا كت ٌ
وم﴾ (احلجر ،)4:وقال تعاىل ﴿:يو يما يأ ْه يلكْ نيا ِم ْن يق ْر يي ٍة ِإ َّال يهليا ُمن ِْذ ُر ي
ون﴾ (الشعراء،)208:
يم ْع ُل ٌ
وقوله تعاىل ﴿:يم ِن ْاهتيدي ى يف ِإن يَّام ي ْهيت ِيدي لِ ين ْف ِس ِه يو يم ْن يض َّل يف ِإن يَّام يي ِض ُّل عي يل ْي يها يوال ت ِيز ُر يو ِاز ير ٌة ِوزْ ير ُأ ْخ يرى
يو يما كُ نَّا ُم يع رذ ِبنيي يحتَّى ين ْب يع يث ير ُسوال﴾ (االرساء)15:
()1رواه أبو بكر البزار.
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وهلذا كان من مجلة األسئلة التي يواجه هبا أهل جهنم تبكيتا وإظهارا لعدالة اجلزاء ما عرب
عنه قوله تعاىل ﴿:تيكيا ُد يمت ي َّيزُ ِم ين ا ْل يغ ْي ِظ كُ َّل يام ُأ ْل ِق يي ِف ييها يف ْو ٌج يس يأ يهلُ ْم يخزي ين ُت يها يأ يملْ يي ْأ ِتكُ ْم ن ِيذ ٌير﴾ (امللك)8:
***
ومثل ارتباط التكليف ببلوغ الدعوة يرتبط ببلوغ سن القدرة عىل التمييز واستعامل
العقل ،ألن أحكام اهلل تعاىل مرتبطة بالعقل.
فالعقل هو املدرك ألحكام اهلل ،والنافذة التي يطل منها اإلنسان عىل مراده ،وهلذا
قال  (:رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى حيلم  -أي يستكمل مخس عرشة سنة وعن
النائم حتى يستيقظ ،وعن املجنون حتى يفيق) ()1

وهؤالء الثالثة رفع عنهم القلم بسبب العقل ،فاألول مل يكتمل عقله ،والثان غفل عقله،
والثالث غاب عقله.
***
بعد هذه األدلة القطعية عىل ارتباط التكليف بالعقل وبلوغ الدعوة ،مع ارتباط
اجلزاء بالتكليف نحاول التعرف عىل مصري هذه الفئة التي مل متنح أدوات التكليف.
وهذا يدعونا إىل دراسة اآلراء الواردة يف املسألة مع حماولة اجلمع بني النصوص
الواردة فيها ،لنرى من خالهلا كيف تتحقق العدالة مع هذا الصنف من اخللق.
القول األول:
وأول قول نبدأ باستبعاده هو القول بأهنم يف النار ..فهذا القول يتناىف مع احلكمة والعدل
والرمحة التي بنيت عليها أقدار اهلل.
ولألسف ،فقد قال هبذا القول قوم ،مستندين يف ذلك إىل أحاديث ضعيفة أو موضوعة
يريدون هبا حتطيم األسس اليقينية التي وردت هبا النصوص املحكمة.
( )1رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم.
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ومن هذه النصوص ما روي أن رسول اهلل  سئل عن أوالد املسلمني أين هم؟ ،فقال(:
يف اجلنة) وسئل عن أوالد املرشكني أين هم يوم القيامة؟ ،فقال (:يف النار) ،فقيل له (:مل يدركوا
األعامل ومل جتر عليهم األقالم) قال (:ربك أعلم بام كانوا عاملني ،والذي نفيس بيده لئن شئت
أسمعتك تضاغيهم( )1يف النار) ()2

وهذا احلديث الضعيف ال يصح أن يستدل به عىل مثل هذا ،زيادة عىل معارضته
النصوص املحكمة واألحاديث الصحيحة.
ومن األحاديث املوضوعة اخلطرية التي تروى يف هذا املجال من دون حتقيق أو متحيص،
ومن دون عرضها عىل حمكم القرآن الكريم والسنة املطهرة ،فيغرت هبا ،ما يروى عن سلمة بن يزيد
اجلعفي :قال :أتيت أنا وأخي رسول اهلل  ،فقلنا (:إن أمنا ماتت يف اجلاهلية ،وكانت تقري
الضيف ،وتصل الرحم ،فهل ينفعها من عملها ذلك يشء؟) ،قال (:ال) قلنا له (:فإن أمنا وأدت
أختا لنا يف اجلاهلية مل تبلغ احلنث) فقال (:املوؤودة والوائدة يف النار إال أن تدرك الوائدة اإلسالم
فتسلم)()3

وهذا احلديث زيادة عىل تناقضه مع عدالة اهلل املطلقة والتي قد تدرك بالعقل يتناقض مع
القرآن الكريم الذي نص عىل أن املؤودة تسأل عن أي ذنب ُقتلت ليكون ذلك هتديدا لقاتلها،
فإنه إذا سئل املظلوم فام ظن الظامل ،قال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ا ْيمل ْوؤُ و يد ُة ُس ِئ يل ْت ِب يأ ري يذن ٍ
ْب ُق ِت يل ْت﴾

( )1أي صياحهم وبكاءهم .يقال ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضج (النهاية)92/3:
( )2احلديث أورده ابن حجر يف اإلصابة (  )175 / 174قال البيهقي :هذا منكر وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار
وهو ضعيف جدا .وهكذا ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد (  )57 / 1وقال رواه البزار وفيه يوسف بن عطية ال حيتج به ،وقال
ابن اجلوزي :هذا حديث ال يصح قال امحد بن حنبل حييى بن املتوكل يروي عن هبية احاديث منكرة وهو واهي احلديث وقال
حييى ليس بيشء وقال عيل والفالس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد باشياء ليس هلا اصول وقال السعدي سألت عن
هبية كي اعرفها فأعيانا ،انظر :العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،لعبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي.924/2 :
( )3رواه أمحد والنسائي.
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(التكوير 8:ـ )9
زيادة عىل ذلك ترصيح النصوص الصحيحة بعكس ذلك ،وأهنا يف اجلنة ،وقد يكون
ذلك رمحة خاصة هبا ،ولذلك قرنت بالشهيد يف قوله  (:النبي يف اجلنة ،والشهيد يف اجلنة،
واملولود يف اجلنة ،واملوءدة يف اجلنة)()1

ُ

هلل من يف اجلنة؟) ،فقال  (:املوؤودة يف اجلنة)()2
ويف حديث آخر (:قيل :يا رسول ا ه

ي

فهذه األحاديث تتعارض مع األحاديث السابقة ،ويتجىل فيها نور احلديث الصحيح،
وتتناسب مع عدالة اهلل تعاىل ورمحته:
أما عدالته ،فإن األذى الشديد الذي تعرضت له يشبه الشهادة ،فلذلك قرهنا  يف
احلديث السابق بالشهيد.
أما رمحته ،فبأن تدخل اجلنة من غري تعرضها لالمتحان.
ومن األدلة التي استدلوا هبا كذلك عىل دخول غري املكلفني النار ،ما روي من احتجاج
اجلنة والنار ،وأن اهلل تعاىل ينشئ للنار خلقا يسكنهم إياها.
وهذا احلديث غري حمفوظ به الصيغة ،بل لفظه الصحيح ،هو قوله  (:حتاجت
اجلنة والنار ،فقالت النار :أوثرت باملتكربين والتمجربين؛ وقالت اجلنة :مايل ال يدخلني
َّ
وجل ،للجنة :أنت رمحتي أرحم بك من أشاء من
إال ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال اهلله عزَّ
عبادي ،وقال للنار :إنام أنت عذاِّب أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منكام
ملؤها .فأما النار فال متتيلء حتى يضع رجله فيها فتقول :قط قط فهنالك متتيلء وينزوي

( )1رواه أمحد وأبو داود.
( )2رواه الطربان.
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َّ
َّ
وجل ينيشء
وجل من خلقه أحدا ،وأما اجلنة فإن اهلله عزَّ
بعضها إىل بعض ،وال يظلم اهلله عزَّ
هلا خلقا آخر)()1

ولو فرضنا صحة ما استدلوا به،أو فرضنا أن املراد بالرجل يف احلديث خلق من خلق
اهلل ،فقد يكون هلذا اخللق خاصية التنعم بالنار ،فتكون جهنم نعيام هلم ،أو أن ال يكون هلا
أي تأثري عليهم ،كام أنه ليس هلا أي تأثري عىل خزنة جهنم وزبانية النار.
ٍ
ِ
حل ْقنيا ِهبِ ْم
ومما استدلوا به كذلك قوله تعاىل ﴿:يوا َّلذي ين آ يمنُوا يوا َّت يب يعت ُْه ْم ُذ رر َّي ُت ُه ْم بِإِ ييامن يأ ْ ي
ُذريتيهم وما يأ يل ْتنياهم ِمن عيملِ ِهم ِمن ي ٍ
ب ير ِهنيٌ ﴾ (الطور)21:
يشء ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ بِ يام ك ييس ي
ر َّ ُ ْ ي ي
ُ ْ ْ ي ْ ْ ْ
فقاسوا ذرية الكافرين بذرية املؤمنني ،وهو قياس غري صحيح ،فليست هناك أي
علة يمكن الرجوع إليها يف هذا ،والقياس ال يصح يف الغيبيات.
بل ذكر ابن القيم أن اآلية حجة عىل نقيض ما ادعوه من وجهني (:)2
األول :إخباره أنه مل ينقص اآلباء هبذا اإلحلاق من أعامهلم شيئا ،فكيف يعذب هذه الذرية
بال ذنب؟
والثان :أنه سبحانه نبه عىل أن هذا اإلحلاق خمتص بأهل اإليامن وأما الكفار فال يؤاخذون
ب ير ِهنيٌ ﴾ (الطور )21 :رهني.
كيس ي
إال بكسبهم كام قال تعاىل ﴿:كُ ُّل ا ْم ِر ٍئ ِب يام ي
ومما استدلوا به كذلك قوله تعاىل إخبارا عن نوح  أنه قال ﴿:إِن يَّك إِ ْن ت ييذ ْر ُه ْم
ُي ِض ُّلوا ِع يبا يد يك يوال ييلِدُ وا إِ َّال يف ِ
اجرا يك َّفارا﴾ (نوح)27:

وهذا ـ كذلك ـ ال حجة فيه ألنه إنام أراد به كفار أهل زمانه ال عموم الكفار ،ثم إن
قوله ﴿:يف ِ
اجرا يك َّفارا ﴾ حال مقدرة ،أي من إذا عاش كان فاجرا كفارا ،ومل يرد أهنم حال
طفولتهم يكونون فجرة كفرة.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2أحكام أهل الذمة.1109/2 :
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***
ومما تنهد به اجلبال ،ويرتبط هبذا ،ما يشيعه بعضهم ويدافع عنه بكل صنوف الدفاع
من كون أبوي رسول اهلل  يف النار.
ومن العجب أن الذي يقول هذا ،أو حيكم هبذا يقرصه عىل أبوي رسول اهلل  دون
سائر املرشكني ،وكأن التهمة املوجهة ألبوي رسول اهلل  ،ومها من أهل الفرتة ،هي أهنام
أبوا رسول اهلل .
وما كان لنا أن نجرؤ ،فنتحدث عن هذا ،لوال أن هؤالء جعلوا من عالمات السنة
هذا االعتقاد..
ومما استدل به هؤالء عىل هذا املعتقد الشنيع( ،)1ما ورد يف احلديث عن أِّب هريرة
مرفوعا :أن رسول اهلل  قال (:استأذنت رِّب أن استغفر ألمي ،فلم يأذن يل ،واستأذنته أن
أزور قربها ،فأذن يل)()2

ومنها ما وري أن رجال قال :يا رسول اهلل أين أِّب؟ قال :يف النار ،فلام قىض دعاه
فقال (:إن أِّب وأباك يف النار) ()3

وأول نقد يتوجه إىل هذين احلديثني هو أهنام معلوالن ..وانتفاء العلة من رشوط
احلديث الصحيح.
وأول علة يف هذين احلديثني ،وأخطر علة معارضتهام لرصيح القرآن الكريم كقوله
تعاىل ﴿:يو يما ُكنَّا ُم يع رذبِنيي يحتَّى ين ْب يع يث ير ُسوال﴾ (االرساء)15 :

( )1من املراجع التي رجعنا إليها يف الرد عىل هذه الشبهة اخلطرية رسالة مهمة بعنوان (إظهار احلق بوجوب الدفاع عن
سيد اخللق) ،ألِّب الفضل الفلســطيني.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه مسلم.
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وقال تعاىل ﴿:يذلِ يك يأ ْن يمل ْ يي ُك ْن ير ُّب يك ُم ْهلِ يك ا ْل ُق يرى بِ ُظ ْل ٍم يو يأ ْه ُل يها غيافِ ُل ي
ون﴾
(األنعام ،)131:فقد اعترب اهلل تعاىل إهالك القرى من غري نذير ظلام.
ياه ْم بِ يع يذ ٍ
اب ِم ْن يق ْبلِ ِه يل يقا ُلوا ير َّبنيا يل ْوال يأ ْر يس ْل يت إِ يل ْينيا ير ُسوال
وقال تعاىل ﴿:يو يل ْو يأنَّا يأ ْه يل ْكن ُ
يفنيتَّبِ يع آ يياتِ يك ِم ْن يق ْب ِل يأ ْن ن ِيذ َّل يون ْ
يخزي ى ﴾ (طـه ،)134:أي أن احلامل عىل إرسال الرسل
تعللهم هبذا القول واحتجاجهم به.
واعترب القرآن ذلك من العدل اإلهلي ،فقال تعاىل ﴿:يو يما يأ ْه يل ْكنيا ِم ْن يق ْر يي ٍة إِ َّال يهليا
ُمن ِْذ ُر ي
ون (ِ )208ذك يْرى يو يما ُكنَّا يظاملِنيي (( ﴾)209الشعراء) ،فقوله ﴿ يو يما ُكنَّا يظاملِنيي ﴾
دليل عىل أن إهالك القرى من غري أن يرسل إليهم النذر ظلم يستحيل عىل اهلل تعاىل.
وذكر اهلل سنته مع القرى يف هذا ،فقال ﴿:يو يما ك ي
يان ير ُّب يك ُم ْهلِ يك ا ْل ُق يرى يحتَّى يي ْب يع يث
ِيف ُأ رم يها ير ُسوال يي ْت ُلو يع يل ْي ِه ْم آ يياتِنيا يو يما ُكنَّا ُم ْهلِكِي ا ْل ُق يرى إِ َّال يو يأ ْه ُل يها يظاملُِ ي
ون﴾ (القصص)59:
وغريها من اآليات التي خترب بأن اهلل ال يعذب أحدا إال بعد أن يقيم احلجة عليه.
وبناء عىل هذا ،فقد أخرب القرآن الكريم بأن القوم الذين بعث فيهم رسول اهلل ،
ياه ْم ِم ْن ُك ُت ٍ
وهنيا
والذين منهم أبواه مل يأهتم نذير قبله ،لرصيح قوله تعاىل ﴿:يو يما آ يت ْين ُ
ب ييدْ ُر ُس ي
ب ال ُّط ِ
يو يما يأ ْر يس ْلنيا إِ يل ْي ِه ْم يق ْب يل يك ِم ْن ن ِيذ ٍير﴾ (سـبأ ،)44:وقوله تعاىل ﴿:يو يما ُكن يْت بِ يجانِ ِ
ور إِ ْذ

ياه ْم ِم ْن ن ِيذ ٍير ِم ْن يق ْبلِ يك يل يع َّل ُه ْم ييت ييذك َُّر ي
ون﴾
نيا يد ْينيا يو يلكِ ْن ير ْمحية ِم ْن ير رب يك لِ ُتن ِْذ ير يق ْوما يما يأت ُ
(القصص ،)46:وقوله تعاىل ﴿:يأ ْم يي ُقو ُل ي
ياه ْم
احل ُّق ِم ْن ير رب يك لِ ُتن ِْذ ير يق ْوما يما يأت ُ
رتا ُه يب ْل ُه يو ْ ي
ون ا ْف ي ي
ِم ْن ن ِيذ ٍير ِم ْن يق ْبلِ يك يل يع َّل ُه ْم ي ْهيتيدُ ي
ون﴾ (السجدة)3:
فهذه اآليات رصحية بأنه مل يكن هناك رسول يف بالد العرب قبل رسول اهلل ..
وذلك ـ مع اآليات التي تنفي التكليف عمن مل يرسل إليه رسول ـ دال عىل أن املرشكني
الذي كانوا قبل إرسال رسول اهلل  هم من أهل الفرتة.
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وقد يعرتض هنا بأن هناك رسالة املسيح ،واجلواب عىل ذلك من القرآن نفسه ،فقد
اعترب اهلل رسالة املسيح خاصة ببني إرسائيل ،قال تعاىل عن املسيح  ﴿:يو ير ُسوال إِ يىل يبنِي
ني كيهيئ ِية ال َّط ِري يف يأ ْن ُف ُخ فِ ِ
ِ
ٍ ِ
إِ ِ
يه يف يي ُك ُ
ون
رسائ ييل يأ رن يقدْ ِج ْئ ُت ُك ْم بِ يآ يية م ْن ير رب ُك ْم يأ رن يأ ْخ ُل ُق يل ُك ْم م ين ال رط ِ ي ْ
ْ
ْ ي
ِ
ص يو ُأ ْح ِيي املْي ْوتيى ِب ِإ ْذ ِن اهللَِّ يو ُأ ين رب ُئ ُك ْم ِب يام يت ْأ ُك ُل ي
ون يو يما
يط ْريا ِب ِإ ْذن اهللَِّ يو ُأ ْب ِرئُ ْاأليك يْم يه يو ْاألي ْب ير ي
تيدَّ ِخ ُر ي
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ َّن ِيف يذلِ يك يآلي يية يل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُمؤْ ِمنِنيي (( ﴾)49آل عمران)

ويف اإلنجيل ،يقول املسيح (:مل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة) (متى 15
)24 /؟
ويف حديث آخر قال رسول اهلل  (:مل يزل اهلل ينقلني من األصالب الطيبة إىل
األرحام الطاهرة مص َّفى َّ
مهذبا ال تنشعب شعبتان إال كنت يف خريمها)( ،)1فوصف رسول
اهلل  أصوله بالطاهرة والطيبة ،ومها صفتان منافيتان للكفر والرشك ،كام قال تعاىل يصف
املرشكني ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا إِن يَّام املُْ ْ ِ
رش ُك ي
ون ن ييج ٌس﴾ (التوبة)28 :
وما نقل من سريهتم يدل عىل ذلك ،وقد عقد علامء السرية لذلك فصوال خصوها
باحلديث عن أجداد رسول اهلل  وسمو أخالقهم.
أما أمه ،فإن ما يروى عنها ال يدل إال عىل أن هلا مكانة من الوالية واالصطفاء ال
يمكن لنا تصورها ،وقد روي عن أم سامعة بنت أِّب رهم عن أمها قالت :شهدت آمنة بنت
وهب يف علتها التي ماتت فيها وحممد غالم يفع له مخس سنني عند رأسها ،فنظرت إىل
وجهه ،ثم رددت أبياتا ،ثم قالت :كل حي ميت ،وكل جديد بال ،وكل كبري يفنى ،وأنا
ميتة وذكري باق ،وقد تركت خريا وولدت طهرا) ،ثم ماتت(.)2

( )1رواه أبو نعيم.
( )2رواه أبو نعيم.
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بل إن النبي  ـ فوق ذلك كله قرهنا بأنبياء كرام ،فقال ،عندما سئل :يا رسول اهلل
أخربنا عن نفسك ،فقال (:أنا دعوة أِّب إبراهيم ،وبرشى عيسى ،ورأت أمي حني محلت ِّب
كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور برصى من أرض الشام)()1

وبذلك ..فإن احلديث الذي هني فيه  عن االستغفار هلا ،ولو صح ،فإن مثل هذه
احل ْمدُ هللَِّ
املرأة ال يستغفر هلا ،بل يرتَض عنها ،ويسلم ،ويصىل عليها ،كام قال تعاىلُ ﴿:ق ِل ْ ي
ِ ِِ ِ
اص يط يفى ﴾ (النمل)59 :
يو يسال ٌم ع ييىل ع يباده ا َّلذي ين ْ
زيادة عىل أنه ليس هلا من األدب ..وال من تعظيم آل رسول اهلل  أن يقال (آمنة)
غفر اهلل هلا ..فهذه الكلمة قد يستشعر بعض مرَض النفوس من معناها أهنا كانت ذات
خطايا( ..)2وهو مما ييسء إىل هذه املرأة الرشيفة الفاضلة التي رشفت بخري مولود عىل هذه
األرض.
أما ما يروى عن أب رسول اهلل  من أن رجال قال :يا رسول اهلل أين أِّب؟ قال:
(يف النار) ،فلام قفى دعاه فقال(:إن أِّب وأباك يف النار) ،فلهذا احلديث ثالثة طرق:
أما السند األول ،فروي عن طريق محاد بن سلمة عن ثابت وهي التي جاء فيها( :إن
أِّب وأباك يف النار)
وأما السند الثان ،فهو عن طريق معمر عن ثابت وهي خالية من ذكر ( إن أِّب وأباك
يف النار)

( )1رواه احلاكم وصححه والبيهقي ،وقد ذكرت بعض النسوة احلارضات مولده  -صىل اهلل عليه وسلم  -هذه األنوار،
فعن عثامن بن أبى العاص ،قال :حدثتني أمي ،أهنا شهدت والدة آمنة بنت وهب رسول اهلل  ليلة ولدته ،قالت :فام شئ أنظره
يف البيت إال نور ،وإنى أنظر إىل النجوم تدنو حتى إنى ألقول :لتقعن عىل(رواه البيهقى)
( )2ومما يزيد الطني بلة أن اخلطايا عند بعض النفوس املريضة ال تعني إال الفواحش.
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وأما السند الثالث ،فعن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن
أبيه سعد بن أِّب وقاص وهي خالية أيضا من ذكر (إن أِّب وأباك يف النار) ،غري أهنا تنتهي
بقوله  (:حيث ما مررت بقرب كافر فبرشه بالنار)
ف الطريق األوىل يف سندها ثابت ومحاد بن سلمة ،أما ثابت فهو عند بعضهم ثقة،
ولكن ذكره ابن عدي يف الضعفاء وعلل احلديث فقال (:إنه وقع يف أحاديثه ما ينكر ،وهذا
احلديث منها ،وأ َّما محاد فقال عنه احلافظ ابن حجر العسقالن يف مقدمة (فتح الباري) :محاد
بن سلمة بن دينار البرصي أحد األئمة األثبات إال أنه ساء حفظه يف اآلخر .وقال السيوطي
عن محاد بن سلمة يف كتابه (مسالك احلنفا يف نجاة والدي املصطفى) :إن محاد تكلم يف
حفظه ووقع يف أحاديثه مناكري ذكروا أن ربيبه دسها يف كتبه ،وكان محاد يف آخر حياته ال
خرج له مسلم يف اصول
حيفظ فحدث هبا فوهم فيها ومن ثم مل خيرج له البخاري شيئا ،وال َّ
الدين إال من روايته عن ثابت .قال احلاكم يف املدخل (:ما خرج مسلم حلامد إال من حديثه
عن ثابت)
أما السندان الثان والثالث ،ففي سند الرواية الثانية معمر عن ثابت عن أنس عوضا
عن محاد عن ثابت.
والرواية الثالثة جاءت بالسند اآليت فقد أخرج البزار والطربان والبيهقي من طريق
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أِّب وقاص أن أعرابيا قال
لرسول اهلل  : أين أِّب؟ قال :يف النار قال :فأين أبوك؟ قال :حيث ما مررت بقرب كافر
فبرشه بالنار.
و ُيالحظ أن السند األول ذكر فيه محاد عن ثابت ،والسند الثان ذكر فيه معمر عن
ثابت ،ومن املعروف أن معمرا أثبت من محاد بدليل أن محادا ُتك رلم يف حفظه كام سلف ،ومل
يتكلم أحد يف معمر.
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اس ُتنكر
قال السيوطي يف نفس املرجع املذكور (:وأما معمر ،فلم يتكلم يف حفظه وال ْ
يش ٌء من حديثه ،واتفق عىل التخريج له الشيخان ،فكان لفظه أثبت أي فتكون روايته أوثق
وأثبت وأقرب اىل الصحة)
وأما سند الرواية الثالثه فقد قال السيوطي يف نفس املرجع (:وهذا إسناد عىل رشط
الشيخني فتعني املصري اليه واالعتامد عىل هذا اللفظ وتقديمه عىل غريه)
القول الثان:
وأما القول الثان يف املسألة ،فهو عكس القول األول ،وهو أهنم يف اجلنة ،وقد ذهب إىل
هذا القول الكثري من العلامء ،ودلت عليه بعض النصوص ،ومنها ما روي يف احلديث أن رسول
اهلل قال حيكي رؤيا رآها (:فأتينا عىل روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بني ظهري
الروضة رجل طويل ال أكاد أرى رأسه طوال وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) ثم
قال (:وأما الولدان حوله فكل مولود مات عىل الفطرة) فقال بعض املسلمني (:يا رسول اهلل
وأوالد املرشكني) ،فقال رسول اهلل  (:وأوالد املرشكني)()1

واستدلوا باألحاديث الدالة عىل كون املوؤودة يف اجلنة السابق ذكرها.
وهذا القول يدل عىل غلبة الرمحة يف يوم القيامة ،ولكنه مع ذلك معارض بالنصوص
الدالة عىل العدل املطلق يف اآلخرة ،كام سنرى.
القول الثالث:
ومن األقوال التي تتناىف مع ما نصت عليه النصوص القطعية من عدالة اهلل تعاىل أن
حكمهم حكم آبائهم يف الدنيا واآلخرة ،فال يفردون عنهم بحكم يف الدارين ،فكام أهنم
منهم يف الدنيا فهم منهم يف اآلخرة.

( )1رواه أمحد والطربان يف الكبري.
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واالرد عىل هذا املذهب كالرد عىل القول األول ،بل إن املذهب أبشع مما قبله ،ألن
القائلني به جيعلون مصري األبناء يف اآلخرة مرهونا بأعامل اآلباء ،فلذلك قالوا بأنه لو أسلم
األبوان بعد موت أطفاهلام مل حيكم ألفراطهام بالنار.
وقد استدل هؤالء باإلضافة ملا سبق بام ورد يف احلديث الصحيح أن رسول اهلل  سئل
عن الذراري من املرشكني يبيتون فيصريون من نسائهم وذرارهيم فقال  (:هم منهم)()1

واملراد من هذا احلديث ما يتعلق باألحكام الدنيوية ،ألن ذلك هو حمل السؤال ،قال
النووي (:هم من آبائهم أي ال بأس بذلك ،ألن أحكام آبائهم جارية عليهم يف املرياث ويف النكاح
ويف القصاص والديات وغري ذلك ،واملراد إذا مل يتعمدوا من غري رضورة)
ومن القياس استدلوا بأن إتباع ذرية املؤمنني بآبائهم كان إكراما هلم وزيادة يف
ثواهبم ،وأن اإلتباع إنام استحق بإيامن اآلباء ،فكذلك إذا انتفى إيامن اآلباء انتفى اإلتباع
الذي حتصل به النجاة.
وهذا قياس خطري ال يلجأ ملثله يف احكام الدنيا الفانية من أجل حظوظ بسيطة،
ِ
ب ُك ُّل ين ْف ٍ
س إِ َّال يع يل ْي يها يوال
فكيف يلجأ إليه يف أحكام اآلخرة ،واهلل تعاىل يقول ﴿:يوال يتكْس ُ
ت ِيز ُر يو ِاز ير ٌة ِوزْ ير ُأ ْخ يرى ﴾ (األنعام)164 :
القول الرابع:
ومن األقوال التي ال تستند إال عىل جمرد الوهم والكالم بال علم ما ذكره بعضهم
من أهنم يكونون يوم القيامة ترابا ،وهوقول ال مستند له من نقل أو عقل.
ومن األقوال يف املسألة والتي ختالف األدلة القطعية ،القول بأهنم خدم أهل اجلنة،
واستدل هؤالء بحديث ضعيف روي عن يزيد الرقايش عن أنس عن النبي  قال(:

( )1وهذا احلديث معارض باألحاديث الناهية عن قتل الصبيان ،ولكنه يف حالة خاصة وهي عدم التمكن من التميز.
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سألت رِّب عن الالهني من ذرية البرش أال يعذهبم فأعطانيهم ،فهم خدم أهل اجلنة يعني
الصبيان)()1

وهذا القول مع ضعف دليله يتناىف مع ما نصت عليه النصوص املحكمة من أن أمر
اخللق بيد اهلل ،ال بيد أحد من خلقه ،ثم كيف يصور رسول اهلل  الرمحة املهداة ،وكأنه
أرحم باخللق من خالقهم.
القول اخلامس:
وهو أكثر األقوال شهرة ،والقول به يلغي البحث يف هذه املسألة ،ويلغي ما ورد فيها
من النصوص هو القول بـ ( أهنم مردودون إىل حمض مشيئة اهلل بال سبب وال عمل)
أي أنه جيوز أن يعمهم اهلل تعاىل مجيعا برمحته ،وجيوز أن يدخل بعضهم اجلنة
وبعضهم النار ،فكلها جائزة بالنسبة إىل اهلل تعاىل وإنام يرتجح بعضها عىل بعض بمجرد
املشيئة.
وهو بذلك يرى التوقف يف أمرهم ،فال حيكم هلم بجنة وال نار ،وقد يعرب عن هذا
القول بمذهب الوقف ،وقد يعرب عنه بمذهب املشيئة ،وأهنم حتت مشيئة اهلل حيكم فيهم بام
يشاء ،وال يدرى حكمه فيهم ما هو.
ومما استدل به عىل هذا القول قوله  (:ما من مولود إال يولد عىل الفطرة فأبواه
هيودانه وينرصانه كام تنتج البهيمة من هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء قالوا يا رسول
اهلل أفرأيت من يموت وهو صغري قال اهلل أعلم بام كانوا عاملني) ()2

( )1البيهقي يف الشعب ،والدارقطني يف األفراد والضياء.
( )2أحكام أهل الذمة.1126/2 :
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عن ابن عباس أن النبي  سئل عن أوالد املرشكني ،فقال (:اهلل أعلم بام كانوا
عاملني) ()1

وهذا القول يتناىف مع ما ذكرنا سابقا من أن اهلل تعاىل ال حياكم عباده إىل علمه فيهم ،بل
حياكمهم إىل أعامهلم ،بل يضيف إىل ذلك الشهود إقامة للحجة عليهم.
فكيف يقبل العقل أن يعامل اهلل أولئك هبذه املعاملة ،ويعامل غريهم معاملة أخرى ،مع
أن عدالة اهلل تسوي بني اخللق مجيعا؟
ومنشأ هذا القول هو الفهم اخلاطئ جلوابه  حني سئل عنهم ،فقال (:اهلل أعلم بام
كانوا عاملني)()2

القول السادس:
بعد هذه األقوال مجيعا ،والتي تكاد حتِص كل االحتامالت املمكنة للمسألة فإن القول
الذين نراه ،والذي ينسجم مع عدالة اجلزاء ،وقد جتمع عىل أساسه النصوص املختلفة هو ما
وردت به النصوص من أن هؤالء الذين مل تتح هلم فرصة التكليف يف الدنيا تتاح هلم هذه الفرصة
يف اآلخرة.
فريسل إليهم اهلل تعاىل رسوال ،وإىل كل من مل تبلغه الدعوة ،فمن أطاع الرسول دخل
اجلنة ،ومن عصاه دخل النار ،وبناء عىل ذلك يكون بعضهم يف اجلنة وبعضهم يف النار.
وقد وردت بعض النصوص تدل عىل هذا القول:
ومنها ما روي أن النبي  قال (:أربعة يمتحنون يوم القيامة :رجل أصم ال يسمع،
ورجل أمحق ،ورجل هرم ،ورجل مات يف الفرتة ،أما األصم فيقول (:يا رب قد جاء
اإلسالم وما أسمع شيئا) وأما األمحق فيقول (:يا رب قد جاء اإلسالم والصبيان يرمونني
( )1أحكام أهل الذمة.1126/2 :
( )2رواه ابن عساكر.
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بالبعر) وأما اهلرم فيقول (:يا رب قد جاء اإلسالم وما أعقل شيئا) وأما الذي مات يف الفرتة
فيقول (:ما أتان لك رسول) ،فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه ،فريسل إليهم رسوال أن ادخلوا
النار) ،قال  (:فوالذي نفيس بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما ،ومن مل يدخلها
سحب إليها)()1

ويف حديث آخر قال  (:يؤتى يوم القيامة باملمسوخ عقال وباهلالك يف الفرتة
وباهلالك صغريا ،فيقول املمسوخ عقال :يا رب لو آتيتني عقال ما كان ما آتيته عقال بأسعد
بعقله مني ،ويقول اهلالك يف الفرتة :لو أتان منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد
بعهدك مني ،ويقول اهلالك صغريا :يا رب لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد
بعمره مني ،فيقول الرب سبحانه :إن آمركم بأمر أفتطيعون؟ فيقولون :نعم وعزتك
فيقول :اذهبوا فادخلوا النار ،ولو دخلوها ما رضهم ،فتخرج عليهم قوابس ( )2يظنون أهنا
قد أهلكت ما خلق اهلل عز وجل من يشء ،فيأمرهم فريجعون رساعا يقولون :خرجنا يا
رب وعزتك نريد دخوهلا ،فخرجت علينا قوابس ظننا أهنا قد أهلكت ما خلق اهلل عز وجل
من يشء ،فيأمرهم الثانية ،فريجعون كذلك فيقولون مثل قوهلم فيقول اهلل عز وجل
سبحانه :قبل أن ختلقوا علمت ما أنتم عاملون وعىل علمي خلقتكم وإىل علمي تصريون
ضميهم ،فتأخذهم النار.
ومنها قوله  (:إذا كان يوم القيامة جاء أهل اجلاهلية حيملون أوثاهنم عىل
ظهورهم ،فيسأهلم رهبم عز وجل فيقولون :مل ترسل إلينا رسوال ومل يأتنا لك أمر ،ولو
أرسلت إلينا رسوال لكنا أطوع عبادك ،فيقول رهبم :أرايتم إن أمرتكم بأمر تطيعونه؟
فيقولون :نعم ،فيأمرهم أن يعربوا جهنم فيدخلوهنا فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا هلا
( )1رواه النسائي واحلاكم وابن مردويه.
( )2قوابس :القبس :الشعلة من النار .النهاية .4/4
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تغيظا وزفريا فريجعون إىل رهبم فيقولون :ربنا أخرجنا منها ،فيقول :أمل تزعموا أن إن
أمرتكم بأمر تطيعون ،فيأخذ عىل ذلك من مواثيقهم فيقول :اعمدوا هلا فينطلقون حتى إذا
رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا :ربنا! فرقنا منها وال نستطيع أن ندخلها ،فيقول :ادخلوها
داخرين) ،قال رسول اهلل  (:فلو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسالما)()1

وقد تكلم العلامء باإلنكار عىل هذه األحاديث واعتبارها من الضعف بحيث ال
تنهض لالستدالل هبا ،وقد رد ابن كثري عىل ذلك بقوله (:إن أحاديث هذا الباب منها ما
هو صحيح كام قد نص عىل ذلك كثري من أئمة العلامء ،ومنها ما هو حسن ،ومنها ما هو
ضعيف يتقوى بالصحيح واحلسن ،وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة عىل
هذا النمط أفادت احلجة عند الناظر فيها)()2

وأيدها ابن القيم بجملة وجوه ،ال بأس من إيراد بعضها هنا(:)3
 .1منها أن هذه األحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضا ،وقد صحح احلفاظ بعضها.
 .2ومنها أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف عىل الصحاِّب ،ومثل هذا ال يقدم عليه الصحاِّب
بالرأي واالجتهاد ،بل جيزم بأن ذلك توقيف ال عن رأي.
 .3ومنها أن هذه األحاديث يشد بعضها بعضا فإهنا قد تعددت طرقها ،واختلفت
خمارجها ،فيبعد كل البعد أن تكون باطلة عىل رسول اهلل  ،زيادة عىل أنه قد رواها
أئمة اإلسالم ودونوها ومل يطعنوا فيها.

( )1رواه البزار بإسنادين ضعيفني.
( )2تفسري ابن كثري.58/5 :
( )3أحكام أهل الذمة.1147/2 :

284

 .4ومنها أنه وإن أنكرها بعض املحدثني ،فقد قبلها األكثرون ،والذين قبلوها أكثر من
الذين أنكروها وأعلم بالسنة واحلديث ،وقد حكى األشعري اتفاق أهل السنة
واحلديث عىل القول هبا.
ويضاف إىل هذا التأييد الروائي ،ما يدل عىل توافقها مع العدالة والرمحة اإلهلية ،وما
جيمع عىل أساسه كل النصوص السابقة ،وكل األقوال املبنية عليها.
أما اتفاقها مع العدالة ،فحتى ال يتأسف العاقل عىل أنه مل يكن جمنونا ،أويتأسف
البالغ عىل انه مل يمت صبيا.
وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه قواعد الرشع ،قال ابن القيم (:فهي
تفصيل ملا أخرب به القرآن أنه ال يعذب أحد إال بعد قيام احلجة عليه ،وهؤالء مل تقم عليهم
حجة اهلل يف الدنيا ،فال بد أن يقيم حجته عليهم ،وأحق املواطن أن تقام فيه احلجة يوم يقوم
األشهاد وتسمع الدعاوى وتقام البينات وخيتصم الناس بني يدي الرب وينطق كل أحد
بحجته ومعذرته فال تنفع الظاملني معذرهتم وتنفع غريهم)()1

أما اتفاقها مع الرمحة ،فإن اهلل تعاىل يكلف هؤالء بعد معاينتهم ألمر اآلخرة ،ويكون
التكليف حينها مع شدته هينا.
أما اجتامع النصوص عىل أساسها ،فألن من هؤالء من يطيع اهلل ،فيدخل اجلنة،
ومنهم من يعصيه ،فيدخل النار ،وبذلك كله وردت النصوص ،قال ابن كثري (:وهذا القول
جيمع بني األدلة كلها .وقد رصحت به األحاديث املتقدمة املتعاضدة الشاهد بعضها
لبعض)()2

( )1أحكام أهل الذمة.1149/2 :
( )2تفسري ابن كثري.58/5 :
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واالعرتاض الثان الذي قد يوجه هلذا القول هو ما ساد اعتقاده من أن الدار اآلخرة
دار اجلزاء ال دار التكليف ،فكيف يكلف هؤالء بالعمل؟
ومع أن هلؤالء أحواهلم اخلاصة التي قد ال يشاركهم فيها غريهم إال أن األدلة
متظافرة عىل أن هذا االعتقاد السائد ليس عىل عمومه.
اق ويدْ عيو ين إِ يىل السج ِ
ود يفال يي ْستيطِي ُع ي
ون﴾
وقد قال تعاىل ﴿:يي ْو يم ُيك يْش ُ
ُّ ُ
ف يع ْن يس ٍ ي ُ ْ
(القلم ،) 42:وقد ثبت يف احلديث أن املؤمنني يسجدون هلله يوم القيامة ،وأن املنافق ال
يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا ،كلام أراد السجود خر لقفاه(.)1
ويف احلديث اآلخر يف الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها ،أن اهلله يأخذ
عهوده ومواثيقه أن ال يسأل غري ما هو فيه ،ويتكرر ذلك مرارا ،ويقول اهلله تعاىل (:يا ابن
آدم ما أغدرك!) ثم يأذن له يف دخول اجلنة(.)2
زيادة عىل ذلك ما ثبت يف النصوص الكثرية من االمتحانات واألسئلة التي يتعرض
هلا أهل القبور.
هلل دخول النار ،ألن ذلك ليس يف
أما االعرتاض الثالث ،فهو تصور استحالة أن يكلفهم ا ه
وسعهم.
وهذا االعرتاض أيضا غري صحيح ألن ذلك يف وسعهم من جهة ،وهو مع مشقته ال
خيتلف كثريا عن الكثري من التكاليف التي يطلب هبا الفوز بسعادة األبد:
ومنها أن اهلل تعاىل يأمر العباد يوم القيامة باجلواز عىل الرصاط ،وهو جرس عىل جهنم أحد
من السيف وأدق من الشعرة ،ويمر املؤمنون عليه بحسب أعامهلم كالربق ،وكالريح ،وكأجاويد
اخليل ،والركاب ،ومنهم الساعي ومنهم املايش ،ومنهم من حيبو حبوا ،ومنهم املكدوش عىل
( )1رواه البخاري.
( )2احلديث طويل رواه البخاري ومسلم.
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وجهه يف النار ،وليس ما ورد يف أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم.
ومنها ما ثبت يف السنهة بأن الدجال يكون معه جنة ونار ،وقد أمر  املؤمنني الذين
يدركونه أن يرشب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه يكون عليه بردا وسالما( ،)1وهذا يشبه إىل
حد كبري هذا االمتحان الذي تعرض له هؤالء.
ومنها أن اهلل تعاىل أمر بني إرسئيل أن يقتلوا أنفسهم ،فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيام
هلل عليهم،
قيل يف غداة واحدة سبعني ألفا ،يقتل الرجل أباه وأخاه وهم يف عامية غاممة أرسلها ا ه
وذلك عقوبة هلم عىل عبادهتم العجل ( ،)2وهو ال يقل مشقة عىل النفوس مما تعرض له هؤالء.
ومنها أن الكثري من األوامر التي أمر اهلل تعاىل هبا يف الدنيا نظري األمر بدخول النار
(فإن األمر بإلقاء نفوسهم بني سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم ألرسهم هلم
وتعذيبهم واسرتقاقهم لعله أعظم من األمر بدخول النار)()3

زيادة عىل ذلك كله ،فإن أن أمرهم بدخول النار ليس عقوبة هلم ،وكيف يعاقبهم عىل غري
ذنب؟ ( وإنام هو امتحان واختبار هلم هل يطيعونه أو يعصونه فلو أطاعوه ودخلوها مل ترضهم
وكانت عليهم بردا وسالما ،فلام عصوه وامتنعوا من دخوهلا استوجبوا عقوبة خمالفة أمره ،وامللوك
قد متتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه فيأمرونه بأمر شاق عليه يف الظاهر ،هل
يوطن نفسه عليه أم ال؟فإن أقدم عليه ووطن نفسه عىل فعله أعفوه منه ،وإن امتنع وعَص ألزموه
به أو عاقبوه بام هو أشد منه)()4

ومن هذا الباب أمر اهلل تعاىل اخلليل  بذبح ولده ،ومل يكن مراده تعاىل من ذلك سوى
( )1احلديث طويل ،وهو مروي يف أكثر أصول السنة ،وهبذا اللفظ راه أبو داود وابن ماجه.
ِ
اخت ِ
ياذ ُك ُم ا ْل ِع ْج يل يفتُو ُبوا إِ يىل يب ِ
وسى لِ يق ْو ِم ِه ييا يق ْو ِم إِ َّن ُك ْم يظ يل ْم ُت ْم يأ ْن ُف يس ُك ْم ِب ر
ارئ ُك ْم يفا ْقتُ ُلوا يأ ْن ُف يس ُك ْم
( )2كام قال تعاىل ﴿:يوإِ ْذ يق يال ُم ي
يذلِ ُكم يخري يل ُكم ِعنْدي ب ِارئِ ُكم يفتياب يع يلي ُكم إِ َّنه ُهو التَّواب ِ
يم ﴾ (البقرة)54:
ي
الرح ُ
ي ْ ْ ُ ي َّ ُ َّ
ْ
ْ ٌْ ْ
( )3أحكام أهل الذمة.1154/2:
( )4أحكام أهل الذمة.1152/2:

287

امتحانه عىل مدى امتثاله وتسليمه وتقديمه حمبة اهلل عىل حمبة الولد ،فلام فعل ذلك رفع عنه األمر
بالذبح.
بل إن عباد النار ـ مع كفرهم ـ يتهافتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان،
وال يقولون :ليس ذلك يف وسعنا مع تأملهم هبا غاية األمل ( ،فعباد الرمحن إذا أمرهم أرحم
الرامحني بطاعته باقتحامهم النار كيف ال يكون يف وسعهم وهو إنام يأمرهم بذلك
ملصلحتهم ومنفعتهم)()1

بل إن اقتحامهم النار املفضية هبم إىل النجاة ال ختتلف عن الكي الذي حيسم الداء،
أو هي بمنزلة تناول الداء الكريه الذي يعقب العافية.
فليس أمرهم بدخول النار من باب العقوبة يف يشء ،ألن ( اهلل تعاىل اقتضت حكمته
ومحده وغناه ورمحته أال يعذب من ال ذنب له ،بل يتعاىل ويتقدس عن ذلك كام يتعاىل عام يناقض
صفات كامله ،فاألمر باقتحام النار للخالص منها هو عني احلكمة والرمحة واملصلحة ،حتى لو
أهنم بادروا إليها طوعا واختيارا وريض حيث علموا أن مرضاته يف ذلك قبل أن يأمرهم به لكان
ذلك عني صالحهم وسبب نجاهتم ،فلم يفعلوا ذلك ومل يمتثلوا أمره ،وقد تيقنوا وعلموا أن فيه
رضاه وصالحهم ،بل هان عليهم أمره وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي
أمرهم به رمحة وإحسانا ال عقوبة)()2

 2ـ امليزان:
كام أن العدل سار يف مجيع املكلفني ،فال يقدم أحدهم عىل غريه إال بام كسبت يداه ،فإن
العدل كذلك سار يف املوازين التي توزن هبا األعامل ،فال يظلم أحد مثقال ذرة ،قال تعاىل﴿:
ين ا ْل ِق ْس يط لِ يي ْو ِم ا ْل ِق ييا يم ِة يفال ُت ْظ يل ُم ين ْف ٌس يش ْيئا يو ِإ ْن ي
كيان ِم ْث يق يال يح َّب ٍة ِم ْن يخ ْر يد ٍل يأ يت ْينيا ِ يهبا
يون ييض ُع ا ْيمل يو ِاز ي
( )1أحكام أهل الذمة.1155/2:
( )2أحكام أهل الذمة.1156/2:
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يوكي يفى ِبنيا يح ِاس ِبنيي ﴾ (االنبياء)47:
وهذه املوازين تعتمد عىل األعامل التي أحصاها اهلل تعاىل عىل عباده ،فلم يغادر
صغرية وال كبرية ،قال تعاىل يف موعظة لقامن  البنه ﴿:ييا ُبن َّيي إِ َّهنيا إِ ْن ت ُ
يك ِم ْث يق يال يح َّب ٍة ِم ْن
ض ي ْأ ِ
ِ
ٍ
ٍ
يف يخ ِب ٌري﴾
ت ِ يهبا اهللَُّ ِإ َّن اهللَّي يلطِ ٌ
الس يام يوات يأ ْو ِيف ْاألي ْر ِ ي
يخ ْر يدل يف يت ُك ْن ِيف يص ْخ يرة يأ ْو ِيف َّ
(لقامن)16:
وقد أخرب تعاىل عن مقالة املكلفني حني يبرصون دقة موازين اهلل ،فقال ﴿:يو ُو ِض يع
ياب ال يغ ِ
ِ
ا ْلكِتياب يف يرتى املُْج ِر ِمنيي م ْش ِف ِقنيي ِممَّا فِ ِ
ون ييا يو ْي يل يتنيا م ِ
يه يو يي ُقو ُل ي
ياد ُر يص ِغ يرية
ال يه يذا ا ْلكت ِ ُ
ْ
ي
ُ
ُ ي
اها ووجدُ وا ما ع ِيم ُلوا ح ِ
ارضا يوال يي ْظلِ ُم ير ُّب يك يأ يحدا﴾ (الكهف)49:
ي
يوال كيبِ يرية إِ َّال يأ ْح يص ي ي ي ي
ي
ولذلك فإن اإلنسان يرى يف القيامة كل ما كسبت يداه ابتداء من مثاقيل الذر ،وهذا
من العدل الذي جيعل املتهم مبرصا جلرائمه وذنوبه التي حياكم عىل أساسها ،قال تعاىل﴿:
ٍ
ِ
ٍ
ِ
رشا يي ير ُه﴾ (الزلزلة 7:ـ )8
يف يم ْن يي ْع يم ْل م ْث يق يال يذ َّرة يخ ْريا يي ير ُه يو يم ْن يي ْع يم ْل م ْث يق يال يذ َّرة ي ه
وقد أخرب تعاىل أن ثقل هذه املوازين باألعامل الطيبة هو الكفيل بالنجاة ،قال
ٍِ
احل ُّق يف يم ْن يث ُق يل ْت يم يو ِازينُ ُه يف ُأو يلئِ يك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح ي
ون﴾ (ألعراف،)8:
تعاىل ﴿:يوا ْل يوزْ ُن يي ْو يمئذ ْ ي
وقال تعاىل ﴿:يف يم ْن يث ُق يل ْت يم يو ِازينُ ُه يف ُأو يلئِ يك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح ي
ون﴾ (املؤمنون)102:

ِ
ِ
ِ
ِ
رسوا
وبخالفه من خفت موازينه ،قال تعاىل ﴿:يو يم ْن يخ َّف ْت يم يوازينُ ُه يف ُأو يلئ يك ا َّلذي ين يخ ُ
يأ ْن ُف يس ُه ْم بِ يام كيا ُنوا بِآياتِنيا يي ْظلِ ُم ي
ون﴾ (ألعراف ،)9:وقال تعاىل ﴿:يو يم ْن يخ َّف ْت يم يو ِازينُ ُه يف ُأو يلئِ يك
ِ
ِ
رسوا يأ ْن ُف يس ُه ْم ِيف يج يهن يَّم يخالِدُ ي
ون﴾ (املؤمنون)103:
ا َّلذي ين يخ ُ

ومن مظاهر العدل اإلهلي التي ال يمكن وصفها أن اهلل تعاىل ال يزن األعامل فقط،
كام نفعل يف الدنيا حني نكتفي بتقييم األعامل دون نظر إىل ما حييط هبا من مالبسات ،فنقع
بذلك يف أخطاء كثرية وجور عظيم.
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لكن اهلل ـ بعدله ـ يزن العمل ،وكل ما يرتبط بالعمل من قريب أو من بعيد ،وهلذ
ورد التعبري عن امليزان يف القرآن الكريم بلفظ اجلمع.
وسنحاول ـ من باب التعرف عىل عدل اهلل ـ أن نرى ما ورد يف النصوص املقدسة
من هذه املوازين:
وزن العمل:
فمن موازين اهلل العادلة ميزان األعامل ،وهو ميزان خمتص بوزن األعامل التي يقوم
هبا اإلنسان ،فلكل عمل عند اهلل تعاىل وزنه اخلاص ،وقيمته اخلاصة.
وإىل هذا امليزان اإلشارة بقوله  (:إن اهلل يستخلص رجال من أمتي عىل رؤوس
اخلالئق يوم القيامة ،فينرش عليه تسعة وتسعني سجال ،كل سجل مثل مد البرص ،ثم يقول:
أتنكر من هذا شيئا ،أظلمك كتبتي احلافظون؟ فيقول :ال يا رب ،فيقول :أفلك عذر؟ فقال:
ال يا رب فيقول :بل إن لك عندنا حسنة فإنه ال ظلم عليك اليوم ،فيخرج له بطاقة فيها
أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله ،فيقول :أحرض وزنك فيقول :يا رب ما
هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقال :إنك ال تظلم ..قال :فتوضع السجالت يف كفة
والبطاقة يف كفة ،فطاشت السجالت ،وثقلت البطاقة ،فال يثقل مع اسم اهلل يشء)()1

ففي هذا احلديث إخبار من رسول اهلل  عن هذا النوع من املوازين ،وفيه تركيز
واضح عىل العدل ونفي الظلم يف هذا امليزان ..وفيه أنه ال يرتك شيئا إال ويزنه ..وفيه أن
كل عمل يوزن عىل حدة ..وفيه أن العمل بقيمته ال بحجمه ..وفيه تطمني عظيم لصاحب
العمل ..وفيه حضور صاحب العمل للجلسة التي يوزن فيها عمله بخالف املتهم عندنا،
فهو حيرم من حضور جلسة القضاة التي حيكمون فيها عليه.

( )1الرتمذي ،وقال :حديث حسن غريب ،ورواه ابن ماجه.
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وكل هذه وغريها من املعان التي ينطوي عليها احلديث تدل عىل مدى العدل الذي
تنظم به موازين اهلل يف اآلخرة.
وقد ورد يف النصوص أن هذا امليزان يزن كل يشء ..الصغري والكبري ..اجلليل
واحلقري ..ذلك أن املالئكة الكتبة يكتبون كل يشء ..كام قال تعاىل ﴿:إِ ْذ ي يت يل َّقى املُْ يت يل رقي ِ
ان ع ِ
ين
ي
ي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ا ْل يي ِم ِ
ني يوع ِ
ين ر
يب عيتِيدٌ (( ﴾)18ق)
الش يام ِل يقعيدٌ ( )17يما يي ْلف ُظ م ْن يق ْو ٍل إِ َّال يلدي ْيه يرق ٌ
وقد روي يف احلديث قال رسول اهلل  (:إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان
اهلل تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه ،وإن الرجل ليتكلم
بالكلمة من سخط اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت ،يكتب اهلل عليه هبا ،سخطه إىل يوم يلقاه)()1

ومن األحاديث التي رويت فيام يوزن يف هذا امليزان ويثقله قوله  (:كلمتان
خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل
العظيم)()2

ويف حديث آخر ،يقول رسول اهلل  (:والذي نفيس بيده لو جيء بالسموات
واألرض ومن فيهن وما بينهن وما حتتهن فوضعن يف كفة امليزان ووضعت شهادة أن ال إله
إال اهلل يف الكفة األخرى لرجحت هبن)()3

وروي أن رسول اهلل  لقي أبا ذر فقال (:أال أدلك عىل خصلتني مها خفيفتان عىل
الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها؟ قال :بىل يا رسول اهلل ،قال (:عليك بحسن اخللق،
وطول الصمت ،فوالذي نفيس بيده ما عمل اخلالئق بمثلهام)()4

( )1رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه ،وقال الرتمذي :حسن.
( )2رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجة والاللكائي.
( )3رواه الطربان.
( )4رواه ابن أِّب الدنيا والبزار وأبو يعىل والطربان والبيهقي.
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ويف حديث آخر ،يقول رسول اهلل  (:يوزن يوم القيامة مداد العلامء ودماء
الشهداء فريجح مداد العلامء عىل دماء الشهداء)()1
ويف حديث آخر قال  (:أول ما يوضع يف امليزان اخللق احلسن)()2

ويف حديث آخر ،قال  (:ما من يشء يوضع يف امليزان يوم القيامة أثقل من خلق
حسن)()3

ويف حديث آخر ،قال رسول اهلل  (:مخس ما أثقلهن يف امليزان سبحان اهلل وال إله
إال اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب وفرط صالح يفرطه املسلم)()4

ويف حديث آخر ،يقول رسول اهلل  (:أول ما يوضع يف ميزان العبد نفقته عىل
أهله)()5

ويف حديث آخر ،يقول رسول اهلل  (:ما أنفقت عن خادمك من عمله كان لك
أجره يف موازينك)()6

ويف حديث آخر ،يقول رسول اهلل  (:من توضأ فمسح بثوب نظيف فال بأس به
ومن مل يفعل فهو أفضل ألن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر األعامل)()7

( )1رواه املرهبي يف فضل العلم.
( )2رواه ابن أِّب شيبة.
( )3رواه أبو داود والرتمذي وصحح وابن حبان والاللكائي.
( )4رواه البزار والنسائي والبيهقي واحلاكم وأمحد.
( )5رواه الطربان يف األوسط.
( )6رواه أبو يعىل وابن حبان.
( )7رواه ابن عساكر.
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وقد اختلف العلامء هنا :هل يكتب امللك كل يشء ،أم يكتب ما فيه ثواب وعقاب
فقط عىل القولني ،واألرجح من خالل النصوص أنه يكتب كل يشء ،ألن كل يشء ،وإن
ظهر ـ بادئ الرأي ـ لغوا إال أن فيه نوع من أنواع العمل.
فالنكتة ـ مثال ـ والتي مل ختتلط بحرام ،قد تبدو نوعا من اللغو ،ولكنها ـ يف احلقيقة ـ
وعند حتليلها ،قد حتوي خريا كثريا أو رشا كثريا ..وبالتايل تكون حمال للجزاء ..وحمال قبل
ذلك للحساب.
وهلذا قال تعاىلُ ﴿:ث َّم يل ُت ْس يأ ُل َّن يي ْو يمئِ ٍذ ع ِ
ين الن َِّعي ِم﴾ (التكاثر)8:
وهبذا حيل اإلشكال الوارد يف احلديث املعروف ،والذي قال  يف آخره( :لتسألن
عن هذا يوم القيامة .أخرجكم من بيوتكم اجلوع ،فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا ،فهذا من
النعيم)()1

فربام يتوهم أن هذا احلديث خيالف قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل يم ْن يح َّر يم ِزيني ية اهللَِّ ا َّلتِي يأ ْخ ير يج
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا يخالِ يصة يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة ك ييذلِ يك
الرزْ ق ُق ْل ه يي ل َّلذي ين آ يمنُوا ِيف ْ ي
لع يباده يوال َّط ري يبات م ين ر
ُن يفص ُل ْاآل ِ
يات لِ يق ْو ٍم يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (ألعراف)32:
ر
ولكنه ـ يف احلقيقة ـ ال خيالفه ،فاهلل تعاىل الذي أباح الطيبات وأحلها ،هو الذي أمر
بالواجبات وحض عليها ،واملنطق السليم يفرض عىل من متتع باحلقوق ،أن يسأل عن
الواجبات ،فإذا قرص فيها كان تناوله للحقوق غري صحيح.
وكمثال مقرب لذلك أن بعض املؤسسات متنح عامهلا امتيازات معينة ،فإذا ما قرص
العامل يف واجباته حاسبته عىل تلك االمتيازات ،وربام طلبت منه تعويضا عنها.

( )1رواه مسلم وأهل السنن األربعة.
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وهذا ما يكون يف اآلخرة ..وهبذا تفهم أرسار كثرية من قسمة اهلل العادلة يف الدنيا..
فالغني الذي يتمتع بامله من غري قيام بالواجبات سيكون ذلك املال وباال عليه يف اآلخرة،
وهلذا قد يود أنه مل يكن له.
ومثل ذلك الفقري ..فسيحاسب عن مدى صربه عىل ما قسمه اهلل له من الفاقة ،فإن
صرب كان له أجر الصابرين ،وإن سخط كان عليه وزر الساخطني.
وانطالقا من هذا ،فإن اهلل تعاىل بعدله يزن أعامل املؤمنني وغريهم ،سواء ما تعلق
منها بالدين ،أو ما تعلق منها بالدنيا ،لينال كل شخص ثوابه العادل منها ،يستوي يف ذلك
الكافر واملؤمن.
فالعدل اإلهلي جيازي الكافر املحسن عىل إحسانه ،كام جيازي املؤمن امليسء عىل
إساءته.
فقد ورد يف احلديث أن الصحابة سألوا رسول اهلل  قائلني :يا رسول اهلل إن فالنة
تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جرياهنا ،فقال :هي يف النار ،فقالوا :يا رسول اهلل إن فالنة
تصيل املكتوبة وتصدق باالثوار من االقط وال تؤذي جرياهنا ،فقال :هي يف اجلنة(.)1
وهذا يدل عىل ما حتتله العالقات االجتامعية من أمهية يف موازين اهلل تعاىل ،وهلذا
فإن من يسارع يف تقديم اخلدمات االجتامعية سيكون حاله أفضل بكثري من الذي يقترص
عىل العبادة املجردة (.)2

( )1رواه ابن النجار.
( )2ومما يروى يف أن راهبا تعبد يف صومعة ستني سنة فنظر يوما يف غب السامء فقال :لو نزلت فإن ال أرى أحدا فرشبت
من املاء وتوضأت ثم رجعت إىل مكان فتعرضت له امرأة فتكشفت له فلم يملك نفسه أن وقع عليها فدخل بعض تلك الغدران
يغتسل فيه وأدركه املوت وهو عىل تلك احلال ومر به سائل فأومأ إليه أن خذ الرغيف رغيفا كان يف كسائه فأخذ املسكني الرغيف
ومات فجيء بعمل ستني سنة فوضع يف كفة وجيء بخطيئته فوضعت يف كفة فرجحت بعمله حتى جيء بالرغيف فوضع مع
عمله فرجح بخطيئته) رواه ابن أِّب شيبة وأمحد يف الزهد.
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وهلذا ،فإن الكافر الذي يكون منه هذا السلوك الطيب سيناله جزاءه عليه يف اآلخرة،
وقد ذكر العلامء هذا ،قال القرطبي (:فإن قيل :أما وزن أعامل املؤمنني فظاهر وجهه ،فتقابل
احلسنات بالسيئات ،فتوجد حقيقة الوزن والكافر ال يكون له حسنات ،فام الذي يقابل
بكفره وسيئاته وأن يتحقق يف أعامله الوزن؟)
ثم أجاب عىل ذلك بوجهني:
أما الوجه األول ،فهو أن الكافر حيرض له ميزان يوضع فيه كفره أو كفره وسيئاته يف
إحدى كفتيه ،ثم يقال له :هل لك من طاعة تضعها يف الكفة األخرى؟ فال جيدها ،فيشال
امليزان فرتتفع الكفة الفارغة ،وتقع الكفة املشغولة ،فذلك خفة ميزانه ،ألن اهلل تعاىل وصف
امليزان باخلفة ال املوزون ،وإذا كان فارغا فهو خفيف.
وهذا الوجه ـ الذي ذكره القرطبي ـ قد ينطبق عىل كافر مل يعمل يف حياته ما يمكن
تسميته طاعة ،أما الكافر الذي قد يكون منه هذا ..فال شك أن العدل اإلهلي ال يساويه مع
غريه.
وهو ما ذكره القرطبي يف الوجه الثان من جوابه ،حيث قال (:والوجه اآلخر :أن
الكافر يكون منه صلة األرحام ومؤاساة الناس وعتق اململوك ونحومها مما لو كانت من
املسلم لكانت قربة وطاعة ،فمن كان له مثل هذه اخلريات من الكفار فإهنا جتمع وتوضع
يف ميزانه ،غري أن الكفر إذا قابلها رجح هبا ومل خيل من أن يكون اجلانب الذي فيه اخلريات
من ميزانه خفيفا ولو مل يكن له إال خريا واحد أو حسنة واحدة ألحرضت ووزنت كام
ذكرنا)
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وهذا ينبني عىل أصل مهم ،سنتحدث عنه يف فصل (احلكمة) ،وهو أن احلسن
والقبح ذاتيان ال اعتباريان ،وحقيقيان ال ومهيان ..فالكذب قبيح مطلق( ،)1والصدق
حسن مطلقا.
وهلذا ،فإن من كذب من املؤمنني عوقب عىل كذبه ..ومن صدق من غريهم جوزي
عىل صدقه.
قد يقال :بأن الكافر مل يقصد بعمله الطيب وجه اهلل ..وهو رشط من رشوط الطاعة.
واجلواب عن ذلك :أن اجلزاء نوعان:
جزاء إجياِّب ..وذلك بدخول اجلنة ،ونيل درجاهتا ،وال شك أن هذا خاص بأن كان
هلم حدا معينة من الطيبة يستحقون به هذا الدخول ،كام قال تعاىل ﴿:يو ِس ييق ا َّل ِذي ين ا َّت يق ْوا
اجلن َِّة زُ مرا حتَّى إِ يذا جاء ي ِ
اهبا يو يق يال يهل ُ ْم يخزي ين ُت يها يسال ٌم يع يل ْي ُك ْم طِ ْب ُت ْم
ير َّ ُهب ْم إِ يىل ْ ي ي ي
وها يو ُفت يح ْت يأ ْب يو ُ ي
ي ُ
وها يخالِ ِدي ين﴾ (الزمر)73:
يفا ْد ُخ ُل ي
واجلزاء الثان ..جزاء سلبي ،ويعني أن ترفع العقوبات عن الذنوب التي ثبت عدم
ارتكاب اجلان هلا ..وبذلك خيتلف عذاب هذا الكافر عن غريه ممن وقع يف تلك الذنوب.
وهذا اجلزاء ـ من باب العدل ( )2ـ ال يكون إال من باب التخفيف..
أو بتعبري آخر أليق ،وأيرس لفهم العدل يف هذه املسألة اخلطرية ،نقول :بأن اهلل تعاىل
وضع عقوبة لكل ذنب من الذنوب دق أو جل ..فكان للكفر عقوبته ،وكان لقطع الرحم
عقوبتها ،وكان للبخل عقوبته ..وهكذا الكذب والفجور وغريها من اجلرائم التي تتفق
العقول عىل أهنا جرائم.

( )1قد يعتربض عىل هذا بأن الكذب حيسن يف بعض األحيان ،فيجوز ،واجلواب عن ذلك أن جوازه ال يعني حسنه ،ولكنه
يعني أنه يف ذلك احلني يستعمل من باب الرضورة ،ولو كان قبيحا ،ال أنه حسن يف ذاته.
( )2سنرى ما يتعلق هبذا اجلزاء من باب الرمحة يف فصل (الرمحة)
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فإذا مل يقع الكافر يف جريمة الكفر ،فإنه لن يعاقب إال بالعقوبة املرتبطة هبا ،وال
يعاقب بغريها ..بينام تنزل بالكافر الذي ارتكب مجيع اجلرائم مجيع العقوبات.
وهذا ما يفهم به قوله  عندما سئل عن عبد اهلل بن جدعان ،وقيل له :إنه كان
يقري الضيف ،ويصل الرحم ويعني يف النوائب ،فهل ينفعه ذلك؟ فقال :ال ألنه مل يقل يوما
رب اغفر يل خطيئتي يوم الدين.
فهذا احلديث ينص عىل أن هذا الكافر ال يدخله عمله اجلنة ،ألن الرشط األول من
رشوط اجلنة هو اإليامن ،ولكن هذا ال يعني أن عقوبته ستكون متساوية مع غريه من
املجرمني.
ويدل هلذا ،أن اهلل تعاىل ـ بعدله ـ قسم النار دركات خيتلف فيها عذاب املجرمني،
ومدة عذاهبم بحسب جرائمهم ،قال تعاىل عن املنافقني ﴿:إِ َّن املُْنيافِ ِقنيي ِيف الدَّ ْر ِك ْاألي ْس يف ِل
َّار يو يل ْن ي ِ
ِم ين الن ِ
جتدي يهل ُ ْم ن ِيصريا﴾ (النساء)145:
بعد هذا ..فإن من رمحة اهلل بعباده أن أجاب خياهلم عن أسئلة الكيفية إما من باب
احلقيقة املطلقة ،وإما من باب التقريب ،فبعض الناس ال يقتنع عقله إال بعد أن يمتلئ خياله
بالصور.
ومما ورد يف ذلك ،وقد نقله العلامء من باب اخلالف ،وننقله من باب تعدد الصور ما
ذكر من أن أعامل املؤمن تتصور بصورة حسنة ،وأعامل الكافر بصورة قبيحة ،فتوزن تلك
الصورة ،وله دليله من النصوص املرفوعة:
فمن األحاديث التي تصف ما حيصل يف القرب من نعيم وعذاب يقول رسول اهلل
 (:وينادي منادي السامء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة وأروه
منزله منها ويفسح له مد برصه ويمثل عمله له يف صورة رجل حسن الوجه طيب الرائحة
حسن الثياب فيقول :أبرش بام أعد اهلل لك ابرش برضوان من اهلل وجنات فيها نعيم مقيم
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فينقول :برشك اهلل بخري من أنت فوجهك الوجه الذي جاء باخلري؟ فيقول :هذا يومك الذي
كنت توعد أو األمر الذي كنت توعد أنا عملك الصالح فو اهلل ما علمتك إال كنت رسيعا
يف طاعة اهلل بطيئا عن معصية اهلل فجزاك اهلل خريا)
وقال عن متثل العمل اخلبيث (:ويمثل له عمله يف صورة رجل قبيح الوجه منتن
الريح قبيح الثياب فيقول :أبرش بعذاب اهلل وسخطه فيقول :من أنت فوجهك الذي جاء
بالرش؟ فيقول :أنا عملك اخلبيث فو اهلل ما عملتك إال كنت بطيئا عن طاعة اهلل رسيعا إىل
معصية اهلل)()1

ومنها ما روي أن رسول اهلل  خرج عىل أصحابه يوما ،فقال :إن رأيت البارحة
عجبا! رأيت رجال من أمتي قد احتوشته مالئكة العذاب فجاءه وضوؤء فاستنقذه من
ذلك ،ورأيت رجال من أمتي قد بسط عليه عذاب القرب فجاءته صالته فاستنقذته من ذلك،
ورأيت رجال من أمتي قد احتوشته اشياطني فجاءه ذكر اهلل فخلصه منهم ،ورأيت رجال
من أمتي يلهث عطشا فجاءه صيام رمضان فسقاه ،ورأيت رجال من أمتي من بني يديه
ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شامله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن حتته ظلمة
فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة ورأيت رجال من أمتي جاءه ملك املوت
ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه ،ورأيت رجال من أمتي يكلم املؤمنني وال
يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت :إن هذا كان واصال لرمحه فكلمهم وكلموه وصار
معهم ،ورأيت رجال من أمتي يأيت النبيني وهم حلق حلق ،كلام مر عىل حلقة طرد ،فجاءه
اغتساله من اجلنابة فأخذ بياده فأجلسه إىل جنبي ،ورأيت رجال من أمتي يتقي وهج النار
بيديه عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ظال عىل رأسه وسرتا عىل وجهه ،ورأيت رجال
من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره باملعروف وهنيه عن املنكر فاستنقذه من ذلك،
( )1رواه أبو داود الطياليس وعبد بن محيد يف مسندهيام.
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ورأيت رجال من أمتي هوى يف النار فجاءته دموعه الاليت بكى هبا يف الدنيا من خشية اهلل
تعاىل فأخرجته من النار ،ورأيت رجال من أمتي قد هوت صحيفته إىل شامله فجاءه خوفه
من اهلل فأخذ صحيفته فجعلها يف يمينه ،ورأيت رجال من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه
فثقلوا ميزانه ،ورأيت رجال من أمتي عىل شفري جهنم فجاءه وجله من اهلل تعاىل فاستنقذه
من ذلك ،ورأيت رجال من أمتي يرعد كام ترعد السعفة( )1فجاءه حسن ظنه باهلل تعاىل
فسكن رعدته ،ورأيت رجال من أمتي يزحف عىل الرصاط مرة وحيبو مرة فجاءته صالته
عىل فأخذت بيده فأقامته عىل الرصاط حتى جاز ،ورأيت رجال من أمتي انتهى إىل أبواب
اجلنة فغلقت االبواب دونه فجاءته شهادة أن ال إله إال اهلل فأخذت بيده فأدخلته اجلنة)()2

هذه هي الصورة األوىل ،وهي صورة تنتظم معنى العدالة يف أكمل جوانبها،
فالعذاب ـ حسب هذه النصوص ـ ليس إال العمل املتمثل يف صورته احلقيقية ،فيتعذب
صاحبه به إىل أن تكتمل تربيته.
أما الصورة الثانية التي وردت يف النصوص ،فهي أن الوزن يعود إىل الصحف التي
تكون فيها أعامل العباد مكتوبة.
ومما ورد يف هذا من النصوص أن رسول اهلل  سئل عام يوزن يوم القيامة فقال:
(الصحف)()3

ومما يؤيد هذا ما ورد يف احلديث أن رسول اهلل  قال (:يؤتى برجل يوم القيامة إىل
امليزان ،ويؤتى له بتسعة وتسعني سجال كل سجل منها مد البرص فيها خطاياه وذنوبه

( )1السعفة :هي أغصان النخيل.
( )2رواه الطربان واحلكيم الرتمذي ،والبيهقي.
( )3ذكره الفخر الرازي يف تفسريه ،ومل أجده.

299

فتوضع يف كفة امليزان ،ثم خيرج له قرطاس كاألنملة فيه شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا
عبده ورسوله يوضع يف األخرى ،فرتجح)()1

وزن أثر العمل:
ومن موازين اهلل العادلة التي تقام يف يوم املحاكمة األكرب ميزان آثار األعامل ،وهو
ميزان خمتص بوزن آثار األعامل التي يقوم هبا اإلنسان ،وهو من دالئل العدل املطلق ،وأنه
ال يظلم أحد.
وهذا امليزان يستحيل أن تقيم مثله أي حمكمة من حماكم الدنيا ،ذلك أن حماكم الدنيا
ـ يف جزائها اإلجياِّب أو السلبي ـ ال تستطيع أن متد من تريد أن جتازيه بالعمر الذي يكفي
لذلك اجلزاء.
ب يما يقدَّ ُموا يوآ يث يار ُه ْم
ويشري إىل هذا امليزان قوله تعاىل ﴿:إِنَّا ن ْيح ُن ُن ْح ِي املْي ْوتيى يو ين ْك ُت ُ
يو ُك َّل ييش ٍء يأ ْح يص ْينيا ُه ِيف إِ يما ٍم ُمبِ ٍ
ني﴾ ( هيـس)12:
ْ
ويشري إليه قوله تعاىل ﴿:و يليح ِم ُلن يأ ْث يق ياهلم و يأ ْث يقاال مع يأ ْث يق ِ
اهل ْم يو يل ُي ْس يأ ُل َّن يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة
ي ي
ُْ ي
ي ي ْ َّ

ون﴾ (العنكبوت ،)13:وقوله تعاىل ﴿:لِيح ِم ُلوا يأوزي ار ُهم ك ِ
رت ي
يام يلة يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة
ي ْ
ْ ي ْ
ع َّيام كيا ُنوا يي ْف ي ُ
ِ ِ
ِ
ِ
وهن ْم بِغ ْ ِ
يري ِع ْل ٍم يأال يسا يء يما يي ِز ُر ي
ون﴾ (النحل)25:
يوم ْن يأ ْوزي ار ا َّلذي ين ُيض ُّل ي ُ
فهذه النصوص خترب أن اهلل تعاىل ال حياسب عىل العمل فقط ..بل حياسب عىل آثاره

سواء كانت سلبية أو إجيابية ،وقد ورد يف احلديث قوله  (:من دعا إىل هدى كان له من
األجر مثل أجور من اتبعه إىل يوم القيامة ،من غري أن ينقص من أجورهم شيئا ،يو يم ْن دعا
إىل ضاللة كان عليه ِم ين اإلثم مثل آثام يم ِن اتبعه إىل يوم من غري أن ينقص من آثامهم
شيئا)()2

( )1رواه عبد بن محيد.
( )2رواه أمحد ومسلم.
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ويشري إىل هذا امليزان من احلديث من قول رسول اهلل ( : من سن يف اإلسالم سنة
حسنة ،فله أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشء ،ومن
سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من
أوزارهم يشء)()1

ويف رواية أخرى ،قال رسول اهلل  (:من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل هبا يف
حياته وبعد مماته حتى ترتك ،ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى ترتك ،ومن مات مرابطا
جرى عليه عمل املرابط حتى يبعث يوم القيامة)
ويف حديث آخر قال رسول اهلل  (:إن هذا اخلري خزائن ،ولتلك اخلزائن مفاتيح،
فطوبى لعبد جعله اهلل مفتاحا للخري مغالقا للرش ،وويل لعبد جعله اهلل مفتاحا للرش مغالقا
للخري)()2

ففي هذا األحاديث خيرب رسول اهلل  عن هذا النوع من املوازين ،ذلك أن أثر
العمل الصالح ال يقل عن العمل نفسه ،وأثر اجلريمة ال يقل عن اجلريمة نفسها.
وهذا من العدل الذي ال يمكن لبرش أن يطبقه.
فاجلريمة عندنا جريمة ترتبط بحادثة معينة تبدأ هبا ،وتنتهي عندها ،فالقاتل يتهم
بجريمة واحدة هي قتل ضحيته فقط ..بينام آثار تلك اجلريمة قد تكون أخطر بكثري من
تلك اجلريمة الوحيدة.
وعن هذا عرب قوله  (:ليس من نفس تقتل ظلام إال كان عىل ابن آدم األول كفل
من دمها ألنه كان أول من سن القتل)()3

( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه ابن ماجه وغريه بسند فيه لني.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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بل إنه ـ يوم القيامة ـ يأيت بعض الناس ممن مل يقتل حرشة ،فيحرش يف خانة كبار
املجرمني ..ال ألنه قتل ،ولكن ألنه كتب رواية مألها بالدماء املسفوكة ،أو أخرج فيلام
ضمنه ما ختتزن نفسه الرشيرة من جرائم..
وهكذا بالنسبة للعامل الصالح ..فقد يعمل الرجل العمل الواحد ،ويكون له
جزاؤه لكن اهلل الشكور الكريم يشكر عبده ،فيجازيه باآلثار اإلجيابية لذلك العمل.
وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل معربا عن أدعية الصاحلني املمثلة ألمانيهم ﴿:يوا َّل ِذي ين
ب يلنيا ِم ْن يأزْ يو ِ
اجنيا يو ُذ رر َّياتِنيا ُق َّر ية يأع ُ ٍ
يي ُقو ُل ي
اج يع ْلنيا لِ ْل ُمت َِّقنيي إِ يماما﴾ (الفرقان)74:
ْني يو ْ
ون ير َّبنيا يه ْ
فهؤالء الصاحلون مل يقصدوا باإلمامة إال هذا ..فيكونوا قدوة صاحلة لغريهم ..ثم
جييئون يوم القيامة يف موازين حسناهتم.
ومن هذا الباب استحب علامء السلوك املسلمني إظهار األعامل الصاحلة ،ليكون
الصالح هو السلوك العام الذي حيكم املجتمع املسلم(.)1
وقريب من هذا ما روي من األعامل التي ال تنقطع بعد موت صاحبها ،فقد ورد يف
احلديث قوله  (:إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علام علمه ونرشه،

( )1وقد قيد الغزايل ذلك بقيدين عرب عنهام بقوله (:ولكن عىل من يظهر العمل وظيفتان :إحدامها أن يظهره حيث يعلم أنه
يقتدي به أو يظن ذلك ظنا ،ورب رجل يقتدي به أهله دون جريانه ،وربام يقتدي به جريانه دون أهل السوق ،وربام يقتدي به
أهل حملته ،وإنام العامل املعروف هو ال ذي يقتدي به الناس كافة .فغري العامل إذا أظهر به الطاعات ربام نسب إىل الرياء والنفاق
وذموه ومل يقتدوا به فليس له اإلظهار من غري فائدة ،وإنام يصح اإلظهار بنية القدوة ممن هو يف حمل القدوة عىل من هو يف حمل
االقتداء به والثانية أن يراقب قلبه فإنه ربام يكون فيه حب الرياء اخلفي ،فيدعوه اإلظهار بعذر االقتداء ،وإنام شهوته التجمل
بالعمل وبكونه يقتدي به ،وهذا حال كل من يظهر أعامله إال األقوياء املخلصني وقليل ما هم .فال ينبغي أن خيدع الضعيف
نفسه بذلك فيهلك وهو ال يشعر ،فإن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي حيسن سباحة ضعيفة فنظر إىل مجاعة من الغرقى فرمحهم
فأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك ،والغرق باملاء يف الدنيا أمله ساعة وليت كان اهلالك بالرياء مثله ،ال بل عذابه دائم
مدة مديدة ،وهذه مزلة أقدام العباد والعلامء فإهنم يتشبهون باألقوياء يف اإلظهار وال تقوى قلوهبم عىل اإلخالص فتحبط
أجورهم بالرياء ،والتفطن لذلك غامض)
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وولدا صاحلا تركه ،أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه ،أو بيتا البن السبيل بناه ،أو هنرا أجراه،
أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته)()1

ويف حديث آخر ،قال رسول اهلل  (:سبع جيري أجرهن للعبد بعد موته وهو يف
قربه :من علم علام أو أجرى هنرا أو حفر بئرا أو غرس نخال أو بنى مسجدا أو ورث
مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته)()2

وهذه األحاديث وغريها كانت سببا يف ازدهار احلضارة اإلسالمية ..فاحلضارة
اإلسالمية مل يقمها الساسة( ،)3وإنام أقامها أفراد املجتمع الذين امتألوا بمثل هذه القيم..
فراحوا يقفون أمواهلم كلها يف سبيل اهلل مما نشط العلوم والصحة والنظام ..وقىض عىل
الفقر والتخلف واملرض واجلهل.
وزن العامل:
ومن املوازين التي ورد ذكرها يف النصوص ،والتي تبني عظم العدل اإلهلي (وزن
العامل) ..فاملوازين اإلهلية ال تكتفي بوزن األعامل ،فقد تصدر مظاهر اخلري من قلب ميلء
باألمراض ،أو قد تصدر بعض الذنوب من القلوب الطيبة ،فلذلك يوزن اإلنسان نفسه
بمقاييس العدالة املطلقة.
ولذلك ورد يف احلديث قوله  (:يؤتى يوم القيامة بالرجل السمني فال يزن عند
ِ
يم يهل ُ ْم يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة يوزْ نا﴾ (الكهف)105 :
اهلله جناح بعوضة)( ،)4ثم قرأ قوله تعاىل ﴿:يفال ُنق ُ

( )1رواه ابن ماجه.
( )2رواه أبو نعيم.
( )3بل شوهوها ،انظر يف هذا رسالة (ثامر من شجرة النبوة)
( )4رواه ابن عدي والبيهقي.
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وبخالف هذا السمني اهلزيل قال  يف عبد اهلل بن مسعود عندما تعجب الصحابة
من دقة ساقيه (:أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفيس بيده هلام يف امليزان أثقل من أحد)()1

ويفهم برس هذا امليزان ما ورد من النصوص يف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب،
ففي احلديث يقول رسول اهلل  (:عرضت عيل األمم ،فرأيت النبي ومعه الرهط ،والنبي
ومعه الرجل ،والرجالن ،والنبي ليس معه أحد ،إذ رفع يل سواد عظيم ،فظننت أهنم أمتي،
فقيل يل :هذا موسى وقومه ،ولكن انظر إىل األفق ،فنظرت فإذا سواد عظيم ،فقيل يل :انظر
إىل االفق اآلخر ،فإذا سواد عظيم ،فقيل يل :هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة
بغري حساب وال عذاب ،قيل :من هم؟ قال هم الذين :ال يرقون ،وال يسرتقون ،وال
يتطريون ،وال يكتوون ،وعىل رهبم يتوكلون)()2

فهؤالء الذين نالوا هذا الرشف مل ينالوه إال بتوكلهم عىل اهلل ،وثقتهم يف اهلل ،ولذلك
جوزوا بأن ال حياسبوا ،كام جوزي الصابرون بأن ينالوا من األجور ما ال يمكن حسابه ،قال
تعاىلُ ﴿:ق ْل يا ِعب ِ
اد ا َّل ِذي ين آ يمنُوا ا َّت ُقوا ير َّب ُك ْم لِ َّل ِذي ين يأ ْح يسنُوا ِيف يه ِذ ِه الدُّ ْن ييا يح يسني ٌة يو يأ ْر ُض اهللَِّ
ي ي
ِ
ون يأ ْج ير ُه ْم بِغ ْ ِ
يري ِح يس ٍ
الصابِ ُر ي
اب﴾ (الزمر)10:
يواس يع ٌة إِن يَّام ُي يو َّىف َّ
فالصابرون الذي ثبتوا يف وجه البالء وكل ما يرصفهم عن اهلل ـ والذين جعلهم اهلل
حجة عىل غريهم ـ ينالون من األجور ما ال يمكن تصوره.
وقد روي يف األحاديث التي تذكر موازين اآلخرة قوله  (:تنصب املوازين يوم
القيامة ،فيؤتى بأهل الصالة فيوفون أجورهم باملوازين ،ويؤتى بأهل الصيام فيوفون
أجورهم باملوازين ،ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم باملوازين ،ويؤتى بأهل احلج

( )1رواه ابن جرير.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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فيوفون أجورهم باملوازين ،ويؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان وال ينترش هلم ديوان
ويصب عليهم األجر صبا بغري حساب)()1

وزن أجور العمل:
ومن املوازين العادلة التي تنصب يف ذلك اليوم امليزان املختص باألجور ،ونحسب
أنه آخر املوازين ،أو هو نتيجة سائر املوازين ،وانطالقا من نتيجته تكون النجاة أو اهلالك.
وقد روي عن عبد اهلل بن مسعود قال :حياسب الناس يوم القيامة ،فمن كانت
حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل اجلنة ،ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة
دخل النار ،ثم قرأ ﴿:يف يم ْن يث ُق يل ْت يم يو ِازينُ ُه يف ُأو يلئِ يك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح ي
ون ( )102يو يم ْن يخ َّف ْت يم يو ِازينُ ُه
ِ
ِ
ِ
ون (( ﴾)103املؤمنون)()2
رسوا يأ ْن ُف يس ُه ْم ِيف يج يهن يَّم يخالِدُ ي
يف ُأو يلئ يك ا َّلذي ين يخ ُ
 3ـ املحاكمة
الصفة الثالثة من صفات اجلزاء اإلهلي أنه ال يتم إال بعد حماكمة عادلة تتسم بكل ما
تتسم به املحاكمة العادلة من أوصاف ..بل ال يمكن ألي حمكمة أن تتسم بام تتسم به حمكمة
العدل اإلهلي.
فمع أن اهلل تعاىل يعلم ما فعله عباده من خري أو رش ،إال أنه تعاىل ـ عدال منه ـ ال
حياسبهم بمجرد علمه ،بل حياسبهم كام حياسب الند نده ..وذلك من عدل اهلل ورمحته
بعباده.
وسنرى يف هذا املطلب بعض ما أقامه اهلل هلذه املحاكمة العادلة من أركان:
الكتابة:

( )1رواه أبو نعيم.
( )2رواه ابن املبارك.
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أول ما تستند إليه هذه املحاكمة العادلة هي الكتب التي كتبها املالئكة ـ عليهم
السالم ـ بتوكيل من اهلل تعاىل..
فاهلل تعاىل بحكمته وعدله جعل مع كل إنسان شهودا عىل أعامله ،وجعل هلم
سجالت خاصة تتناسب مع طبيعتهم يسجلون فيها حركات اإلنسان ،وأعامله ،وهلذا
حلافِظِنيي كِ يراما كياتِبِنيي يي ْع يل ُم ي
ون
سامهم اهلل تعاىل (كراما كاتبني) ،فقال تعاىل ﴿:يوإِ َّن يع يل ْي ُك ْم ي ي
يما يت ْف يع ُل ي
ون﴾ (االنفطار 10:ـ)12
ت ُك ُّل ين ْف ٍ
س يم يع يها
وقد سمى اهلل تعاىل هؤالء امللكة الكتبة شهودا ،فقال ﴿:يو يجا يء ْ

يسائِ ٌق يو يش ِهيدٌ ﴾ ه
(ق)21:

وأخرب عن كالم املالك الذي يقدم شهادته يوم القيامة بقوله :يو يق يال يق ِرينُ ُه يه يذا يما
يلدي َّي عيتِيدٌ ﴾ ه
(ق ،) 23:قال جماهد :هذا كالم امللك السائق يقول :هذا ابن آدم الذي وكلتني
به قد أحرضته.
وأخرب أن هؤالء الكتبة يسجلون كل أعامل اإلنسان ،فقال تعاىل ﴿:يما يي ْل ِف ُظ ِم ْن يق ْو ٍل
ِ ِ
يب عيتِيدٌ ﴾ ه
(ق)18:
إِ َّال يلدي ْيه يرق ٌ
وقد ورد ما يدل عىل أن هذين امللكني يقفان يف جانبي اإلنسان ،ليكون هلام من
القرب ما يسجالن به كل يشء كام قفعله متاما رعاية للعدل ،قال تعاىل ﴿:إِ ْذ ي يت يل َّقى املُْ يت يل رقي ِ
ان
ي
ي
ين ا ْل يي ِم ِ
ني يوع ِ
ع ِ
الش يام ِل يق ِعيدٌ ﴾ ه
ين ر
(ق)17:
وروي يف اآلثار ما يدل عىل أن ملك اليمني الذي يكتب احلسنات أمني عىل صاحب
الشامل الذي يكتب السيئات رعاية للعدل والرمحة ،قال األحنف بن قيس (:صاحب اليمني
يك تب اخلري وهو أمني عىل صاحب الشامل ،فإن أصاب العبد خطيئة قال له :أمسك ،فإن
استغفر اهلله تعاىل هناه أن يكتبها وإن أبى كتبها)()1

( )1رواه ابن أِّب الدنيا وابن املنذر.
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وقد اختلفت اآلثار فيام يكتب من أعامل اإلنسان ،هل ما يتعلق منه باجلزاء فقط ،أم
كل أعامله: ،
فذهب فريق من العلامء إىل أنه يكتب عىل اإلنسان كل يشء حتى األنني يف مرضه،
وقد ذكر عن بعضهم أنه كان يئن يف مرضه ،فقيل له :يكتب امللك كل يشء حتى األنني (،)1
فلم يئن حتى مات.
وذهب آخرون إىل أنه ال يكتب إال ما يؤجر به أو يؤزر عليه.
وذهب ابن عباس إىل قول وسط ،وهو أنه يكتب كل يشء ،ثم يمحى ما ال عالقة
له بالتكليف ،قال ابن عباس (:يكتب كل ما تكلم به من خري أو رش ،حتى أنه ليكتب قوله:
أكلت ،رشبت ،ذهبت ،جئت ،رأيت .حتى إذا كان يوم اخلميس عرض قوله وعمله ،فأ َّقر
منه ما كان فيه من خري أو رش وألقي سائره ،وذلك قوله  :يي ْم ُحوا اهللَُّ يما يي يشا ُء يو ُي ْثبِ ُت
يو ِعنْدي ُه ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ياب﴾ (الرعد)39:
وقيل (:يكتب عليه كل ما يتكلم به ،فإذا كان آخر النهار حمي عنه ما كان مباحا ،نحو
أنطلق أقعد كل مما ال يتعلق به أجر وال وزر)
ونرى ـ واهلل أعلم ـ انطالقا من عموم النصوص أن هؤالء الكتبة يكتبون كل يشء،
ألن سرية اإلنسان بمجموعها هي التي تعرب عن حقيقته ،وتعرب يف نفس الوقت عن
املالبسات املرتبطة بأدائه للتكاليف.
ونرى ـ كذلك ـ واهلل أعلم ،أن هذه الكتابة أشبه بتصوير الواقع منها إىل الكتابة
الوصفية ،وربام تكون الكامريا التي تصور الظاهر والباطن بحيادية تامة أقرب تشبيها من
التسجيل الوصفي التعبريي الذي قد تدخل الذاتية يف تعبرياته.

( )1هذا بناء عىل كون األنني شكوى ،أما األنني املجرد ،والذي ينفس به املريض عن آالمه ،فال حرج فيه.
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وقد روي للداللة عىل هذا املعنى عن حييى بن أِّب كثري قال :ركب رجل احلامر ،فعثر
به فقال :تعس احلامر ،فقال صاحب اليمني :ما هي حسنة أكتبها ،وقال صاحب الشامل :ما
هي من السيئات فأكتبها ،فأوحى اهلل إىل صاحب الشامل :ما ترك صاحب اليمني من يشء
فاكتبه ،فأثبت يف السيئات (تعس احلامر)
فهذا يدل عىل أن ما ليس بحسنة هو سيئة ،وإن كان ال يعاقب عليها ،ألن بعض
السيئات قد ال يعاقب عليها ،وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر ،ولكنه صاحبها مع ذلك
يكون قد خرس زمانه ،حيث ذهبت باطال ،فيحصل له بذلك حرسة يف القيامة وأسف عليه،
وهو عقوبة من العقوبات.
وقد روي للداللة عىل هذه احلرسة التي هي نوع من العقوبات النفسية قوله (:
ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهلل فيه إال قاموا عن مثل جيفة محار وكان هلم
حرسة)( ،)1ويف رواية أخرى (:ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهلل فيه ،ومل يصلوا عىل نبيهم
 إال كان عليهم ترة ،فإن شاء عذهبم ،وإن شاء غفر هلم) ،ويف رواية أخرى ):من قعد
مقعدا مل يذكر اهلل فيه إال كان عليه من اهلل ترة ومن اضطجع مضطجعا مل يذكر اهلل فيه كانت
عليه من اهلل ترة)
وعىل هذا التسجيل الكامل لكل أعامل اإلنسان يف كل حلظة يدل قوله  (:ما من
ساعة متر بابن آدم مل يذكر اهلل فيها بخري إال حرس عندها يوم القيامة)( ،)2فالتعبري بالساعة
يدل عىل أن كل عمر اإلنسان يعاد عرضه عليه يوم القيامة بتفاصيله.
وهذا التسجيل ـ كام تشري النصوص ـ ال يكتفي بظواهر األعامل ،بل يعرب منها إىل
باطنها ،واألحوال الصادرة عنها ،ويدل عىل ذلك قوله  يف احلديث القديس (:قال اهلل
( )1رواه أمحد والنسائي وابن حبان وغريهم.
( )2رواه الطربان يف األوسط وفيه عمرو بن احلصني العقييل وهو مرتوك.
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عز وجل :إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ،فإن عملها فاكتبوها له سيئة،
فإن تاب منها فاحموها عنه ،وإن هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ،فإن عملها
فاكتبوها له بعرشة أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف)()1

ون يما يت ْف يع ُل ي
بل يدل عليه عموم قوله تعاىل ﴿:يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (االنفطار ،)12:فالفعل
يطلق عىل عمل الظاهر والباطن ،بل إن التكاليف الرشعية ألصق بالباطن منها بالظاهر.
بل إن الظاهر نفسه ال يصح إال بالنية ،وهي عمل الباطن ،وقد ربط  أجور
األعامل بالنيات ،فقال  (:إنام األعامل بالنية ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته
إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة
يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه)()2

أما ما روي من أن امللكني ال يسجالن إال األعامل الظاهرة استدالال بحديث واه
جدا لفظه (:قال اهلل تعاىل :اإلخالص رس من رسي استودعته قلب من أحب ،ال يطلع
عليه ملك فيكتبه ،وال شيطان فيفسده)( ،)3فهو ال يقوى لرد احلديث الصحيح الرصيح.
الشهادة:
مع أن الكتابة حتِص كل ما فعله اإلنسان من خري أو رش أو لغو ..ولكن اهلل تعاىل
بعدله مل يكتف هبا يف تلك املحاكمة العادلة ،بل ضم إليها أنواع الشهود.
وقد ورد يف النصوص اجلمع بني الكتب املحصية لألعامل والشهود ،أو التهم
والدالئل ،حتى ال يؤاخذ العبد إال بعد إقامة احلجة الكاملة عليه ،قال تعاىل ﴿ :و يأ ْرش يق ِ
ت
ي ي
( )1رواه ابن حيان.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3وقد روي مثل هذا عن حذيفة ،سألت النبي  عن علم الباطن ما هو فقال سألت جربيل عنه فقال :رس بيني وبني
أحبائي وأوليائي وأصفيائي أودعه يف قلوهبم ال يطلع عليه ملك مقرب وال نبي مرسل) قال ابن حجر :هو موضوع.
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ِ ِ
ِ
ِ
ْاألي ْر ُض بِنُ ِ
ياب يو ِجي يء بِالنَّبِ رينيي يو ُّ
احل رق يو ُه ْم ال
ور ير ر يهبا يو ُوض يع ا ْلكت ُ
يض يب ْين ُيه ْم بِ ْ ي
الش يهدي اء يو ُق ي
ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (الزمر)69:
فاآلية الكريمة ذكرت ثالثة أركان للعدالة ،وهي الكتاب احلاوي للتهم ،والشهود
املثبتة هلا ،ثم القضاء بينهم باحلق حتى ال يؤاخذ العبد إال بمقدار جريمته.
والقرآن الكريم خيربنا عن أنواع الشهود حتى نأخذ حذرنا:
وأوهلم املالئكة املوكلون بإثبات أعامل العباد ،كام قال تعاىل ﴿:يو يجا يء ْت كُ ُّل ين ْف ٍ
س يم يع يها
(ق ،)21:وقال تعاىل ﴿:ما ي ْل ِف ُظ ِمن يقو ٍل ِإ َّال يلدي ي ِه ر ِقيب ِ
عيتيدٌ ﴾ ه
يس ِائ ٌق يو يش ِهيدٌ ﴾ ه
(ق ،)18:وقال
ْ ي ٌ
ْ ْ
ي ي
تعاىل ﴿:و ِإ َّن عي يليكُ م يحل ِاف ِظنيي (ِ )10كراما ِ
ون يما يت ْف يع ُل ي
كيات ِبنيي ( )11يي ْع يل ُم ي
ون (( ﴾)12االنفطار)
ي
ي
ْ ْ ي
ومن الشهود األنبياء ،كام قال تعاىل حاكيا عن عيسى ـ عليه السالم ـ ﴿:يوكُ ن ُْت عي يل ْي ِه ْم
ْت ِ
ِ
ِ
يب عي يل ْي ِه ْم يو يأن يْت ي
يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (املائدة:
الرق ي
يش ِهيدا يما ُد ْم ُت ف ِيه ْم يف يل َّام ت ييو َّف ْيتيني كُ ن يْت يأن ي َّ
عيىل كُ رل ي ْ
)117
وقال يف حق حممد  وأمته يف هذه اآلية ﴿ :يو ي
كيذلِ يك يج يع ْلنياكُ ْم ُأ َّمة يو يسطا لِتيكُ و ُنوا ُش يهدي ا يء
عيىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس يو ييكُ ي
ي
ف ِإ يذا ِج ْئنيا ِم ْن كُ رل ُأ َّم ٍة
ول عي يل ْيكُ ْم يش ِهيدا﴾ (البقرة ،)143:وقال ﴿:يفكي ْي ي
ون َّ
ِب يش ِه ٍيد و ِج ْئنيا ِب يك عي يىل هؤُ ِ
الء يش ِهيدا﴾ (النساء)41:
ي
ي
ومن الشهود كل ما يرتبط باإلنسان أو يمر به أو يعرفه ،ويدخل يف هذا قوله 
خمربا عن الرشف العظيم ،واملكانة السامية التي حيتلها الشهود يوم القيامة (:أنا و ُأمتي يوم
القيامة عىل كوم مرشفني عىل اخلالئق ما من الناس أحد إال و َّد أنه منا ،وما من نبي كذبه
قومه إال ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عزه

وجل)()1
ه

ويدخل يف هذا الباب قوله تعاىل عن األرض ﴿:يي ْو يمئِ ٍذ ُحتيدر ُ
ث يأ ْخ يب يار يها﴾
(الزلزلة ،)4:أي :حتدث بام عمل العاملون عىل ظهرها.
( )1رواه ابن مردويه.
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وقد ورد يف احلديث :قرأ رسول اهلل  هذه اآلية ﴿:يي ْو يمئِ ٍذ ُحتيدر ُ
ث يأ ْخ يب يار يها﴾
(الزلزلة )4:قال :أتدرون ما أخبارها؟ قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال( :فإن أخبارها أن
تشهد عىل كل عبد وأمة بام ع ِيمل عىل ظهرها ،أن تقول :عمل كذا وكذا ،يوم كذا وكذا،
فهذه أخبارها)()1

ويف حديث آخر ،قال رسول اهلل  (:حتفظوا من األرض ،فإهنا أمكم ،وإنه ليس
من أحد عامل عليها خريا أو رشا ،إال وهي خمُ ربة)()2

الدفاع:
بعد كل هذا ،فإن اهلل تعاىل ـ بعدله ـ يتيح كل الفرص لإلنسان للدفاع عن نفسه،
حتى أن له احلق يف الطعن يف الشهود أنفسهم ،حتى لو كانوا ذوي مكانة عالية ،ففي احلديث
يقول رسول اهلل  (:يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل ب َّلغت؟ فيقول نعم ،فيدعى قومه
فيقال هلم هل بلغ كم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد ،فيقال لنوح من يشهد
لك؟ فيقول حممد وأمته ،قال فذلك قوله تعاىل ﴿ :يوك ييذلِ يك يج يع ْلنيا ُك ْم ُأ َّمة يو يسطا﴾ (البقرة:
 )143قال :والوسط العدل ،فتدعون فتشهدون له بالبالغ ثم أشهد عليكم)()3

ويف حديث آخر تصوير مفصل ملحاورات ذلك املشهد ،قال  (:جييء النبي يوم
القيامة ،ومعه الرجالن وأكثر من ذلك فيدعي قومه فيقال :هل ب َّلغكم هذا؟ فيقولون :ال
فيقال له :هل بلغت قومك؟ فيقول نعم :فيقال من يشهد لك ،فيقول حممد وأمته فيدعى
حممد وأمته :فيقال هلم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم .فيقال وما علمكم؟ فيقولون جاءنا
نبينا فأخربنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعاىل ﴿ :يوك ييذلِ يك يج يع ْلنيا ُك ْم ُأ َّمة يو يسطا﴾

( )1رواه الرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.
( )2رواه الطربان من حديث ابن ي ِهليعة.
( )3رواه البخاري والرتمذي والنسائي.
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(البقرة ،)143 :قال عدال ﴿ لِ يت ُكو ُنوا ُش يهدي ا يء ع ييىل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس يو يي ُك ي
ول يع يل ْي ُك ْم يش ِهيدا﴾
ون َّ
(البقرة)1())143 :

لكن بعض املتهمني من أهل جهنم يستغل هذه الفرصة املتاحة له ـ والتي مل يكن
يظفر بمثلها يف حماكم الدنيا ـ فال يكتفي برفض كل الشهود ،مع كوهنم صفوة اهلل من عباده،
بل حيتال بالكذب الذي كان حيتال به يف الدنيا ،بل حيتال بالقسم باهلل الذي كان ال يعرتف
به ،وهذا ما يشري إليه قوله تعاىلُ ﴿:ث َّم يمل يت ُك ْن فِ ْتني ُت ُه ْم إِ َّال يأ ْن يقا ُلوا يواهللَِّ ير ربنيا يما ُكنَّا ُم ْ ِ
رشكِنيي ﴾
ْ
(األنعام ،) 23:وقد قال ابن عباس يف تفسريها (:إهنم ملا رأووا يوم القيامة أن اهلله ال يغفر
إال ألهل اإلسالم ويغفر الذنوب وال يتعاظمه ذنب أن يغفره ،وال يغفر رشكا ،جحد
رشكِني ﴾)()2
املرشكون فقالوا ﴿:يواهللَِّ ير ربنيا يما ُكنَّا ُم ْ ِ
وحينام يبلغ إنكارهم للشهود منتهاه ،وجيادلون يف الطعن فيهم كام كانوا جيادلون يف
الدنيا يأتيهم اهلل تعاىل بام ال يطيقون دفعه ،فيقيم عليهم احلجة من أنفسهم ،قال تعاىل﴿:
يختِم ع ييىل يأ ْفو ِ
اه ِه ْم يو ُت يك رل ُمنيا يأ ْي ِدهيِ ْم يوت ْيش يهدُ يأ ْر ُج ُل ُه ْم بِ يام كيا ُنوا ييك ِْس ُب ي
ون﴾ ( هيـس)65:
ي
ا ْل يي ْو يم ن ْ ُ
فهذه اآلية تشري إىل أن هذا حال الكفار واملنافقني يوم القيامة حني ينكرون ما اجرتموه يف
هلل عىل أفواههم ويستنطق جوارحهم بام عملت.
الدنيا ،وحيلفون ما فعلوه ،فيختم ا ه
وقد صور لنا رسول اهلل  بعض مشاهد ذلك ،وهي تدل عىل قمة العدالة التي تتيح
للمجرم أن يناقش القايض األكرب ملك يوم الدين وجيادله وهو يعلم أنه ال يعزب عنه من مثقال
ذرة يف السموات وال يف األرض ،فعن أنيس بن مالك قال :كنا عند النبي  فضحك حتى بدت
هلل ورسوله أعلم) ،فقال  (:من جمادلة
نواجذه ،ثم قال  (:أتدرون مم أضحك؟) قلنا (:ا ه
عيل إال شاهدا
العبد ربه يوم القيامة ،يقول :رب أمل جترن من الظلم؟ فيقول :بىل ،فيقول :ال أجيز َّ
( )1رواه أمحد.
( )2رواه عبد الرزاق ،ابن كثري.307/2:

312

من نفيس ،فيقول :كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ،وبالكرام الكاتبني شهودا ،فيختم عىل فيه،
ويقال ألركانه :انطقي ،فتنطق بعمله ،ثم خيىل بينه وبني الكالم ،فيقول :بعدا لكن وسحقا ،فعنكن
كنت أناضل)()1

فقول املتهم يف اآلخرة (:رب أمل جترن من الظلم) يدل عىل الضامنات الكثرية التي أخذها
العباد إلقامة العدالة املطلقة يف ذلك اليوم ،وقوله (:فعنكن كنت أناضل) دليل عىل مدى احلرية
التي أتيحت له للدفاع عن نفسه.
وقد ورد يف بعض األحاديث إشارة إىل هذا الصنف الذي تستنطق جوارحه ،وهم
املنافقون الذين حاولوا أن حيتالوا عىل قلب احلقائق يف الدنيا ،وخداع اخللق هبا ،فلذلك تبقى هذه
األحبولة يف أيدهيم يوم القيامة ،ويتصورون أهنم سيخادعون اهلل كام خادعوا اخللق ،،قال  يف
حديث القيامة الطويل (:ثم يلقى الثالث فيقول :ما أنت؟ فيقول :أنا عبدك آمنت بك وبنبيك
وبكتابك وصمت وص هليت وتصدقت ،ويثني بخري ما استطاع ـ قال ـ فيقال له أال نبعث عليك
شاهدنا؟ ـ قال :فيفكر يف نفسه من الذي يشهد عليه ،فيختم عىل فيه ،ويقال :لفخذه انطقي ـ قال
ـ فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بام كان يعمل ،وذلك املنافق ،وذلك ليعذر من نفسه ،وذلك الذي
هلل تعاىل عليه)()2
يسخط ا ه

وحينذاك يندم اجلاحد عىل جحوده ،ويود لو أنه اعرتف يف البدء لعل ذلك أن خيفف عنه،
ِ
ٍِ
الر ُس ي
ول يل ْو ُت يس َّوى ِ ِهب ُم
ين كي يف ُروا يو ي
وهذا هو وجه اجلمع بني قوله تعاىل ﴿:يي ْو يمئذ يي يو ُّد ا َّلذ ي
عيص ُوا َّ
ْي
األ ْر ُض يوال ييكْ ُت ُم ي
هلل يح ِديثا﴾ (النساء )42:والتي تفيد بأهنم يعرتفون بجميع ما فعلوه وال
ون ا َّي
يكتمون منه شيئا ،وبني ما رأيناه من صنوف اإلنكار.
هلل عزه وجل
وقد روى سعيد بن جبري قال :جاء رجل إىل ابن عباس ،فقال له (:سمعت ا ه
( )1رواه ابن أِّب حاتم ورواه مسلم والنسائي بنحوه.
( )2رواه مسلم وأبو داود.
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هلل ير ربنيا يما كُ نَّا ُم ْ ِ
رش ِكنيي ﴾ (األنعام:
يقول ـ يعني أخبارا عن املرشكني يوم القيامة ـ إهنم قالوا ﴿:يوا َِّ
 ،)23وقال يف اآلية األخرى ﴿:يوال ييكْ ُت ُم ي
هلل يح ِديثا﴾ (النساء ،)42 :فقال ابن عباس ( أما
ون ا َّي
هلل ير ربنيا يما كُ نَّا ُم ْ ِ
رش ِكنيي ﴾ ،فإهنم ملا رأوا أنه ال يدخل اجلنة إال أهل اإلسالم ،قالوا :تعالوا
قوله ﴿:يوا َِّ
هلل ير ربنيا يما كُ نَّا ُم ْ ِ
هلل عىل أفواههم وتكلمت أيدهيم
رش ِكنيي ﴾ فختم ا ه
فلنجحد ،فقالوا ﴿::يوا َِّ
ح ِديثا﴾ (النساء)1()42 :
وأرجلهم ﴿ يوال ييكْ ُت ُم ي
ون ا َّي
هلل ي
الشفاعة:
وكام أن املحاكمة العادلة تقتيض توفر املحامني الذين يدافعون عن املتهم ،فإن اهلل
تعاىل بعدله نصب املحامني الكثريين من عباده ،والذين سامهم الشفعاء.
ولكن هؤالء الشفعاء ال يشفعون إال فيمن ريض اهلل أن يشفع فيه ،فهناك من اجلرائم
ما ال يمكل معه هؤالء الشفعاء شيئا ،قال تعاىل ﴿:يي ْو يمئِ ٍذ ال يتنْ يف ُع َّ
الش يفا يع ُة إِ َّال يم ْن يأ ِذ ين يل ُه
ِ
يض يل ُه يق ْوال﴾ (طه ،)109:وقال ﴿:يوال يتنْ يف ُع َّ
الش يفا يع ُة ِعنْدي ُه إِ َّال يملِ ْن يأ ِذ ين يل ُه﴾
الر ْ ي
َّ
مح ُن يو ير ي
(سبأ ،)23 :وقال ﴿:يوال يي ْملِ ُك ا َّل ِذي ين ييدْ ُع ي
ون ِم ْن ُدونِ ِه َّ
احل رق يو ُه ْم
الش يفا يع ية ِإ َّال يم ْن يش ِهدي ِب ْ ي
يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (الزخرف)86:
ومع أن الشفاعة التي ورد ذكرها يف النصوص من باب رمحة اهلل تعاىل بعباده قد
أيسء فهمها من كثري من العوام ،إال أن فيها آثار نفسية طيبة ال يمكن جتاهلها ،وقد أشار
إىل بعض هذه اآلثار العالمة اجلليل نارص مكارم الشريازي.
فمن اآلثار التي ذكرها مكافحة روح اليأس يف نفس املعتقدين هبا ،ذلك أن مرتكبي
اجلرائم الكبرية يعانون من وخزالضمري ،كام يشعرون باليأس من عفو اهلله ،ولذلك ال
يفكرون بالعودة ،وال بإعادة النظر يف طريقة حياهتم االثمة ،وقديدفعهم املستقبل املظلم اىل

( )1رواه ابن جرير.
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التعنت والطغيان ،وإىل التحلل من كل قيد متاما ،كاملريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل
من أي نظام غذائي ،العتقاده بعدم جدوى التقيد بنظام.
ومنها أن قلق الضمري الناتج عن هذه اجلرائم قد يؤدي اىل اختالالت نفسية ،وإىل
حتفيز الشعور باالنتقام من املجتمع الباعث عىل تلوثه ،وبذلك يتبدل املذنب اىل عنرص
خطر ،وإىل مصدر قلق اجتامعي ،واإليامن بالشفاعة يفتح أمام االنسان نافذة نحو النور،
ويبعث فيه االمل بالعفو والصفح ،وهذا االمل جيعله يسيطر عىل نفسه ،ويعيد النظر يف
مسرية حياته ،بل ويشجعه عىل تاليف سيئات املايض.
ومنها أن االيامن بالشفاعة حيافظ عىل التعادل النفيس والروحي للمذنب ،ويفسح
الطريق أمامه إىل أن يتبدل إىل عنرص سامل صالح.
وختم هذه اآلثار بقوله (:من هنا يمكن القول أن االهتامم بالشفاعة بمعناها الصحيح
عامل رادع بناء ،قادر عىل أن جيعل من الفرد املجرم املذنب فردا صاحلا ،وانطالقا من هذا الفهم
نجد أن خمتلف قوانني العامل وضعت فسحة أمل أمام املحكومني بالسجن املؤبد باحتامل العفو
بعد مدة إن أصلحوا انفسهم ،كي ال يترسب اليأس إىل نفوسهم بذلك ويتبدلوا اىل عنارص خطرة
داخل السجن أو يصابون باختالالت نفسية)()1

 4ـ التوافق
الصفة الرابعة للجزاء اإلهلي هي أنه جزاء متوافق متاما مع نوع العمل ،كام قال
تعاىل ﴿:يجزي اء ِو يفاقا ﴾ (النبأ ،)26:أي :هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة يوفق أعامهلم
الفاسدة التي كانوا يعملوهنا يف الدنيا (.)2

( )1تفسري األمثل.
( )2قاله جماهد ،وقتادة ،وغري واحد ،ابن كثري.307/8:
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بل إن النصوص الكثرية تدل عىل أن اجلزاء املعد يف اآلخرة هو الصورة املجسدة
ِ ِ
للكسب ،كام قال تعاىل ﴿:يقدْ يخ ِ ِ
السا يع ُة يب ْغتية يقا ُلوا
رس ا َّلذي ين ك َّيذ ُبوا بِل يقاء اهللَِّ يحتَّى إِ يذا يجا يء ْ ُهت ُم َّ
ي
ِ
ون يأ ْوزي يار ُه ْم ع ييىل ُظ ُه ِ
ور ِه ْم يأال يسا يء يما يي ِز ُر ي
حي ِم ُل ي
ون﴾
رس يتنيا ع ييىل يما يف َّر ْطنيا ف ي
يها يو ُه ْم ي ْ
ييا يح ْ ي
(األنعام)31:
وقد ورد يف بعض اآلثار يف تفسري هذه اآلية (:يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من
قربه كأقبح صورة رأيتها أنتنه رحيا ،فيقول :من أنت؟ فيقول :أو ما تعرفني؟ فيقول :ال واهلله ،إ ه
ال
َّ
هلل قبح وجهك وأنتن رحيك ،فيقول :أنا عملك اخلبيث ،هكذا كنت يف الدنيا خبيث العمل
أن ا ه
منتنه ،فطاملا ركبتني يف الدنيا ،هلم أركبك)()1

يان لِنيبِي يأ ْن ي ُغ َّل ومن ي ْغ ُل ْل ي ْأ ِ
ت بِ يام غ َّيل يي ْو يم
ي
وإىل ذلك أيضا يشري قوله تعاىل ﴿:يو يما ك ي ٍّ ي ي ي ْ ي

ا ْل ِق ييا يم ِة ُث َّم ُت يو َّىف ُك ُّل ين ْف ٍ
س يما ك ييس يب ْت يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (آل عمران)161:

وقد قال  لرجل استعمله عىل الصدقة ،فجاء فقال (:هذا لكم وهذا أهدي يل)،
فقام رسول اهلله  عىل املنرب ،فقال (:ما بال العامل نبعثه عىل عمل فيقول :هذا لكم وهذا
أهدي يل ،أفال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أهيدى إليه أم ال؟ والذي نفس حممد بيده ال
يأيت أحدكم منها بيشء إال جاء به يوم القيامة عىل رقبته ،وإن كان بعريا له رغاء ،أو بقرة هلا
خوار ،أو شاة تيعر؟؟ ،ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ،ثم قال :اللهم هل بلغت؟
ثالثا(.)2
وأخرب  أن املتكربين حيرشون يوم القيامة حمتقرين ممتلئني ذلة ،قال  (:حيرش
املتكربون يوم القيامة أمثال الذر ،يف صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان ،يساقون إىل

( )1رواه ابن أِّب حاتم.
( )2رواه الطربان يف الكبري وغريه.
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سجن يف جهنم يسمى بولس تعلوهم نار االنيار ،يسقون من عصارة أهل النار طينة
اخلبال)()1

ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بني أصناف اجلزاء واألعامل املتعلقة هبا،
سواء كان ذلك اجلزاء يف الدنيا أو اآلخرة:
يف الدنيا:
أما يف الدنيا ،فقد ورد يف النصوص الكثرية بيان بعض جزاء اهلل لعباده عىل أعامهلم ليكون
ذلك إشارة إىل ما ينتظرهم يف اآلخرة من اجلزاء اخلالص.
أما أجزية املؤمنني ،فقد ورد يف القصص القرآن ما يشري إىل ما تعرض له الصاحلون من
فضل اهلل يف الدنيا جزاء وفاقا عىل أعامهلم الصاحلة:
ِ
فقال تعاىل عن يوسف  ﴿:و ي ِ
ف ِيف ْ ي
األ ْر ِ
ض يي يت يب َّو ُأ ِمن يْها يح ْي ُث يي يشا ُء
وس ي
ي
كيذل يك يمكَّ نَّا ل ُي ُ
ِ
ِ
ِ
يع يأ ْج ير ا ُْمل ْح ِسنِنيي ﴾ (يوسف ،)56:فقد ذكرت اآلية الكريمة أن
يب ِب ير ْمحيتنيا يم ْن ن ييشا ُء يوال ُنض ُ
ُنص ُ
سبب استحقاقه للتمكني هو اإلحسان الذي ال يضيع جزاؤه عند اهلل تعاىل.
مح ْلنيا يم يع ُنوحٍ إِ َّن ُه ك ي
يان يع ْبدا يش ُكورا﴾
وقال تعاىل عن نوح ُ ﴿:ذ رر َّي ية يم ْن ي ي
(االرساء )3:فقد عقب اجلزاء بكونه عبدا شكورا.
اصبا إِ َّال يآل ُل ٍ
وقال تعاىل عن آل لوط  ﴿:إِنَّا يأرس ْلنيا يع يلي ِهم ح ِ
ياه ْم
وط ن َّيج ْين ُ
ْ ْ ي
ْ ي
بِ يس يح ٍر﴾ (القمر )34:ثم قال بعدها ﴿:نِ ْع يمة ِم ْن ِعن ِْدنيا ك ييذلِ يك ن ْيج ِزي يم ْن يشك يير﴾
(القمر)35:
وقال تعاىل عن الصابرين من بني إرسائيل ﴿:يو يأ ْو ير ْثنيا ا ْل يق ْو يم ا َّل ِذي ين كيا ُنوا ُي ْست ْيض يع ُف ي
ون
ِ
ِ
ض يو يمغ ِ
يم يش ِار يق ْاألي ْر ِ
احلُ ْسنيى ع ييىل يبنِي إِ ْرس ي
يها يو يمت َّ ْت كيلِ يم ُت ير رب يك ْ
ائيل بِ يام
يار ي يهبا ا َّلتي يب يار ْكنيا ف ي

( )1رواه أمحد والرتمذي.
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يان يي ْصن ُيع فِ ْرع ْيو ُن يو يق ْو ُم ُه يو يما كيا ُنوا يي ْع ِر ُش ي
ربوا يو يد َّم ْرنيا يما ك ي
ون﴾ (ألعراف ،)137:فهذا
يص ي ُ
اجلزاء الكريم ثمرة من ثامر صربهم.
وبمثل ذلك ،وعىل ضده جاء اإلخبار عن الكفار من السابقني من قوم نوح وعاد
وثمود وفرعون ولوط ومدين وغريهم الذين أهلكوا بذنوهبم يف الوقت الذي نجى اهلل فيه
األنبياء ومن اتبعهم بإيامهنم وتقواهم ،كام قال تعاىل مبينا تلك السنة ﴿:يف يل َّام ن ُيسوا يما ُذك ُرروا
ين الس ِ
ِ
ِ
وء يو يأ يخ ْذنيا ا َّل ِذي ين يظ يل ُموا بِ يع يذ ٍ
اب يبئِ ٍ
يس بِ يام كيا ُنوا يي ْف ُس ُق ي
ون﴾
بِه يأن يْج ْينيا ا َّلذي ين يين يْه ْو ين ع ِ ُّ
(ألعراف )165:فاجلزاء الذي تعرضوا له هو نتيجة طبيعية لفسقهم.
أو هو نتيجة حتمية لظلمهم ،كام قال تعاىل ﴿:يف ُك هال يأ يخ ْذنيا بِ يذنْبِ ِه يف ِمن ُْه ْم يم ْن يأ ْر يس ْلنيا
ِ
ِ ِ
الص ْي يح ُة يو ِمن ُْه ْم يم ْن يخ يس ْفنيا بِ ِه ْاألي ْر يض يو ِمن ُْه ْم يم ْن يأغ يْر ْقنيا يو يما
يع يل ْيه يحاصبا يومن ُْه ْم يم ْن يأ يخ يذ ْت ُه َّ
يان اهللَُّ لِ يي ْظلِ يم ُه ْم يو يلكِ ْن كيا ُنوا يأ ْن ُف يس ُه ْم يي ْظلِ ُم ي
ك ي
ون﴾ (العنكبوت ،)40:وقال تعاىل ﴿:يو يل يقدْ
يأ ْر يس ْلنيا ُنوحا إِ يىل يق ْو ِم ِه يف يلبِ يث فِ ِ
ان يو ُه ْم يظاملُِ ي
ف يسن ٍية إِ َّال يمخ ِْسنيي عياما يف يأ يخ يذ ُه ُم ال ُّطو يف ُ
ون﴾
يه ْم يأ ْل ي
(العنكبوت)14:
أو هو نتيجة حتمية لبغيهم ،كام قال تعاىل ﴿:يوع ييىل ا َّل ِذي ين يها ُدوا يح َّر ْمنيا ُك َّل ِذي ُظ ُف ٍر

احل يوا ييا يأ ْو يما ْ
اخ يت يل يط
يو ِم ين ا ْل يب يق ِر يوا ْل يغني ِم يح َّر ْمنيا يع يل ْي ِه ْم ُش ُحو يم ُه يام إِ َّال يما ي ي
مها يأ ِو ْ ي
ور ُ ي
مح يل ْت ُظ ُه ُ
ياهم بِبغْيِ ِهم وإِنَّا يلص ِ
ِ
اد ُق ي
ون﴾ (األنعام)146:
ي
بِ يع ْظ ٍم يذل يك يجزي ْين ُ ْ ي ْ ي
ياه ْم بِ يام يك يف ُروا يو يه ْل ُن يج ِازي
أو هو نتيجة حتمية لكفرهم ،كام قال تعاىل ﴿:يذلِ يك يجزي ْين ُ

آل فِرعيو ين وا َّل ِذين ِمن يقبلِ ِهم يك يفروا بِ ِ
ور﴾ (سـبأ ،)17:وقال تعاىل ﴿:يكدي ْأ ِ
آيات
ب ِ ْ ْ ي
ي ْ ْ ْ ُ
إِ َّال ا ْل يك ُف ي
اهللَِّ يف يأ يخ يذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم إِ َّن اهللَّي يق ِو ٌّي يش ِديدُ ا ْل ِع يق ِ
اب﴾ (ألنفال ،)52:وقال تعاىل ﴿:يذلِ يك
يهم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
بِ يأهنم كيان ْ ِ
يات يف يك يف ُروا يف يأ يخ يذ ُه ُم اهللَُّ إِ َّن ُه يق ِو ٌّي يش ِديدُ ا ْل ِع يق ِ
اب﴾
يت يت ْأت ِ ْ ُ ُ ُ ْ ي ر
َّ ُ ْ
(غافر)22:
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ب ِ
أو هو نتيجة حتمية لتكذيبهم ،كام قال تعاىل ﴿:يكدي ْأ ِ
آل فِ ْرع ْيو ين يوا َّل ِذي ين ِم ْن يق ْبلِ ِه ْم
ك َّيذ ُبوا بِآ يياتِنيا يف يأ يخ يذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم يواهللَُّ يش ِديدُ ا ْل ِع يق ِ
اب﴾ (آل عمران ،)11:وقال تعاىل﴿:
و يل يقدْ جاء ُهم رس ٌ ِ
اب يو ُه ْم يظاملُِ ي
ون﴾ (النحل ،)113:وقال
ول من ُْه ْم يفك َّيذ ُبو ُه يف يأ يخ يذ ُه ُم ا ْل يع يذ ُ
ي
ي ي ْ ي ُ
اب يي ْو ِم ال ُّظ َّل ِة إِ َّن ُه ك ي
اب يي ْو ٍم عيظِي ٍم﴾ (الشعراء)189:
يان ع ييذ ي
تعاىل ﴿:يفك َّيذ ُبو ُه يف يأ يخ يذ ُه ْم ع ييذ ُ
أو هو بعبارة جامعة نتيجة حتمية لذنوهبم ،كام قال تعاىل ﴿:يأ يو يمل يي ِس ُريوا ِيف ْاألي ْر ِ
ض
ْ
يان ع ِ
ياق يب ُة ا َّل ِذي ين كيا ُنوا ِم ْن يق ْبلِ ِه ْم كيا ُنوا ُه ْم يأ يشدَّ ِمن ُْه ْم ُق َّوة يوآ يثارا ِيف ْاألي ْر ِ
فك ي
ض
يف يينْ ُظ ُروا يك ْي ي
ب ِ
يف يأ يخ يذ ُه ُم اهللَُّ بِ ُذ ُن ِ ِ
يان يهل ُ ْم ِم ين اهللَِّ ِم ْن يو ٍاق﴾ (غافر ،)21:وقال تعاىل ﴿:يكدي ْأ ِ
وهب ْم يو يما ك ي
آل
فِرعيو ين وا َّل ِذين ِمن يقبلِ ِهم ك َّيذبوا بِ ِ
ياه ْم بِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم يو يأغ يْر ْقنيا يآل فِ ْرع ْيو ين يو ُك ٌّل
آيات ير رهبِ ْم يف يأ ْه يل ْكن ُ
ي ْ ْ ْ ُ
ْ ْ ي
كيا ُنوا يظاملِنيي ﴾ (ألنفال)54:

وأول ذنوهبم وأخطرها هو معصية الرسل الذين كلفوا بتبليغهم رساالت اهلل ،وقال
تعاىل ﴿:يف يع يص ْوا ير ُس ي
ول ير رهبِ ْم يف يأ يخ يذ ُه ْم يأ ْخ يذة يرابِ يية﴾ (احلاقة ،)10:وقال تعاىل ﴿:يفك َّيذ ُبو ُه
ياه ْم إِ َّن ِيف يذلِ يك يآل يية يو يما ك ي
يان يأ ْك يث ُر ُه ْم ُمؤْ ِمنِنيي ﴾ (الشعراء)139:
يف يأ ْه يل ْكن ُ
وقد يعرتض بعد هذا بأن من الكفار من يعيش مرغدا ويموت مرتفا ال يصيبه جرائر
ذنوبه وال هتلكه كثرة معاصيه.
فهل هلذا املتمرد من الوجاهة ما جعله بمنأى من عدالة اجلزاء اإلهلي؟
وما الرس يف هذا التمييز الذي حتريت له األلباب ،بل صار فتنة تصد القلوب عن
دين اهلل.
واجلواب عن هذا االعرتاض هو أن عدالة اهلل املطلقة ،ورمحته التامة الشاملة ،والتي
سبقت غضبه تتيح هلذا املتمرد من الفرص ،وتبلغه من احلجج ما يكفي لعودته ،فإن استمر
عىل بغيه أخذ أخذ عزيز مقتدر بمجرد تسليم روحه.
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ولذلك علل اهلل تعاىل عدم تعجيله بالعقوبة بمغفرته ورمحته ،فقال تعاىل ﴿:يو ير ُّب يك
ِ
ِ
اب يب ْل يهل ُ ْم يم ْو ِعدٌ يل ْن يجيِدُ وا ِم ْن ُدونِ ِه
الر ْمحية يل ْو ُيؤي اخ ُذ ُه ْم بِ يام ك ييس ُبوا يل يع َّج يل يهل ُ ُم ا ْل يع يذ ي
ور ُذو َّ
ا ْل يغ ُف ُ
يم ْوئِال﴾ (الكهف)58:
وأخرب تعاىل أن كل القرى التي نزل عليها العذاب مل ينزل عليها إال بعد اإلمهال
ِ
اس ُت ْه ِزئي بِ ُر ُس ٍل ِم ْن يق ْبلِ يك يف يأ ْم يل ْي ُت لِ َّل ِذي ين يك يف ُروا ُث َّم
الكايف إلقامة احلجة ،قال تعاىل ﴿:يو يل يقد ْ
يان ِع يق ِ
فك ي
اب﴾ (الرعد ،)32:وقال تعاىل ﴿:يو يك يأ ري ْن يم ْن يق ْر يي ٍة يأ ْم يل ْي ُت يهليا يو ِه يي
يأ يخ ْذ ُ ُهت ْم يف يك ْي ي
يظ ي
املِ ٌة ُث َّم يأ يخ ْذ ُ يهتا يوإِ ي َّيل املْي ِص ُري﴾ (احلج)48:
ويرضب تعاىل األمثلة عىل ذلك باألمم التي أصاهبا العذاب ،ومل يصبها إال بعد فرتة
طويلة من اإلمهال وإقامة احلجة ،قال تعاىل مسليا نبيه  يف تكذيب من خالفه من قومه﴿:
يوإِ ْن ُيك ريذ ُب ي
وسى
وك يف يقدْ ك َّيذ يب ْت يق ْب يل ُه ْم يق ْو ُم ُنوحٍ يوعيا ٌد يو يث ُمو ُد يو يأ ْص يح ُ
اب يمدْ يي ين يو ُك رذ يب ُم ي
فك ي
يان نيكِ ِري﴾ (احلج)44:
يف يأ ْم يل ْي ُت لِ ْلكيافِ ِري ين ُث َّم يأ يخ ْذ ُ ُهت ْم يف يك ْي ي
وقد ذكر بعض السلف أنه كان بني قول فرعون لقومه ﴿:يأنيا ير ُّب ُك ُم ْاأليع يْىل﴾
(النازعـات )24 :وبني إهالكه أربعون سنة)
بل قد أخرب القرآن الكريم أن اهلل تعاىل أمهل قوم نوح  كل تلك اآلماد الطويلة ،وبعد
تلك الفرص الكثرية ،قال تعاىل ﴿:يو يل يقدْ يأ ْر يس ْلنيا ُنوحا ِإ يىل يق ْو ِم ِه يف يل ِب يث ِف ِيه ْم يأ ْل ي
ف يسن ٍية ِإ َّال يمخ ِْسنيي
ان يو ُه ْم يظ ُاملِ ي
عياما يف يأ يخ يذ ُه ُم ال ُّطو يف ُ
ون﴾ (العنكبوت)14:
فاإلمهال إذن رمحة من اهلل ،أو هو فرصة ممنوحة من اهلل للظاملني ،قد يستغلوهنا
بالرجوع إىل اهلل ،وقد ينتكسون بأن يضاعف هلم العذاب ،كام قال  (:إن اهلله ليميل للظامل
حتى إذا أخذه مل يفلته) ،ثم قرأ قوله تعاىل ﴿:يوك ييذلِ يك يأ ْخ ُذ ير رب يك إِ يذا يأ يخ يذ ا ْل ُق يرى يو ِه يي يظ ي
املِ ٌة
ن يأ ْخ يذ ُه يألِيم يش ِديدٌ ﴾ (هود)1())102:
إِ َّ
ٌ
( )1رواه البخاري ومسلم.
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واألمر الثان أن امتحان اخللق يقتيض سرت أكثر ما يتعرض له اخللق من اجلزاء ،ألن
تعجيل اجلزاء قد جيعل اخللق مجيعا يف صف واحد ،صف اخلري أو صف الرش بحسب اجلزاء،
ِ
ِ
الر ْمح ِين لِ ُب ُي ِ ِ
كام قال تعاىل ﴿:يو يل ْوال يأ ْن ييكُ ي
وهت ْم ُس ُقفا ِم ْن ِف َّض ٍة
ون الن ُ
جل يع ْلنيا يمل ْن ييكْ ُف ُر ِب َّ
َّاس ُأ َّمة يواحدي ة ي ي
يو يم يع ِار يج عي يل ْي يها يي ْظ يه ُر ي
ون﴾ (الزخرف )33:أي لوال أن يعتقد كثري من اجلهلة أن إعطاءنا املال دليل
عىل حمبتنا ملن أعطيناه ،فيجتمعوا عىل الكفر ألجل املال جلعلنا للذين كفروا ذلك الرتف املوصوف
يف اآلية.
وهلذا ورد يف النصوص الكثرية اإلخبار بأن ما أعطي الكفار من النعيم ال يدل عىل مرضاة
اهلل ،بل قد يدل عىل سخطه ،،قال تعاىل مصححا فهوم الكفار اخلاطئة ﴿:يأ ي ْحي يس ُب ي
ون يأن يَّام ُن ِمدُّ ُه ْم ِب ِه
اخلري ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ات يب ْل ال يي ْش ُع ُر ي
ون﴾ (املؤمنون 55:ـ  ،)56وقال تعاىل ﴿:يوال
م ْن يمال يو يبننيي ُن يسار ُع يهلُ ْم يف ْ ي ْ ي
ِ
ين كي يف ُروا يأن يَّام ُن ْمِيل يهلُ ْم يخ ْ ٌري ِ ي
أل ْن ُف ِس ِه ْم ِإن يَّام ُن ْمِيل يهلُ ْم لِ ييزْ يدا ُدوا ِإ ْثام يو يهلُ ْم ي
اب ُم ِهنيٌ ﴾ (آل
عيذ ٌ
ي ْحي يس يب َّن ا َّلذ ي
عمران)178:
وهلذا ورد بعد هذه اآلية اإلخبار بأن هذا االبتالء هو الذي يميز اخلبيث من الطيب ،ويميز
بني الراغب يف اهلل ،والراغب يف املتاع األدنى ،قال تعاىل ﴿:يما ي
هلل لِ يي يذ ير ا ُْملؤْ ِمنِنيي عي يىل يما يأ ْن ُت ْم
كيان ا َُّ
ِ
ِ
عيىل ا ْل يغ ْي ِ
يث ِم ين ال َّط ري ِ
ب يو يما ي
اخل ِب ي
هلل لِ ُي ْط ِل يعكُ ْم ي
هلل ي ْجيت ِيبي ِم ْن ُر ُس ِل ِه
ب يو يل ِك َّن ا َّي
كيان ا َُّ
عي يل ْيه يحتَّى ييميزي ْ ي
ِ
ِ
ِِ
يم﴾ (آل عمران)179:
يم ْن يي يشا ُء يف ِآم ُنوا ِبا َِّ
هلل يو ُر ُسله يو ِإ ْن ُتؤْ م ُنوا يو يتت َُّقوا يف يلكُ ْم يأ ْج ٌر عي ظ ٌ
ففي اآلية الكريمة إشارة إىل أن تعجيل اجلزاء قد يؤثر يف االبتالء ،ولذلك قال تعاىل﴿:
عيىل ا ْل يغ ْي ِ
يو يما ي
هلل لِ ُي ْط ِل يعكُ ْم ي
ب﴾
كيان ا َُّ
وهلذا يرد يف القرآن الكريم اإلخبار بأن اجلزاء احلقيقي هو اجلزاء املعد يف اآلخرة ،قال
تعاىل خمربا عن جزاء املؤمنني ﴿:يو ْاآل ِخ ير ُة ِعنْدي ير رب يك لِ ْل ُمت َِّقنيي ﴾ (الزخرف )35 :وقد ورد هذا
املعنى عقب ذكر زخارف احلياة الدنيا التي يتهافت عليها الغافلون.
ويف نفس الوقت ينهى تعاىل املؤمنني من اإلعجاب بام أويت الكفار من النعيم ،قال تعاىل﴿:
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يفال ُتع ِجب يك يأمو ُاهلم وال يأوالد ُهم ِإنَّام ي ِريدُ ا َُّ ِ
احل يي ِاة الدُّ ْن ييا يو يتزْ يه يق يأ ْن ُف ُس ُه ْم يو ُه ْم
ْ ْ ْي ُْ ي ْ ُ ْ ي ُ
هلل ل ُي يع رذ ي ُهب ْم ِ يهبا ِيف ْ ي
ِ
كياف ُر ي
ون ﴾ (التوبة)55:
وهلذا كان  ينبه إىل عدم االغرتار هبذه املظاهر التي يغرت هبا الغافلون ،ويتصورون أهنم
عىل أساسها بمكان من اهلل تعاىل ،فقد علل  حتريم الذهب والفضة بقوله (:ال ترشبوا يف آنية
الذهب والفضة ،وال تأكلوا يف صحافها ،فإهنا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة)()1

فام أمهل به هؤالء الغافلون ليس دليال عىل أي تفضيل هلم ،يقول  (:لو كانت الدنيا
هلل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا رشبة ماء أبدا)()2
تزن عند ا ه

فهذا اإلمهال ـ إذن ـ كام ينطوي عىل معان الرمحة والعدل ،وينطوي عىل معان
االنتقام ممن مل يعرف للنعمة حقها وال لإلمهال حقه ،ينطوي كذلك عىل رس االمتحان الذي
يقتيض سرت اجلزاء حتى ال يكون الناس أمة واحدة يف اخلري أو يف الرش.
يف اآلخرة:
أما يف اآلخرة ،فإن اهلل تعاىل يربط بني اجلزاء املعد للكفار والعصاة ،وبني أعامهلم ،كام يربط
بني اجلزاء املعد للمؤمنني ،وبني أنواع أعامهلم ،فكال من السعادة والشقاوة يف اآلخرة منوط
باألعامل:
أما ارتباط اجلزاء املعد للمؤمنني بالعمل ،فتنص عليه اآليات الكثرية يف معرض
ارش ُبوا يهنِيئا بِ يام ُكنْ ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ون﴾
التهنئة للمؤمنني عىل أعامهلم ،قال تعاىلُ ﴿:ك ُلوا يو ْ ي
ِ
اخلالِ يي ِة﴾ (احلاقة)24:
ارش ُبوا يهنيئا بِ يام يأ ْس يل ْف ُت ْم ِيف ْاألي َّيا ِم ْ ي
(الطور )19:وقال تعاىلُ ﴿:ك ُلوا يو ْ ي

ارش ُبوا يهنِيئا بِ يام ُكنْ ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (املرسالت)43:
وقال تعاىلُ ﴿:ك ُلوا يو ْ ي

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الرتمذي وغريه.
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ويذكر القرآن الكريم فرح املؤمنني بام قدموه من أعامل بعد أن رأوا أنواع اجلزاء
ِ
ور ِهم ِمن ِغ ٍّل ي ْ ِ
احل ْمدُ
املعدة هلم ،قال تعاىل ﴿:يونيزي ْعنيا يما ِيف ُصدُ ِ ْ ْ
جت ِري م ْن يحتْت ِه ُم ْاألي ْهني ُار يو يقا ُلوا ْ ي
ت ُر ُس ُل ير ربنيا بِ ْ
احلي رق يو ُنو ُدوا يأ ْن
هللَِّ ا َّل ِذي يهدي انيا ِهل ي يذا يو يما ُكنَّا لِن ْيهت ِيد يي يل ْوال يأ ْن يهدي انيا اهللَُّ يل يقدْ يجا يء ْ
ِ
اجلنَّ ُة ُأ ِ
وها ِب يام ُكنْ ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (ألعراف)43:
ور ْث ُت ُم ي
ت ْل ُك ُم ْ ي
وعدل اهلل املرتبط برمحته ،ال ينقص هلم أي جزاء جيازهيم به ،ولو أضيف من ذلك
اجلزاء ألبنائهم ،قال تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين آ يمنُوا يوا َّت يب يعت ُْه ْم ُذ رر َّي ُت ُه ْم بِإِ ييام ٍن يأ ْحلي ْقنيا ِهبِ ْم ُذ رر َّيت ُيه ْم يو يما
يأ يل ْتنياهم ِمن عيملِ ِهم ِمن ي ٍ
ب ير ِهنيٌ ﴾ (الطور)21:
يشء ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ بِ يام ك ييس ي
ُ ْ ْ ي ْ ْ ْ
ويربط اهلل تعاىل بني صربهم عىل حتقيق حكمة اهلل من خلقهم وبني جزائهم ،فيقول
ربوا يأ َّهنُ ْم ُه ُم ا ْل يفائِزُ ي
ون﴾ (املؤمنون )111:ويقول تعاىل﴿:
تعاىل ﴿:إِ رن يجزي ْي ُت ُه ُم ا ْل يي ْو يم بِ يام يص ي ُ
ربوا يجنَّة يو يح ِريرا﴾ (االنسان)12:
يو يجزي ُاه ْم بِ يام يص ي ُ
وال يتعارض هذا مع ما ورد من النصوص من أن دخول اجلنة هو بمحض الرمحة ،كام
قال  (:لن يدخل أحدا منكم عم ُله ي
هلل؟) ،قال (:وال أنا إال
اجلنة) ،قالوا (:وال أنت يا رسول ا ه
هلل تعاىل برمحة منه وفضل)()1
أن يتغمدن ا ه

هلل ا َّل ِذي
احل ْمدُ َِّ
بل كام أخرب تعاىل عن مقالة املؤمنني بعد دخوهلم اجلنة من أهنم يقولون ْ ﴿:ي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب يوال
ور ا َّلذي يأ يح َّلنيا يد يار ا ُْمل يقا يمة م ْن يف ْض ِله ال يي يم ُّسنيا ف ييها ن ييص ٌ
يأ ْذ يه ي
ور يشكُ ٌ
احلزي ين ِإ َّن ير َّبنيا يل يغ ُف ٌ
ب عي نَّا ْ ي
ِ
وب﴾ (فاطر 34:ـ )35
يي يم ُّسنيا ف ييها ُل ُغ ٌ
فإن أقل نعمة من نعم اهلل تعاىل عىل عباده ال تكفئها مجيع طاعات العبد ،بل إن الطاعة
نفسها نعيم من نعم اهلل ،فكيف يكون النعيم جزاء عىل النعيم ،وقد ورد يف احلديث عن جابر قال:
هلل  فقال :خرج من عندي خلييل جربيل آنفا فقال :يا حممد! والذي بعثك
خرج علينا رسول ا ه
باحلق إن هلل عبدا من عباده عبد اهلل تعاىل مخسامئة سنة عىل رأس جبل يف البحر عرضه وطوله
( )1رواه أمحد ومسلم وغريمها.
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ثالثون ذراعا يف ثالثني ذراعا والبحر املحيط به بأربعة آالف فرسخ من كل ناحية ،وأخرج اهلل له
عينا عذبة بعرض االصبع تبيض بامء عذب فتستنقع يف أسفل اجلبل ،وشجرة رمان خترج يف كل
ليلة رمانة فتغذيه يومه ،فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام
لصالته فسأل ربه عند وقت االجل أن يقبضه ساجدا وأن ال جيعل لالرض وال لشئ يفسده
سبيال حتى يبعثه وهو ساجد ،ففعل ،فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ،فنجد له يف العلم أنه
يبعث يوم القيامة
فيوقف بني يدي اهلل تعاىل فيقول له الرب تبارك وتعاىل :أدخلوا عبدي اجلنة برمحتي،
فيقول :يا رب! بل بعميل ،فيقول اهلل :حاسبوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله ،فتوجد نعمة البرص قد
أحاطت بعبادة مخسامئة سنة وبقيت نعمة اجلسد فضال عليه ،فيقول :ادخلوا عبدي النار ،فيجر
إىل النار فينادي :رب! برمحتك أدخلني اجلنة ،فيقول :ردوه ،فيوقف بني يديه فيقول :يا عبدي!
من خلقك ومل تكن شيئا؟ فيقول :أنت يا رب! فيقول :من قواك لعبادة مخسامئة سنة؟ فيقول :أنت
يا رب! فيقول :من أنزلك يف جبل وسط اللجة وأخرج لك املاء العذب من املاء املالح وأخرج
لك كل ليلة رمانة وإنام خترج يف السنة مرة؟ وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟
فيقول :أنت يا رب! فقال اهلل :فذلك برمحتي ،وبرمحتي أدخلك اجلنة ،قال جربيل :إنام االشياء
برمحة اهلل يا حممد(.)1
وهذه النظرة النافية للغرور هي التي تقي املؤمن من انحراف بعض الناس الذين جرهم
فهمهم اخلاطئ ملعنى العدل اإلهلي إىل أن يطلبوا اجلزاء من اهلل ،كام يطلبه األجري من املستأجر،
متكلني عىل حوهلم وقوهتم وعملهم.
وكأهنم يتصورون أن اجلنة عوض حقيقي عن العبادة ،أو كأن العبادة عوض حقيقي ينتفع
به اهلل تعاىل عام يقولون علوا كبريا ،فاهلل تعاىل غني عن العاملني إن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم ،وإن
( )1رواه احلكيم الرتمذي ،واحلاكم ،وابن حبان.
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أساؤا فلها ،هلم ماكسبوا وعليهم ما اكتسبوا ،من عمل ساحلا فلنفسه ومن أساء فعليها.
وقد ورد يف احلديث القديس اجلليل قول اهلل تعاىل لعباده (:ياعبادى أن حرمت الظلم عىل
نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا ياعبادى أنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفرالذنوب
مجيعا وال أبايل فاستغفرون أغفر لكم يا عبادى كلكم ضال إال من هديته فاستهدونى أهدكم
ياعبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعمون أطعمكم ياعبادي إنكم لن تبلغوا رضي
فترضون ولن تبلغوا نفعي فتنفعون ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل
أتقي قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكى شيئا ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم إجتمعوا يف صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص
ذلك يف ملكي شيئا إال كام ينقص البحر أن يغمس فيه املخيط غمسة واحدة ياعبادي إنام هي
أعاملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال
يلومن إال نفسه)()1

فهذا احلديث اجلامع حلقيقة عالقة اهلل بعباده هو األساس الذي يفهم به املؤمن املراد من
العدل اإلهلي املزين بالرمحة اإلهلية.
وهلذا دأب الصاحلون إىل التنبيه إىل هذا املعنى ،والتحذير من معاملة اهلل كمعاملة األجري
هلل أو
للمستأجر ،وقد روي أن حممدا بن واسع اجتمع باملك بن دينار ،فقال ابن دينار :إما طاعة ا ه
هلل أو النار ،فقال ابن دينار (:ما أحوجني إىل معلم مثلك) ،وقال
النار ،فقال ابن واسع :إما رمحة ا ه
البسطامي (:كابدت العبادة ثالثني سنة فسمعت قائال يقول (:يا أبا يزيد خزائنه مملوءة من العبادة
إن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة واالفتقار)
وإىل هذا املعنى تشري كثري من حكم ابن عطاء اهلل كقوله (:من عالمة االعتامد عىل العمل
( )1رواه مسلم.
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نقصان الرجاء عند وجود الزلل) ،وقوله (:ال تفرحك الطاعة ألهنا برزت منك ،وافرح هبا ألهنا
هلل يو ِب ير ْمح ِيت ِه يف ِب يذلِ يك يف ْل يي ْف ير ُحوا ُه يو يخ ْ ٌري ِممَّا ي ْجي يم ُع ي
ون﴾ (يونس))58:
برزت من اهللهُ ﴿:ق ْل ِب يف ْض ِل ا َِّ
ولكن العدل اإلهلي مع ذلك يقتيض اختالف أصناف العاملني ،ولو دخلوا مجيعا برمحة
اهلل إىل اجلنة ،فال يستوي الطائع واملقرص ،وال القريب مع البعيد.
ولعله ألجل هذا خوطب املؤمنون يف اجلنة وهنئوا بأن أعامهلم هي التي أهلتهم لذلك،
فقد ورد ذلك عند ذكر املقربني الطيبني ،كام قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذين يتتيو َّف ُاهم ا ْيمل ِ
كية يط ري ِبنيي يي ُقو ُل ي
الئ ُ
ون
ي ي ُ
اجلن يَّة ِب يام كُ ْن ُت ْم يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (النحل)32:
الم عي يل ْيكُ ُم ا ْد ُخ ُلوا ْ ي
يس ٌ

اإلحس ِ
ان ِإ َّال ْ ِ
اإل ْح يس ُ
ان
ويف سورة الرمحن بعد ذكر نعيم املقربني قال تعاىل ﴿:يه ْل يجزي ا ُء ْ ِ ْ ي

(( ﴾)60الرمحن) بينام مل يذكر ذلك عند نعيم غريهم.
ويف سورة الواقعة بعد ذكر نعيم املقربني قال تعاىل ﴿:يجزي اء ِب يام كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
ون (﴾)24
(الواقعة) ،وعندما ذكر نعيم غريهم من أهل اليمني مل يذكر ذلك.
وبذلك ،فإن األعامل مل تؤهلهم لدخول اجلنة ،وإنام أهلتهم لدرجات اجلنة ،كام قال عبد
اهلل بن مسعود  (:جتوزون الرصاط بعفو اهلل ،وتدخلون اجلنة برمحة اهلل ،وتقتسمون املنازل
بأعاملكم)()1

وقد نص القرآن الكريم يف مواضع كثرية عىل استحقاق املؤمنني للدرجات بحسب
ِ
أعامهلم ،فقال تعاىل ﴿:ولِكُ ٍّل درج ٌ ِ ِ
عيام يي ْع يم ُل ي
ون﴾ (األنعام)132:
يي ي
ي
ات ممَّا عيم ُلوا يو يما ير ُّب يك ِبغياف ٍل َّ
بل أخرب أن درجات اجلنة أكثر بكثري من درجات التفاضل يف الدنيا ،قال تعاىل ﴿:ا ْن ُظ ْر
ٍ
ِ
ف يف َّض ْلنيا يب ْع يض ُه ْم عي يىل يب ْع ٍ
كْرب يت ْف ِضيال﴾ (االرساء)21:
كي ْي ي
كْرب يد ير يجات يو يأ ي ُ
ض يو يل ْْلخ ير ُة يأ ي ُ
وأخرب أن الدرجات العليا من استحقاق من حتققوا بحقيقة اإليامن ،فقال تعاىلُ ﴿:أو يل ِئ يك
ات ِع ْندي ير ر ِهب ْم يو يمغ ِْف ير ٌة يو ِرزْ ٌق ِ
ُه ُم ا ُْملؤْ ِم ُن ي
يم﴾ (ألنفال)4:
ون يح هقا يهلُ ْم يد ير يج ٌ
كير ٌ
( )1رواه هناد بن الرسي وعبد بن محيد يف الزهد.
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وهذا القانون الذي يتقاسم املؤمنون عىل أساسه نعيم اجلنة ودرجاهتا هو نفس القانون
ات ِممَّا ِ
عيم ُلوا
الذي يتقاسم به أهل جهنم دركات النار ،والذي عرب عنه قوله تعاىل ﴿:يولِكُ ٍّل يد ير يج ٌ
ِ
عْام يهلُ ْم يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (االحقاف)19:
يول ُي يو رف يي ُه ْم يأ ي
فال يتساوى أهل جهنم يف العذاب كام ال يتساوى املؤمنون يف النعيم ،بل لكل حسب
ض و يل ْْل ِخر ُة يأكْرب درج ٍ
ات
عمله وجهده ووسعه ،قال تعاىل ﴿:ا ْن ُظ ْر كي ْي ي
ي يُ يي ي
ف يف َّض ْلنيا يب ْع يض ُه ْم عي يىل يب ْع ٍ ي
كْرب يت ْف ِضيال﴾ (االرساء)21:
يو يأ ي ُ
هذا عن نعيم أهل اجلنة ..وعالقة عملهم هبا..
أما ارتباط اجلزاء املعد ألهل جهنم من الكفار والعصاة بالعمل ،فتنص عليه اآليات
القرآنية الكثرية يف مواضع خمتلفة:
منها أن يعرض ذلك عىل صيغة الوعيد اإلهلي الذي ال يتخلف ،قال تعاىلُ ﴿:أو يل ِئ يك
م ْأو ُاهم النَّار ِبام كيا ُنوا ي ِ
كْس ُب ي
ون﴾ (يونس)8:
ي
ي ي ُ ُ ي
أو أن يعرض عىل صيغة التبكيت والسخرية ،كقوله تعاىل ﴿:يف ْل يي ْض يح ُكوا يقلِيال

يو ْل يي ْب ُكوا كيثِريا يجزي اء بِ يام كيا ُنوا ييك ِْس ُب ي
ون﴾ (التوبة ،)82:أو قوله تعاىل ﴿:يف يام يأ ْغنيى يعن ُْه ْم يما
كيا ُنوا ييك ِْس ُب ي
ون﴾ (احلجر ،)84:أو قوله تعاىل ﴿:وقال تعاىل ﴿:يه ْل ُث رو يب ا ْل ُك َّف ُار يما كيا ُنوا
يي ْف يع ُل ي
ون﴾ (املطففني)36:
أو عىل صورة إجابة أهل النار أنفسهم ،كام يف هذا املشهد القرآن ،قال تعاىل ﴿:يما
وض يم يع ْ
يس يل يك ُك ْم ِيف يس يق ير يقا ُلوا يمل ْ ن ُيك ِم ين املُْ يص رلنيي يو يمل ْ ن ُيك ُن ْط ِع ُم املِْ ْسكِنيي يو ُكنَّا ن ُ
اخليائِ ِضنيي
يخ ُ
يو ُكنَّا ُنك ريذ ُب بِ يي ْو ِم الدر ِ
ين يح َّتى يأتيانيا ا ْل يي ِقنيُ ﴾ (املدثر 42:ـ )47
وهذا يدل عىل قناعة أهل النار باستحقاقهم هلا عىل مقتىض العدل اإلهلي ،فعدل اهلل
تعاىل الذي يقيم عليها أصناف احلجج ،ويدع هلم فرص الدفاع عن أنفسهم بام شاءوا من
ِ
ِ
ياب
األساليب يضطرهم يف األخري إىل التسليم ،وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل ﴿ :يو ُوض يع ا ْلكت ُ
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ياب ال يغ ِ
ِ
يف يرتى املُْج ِر ِمنيي م ْش ِف ِقنيي ِممَّا فِ ِ
ون ييا يو ْي يل يتنيا م ِ
يه يو يي ُقو ُل ي
ياد ُر يص ِغ يرية يوال كيبِ يرية
ال يه يذا ا ْلكت ِ ُ
ْ
ي
ُ
ي
اها ووجدُ وا ما ع ِيم ُلوا ح ِ
ارضا يوال يي ْظلِ ُم ير ُّب يك يأ يحدا﴾ (الكهف)49:
ي
إِ َّال يأ ْح يص ي ي ي ي
ي
فهذه اآلية الكريمة تدل عىل ان الكفار يرون أعامهلم ،وهي توزن ،فيتعجبون من
إحصاء اهلل لكل يشء مع إقرارهم بام عملوه.
ومن عدالة اهلل يف أهل جهنم أن جعل لكل ذنب جزاءه اخلاص وعقوبته التي تتناسب
معه ،فال يعاقب العبد إال بام عمل ،كام قال  يف احلديث القديس (:ياعبادي إنام هي أعاملكم
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال
نفسه) ()1

ولذلك جعل اهلل تعاىل جهنم دركات خمتلفة بعضها فوق بعض ،كام قال تعاىل ﴿:يولِكُ ٍّل
ِ
درج ٌ ِ ِ
عْام يهلُ ْم يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (االحقاف)19:
يي ي
ات ممَّا عيم ُلوا يول ُي يو رف يي ُه ْم يأ ي
ومن األخطاء التي تتداول بني العامة ،وينرشها بعض الوعاظ ،ومتتلئ هبا بعض كتب
الزهد والرقائق والتي ال تتناسب مع العدالة ما يذكر من ترتيب أهل الطبقات بحسب أدياهنم،
فيجعلون ىف الدرك األعىل املحمديون ،وىف الثانى النصارى ،وىف الثالث اليهود ،وىف الرابع
الصابئون ،وىف اخلامس املجوس ،وىف السادس مرشكو العرب ،وىف السابع املنافقون (.)2
فهذا الرتتيب حيرص أهل جهنم يف أصناف حمدودة ،باإلضافة إىل أنه يسوي أصحاب كل
دين يف مرتبة واحدة ،مع أن بعضهم قد يكون أفضل من بعض ،وقد نطق القرآن الكريم بالتفريق
ون آي ِ
ِ
بني أهل الدين الواحد ،فقال تعاىل ﴿:يل ْي ُسوا يس يواء ِم ْن يأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
هلل آنيا يء
ات ا َِّ
ياب ُأ َّم ٌة يقائ يم ٌة يي ْت ُل ي ي
ال َّل ْي ِل يو ُه ْم يي ْس ُجدُ ي
ون﴾ (آل عمران)113:

وقال يف الفرق بني الطرق املختلفة لتعاملهم ﴿:يو ِم ْن يأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ياب يم ْن ِإ ْن يت ْأ يم ْن ُه ِب ِق ْن يط ٍار ُيؤي رد ِه

( )1رواه مسلم.
( )2انظر :التذكرة للقرطبي ،وغريها من كتب املواعظ.
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ِإ يل ْي يك يو ِمن ُْه ْم يم ْن ِإ ْن يت ْأ يم ْن ُه ِب ِدين ٍيار ال ُيؤي رد ِه ِإ يل ْي يك ِإ َّال يما ُد ْم يت عي يل ْي ِه يق ِائام يذلِ يك﴾ (آل عمران)75 :
بل ورد يف السنة ما يدل عىل أن أهل جهنم مقسمون بحسب نفسياهتم وأسباب إعراضهم
عن اهلل ،وذلك يف قوله  (:املرء مع من أحب) ( ،)1وقوله  (:مخس صلوات من حافظ
عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ،ومن مل حيافظ عليهن مل يكن له نور يوم القيامة
وال برهان وال نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأِّب بن خلف) ()2

ويدل عىل هذا ما روي من تقسيم أصناف علامء السوء عىل طبقات جهنم (:من علامء
السوء من إذا وعظ عنف وإذا وعظ أنف فذاك ىف أول درك من النار ،ومن العلامء من يأخذ علمه
مأخذ السلطان فذلك ىف الدرك الثانى من النار ،ومن العلامء من حيرز علمه فذلك ىف الدرك
الثالث من النار ،ومن العلامء من يتخري الكالم والعلم لوجوه الناس وال يرى سفلة الناس له
موضعا فذلك ىف الدرك الرابع من النار ،ومن العلامء من يتعلم كالم اليهود والنصارى وأحاديثهم
ليكثر حديثهم فذلك ىف الدرك اخلامس من النار ،ومن العلامء من ينصب نفسه للفتيا يقول للناس
سلونى فذلك الذى يكتب عند اهلل متكلفا واهلل ال حيب املتكلفني فذلك ىف الدرك السادس من
النار ،ومن العلامء من يتخذ علمه مروءة وعقال فذلك ىف الدرك السابع من النار) ()3

فكل صنف من هذه األصناف يدل عىل حال نفسية معينة تقتيض عذابا معينا ،وإن كان
صاحبها يف الظاهر عاملا جليال ،وقد كان حييى بن معاذ يقول لعلامء الدنيا (:يا أصحاب القصور
قصوركم قيرصية وبيوتكم كرسوية وأبوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية
وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين املحمدية)

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه حممد بن نرص.
( )3انظر :التذكرة للقرطبي ،وغريها من كتب املواعظ.
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ولذلك فإن األعامل الصاحلة للكفار ،والتي مل متكنهم من دخول اجلنة بسبب كفرهم
وعدم إرادهتم هبا وجه اهلل قد ختفف عنهم بعض العذاب ،فال يستوي ـ ولو يف جهنم ـ
يك حسنية ي يض ِ
اع ْف يها﴾
املحسن وامليسء ،وقد قال سعيد بن جبري يف قوله تعاىل ﴿ :يوإِ ْن ت ُ ي ي ُ
(النساء (:)40 :فأما املرشك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة وال خيرج من النار أبدا)()1

وروي من وجه آخر أن األعامل احلسنة للكفار جيازون عليها يف الدنيا ،قال (:
إن اهلله ال يظلم املؤمن حسنة يثاب عليها الرزق يف الدنيا ،وجيزى هبا يف اآلخرة ،وأما الكافر
فيطعم هبا يف الدنيا ،فإذا كان يوم القيامة مل يكن له حسنة)()2

ولكن هذا ـ كام ذكرنا سابقا ـ ال يلغي جزاء اآلخرة ،خاصة إن مل جياز هذا الكافر يف
الدنيا عىل ما قدمه من خري.
بعد هذا ،فإن عدالة اهلل املطلقة ورمحته التامة الشاملة اقتضت أن ال خيلد يف النار من كان
هلل عزَّ َّ
وجل
يف قلبه ولو مثقال حبة خردل من إيامن ،قال  يف حديث الشفاعة الطويل (:يقول ا ه
ارجعوا فمن وجدتم يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن فأخرجوه من النار)( )3؛ ويف لفظ آخر(:
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيامن فأخرجوه من النار ،فيخرجون خلقا كثريا) ،ثم يقول أبو
اع ْفها ويؤْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت ِم ْن يلدُ ْن ُه يأ ْجرا
سعيد :اقرأوا إن شئتمِ ﴿:إ َّن ا َّي
هلل ال يي ْظ ِل ُم م ْث يق يال يذ َّرة يو ِإ ْن ت ُيك يح يسنية ُي يض ي ي ُ
ِ
عيظيام﴾ (النساء)40:
ولكن هذه الرمحة التي يناهلا هؤالء ال تكون عىل حساب العدل الذي يقتيض أن ينال
كل ذي حق حقه ،فلذلك وردت النصوص بأن حقوق العباد ال يتسامح فيها ،بل يأخذ
املظلوم حقه كامال غري منقوص.

( )1سنرى املواقف من هذا يف الفصل األخري.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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وهذا مايشري إليه قوله تعاىلُ ﴿:ث َّم ِإنَّكُ ْم يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة ِعنْدي ير ربكُ ْم ي ْخت يت ِص ُم ي
ون﴾ (الزمر،)31:
فاهلل تعاىل يتيح يف ذلك اليوم لكل ذي حق أن يستقدم من يشاء ليطالبهم بحقه.
وقد ورد يف احلديث تصوير لبعض مشاهد العدل يف أداء احلقوق ملستحقيها ،وذلك حني
سأل رسول اهلل  الصحابة ،فقال (:أتدرون من املفلس؟) ،فقالوا (:املفلس فينا من ال درهم له
وال متاع) ،فقال  (:إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم
هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ورضب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح يف
النار)()1

فعدالة اهلل املطلقة تقتيض أن ال يضيع أي حق من احلقوق مهام كان ،ولذلك قال (:
من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو يشء ،فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم،
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه
فحمل عليه)()2

بل إن النصوص أخربت بعدالة اهلل الشاملة للحيوانات حتى يقتص للشاة اجلامء من الشاة
هلل تعاىل (:وعزيت وجاليل ال جياوزن اليوم ظلم
القرناء ( ،)3ويف احلديث القديس عن اجلنة ،يقول ا ه
اب يم ْن يمح ييل ُظ ْلام﴾ (طـه)111 :
ظامل)( ،)4وهو ما ينص عليه قوله تعاىل ﴿:يو يقدْ يخ ي
***
قد يقال بعد هذا :كيف يكون اجلزاء عادال ،والعباد جيازون عىل أعامل فانية بجزاء غري
( )1رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي.
( )2رواه البخاري.
( )3نص احلديث (:لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجلامء من الشاة القرناء تنطحها) رواه أمحد ومسلم
والرتمذي.
( )4رواه الطربان وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه مجاعة وقال ابن عدي أرجوا أنه ال بأس به ،وبقية رجاله ثقات.
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فان(.)1
فكيف تتحكم الثوان املعدودة من عمر الزمن املمتد يف جزاء ال ينتهي أمده؟
واجلواب عن هذا ،بأن جزاء املؤمنني ال إشكال فيه ،ألن نفس دخوهلم اجلنة برمحة اهلل،
وإنام العدل يف تقاسمها بينهم عىل أساس أعامهلم ،وقد أرشنا إىل هذا يف حمله.
والقرآن الكريم خيربنا عن االرتباط الوثيق بني العدل بالرمحة يف مجيع أنواع اجلزاء ،فلذلك
هلل ال
تضاعف احلسنات ،وال جتازى السيئات إال بمثلها ،قال تعاىل عن جزاء احلسناتِ ﴿:إ َّن ا َّي
اع ْفها ويؤْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ت ِم ْن يلدُ ْن ُه يأ ْجرا عي ِظيام﴾ (النساء)40:
يي ْظ ِل ُم م ْث يق يال يذ َّرة يو ِإ ْن ت ُيك يح يسنية ُي يض ي ي ُ
وقال تعاىل عن جزاء السيئات ﴿:وا َّل ِذين كيسبوا السيئ ِ
يات يجزي ا ُء يس ريئ ٍية بِ ِم ْثلِ يها
َّ ر
ي ي ُ
ي
وتير يه ُقهم ِذ َّل ٌة ما يهلم ِمن اهللَِّ ِمن ع ِ
وه ُه ْم ِق يطعا ِم ين ال َّل ْي ِل ُم ْظلِام ُأو يلئِ يك
ياص ٍم يك يأن يَّام ُأغ ِْش يي ْت ُو ُج ُ
ْ
ي ُْ ي
ي ْ ُ ْ
ِ
اب الن ِ
يها يخالِدُ ي
ون﴾ (يونس)27:
َّار ُه ْم ف ي
يأ ْص يح ُ
ِ
ِ
وقال جامعا بينهام ﴿:من جاء بِ ْ ِ
جيزي ى
الس ريئية يفال ُ ْ
يرش يأ ْم يثاهليا يو يم ْن يجا يء بِ َّ
ي ْ ي ي ي
احل يسنية يف يل ُه ع ْ ُ

إِ َّال ِم ْث يل يها يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (األنعام)160:

زيادة عىل هذا ،فإن النعيم احلقيقي اخلايل من املنغصات يقتيض اخللود ،فتذكر الفناء كاف
يف تنغيص أي نعيم ،ويف تكدير أي لذة ،فلذلك تقتيض رمحة اهلل ،أن ينعم املؤمنون نعيام خاليا من
الغصص ،وهو ال يكون إال مع اخللود.
يقول النوريس (:ان رمحة خالق الكون وهو الرمحن الرحيم تدل عىل السعادة األبدية ،نعم
ونجت املوجودات من نحيب الفراق
ان التي جعلت النعمة نعمة فعال وانقذهتا من النقمةَّ ،
االبدي ..هي السعادة اخلالدة ودار اخللود ،وهي من شأن تلك الرمحة التي ال حترم البرش منها ،اذ
لو مل توهب تلك السعادة ودار اخللود التي هي رأس كل نعمة وغايتها ونتيجتها األساس ،أي ان
مل تبعث الدنيا بعد موهتا بصورة (آخرة) ..لتحولت مجيع النِ يعم اىل نقم ..وهذا يستلزم إنكار الرمحة
( )1سنرى اخلالف يف هذا يف (رس الرمحة)
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اإلهلية املشهودة الظاهرة بداهة وبالرضورة يف الكون ،والثابتة بشهادة مجيع الكائنات والتي هي
احلقيقة الثابتة الواضحة وضوحا أسطع من الشمس)()1

أما الكافرون ،فإن التصور اخلطري الذي حيملونه عن الكون كاف يف ختليدهم يف العذاب،
وإال لتساوى الكافر مع املؤمن ،وهو ما ال تقتضيه العدالة.
ِ
ين كي يف ُروا يهلُ ْم ن ُيار يج يهن يَّم ال ُي ْق يىض عي يل ْي ِه ْم يف يي ُمو ُتوا يوال
وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل ﴿:يوا َّلذ ي
ِ
كيذلِ يك ن ْيج ِزي كُ َّل كي ُف ٍ
اهبا ي
ور﴾ (فاطر ،)36:فقد علل تعاىل خلودهم فيها
ُ يخي َّف ُ
ف عي ن ُْه ْم م ْن عي يذ ِ ي
بكفرهم سواء بذكر وصفهم ،أو بذكر القانون اإلهلي الذي حكم عليهم بذلك.
االنسان! ِا هن فيك جهتنيُ :
ُ
جهة
يقول النوريس معلال رس خلود الكفار يف العذاب (:أهيا
ِ
والوجود واخلري واالجيابية والفعل ،واالخرى ُ
جهة التخريب والعدم والرش والسلبية
االجياد
واالنفعال.
فعىل اعتبار اجلهة االوىل (جهة االجياد) فانك ُّ
وأضعف
ُ
أقل شأنا من النحلة والعصفور
من الذبابة والعنكبوت .أما عىل اعتبار اجلهة الثانية (جهة التخريب) فباستطاعتك ان تتجاوز
ِ
أوسع
فتكسب دائرة
وبوسع يك ان حتمل عىل عاتقك ما أشفقن منه
األرض واجلبال والسموات،
ي
ي
ي
وجماال أفسح؛ ألنك عندما تقوم باخلري واالجياد فانك تعمل عىل ِ
سعة طاقتك وبقدر جهدك
ِ
ي
اساءتك تتجاوز وتسترشي ،وان ختري يبك
باإلساءة والتخريب ،فإن
قمت
وبمدى قوتك ،أما اذا ي
يعم وينترش)()2

ويرضب املثل عىل ذلك من الواقع بأن االنسان يستطيع هدم ٍ
بيت يف يوم واحد ا ه
ال أنه ال
ي
يستطيع أن يش هيده يف مائة يوم.
ومثل ذلك الكفر ،فهو سيئة واحدة ،ولكنها ( ُتفيض اىل حتقري مجيع الكائنات وازدرائها
( )1الكلمة التاسعة والعرشون ،وهي كلمة ختص بقاء الروح واملالئكة واحلرش ،النوريس.
( )2الكلمة الثالثة والعرشون ،النوريس.
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ه
وتتمخض كذلك
واستهجاهنا ،وتتضمن أيضا تزييف مجيع االسامء اإلهلية احلسنى وإنكارها.
عن إهانة االنسانية وترذيلها؛ ذلك ألن هلذه املوجودات مقاما عاليا رفيعا ،ووظيفة ذات مغزى،
ِ
إسقاطه
حيث اهنا مكاتيب ربانية ،ومرايا سبحانية ،وموظفات مأمورات إهلية .فالكفر فضـال عن
تلك املوجودات من مرتبة التوظيف ومنزلة التسخري ومهمة العبودية ،فانه كذلك ُيردهيا اىل درك
ال يع يبث واملصادفة وال يرى هلا قيمة ووزنا بام يعرتهيا من ٍ
زوال وفراق يبده الن ويف هسخان بتخريبهام
وأرضارمها املوجودات اىل مواد فــانيـة تافهة عـقيــمة ال أمهية هلا وال جدوى منها)()1

ولذلك كان هذا التخريب العظيم لكل حقائق الكون مقتضيا للخلود يف العذاب ،يقول
النوريس (:فالذين اليعرفون هذا الرمحن الرحيم واليسعون بالعبودية حل هبه ،بل يضلون اىل
االنكار فيضمرون نوعا من العداء جتاهه ..هؤالء ليسوا ا ه
ال شياطني يف صور أنايس ،ويف حكم
صغر .والشك أهنم يستحقون عذابا خالدا الهناية له)()2
نامردة صغار وفراعنة ُ

هذا ما تقتضيه العدالة أما ما تقتضيه الرمحة ،فهو شأن آخر ،وسنعرض له يف حمله من الباب
الرابع.
***
بعد هذه اجلولة يف رحاب النصوص املقدسة ،فإن املصري الذي ينتظر اخللق ال يكون
إال من صنع أيدهيم ،ولذلك فإن املجتهد ال يقعد بسبب ما تومهه خياله مما كتب له ،بل
حياول ان يميل عىل الكتبة من املالئكة ما يرضاه من كتاب ،فاهلل تعاىل ال حياسبه عىل الكتاب
السابق ،بل حياسبه عىل الكتاب الذي كتبه بعمله.

( )1الكلمة الثالثة والعرشون ،النوريس.
( )2الكلمة الثالثة والعرشون ،النوريس.
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ولذلك فإن القرآن الكريم يرجع كل ما حيصل من خري او رش للبرش إىل أيدهيم
ِ
ِ
يريوا يما
وأنفسهم ،قال تعاىل ﴿:يذل يك بِ يأ َّن اهللَّي يمل ْ يي ُك ُمغ ريريا ن ْع يمة يأ ْن يع يم يها ع ييىل يق ْو ٍم يحتَّى ُيغ ر ُ
بِ يأ ْن ُف ِس ِهم يو يأ َّن اهللَّي س ِم ٌ ِ
يم﴾ (ألنفال)53:
يع عيل ٌ
ي
ْ
َّاس يش ْيئا يو يلكِ َّن
ويعلل ذلك بأنه مقتىض العدل ،قال تعاىل ﴿:إِ َّن اهللَّي ال يي ْظلِ ُم الن ي
َّاس يأ ْن ُف يس ُه ْم يي ْظلِ ُم ي
ون﴾ (يونس ،)44:ويقول تعاىل ﴿:يذلِ يك بِ يام يقدَّ يم ْت يأ ْي ِدي ُك ْم يو يأ َّن اهللَّي
الن ي
يليس بِ يظ َّال ٍم لِ ْلعبِ ِ
يد﴾ (آل عمران)182:
ي
ْ ي
وبمثل جزاء الرش يكون جزاء اخلري ،يقول تعاىل ﴿:يو يل ْو يأ َّن يأ ْه يل ا ْل ُق يرى آ يمنُوا يوا َّت يق ْوا
ٍ ِ
الس يام ِء يو ْاألي ْر ِ
ياه ْم بِ يام كيا ُنوا ييك ِْس ُب ي
ون﴾
ض يو يلكِ ْن ك َّيذ ُبوا يف يأ يخ ْذن ُ
يل يفت ْيحنيا يع يل ْي ِه ْم يب يركيات م ين َّ
(ألعراف)96:
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الفصل الثالث
رس احلكمة
الرس الثالث من أرسار القدر هو رس احلكمة ..وهبذا الرس يعيش املؤمن بصحبة
الرضا عن اهلل يف مجيع أفعاله ،فهو يعلم أن كل ما يف الكون مؤسس عىل حكمة اهلل وقائم
هبا وقائم عليها ،فال ينكر فعال من أفعال اهلل ،بل يستدل بأفعال اهلل عىل اهلل.
وهبذا الرس يعيش املؤمن بصحبة اهلل احلكيم الذي يضع األمور دقيقها وجليلها يف
موضعه الذي يليق به ،فال فطور يف الكون وال نشاز ،بل كل يشء ينطق باحلكمة ،وخيرب عن
دقة الصنع وإتقانه.
وبفهم هذا الرس يقول املؤمن ما قالت املالئكة عندما أخربها اهلل بأنه يعلم ما ال
ْت ا ْلعلِيم ْ ِ
ِ
يم ﴾ (البقرة)32:
احليك ُ
تعلمُ ﴿:س ْب يحان ييك ال ع ْل يم يلنيا إِ َّال يما يع َّل ْم يتنيا إِن يَّك يأن ي ي ُ
وهلذا نجد يف القرآن الكريم اقرتان اسم اهلل ( احلكيم) بخلق اهلل وأمره ،لينبهنا إىل
أن مصدر هذا اخللق أو ذاك األمر هو حكمة اهلل وتدبريه العجيب ،ال العشوائية أو الصدفة:
فتصوير اإلنسان يف األرحام ،وتوفري كل ما حيتاجه صادر من حكمة اهلل ،قال
ف ي يشاء ال إِ يله إِ َّال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم﴾ (آل
ي ي
ي
احلك ُ
ي
تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّلذي ُي يص رو ُر ُك ْم ِيف ْاألي ْر يحا ِم يك ْي ي ي ُ
عمران)6:
وإحياء املوتى كبدء احلياة كالمها صادران من حكمة اهلل ،قال تعاىل ﴿:يوإِ ْذ يق يال
ِ
ف ُحتْيِي املْي ْوتيى يق يال يأ يو يمل ْ ُتؤْ ِم ْن يق يال يب يىل يو يلكِ ْن لِ يي ْط يمئِ َّن يق ْلبِي يق يال يف ُخ ْذ
يم ير رب يأ ِر ِن يك ْي ي
إِ ْب يراه ُ
ِ
ِ
اج يع ْل ع ييىل ُك رل يج يب ٍل ِمن ُْه َّن ُجزْ ءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن يي ْأتِين ييك يس ْعيا
رص ُه َّن ِإ يل ْي يك ُث َّم ْ
يأ ْر يب يعة م ين ال َّط ْري يف ُ ْ

ِ
يم﴾ (البقرة)260:
يوا ْع يل ْم يأ َّن اهللَّي ع ِيزيزٌ يحك ٌ
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اخلالِ ُق
وهلذا تقرتن أسامء اهلل املرتبطة باخللق بحكمة اهلل ،كام قال تعاىلُ ﴿:ه يو اهللَُّ ْ ي
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ا ْل يب ِارئُ املُْ يص رو ُر يل ُه ْاألي ْس يام ُء ْ
يم﴾
الس يام يوات يو ْاألي ْر ِ ي ي ي
احلك ُ
ي
احلُ ْسنيى ُي يس رب ُح يل ُه يما ِيف َّ
(احلرش)24:
وهلذا أيضا يقرتن اسم اهلل ( العزيز) باسم اهلل ( احلكيم) ،فالعزة تعني كامل القدرة
والترصف ،واحلكمة تعني وضع ذلك يف موضعه املناسب.
وهلذا كان من أدب املسيح  قوله يف ختم إجابته لربه ﴿:إِ ْن ُت يع رذ ْ ُهب ْم يفإِ َّهنُ ْم ِع يبا ُد يك
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم﴾ (املائدة ،)118:فلم يقل ( فإنك أنت الغفور
يوإِ ْن يتغْف ْر يهل ُ ْم يفإِن يَّك يأن ي ي
احلك ُ
ي
الرحيم) ألن املقام يقتيض عزة الرب وحكمته ال مغفرته ورمحته.
***
وكام استدللنا بمظاهر العدل اإلهلي يف الكون عىل عدل اهلل املطلق ،فكذلك سنفعل
هنا ..وسنقتبس بعض ما توصل إليه العلم احلديث من ذلك ،من باب التقريب ال من باب
احلقيقة املطلقة ..فاحلقيقة املطلقة ال يمكن جلميع أقالم الكون أن تعرب عنها.
ونبدأ ذلك بمقولة العامل املشهور (إسحاق نيوتن) الذي قال (:الشك يف اخلالق،
فإن هذا التفرع يف الكائنات ،وما فيها من ترتيب أجزاء ومقوماهتا ،وتناسب مع غريها ومع
األزمنة واألمكنة ،ال يعقل أن تصدر إال من حكيم عليم)
وانطالقا من هذا ،فإن ظاهرة التناسب والتناسق يف الكون من أكرب دالئل احلكمة
الباهرة ،وقد ذكر األستاذ الفاضل عبد الرزاق نوفل يف كتابه (اهلل والعلم احلديث) انطالقا
ِ
رس يمدا إِ يىل
من املنهج الذي رسمه اهلل تعاىل بقولهُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم إ ْن يج يع يل اهللَُّ يع يل ْي ُك ُم ال َّل ْي يل ي ْ
يو ِم ا ْل ِقيام ِة من إِ يله غيري اهللَِّ ي ْأتِي ُكم بِ ِضي ٍ
اء يأ يف يال ت ْيس يم ُع ي
ون (ُ )71ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم إِ ْن يج يع يل اهللَُّ يع يل ْي ُك ُم
ْ ي
ي ي ي ْ ٌ ُْ ي
يْ
ِ
النَّهار رسمدا ِإ يىل يو ِم ا ْل ِقيام ِة من ِإ يله غيري اهللَِّ ي ْأتِي ُكم ِب يلي ٍل تيس ُكنُ ي ِ ِ
رص ي
ون (﴾)72
ي ي ي ْ ٌ ُْ ي
يْ
ْ ْ ْ
ي ي ي ْ ي
ون فيه يأ يف يال ُت ْب ُ
(القصص) بعض دالئل احلكمة اإلهلية يف خلقه ،فقال (:ترى لو كان ساقا اإلنسان أقرص
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أو أطول مما مها ..أو كانت قدماه أكثر تقعرا أو استدارة ..كيف كان يستطيع أن يقيض
حاجته من سري أو عدو.
وترى لو كانت يداه بال أصابع ،كيف يلتقط ما يأكله؟ وكيف يمسك ما يؤدي به
أغراضه؟ أليس ذلك دليل عىل قصد يوضح قدرة القاصد وحكمته؟
إن دالئل مالءمة اإلنسان لبيئته ،ألكثر من أن تعد ،فحركات املفاصل والعضالت،
وتكوين فقرات العظام ..بل تتغلغل أدلة الرمحة حتى تشمل العني ،فوجد هلا اجلفن الذي
حيميها والرمش الذي يقيها ..وإن تالؤم الكائن مع بيئته ،ليظهر أوضح يف احليوانات عىل
اختالفها ،ففيها آيات ناطقات ،تسبح بحمد املوجود الذي عمت رمحته األرجاء عىل
أتساعها ،والكائنات عىل اختالفها.
وأقرب مثل يتجىل فيه التالؤم الذي خيتلف باختالف الظروف احلرباء ،فهي تتلون
بعدة ألوان فهي صفراء يف الصحراء ،فإذا صادفت خطرا أخذت لون ساقها البني الغامق
وقد يصادفها عشب أخرض ،فتخرض فورا،أما إذا وجدت حجرا أبيض أبيضت مثله ،وإذا
وجدت أمحر أمحرت ،وتسود بجوار ما يكون أسود ،ثم تعود لتأخذ زرقة املاء يف شاطئه.
ولعل األرنب القطبي ،يعترب صورة صادقة ملا جتود عليه به احلياة من أساليب
املواءمة .فهو حيوان ضئيل اجلسم ،أبيض الشعر ن طويل األذنني .يقطن أقايص الشامل
املتجمد ،وتكتيس قوائمه يف الشتاء بخف كثيف ،حتى ال تغوص يف ذلك الثلج الناعم
اللني ،وحتى يستطيع احلركة يف جو تعجز فيه عن احلركة كل الوحوش والطيور.
ومن عجيب ما حبته احلياة هلذا احليوان ،أنه يف سني الرخاء يتناسل تناسال كبريا
شديدا ،يف سني القحط ،فإنه يصاب بالطاعون الذي يقيض عىل اجلزء األكرب منه.
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وتغيري لون فرو هذا األرنب من أعظم نعم اهلل عليه ،فهو يف الصيف أغرب اللون فإذا
أنبطح عىل األرض غاب عن األبصار ،ويف الشتاء أبيض اللون ن فال تفرقه عن الثلج
املتساقط عىل األرض.
وسيقان احلرشات املاشية ..والقافزة ..والطائرة ...كلها أعدت بعناية ودقة
وتصميم ،لتؤدي األغراض التي خلقت متناسبة مع بيئة الكائن.
واألجنحة التي تطري عندها تنفرد يف اجلو ،هال علمت أن طول كل جناح مساو متاما
للجناح اآلخر؟ وإال ملال الطري يف طريانه ...وهال علمت أن ريش اجلناح مع ريش الذيل
قد حسب حسابا دقيقا جيعل الطائر يطري مستقيام ،وحيلق طوال،و يأخذ اجتاهاته ،التي يسريه
إليها اهلل.
***
ومثل جتيل حكمة اهلل يف عامل اخللق تتجىل حكمته تعاىل يف عامل األمر ،وهلذا تقرتن
بعض ترشيعات اهلل يف القرآن الكريم باألسامء املقتضية لعلم اهلل وحكمته أو لعزة اهلل
وحكمته:
ومن ذلك أن املقادير العجيبة التي وضعها اهلل تعاىل لتقسيم الرتكات ال تصدر إال
من حكيم عامل بحاجات العباد ،فلذلك قال تعاىل بعد ذكر أنصبة الورثة ﴿:ال تيدْ ُر ي
ون يأ ُّ ُهي ْم
يضة ِم ين اهللَِّ إِ َّن اهللَّي ك ي
يان يعلِيام يحكِيام﴾ (النساء)11 :
يأ ْق ير ُب يل ُك ْم ين ْفعا يف ِر ي
ومثل ذلك مقادير الكفارات والديات ،فهي تستند لعلم اهلل وحكمته كام قال
تعاىل ﴿:يو يما ك ي
يان ملُِؤْ ِم ٍن يأ ْن يي ْق ُت يل ُمؤْ ِمنا إِ َّال يخ يطأ يو يم ْن يقت ييل ُمؤْ ِمنا يخ يطأ يفت ْيح ِر ُير ير يق يب ٍة ُمؤْ ِمن ٍية
يو ِد يي ٌة ُم يس َّل يم ٌة إِ يىل يأ ْهلِ ِه إِ َّال يأ ْن يي َّصدَّ ُقوا يفإِ ْن ك ي
يان ِم ْن يق ْو ٍم عيدُ ٍّو يل ُك ْم يو ُه يو ُمؤْ ِم ٌن يفت ْيح ِر ُير ير يق يب ٍة
ٍ ِ ٍ
يان ِمن يقو ٍم بيني ُكم وبينيهم ِمي يث ٌ ِ
ِ ٍ
ِ ي ِِ ِ
ُمؤْ منية يوإِ ْن ك ي ْ ْ ي ْ ْ ي ي ْ ُ ْ
اق يفد يي ٌة ُم يس َّل يم ٌة إ يىل أ ْهله يو يحتْر ُير ير يق يبة ُمؤْ منية يف يم ْن يمل ْ
يجيِدْ يف ِص ييا ُم يش ْه ير ْي ِن ُم يتتيابِ يع ْ ِ
ني ت ْيو يبة ِم ين اهللَِّ يوك ي
يان اهللَُّ عيلِيام يحكِيام﴾ (النساء)92:
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الس ِار يق ُة
الس ِار ُق يو َّ
ومثل ذلك تقدير اهلل تعاىل بقطع يد السارق ،كام قال تعاىل ﴿:يو َّ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (املائدة ،)38:وقد اقرتنت
يفا ْق يط ُعوا يأ ْيد ي ُهي يام يجزي اء بِ يام ك ييس يبا ينكياال م ين اهللَِّ يواهللَُّ ع ِيزيزٌ يحك ٌ
حكمته تعاىل بعزته يف هذه اآلية القتضاء املقام ذلك ،كام روي أنه سمع بعض األعراب
الس ِار يق ُة يفا ْق يط ُعوا يأ ْي ِد ي ُهي يام يجزي اء بِ يام ك ييس يبا ينكياال ِم ين اهللَِّ يواهللَُّ ع ِيزيزٌ
الس ِار ُق يو َّ
قارئا يقرأها ﴿ يو َّ
ِ
يم﴾ (املائدة )38:بإبدال ( غفور رحيم) بدل ( عزيز حكيم) فقال :ليس هذا كالم اهلل،
يحك ٌ
فقال :أتكذب بالقرآن فقال :ال ولكن ال حيسن هذا فرجع القارئ إىل خطئه فقال عزيز
حكيم فقال صدقت.
وعدم فقه هذه احلكمة هو الذي جر بعض املعارضني هلل أن يقول:
يد بخمس مئني عسجد وديت ما باهلا قطعت يف ربع دينار؟
تناقض مالنا إال السكوت له وأن نعوذ بموالنا من النار
وقد رد عليه بعض الفقهاء بقوله مبينا بعض أرسار احلكم اإلهلية يف هذا الترشيع:
عز األمانة أغالها وأرخصها ذل اخليانة فافهم حكمة الباري
***
ومثل جتيل حكمة اهلل يف اخللق واألمر تتجىل يف أفضاله املختلفة عىل عباده ،فإن
ِ
يم ع ييىل
أساسها حكمة اهلل وعلمه وخربته بعباده ،كام قال تعاىل ﴿:يوتِ ْل يك ُح َّج ُتنيا آ يت ْين ي
ياها إِ ْب يراه ي
ِ
ٍ
ِِ
ِ
يم﴾ (األنعام ،)83:وقال تعاىلُ ﴿:يؤْ ِيت
يم عيل ٌ
يق ْومه ن ْير يف ُع يد ير يجات يم ْن ن ييشا ُء إِ َّن ير َّب يك يحك ٌ
ت ِْ
ِْ
ويت يخ ْريا كيثِريا يو يما يي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألي ْل يب ِ
اب﴾
احلك يْم ية يم ْن يي يشا ُء يو يم ْن ُيؤْ ي
احلك يْم ية يف يقدْ ُأ ِ ي
(البقرة)269:
ومثل ذلك ما يقبضه اهلل من علم عن عباده ،فإنه ال يقبضه إال عمن ال يستحقه أو
اب يأ يشدُّ ُك ْفرا يونِ يفاقا يو يأ ْجدي ُر يأ هال يي ْع يل ُموا ُحدُ و يد
ال يطيقه ،كام قال تعاىل عن األعرابْ ﴿:األيع يْر ُ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ (التوبة)97:
يم يحك ٌ
يما يأنْزي يل اهللَُّ ع ييىل ير ُسوله يواهللَُّ عيل ٌ
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فالبداوة بام تبعثه من قسوة وغلظة ال تفهم من العلم إال بام يتناسب مع طبيعتها ،فال
تتصور اليد املقطوعة إال يدا سارقة ،كام قال األعمش :جلس أعراِّب إىل زيد بن صوحان
وهو حيدث أصحابه ،وكانت يده قد أصيبت يوم هناوند ،فقال األعراِّب (:واهلله إن حديثك
ليعجبني ،وإن يدك لرتيبني) ،فقال زيد (:ما يريبك من يدي إهنا الشامل؟) ،فقال األعراِّب(:
اب يأ يشدُّ ُك ْفرا
واهلله ما أدري اليمني يقطعون أو الشامل!) فقال زيد (:صدق اهللهْ ﴿:األيع يْر ُ
يونِ يفاقا يو يأ ْجدي ُر يأ هال يي ْع يل ُموا ُحدُ و يد يما يأنْزي يل اهللَُّ ع ييىل ير ُسولِ ِه ﴾
وهكذا سائر معامالت اهلل مع عباده بمختلف أصنافهم ،قال تعاىل عن الذين
السو يء بِ يج يها يل ٍة ُث َّم يي ُتو ُب ي
يعملون السوء بجهالة ﴿:إِن يَّام الت َّْو يب ُة ع ييىل اهللَِّ لِ َّل ِذي ين يي ْع يم ُل ي
ون ِم ْن
ون ُّ
ِ
يق ِر ٍ
وب اهللَُّ يع يل ْي ِه ْم يوك ي
يان اهللَُّ عيلِيام يحكِيام﴾ (النساء ،)17:وقال عن املرجون
يب يف ُأو يلئ يك يي ُت ُ

ِ
ِ
ِ
آخ ُر ي
ألمر اهلل ﴿:يو ي
يم﴾
ون ُم ْر يج ْو ين ألي ْم ِر اهللَِّ إِ َّما ُي يع رذ ُ ُهب ْم يوإِ َّما يي ُت ُ
يم يحك ٌ
وب يع يل ْي ِه ْم_ يواهللَُّ عيل ٌ
(التوبة)106:

وهكذا األمر يف تدبري اهلل لألحداث والتواريخ ،فهي تواريخ منظمة بحكمة اهلل ال
احل ُّق يو يما ِم ْن إِ يل ٍه إِ َّال اهللَُّ يوإِ َّن اهللَّي يهل ُ يو
جمال فيها للعشوائية أو الصدفة ﴿ إِ َّن يه يذا يهل ُ يو ا ْل يق يص ُ
ص ْي
ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يم﴾ (آل عمران)62:
ي
احلك ُ
ي
***
وبناء عىل هذا ،فإن الغرض من اخللق ـ حسبام ورد يف النصوص ـ هو التعرف عىل
اجلن و ْ ِ
األن يْس إِ َّال لِ يي ْع ُبدُ و ِن﴾
اهلل ،كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل ﴿:يو يما يخ يل ْق ُت ِْ َّ ي
(الذريات ،)56:فقمة العبادة املعرفة ،فالعبادة وسيلة املعرفة ،وثمرهتا.
أل ْر ِ
ان يف يق يال يهليا يولِ ْ ي
الس يام ِء يو ِه يي ُد يخ ٌ
ض
است ييوى إِ يىل َّ
ومثله قوله تعاىل عن الكونُ ﴿:ث َّم ْ
ائْتِ ييا يط ْوعا يأ ْو ك ْيرها يقا يلتيا يأ يت ْينيا يطائِ ِعنيي ﴾ (فصلت ،)11:فليست الطاعة إال عبادة ،وليست
العبادة إال معرفة.
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وانطالقا من هذا ،سنحاول من خالل أسامء اهلل احلسنى أن نستكشف احلكمة من
خلق هذا الوجود عىل ما هو عليه.
وبام أن لكل اسم حكمه اخلاص ،وال يمكن اإلحاطة به ،فسنركز هنا عىل جمامع هذه
األسامء.
وسنقتبس ذلك من ذكر كثر احلث عليه ،نرى أنه أحاط بأكثر املعان التي وردت يف
األسامء احلسنى ،وهو (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل
يشء قدير)
فقد ورد يف النصوص ما جيعل هذا الذكر من أفضل األذكار وأمجعها:
فأحب الكالم إىل اهلل ـ كام قال رسول اهلل  ـ (سبحان اهلل ال رشيك له له امللك وله
احلمد وهو عىل كل شئ قدير وال حول وال قوة إال باهلل سبحان اهلل وبحمده)()1

وهو ـ ألمهيته من األذكار التي اهتم هبا األنبياء ـ عليهم السالم ـ ،قال  (:أال
اعلمكم ما علم نوح ابنه آمرك بقول ال اله اال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد
وهو عىل كل شئ قدير فان السموات لو كانت يف كفة لرجحت هبا ولو كانت حلقه قصمتها
وآمرك بسبحان اهلل وبحمده فاهنا صالة اخللق وتسبيح اخللق وهبا يرزق اخللق)()2

ومن حرص عىل هذا الذكر ،وهو يعيش معناه أدرك من سبقه ،ومل يدركه أحد ،قال
 (:أبا ذر أال أعلمك كلامت؟ تقوهلن تلحق من سبقك ،وال يدركك اال من أخذ بعملك:
تكرب دبر كل صالة ثالثا وثالثني ،وتسبح ثالثا وثالثني ،وحتمد ثالثا وثالثني ،وختتم بال

( )1رواه البخاري يف األدب.
( )2رواه البيهقي يف الشعب.
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إله اال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل شئ قدير ،من فعلهن
غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)()1

وللرتغيب فيه وردت النصوص الكثرية مبينة ما أعد لذاكريه من األجر اجلزيل ،قال
 (: من سبح اهلل دبر كل صالة ثالثا وثالثني ،ومحد اهلل ثالثني وثالثني ،وكرب اهلل ثالثا
وثالثني ،فتلك تسع وتسعون ،وقال متام املائة :ال إله اال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك
وله احلمد وهو عىل كل شئ قدير ،غفرت خطاياه ،وان كانت مثل زبد البحر)()2

وقال (:من قال إذا أصبح :ال إله اال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو
عىل كل شئ قدير ،كان له عدل رقبة من ولد اسامعيل عليه السالم ،وكتب له هبا عرش
حسنات وحط عنه هبا عرش سيئات ،ورفع له هبا عرش درجات ،وكان يف حرز من الشيطان
حتى يميس ،وإذا قاهلا إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح)()3

وقال (:من قال يف دبر صالة الغداة :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله
احلمد حيي ويميت بيده اخلري وهو عىل كل شئ قدير مائة مرة قبل ان يثنى رجليه ،كان يومئذ
أفصل أهل االرض عمال اال من قال مثل ما قال أو زاد عىل ما قال)()4

وقال (:من قال :ال إله اال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو
عىل كل شئ قدير ،حني يصيل الصبح ،وقبل ان يثنى قدميه عرش مرات ،كتب له عرش
حسنات وحميت عنه عرش سيئات ورفع له يف اجلنة عرش درجات ،وكتب له عتق عرش رقاب
من ولد اسامعيل)()5

( )1رواه أبو داود.
( )2رواه أمحد ومسلم.
( )3رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة.
( )4رواه ابن السني والطربان يف الكبري.
( )5رواه ابن النجار.
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وبناء عىل هذا ،فإن األسس التي تقوم عليها حكمة اهلل يف مقاديره تقوم عىل أربعة
دعائم:
 .1الوحدانية ..ونعني هبا ابتناء الكون عىل الوحدة ،ونفي الوسائط بني اهلل وخلقه.
 .2امللك ..ونعني به أن الكون مجيعا يتعرف عىل اهلل من خالل كونه مملوكا له تدبريا
وتقديرا وحكام.
 .3احلمد ..ونعني به أن اهلل تعاىل تعرف عىل عباده بام يستوجب الثناء عليه ،ولذلك
كانت كل أسامئه رمحة ولطفا ومودة.
 .4القدرة ..ونعني هبا أن اهلل تعاىل عرف عباده عىل قدرته من خالل خلقه.
وسنحاول يف هذا الفصل أن نتعرف عىل هذه األسس األربعة من خالل التبرص
الواعي للنصوص املقدسة.
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أوال ـ الوحدانية
أول مظهر من مظاهر حكمة اهلل يف مقاديره يف اخللق واألمر هي إظهار وحدانية اهلل،
فكل الكون ينطق بلسان حاله ومقاله (:ال إله إال اهلل)
وهلذا كانت الدعوة للتوحيد ـ بمعناه العميق الشامل ـ هي أساس دعوة الرسل ـ
عليهم السالم ـ ،كام قال تعاىل ﴿:واس يأ ْل من يأرس ْلنيا ِمن يقبلِ يك ِمن رسلِنيا يأجع ْلنيا ِمن د ِ
ون
ْ ُ
ي ي
ْ ْ
ْ ُ ُ
ي ْ ي ْ ْ ي
الر ْمح ِين ِ
ون﴾ (الزخرف ،)45:وقال تعاىل ﴿:يوما يأرس ْلنيا ِم ْن يق ْبلِ يك ِم ْن رس ٍ
آهلية ُي ْع يبدُ ي
ول إِ َّال
ي ُ
ي ْ ي
َّ
وحي إِ يلي ِه يأ َّنه ال إِ يله إِ َّال يأنيا يفا ْعبدُ ِ
ُن ِ
ون﴾ (االنبياء)25:
ُ
ي
ْ ُ
وقد ذكر اهلل تعاىل عن كل الرسل ـ عليهم السالم ـ أهنم افتتحوا دعوهتم بتوحيد اهلل،
ِ ِ ٍ
ِِ
ِ
يري ُه﴾
قال تعاىل ﴿:يل يقدْ يأ ْر يس ْلنيا ُنوحا إ يىل يق ْومه يف يق يال ييا يق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللَّي يما يل ُك ْم م ْن إ يله غ ْ ُ
(ألعراف ،)59 :وقال تعاىل ﴿:وإِ يىل ع ٍ
اه ْم ُهودا يق يال ييا يق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللَّي يما يل ُك ْم ِم ْن إِ يل ٍه
ياد يأ يخ ُ
ي

اهم ص ِ
يري ُه يأ يفال يت َّت ُق ي
احلا يق يال ييا يق ْو ِم
ون﴾ (ألعراف ،)65:وقال تعاىل ﴿:يوإِ يىل يث ُمو يد يأ يخ ُ ْ ي
غُْ
ِ ِ ٍ
اه ْم ُش يع ْيبا
يري ُه﴾ (ألعراف ،)73 :وقال تعاىل ﴿:يوإِ يىل يمدْ يي ين يأ يخ ُ
ا ْع ُبدُ وا اهللَّي يما يل ُك ْم م ْن إ يله غ ْ ُ
ِ ِ ٍ
يري ُه﴾ (ألعراف)85 :
يق يال ييا يق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اهللَّي يما يل ُك ْم م ْن إ يله غ ْ ُ
وهي أول ما ُيدخل به إىل اإلسالم وآخر ما خيرج به من الدنيا ،كام قال  (:من كان
آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة)
وهذه أدلة كافية إلثبات بناء الكون عىل هذا الرس العظيم اجلليل اجلميل.
فاهلل تعاىل تفرد باخللق واإلجياد ،كام تفرد بالتقدير والتدبري ،كام تفرد بالترشيع
والتكليف ،كام تفرد باجلزاء والثواب والعقاب.
ويف كل ذلك التفرد حكم عظيمة ،ومعان جليلة ،كلها مما تقتضيه مصالح اخللق،
ومما يستقيم به الوجود.
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ولذلك أخرب تعاىل عن النتيجة التي يؤول إليها الكون لو ترك الترصف فيه آلهلة
يهام ِ
متعددة ،فقال تعاىل ﴿:يلو ك ي ِ
ان اهللَِّ ير رب ا ْل يع ْر ِ
آهل ي ٌة إِ َّال اهللَُّ يل يف يسدي تيا يف ُس ْب يح ي
ش ع َّيام
ْ
يان ف ِ ي
يي ِص ُف ي
ون﴾ (االنبياء)22:
ومما يؤكد هذا االحتامل البعيد املستحيل ما نرى يف واقعنا من اهنيار الدول العظيمة،
واالمرباطوريات الضخمة من أجل رصاع بني فرعونني كال منهام يسعى إىل السلطة،
فيسحق من حتته آالف اآلالف بال مباالة من أجل ذلك املغناطيس الذي جيذبه إىل ألوهية
السلطة.
فلذلك كان من رمحة اهلل أن جعل كل يش له ،ومل جيعل شيئا من أمر اخللق لغريه.
وهلذا أخرب تعاىل أنه لو جعلت خزائن الرمحة بيد اخللق ألمسكوا خشية اإلنفاق ،قال
يان ْ ِ
ون يخزي ائِن ر ْمح ِية رِّب إِذا يأليمس ْك ُتم يخ ْشي ية ْ ِ
األ ْن يف ِ
األن يْس ُ
اق يوك ي
تعاىلُ ﴿:ق ْل يل ْو يأ ْن ُت ْم يمتْلِ ُك ي
ان
ي
ير
ْ ي ْ
ي ي
يق ُتورا﴾ (االرساء)100:
وبمثل ذلك أخرب تعاىل عن إمساكه لتامسك السموات واألرض وانتظامهام ،كام قال
تعاىل ﴿:إِ َّن اهللَّي يم ِس ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر يض يأ ْن تيزُ وال يو يلئِ ْن زي ا يلتيا إِ ْن يأ ْم يسك ُيه يام ِم ْن يأ يح ٍد ِم ْن
َّ ي ي
ُْ
يب ْع ِد ِه إِ َّن ُه ك ي
يان يحلِيام يغ ُفورا﴾ (فاطر ،)41:ولو ترك األمر لغريه ملا أطاق ذلك.
وبناء عىل هذا ،فإن ( اهلل) عىل حسب فهم العارفني املستمد من النصوص املقدسة
هو اإلله الذي يتوىل بذاته وبمقتضيات أسامئه احلسنى كل ما يف الكون من خلق وأمر ،عىل
خالف ما يفهم املحرفون لدين اهلل ،أو املعتمدون عىل العقل املجرد من أن اهلل خلق الكون
واعتزل عنه منشغال بذاته ليرتك التدبري للعقول واألفالك.
وبام أن احلديث عن الوحدانية يستلزم احلديث عن الوسائط ،وبام أن هذا احلديث
أساء الكثري فهمه ،فراح من خالله يتهم بالرشك كل من قال بواسطة من الوسائط معتربة
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كانت أو غري معتربة ،فسنتحدث يف هذا املبحث عن ثالثة أنواع من الوسائط ،نرى أهنا
جتمع كل ما ذكر فيها ،وهي:
 .1وسائط القدرة ،ونعني هبا الوسائط املرتبطة بأسامء اهلل احلسنى.
.2وسائط احلكمة ،ونعني هبا شموس اهلداية والرمحة التي جعلها اهلل خللقه ،لتكون
واسطة هلدايته ورمحته.
 .3الوسائط التقديرية ،ونعني هبا ما سرت اهلل به قدرته من أنواع األسباب.
 1ـ وسائط القدرة:
ما مصدر هذه املقادير الكثرية املختلفة املتناقضة؟
وهل يمكن أن يصدر كل هذا الكم املرتتب عىل بعضه أو املتناقض مع بعضه من إله
واحد؟
أال حيتاج اهلل تعاىل إىل الوسطاء الذين يطبقون أوامره يف خلقه ،ويسريون مقاديره يف
كونه؟
هذه أسئلة أجاب عنها العقل املجرد إجابات خمتلفة متناقضة متهافتة ،فذكر الوسطاء
الكثريين هلل من العقول واألفالك.
وأجابت عنها األديان املحرفة التي اختذت من أحبارها ورهباناها أربابا من دون اهلل
يسلموهنا صكوك الغفران ،ويدخلوهنا اجلنة أو النار ،فذكرت من الوسطاء من يزاحم اهلل
يف وحدانيته ،بل جعلت من الوسطاء أبناء هلل ،وأقانيم مع اهلل.
وأجاب عنها العامة واجلهال بالتهرب من كل قشة خمافة أن تكون وسيط عذاب،
والتمسح بكل صخرة رجاء أن تكون وسيط رمحة.
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وأجاب عنهم املرشكون الذين اختذوا آهلة أخرى يام كانوا يقولون يف تلبيتهم ،وهم
يطوفون بالبيت (:لبيك ال رشيك لك إال رشيكا هو لك متلكه وما ملك) وبام أخرب عنهم
القرآن الكريم من قوهلم ﴿:يما ين ْع ُبدُ ُه ْم إِ َّال لِ ُي يق رر ُبونيا إِ يىل اهللَِّ زُ ْل يفى﴾ (الزمر)3 :
وقد رد القرآن الكريم عىل هذه اإلجابات مجيعا وأخرب أن كل ذلك من وحي
األهواء والوساوس ،وأن اهلل أعظم من أن حيتاج إىل الوسائط ،قال تعاىل ﴿:يو يي ْع ُبدُ ي
ون ِم ْن
ون هؤُ ِ
ِ
الء ُش يف يعاؤُ نيا ِعنْدي اهللَِّ ُق ْل يأ ُتني رب ُئ ي
ون اهللَّي بِ يام ال
رض ُه ْم يوال يينْ يف ُع ُه ْم يو يي ُقو ُل ي ي
ُدون اهللَِّ يما ال يي ُ ُّ
يع يلم ِيف السامو ِ
ض ُس ْب يحا ين ُه يو يت يع ياىل ع َّيام ُي ْ ِ
ات يوال ِيف ْاألي ْر ِ
رش ُك ي
ون﴾ (يونس)18:
َّ ي ي
يْ ُ

يت يأ ْي يام ُن ُك ْم ِم ْن
ورضب هلم تعاىل مثال من أنفسهم ،فقال ﴿:يه ْل يل ُك ْم ِم ْن يما يم يلك ْ
يه سواء يختيا ُفوهنم ك ِ
ِ ِ
يخي يفتِ ُك ْم يأ ْن ُف يس ُكم﴾ (الروم )28 :أي أيرَض
يُْ
رشكيا يء ِيف يما يرزي ْقنيا ُك ْم يف يأ ْن ُت ْم ف ي ي ٌ
ُ ي
أحدكم أن يكون عبده رشيكا له يف ماله فهو وهو فيه عىل السواء ختافون أن يقاسموكم
األموال ،فإن أنف أحدكم من ذلك فكيف جتعلون هلله األنداد من خلقه؟
وقد رد اهلل عىل بعض العقائد التي تعتقد يف الوسيط ليجعلها نامذج للرد عىل مجيع
األديان الوسيطية:
ومن ذلك أن املرشكني الذين زعموا أن املالئكة بنات اهلل ،وأهنم وسطاء بينه وبني
ون هللَِّ يما ييك يْر ُه ي
جي يع ُل ي
ف يأ ْل ِسني ُت ُه ُم ا ْلك ِيذ يب يأ َّن يهل ُ ُم
ون يوت ِيص ُ
خلقه ،رد عليهم تعاىل بقوله ﴿:يو ي ْ
احلُ ْسنيى ال يج ير يم يأ َّن يهل ُ ُم الن يَّار يو يأ َّهنُ ْم ُم ْف ير ُط ي
ْ
ون﴾ (النحل ،)62:فهم جيعلون هلل البنات الذين
ِ
ِ
يم﴾
رش يأ يحدُ ُه ْم بِ ْاألُ ْن يثى يظ َّل يو ْج ُه ُه ُم ْس يو هدا يو ُه يو كيظ ٌ
يكرهوهنم ،كام قال تعاىل ﴿:يوإ يذا ُب ر ي
(النحل)58:
وأخرب أهنم يف احلقيقة يعبدون اجلن ،فإن الشياطني قد ختاطبهم وتعينهم عىل أشياء،
فيعبدوهنم متومهني أهنم يعبدون اهلل ،وهلذا تتربأ املالئكة يوم القيامة من عبادهتم ،كام قال
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ول لِ ْلمالئِك ِية يأهؤُ ِ
ِ
الء إِ َّيا ُك ْم كيا ُنوا يي ْع ُبدُ ي
ون يقا ُلوا ُس ْب يحان ييك
ي
رش ُه ْم يمجيعا ُث َّم يي ُق ُ ي
تعاىل ﴿:يو يي ْو يم ي ْ
حي ُ ُ
ون ِْ
ْت يولِ ُّينيا ِم ْن ُد ِ ِ
اجل َّن يأ ْك يث ُر ُه ْم ِهبِ ْم ُمؤْ ِمنُ ي
وهن ْم يب ْل كيا ُنوا يي ْع ُبدُ ي
ون﴾ (سـبأ 40:ـ )41
يأن ي
وأخرب تعاىل عن الذين اختذوا املسيح  وسيطا هلل ،وزعموه ابنا هلل ،بآيات كثرية،
وأخرب أن املسيح يتربأ منهم ،كام تربأت املالئكة من املرشكني هبا ،قال تعاىل ﴿:يوإِ ْذ يق يال اهللَُّ
ني ِمن د ِ
َّاس َّ ِ
ِ
اخت ُذ ِ
ْت ُق ْل يت لِلن ِ
ون اهللَِّ يق يال ُس ْب يحان ييك يما يي ُك ُ
ون
يسى ا ْب ين يم ْر يي يم يأ يأن ي
ون يو ُأ رم يي إِ يهل ي ْ ِ ْ ُ
ييا ع ي
ِيل يأ ْن يأ ُق ي
ول يما يل ْي يس ِيل بِ يح ٍّق إِ ْن ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه يف يقدْ عيلِ ْم يت ُه يت ْع يل ُم يما ِيف ين ْف ِيس يوال يأ ْع يل ُم يما ِيف ين ْف ِس يك
ْت ع َّيال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب﴾ (املائدة ،)116:ثم بني نص رسالته هلم ،ودوره فيهم بقوله ﴿:يما
إِن يَّك يأن ي
ُق ْل ُت يهل ُ ْم إِ َّال يما يأ يم ْرتينِي بِ ِه يأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللَّي ير رِّب يو ير َّب ُك ْم يو ُكن ُْت يع يل ْي ِه ْم يش ِهيدا يما ُد ْم ُت فِ ِ
يه ْم يف يل َّام
ْت ِ
ِ
يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (املائدة)117:
يب يع يل ْي ِه ْم يو يأن ي
الرق ي
ت ييو َّف ْيتيني ُكن يْت يأن ي َّ
ْت ع ييىل ُك رل ي ْ
ورد اهلل تعاىل عىل عبدة الكواكب ،كام يف قصة إبراهيم  ،مبينا أن ما جبلت عليه
من أفول وضعف حيول بينها وبني تويل زمام الوساطة.
أما عبدة األصنام ،ومن جعلوها وسائط بينهم وبني اهلل ،فقد رد اهلل تعاىل عليهم يف
مواطن كثرية من القرآن الكريم ،وكلها تصلح للرد عىل كل مرشك كان يف جزيرة العرب
أو يف جزائر اهلند واليابان والصني..
***
مقابل هؤالء مجيعا ..املؤمن العارف باهلل ،فهو ال يرى إال اهلل ،فإن عاد إليه عقله
املشدوه يف جالل اهلل ومجاله مل ير اخللق إال كام يرى القشة يف مهب الريح أو امليت بني يدي
الغسال.
وإىل هذه اإلجابة وردت النصوص الكثرية تنبه املؤمنني إىل تفرد اهلل يف ترصيف
مقاديره ،وختربهم أن اهلل تعاىل مل جيعل الوسائط بينه وبني عباده ال يف خلقه وال يف تدبريه،
فلم يتخذ اهلل تعاىل ـ كام يتخذ امللوك ـ حجابا بينه وبني عباده يرفعون إليه حاجاهتم أو
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ِ ِ
يب يدع يْو ية
يب ُأ ِج ُ
يتوسطون بينهم وبينه ،وهلذا قال تعاىل ﴿:يوإِ يذا يس يأ يل يك ع يبادي يعنري يفإِ رن يق ِر ٌ
الدَّ ا ِع إِ يذا دع ِ
يان﴾ (البقرة)186 :
ي
ألن الوسيط ال بخرج عن أحد ثالث:
وسيط علم :وهو الذي خيرب املتوسط له بام ال يعرفه ،كام يقوم احلكام باختاذ
املخابرات والعيون لرتصد أحوال الرعية.
وهذا مستحيل عىل اهلل تعاىل ،فهو تعاىل يعلم الرس وأخفى ،ال ختفى عليه خافية يف
األرض وال يف السامء وهو السميع البصري ،يسمع ضجيج األصوات باختالف اللغات عىل
تفنن احلاجات ،ال يشغله سمع عن سمع ،وال تغلطه املسائل ،وال يتربم بإحلاح امللحني،
وقد عرفنا طرفا من هذا يف الباب األول.
وسيط عون :ويلجأ إىل ذلك احلكام للعجز عن تدبري الرعية ،فيدفعون ذلك إىل
بطانة تعينهم ووزراء خيولوهنم مهام القيام بشؤون الرعية.
واهلل تعاىل غني عن كل ذلك ،وهلذا أخرب تعاىل عن عدم حاجته هلؤالء الوسطاء،
فقال تعاىل عند ذكره عجائب اخللق يف السموات واألرض ﴿:و ِسع ُكر ِسيه السامو ِ
ات
ي ي ْ ُّ ُ َّ ي ي
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة ،)255 :أي ال يثقله وال ُيعجزه
يو ْاألي ْر يض يوال ييؤُ و ُد ُه ح ْف ُظ ُه يام يو ُه يو ا ْل يع ُّيل ا ْل يعظ ُ
حفظ الساموات واألرض ومن فيهام ومن بينهام ،بل ذلك سهل عليه يسري لديه ،وهو القائم
عىل كل نفس بام كسبت ،الرقيب عىل مجيع األشياء فال يعزب عنه يشء ،وال يغيب عنه
يشء ،واألشياء كلها حقرية بني يديه متواضعة ذليلة صغرية بالنسبة إليه.
وأخرب عن عجز الذين اعتقد فيهم املرشكون وسطاء هلل ،فقال تعاىل ﴿:يما يأ ْش يهدْ ُ ُهت ْم
ض وال يخ ْل يق يأ ْن ُف ِس ِهم وما ُكن ُْت مت ِ
ِ
َّخ يذ املُْ ِض رلنيي ع ُيضدا﴾
الس يام يوات يو ْاألي ْر ِ ي
ُ
ْ ي ي
يخ ْل يق َّ
(الكهف ،)51:أي هؤالء الذين اختذمتوهم أولياء من دون ،عبيد أمثالكم ال يملكون شيئا،
وال أشهدهتم خلق الساموات واألرض ،وال كانوا إذ ذاك موجودين ،بل أنا املستقل بخلق
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األشياء كلها ،ومدبرها ومقدرها ،وليس معي يف ذلك رشيك وال وزير ،وال مشري وال
نظري.
بل أمرهم أن يدعوهم لريوا مقدار ما عندهم من سلطة ،قال تعاىلُ ﴿:ق ِل ا ْد ُعوا
ون ِم ْث يق يال يذر ٍة ِيف السامو ِ
ا َّل ِذين زي عيم ُتم ِمن د ِ
ض يو يما يهل ُ ْم فِ ِ
ات يوال ِيف ْاألي ْر ِ
ون اهللَِّ ال يي ْملِ ُك ي
يه يام
َّ ي ي
ي ْ ْ ْ ُ
َّ
ِ ِ
رش ٍك يو يما يل ُه ِمن ُْه ْم ِم ْن يظ ِه ٍري﴾ (سـبأ)22:
م ْن ْ
بل أخرب عن العجز التام ملن اعتقدوا فيهم الوساطة ولو عىل خلق ذبابة ،كام قال
ون ِمن د ِ
ِ
رضب م يث ٌل يف ِ
خي ُل ُقوا ُذ يبابا
ون اهللَِّ يل ْن ي ْ
استيم ُعوا يل ُه إِ َّن ا َّلذي ين تيدْ ُع ي ْ ُ
تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
ْ
َّاس ُ ِ ي ي
ِ
اجت ييم ُعوا يل ُه يوإِ ْن يي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
وب﴾
اب يش ْيئا ال يي ْس يتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه يض ُع ي
ب يواملْي ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
الذ يب ُ
يو يل ِو ْ
(احلج)73:
ولذلك كان اهلل تعاىل حممودا عىل هذا التفرد بترصيف الكون ،فاملصلحة كلها يف
احلمدُ هللَِّ ا َّل ِذي يمل يت ِ
َّخ ْذ يو يلدا يو يمل يي ُك ْن يل ُه ي ِ
رش ٌ
يك ِيف املُْ ْل ِك يو يمل ْ يي ُك ْن
ْي
تفرده ،قال تعاىل ﴿:يو ُق ِل ْ ي ْ
ْ
يل ُه يو ِ ٌّيل ِم ين ُّ
يرب ُه يتك ِْبريا﴾ (االرساء)111:
الذ رل يوك ر ْ
وسيط شفاعة :وذلك حينام يكون املتوسط له ال يتحرك إال بدافع حيركه من اخلارج،
كمن يكون قاسيا حيتاج إىل من حيرك فيه دوافع الرمحة ،أو أن يكون غافال فيوقظه وينبهه.
واهلل تعاىل غني عن كل ذلك ،فهو رب كل يشء ومليكه ،وهو أرحم بعباده من
الوالدة بولدها ،بل إن رمحة الوالدة بولدها من فيوضات رمحته.
وهو تعاىل وإن جرت حكمته بنفع العباد بعضهم ببعض ،أو شفاعة بعضهم لبعض،
فإن ذلك من مقتضيات رمحته ،واألمر يف ذلك كله له من قبل ومن بعد ،وهلذا قال  (:ال
يقولن أحدكم اللهم اغفر يل ان شئت اللهم ارمحني إن شئت ،ولكن ليعزم املسألة فإنه ال
مكره له)()1

( )1رواه البخاري ومسلم.
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وأخرب تعاىل أن الشفعاء الذين يشفعون عنده ال يشفعون إال بإذنه ،كام قال تعاىل﴿:
ني يأ ْي ِدهيِ ْم يو يما
يم ْن يذا ا َّل ِذي يي ْش يف ُع ِعنْدي ُه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه ﴾ (البقرة ،)255 :وقال تعاىل ﴿:يي ْع يل ُم يما يب ْ ي
ون إِ َّال يملِ ِن ْارت ييىض يو ُه ْم ِم ْن يخ ْش ييتِ ِه ُم ْش ِف ُق ي
يخ ْل يف ُه ْم يوال يي ْش يف ُع ي
ون﴾ (االنبياء ،)28:وقال

ِ
ِ
تعاىل ﴿:يي ْو يمئِ ٍذ ال يتنْ يف ُع َّ
يض يل ُه يق ْوال﴾ (طـه ،)109:وقال
الر ْ ي
الش يفا يع ُة إِ َّال يم ْن يأذ ين يل ُه َّ
مح ُن يو ير ي
تعاىل ﴿:يوال يتنْ يف ُع َّ
الش يفا يع ُة ِعنْدي ُه إِ َّال يملِ ْن يأ ِذ ين يل ُه﴾ (سـبأ)23 :
***
وبدل هذا التيه الذي دفع له العقل املجرد ،أو الفهم القارص ،أو الذوق املنحط ،فإن
اهلل تعاىل أرشدنا إىل توسيطه يف كل مصلحة من مصاحلنا ،ودفعا ألي مرضة من مضارنا،
فنفر إىل اهلل متوسلني بأسامئه احلسنى وصفاته العليا.
وهلذا علمنا  أن ندعو اهلل بأسامئه احلسنى ،مستشفعني هبا إىل اهلل ،ومتوسطني هبا
لدية ،أو نخرب هبا أنفسنا لنكون يف دعائنا عارفني بقدر من ندعو ،وكان من أدعيته (:
أسألك بأن لك احلمد أنت اهلل املنان بديع السموات واألرض ياذا اجلالل واإلكرام
وأسألك بأنك أنت اهلل األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد وأسألك
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

استأثرت به يف علم الغيب عندك)()1

وقد علمنا رسول اهلل  أن تقول ليلة القدر (:اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف
عنى) ()2

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح ،ورواه احلاكم وابن ماجة.
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وملا كان مجيع ما يفعل اهلل بعبده من اخلري من مقتىض اسمه الرب ،ورد الدعاء يف
ِ
ي
القرآن الكريم هبذه الصيغة يف مواضع كثرية ،كام قال آدم  ﴿:ير َّبنيا يظ يل ْمنيا أ ْن ُف يسنيا يوإ ْن يمل ْ
ِ
اخل ِ ِ
ارسي ين﴾ (ألعراف)23 :
يتغ ِْف ْر يلنيا يو يت ْر ي ْ
محنيا يلني ُكو ين َّن م ين ْ ي

وقال نوح  ﴿:ير رب إِ رن يأ ُعو ُذ بِ يك يأ ْن يأ ْس يأ يل يك يما يل ْي يس ِيل بِ ِه ِع ْل ٌم يوإِ َّال يتغ ِْف ْر ِيل
اخلي ِ ِ
يوت ْير يمحْنِي يأ ُك ْن ِم ين ْ
ارسي ين﴾ (هود)47 :
وقال إبراهيم  ﴿:ربنيا إِ رن يأس يكن ُْت ِمن ُذريتِي بِو ٍ
اد غ ْ ِ
يري ِذي زي ْر ٍع ِعنْدي يب ْيتِ يك املُْ يح َّر ِم
ْ ر َّ ي
ي َّ
ْ

َّاس يهت ِوي إِ يلي ِهم وارزُ ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات يل يع َّل ُه ْم
الصال ية يف ْ
يموا َّ
ْ ْ ي ْ ُ ْ ي يي
اج يع ْل يأ ْفئدي ة م ين الن ِ ْ
ير َّبنيا ل ُيق ُ
ِ
يي ْش ُك ُر ي
ب
احل ْمدُ هللَِّ ا َّلذي يو يه ي
ون﴾ (ابراهيم ،)37:ومنه قول اخلليل يف آخر دعائه بقوله ْ ﴿:ي
ِيل ع ييىل ا ْلكِ ِرب إِسام ِع ييل وإِسح ياق إِ َّن رِّب يلس ِميع الدُّ ع ِ
ياء﴾ (ابراهيم)39:
ير ي ُ
ي ْ ي
ي ْي
وبام أن اسمه تعاىل احلي القيوم جيمع أصول معان األسامء والصفات ،وردت
اإلشارة بأنه اسم اهلل األعظم ،كام قال  (:إن اسم اهلله األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف

احل ُّي
ثالث :سورة البقرة وآل عمران وطه) ( ،)1يشري إىل قوله تعاىل ﴿:اهللَُّ ال إِ يل يه إِ َّال ُه يو ْ ي
احل ُّي ا ْل يق ُّيو ُم﴾ (آل عمران،)2:
ا ْل يق ُّيو ُم ﴾ (البقرة ،)255 :وقوله تعاىل ﴿:اهللَُّ ال إِ يل يه إِ َّال ُه يو ْ ي

وقوله تعاىل ﴿:و يعن ِ
يت ا ْل ُو ُجو ُه لِ ْل يح ري ا ْل يق ُّيو ِم ﴾ (طـه ،)111 :وهلذا كان النبي  يقوله إذا
ي
اجتهد يف الدعاء.
ويدل عىل نفي الوساطة ،وتفرد اهلل بترصيف املقادير ،كثري من األسامء احلسنى ،بل
إن كل األسامء احلسنى ـ مع التأمل ـ هلا نوع من الداللة عىل هذا ،وسنورد هنا دالالت بعض
األسامء احلسنى عىل نفي الوساطة:
الصمد:

( )1رواه ابن أِّب الدنيا يف الدعاء والطربان وابن مردويه واهلروي يف فضائله والبيهقي يف األسامء والصفات.
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هو الذي يصمد إليه يف احلوائج ،ويقصد إليه يف الرغائب ،إذ ينتهي إليه منتهى
السؤدد.
وقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن هذا االسم هو االسم األعظم ،فقد سمع النبي
 رجال يقول( :اللهم إن أسألك بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد،
ومل يولد ،ومل يكن له كفوا أحد) ،فقال (:لقد سألت اهلل باسمه األعظم الذي إذا سئل به
أعطى وإذا دعي به أجاب)()1

وهلذا كان هذا االسم من األسامء التي كان النبي  يتوسل هبا لالستعاذة ،ومنها
قوله  (:بسم اهلل الرمحن الرحيم أعيذك باهلل األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن
له كفوا أحد من رش ما جتد) ثالث مرات (.)2
ويف حديث آخر (:أعيذك باهلل األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا
أحد من رش ما جتد)()3

القريب:
وهو يدل عىل أن اهلل قريب من خلقه قربا ال حيتاجون معه إىل الوسائط لتبليغ
ِ ِ
يب يدع يْو ية
يب ُأ ِج ُ
حاجاهتم ،وهلذا قال تعاىل يف آية السؤال ﴿:يوإِ يذا يس يأ يل يك ع يبادي يعنري يفإِ رن يق ِر ٌ
الدَّ ا ِع إِ يذا دع ِ
يان يف ْل ييست ِ
يجي ُبوا ِيل يو ْل ُيؤْ ِمنُوا ِِّب يل يع َّل ُه ْم يي ْر ُشدُ ي
ون﴾ (البقرة )186:وقد جاء أن
ي
ْ
سبب نزوهلا أن الصحابة قالوا (:يا رسول اهلل ،ربنا قريب فنناجيه ،أم بعيد فنناديه) فأنزل
اهلل تعاىل هذه اآلية(.)4

( )1رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه ،وابن حبان ،واحلاكم.
( )2ابن زنجويه يف ترغيبه ،والعقييل ،والبغوي.
( )3أمحد وأبو داود والرتمذي.
( )4رواه أمحد.
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وهلذا أخرب  أن معية اهلل لعبده ال تستلزم إال حضور العبد معه ،كام ورد يف األثر
اإلهلي (:أنا مع عبدي ما ذكرن وحتركت ِّب شفتاه) ( ،)1وأخرب  يف األثر اإلهلي أن ( من
تقرب مني شربا تقربت منه ذراعا ،ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا) ،وأخرب  أن
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
وهلذا ورد الثناء عىل ختفيض الصوت بالذكر والدعاء ،كام قال تعاىل مثنيا عىل عبده
زكريا  ﴿:إِ ْذ نيا يدى ير َّب ُه نِدي اء يخ ِف هيا﴾ (مريم ،)3:فإن القلب كلام استحرض قرب اهلل تعاىل
وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه.
وهلذا ملا رفع الصحابة أصواهتم بالتكبري،وهم معه  يف سفر ،قال (:يا أهيا الناس
أربعوا عىل أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنام تدعون سميعا بصريا ،إن الذين
تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته)()2

الرحيم:
وهو ـ بعمقه وحقيقته املطلقة ـ يدل عىل أن كل رمحة يف الكون هي من رمحة اهلل ،حتى
الرمحة التي جيدها الولد من أمه ،هي فيض وقبس من رمحة اهلل ،قال  (:إن اهلل تعاىل خلق
يوم خلق السموات واألرض مائة رمحة كل رمحة طباق ما بني السامء واألرض ،وجعل منها
يف األرض رمحة فبها تعطف الوالدة عىل ولدها ،والوحش والطري بعضها عىل بعض وأخر
تسعا وتسعني ،فإذا كان يوم القيامة أكملها هبذه الرمحة) ( ،)3فقد أخرب  أن هذه الرمحة
هي طباق ما بني السامء واألرض ،ومع ذلك فهي رمحة واحدة.

( )1رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم وابن مردويه.
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بل إن اهلل تعاىل يف رمحته بعباده أو يف إجابته هلم ال حيتاج حتى إىل وساطة األعامل،
ون يأست ِ
ب
يج ْ
وقد قال بعضهم يف هذا :عجبت هلذه األمة يف قوله تعاىل ﴿:يو يق يال ير ُّب ُك ُم ا ْد ُع ِ ْ
يل ُك ْم ﴾ (غافر )60 :أمرهم بالدعاء ووعدهم باإلجابة ،وليس بينهام رشط ،فقال له قائل(:
ِ
ِ
مثل ماذا؟) ،فقال (:مثل قوله تعاىل ﴿:وب ر ِ ِ
احلات﴾ (البقرة:
رش ا َّلذي ين آ يمنُوا يوعيم ُلوا َّ
يي
الص ي
 ،)25فههنا رشط ،وقوله تعاىل ﴿:يو يب ر ِ
رش ا َّل ِذي ين آ يمنُوا يأ َّن يهل ُ ْم يقدي يم ِصدْ ٍق ِعنْدي ير رهبِ ْم﴾ (يونس:
 ،)2فليس فيه رشط العمل ،ومثل قوله تعاىل ﴿:يفا ْد ُعوا اهللَّي خمُ ْلِ ِصنيي يل ُه الدر ي ين يو يل ْو ك ِير يه

ون يأست ِ
ا ْلكيافِ ُر ي
ب يل ُك ْم ﴾ (غافر)60 :
يج ْ
ون﴾ (غافر )14:فههنا رشط ،وقوله تعاىل ﴿:ا ْد ُع ِ ْ
ليس فيه رشط)
بل إنه  أخرب عن أن دخول اجلنة ال يكون إال برمحة اهلل الرصفة ،فقال  (:لن
يدخل أحد اجلنة بعمله) قالوا (:وال أنت يا رسول اهلل) قال (:وال أنا ،إال أن يتغمدن اهلل
برمحة منه وفضل) ()1

أما الشفعاء الذين أخربت النصوص بشفاعتهم يف اخللق ،فهم ال يشفعون إال بإذن
اهلل ،وفيمن أذن اهلل ،وهذا وحده دليل عىل أن رمحة اهلل ـ ال الشفعاء ـ هم سبب ذلك الفضل.
وإنام اقتضت حكمة اهلل أن ينفع بعضهم بعضا ،ويعرف بعضهم أقدار بعض.
القيوم:
وهو يدل عىل أن اهلل تعاىل هو القائم بتدبري ما خلق ،من دون أن يكل ذلك إىل
احل ُّي ا ْل يق ُّيو ُم﴾ (البقرة ،)255 :وقال تعاىل﴿:
الوسائط ،كام قال تعاىل ﴿:اهللَُّ ال إِ يل يه إِ َّال ُه يو ْ ي
ط ال إِ يله إِ َّال ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
يش ِهدي اهللَُّ يأ َّنه ال إِ يله إِ َّال ُهو واملْيالئِ يك ُة و ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم يقائِام بِا ْل ِقس ِ
يم﴾
ي ي
ي
ي
ي ي
ي
ُ
احلك ُ
ي
ْ
(آل عمران ،)18:وقال تعاىل ﴿:يأ يف يم ْن ُه يو يقائِ ٌم ع ييىل ُك رل ين ْف ٍ
رشكيا يء
س بِ يام ك ييس يب ْت يو يج يع ُلوا هللَِّ ُ ي

( )1رواه البخاري ومسلم.
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ض يأم بِ يظ ِ
اه ٍر ِم ين ا ْل يق ْو ِل يب ْل زُ ري ين لِ َّل ِذي ين يك يف ُروا
ُق ْل يس ُّم ُ
وه ْم يأ ْم ُتني رب ُئو ين ُه بِ يام ال يي ْع يل ُم ِيف ْاألي ْر ِ ْ
يل ومن ي ْضلِ ِل اهللَُّ يفام يله ِمن يه ٍ
يمك ُْر ُه ْم يو ُصدُّ وا ع ِ
اد﴾ (الرعد)33:
ي ُ ْ
السبِ ِ ي ي ْ ُ
ين َّ
أي هو تعاىل القائم بنفسه الذي ال حيتاج يف قوامه إىل وجود غريه ،وال يشرتط يف
دوام وجوده وجود غريه ،ومع ذلك فهو مستغن عن الوسطاء يقوم به كل موجود ،حتى
ال يتصور لألشياء وجود وال دوام وجود إال به.
وهلذا رتب اهلل تعاىل عىل ذكر اسميه ( احلي القيوم) ما يرتتب عليهام من قيامه بخلقه.
الغني
فاهلل تعاىل هو الغني بذاته عن الوسطاء ،وهلذا ذكر اهلل تعاىل هذا االسم الكريم للرد
عىل زعم املرشكني أن اهلل قد اختذ ولدا ،كام قال تعاىل ﴿:يقا ُلوا َّاخت ييذ اهللَُّ يو يلدا ُس ْب يحا ين ُه ُه يو
ض إِ ْن ِعنْدي ُكم ِمن س ْل يط ٍ
ا ْلغينِي يله ما ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْاألي ْر ِ
ان ِ يهب يذا يأ يت ُقو ُل ي
ون ع ييىل اهللَِّ يما ال
َّ ي ي
ْ ْ ُ
ُّ ُ ي
يت ْع يل ُم ي
ون﴾ (يونس)68:
فاختاذ الولد أو الوسطاء دليل عىل الفقر واحلاجة ،ووحدانية اهلل تتناىف مع ذلك.
َّاس
وأخرب تعاىل عن افتقار كل يشء إليه وغناه عن كل يشء ،فقال تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
يأ ْن ُت ُم ا ْل ُف يق يرا ُء إِ يىل اهللَِّ يواهللَُّ ُه يو ا ْلغينِ ُّي ْ
احلي ِميدُ ﴾ (فاطر)15:
واهلل تعاىل يدفع توهم حاجته إىل عبادة عباده ،حتى ال نتخذها وسيطا وثنيا هلل ،فقال
تعاىل عند أمره باحلج ﴿:فِ ِ
ِ
يان ِآمنا يوهللَِّ ع ييىل الن ِ
يم يو يم ْن يد يخ يل ُه ك ي
َّاس
ات يب رين ٌ
يه آ يي ٌ
يات يم يقا ُم إِ ْب يراه ي
ِ
ِ
اع إِ يل ْي ِه يسبِيال يو يم ْن يك يف ير يفإِ َّن اهللَّي غينِ ٌّي ع ِ
ين ا ْل يعامليِنيي ﴾ (آل عمران،)97:
اس يت يط ي
ح ُّج ا ْل يب ْيت يم ِن ْ
ويف اآلية الكريمة إشارة إىل أن املنفعة للعابد ألنه ذكر أن من دخله كان آمنا.
وأخرب تعاىل أن سليامن  عندما عاين فضل اهلل عليه قال ﴿:يه يذا ِم ْن يف ْض ِل ير رِّب
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يم﴾ (النمل:
ل يي ْب ُل يو ِن يأ يأ ْش ُك ُر يأ ْم يأ ْك ُف ُر يو يم ْن يشك يير يفإِن يَّام يي ْش ُك ُر لني ْفسه يو يم ْن يك يف ير يفإِ َّن ير رِّب غين ٌّي ك ِير ٌ
)40
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وأخرب أن من حكمة لقامن  إدراك هذا املعنى العميق والتعامل اإليامن معه ،قال
تعاىل ﴿ :و يل يقدْ آ يتينيا ُل ْقام ين ِْ
احلك يْم ية يأ ِن ْاش ُك ْر هللَِّ يو يم ْن يي ْش ُك ْر يفإِن يَّام يي ْش ُك ُر لِني ْف ِس ِه يو يم ْن يك يف ير يفإِ َّن
ي
ْ ي
اهللَّي غينِ ٌّي يمحِيدٌ ﴾ (لقامن)12:
وأخرب موسى  من كانوا يتصورون انتفاع اهلل بعبوديتهم بقولهِ ﴿:إ ْن يت ْك ُف ُروا
يأ ْن ُت ْم يو يم ْن ِيف ْاألي ْر ِ
ض يمجِيعا يفإِ َّن اهللَّي يلغينِ ٌّي يمحِيدٌ ﴾ (ابراهيم)8 :

وبمثل ذلك ورد يف احلديث القديس اجلليل (:يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،يا عبادي لو
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من
ملكي شيئا ،يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خريا
فليحمد اهلله ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه) ()1

وقد يقال هنا :فام القول فيام ورد يف النصوص الكثرية من حمبة اهلل لطاعة عباده
وفرحه هبا وشكره عليها ،كقوله  (:هلليهُ تعاىل أشد فرحا بتوبة عبده حني يتوب إليه من
أحدكم كانت راحلته بأرض الفالة ،فانفلتت منه وعليها طعامه ورشابه فأيس منها ،فأتى
شجرة فاضطجع يف ظلها وقد أيس من راحلته ،فبينام هو كذلك إذ هو هبا قائمة عنده ،فأخذ
بخطامها ،ثم قال من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي وأنا ربك ،أخطأ من شدة الفرح) ()2؟
واجلواب عىل ذلك ،أن اهلل تعاىل يفرح هبذه الطاعة ،ويتقببلها وجيازي عليها من باب
رمحته املحضة بعباده ال ملنفعة تعود إليه ،فهو سبحانه الغني الكريم ،كام قال تعاىل ﴿:إِ ْن
يت ْك ُفروا يفإِ َّن اهللَّي غينِي يعنْ ُكم وال ير يَض لِ ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُك ْف ير يوإِ ْن ت ْيش ُك ُروا يي ْر يض ُه يل ُك ْم﴾ (الزمر)7 :
ي
ْ ي يْ
ٌّ
ُ

( )1رواه مسلم.
( )2رواه مسلم.
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فاآلية الكريمة مجعت بني اإلخبار عن غنى اهلل عن أعامل عباده ،ويف نفس الوقت
أخربت أن رضاه يف شكرهم ،وعدم رضاه يف كفرهم.
زيادة عىل ذلك ،فإن اهلل هو امليرس للطاعات ،واملعني عليها واملوفق ،ولوشاء جلعل
الناس أمة واحدة ،كام قال تعاىل ﴿:يو يل ْو يشا يء ير ُّب يك يآل يم ين يم ْن ِيف ْاألي ْر ِ
ْت
ض ُك ُّل ُه ْم يمجِيعا يأ يف يأن ي
َّاس يحتَّى يي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيي ﴾ (يونس)99:
ُتك ِْر ُه الن ي
 2ـ وسائط احلكمة
لكن أمل جيعل اهلل تعاىل من الوسائط ما يبلغنا أمره ،ويعلمنا بمحابه ومراضيه ،وما
يأمر به وما ينهى عنه ،وما أعده ألوليائه من كرامته ،وما وعد به أعداءه من عذابه؟
وهل يمكننا أن نعرف اهلل ،أو نعرف أسامءه احلسنى وصفاته العليا التي تعجز
العقول عن معرفتها من غري توسط الرسل ـ عليهم السالم ـ الذين أرسلهم اهلل اىل عباده؟
بل قد أخرب القرآن الكريم عن جعل هذه الوسائط ،فقال تعاىل ﴿:ييا يبنِي آ يد يم إِ َّما
يي ْأتِ يينَّ ُك ْم ُر ُس ٌل ِمنْ ُك ْم يي ُق ُّص ي
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم
ون يع يل ْي ُك ْم آ يي ِايت يف يم ِن ا َّت يقى يو يأ ْص يل يح يفال يخ ْو ٌ
حيزي ُن ي
ون ﴾ (ألعراف ،)35:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْلنيا ْاهبِ ُطوا ِمن يْها يمجِيعا يفإِ َّما يي ْأتِ يينَّ ُك ْم ِمنري ُهدى
يْ
حيزي ُن ي
ون﴾ (البقرة ،)38:وقال تعاىل ﴿:يق يال ْاهبِ يطا
اي يفال يخ ْو ٌ
يف يم ْن تيبِ يع ُهدي ي
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
ِ
ِ
ِمن يْها يمجِيعا يب ْع ُض ُك ْم لِ يب ْع ٍ
اي يفال يي ِض ُّل يوال
ض عيدُ ٌّو يفإِ َّما يي ْأت يينَّ ُك ْم منري ُهدى يف يم ِن ا َّت يب يع ُهدي ي

يي ْش يقى﴾ (طـه)123:

وأخرب تعاىل أنه يصطفي هؤالء الوسائط من خلقه ،قال تعاىل ﴿:اهللَُّ يي ْص يط ِفي ِم ين
ِ
املْيالئِك ِية ُر ُسال يو ِم ين الن ِ
يع يب ِص ٌري﴾ (احلج)75:
َّاس إِ َّن اهللَّي يسم ٌ
وأوجب اهلل تعاىل طاعة هؤالء الرسل واتباعهم واالقتداء هبم ،فقال تعاىل ﴿:يو يما
ِ
يأرس ْلنيا ِم ْن رس ٍ
اع بِإِ ْذ ِن اهللَِّ يو يل ْو يأ َّهنُ ْم إِ ْذ يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يجا ُء ي
اس يت ْغ يف ُروا اهللَّي
ول إِ َّال ل ُي يط ي
وك يف ْ
ي ُ
ْ ي
الر ُس ُ
ول يل يو يجدُ وا اهللَّي ت َّيوابا ير ِحيام﴾ (النساء ،)64:وقال تعاىل ﴿:يم ْن ُيطِ ِع
اس يت ْغ يف ير يهل ُ ُم َّ
يو ْ
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اع اهللَّي يو يم ْن ت ييو َّىل يف يام يأ ْر يس ْلن ي
الر ُس ي
ياك يع يل ْي ِه ْم يح ِفيظا﴾ (النساء ،)80:وقال تعاىل﴿:
ول يف يقدْ يأ يط ي
َّ
ِ
ِ
ُق ْل إِ ْن ُكنْ ُتم ُ ِ
ون اهللَّي يفاتَّبِ ُع ِ
حت ُّب ي
يم﴾ (آل
ور يرح ٌ
حيبِ ْب ُك ُم اهللَُّ يو ييغْف ْر يل ُك ْم ُذ ُنو يب ُك ْم يواهللَُّ يغ ُف ٌ
ون ُ ْ
ْ
يان يل ُكم ِيف رس ِ
ول اهللَِّ ُأ ْس يو ٌة يح يسني ٌة يملِ ْن ك ي
يان يي ْر ُجو اهللَّي
عمران ،)31:وقال تعاىل ﴿:يل يقدْ ك ي ْ ي ُ
يوا ْل يي ْو يم ْاآل ِخ ير يو يذك يير اهللَّي كيثِريا﴾ (األحزاب)21:

ِ ِ
ِ
ِ
يها يف ْو ٌج
وأخرب تعاىل عن أهل النار ،فذكر أن النار ﴿ يتكيا ُد يمت ي َّيزُ م ين ا ْل يغ ْيظ ُك َّل يام ُأ ْلق يي ف ي
ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٍء إِ ْن
يس يأ يهل ُ ْم يخزي ين ُت يها يأ يمل ْ يي ْأت ُك ْم نيذ ٌير يقا ُلوا يب يىل يقدْ يجا يءنيا نيذ ٌير يفك َّيذ ْبنيا يو ُق ْلنيا يما نيزَّ يل اهللَُّ م ْن ي ْ
يأ ْن ُتم إِ َّال ِيف يض ٍ
الل ك ِيب ٍري﴾ (امللك 8:ـ  ،)9وقال تعاىل ﴿:يو ِس ييق ا َّل ِذي ين يك يف ُروا إِ يىل يج يهن يَّم زُ يمرا
ْ

ون يع يلي ُكم آي ِ
ِ
ِ
حتَّى إِ يذا جاء ي ِ
ات
اهبا يو يق يال يهل ُ ْم يخزي ين ُت يها يأ يمل ْ يي ْأت ُك ْم ُر ُس ٌل منْ ُك ْم يي ْت ُل ي ْ ْ ي
ي
وها ُفت يح ْت يأ ْب يو ُ ي
ي ُ
ير رب ُك ْم يو ُين ِْذ ُرو ين ُك ْم لِ يقا يء يي ْو ِم ُك ْم يه يذا يقا ُلوا يب يىل يو يلكِ ْن يح َّق ْت كيلِ يم ُة ا ْل يع يذ ِ
اب ع ييىل ا ْلكيافِ ِري ين﴾
(الزمر)71:

وأقر تعاىل هذه الوساطة التي يقوم هبا الرسل ـ عليهم السالم ـ ،كام قال تعاىل ﴿:يو يما
ُن ْر ِس ُل املُْ ْر يسلِنيي إِ َّال ُم يب ر ِ
حيزي ُن ي
ون﴾
رشي ين يو ُمن ِْذ ِري ين يف يم ْن آ يم ين يو يأ ْص يل يح يفال يخ ْو ٌ
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
(األنعام)48:
وغري ذلك من آيات القرآن الكريم الكثرية التي خترب عن هذه الوسائط التي جعلها
اهلل بينه وبني عباده ،فكيف يستقيم هذا مع القول بتفرد اهلل بكل يشء وعدم اختاذه
الوسائط؟
واجلواب عن ذلك ،أن احلكمة اإلهلية التي اقتضت جعل اإلنسان خليفة هي التي
اقتضت إرسال الرسل لتعريف اخللق بوظيفتهم ،ألنه لو كان اخلطاب مبارشا هلم من اهلل،
تعاىل فصار كل مكلف نبيا ،مل يتحقق التكليف الذي يرتبط باإليامن بالغيب.
وهلذا ورد الثناء عىل املؤمنني بالغيب يف مواضع كثرية من القرآن الكريم ،فقد ذكر
ون بِا ْل يغي ِ ِ
يم ي
تعاىل من صفات املؤمنني أهنم ﴿:ا َّل ِذي ين ُيؤْ ِمنُ ي
ياه ْم
الصال ية يو ِممَّا يرزي ْقن ُ
ون َّ
ْ
ب يو ُيق ُ
360

ِ
ون﴾ (البقرة ،)3:وقال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي ين يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم بِا ْل يغ ْي ِ
ُين ِْف ُق ي
الساع ِية
ب يو ُه ْم م ين َّ
ون﴾ (االنبياء ،)49:وقال تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّل ِذي ين يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم بِا ْل يغ ْي ِ
ُم ْش ِف ُق ي
ب يهل ُ ْم يمغ ِْف ير ٌة يو يأ ْج ٌر
ِ
ب ُمنِ ٍ
ب يو يجا يء بِ يق ْل ٍ
مح ين بِا ْل يغ ْي ِ
يب﴾ ه
(ق)33:
الر ْ ي
يش َّ
كيبِ ٌري﴾ (امللك ،)12:وقال تعاىل ﴿:يم ْن يخ ي
وأخرب تعاىل أن من غايات التكليف ﴿:لِ يي ْع يل يم اهللَُّ يم ْن يخييا ُف ُه ِبا ْل يغ ْي ِ
ب﴾ (املائدة،)94 :
ِ
ْرص ُه يو ُر ُس يل ُه بِا ْل يغ ْيب﴾ (احلديد))25 :
وقال تعاىل ﴿:يول يي ْع يل يم اهللَُّ يم ْن يين ُ ُ

وأخرب أن اإلنذار موجه للذين خيشون رهبم بالغيب ،كام قال تعاىل ﴿:إِن يَّام ُتن ِْذ ُر ا َّل ِذي ين
ِ
يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم بِا ْل يغ ْي ِ
ب﴾ (فاطر ،)18 :وقال تعاىل ﴿:إِن يَّام ُتن ِْذ ُر يم ِن ا َّت يب يع ر
مح ين
الر ْ ي
يش َّ
الذك يْر يو يخ ي
بِا ْل يغ ْي ِ
رش ُه بِ يمغ ِْف ير ٍة يو يأ ْج ٍر ك ِيري ٍم﴾ ( هيـس)11:
ب يف يب ر ْ
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،فإن هؤالء الرسل ـ بالتأمل يف حقيقة وظائفهم ـ ليسوا
وسائط باملعنى الذي قد يفهمه املرشكون.
فاهلل تعاىل خيرب عن عدم متيزهم عن البرش العاديني يف البرشية ،وأنه ليس هلم أي
ِ
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم
سلطة إال ما خولوا به من اهلل تعاىل ،قال تعاىل ﴿:يقا يل ْت يهل ُ ْم ُر ُس ُل ُه ْم إ ْن ن ْيح ُن إ َّال يب ي ٌ
يان يلنيا يأ ْن ين ْأتِي ُكم بِس ْل يط ٍ
و يلكِن اهللَّي يمن ع ييىل من ي يشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه يو يما ك ي
ان إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ يوع ييىل اهللَِّ
ي ْ ي ُ ْ ي
ي َّ ي ُ ُّ
ي ْ ُ
ون﴾ (ابراهيم ،)11:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل إِنَّام يأنيا ب ي ِ
يف ْل ييت ييوك ِ
َّل املُْؤْ ِمنُ ي
وحى إِ ي َّيل يأن يَّام إِ يهل ُ ُك ْم
رش م ْث ُل ُك ْم ُي ي
ي ي ٌ
يان يرجوا لِ يقاء رب ِه يف ْليعم ْل عيمال ص ِ
ِ
احلا يوال ُي ْ ِ
رش ْك ِب ِع يبا يد ِة ير رب ِه يأ يحدا﴾
ي ي
إِ يل ٌه يواحدٌ يف يم ْن ك ي ي ْ ُ
ي ير يْ ي
(الكهف ،)110:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل إِنَّام يأنيا ب يرش ِم ْث ُل ُكم يوحى إِ ييل يأنَّام إِ يهل ُكم إِ يله و ِ
احدٌ
َّ ي ُ ْ ٌ ي
ْ ُ ي
ي
ي ٌ
ِ
يف ِ
اس يتغ ِْف ُرو ُه يو يو ْي ٌل لِ ْل ُم ْ ِ
رشكِنيي ﴾ (فصلت)6:
يموا إِ يل ْيه يو ْ
استيق ُ
ْ

حتى ما يترصفون به من ترصفات ال تكون إال بإذن اهلل وباسمه ،قال تعاىل ﴿:يو يل يقدْ
ِ
ِ
يان لِرس ٍ
يت بِآ يي ٍة إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ﴾
ول يأ ْن يي ْأ ِ ي
يأ ْر يس ْلنيا ُر ُسال م ْن يق ْبل يك يو يج يع ْلنيا يهل ُ ْم يأزْ يواجا يو ُذ رر َّية يو يما ك ي ي ُ
(الرعد)38 :
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وهلذا نفى اهلل تعاىل اهلداية عن أحب خلقه إليه ،،فقال تعاىل ﴿:إِ َّن يك ال ي ْهت ِدي يم ْن
ْت
يأ ْح يب ْب يت يو يلكِ َّن اهللَّي ي ْهي ِدي يم ْن يي يشا ُء يو ُه يو يأ ْع يل ُم بِاملُْ ْهت ِيدي ين﴾ (القصص ،)56:وقال له ﴿:يأ يف يأن ي
َّاس يحتَّى يي ُكو ُنوا ُمؤْ ِمنِنيي ﴾ (يونس )99 :أي أتلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا
ُتك ِْر ُه الن ي
مؤمنني.
وأخربه تعاىل أنه ليس من الوظيفة التي كلف هبا اهلداية بمعناها التوفيقي ،فقال
تعاىل ﴿:يل ْي يس يع يل ْي يك ُهدي ُاه ْم يو يلكِ َّن اهللَّي ي ْهي ِدي يم ْن يي يشا ُء ﴾ (البقرة)272 :
وأخربه أن وظيفته مقترصة عىل البالغ ،فقال تعاىل ﴿:يفإِ ْن يأ ْس يل ُموا يف يق ِد ْاهتيدي ْوا يوإِ ْن

تيو َّلوا يفإِنَّام يع يلي يك ا ْلبال ُغ واهللَُّ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
اد﴾ (آل عمران ،)20 :وقال تعاىل ﴿:يل ْس يت يع يل ْي ِه ْم
ي
ي
ي ْ ي ْ
ي ي ٌ
بِ ُم يص ْيطِ ٍر﴾ (الغاشية)22:
اس يتغ ِْف ْر يهل ُ ْم يأ ْو ال ت ْيس يتغ ِْف ْر
ونفى عنه الشفاعة التي مل يأذن فيها اهلل تعاىل ،قال تعاىلْ ﴿:
يهل ُ ْم إِ ْن ت ْيس يتغ ِْف ْر يهل ُ ْم يس ْب ِعنيي يم َّرة يف يل ْن ييغ ِْف ير اهللَُّ يهل ُ ْم يذلِ يك بِ يأ َّهنُ ْم يك يف ُروا بِاهللَِّ يو ير ُسولِ ِه يواهللَُّ ال ي ْهي ِدي
ا ْل يقوم ا ْل يف ِ
ت يهل ُ ْم يأ ْم يمل ْ ت ْيس يتغ ِْف ْر يهل ُ ْم
اس ِقنيي ﴾ (التوبة ،)80:وقال تعاىل ﴿:يس يوا ٌء يع يل ْي ِه ْم يأ ْس يت ْغ يف ْر ي
ْ ي
يلن يغ ِْفر اهللَُّ يهلم إِ َّن اهللَّي ال هي ِدي ا ْل يقوم ا ْل يف ِ
اس ِقنيي ﴾ (املنافقون)6:
ْ ي
ُْ
ْ ي ي
يْ

ونفى عنه أي سلطة يف التوبة أو املغفرة أو العذاب ،قال تعاىل ﴿:يل ْي يس يل يك ِم ين ْاألي ْم ِر
وب يع يل ْي ِه ْم يأ ْو ُي يع رذ ي ُهب ْم يفإِ َّهنُ ْم يظاملُِ ي
ون﴾ (آل عمران ،)128:أي ليس لك من احلكم
يش ٌء يأ ْو يي ُت ي
ي ْ
يشء يف عبادي إال ما أمرتك به فيهم.
وهلذا ،فإن هذه اآليات القرآنية وغريها تنفي مفهوم الوساطة الذي يعني أي سلطة
إهلية ختول للرسول ما يكون خاصا باأللوهية.
ني ِمن د ِ
َّاس َّ ِ
اخت ُذ ِ
ْت ُق ْل يت لِلن ِ
ون
وهلذا ،ملا قال تعاىل لعيسى  ﴿:يأ يأن ي
ون يو ُأ رم يي إِ يهل ي ْ ِ ْ ُ

ون ِيل يأ ْن يأ ُق ي
اهللَِّ﴾ (املائدة )116 :قال عيسى ُ ﴿:س ْب يحان ييك يما يي ُك ُ
ول يما يل ْي يس ِيل بِ يح ٍّق إِ ْن
ْت ع َّيال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
وب يما
ُكن ُْت ُق ْل ُت ُه يف يقدْ عيلِ ْم يت ُه يت ْع يل ُم يما ِيف ين ْف ِيس يوال يأ ْع يل ُم يما ِيف ين ْف ِس يك إِن يَّك يأن ي
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ُق ْل ُت يهل ُ ْم إِ َّال يما يأ يم ْرتينِي بِ ِه يأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللَّي ير رِّب يو ير َّب ُك ْم يو ُكن ُْت يع يل ْي ِه ْم يش ِهيدا يما ُد ْم ُت فِ ِ
يه ْم يف يل َّام
ْت ِ
ِ
يش ٍء يش ِهيدٌ ﴾ (املائدة)117:
يب يع يل ْي ِه ْم يو يأن ي
الرق ي
ت ييو َّف ْيتيني ُكن يْت يأن ي َّ
ْت ع ييىل ُك رل ي ْ
بل أخرب تعاىل أن الرسل وخلفاءهم اقترصوا يف تبليغهم عىل الدعوة لتوحيد اهلل،
ِ
ِ
يان لِ يب ي ٍ
ول لِلن ِ
احلُك يْم يوالنُّ ُب َّو ية ُث َّم يي ُق ي
ياب يو ْ
قال تعاىل ﴿:يما ك ي
َّاس ُكو ُنوا ِع يبادا
رش يأ ْن ُيؤْ ت يي ُه اهللَُّ ا ْلكت ي
ون اهللَِّ و يلكِن ُكو ُنوا ربانِينيي بِام ُكنْ ُتم ُتع رلم ي ِ
ِيل ِمن د ِ
ياب يوبِ يام ُكنْ ُت ْم تيدْ ُر ُس ي
ون﴾ (آل
ون ا ْلكت ي
ي ْ
ْ ُ
ْ ي ُ
ي َّ ر ي
عمران)79:
وأخرب تعاىل أن هؤالء املدعوين عباد هلل قانتون له متواضعون له ال يعتقدن يف
مح ُن يو يلدا ُس ْب يحا ين ُه يب ْل ِع يبا ٌد ُمك يْر ُم ي
ون ال
الر ْ ي
أنفسهم إال العبودية هلل ،قال تعاىل ﴿:يو يقا ُلوا َّاخت ييذ َّ
ون﴾ (االنبياء ،27:وقال تعاىل ﴿:يلن يس يتنْكِ ي ِ
يي ْسبِ ُقو ين ُه بِا ْل يق ْو ِل يو ُه ْم بِ يأ ْم ِر ِه يي ْع يم ُل ي
يح يأ ْن
ف املْيس ُ
ْ ي ْ

ِ ِِ
ون يع ْبدا هللَِّ يوال املْيالئِ يك ُة املُْ يق َّر ُب ي
يي ُك ي
رش ُه ْم إِ يل ْي ِه
ون يو يم ْن يي ْس يتنْكِ ْ
ف يع ْن ع يبا يدته يو يي ْس يتك ِ ْ
ْرب يف يس يي ْح ُ ُ
يمجِيعا﴾ (النساء ،)172:وقال تعاىل ﴿:و يقا ُلوا َّاخت ييذ اهللَُّ و يلدا سبحا ينه ب ْل يله ما ِيف السامو ِ
ات
َّ ي ي
ي
ي
ُ ْ ي ُ ي ُ ي
يو ْاألي ْر ِ
ض ُك ٌّل يل ُه يقانِ ُت ي
ون﴾ (البقرة)116:
ورس ذلك كام ينبئ القرآن الكريم هو أن اهلل وحده املتفرد بالرض والنفع ،قال
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ ما ال ييملِ ُك يل ُكم يرضا يوال ين ْفعا يواهللَُّ ُه يو الس ِم ُ ِ
يم﴾
تعاىلُ ﴿:ق ْل يأ يت ْع ُبدُ ي ْ ُ
يع ا ْل يعل ُ
َّ
ْ
ي
ْ ه
ِ
(املائدة ،)76:وقال تعاىل ﴿:ويعبدُ ي ِ
رض ُه ْم يوال يينْ يف ُع ُه ْم يو يي ُقو ُل ي
ون
ييُْ
ون م ْن ُدون اهللَِّ يما ال يي ُ ُّ
هؤُ ِ
ون اهللَّي بِام ال يع يلم ِيف السامو ِ
ات يوال ِيف ْاألي ْر ِ
الء ُش يف يعاؤُ نيا ِعنْدي اهللَِّ ُق ْل يأ ُتني رب ُئ ي
ض ُس ْب يحا ين ُه
ي
َّ ي ي
ي يْ ُ

ون ِمن د ِ
يو يت يع ياىل ع َّيام ُي ْ ِ
رش ُك ي
ون اهللَِّ يما ال يينْ يف ُع ُك ْم
ون﴾ (يونس ،)18:وقال تعاىل ﴿:يق يال يأ يف يت ْع ُبدُ ي ْ ُ
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ يما ال يينْ يف ُع ُه ْم يوال
رض ُك ْم﴾ (االنبياء ،)66:وقال تعاىل ﴿:يو يي ْع ُبدُ ي ْ ُ
يش ْيئا يوال يي ُ ُّ
رض ُه ْم يوك ي
يان ا ْلكيافِ ُر ع ييىل ير رب ِه يظ ِهريا﴾ (الفرقان)55:
يي ُ ُّ
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ يما ال يي ْملِ ُك يهل ُ ْم ِرزْ قا
وأنه وحده املتفرد بالرزق ،قال تعاىل ﴿:يو يي ْع ُبدُ ي ْ ُ
ِمن السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض يش ْيئا يوال يي ْستيطِي ُع ي
ون﴾ (النحل)73:
ي َّ ي ي
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***
قد يقال هنا :فام القول يف نفع دعاء الصاحلني ،أليس ذلك من الوساطة ،وقد قال
ول بيني ُكم يكدُ ع ِ
ِ
ياء يب ْع ِض ُك ْم يب ْعضا ﴾ (النور )63 :أي ال تعتقدوا
تعاىل ﴿:ال ي ْ
الر ُس ي ْ ْ
جت يع ُلوا ُدعيا يء َّ
أن دعاءه عىل غريه كدعاء غريه ،فإن دعاه مستجاب ،فاحذورا أن يدعو عليكم فتهلكوا؟
أو مل يقل اهلل تعاىل ﴿:يو يل ْو يأ َّهنُ ْم إِ ْذ يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يجا ُء ي
اس يت ْغ يف ير
اس يت ْغ يف ُروا اهللَّي يو ْ
وك يف ْ
الر ُس ُ
ول يل يو يجدُ وا اهللَّي ت َّيوابا ير ِحيام﴾ (النساء)64 :؟
يهل ُ ُم َّ
أو مل يرو العتبي قال :كنت جالسا عند قرب النبي  ،فجاء أعراِّب فقال :السالم
عليك يا رسول اهلله ،سمعت اهلله يقول ﴿:يو يل ْو يأ َّهنُ ْم إِ ْذ يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يجا ُء ي
اس يت ْغ يف ُروا اهللَّي
وك يف ْ
الر ُس ُ
ول يل يو يجدُ وا اهللَّي ت َّيوابا ير ِحيام﴾ (النساء ،)64 :وقد جئتك مستغفرا لذنبي
اس يت ْغ يف ير يهل ُ ُم َّ
يو ْ
مستشفعا بك إىل رِّب ،ثم أنشأ يقول:
يا خري من دفنت بالقاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع واألكم

ٍ
لقرب أنت ساكنه
نفيس الفداء

فيه العفاف وفيه اجلود والكرم

ثم انرصف األعراِّب ،فغلبنتي عيني فرأيت النبي  يف النوم فقال (:يا عتبي إحلق
األعراِّب فبرشه أن اهلله قد غفر له) ()1

أو مل يكن الصحابة يستشفعون به ويتوسلون به يف حياته بحرضته ،فعندما أجدب
املسلمون عىل عهد النبي  دخل عليه أعراِّب فقال :يارسول اهلل هلكت األموال
وانقطعت السبل فادع اهلل يغثنا فرفع النبي يديه وقال (:اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا
وما يف السامء قزعة ،فنشأت سحابة من جهة البحر ،فمطروا أسبوعا ال يرون فيه الشمس
حتى دخل عليهم األعراِّب أو غريه ،فقال (:يارسول اهلل ،انقطعت السبل وهتدم البنيان فادع

( )1رواها اإلمام النووي يف (اإليضاح) ص.454
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اهلل يكشفها عنا فرفع يديه وقال (:اللهم حوالينا وال علينا اللهم عىل اآلكام والظراب
ومنابت الشجر وبطون األودية فانجابت عن املدينة كام ينجاب الثوب)()1

واجلواب عىل ذلك هو أن دعاء املسلم ألخيه ببالشهادة أو بالغيب أو التامس الدعاء
من الصاحلني ال حرج فيه ،وهو ليس من الوساطة يف يشء ،ألن الدعاء ـ كام ذكرنا يف الفصل
األول ـ سبب من األسباب أو أمارة من األمارات ،وما كان كذلك كان حكمه كحكم سائر
األسباب ،فنحن يف حياتنا ـ مع علمنا بأن اهلل هو الشايف ـ نلتمس العالج من الطبيب ،ومل
يقل أحد بأن الذهاب للطبيب التامس واسطة هلل.
قد يقال :فام القول بالتوسل به  ،أليس هو من باب الوساطة الرشكية؟
واجلواب عىل ذلك هو أن هذه املسألة من املسائل التي كثر فيها اخلالف واشتد إىل
أن اعتقد بعضهم أهنا من مسائل اإليامن والكفر والسنة والبدعة مع أن األمر فيها خفيف
حمتمل.
ونرى أن اإلجابة عليها ختضع لثالثة أنظار ،كل نظر منها ينطلق من اسم من أسامء
اهلل احلسنى ،فمن قرص نظره إىل اسم واحد قال قوال واحدا ،ومن نظر إىل األسامء مجيعا مجع
بني األقوال مجيعا من غري أن يرى أي تناقض بينها.
وهذه هي األجوبة الثالثة عليها:
اجلواب التوحيدي:
وهو يطل من نافذة أحدية اهلل ووحدانيته ،والتي توجب غناه املطلق عن الرشيك
والوسيط والشفيع ،وهذه الرؤية تنفي اختاذ أي وسيط هلل عدا أسامئه احلسنى وصفاته
العليا ،فال توسط هلل غري اهلل.

( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
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ومن هذه النافذة يطل املنكرون للتوسل ،ويؤولون ما قد حتتمله النصوص منه ،ومن
حكمة اهلل ورمحته يف االختالف الذي وجد يف هذه األمة أن يقال هبذا.
ألن املبالغات يف التوسل خرجت به عن إطاره الرشعي املحدود إىل عوامل خطرية
متأل شعور املسلم بالوساطات الكثرية التي تقف بينه وبني ربه.
فظهر من يبالغ يف قدر رسول اهلل  إىل درجة التوسل باهلل تعاىل إليه ،وقد روي
الرد عىل هذا يف عهد رسول اهلل  أن رجال قال له (:إنا نستشفع بك عىل اهلل ،ونستشفع
باهلل عليك) ،فسبح رسول اهلل  ،حتى رؤى ذلك يف وجوه أصحابه ،وقال (:وحيك
أتدرى ما اهلل،إن اهلل ال يستشفع به عىل أحد من خلقه ،شأن اهلل أعظم من ذلك) ()1

وهلذا كان من مقتىض التوحيد إفراد اهلل بالتوجه ،فال ينشغل قلب الداعي ،وال
ب يوإِ يىل ير رب يك
يستحرض غري ربه ،وال يشكو لغريه أمره ،كام قال تعاىل ﴿:يفإِ يذا يف يرغ ي
ْت يفان يْص ْ
يب ﴾ (الرشح 7:ـ )8
يف ْارغ ْ

وأخرب تعاىل عن قول يعقوب  ﴿:إِن يَّام يأ ْش ُكو يب رثي يو ُحزْ ِن إِ يىل اهللَِّ يو يأ ْع يل ُم ِم ين اهللَِّ يما
ِ
ال يت ْع يل ُم ي
الرزْ يق يوا ْع ُبدُ و ُه يو ْاش ُك ُروا
ون﴾ (يوسف )86 :وقال اخلليل  ﴿:يفا ْب يت ُغوا عنْدي اهللَِّ ر
يل ُه إِ يل ْي ِه ُت ْر يج ُع ي
ون﴾ (العنكبوت)17 :
وكان  حيض املؤمنني عىل إفراد اهلل باملسألة ،كام قال  البن عباس  (:إذا سألت
فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل) ( ،)2وكان  خيطب ،ويقول (:أهيا الناس ،واهلل مهام
يكون عندنا من خري فلن ندخره عنكم ،وإنه من يستغن يغنه اهلل ،ومن يستعف يعفه اهلل،
ومن يتصرب يصربه اهلل ،وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب) ()3

( )1رواه أبو داود وغريه.
( )2رواه أمحد والرتمذي واحلاكم وغريهم.
( )3رواه أبو نعيم واحلكيم وغريمها.
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ومراعاة هلذه النظرة نرى أن هذا التوسل حكمه كحكم سائر األذكار واألدعية ،ال
ينبغي املبالغة فيه أو االقتصار عليه مع اعتقاد ما سنذكره يف اجلوابني التاليني ،ونفي أي
اعتقاد يف الوساطة الرشكية ،التي جعلها أرباب األوثان ألوثاهنم.
اجلواب اجلزائي:
وهو يطل من نافذة اسم اهلل الشكور ،وهو اسم يقتيض جمازاة اهلل عباده عىل أعامهلم
الصغرية بالعوض الكري املجانس ألعامهلم ورغباهتم.
ومن هذه النافذة تفهم النصوص املجيزة للتوسل بأنواعه :التوسل باألنبياء،
واألولياء والصاحلني واألعامل الصاحلة وغريها مما ورد النصوص بجوازه.
فالتوسل بالعمل الصالح ـ مثال ـ إن اعتقد أنه واسطة صحيحة ،وأن اهلل جيب أن
جيازي املكلفني ،كان سوء أدب مع اهلل ،فاهلل تعاىل ﴿:ال ُي ْس يأ ُل ع َّيام يي ْف يع ُل يو ُه ْم ُي ْس يأ ُل ي
ون﴾
(االنبياء ،)23:واهلل غني عن أعامل عباده.
لكن إن نظر إليه من باب اسم اهلل الشكور ،فذكر العمل ،وطلب اجلزاء كام تطلب
املنن مل يكن يف ذلك حرج عىل الداعي ،بل قد ورد يف النصوص الكثرية ما يدل عليه.
ولعل أشهر ما ورد من ذلك حديث الثالثة الذين أووا إىل غار( ،)1فسأل كل واحد
منهم بعمل عظيم أخلص فيه هلل ،فهذا سأل بربه لوالديه ،وهذا سأل بعفته التامة ،وهذا
سأل بأمانته وإحسانه ،وكل ذلك مما حيبه اهلل ويرضاه ،وحمبة اهلل لذلك العمل تقتيض إجابة
صاحبه.
وقد كان ابن مسعود يقول وقت السحر (:اللهم أمرتني فأطعتك ،ودعوتني
فأجبتك ،وهذا سحر فاغفر يل) ()2

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2تفسري الطربي ()266/6

367

ومن هذا الباب رشعت الصالة عىل رسول اهلل  ،فإن من مل يشكر الناس مل يشكر
اهلل.
بل إن اهلل تعاىل وصانا بالشكر للوالدين ،ومها سبب حياتنا الطينية املجازية ،فقال
تعاىل ﴿:ووصينيا ْ ِ
مح يل ْت ُه ُأ ُّم ُه يو ْهنا ع ييىل يو ْه ٍن يوفِ يصا ُل ُه ِيف عيا يم ْ ِ
األن يْس ي
ني يأ ِن ْاش ُك ْر ِيل
ان بِ يوالِدي ْي ِه ي ي
ي ي َّ ْ
يولِ يوالِدي ْي يك إِ ي َّيل املْي ِص ُري﴾ (لقامن)14:فكيف ال يستحق رسول اهلل  منا الشكر ،وهو سبب
حياتنا الروحية احلقيقية؟
وهلذا اعترب  من مل يصل عليه بخيال ،فقال  (:البخيل من ذكرت عنده فلم
يصل عيل) ()1

ومن هذا الباب ما ورد من اآلثار يف ربط الصالة عىل رسول اهلل  بأشياء ،لوال
الوساطة الرشعية لرسول اهلل  مل تتحقق ،مثل قول القائل عند الدخول إىل املسجد(:
اللهم
أعوذ باهلله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ،احلمد هلله،
ه
صل وسلم عىل حممد وعىل آل حممد؛ اللهم اغفر يل ذنوِّب وافتح يل أبواب رمحتك) ()2
ه

ه

قد يقال :فام عالقة التوسل باسم اهلل الشكور؟
واجلواب عن ذلك :أن اهلل تعاىل برمحته وفضله وشكره لعباده جعل من جزاء
الرسول  الذي امتأل قلبه بالرمحة ألمته بل للخلق مجيعا ،الشفاعة العظمى يوم القيامة،
والتوسل باب من أبواهبا ،كالمها يطل من نافذة هذا االسم.
زيادة عىل أن املتوسل برسول اهلل  يستحرضه ويشعر بمنة اهلل به عليه ،ويف ذلك
الشعور توسل الستجابة الدعاء ،فللدعاء رشوطه التي إن توفرت ال خيطئ أبدا.
اجلواب املقاصدي:
( )1رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن حبان.
( )2رواه أبو داود.
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وهو يطل من نافذة اسم اهلل احلكيم ،وهو اسم يدل عىل مراعاة املصالح واألسباب
املؤدية هلا ،وهذا االسم يقتيض األمرين مجيعا ،ويطل من نافذته مثبتو التوسل ومنكروه عىل
حد سواء:
أما منكرو التوسل ،فيطلون منه خوفا من ترسب الرشك إىل عقيدة املتوسل ،أو
اعتقاده يف أن املتوسل به واسطة حقيقية ،وذلك هو السبيل املؤدي للرشك.
وأما مثبتوه ،فيطلون منه حرصا عىل ما يتولد عنه من آثار تربوية عميقة.
وذلك أن من مقاصد الدعاء احلضور مع اهلل ،والتحقق بحقائق اإليامن ،زيادة عىل
ما يطلبه الداعي من حتقيق أغراضه ،وهلذا سن لنا النبي  تقديم محد اهلل والصالة عليه
عىل ما نطلبه من حاجات ،فقد قال النبي  ملن رآه يصىل ويدعو ومل حيمد ربه ومل يصل
عىل نبيه  (:عجل هذا) ،ثم دعاه ،فقال (:إذا صىل أحدكم فليبدأ بحمد اهلل والثناء عليه،
وليصل عىل النبي ،وليدع بعد بام شاء)()1

ففي تقديم الثناء عىل اهلل معرفة باهلل ،تدعو إىل حمبته وإيثاره والثقة فيه ،ويف الصالة
عىل رسول اهلل  تقرب منه وحمبة له تصفي القلب وتطهره ،فإذا ما صفا القلب هبذه
الصورة كان أهال لقضاء حاجته.
وهلذا سن لنا النبي  املقدمات الطويلة لبعض األدعية لتناسبها مع نوع الدعاء:
فذكر  أن سيد االستغفار أن نقول (:اللهم أنت رِّب ال إله إال أنت خلقتني وأنا
عبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك
عيل وأبوء لك بذنبي ،فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) ()2

( )1رواه أبو داود الرتمذي وصححه.
( )2رواه الرتمذي.
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فإن مقدمات هذا الدعاء تتناسب متاما مع نوعه ،فقد قدم الدعاء بمخاطبة اهلل التي
تستدعي حضور القلب معه ،ثم اإلقرار بالوحدانية ،والتي تدل عىل تصحيح اإليامن ،أو
تشري إىل أن الذنب ال يتعلق بالتوحيد ،ألن اهلل وعد أن يغفر غري الرشك ،كام قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
رش يك بِ ِه يو ييغ ِْف ُر يما ُد ي
ون يذلِ يك يملِ ْن يي يشا ُء﴾ (النساء)48 :
إ َّن اهللَّي ال ييغْف ُر يأ ْن ُي ْ ي
ثم جتديد العبد العهد مع اهلل بحسب االستطاعة ،ثم االستعاذة باهلل من الذنب
ورشه ،مع اإلقرار بنعمة اهلل ،ويف األخري طلب املغفرة املشفوع بمعرفة أن املتفرد بمغفرة
الذنب هو اهلل تعاىل.
وهكذا يف كل األدعية نجد احلقائق اإليامنية التي تناسبها ،ومن ذلك قوله  (:إذا
خفت سلطانا أو غريه ،فقل :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،سبحان اهلل رب السموات السبع
ورب العرش العظيم ،ال إله إال أنت ،عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك) ( ،)1فهذه
الصيغة تتناسب متاما مع نوع احلاجة.
ومنها دعوة ذي النون التي دعا هبا ،وهو يف بطن احلوت ،وهي قوله ﴿:ال إِ يل يه إِ َّال
ْت ُس ْب يحان ييك إِ رن ُكن ُْت ِم ين ال َّظاملِنيي ﴾ (االنبياء ،)87 :والتي حتوي عىل كنوز جليلة من
يأن ي
املعارف اإليامنية والرتبوية ،وقد أخرب  أنه ( مل يدع هبا رجل مسلم يف يشء قط إال
استجاب اهلل له)()2

ومنها قوله  ألسامء بنت عميس ـ ـ (:أال أعلمك كلامت تقوليهن عند الكرب،
اهلل اهلل رِّب ال أرشك به شيئا) ( ،)3فقد اقترص هذا الدعاء عىل ذكر هذه املعارف لتتعمق
بمعانيها النفس.

( )1رواه ابن السني.
( )2رواه أمحد والرتمذي والنسائي.
( )3رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة.
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ومنها أن رسول اهلل  كان يدعو عند الكرب هبؤالء الكلامت (:ال إله إال اهلل
العظيم احلليم ،ال إله إال اهلل احلليم الكريم ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ،ال إله إال اهلل
رب السموات السبع ،ورب العرش الكريم) ( ،)1وكان رسول اهلل  إذا نزل به هم أو غم
قال (:يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث) ()2

ومن هذا الباب ما ورد يف النصوص من التامس دعوة اإلخوان بظهر الغيب ،كام
قال  (:دعاء املرء املسلم مستجاب ألخيه بظهر الغيب ،عند رأسه ملك موكل به كلام
دعا ألخيه بخري قال امللك آمني ،ولك مثل ذلك) ( ،)3وقال  (:من دعا ألخيه بظهر
الغيب ،قال امللك املوكل به :آمني ولك بمثل) ()4

ففي هذا النصوص أنواع من املصالح واحلكم جاء هذا النوع من الدعاء لتحقيقها،
منها تعميق األخوة يف اهلل بني املؤمنني ،فاملؤمن إذا دعا ألخيه كان ذلك أمارة عىل حبه،
وسلوكا لتحبيبه لنفسه ،وهلذا ورد دعاء الفاحتة بصيغة اجلمع ليستحرض املؤمن أخوته لكل
املؤمنني.
ومنها أن الدعاء لإلخوان والصاحلني جيعل املؤمن يستحرض أحواهلم الربانية
وينفعل هبا ،بل ترتقى روحه من خالهلا ،ومن هذا الباب أمره  من لقي أويس القرن أن
يستغفر له(.)5

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه احلاكم وقال :صحيح.
( )3رواه أمحد ومسلم وابن ماجة.
( )4رواه مسلم وأبو داود.
( )5موضع الشاهد قوله  (: يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم قرن ،كان به برص فربأ منه إال
موضع درهم ،له والدة هو هبا بر ،لو أقسم عىل اهلل البره! فان استعطعت أن يستغفر لك فافعل) رواه مسلم وغريه.
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ومن هذا الباب ما طلب رسول اهلل  من أمته من الدعاء له ،ألهنم إذا دعوا له
حصل هلم من األجر أكثر مما لو كان الدعاء ألنفسهم ،كام قال  للذى قال (:أجعل
صالتى كلها عليك) ،فقال  (:إذا يكفيك اهلل ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك) ()1

فطلبه منهم  الدعاء له هو رعاية ملصاحلهم ،كسائر أمره وإياهم ،ومثل ذلك قوله
 (:ما من رجل يدعو ألخيه بظهر الغيب بدعوة إال وكل اهلل به ملكا كلام دعا دعوة قال
امللك املوكل به :آمني ولك مثله) ( ،)2ففي هذا مصلحة عظمى للداعي.
ومن هذا الباب ما ورد يف النصوص الكثرية من تبيان آثار الصالة عىل رسول اهلل
 ،كقوله  (:إن أوىل الناس ِّب يوم القيامة أكثرهم عيل صالة) ( ،)3وذلك ألن الصالة
عىل رسول اهلل  ،تعمق حضور القلب مع رسول اهلل  ومتأل القلب أنسا به وحبا له،
وذلك كفيل بأن جيعل صاحبها مقربا من رسول اهلل  ،فقد قال  (:املرء مع من
أحب)()4

ولألثر الرتبوي للصالة عىل رسول اهلل ،قال  (:صلوا عيل فإن صالتكم عيل
زكاة لكم) ( ،)5فهي تزكية للقلب وتطهري له.
بل يف الصالة أعظم تطهري للقلب ،وهلذا قال  (:ما من عبد من أمتي يصيل عيل
صالة صادقا هبا من قبل نفسه ،إال صىل اهلل عليه هبا عرش صلوات وكتب له هبا عرش
حسنات وحما هبا عنه عرش سيئآت) ( ،)6فإن صالة اهلل عىل عباده تطهري هلم ،كام قال تعاىل﴿:

( )1رواه الرتمذي ولفظه (إذا تكفي مهك ويغفر ذنبك) ،ورواه أمحد وإسناده جيد.
( )2أصل احلديث يف مسلم وغريه.
( )3رواه الرتمذي وابن حبان.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه البيهقي يف الشعب وابن مردويه.
( )6رواه أبو نعيم يف احللية.
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ُهو ا َّل ِذي يص ريل يع يلي ُكم ومالئِ يك ُته لِي ْخ ِرج ُكم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ يىل الن ِ
ُّور ﴾ (األحزاب ،)43 :فقد
ُ ُ ي ْ ي
ُ ي
ي
ي
ْ ْ ي ي
أخرب تعاىل أن صالة اهلل عىل عباده خترجهم من الظلامت إىل النور.
***
وانطالقا من هذا ،فإن التوسل برسول اهلل  هو نوع من احلضور معه ،والشعور
بمعيته ،وله تأثري كبري يف ربط القلب بمحبته ،وهو السبيل الصحيح لسلوك سنته.
فالتوسل بذلك ،والذي يستحرض فيه قلب السائل رسول اهلل  ،ثم يستشفع به
إىل اهلل ،مع اخللو من اعتقاد الوساطة الرشكية ،واالمتالء بالشعور باملنة ،يمأل القلب شعورا
برسول اهلل .
أما اعتقاد أن هذا خاص بحياة رسول اهلل  ،فال دليل عليه من النصوص ..بل إن
القول بذلك حيرم األمة مجيعا من هذا اخلري اجلزيل ،فال يتمتع به عىل مقتىض هذا القول إال
املصاحبون لرسول اهلل .
زيادة عىل ذلك ،فإنا نتوسل برسول اهلل  يف كل األحكام الرشعية ،فنرجع إليه
لنعلم أحكام اهلل ،بل اهلل تعاىل هو الذي أمرنا بالرجوع إليه مطلقا حيا أو ميتا ،كام قال
ِ
ِ
ِ
ول يو ُأ ِ
الر ُس ي
ويل ْاألي ْم ِر ِمنْ ُك ْم يفإِ ْن يتنيازي ْع ُت ْم ِيف
تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذي ين آ يمنُوا يأطي ُعوا اهللَّي يو يأطي ُعوا َّ
ييش ٍء يفر ُّدو ُه إِ يىل اهللَِّ يوالرس ِ
ول إِ ْن ُكنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُ ي
ون ِباهللَِّ يوا ْل يي ْو ِم ْاآل ِخ ِر يذلِ يك يخ ْ ٌري يو يأ ْح يس ُن يت ْأ ِويال﴾
َّ ُ
ْ ُ
(النساء ،)59:وليس هناك من يقول بأن هذا خاص بحياته .
ثم ،من قال بأن موت رسول اهلل  يغاير حياته ،فإن كان الشهداء ،وهم أدنى
بآالف آالف الدرجات من رسول اهلل  قد نفى اهلل موهتم ،وهنى عن اعتقاد ذلك ،فقال
تعاىل ﴿:يوال يحت يْس يب َّن ا َّل ِذي ين ُقتِ ُلوا ِيف يسبِ ِ
يل اهللَِّ يأ ْم يواتا يب ْل يأ ْح ييا ٌء ِعنْدي ير رهبِ ْم ُي ْرزي ُق ي
ون﴾ (آل
عمران ،)169:فكيف برسول اهلل  وهو سيد الشهداء والعارفني والنبيني؟
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ثم ،إن رسول اهلل  أخرب بأن أعامل أمته تعرض عليه ،وأنه يدعو هلم ،فقال (:
حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ،فإذا أنا مت كانت وفايت خريا لكم ،تعرض عيل
أعاملكم فإن رأيت خريا محدت اهلل تعاىل وإن رأيت رشا استغفرت لكم) ()1

فإن شك يف هذا احلديث ،فقد قال تعاىل ﴿:يو ُق ِل اع يْم ُلوا يف يس ي يريى اهللَُّ ع ييم يل ُك ْم يو ير ُسو ُل ُه
ون إِ يىل ع ِ
ياملِ ا ْل يغ ْي ِ
الش يها يد ِة يف ُيني رب ُئ ُك ْم بِ يام ُكنْ ُت ْم يت ْع يم ُل ي
رت ُّد ي
يواملُْؤْ ِمنُ ي
ب يو َّ
ون﴾ (التوبة)105:
ون يو يس ُ ي
فإن قيل :بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة ،فنقول :إن كان اهلل تعاىل أخرب
ِ
حي ِم ُل ي
ون ا ْل يع ْر يش يو يم ْن
بدعوة املالئكة ـ عليهم السالم ـ للمؤمنني ،كام قال تعاىل ﴿:ا َّلذي ين ي ْ
ِ
ون بِ ِه ويس يتغ ِْفر ي ِ ِ
ِ
ِ
يح ْو يل ُه ُي يس رب ُح ي
يش ٍء ير ْمحية
ون بِ يح ْمد ير رهبِ ْم يو ُيؤْ منُ ي ي ي ْ ُ
ون ل َّلذي ين آ يمنُوا ير َّبنيا يوس ْع يت ُك َّل ي ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اجل ِحي ِم﴾ (غافر ،)7:فإن كان هذا
يوع ْلام يفاغْف ْر ل َّلذي ين تيا ُبوا يوا َّت يب ُعوا يسبِي يل يك يوق ِه ْم ع ييذ ي
اب ْ ي
مع محلة العرش ،فكيف برسول اهلل  ،ومع أمته التي كلف هبا ،وهو أحرص اخللق
عليها؟
وقد أخرب  أن أعامل األحياء تعرض عىل األموات من األقرباء والعشائر يف
الربزخ ،فقال  (:إن أعاملكم تعرض عىل أقاربكم وعشائركم من األموات ،فإن كان
خريا استبرشوا به ،وإن كان غري ذلك قالوا :اللهم ال متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا) ()2

فإن جاز هذا للعشائر واألقارب ،وهم أفراد من األمة ،فكيف ال جيوز لرسول اهلل
 ،وهو أحن عىل أمته من آبائهم ،وأمهاهتم ،وقد قال تعاىل ﴿:النَّبِ ُّي يأ ْو يىل بِاملُْؤْ ِمنِنيي ِم ْن
ِ
اهت ْم﴾ (األحزاب)6 :
يأ ْن ُفس ِه ْم يو يأزْ يو ُ
اج ُه ُأ َّم يه ُ ُ
ثم إنه  قد رصح بجواز التوسل به مطلقا يف حديث األعمى ،فعن عثامن بن
حنيف أن رجال رضيرا أتى النبي  ،فقال (:ادع اهلل أن يعافني) ،فقال (:إن شئت أخرت
( )1رواه ابن سعد.
( )2رواه أمحد والطياليس.
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ذلك وهو خري ،وإن شئت دعوت) ،قال (:فادعه) قال :فأمره أن يتوضأ فيحسن ،ثم يصيل
ركعتني ،ويدعو هبذا الدعاء ،فيقول (:اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نبي
الرمحة ،يا حممد إن توجهت بك إىل رِّب يف حاجتي هذه فتقىض يل ،اللهم شفعه يف وشفعني
فيه) ( ،)1فاحلديث ورد مطلقا ،ومن التأويل تقييده بام مل يدل الدليل عىل تقييده.
وقد أول ابن تيمية هذا احلديث بصنوف من التأويالت ورصفه عن ظاهره ،فقال(:
وهذا األعمى شفع له النبي  فلهذا قال يف دعائه (:اللهم فشفعه يف) ،فعلم أنه شفيع
فيه)()2

واستشهد بقوله  (:إن شئت صربت وإن شئت دعوت لك) فقال ( :ادع يل)،
بأنه طلب من النبي  أن يدعو له ،فأمره النبي  أن يصىل ويدعو هو أيضا لنفسه ،ويقول
يف دعائه (:اللهم فشفعه يف) ،فدل ذلك عىل أن معنى قوله (:أسألك وأتوجه إليك بنبيك
حممد) ،أي بدعائه وشفاعته.
ومما أول به ابن تيمية احلديث قوله (:وكذلك لو كان كل أعمى توسل به ،ومل يدع
له الرسول  بمنزلة ذلك األعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل
األعمى ،فعدوهلم عن هذا إىل هذا مع أهنم السابقون األولون املهاجرون واألنصار والذين
اتبعوهم بإحسان ،فإهنم أعلم منا باهلل ورسوله وبحقوق اهلل ورسوله ،وما يرشع من الدعاء
وينفع وما مل يرشع وال ينفع ،وما يكون أنفع من غريه وهم يف وقت رضورة وخممصة
وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسري العسري وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل عىل
أن املرشوع ما سلكوه دون ما تركوه) ()3

( )1رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح غريب ،ورواه أمحد وابن ماجة واحلاكم وابن السني.
( )2جمموع الفتاوى.325/1:
( )3الرد عىل البكري ،ابن تيمية.268/1 ،
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واجلواب عن هذا من جهتني:
األوىل هي أن من الصحابة ـ كام ذكرنا ـ يف الباب السابق من ريض بحاله ،ومل يسأل
اهلل تغيريه رَض بقسمة اهلل ،بل يف حديث األعمى دليل عىل استحباب ذلك ،وقد ورد يف
احلديث أن امرأة جاءت إىل النبي  ،وهبا طيف ،فقالت (:يا رسول اهلله إن أرصع،
وأتكشف ،فادع اهلله أن يشفيني) ،فقال (:إن شئت دعوت لك أن يشفيك ،وإن شئت
صربت ولك اجلنة) ،فقالت (:بل أصرب ويل اجلنة ،ولكن ادع اهلله يل أن ال أتكشف) ،فدعا
هلا فكانت ال تتكشف(.)1
والثانية أن اشرتاط تأييد كل ما ورد من األحاديث القولية أو الفعلية لرسول اهلل 
باآلثار الدالة عىل الفعل به من الصحابة يكلفنا شططا ،بل يلغي أكثر السنن.
فلذلك يكتفي العلامء كلهم ـ بام فيهم ابن تيمية ـ بام ورد من األحاديث ،بل يرون أن
يف خالف الصحابة لألحاديث دليل عىل عدم بلوغ احلديث للصحابة ،ال دليال عىل ضعف
احلديث أو رصفه عن حقيقة معناه.
وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا املعنى ـ من أسباب اخلالف الفقهي يف كتابه (رفع
املالم عن األئمة األعالم) ،بل اعتربه أول األسباب ،فقال (:السبب األول أن اليكون
احلديث قد بلغه ،ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون عاملا بموجبه ،وإذا مل يكن قد بلغه
وقد قال يف تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب
استصحاب فقد يوافق ذلك احلديث تارة وخيالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب عىل أكثر
ما يوجد من أقوال السلف خمالفا لبعض األحاديث فان االحاطة بحديث رسول هلل  مل
تكن ألحد من األمة)()2

( )1رواه ابن مردويه وغري واحد من أهل السنن وأخرجه احلاكم وقال :صحيح عىل رشط مسلم.
( )2جمموع الفتاوى.233/20:
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ثم ذكر أن النبى  كان حيدث أو يفتى أو يقىض أو يفعل اليشء ،فيسمعه أو يراه
من يكون حارضا ويبلغه أولئك أو بعضهم ملن يبلغونه ،فينتهي علم ذلك إىل من يشاء اهلل
من العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ،ثم يف جملس آخر قد حيدث أو يفتى أو يقىض
أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك املجلس ويبلغونه ملن أمكنهم ،فيكون
عند هؤالء من العلم ماليس عند هؤالء ،وعند هؤالء ماليس عند هؤالء.
ثم ذكر أن تفاضل العلامء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته ال
باإلحاطة بجميع حديث رسول اهلل  فهذا ال يمكن ادعاؤه.
ومما استدل به ابن تيمية يف التفريق بني حياته وموته  أنه ليس يف طلب الدعاء منه
ودعائه هو والتوسل بدعائه رضر ،بل هو خري بال رش ،وليس يف ذلك حمذور وال مفسدة،
فإن أحدا من األنبياء ـ عليهم السالم ـ مل يعبد يف حياته بحضوره ،فإنه ينهي من يعبده
ويرشك به ،ولو كان رشكا أصغر كام هنى النبي  من سجد له عن السجود له ،أما بعد
موته ،فيخاف الفتنة واإلرشاك به كام أرشك باملسيح والعزير وغريمها(.)1
واجلواب عن هذا :ما ذكرناه يف اجلواب األول من أن حكم التوسل خيتلف
باختالف املتوسل واعتقاده ،فإن كان يعتقد الوساطة الرشكية ،فهو حرام ،بل قد يكون
كفرا ،أما إن أراد به التوسل اإليامن الذي هو نتيجة استشعار حمبة رسول اهلل  وشفقته
عىل أمته فإن يف ذلك من املصالح اإليامنية والرتبوية ما ال يصح طرحه من أجل هذه املفسدة
املشكوكة.
ثم لو طرحنا أحكام الرشيعة هبذا األسلوب ،فإن الكثري من األحكام قد نعرضها
لإللغاء خوفا من املفاسد التي قد تنجر عنها.

( )1جمموع الفتاوى.333/1:
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بل إن ما ينكره ابن تيمية وغريه عىل القدرية واجلربية وغريهم مل جيرهم إىل القول به
إال اخلوف من املفاسد املنجرة عىل نقيض ما ذهبوا إليه(.)1
وقد بينا يف مواضع كثرية أن الكامل يف اتباع كل ما ورد يف الرشيعة من غري تقديم
جانب عىل جانب ،بل إن احلق يف جوانبها املختلفة مجيعا.
 3ـ الوسائط التقديرية:
ولكن كيف تنفى الوسائط ،والقرآن الكريم والنصوص النبوية الكثرية ختربنا برتتب
األسباب عىل بعضها ،فقد جعل تعاىل املطر سببا إلنبات النبات ،كام قال تعاىل ﴿:يو يما يأنْزي يل
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يها ِم ْن ُك رل يدا َّب ٍة﴾ (البقرة)164 :
الس يامء م ْن يماء يف يأ ْح ييا بِه ْاألي ْر يض يب ْعدي يم ْو ِ يهتا يو يب َّث ف ي
اهللَُّ م ين َّ
أال يعترب املطر بذلك واسطة بني إرادة اهلل إلحياء األرض وحتقق ذلك اإلحياء؟
أليس املطر بذلك واسطة حتتاجها القدرة إلجياد اإلحياء؟
ومثل ما يقال يف املطر يقال يف كل األسباب ،فهل هي وسائط ،أم ماذا؟
واجلواب عن ذلك :هو أنه ال يمكن اعتبار املطر وغريه وسائط سواء أثبتنا هذه
األسباب واعتربناها أو تكلفنا تأويلها بصنوف التأويل:
نفي األسباب:
أما عىل اعتبار نفي تأثري األسباب ،واعتبار اخلالق للسبب واملسبب اهلل وحده ،فإنه
ال إشكال يف ذلك ،فال واسطة يف هذا بحال من األحوال.
وهذا قول مجاهري العلامء ،فقد نصوا عىل أن اخلبز ال يشبع ،واملاء ال يروي ،والنار ال
حترق ،وأن الشبع والري واإلحراق حوادث انفرد الرب بخلقها ،فلم خيلق اخلبز الشبع،

( )1رددنا بتفصيل عىل ابن تيمية يف هذه املسألة وغريها من املسائل التي جترأ فيها عىل مقام النبوة ،وكأنه يستدرك عليها ما
قرصت فيه من إتاحة ذرائع الرشك يف كتابنا [شيخ اإلسالم يف قفص االهتام]
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ومل خيلق املاء الري ،ومل ختلق النار اإلحراق ،وإن كانت أسبابا يف ذلك ،فاخلالق هو املسبب
دون السبب.
ونصوا عىل أن هذه األشياء حمتاجة إىل اهلل لتأدية األثر ،فالنار يف وقت اإلحراق
حمتاجة إىل اهلل ليخلق فيها إحراقا ،والبطن حمتاج إىل اهلل يف وقت صريورة اخلبز فيه ليخلق
فيه شبعا ،فاهلل خالق النار وإحراقها واملاء وريه واخلبز وإشباعه.
وبناء عىل هذا قالوا :لو شاء اهلل لروى بالنار ،وأحرق باملاء ،فهو اخلالق يفعل ما
يشاء،وبالتايل فال فرق بني النار واملاء حتت قدرة اهلل تعاىل.
وهذا االعتبار صحيح يدل عليه العقل والنقل ،وال حرج عىل من يقول به ،كام ال
حرج عىل من يقول بالقول الثان ،كام سنرى.
أما ذلك اجلدال الذي امتألت به التصانيف وعد يف خالف أحد القولني بدعة أو
مروقا ،فهو من التأيل املنهي عنه ،أو هو من فرض قناعات العقول والفهوم عىل الغري من
غري دليل قطعي.
بل نرى يف هذا ما رأيناه يف القول يف التوسل ،فمن غلب التوحيد ،ورأى أن خالقية
اهلل لألشياء شاملة ومبارشة قال بنفي األسباب ،واعتبارها حمال حلصول التأثري ،وليست
مؤثرة بذاهتا.
ومن قال بإثبات األسباب نظر إىل احلكمة اإلهلية التي رتبت األسباب عىل املسببات.
ونرى انطالقا من النظرتني أن يرتك ذلك لطالقة القدرة اإلهلية ،فال حيجر عليها يف
يشء من ذلك.
وإن أردنا مثاال مقربا لذلك ـ وهلل املثل األعىل ـ نقول بأن األجهزة الكهربائية منها ما
يفتقر افتقارا تاما إىل احلضور املبارش للصانع ،وإىل إيصال التيار الكهربائي به ،بحيث لو
قطع عنه التيار ،أو ابتعد عنه الصانع ال يقوم بأي عمل.
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ومنها ما يمكن شحنه ببطارية ،وتزويد عقله الصغري أو الكبري وبرجمته بدقائق ما
يتعلق بوظيفته.
فكذلك األمر ،وهلل املثل األعىل مع خلق اهلل تعاىل ،فكالمها حمتمل ،وقد يكون كال
األمرين صحيحا.
ولعل املثال األول مرتبط بام نص عليه القرآن الكريم من اآليات الدالة عىل خلق اهلل
يس يما يمني يع يك يأ ْن ت ْيس ُجدي مليِا يخ يل ْق ُت بِ ييدي َّي
بيديه ونحو ذلك ،كام قال تعاىل ﴿:يق يال ييا إِ ْبلِ ُ
ِ
ِ
(ص )75:أو بإمساكه تعاىل ،كام قال تعاىل ﴿:إِ َّن اهللَّي
ْرب ي
ت يأ ْم ُكن يْت م ين ا ْل يعالنيي ﴾ ه
يأ ْس يتك ي ْ
يم ِس ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر يض يأ ْن تيزُ وال يو يلئِ ْن زي ا يلتيا إِ ْن يأ ْم يسك ُيه يام ِم ْن يأ يح ٍد ِم ْن يب ْع ِد ِه إِ َّن ُه ك ي
يان يحلِيام
َّ ي ي
ُْ
يغ ُفورا﴾ (فاطر)41:
أما ما يدل عىل القول بنفي األسباب وكوهنا جمرد أمارات من الناحية النقلية ،فمن
مثل قوله تعاىل ﴿:يو يما ير يم ْي يت إِ ْذ ير يم ْي يت يو يلكِ َّن اهللَّي ير يمى﴾ (ألنفال ،)17 :فنفى تعاىل أن يكون
رسوله خالقا للرمي ،وإن كان سببا فيه.
ات يو يأ ْح ييا﴾ (لنجم43:
ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يو يأ َّن ُه ُه يو يأ ْض يح يك يو يأ ْبكيى يو يأ َّن ُه ُه يو يأ يم ي
ـ  ،)44فاقتطع تعاىل اإلضحاك واإلبكاء واإلماتة واإلحياء عن أسباهبا ،وأضافها إليه.
ِ
ِ
ِ ِ
يش ٍء﴾ (األنعام:
ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يذل ُك ُم اهللَُّ ير ُّب ُك ْم ال إ يل يه إ َّال ُه يو يخال ُق ُك رل ي ْ
ِ
ٍِ
يري اهللَِّ﴾ (فاطر)3 :
 ،)102وقال تعاىل ﴿:يه ْل م ْن يخالق غ ْ ُ
بل قد دل عىل هذا ما ذكره اهلل تعاىل من إخراج ناقة صالح  من اجلبل األصم،
فقدرة اهلل ال حدود هلا.
وانطالقا من هذا فإنا ال نرى صحة ما ذكره املخالفون من التشنيع عىل أصحاب هذا
القول ،كام قال ابن تيمية (:من قال أن قدرة العبد وغريها من األسباب التي خلق اهلل تعاىل
هبا املخلوقات ليست أسبابا ،أو أن وجودها كعدمها ،وليس هناك إال جمرد اقرتان عادي
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كاقرتان الدليل باملدلول فقد جحد ما خلق اهلل ورشعه من األسباب واحلكم ،ومل جيعل يف
العني قوة متتاز هبا عن اخلد تبرص هبا ،وال يف القلب قوة يمتاز هبا عن الرجل يعقل هبا ،وال
يف النار قوة متتاز هبا عن الرتاب حترق هبا ،وهؤالء ينكرون ما يف األجسام املطبوعة من
الطبائع والغرائز) ( ،)1فليس يف كل ذلك جحود ،وإنام هو فهم دلت عليه النصوص ومل
ينكره العقل.
إثبات األسباب:
واالعتبار الثان هو إثبات األسباب ،وهو قول الكثري من العلامء ،ومما دلت عليه
النصوص ،ومما يقول به العقل واحلس بادئ الرأي.
وال دليل يف هذا القول أيضا عىل كون هذه األسباب وسائط ألن اهلل قد خيلق
بوجودها ،وقد خيلق مع ختلفها ،وهو ال حيتاج يف اخللق إليها ،وإنام أبرزهتا حكمته يف ترتيب
األسباب عىل املسببات.
والفريق القائل هبذا يطل من نافذة اسم اهلل ( احلكيم) ،وهو يكمل النظرة السابقة،
وال نرى أنه يتناىف معها.
أما داللة العقل عىل هذا ،فواضحة ال ريب فيها ،ولكن العقل امللحد أو الغافل
يعتربها وسائط ،أما العقل املؤمن ،فريى أن قدرة اهلل أعظم من أن حتتاج إىل الوسائط.
وكمثال عىل ذلك أن رسول اهلل  أخرب بجدوى الدواء ،وسببيته ،فقال :
(تداووا عباد اهلل فإن اهلل ال يضع داء إال وضع له دواء غري داء واحد اهلرم) ( ،)2وقال :

( )1جمموع الفتاوى.136/8:
( )2رواه امحد وابن حبان واحلاكم.
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(إن اهلل تعاىل مل ينزل داء إال أنزل له دواء علمه من علمه ،وجهله من جهله إال السام وهو
املوت) ()1

فهذه األحاديث رصحية يف سببية الدعاء ،وإن أوهلا النافون لألسباب ،ومن خالهلا
يستعمل املؤمن الدواء سواء قال بنفي األسباب أو إثباهتا.
ولكن الفرق بني الطبائعيني القائلني بالسببية املجردة عن السند اإلهلي هو أهنم
جيعلوهنا مستندهم الوحيد ،فإن غاب عنهم ،أو سقط هبم سقطوا معه ،بينام استناد املؤمن
النايف أو املثبت عىل اهلل ،فلذلك إن عجز الدواء ،أو سقط به مل يسقط معه ،ألنه مل يكن
مستندا للدواء ،وإنام استناده هلل.
وهبذا ال يصح تشبيه القائلني باألسباب بالطبائعيني الذين يرجعون األشياء إىل علل
طبيعية ،ألن هؤالء ال يقولون بأن ما يف األشياء من خصائص يرجع إىل ذواهتا وإنام ينسبوهنا
إىل اهلل تقديرا وخلقا ،وتوفيقا ومنعا.
فلذلك ال يقولون بحتمية األسباب ،بل يربطوهنا بمشيئة اهلل ،معتقدين إمكانية
ختلفها ،قال ابن القيم (:ويا هلل العجب إذا كان اهلل خالق السبب واملسبب وهو الذي جعل
هذا سببا هلذا واألسباب واملسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة حلكمه إن شاء أن يبطل
سببيه اليشء أبطلها كام أبطل إحراق النار عىل خليله إبراهيم وإغراق املاء عىل كليمه وقومه
وإن شاء أقام لتلك األسباب موانع متنع تأثريها مع بقاء قواها وإن شاء خىل بينها وبني
اقتضائه آلثارها فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا فأي قدح يوجب ذلك يف التوحيد وأي
رشك يرتتب عىل ذلك بوبه من الوجوه) ()2

( )1رواه احلاكم.
( )2شفاء العليل.189 :
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والرجوع إىل النصوص يرشد إىل هذا القول ويصححه ،وقد ذكرنا يف مواطن كثرية
أن األوىل احلفاظ عىل ظاهرية النصوص وبساطتها وعدم تعدهيا بتكلف التأويل.
وقد ورد يف النصوص ما يثبت األسباب ،قال تعاىل عن ذي القرنني ﴿:إِنَّا يم َّكنَّا يل ُه
ِ
ِيف ْاألي ْر ِ
يش ٍء يس يببا﴾ (الكهف ،)84:وقد قيل يف تفسريها عن حبيب بن
ض يوآ يت ْينيا ُه م ْن ُك رل ي ْ
محاد قال :كنت عند عيل ،وسأله رجل عن ذي القرنني ،كيف بلغ املرشق واملغرب؟ فقال:
سخر له السحاب وقدر له األسباب وبسط له اليد)()1
سبحان اهلله ه

وقد سمى تعاىل أبواب السامء أسبابا ،إذ منها يدخل إىل السامء ،فقال تعاىل عن
ِ
ِ
ِ
وسى﴾ (غافر 36 :ـ )37
اب يأ ْس يب ي
فرعون ﴿:يل يع ريل يأ ْب ُلغُ ْاألي ْس يب ي
الس يام يوات يف يأ َّطل يع إِ يىل إِ يله ُم ي
اب َّ
وسمى تعاىل احلبل سببا إليصاله إىل املقصود ،كام قال تعاىل ﴿:يم ْن ك ي
يان يي ُظ ُّن يأ ْن يل ْن
ْرص ُه اهللَُّ ِيف الدُّ ْن ييا يو ْاآل ِخ ير ِة يف ْل يي ْمدُ ْد بِ يس يب ٍ
الس يام ِء ُث َّم ْل يي ْق يط ْع يف ْل يينْ ُظ ْر يه ْل ُي ْذ ِه يب َّن يك ْيدُ ُه يما
ب إِ يىل َّ
يين ُ ي
يي ِغ ُ
يظ﴾ (احلج)15:
وسمى تعاىل وصل الناس بينهم أسبابا ،وهي التي يتسببون هبا إىل قضاء حوائج
ِ
ِ
ِ
اب
يرب يأ ا َّلذي ين اتُّبِ ُعوا م ين ا َّلذي ين ا َّت يب ُعوا يو ير يأ ُوا ا ْل يع يذ ي
بعضهم بعضا ،كام قال تعاىل ﴿:إِ ْذ ت ي َّ
اب ﴾ (البقرة ،)166:قال ابن عباس  (:يعني أسباب املودة الواصالت
يو يت يق َّط يع ْت ِهبِ ُم ْاألي ْس يب ُ
التي كانت بينهم يف الدنيا) ،وقال ابن زيد (:هي األعامل التي كانوا يؤملون أن يصلوا هبا
إىل ثواب اهلل) ( )2فسمى اهلل تعاىل ذلك أسبابا ،ألهنا كانت يتوصل هبا إىل مسبباهتا.

( )1رواه الضياء املقديس.
( )2انظر :الدر املنثور.402/1 :
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وقد ذكر ابن القيم الكثري من األدلة عىل صحة هذا القول ،حتى أنه قال (:ولو تتبعنا
ما يفيد إثبات األسباب من القرآن والسنة لزاد عىل عرشة آالف موضع ،ومل نقل ذلك
مبالغةن بل حقيقة) ()1

وال بأس من إيراد بعض جمامع ما ذكره من أدلة هنا(:)2
فمنها أن اهلل تعاىل جعل مصالح العباد يف معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب
واحلدود والكفارات واألوامر والنواهي واحلل واحلرمة مرتبطا باألسباب ،قائام هبا ،بل
العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب ملا يصدر عنه ،بل املوجودات كلها أسباب ومسببات،
والرشع كله أسباب ومسببات ،واملقادير أسباب ومسببات،والقدر جار عليها مترصف
فيها ،فاألسباب حمل الرشع والقدر.
ِ
يم بِ يام كيا ُنوا
والقرآن الكريم مملوء بإثبات ذلك ،كقوله تعاىل ﴿:يو يهل ُ ْم ع ييذ ٌ
اب يأل ٌ
ِ
ِ
ييك ِْذ ُب ي
الس يام ِء بِ يام كيا ُنوا
ون﴾ (البقرة ،)10 :وقوله تعاىل ﴿:يف يأنْزي ْلنيا ع ييىل ا َّلذي ين يظ يل ُموا ِر ْجزا م ين َّ
يي ْف ُس ُقون﴾ (البقرة ،)59 :وقوله تعاىل ﴿:يو يبا ُءوا بِغ ييض ٍ
ب ِم ين اهللَِّ يذلِ يك بِ يأ َّهنُ ْم كيا ُنوا يي ْك ُف ُر ي
ون
يري ْ ِ
بآي ِ
يص ْوا يوكيا ُنوا يي ْعتيدُ ي
ات اهللَِّ يو يي ْق ُت ُل ي
ون﴾ (البقرة ،)61 :وقوله
احل رق يذل يك بِ يام ع ي
ي
ون النَّبِ رينيي بِغ ْ ِ ي
ِ
ِ
يم بِال َّظاملِنيي ﴾ (البقرة ،)95:وقوله
تعاىل ﴿:يو يل ْن ييت ييمن َّْو ُه يأ يبدا بِ يام يقدَّ يم ْت يأ ْيدهيِ ْم يواهللَُّ عيل ٌ

تعاىل ﴿:و يلكِن يؤي ِ
اخ ُذ ُك ْم بِ يام ك ييس يب ْت ُق ُلو ُب ُك ْم﴾ (البقرة ،)225 :وقوله تعاىل ﴿:يي ْو يم يت ْب يي ُّض
ي ْ ُ
ِ
ِ
اب بِ يام
اس يو َّد ْ
ت ُو ُج ُ
وه ُه ْم يأ يك يف ْر ُت ْم يب ْعدي إِ ييامن ُك ْم يف ُذو ُقوا ا ْل يع يذ ي
ُو ُجو ٌه يوت ْيس يو ُّد ُو ُجو ٌه يف يأ َّما ا َّلذي ين ْ
ُكنْ ُت ْم يت ْك ُف ُر ي
ون﴾ (آل عمران)106:

ومنها أن كل موضع رتب فيه احلكم الرشعي أو اجلزائي عىل الوصف أفاد كونه
الس ِار يق ُة يفا ْق يط ُعوا يأ ْي ِد ي ُهي يام يجزي اء بِ يام ك ييس يبا ينكياال ِم ين اهللَِّ يواهللَُّ
سببا له ،كقوله تعاىل ﴿:يوال َّس ِار ُق يو َّ
( )1شفاء العليل.189 :
( )2شفاء العليل.188 :
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ع ِيزيزٌ حكِيم﴾ (املائدة ،)38:وقوله تعاىل ﴿:الزَّ انِي ُة والزَّ ِان يفاجلِدُ وا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه يام ِما يئ ية
ي
ْ
ي ي
ي ٌ
ون بِا ْلكِت ِ
يج ْلدي ٍة يوال يت ْأ ُخ ْذ ُك ْم ِهبِ يام﴾ (النور ،)2 :وقوله تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين ُي يم رس ُك ي
ياب يو يأ يقا ُموا
ِ
يع يأ ْج ير املُْ ْصلِ ِحنيي ﴾ (ألعراف ،)170:وقوله تعاىل﴿:ا َّل ِذي ين يك يف ُروا
الصال ية إِنَّا ال ُنض ُ
َّ
ياه ْم ع ييذابا يف ْو يق ا ْل يع يذ ِ
يو يصدُّ وا يع ْن يس ِب ِ
اب ِب يام كيا ُنوا ُي ْف ِسدُ ي
ون﴾ (النحل)88:
يل اهللَِّ ِز ْدن ُ
ومنها أن كل موضع تضمن الرشط واجلزاء أفاد سببه الرشط واجلزاء ،وهو أكثر من
ِ
جي يع ْل يل ُك ْم ُف ْر يقانا يو ُي يك رف ْر يعنْ ُك ْم
أن يستوعب ،كقوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّلذي ين آ يمنُوا إِ ْن يت َّت ُقوا اهللَّي ي ْ
يس ريئياتِ ُك ْم يو ييغ ِْف ْر يل ُك ْم يواهللَُّ ُذو ا ْل يف ْض ِل ا ْل يعظِي ِم﴾ (ألنفال ،)29:وقال تعاىل ﴿:يوإِ ْذ يت يأ َّذ ين ير ُّب ُك ْم
يلئِ ْن يشك ْير ُت ْم يألي ِزيدي َّن ُك ْم يو يلئِ ْن يك يف ْر ُت ْم إِ َّن ع ييذ ِاِّب يل يش ِديدٌ ﴾ (ابراهيم)7:

وغريها من النصوص الكثرية الدالة عىل فاعلية األسباب بإذن اهلل.
وقد ذكر ابن القيم زيادة عىل ما دلت عليه هذه النصوص وجها مقاصديا حقيقا بأن
يلتفت إليه منكرو األسباب خاصة يف هذا العرص ،وهو ما عرب عنه بقوله (:ثم من أعظم
اجلناية عىل الرشائع والنبوات والتوحيد إهيام الناس أن التوحيد ال يتم إال بإنكار األسباب،
فإذا رأى العقالء أنه ال يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إال بإبطال األسباب ساءت
ظنوهنم بالتوحيد ،وبمن جاء به ،وأنت ال جتد كتابا من الكتب أعظم إثباتا لألسباب من
القرآن)()1

( )1شفاء العليل.189 :
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ثانيا ـ امللك
الرس الثان للحكمة ،واملرتتب عىل الوحدانية ،والذي تفهم به أرسار املقادير،
وجيتمع شتاهتا ،وينحل ما يتوهم منها من تناقض هو إدراك مالكية اهلل لألشياء ،والتي
يرتتبت عنها ملكيته عليها.
أما مالكية اهلل لألشياء فتعني أن كل يش يف الكون من خملوقات ملك هلل تعاىل.
وأما ملكية اهلل عليها ،فهو ترصفه فيها ،ونفوذ أمره يف شؤوهنا اجلربية أو االختيارية.
ويدل عىل هذين املعنيني االسمني احلسنني ( املالك وامللك)
وقد وردت القراءة بكليهام يف أول سورة يف القرآن الكريم ،فقرئ ﴿:يمالِ ِك يي ْو ِم الدر ِ
ين﴾
(الفاحتة،)4:وقرئ ﴿:يم ِل ِك يي ْو ِم الدر ِ
ين﴾ (الفاحتة)4:
وقد حتدث املفرسون يف هذه اآلية يف التفاضل بني ( ملك)،و ( مالك) ،وهو خطأ
من جهات:
األوىل :أنه ال تفاضل بني القراءات القرآنية ،فكلها كالم اهلل تعاىل ،وإن جاز
التفاضل فمبينه الوحي ال االجتهاد.
والثانية :أن أسامء اهلل كلها حسنى ،فال جيوز املفاضلة بينها.
والثالثة :أن لكل منهام داللته اخلاصة ،فللاملك داللة عىل حيازة األشياء ،وللملك
داللة عىل التحكم فيها ،وهذا التغاير بينهام جيعل من كل منهام اسام خاصا ،خالفا ملن جعل
أحدمها أعم من اآلخر.
وقد اجتمع هذا الصنفان من امللك يف قوله تعاىل ﴿:إِ َّن ير َّب ُك ُم اهللَُّ ا َّل ِذي يخ يل يق
ِ ِ
ِ
است ييوى ع ييىل ا ْل يع ْر ِ
ش ُيغ ِْيش ال َّل ْي يل الن يَّه يار يي ْط ُل ُب ُه يحثِيثا
الس يام يوات يو ْاألي ْر يض ِيف ستَّة يأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
َّ
ِ
ٍ
يو َّ
اخل ْل ُق يو ْاألي ْم ُر يت يب يار يك اهللَُّ ير ُّب ا ْل يعامليِنيي ﴾
الش ْم يس يوا ْل يق يم ير يوالن ُُّجو يم ُم يس َّخ يرات بِ يأ ْم ِره يأال يل ُه ْ ي
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(ألعراف،)54:ففي هذه اآلية الكريمة إخبار بملكية اهلل لألشياء ،ورسيان أمره فيها،
اخل ْل ُق يو ْاألي ْم ُر ﴾
والذي عرب عنه يف خامتة اآلية بقوله ﴿:يأال يل ُه ْ ي
وإلدراك احلقائق املتضمة يف معان هذين االسمني دور كبري يف كشف حقائق
الكون ،وتعليلها التعليل اإليامن ،وله دور سلوكي ،ووجدان كبري من ناحية أخرى،
وسنعرض يف هذا الفصل حلقيقة هذين االسمني وآثارمها السلوكية والوجدانية.
 1ـ اهلل املالك:
يرتدد يف القرآن الكريم كثريا تعليل املقادير املختلفة بملكية اهلل لألشياء ،ولذلك ترتد
يف القرآن الكريم كثريا هذه الالزمة التي حتوي املعان الكثرية باختالف السياق الذي ترد
فيه ،قال تعاىل ﴿:هللَِّ ما ِيف السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض ﴾ (النساء ،)170 :وهذه الالزمة تبث يف
َّ ي ي
ي
شعور املؤمن ملكية اهلل املطلقة لكل ما نراه وما ال نراه من األشياء.
وليس الغرض من هذا التكرير تقرير هذه احلقيقة فقط ،والتي تدل عليها كل
الدالئل ،بل الغرض منها التنبيه يف كل مناسبة تدب فيها الغفلة إىل أن اهلل مالك السموات
واألرض وما فيهن.
فريتب عىل ذكرها أثر التعرف عىل قدرة اهلل املطلقة ،كام قال تعاىل ﴿:هللَِّ ُم ْل ُك
السامو ِ
ض يو يما فِ ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (املائدة ،)120:وقال تعاىل ﴿:هللَِّ
َّ ي ي
يه َّن يو ُه يو ع ييىل ُك رل ي ْ
م ْل ُك السامو ِ
ض يو يما فِ ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (املائدة)120:
َّ ي ي
ُ
يه َّن يو ُه يو ع ييىل ُك رل ي ْ
ولذلك يستدل القرآن الكريم بملكية اهلل للمخلوقات عىل أن قدرته ال تعجز عن
مقادير البعث أو احلرش التي يكذب هبا اجلاحدون.
وهلذا يقرتن يف القرآن الكريم ثبوت امللكية هلل باإلحياء واإلماتة وبالقدرة املطلقة،
كام قال تعاىل ﴿:يله م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾
حييِي يو ُي ِم ُ
َّ ي ي
ض ُْ
ُ ُ
يت يو ُه يو ع ييىل ُك رل ي ْ
(احلديد)2:
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وقد ورد يف بعض صيغ الذكر الذي انطلقنا منه يف بيان أرسار احلكمة يف املقادير
قوله  (:من قال حني يدخل السوق :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد
حييي ويميت بيده اخلري وهو عىل كل يشء قدير ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب واحلمد هلل ،وسبحان
اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،كتب اهلل عز وجل له ألف ألف حسنة) ()1ففيه اقرتان الثالثة
مع بعضها.
ويقرتن ملك اهلل لألشياء كذلك بمشيئته املطلقة للمغفرة والتعذيب ،كام قال
تعاىل ﴿:وهللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض ييغ ِْف ُر يملِ ْن يي يشا ُء يو ُي يع رذ ُب يم ْن يي يشا ُء يوك ي
يان اهللَُّ يغ ُفورا
َّ ي ي
ي ُ
ر ِحيام﴾ (الفتح ،)14:وقال تعاىل ﴿:يأ يمل يتع يلم يأ َّن اهللَّي يله م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض ُي يع رذ ُب يم ْن
َّ ي ي
ُ ُ
ْ ْ ْ
ي
ِ ِ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (املائدة ،)40:فهذه الترصفات إنام تستغرب
يي يشا ُء يو ييغْف ُر ملي ْن يي يشا ُء يواهللَُّ ع ييىل ُك رل ي ْ
وتستقبح إن كانت يف ملك الغري.
ومثل ذلك ارتباط امللك بطالقة املشيئة يف توزيع اهلبات واألرزاق ،كام قال تعاىل﴿:
خي ُل ُق ما ي يشاء هي ِ
هللَِّ م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ب يملِ ْن يي يشا ُء ُّ
الذ ُكو ير﴾
ب يمل ْن يي يشا ُء إِنياثا يو ي يهي ُ
ض يْ ي ي ُ يي ُ
َّ ي ي
ُ
(الشورى)49:
ومثل ذلك ارتباط ملكية اهلل لألشياء بتفرد اهلل تعاىل بالوالية والنرصة ،قال تعاىل﴿:
ض وما يل ُكم ِمن د ِ
ِ
ون اهللَِّ ِم ْن يو ِ ٍّيل يوال ن ِيص ٍري﴾
ْ ْ ُ
الس يام يوات يو ْاألي ْر ِ ي ي
يأ يمل ْ يت ْع يل ْم يأ َّن اهللَّي يل ُه ُم ْل ُك َّ
(البقرة ،)107:وقال تعاىل ﴿:إِ َّن اهللَّي يله م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
يت يو يما يل ُك ْم
حييِي يو ُي ِم ُ
َّ ي ي
ض ُْ
ُ ُ

ِمن د ِ
ون اهللَِّ ِم ْن يو ِ ٍّيل يوال ن ِيص ٍري﴾ (التوبة ،)116:فالكل ملكه فلذلك هو احلقيق بالوالية
ْ ُ
والنرصة ملن شاء من عباده.

( )1رواه ابن السني.
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احلمدُ هللَِّ ا َّل ِذي يمل يت ِ
َّخ ْذ يو يلدا
ْي
ومثل ذلك ارتباط امللك باحلمد ،كام قال تعاىل ﴿:يو ُق ِل ْ ي ْ
يو يمل يي ُك ْن يل ُه ي ِ
يك ِيف املُْ ْل ِك يو يمل ْ يي ُك ْن يل ُه يو ِ ٌّيل ِم ين ُّ
رش ٌ
يرب ُه يتكْبِريا﴾ (االرساء ،)111:وذلك
الذ رل يوك ر ْ
ْ
ألن كل يشء من اهلل ،فلذلك ال حيمد سواه.
والقرآن الكريم يعرب عام يفيض من ملك اهلل عىل عباده بصيغة اإلنزال ،ليشري إىل أن
ملكيتها احلقيقية هلل ،وأهنا وافدة عىل العباد ال ملكا مستقرا هلم ،قال تعاىل يف بيان عمومية
ِ
يش ٍء إِالَّ ِعندي نيا يخزي ائِنُ ُه يو يما ُننيزر ُل ُه إِالَّ
نزول كل ما يتصور العباد ملكيته من الكون ﴿:يوإن رمن ي ْ
ِب يقدي ٍر َّم ْع ُلو ٍم)
ويستوي يف هذا اإلنزال ما يكون حسا أو ما يكون معنى:
قال تعاىل عن إنزال الكائنات احلسيةُ ﴿:ق ْل يأ ير يأ ْي ُت ْم يما يأنْزي يل اهللَُّ يل ُك ْم ِم ْن ِرزْ ٍق يف يج يع ْل ُت ْم
ِ
ِ
رت ي
ون﴾ (يونس)59:
منْ ُه يح يراما يو يحالال ُق ْل آهللَُّ يأذ ين يل ُك ْم يأ ْم ع ييىل اهللَِّ يت ْف ي ُ
وخص بعض الكائنات احلسية بالذكر بصفة اإلنزال ألمهيتها ،ومنها األنعام ،قال
تعاىل ﴿:يخ يل يق ُك ْم ِم ْن ين ْف ٍ
س يوا ِحدي ٍة ُث َّم يج يع يل ِمن يْها زي ْو يج يها يو يأنْزي يل يل ُك ْم ِم ين ْاألي ْن يعا ِم يث يامنِ يي ية يأزْ يواجٍ
ت يث ٍ
ون ُأمهاتِ ُكم يخ ْلقا ِمن بع ِد يخ ْل ٍق ِيف ُظ ُلام ٍ
خي ُل ُق ُكم ِيف ب ُط ِ
الث يذلِ ُك ُم اهللَُّ ير ُّب ُك ْم يل ُه املُْ ْل ُك ال
ْ يْ
يْ ْ ُ
ي
َّ ي ْ
ِ ِ
رص ُف ي
ون﴾ (الزمر)6:
إ يل يه إ َّال ُه يو يف يأنَّى ُت ْ ي

ومنها إنزال املاء ،وهو أكثرها ورودا يف القرآن الكريم ،ومنه قوله تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّل ِذي
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ي
ون﴾ (النحل)10:
رش ٌ
اب يومنْ ُه يش يج ٌر فيه ُتس ُ
يأنْزي يل م ين َّ
الس يامء يماء يل ُك ْم منْ ُه ي ي
وليس املراد باإلنزال هنا ما يتوهم من كون املطر نازال من السامء فقط ،وإنام املراد
ربطه بملكية اهلل ،وهلذا سبق اإلنزال ذكر الضمري املنفصل العائد عىل اهلل تعاىل.

ومن النعم احلسية املنزلة احلديد ،قال تعاىل ﴿:يل يقدْ يأرس ْلنيا رس يلنيا بِا ْلبين ِ
يات يو يأنْزي ْلنيا
ير
ْ ي ُ ُ
ِ ِ
معهم ا ْلكِتياب واملِْيزي ي ِ
احل ِديدي فِ ِيه يب ْأ ٌس يش ِديدٌ يو يمنيافِ ُع لِلن ِ
َّاس
ان ل يي ُقو يم الن ُ
ي ي
َّاس بِا ْلق ْسط يو يأنْزي ْلنيا ْ ي
ييُ ُ
ِ
ْرص ُه يو ُر ُس يل ُه بِا ْل يغ ْي ِ
ب إِ َّن اهللَّي يق ِو ٌّي ع ِيزيزٌ ﴾ (احلديد)25:
يول يي ْع يل يم اهللَُّ يم ْن يين ُ ُ
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ومثل إنزال ملكية اهلل للكائنات احلسية إنزال اهلل للكائنات املعنوية ،ومنها السكينة
ِِ
ِ
ِِ ي
ي
واجلند الربان ،قال تعاىلُ ﴿:ث َّم أنْزي يل اهللَُّ يسكيني يت ُه ع ييىل ير ُسوله يوع ييىل املُْؤْ مننيي يوأنْزي يل ُجنُودا يمل ْ
ت يير ْو يها يوع َّيذ يب ا َّل ِذي ين يك يف ُروا يو يذلِ يك يجزي ا ُء ا ْلكيافِ ِري ين﴾ (التوبة)26:

ِ
الروحِ ِم ْن يأ ْم ِر ِه ع ييىل يم ْن
ومنها إنزال املالئكة والروح ،قال تعاىلُ ﴿:ينيزر ُل املْيالئ يك ية بِ ُّ
ي يشاء ِمن ِعبا ِد ِه يأ ْن يأن ِْذروا يأ َّنه ال إِ يله إِ َّال يأنيا يفا َّت ُق ِ
ون﴾ (النحل)2:
ي
ُ
ي ُ ْ ي
ُ

وآثار إدرك هذا املعنى وارتباطه بترصيفات اهلل يف مقاديره جليلة كثرية ،قد ال تتحقق
هذه اآلثار بصيغتها اجلميلة الكاملة بدوهنا:
ومنها أن اعتقادنا بملكية اهلل ملا يف أيدينا ،جتعلنا نخضع للرشع حني يأمرنا بالترصف
يف هذا امللك وفق مرضاة اهلل ،ألنه املالك احلقيقي للامل ،والعبد ال يعدو أن يكون مستخلفا
وهم ِم ْن م ِ
ال اهللَِّ ا َّل ِذي آتيا ُك ْم﴾ (النور ،)33 :وقال تعاىلِ ﴿:آمنُوا
ي
فيه ،كام قال تعاىل ﴿:يوآ ُت ُ ْ
بِاهللَِّ يو ير ُسولِ ِه يو يأن ِْف ُقوا ِممَّا يج يع يل ُك ْم ُم ْست ْ
يخ يل ِفنيي فِيه﴾ (احلديد)7 :
وهلذا أمر تعاىل رسول  أن ينفي أي ملكية له خلزائن اهلل ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ال يأ ُق ُ
ول
ِ
ِ ِ
ب يوال يأ ُق ُ
وحى إِ ي َّيل ُق ْل
ول يل ُك ْم إِ رن يم يل ٌك إِ ْن يأتَّبِ ُع إِ َّال يما ُي ي
يل ُك ْم عنْدي يخزي ائ ُن اهللَِّ يوال يأ ْع يل ُم ا ْل يغ ْي ي
ون﴾ (األنعام ،)50:وقال تعاىل ﴿:يوال يأ ُق ُ
يه ْل يي ْست ِيوي ْاأليع يْمى يوا ْل يب ِص ُري يأ يفال يت يت يفك َُّر ي
ول يل ُك ْم
ِ
ِ ِ
ول إِ رن يم يل ٌك يوال يأ ُق ُ
ب يوال يأ ُق ُ
ول لِ َّل ِذي ين تيزْ يد ِري يأ ْع ُينُ ُك ْم يل ْن
عنْدي يخزي ائ ُن اهللَِّ يوال يأ ْع يل ُم ا ْل يغ ْي ي
ُيؤْ تِ يي ُه ُم اهللَُّ يخ ْريا اهللَُّ يأ ْع يل ُم بِ يام ِيف يأ ْن ُف ِس ِه ْم إِ رن إِذا مليِ ين ال َّظاملِنيي ﴾ (هود)31:

وهلذا أشار العارفون إىل أن حقيقة الفقر ـ التي هي الوصف الذايت للمؤمن ـ ال تتناىف
مع الغنى املادي،ألهنم يعتقدون أن ملكيتهم جماز ،وأمواهلم معارة.
وهلذا كان هلذا االعتقاد أثره الكبري يف رفع اهلمم إىل اهلل ،فال تنحني طالبة األشياء
من غريه ،وكيف يطلب من غريه ،وهو الفقر املحض ،وهلذا كان الصاحلون يرتفعون عىل
امللوك ملعرفتهم بملك امللوك ،وقد أشار بعض العارفني ملا قال له بعض األمراء (:سلني
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حاجتك) ،فأجابه العارف (:أوتقول يل هذا ويل عبدان مها سيداك) فقال (:ومن مها؟)
قال (:احلرص واهلوى ،فقد غلبتهام وغلباك وملكتهام وملكاك) إىل أن امللك الذي يزعم
لنفسه ملكية اخللق ال يملك حتى نفسه.
وهلذا ملا سأل فرعون موسى عن حقيقة اهلل طالبا التعرف عىل املاهية قائال ﴿:يو يما
رب ا ْلعامليِنيي ﴾ أجابه موسى  ببيان ملكية اهلل جلميع األشياء ،فقال ﴿:رب السامو ِ
ات
ي ُّ َّ ي ي
ي ُّ ي
ض وما بينيهام إِ ْن ُكنْ ُتم م ِ
وقنِنيي ﴾ (الشعراء)24 :
ْ ُ
يو ْاألي ْر ِ ي ي ي ْ ُ ي
وكأن موسى  يرد هبذه اإلجابة عىل كل األسس التي يقوم عليها تصور فرعون
ِ
جت ِري
رص يو يه ِذ ِه ْاألي ْهني ُار ي ْ
أللوهيته ،وهو ما عرب عنه ذات يوم بقوله ﴿:ييا يق ْو ِم يأ يل ْي يس ِيل ُم ْل ُك م ْ ي
ِ
ِ
ِ
رص ي
ون﴾ (الزخرف)51 :
م ْن يحتْتي يأ يفال ُت ْب ُ
ولذلك ـ أيضا ـ نفى اهلل تعاىل أي ملكية هلؤالء اجلاحدين ملا يف خزائن اهلل ،كام قال
يان ْ ِ
ون يخزي ائِن ر ْمح ِية رِّب إِذا يأليمس ْك ُتم يخ ْشي ية ْ ِ
األ ْن يف ِ
األن يْس ُ
اق يوك ي
تعاىلُ ﴿:ق ْل يل ْو يأ ْن ُت ْم يمتْلِ ُك ي
ان
ي
ير
ْ ي ْ
ي ي
يق ُتورا﴾ (االرساء ،)100:وقال تعاىل ﴿:يأ ْم ِعنْدي ُه ْم يخزي ائِ ُن ير رب يك يأ ْم ُه ُم املُْ يص ْيطِ ُر ي
ون﴾
(الطور)37:
ومنها التأدب مع خلق اهلل ،فال ينسب ما هلل لنفسه ،كام قال  (:ال يقل أحدكم
عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتايت) ()1

ومنها أن اعتقاد ملكية اهلل لكل يشء ختفف ذلك احلزن الذي يعرتي القلوب عندما
تفقد عزيزا عليها كان ومهها يصور هلا ملكيته له ،فإذا ما فقد منها عرفت أنه كان جمر عارية
من اهلل هلا ،وهلذا نجد االقرتان يف القرآن الكريم بني امللك ورحعة األمور إىل اهلل ،كام قال
تعاىل ﴿:يله م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ور﴾ (احلديد)5:
َّ ي ي
ض يوإِ يىل اهللَِّ ُت ْر يج ُع ْاألُ ُم ُ
ُ ُ

( )1رواه أبو داود.
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وهلذا أخرب تعاىل عن الصابرين أهنم يعزون أنفسهم هبذا املعنى ،كام قال تعاىل﴿:
الصابِ ِري ين ا َّل ِذي ين إِ يذا يأ يصا يبت ُْهم م ِصي يب ٌة يقا ُلوا إِنَّا هللَِّ يوإِنَّا إِ يل ْي ِه ر ِ
يو يب ر ِ
اج ُع ي
ون﴾ (البقرة 155:ـ
رش َّ
ي
ْ ُ
 ،)156فهؤالء الصابرون املوقنون باهلل عرفوا أهنم وما يملكون ملك هلل ،فلذلك كان هذا
املعنى هو عالج حر املصيبة التي ابتلوا هبا.
وقد قال  مبينا آثار الرجوع إىل اهلل يف هذا احلال (:ما من أحد تصيبه مصيبة
فيقول :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم أجرن مصيبتي وأخلف يل خريا منها إال آجره اهلل يف
مصيبته وأخلف له خريا منها) ()1

ومنها الشعور بالغنى باهلل ،فلذلك ال خياف ،وهو يعلم أن رزق اهلل املستمد من
مالكيته لألشياء ال ينفذ ،ولذلك قال  لبالل  (:أنفق يا بالل وال ختش من ذي العرش
إقالال) ()2

وقد حكى اهلل تعاىل وهم املنافقني الذين كانوا يتصورون الرزق بأيدي اخللق ،فقال
ون ال ُتن ِْف ُقوا ع ييىل م ْن ِعنْدي رس ِ
تعاىلُ ﴿:ه ُم ا َّل ِذي ين يي ُقو ُل ي
ول اهللَِّ يحتَّى يينْ يف ُّضوا يوهللَِّ يخزي ائِ ُن
ي ُ
ي
السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض يو يلكِ َّن املُْنيافِ ِقنيي ال يي ْف يق ُه ي
ون﴾ (املنافقون)7:
َّ ي ي
وقد أخربنا تعاىل عن احتواء خزائن ملكه لكل يشء لنشعر ـ يف أثناء شعورنا بصحبة
ِ ِ
يش ٍء إِ َّال
اهلل ـ قرب تلك اخلزائن منا ،فنأخذ منهاباسم اهلل كل مانريد ،قال تعاىل ﴿:يوإ ْن م ْن ي ْ
ِعنْدي نيا يخزي ائِنُ ُه يو يما ُننيزر ُل ُه إِ َّال بِ يقدي ٍر يم ْع ُلو ٍم﴾ (احلجر)21:
وقد ربط يف آية أخرى بني اخلزائن واسمه الوهاب ليغرينا بطلب ما يف خزائنه ،كام
قال تعاىل ﴿:يأ ْم ِعنْدي ُه ْم يخزي ائِ ُن ير ْمح ِية ير رب يك ا ْل يع ِز ِيز ا ْل يو َّه ِ
(ص)9:
اب﴾ ه

( )1رواه أمحد وابن ماجة.
( )2رواه البزاز والطربان يف الكبري.
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وهذا االستغناء باهلل هو الذي خيلصه من عبودية املال واألشياء ،ويف ذلك متام
السعادة والراحة.
وهبذا يعيش املؤمن ،وهو يرى كل يشء من اهلل حتى الطعام الذي يأكله ،واللباس
الذي يكسوه ،وقد قال تعاىل يف احلديث القديس (:يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته،
فاستطعمون أطعمكم ،يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسون أكسكم) ()1

ومنها أن الشعور بملكية اهلل لألشياء جيعل املؤمن يف سعادة تامة ،وهو يتناول
األشياء بيد اهلل ،فرياها هدايا ربانية مقدمة من اهلل لإلنسان ،ليفيض قلب اإلنسان ومشاعره
بجميع أنواع احلمد.
وبرس هذا املعنى يرتبط محد اهلل ـ كام ورد يف اآلثار ـ باألشياء ،فرسول اهلل  مثال
يعلمنا عندما نريد أن نلبس ثوبا أن نقول كام ورد يف احلديث (:من لبس ثوبا فقال :احلمد
هلل الذي كسان هذا الثوب ورزقنيه من غري حول مني وال قوة ،غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه)
فقد جاء التعبري النبوي معربا عىل أن اهلل هو الكايس وهو الرازق ،وأنه ليس للعبد
من حول وال قوة ليحقق لنفسه هذه املصلحة.
وهلذا ورد اللباس يف القرآن الكريم بصيغة اإللباس ،كام قال تعاىل ﴿:ييا يبنِي آ يد يم يقدْ
يأنزي ْلنيا يع يلي ُكم لِباسا يو ِاري سوءاتِ ُكم و ِريشا ولِباس ال َّت ْقوى يذلِ يك يخري يذلِ يك ِمن آي ِ
ات اهللهِ
ْ ي
ي ي
ي ي ُ
ي ْ ي ْ ي
ْ ْ ي ُي
ٌْ
يل يع َّل ُه ْم يي َّذك َُّر ي
ون ﴾
وقد علمنا رسول اهلل  من صيغ الذكر ما يغرس هذه املعان يف نفوسنا ،أو ما
حيوله إىل واقع حي يرفع أرواحنا ،وهيذب سلوكنا ،وقد ذكرنا طرفا من ذلك يف بعض هذه
الرسائل.

( )1رواه مسلم.
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ثم إن أعظم نعمة تتجىل للمؤمن من خالل إدركه مللكية اهلل لألشياء أن تنجيل عن
عينيه الغشاوة التي يقبع يف ومهها الغافلون ،كام قال تعاىل ﴿:يأال إِ َّن هللَِّ من ِيف السامو ِ
ات يو يم ْن
َّ ي ي
ي ْ
ِ
ض وما يتَّبِع ا َّل ِذين يدْ ُع ي ِ
رشكيا يء إِ ْن ييتَّبِ ُع ي
ون إِ َّال ال َّظ َّن يوإِ ْن ُه ْم إِ َّال
ي ي
ِيف ْاألي ْر ِ ي ي ي ُ
ون م ْن ُدون اهللَِّ ُ ي
يخي ُْر ُص ي
ون﴾ (يونس)66:
وهذا الوهم هو الذي جعلهم يترصفون يف األشياء من املنطق الذي تزعمه هلم
احلر ِ
ِ
ِ
ث يو ْاألي ْن يعا ِم ن ِيصيبا يف يقا ُلوا يه يذا هللَِّ بِزي ع ِْم ِه ْم
أهواؤهم ،فلذلك ﴿ يج يع ُلوا هللَِّ ممَّا يذ ير يأ م ين ْ ي ْ
و يه يذا لِ ُرشكيائِنيا يفام ك ي ِ
ِ ِ
رشكيائِ ِه ْم يفال يي ِص ُل إِ يىل اهللَِّ يو يما ك ي
رشكيائِ ِه ْم يسا يء
ي
ي
يان هللَِّ يف ُه يو ييص ُل إ يىل ُ ي
يان ل ُ ي
ي
حي ُك ُم ي
ون﴾ (األنعام)136:
يما ي ْ
ونتيجة خلطهم وخبطهم أهنم يعبدون الرساب ،ويدعون من ال يملك شيئا ،قال
ون ِم ْث يق يال يذر ٍة ِيف السامو ِ
تعاىلُ ﴿:ق ِل اد ُعوا ا َّل ِذين زي عيم ُتم ِمن د ِ
ون اهللَِّ ال يي ْملِ ُك ي
ات يوال ِيف
َّ ي ي
ي ْ ْ ْ ُ
ْ
َّ
ض وما يهلم فِ ِ ِ ِ
رش ٍك يو يما يل ُه ِمن ُْه ْم ِم ْن يظ ِه ٍري﴾ (سـبأ)22:
ْاألي ْر ِ ي ي ُ ْ
يه يام م ْن ْ
 2ـ اهلل امللك:
كل امللوك حيكمون فيام ال يملكون إال اهلل تعاىل ،فإنه امللك املالك ،فهو ملك يف
ملكه حاكم فيه ،فلذلك كان كل ما يفعله فيه ـ من ناحية العقل املجرد ـ جائز ،فال يسمى
ظاملا بحال من األحوال.
ولكن اهلل تعاىل برمحته كتب عىل نفسه أن ال حيكم الكون إال بمقتضيات أسامئه
احلسنى ،التي هي كلها حمامد وحكم ورمحة.
وحكم اهلل للكون ينتظم معنيني:
املعنى األول هو ملكية التدبري القدري ،وهو الذي يتواله تعاىل ،فينفع ويرض،
ويعطي ويمنع ،ويرسل الريح أو يمسكها ،وينرش رمحته عىل األرض أو يقبضها عىل حسب
ما تقتضيه حكمته وأسامؤه احلسنى.
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وملكية التدبري الترشيعي ،والذي وكل لإلنسان باعتباره خليفة ،فأعطي من احلرية
ما جيعله يف موقف االختيار املؤقت بني تنفيذ أوامر اهلل وعدم تنفيذها.
وسنتحدث عن كال امللكني فيام ييل:
ملكية التدبري:
توىل اهلل تعاىل ـ كام ذكرنا يف الفصل املايض ـ تدبري هذا الكون وترصيف مقاديره ،فلم
يكلها ألحد من خلقه ،فكل ما حيدث يف الكون بمشيئته وقدرته.
واهلل تعاىل يرتب ذلك عىل ملكه لألشياء وحتكمه فيها ،كام قال تعاىل ﴿:إِ َّن اهللَّي يل ُه
يت وما يل ُكم ِمن د ِ
ِ
م ْل ُك السامو ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ون اهللَِّ ِم ْن يو ِ ٍّيل يوال ن ِيص ٍري﴾
ْ ْ ُ
َّ ي ي
حييِي يو ُيم ُ ي ي
ض ُْ
ُ
(التوبة ،)116:فامللك واملالك له السلطة الكاملة يف ملكه.
وآثار إدرك هذا املعنى كثرية جدا كلها متأل املؤمن باملعرفة الراقية والسلوك الرفيع
والذوق السامي:
فمن آثار هذه املعرفة التأدب مع الكون ،واحرتامه فقد وردت هبا النصوص الكثرية
تنهى عن سب الريح أو الناقة أو الدهر ألن كل ذلك من اهلل.
أما سب الزمان والدهر ،الذي يعني تقلبات احلوادث ،فقد ورد النهي عنه يف
أحاديث كثرية قال  (:قال اهلل عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي
األمر أقلب الليل والنهار) ( ،)1وقال  (:ال تسموا العنب الكرم وال تقولوا خيبة الدهر
فإن اهلل هو الدهر) ( ،)2وقال  (:إن اهلل عز وجل قال استقرضت عبدي فلم يقرضني
وسبني عبدي وال يدري يقول وا دهراه وا دهراه وأنا الدهر) ()3

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه ابن جرير واحلاكم.
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وهنى  عن سب الريح ،وأخرب بأهنا ال تتحرك حسب رغبتها ،وإنام تتحرك هبدي
الوحي اإلهلي الذي يسري كل يشء ،عن ابن عباس أن رجال لعن الريح عند النبي 
فقال (:ال تلعن الريح فإهنا مأمورة ،وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه)()1

وعلمنا  الطريقة الصحيحة يف التعامل معها ،فقال  (:الريح من روح اهلل،
فروح اهلل تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهلل خريها واستعيذوا
باهلل من رشها) ()2

وقد ذكر  عقوبة من يسب بعض هذه الكائنات التي ال متلك من أمر نفسها شيئا،
وهي عدم جواز االنتفاع هبا ،فعن عائشة أهنا ركبت مجال فلعنته ،فقال هلا النبي  (:ال
تركبيه)()3

ويف ذلك أبلغ التحذير من التطاول عىل خلق اهلل.
بل إنه ال ينبغي احتقار حتى البعوض الذي قد يؤذينا بلسعه ،قال تعاىل ﴿:إِ َّن اهللَّي ال
يي ْست ْيحيِي يأ ْن يي ْ ِ
وضة يف يام يف ْو يق يها﴾ (البقرة)26 :
رض يب يم يثال يما يب ُع ي

بل إنه ينبه الذين حيتقرون بيت العنكبوت أن بيوهتم أوهن ﴿:يم يث ُل ا َّل ِذي ين َّاخت ُيذوا ِم ْن
وت يلبي ُت ا ْلعنْ يكب ِ
ت بيتا وإِ َّن يأو يهن ا ْلبي ِ
ِ
ِ
ِ
وت يل ْو كيا ُنوا
ي ُ
يْ
ْ ي ُُ
ُدون اهللَِّ يأ ْول ييا يء ك ييم يث ِل ا ْل يعنْ يك ُبوت َّاخت ييذ ْ ي ْ ي
يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (العنكبوت)41:

َّاس ُ ِ
است ِيم ُعوا يل ُه إِ َّن
وينبه الذين حيتقرون الذباب ،فيقول ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
رض يب يم يث ٌل يف ْ
ون ِمن د ِ
ِ
اجت ييم ُعوا يل ُه يوإِ ْن يي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
اب يش ْيئا ال
ون اهللَِّ يل ْن ي ْ
الذ يب ُ
خي ُل ُقوا ُذ يبابا يو يل ِو ْ
ا َّلذي ين تيدْ ُع ي ْ ُ
ِ
وب﴾ (احلج)73:
يي ْس يتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه يض ُع ي
ب يواملْي ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ

( )1رواه أبو داود والرتمذي.
( )2رواه مسلم.
( )3رواه أمحد وأبو يعىل.
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ومن آثار هذه املعرفة الراحة من منازعة األقدار اكتفاء ببتقدير اهلل ،وهي نتيجة
مهمة ،فإن العامل بترصيف اهلل للكائنات ال حيزن عىل ما حيصل له منها ،أو ما يفوته من
منافعها ،ألن سبب احلزن هو فوات املقدور عليه ،أما ما يعتقد استحالته فإن نفس استحالته
تعزيه عن عدم حصوله عليه.
فلذلك ال خياف مالك عىل ملكه ،ما دام اهلل هو مؤيت امللك ونازعه ،فإن أتى فبفضل
اهلل ،وإن ذهب فبقدرة اهلل ،ولن تستطيع قوة يف العامل نزعه أو تثبيته ،قال تعاىلُ ﴿:ق ِل ال َّل ُه َّم
يمالِ يك املُْ ْل ِك ُتؤْ ِيت املُْ ْل يك يم ْن ت ييشا ُء يو يتن ِْز ُع املُْ ْل يك ِمم َّ ْن ت ييشا ُء يو ُت ِعزُّ يم ْن ت ييشا ُء يو ُت ِذ ُّل يم ْن ت ييشا ُء ِب يي ِد يك

ْي ِ
يش ٍء يق ِد ٌير﴾ (آل عمران)26:
اخل ْ ُري إن يَّك ع ييىل ُك رل ي ْ

ِ
الس يام ِء
وال خياف عىل رزقه ما دام اهلل هو الرازق قال تعاىلُ ﴿:ق ْل يم ْن يي ْرزُ ُق ُك ْم م ين َّ
ِ
ِ
ض يأمن يملِ ُك السمع و ْاأليبصار ومن ُخي ِْرج ْ ِ
احل ري
َّ ْ ي ي ْ ي ي ي ي ْ
احل َّي م ين املْي ريت يو ُخي ِْر ُج املْي ري يت م ين ْ ي
ُ ي
يو ْاألي ْر ِ َّ ْ ي ْ

ون اهللَُّ يف ُق ْل يأ يفال يت َّت ُق ي
يو يم ْن ُيدي رب ُر ْاألي ْم ير يف يس يي ُقو ُل ي
ون﴾ (يونس)31:

ِ ِ ِ
رضا
وال خياف الرض ،وال يرجو النفع من غريه ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ال يأ ْمل ُك لني ْفيس ي ه
ون يساعية يوال يي ْس يت ْق ِد ُم ي
يوال ين ْفعا إِ َّال يما يشا يء اهللَُّ لِ ُك رل ُأ َّم ٍة يأ يج ٌل إِ يذا يجا يء يأ يج ُل ُه ْم يفال يي ْس يت ْأ ِخ ُر ي
ون﴾
(يونس)49:
وهكذا يف مجيع شؤون حياته ،قال الغزايل مبينا التأثري النفيس هلذه املعارف ..(:أن
ينكشف لك أن ال فاعل إال اهلل تعاىل ،وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة
وموت وغنى وفقر إىل غري ذلك مما ينطلق عليه اسم فاملنفرد بإبداعه واخرتاعه هو اهلل عز
وجل ال رشيك له فيه ،وإذا انكشف لك هذا مل تنظر إىل غريه ،بل كان منه خوفك وإليه
رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك ،فإنه الفاعل عىل االنفراد دون غريه ،وما سواه مسخرون
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ذرة من ملكوت السموات واألرض ،وإذا انفتحت لك أبواب
ال استقالل هلم بتحريك ه
املكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا أتم من املشاهدة بالبرص) ()1

وهذه املعارف إذا انصبغ هبا كيان اإلنسان وتوحد قلبه عند النظر للكون أو التعامل
معه هو الكفيل الوحيد بتحقيق الراحة والسعادة والطمأنينة.
ألن مصدر القلق واالضطراب هو الشتات الذي حيصل يف اإلنسان نتيجة رؤية
األشياء قائمة بذاهتا ،فتتوزع يف نفسه الرغبة منها أو الرهبة ،وهي متناقضة خمتلفة ،فيحصل
فيه من التناقض بحسبام يف األشياء من تناقض.
أما إذا رآها مجيعا بيد اهلل ،فإن قلبه يتوحد مع اهلل.
ومن آثار هذه املعرفة اللجوء إىل اهلل ال إىل الكون ،وطلب األشياء من اهلل ال من
األشياء ،فاهلل هو املترصف ال األشياء.
ومن احلامقة أن نرتك اآلمر ونتوجه إىل املأمور ،وقد ذكر الغزايل مثاال يبني هتافت
الذين ينسبون األشياء إىل ما يتومهونه ،ثم يلجؤون إليه برضاعة والرجاء بقوله (:فالتفات
العبد يف النجاة إىل الريح يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب امللك توقيعا بالعفو
عنه وختليته ،فأخذ يشتغل بذكر احلرب والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول :لوال
حمرك القلم وهو غاية اجلهل .ومن علم ه
أن
القلم ملا ختلصت ،فريى نجاته من القلم ال من ه
القلم ال حكم له يف نفسه وإنام هو مسخر يف يد الكاتب مل يلتفت إليه ومل يشكر إال الكاتب،
بل ربام يدهشه فرح النجاة وشكر امللك والكاتب من أن خيطر بباله القلم واحلرب والدواة
والشمس والقمر والنجوم واملطر والغيم واألرض ،وكل حيوان ومجاد مسخرات يف قبضة
القدرة كتسخري القلم يف يد الكاتب) ()2

( )1اإلحياء.
( )2اإلحياء.
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وهلذا وردت النصوص الكثرية تدعونا إىل طلب منافع الكون من اهلل ،ولو كانت
هذه املنافع مما ننسبه إىل أنفسنا أو ننسبه إىل الطبيعة.
ففي الوقت الذي يستسقي فيها اجلاهلون باألنواء ،أو يقولون ما يقول قوم هود
حني رأو سحاب العذاب ،مما قصه علينا اهلل تعاىل ،قال تعاىل ﴿:يف يل َّام ير يأ ْو ُه ع ِ
يارضا ُم ْس يت ْقبِ يل
ِ
يار ٌض ُممْطِرنيا ب ْل ُهو ما اس يتعج ْل ُتم بِ ِه ِر ِ
يأ ْو ِد ييتِ ِه ْم يقا ُلوا يه يذا ع ِ
يم﴾
يها ع ييذ ٌ
يح ف ي
ٌ
ُ ي
اب يأل ٌ
ي ي ْ ْ ي ْ
(االحقاف)24:
يف ذلك الوقت يتوجه املؤمنون إىل اهلل رب املطر ومنزله بالدعاء والعبودية ،وقد
وردت صيغ رقيقة عميقة يف االستسقاء تبني الروح التي يتعامل هبا املؤمن مع األشياء
واحلوادث.
ومنها ما ما روي أن الناس شكوا إىل رسول اهلل  قحوط املطر ،فأمر بمنرب فوضع
له يف املصىل ،ووعد الناس يوما خيرجون فيه ،فخرج رسول اهلل  حني بدا حاجب
الشمس ،فقعد عىل املنرب فكرب ومحد اهلل عزوجل ،ثم قال :إنكم شكوتم جدب دياركم،
واستئخار املطر عن إبان زمانه عنكم ،وقد أمركم اهلل سبحانه أن تدعوه ،ووعدكم أن
يستجيب لكم ،ثم قال :احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين ،ال إله إال
اهلل يفعل ما يريد ،اللهم أنت اهلل ال إله أنت الغني ونحن الفقراء ،أنزل علينا الغيث ،واجعل
ما أنزلت لنا قوة وبالغا إىل حني)
ثم رفع يديه فلم يزل يف الرفع حتى بدا بياض إبطيه ،ثم حول إىل الناس ظهره
وقلب ،أو حول رداءه وهو رافع يديه ،ثم أقبل عىل الناس ونزل فصىل ركعتني.
وكانت النتيجة هذا الدعاء ،وما اشتمل عليه من مظاهر الذلة هلل تعاىل أن ( أنشأ اهلل
تعاىل سحابة ،فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن اهلل تعاىل ،فلم يأت مسجدي ه حتى سالت
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ُ
أش يهدُ َّ
السيول ،فلام رأى رسعتيهم إىل الكِ هن( )1ضحك  حتى بدت نواجذه ،فقالْ (:
أن
وأن يع ْبدُ اهللَِّ يورسو ُل ُه) ()2
يش ٍء يق ِد ٌير ،ه
ي ُ
اهللَّي عىل ُك هل ي ْ
ومثلام طلب  السقيا من اهلل طلب الصحو من اهلل ،فقد روي أنه ملا كثر املطر سألوه
اإلستصحاء فاستصحى هلم وقال (:اللهم حوالينا وال علينا اللهم عىل اآلكام واجلبال
والظراب وبطون األودية ومنابت الشجر) ()3

ومثل اللجوء إىل اهلل يف االستسقاء وطلب املنافع التي أودعها اهلل املطر ،اللجوء إىل
اهلل يف مجيع املنافع ،ومحد اهلل عند حصول كل خري.
فقد كان رسول اهلل  إذا طلعت الشمس قال (:احلمد هلل الذي جللنا اليوم عافيته،
وجاء بالشمس ،من مطلعها ،اللهم أصبحت أشهد لك بام شهدت به لنفسك ،وشهدت به
مالئكتك ومحلة عرشك ومجيع خلقك إنك أنت اهلل ال إله إال أنت القائم بالقسط ،ال إله
إال أنت العزيز احلكيم ،اكتب شهاديت بعد شهادة مالئكتك وأويل العلم ،اللهم أنت السالم
ومنك السالم وإليك السالم ،أسألك يا ذا اجلالل واإلكرام أن تستجيب لنا دعوتنا ،وأن
تعطينا رغبتنا ،وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك ،اللهم أصلح يل ديني الذي هو عصمة
أمري ،وأصلح يل دنياي التي فيها معيشتي ،وأصلح يل آخريت التي إليها منقلبي) ()4

***
بعد هذا نحب أن نشري هنا إىل مسألة مهمة ال تتناىف مع تفرد اهلل بالتدبري ،وهي أن
اهلل تعاىل قد يوكل تنفيذ بعض هذه التدابري إىل بعض خلقه ،فاهلل هو اآلمر وعباده هم

احلر والربد من املساكن.
( )1ما ُير ُّد به ُّ
( )2رواه أبو داود ،وقال :غريب و إسناده جيد.
( )3رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )4رواه ابن السني.
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املنفذون ،ولذلك مجع القرآن الكريم بني كون اهلل تعاىل هو املتويف املميت ،وبني اإلخبار
بتوكيل املالئكة بذلك:
ف يت ْك ُف ُر ي
ون
فقال تعاىل يف األول ،وهو الذي يقرر توحيد اهلل ،ونفي الوسائط ﴿:يك ْي ي
ِ
حييِي ُك ْم ُث َّم إِ يل ْي ِه ُت ْر يج ُع ي
ون﴾ (البقرة ،)28:وقال
بِاهللَِّ يو ُكنْ ُت ْم يأ ْم يواتا يف يأ ْح ييا ُك ْم ُث َّم ُيمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ
تعاىل ﴿:و ُهو ا َّل ِذي يأحيا ُكم ُثم ي ِمي ُت ُكم ُثم ُحييِي ُكم إِ َّن ْ ِ
األن يْس ي
ور﴾ (احلج ،)66:وقال
ْ ي ْ َّ ُ
ي ي
ان يل يك ُف ٌ
ْ َّ ْ ْ
ِ
تعاىل ﴿:اهللَُّ ا َّل ِذي يخ يل يق ُك ْم ُث َّم يرزي يق ُك ْم ُث َّم ُي ِمي ُت ُك ْم ُث َّم ُ ْ ِ
رشكيائِ ُك ْم يم ْن يي ْف يع ُل ِم ْن
حييي ُك ْم يه ْل م ْن ُ ي
ِ ِ
يش ٍء ُس ْب يحا ين ُه يو يت يع ياىل ع َّيام ُي ْ ِ
رش ُك ي
ون﴾ (الروم ،)40:وقال تعاىل ﴿:اهللَُّ ييت ييو َّىف ْاألي ْن ُف يس
يذل ُك ْم م ْن ي ْ
ت يو ُي ْر ِس ُل ْاألُ ْخ يرى إِ يىل يأ يج ٍل
ِحنيي يم ْو ِ يهتا يوا َّلتِي يمل ْ يمت ُ ْت ِيف يمن ِيام يها يف ُي ْم ِس ُك ا َّلتِي يق يىض يع يل ْي يها املْي ْو ي
مسمى إِ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
يات لِ يق ْو ٍم يي يت يفك َُّر ي
ون﴾ (الزمر)42:
ُ ي ه
ِ
يت﴾
حييِي يو ُي ِم ُ
ولذلك عرف إبراهيم اهلل تعاىل للملك الطاغية بقوله ﴿:ير ر ي
ِّب ا َّلذي ُ ْ
ِ ِ
ِ
حييِ ِ
ني﴾
(البقرة ،)258 :ويف موقف آخر ،قال إبراهيم  ﴿:يوا َّلذي ُيمي ُتني ُث َّم ُ ْ
(الشعراء)81:
وقال تعاىل عن الثان ﴿:يو يل ْو ت ييرى إِ ْذ ييت ييو َّىف ا َّل ِذي ين يك يف ُروا املْيالئِ يك ُة يي ْ ِ
رض ُب ي
وه ُه ْم
ون ُو ُج ي
احل ِر ِيق﴾ (ألنفال ،)50:وقال تعاىل ﴿:يو يل ْو ت ييرى إِ ِذ ال َّظاملُِ ي
ون ِيف
يو يأ ْد يب يار ُه ْم يو ُذو ُقوا ع ييذ ي
اب ْ ي

اس ُطو يأي ِدهيِم يأ ْخ ِرجوا يأ ْن ُفس ُكم ا ْليوم ُجتْزي و ين ع ييذاب ْاهل ِ
ت واملْيالئِ يك ُة ب ِ
ِ
ِ
ون بِ يام ُكنْ ُت ْم
ي ُ يْ ي ْ
ُ
ي
غ ييم يرات املْي ْو ي
ْ ْ
ي ُ
ِِ
يت ُقو ُل ي
ْربون﴾ (األنعام)93 :
احل رق يو ُكنْ ُت ْم يع ْن آ يياته ت ْيس يتك ِ ُ
يري ْ ي
ون ع ييىل اهللَِّ غ ْ ي
وأخرب  أن ( أن ملك املوت إذا جاء الكافر عند احتضاره يف تلك الصورة املنكرة
يقول :اخرجي أيتها النفس اخلبيثة إىل سموم ومحيم وظل من حيموم ،فتتفرق يف بدنه،
فيستخرجوهنا من جسده كام خيرج السفود من الصفوف املبلول ،فتخرج معها العروق
والعصب) ()1

( )1رواه ابن ماجة.
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وإىل هذا الباب اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يفاملُْدي بر ِ
ات يأ ْمرا﴾ (النازعـات ،)5:وقد روي
ري
يف تفسريها عن ابن عباس أهنا ( املالئكة وكلت بتدبري أحوال األرض يف الرياح واألمطار
وغري ذلك)
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا التدبري املوكل للمالئكة ،فقال تعاىل ﴿:واملُْرس يال ِ
ت
ي ْ ي
ات يفرقا ( )4يفاملُْ ْل ِقي ِ
ات ن ْيرشا ( )3يفا ْل يف ِار يق ِ
َّارش ِ
ِ
ِ ِ
ات ِذكْرا
ي
ُع ْرفا ( )1يفا ْل يعاص يفات ع ْ
ْ
يصفا ( )2يوالن ي
َّاش يط ِ
يات غيرقا ( )1والن ِ
َّازع ِ
(ُ )5ع ْذرا يأ ْو ُن ْذرا (( ﴾)6املرسالت) ،وقال تعاىل ﴿:يوالن ِ
ات
ي
ْ

ات سبقا ( )4يفاملُْدي بر ِ
ات سبحا ( )3يفالسابِ يق ِ
ن ْيشطا ( )2والسابِح ِ
ات يأ ْمرا (( ﴾)5النازعات)
ي ْ
ي ْ
ي َّ ي
ري
َّ
وقال تعاىل عن مالئكة العذاب ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا ُقوا يأ ْن ُف يس ُك ْم يو يأ ْهلِي ُك ْم نيارا
و ُقود يها النَّاس و ِْ
ون اهللَّي يما يأ يم ير ُه ْم يو يي ْف يع ُل ي
الظ ِشدي ا ٌد ال يي ْع ُص ي
احل يج يار ُة يع يل ْي يها يمالئِ يك ٌة ِغ ٌ
ون يما
ُ ي
ي ُ
ُيؤْ يم ُر ي
ون﴾ (التحريم)6:

وقال عن تنزل مالئكة الرمحة ﴿:يتنيزَّ ُل املْيالئِ يك ُة والر ِ
يها بِإِ ْذ ِن ير رهبِ ْم ِم ْن ُك رل يأ ْم ٍر﴾
وح ف ي
ي ُّ ُ

(القدر)4:
وقد ورد يف األحاديث الرشيفة تفاصيل أكثر يف ذلك ذكرناها يف حملها من هذه
الرسائل:
ومنها أنه تعاىل وكل باجلبال مالئكة ،وقد ورد يف احلديث الرشيف أنه  جاءه
ملك اجلبال يسلم عليه ويستأذنه يف هالك قومه إن أحب ،فقال (:بل أستأن هلم لعل اهلل أن
خيرج من أصالهبم من يعبد اهلل ال يرشك به شيئا) ()1

ومنها أنه وكل بكل عبد أربعة من املالئكة يف هذه الدنيا ،حافظان عن يمينه وعن
شامله يكتبان أعامله ،ومعقبات من بني يديه ومن خلفه أقلهم اثنان حيفظونه من أمر اهلل.

( )1رواه البخاري ومسلم.

402

وهكذا ورد يف النصوص اإلخبار بأن كل حركة يف العامل سببها تنفيذ املالئكة ألمر
اهلل.
***
قد يقال هنا :فاألمر إذن موكول للمالئكة ،فكيف يقال بتفرد اهلل يف التدبري؟ وكيف
يقال هذا ،وقد عرفنا يف املبحث السابق عدم الوسائط؟
واجلواب عن ذلك :هو أن اهلل تعاىل أخرب عن طبيعة املالئكة ،وهي االنقياد التام هلل،
فيستحيل عىل طبيعتها أن تنفذ غري ما طلب منها ،وهلذا كان اسمها مشتقا من ( األلوكة)،
وهي الرسالة ،فهم رسل اهلل يف تنفيذ أوامره.
وقد قال تعاىل يف وصفهم ﴿:ال يي ْسبِ ُقو ين ُه بِا ْل يق ْو ِل يو ُه ْم بِ يأ ْم ِر ِه يي ْع يم ُل ي
ون﴾
ون اهللَّي يما يأ يم ير ُه ْم يو يي ْف يع ُل ي
(االنبياء ،)27:وقال ﴿:ال يي ْع ُص ي
ون يما ُيؤْ يم ُرون﴾ (التحريم،)6 :
فأخرب تعاىل أهنم ال يعصونه يف أمره ،وأهنم قادرون عىل تنفيذ أوامره ليس هبم عجز عنها.
وقد ورد يف احلديث الصحيح كيفية تلقي املالئكة ـ عليهم السالم ـ ألوامر اهلل بقوله
 (:إذا قىض اهلل تعاىل األمر يف السامء رضبت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه
سلسلة عىل صفوان ،فإذا فزع عن قلوهبم قالوا :ماذا قال ربكم؟ قالوا :للذي قال :احلق
وهو العيل الكبري فيسمعها مسرتقوا السمع ومسرتقوا السمع هكذا واحد فوق آخر فربام مل
أدرك الشهاب املستمع قبل أن يرمي هبا إىل صاحبه فيحرقه وربام مل يدركه حتى يرمي هبا إىل
الذي يليه إىل الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إىل األرض فتلقى عىل فم الساحر فيكذب
معها مائة كذبة فيصدق ،فيقولون :أمل خيربنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا
للكلمة التي سمعت من السامء) ()1

( )1رواه البخاري وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم.
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بل إن الطاعة املطلقة التي جبل عليها املالئكة جتعلهم حيبون ويبغضون بمجرد
علمهم بمحبة اهلل وبغضه ،مع أن احلب والبغض من املشاعر املستعصية ،قال  (:إن اهلل
تعاىل إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال :إن أحب فالنا فأحبه! فيحبه جربيل ثم ينادي يف
السامء فيقول :إن اهلل حيب فالنا فأحبوه! فيحبه أهل ،ثم يوضع له القبول يف األرض؛ وإذا
أبغض عبدا دعا جربيل فيقول :إن أبغضه؛ فيبغضه جربيل ثم ينادي يف أهل السامء :إن اهلل
تعاىل يبغض فالنا فأبغضوه! فيبغضونه ثم توضع له البغضاء يف األرض) ()1

ولذلك أخرب  عن رجوع املالئكة هلل يف كل ما تشك فيه أو حتتاج إليه ،كام أخرب
 عن امللك املوكل بالرحم أنه يقول (:يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب ذكر
أم أنثى فام الرزق فم األجل وشقي أم سعيد) ()2

وأخرب  عن رجوع املالئكة السياحني هلل ،فقال  (:إن هلل مالئكة سياحني يف
األرض فضال عن كتاب الناس ،يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر ،فإذا وجدوا قوما
يذكرون اهلل تنادوا هلموا إىل حاجتكم فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السامء الدنيا فيسأهلم رهبم
وهو أعلم منهم ،ما يقول عبادي؟ فيقولون يسبحونك ويكربونك وحيمدونك
ويمجدونك ،فيقول :هل رأون؟ فيقولون ال واهلل ما رأوك فيقول :كيف لو رأون؟
فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد متجيدا وأكثر لك تسبيحا ،فيقول :فام يسألون
فيقولون :يسألونك اجلنة فيقول هل رأوها فيقولون ال واهلل يا رب ما رأوها فيقول :فكيف
لو أهنم رأوها فيقولون :لو أهنم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا وأعظم فيها
رغبة ،قال :فمم يتعوذون؟ فيقولون :من النار فيقول :عز وجل هل رأوها؟ فيقولون ال
واهلل يا رب فيقول :فكيف لو رأوها؟ فيقولون :لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا
( )1رواه البخاري ومسلم وغريمها.
( )2رواه البخاري.
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خمافة فيقول :فأشهدكم أن قد غفرت هلم فيقول :ملك من املالئكة فيهم فالن ليس منهم
إنام جاء حلاجة فيقول :هم القوم ال يشقى هبم جليسهم) ()1

ملكية الترشيع:
بناء عىل كون اهلل هو املدبر األوحد للكون ،فإنه ينبغي التسليم له بكونه املرشع
األوحد للكون ،ذلك أن الكون ال يقوم إال بخالقه ،فاخلالق أعلم بخلقه ،ولذلك كان
االنحراف عن هذا النوع من امللكية انحرافا خطريا عن الفطرة األصلية التي خلق اهلل عليها
كل يشء.
واألمر يف ذلك احلني يشبه الرسطان الذي تنحرف خالياه عن املسارات التي
رسمت هلا ،فرتوح ترمي جسد صاحبها بأنواع املهالك.
وهلذا تدارك اهلل برمحته عباده ،فأرسل إليهم الرسل ،وأنزل عليهم الكتب ،وبعث
فيهم املعلمني ،لتستقيم حياهتم وفق السنن التي استقام عليها الكون مجيعا.
وقد عرب عن هذا النوع من امللكية قوله تعاىل ـ آمرا كل مسلم أن يقول ـُ ﴿:ق ْل إِ َّن
ِ
يص ِ
اي يو يمم ي ِايت هللَِّ ير رب ا ْل يعامليِنيي ﴾ (األنعام ،)162:فقد عرب القرآن الكريم
اليت يو ُن ُسكي يوحمي ْ يي ي
يف هذه اآلية عن الصالة والنسك واملحيا واملامة بالم امللكية ،ليبني أن املؤمن هو الذي يسلم
كل ذلك هلل.
وهلذا كان احلكم بغري ما أنزل اهلل كفرا وجحودا ،كام قال تعاىل ﴿:إِنَّا يأنْزي ْلنيا الت َّْو يرا ية
ِ ِ
فِيها ُهدى و ُنور يحي ُكم ِهبا النَّبِي ي ِ
الر َّبانِ ُّي ي
ون يو ْاألي ْح يب ُار بِ يام
ُّ
ي
ون ا َّلذي ين يأ ْس يل ُموا ل َّلذي ين يها ُدوا يو َّ
ي ٌ ْ ُ ي
ِ
ِ
اس ُت ْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
َّاس يو ْ
رتوا بِ يآ ييا ِيت
ياب اهللَِّ يوكيا ُنوا يع يل ْيه ُش يهدي ا يء يف يال يخت يْش ُوا الن ي
اخ يش ْون يو يال ت ْيش ي ُ
ْ
ِ
حي ُك ْم بِ يام يأنْزي يل اهللَُّ يف ُأو يلئِ يك ُه ُم ا ْلكيافِ ُر ي
ون ((﴾)44املائدة)
يث يمنا يقليال يو يم ْن يمل ْ ي ْ

( )1رواه البخاري ومسلم.
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ألن الذي يأكل رزق اهلل ،ويعيش يف ملك اهلل ،ثم يعِص أمره ،جاحد مل تتوفر له
أدنى القيم األخالقية.
وهلذا كان الصاحلون يربطون بني ملكية اهلل لألشياء ،وبني حقه يف العبادة ،ومما
يروى يف ذلك ما روي أن رجال جاء إىل بعضهم ،فقال له :إن مرسف عىل نفيس فاعرض
عيل ما يكون هلا زاجرا ومستنقذا لقلبي قال :إن قبلت مخس خصال وقدرت عليها مل ترضك
معصية ومل توبقك لذة قال  :هات يا أبا إسحاق! قال :أما األوىل فإذا أردت أن تعِص اهلل
عز وجل فال تأكل رزقه قال :فمن أين آكل وكل ما يف األرض من رزقه؟ قال له :يا هذا!
أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال :ال هات الثانية! قال :وإذا أردت أن تعصيه فال
تسكن شيئا من بالده قال الرجل :هذه أعظم من األوىل! يا هذا! إذا كان املرشق واملغرب
وما بينهام له فأين أسكن؟ قال :يا هذا! أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه؟
قال :ال هات الثالثة! قال :إذا أردت أن تعصيه وأنت حتت رزقه ويف بالده فانظر موضعا ال
يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه قال :يا إبراهيم! كيف هذا وهو مطلع عىل ما يف الرسائر؟
قال :يا هذا! أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه وهو يراك ويرى ما جتاهره به؟!
قال :ال هات الرابعة! قال :إذا جاءك ملك املوت ليقبض روحك فقل له :أخرن حتى أتوب
توبة نصوحا وأعمل هلل عمال صاحلا قال :ال يقبل مني! قال :يا هذا! فأنت إذا مل تقدر أن
تدفع عنك املوت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء مل يكن له تأخري فكيف ترجو وجه اخلالص؟!
قال :هات اخلامسة! قال :إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إىل النار فال تذهب
معهم قال :ال يدعونني وال يقبلون مني قال :فكيف ترجو النجاة إذا؟! قال له :حسبي
حسبي! أنا أستغفر اهلل وأتوب إليه ولزمه يف العبادة حتى فرق املوت بينهام.
ونحب أن ننبه هنا إىل أن الترشيع الذي أمرنا اهلل به ليس إال تكميال للتكوين الذي
فطرنا عليه.
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وكمثال مقرب لذلك أن صانع اآللة يصنع لْللة كل ما حتتاجه ألداء وظيفتها عىل
أكمل وجه ،ولكن آلته مع ذلك ال يمكن أن تؤدي وظيفتها إال إذا تعامل معها صاحبها
وفق ما تتطلبه خصائصها..
فمثال لو أن اآللة حتتاج إىل كمية كهرباء قليلة ،لكن صاحبها أرسف ،وأعطاها فوق
حاجتها ،فإن ذلك قد يتلفها..
وهكذا األمر مع خلق اهلل..
فاهلل تعاىل خلق اخللق ،وهو أعلم بحاجاهتم ،وهلذا مل يأمرهم إال بام يصلح لنفوسهم
وأجسادهم وعقوهلم وقلوهبم ،فمن خالف ذلك مل يلق إال اهلالك ،واهلالك يف هذه احلالة
مل يأته من مصدر خارجي ،وإنام أتاه من نفسه.
وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يو يم ْن يأع يْر يض يع ْن ِذك ِْري يفإِ َّن يل ُه يم ِع ي
يشة يضنْكا
رش ُه يي ْو يم ا ْل ِق ييا يم ِة يأع يْمى﴾ (طـه)124:
يو ين ْح ُ ُ
ويف مقابل هؤالء من نفذ أوامر اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:من ع ِيم يل ص ِ
احلا ِم ْن يذك ٍير يأ ْو
ي
ي ْ
ُأ ْن يثى يو ُه يو ُمؤْ ِم ٌن يف يلنُ ْحيِ يينَّ ُه يح يياة يط ري يبة يو يلن ْيج ِز يين َُّه ْم يأ ْج ير ُه ْم بِ يأ ْح يس ِن يما كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
ون﴾

(النحل)97:
وال نحتاج هنا إىل ذكر األدلة عىل ذلك ..فاحلياة كلها أدلة عليها.
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ثالثا ـ احلمد
الرس الثالث للحكمة ،والذي تفهم به أرسار املقادير ،وجيتمع شتاهتا ،وينحل ما
يتوهم منها من تناقض هو التعرف عىل معنى احلمد ،وكونه الغاية التي تنتهي إليها املعرفة
باهلل ،والتي هي مقصد الكون.
ومما يدل عىل كون احلمد غاية من غايات اخللق أن مجيع الرسل ـ عليهم الصالة
والسالم ـ وجهوا أقوامهم إىل شكر اهلل:
فهذا موسى  -عليه السالم  -خياطب قومه اجلاحدين املخاصمني لرهبم ،الذين غمر
القنوط حياهتم ،فصاروا ينظرون بعني سوداوية لكل األشياء ،فال يرضيهم يشء ،وال
وسى لِ يق ْو ِم ِه ا ْذ ُك ُروا نِ ْع يم ية اهللَِّ يع يل ْي ُك ْم
تسعدهم نعمة ،بالشكر ،فيقول اهلل تعاىل ﴿:يوإِ ْذ يق يال ُم ي
إِ ْذ يأن يْجا ُكم ِم ْن ِ
آل فِ ْرع ْيو ين يي ُسو ُمو ين ُك ْم ُسو يء ا ْل يع يذ ِ
ون يأ ْبنيا يء ُك ْم يو يي ْست ْيح ُي ي
اب يو ُي يذ رب ُح ي
ون نِ يسا يء ُك ْم
ْ

ِ
ِ
ِ
يم﴾ (ابراهيم)6:
يو ِيف يذل ُك ْم يبال ٌء م ْن ير رب ُك ْم عيظ ٌ

ويف آية أخرى يأمرهم  -عليه السالم  -بذكر نعم اهلل املعنوية عليهم ،يقول تعاىل﴿:
وسى لِ يق ْو ِم ِه ييا يق ْو ِم ا ْذ ُك ُروا نِ ْع يم ية اهللَِّ يع يل ْي ُك ْم إِ ْذ يج يع يل فِي ُك ْم يأنْبِ ييا يء يو يج يع يل ُك ْم ُم ُلوكا
يوإِ ْذ يق يال ُم ي
وآتيا ُكم ما يمل يؤْ ِ
ت يأ يحدا ِم ين ا ْل يعامليِنيي ﴾ (املائدة)20:
ْ ي ُْ
ي
ِ
الس يام يء
وقال تعاىل عن نوح ـ عليه السالم ـ هو يعدد نعم اهلل عىل قومهُ ﴿:ي ْرس ِل َّ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
جي يع ْل يل ُك ْم يأ ْهنيارا ()12
جي يع ْل يل ُك ْم يجنَّات يو ي ْ
يع يل ْي ُك ْم مدْ يرارا ( )11يو ُي ْمد ْد ُك ْم بِ يأ ْم يوال يو يبننيي يو ي ْ
يما يل ُك ْم يال ت ْير ُج ي
ف يخ يل يق اهللَُّ يس ْب يع
ون هللَِّ يو يقارا ( )13يو يقدْ يخ يل يق ُك ْم يأ ْط يوارا ( )14يأ يمل ْ ت يير ْوا يك ْي ي
ِ
سمو ٍ
ات طِ يباقا ( )15يو يج يع يل ا ْل يق يم ير فِ ِ
يه َّن ُنورا يو يج يع يل َّ
رساجا ( )16يواهللَُّ يأ ْن يب يت ُك ْم ِم ين
ي يي
الش ْم يس ي
ِ
ِ
ْاألي ْر ِ
يها يو ُخي ِْر ُج ُك ْم إِ ْخ يراجا ( )18يواهللَُّ يج يع يل يل ُك ُم ْاألي ْر يض بِ يساطا
ض ين يباتا (ُ )17ث َّم ُيعيدُ ُك ْم ف ي
( )19لِت ْيس ُل ُكوا ِمن يْها ُس ُبال فِ يجاجا (( ﴾)20نوح)
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ومما يدل عليه كذلك أن عصارة أولياء اهلل وخالصتهم هم الذين حتققوا هبذا املقام
ِ ٍ
ِ
ِ
اب يو ُقدُ ٍ
ياجل يو ِ
العايل ،كام قال تعاىل ﴿:يي ْع يم ُل ي
ور
ون يل ُه يما يي يشا ُء م ْن حمي ِيار ي
يب يو يمتياث ييل يوج يفان ك ْ ي
ات اعْم ُلوا يآل داود ُشكْرا و يقلِ ٌيل ِمن ِعب ِ
اسي ٍ
ِ
اد يي َّ
ور﴾ (سـبأ ،)13:فقد أمر اهلل تعاىل
ْ ي
ي
ي ُ ي
ير ي
الش ُك ُ
ي
آل داود يف هذه اآلية أن يعملوا بحال الشكر ،باعتباره أعىل األحوال.
وقد كان  يعبد اهلل من خالل هذا املقام العايل ،وهلذا قال معلال كثرة عبادته لربه:
(أفال أكون عبدا شكورا ،ومل ال أفعل ذلك ،وقد أنزل اهلل تعاىل عيل ﴿:إِ َّن ِيف يخ ْل ِق السامو ِ
ات
َّ ي ي
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار يآل ٍ
اختِ ِ
ويل ْاألي ْل يب ِ
يو ْاألي ْر ِ
يات ِألُ ِ
ض يو ْ
اب ﴾ (آل عمران)190:
ْ ي ي
ومما يدل عىل قيمة احلمد باعتباره من غايات اخللق قرنه باإليامن ،فاهلل تعاىل يقول﴿:
ما يي ْف يع ُل اهلله بِ يع يذابِ ُك ْم ْ
إن يشك ْير ُت ْم وآ يمنْ ُت ْم ﴾ (النساء ،)147:فلم تكتف اآلية باإليامن ،بل
ضمت إليها الشكر.
وقرن كذلك بالذكر ،كام يف قوله تعاىل ﴿:فا ْذ ُكرون أ ْذ ُك ْر ُك ْم ْ
واش ُكروا يل وال
ِ
ِ
ْرب﴾ (العنكبوت:
يت ْك ُف ُرون ﴾ (البقرة )152:مع أن الذكر قد عظم بقوله ﴿:يو يلذك ُْر اهللَِّ يأك ي ُ
 ،)45فصار الشكر أكرب القرتانه به.
ومما يدل عىل هذه املنزلة اعتبار عدم الشكر كفرا ،كام قال تعاىل ﴿:يفا ْذ ُك ُر ِ
ون يأ ْذ ُك ْر ُك ْم
و ْاش ُكروا ِيل وال يت ْك ُفر ِ
ون﴾ (البقرة)152:
ي
ي
ُ
ُ
***
بعد هذا ،فإن القرآن الكريم خيربنا بأن نعم اهلل تتجىل يف كل يشء ..تتجىل يف عامل
اخللق وعامل األمر ..أو يف عامل التكوين وعامل الترشيع ..وهلذا يذيل اهلل عامل اخللق واألمر يف
القرآن الكريم باألمر بالشكر والثناء عىل اهلل ،فال يعرف اهلل من مل يشكر اهلل.
 1ـ عامل اخللق:
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ففي عامل اخللق ،يدعونا اهلل تعاىل إىل التأمل يف عامل البحار ،وما يزخر به من فضل
اهلل ،قال تعاىل ﴿:اهللَُّ ا َّل ِذي س َّخر يل ُكم ا ْلبحر لِتيج ِري ا ْل ُف ْل ُك فِ ِ
يه بِ يأ ْم ِر ِه يولِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْضلِ ِه
ي ي ُ ي ْي ْ ي
ون﴾ (اجلاثـية ،)12:ويقول ﴿:وما يست ِيوي ا ْلبحر ِ
يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ات يسائِغٌ
ان يه يذا ع ْيذ ٌب ُف ير ٌ
ي ْي
ي ي يْ

يخ ِرج ي ِ
ِ
اج يو ِم ْن ُك ٍّل يت ْأ ُك ُل ي
وهنيا يوت ييرى
حلام يط ِر هيا يوت ْيست ْ ُ
رشا ُب ُه يو يه يذا م ْل ٌح ُأ يج ٌ
ون ح ْل يية يت ْل يب ُس ي
ون ي ْ
ي ي
يه مو ِ
ِ ِ
اخ ير لِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْضلِ ِه يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون ﴾ (فاطر ،)12:ويقول ﴿:يو ُه يو ا َّل ِذي
ا ْل ُف ْل يك ف ي ي
اخر فِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
حلام يط ِر هيا يوت ْيست ْ
يه
وهنيا يوت ييرى ا ْل ُف ْل يك يم يو ي
يخ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل يية يت ْل يب ُس ي
يس َّخ ير ا ْل يب ْح ير ل يت ْأ ُك ُلوا منْ ُه ي ْ
يولِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْضلِ ِه يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (النحل)14:

ويف عامل املياه ..ذلك العامل الذي تنطلق منه احلياة ،وبه تستمر ،يوجهنا اهلل إىل التأمل
ِ
يرش ُب ي
ون ( )68يأ يأ ْن ُت ْم يأنْزي ْل ُت ُمو ُه ِم ين املُْزْ ِن يأ ْم ن ْيح ُن
يف عذوبته ،فيقول ﴿:يأ يف ير يأ ْي ُت ُم املْيا يء ا َّلذي ت ْ ي
ون ( )69يل ْو ن ييشا ُء يج يع ْلنيا ُه ُأ يجاجا يف يل ْو يال ت ْيش ُك ُر ي
املُْن ِْز ُل ي
ون (( ﴾ )70الواقعة)
ويف عامل النفس ..ذلك العامل الذي به يعبد اهلل ،وبه يعرف ،يوجهنا اهلل إىل ما أودع
ِ
الس ْم يع يو ْاألي ْب يص يار
فيه من قوى تستدعي الشكر ،فيقولُ ﴿:ق ْل ُه يو ا َّلذي يأن يْش يأ ُك ْم يو يج يع يل يل ُك ُم َّ
يه ِمن ر ِ
ون﴾ (امللك ،)23:ويقولُ ﴿:ثم سواه و ين يف يخ فِ ِ
يو ْاألي ْفئِدي ية يقلِيال يما ت ْيش ُك ُر ي
وح ِه يو يج يع يل
َّ ي َّ ُ ي
ْ ُ
الس ْم يع يو ْاألي ْب يص يار يو ْاألي ْفئِدي ية يقلِيال يما ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (السجدة ،)9:ويقول ﴿:يو ُه يو ا َّل ِذي
يل ُك ُم َّ
الس ْم يع يو ْاألي ْب يص يار يو ْاألي ْفئِدي ية يقلِيال يما ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (املؤمنون ،)78:ويقول ﴿:يواهللَُّ
يأن يْش يأ يل ُك ُم َّ
يأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم يهاتِ ُك ْم ال يت ْع يل ُم ي
الس ْم يع يو ْاألي ْب يص يار يو ْاألي ْفئِدي ية يل يع َّل ُك ْم
ي ي ْ ْ ُ
ون يش ْيئا يو يج يع يل يل ُك ُم َّ
ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (النحل)78:

ِ
ِِ
ِ
اح
الر يي ي
ويف عامل الطبيعة بظواهرها املختلفة ..يقول اهلل تعاىل ﴿:يوم ْن آ يياته يأ ْن ُي ْرس يل ر
مب ررش ٍ
ات يولِ ُي ِذي يق ُك ْم ِم ْن ير ْمحيتِ ِه يولِت ْيج ِر يي ا ْل ُف ْل ُك بِ يأ ْم ِر ِه يولِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْضلِ ِه يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾
ُي ي
(الروم ،)46:ويقول ﴿:و ِمن ر ْمحيتِ ِه جع يل يل ُكم ال َّلي يل والنَّهار لِتيس ُكنُوا فِ ِ
يه يولِ يت ْب يت ُغوا ِم ْن يف ْضلِ ِه
ي ي
ُ ْ ي ي ي ْ
ي ْ ي
يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (القصص)73:
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ويف عامل احلفظ اإلهلي لإلنسان وحياة اإلنسان ،يقول اهلل تعاىل ﴿:يوا ْذ ُك ُروا إِ ْذ يأ ْن ُت ْم
آوا ُك ْم يو يأ َّيدي ُك ْم بِن ْ ِ
ون ِيف ْاألي ْر ِ
ض يختيا ُف ي
يقلِ ٌيل ُم ْست ْيض يع ُف ي
ون يأ ْن ييت ي
يرص ِه يو يرزي يق ُك ْم
َّاس يف ي
يخ َّط يف ُك ُم الن ُ

ِمن ال َّطيب ِ
ون﴾ (ألنفال ،)26:ويقول ﴿:يو يل يقدْ يم َّكنَّا ُك ْم ِيف ْاألي ْر ِ
ات يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ض يو يج يع ْلنيا
ي ري
ِ
يها يم يعايِ يش يقلِيال يما ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (ألعراف)10:
يل ُك ْم ف ي
وكل هذه اآليات ينطلق منها املؤمن ليعيش يف صحبة الكون صحبة ممتلئة بالتفاؤل
واجلامل ،فهو ال يرى الكون بسوداوية مقيتة ،بل يراه نورا رصفا ال حيمل إال السعادة.
ولذلك كانت مقادير اهلل يف عامل اخللق املرتبط بالنشأة األوىل هي الدليل األول
ملقادير اهلل يف عامل اخللق املرتبط بالنشأة اآلخرة.
فاملؤمن ال يستغرب ما يدخر اهلل له من خزائن جوده يف اآلخرة ،ما دام يرى هذه
اخلزائن مفتوحة يف الدنيا.
وإىل هذا اإلشارة بقوله  (:ليس عىل أهل ال إله اال اهلل وحشة يف املوت وال يف
احلرش وال يف النرش كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من الرتاب يقولون:
احلمد هلل الذى اذهب عنا احلزن)()1

هذه بعض أنوار الرجاء التي يبثها النظر احلامد للكون ..ولذلك ال يصيب املؤمن
أي أمل أو أي حزن ،وهو خيتزن يف نفسه هذه املعارف اجلليلة.
وننبه هنا إىل ناحية مهمة ربام تكون اإلشارة إليها يف بداية القرآن الكريم بسورة
الفاحتة ،وهي قوله تعاىلْ ﴿:
احلي ْمدُ هللَِّ ير رب ا ْل يعامليِنيي ﴾ (الفاحتة ،)2:ومثلها قوله تعاىل ﴿:يو يأ َّما
بِنِ ْع يم ِة ير رب يك يف يحدر ْ
ث﴾ (الضحى )11:عىل اعتبار (ربك) هي موضوع النعمة ..وهذا ،وإن
مل تسمح به اللغة لكن معناه صحيح ..فاملؤمن ـ أول ما يستشعره من نعم اهلل ـ هو نعمة

( )1رواه الطربان يف الكبري.
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(اهلل) ..فكون اهلل ربنا ..نعمة ال يمكن تصورها ،وال تقديرها ،ألن كل ما يأيت من النعم
نتيجة عنها.
 2ـ عامل األمر:
ومثل عامل القدرة اإلهلية التي أبرزت هذه املكونات اجلميلة التي متأل النفس انرشاحا
وحمبة وتفاؤال ..كانت أوامر اهلل ..فهي أوامر ال ختتزن إال التفاؤل واملجبة والرمحة ..وكلها
ال متأل القلب إال محدا هلل ورَض عنه وثناء عليه.
الش ْي يط ُ
وهلذا عرب اهلل تعاىل عن علة أوامره ،مقارنة بأوامر الشياطني ،فقالَّ ﴿:
ان
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾
ييعدُ ُك ُم ا ْل يف ْق ير يو يي ْأ ُم ُر ُك ْم بِا ْل يف ْح يشاء يواهللَُّ ييعدُ ُك ْم يمغْف يرة منْ ُه يو يف ْضال يواهللَُّ يواس ٌع عيل ٌ
(البقرة)268:
وهلذا خيتم اهلل تعاىل أوامره عىل عباده باحلث عىل شكرها:
ان ا َّل ِذي ُأن ِْز يل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
فيختم أمره بالصوم بالشكر هلل ،يقول تعاىل ﴿:يش ْه ُر ير يم يض ي
آن
يات ِمن ْاهلدي ى وا ْل ُفر يق ِ
َّاس وبين ٍ
ِ
الش ْه ير يف ْل يي ُص ْم ُه يو يم ْن ك ي
ان يف يم ْن يش ِهدي ِمنْ ُك ُم َّ
يان يم ِريضا
ُهدى للن ِ ي ي ر
ي ُ ي ْ
ِ ِ
رس يولِ ُتك ِْم ُلوا ا ْل ِعدَّ ية
رس يوال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ ي
يأ ْو ع ييىل يس يف ٍر يفعدَّ ٌة م ْن يأ َّيا ٍم ُأ يخ ير ُي ِريدُ اهللَُّ بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ ي
ِ
يربوا اهللَّي ع ييىل يما يهدي ا ُك ْم يو يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (البقرة185:
يول ُتك ر ُ
وخيتم أمره بالطهارة بالشكر هلل ،يقول تعاىل ﴿:يا يأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ يذا ُقم ُتم إِ يىل الص ِ
الة
َّ
ْ ْ
ي ي
ي ُّ ي
وه ُكم و يأي ِدي ُكم إِ يىل املْيرافِ ِق وامسحوا بِرؤُ ِ
ِ
وس ُك ْم يو يأ ْر ُج يل ُك ْم إِ يىل ا ْل يك ْع يب ْ ِ
ني يوإِ ْن
ي ْ ي ُ ُ
ي
يفاغْس ُلوا ُو ُج ي ْ ي ْ ي ْ
ُكنْ ُتم جنُبا يفا َّطهروا وإِ ْن ُكنْ ُتم مر يَض يأو ع ييىل س يف ٍر يأو جاء يأحدٌ ِمنْ ُكم ِمن ا ْلغيائِ ِ
ط يأ ْو ال يم ْس ُت ُم
ْ ي
ْ ي ي ي
ْ
َّ ُ ي
ْ ُ
ي
ْ يْ
جتدُ وا ماء يف يتيمموا ص ِعيدا يطيبا يفامسحوا بِوج ِ
الن يرسا يء يف يل ْم ي ِ
وه ُك ْم يو يأ ْي ِدي ُك ْم ِمنْ ُه يما ُي ِريدُ اهللَُّ
ر ْ ي ُ ُ ُ
ي َّ ُ ي
ي
لِ يي ْج يع يل يع يل ْي ُك ْم ِم ْن يح يرجٍ يو يلكِ ْن ُي ِريدُ لِ ُي يط ره ير ُك ْم يولِ ُيتِ َّم نِ ْع يم يت ُه يع يل ْي ُك ْم يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾
(املائدة)6:
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وخيتم ما أمر به من كفارات األيامن بالشكر هلل ،يقول تعاىل ﴿:ال يؤي ِ
اخ ُذ ُك ُم اهللَُّ بِال َّلغ ِْو
ُ
اخ ُذ ُكم بِام يع َّقدْ ُتم ْاألييام ين يف يك َّفار ُته إِ ْطعام ع ييرش ِة مساكِنيي ِمن يأوس ِ
ِيف يأيامنِ ُكم و يلكِن يؤي ِ
ط يما
ْي ْ ي ْ ُ
ْ ْ ي
ي ُ ي ُ ي ي ي
ُ ْي
ْ ي
ُت ْط ِع ُم ي
ون يأ ْهلِي ُك ْم يأ ْو كِ ْس يو ُ ُهت ْم يأ ْو يحت ِْر ُير ير يق يب ٍة يف يم ْن يمل ْ يجيِدْ يف ِص ييا ُم يثال يث ِة يأ َّيا ٍم يذلِ يك يك َّف يار ُة يأ ْي يامنِ ُك ْم
ني اهللَُّ يل ُك ْم آ يياتِ ِه يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (املائدة)89:
اح يف ُظوا يأ ْي يام ين ُك ْم ك ييذلِ يك ُي يب ر ُ
ِإ يذا يح يل ْف ُت ْم يو ْ

ياها يل ُك ْم ِم ْن
وخيتم أوامره املرتبطة بالنسك بالشكر هلل ،يقول تعاىل ﴿:يوا ْل ُبدْ ين يج يع ْلن ي
ِ
ِ
وهبا يف ُك ُلوا ِمن يْها
اس يم اهللَِّ يع يل ْي يها يص يو َّ
يش يعائ ِر اهللَِّ يل ُك ْم ف ي
اف يفإِ يذا يو يج يب ْت ُجنُ ُ ي
يها يخ ْ ٌري يفا ْذ ُك ُروا ْ
ِ
ِ
ياها يل ُك ْم يل يع َّل ُك ْم ت ْيش ُك ُر ي
ون﴾ (احلج)36:
رت ك ييذلِ يك يس َّخ ْرن ي
يو يأ ْطع ُموا ا ْل يقان يع يواملُْ ْع ي َّ

وانطالقا من هذا كانت أوراد رسول اهلل  التي سنها لورثته متتلئ باملحامد ،وكا
حيض عىل هذه املحامد وامتالء القلب هبا ،قال  (:أال أدلك عىل شئ هو اكثر من ذكرك
الليل مع النهار ،والنهار مع الليل قل احلمد هلل عدد ما خلق واحلمد هلل مال ما خلق ،واحلمد
هلل عدد ما يف السموات واالرض واحلمد هلل عدد ما احَص كتابه واحلمد هلل عدد كل شئ
واحلمد له مال كل شئ وسبحان اهلل عدد ما خلق ،وسبحان اهلل مال ما خلق وسبحان اهلل
عدد ما يف السموات واالرض وسبحان اهلل عدد ما احَص كتابه ،وسبحان اهلل عدد كل
شئ ،وسبحان اهلل مال كل شئ ،تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك)()1

ويقول  (:ان احلمد هلل وسبحان اهلل وال إله إال اهلل واهلل اكرب لتساقط من ذنوب
العبد كام تساقط ورق هذه الشجرة)()2

( )1رواه النسائي وابن خزيمة والطربان يف الكبري وسمويه وابن عساكر.
( )2رواه الرتمذي.
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رابعا ـ القدرة
الرس الرابع للحكمة ،والذي تفهم به أرسار املقادير ،وجيتمع شتاهتا ،وينحل ما
يتوهم منها من تناقض هو إدراك قدرة اهلل املطلقة ..فاهلل خلق اخللق ليدرك اخللق قدرته
التي تتجىل يف كل يشء ،وال يعجزها يشء.
ولذلك كان أعرف اخللق باهلل ،أعظمهم معرفة بقدرته ،وكان أجهل اخللق باهلل
أعظمهم جهال بقدرته.
ولذلك كان أسعد اخللق باهلل ،وأفرحهم به ،وأعظمهم أمال فيه هو من عرف قدرته
التي ال حتدها احلدود ،وال يقف يف وجهها يشء.
ولذلك كان أشقى اخللق ،وأكثرهم حزنا ،وأضيقهم صدرا ،وأجزعهم عند كل
مصيبة من حجبت عيبنا بصريته عن قدرة اهلل.
واألمر يف ذلك يشبه رجلني:
أما أحدمها ..فكان يلتجئ إىل قوي قادر حكيم طبيب كريم شجاع ..يشفيه من كل
داء ،وخيلصه من كل عدو ،ويغنيه من كل فاقة ،ويسد له كل حاجة.
وأما الثان ..فلم يكن له من يلتجئ إليه ،فكان يقف أمام كل عقبة ،حزينا يائسا
حمبطا ممتلئا مها وغام.
فأما األول ..فذلك الذي يعرف اهلل ..ويعرف قدرة اهلل التي ال حتدها احلدود ،وال
تقف يف وجهها العقبات.
وأما الثان ..فذلك الذي ال يعرف اهلل ..أو يعرفه ،ولكنه يعرفه إهلا عاجزا ممتلئا
ضعفا ،فال حيل له معضلة ،وال يعينه يف مصيبة.
وقد اعترب القرآن هذا الثان مرشكا باهلل ..ألن الرشك هو اعتقاد ند هلل ،وأي ند أعظم
من ذلك الذي حيول بني اهلل وبني تنفيذ قدرته.
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وهلذا يمن اهلل عىل املؤمنني بإهلهم القادر عىل كل يشء يف مقابل الذين تعلقوا بآهلة
من القش ،تفر منهم أحوج ما يكونون إليها.
قال تعاىل يف وصف اآلهلة التي تعلق هبا هؤالء املرشكون ﴿:يم يث ُل ا َّل ِذي ين َّاخت ُيذوا ِم ْن
وت يلبي ُت ا ْلعنْ يكب ِ
ت بيتا وإِ َّن يأو يهن ا ْلبي ِ
ِ
ِ
ِ
وت يل ْو كيا ُنوا
ي ُ
يْ
ْ ي ُُ
ُدون اهللَِّ يأ ْول ييا يء ك ييم يث ِل ا ْل يعنْ يك ُبوت َّاخت ييذ ْ ي ْ ي
يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (العنكبوت)41:

َّاس ُ ِ
است ِيم ُعوا يل ُه إِ َّن
وذكر العجز الذي متتلئ به آهلتهم ،فقال ﴿:ييا يأ ُّ يهيا الن ُ
رض يب يم يث ٌل يف ْ
ون ِمن د ِ
ِ
اجت ييم ُعوا يل ُه يوإِ ْن يي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
اب يش ْيئا ال
ون اهللَِّ يل ْن ي ْ
الذ يب ُ
خي ُل ُقوا ُذ يبابا يو يل ِو ْ
ا َّلذي ين تيدْ ُع ي ْ ُ
ِ
وب﴾ (احلج)73:
يي ْس يتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه يض ُع ي
ب يواملْي ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
فهذه اآلهلة العاجزة تعجز حتى عن خلق ذبابة ،بل أبلغ من ذلك أهنم عاجزون عن
مقاومته واالنتصار منه ،لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ،ثم أرادت أن تستنقذه

منه ملا قدرت عىل ذلك ،مع الذباب من أضعف خملوقات اهلل وأحقرها وهلذا قال تعاىل﴿:
ِ
وب ﴾ ،فسوى بني الطالب واملطلوب.
يض ُع ي
ب يواملْي ْط ُل ُ
ف ال َّطال ُ
وهلذا ،فإن إبراهيم  يف حماجته للنمروذ ،ذكر له هذه الناحية ،قال تعاىل ﴿:يأ يمل ْ ت يير
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت يق يال
حييِي يو ُي ِم ُ
يم ير ر ي
إِ يىل ا َّلذي يح َّ
ِّب ا َّلذي ُ ْ
يم ِيف ير ربه يأ ْن آتيا ُه اهللَُّ املُْ ْل يك إِ ْذ يق يال إِ ْب يراه ُ
اج إِ ْب يراه ي

رش ِق يف ْأ ِ
ِ
س ِم ين املْي ْ ِ
ت ِ يهبا ِم ين املْيغ ِْر ِ
الش ْم ِ
يم يفإِ َّن اهللَّي يي ْأ ِيت بِ َّ
ب يف ُب ِه يت
يأنيا ُأ ْحيِي يو ُأ ِم ُ
يت يق يال إِ ْب يراه ُ
ا َّل ِذي يك يف ير يواهللَُّ ال ي ْهي ِدي ا ْل يق ْو يم ال َّظاملِنيي ﴾ (البقرة)258:
***
قد يقال هنا :إن ما ذكر من قدرة اهلل ربام ينسجم مع تلك العصور التي مل تظهر فيها
الطائرات واحلواسيب ..وهذا التقدم التقني العظيم.
أما اآلن ..وبعد أن عرفنا أرسار سنن الكون ..فال نحتاج إىل هذه املعرفة.
واجلواب عن ذلك :هو ما ذكره القرآن ..فتحدي القرآن لْلهلة بالذبابة ال زال قائام.
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ونحن نقول هلؤالء الذين استعبدهتم التكنولوجيا :اخلقوا لنا ذبابة واحدة كام ذكر
القرآن ..أما إن عجزتم ،فال ينبغي إال أن ختضعوا للذي خلق ماليري ماليري من الذباب..
بل الذي خلق هذا الكون الواسع الذي يمتلئ بكل أنواع القدرة ،والذي ال يشكل الذباب
إال عنرصا ثانويا ،بل مرفوضا فيه.
قد ال يعلم املدى الذي حيمله هذا اجلواب لعامة الذين ربام يغرتون بمنتجات
التكنولوجيا ،ويتصوروهنا أعظم خلقا من الذباب.
ولكن العلامء ..كل العلامء ..يدركون هذا..
إهنم يدركون أن اإلنسان لو متكن من خلق ذبابة واحدة ،فإنه بذلك يكون قد أنجز
أعظم إنجاز يف تاريح البرشية مجيعا.
فال نستطيع بحال من األحوال أن نقيس السفينة الفضائية أو العقل االلكرتون أو
أي منجو من منجزات هذه احلضارة بخلق ذبابة (.)1
فليس يف هذه املنجزات ـ مع احرتامنا هلا ،بل اعتقادنا أهنا من فضل اهلل عىل عباده ـ
أي نمو أو رشد ،ويستحيل أن تنجب مثيال هلا ،وال يمكنها من داخل نفسها ترميم ما يطرأ
عليها من األرضار ،فهي ال تصلح قطعها التالفة أبدا ،وهي فوق ذلك حتتاج إىل اهلداية
والقيادة من اخلارج.
أما الذبابة ،فلها من هذه اجلهات أفضلية واضحة عىل تلك السفينة الفضائية أو
جهاز الكومبيوتر ..ولكن كثرة الذباب أدى إىل تصوره من قبلنا كموجود حقري ،ولو كانت
هنالك ذبابة واحدة فقط يف العامل التضح آنذاك مدى ما سيوليه العلامء هلا من االهتامم.
وهذا الكالم ال نقوله نحن ..وال يقوله فقط علامء املسلمني ..وال يقوله قبل ذلك
القرآن..
( )1انظر :األمثل للشريازي.
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بل هو علم من العلم ال يصري العامل عاملا إال إذا علمه.
يقول (الربوفيسور هانز) (:سوف يصل االنسان بعد ألف سنة إىل رس احلياة ،ولكن
هذا ال يعني أنه سيستطيع صناعة ذبابة أو حرشة أخرى أو حتى خلية حية)
ويرد (كريس مورسن) رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك يف كتاب (رس خلق
االنسان) عىل هيجل ،فيقول (:قال هيغل :أعطون اهلواء واملاء واملواد الكيمياوية والزمان
وسوف أخلق هبا إنسانا .لكن هيغل نيس أنه بحاجة إىل نطفة وجرثومة احلياة من أجل هذا
املرشوع ايضا .إنه بعد أن جيمع الذرات الالمرئية ويرتبها إىل جانب بعضها ضمن نظام
وترتيب خاص بخلقة األنسان ،عليه أن يمنح الروح هلذا القالب! وعىل فرض أنه ُو هفق
للقيام بكل هذه االُمور اخلارقة للعادة ،هنالك احتامل واحد فقط من بني ماليني
االحتامالت لظهور حيوان مل تشاهد عني الدهور شيئا أغرب منه .واألعجب هو أن هيغل
لن يقول بعد املوفقية يف هذا األمر أن هذا املوجود العجيب ظهر بحسب التصادف
واالتفاق ،بل يقول (:إن ذكائي ونبوغي هو الذي خلقه)()1

ويقول (جورج والد) أستاذ علم األحياء يف جامعة (هارفارد) (:من أجل تشكيل
الربوتني جيب التحام مئات أو آالف اجلزئيات (أمحاض أمينية) بنِسب خمتلفة وبأشكال
متنوعة عىل شكل سلسلة ،وإن عدد أنواع الربوتينات ال حمدود حقا ،ألنه اليمكن العثور
عىل نوعني من احليوانات يكون هلام نوع واحد من الربوتينات ،إذن فجزيئات املواد
العضوية تشكل جمموعة عظيمة ال حدود لتنوعها وتعقيدها يبعث عىل احلرية ،ومن أجل
صنع موجود حي واحد ال نحتاج إىل مقدار كاف ونسب معينة من انواع الربوتينات
الالمتناهية فحسب ،بل جيب ترتيبها ترتيبا صحيحا أيضا ،أي ان بناءها له من األمهية ما
لرتكيبها الكيمياوي من األمهية ..إن بناء الربوتينات معقد حقا ،وإن أعقد األجهزة التي
( )1رس اخللق ،ص  139إىل .141

417

صنعها االنسان (كالعقل األلكرتون) هي بحكم األلعوبة مقابل أبسط الكائنات احلية!
يكفي االنسان أن يفكر يف هذه العظمة لتتضح له استحالة اخللقة الذاتية أو التصادفية)
***
بعد هذا نتساءل عن بعض آثار هذه املعرفة يف نفس املؤمن ،املؤمن الذي يتهم بأن
إيامنه بالقدر قد مأله بالعجز واجلهل واخلرافة لنرى عالقة اإليامن بالقدرة ،أو عالقة النظر
إىل قدرة اهلل التي بث مظاهرها يف أكواهنا يف بث العزيمة يف نفس املؤمن ويف ملئه بالعلم
والعقل.
 1ـ العزيمة:
أما العزم الناشئ عن معرفة قدرة اهلل ،فال يمكن تصوره ،فاملؤمن الذي يرى نفسه
مستندا للقدرة التي ال يعجزها يشء ،ال خياف من أي يشء ،وكيف خياف واهلل ربه.
وهلذا اعترب اهلل تعاىل من أسباب الرعب الذي يمأل النفوس الرشك ،فقال تعاىل﴿:
سنُ ْل ِقي ِيف ُق ُل ِ ِ
رش ُكوا بِاهللَِّ يما يمل ْ ُينيزر ْل بِ ِه ُس ْل يطانا يو يم ْأ يو ُاه ُم الن َُّار
الرع ي
وب ا َّلذي ين يك يف ُروا ُّ
ي
ْب بِ يام يأ ْ ي
يوبِئ يْس يم ْث يوى ال َّظاملِنيي ﴾ (آل عمران ،)151:فقد اعترب اهلل تعاىل يف هذه اآلية رشكهم مصدر
رعبهم.
والرعب منبع من منابع الضعف ..بل ال يمكن لشخص يمتلئ أن يفعل أي يشء.
وقد ذكر اهلل تعاىل يف مقابل هذا مواقف املؤمنني الصادقني الذين مألوا قلوهبم باهلل،
فرزقهم األمن التام ،والسكينة املطلقة:
فهذا إبراهيم  وحده يف األرض يوحد اهلل ،ووحده يف األرض يعبد اهلل ،وتدعوه
غريته عىل أن يعبد غري اهلل ،ورأفته عىل اجلاهلني باهلل ،فيتحدى قومه ،ويتحدى األرض
معهم ،فيحطم األصنام من غري خوف وال وجل ،وهو يدرك املصري الذي يتعرض له من
حيطم تلك األوثان املقدسة.
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ولكن إبراهيم  انشغل باهلل ،وبجوار اهلل عن كل املخاوف التي يتذرع هبا اخللق،
رش ْك ُت ْم
ف يأ يخ ُ
وعندما خوفه قومه من آهلتهم التي دعا إىل نبذها ،قال متعجبا :يو يك ْي ي
اف يما يأ ْ ي
ون يأ َّن ُك ْم يأ ْرش ْك ُت ْم بِاهللَِّ يما يمل ُينيزر ْل بِ ِه يع يل ْي ُك ْم ُس ْل يطانا يف يأ ُّي ا ْل يف ِري يق ْ ِ
يوال يختيا ُف ي
ني يأ يح ُّق بِ ْاألي ْم ِن إِ ْن
ي
ْ
ُكنْ ُت ْم يت ْع يل ُم ي
ون ﴾ (األنعام)81:
فإبراهيم  يف ذلك املوقف كان يقارن بني القوة الومهية التي يستند إليها قومه ،والقوة
الومهية التي كانوا يتصورون أهنم يملكوهنا ،وبني قوة اهلل تعاىل ،فأخرب أن قومه أوىل باخلوف منه.
وقد عقب اهلل تعاىل عىل قول إبراهيم  مقررا هذه احلقيقة املطلقة ،ومقننا هذه
السنة اإلهلية التي ال تتخلف ،قال تعاىل ﴿:ا َّل ِذي ين آ يمنُوا يو يمل ْ يي ْلبِ ُسوا إِ ييام يهنُ ْم بِ ُظ ْل ٍم ُأو يلئِ يك يهل ُ ُم
ْاألي ْم ُن يو ُه ْم ُم ْهتيدُ ي
ون ﴾ (األنعام)82:
َّاس
َّاس إِ َّن الن ي
وعىل خطى إبراهيم  سار أصحاب حممد  الذين ﴿ يق يال يهل ُ ُم الن ُ
مج ُعوا يل ُك ْم يف ْ
اخ يش ْو ُه ْم يفزي ا يد ُه ْم إِ ييامنا يو يقا ُلوا يح ْس ُبنيا اهللَُّ يونِ ْع يم ا ْل يوكِ ُيل﴾ (آل عمران)173 :
يقدْ ي ي
وقد مجع ابن عباس بني القدوة واملقتدي يف قوله عن شعار التوجه إىل اهلل واالكتفاء
به (:حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،قاهلا إبراهيم اخلليل عليه السالم حني ألقي يف النار ،وقاهلا
حممد  حني قال هلم الناس :إن الناس قد مجعوا لكم)
واملؤمن لذلك يقارن دائام بني القوى الومهية التي تتحداه ،وبني قوة اهلل ،فتطيش كل
القوى ،وتزول معها كل املخاوف.
وبخالف هذا نجد الغافلني واجلاحدين أكثر الناس خماوف ،فهم خيافون كل يشء،
وقد يدركون ما خيافون ،وقد ال يدركون كام عرب بعضهم عن نفسه بقوله عن خماوفه التي
ال تنتهي ،والتي ال يعلم هلا سببا (:إنني أعيش يف خوف دائم ،يف رعب من الناس واألشياء،
ورعب من نفيس ،ال الثروة أعطتني الطمأنينة ،وال املركز املمتاز أعطانيها وال الصحة ،وال
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الرجولة ،وال املرأة ،وال احلب ،وال السهرات احلمراء ..ضقت بكل يشء ،بعد أن جربت
كل يشء)
فاملعرفة الصحيحة باهلل والتي تتولد عنها مجيع املعارف ،وتصحح هبا مجيع الفهوم،
وتنشق عنها مجيع املشاعر هي التي تقي املؤمن من اخلوف الذي يستعبد الناس.
 2ـ العلم:
أما العلم ،فإن معرفة قدرة اهلل تعاىل متأل النفس بالعلم الصحيح ..العلم الذي ليس
معه جهل ..والعلم الذي ال ينتج إال العلم.
واالستدالل هلذا ال حيتاج منا أي تكلف ،فمقارنة مقوالت املؤمن التي تفرس الكون،
وقوانني الكون ،والتي ترجعه إىل قدرة اهلل التي ال يعجزها يشء ،ال يمكن مقارنتها بتلك
املقوالت الكثرية التي أفرزهتا الفلسفات املختلفة.
فقدرة اهلل هي التفسري احلقيقي لكل الظواهر ..وهو تفسري علمي منطقي ال تتكلف
العقول يف تقبله.
 3ـ العقل:
أما العقل ،وهو املنهج السليم للتفكري ..فليس ذلك إال ملن يؤمن بقدرة اهلل.
وهلذا كان الدهريون الذين أنكروا قدرة اهلل عىل البعث أجهل اخللق باهلل ،وأبعد
الناس عن مقتضيات عقوهلم.
وقد ذكر اهلل تعاىل املنطق الذي يفكر به هؤالء ،فقال ﴿:يو يق يال ا َّل ِذي ين يك يف ُروا يه ْل
ِ ٍ
ِ
ٍ
رتى ع ييىل اهللَِّ ك ِيذبا
نيدُ ُّل ُك ْم ع ييىل ير ُج ٍل ُيني رب ُئ ُك ْم إِ يذا ُمزر ْق ُت ْم ُك َّل ُمم يزَّ ق إِ َّن ُك ْم يلفي يخ ْل ٍق يجديد ( )7يأا ْف ي ي
الل ا ْلب ِع ِ
ون بِ ِ
اآلخ ير ِة ِيف ا ْل يع يذ ِ
يأ ْم بِ ِه ِجنَّ ٌة يب ْل ا َّل ِذي ين ال ُيؤْ ِمنُ ي
يد (( ﴾)8سبأ) ،فالضالل
اب يو َّ
الض ِ ي
البعيد ـ هنا ـ هو ذلك الضالل عن مستلزمات العقول السليمة.
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وهلذا يوجههم اهلل تعاىل إىل النظر يف دالئل القدرة التي تنطق بكل لسان ،قال
ات و ْاألير يض يق ِ
ِ
ِ
خي ُل يق ِم ْث يل ُه ْم يو يج يع يل
اد ٌر ع ييىل يأ ْن ي ْ
الس يام يو ي ْ
تعاىل ﴿:يأ يو يمل ْ يي ير ْوا يأ َّن اهللَّي ا َّلذي يخ يل يق َّ
يهلم يأجال ال ريب فِ ِ
يه يف يأ يبى ال َّظاملُِ ي
ون إِ َّال ُك ُفورا﴾ (االرساء ،)99:وقال تعاىل ﴿:يأ يو يل ْي يس ا َّل ِذي
يْ ي
ُْ ي
اد ٍر ع ييىل يأ ْن ي ْ ِ
ات و ْاألير يض ِب يق ِ
ِ
ِ
يم﴾ ( هيـس)81:
خي ُل يق م ْث يل ُه ْم يب يىل يو ُه يو ْ ي
اخل َّال ُق ا ْل يعل ُ
الس يام يو ي ْ
يخ يل يق َّ
وهو يوجههم إىل النظر يف أصل اخللق ..فمن قدر عىل أن خيلق لن يعجز عىل أن
يعيد ،قال تعاىل ﴿:يو ُه يو ا َّل ِذي يي ْبد ُأ ْ
اخلي ْل يق ُث َّم ُي ِعيدُ ُه يو ُه يو يأ ْه يو ُن يع يل ْي ِه يو يل ُه املْي يث ُل ْاأليع يْىل ِيف
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم﴾ (الروم)27:
الس يام يوات يو ْاألي ْر ِ ي ي ي
احلك ُ
ي
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ()78
حي ِي ا ْلع يظا يم يوه يي يرم ٌ
ييس يخ ْل يق ُه يق يال يم ْن ُ ْ
رض يب يلنيا يم يثال يون ي
وقال تعاىل ﴿:يو ي ي
ٍ
ِ
يم ( )79ا َّل ِذي يج يع يل يل ُك ْم ِم ْن َّ
يها ا َّل ِذي يأ ي
الش يج ِر
حييِ ي
نش يأ يها يأ َّو يل يم َّرة يو ُه يو بِ ُك رل يخ ْل ٍق عيل ٌ
ُق ْل ُ ْ

ات واألير يض بِ يق ِ
ِ
ِ
رض نيارا يفإِ يذا يأ ْن ُتم ِمنْه ُت ِ
األي ْخ ي ِ
وقدُ ي
اد ٍر ع ييىل
ْ ُ
الس يم يو ي ْ
ون ( )80يأ يو يل ْي يس ا َّلذي يخ يل يق َّ
ِ
يم ( )81إِن يَّام يأ ْم ُر ُه إِ يذا يأ يرا يد يش ْيئا يأ ْن يي ُق ي
ول يل ُه ُك ْن يف يي ُك ُ
خي ُل يق ِم ْث يل ُه ْم يب يىل يو ُه يو ْ
ون
يأ ْن ي ْ
اخليال َُّق ا ْل يعل ُ
يش ٍء يوإِ يل ْي ِه ُت ْر يج ُع ي
( )82يف ُس ْب يح ي
ون (( ﴾)83يس)
ان ا َّل ِذي بِ يي ِد ِه يم يل ُك ُ
وت ُك رل ي ْ
وقال تعاىل ﴿:يو يقا ُلوا يأئِ يذا ُكنَّا ِع يظاما يو ُر يفاتا يأئِنَّا ملي ْب ُعو ُث ي
ون يخ ْلقا يج ِديدا ( )98يأ يو يمل ْ يي ير ْوا
خي ُل يق ِم ْث يلهم وجع يل يهلم يأجال ال ريب فِ ِ
ات واألير يض يق ِ
ِ
ِ
يه
اد ٌر ع ييىل يأ ْن ي ْ
يْ ي
ُ ْ ي ي ي ُْ ي
الس يم يو ي ْ
يأ َّن اهللَّي ا َّلذي يخ يل يق َّ
يف يأ يبى ال َّظاملُِ ي
ون إِالَّ ُك ُفورا (( ﴾)99اإلرساء)
ِ
اخل ْل يق ُث َّم ُي ِعيدُ ُه يو ُه يو يأ ْه يو ُن يع يل ْي ِه يو يل ُه املْي يث ُل األيع يْىل ِيف
وقال تعاىل ﴿:يو ُه يو ا َّلذي يي ْبدي ُأ ْ ي
ض و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم (( ﴾)27الروم)
الس يم يوات يواألي ْر ِ ي ي ي
احلك ُ
ي
َّ
 4ـ األمل:
أما األمل ..فليس له إال باب واحد هو اإليامن بقدرة اهلل التي ال حتد.
ذلك أن سبب اليأس هو اعتقاد العجز ..فمن عرف أن يف قدرة اهلل أن حيقق له كل
أمنية ،فإنه سيعيش ممتلئا باألمل السعيد الذي تنهض به احلياة ،وتستقر به النفس.
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وقد ربط اهلل تعاىل بني األمل والقدرة وحتقيق املطالب يف قصة زكريا ..
فقد كان زكريا حمبا للولد ..وكان يود لو سأل اهلل ذلك ..ولكنه كان يتوقف كل
حني ..إىل أن رأى ما دعاه ألن يسأل ذلك السؤال الذي كان يمأل عليه نفسه.
قال تعاىل يربط بني اإليامن بالقدرة املعجزة ،وبني األمل ﴿:يف يت يق َّب يل يها رهبا بِ يق ُب ٍ
ول يح يس ٍن
ي ُّ ي
ِ
اب يو يجدي ِعنْدي يها ِرزْ قا يق يال ييا
يو يأ ْن يبت ييها ين يباتا يح يسنا يو يك َّف يل يها زي ك ِير َّيا ُك َّل يام يد يخ يل يع يل ْي يها زي ك ِير َّيا املْ ْح ير ي
يم ْر يي ُم يأنَّى يل ِك يه يذا يقا يل ْت ُه يو ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ إِ َّن اهللَّي يي ْرزُ ُق يم ْن يي يشا ُء بِغ ْ ِ
يري ِح يس ٍ
)هنيالِ يك
اب (ُ 37

دعيا زي ك ِيريا ربه يق يال رب هب ِيل ِمن يلدُ ن يْك ُذرية يطيبة إِن يَّك س ِميع الدُّ ع ِ
ياء ( )38يفنيا يد ْت ُه املْي يالئِ يك ُة
ي ُ
ر َّ ر ي
ْ
ي ر ي ْ
َّ ي َّ ُ
ي
يو ُه يو يقائِ ٌم ُي يص ريل ِيف املِْ ْح ير ِ
رش يك بِ يي ْح ييى ُم يصدر قا بِكيلِ يم ٍة ِم ين اهللَِّ يو يس ريدا يو يح ُصورا
اب يأ َّن اهللَّي ُي يب ر ُ
ون ِيل ُغ يالم و يقدْ ب يلغينِي ا ْلكِرب وامر يأ ِيت ع ِ
ونيبِيا ِمن الص ِ
احلنيي ( )39يق يال ير رب يأنَّى يي ُك ُ
ياق ٌر يق يال
ي ًّ ي َّ
يُ ي ْي
ٌ ي ي ي

ِ
َّاس يث يال يث ية يأ َّيا ٍم
اج يع ْل ِيل يآ يية يق يال يآ يي ُت يك يأ َّال ُت يك رل يم الن ي
ك ييذل يك اهللَُّ يي ْف يع ُل يما يي يشا ُء ( )40يق يال ير رب ْ
ِ
ِ
اإل ْبك ِ
ِ
يش يو ْ ِ
يار (( ﴾)41آل عمران)
إ َّال ير ْمزا يوا ْذ ُك ْر ير َّب يك كيثريا يو يس رب ْح بِا ْل يع ر
وهكذا كان األمل يف قدرة اهلل التي ال يعجزها يشء هو احلادي الذي يسوق املؤمنني
للحياة السعيدة املستقرة مع اهلل.

422

الفصل الرابع
رس الرمحة
يف هذا الرس يصحب املؤمن أسامء اهلل الكثرية التي خترب عن حمبة اهلل خللقه ،ومودته هلم،
ورمحته هبم ،ورزقه هلم ،ولطفه هبم ،وحنانه عليهم ،وعفوه عن مساوهيم ،ومغفرته لذنوهبم،
وتوبته عليهم ،وشكره هلم.
ومن هذا الرس يبحر املؤمن يف بحر احلب املقدس ،حني يرى مجال اهلل املتجيل يف مجيع
األشياء ،ورمحة اهلل التي هي فيض من فيوضات مجاله قد تزيبنت هبا حروف مجيع الكائنات،
ونطقت بمعانيها مجيع احلقائق.
ومن هذا الرس يمتلئ قلب املؤمن من الرمحة اإلهلية ،فيفيض عىل مجيع الكائنات رقة
وإحسانا وبرا ،فيصري عينا من عيون الرمحة ،وواسطة من وسائط اجلود.
وقبل أن نلج باب الرمحة اإلهلية املفتوح عىل كل الكائنات نحب أن نمثل لعقولنا املوغلة
يف احلس ،واملغرمة بالتشبيه ما يمثل بعض جتليات الرمحة اإلهلية.
وملعرفة ذلك نرحل إىل رسول اهلل  أعظم العارفني باهلل ،وأقرب اخللق إىل اهلل ،ليذكر
لنا هذا النموذج:
رأى رسول اهلل  امرأة من السبي قد فرق بينها وبني ولدها ،فجعلت كلام وجدت
صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تبحث عىل ولدها ،فلام وجدته ضمته إليه
وألقمته ثدهيا ،فقال رسول اهلله  (:أترون هذه طارحة ولدها يف النار وهي تقدر عىل أن
ال تطرحه؟) ،قالوا (:ال يا رسول اهلله) ،قال (:فواهللهِ ،هللُّ أرحم بعباده من هذه بولدها) ()1

ُ

بل إن رسول اهلل  أخربنا بأن هذه الرمحة التي وقفتها هذه األم ليست سوى جتل
( )1رواه البخاري.
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هلل الرمحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءا
من جتليات رمحة اهلل ،قال  (:جعل ا ه
وأنزل يف األرض جزءا واحدا ،فمن ذلك ترتاحم اخلالئق ،حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها
خشية أن تصيبه) ()1

ولذلك كان أكثر أسامء اهلل احلسنى يصب يف بحر الرمحة ،فتوبة اهلل عىل عباده ،وجتاوزه
عنهم من رمحته هبم ،وقد أخرب  ـ لتقريب صورة هذا النوع من الرمحة ـ هبذا املثال ،قال (:
هلل أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزال وبه مهلكة ومعه راحلته ،عليها طعامه ورشابه ،فوضع
رأسه فنام نومة فاستيقظ ،وقد ذهبت راحلته ،فطلبها حتى إذا اشتد عليه احلر والعطش ،قال:
أرجع إىل مكان الذي كنت فيه ،فأنام حتى أموت فرجع فنام نومة ،ثم رفع رأسه فإذا راحلته
عنده ،عليها زاده وطعامه ورشابه ،فاهلل أشد فرحا بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده) ()2

بل إن رسول اهلل  حيكي عن ربه قوله لعباده (:إذا تقرب إيل العبد شربا تقربت إليه
ذراعا وإذا تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتان يميش أتيته هرولة) ( ،)3وقوله (:يا ابن آدم
قم إيل أمش إليك وامش إيل أهرول إليك) ()4

واهلل هو الودود الذي حيب عباده ،ويفيض عليهم ملحبته هلم كل أنواع اخلري ،وال حيول
بينه وبني التودد إليهم ما يبارزونه به من اخلطايا واملعايص ،ويف األثر اإلهلي يقول اهلل تعاىل (:إن
واجلن واإلنس يف نبإ عظيم ،أخلق ويعبد غريي ،وأرزق ويشكر سواي)()5

ويف أثر آخر (:ابن آدم ،ما أنصفتني ،خريي إليك نازل ،ورشك إيل صاعد ،أحتبب إليك
بالنعم وأنا عنك غني ،وتتبغض إيل باملعايص ،وأنت فقري إيل)
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.
( )4رواه أمحد.
( )5رواه احلكيم والبيهقي.
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ويف أثر آخر (:يا ابن آدم ما من يوم جديد إال يأتيك من عندي رزق جديد ،وتأيت عنك
املالئكة بعمل قبيح ،تأكل رزقي وتعصيني ،وتدعون فأستجيب لك ،وتسألني فأعطيك ،وأنا
أدعوك إىل جنتي فتأبى ذلك)
ويف أثر آخر (:يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك وال أبايل
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت لك ،يا ابن آدم لو أتيتني بقرابة
األرض  -بضم القاف وجيوز كرسها أي قريب ملئها  -خطايا ثم لقيتني ال ترشك ِّب شيئا ألتيتك
بقراهبا مغفرة) ()1

﴿الر ْمح ُين عي يىل ا ْل يع ْر ِ
ش ْاست ييوى﴾ (طـه ،)5:ويف ذلك إشارة إىل
وقد أخرب القرآن الكريم أن َّ
أن مملكة هذا الكون الواسعة مبنية عىل أساس الرمحة اإلهلية ومنتهية إليها.
فاهلل تعاىل يف تلك اآلية الكريمة مل خيرت من أسامئه إال هذا االسم اجلليل الذي جيمع بني
الداللة عىل منتهى الرمحة وكامهلا والعلمية عىل الذات ليدل عىل هذا املعنى ،فإنه إذا قيل (:حكم
امللك الشجاع) دل ذلك عىل ان أكرب منجزات هذا امللك مؤسسة عىل شجاعته ،وإن قيل (:حكم
امللك العادل) دل ذلك عىل أن أبرز ما يظهر يف مملكته هو عدله ،وهكذا.
وهذا ما نفهمه من اآلية الكريمة ،فهي مل تقرر معنى االستواء بقدر ما قررت معنى
الرمحة التي عىل أساسها حيكم الكون ،ولكن التحريف اهتم باالستواء وأوغل فيه مع دقة
مسلكه ،وكاد يعرض عن معنى الرمحة التي هي املقصود األول من البيان يف هذه اآلية ،أو
ِ ِ
ِ
ِ
است ييوى ع ييىل ا ْل يع ْر ِ
ش
الس يام يوات يو ْاألي ْر يض يو يما يب ْين ُيه يام ِيف ستَّة يأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
كام قال تعاىل ﴿:ا َّلذي يخ يل يق َّ
اس يأ ْل بِ ِه يخبِريا﴾ (الفرقان)59:
الر ْ ي
مح ُن يف ْ
َّ
وهذه اآلية تدل عىل أن اخلرباء باهلل العارفني به يدركون هذا املعنى ،فلذلك كان أكثر كالم
العارفني يف التحبيب يف اهلل والداللة عىل أبواب رمحته ،بل كان أعظم العارفني  هو الرمحة
( )1رواه الرتمذي.
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املهداة.
وهلذا يربط القرآن الكريم بني ملك اهلل الذي يعني تدبري اهلل لألشياء وبني رمحته تعاىل ،كام
ِ
ٍِ
احل ُّق لِ َّلر ْمح ِين يو ي
كيان يي ْوما ي
ين عي ِسريا﴾ (الفرقان)26:
عيىل ا ْلكياف ِر ي
قال تعاىل ﴿:ا ُْمل ْل ُك يي ْو يمئذ ْ ي
ولذلك ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا باعتبار الكون
ِ ِ
يش ٍء ﴾ (األعراف:من،)156 :
مؤسسا عليها إنشاء وتدبريا ،قال تعاىل ﴿:يو ير ْمحيتي يوس يع ْت كُ َّل ي ْ
وك يف ُق ْل ير ُّبكُ ْم ُذو ير ْمح ٍية يو ِاس يع ٍة يوال ُي ير ُّد يب ْأ ُس ُه ِ
كيذ ُب ي
وقال تعاىل ﴿:يف ِإ ْن َّ
عين ا ْل يق ْو ِم ا ُْمل ْج ِر ِمنيي ﴾
(األنعام)147:
فاآليتان الكريمتان رصحيتان يف سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا لكل يشء ،ومل يرد يف القرآن
الكريم اقرتان السعة بيشء من صفات اهلل إال يف صفتي الرمحة والعلم.
وقد بينا يف الفصل األول أن العلم هو أوسع الصفات اإلهلية حيث يتعلق بالواجب
واجلائز واملستحيل ،فاعتبارالرمحة مماثلة للعلم يف السعة يدل عىل املدى العظيم لسعتها ،قال تعاىل
هلل و يقدْ يهدي ِ
اف يما ُت ْ ِ
رشكُ ي
ون ِب ِه ِإ َّال
ان يوال يأ يخ ُ
ياج ر
ون ِيف ا َِّ ي
اج ُه يق ْو ُم ُه يق يال يأ ُحت ُّ
يف بيان سعة علمه ﴿:يو يح َّ
ِ
يأ ْن ي يشاء رِّب يشيئا و ِسع رِّب كُ َّل ي ٍ ِ
كَّر ي
رت ْينيا
ي ي ير ْ ي ي ير
ون﴾ (األنعام ،)80:وقال تعاىل ﴿:يقد ا ْف ي ي
يشء ع ْلام يأ يفال يتت ييذ ُ
ْ
هلل ِ
هلل ِمن يْها يو يما ييكُ ُ
ي
هلل ير ُّبنيا
ون يلنيا يأ ْن ين ُعو يد ِف ييها ِإ َّال يأ ْن يي يشا يء ا َُّ
كيذبا ِإ ْن عُ دْ ينا ِيف ِم َّل ِتكُ ْم يب ْعدي ِإ ْذ ن َّيجانيا ا َُّ
عيىل ا َِّ

احل رق و يأن يْت يخري ا ْل يف ِ ِ
هلل تيوكَّ ْلنيا ربنيا ا ْفتيح بي يننيا وب ي ِ
و ِسع ربنيا كُ َّل ي ٍ ِ
احتنيي ﴾
ني يق ْومنيا ِب ْ ي ي
ي َّ
يشء ع ْلام عي يىل ا َِّ ي
ي ي ي ُّ
ْ يْ ييْ
ُْ
ْ
ِ
(ألعراف ،)89:وقال تعاىلِ ﴿:إنَّام ِإ يهلكُ م ا َُّ ِ
ِ ِ
يش ٍء ِع ْلام﴾ (طـه)98:
ي ُ ُ
هلل ا َّلذي ال إ يل يه إ َّال ُه يو يوس يع كُ َّل ي ْ
ِ
ين ي ْحي ِم ُل ي
ون ا ْل يع ْر يش يو يم ْن
وقال تعاىل جامعا بني الرمحة والعلم واقرتاهنام بالسعة ﴿:ا َّلذ ي
ِ
ون ِب ِه ويس يتغ ِْفر ي ِ ِ
ِ
ِ
يح ْو يل ُه ُي يس رب ُح ي
يش ٍء ير ْمحية يو ِع ْلام
ون ل َّلذ ي
ون ِب يح ْمد ير ر ِهب ْم يو ُيؤْ م ُن ي ي ي ْ ُ
ين آ يم ُنوا ير َّبنيا يوس ْع يت كُ َّل ي ْ
ِ
ِ ِ ِ
اجل ِح ِ
يم﴾ (غافر)7:
ين تيا ُبوا يوا َّت يب ُعوا يس ِبي يل يك يوق ِه ْم عي يذ ي
يفاغْف ْر ل َّلذ ي
اب ْ ي
وقد ورد يف القرآن الكريم ـ زيادة عىل هذا ـ اقرتان السعة باملغفرة ،كام قال تعاىل﴿:
إِ َّن رب يك و ِ
اس ُع املْيغ ِْف ير ِة ﴾ (لنجم )32 :وهو يصب فيام ذكرناه من الرمحة ،ألن املغفرة مظهر
ي َّ ي
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من مظاهر الرمحة ،أو هو مقدمة هلا ،ولذلك يقرتنان يف مواضع كثرية من القرآن الكريم.
***
قد يقال بعد هذا :فام حقيقة الرمحة اإلهلية؟
إن أحدنا إذا رحم غريه رق قلبه ،واهنمرت دموعه ،وشعر بمشاعر هي أدل عىل الصعف
منها عىل الكامل ،فهل جيوز عىل اهلل هذا النقص الذي نجده يف ذواتنا ،وهذه املشاعر التي هي دليل
ضعفنا وعجزنا؟
واجلواب عن ذلك هو أن اهلل تعاىل الكبري املتعال الذي ليس كمثله يشء يتعاىل عن
النقص ،فهو السالم الذي سلم من كل اآلفات ،بل من كل ما نتومهه كامال ،بل نحن ـ لضعفنا
وقصورنا ـ ال نعرف من حقائق األسامء إال بعض مظاهرها ،أما حقائقها فال حدود هلا.
ولذلك تتفق رمحته تعاىل مع ما نفهمه من الرمحة يف بعض األمور ،وختتلف يف بعضها.
فالرمحة يف منطقنا تستدعي مرحوما ،وتشرتط يف املرحوم أن يكون حمتاجا.
وتشرتط يف الراحم أن يفيض عنايته عىل املرحوم بام يسد حاجاته ،قاصدا بذلك العناية
باملرحوم ،فإن قرص ـ مع القدرة ـ مل تعتربه رحيام.
فإن عجز اكتفت منه بام يظهر عليه من أمارات الرقة وعالماهتا ،فتكون رمحة قارصة ال
يصيب املرحوم منها إال امتنانه ملن رمحه.
وتتفق الرمحة اإلهلية مع هذه املعان مجيعا إال يف املعنى األخري ،والذي ال يعترب رشطا يف
الرمحة ،بل هو دليل العجز والنقص.
وعدم احتواء الرمحة اإلهلية عىل هذا املعنى مظهر من مظاهر كامهلا ،ألن الرحيم الذي
يفيض عنايته بسبب ما اعرتاه من الرقة ،هو يف حقيقته يعالج رقته ،ويعتني بالضعف الذي أصابه
ال باملرحوم ،ولذلك جتده يضطر املرحوم للتوسل إليه بفاقته وعجزه لريمحه.
يقول الغزايل (:الرمحة ال ختلو عن رقة مؤملة تعرتي الرحيم فتحركه إىل قضاء حاجة
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املرحوم والرب سبحانه وتعاىل منزة عنها ،فلعلك تظن أن ذلك نقصان يف معنى الرمحة ،فاعلم
أن ذلك كامل وليس بنقصان يف معنى الرمحة ،أما أنه ليس بنقصان فمن حيث أن كامل الرمحة
بكامل ثمرهتا ومهام قضيت حاجة املحتاج بكامهلا مل يكن للمرحوم حظ يف تأمل الراحم وتفجعه،
وإنام تأمل الراحم لضعف نفسه ونقصاهنا وال يزيد ضعفها يف غرض املحتاج شيئا بعد أن قضيت
كامل حاجته ،وأما أنه كامل يف معنى الرمحة فهو أن الرحيم عن رقة وتأمل يكاد يقصد بفعله دفع أمل
الرقة عن نفسه فيكون قد نظر لنفسه وسعى يف غرض نفسه ،وذلك ينقص عن كامل معنى الرمحة
بل كامل الرمحة أن يكون نظره إىل املرحوم ألجل املرحوم ال ألجل االسرتاحة من أمل الرقة) ()1

ولكنه مع ذلك ،فإن هناك فرقا بني الرمحة واإلحسان املجرد عن الرمحة والذي تدل عليه
أسامء حسنى كثرية ،وهذا الفرق قد ندركه ذوقا وال نستطيع التعبري عنه لسانا ،فأسامء اهلل وصفاته
من العظمة ما يعجز اللسان عن الوصف أو التعبري.
ولذلك ،فإن تفسري الرمحة اإلهلية بمجرد اإلحسان يزيل عنها اخلصوصية التي خيتص هبا
هذا االسم ،بل جيعل هذا االسم جمرد مرادف لفظي ألسامء اجلواد والكريم وغريها.
***
قد يقال هنا :كيف نعترب الرمحة صفة إهلية ،والقرآن الكريم والسنة املطهرة خترب بأن اهلل
تعاىل خلق الرمحة ،واملخلوق ليس صفة ،أو ملكها ،واململوك ليس اسام؟
واجلواب عن ذلك أن أكثر األسامء احلسنى تدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة ،بل إن اهلل تعاىل
تسمى باسمني رصحيني يف الداللة عىل رمحته مها (:الرمحن الرحيم)
فهذان االسامن الكريامن مها اخلالصة التي تضمنها أكثر األسامء احلسنى ،ولذلك هلام من
العناية من النصوص ويف األذكار الرشعية ما ليس لغريمها.
وقد وردا مقرتنني يف مواضع من القرآن الكريم للداللة عىل سعة الرمحة وشموهلا،
( )1املقصد األسنى.62:
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كام قال تعاىل ﴿:بِس ِم اهللَِّ الر ْمح ِين ِ
الر ِحي ِم﴾
الر ْمح ِين َّ
الرحي ِم﴾ (الفاحتة ،)1:وقال تعاىلَّ ﴿:
َّ
َّ
ْ
محن ِ
ِ
يم﴾ (البقرة،)163:
الرح ُ
الر ْ ي ُ َّ
(الفاحتة ،)3:وقال تعاىل ﴿:يوإِ يهل ُ ُك ْم إِ يل ٌه يواحدٌ ال إِ يل يه إِ َّال ُه يو َّ
ِ
الر ْمح ِين ال َّر ِحي ِم﴾ (فصلت)2:
وقال تعاىل ﴿:يتن ِْز ٌيل م ين َّ
بل إن اهلل تعاىل جعل اسم الرمحن علام عىل الذات اإلهلية املقدسة ،قال تعاىلُ ﴿:ق ِل ا ْدعُ وا
الر ْمح يين يأ هيا يما تيدْ عُ وا يف يل ُه ْ ي
احل ْسنيى﴾ (االرساء ،)110 :وقال تعاىل ﴿:يو يل يقدْ يق يال
ا َّي
األ ْس يام ُء ْ ُ
هلل يأ ِو ا ْدعُ وا َّ
ِ ِ
يهلم يهار ُ ِ
الر ْمح ُين يفات َِّب ُع ِ
ون يو يأ ِطي ُعوا يأ ْم ِري﴾ (طـه)90:
ون م ْن يق ْب ُل ييا يق ْو ِم ِإن يَّام ُفت ْن ُت ْم ِبه يو ِإ َّن ير َّبكُ ُم َّ
ُْ ُ
ومما يدل عىل داللته للذات أن اهلل تعاىل نسب امللك للفظ اجلاللة الدال عل الذات ،كام
ات ِيف جن ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
َّات الن َِّع ِ
يم﴾
قال تعاىل ﴿:ا ُْمل ْل ُك يي ْو يم ِئ ٍذ َِّ
ي
ين آ يم ُنوا يوعيم ُلوا َّ
هلل ي ْحيكُ ُم يب ْين ُيه ْم يفا َّلذ ي
الص ي
ِ
ٍِ
احل ُّق لِ َّلر ْمح ِين يو ي
ين
كيان يي ْوما عي يىل ا ْلكياف ِر ي
(احلج )56:ونسبه إىل الرمحن ،كام قال تعاىل ﴿:ا ُْمل ْل ُك يي ْو يمئذ ْ ي

ِ
ِ
ِ
الش يف ُ
عيسريا﴾ (الفرقان ،)26:وقال تعاىل ﴿:يي ْو يم ِئ ٍذ ال يت ْن يف ُع َّ
يض يل ُه
اعية ِإ َّال يم ْن يأذ ين يل ُه َّ
الر ْمح ُين يو ير ي
يقوال﴾ (طـه ،)109:وقال تعاىل ﴿:يوم ي ُقوم الروح وا ْيمل ِ
كية يص هفا ال ييتيكي َّل ُم ي
الئ ُ
ون ِإ َّال يم ْن يأ ِذ ين يل ُه
ي ْ ي ي ُ ُّ ُ ي
ْ
الر ْمح ُين يو يق يال يص يوابا﴾ (النبأ)38:
َّ

ِ
ِ
ين
الر ْمح ِين ا َّلذ ي
وهلذا ترد نسبة العباد إىل الرمحن سواء من البرش ،كام قال تعاىل ﴿:يوع يبا ُد َّ
اجل ِ
ون عي يىل ْ ي
األ ْر ِ
اه ُل ي
يي ْم ُش ي
ون يقا ُلوا يسالما﴾ (الفرقان ،)63:أو من املالئكة،
ض يه ْونا يو ِإ يذا يخا يط يب ُه ُم ْ ي
ِ
الئ ي ِ
كام قال تعاىل ﴿:وجع ُلوا ا ْيمل ِ
يب يش يها يد ُ ُهت ْم
الر ْمح ِين ِإنياثا يأ يش ِهدُ وا يخ ْل يق ُه ْم يس ُتكْ ت ُ
كية ا َّلذ ي
ي ي ي
ين ُه ْم ع يبا ُد َّ
يو ُي ْس يأ ي
لون﴾ (الزخرف)19:
وداللته عىل الذات تعني شموليته لكل يشء ،فكل يشء قائم باهلل ،وهلذا يربط القرآن
الكريم كل املظاهر برمحانية اهلل سواء ما كان منها من باب الرمحة اخلالصة ،كقوله تعاىل ﴿:جن ِ
َّات
ي
ٍ ِ
الر ْمح ُين ِع يبا يد ُه ِبا ْل يغ ْي ِ
ب ِإ َّن ُه ي
كيان يوعْ دُ ُه يم ْأ ِت هيا﴾ (مريم)61:
عيدْ ن ا َّلتي يوعي دي َّ
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أو من باب الرمحة املمزوجة باآلالم عىل حسب ما تقتضيه األسامء احلسنى واحلكمة
اإلهلية ،كام قال تعاىل عىل لسان إبراهيم  ﴿:يا يأب ِ
اب ِم ين
ت إِ رن يأ يخ ُ
اف يأ ْن يي يم َّس يك ع ييذ ٌ
ي ي
لشي يط ِ
الر ْمح ِين يف يت ُك ي ِ
ان يولِ هيا﴾ (مريم)45:
ون ل َّ ْ
َّ
فقد ذكر إبراهيم  الرمحن ،ومل يقل اجلبار وال القهار ،للداللة عىل أن العذاب ال يتناىف
مع الرمحة اإلهلية ،كام ال يتناىف الكي أو احلقنة أو الدواء املر إذا وضعت يف مواضعها التي تقتضيها
حكمة اجلسم مع رمحة الطبيب.
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
رض ال ُتغ ِْن يعنري يش يفا يع ُت ُه ْم
الر ْ ي
ولذلك قال تعاىل ﴿ :يأ يأ َّخت ُذ م ْن ُدونه آهلية إِ ْن ُي ِر ْدن َّ
مح ُن بِ ُ ٍّ
يشيئا وال ين ِْق ُذ ِ
ون﴾ ( هيـس ،)23:فقد نسب إرادة الرض إىل الرمحن ليدل عىل أن هذا الرضر
ْ ي ُ
يف حقيقته رمحة ،اقتضاه التدبري اإلهلي.
ِ ٍ
ِ
الر ْمح ِين ِعتِ هيا﴾
ومثل ذلك قوله تعاىلُ ﴿:ث َّم يلنين ِْز يع َّن م ْن ُك رل شي يعة يأ ُّ ُهي ْم يأ يشدُّ ع ييىل َّ
يان ِيف َّ ِ
(مريم ،)69:وقال تعاىلُ ﴿:ق ْل يم ْن ك ي
مح ُن يمده ا يحتَّى إِ يذا ير يأ ْوا يما
الر ْ ي
الضال يلة يف ْل يي ْمدُ ْد يل ُه َّ
السا يع ية يف يس يي ْع يل ُم ي
ُيوعيدُ ي
ف ُجنْدا﴾
رش يمكيانا يو يأ ْض يع ُ
ون ِإ َّما ا ْل يع يذ ي
اب يو ِإ َّما َّ
ون يم ْن ُه يو ي ٌّ
(مريم)75:
أما ما ورد يف النصوص من الرمحة املضافة إىل اهلل مما قد يوهم أهنا خلق من خلق اهلل ال
صفة من صفاته ،فهو جار عىل أسلوب القرآن الكريم والسنة املطهرة يف وصف اهلل تعاىل إما
بأوصاوف أو بأعيان تدل عىل األوصاف ،فاإلضافة تدل عىل أهنا إضافة وصف له قائم به ليست
خملوقة ألن الصفة ال تقوم بنفسها ،فال بد هلا من موصوف تقوم به ،فإذا أضيفت إليه علم أهنا
صفة له.
لكن قد يعرب باسم الصفة عن املفعول هبا ،فيسمى املقدور قدرة واملخلوق بالكلمة كالما،
واملعلوم علام ،واملرحوم به رمحة ،كام يقال للمطر والسحاب (:هذه قدرة قادر ،وهذه قدرة
عظيمة) ،ويقال يف الدعاء (:غفر اهلل لك علمه فيك) أي معلومه.
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ومن هذا الباب ما ورد من النصوص الكثرية من التعبري عىل الرمحة اإلهلية بمظاهرها ،كام
ْت
ب يلنيا ِم ْن يلدُ ن يْك ير ْمحية ِإن يَّك يأن ي
قال تعاىل يف دعاء املؤمنني ﴿:ير َّبنيا ال ُت ِز ْغ ُق ُلو يبنيا يب ْعدي ِإ ْذ يهدي ْي يتنيا يو يه ْ
ِ
هلل يواعْ ت ييص ُموا ِب ِه يف يس ُيدْ ِخ ُل ُه ْم ِيف ير ْمح ٍية
ين آ يم ُنوا ِبا َِّ
اب﴾ (آل عمران ،)8:وقال تعاىل ﴿:يف يأ َّما ا َّلذ ي
ا ْل يو َّه ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
رصاطا ُم ْست ِيقيام﴾ (النساء)175:
م ْن ُه يو يف ْض ٍل يو ي ْهيد ِهي ْم إ يل ْيه ي

ِ
وه ُه ْم يف ِفي
ين ا ْب يي َّض ْت ُو ُج ُ
ومثل ذلك اعتبار اهلل تعاىل اجلنة رمحة ،كام قال تعاىل ﴿:يو يأ َّما ا َّلذ ي
هلل ُه ْم ِف ييها يخالِدُ ي
ون﴾ (آل عمران)107:
ير ْمح ِية ا َِّ
ومثله اعتبار ما ينزل عىل عباده من مظاهر النعيم املختلفة رمحة ،كام قال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا يأ يذ ْقنيا
ِ
ِ
رس ُع يمكْرا ِإ َّن ُر ُس يلنيا ييكْ ُت ُب ي
ون يما
كْر ِيف آ يي ِاتنيا ُق ِل ا َُّ
الن ي
رضا يء يم َّست ُْه ْم ِإ يذا يهلُ ْم يم ٌ
هلل يأ ْ ي
َّاس ير ْمحية م ْن يب ْعد ي َّ
ِ
األنْس ي ِ
ِ
ِ
يمتْكُ ُر ي
وس
ان منَّا ير ْمحية ُث َّم نيزي عْ ن يياها م ْن ُه ِإ َّن ُه يل ييؤُ ٌ
ون﴾ (يونس ،)21:وقال تعاىل ﴿:يو يلئ ْن يأ يذ ْقنيا ْ ي

ور﴾ (هود)9:
كي ُف ٌ
إىل غري ذلك مما يرد يف النصوص من مظاهر الرمحة اإلهلية ،والتي سنعرف الكثري منها يف
حماهلا من هذا الفصل.
وهلذا ،فإن كل مقادير اهلل تصب من بحر رمحة اهلل ،ولكن صورها ومظاهرها قد ختتلف
بحسب ما تقتضيه احلكمة اإلهلية ،وأسامء اهلل احلسنى ،وهي مع هذا االختالف الذي قد يبدو
متناقضا تتوحد عىل رمحة اهلل.
***
قد يقال بعد هذا ،أو بعد قراءة ما سيأيت من مباحث :أليس يف نرش مثل هذا الفكر
اإلرجائي خطرا عىل السلوك اإلسالمي الذي يستدعي الرتهيب والتشديد سدا لذرائع
االنحراف؟
أو لسنا هبذا نعطي املنحرفني مربرا لالنحراف ،بل نومههم أن رمحة اهلل ستشملهم كام
تشمل املتقني؟
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واجلواب عىل ذلك :أن املؤمن يقدم كل ما ورد يف النصوص عىل كل ما يرد يف ذهنه
من حتليالت وخماوف ،ألن اهلل تعاىل هو الذي أخرب عن صفاته وأفعاله ما مألنا شعورا
برمحته التي وسعت كل يشء ،ومن اخلطر أن نصف اهلل تعاىل بغري ما وصف به نفسه.
فاهلل تعاىل خياطب املرسفني عىل أنفسهم بألوان الذنوب قائالُ ﴿:ق ْل يا ِعب ِ
اد يي ا َّل ِذي ين
ي ي
ِ
رس ُفوا ع ييىل يأ ْن ُف ِس ِه ْم ال يت ْقني ُطوا ِم ْن ير ْمح ِية اهللَِّ إِ َّن اهللَّي ييغ ِْف ُر ُّ
ور
الذ ُن ي
وب يمجيعا إِ َّن ُه ُه يو ا ْل يغ ُف ُ
يأ ْ ي
ِ
يم﴾ (الزمر ،)53:فاهلل تعاىل عرف نفسه هلؤالء املرسفني بكونه غفورا رحيام ،ومن
الرح ُ
َّ
اخلطأ أن نعرفهم هلم بغري ما عرفهم به.
بل إن هذا التعريف هو الذي حيرك القلوب للسري نحو اهلل ،ويكبح الغرائز عن
معارضة الرحيم الودود.
ومما يروى يف هذا أن جموسيا استضاف إبراهيم اخلليل  ،فقال :إن أسلمت أضفتك؛
فمر املجويس ،فأوحى اهلل تعاىل إليه :يا إبراهيم مل تطعمه إال بتغيـري دينه ونحن من سبعني سنة
ه
نطعمه عىل كفره ،فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك؛ فمر إبراهيم يسعى خلف املجويس فرده
وأضافه؛ فقال له املجويس :ما السبب فيام بدا لك؟ فذكر له؛ فقال له املجويس :أهكذا يعاملني ثم
قال :اعرض عيل اإلسالم فأسلم.
وملا يتضمنه القنوط من رمحة اهلل من مساوئ يف االعتقاد أو السلوك ورد النصوص
هلل﴾ (الزمر ،)53 :فحرم أصل
بتحريمه ،كام قال تعاىل يف اآلية السابقة ﴿:ال ت ْيق ين ُطوا ِم ْن ير ْمح ِية ا َِّ
اليأس.
بل اعترب اليأس من روح اهلل من صفات الكافرين ،كام قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ُه ال يي ْي يأ ُس ِم ْن ير ْو ِح
هلل ِإ َّال ا ْل يقوم ا ْل ِ
كياف ُر ي
ون﴾ (يوسف)87 :
ا َِّ
ْ ُ
وأخرب تعاىل أن كفر الكافرين وضالهلم ناتج عن سوء ظنهم برهبم ،كام قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
ين﴾ (فصلت ،)23:وقال
ارس ي
يو يذلكُ ْم يظنُّكُ ُم ا َّلذي يظ ين ْن ُت ْم ِب ير ربكُ ْم يأ ْر يداكُ ْم يف يأ ْص يب ْح ُت ْم م ين ْ ي
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ون ِإ يىل يأ ْه ِل ِيه ْم يأ يبدا يوزُ ري ين يذلِ يك ِيف ُق ُل ِ
الر ُس ُ
ول يوا ُْملؤْ ِم ُن ي
وبكُ ْم يو يظ ين ْن ُت ْم
تعاىل ﴿:يب ْل يظ ين ْن ُت ْم يأ ْن يل ْن يين يْق ِل ي
ب َّ
الس ْو ِء يوكُ ْن ُت ْم يق ْوما ُبورا﴾ (الفتح)12:
يظ َّن َّ
وذلك ألن استشعار رمحة اهلل حيبب يف لقاء اهلل ،بخالف اليأس من رمحته ،فإن اإلنسان
يكره لقاء من ال حيبه ،قال  (:إن شئتم أنبأتكم :ما أول ما يقول اهلل تعاىل للمؤمنني يوم القيامة
وما أول ما يقولون له؟ قلنا :نعم يا رسول اهلل .قال :إن اهلل تعاىل يقول للمؤمنني هل أحببتم
لقائي؟ فيقولون :نعم يا ربنا .فيقول :مل؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك ،فيقول :قد وجبت
لكم مغفريت) ()1

وهلذا ورد األمر بحسن الظن باهلل خاصة يف موقف االحتضار ،وقد سمع النبي  قبل
موته بثالثة أيام يقول (:ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل تعاىل) ()2

ودخل  عىل شاب وهو يف املوت فقال :كيف جتدك؟ قال :أرجو اهلل يا رسول اهلل ،وإن
أخاف ذنوِّب ،فقال  (:ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه اهلل ما يرجو وأمنه
مما خياف) ()3

وقد أخرب  عن تأثري حسن الظن باهلل ـ والذي يعتمد عىل معرفة رمحة اهلل الواسعة ـ
سواء يف السلوك أو يف تنزل فضل اهلل عليه:
فقال عن تأثريه السلوكي (:حسن الظن من حسن العبادة) ( ،)4وقال  (:إن أفضل
العبادات حسن الظن باهلل تعاىل ،يقول اهلل لعباده أنا عند ظنك ِّب) ()5

وقال عن تأثريه يف تنزل فضل اهلل عليه (:قال اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي ِّب وأنا معه
( )1رواه أمحد الطربان يف الكبري وفيه عبيد اهلل بن زحر وهو ضعيف.
( )2رواه أمحد ومسلم.
( )3رواه الرتمذي ،وقال :غريب.
( )4رواه أبو داود واحلاكم.
( )5رواه البغوي.

433

حيث يذكرن) ( ،)1وقال  (:قال اهلل جل وعال :أنا عند ظن عبدي ِّب إن ظن خريا فله ،وإن
ظن رشا فله) ()2

وأخرب  عن تأثري حسن الظن باهلل يف اآلخرة بقوله (:أمر اهلل تعاىل بعبد إىل النار فلام
وقف عىل شفريها التفت فقال :أما واهلل يا رب إن كان ظني بك حلسنا ،فقال اهلل تعاىل ردوه ،أنا
عند ظن عبدي ِّب) ()3

ويروى يف األثر أن رجلني كانا من العابدين متساويـني يف العبادة ،قال :فإذا أدخال اجلنة
رفع أحدمها يف الدرجات العىل عىل صاحبه ،فيقول :يا رب ما كان هذا يف الدنيا بأكثر مني عبادة
عيل يف عليـني ،فيقول اهلل سبحانه :إنه كان يسألني يف الدنيا الدرجات العىل وأنت كنت
فرفعته َّ
تسألني النجاة من النار ،فأعطيت كل عبد سؤله.
ورس هذا أن القانط من رمحة اهلل يعتقد يف اهلل ما ال يليق به مما ينزه عنه ،بينام من أحسن ظنه
باهلل ،وإن قرص يف سلوكه ،فإن ذلك التقصري مل يؤثر يف حسن معرفته بربه ،ولذلك قال عيل لرجل
أخرجه اخلوف إىل القنوط لكثرة ذنوبه (:يا هذا يأسك من رمحة اهلل أعظم من ذنوبك)
وهلذا ورد األمر بتحبيب اهلل إىل عباده ،وذلك ال يكون إال بذكرفضله ورمحته ،وقد أوحي
اهلل تعاىل إىل داود  (:أحبني وأحب من حيبني وحببني إىل خلقي) ،فقال (:يا رب ،كيف
أحببك إىل خلقك؟) ،قال (:اذكرن باحلسن اجلميل واذكر آالئي وإحسان وذكرهم ذلك فإهنم
ال يعرفون مني إال اجلميل)
ويروى ه
أن رجال من بني إرسائيل كان يقنط الناس ويشده د عليهم ،فيقول اهلل تعاىل يوم
القيامة له (:اليوم أويسك من رمحتي كام كنت تقنط عبادي منها)

( )1رواه البخاري.
( )2رواه أمحد وفيه ابن هليعة.
( )3رواه البيهقي.
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***
قد يقال بعد هذا :فإن رجع األمر إىل استشعار الرمحة املحضة ،فام حمل ما ذكر يف
النصوص ،وما حتدث عنه العارفون من مقامات اخلوف واخلشية واحلذر ،أتلغى كل هذه
املقامات ،أم يعتقد قصورها وضعفها وانحطاطها؟
فإن قيل بذلك ،فإن اهلل تعاىل أخرب عن العارفني من عباده أهنم خيشونه ،بل أخرب  عن
نفسه أنه خيشى اهلل ،كام قال  (:أما واهلل إن التقاكم هلل ،وأخشاكم له) ()1

واجلواب عن ذلك هو أن املؤمن الكامل هو الذي يؤمن بالعزيز الرحيم ،فكام أن هلل
صفات اجلامل ،فله صفات اجلالل ،وفرق كبري بني من يعرف العزيز الرحيم ،وبني من يعرف
الرحيم جمردا من العزة والكربياء واجلالل.
بل إن إدراك املؤمن لعزة اهلل املقرتنة برمحته ،أو رمحته املقرتنه بعزته يزيد من إدراكه وتلذذه
واستشعاره لرمحة اهلل ،ألن رمحة العزيز كامل ،ورمحة الذليل الضعيف القارص ضعف ،قد
يستحسن لبعض البرش ،وال يستحسن هلل.
ولذلك ورد يف القرآن الكريم وصف املؤمنني برجاء الرمحة الذي يكبح بمكابح
ِ
ِ
ِ
حي يذ ُر ْاآل ِخ ير ية
اهليبة واخلشية واخلشوع ،كام قال تعاىل ﴿:يأ َّم ْن ُه يو يقان ٌت آنيا يء ال َّل ْي ِل يساجدا يو يقائام ي ْ
ون إِن يَّام ييت ييذك َُّر ُأو ُلو ا ْألي ْل يب ِ
ون يوا َّل ِذي ين ال يي ْع يل ُم ي
مح ية ير رب ِه ُق ْل يه ْل يي ْست ِيوي ا َّل ِذي ين يي ْع يل ُم ي
اب﴾
يو يي ْر ُجو ير ْ ي
(الزمر)9:
فهذه اآلية الكريمة مجعت بني املعرفتني :معرفة العزة املقتضية للحذر ،ومعرفة الرمحة
املقتضية للرجاء ،وأشارت إىل أن هذا اجلمع هو مجع العارفني العاملني من املؤمنني.
وقد مجع بينهام يف تعبري اخلشية ،كام قال تعاىل ﴿:إِنَّام يخي يْشى اهللَّي ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع يل يام ُء﴾
ْ ي
ي
(فاطر )28 :فحرص اخلشية يف العلامء العارفني باهلل.
( )1رواه مسلم.
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واخلشية أخص من اخلوف ،وأدل عىل املعرفة باهلل منه ،ولذلك حرصت يف العلامء ،فهي
خوف مقرون بمعرفة ،وهلذا قال  (:أما واهلل إن ألتقاكم هلل ،وأخشاكم له) ()1

فاخلشية يف حقيقتها خوف مقرتن برمحة اقتضاه معرفة العزيز الرحيم ،ولذلك قال
ِ
هلل يو ْل يي ُقو ُلوا يق ْوال
ين يل ْو ت ييركُ وا ِم ْن يخ ْل ِف ِه ْم ُذ رر َّية ِض يعافا يخا ُفوا عي يل ْي ِه ْم يف ْل ييت َُّقوا ا َّي
تعاىل ﴿:يو ْل يي ْخ يش ا َّلذ ي
يس ِديدا﴾ (النساء ،)9:فكأن اآلية تقول هلم (:كام ختشون عىل ورثتكم وذريتكم بعدكم ،فكذلك
فاخشوا عىل ورثة غريكم وال حتملوه عىل تبذير ماله) ( )2فاخلوف عىل األوالد خوف رمحة ال
خوف هروب.
وهلذا مل يرد يف القرآن الكريم وصف العارفني من املؤمنني إال باخلشية ،كام قال تعاىل﴿:
هلل يو ييت َّْق ِه يف ُأو يل ِئ يك
هلل يو ير ُسو يل ُه يو يخي يْش ا َّي
ِإ َّال ت ْيذ ِك يرة يملِ ْن يخي يْشى﴾ (طـه ،)3:وقال تعاىل ﴿:يو يم ْن ُي ِطعِ ا َّي
ون ِرس ِ
ِ
ُه ُم ا ْل يف ِائزُ ي
هلل يو يخي يْش ْو ين ُه يوال يخي يْش ْو ين يأ يحدا
االت ا َِّ
ون﴾ (النور ،)52:وقال تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
ين ُي يب رل ُغ ي ي
ِ
هلل وكي يفى ِبا َِّ ِ
ين يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم ِبا ْل يغ ْي ِ
ب يهلُ ْم
هلل يحسيبا﴾ (األحزاب ،)39:وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّلذ ي
ِإ َّال ا َّي ي
هلل نيزَّ يل يأحسن ْ ِ ِ ِ
ِ
يمغ ِْف ير ٌة يو يأ ْج ٌر ِ
ان ت ْيق يش ِع ُّر
كيب ٌري﴾ (امللك ،)12:وقال تعاىل ﴿:ا َُّ
ْ ي ي ي
احلديث كتيابا ُمت ييش ِاهبا يم يث ي
ِ
ِ
ِ
وهب ْم ِإ يىل ِذ ِ
هلل ي ْهي ِدي ِب ِه يم ْن
هلل يذلِ يك ُهدي ى ا َِّ
كْر ا َِّ
م ْن ُه ُج ُلو ُد ا َّلذ ي
ين يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم ُث َّم تيلنيُ ُج ُلو ُد ُه ْم يو ُق ُل ُ ُ
ٍ
ِ
كَّر يم ْن يخي يْشى﴾
يي يشا ُء يو يم ْن ُي ْض ِل ِل ا َُّ
هلل يف يام يل ُه م ْن يهاد﴾ (الزمر ،)23:وقال تعاىل ﴿:يس يي َّذ ُ

(األعىل)10:
ِ
الر ْمح يين
يش َّ
بل نرى القرآن الكريم جيمع اخلشية مع اسم الرمحن ،كام قال تعاىل ﴿:يم ْن يخ ي
ب ُمنِ ٍ
ب يو يجا يء ِب يق ْل ٍ
ِبا ْل يغ ْي ِ
يب﴾ ( هق ،)33:فسامه بالرمحن يف حال خشيته ليدل أن اخلشية اقرتان
معرفة العزة بالرمحة.
بينام نرى القرآن الكريم يقرص اخلوف عىل أفعاله تعاىل دون ذاته ،كام قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ِإ رن
( )1رواه مسلم.
( )2قاله ابن عباس.
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اف ِإ ْن عيصي ُت رِّب عي يذاب يو ٍم ِ
عيظ ٍ
يم﴾ (األنعام ،)15:وقال تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ُتت يْىل عي يل ْي ِه ْم آ ييا ُتنيا
يأ يخ ُ
ي يْ
ي ْ ير
ْت ِب ُقر ٍ
ون لِ يقاءنيا ائ ِ
ِ
ٍ
آن ْ ِ
غيري يه يذا يأ ْو يبدر ْل ُه ُق ْل يما ييكُ ُ
ون ِيل يأ ْن ُأ يبدر يل ُه ِم ْن ِت ْل يق ِاء
يب رينيات يق يال ا َّلذ ي
ْ
ين ال يي ْر ُج ي ي
عيذاب يو ٍم ِ
ِ
عيظ ٍ
يم﴾ (يونس ،)15:وقال
وحى ِإ ي َّيل ِإ رن يأ يخ ُ
عيص ْي ُت ير رِّب ي ي ي ْ
اف ِإ ْن ي
ين ْفيس ِإ ْن يأت َِّب ُع ِإ َّال يما ُي ي
ْت ِب ُقر ٍ
ون لِ يقاءنيا ائ ِ
ِ
ٍ
آن ْ ِ
غيري يه يذا يأ ْو يبدر ْل ُه ُق ْل يما
تعاىل ﴿:يو ِإ يذا ُتت يْىل عي يل ْي ِه ْم آ ييا ُتنيا يب رينيات يق يال ا َّلذ ي
ْ
ين ال يي ْر ُج ي ي
ِ ِ ِ ِ
ييكُ ُ
اب يي ْو ٍم
وحى ِإ ي َّيل ِإ رن يأ يخ ُ
عيص ْي ُت ير رِّب عي يذ ي
اف ِإ ْن ي
ون ِيل يأ ْن ُأ يبدر يل ُه م ْن ت ْل يقاء ين ْفيس ِإ ْن يأت َِّب ُع ِإ َّال يما ُي ي
ِ ِ ِ
ِ
اف ي
عيظ ٍ
وع
يم﴾ (يونس ،)15:وقال تعاىلِ ﴿:إ َّن ِيف يذلِ يك يآل يية يملِ ْن يخ ي
اب ْاآلخ يرة يذل يك يي ْو ٌم يجم ُْم ٌ
عيذ ي
ِ
ِ
ِ
ون يي ْب يت ُغ ي
ين ييدْ عُ ي
ون ِإ يىل ير ر ِهب ُم
َّاس يو يذل يك يي ْو ٌم يم ْش ُهو ٌد﴾ (هود ،)103:وقال تعاىلُ ﴿:أو يلئ يك ا َّلذ ي
يل ُه الن ُ
اب ير رب يك ي
ون عي يذا يب ُه ِإ َّن ي
مح يت ُه يو يخييا ُف ي
ا ْل يو ِسي يل ية يأ ُّ ُهي ْم يأ ْق ير ُب يو يي ْر ُج ي
كيان يحم ُْذورا﴾ (االرساء،)57:
ون ير ْ ي
عيذ ي
ون وما يأن يْت عي يلي ِهم ِبجب ٍار يف يذكرر ِبا ْل ُقر ِ
ياف يو ِع ِيد﴾
آن يم ْن يخي ُ
ْ ْ ي َّ
ْ
ْ
وقال تعاىل ﴿:ن ْيح ُن يأعْ يل ُم ِب يام يي ُقو ُل ي ي ي

ون ا ْلع يذاب ْ ي ِ
ِ ِ
ِ
ه
يم﴾ (الذريات ،)37:وقال
ين يخييا ُف ي ي ي
(ق ،)45:وقال تعاىل ﴿:يوت ييركْ نيا ف ييها آ يية ل َّلذ ي
األل ي
ون يي ْوما ي
ون ِبالن َّْذ ِر يو يخييا ُف ي
ون ْاآل ِخ يرةي﴾ (املدثر ،)53:وقال تعاىلُ ﴿:يو ُف ي
كيال يب ْل ال يخييا ُف ي
تعاىلَّ ﴿:
كيان
رش ُه ُم ْست ِيطريا﴾ (االنسان ،)7:وقال تعاىلِ ﴿:إنَّا ن ي
اف ِم ْن ير ربنيا يي ْوما عي ُبوسا يق ْم يط ِريرا﴾
يخ ُ
ي ُّ
(االنسان)10:
فاخلوف من هذه مجيعا يدعو إىل سلوك السبل املبعدة عنها ،بخالف اخلشية التي تدعو إىل
الفرار من اهلل إىل اهلل ،عرفانا بعزة اهلل ورمحته.
وهلذا عندما جتتمع اخلشية واخلوف يف اآلية الواحدة تتعلق اخلشية باهلل ،ويتعلق اخلوف
ون ما يأمر ا َُّ ِ
بأفعاله ،ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:وا َّل ِذ ِ
وص يل يو يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم يو يخييا ُف ي
ون
هلل ِبه يأ ْن ُي ي
ي
ي
ين ييص ُل ي ي ي ي
ب و ُهم ِمن الس ِ
ِ
سوء ِْ
احل يس ِ
اعية
اب﴾ (الرعد ،)21:وقال تعاىل ﴿:ا َّلذ ي
ين يخي يْش ْو ين ير َّ ُهب ْم ِبا ْل يغ ْي ِ ي ْ ي َّ
ُ ي
ُم ْش ِف ُق ي
ون﴾ (االنبياء)49:
وباإلضافة إىل هذا ورد النص عىل اخلوف من مقام اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:يو يل ُن ْس ِك يننَّكُ ُم
ْي
اف يو ِع ِيد﴾ (ابراهيم ،)14:وقال تعاىل ﴿:يو يأ َّما يم ْن
اف يم يق ِامي يو يخ ي
األ ْر يض ِم ْن يب ْع ِد ِه ْم يذلِ يك يملِ ْن يخ ي
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اف يم يق يام ير رب ِه يو ي يهنى ال َّن ْف يس ِ
عين ْاهلي يوى﴾ (النازعـات)40:
يخ ي
وهو راجع ملعنى اخلوف من أفعاله ،ألن املعنى فيها (:خاف مقامه بني يدي ربه للحساب
فرتك املعصية) ،فـ (مقام) مصدر بمعنى القيام ،أو أنه ( خاف قيام ربه عليه أي إرشافه واطالعه
عليه) ،كام قال تعاىل ﴿:يأ يف يم ْن ُه يو يق ِائ ٌم عي يىل كُ رل ين ْف ٍ
كيس يب ْت﴾ (الرعد)33 :
س ِب يام ي
أما املواضع الوحيدة التي ورد فيها التعبري عن اخلوف من اهلل ،ففي قوله تعاىل عن
إلنْس ِ
ِ
إبليس ﴿:كيم يث ِل َّ ِ
هلل ير َّب
اف ا َّي
ان اكْ ُف ْر يف يل َّام كي يف ير يق يال ِإ رن يب ِري ٌء ِمن يْك ِإ رن يأ يخ ُ
الش ْي يطان ِإ ْذ يق يال ل ْ ِ ي
ي
ا ْل يعا يملِنيي ﴾ (احلرش )16:وخوف إبليس يدعوه إىل اهلروب من ربه ال إىل الفرار إليه.
وورد مثله يف قوله تعاىل ﴿:وهللَِّ يسجدُ ما ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْاألي ْر ِ
ض ِم ْن يدا َّب ٍة
َّ ي ي
ي يْ ُ ي
ِ
ون يما ُيؤْ يم ُر ي
ون ير َّ ُهب ْم ِم ْن يف ْو ِق ِه ْم يو يي ْف يع ُل ي
ون يخييا ُف ي
ْرب ي
ون﴾ (النحل 49:ـ
يواملْيالئ يك ُة يو ُه ْم ال يي ْس يتك ِ ُ

 ، )50واآلية عامة تشمل املؤمن املستسلم بقلبه وقالبه هلله ،والكافر املستسلم هلله كرها ،فإنه
حتت التسخري والقهر والسلطان العظيم الذي ال خيالف وال يامنع.
وبام أن اخلوف مرحلة مؤقتة أو حالة مؤقتة ،فإن املالئكة ـ عليهم السالم ـ ختاطب املؤمنني
ِ
هلل ُث َّم
ين يقا ُلوا ير ُّبنيا ا َُّ
العارفني باهلل لتبرشهم وتزيل عن قلبهم املخاوف ،قال تعاىلِ ﴿:إ َّن ا َّلذ ي
ِ
است ييقاموا يت يتنيزَّ ُل عي يلي ِهم ا ْيمل ِ
اجلن َِّة ا َّل ِتي كُ ْن ُت ْم ُتوعيدُ ي
الئ ُ
ون﴾
رشوا ِب ْ ي
ْ ُ
ْ ُ
كية يأ َّال يختيا ُفوا يوال يحتْزي ُنوا يو يأ ْب ُ
(فصلت)30:
فاخلوف إذن حالة سلبية إذا مل متزج بمعرفة رمحة اهلل ،بل هو ـ بذلك ـ دليل عىل اجلهل باهلل،
وطريق إىل اليأس من اهلل ،ومثل هذا ال يمدح بحال من األحوال.
وهلذا اتفق العارفون عىل أن اخلوف ليس مقصودا لذاته ،بل هو مقصود لغريه ،قصد
الوسائل ،وهلذا يزول بزوال املخوف فأهل اجلنة ال خيافون ،كام قال تعاىل ﴿:يب يىل يم ْن يأ ْس يل يم
حيزي ُن ي
ون﴾ (البقرة،)112:
يو ْج يه ُه هللَِّ يو ُه يو حمُ ِْس ٌن يف يل ُه يأ ْج ُر ُه ِعنْدي ير رب ِه يوال يخ ْو ٌ
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
ِ
ِِ
ِ
رش ي
ون بِا َّل ِذي ين يمل ْ يي ْل يح ُقوا ِهبِ ْم ِم ْن يخ ْل ِف ِه ْم
وقال تعاىل ﴿:يف ِر ِحنيي بِ يام آت ُ
ياه ُم اهللَُّ م ْن يف ْضله يو يي ْس يت ْب ُ
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حيزي ُن ي
ون﴾ (آل عمران ،)170:وقال تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّل ِذي ين آ يمنُوا
يأ َّال يخ ْو ٌ
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
ون والنَّصارى من آمن بِاهللَِّ وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر وع ِيم يل ص ِ
ِ
ف
احلا يفال يخ ْو ٌ
ي
ي
ي يْ
الصابِ ُئ ي ي ي ي ي ْ ي ي
يوا َّلذي ين يها ُدوا يو َّ
ون﴾ (املائدة ،)69:وقال تعاىل ﴿:يو يما ُن ْر ِس ُل املُْ ْر يسلِنيي إِ َّال ُم يب ر ِ
حيزي ُن ي
رشي ين
يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
حيزي ُن ي
ون﴾ (األنعام)48:
يو ُمن ِْذ ِري ين يف يم ْن آ يم ين يو يأ ْص يل يح يفال يخ ْو ٌ
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
وهلذا كانت املحبة الناشئة من معرفة مجال اهلل أكمل من اخلوف املتعلق بأفعال اهلل ،وهلذا
كان اخلوف املحمود الصادق هو ما حال بني صاحبه وبني حمارم اهلل تعاىل ،فإذا جتاوز ذلك خيف
منه اليأس والقنوط.
وقد قال الغزايل بعد إيراده النصوص الكثرية املرغبة يف اخلوف (:اعلم أن األخبار يف فضل
اخلوف والرجاء قد كثرت وربام ينظر الناظر إليها فيعرتيه شك يف أن األفضل أهيام) ()1

وقد أجاب عىل هذا السؤال بقوله (:وقول القائل اخلوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد
يضاهي قول القائل اخلبز أفضل أم املاء وجوابه أن يقال اخلبز أفضل للجائع واملاء أفضل
للعطشان ،فإن اجتمعا نظر إىل األغلب ،فإن كان اجلوع أغلب فاخلبز أفضل وإن كان العطش
أغلب فاملاء أفضل ،وإن استويا فهام متساويان) ()2

وبعد بيانه ملنفعة اخلوف ألكثر اخللق بني أن األساس الذي يبنى عليه الرجاء أكمل من
األساس الذي يبنى عليه اخلوف ،قال (:وإن نظر إىل مطلع اخلوف والرجاء ،فالرجاء أفضل ألنه
مستقى من بحر الرمحة ،ومستقى اخلوف من بحر الغضب ،ومن الحظ من صفات اهلل تعاىل ما
يقتيض اللطف والرمحة كانت املحبة عليه أغلب ،وليس وراء املحبة مقام ،وأما اخلوف فمستنده
االلتفات إىل الصفات التي تقتيض العنف ،فال متازجه املحبة ممازجتها للرجاء)
بل إن الرجاء ال يقل عن اخلوف يف تأثريه السلوكي ،وهلذا غلب اهلل تعاىل الرجاء عل
( )1اإلحياء.
( )2اإلحياء.
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يب ِم ين ا ُْمل ْح ِسنِنيي ﴾ (ألعراف:
اخلوف يف قوله تعاىل ﴿:يوا ْدعُ و ُه يخ ْوفا يو يط يمعا ِإ َّن ير ْمح ييت ا َِّ
هلل يق ِر ٌ
)56
فالرجاء مع ما يبثه يف النفس من حمبة اهلل ،فإنه يبعث فيها دوافع السلوك إليه ،واخلوف من
فراقه ،فإن كل حمب خائف ،وهلذا يقال (:من رجا خاف ،ومن خاف رجا) ،وقد قال اإلمام
اجلليل حممد بن إبراهيم القاسمي يف هذا املعنى (:)1
عابوا

رجائي

عذيل

جاروا

وتاهوا

عذيل
كيف

ال

أرجو

ال

يغفر

الذنب

سواه

جاء

يف

القرآن

منصوصا

وكل

قد

رواه

املجد

بعفو

هو

عليه

فانظروا

ذا

أو

حمال

أو

يغفر

الذنب

وإن

صدقا

وصدوق

أعيل

وهو
قرص

رتب
املدح

هو
ال

الذي

حق
ال

ومن

للحق

إنه
وسعيد

تلقا

من

وظلوم

من

االمان

رده

احلق

اجتهادا

من

القرآن

الباطل

يف

مفهومه

اهلل

للعبد

بخوف

يغني

عن

أو

يري

ويري
غري
لصالح

أن
فيه

ال

صحيح

ما

أو

جل

مني

( )1إيثار احلق عىل اخللق.357 :
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هو
سواه
سواه
رواه

من

بصدق

يسميه
أهدي

ما
املدح

هو

ورجاه
مناه

خاب

هبواه
ما

هنجا
مهام

رآه
تاله
ابتاله

اخلوف

سواه

عيل

اخلوف

فموالنا

نحمد
لو

حما

اخلوف

من

رجا

خاف

ولذا

اهلل

اختص

بمزيد
لو
ذا

رجا
رجائي

من

أولو

رجائي

ملحا

اخلوف

قضاه

اهلل

ومن

خاف

رجاه

العلم

ومن

قد

مع

وعد

اخلوف

هلل

الكافر

أوخاف

وقاه

وإال

رجاء

فيه

قضاه

اصطفاه
رضاه
وكفاه

زور

ال

أراه

***
بعد هذه املقدمات التي تبني لنا من خالهلا سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا ،نحاول أن نطل
الر ْمح ُين عي يىل ا ْل يع ْر ِ
ش ْاست ييوى﴾ (طـه )5:عىل بعض تفاصيل الرمحة اإلهلية
من نافذة قوله تعاىلَّ ﴿:
الشاملة ومظاهرها ،فالتفاصيل تعمق اإليامن وحتققه ،ويف نفس الوقت نرد بتوفيق اهلل عىل بعض
الشبه التي قد تشوه مجال الرمحة اإلهلية يف الذهن املؤمن.
وقد اخرتنا من باب القسمة العقلية حرص احلديث يف هذا الباب عىل رمحة اهلل يف النشأتني:
النشأة األوىل والنشأة اآلخرة ،ونحن نستغفراهلل مسبقا من تقصرينا يف بيان رمحة اهلل الواسعة ،فهي
من العمق والشمول ما ال يقدر برش عىل اإلحاطة به ،ونستغفره قبل ذلك من أن نرى رأيا أو
نذهب مذهبا خيالف مراده ،فهو اجتهاد املقرص الذي يبحث عن احلق أين كان ،ويرجع إليه كيف
كان.
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أوال ـ رمحة النشأة األوىل
النشأة األوىل هي النشأة التي جعلها اهلل غراسا للنشأة اآلخرة ،فحياهتا مقدمة احلياة
ال أصلها ،وهي لذلك حياة دنيا قصرية ختتلط فيها مجيع األشياء ليختار كل طبع ما يتالءم
مع طبعه.
هي أشبه بالتعليم االبتدائي الذي تتميز فيه الكفاءات ،ومنه تنشأ التخصصات.
أو هي أشبه بمراحل التدريب التي خيوضها اإلنسان يف فرتات حياته ليتمكن من
عمل أو ليحرتف حرفة.
وهي لذلك جتمع النامذج املختلفة للنشأة اآلخرة ،التي هي األصل واملستقر ،فتجمع
صورة اجلنة مع صورة النار ،وريح اجلنة ،مع فيح جهنم ،وأهل اجلنة مع أهل النار.
يف النشأة الدنيا حتتجب القدرة باحلكمة ليقول الغافلون (:ال إله) ،وليقول املوقنون
الطيبون مستدركني (:إال اهلل)
ومع ذلك ،فإن هذا النشأة التي اقتضت احلكمة اإلهلية املقرتنة بالرمحة اإلهلية
إنشاءها هبذه الصورة هي يف حقيقتها دار ضيافة عظيمة ،وكل ما فيها رمحة رصفة ،ولكن
العقول الغافلة قد ال تبرصهذه الرمحة ،ألهنا كاألطفال ال تريد من احلياة إال اللعب.
وقد أخرب  عن شمولية هذه الرمحة يف الدنيا بقوله (:إن اهلل تعاىل خلق يوم خلق
السموات واألرض مائة رمحة كل رمحة طباق ما بني السامء واألرض ،وجعل منها يف
األرض رمحة فبها تعطف الوالدة عىل ولدها ،والوحش والطري بعضها عىل بعض وأخر
تسعا وتسعني ،فإذا كان يوم القيامة أكملها هبذه الرمحة) ( ،)1فقد أخرب  أن هذه الرمحة
هي طباق ما بني السامء واألرض ،ومع ذلك فهي رمحة واحدة.

( )1رواه احلاكم.
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وأخرب  أن من مظاهر هذه الرمحة عطف الوالدة عىل ولدها.
فكل ما نراه إذن من مظاهر الرمحة ،حتى الرمحة التي نجدها يف قلوبنا وتدمع هلا
أعيننا وترق هلا أفئدتنا هي من رمحة اهلل ال من رمحة قلوبنا.
ومظاهر رمحة اهلل يف هذه النشأة ال هناية هلا وال حدود حتدها ،وال يمكن إحصاؤها،
فكيف نحِص الالهناية ،وكيف نحد الالحمدود؟
ولذلك خيربنا القرآن الكريم عن مظاهر الرمحة اإلهلية الكثرية لننتقل من التفصيل
إىل التحقيق ،ومن املظاهر إىل املظهر الظاهر.
وخيربنا تعاىل أن خزائن الرمحة بيده ،وأنه ال يترصف فيها غريه ،لنتوجه إليه وحده
ون يخزي ائِن ر ْمح ِية رِّب إِذا يأليمس ْك ُتم يخ ْشي ية ْ ِ
األ ْن يف ِ
يف طلبها ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل يل ْو يأ ْن ُت ْم يمتْلِ ُك ي
اق
ي
ير
ْ ي ْ
ي ي
يان ْ ِ
األن يْس ُ
يوك ي
ان يق ُتورا﴾ (االرساء ،)100:وقال تعاىل ﴿:يأ ْم ِعنْدي ُه ْم يخزي ائِ ُن ير ْمح ِية ير رب يك ا ْل يع ِز ِيز
ا ْل يو َّه ِ
(ص)9:
اب﴾ ه
ولذلك ،فإن مفاتيح كل ما نراه من رمحة هو بيد اهلل تعاىل ،كام قال تعاىل ﴿:يما يي ْف يتحِ
َّاس ِمن ر ْمح ٍية يفال ُمم ْ ِس يك يهلا وما يم ِس ْك يفال مر ِس يل يله ِمن بع ِد ِه و ُهو ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
يم﴾
ُ ْ يْ ي ي ي
احلك ُ
ي
ُْ
ي ي ي ُْ
اهللَُّ للن ِ ْ ي
(فاطر)2:
ولذلك ،فإن العارفني بتفرد اهلل بالرمحة الشاملة الواسعة يتوجهون إليه وحده يف
ِ
ِ
ِ
مح ية ير رب ِه
حي يذ ُر ْاآل ِخ ير ية يو يي ْر ُجو ير ْ ي
طلبها ،قال تعاىل ﴿:يأ َّم ْن ُه يو يقان ٌت آنيا يء ال َّل ْي ِل يساجدا يو يقائام ي ْ
ون إِن يَّام ييت ييذك َُّر ُأو ُلو ْاألي ْل يب ِ
ون يوا َّل ِذي ين ال يي ْع يل ُم ي
ُق ْل يه ْل يي ْست ِيوي ا َّل ِذي ين يي ْع يل ُم ي
اب﴾ (الزمر)9:
وأخرب تعاىل عن أهل الكهف أهنم قالوا (:ير َّبنيا آتِنيا ِم ْن يلدُ ن يْك ير ْمحية يو يه ري ْئ يلنيا ِم ْن يأ ْم ِرنيا

ير يشدا﴾ (الكهف)10:
ولذلك فإن اهلل تعاىل خيربنا عىل أن كل ما حيصل يف الكون من رمحة هو من إرساله
ومن خزائنه:
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فرمحة رسول اهلل  التي هي أساس عالقته بأمته وباخللق ،والتي هي مقصد رسالته
هبة من اهلل إليه ،أو هي مظهر من مظاهر رمحة اهلل ،قال تعاىل ﴿:يفبِ يام ير ْمح ٍية ِم ين اهللَِّ لِن يْت يهل ُ ْم
اس يتغ ِْف ْر يهل ُ ْم يو يش ِ
يظ ا ْل يق ْل ِ
يو يل ْو ُكن يْت يف هظا غيلِ ي
او ْر ُه ْم ِيف
ب يال ْن يف ُّضوا ِم ْن يح ْولِ يك يفاع ُ
ْف يعن ُْه ْم يو ْ
ِ
ب املُْت ييوكرلِنيي ﴾ (آل عمران)159:
ْاألي ْم ِر يف ِإ يذا عيزي ْم يت يفت ييوك َّْل ع ييىل اهللَِّ ِإ َّن اهللَّي ُحي ُّ
وما أنزل عىل رسول اهلل  من الكتاب رمحة من اهلل تعاىل ،قال تعاىل ﴿:يو يما ُكن يْت
ِ
ياب إِ َّال ير ْمحية ِم ْن ير رب يك يفال يت ُكو ين َّن يظ ِهريا لِ ْلكيافِ ِري ين﴾
ت ْير ُجو يأ ْن ُي ْل يقى إِ يل ْي يك ا ْلكت ُ
ب ال ُّط ِ
(القصص ،)86:وقال تعاىل ﴿:يو يما ُكن يْت بِ يجانِ ِ
ور إِ ْذ نيا يد ْينيا يو يلكِ ْن ير ْمحية ِم ْن ير رب يك لِ ُتن ِْذ ير
ياه ْم ِم ْن ن ِيذ ٍير ِم ْن يق ْبلِ يك يل يع َّل ُه ْم ييت ييذك َُّر ي
ون﴾ (القصص)46:
يق ْوما يما يأت ُ
بل إن نفس إرساله  رمحة من اهلل ،قال تعاىل ﴿:يو يما يأ ْر يس ْلن ي
ياك إِ َّال ير ْمحية لِ ْل يعامليِنيي ﴾
(االنبياء)107:
وما أنعم اهلل به عىل أيوب  من العافية بعد البالء رمحة إهلية ،قال تعاىل﴿:
ِ ِ
رض يوآ يت ْينيا ُه يأ ْه يل ُه يو ِم ْث يل ُه ْم يم يع ُه ْم ير ْمحية ِم ْن ِعن ِْدنيا يو ِذ ْك يرى
يف ْ
است ييج ْبنيا يل ُه يفك ييش ْفنيا يما بِه م ْن ُ ٍّ
لِ ْل يعابِ ِدي ين﴾ (االنبياء)84:
وما أنعم اهلل به عىل اخلرض  رمحة إهلية ،قال تعاىل ﴿:يفوجدي ا يعبدا ِمن ِعب ِ
ادنيا آ يت ْينيا ُه
ْ ي
ْ
ي ي
ير ْمحية ِم ْن ِعن ِْدنيا يو يع َّل ْمنيا ُه ِم ْن يلدُ نَّا ِع ْلام﴾ (الكهف)65:
والقرآن الكريم ينبهنا إىل أن ما نتومهه رمحة منا قد نزكي بسببها أنفسنا هو يف حقيقته
رمحة إهلية ،ولذلك نسب اخلرض  ما بذله من جهد حلفظ مال اليتيمني رمحة من اهلل ،قال
ومها ص ِ
يان لِ ُغالم ِ ِ
يم ْ ِ
تعاىل ﴿:يو يأ َّما ِْ
حت يت ُه يكنْزٌ يهل ُ يام يوك ي
ني ِيف املْي ِدين ِية يوك ي
اجلدي ُار يفك ي
احلا
يان ي ْ
يان يأ ُب ُ ي ي
ني ييت ي
يْ
مها يو يي ْست ْ
مها ير ْمحية ِم ْن ير رب يك يو يما يف يع ْل ُت ُه يع ْن يأ ْم ِري يذلِ يك
يخ ِر يجا يكنْزي ُ ي
يف يأ يرا يد ير ُّب يك يأ ْن يي ْب ُلغيا يأ ُشدَّ ُ ي
يت ْأ ِو ُيل يما يمل ْ ت ْيسطِ ْع يع يل ْي ِه يص ْربا﴾ (الكهف)82:
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مح ٌة ِم ْن
ونسب ذو القرنني ما فعله من بناء السد إىل رمحة اهلل ،قال تعاىل ﴿:يق يال يه يذا ير ْ ي
ير رِّب يفإِ يذا يجا يء يوعْدُ ير رِّب يج يع يل ُه يدكَّا يء يوك ي
يان يوعْدُ ير رِّب يح هقا﴾ (الكهف)98:
***
انطالقا من هذه املعان سنتحدث عن بعض مظاهر رمحة اهلل يف هذه النشأة ،وقد
قسمنا احلديث فيها إىل قسمني:
الرمحة اخلالصة ،وهي الرمحة الرصفة التي مل متزج بيشء من اآلالم.
والرمحة املمزوجة ،وهي التي مزجت ببعض اآلالم ملا تقتضيه احلكمة اإلهلية وأسامء
اهلل احلسنى.
 1ـ الرمحة اخلالصة:
الرمحة اخلالصة هي الرمحة التي هتب من ريح اجلنة لرتسم نموذجا عن مجاهلا ،فلذلك
يراها كل اخللق ويسعدون هبا ويعيشون فرحني بنشوهتا ،ولكنهم قد يغفلون عن مرسلها
أو عن احلكمة منها ،فتصبح رشكا ألرواحهم وقيدا لنفوسهم جيذهبم إىل اخللود إىل
األرض.
وجتليات هذه الرمحة ال حدود هلا ،فهي تشمل كل األشياء ( ،فلو أنعم االنسان النظر
حي وأشده عجزا وانتهاء بأقوى كائن ،لوجد أن
يف سري احلوادث ابتداء من أضعف كائن ه
كل كائن يأتيه رزقه رغدا من كل مكان ،بل ييمنح سبحانه أضع يفهم وأشده هم عجزا ألطف
االرزاق وأحسنها ،ويسعف كل مريض بام يداويه)()1

فكسوة مجيع األشجــار بحلل شبيـهة بالسـندس اخلـرض كأهنا حور اجلنة ،وتزيينيها
وتسخريها خلدمتنا بانتاجها ألطف االثامر
بمرصعات االزهار اجلميلة والثامر اللطيفة،
ي
املتنوعة وألذها يف هنايات اغصاهنا التي هي أيدهيا اللطيفة ..ومتكيننا من جني العسل اللذيذ
( )1الكلمة العارشة ،النوريس.
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لباسنا أمجل ثياب وألينها مما حتوكه حرشة بال
ـ الذي فيه شفاء للناس ـ من حرشة سامة ..وإِ ي
يد ..وا هدخار خزينة رمحة عظيمة لنا يف بذرة صغرية جدا ..كل ذلك يرينا بداهة كرما يف غاية
اجلامل ،ورمحة يف غاية اللطف.
وهكذا عناية االمهات بأوالدهن الضعاف العاجزين ـ سواء يف النبات أو احليوان
أو البرش ـ عناية ملؤها الرأفة والرمحة وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن ،تريك
عظمة التجليات ،وسعة الرمحة املطلقة.
ِ
ِ
ِ
رص ي
ون ﴾ (الذريات)21:نرحل إىل
وانطالقا من قوله تعاىل ﴿:يويف يأ ْن ُفس ُك ْم يأ يفال ُت ْب ُ
عامل النفس ،وما أودع اهلل فيه من خزائن الرمحة ،فعامل النفس هو أول عامل يرحل منه إىل اهلل.
ونبدأ عامل النفس بعامل اجلنني ..ذلك الذي تتجىل فيه الرمحة اخلالصة يف أصفى
جتلياهتا.
يقول األستاذ عبد الرزاق نوفل يف كتابه (اهلل والعلم احلديث) (:انظر إىل اجلنني
كيف يتغذى يف بطن أمه ،وكيف يتنفس ،أو كيف يقيض حاجاته ،وكيف تنمو أجهزته ،أو
كيف تعلق يف الرحم ،وكيف أن احلبل الرسي الذي يربطه بأمه ليتغذى به منها قد روعي
عند تكوينه ما حيقق الغرض الذي تكهون من أجله دون إطالة قد تسبب ختمر الغذاء فيه ،أو
قرص يؤدي إىل اندفاع الغذاء إليه بام قد يؤذيه ..اذا ما فكرنا يف ذلك فال نملك إال أن نعرتف
بقدرة الصانع ولطف اخلالق.
وعندما يبلغ احلمل هنايته تفرز غدد األنثى إفرازات كثرية متعددة األغراض ،فمنها
ما يساعد عىل انقباضات الرحم وتقلصاته ،ومنها ما يسهل عملية انزالق اجلنني ،ومنها ما
يعمل عىل مساعدة املولود يف أن يكون نزوله بالوضع الطبيعي.
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وباعتبار أن الثدي غدة كذلك ،فهو يفرز يف هناية احلمل وبدء الوضع ،سائال أبيض
مائال إىل األصفر ،ومن عجيب صنع اهلل أن هذا السائل عبارة عن مواد كمياوية ذائبة تقي
الطفل من عدوى األمراض.
ويف اليوم التايل للميالد يبدأ اللبن يف التكهون ،ومن تدبري املدبر األعظم أن يزداد
مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوما بعد يوم ،حتى يصل إىل حوايل لرتين ونصف لرت يف
اليوم بعد سنة ،بينام ال تزيد كميته يف األيام األوىل عىل بضع أوقيات.
وال يقف اإلعجاز عند كمية اللبن التي تزيد عىل حسب زيادة الطفل ،بل إن تراكيب
اللبن كذلك تتغري نسب مكوناته وترتكز مواده ،فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات
والسكريات يف أول األمر ،ثم ترتكز مكوناته فزيد نسبته السكرية والدهنية فرتة بعد أخرى،
بل يوما بعد يوم بام يوافق أنسجة وأجهزة الطفل املستمر النمو ،وعملية استخالص اللبن
يف الثدي عملية عجيبة ،تثبت وجود اخلالق وتدلل عىل قدرته.
وجهاز الرضاع الذي نراه بعني الغفلة ،فال نكاد نبرصه عامل من عجائب الرمحة
اإلهلية.
فالثدي أوعية شبكية كبرية العدد ،دقيقة احلجم ،تتميز عن غريها من األوعية
الدموية بكثرة مرور الدم فيها كثرة ملحوظة ،وهذه األوعية حتيط بفجوات متسعة مبطنة
باخلاليا ،صانعة اللبن ،الذي تستخلصه من الدم املار باألوعية ،وخيرج اللبن من هذه
الفجوات إىل مستودعات يبلغ عددها مخسة عرش أو عرشين ،مكاهنا حتت دائرة حلمة
الثدي ،وتضيق قنوات هذه املستودعات كلام قربت من سطح احللمة حتى تصبح فتحات
ضيقة هبذا العدد ،توزع اللبن هبا توزيعا عادال ،ويكون بذلك يف حالة ميرسة لرضاعة
الطفل.
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ويأخذ الرضيع حاجاته من هذا اللبن الذي يتغري من وقت إىل آخر ،وكلام زاد تراكيز
مكوناته ،كلام سبب ذلك نمو األسنان التي تظهر لتهيئة الطفل ألن يتناول الطعام.
واألسنان نفسها تعترب آية من آيات رمحة اهلل ،فهي ختتلف من قواطع يف وسط الفم
وقرب فتحته لقطع الطعام ،إىل أنياب بجانبها للمعونة يف متزيقه ،ثم أرضاس صغرية فكية
عىل كل جانب هلرس وطحن الطعام.
وقد حاول العلامء جاهدين عند حماولة صنع األسنان الصناعية أن يستنبطوا نظاما
آخر أو يغريوا من وضع األسنان ،فاعرتفوا بقدرة اخلالق ،عندما قرروا أن أبدع وأكمل
نظام يمكن لألسنان أن تكون عليه هو النظام الطبيعي ،فلذلك صنعوا أطقم األسنان عىل
نسق األسنان الطبيعية :شكلها ..وموضعها ..وترتيبها.
وعندما حيجب الطفل عن الرضاعة ويبدأ يف األكل ،تظهر اآليات البينات عىل قدرة
اخلالق وعظمته ،بام يشاهد من جليل الصنع عىل هتيئة اإلنسان بام حيقق له حفظ حياته،
فنجد يف فم اإلنسان فتحات األنف الداخلية ،وفتحة التنفس يف أول القصبة اهلوائية وفتحة
الب لعوم أول القناة اهلضمية ،ويذكر العلم أن أية ذرة من غبار تضل طريقها وتصل إىل
القصبة اهلوائية البد أن ُتطرد ،وما السعال إال حماولة لطرد غبار وصل القصبة اهلوائية ،وأي
ذرة من الغبار تقتحم القصبة اهلوائية تفيض إىل املوت ..فكيف تدخل أذن البلعة الغذائية
إىل فتحة القناة اهلضمية وال تدخل يف فتحة القصبة اهلوائية برغـم تالصق فتحتيها!؟
وتدفع اللهاة إىل أعىل عند البلع ،ويسد لسان املزمار طريق التنفس حتى تدخل
البلعة الغذائية ،ومل حيدث أن أخطأ لسان املزمار طريق التنفس حتى تدخل البلعة الغذائية،
ومل حيدث أن أخطأ لسان املزمار ،ذلك اجلندي املجهول يف نظام املرور الكائن يف فتحة الفم
اطالقا ..فاذا تصورنا كم فام عىل وجه احلياة وكم جنديا حيرس تلك الفتحات يف كل ثانية
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بل يف كل ملحة ،وكم مرة تفتح هذه هذه الفتحات وتقفل آلمنا بأن اهلل ال حييط به مكان وال
زمان.
ويتم هضم الغذاء ،أي حتويله من مواد صلبة معقدة ،إىل أخرى سائلة سهلة
االمتصاص بعمليات دقيقة غاية الدقة ،تقوم خري دليل عىل رمحة اهلل ،فكم ما يأكله اإلنسان
من صلب جامد وسائل ولزج ،ومر وحار ،وثقيل وخفيف ،وحريف والذع وساخن
وبارد ،وحلوم وخرض ،وخبز وفاكهة ،وزيوت وشحوم ،وبقول وأبصال ،مطبوخة أو نيئة،
كلها هتضم بمواد واحدة ،وطريق واحد ،مواد اختلفت تراكيبها وتباينت تراكيزها جسم
اإلنسان ،أدق معمل كياموي عرف عىل وجه البسيطة فيدفعها يف طريقها املرسوم لتصب
عليها الغدد افرازاهتا احلمضية ،وعصاراهتا ذات الرتكيز املقدر ،الذي لو قل قليال ملا هضم
الطعام ،ولو زاد زيادة طفيفة الحرتق اجلسم ،فسبحان اخلالق العظيم.
وتدخل البلعة الغذائية يف الفم ،فتبدأ أوىل مراحل اهلضم ،وذلك بخلط الغذاء
باللعاب الذي تفرزه ست غدد ..وهذا اللعاب أول مراتب اهلضم ،الحتوائه عىل مخرية،
ويساعد عىل خفض درجة حرارة الطعام ،إن كان ساخنا ،وكرس حدة برودته أن كان
مثلجا ،كام أنه عامل أسايس يف معادلة املواد احلرفة ،وختفيف أثر الرتاكيب الالذعة وتنزلق
بعد ذلك البلعة خمتلطة باللعاب إىل البلعوم ،فاملريء ثم املعدة إيل تفرز حامض
الكلورودريك ،ذا الرتكيز اخلاص املعد بعناية ،فتبلغ درجته من أربعة من أربعة إىل مخسه
يف األلف ،ولو زاد الرتكيز هذا احلامض عىل ذلك زيادة طفيفة ،حلرق أنسجة املعدة حرقا
تاما ،وتتوىل بعد ذلك زيادة االفرازات والعصارات يف خمتلف أجزاء اجلهاز اهلضمي الذي
يبلغ طوله تسعة أمتار.
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فهذه العصارات يف خمتلف أجزاء اجلهاز اهلضمي الذي يبلغ تسعة أمتار ،فهذه
عصارة األمعاء ،وتلك إفرازات الصفراء والبنكرياس وغريها وكلها تالئم حالة الغذاء
الذي وصل إليها ،ومل تعرف إال من عرشين سنة.
ووظائف الغدد املسامات تلك املعامل الكياموية الصغرية التي متد اجلسم بالرتاكيب
الكياموية الرضورية ،والتي تبلغ من قوهتا ،أن جزءا من بليون جزء من بليون جزء منها،
حتدث آثارا خطرية يف اإلنسان.
وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة األخرى ،وكل ما يعرف عن
هذه االفرازات إهنا معقدة الرتكيب تعقيدا مدهشا ،وأن أي اختالل يف إفرازها يسبب تلفا
عاما يف اجلسم ،يبلغ حد اخلطورة إذا دام هذا االختالل وقتا قصريا.
ومثل ذلك مل يعرف إال أخريا أن الغدد النخامية والغدتني فوق الكليتني إنام هي
خمازن ذخرية تعمل وتنشط عند احلاجة ..بينام يف األوقات العادية ال تزيد عن كوهنا أجهزة
عاطلة ..هذه الغدة وظيفتها األساسية حفظ التوازن الكمياوي واحليوي يف اجلسم ..إال
أنه حياط اإلنسان بجو بارد تفرز هذه الغدد افرازات تسبب ضيقا يف األوعية الدموية مما
يرتفع بسببه ضغط الدم ..فيتغلب اجلسم عىل اجلو البارد املحيط به ..بالدفء الداخيل
الناتج من ارتفاع ضغط الدم.
ويف حاالت اجلروح اخلطرية ..ينعكس عمل هذه الغدد فتعمل عىل خفض ضغط
الدم ..ورسعة جتلطه إليقاف نزف الدم ..كام أن هذه الغدد تعمل عىل ختفيض ضغط الدم
عند االنفعاالت النفسية وحاالت التوتر والقلق...
وما قرره العلم من أن لألمعاء الدقاق ،التي يبلغ طوهلا ستة أمتار ونصف مرت،
حركتني ال اراديتن كلها دالئل عىل رمحة اهلل.
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أما احلركة األوىل ،فهي حركة خلط مستمر هدفها مزج الطعام بمختلف عصارات
األمعاء ومخائرها مزجا تاما حتى يكون اهلضم عاما.
وأما احلركة الثانية ،فهي عرض الطعام املهضوم عىل أكرب مساحة ممكنة يف األمعاء
كي يمس أكرب مسطح فيها فتمتص منه أكرب قدر ،ثم يأيت بعد ذلك دور اهلضم يف األمعاء
الغالظ التي تفرز آخر أجزاء املواد املهضومة من الفضالت ،حتى ال خترج من اجلسم إال
الفضالت والنفايات التي ال فائدة منها لإلنسان ،كام أهنا كذلك تفرز مادة خماطية تيرس
انزالق هذه الفضالت إىل خارج اجلسم.
ويف جسم اإلنسان ،عالوة عىل هذه املواد الكياموية املعقدة واملختلفة األنواع،
ميكروبات وجراثيم وبكرتيا ،إذا زاد عدد النوع النوع منها عام هو مقدر هلا ،أو قل عمل
تنوع آخر ،أو اختلفت لسبب ما نسبة هذه األحياء بعضها لبعض ،هللك اجلسم.
وهذه األحياء تفرز افرازات ،وتقوم بنفسها بتحويل الغذاء العرس إىل يرس،
والصعب إىل سهل ،واملعقد إىل بسيط والضار إىل نافع ،والكياموي إىل دم.
ولتعرف ماهية هذه احلياء يكفي أن تعلم أن العلامء قد قدروا عدد املوجود منها
باملعدة بحوايل مائة ألف يف السنتيمرت املكعب الواحد.
ويذكر املختصون يقول علامء الطب وأساتذة علم األحياء عن جسم اإلنسان ،انه
يقوم بأعامل تثبيت أنه خلق بحكمة وحلكمة ،وانه وجد بتقدير ،وتنفي عنه شبة املصادفة يف
خلقه .ودليلهم عىل ذلك التحول الذي تقوم به األجهزة ملالقات نقص وجد ،أو لتكملة
ضعف طرأ عىل أحدها ،فقد دلت التجارب التي أجريت ،واملشاهدات التي درست،
ومن عجائب الرمحة اإلهلية املرتبطة بجسم اإلنسان ما أودع فيه من قدرات عىل
ترميم ذاته ،فقد وجد العلامء أنه إذا استؤصلت كلية من اجلسم مثال ترتب عىل ذلك تضخم
األخرى ،إلمكان قيامها بعمل الكيتني ،دون أن يكون لإلنسان دخل يف ذلك ،ومثل ذلك
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إذا برت نصف الغدة الدرقية زاد حجم النصف الثان ،وإذا أصاب القلب مرض يف صاممه
قلل من قدرته ،عمل عىل أن يزيد سمك جدرانه شيئا فشيئا لتقوى عضالته عىل دفع
األذى ،وكثريا ما يالحظ أن القلب يف حماولة إصالح خلله يأخذ حجمه يف الكرب حتى
يصبح أربعة أضعاف ما هو عليه.
ويف ذلك يقول الدكتور (رتشارد كابوت) ،والدكتور (راسل ركس) يف مؤلف هلام(:
إن ألعضاء اجلسم قوة مدخرة يستمد منها عند احلاجة ،فاملريض بالسل الذي أصيب يف
بقعة من الرئة ن جيد يف جسمه أنسجة من الرئة تزيد عن حاجته ،يستطيع أن يعتمد عليها
يف مده بأسباب احلياة)
وقد ظل الدكتور (ترودو) أربعني عاما عاكفا عىل علمه املتواصل املرهق ،وليس له
اال جزء من رئة واحدة.
ودلت التجارب عىل أن باجلسم أجزاء احتياطية يمكن االستغناء عن جزء منها عند
إصابتها بمرض ،فقد يقطع من أمعاء اإلنسان مرت من األمتار السبعة والنصف املوجودة
بجسمه دون أن حيس بفقده..كذلك أمكن برت أجزاء متعددة يف خمتلف أجهزة اجلسم دون
أن يؤثر عىل حياة اإلنسان.
ومن أغرب ما حدث يف هذا الشأن ما أعلنه الدكتور آرون سميث يف املؤمتر الدويل
لعلامء النفس املنعقد يف موسكو أوائل شهر أغسطس  1966عن رجل أمريكي أزيل نصف
خمه بعملية جراحية وما زال يستطيع امليش والكالم والغناء بل والقيام بمسائل حسابية كام
كان قبل اجلراحة..
ومن عجائب رمحة اهلل يف جسم اإلنسان ما أودع فيه من قدرة عىل التشكل ملالئمة
ظروف طارئة ،فعندما يرشف احلمل عىل غايته ،تتدفق السوائل من خمتلف األجهزة إىل
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أنسجة املهبل لتصبح أنسجته رخوة مطاطة ،وتساعد بذلك عىل مرور اجلنني ،وجتعل نزوله
ممكنا.
ومن عجائب رمحة اهلل يف جسم اإلنسان جلده ..فاجلسم يغلف بستار حمكم بديع
حيجب األرسار التي جتري بداخله ،وهذا الستار هو اجللد ،وهو من أدق وأروع اآليات
املحكامت الدالة عىل جليل صنع اخلالق ،فاجللد ال ينفذ منه املاء وال الغازات ،رغم مسامه
التي تساعد عىل إخراج املاء من داخل اجلسم ،فهو خيرج املاء وال يسمح بدخوله.
واجللد معرض هلجامت املكروبات واجلراثيم التي تسبح يف اجلو ،لذلك يسلح
بإفرازات قادرة عىل قتل تلك املكروبات ،أما إذا تغلبت اجلراثيم واجتازت منطقة اجللد،
فهنا تبدأ عملية حربية منظمة يعجز اإلنسان عن إدراك عظمتها ،حيث تدق األجراس لتنبه
أعضاء اجلسم عىل دخول عدوا هلا ،وما هذه األجراس إال اآلالم التي حيسها اإلنسان،
لترسع فرقة حراس احلدود ،وترضب حصارا شديدا عىل عدوها املغري ،فإما هزيمة وطردته
خارج اجلسم ،وإما اندحرت وماتت ،فتتقدم فرقة أخرى من الصف الثان ،،فالثالث،
وهكذا.
وهذه الفرقة هي كريات الدم التي يبلغ عددها حوايل ثالثني ألف بليون كرة بني
بيضاء ومحراء ،فإذا رأيت بثرة محراء وفيها صديد عىل اجللد فاعلم أن صديدها إن هو إال
فرق ماتت يف سبيل واجبها ،وأن االمحرار هو كريات دم يف رصاع مع عدو غادر.
ومن أهم وظائف اجللد ،حفظ اجلسم عند درجة ثابتة من احلرارة ،إذ أن أعصاب
األوعية الدموية يف اجللد تنشطها عندما يشتد حر اجلو ،كي تشع منه احلرارة ،وتفرز غدد
العرق ما يزيد عىل لرت من املاء فتخفض درجة حرارة اجلو املالصق للجلد.
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أما إذا اشتد برد اجلو فإن األوعية الدموية تنقبض ،فتحتفظ بحرارهتا ويقل العرق..
وهذا اجلهاز العجيب أعد بعناية وتقدير ليكيف حرارة اجلسم فيجعلها عىل درجة  37مئوية
دوما يف خط االستواء أو يف القطب.
وقد قال الدكتور (رتشارد كابوت) يف هذا الشأن (:لقد أودع اهلل يف أجسامنا قدرة
عظيمة شافية تعني عىل الصحة ،وفطنة ال تنام هلا عني ،وحياول األطباء تقليدها ومعاونتها
باملبضع تارة وبالدواء أخرى ،وهذه القدرة البارعة اجلبارة ال تفتأ تشد من أزرنا يف كفاح
العلل واألمراض)
وجلد اإلنسان يشء خاص به ،فال يشبه جلد إنسان إنسانا آخر أبدا كام أن اجللد
نفسه يتجدد ،فاجللد احلايل ليس هو جلد العام املايض ،فإن جتديدات اجللد مستمرة بنمو
اخلاليا التي يف الطبقات التي تكون اجللد فكل  20طبقة من اخلاليا تكون سطح اجللد.
وبالرغم مما وصل إليه العلم من حقائق وغرائب يف جسم اإلنسان ،فهناك أرسار ما
زالت تكتشف لتضع اإلنسان موضع العجب واحلرية التي ال بعدها إال التسليم بوجود اهلل
وقدرته وعظمته.
وهكذا مجيع أجهزة اجلسم ..كلها تصيح بلسان فصيح خمربة عام أودع اهلل فيها من
رمحته بعباده.
 2ـ الرمحة املمزوجة:
وهي الرمحة التي مزجت بعجني اآلالم ،أو هب عليها بعض فيح جهنم ،وهي رمحة
يرسلها اهلل ليطهر من تدنست روحه ،أو يرفع من تثاقل رسه ،أو يربز عن حقيقته من تعفنت
فطرته.
وهنا يقول الغافل أو اجلاحد :فلامذا متزج هذه الرمحة بام يكدرها ،وحييلها يف األعني
آالما ورشا ينزه اإلله عنه؟
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واجلواب عن ذلك ـ ابتداء ـ هو أن اآلالم التي مزجت هبذه الرمحة ،والرش الذي
خلط هبا ال ينسب إىل اهلل ،فليس من اهلل إال اخلري ،وقد قال  (:لبيك وسعديك ،واخلري
ىف يديك ،والرش ليس إليك) ()1

وهلذا ينزه اهلل تعاىل يف األسلوب القرآن من نسبة الرش إليه ،ومنها قوله تعاىل﴿:
ِ
اط ا َّل ِذي ين يأ ْن يع ْم يت يع يل ْي ِه ْم غ ْ ِ
يري املْيغ ُْض ِ
رص ي
الضا رلنيي ﴾ (الفاحتة ،)7:فإنه تعاىل
وب يع يل ْي ِه ْم يوال َّ
ي
ذكر النعمة فأضافها إليه ومل حيذف فاعلها ،وملا ذكر الغضب حذف الفاعل ،وبنى الفعل
للمفعول ،فقال ﴿:املْيغ ُْض ِ
وب يع يل ْي ِه ْم ﴾ ،وقال يف اإلحسان ﴿:ا َّل ِذي ين يأ ْن يع ْم يت يع يل ْي ِه ْم ﴾
ومنها قول إبراهيم اخلليل  ﴿:ا َّل ِذي يخ يل يقنِي يف ُه يو ي ْهي ِد ِ
ين يوا َّل ِذي ُه يو ُي ْط ِع ُمنِي
ني يوإِ يذا يم ِر ْض ُت يف ُه يو يي ْش ِف ِ
يو يي ْس ِق ِ
ني﴾ (الشعراء 78:ـ ،)80فنسب اخللق واهلداية واإلحسان
بالطعام والسقي إىل اهلل تعاىل ،وملا جاء إىل ذكر املرض نسبه إىل نفسه ،ومل يقل (:أمرضني)
وقال ﴿:يف ُه يو يي ْش ِف ِ
ني ﴾
يت يملِ يساكِنيي يي ْع يم ُل ي
ون ِيف ا ْل يب ْح ِر
الس ِفيني ُة يفكيان ْ
ومنه قول اخلرض  يف السفينة ﴿:يأ َّما َّ
ِ ٍ
ت يأ ْن يأ ِعي يب يها يوك ي
يصبا﴾ (الكهف ،)79:فأضاف
يف يأ ير ْد ُ
يان يو يرا يء ُه ْم يملِ ٌك يي ْأ ُخ ُذ ُك َّل يسفينية غ ْ
يان لِ ُغالم ِ ِ
يم ْ ِ
العيب إىل نفسه ،وقال يف الغالمني ﴿:يو يأ َّما ِْ
ني ِيف املْي ِدين ِية يوك ي
اجلدي ُار يفك ي
حت يت ُه
يان ي ْ
ني ييت ي
يْ
ِ
يكنْزٌ يهل ُ يام يوك ي
مها يو يي ْست ْ
مها ير ْمحية ِم ْن ير ربك﴾
يخ ِر يجا يكنْزي ُ ي
ومها يصاحلا يف يأ يرا يد ير ُّب يك يأ ْن يي ْب ُلغيا يأ ُشدَّ ُ ي
يان يأ ُب ُ ي
(الكهف )82 :فأضاف اإلرادة إىل اهلل.
ِ
رش ُأ ِريدي بِ يم ْن ِيف ْاألي ْر ِ
ض
ومنه قوله تعاىل حكاية عن مؤمني اجلن ﴿:يو يأنَّا ال نيدْ ري يأ ي ٌّ
يأ ْم يأ يرا يد ِهبِ ْم ير ُّ ُهب ْم ير يشدا﴾ (اجلـن ،)10:فنسبوا إرادة الرشد إىل الرب ،وحذفوا فاعل إرادة
الرش ،وبنوا الفعل للمفعول.

( )1رواه أمحد ومسلم.
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ِ
ِ ِ
ِ
اس يل ُك ْم يو يأ ْن ُت ْم
الر يف ُث إِ يىل ن يسائ ُك ْم ُه َّن ل يب ٌ
ومنه قوله تعاىلُ ﴿:أح َّل يل ُك ْم يل ْي يل ية ر
الص ييا ِم َّ

ِ
اس يهل ُ هن﴾ (البقرة ،)187 :فحذف الفاعل وبناه للمفعول ،بينام قال يف البيع ﴿:يو يأ يح َّل اهللَُّ
ل يب ٌ
الربا ﴾ (البقرة ،)275 :ألن يف ذكر الرفث ما حيسن منه أن ال يقرتن بالترصيح
ا ْل يب ْي يع يو يح َّر يم ر
بالفاعل.
ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:حرم ْت يع يلي ُكم املْيي يت ُة والدَّ م و يحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير يو يما ُأ ِه َّل لِغ ْ ِ
يري اهللَِّ
ْ ُ ْ ي ُ ي ُْ
ُ ر ي
بِ ِه ﴾ (املائدة ،)3 :وقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل يت يعا يل ْوا يأت ُْل يما يح َّر يم ير ُّب ُك ْم يع يل ْي ُك ْم يأ َّال ُت ْ ِ
رش ُكوا بِ ِه يش ْيئا
يوبِا ْل يوالِدي ْي ِن إِ ْح يسانا ﴾ (األنعام)151 :
وهلذا ليس من أسامء اهلل احلسنى أي اسم يتضمن الرش ،وإنام يذكر الرش ىف مفعوالته
ِ
ِ ِ
يم﴾ (احلجر ،)49:وقال بعدها ﴿:يو يأ َّن
الرح ُ
ور َّ
كقوله تعاىل ﴿:ين رب ْئ ع يبادي يأ رن يأنيا ا ْل يغ ُف ُ
ِ
يم﴾ (احلجر ،)50:ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:ا ْع يل ُموا يأ َّن اهللَّي يش ِديدُ
ع ييذ ِاِّب ُه يو ا ْل يع يذ ُ
اب ْاأليل ُ
ِ
ا ْل ِع يق ِ
يم﴾ (املائدة)98:
ور يرح ٌ
اب يو يأ َّن اهللَّي يغ ُف ٌ
ولذلك نفى املحققون من العلامء صحة تسمية اهلل تعاىل باسم ( املنتقم) ،فهو ليس
من أسامء اهلل احلسنى الثابتة عن النبى  ،وإنام جاء يف القرآن مقيدا ،كقوله تعاىل ﴿:إِنَّا ِم ين
ِ
ِ
املُْ ْج ِر ِمنيي ُمنْت ِيق ُم ي
اب
ون﴾ (السجدة ،)22 :وقوله تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّلذي ين يك يف ُروا بآ ييات اهللَِّ يهل ُ ْم ع ييذ ٌ
يش ِديدٌ يواهللَُّ ع ِيزيزٌ ُذو انْتِ يقا ٍم﴾ (آل عمران)4 :
مزيج الظاملني:
قد يقال بعد هذا :فهل يفهم من هذا أن اخلالق لذلك املزيج املؤمل غري اهلل ،وأن
اخلالقية بذلك ال ينفرد هبا اهلل ،فكيف يكون ذلك وقد عرفنا يف رس التوحيد أن املتفرد
باخللق واملشيئة هو اهلل ،وأن كل ما حيدث يف الكون أفعال اهلل؟
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واجلواب عن ذلك :إن اهلل تعاىل هو الرحيم الذي خلق كل يشء ،وجعل لكل يشء
من احلكم ما يصب يف بحر الرمحة التي هي منفعة حمضة ،ولكن هذه الرمحة قد يعرتضها ما
حييلها إىل أمل ،وال يكون ذلك االعرتاض إال من نفس اإلنسان.
ولنرضب مثال عىل ذلك هبذه األرض التي نعيش عليها ،فإن اهلل تعاىل جعلها رمحة
رصفة ،بكل ما فيها ،لكن فعل اإلنسان الذي استغل ما وهب من عقل ،وما عرف من
قوانني ،جعله يمزج هذه الرمحة بأنواع الكدر والتلوث واآلالم ،بحيث قد تتحول بفعله إىل
آالم حمضة.
رب يوا ْل يب ْح ِر بِ يام ك ييس يب ْت يأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي يق ُه ْم
ولذلك قال تعاىل ﴿:يظ يه ير ا ْل يف يسا ُد ِيف ا ْل ي ر
يب ْع يض ا َّل ِذي ع ِيم ُلوا يل يع َّل ُه ْم يي ْر ِج ُع ي
ون﴾ (الروم ،)41:فقد نسب اهلل تعاىل الفساد إىل كسب
الناس.
ِ
يها ا ْل يف يسا يد ﴾ (الفجر ،)12:وأخرب عن املجرم
وأخرب عن الكفرة أهنم ﴿:يأ ْك يث ُروا ف ي
ِ
الذي ﴿ إِ يذا تيو َّىل سعى ِيف ْاألير ِ ِ ِ ِ
ِ
احل ْر ي
ب ا ْل يف يسا يد﴾
ث يوالن َّْس يل يواهللَُّ ال ُحي ُّ
ض ل ُي ْفسدي ف ي
ي ي ي
يها يو ُ ْهيل يك ْ ي
ْ
(البقرة)205:
وهلذا أخرب تعاىل أن كل ما حيصل يف األرض من مشاق هو نتيجة حتمية للذنوب،
عىل حسب ما يقتضيه العدل اإلهلي واحلكمة اإلهلية ،التي رتبت املشقة عىل املعصية ،كام
رتبت الراحة عىل الطاعة ،قال تعاىل ﴿:يو يل ْو يأ َّن يأ ْه يل ا ْل ُق يرى آ يمنُوا يوا َّت يق ْوا يل يفت ْيحنيا يع يل ْي ِه ْم
ٍ ِ
الس يام ِء يو ْاألي ْر ِ
ياه ْم بِ يام كيا ُنوا ييك ِْس ُب ي
ون ﴾ (ألعراف)96:
ض يو يلكِ ْن ك َّيذ ُبوا يف يأ يخ ْذن ُ
يب يركيات م ين َّ
وقال تعاىل عن أهل الكتاب ﴿:يو يل ْو يأ َّن يأ ْه يل ا ْلكِت ِ
ياب آ يمنُوا يوا َّت يق ْوا يل يك َّف ْرنيا يعن ُْه ْم
َّات الن َِّعي ِم و يلو يأهنم يأ يقاموا التَّورا ية و ْ ِ
ياهم جن ِ
س ريئ ِ
األن ِ
ْج ييل يو يما ُأن ِْز يل إِ يل ْي ِه ْم ِم ْن
ْي ي
ياهتِ ْم يو يألي ْد يخ ْلن ُ ْ ي
ي ْ َّ ُ ْ ُ
ي
ر ِهبم يألي يك ُلوا ِمن يفو ِق ِهم و ِمن يحت ِ
ْت يأ ْر ُجلِ ِه ْم ِمن ُْه ْم ُأ َّم ٌة ُم ْقت ِيصدي ٌة يوكيثِ ٌري ِمن ُْه ْم يسا يء يما يي ْع يم ُل ي
ون﴾
ْ ْ ْ ي ْ
ير ْ
(املائدة 65:ـ  ،)66أي لو أهنم عملوا بام يف الكتب التي بأيدهيم عن األنبياء ،عىل ما هي
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عليه من غري حتريف وال تبديل وال تغيري ،لقادهم ذلك إىل اتباع احلق والعمل بمقتىض ما
بعث اهلله به حممدا  ،فإن كتبهم ناطقة بتصديقه واألمر باتباعه حتام ال حمالة.
وهو ما أشار إليه سقوط آدم  من اجلنة ،حيث كان جيد كل يشء يف غاية اجلامل
جت ِ
يها يو يال يت ْع يرى ()118
وع ف ي
واملتعة واليرس ،حيث خوطب من احلق تعاىل ﴿:إِ َّن يل يك يأ َّال ي ُ ي
ِ
يها يو يال ت ْيض يحى (( ﴾)119طه)
يو يأن يَّك يال يت ْظ يم ُأ ف ي
ولكنه مبارشة بعد رشب كأس اللذة ،أصابه شؤمها فسقط عنه لباس الرخاء ليلبس
ت يهلام سو ُآهتام و يط ِف يقا يخي ِْص يف ِ
ِ
ان يع يل ِ
يه يام ِم ْن
لباس التعب والعناء ،قال تعاىل ﴿:يف يأكيال من يْها يف يبدي ْ ُ ي ي ْ ُ ي ي
ور ِق ْ ِ
يَص آ يد ُم ير َّب ُه يفغ ييوى﴾ (طـه)121:
اجلنَّة يوع ي
ي
يي
ِ
ب
يها ا ْل يف يسا يد﴾ (الفجر ﴾ )12 :بأنه ﴿:يص َّ
وأخرب تعاىل عن جزائه للذين ﴿:يأ ْك يث ُروا ف ي
يع يل ْي ِه ْم ير ُّب يك يس ْو يط ع ييذ ٍ
اب﴾ (الفجر)13 :
وهذه النصوص تشري إشارة رصحية إىل الفساد الذي حصل يف الرب والبحر واجلو
بفعل معايص املدنية احلديثة ،التي أرادت أن توفر الرتف لثلة قليلة متتص أمواهلا عىل
حساب صحة األرض ومجاهلا وصالحيتها للحياة.
وكام كان كسب اإلنسان هو السبب فيام حصل لألرض من مصائب ،وما حصل
ألهلها نتيجة لذلك من بالء ختربنا النصوص أن كل املعايص صغرت أو كربت هي احلائل
بني اإلنسان والرمحة الرصفة ،أو هي املزيج املؤمل الذي يكدر الرمحة ،ويظهرها بمظهر
العقوبة واألمل.
ولذلك قال تعاىل خمربا عن مقالة املالئكة املقربني من محلة العرش ،ومن حوله﴿:
ِ
ِ
يات ومن ت ِيق السيئ ِ
ِ
ِ
يم﴾ (غافر)9:
يات يي ْو يمئِ ٍذ يف يقدْ ير ِ ْ
َّ ر
الس ريئ ي ي ْ
مح يت ُه يو يذل يك ُه يو ا ْل يف ْوزُ ا ْل يعظ ُ
يوق ِه ُم َّ
وهلذا كان لكل خمالفة رشعية من اآلالم ما يكدر صفو الرمحة النازلة مع ذلك األمر
ِ
اح ُك ْم يب ْين ُيه ْم بِ يام يأنْزي يل اهللَُّ يوال يتتَّبِ ْع يأ ْه يوا يء ُه ْم
الترشيعي ،قال تعاىل مشريا إىل هذا املعنى ﴿:يو يأن ْ
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وك يع ْن يب ْع ِ
اح يذ ْر ُه ْم يأ ْن يي ْفتِنُ ي
ض يما يأنْزي يل اهللَُّ إِ يل ْي يك يفإِ ْن ت ييو َّل ْوا يفا ْع يل ْم يأن يَّام ُي ِريدُ اهللَُّ يأ ْن ُي ِصي يب ُه ْم
يو ْ
َّاس يل يف ِ
ض ُذ ُن ِ
بِ يب ْع ِ
وهبِ ْم يوإِ َّن كيثِريا ِم ين الن ِ
اس ُق ي
ون﴾ (املائدة)49:
ورس ذلك هو أن التكاليف الرشعية هي نفسها رمحة ،فلذلك كان جمرد خمالفتها أملا
قد يشعر به اإلنسان احلساس يف حينه ،وقد يغفل عنه إىل أن ترتاكم اآلالم ،فيهتز ميزان
الرمحة يف نفسه.
فاملعصية بذلك تشبه وضع اإلنسان نفسه يف مواضع العطب ،فإنه يف حينها قد يغفل
عن جراحه حلرارة ما هو فيه من معصية ،فإذا ما انطفأت تلك احلرارة يف نفسه عادت اآلالم
لتشعره بجروحه الكثرية.
ولذلك فإن املصائب تتواىل بتوايل الكفر ،وتنمو بنمو املعصية ،قال تعاىل ﴿:يوال ييزي ُال
ِ
ِ
يت يوعْدُ اهللَِّ إِ َّن اهللَّي ال
ا َّل ِذي ين يك يف ُروا ُت ِصي ُب ُه ْم بِ يام يصني ُعوا يق ِار يع ٌة يأ ْو ي ُ
حت ُّل يق ِريبا م ْن يد ِاره ْم يحتَّى يي ْأ ِ ي
ف املِْي يعا يد﴾ (الرعد)31 :
ُخيْلِ ُ
وهلذا أخرب تعاىل أن املؤمنني املستقرين يف طاعة اهلل ال يرون إال الرمحة اخلالصة،
والتي قد يتيه عنها بسبب الغفلة الغافلون ،وهلذا قال تعاىل آمرا املؤمنني بأن خياطبوا املنافقني
احلُ ْسني يي ْ ِ
ون بِنيا إِ َّال إِ ْحدي ى ْ
قائلنيُ ﴿:ق ْل يه ْل ت يير َّب ُص ي
ص بِ ُك ْم يأ ْن ُي ِصي يب ُك ُم اهللَُّ
يرت َّب ُ
ني يون ْيح ُن ن ي ي
ِ
بِع يذ ٍ ِ ِ ِ ِ
رت رب ُص ي
ون﴾ (التوبة،)52:
ي
رت َّب ُصوا إِنَّا يم يع ُك ْم ُم ي ي
اب م ْن عنْده يأ ْو بِ يأ ْيدينيا يف ي ي
ولكن رمحة اهلل مع ذلك قد تعفو عن بعض الذنوب ،فتمحوها ،أو جتعل من ذلك
البالء كفارة هلا ،قال تعاىل ﴿:يو يما يأ يصا يب ُك ْم ِم ْن ُم ِصي يب ٍة يفبِ يام ك ييس يب ْت يأ ْي ِدي ُك ْم يو يي ْع ُفو يع ْن كيثِ ٍري﴾
ِ
َّاس بِ يام ك ييس ُبوا يما ت يير يك ع ييىل يظ ْه ِر يها ِم ْن يدا َّب ٍة
(الشورى ،)30:وقال تعاىل ﴿:يو يل ْو ُيؤي اخ ُذ اهللَُّ الن ي
يان بِ ِعب ِ
ِ
اد ِه يب ِصريا﴾ (فاطر)45:
يو يلك ْن ُيؤي رخ ُر ُه ْم إِ يىل يأ يج ٍل ُم يس همى يفإِ يذا يجا يء يأ يج ُل ُه ْم يفإِ َّن اهللَّي ك ي ي
والقرآن الكريم يرضب لنا األمثلة الكثرية عن آثار املعايص املتمكنة من النفوس،
لينبهنا إىل أن الرش الذي كانت تنطوي عليه تلك النفوس هو الرس الواقف وراء ما حاق هبا
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من عذاب ،فلهذا كانت تلك العقوبات ـ والتي هي يف حقيقتها نوع من التطهري كام سنرى
ـ متناسبة مع جرائمهم:
ياه ْم
فاهلل تعاىل قال عن أهل سبأ ﴿:يف يأع يْر ُضوا يف يأ ْر يس ْلنيا يع يل ْي ِه ْم يس ْي يل ا ْل يع ِر ِم يو يبدَّ ْلن ُ
ٍ
بِ يجنَّ يت ْي ِه ْم يجنَّت ْ ِ
يش ٍء ِم ْن ِسدْ ٍر يقلِ ٍ
يل﴾ (سـبأ)16:
يني يذ يو ي ْ
ايت ُأ ُك ٍل يمخْط يو يأ ْث ٍل يو ي ْ
وهلذا أمر النبي  أن حيذر قومه مثل هذا املصري ،قال تعاىل ﴿:يفإِ ْن يأع يْر ُضوا يف ُق ْل
اع يق ِة ع ٍ
اع يقة ِم ْث يل ص ِ
يأن يْذر ُت ُكم ص ِ
ياد يو يث ُمو يد﴾ (فصلت)13:
ي
ْ ْ ي
***
بل إن النصوص ال تعترب الرش هو النتيجة الطبيعية احلتمية لالنتكاسة التي تصييب
اإلنسان باملعايص فقط ،وإنام خترب بأن املعايص نفسها ـ بتأثريها اخلطري عىل الفطرة ـ تعترب
أكرب رش وأخطر أمل يصيب اإلنسان ،فهي مصيبة يف نفسها ،ثم هي مصيبة بام جتره من بعدها
من آثار.
وهلذا كان  جيمع يف خطبه بني االستعاذة من املعايص وآثارها ،قال  (:احلمد
هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا) ( ،)1فتضمن هذا
احلديث االستعاذة من رشور النفوس ومن سيئات األعامل وهى عقوباهتا.
ولعله ـ ألجل هذا ـ كان لفظ احلسنة والسيئة يف القرآن الكريم لفظا مشرتكا يدل عىل
النعم واملصائب ،ويدل كذلك عىل ما يفعله اإلنسان باختياره باعتباره من احلسنات أو
السيئات.
فاحلسنة الناجتة عن سلوك اإلنسان هي نفسها رمحة ،والسيئة مصيبة بفعلها أو
نتيجتها:

( )1رواه البخاري ومسلم.
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احلسن ِية يف يله ع ْيرش يأم يث ِ
اهليا
ُ ُ ْ
ومن أمثلة احلسنة والسيئة السلوكية قوله تعاىل ﴿:يم ْن يجا يء بِ ْ ي ي
ِ
جيزي ى إِ َّال ِم ْث يل يها يو ُه ْم ال ُي ْظ يل ُم ي
ون﴾ (األنعام ،)160:وقال تعاىل ﴿:يم ْن
الس ريئية يفال ُ ْ
يو يم ْن يجا يء بِ َّ

احل يسن ِية يف يل ُه يخ ْ ٌري ِمن يْها يو ُه ْم ِم ْن يفزي ٍع يي ْو يمئِ ٍذ ِآمنُ ي
ون﴾ (النمل ،)89:وقال تعاىل ﴿:يم ْن
يجا يء بِ ْ ي
احلسن ِية يف يله يخري ِمنْها ومن جاء بِالسيئ ِية يفال ُجيزي ى ا َّل ِذين ع ِيم ُلوا السيئ ِ
يات إِ َّال يما كيا ُنوا
َّ ر
ي
ُ ْ ٌ ي ي ي ْ ي ي َّ ر
ْ
يجا يء بِ ْ ي ي
يات ي ْذ ِهبن السيئ ِ
احلسن ِ
يي ْع يم ُل ي
يات يذلِ يك ِذك يْرى
ُ ْ ي َّ ر
ون﴾ (القصص ،)84:وقال تعاىل ﴿:إِ َّن ْ ي ي
لذاكِ ِرين﴾ (هود ،)114 :وقال تعاىل ﴿:إِ َّال من تياب وآمن وع ِيم يل عيمال ص ِ
لِ َّ
احلا يف ُأو يلئِ يك
ي ي
ي ْ ي ي ي ي ي
ي
ياهتم حسن ٍ
ِ
يات يوك ي
يان اهللَُّ يغ ُفورا ير ِحيام﴾ (الفرقان)70:
ُي يبدر ُل اهللَُّ يس ريئ ِ ْ ي ي

ومن أمثلة احلسنة والسيئة القدرية قوله تعاىل عن املنافقني ﴿:إِ ْن يمت ْ يس ْس ُك ْم يح يسني ٌة
ِ
رض ُك ْم يك ْيدُ ُه ْم يش ْيئا إِ َّن اهللَّي بِ يام
ت ُيسؤْ ُه ْم يوإِ ْن ُتص ْب ُك ْم يس ري يئ ٌة يي ْف ير ُحوا ِ يهبا يوإِ ْن ت ْيص ِ ُ
ربوا يو يت َّت ُقوا ال يي ُ ُّ
ون حمُ ِ ٌ
يي ْع يم ُل ي
يط﴾ (آل عمران ،)120:وقال تعاىل ﴿:إِ ْن ُت ِص ْب يك يح يسني ٌة ت ُيسؤْ ُه ْم يوإِ ْن ُت ِص ْب يك
ُم ِصي يب ٌة يي ُقو ُلوا يقدْ يأ يخ ْذنيا يأ ْم يرنيا ِم ْن يق ْب ُل يو ييت ييو َّل ْوا يو ُه ْم يف ِر ُح ي
ون﴾ (التوبة ،)50:وقال تعاىل﴿:
يات والسي ِ
ِ
ئات يل يع َّل ُه ْم يي ْر ِج ُع ي
ون﴾ (ألعراف ،)168 :وقال تعاىل ﴿:يو ِإنَّا ِإ يذا
يو يب يل ْون ُ
احل يسن ي َّ ر
ياه ْم بِ ْ ي

ان ِمنَّا ر ْمحية يف ِرح ِهبا وإِ ْن ُت ِصبهم سي يئ ٌة بِام يقدَّ م ْت يأي ِدهيِم يفإِ َّن ْ ِ
يأ يذ ْقنيا ْ ِ
األن يْس ي
األن يْس ي
ور﴾
ي ي ي
ان يك ُف ٌ
ي ْ ْ
ُْ ْ ي ر ي
ي
(الشورى،)48 :

ومثل ذلك قوله تعاىل يف حق الكفار املتطريين بموسى  ومن معه ﴿:يفإِ يذا يجا يء ْ ُهت ُم
ِ ِ
ِ
وسى يو يم ْن يم يع ُه يأال إِن يَّام يطائِ ُر ُه ْم ِعنْدي اهللَِّ
احل يسني ُة يقا ُلوا يلنيا يهذه يوإِ ْن ُتص ْب ُه ْم يس ري يئ ٌة يي َّط َّ ُريوا بِ ُم ي
ْي
يو يلكِ َّن يأ ْك يث ير ُه ْم ال يي ْع يل ُم ي
ون﴾ (ألعراف )131:ذكر هذا بعد قوله تعاىل ﴿:يو يل يقدْ يأ يخ ْذنيا يآل

ص ِمن ال َّثمر ِ
فِرعيو ين بِ ِ
ات يل يع َّل ُه ْم يي َّذك َُّر ي
ون﴾ (ألعراف)130:
ْ ْ
السننيي يو ين ْق ٍ ي ي ي
ر

ثم إن السيئة الثانية قد تكون عقوبة للسيئة األوىل ،فتجتمع فيها سيئات اجلزاء مع
سيئات العمل ،ومثل ذلك احلسنة قد تلد اجلسنة ،فيجتمع فيها املعنيان مجيعا.
وقد وردت الداللة عىل هذا املعنى يف مواضع كثرية من القرآن الكريم:
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ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يو يل ْو يأنَّا يك يت ْبنيا يع يل ْي ِه ْم يأ ِن ا ْق ُت ُلوا يأ ْن ُف يس ُك ْم يأ ِو ْ
اخ ُر ُجوا ِم ْن ِد يي ِار ُك ْم
ون بِ ِه يلك ي
يما يف يع ُلو ُه إِ َّال يقلِ ٌيل ِمن ُْه ْم يو يل ْو يأ َّهنُ ْم يف يع ُلوا يما ُيو يع ُظ ي
يان يخ ْريا يهل ُ ْم يو يأ يشدَّ يت ْثبِيتا﴾
(النساء ،)66:فقد أخرب تعاىل بأن من جزاء طاعتهم للتكليف زيادة التثبيت.
اهدُ وا فِينيا يلن ْيه ِد يين َُّه ْم ُس ُب يلنيا يوإِ َّن اهللَّي ملي يع املُْ ْح ِسنِنيي ﴾
ومنه قوله تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين يج ي
(العنكبوت ،)69:فقد أخرب تعاىل أن من نتائج املجاهدة اهلداية لسبله.
ياقب ية ا َّل ِذين يأساءوا السو يأى يأ ْن ك َّيذبوا بِ ِ
ومنه قوله تعاىلُ ﴿:ثم ك ي ِ
آيات اهللَِّ يوكيا ُنوا
ُ
يان ع ي
ُّ
ي ي ُ
َّ
ِ يهبا يي ْست ْيه ِز ُئ ي
ون﴾ (الروم ،)10:فقد بني أن عاقبة مرتكبي السيئات أن أضافوا إليها التكذيب
واالستهزاء.
ومنه قوله تعاىل ﴿:هي ِدي بِ ِه اهللَُّ م ِن ا َّتبع ِر ْضوا ينه سب يل السال ِم و ُخي ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت
ي ُ ُ ْ ي
ي يي
ي
ي ُ ُ ُ َّ
يْ
ُّور بِإِ ْذنِ ِه وهي ِدهيِم إِ يىل ِرص ٍ
إِ يىل الن ِ
اط ُم ْست ِيقي ٍم﴾ (املائدة ،)16:فقد أخرب عن احلسنات الكثرية
ي يْ ْ
ي
التي هيبها اهلل برمحته ملن اتبع رضوانه.
ومنه قوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا ا َّت ُقوا اهللَّي يو ِآمنُوا بِ ير ُسولِ ِه ُيؤْ تِ ُك ْم كِ ْف يل ْ ِ
ني ِم ْن ير ْمحيتِ ِه
ي
ِ
ِ
و يجيع ْل يل ُكم ُنورا يمت ُش ي ِ
يم﴾ (احلديد ،)28:فقد أخرب تعاىل
ي ْي
ور يرح ٌ
ون بِه يو ييغْف ْر يل ُك ْم يواهللَُّ يغ ُف ٌ
ْ
ْ
أن من إثابته للمتقني أن جيعل هلم نورا يمشون به.
اح يو ِيف ُن ْس يختِ يها ُهدى
ومنه قوله تعاىل ﴿:يومليَّا يسك ي
ب يأ يخ يذ ْاألي ْل يو ي
وسى ا ْلغ ييض ُ
يت يع ْن ُم ي
مح ٌة لِ َّل ِذي ين ُه ْم لِ ير رهبِ ْم يي ْر يه ُب ي
ون﴾ (ألعراف ،)154:فقد أخرب تعاىل أن اهلدى الذي يف
يو ير ْ ي
األلواح ينعم به من عمل حسنة الرهبة من اهلل.
ان لِلن ِ
ومثله قوله تعاىل ﴿:يه يذا يب يي ٌ
َّاس يو ُهدى يو يم ْو ِع يظ ٌة لِ ْل ُمت َِّقنيي ﴾ (آل عمران،)138:
فقد أخرب تعاىل أن البيان اإلهلي يتعظ به وهيتدي الذين سبق هلم عمل حسنة التقوى.
ومثله قوله تعاىل ﴿:و يلو جع ْلنياه ُقرآنا يأع ِ
ْج ِم ٌّي
ْجم هيا يل يقا ُلوا يل ْوال ُف رص يل ْت آ ييا ُت ُه يأ يأع ي
ي
ي ْ ي ي ُ ْ
ون ِيف آ يذ ِ ِ
ِّب ُق ْل ُه يو لِ َّل ِذي ين آ يمنُوا ُهدى يو ِش يفا ٌء يوا َّل ِذي ين ال ُيؤْ ِمنُ ي
اهن ْم يو ْق ٌر يو ُه يو يع يل ْي ِه ْم يعمى
يوع يير ِ ٌّ
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يان ب ِع ٍ
ٍ
ِ
ِ
يد﴾ (فصلت)44:فقد أخرب تعاىل أن اهلدى والشفاء ملن سبقت
ُأو يلئ يك ُينيا يد ْو ين م ْن يمك ي
هلم حسنة اإليامن ،وأن العمى والوقر ملن سبقت هلم السيئات.
ان ير رب ِه ك ييذلِ يك لِن ْ ِ
مه ْت بِ ِه يو يه َّم ِ يهبا يل ْوال يأ ْن يرأى ُب ْر يه ي
ف
يرص ي
ومنه قوله تعاىل ﴿:يو يل يقدْ ي َّ
يعنْه السوء وا ْل يفح يشاء إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ادنيا املُْ ْخ يل ِصنيي ﴾ (يوسف ،)24:فقد أخرب تعاىل أن رس
ُ ُّ ي ي ْ ي ُ ْ ي
رصفه عن السوء والفحشاء ما سبق منه من اإلخالص هلل.
ومثله قوله تعاىل ﴿:يومليَّا يب يلغي يأ ُشدَّ ُه آ يت ْينيا ُه ُحكْام يو ِع ْلام يوك ييذلِ يك ن ْيج ِزي املُْ ْح ِسنِنيي ﴾
(يوسف ،)22:فقد أخرب تعاىل أن احلكم والعلم جزاء حلسنة اإلحسان.
ومنه قوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا ا َّت ُقوا اهللَّي يو ُقو ُلوا يق ْوال يس ِديدا ُي ْصلِ ْح يل ُك ْم
يأع يْام يل ُك ْم يو ييغ ِْف ْر يل ُك ْم ُذ ُنو يب ُك ْم يو يم ْن ُيطِ ِع اهللَّي يو ير ُسو يل ُه يف يقدْ يفازي يف ْوزا عيظِيام﴾ (األحزاب70:
ـ )71فقد أخرب تعاىل أن من جزاء تقوى اهلل والقول السديد صالح األعامل.
ِ
ِ
الر ُس ي
ول يفإِ ْن ت ييو َّل ْوا يفإِن يَّام يع يل ْي ِه يما ُمح يرل
ومنه قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل يأطي ُعوا اهللَّي يو يأطي ُعوا َّ
مح ْل ُتم يوإِ ْن ُتطِي ُعو ُه يهتتيدُ وا يوما ع ييىل الرس ِ
ول إِ َّال ا ْل يبال ُغ املُْبِنيُ ﴾ (النور ،)54:فقد
َّ ُ
ي
ْ
يو يع يل ْي ُك ْم يما ُ ر ْ
أخرب تعاىل أن من جزاء الطاعة اهلداية.
والشواهد عىل هذا املعنى كثرية يف القرآن الكريم ،وهي تدل عىل انسياق الطبيعة
اإلنسانية إىل ما يفعله صاحبها من أفعال سلوكية.
فالسلوك اإلنسان زيادة عىل أنه املحدد لطبيعة اإلنسان ،والتي بموجبها يتم ثوابه أو
عقابه قد انطوى عىل رمحة القابلية للتغري.
فالطبيعة اإلنسانية املنتكسة يف محأة الرذيلة يمكنها بحسنة واحدة أن تسرتجع فطرهتا
األصلية ،فاحلسنة تلد احلسنات ،واحلسنات هي املطهر الرشعي ملا يلحق بالفطرة من
أوزار.
لذلك كان سلوك اإلنسان يف كل األحوال هو املزيج املؤمل هلذا النوع من الرمحة.
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***
قد يقال بعد هذا :فإذا كان األمر راجعا لإلنسان ،وأنه هو اجلان عىل نفسه ،وأن
األمر كام قال تعاىل ﴿:يما يأ يصا يب يك ِم ْن يح يسن ٍية يف ِم ين اهللَِّ يو يما يأ يصا يب يك ِم ْن يس ريئ ٍية يف ِم ْن ين ْف ِس يك﴾
(النساء ،)79 :فكيف ينسجم هذا ،وقد نسب اهلل تعاىل اجلميع من احلسنات والسيئات
إليه ،وذلك يف اآلية الكريمة السابقة هلذه اآلية ﴿:يوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم يح يسني ٌة يي ُقو ُلوا يه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد
اهللَِّ وإِ ْن ُت ِصبهم سي يئ ٌة ي ُقو ُلوا ه ِذ ِه ِمن ِعن ِْد يك ُقل ُك ٌّل ِمن ِعن ِْد اهللَِّ يفام ِل هؤُ ِ
الء ا ْل يق ْو ِم ال ييكيا ُد ي
ون
ي ي
ي
ْ
ْ
ُْ ْ ي ر ي
ي
يي ْف يق ُه ي
ون يح ِديثا﴾ (النساء)78:

واجلواب عن ذلك :أن القرآن الكريم ـ الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ـ يستحيل فيه التناقض ،إنام التناقض يف الفهم املحدود الذي ال يستطيع أن يستوعب
املعان املتعلقة باأللوهية ،فيقيسها بمعان البرشية ،فكل األشياء من اهلل خلقا وتقديرا،
وذلك ال يلغي كسب العبد ،وتأثريه يف حصول النتائج.
وزيادة عىل هذا ،فإن اهلل تعاىل ذكر عن املنافقني والذين يف قلوهبم مرض الناكصني
ت يو يل ْو ُكنْ ُت ْم ِيف ُب ُروجٍ ُم يش َّيدي ٍة يوإِ ْن
عن اجلهاد ما ذكره بقوله ﴿:يأ ْين ييام يت ُكو ُنوا ُيدْ ِر ْك ُك ُم املْي ْو ُ
ُت ِص ْب ُه ْم يح يسني ٌة يي ُقو ُلوا يه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد اهللَِّ يوإِ ْن ُت ِص ْب ُه ْم يس ري يئ ٌة يي ُقو ُلوا يه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد يك ُقل ُك ٌّل ِم ْن

ِعن ِْد اهللَِّ يفام ِل هؤُ ِ
ون يي ْف يق ُه ي
الء ا ْل يق ْو ِم ال ييكيا ُد ي
ون يح ِديثا﴾ (النساء)78:
ي ي
***

قد يقال بعد هذا :نعم ،إن أقدار اهلل ال تتنزل إال باخلري ،فصفات اهلل تعاىل ،والتي
هي كلها حمامد ال يصدر منها إال اخلري ،وإنام كسب اإلنسان هو الذي حيول اخلري رشا
والعافية بالء واجلامل دمامة.
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لكن ما القول يف بعض ما نراه رشا جمردا ،ال وجه للخريية فيه ،كخلق الشياطني
املضللة ،بل كتقدير املعايص نفسها ،فلو أن اهلل تعاىل خلقنا معصومني ملا حاق بنا ذلك
العذاب،وملا تنزلت بنا تلك اآلالم؟
واجلواب عن ذلك ،هو أن كل ما قد نتصوره من رش جمرد ،هو يف حقيقته ـ ومن جهة
تقدير اهلل له ـ خري عظيم ،ولكن سوء تعاملنا معه هو الذي حيول ذلك اخلري إىل رش نتهم به
األقدار.
وقد ذكر النوريس مثال لذلك بالنار ،فإن هلا فوائد ومنافع كثرية جدا ،فال يـحق ألحد
رش اذا ما أساء استعاملـها باختياره وجعلـها هشـرا ووباال عىل نفسه.
أن يقول :إن ايـجاد النار ه
قال النوريس معلقا عىل هذا (:ومن هذا الرس يكون خلق الرش ليس رشا ،وانام كسب
الرش رش ،اذ ال حيق لكسالن قد تأذى من املطر املتضمن ملصالح غزيرة أن يقول :املطر ليس
رمحة)()1

وهكذا الكالم عن املعايص ،فهي ليست رشا ـ من جهة تقديرها ـ بل قد أخرب  أن
البرش لو مل خيطئوا خللق اهلل بدهلم من خيطئ ،ولكن الرش يف سوء التعامل معها.
فاملعايص املقدرة من اهلل رمحة حمضة ،كرمحة اهلل عباده بخلق النار ،ولكن العايص
الذي يسيئ التعامل مع هذا التقدير هو الذي حيرق نفسه هبا ،كالذي حيرق نفسه بالعبث
مع النار.
قد يستغرب هذا ،أو يعترب إحلادا ،أو قد يرمى قائل هذا بالشطح والبدعة ،ولكن
التأمل يف حقيقة هذا يؤدي إىل هذا املعنى.
وقبل أن نبني هذا نحب أن نذكر مثالني لسوء التعامل مع املعصية وحلسن التعامل
معها:
( )1الكلمة السادسة والعرشون ،رسالة القدر ،النوريس.
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أما املثال األول ،فهو إبليس ،فإنه عَص اهلل تعاىل ،ولعلها أول معصية حتدث يف
الكون ،وقد أخرب إبليس عن تأثري تقدير اهلل يف حصول معصيته ،كام قال تعاىل ﴿:يق يال يفبِ يام
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (ألعراف ،)16:وقال تعاىل ﴿:يق يال ير رب بِ يام
رصا يط يك املُْ ْستيق ي
يأغ يْو ْيتيني يألي ْق ُعدي َّن يهل ُ ْم ي
يأغ يْو ْيتينِي يألُزي ريني َّن يهل ُ ْم ِيف ْاألي ْر ِ
ض يو يألُغ ِْو يين َُّه ْم يأ ْمج ِيعنيي ﴾ (احلجر،)39:ومل ينكر اهلل عليه هذا،
فاملعصية من تقدير اهلل تعاىل ،وهي من هذا الباب رمحة إهلية.
لكن إبليس انشغل بكون املعصية مقدرة عن التعامل معها وفق ما حيبه اهلل ويرضاه،
يس يما
فلذلك عندما سأله اهلل تعاىل ،وهو أعلم به ،عن الدافع ملعصيته ،فقال تعاىل ﴿:ييا إِبلِ ُ
ون م يع الس ِ
اج ِدي ين﴾ (احلجر )32 :أجابه بكربياء ﴿:يمل يأ ُك ْن ِألي ْس ُجدي لِ يب ي ٍ
رش يخ يل ْق يت ُه
يل يك يأ َّال يت ُك ي ي َّ
ْ
ال ِمن يمحيأٍ مسنُ ٍ
ِ
ون﴾ (احلجر)33 :
م ْن يص ْل يص ٍ ْ
ي ْ
وكان يف إمكان إبليس بعد ما حاقت به اللعنة أن يقول :اغفر يل وتب عيل ،ولكن ما
تنطوي نفسه املتكربة ،والتي أبرز كربياءها أمره بالسجود آلدم  جعلته يطلب شيئا آخر،
ِ
ييل يلئِ ْن يأ َّخ ْر يت ِن إِ يىل يي ْو ِم
هو مدد ملعصيته األوىل ،جعلته يقول ﴿:يأ ير يأ ْيت ييك يه يذا ا َّلذي ك َّير ْم يت ع ي َّ
ا ْل ِق ييا يم ِة يألي ْحتينِ يك َّن ُذ رر َّي يت ُه إِ َّال يقلِيال﴾ (االرساء)62 :
فإبليس ،أو طبيعة إبليس حولت من املعصية إىل رش حمض استحق بسببه تلك
اآلالم.
وبخالفه آدم  ،فإن املعصية كانت وسيلة لتبوئه تلك املكانة العظيمة من اهلل،
ففرق كبري بني آدم الذي يرسح بني اجلنان ،وآدم الذي هبط إىل األرض متبتال للرمحن ،قد
انطوى قلبه عىل كل املشاعر النبيلة نحو ربه.
فآدم  بأكله من الشجرة ،وإدراكه حقيقة نفسه الشهوانية أقر بقصوره وكامل
ت يفتياب يع يلي ِه إِ َّنه ُهو ال َّتواب ِ
ربه ﴿:يف يت يل َّقى آدم ِمن رب ِه كيلِام ٍ
يم﴾ (البقرة ،)37:فكان
الرح ُ
ي ْ ُ ي َّ ُ َّ
يُ ْ ير ي
ذلك اإلقرار هو سبب الرفعة العظيمة التي ناهلا يف جوار اهلل.
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انطالقا من هذين املثالني ،فإن املعايص ،وإن احتوت عىل مساخط الرب تعاىل إال
أ ن يف تقديرها من املحاسن ما جيعلها رمحة حمضة سواء من ناحية عالقة اإلنسان بنفسه أو
عالقته بربه أو عالقته باملجتمع:
أما من الناحية النفسية،فإنه باملعايص يعرف اإلنسان نفسه ،وأهنا اخلطاءة اجلاهلة،
وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خري فمن اهلل م َّن به عليه ال من نفسه.
فنفس كل إنسان حتمل االستعداد لكل رذيلة ،بل يف كل نفس مقالة فرعون ﴿:يأنيا
ير ُّب ُك ُم ْاأليع يْىل﴾ (النازعـات ،)24 :وهلذا فهم العارفون الربانيون الذين فقهوا عن اهلل،
ب إِ يىل فِ ْرع ْيو ين إِ َّن ُه
وفهموا عن اهلل مراده أن فرعون الذي أمر موسى بالذهاب إليه ﴿:ا ْذ يه ْ
يطغيى﴾ (النازعـات )17:ال يراد به فرعون مرص فقط ،بل هو كل فرعون يزاحم اهلل
ربوبيته ،وأوهلم فرعون النفس التي أبت التسليم هلل ،ولذلك جاءت املقدمة القرآنية لقصة
ِ
ِ
احلي رق لِ يق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُ ي
وسى يوفِ ْرع ْيو ين بِ ْ
ون﴾
فرعون هبذه اآلية ﴿:ين ْت ُلو يع يل ْي يك م ْن ين يبأ ُم ي
ياه ْم يس يلفا يو يم يثال لِ ْْل ِخ ِري ين﴾
(القصص ،)3:وجاءت اخلامتة هبذه اآلية ﴿:يف يج يع ْلن ُ
(الزخرف)56:
ولذلك فإن اهلل تعاىل ـ كام ابتىل فرعون بموسى  ـ ليربز عن رسيرته ،يبتيل عباده
بام يربز ما يف رسائرهم من حقائق.
ولتقريب الرمحة املنطوية يف هذا املعنى نقول :بأن دور املعايص يف تقويم اإلنسان
وهتذيبه وتطييبه ليصلح ملعرفة ربه ولدخول جنته هو نفس دور األعراض التي تصاحب
األمراض من محى وآالم وغريها ،فإهنا وإن كانت مكروهة يف نفسها ،إال أن فيها خريا
عظيام ،فلوالها مل يتعرف اإلنسان عىل مرضه ،ومل يسع للعالج منه ،ولذلك ،فإن أخطر
األمراض ما ترسب ترسبا خفيا إىل اجلسد وصار ينخر فيه إىل أن يستحكم نخره من غري ان
يظهر لذلك من اآلالم ما يتناسب مع دوره التهديمي.
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زيادة عىل هذا ،فإن االنشغال برؤية الطاعة قد يصحبه اإلدالل عىل اهلل هبا ،وهو من
أكرب املوبقات ،بخالف املعية التي يصحبها االنكسار ،وهلذا ورد يف احلديث الرشيف (:لو
مل تكونوا تذنبون خلفت عليكم ما هو أكرب من ذلك العجب العجب) ( ،)1ويف األثر
اإلهلي (:لوال أن الذنب خري لعبدي املؤمن من العجب ما خليت بني عبدي املؤمن وبني
الذنب) ،وقد قال بعض الصاحلني :إن العبد ليعمل اخلطيئة فيدخل هبا اجلنة ،ويعمل
احلسنة فيدخل هبا النار ،قالوا :كيف؟ قال :يعمل اخلطيئة فال تزال نصب عينيه ،إذا ذكرها
ندم واستقال وترضع إىل اهلل وبادر إىل حموها وانكرس وذل لربه وزال عنه عجبه وكربه،
ويعمل احلسنة فال تزال نصب عينيه يراها ويمن هبا ويعتد هبا ويتكرب هبا حتى يدخل النار.
زيادة عىل هذا ،فإن حسن التعامل مع املعصية يزيد يف مناعته منها ويدفعه إىل املزيد
من التيقظ واحلذر من مصايد العدو ومكايده ،ويعرفه من أين يدخل عليه ،وبامذا حيذر منه،
كالطبيب الذى ذاق املرض والدواء.
***
قد يقال بعد هذا :فام الرمحة التي أتنعم هبا وأنا مبتىل بشيطان يضع خرطومه عىل
صدري ال يكف عن بث الوساوس يف قلبي؟
وكيف أتنعم وشياطني اإلنس واجلن ترتصد يل؟
واجلواب عن ارتباط هذا برس العدل ذكرناه يف حمله من الفصل الثان ،وقد ذكرنا يف
الفصل الثالث يأن خلق األضداد وترتيب آثارها عليها هو ما تقتضيه حكمة اهلل تعاىل
وأسامؤه احلسنى ،وأن الكامل يف هذا الرتتيب.
أما ارتباط هذا املعنى بالرمحة ،فإن سمو اإلنسان وكامله وتدرجه يف معارج الرحلة
إىل اهلل مربتط بمجاهدته هذه الشياطني ،فلذلك ـ كام يقول النوريس ـ ( ال يسيغ لـمن
( )1رواه اخلرائطي يف مساوي االخالق ،واحلاكم يف تارخيه وأبو نعيم والديلمي.
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رش ،اذ قد
استسلـم للشيطان  -باختياره وكسبه الـخاطىء  -أن يقول :ان خلق الشيطان ٌ
عمل الرش لنفسه بكسبه الذايت) ()1

فالشيطان ليس له من دور إال الكشف عن اخلبايا اآلثمة للنفس ،ولذلك يربأ يوم
القيامة من أن يكون له أي سلطان عىل سلوك اإلنسان ،بل إن سلوك اإلنسان كان نابعا من
ِ
الش ْي يط ُ
طبيعته واختياره ،قال تعاىل ﴿:يو يق يال َّ
احل رق
يض ْاألي ْم ُر إِ َّن اهللَّي يوعيدي ُك ْم يوعْدي ْ ي
ان مليَّا ُق ي
ٍ
ِ
يو يوعيدْ ُت ُك ْم يف يأ ْخ يل ْف ُت ُك ْم يو يما ك ي
است ييج ْب ُت ْم ِيل يفال
يان ِ ييل يع يل ْي ُك ْم م ْن ُس ْل يطان إِ َّال يأ ْن يدع ْيو ُت ُك ْم يف ْ
ت بِام يأ ْرش ْك ُتم ِ
رص ِخ ُكم وما يأ ْن ُتم بِم ِ ِ
يت ُلو ُم ِ
ون يو ُلو ُموا يأ ْن ُف يس ُك ْم يما يأنيا بِ ُم ْ ِ
ون ِم ْن
رصخ َّي إِ رن يك يف ْر ُ ي ي ُ
ْ ي ي ْ ُ ْ
ِ
ِ
يم﴾ (ابراهيم)22:
يق ْب ُل إِ َّن ال َّظاملنيي يهل ُ ْم ع ييذ ٌ
اب يأل ٌ
والشياطني يف هذا تشبه تلك املحاليل الكاشفة التي توضع عىل مواد معينة للتعرف
عىل مكوناهتا ،فإن انفعال تلك املواد هو الذي حيدد طبيعتها ،أما املحاليل ،فليس هلا من
دور إال الكشف عن تلك املواد.
وهلذا أخرب تعاىل الشيطان بأنه ليس له من سلطان عىل عباده املخلصني ،قال تعاىل﴿:
إِ َّن ِعب ِ
ان إِ َّال يم ِن ا َّت يب يع يك ِم ين ا ْلغ ِ
ادي يل ْي يس يل يك يع يل ْي ِه ْم ُس ْل يط ٌ
ياوي ين﴾ (احلجر ،)42:بل استثنى
ي
الشيطان نفسه هؤالء بقوله ﴿:إِ َّال ِع يبا يد يك ِمن ُْه ُم املُْ ْخ يل ِصنيي ﴾ (احلجر)40:
وذلك ألن عباد اهلل املخلصني ،هم الذين ختلصوا من كل الشوائب التي تتفاعل
معها وساوس الشيطان ،فلذلك ال يصدر منهم إال اخلري.
ومثل تسليط الشياطني تسليط الدواعي التي متتطيها الشياطني لالستيالء عىل قلب
اإلنسان من الشهوة والغضب ودواعيهام ،وإرسال رياح الفتن الختبار طبيعة اإلنسان ،فإن
كل ذلك ـ بالتأمل الصادق ـ رمحة إهلية عظمى.

( )1اللمعة الثالثة عرش ،النوريس.
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فإنه لوال هذا لفات اإلنسان من الفضائل ما هو أضعاف اآلالم املمزوجة هبذه
الدواعي ،فلوالها مل حتصل فضيلة الصرب وال جهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواهتا
حمبة هلل وإِيثارا ملرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه.
بل لوالها ما حتقق سري السائرين إىل اهلل ،كام يقول ابن عطاء اهلل (:لوال ميادين
النفوس ما حتقق سري السائرين ،إذ ال مسافة بينك وبينه حتى تطوهيا رحلتك ،وال قطعة
بينك وبينه حتى متحوها وصلتك)
فالسري إىل اهلل إنام هو قطع عقبات النفس ،إذ ال مسافة حسية بني اهلل وعبده ،وال
مقاطعة توجب البعد املعنوي بني اهلل وعبده حتى متحوها وصلته ،وليس ثم حجاب غري
حجاب النفس.
فلذلك كان من رمحة اهلل خلق هذه النفس هبذه الصورة ليتحقق من قطع عقباهتا
التعرف عىل اهلل والوصول إليه.
***
قد يقال :فلامذا ال نكون هبيئة أخرى ومع ذلك ينعم علينا ـ من غري جماهدة ـ هبذه
املعرفة وذلك الوصول؟
واجلواب عن ذلك أن األمر لو مل يكن هبذه الصفة ،ملا كانت النش يأة ِ
اإلنسانية إِنسانية،
بل كانت ملكية ،وملا كان اإلنسان حينها إنسانا بل كان مالكا.
قد يقال :فلامذا مل أكن مالكا؟
واجلواب عن ذلك ما ذكرنا يف باب احلكمة من أن اهلل تعاىل ينوع الدالئل عىل قدرته،
وعىل مشيئته ،وأن هذا من مقتضيات الربوبية ومن مقتضيات اسامئه احلسنى.
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وهذه احلكمة تنطوي عىل رمحة عظيمة لإلنسان ،فالنشأة اإلنسانية يف منتهى السمو
والرفعة ،بل إن اإلنسان فهرس العامل األكرب ،وجامع تفاصيله(.)1
يقول ابن عطاء اهلل يف بيان رمحة اهلل يف خلق النشأة اإلنسانية هبذه الصورة (:جعلك
يف العامل املتوسط بني ملكه وملكوته ؛ ليعلمك جاللة قدرك بني خملوقاته ،وأنك جوهرة
تنطوي عليك أصداف مكوناته)
أي أن اهلل أنعم عىل اإلنسان بأن جعله عاملا متوسطا بني ملكه ،وهو عامل الشهادة،
وملكوته وهو عامل الغيب ،ومل جيعله ملكيا حمضا وال ملكوتيا حمضا ،بل جعل فيه من كال
العاملني ليعلمه جاللة قدره بني خملوقاته ،حيث مجعت بني الظاهر والباطن ،وبني
اجلسامنيات والروحانيات ،فانطوى فيه العامل األكرب.
وهلذا الرس سخر اهلل لإلنسان مجيع خملوقاته لنفعه ،كام قال تعاىل ﴿:يو يس َّخ ير يل ُك ْم يما
ض يمجِيعا ِمنْه إِ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
ِيف السامو ِ
ات يو يما ِيف ْاألي ْر ِ
يات لِ يق ْو ٍم يي يت يفك َُّر ي
ون﴾
ُ
َّ ي ي

( )1ذكر العلامء بعض مظاهر انطواء العوامل يف اإلنسان،ومنها:
أن فيه من صفات املالئكة العقل واملعرفة والعبادة.
ومن صفات الشيطان اإلغواء والتمرد والطغيان.
ومن صفات احليوانات أنه يف حالة الغضب يكون أسدا ،ويف حالة غلبة الشهوة يكون خنزيرا ال يبايل أين يلقي نفسه ،يف
حالة احلرص عىل الدنيا والرشه يكون كلبا ،ويف حالة االحتيال واخلداع يكون ذئبا.
ومن صفات النبات واألشجار أنه يكون يف مبدئه غصنا طريا مرتعرعا ويف آخره يابسا أسود.
ومن صفات السامء أنه حمل األرسار واألنوار وجممع املالئكة.
ومن صفات األرض أنه حمل لبنات األخالق والطباع ،ومنه اللني واخلشن.
ومن صفات العرش أن قلبه حمل التجيل.
ومن صفات اللوح أنه خزانة العلوم.
ومن صفات اجلنة إنه إذا حسنت أخالقه تنعم به جليسه.
ومن صفات النار أنه إذا قبحت أخالقه احرتق به جليسه.
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(اجلاثـية،)13:ويف األثر اإلهلي (:يا ابن آدم خلقت األشياء كلها من أجلك ،وخلقتك من
أجيل ،فال تشتغل بام هو لك عمن أنت له)
مزيج الصاحلني:
قد يقال بعد هذا :نعم ،إن كسب اإلنسان هو الذي حيول اخلري رشا والعافية بالء،
واجلامل دمامة ،ولكن ما القول يف أولئك الصاحلني العارفني الذين يرتبعون عىل عروش
الوالية ،والذين يمتلئ كياهنم بجميع األنوار ،وال يعرج منهم إىل رهبم إال احلسنات املتأللئة
العظيمة ،فكيف جيازون بالبالء الذي تنهد له اجلبال؟
أو مل يقل رسول اهلل  (:أشد الناس بالء األنبياء ،ثم الصاحلون ،ثم األمثل
فاألمثل) ()1؟
واجلواب عن ذلك من وجوه عديدة ،نكتفي منها بأربعة أجوبة(:)2
اجلواب األول:
أوهلا أن الصاحلني يعطيهم اهلل من القوة واإليامن بحيث يواجهون البالء باالبتسامة
العذبة ،ويرونه هدايا جزيلة من حمبوهبم تعاىل الذي فنوا بمحبته عن كل أمل ،وقد أخرب
الرسي السقطي عن القدرة العجيبة التي يتحملها من انشغل باهلل ،ملا سأله اجلنيد :هل جيد
املحب أمل البالء؟ قال :ال ،قال :وإن رضب بالسيف قال :نعم وإن رضب بالسيف سبعني
رضبة ،رضبة عىل رضبة.
وبني حييـى بن معاذ الرازي احلال الذي دعا إىل هذا الفناء عن البالء مستعمال أقيسة
الفقهاء بقوله ( :إذا نظر أهل اجلنة إىل اهلل تعاىل ذهبت عيوهنم يف قلوهبم من لذة النظر إىل

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2انظر يف تفاصيل هذا رسالة (ابتسامة األنني)
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اهلل تعاىل ثامنامئة سنة ال ترجع إليهم ،فام ظنك بقلوب وقعت بـني مجاله وجالله؟ إذا
الحظت جالله هابت وإذا الحظت مجاله تاهت)
ومثل الغزايل سبب بطالن إحساس املحبني باآلالم ،بالرجل املحارب فإنه يف حال
غضبه أو يف حال خوفه قد تصيبه اجلراح ،وهو ال حيس بأمل ذلك لشغل قلبه ( ،بل الذي
حيجم أو حيلق رأسه بحديدة كآلة يتأمل به ،فإن كان مشغول القلب بمهم من مهامته فرغ
املزين واحلجام وهو ال يشعر به) ()1

ثم بني علة هذه احلالة وقانوهنا الذي ال خيتص باملحبني هلل ،فقال (:وكل ذلك ه
ألن
القلب إذا صار مستغرقا بأمر من األمور مستوىف به مل يدرك ما عداه ،فكذلك العاشق
يغتم له لوال عشقه ،ثم
املستغرق اهلم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يصيبه ما كان يتأمل به أو ه
ال يدرك غمه وأمله لفرط استيالء احلب عىل قلبه .هذا إذا أصابه من غري حبـيبه فكيف إذا
أصابه من حبـيبه؟)()2

فإذا كان احلب والعشق من أعظم الشواغل ،وكان ذلك يف أمل يسري بسبب حب
تصور يف األمل العظيم باحلب العظيم.
خفيف ،فكيف يكون األمر لو ه
وقد بني برش بن احلارث يف موعظة بليغة كيف يتمكن املحب من قهر كل ألوان
البالء ،فقال حيكي عن نفسه :مررت برجل وقد رضب ألف سوط يف رشقية بغداد ومل
يتكلم ثم محل إىل احلبس ،فتبعته فقلت له :مل رضبت؟ فقال :ألن عاشق ،فقلت له :ومل
سكت؟ قال (:ه
ألن معشوقي كان بحذائي ينظر إ َّيل ،فقلت :فلو نظرت إىل املعشوق األكرب
خر ميتا.
قال :فزعق زعقة ه

( )1اإلحياء.
( )2اإلحياء.
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ولذلك يعترب الربانيون املنشغل بذاته عن ربه ،أو الذين يعبدون اهلل عىل حرف ،فلم
يعربوا من عبادته إىل معرفته ،ومل خيرجوا من أنفسهم إليه قارصين حماطني بأنواع الشوائب،
وقد قيل لعبد الواحد بن زيد :هاهنا رجل قد تعبد مخسني سنة ،فقصده فقال له :يا حبـيب
أخربن عنك هل قنعت به؟ قال :ال ،قال أنست به؟ قال :ال ،قال :فهل رضيت عنه؟ قال:
ال ،قال :فإنام مزيدك منه الصوم والصالة؟ قال :نعم ،قال :لوال أن أستحي منك ألخربتك
بأن معاملتك مخسني سنة مدخولة.
ومراده ـ كام يرشح الغزايل ـ أنك مل يفتح لك باب القلب فترتقى إىل درجات القرب
بأعامل القلب ،وإنام أنت يف طبقات أصحاب اليمني ،ألن مزيدك منه يف أعامل اجلوارح.
وعىل هنج هؤالء الصاحلني ،قال اإلمام بديع الزمان النوريس (:املؤمن يعتقد بام
يقول لذا جيد يف كل شئ بابا ينفتح اىل خزائن الرمحة اإلهلية ،فيطرقه بالدعاء ،ويرى أن كل
َّ
ويتحصن أمام كل مصيبة مستندا اىل التوكل،
مسخر ألمر ربه ،فيلتجىء اليه بالترضع.
شئ
َّ
فيمنحه ايامنه هذا االمان التام واالطمئنان الكامل) ()1

فلذلك ( لو أصبحت الكرة االرضية قنبلة ُمد رمرة وانفجرت ،فلربام ال ختيف عابدا
منور ،بل قد ينظر اليها أهنا خارقة من خوارق القدرة الصمدانية ،ويتمالها
هلل ذا قلب َّ
باعجاب ومتعة ،بينام الفاسق ذو القلب امليت ولو كان فيلسوفا ـ ممن ُيعده ذا عقل راجح ـ
اذا رأى يف الفضاء نجام مذنبا يعتوره اخلوف ويرتعش هلعا ويتساءل بقلق :أال يمكن هلذا
النجم أن يرتطم بأرضنا؟ فيرتدى يف وادي االوهام)
ولذلك ،فإن الصاحلني املنورين بنور العبودية ال خيافون من األقدار ،بل يستقبلوهنا
كام يستقبل املحب هدايا حمبوهبا ،وال يثقلهم اهلم بام يأيت لعلمهم بأن اهلل هو الذي حيمل
ذلك اهلم عنهم ،قال النوريس مصورا تصور املؤمن لقدر اهلل (:كام ان القدر ال يورث ضيقا،
( )1الكلمة الثالثة.
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فانه يمنح خفة بال هناية وراحة بال غاية ورسورا ونورا حيقق األمن واالمان والروح
والرحيان؛ ألن االنسان إن مل يؤمن بالقدر يضطر ألن حيمل ثقال بقدر الدنيا عىل كاهل روحه
الضعيف ضمن دائرة ضيقة وحرية جزئية وحترر مؤقت ،ألن االنسان له عالقات مع
الكائنات قاطبة ،وله مقاصد ومطالب ال تنتهيان االه ان قدرته وارادته وحريته ال تكفي
ٍ
واحد من مليون من تلك املطالب واملقاصد ،ومن هنا يفهم مدى ما يقاسيه االنسان
إليفاء
من ثقل معنوي يف عدم االيامن بالقدر ،وكم هو خميف وموحش.
بينام االيامن بالقدر حيمل االنسان عىل أن يضع مجيع تلك االثقال يف سفينة القدر ،مما
يمنحه راحة تامة ،اذ ينفتح امام الروح والقلب ميدان جتوال واسع ،فيسريان يف طريق
كامالهتام بحرية تامة .بيد أن هذا االيامن يسلب من النفس االمارة بالسوء حريتها اجلزئية
ويكرس فرعونيتها وحيطم ربوبيتها وحيده من حركاهتا السائبة)
ورضب مثاال عىل لذة اإليامن بالقدر ،برجلني يسافران معا اىل عاصمة سلطان
عظيم ،ويدخالن اىل قرص السلطان العامر بالعجائب والغرائب ،أحدمها ال يعرف السلطان
ويريد ان يسكن يف القرص خلسة ويميض حياته بغصب االموال ،فيعمل يف حديقة القرص.
ولكن ادارة تلك احلديقة وتدبريها وتنظيم وارداهتا وتشغيل مكائنها واعطاء ارزاق
حيواناهتا الغريبة وامثاهلا من امورها املرهقة دفعته اىل االضطراب الدائم والقلق املستمر،
حتى اصبحت تلك احلديقة الزاهية الشبيهة باجلنة جحيام ال يطاق .اذ يتأمل لكل شئ يعجز
عن ادارته ،فيقيض وقته باآلهات واحلرسات .واخريا ُيلقى به يف السجن عقابا وتأديبا له
لسوء ترصفه وادبه.
أما الشخص الثان فانه يعرف السلطان ،ويعده نفسه ضيفا عليه ،ويعتقد ان مجيع
االعامل يف القرص واحلديقة تدار بسهولة تامة ..بنظام وقانون وعىل وفق برنامج وخمطط،
فيلقى الصعوبات والتــكاليـف اىل قانون السلــطان ،مســتفيدا بانــشــراح تام وصفاء
475

كامـل من متــع تلــك احلديــقة الـزاهــرة كاجلـنــة ،ويــرى كــل شـــئ مجيال حقا ،استنادا
اىل عطف السلطان ورمحته ،واعتامدا عىل مجال قوانينه االدارية ..فيقيض حياته يف لذة كاملة
وسعادة تامة (.)1
اجلواب الثان:
ونوضحه هبذا املثال الذي رضبه الشبيل يف حالة من أحواله الوجدانية ،فقد دخل
عليه مجاعة يف مارستان قد حبس فيه ،وقد مجع بـني يديه حجارة ،فقال :من أنتم؟ فقالوا:
حمبوك ،فأقبل عليهم يرميهم باحلجارة فتهاربوا فقال :ما بالكم ادعيتم حمبتي إن صدقتم
فاصربوا عىل بالئي.
ِ
رت ُكوا يأ ْن يي ُقو ُلوا
ب الن ُ
وهذا املعنى هو عينه ما يدل عليه قوله تعاىل ﴿:يأ يحس ي
َّاس يأ ْن ُي ْ ي
آ يمنَّا يو ُه ْم ال ُي ْف يتنُ ي
ون﴾ (العنكبوت ،)2:فقد أخرب تعاىل أن من مقتضيات ادعاء اإليامن
االبتالء حتى يعلم الصادق من الكاذب ،ومن يؤثر اهلل ،ومن يؤثر هواه.
ولذلك أخرب تعاىل عن الكثري من البالء الذي أصاب املؤمنني ،كام قال تعاىل يف غزوة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب
األحزاب﴿:إِ ْذ يجا ُءو ُك ْم م ْن يف ْوق ُك ْم يوم ْن يأ ْس يف يل منْ ُك ْم يوإِ ْذ زي ا يغت ْاألي ْب يص ُار يو يب يلغيت ا ْل ُق ُل ُ
احلن ِ
ُّون بِاهللَِّ ال ُّظنُونيا ُهنيالِ يك ا ْب ُت ِ ييل املُْؤْ ِمنُ ي
ياج ير يو يت ُظن ي
ون يوزُ ْل ِز ُلوا ِز ْلزي اال يش ِديدا﴾ (األحزاب10:
ْي
ـ )11
بل أخرب أن هذا االبتالء املزلزل الذي حمص به الصحابة هو سنة اهلل تعاىل مع الرسل
ـ ع ليهم السالم ـ وأتباعهم ،كام حكى اهلل تعاىل عن النامذج الكثرية من األنبياء ـ عليهم
السالم ـ وما حصل هلم مع أقوامهم ،كام قال تعاىل عىل لسان فرعون خماطبا السحرة الذين
ِ
الس ْح ير يف ي ُ
أل يق رط يع َّن
اتبعوا موسى  ﴿:آ يمنْ ُت ْم يل ُه يق ْب يل يأ ْن آ يذ ين يل ُك ْم إِ َّن ُه يلكيبِ ُري ُك ُم ا َّلذي يع َّل يم ُك ُم ر

( )1الكلمة السادسة والعرشون.
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يأي ِدي ُكم و يأرج يل ُكم ِمن ِخ ٍ
الف يو يألُ يص رل يبنَّ ُك ْم ِيف ُج ُذو ِع الن َّْخ ِل يو يل يت ْع يل ُم َّن يأ ُّينيا يأ يشدُّ ع ييذابا
ْ ي ْ ي ْ ُ ْ ْ
يو يأ ْب يقى﴾ (طـه)71:
وهذا البالء قد يكون من األقوام ألنبيائهم والدعاة املكلفني بتبليغهم ،كام حكى اهلل
تعاىل عن فعل فرعون بالسحرة.
وقد يكون من اهلل تعاىل ،للتمحيص ،ولبيان رفعة الدرجة ،وأن االبتالء ال يتناىف مع
ِ
النبوة ،وذلك مثل ما حصل أليوب  ،قال تعاىل ﴿:يو يأ ُّي ي ِ
الرض
وب إ ْذ نيا يدى ير َّب ُه يأ رن يم َّسن يي ُّ ُّ
ِِ
وب إِ ْذ نيا يدى ير َّب ُه يأ رن
يو يأن ي
الرامحنيي ﴾ (االنبياء ،)83:وقال تعاىل ﴿:يوا ْذ ُك ْر يع ْبدي نيا يأ ُّي ي
ْت يأ ْر يح ُم َّ
ب يوع ييذ ٍ
ان بِنُ ْص ٍ
الش ْي يط ُ
يم َّسنِ يي َّ
ص)41:
اب﴾ ( ه

فإن أيوب  استقبل كل أنواع البالء بصدر رحب مل يتزعزع قيد أنملة عن حمبة
ربه وإيثاره ،بل إنه يف ثنايا ذلك البالء كان مستغرقا يف رمحة اهلل ،فلذلك قال يف دعائه﴿:
ْت يأرحم الر ِ
امحِنيي ﴾ ،وكان متأدبا مع ربه ،فلم ينسب البالء إليه ،بل قال ﴿:يأ رن يم َّسنِ يي
يو يأن ي ْ ي ُ َّ
ب يوع ييذ ٍ
ان بِنُ ْص ٍ
الش ْي يط ُ
الرض ﴾ وقال ﴿:يأ رن يم َّسنِ يي َّ
اب ﴾
ُّ ُّ
وقد مجع اهلل كال النوعني من البالء إلبراهيم  ،فإنه من جهة قومه أوذي إيذاء
عظيام ،كام قال تعاىل ﴿:يف يام ك ي
اب يق ْو ِم ِه إِ َّال يأ ْن يقا ُلوا ا ْق ُت ُلو ُه يأ ْو يح رر ُقو ُه ﴾ (العنكبوت:
يان يج يو ي
آهل يت ُكم إِ ْن ُكنْ ُتم يف ِ
ِ
اعلِنيي ﴾ (االنبياء ،)68:بل إنه
ْ
ْرصوا ي ْ
 ،)24وقال تعاىل ﴿:يقا ُلوا يح رر ُقو ُه يوان ُ ُ
ِِ
ِ
ِ
يم يلئِ ْن يمل ْ يتنْت ِيه
ب يأن ي
أوذي من أقرب الناس إليه حيث قال له ﴿:يأ يراغ ٌ
ْت يع ْن آهليتي ييا إِ ْب يراه ُ
مجن يَّك يو ْاه ُج ْر ِن يملِ هيا﴾ (مريم)46 :
يألي ْر ُ ي
ومع هذا البالء العظيم الذي واجهه به قومه ،وأقرب الناس إليه ،أمره اهلل تعاىل
بذبح ابنه الوحيد ،والذي مل يرزقه إال بعد أن بلغ من الكرب عتيا ،ولكنه مل يتلكأ ،ومل يرتدد،
بل سارع ليخرب ابنه بذلك ،وكان البالء موجها لكليهام ،ولنستمع إىل القرآن الكريم وهو
رشنيا ُه بِ ُغ يال ٍم يحلِي ٍم
حيكي عن هذه الرمحة التي صبت يف قالب هذا االبتالء ،قال تعاىل ﴿:يف يب َّ ْ
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يف يلام ب يلغي معه السعي يق يال يا بنيي إِ رن يأرى ِيف املْينيا ِم يأ رن يأ ْذبح يك يفان ُظر ما يذا تيرى يق يال يا يأب ِ
ت ا ْف يع ْل
ي ي
ي ُ
ْ ي ي
ي
ي ُ َّ
َّ ي ي ي ُ َّ ْ ي
ِ
ما ُتؤْ مر ست ِ
الصابِ ِري ين ﴾ (الصافات 101:ـ )102
يجدُ ِن إِن يشاء اهللَُّ م ين َّ
ي يُ ي
لكن اهلل تعاىل برمحته كام نجى إبراهيم  من احلرق بالنار ،فجعلها بردا وسالما،
نجاه كذلك من هذا البالء الذي مل يكن مقصده العذاب ،وإنام مقصده الرمحة ورفعة
ِ
الدرجة ،قال تعاىل ﴿:يف يل َّام يأ ْس يل يام يو يت َّل ُه لِ ْل يجبِ ِ
الرؤْ ييا إِنَّا
يم يقدْ يصدَّ ْق يت ُّ
ني يونيا يد ْينيا ُه يأ ْن ييا إِ ْب يراه ُ
ك ييذلِ يك ن ْيج ِزي املُْ ْح ِسنِنيي إِ َّن يه يذا يهل ُ يو ا ْل يب يالء املُْبِنيُ يو يفدي ْينيا ُه بِ ِذ ْبحٍ عيظِي ٍم يوت يير ْكنيا يع يل ْي ِه ِيف ْاآل ِخ ِري ين

ِ
يم ك ييذلِ يك ن ْيج ِزي املُْ ْح ِسنِنيي ﴾ (الصافات 105:ـ)110
يس يال ٌم ع ييىل إِ ْب يراه ي

فاهلل تعاىل أخرب يف هذه اآليات عن اجلزاء العظيم الذي ناله إبراهيم  عىل نجاحه
يف ذلك البالء ،وهو ال يقترص عىل الذبح العظيم فقط ،بل تعداه إىل سالم اهلل عليه،وإىل
ترك أثره يف اآلخرين بالثناء احلسن والذكراجلميل.
ِ
يم ا َّل ِذي يو َّىف﴾
وأول الثناء عليه ثناء اهلل الذي بني وفاءه  ،قال تعاىل ﴿:يوإِ ْب يراه ي
ت يف يأ يمتهن يق يال إِ رن ج ِ
اهيم ربه بِكيلِام ٍ
ِ
ِ
اع ُل يك لِلن ِ
َّاس
ي
َّ ُ َّ
(لنجم ،،)37:وقال تعاىل ﴿:يوإِذ ا ْبت ييىل إِ ْب ير ي ي ُّ ُ ي
إِ يماما يق يال يو ِم ْن ُذ رر َّيتِي يق يال ال يين ُيال ع ْيه ِدي ال َّظاملِنيي ﴾ (البقرة)124:
وهكذا جيازي اهلل الصاحلني الذين صربوا لبالئه ووفوا له ،أما من ال ينجح يف أقل
من هذا البالء ويبيع اهلل بأي شهوة تعرض له أو شوكة تعرتض طريقه ،فإن اهلل تعاىل يتخىل
عنه ويرتكه لنفسه جزاء وفاقا.
وقد أخرب اهلل تعاىل عن هذا الصنف يف آيات كثرية ،منها قوله تعاىل ﴿:يو ِم ين الن ِ
َّاس
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
رس
يم ْن يي ْع ُبدُ اهللَّي ع ييىل يح ْرف يفإِ ْن يأ يصا يب ُه يخ ْ ٌري ا ْط يم يأ َّن بِه يوإِ ْن يأ يصا يب ْت ُه ف ْتني ٌة ا ْن يق يل ي
ب ع ييىل يو ْج ِهه يخ ي
رس ُ
الدُّ ْن ييا يو ْاآل ِخ ير ية يذلِ يك ُه يو ْ
ان املُْبِنيُ ﴾ (احلج ،)11:فهذا اخلارس ال يعبد اهلل يف احلقيقة
اخلُ ْ ي
وإنام يعبد أهواءه التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به اهلل ،فيتوهم اخللق أنه يعبد اهلل ،فلذلك
يبتىل بام يظهر حقيقته،ويكشف عن رسيرته.
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وقد أخرب اهلل تعاىل عن مواقف هذا الصنف مع اخللق بقوله ﴿:يو ِم ين الن ِ
َّاس يم ْن يي ُق ُ
ول
ِ
آمنَّا بِاهللَِّ يفإِ يذا ُأ ِ
َّاس يك يع يذ ِ
وذ يي ِيف اهللَِّ يج يع يل فِ ْتني ية الن ِ
يرص ِم ْن ير رب يك يل يي ُقو ُل َّن إِنَّا
ي
اب اهللَِّ يو يلئ ْن يجا يء ن ْ ٌ
ُكنَّا يم يع ُك ْم يأ يو يل ْي يس اهللَُّ بِ يأ ْع يل يم بِ يام ِيف ُصدُ ِ
ور ا ْل يعامليِنيي ﴾ (العنكبوت)10:
ولذلك كان من سنة اهلل يف هذه الدار الكشف عن املعادن النفيسة ومتييزها عن
ِ
اجلنَّ ية يومليَّا
املعادن اخلسيسة بام يصبه من انواع البالء ،قال تعاىل ﴿:يأ ْم يحس ْب ُت ْم يأ ْن تيدْ ُخ ُلوا ْ ي
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ُ
الرضا ُء يوزُ ْل ِز ُلوا يحتَّى يي ُق ي
ول
ول َّ
يي ْأت ُك ْم يم يث ُل ا َّلذي ين يخ يل ْوا م ْن يق ْبل ُك ْم يم َّست ُْه ُم ا ْل يب ْأ يسا ُء يو َّ َّ

ِ
ِ
يب﴾ (البقرة ،)214:وقال تعاىل ﴿:يأ ْم
يرص اهللَِّ يق ِر ٌ
يرص اهللَِّ يأال إ َّن ن ْ ي
يوا َّلذي ين آ يمنُوا يم يع ُه يمتيى ن ْ ُ
ِ
ِ
الصابِ ِري ين﴾ (آل
اجلنَّ ية يومليَّا يي ْع يل ِم اهللَُّ ا َّل ِذي ين يج ي
اهدُ وا منْ ُك ْم يو يي ْع يل يم َّ
يحس ْب ُت ْم يأ ْن تيدْ ُخ ُلوا ْ ي

ِ
ِ
رت ُكوا يومليَّا يي ْع يل ِم اهللَُّ ا َّل ِذي ين يج ي
عمران ،)142:وقال تعاىل ﴿:يأ ْم يحس ْب ُت ْم يأ ْن ُت ْ ي
اهدُ وا منْ ُك ْم يو يمل ْ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يجة يواهللَُّ يخبِ ٌري بِ يام يت ْع يم ُل ي
ون﴾ (التوبة)16:
ييتَّخ ُذوا م ْن ُدون اهللَِّ يوال ير ُسوله يوال ا ْملُؤْ مننيي يول ي
اجلواب الثالث:
وعرب عنه بعضهم عندما سئل(:أيام أفضل للرجل أن يمكن أو يبتىل؟) ،فقال( :ال
يمكن حتى يبتىل ،فإن اهلل ابتىل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممدا ـ صلوات اهلل
وسالمه عليهم أمجعني ـ فلام صربوا مكنهم)
فاهلل تعاىل ـ بحكمته املطلقة ـ يرِّب عباده الصاحلني الذين جعلهم وسائط للهداية
والرمحة بينه وبني خلقه بأنواع البالء املتناسب مع نوع الرسالة التي يكلفون هبا.
ومثل ذلك مثل من يريد تعلم صناعة معينة ،فإنه حيتاج إىل التدريب الذي يتناسب
مع تلك الصناعة ،فإن نجح فيه أهل ومكن من صناعته ،وإن مل ينجح طرد وأبعد عنها.
وقد رضب اهلل تعاىل األمثلة القرآنية الكثرية عىل ذلك ،ولعل أوضحها ما حكاه عن
نبيني كريمني مها يوسف وموسى ـ عليهام السالم ـ فإن اهلل تعاىل درهبام بصنوف البالء
ليتمكنا من أداء الوظيفة التي كلفا هبا.
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اجلواب الرابع:
هو أن العارفني الذين يعتربون أفعال اهلل تعاىل فيهم ويف غريهم رسائل رمحة ومودة
ال يفهمون من تلك األنات والباليا إال أهنا حروف من اهلل تشهدهم وجود فاقتهم،
وتشعرهم بحقيقتهم ،لتشغلهم باهلل عن أنفسهم ،قال ابن عطاء اهلل (:خري أوقاتك وقت
تشهد فيه وجود فاقتك ،وترد فيه إىل وجود ِذلتك) ،وهلذا يقال (:أوقات الفاقات أعياد
املريدين)
وقد أشار إىل هذا املعنى ابن عطاء اهلل يف احلكمة األخرى بقوله (:فاقتك لك ذاتية،
وورود األسباب مذكرات لك بام خفي عليك منها ،والفاقة الذاتية ال ترفعها العوارض)
أي أنه إذا علم العبد أن العدم سابق عىل وجوده ،وأن وجوده مفتقر إىل املدد يف كل
وقت ،وإال تالشى وانعدم ،علم أن فاقته ذاتية وأن االضطرار الزم لوجوده ،وأن ورود
الع لل املختلفة من الفقر واملرض مذكرات له بام خفي عليك من الفاقة الذاتية ،فإن غالب
الناس يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا دامت عليهم صحة أبداهنم وكثرة أمواهلم.
وهلذا قيل :إن السبب الذي محل فرعون عىل قوله ﴿ :يأنيا ير ُّب ُك ْم ْاأليع يْىل﴾
(النازعات )24:طول العافية والغنى ،فإنه لبث أربعامئة سنة مل يتصدع رأسه ،ومل يرضب
عليه عرق ،ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية.
وأخرب  أن الرجل يكون له عند اهلل املنزلة فام يبلغها بعمل فام يزال يبتليه بام يكره
حتى يبلغه إياها ،وبأن عظم اجلزاء مع عظم البالء إذا أحب اهلل قوما ابتالهم فمن صرب فله
الصرب ومن جزع فله اجلزع ،وأن من يرد اهلل به خريا يصب منه(.)1

( )1ذكرنا ختريج هذه األحاديث ونصوصها يف الفصل األول من هذه الرسالة.
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ولكن هذا ال يعني ترفع الويل عىل ربه ،أوعدم رفع يديه إليه بالسؤال ،أو عدم
االلتجاء إىل عامل احلكمة الربانية ،ومداواة العلل باموضعه اخلالق احلكيم من عالج،
فالمنافاة بني االنشغال باهلل وممارسة األسباب ،ودفع األقدار باألقدار.
وهلذا قص القرآن الكريم علينا نموذج الرايض باهلل ،املنشغل به أيوب  ،وهو
ْت يأرحم الر ِ
ِ
ينادي ربه :يو يأ ُّي ي ِ
امحِنيي ﴾ (االنبياء)83:
الرض يو يأن ي ْ ي ُ َّ
وب إ ْذ نيا يدى ير َّب ُه يأ رن يم َّسن يي ُّ ُّ
وهو أدب رفيع يف الدعاء ،اقترص فيه أيوب  عىل ذكر ضعفه ،وكامل ربه ،فعالج رضه
برمحة ربه.
مزيج األبرياء
قد يقال بعد هذا :نعم إن املزيج الذي مزجت به هذه اآلالم هو نتيجة حتمية ألفعال
املكلفني ،أو هلا عالقة بتهذيبهم ،أو هلا عالقة برفع درجاهتم وتقريبهم من رهبم وتعريفهم
به ،لكن ما القول يف اآلالم املحضة التي يعان مرارهتا الذين مل يمنحهم الرحيم تعاىل قابلية
التكليف ،فال عالقة لْلالم بتهذيبهم ،لعدم تلطخهم ،وال عالقة له بأعامهلم لعدم
تكليفهم؟
وللجواب عن ذلك نقول:
إن هذه املسألة من أخطر املسائل التي تاه فيها العقل البرشي ،إىل أن جر بعضهم إىل
اإلحلاد بسببها ،ولذلك ال بأس أن نورد بعض هذا التيه لنبني قيمة النور الذي يستفيده
املؤمن من وحي اهلل العاصم من تلك األوحال ،وذلك التيه.
أما امللحدون ،فأعموا قلوهبم القاسية عن االهتامم بذلك ،بل قالوا :إن كل ذلك من
ترصف الطبيعة وفعلها ،وليس لذلك فاعل خمتار مدبر بمشيئته وقدرته.
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وذهب القائلون بالتناسخ إىل أن األرواح الفاجرة الظاملة تودع ىف احليوانات التى
تناسبها ،فيناهلا من يأمل الرضب والعذاب بحسبها ،فلذلك كانت مستحقة ملا يصيبها من
آالم.
وذهب آخرون إىل إسناد الرش واخلري إىل إهلني مستقلني كل منهام يذهب بخلقه،
اإلله الرشير املظلم فال تضاف إِىل ِ
وذكروا يأن هذه اآلالم والرشور من ِ
اإلله اخلري العادل
وال تدخل حتت قدرته.
وذهب آخرون إىل أن البهائم مكلفة م ْأمورة منهية مثابة معاقبة ،وأن ىف كل ُأمة منها
رسول ونبى منها ،وهذه اآلالم والعقوبات الدنيوية جزا ٌء عىل خمالفتها لرسوهلا ونبيها.
وذهب آخرون إىل أن البهائم واأليطفال ال تتأمل أبدا(.)1
وكل هذه أقوال جر إليها العقل املجرد الذي مل يستند إىل الوحي ،وال إىل ما تقتضيه
املعرفة باهلل من حقائق.
ونحن نقر بادئ ذي بدء أن كشف رس الرمحة يف هذا يتطلب اإليامن بجميع احلقائق،
وأوهلا ما ذكرناه يف رس احلكمة من أنه ( ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد
وهو عىل كل يشء قدير)
فمن فهم هذه الكلمة خق الفهم ورعاها حق الرعاية أدرك بعني البصرية أن ما نراه
من آالم قد نتصورها آالما جمردة هي يف حقيقتها رمحة صورت بتلك الصورة.
ولو أن األمر كان خالف ذلك لكان العامل عىل خالف الصورة التي هو عليها.
( )1وهذا املذهب له وجوه من احلقيقة تدل عليه ،فاألطفال والبهائم ال تدرك اآلالم حسبام يدركها العقال ُء ،فإن العاقل
إذا أدرك ت يأمل جوارحه و يأحس به ت ْأمل قلبه وطال حزنه وكثر هم روحه وغمها ،وهذه اآلالم زائدة عىل جمرد يأمل الطبيعة ،وال ريب
أن البهائم واألطفال ال حتصل هلا تلك اآلالم كام حيصل للعاقل املميز ،فإن يأراد القوم هذا فهم مصيبون ،وإن أرادوا أنه ال شعور
هلا باآلالم البتة وأهنا ال حتس هبا فمكابرة ظاهرة ،فإن الواحد منا يعلم باضطرار يأنه كان يتأمل ىف طفولته بمس النار له وبالرضب
وغري ذلك .انظر :طريق اهلجرتني.249 :
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ولذلك نكتفي هنا بجوابني:
اجلواب األول:
اإلحالة إىل اهلل تعاىل يف علم تفاصيل الرمحة املنطوية يف ظل هذه اآلالم ،فإن اهلل تعاىل
أخربنا بأن رمحته وسعت كل يشء ،وأن املزيج املؤمل الذي خيتلط برمحته هو مزيج يرتبط
بالكسب ،ال بالرمحة واملقادير.
فلذلك ،إذا جهلنا رسا ما نلجئه إىل هذه املعرفة التي برهنت عليها كل الدالئل.
ِ
ِ
يش ٍء يح هي﴾
ولنرضب مثاال مقربا لذلك ،وهو قوله تعاىل ﴿:يو يج يع ْلنيا م ين املْياء ُك َّل ي ْ
(االنبياء ،) 30 :فإن هذه اآلية كانت تتناقض مع بعض التصورات اخلاطئة من أن حياة
بعض احليوانات قد تستغني عن املاء ،لكن معارف اإلنسان املتطورة أثبتت شمولية هذه
احلقيقة.
ومثل ذلك قوله تعاىل ﴿:يو ِم ْن ُك رل ييش ٍء يخ يل ْقنيا زي ْو يج ْ ِ
ني يل يع َّل ُك ْم ت ييذك َُّر ي
ون﴾
ْ
(الذريات ،)49:فقد كانت النظرة البدائية تتصور الزوجية منحرصة يف أجناس معينة ،لكن
العلم احلديث أثبت الكثري من مظاهر الزوجية يف األشياء مما جيعل منها معنى شامال.
ِ
ِ
يش ٍء﴾ (ألعراف:
وهكذا ،وبنفس األسلوب قال تعاىل ﴿:يو ير ْمحيتي يوس يع ْت ُك َّل ي ْ
ِ
يش ٍء ير ْمحية يو ِع ْلام﴾ (غافر ،)7 :فلذلك إن رأينا
 ،)156وقال تعاىل ﴿:ير َّبنيا يوس ْع يت ُك َّل ي ْ
قصورا يف إدراك شمولية هذا املعنى ،فاملتهم هو عقولنا ،ال سعة رمحة اهلل.
اجلواب الثان:
ونرجع فيه إىل اسم اهلل ( الشكور) وقد ذكرنا يف الفصل السابق أن هذا االسم مفتاح
ملعرفة الكثري من حقائق الكون.
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فاهلل تعاىل برمحته قد يستسخر من خلقه من يقوم بوظيفة معينة إظهارا حلكمة من
حكمه أو ملقتىض من مقتضيات أسامئه احلسنى ،فإذا قام ذلك املستسخر بتلك الوظيفة
جازاه عليها أضعاف أضعاف اآلالم التي حتملها.
فلذلك كان من حكمة اهلل التي اقتضاها وجود الكون هبذه الصورة أن توجد اآلالم
التي قد نتومهها آالما حمضة ،ولكنها يف حقيقتها تنطوي عىل رمحة خفية إما يف ذات
وجودها ،أو بام يرتتب عليها.
فلذلك من حكمة اهلل أن يستسخر هؤالء لتحمل بعض اآلالم اللحظية ليستوفوا
بعد ذلك أجورا تتناسب مع شكر اهلل وجوده.
ولو أنا نرى أن اهلل تعاىل خيفف عنهم اآلالم إىل درجة قد ال حيسون هبا ،وإىل ذلك
اإلشارة بام أخرب عنه  من أن ( الشهيد ال مس القتل إال كام جيد أحدكم مس القرصة
يقرصها) ()1

وقد يقال هنا :فإذا كان اهلل قادرا عىل التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط األمل
فأى حاجة إىل توسطه؟ وهل يصح ألحدنا أن يؤمل غريه ثم يعوضه عن آالمه؟
واجلواب عن ذلك :إن اهلل تعاىل مع مشيئته املطلقة التي ال حيدها يشء ،وال حيجر
عليها حاجر أخربنا ـ من خالل النصوص الكثرية ـ عىل أن حكمته تأبى وضع يشء يف غري
موضعه ،لذلك ورد أنه ـ بالنسبة للمكلفني ـ يوزع البالء عليهم بحسب ما يصلحهم ،كام
ورد يف األثر اإلهلي (:وإن من عبادي املؤمنني ملن سألني من العبادة فأكفه عنه ولو أعطيته
إياه لدخله العجب وأفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الغنى ولو أفقرته
ألفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته ألفسده ذلك وإن
من عبادي املؤمنني ملن ال يصلحه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك وإن من عبادي
( )1رواه الرتمذي والنسائي وابن حبان.
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املؤمنني ملن ال يصلحه إال السقم ولو أصححته ألفسده ذلك وإن أدبر لعبادي بعلمي
بقلوهبم إن عليم خبري) ()1

ولذلك ـ نؤمن انطالقا من ذلك ـ إيامنا جازما أن الرمحة يف ذلك البالء بغض النظر
عن نوع الرمحة يف ذلك.
وقد أجاب بعض من يسمى بالقدرية عىل هذا جوابا حسنا ،فقال :إن اهلل تعاىل ال
يمرض وال ي ِ
ؤمل إال من يعلم من حاله يأنه لو يأطلعه عىل األيعواض التى تصل إليه لرَض
ُ
ُ
باأليمل ولرغب فيه لوفور األعواض وعظمها.
وانطالقا من هذا فرق بني إيالم البرش وإيالم اهلل ،فإِن من قطع يد غريه يأو رجله
ليعوضه عنها مل حيسن ذلك منه ،ألن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل ،وليس
ِ
العقالء من خيتار ملك الدنيا مع ذلك ،واهلل يوصل األعواض ىف اآلخرة إىل األحياء
من
وهم أكمل ٍ
يشء خلقا و يأمته يأعضاء ،فلذلك افرتق الشاهد والغائب ىف هذا.
ِ
األعضاء،وكان فيه مصلحة ورَض
أما إذا فرض أن األذى حتقق مع سالمة
املرضوب بذلك وعظمت األعواض عنه فهو حسن ىف العقل ال حمالة ،ألن العوض خيرج
األمل عن كونه ظلام ،ألنه نفع موقوف عىل مرضة األمل ،وباعتبار كونه لطفا ىف الدين خيرج
عن كونه عبثا.
بل إن الواقع يدل عىل هذا ،فإنه حيسن ىف املشاهد إيالم أنفسنا وإتعاهبا ىف طلب
العلوم واألرباح التى ال نصل إليها إال عىل جنس من التعب واملشقة.
وبناء عىل هذا ذكر بأن هذا الوجه هو الذى حسن ألجله إيالم األطفال فإنه إيالم
لنفع ،فإن أبدان األطفال ال تستقيم إال عىل األسباب اجلالبة لْلالم ،وكذلك نفوسهم إنام
تكمل بذلك.
( )1رواه ابن ابى الدنيا يف كتاب االولياء واحلكيم وابن مردوديه وأبو نعيم يف االسامء وابن عساكر.
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وهذه أجوبة حسنة ،واخلطأ الذي ينكر عليهم ليس فيها ،وإنام يف إلزام هؤالء اهلل
تعاىل بذلك ،فهو تعاىل ﴿:ال ُي ْس يأ ُل ع َّيام يي ْف يع ُل يو ُه ْم ُي ْس يأ ُل ي
ون﴾ (االنبياء ،)23:أو اعتقادهم
ِ
َّاس يأ ْن ُف يس ُه ْم يي ْظلِ ُم ي
ون﴾ (يونس:
َّاس يش ْيئا يو يلك َّن الن ي
الظلم يف خالفها ،و﴿ااهللَّي ال يي ْظلِ ُم الن ي
)44
ويروون من حماجة املخالفني هلم يف بعض هذا أن أبا احلسن األشعرى ناظر أبا عىل
اجلبائى عن ثالثة إخوة ألب وأم مات أحدهم صغريا ،وبلغ اآلخر فاختار اإلسالم ،وبلغ
اآلخر فاختار الكفر ،فاجتمعوا عند رب العاملني ،فرفع درجة البالغ املسلم فقال أخوه
الصغري (:يا رب ،ارفع درجتى حتى أبلغ منزلة أخى ،فقال :إنك ال تستحق ،إن أخاك بلغ
فعمل أعامال استحق هبا تلك الدرجة) ،فقال (:يا رب ،فهال أحييتنى حتى أبلغ فأعامل
عمله) ،فقال :كانت تلك ملصلحة تقتىض اخرتامك قبل البلوغ ،ألنى علمت أنك لو بلغت
الخرتت الكفر ،فكانت املصلحة ىف قبضك صغريا ،قال :فصاح الثالث بني أطباق النار
وقال :يا رب ،مل مل متتنى صغريا؟ فام جواب هذا أهيا الشيخ؟ فلم يرد إليه جوابا(.)1
***
قد يقال هنا :نعم ،إن هذا أمر حيتاج إىل معرفة وجه الرمحة والعدل فيه.
واجلواب عن ذلك ما ذكرنا يف الفصل الثان من أن عدالة اهلل املطلقة تقتيض أن ال
يدخل اجلنة إال الطيبون ،سواء بفطرهتم األصلية التي مل تتدنس ،أو بمقاومتهم للتأثريات
املفسدة للفطرة.
( )1نرى أن اجلواب ملثل هذا اإلشكال هو أن اهلل تعاىل برمحته أعطى كل شخص من الرمحة ما يتناسب معه ،فلذلك ال
يطلب غريها ،كام أن الصبي لو عوض بلعبته قناطري الذهب والفضة مل يقبل.
وبناء عىل هذا ،فإن هذه املسألة تقف يف بدايتها ،ألن سؤال الصبي مستحيل ..وما دام مستحيال ..فلن تكون املسألة هبذه
الصفة.
يضاف إىل هذا ما ذكرناه من قبل يف مسألة امتحان غري املكلفني ..فالعدل اإلهلي يقتيض أن ال يدخل اجلنة إال الطيبون.
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فلذلك إن مات الصغري من غري تدنس فطرته دخل اجلنة برمحة اهلل املحضة ،وكان
حاله كحال الذين خلقهم اهلل للجنة من غري معاناة للتكاليف ،أما درجته فيها فتختلف
بحسب فطرته ،وقد أخرب تعاىل أهنم يلحقون بآبائهم املؤمنني كرما منه ورمحة ،كام قال
ٍ
ِ
ياه ْم ِم ْن ع ييملِ ِه ْم ِم ْن
حل ْقنيا ِ ِهب ْم ُذ رر َّيت ُيه ْم يو يما يأ يل ْتن ُ
تعاىل ﴿:يوا َّلذي ين آ يمنُوا يوا َّت يب يعت ُْه ْم ُذ رر َّي ُت ُه ْم بِإِ ييامن يأ ْ ي
ي ٍ
ب ير ِهنيٌ ﴾ (الطور)21:
يشء ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ بِ يام ك ييس ي
ْ
أما إن تدنست فطرته يف صغره ،فإنه يتعرض من االمتحان إىل ما يعيد لفطرته
أصالتها ،ثم يدخل اجلنة برمحة اهلل.
أما الكافر ،فال حيق له أن يسأل ذلك السؤال ،ألنه كان معرضا لنفس الرمحة التي
تعرض هلا أخوه الصغري الذي حافظ عىل فطرته بصغره ،أو أخوه الكبري الذي أضاف إىل
فطرته األصلية ما استأهل به الدرجات العليا.
ومع ذلك ،فإن اهلل يرمحه بذلك العذاب ليخلص فطرته من الدنس الذي علق به،
وسنعرف هذا يف حمله من ( رمحة النشأة الثانية)
ثم إن هذا السؤال نفسه مستحيل ،ألن اهلل تعاىل برمحته جيعل لكل واحد من أهل
اجلنة رَض بام هو فيه ،فال يطمع يف نصيب غريه ،بل ال يرغب فيه ،وإىل هذا اإلشارة بقوله
 عن عتقاء اهلل الذين أدخلهم اجلنة بغري عمل عملوه وال خري قدموه (:فيقولون :ربنا!
أعطيتنا ما مل تعط أحدا من العاملني ،فيقول :لكم عندي أفضل من هذا ،فيقولون :يا ربنا!
أي يشء أفضل من هذا؟ فيقول :رضائي فال أسخط عليكم بعده أبدا) ()1

بل يدل الواقع عىل هذا ،فإن الصبي الصغري لو خري بني لعبه واملناصب الرفيعة أو
األموال الضخمة الختار لعبه.

( )1رواه البخاري ومسلم.
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وهلذا أخرب  عن رجال من أهل اجلنة استأذن ربه يف الزرع ،فقال له :ألست فيام
شئت؟ قال :بىل ولكن أحب أن أزرع ،فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده،
فكان مثل أمثال اجلبال؛ فيقول اهلل :دونك يا ابن آدم! فإنه ال يشبعك يشء(.)1
وهو يدل عىل أن رغبات أهل اجلنة هي التي حتدد درجاهتم ،وهو من متام رمحة اهلل
هبم.

( )1رواه البخاري.
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ثانيا ـ رمحة النشأة اآلخرة
جعل اهلل تعاىل بحكمته ومقتضيات أسامئه احلسنى هذه الدار الدنيا حمال الجتامع
الطيب مع اخلبيث ،والصالح مع الفاسد ،واملؤمن مع الكافر ليقيم احلجة عىل خلقه،
ولتظهر أرسار رمحته عليهم.
ففي الدنيا جيتمع الرسل مع الفراعنة ،واألولياء مع األشقياء ،والطاهرون مع
املتننجسني ،والطيبون مع اخلبثاء.
ويف الدنيا تتحاور اجلواهر الكريمة مع احلجارة اخلسيسة ،واجلداول الرقراقة مع
املستنقعات اآلسنة ،والصفاء مع الكدر ،والسالمة مع العطب.
ويف الدنيا تلتقي املتناقضات ،ليختار هذا اإلنسان من بينها ما يتناسب مع طبيعته.
أما يف اآلخرة ،فإن ما متيز يف الدنيا متيزا معنويا يتميز هناك متيزا حسيا ،فهي يف ذلك
تشبه مغناطيسا ضخام وضع عىل معادن متباينة ليميز كل معدن منها عن غريه.
وهلذا ورد يف القرآن الكريم الكثري من النصوص الدالة عىل هذا التميز ،قال تعاىل﴿:
ون ﴾ (الروم ،)14:وقال تعاىل ﴿:يف يأ ِق ْم يو ْج يه يك لِلدر ِ
السا يع ُة يي ْو يمئِ ٍذ يي يت يف َّر ُق ي
ين ا ْل يق ري ِم
يو يي ْو يم يت ُقو ُم َّ
ِ
يت يي ْو ٌم ال يم ير َّد يل ُه ِم ين اهللَِّ يي ْو يمئِ ٍذ يي َّصدَّ ُع ي
ون﴾ (الروم )43:أي يصريون صدعني
م ْن يق ْب ِل يأ ْن يي ْأ ِ ي
أي فرقتني.
وهلذا يقال يف ذلك اليوم للمجرمني الذين يطمعون أن جيالسوا املؤمنني ﴿:يوا ْمتيازُ وا
ا ْل يي ْو يم يأ ُّ يهيا املُْ ْج ِر ُم ي
رش يكاؤُ ُك ْم ﴾ (يونس)28 :
ون﴾ ( هيـس ،)59:ويقال هلم ﴿:يمكيا ين ُك ْم يأ ْن ُت ْم يو ُ ي

وعندما يطمع املنافقون أن يقتبسوا من أنوار املؤمنني يقال هلمْ ﴿:ار ِج ُعوا يو يرا يء ُك ْم
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
رض يب يب ْين ُيه ْم بِ ُس ٍ
يفا ْلت ِيم ُسوا ُنورا يف ُ ِ
اب ﴾
الر ْ ي
مح ُة يو يظاه ُر ُه م ْن ق يبلِه ا ْل يع يذ ُ
ور يل ُه يب ٌ
اب يباطنُ ُه فيه َّ
(احلديد)13:

489

وس زُ رو يج ْت ﴾ (التكوير،)7:
وإىل هذا التميز اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يوإِ يذا النُّ ُف ُ
ِ
اج ُه ْم ﴾ (الصافات ،)22 :وبقوله تعاىل ﴿:يوإِ يذا
رشوا ا َّلذي ين يظ يل ُموا يو يأزْ يو ي
وبقوله تعاىلْ ﴿:
اح ُ ُ
ُأ ْل ُقوا ِمن يْها يمكيانا يض ريقا ُم يق َّرنِنيي يدع ْيوا ُهنيالِ يك ُث ُبورا﴾ (الفرقان)13:
فقد ورد يف تفسري هذه اآليات أن املراد منه اجلمع بني النظراء أو األشكال منهم كل
صنف إىل صنف( ،)1وقد ورد يف احلديث قوله  يف تفسري اآلية (:يقرن كل رجل مع كل
قوم كانوا يعملون كعمله)
وقال ابن عباس  (:ذلك حني يكون الناس أزواجا ثالثة ،السابقون زوج  -يعني
صنفا  -وأصحاب اليمني زوج ،وأصحاب الشامل زوج)
وعنه أيضا (:قرن كل شكل بشكله من أهل اجلنة وأهل النار ،فيضم املربز يف الطاعة
إىل مثله ،واملتوسط إىل مثله ،وأهل املعصية إىل مثله)
وقال ابن مسعود  (:لو أن رجال قام بـني الركن واملقام يعبد اهلل سبعني سنة لبعثه اهلل
يوم القيامة مع من حيب)
ِ ِ
يث ِم ين ال َّط ري ِ
اخلبِ ي
ب
وقد بينت النصوص علة هذا التفريق بقوله تعاىل ﴿:ل ييميزي اهللَُّ ْ ي
ض يفري ُكمه يمجِيعا يفيجع يله ِيف جهنَّم ُأو يلئِ يك ُهم ْ ِ
ارس ي
اخليبِ ي
جي يع يل ْ
ون﴾
ي ْ ي ُ
يث يب ْع يض ُه ع ييىل يب ْع ٍ ي ْ ي ُ
ُ
ي ي ي
يو ي ْ
اخلي ُ
(ألنفال)37:
فالبرش يف ذلك مثل الشوائب التي ختتلط باملعادن النفيسة ،فإهنا بعد عرضها عىل كري
االمتحان يميز الذهب ،فيوضع يف أعناق احلسان ،ويرمى بالشوائب إىل القاممات.
لكن..
هل يمكن أن نعرف أصناف اخللق يف اآلخرة ،يف تلك النشأة املتميزة.

( )1انظر هذه النصوص يف :الدر املنثور.429/8:
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يف الدنيا ،نعرف أصناف السالالت ،وأنواع األلوان ،وأجناس القوميات،
واألحزاب واملذاهب واألديان التي يتميز الناس عىل أساسها.
أما يف اآلخرة ،فالتاميز شديد ،ولكنه يرجع إىل مقياس واحد هو صورة الروح التي
تشكلت يف الدنيا ،ونوع املعدن الذي متخضت عنه األنا ،يقول الغزايل( :الناس يف اآلخرة
ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاهتم ودركاهتم يف السعادة والشقاوة تفاوتا ال يدخل حتت
احلرص كام تفاوتوا يف سعادة الدنيا وشقاوهتا وال تفارق اآلخرة يف هذا املعنى أصال البتة،
فإن مدبر امللك وامللكوت واحد ال رشيك له .وسنته الصادرة عن إرادته األزلية مطردة ال
تبديل هلا) ()1

ف يف َّض ْلنيا يب ْع يض ُه ْم ع ييىل يب ْع ٍ
ض
وقد أشار إىل هذا التاميز الشديد قوله تعاىل ﴿:ا ْن ُظ ْر يك ْي ي
ٍ
ِ
ْرب يت ْف ِضيال﴾ (االرساء )21:أي ولتفاوهتم يف الدار اآلخرة أكرب
ْرب يد ير يجات يو يأك ي ُ
يو يل ْْلخ ير ُة يأك ي ُ
من تفاوهتم الدنيا ،فإن منهم من يكون يف الدركات يف جهنم وسالسلها وأغالهلا ،ومنهم
من يكون يف الدرجات العىل ونعيمها ورسورها ،ثم أهل الدركات يتفاتون فيام هم فيه ،كام
أن أهل الدرجات يتفاوتون.
وقد بني تعاىل األصناف العامة للخلق ،فقسمها إىل ثالثة أقسام ،ختتلف رمحة كل
واحد منهم بحسبها ،وهذه األصناف عربت عنها كثري من سور من القرآن الكريم نذكر
ثالثة منها هنا ،وهي الواقعة ،واإلنسان واملطففني:
أما يف سورة الواقعة ،فقد ذكر اهلل تعاىل أن اخللق يقسمون إىل ثالثة أصناف عرب عنها
ِ
ِ
اب املْي ْش يأ يم ِة
اب املي ْي يمنية يو يأ ْص يح ُ
اب املي ْي يمنية يما يأ ْص يح ُ
بقوله تعاىل ﴿:يو ُكن ُت ْم يأزْ يواجا يثال يثة ف يأ ْص يح ُ
ون ِىف جن ِ
ون السابِ ُق ي ِ
ِ
َّات الن َِّعيم﴾ (الواقعة-7 :
ون ُأو يلئ يك املُ يق َّر ُب ي ي
يما يأ ْص يح ُ
السابِ ُق ي َّ
اب املْي ْش يأ يمة يو َّ
)12
( )1اإلحياء.
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ثم عرب عن اجلزاء اخلاص املعد لكل صنف ،ثم ختمت بذكر حاهلم يف القيامة
الصغرى والربزخ بقوله تعاىل ﴿:يف يأما إِن ك ي ِ
حي ٌ
ان يو يجنَّ ُة ن ِيعي ٍم يو يأ َّما إِن
يان م ْن املُْ يق َّربِنيي يف ير ْو ٌح يو ير ْ ي
َّ
اب ا ْل يي ِم ِ
اب ا ْل يي ِم ِ
ني يف يسال ٌم يل يك ِم ْن يأ ْص يح ِ
يان ِم ْن يأ ْص يح ِ
ني يو يأ َّما إِن ك ي
ك ي
الضا رلنيي
يان ِمن املُك َّيذبِنيي َّ

فنُزُ ٌل ِم ْن يمحِي ِم يوت ْيصلِي ُة يج ِحي ٍم ﴾ (الواقعة)94 -88 :
أما سورة اإلنسان ،فقال تعاىل ﴿:إِنَّا يأ ْعتيدْ نيا لِ ْلكيافِ ِرين س ِ
الس يل يو يأغْالال يو يس ِعريا﴾
ي ي
ِ
رش يبون ِمن
(اإلنسان )4 :فهؤالء هم أصحاب املش يأمة ،ثم قال تعاىل بعدها ﴿:إ َّن األي ْب ير يار يي ْ ي
سك ي ِ
يك ْأ ٍ
اج يها كيا ُفورا﴾ (اإلنسان ،)5 :وهؤالء هم أصحاب اليمني ،ثم قال تعاىل
يان مزي ُ

ِ
وهنيا يت ْف ِجريا ﴾ (اإلنسان ،)6:وهؤالء هم املقربون
رش ُب ِ يهبا ع يبا ُد اهللِ ُي ْف رج ُر ي
بعدها ﴿:يع ْينا يي ْ ي
السابقون ،وهلذا خصهم باإلضافة إليه وأخرب أهنم يرشبون بتلك العني خالصة بينام متزج
ِ
اج ُه ِمن ت ْيسنِي ٍم يع ْينا
لألبرار مزجا كام قال تعاىل ىف سورة املطففني ىف رشاب األبرار ﴿:يومزي ُ
رش ُب ِ يهبا املُْ يق َّر ُب ي
ون﴾ (املطففني)28-27:
يي ْ ي

ِ
ياب ال ُف َّج ِار يل ِفى ِس رج ٍ
ني
أما يف سورة املطففني ،فقال تعاىل عن الفجار ﴿:كيال إِ َّن كت ي
ِ
وما يأدر ي ِ
ياب يم ْر ُقو ٌم ﴾ إىل قوله تعاىل ﴿:كيال إِ َّهنُ ْم عين ير رهبِ ْم يي ْو يمئِ ٍذ ملي ْح ُجو ُب ي
ون
اك يما س رجنيٌ كت ٌ
ي ي ْي
ُث َّم إِ َّهنُ ْم يل يصا ُلوا اجلي ِحي ِم ُث َّم ُي يق ُال يه يذا ا َّل ِذى ُكن ُت ْم بِ ِه ُتك ريذ ُب ي
ون ﴾ (املطففني)17 -7 :
ثم حتدثت اآليات القرآنية عن األبرار الذين هم أصحاب اليمني ،فقال تعاىل ﴿:كيال
ِ
ِ
دراك يما ِع رل ُّي ي
ون﴾ (املطففني)19 -18 :
إِ َّن كت ي
ياب األي ْب ير ِار يلفى عليني يو يما يأ ي
ثم ذكر تعاىل النعيم املعد هلم ،فقال تعاىلُ ﴿:ي ْس يق ْو ين ِمن ير ِح ٍيق خمي ْ ُتو ٍم ِختيا ُم ُه ِم ْس ٌك

ِ
يو ِىف يذلِ يك يف ْل يي يتنيا يف ِ
س املُْ يتنيافِ ُس ي
اج ُه ِمن تيسني ٍم
ون﴾ (املطففني ،)26 -25 :ثم قال تعاىل ﴿:يومزي ُ
رش ُب ِ يهبا املُْ يق َّر ُب ي
ون ﴾ (املطففني )28 -27 :والتسنيم هو أعىل أرشبه اجلنة ،فأخرب تعاىل
يع ْينا يي ْ ي
أن مزاج رشاب األبرار من التسنيم ،وأن املقربني يرشبون منه بال مزاج ،وهلذا قال تعاىل
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رش ُب ِ يهبا املُ يق َّربون﴾ (املطففني ،﴾28 :كام قال تعاىل ىف سورة اإلنسان سواء،
بعدها ﴿:يع ْينا يي ْ ي
قال ابن عباس وغريه :يرشب هبا املقربون رصفا ،ويمزج ألصحاب اليمني مزجا.
وقد شبه الغزايل هذه التقسيامت بملك من امللوك استوىل عىل إقليم فيقتل بعضهم
فهم اهلالكون ،ويعذب بعضهم مده ة وال يقتلهم فهم املعذبون ،وخييل بعضهم فهم الناجون،
وخيلع عىل بعضهم فهم الفائزون ،فإن كان امللك عادال مل يقسمهم كذلك إال باستحقاق،
فال يقتل إال جاحدا الستحقاق امللك معاندا له يف أصل الدولة ،وال يعذب إال من قرص يف
وعلو درجته ،وال خيىل إال معرتفا له برتبة امللك لكنه مل يقرص
خدمته مع االعرتاف بملكه
ه
ليعذب ومل خيدم ليخلع عليه ،وال خيلع إال عىل من أبىل عمره يف اخلدمة والنرصة ،ثم ينبغي
أن تكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجاهتم يف اخلدمة ،وإهالك اهلالكني
إما حتقيقا بحزه الرقبة أو تنكيال باملثلة بحسب درجاهتم يف املعاندة ،وتعذيب املعذبـني يف
اخلفة والشده ة وطول املده ة وقرصها واحتاد أنواعها واختالفها بحسب درجات تقصريهم،
فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إىل درجات ال حتَص وال تنحرص.
ثم عقب عىل هذا املثال بقوله (:فكذلك فافهم ه
أن الناس يف اآلخرة هكذا يتفاوتون،
فمن هالك ،ومن معذب مده ة ،ومن ناج حيل يف دار السالمة ،ومن فائز)()1

***
بعد هذا..
ِ
ِ
يش ٍء ﴾ (ألعراف ،)156 :وقوله
نتساءل عن قوله تعاىل ﴿:يو ير ْمحيتي يوس يع ْت ُك َّل ي ْ
ِ ِ
مح ية ﴾ (األنعام )54 :فنقول:
الر ْ ي
تعاىل ﴿:يكت ي
يب ير ُّب ُك ْم ع ييىل ين ْفسه َّ
هل تشمل هذه الرمحة العظيمة هذه األصناف مجيعا؟
وكيف تشملهم؟
( )1اإلحياء.
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وكيف تنسجم الرمحة مع العدل واحلكمة؟
هذا ما سنحاول معرفته يف هذا املبحث.
 1ـ رمحة املقربني :
املقربون هم أصحاب القلوب الطاهرة النقية الذين مل يريدوا من األكوان غري رب
األكوان.
هم كاملرآة الصقيلة ،أو كصفحة املاء الصايف ،أو كاجلوهر الالمع ليس هلا رغبة يف
غري أن يرشق عىل صفحاهتا اجلامل اخلالد.
وكام أن أحوال هؤالء املقربني مع رهبم حمجوبة عن أكثر اخللق ،فال يرون فيهم إال
برشا مثلهم يأكلون ويرشبون ويمشون يف األسواق ،شغلتهم مظاهر البرشية عن أحوال
اخلصوصية ،فكذلك ما أخربت عنه النصوص من اجلزاء املعد هلم والرمحة اخلاصة هبم.
ولذلك ملا سأل موسى  ربه عن أدنى أهل اجلنة منزلة أجابه ،لكن عندما سأله
عن أعالهم منزلة قال (:أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر
عني ومل تسمع أذن ومل خيطر عىل قلب برش) ()1

وهلذا عندما ذكر اهلل هؤالء املقربني العارفني برهبم الساجدين بكل كياهنم له،
فقال ﴿:إِن يَّام ُيؤْ ِم ُن بِ يآ يياتِنيا ا َّل ِذي ين إِ يذا ُذك ُرروا ِ يهبا يخ ُّروا ُس َّجدا يو يس َّب ُحوا بِ يح ْم ِد ير ر ِهب ْم يو ُه ْم يال
ين املْي يض ِ
وهب ْم ع ِ
اج ِع ييدْ ُع ي
ْرب ي
ياه ْم
ون ير َّ ُهب ْم يخ ْوفا يو يط يمعا يو ِممَّا يرزي ْقن ُ
ون ( )15يتت ييج ياىف ُجنُ ُ ُ
يي ْس يتك ِ ُ
ُين ِْف ُق ي
ون (( ﴾ )16السجدة) ذكر بعدها ما أعد هلم من النعيم ،فقال ﴿:يف يال يت ْع يل ُم ين ْف ٌس يما
ُأ ْخ ِف يي يهل ُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة يأع ُ ٍ
ْني يجزي اء بِ يام كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
ون (( ﴾)17السجدة)

( )1رواه أمحد ومسلم والرتمذي.
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ويف احلديث القديس اجلليل قال  (:قال اهلله تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال
عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش) قال أبو هريرة  (:اقرأوا إن شئتم﴿:
يف يال يت ْع يل ُم ين ْف ٌس َّما ُأ ْخ ِف يي يهلُم رمن ُق َّر ِة يأع ُ ٍ
ون ﴾) ()1
ْني يجزي اء بِ يام كيا ُنوا يي ْع يم ُل ي
وقال  (:من يدخل اجلنة ينعم ال يبأس ،ال تبىل ثيابه ،وال يفنى شبابه ،يف اجلنة ما
ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش) ()2

بل ورد يف النصوص ما يدل عىل أن أهل اجلنة أنفسهم ال يعرفون الرمحات اخلاصة
هبؤالء املقربني ،قال  (:إن أهل اجلنة ليرتاؤن أهل الغرف من فوقهم كام تراؤن الكوكب
الدري الغابر يف األفق من املرشق أو املغرب لتفاضل ما بينهم) ()3

***
قد يقال هنا :فام رس هذا اإلخفاء؟
أو ليست رغبات اخللق واحدة ،فكيف تتفنن النصوص يف عرض ما أعد
للمقتصدين ،واملقرصين ،بينام ال تذكر من نعيم املقربني إال النزر اليسري ،والذي هو يف أكثره
جممل حيتاج إىل تفصيل ،أو غامض حيتاج إىل بيان؟
واجلواب ـ فيام نرى ـ أن اجلزاء املعد هلم ال يمكن تصوره أو التعبري عنه أو فهمه يف
حال القدرة عىل التعبري عنه.
واألمر يف ذلك يشبه تعليم األميني أعقد النظريات الرياضية ،أو إقناعهم بأخطر
املسائل الفلسفية.

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الطربان بإسناد حسن الرتمذي رجاله.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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ولذلك كان أكثر ما ورد من جزائهم ـ إن استثنينا بعض اجلزاء احليس ـ ألغازا تعيا
العقول يف حتديد معانيها ،فلذلك ملا قال  (:صلوا عيل فإن الصالة عيل زكاة لكم واسألوا
اهلل تعاىل يل الوسيلة) ( )1احتار الصحابة يف هذا اللفظ الذي يعرفون معناه ولكنهم ال
يعرفون حقيقته ،فقالوا (:وما الوسيلة؟) ،فقال  (:هي أعىل درجة يف اجلنة ال يناهلا إال
رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو) ()2

وهذا التعريف بالوسيلة منه  بني قيمتها ،ولكنه مل يبني حقيقتها لعدم إطاقة
العقول حتمل معناها.
ومن جهة ثانية فإن للمقربني الذين هم عصارة عصارة البرش ،وخالصة خالصة
اخلري من املقامات واألحوال ما جيعل من كل واحد منهم عاملا خاصا ،فتكون له رمحته
اخلاصة به ،والتي تنسجم مع حقيقته وطبيعته.
وهلذا ال يستغرب أن خيص رسول اهلل  من بني اخللق مجيعا باملقام املحمود ،قال
تعاىل ﴿:يو ِم ين ال َّل ْي ِل يفت ييه َّجدْ بِ ِه نيافِ يلة يل يك ع ييسى يأ ْن يي ْب يع يث يك ير ُّب يك يم يقاما حمي ُْمودا﴾ (االرساء)79:
وهو مقام تتيه العقول واألرواح يف معرفة كنهه.
فهو مقام منسجم مع رسول اهلل  فكل يشء فيه  ينطق باحلمد ،فاسمه حممد
وأمحد ،وهو حممود عند اهلل وحممود عند مالئكته وحممود عند إخوانه من املرسلني ،وأمته
احلامدون حيمدون اهلل عىل الرساء والرضاء ،وصالة أمته مفتتحة باحلمد ،وخطبته مفتتحة
باحلمد ،وكتابه مفتتح باحلمد ،وبيده لواء احلمد يوم القيامة ،وعندما يسجد بني يدي ربه
تعاىل للشفاعة ويؤذن له فيها حيمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ.

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه الرتمذي وابن مردويه.
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وحتى نبني قيمة هذا املقام املتجلية يف بعض مظاهره نذكر أن مشهدا واحدا من
مشاهد ذلك املقام يطوق أعناق اخلالئق مجيعا بالشعور باملنة نحو رسول اهلل .
ففي ذلك املوقف الذي يغضب اهلل فيه غضبا مل يغضب قبله وال بعده مثله ،ويف ذلك
الوقت الذي ينشغل فيه األنبياء بغضب اهلل عن سائر صفاته يقوم رسول اهلل  العارف
بربه احلامد له فيشفع للخالئق مجيعا بعد آالف من سنني االنتظار.
ولو أردنا أن نعرف قيمة هذا املوقف مقارنة بام نعيشه نقول :إن كل ما مر به البرش
من أحداث ال يساوي حلظة واحدة من ذلك املوقف.
ونعود إىل ما كنا فيه فنقول :بأن هذا املقام املحمود يتناسب تناسبا تاما مع طبيعة
رسول اهلل  ،فلذلك كان من رمحة اهلل له أن هيبه هذا املقام.
فطبيعة رسول اهلل  كام أخرب القرآن الكريم ،وكام أخربت حوادث السرية ،وكام
عرفه العارفون عني من عيون رمحة اهلل عىل عباده ،بل هو رمحةكربى من رمحات اهلل ،بل هو
شمس الرمحة التي تفيئ إىل دفئها مجيع اخلالئق.
وهلذا ورد يف القرآن الكريم اإلخبار بأن الرمحة هي علة إرسالة ،كام قال تعاىل ﴿:يو يما
يأ ْر يس ْلن ي
ياك إِ َّال ير ْمحية لِ ْل يعامليِنيي ﴾ (االنبياء )107:بل إن اهلل تعاىل سامه باسمني من أسامء رمحته،
ِ
ِ
ِ
فقال تعاىل ﴿:يل يقدْ جاء ُكم رس ٌ ِ
يص يع يل ْي ُك ْم بِاملُْؤْ ِمنِنيي
ول م ْن يأ ْن ُفس ُك ْم ع ِيزيزٌ يع يل ْيه يما عينت ُّْم يح ِر ٌ
ي ي ْ ي ُ
رؤُ ٌ ِ
يم﴾ (التوبة)128:
وف يرح ٌ
ي
ويف هذه اآلية ترصيح عظيم بام كانت عليه طبيعة رسول اهلل  من حب للخري
والرمحة عىل كل اخلالئق ،وهلذا قال  (:إن اهلله مل حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها
منكم مطلع ،أال وإن آخذ بحجزكم أن هتافتوا يف النار كتهافت الفراش والذباب) ()1

( )1رواه أمحد والطربان يف الكبري.
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وبناء عىل هذا كانت الرمحة اخلاصة برسول اهلل  مرتبطة هبذه الطبيعة ،فكان املقام
املحمود الذي هو جزء من أجزاء فضل اهلل عليه متناسبا متاما مع رمحته وحرصه.
وهكذا يقال يف الكوثر ،فرسول اهلل  ال يصيبه الظمأ الذي يصيب اخلالئق ،وهم
يف ذلك املوقف الشديد ،وكيف يصيبه وهو رسول اهلل  ،ولكن طبيعته التي خلقه اهلل
عليها جعلته يأبى أن يروي يف الوقت الذي يعطش فيه املؤمنون ،فكان الكوثر جزاءا متوافقا
متاما مع هذه الطبيعة.
عن أنيس بن مالك قال (:بينا رسول اهلله  بني أظهرنا يف املسجد إذا أغفى إغفاءة،
عيل آنفا سورة ،فقرأ﴿:
ثم رفع مبتسام قلنا :ما أضحكك يا رسول اهلله؟ قال :لقد أنزلت َّ
ِ
ِ
بسم اهلله الرمحن الرحيم إِنَّا يأ ْع يط ْين ي
رت ﴾ ،ثم
ياك ا ْلك ْيو يث ير يف يص رل ل ير رب يك يوان يْح ْر إِ َّن يشانئ ييك ُه يو ْاألي ْب ي ُ
قال :أتدرون ما الكوثر؟ قلنا :اهلله ورسوله أعلم ،قال :فإنه هنر يف اجلنة وعدنيه رِّب عزَّ َّ
وجل
عليه خري كثري ،هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم يف السامء فيختلج
العبد منهم ،فأقول :رب إنه من أمتي ،فيقول :إنك ال تدري ما أحدث بعدك) ()1

ففي هذا احلديث إشارة رصحية إىل علة ختصيص رسول اهلل  هبذه الرمحة اخلاصة.
***
قد يقال هنا :فإن قلبي يتقطع رمحة عىل اخلالئق ،بل إن من الصاحلني من متنى أن
يدخل النار بدل اخلالئق ،فكيف تكون هذه املقامات خاصة برسول اهلل ؟
واجلواب عن هذا :إن الفرق عظيم بني الدعوى والواقع ،وبني ما يستشعره اإلنسان
من معان ،وبني عرضه عىل كري االمتحان.

( )1رواه مسلم وأبو داود.

498

ونحن ال ننكر الدعوى وال الشعور هبا ،وال فضل من نطق هبا ،ولكن نقول :إن
تلك املواقف الشديدة التي ال يمكن تصورها ،والتي ال تستمر ساعات وأياما ،بل قرونا
طويلة ممتدة تظهر الطبيعة احلقيقية التي تتشكل منها الروح.
ولتصور هذا نرى كيف تتخبط اخلالئق يف البحث عن املخلص الذي خيلصها من
تلك األهوال آالف السنني ،فال جتد إال من يعتذر هلول املوقف.
بل نرى أن ما أخرب عنه  من رجوع اخللق إىل األنبياء ـ عليهم السالم ـ هو مرحلة
أخرية سبقتها مراحل طويلة من البحث املضني عن السبيل للخالص.
فلذلك مل تكمل الرمحة ألحد إال لواحد ،فاستحق ذلك املقام املحمود.
عن ابن عمر قال (:إن الناس يصريون يوم القيامة جثاء ،كل أمة تتبع نبيها يقولون:
يا فالن اشفع ،يا فالن اشفع ،حتى تنتهي الشفاعة إىل حممد  ،فذلك يوم يبعثه اهلله مقاما
حممودا) ،ويف رواية (:إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف األذن ،فبينام هم كذلك
استغاثوا بآدم ،فيقول :لست بصاحب ذلك ،ثم بموسى فيقول كذلك ،ثم بمحمد صىل اهلله
عليه وسلم فيشفع بني اخللق ،فيميش حتى يأخذ بحلقة باب اجلنة ،فيومئذ يبعثه اهلله مقاما
حممودا ،حيمده أهل اجلمع كلهم) ()1

ومثل ما ذكرنا من الرمحات اخلاصة برسول اهلل  الرمحات اخلاصة بغريه من
املقربني ،فلكل منهم من الرمحة ما يتناسب مع طبيعته التي نم عنها سلوكه يف الدنيا.
وال بأس أن نذكر بعض ما أعد هلؤالء من اجلزاء يف ذلك املوقف الشديد الذي تفزع
فيه اخلالئق ويبهتون.
فقد أخرب  أنه عندما تغشى الظلامت أرض املوقف ،فال يكاد أحد يرى أحدا تلمع
من بعيد منابر خمتلفة مكونة من مواد خمتلفة عىل كل منها من ال يتناسب معه إال ذلك املقام:
( )1رواه البخاري وابن جرير وابن مردويه.
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فعىل بعضها املتحابون يف اهلل ،كام قال  (:ليبعثن اهلل أقواما يوم القيامة ،يف
وجوههم النور ،عىل منابر اللؤلؤ ،يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء ،هم املتحابون
يف اهلل من قبائل شتى ،وبالد شتى ،جيتمعون عىل ذكر اهلل يذكرونه) ( ،)1وقال  (:إن هلل
تعاىل عبادا ليسوا بأنبياء وال شهداء ،يغبطهم النبيون والشهداء بقرهبم ومقعدهم من اهلل
يوم القيامة ،عباد من عباد اهلل من بلدان شتى وقبائل من شعوب ،أرحام القبائل مل يكن
بينهم أرحام ،يتواصلون هبا ،وال دنيا يتباذلون هبا ،يتحابون بروح اهلل ،جيعل اهلل يف
وجوههم نورا ،جيعل هلم منابر من لؤلؤ قدام الرمحن تعاىل ،يفزع الناس وال يفزعون،
وخياف الناس وال خيافون) ()2

وعىل بعضها الذين حيببون عباد اهلل إىل اهلل ،وحيببون اهلل إىل عباده ،قال  (:أال
أخربكم بأقوام ليسوا بأنبياء وال شهداء؟ يغبطهم يوم القيامة األنبياء والشهداء بمنازهلم من
اهلل عىل منابر من نور يرفعون الذين حيببون عباد اهلل إىل اهلل ،وحيببون اهلل إىل عباده ،ويمشون
يف األرض نصحاء ،قيل :كيف حيببون عباد اهلل إىل اهلل؟ قال :يأمروهنم بام حيب اهلل وينهوهنم
عام يكرهه اهلل ،فإذا أطاعوهم أحبهم اهلل) ()3

وعىل بعضها املقسطون ،كام قال  (:إن املقسطني عند اهلل يوم القيامة عىل منابر من
نور عن يمني الرمحن عز وجل وكلتا يديه يمني ،الذين يعدلون يف حكمهم وأهلهم وما
ولوا) ()4

وعىل بعضها الذين أكرموا الفقراء واملساكني ،قال  (:يصيح صائح يوم القيامة
أين الذين أكرموا الفقراء واملساكني ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون ،ويصيح
( )1رواه الطربان يف الكبري.
( )2رواه أمحد والطربان يف الكبري والبيهقي.
( )3رواه البيهقي وأبو سعيد النقاش يف معجمه وابن النجار.
( )4رواه أمحد ومسلم والنسائي.
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صائح يوم القيامة أين الذين عادوا مرَض الفقراء واملساكني يف الدنيا ،فيجلسون عىل منابر
من نور حيدثون اهلل والناس يف شدة احلساب) ()1

وعىل بعضها املدجلون إىل املساجد يف الظلم ،قال  (:برش املدجلني إىل املساجد يف
الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس وال يفزعون) ()2

وعىل بعضها املهاجرون الذين فزعوا يف سبيل اهلل ،قال  (:للمهاجرين منابر من
ذهب جيلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع) ()3

وعىل بعضها الشهداء الذين قدموا أرواحهم يف سبيل اهلل قال  (:الشهداء عند
اهلل عىل منابر من ياقوت يف ظل عرش اهلل يوم ال ظل إال ظله ،عىل كثيب من مسك ،فيقول
هلم الرب :أمل أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون :بىل وربنا) ()4

بل إن الرمحات الكثرية التي يناهلا الشهيد ابتداء من ذلك اجلرح الذي رفع روحه إىل
اهلل جتعله يتمنى أن يعود إىل احلياة من جديد ليقتل يف سبيل اهلل آالف القتالت ،قال (:
ما من نفس متوت هلا عند اهلله خري ،يرسها أن ترجع إىل الدنيا إال الشهيد ،فإنه يرسه أن يرجع
إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة) ()5

وقال  جلابر عند استشهاد أبيه (:أعلمت أن اهلله أحيا أباك فقال له :مت َّن ،فقال له:
أر ُّد إىل الدنيا فأقتل فيك مرة اخرى ،قال :إن قضيت أهنم إليها ال يرجعون) ()6

بل إنه  متنى ـ ملا رأى من رمحة اهلل بالشهيد ـ أن يموت شهيدا ،قال  (:والذي

( )1رواه ابن عساكر والشريازي يف االلقاب والرافعي.
( )2رواه الطربان يف الكبري.
( )3رواه ابن حبان واحلاكم.
( )4رواه العقييل يف الضعفاء.
( )5رواه مسلم.
( )6رواه أمحد والنسائي وابن ماجة وابن حبان.
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نفيس بيده لوال أن رجاال يكرهون أن يتخلفوا بعدي وال أجد ما أمحلهم ما ختلفت لوددت
أن أقتل يف سبيل اهلل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل) ()1

وأول رمحة يناهلا هذا الشهيد أن حيفظ ذلك الدم الذي أراقه يف سبيل اهلل لرياه يف
القيامة عطرا فواحا يشهد له بالشهادة ،قال  (:ما من جمروح جيرح يف سبيل اهلل واهلل أعلم
بمن جيرح يف سبيله إال جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح
مسك) ()2

بل إن من رمحة اهلل بالشهيد أن ال جيد أمل القتل حتى لو تقطع جسمه أشالء يف سبيل
اهلل ،قال  (:ما جيد الشهيد من مس القتل إال كام جيد أحدكم من مس القرصة) ()3

وبعد قتله مبارشة ينزل عليه من فضل اهلل ما جيعله مبهوتا حائرا ،قال  (:ال جتف
األرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأهنام ظئران أظلتا أو أضلتا فصيليهام برباح من
األرض بيد كل واحدة منهام حلة خري من الدنيا وما فيها) ()4

وهلذا يصحح القرآن الكريم اخلطأ الشائع اخلطري بأن الشهيد ميت ،وأن الشهادة
موت ،بحقيقة عظمى ،وهي أن الشهيد مل يمت ،ال باملعنى املجازي اإلحيائي الذي يعترب
الشهيد حيا يف كتب التاريخ وعىل ثرى األرض ويف ذاكرة الشعوب ،وإنام حياة حقيقية ال
فرق بينها وبني هذه احلياة إال يف أن تلك احلياة أفضل بكثري من هذه احلياة،قال تعاىل ﴿:يوال
يت ُقو ُلوا يملِ ْن ُي ْقت ُيل ِيف يسبِ ِ
ات يب ْل يأ ْح ييا ٌء يو يلكِ ْن ال ت ْيش ُع ُر ي
ون﴾ (البقرة)154:
يل اهللَِّ يأ ْم يو ٌ
وليدفع تعاىل األوهام التي تؤول معنى هذه احلياة أخرب تعاىل عن الرمحة التي جيدها
الشهيد ،والتي مل جيد جزءا من ماليني األجزاء منها يف الدنيا ،قال تعاىل ﴿:يوال يحت يْس يب َّن ا َّل ِذي ين
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه ابن ماجة.
( )3رواه الرتمذي وابن حبان.
( )4رواه أمحد وابن ماجة.
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ُقتِ ُلوا ِيف يسبِ ِ
يل اهللَِّ يأ ْم يواتا يب ْل يأ ْح ييا ٌء ِعنْدي ير رهبِ ْم ُي ْرزي ُق ي
ياه ُم اهللَُّ ِم ْن يف ْضلِ ِه
ون يف ِر ِحنيي بِ يام آت ُ
ِ
حيزي ُن ي
رش ي
ون﴾ (آل
ون بِا َّل ِذي ين يمل ْ يي ْل يح ُقوا ِهبِ ْم ِم ْن يخ ْل ِف ِه ْم يأ َّال يخ ْو ٌ
ف يع يل ْي ِه ْم يوال ُه ْم ي ْ
يو يي ْس يت ْب ُ
عمران 169:ـ )170
فقد أخرب تعاىل يف هاتني اآليتني الكريمتني بكل ما يدل عىل احلياة احلقيقية للشهيد،
فهو يرزق كام يرزق األحياء ،وهو يتتبع أخبار إخوانه الذين كانوا معه ،بل أخرب تعاىل أن
الشهيد يستبرش مطلقا سواء استشهد إخوانه فنالوا مثل فضله ،أو انتصورا فتحقق ما قدم
من أجله دمه.
ففي احلديث يف تفسري قوله تعاىل  ﴿:يوال يحت يْس يب َّن ا َّل ِذي ين ُقتِ ُلوا ِيف يسبِ ِ
يل اهللَِّ يأ ْم يواتا يب ْل
يأ ْح ييا ٌء ِعنْدي ير رهبِ ْم ُي ْرزي ُق ي
ون﴾ (آل عمران ،)169:قال رسول اهلله  (:أرواحهم يف جوف طري
خرض هلا قناديل معلقة بالعرش ترسح من اجلنة حيث شاءت ثم تأوي إىل تلك القناديل
فاطلع عليهم رهبم إطالعة فقال :هل تشتهون شيئا؟ فقالوا :أي يشء نشتهي ونحن نرسح
من اجلنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك هبم ثالث مرات ،فلام رأوا أهنم لن يرتكوا من أن يسألوا
قالوا :يا رب نريد أن تر َّد أرواحنا يف أجسادنا حتى نقتل يف سبيلك مرة أخرى ،فلام رأى أن
ليس هلم حاجة تركوا) ()1

وهلذا كان  يعزي أرس الشهداء هبذا اجلزاء العظيم الذي نالوه ،ملا أصيب حارثة
يوم بدر وهو غالم جاءت أمه إىل النبي  ،فقالت (:يا رسول اهلل قد عرفت منزلة حارثة
مني فإن يكن يف اجلنة أصرب وأحتسب وإن تك األخرى ترى ما أصنع فقال وحيك أوهبلت
أوجنة واحدة هي إهنا جنان كثرية وإنه يف جنة الفردوس) ()2

فهذه النامذج هي بعض ما يناله هؤالء املقربون من رمحات بحسب أعامهلم وطبائعهم
( )1رواه أمحد وأبو داود واحلاكم.
( )2رواه البخاري.
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ورغباهتم.
بل أخرب  أن رفيق املؤمن يف تلك املواقف العصيبة هو من كان قلبه هيفو إىل حمبته،
واالقتداء بسنته الشاملة جلميع أحواله ،قال  (:إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا
يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون
واملتشدقون واملتفيهقون ،قالوا :يا رسول اهلل ما املتفيقهون؟ قال :املتكربون) ()1

وهذا املعنى هو العزاء العظيم ملحبي رسول اهلل  ،فإهنم ال تقر أعينهم بأي نعيم
ما مل يروا رسول اهلل  ويكحلون أبصارهم وبصائرهم بطلعته ،فلذلك كانت الرمحة
اخلاصة هبم أن ينالوا هذا اجلزاء.
عن سعيد بن جبري قال :جاء رجل من األنصار إىل رسول اهلله  وهو حمزون ،فقال
له النبي  (:يا فالن مايل أراك حمزونا؟) فقال (:يا نبي اهلله يشء فكرت فيه) ،فقال (:ما
هو؟) قال (:نحن نغدوا ونروح ننظر إىل وجهك ونجالسك ،وغدا ترفع مع النبيني ،فال
نصل إليك) ()2

ِ
الر ُس ي
ول
فلم يرد عليه النبي  شيئا ،حتى أتاه جربيل هبذه اآلية ﴿:يو يم ْن ُيط ِع اهللَّي يو َّ
الشهدي ِاء والص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلنيي يو يح ُس ين
ي َّ
لصدر يقنيي يو ُّ ي
يف ُأو يلئ يك يم يع ا َّلذي ين يأ ْن يع يم اهللَُّ يع يل ْي ِه ْم م ين النَّبِ رينيي يوا ر
ُأو يلئِ يك يرفِيقا﴾ (النساء ،)69:فبعث النبي  فبرشه.
وجاء رجل إىل النبي  ،فقال :يا رسول اهلله! إنك ألحب إ َّيل من نفيس ،واحب إ َّيل
من أهيل ،وأحب إ َّيل من ولدي ،وإن ألكون يف البيت فأذكرك فام أصرب حتى آتيك فأنظر
دخلت
النبيني ،وإن
دخلت اجلنة
إليك ،وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت أنك إذا
ُ
ي
ه
رفعت مع ه

( )1رواه ابن أِّب شيبة وأمحد وابن حبان والطربان.
( )2رواه ابن جرير.
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اجلنة خشيت أن ال أراك) ،فلم يرد عليه النبي  حتى نزلت عليه اآلية السابقة (.)1
وجاء ثوبان موىل رسول اهلل  ،وكان شديد احلب له قليل الصرب عنه ،فأتاه ذات
يوم وقد تغري لونه ونحل جسمه ،يعرف يف وجهه احلزن؛ فقال له (:يا ثوبان ما غري لونك؟)
فقال (:يا رسول اهلل ما ِّب رض وال وجع ،غري أن إذا مل أرك اشتقت إليك واستوحشت
وحشة شديدة حتى ألقاك ،ثم ذكرت اآلخرة وأخاف أال أراك هناك؛ ألن عرفت أنك ترفع
مع النبيني وأن إن دخلت اجلنة كنت يف منزلة هي أدنى من منزلتك ،وإن مل أدخل فذلك
حني ال أراك أبدا) فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية (.)2
***
بعد هذا..
هل نطمع ـ ونحن يف هذه الدار ـ أن ندخل إىل اجلنة لنتلمس بعض رمحات اهلل هلؤالء
الذين فنت أرواحهم يف معرفة اهلل وحمبته؟
هل نطمع أن نتلمس بعض ذلك الذي جيل عن أي اسم أو وصف أو تعبري؟
إن النصوص املقدسة ـ برمحة اهلل ـ مل ترتك من احلقائق شيئا إال وبينته أو رمزت له
ليكون اخللق عىل بينة ،فيختاروا من السبل ما يتناسب معهم إلقامة احلجة عليهم.
وقد أخرب  أن اجلنة دار الرغبات واألشواق ،فكل رغبة يف النفس جيعلها اهلل تعاىل
بني يدي الراغب فيها.
وانطالقا من هذا نستطيع أن نتلمس ذلك النعيم اخلفي من هذه الرغبات الظاهرة،
وقد اتفق العارفون باهلل عىل أن أكرب رغبة هلم ،وال تتحقق الرمحة الكاملة هبم إال بتحقيقها
هي لقاء اهلل ،وقد قيل لرابعة (:كيف رغبتك يف اجلنة؟) ،فقالت (:اجلار ثم الدار)
( )1رواه الطربان وابن مردويه وأبو نعيم يف احللية والضياء املقديس يف صفة اجلنة وحسنه.
( )2رواه أبو صالح.
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ِ
اجلن َِّة﴾
ورابعة يف هذا أثر من آثار امرأة فرعون التي قالت ﴿:ير رب ا ْب ِن ِيل عنْدي يك يب ْيتا ِيف ْ ي
(التحريم )11 :فقدمت اجلار قبل الدار.
ولذلك يقول العارفون (:ليس خوفنا من نار جهنم وال رجاؤنا للحور العني وإنام
مطالبنا اللقاء ومهربنا من احلجاب فقط)
وقالوا (:من يعبد اهلل بعوض فهو لئيم كأن يعبده لطلب جنته أو خلوف ناره ،بل
العارف يعبده لذاته فال يطلب إال ذاته فقط ،فأما احلور العني والفواكه فقد ال يشتهيها،
وأما النار فقد ال يتقيها .إذ نار الفراق إذا استولت ربام غلبت النار املحرقة لألجسام ،فإن
نار الفراق نار اهلل املوقدة التي تطلع عىل األفئدة ،ونار جهنم ال شغل هلا إال مع األجسام،
وأمل األجسام يستحقر مع أمل الفؤاد)
وقالوا:
أحر نار اجلحيم أبر ُدها
املحب نار جوى
ويف فؤاد
ر
ه
وال ينبغي أن يفهم من هذه األقوال أن هؤالء يتكربون عىل النعيم احليس ،أو يأنفون
منه ،فالطبيعة التي طبع عليها اإلنسان تأبى ذلك ،ولكن ما خيتلج يف صدرهم من أشواق
يشغلهم عن كل نعيم حيس.
قد شبه الغزايل أحوال هؤالء بالعاشق املستهرت بمعشوقه املستويف مهه بالنظر إىل
وجهه والفكر فيه ،فإنه يف حال االستغراق غافل عن نفسه ال حيس بام يصيبه يف بدنه ،مل يبق
يف قلبه متسع لغري حمبوبه حتى يلتفت إليه ال نفسه وال غري نفسه.
بل إن مثل هذا نراه يف عامل الدنيا ( ،فقد رئي من غلب عليه الوجد فغدا عىل النار
وعىل أصول القصب اجلارحة للقدم وهو ال حيس به لفرط غلبة ما يف قلبه ،وترى الغضبان
يستويل عليه الغضب يف القتال فتصيبه جراحات وهو ال يشعر هبا يف احلال ه
ألن الغضب نار
يف القلب ..واحرتاق الفؤاد أشده من احرتاق األجساد ،واألشد يبطل اإلحساس باألضعف
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يفرق بـني جزأين يرتبط أحدمها
كام تراه فليس اهلالك من النار والسيف إال من حيث إنه ه
باآلخر برابطة التأليف املمكن يف األجسام ،فالذي يفرق بـني القلب وبـني حمبوبه الذي
يرتبط به برابطة تأليف أشده إحكاما من تأليف األجسام فهو أشده

إيالما) ()1

ولذلك كانت الرمحة اخلاصة هبؤالء أن ينالوا مناهم هبذه الرؤية واملصاحبة واملعرفة
التي هفت أنفسهم هلا.
ورمحة هؤالء ـ هبذا ـ رمحة ال يمكن تصورها ،وال الطمع فيها لوال إخبار اهلل هبا
ووعده عباده الصاحلني بتحقيقها.
***
قد يقال بعد هذا :فإذا رجع األمر إىل أن رمحة كل شخص تتناسب مع طبيعته،
وطبيعة املقربني روحانية حمضة ،فهل يقتيض هذا أن يكون نعيمهم روحانيا حمضا ،وإن كان
كذلك فكيف القول فيام ورد يف النصوص من النعيم احليس اجلزيل املعد هلم؟
واجلواب عن ذلك ،واهلل أعلم ،أن كل ما يتمتع به املقربون من نعيم ينسجم مع
طبيعتهم.
وطبيعة املقربني الروحانيني يف املفهوم اإلسالمي وحسب ما توضحه النصوص ال
ِ
رش ِم ْث ُل ُك ْم
خيرج عن الطبيعة البرشية ،ولذلك قال تعاىل يف أقرب خلقه إليهُ ﴿:ق ْل إن يَّام يأنيا يب ي ٌ
وحى إِ ي َّيل ﴾ (الكهف)110 :
ُي ي
وهو نفس قول سائر األنبياء ـ عليهم السالم ـ ،كام قال تعاىل ﴿:يقا يل ْت يهل ُ ْم ُر ُس ُل ُه ْم إِ ْن
نيحن إِ َّال ب يرش ِم ْث ُل ُكم و يلكِن اهللَّي يمن ع ييىل من ي يشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه ﴾ (ابراهيم)11 :
ي ْ ي ُ ْ ي
ْ ي َّ ي ُ ُّ
ْ ُ ي ٌ
وهذه الطبيعة البرشية هي املرآة التي تتجىل عىل صفحتها احلقائق الروحانية ،وهلذا
ال تنايف بني احلس واملعنى ،وال بني اجلسد والروح إال فيمن مل تتوحد ذاته ،ومل يعرف ربه،
( )1اإلحياء.
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أما الذي عرفه ،فإنه ال حيجبه عن اهلل يشء.
وقد بني النوريس روحانية األجسام بقوله (:عىل الرغم من كثافة الرتاب وظلمته،
نسبة اىل املاء واهلواء والضياء فهو منش ٌأ جلميع أنواع املصنوعات اإلهلية ،لذا يسمو ويرتفع
معنى فوق سائر العنارص ..وكذا النفس االنسانية عىل الرغم من كثافتها ،فاهنا ترتفع
وتسمو عىل مجيع اللطائف االنسانية بجامعيتها ،برشط تزكيتها.
فاجلسامنية كذلك هي أمجع مرآة لتجليات األسامء اإلهلية ،وأكثرها احاطة واغناها..
فاالالت التي هلا القدرة عىل وزن مجيع مدخرات خزائن الرمحة اإلهلية وتقديرها ،انام هي
يف اجلسامنية ،اذ لو مل تكن حاسة الذوق التي يف اللسان مثال حاوية عىل ٍ
آالت لتذوق الرزق
حتس بكل منها ،وتتعرف عىل االختالف فيام بينها،
بعدد أنواع املطعومات كلها ،مليا كانت ه
ومليا كانت تستطيع ان حتس ومتيز بعضها عن بعض.
وكذا فان أجـهزة معرفة أغلب األسامء اإلهلية املتجلية ،والشعور هبا وتذوقـها
وادراكها ،انام هي يف اجلسامنية) ()1

ويشري إىل هذا املعنى ما أخرب به  من إهلام أهل اجلنة التسبيح كام نلهم النفس ،قال
 (:إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويرشبون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال
يمتخطون ولكن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التسبيح والتحميد كام
يلهمون النفس) ()2

فالنفس الذي هو نوع من النعيم احليس ،بل ال يقوم احلس إال به هو نفس التسبيح
الدال عىل املعرفة باهلل ،فلذلك اليغفلون عن اهلل طرفة عني وال أقل من ذلك.
 2ـ رمحة األبرار:
( )1الكلمة الثامنة والعرشون ،النوريس.
( )2رواه أمحد ومسلم وأبو داود.
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األبرار هم أصحاب القلوب الطاهرة الذين الح هلم فضل اهلل يف أعامل الرب،
فأرسعوا إليها يتسابقون يف االستزادة منها ،فكان منهم السابق باخلريات ،وكان منهم
املقرص املقتصد فيها.
والفرق بينهم وبني املقربني أن املقرب الح له نور احلق ،فأرسع بالتقرب إليه،
ومعرفته وحمبته غافال عام أعد له من فضل ،مقدما اجلار عىل الدار ،أما األبرار ،فهم كالتجار
يعملون الطاعات ،وينتظرون العوض ،أو يتوسعون يف الرب طمعا يف الفضل.
فاألبرار تعرفوا إىل اهلل الرحيم اجلواد احلكيم ،فأرسعوا إىل ما يف يديه الكريمتني
ينهجون ما اقتضته حكمته من أسباب أو أمارات ،ففضل اهلل هو داعيهم إىل اهلل.
أما املقربون فداعيهم إىل اهلل هو اهلل ،فهم مكتفون باهلل منشغلون به عن فضله من
غري استغناء منهم عن فضله.
وال فرق يف األعامل بني املقربني واألبرار ،بل قد يكون بعض األبرار أكثر أعامال من
املقربني ،ألن الرب ينظر إىل العمل ،فيستزيد منه ،أما املقرب فهو مشغول بقيمة العمل عن
العمل.
ولنرضب مثاال عىل ذلك بعمل عظيم من أعامل الرب هو قيام الليل ،فاملقرب حاديه
إىل القيام ومهيجه إليه ( احلب هلل وقوة اإليامن بأنه يف قيامه ال يتكلم بحرف إال وهو مناج
ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما خيطر بقلبه ،وأن تلك اخلطرات من اهلل تعاىل خطاب
معه ،فإذا أحب اهلل تعاىل أحب ال حمالة اخللوة به وتلذذ باملناجاة فتحمله لذة املناجاة
باحلبـيب عىل طول القيام)
وهؤالء يشعرون بأن نفس القيام هو جنتهم وجزاؤهم ،فلذلك ال يتنظرون عليه
عوضا ،وكيف ينتظر املحب الوهلان العوض عن مالقاة حبيبه وهي كل مراده،بل يشعرون
بمنة اهلل عليهم بتحريكهم لعبادته ومناجاته.
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وقد روي عن املقربني من هذه األمة ما يدل عىل هذا املعنى ،فقد قيل لبعضهم :كيف
الليل عليك؟ فقال :ساعة أنا فيها بـني حالتني أفرح بظلمته إذاجاء وأغتم بفجره إذا طلع،
ما تم فرحي به قط .وقال عيل بن بكار :منذ أربعني سنة ما أحزنني يشء سوى طلوع الفجر.
وقال الفضيل بن عياض :إذا غربت الشمس فرحت بالظالم خللويت بربـي ،وإذا طلعت
عيل .وقال أبو سليامن :أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف
حزنت لدخول الناس َّ
هلوهم ولوال الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا ،وقال أيضا :لو عوض اهلل أهل الليل من ثواب
أعامهلم ما جيدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعامهلم.
وقال بعض العلامء :ليس يف الدنيا وقت يشبه نعيم أهل اجلنة إال ما جيده أهل التملق
يف قلوهبم بالليل من حالوة املناجاة .وقال بعضهم :لذة املناجاة ليست من الدنيا إنام هي
من اجلنة أظهرها اهلل تعاىل ألوليائه ال جيدها سواهم ،وقال ابن املنكدر :ما بقي من لذات
الدنيا إال ثالث .قيام الليل ولقاء اإلخوان والصالة يف اجلامعة.
أما األبرار فإن حادهيم إىل ذلك إما خوف يلزم قلوهبم من عذاب اهلل ،فهم يبادرون
إىل الوقاية منه ،أو شوق إىل فضل اهلل حيرك جوارحهم إىل القيام بطاعته:
منع القران بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن هتجعا
فهموا عن امللك اجلليل كالمه فرقاهبم ذلت إليه يخت ُّيضعا
ويروى من باعث اخلوف أن غالما بالبرصة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله
إن قيامك بالليل يرض بعملك بالنهار ،فقال :ه
فقالت له سيدته :ه
إن صهيبا إذا ذكر النار ال
يأتيه النوم.
ويروى من باعث الشوق أن بعض الصاحلني رجع من غزوته فمهدت امرأته
فراشها وجلست تنتظره ،فدخل املسجد ومل يزل يصيل حتى أصبح فقالت له زوجته :كنا
ننتظرك مدة فلام قدمت صليت إىل الصبح؟ قال :واهلل إن كنت أتفكر يف حوراء من حور
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اجلنة طول الليل ،فنسيت الزوجة واملنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها.
ويروى عن اجتامع الباعثني أنه قيل لغالم وهو يقوم كل الليل فقال :إذا ذكرت النار
اشتده خويف وإذا ذكرت اجلنة اشتده شوقي فال أقدر أن أنام.
ومجيع هؤالء عارفون باهلل وحمبون له ،ولكن الفرق بينهام يف كامل املحبة واملعرفة
ونوعها ( ،فالعباد املواظبون عىل ذكر اهلل بالقلب واللسان الذين يصدقون بام جاءت به
الرسل باإليامن التقليدي ليس معهم من حماسن صفات اهلل تعاىل إال أمور مجيلة اعتقدوها
بتصديق من وصفها هلم .والعارفون هم الذين شاهدوا ذلك اجلالل واجلامل بعني البصرية
الباطنة التي هي أقوى من البرص الظاهر) ()1

وإىل هذا االختالف اإلشارة بقوله تعاىلُ ﴿:ق ْل ُك ٌّل يي ْع يم ُل ع ييىل يشاكِ يلتِ ِه يف ير ُّب ُك ْم يأ ْع يل ُم
بِ يم ْن ُه يو يأ ْهدي ى يسبِيال﴾ (االرساء)84:
ون يي ْب يت ُغ ي
وإىل ذلك أيضا اإلشارة بقوله تعاىلُ ﴿:أو يلئِ يك ا َّل ِذي ين ييدْ ُع ي
ون إِ يىل ير رهبِ ُم ا ْل يو ِسي يل ية

اب ير رب يك ك ي
مح يت ُه يو يخييا ُف ي
يأ ُّ ُهي ْم يأ ْق ير ُب يو يي ْر ُج ي
يان حمي ُْذورا﴾ (االرساء،)57:
ون ير ْ ي
ون ع ييذا يب ُه إِ َّن ع ييذ ي
فقد مجع تعاىل يف هذه اآلية الكريمة بني بواعث العارفني املقربني ،وهو التقرب إليه بحبه
وفعل ما حيبه .وبني بواعث األبرار واملقتصدين ،وهي رجاء الرمحة وخوف العذاب.
***
بعد هذا التمهيد الذي ال بد منه للتعرف عىل طبيعة األبرار السابق منهم باخلريات
واملقتصد ،نتساءل عن الرمحة املعدة هلم ،والتي تتطلبها طبائعهم.
واجلواب عن هذا :أن الكريم اجلواد إن صحب لغرض مل يبخل عىل مصاحبه بام
طلبه من غرض ،واألكرم األجود هو من أنال مصاحبه فضال زائدا عىل طلبه ،وأكرم
األكرمني وأجود األجواد من يكون عطاؤه ممتدا ال يفنى ،عظيام ال حيد ،وال يتحقق ذلك يف
( )1اإلحياء.

511

غري صحبة اهلل.
ولذلك فإن اهلل تعاىل ـ برمحته وكرمه ـ أعد لكل عمل من أعامل الرب ما يتناسب معه
من جزاء ،أو ما يتناسب مع صاحبه من طبيعة ورغبة.
وهلذا وردت النصوص الكثرية ترغب يف اجلنة وما فيها من اجلزاء ،قال  (:من
خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ املنزل ،أال إن سلعة اهلل غالية ،أال إن سلعة اهلل اجلنة)()1

ويروى أن أعرابيا جاء إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول دلني عىل عمل إذا عملته
دخلت اجلنة فقال :تعبد اهلل وال ترشك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم
رمضان قال :والذي نفيس بيده ال أزيد عىل هذا شيئا أبدا وال أنقص منه ،فلام وىل قال :من
رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا(.)2
وغريها من النصوص الكثرية.
***
قد يقال هنا :فإن كان اجلزاء حمض رمحة إهلية ،فلامذا مل يتساو الناس يف اجلزاء ،بل
ملاذا اختلفت درجاهتم يف نعيم اجلنان؟
واجلواب عن ذلك ،واهلل أعلم ،هو أن األسامء اإلهلية احلسنى تقتيض تنوع اجلزاء
بحسب األعامل ،فالرمحة تقتيض إفاضة اإلحسان بال حدود ،والعدل يقتيض توزيع اجلزاء
بحسب األعامل ،واحلكمة تقتيض ترتيب ما يدل عىل الطبائع والنفوس حتى يتشكل اجلزاء
منها.
والعقل والعادة يدالن عىل هذا ،فنحن يف حياتنا ال نتعامل إال عىل هذا األساس،
فنعطي لكل يشء ما يستحقه من اجلزاء بحسبه.
( )1رواه النسائي.
( )2رواه البخاري ومسلم.

512

وهلذا خيرب القرآن الكريم عن تنوع اجلزاء بحسب تنوع األعامل:
فأخرب تعاىل أن عمل العامل املؤمن يرفع درجات عىل عمل اجلاهل ،قال تعاىل ﴿:ييا
يأ ُّ يهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا إِ يذا ِق ييل يل ُك ْم يت يف َّس ُحوا ِيف املْي يجالِ ِ
س يفا ْف يس ُحوا يي ْف يسحِ اهللَُّ يل ُك ْم يوإِ يذا ِق ييل ان ُْشزُ وا
يفان ُْشزُ وا ير يف ِع اهللَُّ ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات يواهللَُّ ِب يام يت ْع يم ُل ي
ون يخ ِب ٌري﴾
ي يي ي
ي
ْ ي
ي ي
يْ
(املجادلة)11:
وأخرب أن عمل املجاهدين أفضل من أعامل القاعدين ،قال تعاىل ﴿:ال يي ْست ِيوي
يل اهللَِّ بِ يأمو ِ
ِِ
اعدُ ي ِ
ا ْل يق ِ
الرض ِر واملُْج ِ
ون ِيف يسبِ ِ
يري ُأ ِ
اهدُ ي
اهل ْم يو يأ ْن ُف ِس ِه ْم يف َّض يل
ْي
ويل َّ ي ي ي
ون م ين املُْؤْ مننيي غ ْ ُ
اهلم و يأ ْن ُف ِس ِهم ع ييىل ا ْل يق ِ
ِ
ِِ
اع ِدي ين يد ير يجة يو ُك هال يوعيدي اهللَُّ ْ
احلُ ْسنيى يو يف َّض يل اهللَُّ
اهللَُّ املُْ يجاهدي ين بِ يأ ْم يو ْ ي
ْ
اه ِدين ع ييىل ا ْل يق ِ
املُْج ِ
اع ِدي ين يأ ْجرا عيظِيام﴾ (النساء)95:
ي
ي
وأخرب أن أعامل الرب العظمى أعظم من كثري من أعامل اخلري التي يتهافت عليها اخللق
اج يو ِع يام ير ية املْي ْس ِج ِد ْ
غافلني عن أصول الرب ،قال تعاىل ﴿:يأ يج يع ْل ُت ْم ِس يقا يي ية ْ
احلي يرا ِم ك ييم ْن آ يم ين
احلي ر
اهدي ِيف يسبِ ِ
يل اهللَِّ ال يي ْست ُيو ي
ون ِعنْدي اهللَِّ يواهللَُّ ال ي ْهي ِدي ا ْل يق ْو يم ال َّظاملِنيي ﴾
بِاهللَِّ يوا ْل يي ْو ِم ْاآل ِخ ِر يو يج ي
(التوبة)19:
يل اهللَِّ بِ يأمو ِ
ِ
اهدُ وا ِيف يسبِ ِ
اهل ْم يو يأ ْن ُف ِس ِه ْم يأ ْع يظ ُم
اج ُروا يو يج ي
ْي
وأخرب أن ﴿:ا َّلذي ين آ يمنُوا يو يه ي
يد ير يجة ِعنْدي اهللَِّ يو ُأو يلئِ يك ُه ُم ا ْل يفائِزُ ي
ون﴾ (التوبة)20:
بل أخرب بأن األعامل ،وإن تساوت يف صورها خيتلف جزاؤها بحسب مواقيت
احلاجة هلا ،فلذلك قال تعاىل ﴿:ال يي ْست ِيوي ِمنْ ُك ْم يم ْن يأ ْن يف يق ِم ْن يق ْب ِل ا ْل يف ْتحِ يو يقات ييل ُأو يلئِ يك يأ ْع يظ ُم
احلُ ْسنيى يواهللَُّ بِ يام يت ْع يم ُل ي
يد ير يجة ِم ين ا َّل ِذي ين يأ ْن يف ُقوا ِم ْن يب ْعدُ يو يقا يت ُلوا يو ُك هال يوعيدي اهللَُّ ْ
ون يخبِ ٌري﴾
(احلديد)10 :
وقد أخرب  عن فضل السقي واإلطعام عند احلاجة ،فقال (:أيام مؤمن سقى مؤمنا رشبة
ماء عىل ٍ
هلل تعاىل يوم القيامة من الرحيق املختوم ،وأيام مؤمن أطعم مؤمنا عىل جوع
ظمأ سقاه ا ه
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هلل من خرض اجلنة) ()1
هلل من ثامر اجلنة ،وأيام مؤمن كسا مؤمنا ثوبا عىل عري كساه ا ه
أطعمه ا ه

 3ـ رمحة الظاملني :
الظاملون ـ هنا ـ هم من عرفوا احلق ،ولكنهم آثروا أهواءهم عىل سلوك سبيله،
فجمعوا بني اإليامن الذي يستدعي الرمحة ،واخلطيئة التي تستدعي العقوبة ،فلذلك وقعوا
حتت اسمي العدل الرحيم.
وقد عرف ابن القيم هذا الصنف بأنه من ( حتىل بأصل اإليامن ،ولكن قرص يف الوفاء
بمقتضاه ،ه
فإن رأس اإليامن هو التوحيد .وهو أن ال يعبد إال اهلل ،ومن اتبع هواه فقد اختذ
إهله هواه ،فهو موحد بلسانه ال باحلقيقة)()2

وهذا الصنف بذلك جيمع أمرين:
اإليامن الصحيح اجلازم باهلل ،وبقضايا اإليامن ،فيذعن هلا ،ويوقن هبا.
والسلوك املنحرف عام يقتضيه اإليامن ،وهذا السلوك كاملنحرف يبدأ من الصغائر
لينتهي إىل الكبائر ،ويبدأ من اللمم ،وينتهي باإلرصار.
وكل واحد من األمرين يتطلب معاملة خاصة بحسب ما تقتضيه أسامء اهلل احلسنى،
وكلها بعد ذلك يؤول إىل رمحة اهلل.
أما الرمحة اإلهلية ،فهي تطلب املغفرة هلؤالء والسرت عليهم وحمو ذنوهبم وإدخاهلم
دار الرمحة اإلهلية بعد استحقاقهم هلا.
والعدل يقتيض جمازاهتم بذنوهبم ،وتطهريهم من رذائلهم ،فجوار اهلل تعاىل ال
يتحقق إال للطيبني.
واحلكمة تقتيض ما يصلح هؤالء ،وجيعلهم أهال للرمحة اإلهلية.
( )1رواه أمحد.
( )2اإلحياء.

514

وهلذا ،يرد يف القرآن الكريم ربط املعايص واملخالفات باملغفرة والرمحة ،أو بالعزة
واحلكمة ،وما شاكل ذلك:
ْرت ُفوا بِ ُذ ُن ِ
آخ ُر ي
فمن الربط باملغفرة والرمحة قوله تعاىل ﴿:يو ي
وهبِ ْم يخ يل ُطوا ع ييمال
ون اع ي ي
ِ
ص ِ
احلا يو ي
يم﴾ (التوبة ،)102:وقال
آخ ير يس ريئا ع ييسى اهللَُّ يأ ْن يي ُت ي
ي
ور يرح ٌ
وب يع يل ْي ِه ْم إِ َّن اهللَّي يغ ُف ٌ
ِ
ربوا يحتَّى يخت ُْر يج إِ يل ْي ِه ْم يلك ي
يم﴾
ور يرح ٌ
يان يخ ْريا يهل ُ ْم يواهللَُّ يغ ُف ٌ
تعاىل ﴿:يو يل ْو يأ َّهنُ ْم يص ي ُ
(احلجرات ،)5:فأخرب تعاىل عن مغفرته هلم ورمحته هبم من غري أن يذكر توبتهم.
أما ما ذكر مرتبطا بالتوبة فكثري جدا يف القرآن الكريم.
ومثل ذلك الربط باملغفرة واحللم ،كام قال تعاىل ﴿:يال يؤي ِ
اخ ُذ ُك ُم اهللَُّ بِال َّلغ ِْو ِيف يأ ْي يامنِ ُك ْم
ُ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة ،)225:وقوله تعاىل ﴿:يوال
ور يحل ٌ
يو يلك ْن ُيؤي اخ ُذ ُك ْم بِ يام ك ييس يب ْت ُق ُلو ُب ُك ْم يواهللَُّ يغ ُف ٌ
جنياح يع يلي ُكم فِيام عير ْض ُتم بِ ِه ِمن ِخ ْطب ِة النرس ِ
اء يأ ْو يأ ْكنينْ ُت ْم ِيف يأ ْن ُف ِس ُك ْم عيلِ يم اهللَُّ يأ َّن ُك ْم
ي
ْ
ُ ي
ي
ْ ْ ي َّ ْ
اعدُ ُ ِ
ست ْيذ ُكروهنن و يلكِن ال ُتو ِ
رسا إِ َّال يأ ْن يت ُقو ُلوا يق ْوال يم ْع ُروفا يوال يت ْع ِز ُموا ُع ْقدي ية النركياحِ
ي
ي ُ ي ُ َّ ي ْ
وه َّن ه
ِ
ِ
ور
ياب يأ يج يل ُه يوا ْع يل ُموا يأ َّن اهللَّي يي ْع يل ُم يما ِيف يأ ْن ُفس ُك ْم يف ْ
يحتَّى يي ْب ُلغي ا ْلكت ُ
اح يذ ُرو ُه يوا ْع يل ُموا يأ َّن اهللَّي يغ ُف ٌ

اجلمع ِ
ِ
ِ
ِ
ان إِن يَّام
يم﴾ (البقرة ،)235:وقوله تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّلذي ين ت ييو َّل ْوا منْ ُك ْم يي ْو يم ا ْل يت يقى ْ ي ْ ي
يحل ٌ
ِ
ان بِ يب ْع ِ
الش ْي يط ُ
استيزي َّهل ُ ُم َّ
يم﴾ (آل
ور يحل ٌ
ض يما ك ييس ُبوا يو يل يقدْ يع يفا اهللَُّ يعن ُْه ْم إِ َّن اهللَّي يغ ُف ٌ
ْ
عمران ،)155:وقوله تعاىل ﴿:ييا يأ ُّ يهيا ا َّل ِذي ين آ يمنُوا ال ت ْيس يألوا يع ْن يأ ْش ييا يء إِ ْن ُت ْبدي يل ُك ْم ت ُيسؤْ ُك ْم
ِ
يوإِ ْن ت ْيس يألوا يعن يْها ِحنيي ُينيزَّ ُل ا ْل ُق ْر ُ
يم﴾ (املائدة)101:
ور يحل ٌ
آن ُت ْبدي يل ُك ْم يع يفا اهللَُّ يعن يْها يواهللَُّ يغ ُف ٌ
فاهلل تعاىل يف هذه اآليات وعد باملغفرة واحللم من غري أن يذكر صدور توبة منهم.
ومن الربط بالعزة واحلكمة ،والتي قد تقتيض العقاب املطهر قوله تعاىل ﴿:يفإِ ْن زي يل ْل ُت ْم
ِ
يم﴾ (البقرة ،)209:وقوله تعاىل﴿:
ِم ْن يب ْع ِد يما يجا يء ْت ُك ُم ا ْل يب رين ُ
يات يفا ْع يل ُموا يأ َّن اهللَّي ع ِيزيزٌ يحك ٌ

ِ
ِ
ِ
يم﴾
الس ِار يق ُة يفا ْق يط ُعوا يأ ْيد ي ُهي يام يجزي اء بِ يام ك ييس يبا ينكياال م ين اهللَِّ يواهللَُّ ع ِيزيزٌ يحك ٌ
الس ِار ُق يو َّ
يو َّ
(املائدة)38:
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فحال هؤالء إذن مرتوك للمشيئة ،فقد تغفر هلم خطاياهم مغفرة حمضة ،وقد تغفر
هلم بعد تعريضهم لكري االمتحان ،وهلذا اختلفت املدارس اإلسالمية يف شأهنم ،فمنها من
غلب الرجاء ،ومنها من غلب الوعيد ،وكلها عىل حق يف بعض جهاهتا ،كام سنرى.
***
وقد عربت النصوص القرآنية عن هذا الصنف من اخللق بظاملي أنفسهم ،كام قال
تعاىلُ ﴿:ثم يأور ْثنيا ا ْلكِتياب ا َّل ِذين اص يط يفينيا ِمن ِعب ِ
ادنيا يف ِمنْهم يظ ِ
امل ٌ لِني ْف ِس ِه يو ِمن ُْه ْم ُم ْقت ِيصدٌ
ْ ي
ي ْ ْ
ي
ُ ْ
َّ ْ ي
اخلري ِ
ِ
ات ِبإِ ْذ ِن اهللَِّ يذلِ يك ُه يو ا ْل يف ْض ُل ا ْل يك ِب ُري﴾ (فاطر ،)32:وقال تعاىل﴿:
يومن ُْه ْم يس ِاب ٌق ِب ْ ي ْ ي
ِ
اق و ِمن ُذريتِ ِهام حمُ ِْسن و يظ ِ
امل ٌ لِني ْف ِس ِه ُمبِنيٌ ﴾ (الصافات)113:
ٌ ي
يو يب يار ْكنيا يع يل ْيه يوع ييىل إِ ْس يح ي ي ْ ر َّ ي

والظامل لنفسه حيتمل يف النصوص القرآنية أن يراد به املؤمنني املخطئني أو الكافرين
اجلاحدين ،كام قال تعاىل ﴿:ود يخ يل جنَّ يته و ُهو يظ ِ
امل ٌ لِني ْف ِس ِه يق يال يما يأ ُظ ُّن يأ ْن تيبِيدي يه ِذ ِه يأ يبدا﴾
ي ُ ي ي
ي ي
(الكهف)35:
َّات عيدْ ٍن
ولذلك اختلف املفرسون ومن بعدهم يف شمول قوله تعاىل ﴿:يجن ُ
ِ
ِ
ِ
يها ِم ْن يأ يس ِ
او ير ِم ْن يذ يه ٍ
يها يح ِر ٌير﴾ (فاطر)33:
اس ُه ْم ف ي
حي َّل ْو ين ف ي
ب يو ُلؤْ ُلؤا يول يب ُ
وهنيا ُ ي
ييدْ ُخ ُل ي
للظاملني ألنفسهم عىل قولني(:)1
فذهب بعضهم إىل شمول اآلية لظاملي أنفسهم ،وذهب طائفة أخرى إىل أن الظاملني
ألنفسهم من غري املصطفني ،وأن الوعد باجلنات قارص عىل املقتصد والسابق دون الظامل
لنفسه ،وفرسوا الظامل لنفسه بالكافر ،واملقتصد املؤمن العاىص ،والسابق املؤمن التقى،
وذلك مثل ما ورد يف تصنيف اخللق يف االخرة ،والذي تقدم ذكره سالفا.
وعىل هذا تدل النصوص الكثرية التي تقرص الوعد بالثواب عىل املتقني دون
الظاملني ،بل مل يأت يف القرآن الكريم ذكر الظامل لنفسه إِال مصحوبا بالوعيد ،كام قال
( )1انظر اآلثار يف ذلك عن السلف يف :الدر املنثور.25/7 :
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ون ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ
ون
تعاىل ﴿:يو يما يظ يل ْمن ُ
ياه ْم يو يلك ْن يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يف يام يأ ْغن ْيت يعن ُْه ْم آهل ي ُت ُه ُم ا َّلتي ييدْ ُع ي ْ ُ
اهللَِّ ِمن ي ٍ
يري يتتْبِ ٍ
يب﴾ (هود ،)101:وقال تعاىل ﴿:يو يس يكنْ ُت ْم
يشء مليَّا يجا يء يأ ْم ُر ير رب يك يو يما زي ا ُد ُ
وه ْم غ ْ ي
ْ ْ
رض ْبنيا يل ُك ُم ْاألي ْم يث يال﴾
ني يل ُك ْم يك ْي ي
ِيف يم يساكِ ِن ا َّل ِذي ين يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يو يت يب َّ ي
ف يف يع ْلنيا ِهبِ ْم يو ي ي
(ابراهيم ،)45:وقال تعاىل ﴿:يف يقا ُلوا ربنيا ب ِ
ياه ْم
اعدْ يب ْ ي
ني يأ ْس يف ِارنيا يو يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يف يج يع ْلن ُ
ي َّ ي
ياهم ُك َّل ُمم يزَّ ٍق إِ َّن ِيف يذلِ يك يآل ٍ
يأح ِ
يات لِ ُك رل يص َّب ٍار يش ُك ٍ
اد ي
ور﴾ (سـبأ)19:
ي
يث يو يمزَّ ْقن ُ ْ

بل إن القرآن الكريم يرصح بأن الظامل لنفسه هو من خفت موازينه ورجحت
سيئاته ،وهو ما يدل عىل خسارته وعدم نجاته ،كام قال تعاىل ﴿:يف يمن يث ُق يل ْت يم يو ِازينُ ُه يف ُأ ْو يلئِ يك
ِ
ِ
ِ
ِ
رس يو ْا يأ ْن ُف يس ُهم بِ يام كيا ُنو ْا بِآ يياتِنيا يِ ْظلِ ُم ي
ُه ُم املُْ ْفلِ ُح ي
ون﴾
ون يو يم ْن يخ هف ْت يم يوازينُ ُه يف ُأ ْو يلئ يك ا هلذي ين يخ ُ
(األعراف ،)9-8 :وقال تعاىل ﴿:و يأ َّما يم ْن يخ َّف ْت يم يو ِازينُ ُه ف ُأ ُّم ُه يه ِ
او يي ٌة﴾ (القارعة)9 -8 :
***
بعد هذا اخلالف نحاول تبني احلق واجلمع بني النصوص من الزاوية التي نحن فيها
من رس الرمحة اإلهلية الشاملة.
ونبادر فنقول بأن كل إنسان باعتبار عظمة حق اهلل وثقل أدائه أداء كامال ظامل لنفسه،
فحق اهلل تعاىل املعرب عنه يف قوله تعاىل ﴿:ا َّت ُقوا اهللَّي يح َّق ُت يقاتِ ِه ﴾ (آل عمران ،)102 :وهو ـ
كام فرسه عبد اهلله بن مسعود ـ أن يطاع فال يعَص ،وأن يذكر فال ينسى ،وأن يشكر فال
يكفر)( )1أعظم من أن يطيق أحد أداءه أداء كامال.
فحق اهلل هو أن حتَص كل نعمة من نعمه وتشكر ،وذلك مستحيل ،كام قال تعاىل﴿:
وها إِ َّن ْ ِ
األن يْس ي
ان يل يظ ُلو ٌم يك َّف ٌار﴾ (ابراهيم ،)34 :وهلذا ختمت
يوإِ ْن يت ُعدُّ وا نِ ْع يم يت اهللَِّ ال ُحت ُْص ي
هذه اآلية بظلم اإلنسان وكفره ،كام قال بعضهم (:إن حق اهلله أثقل من أن يقوم به العباد،
وإن نعم اهلله أكثر من أن حيصيها العباد ،ولكن أصحبوا تائبني وأمسوا تائبني)
( )1رواه احلاكم يف املستدرك وقال :صحيح عىل رشط الشيخني.
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بل إهنم لو أطاقوا إحصاءها لكان إحصاؤهم هلا نعمة أخرى تستوجب الشكر،
وذلك ما يؤدي للتسلسل املستحيل.
وهلذا حكى اهلل تعاىل عن ظلم املصطفني من عباده ألنفسهم ،كام قال تعاىل عن آدم
محنيا يلني ُكو ين َّن ِم ين
وحواء ـ عليهام السالم ـ ﴿:يقاال ير َّبنيا يظ يل ْمنيا يأ ْن ُف يسنيا يوإِ ْن يمل ْ يتغ ِْف ْر يلنيا يوت ْير ي ْ
اخل ِ ِ
ارسي ين﴾ (ألعراف)23:
ْي
وحكى تعاىل عن موسى  قوله ﴿:ير رب إِ رن يظ يل ْم ُت ين ْف ِيس يفاغ ِْف ْر ِيل ﴾ (القصص:

)16
ْت ُس ْب يحان ييك إِ رن ُكن ُْت ِم ين ال َّظاملِنيي ﴾
وحكى عن يونس  قوله ﴿:ال إِ يل يه إِ َّال يأن ي
(االنبياء)87 :
وأخرب تعاىل عن صفات املتقني ،وأهنم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة من غري
إرصار عىل ذلك ،كام قال تعاىل عن عباده املتقني املوعودين باجلنات التي عرضها السموات
ِ
ِ
اس يت ْغ يف ُروا لِ ُذ ُن ِ ِ
وهب ْم يو يم ْن
واألرض ﴿:يوا َّلذي ين إِ يذا يف يع ُلوا يفاح يشة يأ ْو يظ يل ُموا يأ ْن ُف يس ُه ْم يذك ُيروا اهللَّي يف ْ
ِ
الذ ُن ي ِ
رصوا ع ييىل يما يف يع ُلوا يو ُه ْم يي ْع يل ُم ي
ييغ ِْف ُر ُّ
ون﴾ (آل عمران)135:
وب إ َّال اهللَُّ يو يمل ْ ُي ُّ
وهلذا علمنا  أن أوفق الدعاء أن يقول الرجل (:اللهم أنت رِّب وأنا عبدك،
ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي ،يا رب فاغفر يل ذنبي ،إنك أنت رِّب ،وإنه ال يغفر الذنوب
إال أنت) ()1

ومن األدعية املأثورة (:اللهم إن ظلمت نفيس ظلام كثريا ،وأنه ال يغفر الذنوب إال
أنت ،فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحني؛ إنك أنت الغفور الرحيم) ()2

***
( )1رواه حممد بن نرص يف الصالة.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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قد يقال بعد هذا :لقد عرفنا يف رس العدل أن اهلل تعاىل ال يظلم الناس شيئا ،ولكن
الناس أنفسهم يظلمون ،فكيف يستوي يف موازين اصطفاء اهلل السابقون مع الظاملني
ألنفسهم ،فهل يرجع األمر إىل حمض املشيئة ،أم أن هناك قوانني وسننا ضابطة هلذا
االصطفاء متنع تساوي الفريقني؟
واجلواب عن ذلك أن جناب احلق العدل احلكيم يعز عن أن يساوى بني املحسن
واملسيئ ،وبني القريب والبعيد ،كام ال تستوي الظلامت والنور ،وال الظل وال احلرور.
بل هو تعاىل ـ مع مشيئته املطلقة ـ أخربنا بقوانني الثواب والعقاب التي يتعامل هبا
مع عباده ،حتى يقيم احلجة علينا.
فلذلك كان من الذنوب ـ التي هي سبب الظلم للنفس ـ ما يكفي يف تطهريه العمل
الصالح بعده ،وكان منها ما تكفي فيه املغفرة املجردة من العمل ،وكان منها ما حيتاج إىل
التوبة النصوح ،وكان منها ما يستدعي استحالل اخلالئق ورد حقوقهم.
فالذنوب كاألمراض ،منها ما يزور الفينة بعد الفينة ليغادر من غري أن يرتك آفة أو
حيدث رضرا ،بل قد تكون زيارته عافية :وربام صحت األجسام بالعلل ،وإىل هذا النوع من
الذنوب اإلشارة بقوله  (:والذي نفيس بيده لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم
يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر هلم) ()1

ومن الذنوب ما حيدث جراحا يف القلب تداوهيا األعامل الصاحلة ،وإىل هذا اإلشارة
يات ي ْذ ِهبن السيئ ِ
ِ
ِ
الصال ية يط ير ي ِيف الن يَّه ِار يوزُ يلفا ِم ين ال َّل ْي ِل إِ َّن ْ
يات يذلِ يك
احلي يسن ُ ْ ي َّ ر
بقوله تعاىل ﴿:يو يأق ِم َّ
ِذك يْرى لِ َّ
لذاكِ ِري ين﴾ (هود)114:
وإليها اإلشارة باألحاديث الكثرية الدالة عىل مغفرة الذنوب ارتباطا باألعامل
الصاحلة ،كقوله  ( الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان،
( )1رواه أمحد ومسلم.
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مكفرات ملا بينهن ،إذا اجتنبت الكبائر) ( ،)1وقوله  (:أال أنبئكم بمكفرات اخلطايا!
إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم
الرباط) ()2

وهلذا أرشد  إىل إتباع السيئات باحلسنات ،كام قال  (:ما من مسلم يذنب ذنبا
فيتوضأ ويصيل ركعتني إال غفر له) ( ،)3وقال  (:اتق اهلله حيثام كنت وأتبع السيئة احلسنة
متحها ،وخالق الناس بخلق حسن) ( ،)4وعندما قال أبو ذر لرسول اهلله  (:يا رسول اهلله
أوصني) ،قال (:إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة متحها) ،قال ،قلت (:يا رسول اهلله أمن
احلسنات (ال إله إال اهلله)؟) ،فقال  (:هي أفضل احلسنات) ()5

ومن الذنوب ما حيدث جراحا خطرية يف القلب ،فتغري طبعه ،وينتكس انتكاسة
خطرية توجب إجراء عملية تصحيح لنفسه ،وتطييب هلا إن مل يتب ،وهي ما يسمى
جتتينِ ُبوا يك يبائِ ير يما ُتن يْه ْو ين يعنْ ُه ُن يك رف ْر يعنْ ُك ْم يس ريئياتِ ُك ْم يو ُندْ ِخ ْل ُك ْم ُمدْ يخال
بالكبائر ،قال تعاىل ﴿:إِ ْن ي ْ
األ ْث ِم وا ْل يفو ِ
ك ِيريام﴾ (النساء ،)31:وقال تعاىل ﴿:وا َّل ِذين يجيتينِب ي ِ ِ
اح يش وإِ يذا ما غ ِ
يض ُبوا
ون يك يبائ ير ْ ي ي
ي ْ ُ
ي
ي ي
األ ْث ِم وا ْل يفو ِ
ون يكبائِر ْ ِ
ون﴾ (الشورى ،)37:وقال تعاىل ﴿:ا َّل ِذين ي ِ
ُه ْم ييغ ِْف ُر ي
اح يش ﴾
ي ي
جيتين ُب ي ي ي
ي ْ
(لنجم)32 :
وقد سمى  هذا النوع من الذنوب باملوبقات ،فقال  (:اجتنبوا السبع
املوبقات) ،قيل (:يا رسول اهلله وما هن؟) ،قال (:الرشك باهلله وقتل النفس التي حرم اهلله إال
باحلق ،والسحر ،وأكل الربا وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات
( )1رواه أمحد ومسلم والرتمذي والنسائي.
( )2رواه أمحد والطربان يف الكبري.
( )3رواه النسائي.
( )4رواه أمحد والرتمذي واحلاكم.
( )5رواه أمحد.
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الغافالت املؤمنات) ()1

وليس املراد يف هذا احلديث حتديدها ،بل املراد ذكر جمامعها ،عن سعيد بن جبري ،أن
رجال قال البن عباس  (:كم الكبائر ،سبع؟) ،قال (:هن إىل سبعامئة أقرب منها إىل سبع،
غري أنه ال كبرية مع استغفار ،وال صغرية مع إرصار)
وقد ورد يف أحاديث أخرى ذكر غريها ،وقد كتب رسول اهلله  إىل أهل اليمن كتابا
فيه الفرائض والسنن والديات ،وكان يف الكتاب (:إن أكرب الكبائر عند اهلله يوم القيامة:
إرشاك باهلله ،وقتل النفس املؤمنة بغري حق ،والفرار يف سبيل اهلله يوم الزحف ،وعقوق
الوالدين ،ورمي املحصنة ،وتعلم السحر ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم) ()2

ويف حديث آخر عن عبد اهلله بن مسعود قال ،قلت (:يا رسول اهلله أي الذنب
أعظم؟) ،فقال (:أن جتعل هلله ندا وهو خلقك) ،قلت (:ثم أي؟) ،قال (:أن تقتل ولدك
خشية أن يطعم معك) ،قلت (:ثم أي؟) ،قال (:أن تزان حليلة جارك) ()3

فهذه الذنوب وغريها تستدعي أمرين:
إما التوبة النصوح املطهرة التي ترد فيها احلقوق ألصحاهبا ،وترد فيه الفطرة إىل
أصالتها.
أو أن جترى هلذا الذي انتكست نفسه ،وتغريت طبيعته عملية جراحية تعيد لفطرته
أصالتها ،ولنفسه طيبتها ،فيستحيل أن يدخل دار الطيبني متلطخ باخلبث.
***
قد يقال عند هذا :أال يتناىف هذا مع رمحة اهلل ،فكيف يكون اهلل الرحيم معاقبا ،وكيف

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه احلاكم والطربان يف الكبري.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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تأذن رمحة اهلل التي وسعت كل يشء يف وجود العقوبة؟
واجلواب عن ذلك ،هو أن ما ورد يف الرشع من اصطالح (العقوبات) يف احلقيقة
ليس إال نوعا ممن املجاز( ،)1فكام أنه ال يقال للجراح الذي حياول جهده أن خيلص املريض
من األذى اخلطري الذي حلق بدنه معاقبا ،فكذلك ال يقال للعمليات التي ترتتب عىل هذا
النوع من اخلطايا بأهنا عقوبات إال بنوع من املجاز ،فالرحيم اللطيف يستحيل عليه أن
يعاقب لغري علة أو لغري ما تقتضيه احلكمة.
ولعله ألجل هذا ورد الوعيد بالعذاب يف مواضع من القرآن الكريم بصيغة البشارة،
ون بآي ِ
ِ
ون النَّبِ رينيي بِغ ْ ِ
يري يح ٍّق يو يي ْق ُت ُل ي
ات اهللَِّ يو يي ْق ُت ُل ي
ون ا َّل ِذي ين
كام قال تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّلذي ين يي ْك ُف ُر ي ي
ون بِا ْل ِقس ِ
رش ُه ْم بِ يع يذ ٍ
ط ِم ين الن ِ
يي ْأ ُم ُر ي
اب يألِي ٍم﴾ (آل عمران ،)21:وقال تعاىل ﴿:يوإِ يذا
ْ
َّاس يف يب ر ْ
ِ
ِ
ِ
رش ُه بِ يع يذ ٍ
اب يألِي ٍم﴾
ُتت يْىل يع يل ْيه آ ييا ُتنيا يو َّىل ُم ْس يتك ِْربا يك يأ ْن يمل ْ يي ْس يم ْع يها يك يأ َّن يف ُأ ُذ ين ْيه يو ْقرا يف يب ر ْ
ِ
ِ
ِ
رش ُه
رص ُم ْس يتك ِْربا يك يأ ْن يمل ْ يي ْس يم ْع يها يف يب ر ْ
(لقامن ،)7:وقال تعاىل ﴿:يي ْس يم ُع آ ييات اهللَِّ ُتت يْىل يع يل ْيه ُث َّم ُي ُّ

بِ يع يذ ٍ
اب يألِي ٍم﴾ (اجلاثـية)8:

ومثل ذلك قوله  (:برش الكنازين بكي يف ظهورهم خيرج من جنوهبم وبكي من
قبل أقفائهم خيرج من جباههم)()2

فهذه النصوص وغريها مع استعامهلا ألساليب العرب يف ذكر الوعيد بصيغة البشارة
إال أن هلا داللة غري مبارشة عىل البشارة احلقيقية ،ومثل ذلك أن يقال ملريض ميئوس من
مرضه (:أبرش ،فإن هناك عملية خطرية وشديدة وأليمة ،وهي يف ظاهرها عذاب ،ولكنها
يف حقيقتها عالج هلذا الداء) ،أفال يعترب هذا بشارة؟
( )1كام ورد يف احلديث (:تعالوا بايعون عىل أن ال ترشكوا باهلل شيئا ،وال ترسقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا
ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم وال ت عصون يف معروف ،فمن وىف منكم فأجره عىل اهلل ،ومن أصاب من ذلك شيئا
فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة ،ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته اهلل فأمره إىل اهلل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه)
( )2رواه أمحد والبخاري وغريمها.

522

وقد أشار إىل هذا البعد التطهريي للعقوبة قوله  يف آخر من يدخل اجلنة (:آخر
رجل يدخل اجلنة رجل يتقلب عىل الرصاط ظهرا لبطن كالغالم يرضبه أبوه وهو يفر منه،
يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول :يا رب بلغ ِّب اجلنة ونجني من النار! فيوحي اهلل إليه:
عبدي أنجيتك من النار وأدخلتك اجلنة تعرتف يل بذنوبك وخطاياك؟ فيقول :العبد :نعم
يا رب وعزتك وجاللك لئن نجيتني من النار ألعرتفن لك بذنوِّب وخطاياي! فيجوز
اجلرس ويقول فيام بينه وبني نفسه :لئن اعرتفت له بذنوِّب وخطاياي لريدن إىل النار! فيوحي
اهلل إليه :عبدي اعرتف يل بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك اجلنة فيقول العبد:
وعزتك وجاللك ما أذنبت ذنبا قط وال أخطأت خطيئة قط! فيوحي اهلل إليه :عبدي إن يل
عليك بينة فيلتفت العبد يمينا وشامال فال يرى أحدا ممن كان يشهده يف الدنيا فيقول :يا رب
أرن بينتك! فيستنطق اهلل تعاىل جلده باملحقرات فإذا رأى ذلك العبد يقول :يا رب عندي
 وعزتك  -العظائم املضمرات! فيوحي اهلل إليه :عبدي! أنا أعرف هبا منك ،اعرتف يل هباأغفرها لك وأدخلك اجلنة ،فيعرتف العبد بذنوبه فيدخل اجلنة ،هذا أدنى أهل اجلنة منزلة
فكيف بالذي فوقه) ()1

ولعل رؤية أهل النار لنجاة مثل هذا هي التي جعلتهم يقولون ﴿:ير َّبنيا يأ ْخ ِر ْجنيا ين ْع يم ْل
احلا غيري ا َّل ِذي ُكنَّا ينعم ُل ﴾ (فاطر ﴿ )37 :ربنيا يأبرصنيا وس ِمعنيا يفار ِجعنيا ينعم ْل ص ِ
ص ِ
احلا إِنَّا
ي َّ ْ ي ْ ي ي ْ ْ ْ ْ ي ي
ي
ْ ي
ْي
م ِ
وقنُ ي
ون﴾ (السجدة)12 :
ُ
لكنهم ال خيرجون منها لعدم استكامل الطهارة ،وألن جرائمهم التي يتطهرون منها
ال عالقة هلا باالعتارف بذنوهبم ،وما أسهل أن يقول املنافق مثل هذا ،ثم يتنصل منه متى
شاء.
***
( )1رواه الطربان يف الكبري.
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قد يقال :فلامذا هذه العملية األليمة؟
ملاذا التشمل هؤالء الرمحة ،فيدخلون اجلنة من غري آالم؟
واجلواب عن ذلك ،هو أن احلكمة اإلهلية اقتضت تطهري من جياور دار الرمحن
تطهريا متناسبا مع اجلرائم التي عملها ،ولنرضب مثال مقربا لذلك ،وهو أن من تنجست
روحه بالفواحش وأنواع الشذوذ ال يليق أن يدخل جنة الطيبني ،وهو ملوث هبذا اخلبث،
ألن خبثه سينقله معه إىل اجلنة ،وليس يف اجلنة إال الطهارة.
وهلذا ورد يف األحاديث املخربة بأنواع العقوبات التي يتعرض هلا الظاملون ألنفسهم
يف الربزخ ما يتناسب مع العقوبة:
فقد رأى  الذي يأخذ بالقرآن فريفضه وينام عن الصالة املكتوبة مضطجعا،
وآخر قائم عليه بصخرة ،وإذا هو هيوي بالصخرة لرأسه فيثلغ هبا  -رأسه فيتدهده احلجر
فيذهب ههنا فيتبعه فيأخذه وال يرجع إليه حتى يصح رأسه كام كان ثم يعود عليه فيفعل به
مثل ما فعل املرة األوىل(.)1
ففي ذلك أكرب تنبيه له وتأديب وتبيان لعظم ما كان يفعله.
ورأى  الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق مستلقيا لقفاه ،وآخر قائم
عليه بكلوب من حديد ،وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه فيرشرش شدقه إىل قفاه ثم يتحول
إىل اجلانب اآلخر فيفعل به مثل ذلك ،فام يفرغ منه حتى يصح ذلك اجلانب كام كان ،ثم
يعود إليه فيفعل به كام فعل يف املرة األوىل.
فهذا تأديب مناسب متاما للكذب رادع عنه.
ورأى الزناة والزوان عىل بناء مثل التنور عراة ،وإذا هو يأتيهم هلب من أسفل منهم،
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضؤا.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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ويف هذا إشارة واضحة إىل حفالت الرقص املاجنة التي خيتلط فيها الرجال والنساء،
فلذلك كان أكرب رادع هلم هو أن تصور تلك احلفالت ذاهتا بصخبها ،مصحوبة بذلك
العذاب الشديد ،لينمحي من القلب استحالء تلك املعصية ،وتنمحي من الفطرة صورة
ذلك الشذوذ.
ورأى  آكل الربا عىل هنر أمحر مثل الدم ،وهو يسبح فيه ،وإذا عىل شاطيء النهر
رجل قد مجع عنده حجارة ،وإذا ذاك السابح يسبح ثم يأيت ذلك الذي قد مجع عنده حجارة
فيفغر له فاه فيلقمه حجرا حجرا فيذهب فيسبح ما يسبح ثم يرجع إليه كلام رجع فغر له فاه
فالقمه حجرا.
فهذا تأديب متناسب متاما مع هذا السلوك.
وهلذا أخرب  أن املتكربين ( حيرشون يوم القيامة أمثال الذر ،يف صور الرجال
يغشاهم الذل من كل مكان ،يساقون إىل سجن يف جهنم يسمى بولس تعلوهم نار األنيار،
يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال) ( ،)1فهذا اإلذالل الشديد تأديب قد ينزع الكرب
من صدورهم ،ليستحقوا دخول اجلنة ،فاجلنة ال يدخلها املتكربون.
وأخرب  أن من رشب املسكر يسقى يوم القيامة من طينة اخلبال ،وفرسها  بأهنا
عرق أهل النار ،أو صديد أهل النار ،حتى يمحى حبها متاما من قلبه.
وأخرب  أن ( من ويل من أمور املسلمني شيئا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم
وفقرهم وفاقتهم احتجب اهلل عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره) ( ،)2فهذا
االحتجاب كفيل بنزع ما لصق بفطرته من ذلك السلوك.
بل إن هذه العقوبات ،التي هي يف حقيقتها رمحة منطوية يف مظهر الغضب ،تتامثل
( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2رواه أبو داود وابن ماجة واحلاكم.
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مع الغرض الذي تريد حتقيقه يف مجيع ما ينزل اهلل تعاىل من أنواع عقاب الكفار وغريهم يف
الدنيا.
ومن ذلك مثال أن اهلل تعاىل قال ملوسى  عندما دعا قومه لدخول األرض املقدسة
ض يفال يت ْأس ع ييىل ا ْل يقو ِم ا ْل يف ِ
ِ
ِ
ون ِيف ْاألي ْر ِ
يه ي
اس ِقنيي ﴾
ْ
ي
وإبائهم ﴿:يفإِ َّهنيا حمُ َّير يم ٌة يع يل ْي ِه ْم يأ ْر يبعنيي يسنية ييت ُ
(املائدة ،)26:فهي عقوبة بحرماهنم من األرض املقدسة ،ألن أنفسهم حينذاك كانت
مستمرئة للذل ،فاحتاجت إىل تدريب يدوم أربعني سنة ليقلع آثار ذلك االستمراء.
***
وهذا ما يرد الكثري من األسئلة والشبهات التي يوردها البعض ممن يرضب
النصوص بعضها ببعض ،فيقول :بام أن اهلل تعاىل جعل اجلنة دار الرغبات التي ال حتد،
فباإلمكان إذن أن يطلب أهل اجلنة رغبات شاذة.
فبإمكاهنم مثال أن يقيموا حفالت رقص ماجنة حيرض فيها أهل اجلنة نساءهم وحور
عينهم ويرقصون ويلهون كام كانوا يلهون يف الدنيا.
أو بإمكاهنم أن يامرسوا أنواع الشذوذ الذي كانوا يامرسونه يف الدنيا.
أو بإمكان من جرت اللصوصية يف عروقه ،فلم يستحل إال ما جاء به من عرق
اللصوصية أن يكون عصابة يف اجلنة تغري عىل قصورهم وضياعهم.
أو بإمكان من متكن حب االستبداد والتسلط من نفسه أن يقيم امرباطورية يف اجلنة
حيكم فيها بنفسه ولنفسه.
واجلواب عن هذا أن الفطرة والطيبة التي يملكها أهل اجلنة سواء بسلوكهم الصالح
يف الدنيا ،وحفاظهم عىل أمانة الروح التي أودعت جنباهتم ،أو بالتطهري الذي تعرضوا له
حتيل عليهم جمرد التفكري يف اخلبث.
وهلذا ورد يف النصوص اإلخبار عن أن اجلنة ال يدخلها ،بل ال يشم رحيها من مل
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تتوفر فيه الطيبة الكافية ،والفطرة األصيلة:
ومن ذلك اإلخبار بعد دخول البخالء اجلنة ،قال  (:قال إن اهلل تعاىل غرس جنة
عدن بيده وزخرفها ،وأمر املالئكة فشقت فيها األهنار ،فتدلت فيها الثامر ،فلام نظر إىل
زهرهتا وحسنها ،قال :وعزيت وجاليل وارتفاعي فوق عريش ال جياورن فيك بخيل) ()1

وأخرب  أنه ال يدخل اجلنة مدمن مخر وال ديوث ،قال  يف احلديث القديس(:
وعزيت ال يسكنها مدمن مخر وال ديوث) ،قالوا (:يا رسول اهلل وما الديوث؟) ،قال (:من
يقر السوء يف أهله) ()2

وأخرب  أنه ال جيد ريح اجلنة من قتل معاهدا ،قال  (:من قتل معاهدا مل يرح
رائحة اجلنة ،وأن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما) ( ،)3وقال  (:أال من قتل نفسا
معاهدة له وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهلل فال يرح رائحة اجلنة ،وإن اجلنة ليوجد رحيها من
مسرية سبعني خريفا) ()4

وأخرب  أنه ال جيد ريح اجلنة أي وال بات غاشا لرعيته ،قال  (:ما من إمام وال
وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة وعرفها يوجد يوم القيامة من
مسرية سبعني سنة) ( ،)5وقال  (:من اسرتعى رعية فلم حيطهم بنصيحة مل جيد ريح اجلنة
وإن رحيها ليوجد من مسرية مائة عام .من انتسب إىل غري أبيه مل يرح رائحة اجلنة وإن رحيها
ليوجد من مسرية مخس مائة عام) ()6

( )1رواه ابن النجار و اخلطيب يف كتاب البخالء.
( )2رواه اخلرائطي يف مساوئ االخالق.
( )3رواه أمحد والبخاري وابن ماجة.
( )4رواه الرتمذي.
( )5رواه الطربان يف الكبري.
( )6رواه أمحد ومسلم.
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وأخرب  أنه ( ال يدخل اجلنة شيخ زان ،وال مسكني مستكرب ،وال منان بعمله عىل
اهلل) ()1

وقال  (:إياكم وعقوق الوالدين! فإن اجلنة يوجد رحيها من مسرية ألف عام وال
جيد رحيها عاق وال قاطع رحم وال شيخ زان وال جار إزاره خيالء ،إنام الكربياء هلل عز
وجل) ()2

وأخرب  عن هذين الصنفني من أهل النار ،فقال  (:صنفان من أهل النار مل
أرمها بعد :قوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا الناس ،ونساء كاسيات عاريات
مميالت مائالت رؤسهن كأسنمة البخت املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،وإن رحيها
لتوجد من مسرية كذا وكذا) ()3

وأخرب  أن املرأة التي تسأل زوجها الطالق من غري سبب ال جتد رائحة اجلنة،
فقال  (:ال تسأل املرأة زوجها الطالق يف غري كنهه فتجد ريح اجلنة! وإن رحيها لتوجد
من مسرية أربعني عاما) ()4

ونرى يف كثري من هذه االحاديث مسافات خمتلفة لبعد رائحة اجلنة ،وهي تعني بعد
صاحبها أو قربه من اجلنة ،بحسب نوع جرمه ،وقدر احلاجة إىل تطهريه.
وقد أشار حديث أدنى أهل اجلنة منزلة إىل هذا ،فقال  (:أدنى أهل اجلنة منزلة
رجل رصف اهلل وجهه عن النار قبل اجلنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال :أي رب! قدمني
إىل هذه الشجرة أكون يف ظلها ،فقال اهلل تعاىل :هل عسيت إن فعلت أن تسألني غريه؟ قال:
ال وعزتك! فقدمه اهلل إليها ،ومثل له شجرة ذات ظل وثمر ،فقال :أي رب! قدمني إىل هذه
( )1رواه ابن عساكر.
( )2رواه الديلمي.
( )3رواه أمحد ومسلم.
( )4رواه أبو داود.
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الشجرة فأكون يف ظلها وآكل من ثمرها ،فقال اهلل تعاىل له :هل عسيت إن أعطيتك ذلك
أن تسألني غريه؟ فيقول :ال وعزتك! فيقدمه اهلل إليها ،فيمثل اهلل تعاىل له شجرة أخرى
ذات ظل وثمر وماء ،فيقول :أي رب! قدمني إىل هذه الشجرة أكون يف ظلها وآكل من
ثمرها وأرشب من مائها! فيقول له :هل عسيت إن فعلت أن تسألني غريه؟ فيقول :ال
وعزتك ال أسألك غريه ،فيقدمه اهلل إليها ،فيربز له باب اجلنة فيقول :أي رب! قدمني إىل
باب اجلنة فأكون حتت نجاف اجلنة فأرى أهلها ،فيقدمه اهلل إليها فريى اجلنة وما فيها فيقول:
أي رب أدخلني اجلنة! فيدخله اجلنة ،فإذا دخل اجلنة قال :هذا يل؟ فيقول اهلل تعاىل له :متن!
فيتمنى ،ويذكره اهلل عز وجل :سل من كذا وكذا ،حتى إذا انقطعت به األمان قال اهلل تعاىل:
هو لك وعرشة أمثاله ،ثم يدخله اجلنة فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني فتقوالن :احلمد
هلل الذي أحياك لنا وأحيانا لك! فيقول :ما أعطي أحد مثل ما أعطيت) ()1

فهذا احلديث الرشيف يشري إىل أن أهل النار من الظاملني ألنفسهم يف رحلة مستمرة
طويلة من النار إىل اجلنة ،بحسب جرائمهم ،وبحسب قابليتهم للتطهري.
ولعله ألجل هذا ،واهلل أعلم ،كان الرصاط بني اجلنة والنار ،والرصاط يشري إىل
االستقامة ،قال الغزايل (:وملا كان الرصاط املستقيم الذي ال يكمل التوحيد إال باالستقامة
عليه أدق من الشعر وأحده من السيف مثل الرصاط املوصوف يف اآلخرة ،فال ينفك برش
عن ميل عن االستقامة ولو يف أمر يسري ،إذ ال خيلو عن اتباع اهلوى ولو يف فعل قليل ،وذلك
قادح يف كامل التوحيد بقدر ميله عن الرصاط املستقيم ،فذلك يقتيض ال حمالة نقصانا يف
درجات القرب ،ومع كل نقصان ناران :نار الفراق لذلك الكامل الفائت بالنقصان ،ونار
جهنم كام وصفها القرآن؛ فيكون كل مائل عن الرصاط املستقيم معذبا مرتني من

( )1رواه أمحد.
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وجهني)()1

وهلذا ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل ﴿:ك ي
يان ع ييىل ير رب يك يحتْام يم ْق ِض هيا﴾ (مريم،)71:
ففيها دالة عىل أن كل اخللق يعرضون عىل النار ،ولكن مكثهم فيها بحسب أعامهلم ،وهذا
ما نصت عليه األحاديث الرشيفة واآلثار عن السلف الصالح ،عن أِّب سمية قال :اختلفنا
يف الورود ،فقال بعضنا :ال يدخلها مؤمن ،وقال بعضهم يدخلوهنا مجيعا ،ثم ينجي اهلله
الذين اتقوا ،فلقيت جابر بن عبد اهلله فقلت له :إنا اختلفنا يف الورود ،فقال :يردوهنا مجيعا،
وأهوى بإصبعه إىل أذنيه ،وقالُ :ص َّمتيا إن مل أكن سمعت رسول اهلله  يقول (:ال يبقى بر
وال فاجر إال دخلها ،فتكون عىل املؤمن بردا وسالما كام كانت عىل إبراهيم ،حتى إن للنار
ضجيجا من بردهم ،ثم ينجي اهلله الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثيا) ()2

وهلذا اشتد خوف السلف الصالح من هذا الورود ،والذي يدل عىل استحالة كامل
االستقامة ،عن قيس ابن أِّب حازم قال :كان عبد اهلله بن رواحة واضعا رأسه يف حجر امرأته
فبكى ،فبكت امرأته ،قال :ما يبكيك؟ قالت :رأيتك تبكي فبكيت ،قال إن ذكرت قول اهلله
تعاىل ﴿:يوإِ ْن ِمنْ ُك ْم إِ َّال يو ِار ُد يها ﴾ ،فال أدري أنجو منها أم ال؟ وكان مريضا) ( ،)3وكان أبو
ميرسة إذا أوى إىل فراشه قال :يا ليت أمي مل تلدن ،ثم يبكي ،فقيل له :ما يبكيك يا أبا
ميرسة؟ فقال :أخربنا أنا واردوها ومل نخرب أنا صادرون عنها ،وعن احلسن البرصي قال،
قال رجل ألخيه :هل أتاك أنك وارد النار؟ قال :نعم ،قال :فهل أتاك أنك صادر عنها؟
قال :ال ،قال :ففيم الضحك ،قال :فام رئي ضاحكا حتى حلق باهلله.
وهذا الورود املتيقن ،والذي هو من مقتضيات حكمة اهلل التي تأبى دخول غري

( )1اإلحياء.
( )2رواه ابن حبان.
( )3رواه عبد الرزاق.
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الطيبني ،خيتلف باختالف درجات اخلبث ونوعه ،وقابلية صاحبه للتطهري ،وقد قال عبد
اهلله بن مسعود  (:يرد الناس مجيعا الرصاط ،وورودهم قيامهم حول النار ،ثم يصدون عن
الرصاط بأعامهلم ،فمنهم من يمر مثل الربق ،ومنهم من يمر مثل الريح ،ومنهم من يمر
مثل الطري ،ومنهم من يمر كأجود اخليل ،ومنهم من يمر كأجود اإلبل ،ومنهم من يمر
الرجل ،حتى إن آخرهم مرا رجل نوره عىل موضع قدميه يمر فيتكفأ به الرصاط،
كعدو ُ
والرصاط دحض مزلة ،عليه حسك كحسك القتاد ،حافتاه مالئكة معهم كالليب من نار
خيتطفون هبا الناس) ()1

ومع انسجام هذا الورود حلكمة اهلل ،فهو ينسجم كذلك مع رمحته ،فال يعرف قيمة
اجلنة من مل يعرف النار ،وال يعرف قيمة النجاة من مل يرد موارد اهللكة ،وال يعرف قيمة
القرب إال من صيل بنار البعد.
***
وقد كانت النصوص الكثرية السابقة يف وعيد هذا الصنف بعدم دخول اجلنة سببا
فيام ذهبت إليه طوائف الوعيدية من خلود مرتكبي الكبائر يف جهنم ،ومع أن هذا القول
يتناىف مع الكثري من النصوص الدالة عىل خروج املوحدين من اجلنة ،والتي سنعرضها يف
حملها من هذا الفصل ،إال أنه ال ينبغي التشنيع عىل القائلني هبذا القول أو عدهم مبتدعة
هبذا.
فاحلكمة اإلهلية تقتيض وجود من يقول هبذا غضبا ملحارم اهلل ،بل قد ورد يف
النصوص ما يشري إىل أن من طوائف املالئكة من خلقه اهلل غيورا ملحارم اهلل ،فلذلك يشتد
غيظه عىل العصاة وادا لو أقحم هبم يف جهنم.
وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:يو ِق ييل يم ْن ير ٍاق ﴾ (املدثر ،)27:فقد قال ابن عباس
( )1رواه ابن أِّب حاتم.
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يف تفسريها(:من يرقى بروحه مالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب) ( ،)1فاعترب هذا من كالم
املالئكة.
وعىل ذلك يفرس ما ورد يف النصوص من اختصام املأل األعىل ،كام قال  يف قول
اهلل تعاىل له (:هل تدري فيام اختصم املأل األعىل) ،قال  (:قلت :نعم يا رب يف الكفارات
والدرجات ،قال :فام الكفارات؟ قلت :إنشاء السالم ،وإطعام الطعام ،وصلة األرحام،
والصالة والناس نيام ،قال :فام الدرجات؟ قلت :إسباغ الطهور يف املكروهات وميش عىل
األقدام إىل اجلامعات ،وانتظار الصالة بعد الصالة؛ قال :صدقت) ()2

وعىل ذلك أيضا يفرس ما ورد يف اآلحاديث من أنه (ما من يوم يصبح العباد فيه إال
ملكان ينزالن ،فيقول أحدمها :اللهم أعط منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا
تلفا) ()3

بل ذلك يفرس ما جعل اهلل تعاىل لكل مؤمن من املالئكة الكتبة ،فمنهم من حيِص
ِ ِ
ِ ِ
يب
احلسنات ،ومنهم من حيِص السيئات ،كام قال تعاىل ﴿:يما يي ْلف ُظ م ْن يق ْو ٍل إِ َّال يلدي ْيه يرق ٌ
عيتِيدٌ ﴾ ( هق)18:
وكام أن رمحة اهلل سبقت غضبه ،فقد جعل ملك الرمحة أمينا عىل صاحب الشامل،
قال األحنف بن قيس  (:صاحب اليمني يكتب اخلري وهو أمني عىل صاحب الشامل ،فإن
أصاب العبد خطيئة قال له :أمسك ،فإن استغفر اهلله تعاىل هناه أن يكتبها وإن أبى كتبها)
ومثل ذلك منكر ونكري ومبرش وبشري ،ومالئكة اجلنة ومالئكة النار..
ومثل هذا حصل يف املدارس اإلسالمية ،حيث خاف بعضهم من مفاسد األمان،

( )1رواه ابن أِّب حاتم.
( )2رواه ابن عساكر.
( )3رواه النسائي.
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وخاف بعضهم من مفاسد القنوط ،ومن مفسدة تكذيب البرشى ومفسدة ثقة االنسان
بنفسه وحوله وقوته وعلمه ،فكانت هذه املقاصد هي احلامل عىل هذه األقوال.
***
ولكن مع هذا العذر الذي نقيمه هلؤالء الوعيدية ،مقدرين غضبهم ملحارم اهلل،
وإعامهلم لظواهر النصوص التي تدل عىل هذا الوعيد الشديد ،إال أن احلق الذي نعتقده هو
ما دلت عليه النصوص من سبق الرمحة اإلهلية ،وأن العذاب ليس مقصودا لذاته ،بل هو
حلكمة الرتبية واإلصالح.
وهلذا اعترب اهلل تعاىل النار يف سورة الرمحن من مجلة نعم اهلل عىل عباده الذين خافوه
ني يمحِي ٍم ٍ
ون يي ُطو ُف ي
واتقوه فقال تعاىل ﴿:يه ِذ ِه يج يهن َُّم ا َّلتِي ُيك ريذ ُب ِ يهبا املُْ ْج ِر ُم ي
آن ﴾
ون يب ْين ييها يو يب ْ ي
(الرمحن 43:ـ  ،)44ثم قال تعاىل بعدها ﴿:يفبِ يأي آال ِء رب ُكام ُتك ريذب ِ
ان﴾ (الرمحن)45:
ي
ر
ير ي
وهلذا قال بعضهم  (:خلق اهلل النار رمحة خيوف هبا عباده لينتهوا) ()1

وهلذا وردت النصوص الكثرية املتواترة عىل خروج املوحدين من النار ودخوهلم
اجلنة ،وقد قال  (:ما من عبد قال ال إله إال اهلل ثم مات عىل ذلك إال دخل اجلنة وإن زنى
وإن رسق وإن زنى وإن رسق وإن زنى وإن رسق وان رغم أنف أِّب ذر) ()2

وقد أخرب  عن أثر التوحيد يف النجاة ،فقال  (:إن اهلل سيخلص رجال من أمتي
عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينرش عليه تسعة وتسعني سجال كل سجل مثل مد البرص
ثم يقول :أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي احلافظون؟ فيقول :ال يا رب! فيقول :أفلك
عذر؟ فيقول :ال يا رب! فيقول :بىل ،إن لك عندنا حسنة ،وإنه ال ظلم عليك اليوم .فتخرج
بطاقة فيها ( أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله) ،فيقول :أحرض وزنك.
( )1رواه أبو نعيم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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فيقول :يا رب ،ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقال :فإنك ال تظلم .فتوضع
السجالت يف كفة ،والبطاقة يف كفة ،فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ،وال يثقل مع اسم
اهلل تعاىل يشء) ()1

بل قد ورد ما هو أخطر من ذلك ،فقد قال  (:إن اهلل تعاىل حرم عىل النار من قال
ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل تعاىل) ()2

وهذا احلديث ال يتعارض مع ما ذكرنا من إمكانية دخول املوحدين اجلنة ،ألن
رسول اهلل  قيد التوحيد باإلخالص ،وهو يعني البعد عن حمارم اهلل ،قال  (:من قال
ال إله إال اهلل خملصا دخل اجلنة) قيل (:وما اخالصها) قال (:أن حتجزه عن حمارم اهلل) ()3

أما من مل حيجزه التوحيد عن معايص اهلل ،وورد اآلخرة ملطخا هبذه األوزار ،فإن
النصوص أخربت بوروده إىل النار ،وبقائه املدة الكافية لتطهريه ،ثم خيرج بعدها إىل اجلنة،
قال  (:يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار ثم يقول اهلل عز وجل :أخرجوا من كان
يف قلبه مثقال حبة من خردل من إيامن فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون يف هنر احلياة
فينبتون كام تنبت احلبة يف جانب السيل ،أمل تر أهنا خترج صفراء ملتوية) ()4

ويف حديث آخر ،قال  (:يعذب ناس من أهل التوحيد يف النار حتى يكونوا محام،
ثم تدركهم الرمحة ،فيخرجون ويطرحون عىل أبواب اجلنة فريش عليهم أهل اجلنة املاء
فينبتون كام ينبت الثغاء يف محالة السيل ثم يدخلون اجلنة) ( ،)5وقال  (:ليصيبن ناسا
سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يدخلهم اهلل اجلنة بفضل رمحته فيقال هلم
( )1رواه البخاري والرتمذي وغريمها.
( )2رواه أمحد ومسلم.
( )3رواه احلاكم والطربان يف الكبري وأبو نعيم يف احللية.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( )5رواه أمحد والرتمذي.
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اجلهنميون) ()1

فهذان احلديثان يشريان إىل أن هؤالء لكثرة ذنوهبم تكاد النار تطحنهم طحنا،
لينشأوا يف اجلنة نشأة أخرى بفطرة أطهر وأطيب.
***
قد يقال بعد هذا :فلامذا كان هذا اجلزاء خمتصا بالتوحيد ،أوليس من الكفار من هو
أحسن خلق ،وأكثر عدال من بعض هؤالء املوحدين؟
واجلواب عن ذلك ما عرفنا يف الفصول املاضية من أن الرس يف خلق اإلنسان هو
حتقيق العبودية هلل ،وأعىل درجات هذه العبودية هو التسليم التام هلل ،وأصحاب هذه
العبودية هم أصحاب الرمحة اخلالصة التي مل يشبها أي منغص.
وأدنى درجات هذه العبودية هو اإلقرار باهلل وبتوحيده ،وهو بتعبري العرص احلد
األدنى الذي ينجو به صاحبه من اخللود يف عذاب اهلل.
ورس ذلك أن الرش ـ كام ذكرنا سابقا ـ هو أعظم ختريب لبنيان الكون ،كام قال تعاىل
إنكارا عىل من زعم أن له ولدا ـ تعاىل وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبريا ـ ﴿:يو يقا ُلوا َّاخت ييذ
ينش ُّق ْاألير ُض و ي ِ
ِ
خت ُّر ِْ
ات يي يت يف َّط ْر ين ِمنْ ُه يوت ي
اجل يب ُال يهده ا
الس يام يو ُ
الر ْ ي
ي
ْ
مح ُن يو يلدا يل يقدْ ج ْئ ُت ْم يش ْيئا إِ هدا يتكيا ُد َّ
َّ
َّخ يذ و يلدا إِن ُك ُّل من ِيف السامو ِ
يأن دعيوا لِلر ْمح ِين و يلدا وما ينب ِغي لِلر ْمح ِين يأن يت ِ
ات يو ْاألي ْر ِ
ض
َّ ي ي
ي
ي
ي ي ي ي ي
ي
َّ
ي ْ َّ
الر ْمح ِين يع ْبدا ﴾ (مريم 88:ـ )93
إِ َّال ِآيت َّ
فكل حرف يف هذه اآليات ينطق بخطر الرشك ،وبعظم جرمه ،فلذلك إن انتفى
الرشك كان األمر أيرس ،وكانت الرمحة أقرب ،مع أن ذلك ال ينفي رضورة التطهري
والتطييب الذي يؤهل لدخول اجلنة.
***
( )1رواه أمحد والبخاري.
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قد يقال بعد هذا :فإن كان الغرض مما نسميه عقابا هو التطهري ،وأن اجلنة ال يدخلها
إال الطيبون ،فام القول فيام تواتر يف النصوص من أن اهلل تعاىل يأذن بالشفاعة ملن شاء من
عباده ،فيدخلون بالشفاعة إىل اجلنة ،أو خيرجون بالشفاعة من النار ،فهل متلك الشفاعة
هلؤالء أن يطهروا من ذنوهبم ،ومما حلق فطرهتم من الدنس؟
واجلواب عن ذلك ،واهلل أعلم ،أن النصوص املقدسة كام أخربت عن جدوى
الشفاعة وتأثريها ،وهي من التواتر والكثرة ما ال يمكن غض الطرف عنه ،أو حتريفه بأنواع
التأويل ،فقد ورد مقابل ذلك كذلك ما يدل عىل عدم جدواها.
ِ ِ
ِ
احلن ِ
ياج ِر كياظِ ِمنيي يما لِل َّظاملِنيي
فقد قال تعاىل ﴿:يو يأنْذ ْر ُه ْم يي ْو يم ْاآل ِز يفة إِذ ا ْل ُق ُل ُ
وب يلدي ى ْ ي
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ان يأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ياب
م ْن يمحي ٍم يوال يشفي ٍع ُي يط ُ
اع﴾ (غافر ،)18:وقال تعاىل ﴿:يل ْي يس بِ يأ يمان ري ُك ْم يوال يأ يم ر
من يعم ْل سوءا ُجيزي بِ ِه وال يجيِدْ يله ِمن د ِ
ون اهللَِّ يولِ هيا يوال ن ِيصريا﴾ (النساء ،)123:وقال
ُ ْ ُ
ي
ْ
ي ْ يْ ي ُ
جت ِزي ين ْف ٌس يع ْن ين ْف ٍ
س يش ْيئا يوال ُي ْق يب ُل ِمن يْها يش يفا يع ٌة يوال ُيؤْ يخ ُذ ِمن يْها عيدْ ٌل
تعاىل ﴿:يوا َّت ُقوا يي ْوما ال ي ْ
ْرص ي
ون﴾ (البقرة ،)48:وغريها من آيات القرآن الكريم.
يوال ُه ْم ُين ي ُ
وال يصح تأويل هذه النصوص ـ كام أوهلا بعضهم ـ من أن املراد منها الكافرون دون
املؤمنني ،بدليل ما ورد يف صفة الكافرين ،كام قال تعاىل ﴿:يف يام يتنْ يف ُع ُه ْم يش يفا يع ُة َّ
الشافِ ِعنيي ﴾
(املدثر ،)48:ألن ما يف النصوص يثبت عدم صحة هذا التأويل.
ومن ذلك قوله  ألهل بيته ،وهم أقرب الناس إليه (:إال ان يل عميل ولكم
عملكم ،إال ان ال أغني عنكم من اهلل شيئا ،إال ان أوليائي منكم املتقون ،أال ال أعرفنكم
يوم القيامة تاتون بالدنيا حتملوهنا عىل رقابكم ،ويأيت الناس حيملون اآلخرة .يا صفية بنت
عبد املطلب ،يا فاطمة بنت حممد ،اعمال فان ال أغني عنكام من اهلل شيئا) ()1

ومنه قوله  يف تاركي الزكاة (:ألعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل شاة هلا ثغاء
( )1رواه الطربان يف الكبري وغريه.
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ينادي :يا حممد يا حممد! فأقول :ال أملك لك من اهلله شيئا قد بلغتك ،وألعرفن أحدكم يأيت
يوم القيامة حيمل مجال له رغاء يقول :يا حممد يا حممد؟ فأقول :ال أملك لك من اهلله شيئا قد
بلغتك ،وألعرفن أحدكم يوم القيامة حيمل فرسا له مححمة ينادي :يا حممد يا حممد! فأقول:
ال أملك لك من اهلله شيئا قد بلغتك ،وألعرفن أحدكم يأيت يوم القيامة حيمل قسام من أدم
ينادي :يا حممد يا حممد! فأقول :ال أملك لك من اهلله شيئا قد بلغتك) ()1

بل منه وأوضح داللة مع تعرضه للتأويل ـ قوله  (:أال وإنه جياء برجال من أمتي
فيؤخذ هبم ذات الشامل فأقول :أصحاِّب ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كام
قال العبد الصالح ﴿:يما ُق ْل ُت يهل ُ ْم إِ َّال يما يأ يم ْرتينِي بِ ِه يأ ِن ا ْع ُبدُ وا اهللَّي ير رِّب يو ير َّب ُك ْم يو ُكن ُْت يع يل ْي ِه ْم
ْت ِ
ِ
يش ِهيدا يما ُد ْم ُت فِ ِ
يش ٍء يش ِهيدٌ إِ ْن
يب يع يل ْي ِه ْم يو يأن ي
الرق ي
يه ْم يف يل َّام ت ييو َّف ْيتيني ُكن يْت يأن ي َّ
ْت ع ييىل ُك رل ي ْ
ْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ِ
يم﴾ (املائدة 117:ـ  ،)118فيقال:
ُت يع رذ ْ ُهب ْم يفإِ َّهنُ ْم ع يبا ُد يك يوإِ ْن يتغْف ْر يهل ُ ْم يفإِن يَّك يأن ي ي
احلك ُ
ي

إن هؤالء مل يزالوا مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم) ()2

***
فكيف نتعامل ـ إذن ـ مع هذه النصوص ،ونحن إن قدمنا أحدها أخرنا اآلخر،
والرشع طالبنا بتقديمها مجيعا؟
واجلواب عن ذلك ،واهلل أعلم ،أن الشفاعة نوع من أنواع التطهري ،كام أهنا سبب من
أسباب الرمحة.
قد يستغرب هذا ،فالشفاعة رمحة رصفة ،والتطهري ـ كام رأينا يف النصوص ـ عذاب
حمض ،فهل يستوي حنان الشفاعة ولطفه مع شدة العذاب وقسوته؟
واجلواب عن ذلك ،بمثال بسيط ،وهو أن من اخللق من يرده عن غيه تقلده ملنة ،أو
( )1رواه ابن جرير.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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سامعه لكلمة طيبة ،أو استشعاره لشعور نبيل ،فمعدنه يتقبل ذلك ،ويستسيغه ،بل قد يؤثر
فيه هذا السلوك أكثر من مجيع أنواع العقاب ،بينام نجد من اخللق من ال يردعه إال طول
العقاب ،وأنواع العذاب ،فلذلك ال تردعه الكلمة الطيبة وال املوقف النبيل ،فإن ردع
ظاهرا مل يردع باطنا ،وإن ردع حلظة رجع بعدها.
وبمثل هذا ،وهلل املثل األعىل ،أحوال اآلخرة ،فمن اخللق ـ وهم أكثر اخللق ـ من ال
جيدي معه إال الشدة والتعنيف والقسوة لكف نفسه الرعناء ،فلذلك أخربت النصوص أن
أكثر تطهريات اآلخرة من نوع العقوبات ،ومنها ما يقبل التطهري هبذا النوع الذي سامه
الرشع شفاعة ،ومنها ما حيتاج إىل النوعني ،فيطهر بالشفاعة والنار مجيعا ،بحسب ما دنس
فطرته األصلية من ذنوب.
ونرى أن هلذه الشفاعة رشوطها اخلاصة هبا ،وأمهها التعلق بالشافع وحمبته ،وهي
املحبة التي حترق خطايا املحب خاصة إن علم املشفوع له بتدخل الشافع بإذن اهلل يف حمو
أوزاره ،وقد تؤخر هذه الشفاعة لذلك إىل ان تستقر هذه املحبة يف قلب ذلك املعذب،
فيستحق بذلك شفاعة الشافعني.
والشفاعة بذلك ليست وساطة ،فوحدانية اهلل تتناىف مع الوسطاء ،ورمحة اهلل أعظم
من أن حتتاج إىل الوسطاء.
ولكن اهلل تعاىل شاء برمحته ،كام شاء يف الدنيا أن يفيض فضله عىل عباده عرب عباده،
أن جيعل من عباده شفعاء ،فيكرمهم من جهة ،ويطهر املشفوع فيهم من جهة أخرى.
ومثل ما ذكرنا يف احلكمة من ظهور طوائف الوعيدية كانت احلكمة يف ظهور
منكري الشفاعة ،فإن هناك من قعد عن العمل والكسب طمعا يف الشفاعة ،فكان القول
املتناسب معه هو إزالة هذا الوهم عنه.
ولذلك مل يكن القول بإنكار الشفاعة أو تأويلها بدعة ضاللة ،وإنام هو فهم من
538

الفهوم ،قد حيتاج إليه يف موضعه املناسب.
 4ـ رمحة اجلاحدين:
بعد هذا البحر املحيط من رمحة اهلل الواسعة أال حيق لنا ـ نحن األقزام الغالظ ـ أن
نتساءل عن مصري أولئك الذين مكثوا يف النار آالف اآلالف من السنني ،أو أقل منها ،أو
أكثر منها.
أيظلون يف النار أبد اآلباد ـ حيث ال حدود للزمن ـ تبدل جلودهم ،ويذوقون من
أصناف العذاب املتصاعد ما ال ينتهي مدده وال عدده؟
أم يألفون النار بعد وحشة ،ويتنعمون هبا بعد عذاب ،كام يتنعم أهل الصحارى بحر
صحرائهم ،وأهل القطبني بجليد قطبهم؟
أم ـ ياترى ـ ينتهي ما كتب هلم من عذاب ،كام تنتهي فرتة املسجون بطول مكثه يف
سجنه؟
وهل يف هذه احلالة خيرجون بعد تغري صفاهتم وتبدل سريهم وحتوهلم خلقا آخر
فتنسجم احلكمة مع الرمحة ،ويمتزج العدل هبا مجيعا ،أم خيرجون بمجرد اقتضاء رمحة اهلل
ذلك ،فرمحة اهلل تسبق غضبه؟
هذه أسئلة كثرية يتيه العقل يف مبادئها ،ومل يرد يف النصوص القطعية ما يشفي غليل
السائلني فيها.
ورس ذلك أهنا من العلم الذي قد يرض سامعه ،فالغافل اجلاحد إن سمع مثل هذا قد
جيعل منه زادا لغفلته ،وسببا من أسباب شقوته ،وطريقا يسلك منها إىل غضب ربه.
وقد كان هذا سببا إلحجامي عن احلديث يف هذه املسألة ،ولوال أن النصوص تكاد
تشري إليها ما ذكرهتا.
زيادة عىل ذلك ،فإن العاقل الذي سد منافذ الغفلة يرى من رمحة اهلل فيها ما يملؤه
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حمبة له وشوقا إليه وتطلعا ملا يف يديه.
ومن هذا الباب نطل عىل هذه املسألة غري باتني فيها بقول من األقوال ،مرجعني
األمر إلرادة اهلل ومشيئته ،فلذلك نكتفي بذكر ما يمكن أن حتتمله النصوص ،وما قد يدل
عليه العقل الواعي حلكمة اهلل ورمحته ليرشب منها كل إنسان ما ينسجم مع طبيعته ،كام قال
الء ِمن يع يط ِ
الء وهؤُ ِ
تعاىلُ ﴿:ك هال ُن ِمدُّ هؤُ ِ
اء ير رب يك يو يما ك ي
يان يع يطا ُء ير رب يك حمي ْ ُظورا﴾
ي ي
ي
ْ
(االرساء)20:
خلود العذاب:
أكثر النصوص القطعية تدل عىل خلود الكفار يف العذاب ،وبأن النار ال تفنى ،وال
يفنى ما فيها ،وقد ورد يف مواضع خمتلفة من القرآن الكريم ،وبصيغ خمتلفة الداللة عىل هذا
املعنى:
ومن ذلك اإلخبار عن مقامهم فيها بصيغة اخللود ،وهو يقتيض التأبيد ،وهو أكثر ما
ورد يف القرآن الكريم مما يدل عىل خلود أهل النار يف النار ،كام قال تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين يك يف ُروا
وك َّيذبوا بِآياتِنيا ُأو يلئِ يك يأصحاب الن ِ ِ ِ ِ
يها يوبِئ يْس املْي ِص ُري﴾ (التغابن ،)10:وقال
َّار يخالدي ين ف ي
ْ ي ُ
ي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها يخالِدُ ي
ون﴾
َّار ُه ْم ف ي
تعاىل ﴿:يوا َّلذي ين يك يف ُروا يوك َّيذ ُبوا بِآ يياتنيا ُأو يلئ يك يأ ْص يح ُ

وهن ْم ِم ين الن ِ
ُّور إِ يىل
(البقرة ،)39:وقال تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين يك يف ُروا يأ ْولِ يياؤُ ُه ُم ال َّطا ُغ ُ
وت ُخي ِْر ُج ي ُ
ِ
ِ ِ
اب الن ِ
يها يخالِدُ ي
ون﴾ (البقرة ،))257 :وقال تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين
َّار ُه ْم ف ي
ال ُّظ ُل يامت ُأو يلئ يك يأ ْص يح ُ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
يها يخالِدُ ي
ون﴾ (ألعراف،)36:
َّار ُه ْم ف ي
ْربوا يعن يْها ُأو يلئ يك يأ ْص يح ُ
اس يتك ي ُ
ك َّيذ ُبوا بِآياتنيا يو ْ

وقال تعاىل ﴿:وا َّل ِذين كيسبوا السيئ ِ
يات يجزي ا ُء يس ريئ ٍية بِ ِم ْثلِ يها يوت ْير يه ُق ُه ْم ِذ َّل ٌة يما يهل ُ ْم ِم ين اهللَِّ ِم ْن
َّ ر
ي ي ُ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِ
اب الن ِ
يها
ياص ٍم يك يأن يَّام ُأغ ِْش يي ْت ُو ُج ُ
َّار ُه ْم ف ي
وه ُه ْم ق يطعا م ين ال َّل ْي ِل ُم ْظلِام ُأو يلئ يك يأ ْص يح ُ
اجدي اهللَِّ يش ِ
رشكِنيي يأ ْن يي ْعمروا مس ِ
يان لِ ْل ُم ْ ِ
ون﴾ (يونس ،)27:وقال تعاىل ﴿:يما ك ي
يخالِدُ ي
اه ِدي ين
ُُ ي ي
ع ييىل يأ ْن ُف ِس ِه ْم بِا ْل ُك ْف ِر ُأو يلئِ يك يحبِ يط ْت يأع يْام ُهل ُ ْم يو ِيف الن ِ
َّار ُه ْم يخالِدُ ي
ون﴾ (التوبة ،)17:وقال
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يان هؤُ ِ
ِ
الء ِ
يها يخالِدُ ي
ون﴾ (االنبياء ،)99:وقال تعاىل﴿:
آهلية يما يو ير ُد ي
تعاىل ﴿:يل ْو ك ي ي
وها يو ُك ٌّل ف ي
يان ع ِ
إِ َّن املُْ ْج ِر ِمنيي ِيف ع ييذ ِ
ون﴾ (الزخرف ،)74:وقال تعاىل ﴿:يفك ي
اب يج يهن يَّم يخالِدُ ي
ياق يبت ُيه يام يأ َّهنُ يام
ِ
ِيف الن ِ ِ
يها يو يذلِ يك يجزي ا ُء ال َّظاملِنيي ﴾ (احلرش ،)17:وقال تعاىل ﴿:ت ييرى كيثِريا ِمن ُْه ْم
َّار يخالدي ْي ِن ف ي

يتيو َّلو ين ا َّل ِذين يك يفروا يلبِئْس ما يقدَّ م ْت يهلم يأ ْن ُفسهم يأ ْن س ِ
خ يط اهللَُّ يع يل ْي ِه ْم يو ِيف ا ْل يع يذ ِ
اب ُه ْم
ي ي ْ
ي
ُْ ُ ُ ْ
ي
ي ي
ي ُ
يخالِدُ ي
ون﴾ (املائدة)80:
أو يعرب عن ذلك بعدم اخلروج من النار ،كام قال تعاىل ﴿:يو يق يال ا َّل ِذي ين ا َّت يب ُعوا يل ْو يأ َّن
يلنيا كيرة يفنيتيرب يأ ِمنْهم كيام تيرب ُأوا ِمنَّا ك ييذلِ يك ي ِرهيِم اهللَُّ يأعْام يهلم حرس ٍ
ات يع يل ْي ِه ْم يو يما ُه ْم بِ يخ ِار ِجنيي
ُ ُ
ي َّ ُ ْ ي ي َّ
َّ
ي ُْ ي يي
ِ
ِ
ِم ين الن ِ
احل ييا ُة
َّار﴾ (البقرة ،)167:وقال تعاىل ﴿:يذل ُك ْم بِ يأ َّن ُك ُم َّاخت ْيذ ُت ْم آ ييات اهللَِّ ُهزُ وا يوغ َّير ْت ُك ُم ْ ي
ون ِمن يْها يوال ُه ْم ُي ْس يت ْع يت ُب ي
الدُّ ْن ييا يفا ْل يي ْو يم ال ُخي يْر ُج ي
ون﴾ (اجلاثـية)35:

أو يعرب عن ذلك بأهنم كلام أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها ،كام قال تعاىلُ ﴿:ك َّل يام
ِ
ِ
ِ ِ
احل ِر ِيق﴾ (احلج ،)22:وقال
يها يو ُذو ُقوا ع ييذ ي
يأ يرا ُدوا يأ ْن يخي ُْر ُجوا من يْها م ْن غ ٍّيم ُأعيدُ وا ف ي
اب ْ ي

ِ
ِ
ِ
ِ
يها يو ِق ييل يهل ُ ْم
تعاىل ﴿:يو يأ َّما ا َّلذي ين يف يس ُقوا يف يم ْأ يو ُاه ُم الن َُّار ُك َّل يام يأ يرا ُدوا يأ ْن يخي ُْر ُجوا من يْها ُأعيدُ وا ف ي
اب الن ِ
َّار ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك ريذ ُب ي
ون﴾ (السجدة)20:
ُذو ُقوا ع ييذ ي
أو يعرب عن ذلك بكون العذاب مقيام مستقرا ،كام قال تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ ي
ون يأ ْن يخي ُْر ُجوا
ِ
ِ
ِم ين الن ِ
يم﴾ (املائدة)37:
َّار يو يما ُه ْم بِ يخ ِار ِجنيي من يْها يو يهل ُ ْم ع ييذ ٌ
اب ُمق ٌ
أو يعرب عن ذلك بكون العذاب مقيام مالزما ،كام قال تعاىل ﴿:يوا َّل ِذي ين يي ُقو ُل ي
ون ير َّبنيا
ْ ِ
اهبا ك ي
يان غ ييراما﴾ (الفرقان )65:أي الزما.
ارص ْ
ف يعنَّا ع ييذ ي
اب يج يهن يَّم إِ َّن ع ييذ ي ي

ِ
ِ
رت ُوا
أو يعرب عن ذلك بعدم التخفيف من العذاب ،كام قال تعاىلُ ﴿:أو يلئ يك ا َّلذي ين ْاش ي ي
ْرص ي
ون﴾ (البقرة ،)86:وقال
خي َّف ُ
احل ييا ية الدُّ ْن ييا بِ ْاآل ِخ ير ِة يفال ُ ي
ف يعن ُْه ُم ا ْل يع يذ ُ
ْي
اب يوال ُه ْم ُين ي ُ
تعاىل ﴿:ال ي يف َّرت يعنْهم و ُهم فِ ِ
يه ُم ْبلِ ُس ي
ون﴾ (الزخرف)75:
ُ ُ ُ ْ ي ْ
أو يعرب عن ذلك بدوام تسعري النار وإيقادها ،كام قال تعاىل ﴿:يو يم ْن ي ْهي ِد اهللَُّ يف ُه يو املُْ ْهت ِيد
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جتدي يهلم يأولِياء ِمن دونِ ِه ونيح ُرش ُهم يوم ا ْل ِقيام ِة ع ييىل وج ِ
ِ
وه ِه ْم ُع ْميا يو ُبكْام
ُ ُ
يو يم ْن ُي ْضل ْل يف يل ْن ي ِ ُ ْ ْ ي ي ْ ُ ي ْ ُ ْ ي ْ ي ي ي
ياه ْم يس ِعريا﴾ (االرساء)97:
يو ُص هام يم ْأ يو ُاه ْم يج يهن َُّم ُك َّل يام يخ يب ْت ِز ْدن ُ
أو يعرب عن ذلك بتجديد األهلية للعذاب ،كام قال تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّل ِذي ين يك يف ُروا بِآ يياتِنيا
ِ
ف ُن ْصلِ ِ
اب إِ َّن اهللَّي
يس ْو ي
يه ْم نيارا ُك َّل يام ن ِيض يج ْت ُج ُلو ُد ُه ْم يبدَّ ْلن ُ
يري يها ل يي ُذو ُقوا ا ْل يع يذ ي
ياه ْم ُج ُلودا غ ْ ي
ك ي
يان ع ِيزيزا يحكِيام﴾ (النساء)56:
أو يعرب عن استحالة دخوهلم اجلنة بام يدل عىل االستحالة العقلية ،كام قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
الس يام ِء يوال ييدْ ُخ ُل ي
اجلنَّ ية يحتَّى
ْربوا يعن يْها ال ُت يفت َُّح يهل ُ ْم يأ ْب يو ُ
ون ْ ي
اب َّ
اس يتك ي ُ
إِ َّن ا َّلذي ين ك َّيذ ُبوا بِآياتنيا يو ْ
اخلي ِ
ِ
ِ
اط يوك ييذلِ يك ن ْيج ِزي املُْ ْج ِر ِمنيي ﴾ (ألعراف)40:
اجل يم ُل ِيف يس رم ْ ي
ييل يج ْ ي
وقد ورد يف األحاديث الرشيفة من النصوص ما يدل عىل هذا ،ومن ذلك قوله (:
يؤتى باملوت يف صورة كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار ،ثم يذبح ،ثم يقال :يا أهل اجلنة
خلود فال موت ،ويا أهل النار خلود فال موت)()1

وقد وقع إمجاع مجاهري العلامء عىل ما دلت عليه هذه النصوص ،ومل خيالفه إال القليل
الذين سنذكر بعضهم يف القول الثان.
أما داللة العقل واحلكمة عىل خلود الكفار يف جهنم ،فقد أجاب عنها أصحاب هذا
القول يف معرض ردهم عىل املخالفني من أصحاب القول الثان ،وسنكتفي هنا بإيراد ما
ذكره علم من األعالم الكبار ،وهو العالمة الطباطبائي الذي عرض يف تفسريه()2إىل بعض
اإلشكاالت املرتتبة عىل القول باخللود يف العذاب ،واملطروحة من قبل أصحاب القول
الثان ،وخصوصا صدرالدين الشريازي وابن عرِّب والقيرصي وغريهم ،وهي نفسها التي
ذكرها ابن تيمية وابن القيم وغريمها.
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2تفسري امليزان ،ج  ،1ص  413ـ ..416
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ومن تلك اإلجابات رده عىل اإلشكال املتعلق بكيفية اجلمع بني كون رمحة اهلل
واسعة غري متناهية ،وبني أن خيلق من مصريه إىل عذاب خالد اليقوم له يشء؟
فقد أجاب عىل هذا اإلشكال بأن معنى الرمحة اإلهلية هو اإلفاضة ملا يناسب
االستعداد التام احلاصل يف القابل ،والرمحة رمحتان  :رمحة عامة ،وهي إعطاء ما يستعد له
اليشء ويشتاقه يف رصاط الوجود والكينونة ،ورمحة خاصة ،هي إعطاء ما يستعد اليشء يف
رصاط اهلداية إىل التوحيد وسعادة القرب ..وإعطاء صورة الشقاء الالزم ،الذي أثره
العذاب الدائم لالنسان املستعد له باستعداده الشديد ،ال ينايف الرمحة العامة بل هو منها،
وأما الرمحة اخلاصة فال معنى لشموهلا ملن هو خارج عن رصاطها ،فال منافاة بني العذاب
الدائم والرمحة سواء العامة منها أو اخلاصة كام تبني ،عىل أن اإلشكال لو تم جلرى يف
العذاب املنقطع أيضا حتى أنواع العذاب الدنيوي.
ومن اإلشكاالت التي أجاب عنها ،ما ذكره املخالفون من (أن العذاب إنام يكون
عذابا إذا مل يالئم الطبع فيكون قرسا ،وال معنى للقرس الدائم ،فكيف يصح وجود عذاب
دائم ؟)
فقد أجاب عن ذلك بقوله( :جيب أن يعني معنى عدم مالئمة الطبع ،فانه تارة بمعنى
عدم السنخية بني املوضوع واألثر املوجود عنده ،وهو الفعل القرسي الذي يصدر عن قرس
القارس ،ويقابله األثر املالئم الذي يصدر عن طبع اليشء إذا اقرتن به آفات سم رسخت
فيه ،فصارت صورة يف اليشء ،وعاد اليشء يطلبه هبذا الوجود ،وهو يف عني احلال ال حيبه،
كام م هثلنا فيه من مثال املاليخوليائي ،فهذه اآلثار مالئمة لذاته من حيث صدورها عن طبعه
الشقي اخلبيث ،واآلثار الصادرة عن الطباع مالئمة ،وهي بعينها عذاب لصدق حد
العذاب عليها ،لكون اليشء ال يرتضيها ،فهي غري مرضية من حيث الذوق والوجدان يف
عن كوهنا مرضية من حيث الصدور)
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ومن اإلشكاالت (أن العبد مل يذنب هإال ذنبا منقطع اآلخر ،فكيف جيازى بعذاب
دائم؟)
وقد أجاب عنه بأن العذاب ترتب أثر غري مريض عىل موضوعه الثابت حقيقة ،وهو
صورة الشقاء ،فهذا األثر معلول الصورة احلاصلة بعد حتقق علل معدة ،وهي املخالفات
املحدودة ،وليس معلوال لتلك العلل املعدة املحدودة حتى يلزم تأثري املتناهي أثرا غري متناه،
وهو حمال ،نظري تصور املادة بالصورة االنسانية بتوسط علل معدة ،وال معنى أن يسأل
ويقال :إن اآلثار اإلنسانية الصادرة عن االنسان بعد املوت صدور دائمي رسمدي حلصول
معدات مقطوعة األمر للامدة ،فكيف صار جمموع منقطع اآلخر من العلل سببا لصدور
اآلثار املذكورة وبقائها مع االنسان دائام ،ألن علتها الفاعلة ـ وهي الصورة االنسانية ـ
موجودة معها دائام عىل الفرض ،فكام ال معنى هلذا السؤال ال معنى لذلك أيضا.
ومن اإلشكاالت (أن أهل الشقاء ال يقرص خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات
أهل السعادة ،ولوالهم مل تتحقق سعادة لسعيد ،فام هو املوجب لوقوعهم يف عذاب خملد؟)
وقد أجاب عنه بقوله( :إن اخلدمة والعبودية أيضا مثل الرمحة عىل قسمني :عبودية
عامة ،وهو اخلضوع واالنفعال الوجودي عن مبدأ الوجود ،وعبودية خاصة وهو اخلضوع
واالنقياد يف رصاط اهلداية إىل التوحيد ،ولكل من القسمني جزاء يناسبه وأثر يرتتب عليه
وخيصه من الرمحة ،فالعبودية العامة يف نظام التكوين جزاؤه الرمحة العامة ،والنعمة الدائمة
والعذاب الدائم كالمها من الرمحة العامة ،والعبودية اخلاصة جزاؤه الرمحة اخلاصة ،وهي
النعمة واجلنة ،عىل أن هذا اإلشكال لو تم لورد يف مورد عذاب املنقطع ،بل الدنيوي أيضا.
ومن اإلشكاالت (أن العذاب للعايص انتقام ،وال جيوز االنتقام عىل اهلل تعاىل ،ألنه
ال يكون هإال جلرب النقص ،واهلل تعاىل هو الغني املطلق ،فكيف جيوز منه العذاب املخلد ؟)
وقد أجاب عنه بقوله( :إن العذاب الدائم مستند إىل صورة الشقاء الذي يف االنسان،
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وإىل اهلل سبحانه باملعنى الذي يقال يف كل موجود إنه مستند اليه تعاىل ال بمعنى االنتقام
وتشفي الصدر املستحيل عليه تعاىل ،نعم االنتقام بمعنى اجلزاء الشاق واألثر اليسء الذي
جيزي به املوىل عبده لتمرده عليه مما يصدق فيه تعاىل ،ولكن ال يستلزم كون العذاب انتقاما
هبذا املعنى إشكاال البتة .عىل أن هذا اإلشكال لو تم لورد يف مورد العذاب املؤقت املنقطع
يف اآلخرة ،بل يف الدنيا أيضا)
وربام يدل عىل الكثري من اإلجابات التي ذكرها الطباطبائي قوله تعاىل ﴿:يو يل ْو ُر ُّدوا
يلعادوا يملِا هنوا يعنْه وإِهنم يلك ِ
ياذ ُب ي
ون﴾ (األنعام ،)28 :فاآلية الكريمة تدل عىل غاية عتوهم
ي ُ
ُ ي َّ ُ ْ
ُُ
وإرصارهم وعدم قبول اخلري فيهم ،فال تصلح نفوسهم الرشيرة اخلبيثة إال للعذاب ،ولو
صلحت لصلحت عىل طول العذاب ،فحيث مل يؤثر عذاهبم تلك األحقاب الطويلة يف
نفوسهم ومل يطيبها علم أنه ال قابلية فيهم للخري أصال.
انتهاء العذاب:
وهذا مما قد حتتمله األدلة ،وإن كان مجاهري العلامء عىل خالفه ،واحلكمة تقتيض أن
يذهب مجاهري العلامء إىل ذلك ،فإن انتشار مثل هذا العلم قد يكون سبيال من سبل الشقاوة،
وفتنة للقلوب املريضة.
ولكن العلم به مع ذلك ال خيلو من مصلحة ،بل إن مصلحته للقلوب الواعية
والفطر السليمة أعظم من مفسدته.
بل إن ما حتتمله النصوص من هذا املعنى جييب عىل األسئلة الكثرية التي قد حتتار
فيها العقول ،وال جتد هلا مسلكا يف غري رمحة اهلل التي وسعت كل يشء.
وقبل أن نذكر األدلة نحب أن ننبه إىل أن الذين قد يبادرون إلنكار هذا القول ،أو
يشنعون عىل القائل به قد ال يتصورون حقيقة اخللود ،أو قد ال يعطوهنا حقها ،فلذلك لو
تركوا خلياهلم أن يمتد هبم ليتصور بعض حقيقة اخللود ،فلربام نزعوا عن بعض التشنيع
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واملبادرة باإلنكار.
فلذلك نرى أن ما ورد يف حتديد فرتة مكوث الكافرين يف النار من اآلثار التي قد ال
يسلم هلا كافية يف الردع والزجر بغض النظر عن ذكر اخللود.
ِ ِ
يها
ومن أمثلة هذه اآلثار ما ذكره ابن كثري بقوله يف تفسري قوله تعاىل ﴿:البِثنيي ف ي
يأ ْح يقابا﴾ (النبأ (:)23:أي ماكثني فيها أحقابا ،وهي مجع حقب وهو املدة من الزمان ،وقد
اختلفوا يف مقداره ،فقال ابن جرير ،قال عيل بن أِّب طالب هلالل اهلجري (:ما جتدون
احلقب يف كتاب اهلله املنزل؟) ،فقال (:نجده ثامنني سنة ،كل سنة اثنا عرش شهرا ،كل شهر
ثالثون يوما ،كل يوم ألف سنة) ()1

واحلقب الواحد بذلك يصبح ثامنية وعرشين مليونا وثامنمئة ألف سنة [
 ] 28800000مع أن اهلل تعاىل ذكر أن مكثهم يستمر أحقابا بدون حتديد ،وبذلك يصبح
العدد مهوال جدا ال يمكن ختيله.
فإذا اعتربنا عدد األحقاب سبعامئة عىل حسب ما ذكر السدي ،فإن العدد يصبح
عرشين مليارا ومئة وستني مليونا [ ] 20160000000
ويف رواية (:احلقب أربعون سنة ،كل يوم منها كألف سنة مما تعدون) ،واحلقب
الواحد هبذا هو عبارة عن أربعة عرش مليونا وستمئة ألف سنة[] 14600000
فإذا اعتربنا عدد األحقاب سبعامئة عىل حسب ما ذكر السدي ،فإن العدد يصبح
عرش ماليري ومائتني وعرشين مليونا []10220000000
وقد ذكر السدي أن عدد األحقاب سبعامئة حقب ،كل حقب سبعون سنة ،كل سنة
ثلثامئة وستون يوما ،كل يوم كألف سنة مما تعدون) ومدة مكث أهل النار بحسب هذا العد
تصل إىل سبعة عرش مليارا وستامئة وأبعني مليونا [ ]17640000000
( )1الدر املنثور.395/8 :
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ونحن نسوق هذه النصوص ال من باب كوهنا احلقيقة النهائية ،ولكن من جهتني:
أوال :من جهة أن ذكر مثل هذه األعداد قد يبعد أن يقال بمجرد الرأي ،فالرسول
 ذكر كثريا من احلقائق التي مل تشتهر إال بني اخلاصة من أهل العلم ،حتى ال يفتتن هبا،
وقد ذكرنا بعض أدلة ذلك من قبل.
وثانيا :أن تصور مثل هذه األرقام الضخمة كاف وحده للزجر ،بل إن ذكر مثل هذه
األرقام قد يكون أردع وأزجر من ذكر اخللود نفسه عند الكثري من العامة الذين ال يستطيع
خياهلم أن يتخيل ما حتمله كلمة اخللود من معان.
ويف الواقع دالالت كثرية عىل هذا املعنى ،فاملجرم قد يردعه عن جرائمه توعده
بسنني معدودات يف سجن هو جنة بالنسبة جلهنم ،فكيف ال يردع هبذه السنني الطويلة يف
العذاب الذي ال يشبهه يف شدته أي عذاب.
أما املجرم الذي قد يستحيل هذا املعنى ،فهو جمرم ال خياف من عذاب اخللود نفسه،
فكيف خييفه العذاب املحدود.
فذريعة إنكار ما قد حتتمله من النصوص من هذا املعنى خوفا من الفساد غري صحيح
أو غري الزم ،فالكفار مع علمهم بام خيربهم املؤمنون من خلودهم يف النار ال يردعون،
واملؤمنون األتقياء العارفون أهنم بتوحيدهم ينجيهم اهلل من النار ولو دخلوا إليها أخوف
الناس من النار.
واملؤمنون العصاة يعلمون أهنم يدخلون النار وأهنم خيرجون منها ،ومع ذلك ال
يردعهم ذلك عن ما هم فيه.
بعد هذا.
سنحاول أن نتناول هنا باختصار ما ذكره علامن من علامء هذه األمة ،ينتمي كل منهام
لطائفة من طوائفها الكربى ،حتى نبني أن اخلالف يف هذه املسألة ال حيوي أي اصطفاف
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طائفي ،بل هو وجهة نظر موجودة بني املسلمني مجيعا.
أما األول ،فهو ابن القيم الذي دافع عن هذه الرؤية يف كتبه املختلفة ،وتبعه عىل ذلك
بعض العلامء من القدامى واملعارصون ،كام انتقده آخرون من أصحاب القول األول.
ومن العلامء املعارصين الذين أيدوه ،بل أثنوا عليه بسبب هذا القول الشيخ حممد
عبده الذي نقل يف تفسريه (املنار) قول ابن القيم بفناء النار بتفصيله بام يقارب ثالثني
صفحة ،ويف ختامه يثني مادحا البن القيم وداعيا له إىل أن يكافئه اهلل أفضل ما يكايفء
العلامء العاملني ويقول ( :فام أعظم ثواب ابن القيم عىل اجتهاده يف رشح هذا القول املأثور
عن بعض الصحابة والتابعني ،وإن خالفهم اجلمهور الذين محلوا اخللود واألبد اللغويني
يف القرآن عىل املعنى االصطالحي الكالمي وهو عدم النهاية يف الواقع ،ونفس األمر
بالنسبة إىل تعامل الناس وعرفهم يف عاملهم) ()1

وأما الثان :فهو صدر املتأهلني ،صاحب احلكمة املتعالية ،والذي حاول أن جيمع فيها
بني القرآن والربهان والعرفان ،وقد سعى إىل تطبيقها عىل هذه املسألة كام طبقها عىل غريها
من املسائل الفلسفية والعقدية الكربى(.)2

( )1حممد رشيد رضا ،تفسري املنار ،ج  ،8ص .99
( )2يذكر الكثري من الباحثني أن صدرالدين الشريازي قد رجع عن نظرية اخللود النوعي إىل القول باخللود الشخِص يف
كتاب العرشية ـ الذي قيل إنه آخر ما كتبه يف حياته ـ كام رصح به عدد من املعلقني واملحشني عىل كتب صدر املتأهلني ،فبعد أن
نقل فيها عن حميي الدين بن عرِّب بأن أهل النار املرشكني بعد انتهاء مدة عقاهبم يكون هلم نعيم يف النار ،فيتلذذون بامهم فيه من
نار وزمهرير ،لكون طباعهم تقتيض ذلك ،قال( :وصاحب ( الفتوحات املكية ) أمعن يف هذا الباب وبالغ فيه يف ذلك الكتاب،
وقال يف الفصوص  :وأما أهل النار فمآهلم إىل النعيم ،إذ البد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون بردا وسالما عىل
من فيها .وأما أنا ،والذي الح يل ـ بام أنا مشتغل به من الرياضات العلمية والعملية ـ أن دار اجلحيم ليست بدار نعيم ،وإنام هي
موضع األمل واملحن ،وفيها العذاب الدائم ،لكن آالمها متفتة متجددة عىل االستمرار بال انقطاع ،واجللود فيها متبدلة ،وليس
هناك موضع راحة واطمئنان ،ألن منزلتها من ذلك العامل منزلة عامل الكون والفساد من هذا العامل) (صدرالدين الشريازي،
العرشية ،ص )95
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رؤية ابن القيم:
يمكن تصنيف ما ذكره ابن القيم الذي محل مع شيخه ابن تيمية لواء هذا القول من
أدلة إىل ثالثة أنواع:
الدليل األول:
ما ورد يف القرآن الكريم من األمارات الدالة عىل هذا االحتامل ،فالقرآن الكريم إذا
ذكر جزاء أهل رمحته وأهل غضبه معا فرق بني جزاء أهل الرمحة وجزاء أهل الغضب.
ومن ذلك بأن يذكر خلود املؤمنني يف اجلنة وال يذكر خلود الكافرين ،كام قال تعاىل
ِ
وه ُه ْم يأ يك يف ْر ُت ْم يب ْعدي
اس يو َّد ْ
ت ُو ُج ُ
يف الكافرين ﴿:يي ْو يم يت ْب يي ُّض ُو ُجو ٌه يوت ْيس يو ُّد ُو ُجو ٌه يف يأ َّما ا َّلذي ين ْ
ِ
اب بِ يام ُكنْ ُت ْم يت ْك ُف ُر ي
ون﴾ (آل عمران )106:ثم قال بعدها يف املؤمنني﴿:
إِ ييامن ُك ْم يف ُذو ُقوا ا ْل يع يذ ي

ِ
ِ
ِ
يها يخالِدُ ي
ون﴾ (آل عمران)107:
يو يأ َّما ا َّل ِذي ين ا ْب يي َّض ْت ُو ُج ُ
وه ُه ْم يففي ير ْمحية اهللَِّ ُه ْم ف ي

أو أن يذكر خلود الكفار مطلقا ،ويذكر خلود املؤمنني مؤبدا ،كام قال تعاىل ﴿:إِ َّن
ِ
ِِ ِ
رشكِنيي ِيف ن ِ
ياب يواملُْ ْ ِ
ا َّل ِذي ين يك يف ُروا ِم ْن يأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رش ا ْل ي ِرب َّي ِة﴾
يار يج يهن يَّم يخالدي ين ف ي
يها ُأو يلئ يك ُه ْم ي ُّ
جت ِري ِم ْن
(البينة )6:ويف املقابل قال عن جزاء املؤمنني ﴿:يجزي اؤُ ُه ْم ِعنْدي ير رهبِ ْم يجن ُ
َّات عيدْ ٍن ي ْ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
يش ير َّب ُه﴾ (البينة)8:
يحتْت يها ْاألي ْهني ُار يخالدي ين ف ي
يها يأ يبدا يو ير ُضوا يعنْ ُه يذل يك ملي ْن يخ ي
وقد اعترب املحشون واملعلقون عىل كتب صدرالدين الشريازي عبارة الشيخ هذه بأهنا ه
تدل عىل رجوع عن اخللود النوعي،
فقال اخلواجوي  :وليعلم أن املصنف ( قدس رسه ) يف كتابه ( احلكمة العرشية ) رصح بدوام اخللود وترسمد العذاب.
(صدرالدين الشريازي ،تفسري القرآن الكريم ،ج  ،5ص  ( 305التعليقة )
وقال جالل الدين اآلشتيان يف تعليقه عىل شواهد الربوبية ( :مسألة خلود الكفار وانقطاع العذاب عنهم ،ال يالئم القواعد
العقلية واآلثار الواردة عن محلة الوحي عليهم السالم ،وقد عدل عن هذا القول املصنف العالمة) (صدرالدين الشريازي،
شواهد الربوبية ( املقدمة ) ،ص  ( 319التعليقة )
وقال مالهادي السبزواري يف تعليقته عىل شواهد الربوبية  :وبعض كلامت املصنف ( قدس رسه ) متشاهبة ،ولكن كالمه
يف رسالته املسامة باحلكمة العرشية حمكم ،فلريد املتشابه إىل املحكم ..صدرالدين الشريازي ،شواهد الربوبية ( التعليقة ) ،ص
.778 ،777
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أو أن يذكر خلود الكفار مع االستثناء واإلخبار عن إرادة اهلل ،كام قال تعاىل ﴿:يف يأ َّما
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ا َّل ِذي ين يش ُقوا يف ِفي الن ِ
ات يو ْاألي ْر ُض إِ َّال
الس يام يو ُ
يها زي ف ٌري يو يش ِه ٌيق يخالدي ين ف ي
َّار يهل ُ ْم ف ي
يها يما يدا يمت َّ
يما يشا يء ير ُّب يك إِ َّن ير َّب يك يف َّع ٌال يملِا ُي ِريدُ ﴾ (هود)107:بينام يعرب عن عدم انقطاع نعيم أهل اجلنة،
ِ
كام قال تعاىل ﴿:و يأما ا َّل ِذين س ِعدُ وا يف ِفي ْ ِ ِ ِ ِ
ات يو ْاألي ْر ُض
الس يام يو ُ
اجلنَّة يخالدي ين ف ي
يها يما يدا يمت َّ
ي
ي ُ
ي َّ
إِ َّال ما يشاء رب يك يع يطاء غيري جمي ُْذ ٍ
وذ﴾ (هود)108:
ي ي ُّ
ي
ْي
وقد يقال هنا :ولكن يف مقابل ذلك قد ورد يف النصوص اجلمع بينهام يف الذكر،
والقضاء هلم باخللود مجيعا ،كقوله تعاىل ﴿:تِ ْل يك ُحدُ و ُد اهللَِّ يو يم ْن ُيطِ ِع اهللَّي يو ير ُسو يل ُه ُيدْ ِخ ْل ُه
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
جن ٍ
يم﴾ (النساء ،)13:وقوله
َّات ي ْ
جت ِري م ْن يحتْت يها ْاألي ْهني ُار يخالدي ين ف ي
ي
يها يو يذل يك ا ْل يف ْوزُ ا ْل يعظ ُ
ِ ِ
ِ
بعدها عن العصاة ﴿:يو يم ْن يي ْع ِ
يها يو يل ُه
ص اهللَّي يو ير ُسو يل ُه يو يي يت يعدَّ ُحدُ و يد ُه ُيدْ خ ْل ُه نيارا يخالدا ف ي
اب ُم ِهنيٌ ﴾ (النساء)14:
ع ييذ ٌ
واجلواب عن هذا ـ كام يذكر ابن القيم ـ أن جمرد ذكر اخللود والتأبيد ال يقتيض عدم
النهاية ،ألن اخللود هو املكث الطويل ،كقوهلم قيد خملد.
زيادة عىل أن تأبيد كل يشء بحسبه ،فقد يكون التأبيد ملدة احلياة ،وقد يكون ملدة
ِ
ِ
يم بِال َّظاملِنيي ﴾
الدنيا ،كام قال تعاىل عن اليهود ﴿:يو يل ْن ييت ييمن َّْو ُه يأ يبدا بِ يام يقدَّ يم ْت يأ ْيدهيِ ْم يواهللَُّ عيل ٌ
(البقرة )95:مع العلم أهنم يتمنون املوت يف النار حيث يقولون ﴿:ييا يمالِ ُك لِ يي ْق ِ
ض يع يل ْينيا
ير ُّب يك يق يال إِ َّن ُك ْم يماكِ ُث ي
ون﴾ (الزخرف)77:
زيادة عىل هذا ،فإن اهلل تعاىل ذكر خلود بعض أهل املعايص يف النار مع إمجاع العلامء
عىل أن املوحدين خيرجون منها ،كام مر سابقا.
ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يو يم ْن يي ْع ِ
ص اهللَّي يو ير ُسو يل ُه يو يي يت يعدَّ ُحدُ و يد ُه ُيدْ ِخ ْل ُه نيارا يخالِدا
فِيها و يله ع ييذاب م ِهنيٌ ﴾ (النساء ،،)14:وقوله تعاىل ﴿:يأ يمل يع يلموا يأ َّنه من ُحي ِ
اد ِد اهللَّي يو ير ُسو يل ُه
ي ي ُ
ُ ي ْ ي
ْيْ ُ
ٌ ُ
ِ
يف يأ َّن يله نيار جهنَّم يخالِدا فِيها يذلِ يك ْ ِ
يم﴾ (التوبة)63:
ي
اخلزْ ُي ا ْل يعظ ُ
ُ ي ي ي ي
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وهذان النصان قد يؤوالن بالكفار ،إال أن قوله تعاىل ﴿:يو يم ْن يي ْق ُت ْل ُمؤْ ِمنا ُم يت يع رمدا
ِ ِ
ِ
ب اهللَُّ يع يل ْي ِه يو يل يعني ُه يو يأعيدَّ يل ُه ع ييذابا عيظِيام﴾ (النساء )93:ال
يها يوغيض ي
يف يجزي اؤُ ُه يج يهن َُّم يخالدا ف ي
يمكن تأويله ،فاآلية السابقة تتحدث عن قتل املؤمن للمؤمن ،كام قال تعاىل ﴿:يو يما ك ي
يان
ملُِؤْ ِم ٍن يأ ْن يي ْق ُت يل ُمؤْ ِمنا إِ َّال يخ يطأ يو يم ْن يقت ييل ُمؤْ ِمنا يخ يطأ يفت ْيح ِر ُير ير يق يب ٍة ُمؤْ ِمن ٍية يو ِد يي ٌة ُم يس َّل يم ٌة إِ يىل يأ ْهلِ ِه
يان ِم ْن يق ْو ٍم يعدُ ٍّو يل ُك ْم يو ُه يو ُمؤْ ِم ٌن يفت ْيح ِر ُير ير يق يب ٍة ُمؤْ ِمن ٍية يوإِ ْن ك ي
إِ َّال يأ ْن يي َّصدَّ ُقوا يفإِ ْن ك ي
يان ِم ْن يق ْو ٍم
يب ْيني ُك ْم يو يب ْين ُيه ْم ِمي يث ٌ
اق يف ِد يي ٌة ُم يس َّل يم ٌة إِ يىل يأ ْهلِ ِه يو يحت ِْر ُير ير يق يب ٍة ُمؤْ ِمن ٍية يف يم ْن يمل ْ يجيِدْ يف ِص ييا ُم يش ْه ير ْي ِن
ُم يتت ِياب يع ْ ِ
ني ت ْيو يبة ِم ين اهللَِّ يوك ي
يان اهللَُّ عيلِيام يحكِيام﴾ (النساء)92:
وقد روي يف النصوص ما يؤيد هذا ،كام روى سامل بن أِّب اجلعد قال :كنا عند ابن
ف برصه فأتاه رجل فناداه :يا عبد اهلله بن عباس ما ترى يف رجل قتل مؤمنا
عباس بعدما ُك َّ
متعمدا؟ فقال :جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيام ،قال:
افرأيت إن تاب وعمل صاحلا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس :ثكلته أمه وأنى له التوبة واهلدى؟
والذي نفيس بيده لقد سمعت نبيكم  يقول :ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا ،جاء يوم
القيامة أخذه بيمينه أو بشامله تشخب أوداجه من قبل عرش الرمحن ،يلزم قاتله بشامله وبيده
األخرى رأسه يقول :يا رب سل هذا فيم قتلني ،وإيم الذي نفس عبد اهلله بيده لقد أنزلت
هذه اآلية فام نسختها من آية حتى قبض نبيكم  وما نزل بعدها من برهان)()1

فهذه النصوص مع ما تواترت به األحاديث عن رسول اهلله  من أنه خيرج من النار
من كان يف قلبه أدنى مثقال ذرة من إيامن يدل عىل أن اخللود ال يعني بالرضورة األبد.
فنحن هبذا – كام يرى ابن القيم -بني أن نقول بخلود عصاة املوحدين يف النار ،وبني
أن نعترب أن لفظ ( اخللود) ال يدل بالرضورة عىل األبد الذي ال هناية له ،والقول الثان أهون
من القول األول.
( )1رواه ابن جرير.

551

قد يقال هنا :فأهل اجلنة كأهل النار إذن ،فال خلود للطرفني ،ما دامت النصوص
الدالة عىل اخللود واحدة.
واجلواب عن هذا – كام يذكر ابن القيم -أن اهلل تعاىل خص أهل اجلنة بام يدل عىل
اخللود احلقيقي الذي هو األبد الذي ال هناية له ،ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:إِ َّن يه يذا يل ِرزْ ُقنيا يما
اد﴾ (ص ،)54:وقوله تعاىل عن نعيم اجلنة ﴿:يع يطاء غيري جمي ُْذ ٍ
يله ِمن ين يف ٍ
وذ﴾ (هود،)108 :
ه
ُ ْ
ْي
ات يهلم يأجر غيري يممْنُ ٍ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ون﴾ (فصلت ،)8:وقوله
وقوله تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّلذي ين آ يمنُوا يوعيم ُلوا َّ
الص ي
ُْ ْ ٌ ُْ
ات يهلم يأجر غيري يممْنُ ٍ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ون﴾ (االنشقاق )25:أي غري
تعاىل ﴿:إِ َّال ا َّلذي ين آ يمنُوا يوعيم ُلوا َّ
الص ي
ُْ ْ ٌ ُْ
مقطوع ،بخالف أهل النار ،فإنه مل يرد فيهم مثل هذا.
وقد ذكر ابن القيم وجوها كثرية لتميز اجلنة عن النار تقتيض خلود اجلنة دون النار،
ومنها(:)1
 .1أنه تعاىل أخرب بام يدل عىل انتهاء عذاب أهل النار يف عدة آيات ،ومل خيرب بام يدل
عىل انتهاء نعيم أهل اجلنة ،وهلذا احتاج القائلون بالتأبيد الذي ال انقطاع له إىل تأويل تلك
اآليات ،ومل جييء يف نعيم أهل اجلنة ما حيتاجونه إىل ختصيصه بالتأويل.
 .2أن األحاديث التي جاءت يف انتهاء عذاب النار مل يأت يشء منها يف انتهاء نعيم
اجلنة.
 .3أن الصحابة والتابعني إنام ذكروا انقطاع العذاب ،ومل يذكر أحد منهم انقطاع
النعيم.
 .4أنه قد ثبت أن اهلل تعاىل يدخل اجلنة بال عمل أصال بخالف النار.
 .5أنه تعاىل ينشئ يف اجلنة خلقا يمتعهم فيها ،وال ينشئ يف النار خلقا يعذهبم هبا.
 .6أن اجلنة دار فضله ،والنار دار عدله ،وفضله يغلب عدله.
( )1شفاء العليل.262 :
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 .7أن النار دار استيفاء حقه الذي له ،واجلنة دار وفاء حقه الذي أحقه هو عىل نفسه،
وهو سبحانه يرتك حقه وال يرتك احلق الذي أحقه عىل نفسه.
ومما يدخل يف هذا الدليل أن القرآن الكريم يستثني بعد ذكر اخللود ،فريجع األمر
ِ
إىل املشيئة ،وذلك كقوله تعاىل ﴿:يف يأ َّما ا َّل ِذي ين يش ُقوا يف ِفي الن ِ
يها زي فِ ٌري يو يش ِه ٌيق يخالِ ِدي ين
َّار يهل ُ ْم ف ي
ِ
ِ
ات يو ْاألي ْر ُض إِ َّال يما يشا يء ير ُّب يك إِ َّن ير َّب يك يف َّع ٌال يملِا ُي ِريدُ ﴾ (هود،)107:
الس يام يو ُ
ف ي
يها يما يدا يمت َّ
بينام ذكر أهل اجلنة بعد االستثناء بأن عطاءهم غري جمذوذ ،كام قال تعاىل ﴿:يو يأ َّما ا َّل ِذي ين
اجلن َِّة يخالِ ِدين فِيها ما دام ِ
ِ
ِ
ِ
يري
ت ال َّس يام يو ُ
ي ي ي ي ي
ُسعدُ وا يففي ْ ي
ات يو ْاألي ْر ُض إ َّال يما يشا يء ير ُّب يك يع يطاء غ ْ ي
جمي ُْذ ٍ
وذ﴾ (هود)108:
وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم (:أخربنا اهلل بالذي يشاء ألهل اجلنة ،فقال
ِ
تعاىل ﴿:و يأما ا َّل ِذين س ِعدُ وا يف ِفي ْ ِ ِ ِ ِ
ات يو ْاألي ْر ُض إِ َّال يما يشا يء
الس يام يو ُ
اجلنَّة يخالدي ين ف ي
يها يما يدا يمت َّ
ي
ي ُ
ي َّ
رب يك يع يطاء غيري جمي ُْذ ٍ
وذ﴾ (هود ،)108:ومل خيربنا بالذي يشاء ألهل النار)
ي ُّ
ْي
ومثل ذلك ما ورد من االستثناء ،بل رد األمر إىل حكمة اهلل وعلمه يف قوله تعاىل﴿:
ْس و يق يال يأولِياؤُ ُهم ِمن ْ ِ
ِ
ِ
ويوم يحي ُرش ُهم يمجِيعا يا مع يرش ِْ ِ
األن ِ
ْس ير َّبنيا
ْ ي ْ ي
اس يت ْك يث ْر ُت ْم م ين ْاألن ِ ي
اجل رن يقد ْ
ييْ ي ْ ُ ْ
ي يْ ي
ِِ ِ
ِ
است ْيمت ييع يب ْع ُضنيا بِ يب ْع ٍ
يها إِ َّال يما يشا يء
ض يو يب يل ْغنيا يأ يج يلنيا ا َّلذي يأ َّج ْل يت يلنيا يق يال الن َُّار يم ْث يوا ُك ْم يخالدي ين ف ي
ْ
ِ
يم عيلِي ٌم﴾ (األنعام )128:وقال ابن عباس معلقا عىل هذه االية (:إن هذه
اهللَُّ إِ َّن ير َّب يك يحك ٌ
اآلية ال ينبغي ألحد أن حيكم عىل اهلل يف خلقه ال ينزهلم جنة وال نارا) ()1

وقد ذكر ابن القيم وجوها الستبعاد ارتباط االستثناء يف هذه اآلية بغري الكفار،
ومنها:
 .1استكبارهم منهم أي من إغوائهم وإضالهلم وإنام استكربوا من الكفار.
 .2أنه عرب عنهم بأهنم أولياؤهم ،وأوليائهم هم الكفار ،كام قال تعاىل ﴿:إِنَّا يج يع ْلنيا
( )1رواه ابن جرير وابن املنذر وابن أِّب حاتم وأبو الشيخ.
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الش يياطِنيي يأ ْولِ ييا يء لِ َّل ِذي ين ال ُيؤْ ِمنُ ي
َّ
ون﴾ (ألعراف ،)27 :فحزب الشيطان هم أولياؤه.
 .3أهنم شهدوا عىل أنفسهم أهنم كانوا كافرين ،ومع هذا قال ﴿:الن َُّار يم ْث يوا ُك ْم
ِ
ِِ ِ
ِ
يم ﴾،
يخالدي ين ف ي
يم عيل ٌ
يها إِ َّال يما يشا يء اهللَُّ ﴾ ،ثم ختم اآلية بقوله تعاىل ﴿:إِ َّن ير َّب يك يحك ٌ
فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته ،وكذلك االستثناء صادر عن علم وحكمة ،فهو عليم بام
يفعل هبم حكيم يف ذلك.
ومن األدلة املرتبطة هبذا – والتي ذكرها ابن القيم -أن القرآن الكريم قيد لبث
ِ ِ
يها
الكفار يف جهنم بعدد حمدود تعرفه العرب ،وهو ( األحقاب) يف قوله تعاىل ﴿:البِثنيي ف ي
يأ ْح يقابا﴾ (النبأ ،)23:فهذا اللفظ يدل عىل مدة مقدرة حيرصها العدد ،كام تقدم من
النصوص الدالة عىل ذلك.
وهلذا هترب املخالفون إىل التأويل ،فتأول الزجاج اآلية عىل أن األحقاب تقييد لقوله
تعاىل ﴿:ال ي ُذو ُق ي ِ
رشابا﴾ (النبأ ،)24:وأما مدة مكثهم فيها فال يتقدر
ون ف ي
ي
يها يب ْردا يوال ي ي
باألحقاب.
وقد استبعد ابن القيم هذا التأويل بحجة أنه يقتيض أن يكونوا بعد األحقاب ذائقني
للربد والرشاب.
أما القول بأن اآلية منسوخة بالنصوص الدالة عىل اخللود ،فغري صحيح ،ألن النسخ
ال يدخل يف اخلرب إال إذا كان بمعنى الطلب ،فإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح ،وهو
إنام يدل عىل أن عذاهبم دائم مستمر ما دامت باقية فهم فيها خالدون ،وما هم بمخرجني.
وفرارا من هذه التأويالت استدل بعضهم عىل أن ذكر األحقاب ال يدل عىل النهاية
بعدم تقديرها بالعدد ،فإنه مل يقل عرشة وال مائة ،ولو قدرت بالعدد مل يدل عىل النهاية إال
باملفهوم ،فكيف إذا مل يقدر ،ونصوا عىل أنه كلام مىض حقب تبعه حقب ال إىل هناية.
والرد عىل هذا هو أن أهل النار خيتلف مكثهم فيها أو عذاهبم هبا ـ كام سنرى ـ بحسب
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استعدادهم ،فلذلك ال يمكن حتديد مكثهم فيها بأحقاب معينة.
وقد رد ابن القيم عىل استدالهلم بأنه لو أريد باآلية بيان عدم انتهاء مدة العذاب مل
يقيد باألحقاب ،فإن ما ال هناية له ال يقال هو باق أحقابا ودهورا وأعصارا أو نحو ذلك،
وهلذا ال يقال ذلك يف نعيم أهل اجلنة ،وال يقال لألبدي الذي ال يزول هو باق أحقابا أو
آالفا من السنني.
الدليل الثان:
وهو مستند إىل أن املقادير مجيعا قائمة عىل أسامء اهلل احلسنى وصفاته العليا ،فال يشذ
يشء عن هذه األسامء ،وأول ذلك أن اهلل تعاىل تسمى بالغفور الرحيم ،ومل يتسم باملعذب
وال باملعاقب ،بل جعل العذاب والعقاب يف أفعاله ،فهو فعل ال وصف.
ِ ِ
ور
وهذا التفريق واضح يف القرآن الكريم ،ومنه قوله تعاىل ﴿:ين رب ْئ ع يبادي يأ رن يأنيا ا ْل يغ ُف ُ
ِ
ِ
يم﴾ (احلجر)50:
يم﴾ (احلجر )49:ثم قال بعدها ﴿:يو يأ َّن ع ييذ ِاِّب ُه يو ا ْل يع يذ ُ
اب ْاأليل ُ
الرح ُ
َّ
ومثل ذلك قوله تعاىلِ ﴿:إ َّن ير َّب يك ي ِ
يع ا ْل ِع يق ِ
ور ير ِحيم﴾ (األنعام:
رس ُ
اب يو ِإ َّن ُه يل يغ ُف ٌ
)165
وك يف ُق ْل رب ُكم ُذو ر ْمح ٍية و ِ
اس يع ٍة يوال ُي ير ُّد يب ْأ ُس ُه ع ِ
ومثله قوله تعاىل ﴿:يفإِ ْن ك َّيذ ُب ي
ين ا ْل يق ْو ِم
ي
ي
ي ُّ ْ

املُْ ْج ِر ِمنيي ﴾ (األنعام)147:

ومثله قوله تعاىل ﴿:إِ َّن يب ْط يش ير رب يك يل يش ِديدٌ ﴾ (الربوج )12:ثم قوله بعدها ﴿:يو ُه يو

ور ا ْل يو ُدو ُد﴾ (الربوج)14:
ا ْل يغ ُف ُ
ب يش ِد ِ
يد ا ْل ِع يق ِ
ْب يو يقابِ ِل الت َّْو ِ
الذن ِ
ومثله قوله تعاىل ﴿:غيافِ ِر َّ
اب ِذي ال َّط ْو ِل ال إِ يل يه إِ َّال
ُه يو إِ يل ْي ِه املْي ِص ُري﴾ (غافر)3:
ثم إنه تعاىل يتمدح يف أسامئه احلسنى بالعفو واملغفرة والرمحة والكرم واحللم،
ويتسمى هبا ،ومل يتمدح بأنه املعاقب وال الغضبان وال املعذب وال املسقم.
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ثم إن اهلل تعاىل قد كتب عىل نفسه كتابا بأن رمحته سبقت غضبه ،وهذا الكتاب ال
خيلف وال يبدل.
بل إنه تعاىل رحم أهل النار ،وسبقت رمحته غضبه يف كل شؤوهنم :رمحهم يف حال
رشكهم بإقامة احلجة عليهم ،وبدعوهتم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم،
وأمهلهم ومل يعاجلهم ،بل وسعتهم رمحته فرمحته غلبت غضبه.
ثم إن الرسول  أخرب يف حديث الشفاعة عن قول أويل العزم من الرسل (:إن رِّب
قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) ( ،)1وهو ترصيح بأن
هذا الغضب العظيم ال يدوم.
وبام أن أهل النار إنام دخلوها بام استوجبوه من ذلك الغضب ،فلذلك لو دام ذلك
الغضب لدام عذاهبم ،إذ هو موجب ذلك الغضب ،فإذا ريض اهلل تعاىل وزال ذلك الغضب
زال موجبه.
ومثل ذلك ما ورد يف النصوص من أن عقوبات الدنيا العامة آثار غضب اهلل ،فإذا
استمر غضبه استمر ذلك البالء ،فإذا ريض وزال غضبه زال البالء وخلفته الرمحة.
ثم إن النصوص أخربت بأن رَض اهلل أحب إليه من غضبه ،وعفوه أحب إليه من
عقوبته ،ورمحته أحب إليه من عذابه ،وعطاءه أحب إليه من منعه.
بل أخربت أن األصل هو الرَض والعفو والرمحة والعطاء ،وإنام يقع ما يضادها
بأسباب تناقص موجب تلك الصفات واألسامء.
وهلذا ورد يف النصوص اإلخبار بأن اهلل وتر حيب الوتر ،مجيل حيب اجلامل ،نظيف
حيب النظافة ،عفو حيب العفو ،شكور حيب الشاكرين ،عليم حيب العاملني ،جواد حيب أهل
اجلود ،حيي ستري حيب أهل احلياء والسرت ،صبور حيب الصابرين ،رحيم حيب الرمحاء.
( )1رواه البخاري ومسلم.

556

وهو تعاىل إنام يكره ما يضاد ذلك ككره الكفر والفسوق والظلم واجلهل ملضادة هذه
األوصاف ألوصاف كامله املوافقة ألسامئه وصفاته ،وإنام يريد تعاىل هذه األمور مع كراهيته
هلا ألدائها إىل ما ما حيبه ويرضاه ،فهو مرادة لغريها ال لنفسها ،فلذلك إذا حصل هبا ما حيبه
وأدت إىل الغاية املقصودة له تعاىل مل تبق مقصودة ال لنفسها وال لغريها فتزول وخيلفها
أضدادها التي هي أحب إليه تعاىل وهي موجب أسامئه وصفاته(.)1
قد يقال هنا :بأن من أسامء اهلل ما يقتيض خلودهم يف العذاب ،فالعذاب صادر عن
عزته وحكمته وعدله ،وكل هذه أسامء حسنى ،فكيف تقدم الرمحة عليها؟
واجلواب عن هذا ما ذكرناه يف الفصل املايض من أسامء اهلل املركبة من أن اهلل تعاىل
إن أراد أن يرحم عبدا غفر له ،فتكون املغفرة مقدمة للرمحة ،ووسيلة هلا ،فلذلك كان من
أسامء اهلل احلسنى اسم ( الغفور الرحيم) ،فكذلك عزة اهلل وحكمته وعدله قد تقرتن برمحته
وجوده ومغفرته ،فتكون ( عزة مقرونة برمحة ،وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو
وصفح ،فالعزة واحلكمة مل يزاال ومل ينقص بل صدر مجيع ما خلقه وخيلقه وأمر به ويأمر به
عن عزته وحكمته) ()2

ثم إن اهلل تعاىل بحكمته ورمحته ـ كام سنرى ـ مل جيعل العذاب مقصودا لذاته ،بخالف
الرمحة واإلحسان والنعيم فقد جعل مقصودة لنفسها ،فاإلحسان غاية والعذاب واألمل
وسيلة ،فال يصح قياس أحدمها عىل اآلخر.
ِ
يش ٍء
ثم إنه تعاىل أخرب أن رمحته وسعت كل يشء ،كام قال تعاىل ﴿:ير َّبنيا يوس ْع يت ُك َّل ي ْ
ِ ِ
ِ
يش ٍء﴾ (ألعراف)156 :
ير ْمحية يوع ْلام﴾ (غافر ،)7 :وقال تعاىل ﴿:يو ير ْمحيتي يوس يع ْت ُك َّل ي ْ
وهذه الرمحة الواسعة التي شملت كل يشء ال يستحيل أن تشمل هؤالء املعذبني
( )1شفاء العليل.264 :
( )2شفاء العليل.263 :
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بعد انقضاء فرتة طويلة عىل حسب ما يوجبه العدل واحلكمة ،وقد ورد يف احلديث عن
جندب بن عبد اهلله البجيل قال :جاء أعراِّب فأناخ راحلته ،ثم عقلها ثم صىل خلف رسول
اهلله  فلام صىل رسول  أتى راحلته ،فأطلق عقاهلا ،ثم ركبها ،ثم نادى (:اللهم ارمحني
وحممدا وال ترشك يف رمحتنا أحدا) ،فقال رسول اهلله  (:أتقولون هذا أضل أم بعريه ،أمل
َّ
وجل خلق مائة
تسمعوا ما قال؟) ،قالوا (:بىل) ،قال (:لقد حظرت رمحة واسعة ،إن اهلله عزَّ
وأخر عنده تسعا وتسعني
رمحة ،فأنزل رمحة يتعاطف هبا اخللق جنها وإنسها وهبائمها،
ه
رمحة ،أتقولون هو أضل أم بعريه؟)()1

قد يقال هنا :إن اهلل تعاىل أخرب بعد ذكره سعة رمحته أنه يكتبها للمؤمنني الذين ذكر
ون يو ُيؤْ ُت ي
مواصفاهتم يف قوله تعاىل عقب ذكر سعة رمحته ﴿:يف يس يأ ْك ُت ُب يها لِ َّل ِذي ين يي َّت ُق ي
ون الزَّ كيا ية
يوا َّل ِذي ين ُه ْم بِآياتِنيا ُيؤْ ِمنُ ي
ون﴾ (ألعراف ،)156 :وهي بذلك رمحة خاصة باملؤمنني ال تتسع
لغريهم.
واجلواب عن هذا :إن الرمحة املكتوبة يف هذه اآلية هي الرمحة اخلالصة ،فلذلك
يدخل هؤالء املستظلون بظل هذه الرمحة إىل اجلنة مبارشة من غري عقاب ،أما الرمحة املقرتنة
بعدل أو بحكمة ،فلم تنفها اآلية عن غريهم ،بدليل ما تواتر من النصوص من دخول من
كان يف قلبه مثقال ذرة من اإليامن اجلنة مع كونه ليس منصوصا عليه يف هذه اآلية.
وذكر الرمحة اخلاصة بعد الرمحة العامة ليس غريبا يف النظم الققرآن الذي قد يستطرد
من اخلاص إىل العام أو العكس حسبام يقتضيه املقام.
سو ِ
ِ
ِ
احدي ٍة يو يج يع يل ِمن يْها زي ْو يج يها
ومن ذلك قوله تعاىلُ ﴿:ه يو ا َّلذي يخ يل يق ُك ْم م ْن ين ْف ٍ ي
ت بِ ِه يف يل َّام يأ ْث يق يل ْت يدع ييوا اهللَّي ير َّ ُهب يام يلئِ ْن آ يت ْي يتنيا
مح يل ْت يمحْال يخ ِفيفا يف يم َّر ْ
اها ي ي
لِ يي ْس ُك ين إِ يل ْي يها يف يل َّام يتغ َّيش ي
ص ِ
احلا يلني ُكو ين َّن ِم ين َّ
الشاكِ ِري ين﴾ (ألعراف ،)189:فهذا استطراد من ذكر األبوين إىل ذكر
ي
( )1رواه أمحد وأبو داود.
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الذرية.
الدليل الثالث:
انطلق ابن القيم يف احلديث عن هذا الدليل بقوله (:أي لذة وأي خري ينشأ من
العذاب الشديد الدائم الذي ال ينقطع وال يفرت عن أهله ،بل أهله فيه أبد اآلباد ،كلام
نضجت جلودهم بدلوا جلودا غريها ،ال يقيض عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم طرفة
عني؟)()1

وقد ذكر ابن القيم اختالف املدارس اإلسالمية يف اإلجابة عىل هذا السؤال اخلطري:
فمنها من بادر فأنكر احلكمة ،ورد األمر إىل املشيئة املحضة التي ال سبب هلا وال
غاية ،وهؤالء هم الذين جوزوا عىل اهلل أن يعذب أهل طاعته وأولياءه وينزهلم إىل أسفل
اجلحيم ،وينعم أعداءه املرشكني به ويرفعهم إىل أعىل جنات النعيم ( ،وأن يدخل النار من
شاء بغري سبب وال عمل أصال ،وأن يفاوت بني أهلها مع مساوهيم يف األعامل ويسوي
بينهم يف العذاب مع تفاوهتم يف االعامل ،وأن يعذب الرجل بذنب غريه ،وأن يبطل حسناته
كلها فال يثيبه هبا أو يثيت هبا غريه وكل ذلك جائز عليه ال يعلم أنه ال يفعله إال خرب صادق
إذ نسبه ذلك وضده إليه عىل حد سواء) ()2

وهؤالء تصوروا أن جمرد إرجاع األمر إىل املشيئة كاف يف اإلجابة ،استنادا إىل قوله
تعاىل ﴿:ال ُي ْس يأ ُل ع َّيام يي ْف يع ُل يو ُه ْم ُي ْس يأ ُل ي
ون﴾ (االنبياء)23:
وهذه اإلجابة مع تقريرها للتوحيد إال أهنا غفلت عن عامل احلكمة اإلهلية ،ولذلك
آثاره اخلطرية عىل معرفة اهلل أو السلوك إليه ،فمعرفة اهلل تستدعي تكامل املعرفة ال االقتصار
عىل بعض جوانبها ،والسلوك تبع للمعرفة ،وثمرة شجرهتا.
( )1شفاء العيل.252 :
( )2شفاء العيل.252 :
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ومقابل هؤالء مثبتو احلكمة الغافلون عن التوحيد ،وهؤالء (أوجبوا عىل اهلل
سبحانه ختليد من أفنى عمره يف طاعته ،ثم ارتكب كبرية واحدة ومات مرصا عليها يف النار
مع أعدائه الكفار أبد اآلباد ،ومل يرقبوا له طاعة ومل يرعوا له إسالما) ()1

ومقابل هذين ظهر من وصف نفسه باحلكمة ،فنفى كل ما ورد عن األنبياء ـ عليهم
السالم ـ من العقاب ،وتصور أن كل ذلك جمرد ( ختويف وختييل ال حقيقة له يزرع النفوس
السبعية والبهيمية عن عدواهنا وشهواهتا فتقوم بذلك مصلحة الوجود) ()2

بعد هذه األجوبة املختلفة املتناقضة حاول ابن القيم أن يبني أن الغاية من كل ما
رشعه اهلل تعاىل من العقوبات أو أخرب عنه هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الرش الذي
فيها ،وحلصول مصلحة الزجر واالتعاظ وفطام للنفوس عن املعاودة.
فإذا مل تنتج العقوبة هذه املصالح مل يعتربها الرشع ،ومل يعاقب هبا ( ،إنه تعذيب عليم
حكيم رحيم ال يعذب سدى وال لنفع يعود إليه بالتعذيب ،بل كال األمرين حمال)
وهلذا ورد يف النصوص أن الغرض من دخول النار هو التطهري والتطييب ألن اجلنة
وها يخالِ ِدي ين﴾ (الزمر)73 :
ال يدخلها إال الطيبون ،كام قال تعاىل ﴿:طِ ْب ُت ْم يفا ْد ُخ ُل ي
وقد ورد يف احلديث قوله  (:خيلص املؤمنون من النار فيحبسون عىل قنطرة بني
اجلنة والنار ،فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا
أذن هلم يف دخول اجلنة) ()3

ويف احلديث املوقوف عن أِّب أمامة قال (:ال يدخل اجلنة مؤمن حتى ينزع اهلله ما يف
صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري)

( )1شفاء العيل.252 :
( )2شفاء العيل.253 :
( )3رواه أمحد والبخاري.

560

وهذا يدل عىل أن يف العذاب املعد ألهل جهنم خاصية تطهري الروح وتطييبها ،وأن
املكث يف جهنم بحسب استعداد الروح للطيبة والتطهري.
وربام نستشف هذا املعنى من احلديث الذي قال فيه  (:إن عبدا يف جهنم لينادي
َّ
وجل جلربيل اذهب فأتني بعبدي هذا ،فينطلق
ألف سنة :يا حنان يا منان ،فيقول اهلله عزَّ
َّ
وجل فيخربه ،فيقول اهلله عزَّ
جربيل ،فيجد أهل النار مكبني يبكون ،فريجع إىل ربه عزَّ
َّ
َّ
وجل ،فيقول له :يا
وجل :ائتني به فإنه يف مكان كذا وكذا ،فيجيء به ،فيوقفه عىل ربه عزَّ
عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول :يا رب رش مكان ورش مقيل ،فيقول اهلله عزَّ
َّ
وجل :ردوا عبدي ،فيقول :يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردن فيها ،فيقول
اهلله عزَّ

وجل :دعوا عبدي) ()1
َّ

ففي هذا احلديث إشارة جليلة إىل أن هذا العبد قد تطيبت روحه وتطهرت وحسن
ظنه بربه ،فاستحق بذلك أن خيرج من العذاب.
ويف حديث آخر قريب من هذا قال رسول اهلله  (:إن ألعرف آخر أهل النار
نحوا عنه كبار
خروجا من النار ،وآخر أهل اجلنة دخوال إىل اجلنة ،يؤتى برجل فيقول :ه
ذنوبه وسلوه عن صغارها ،قال :فيقال له :عملت يوم كذا ،كذا وكذا ،وعملت يوم كذا،
كذا وكذا ،فيقول :نعم ،ال يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا ،فيقال :فإن لك بكل سيئة حسنة،
فيقول :يا رب عملت أشياء ال أراها ههنا) ،قال :فضحك رسول اهلله  حتى بدت
نواجذه(.)2
فهذا احلديث يشري إىل أن هذا الرجل قد هذب وأدب إىل أن صار يعرتف بذنوبه
وينبه إلينا.
( )1رواه أمحد.
( )2رواه مسلم.
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وقد أجاب عىل خصوصية ذلك باملوحدين أو من كان يف قلبه ذرة من اإليامن ،ألن
تلك البذرة ستنبت يف جهنم شجرة اإليامن التي تؤهله لدخول اجلنة ،بأن اهلل تعاىل احلكيم
تنزه عن الباطل والعبث ،فأدلة النصوص واألكوان كلها تربهن بآالف األدلة عىل أنه تعاىل
ِ
احل هق﴾ (األنعام )73 :وأنه تعاىل مل خيلق شيئا عبثا وال سدى
الس يام يوات يو ْاألي ْر يض بِ ْ ي
﴿ يخ يل يق َّ
الس يام يء يو ْاألي ْر يض يو يما يب ْين ُيه يام يباطِال يذلِ يك يظ ُّن ا َّل ِذي ين
وال باطال ،كام قال تعاىل ﴿:يو يما يخ يل ْقنيا َّ
يك يف ُروا يف يو ْي ٌل لِ َّل ِذي ين يك يف ُروا ِم ين الن ِ
ص،)27:وقال العارفون باهلل ﴿:ير َّبنيا يما يخ يل ْق يت يه يذا
َّار﴾ ( ه

يباطِال ﴾ (آل عمران)191 :

فلذلك فإن كل ما نراه من األفعال واملوجودات يستند إىل احلق فهو ( وصفه واسمه
وقوله وفعله ،وهو سبحانه احلق املبني ،فال يصدر عنه إال حق ،وال يقول إال حقا ،وال يفعل
إال حقا ،وال يأمر اال باحلق ،وال جيازي إال بحق ،فالباطل ال يضاف إليه ،بل بالباطل ما مل
يضف إليه ،كاحلكم الباطل والدين الباطل الذي مل يأذن فيه ومل يرشعه عىل ألسنة رسله،
واملعبود الباطل الذي ال يستحق العبادة ،وليس أهال هلا فعبادته باطلة ودعوته باطلة،
والقول الباطل هو الكذب والزور واملحال من القول الذي ال يتعلق بحق موجود بل
متعلقه باطل ال حقيقة له) ()1

وانطالقا من هذا فإن الغاية من خلق اخللق هو عبادته التي تعني معرفته وحمبته ،كام
األنْس إِ َّال لِيعبدُ ِ
ِ
قال تعاىل ﴿:يو يما يخ يل ْق ُت ِْ
ون﴾ (الذريات)56:
يُْ
اجل َّن يو ْ ي
وقد فطر اهلل اخللق عىل هذه املعرفة واملحبة ،كام قال  (:كل مولود يولد عىل
الفطرة ،فأبواه هيودانه أو ينرصانه أو يمجسانه ،كام تنتج البهيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من
جدعاء) ()2

( )1شفاء العليل.252 :
( )2رواه البخاري ومسلم.
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فاألصل يف الفطر البرشي هو الطهارة ،والفساد واالنحراف عارض هلا كام قال
 (:يقول اهلله تعاىل إن خلقت عبادي حنفاء ،فجاءهتم الشياطني ،فاجتالتهم عىل دينهم،
وحرمت عليهم ما أحللت هلم .وأمرهتم أن يرشكوا ِّب ما مل أنزل به سلطانا) ()1

ولذلك أرسل اهلل تعاىل الرسل لتقويم الفطرة وتكميلها ،فمن اخللق ( من استجاب
هلم كل االستجابة وانقاد إليهم كل االنقياد ،فرجعت فطرته إىل ما كانت عليه مع ما حصل
هلا من الكامل والتامم يف قويت العلم النافع والعمل الصالح ،فازدادت فطرهتم كامال إىل
كامهلا ،وهؤالء ال حيتاجون يف املعاد إىل هتذيب وتأديب ونار تذيب فضالهتم اخلبيثة
وتطهرهم من األردن واألوساخ ،فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم ذلك كله) ()2

ومنهم من استجاب هلم ،ومل تكمل استجابته ،بل بقيت فيه بقية من األدران
واألوساخ التي تنايف الفطرة التي فطروا عليها ،والغاية التي خلقوا من أجلها ،فلذلك هيأ
هلم اهلل تعاىل بعلمه وحكمته ( من األدوية االبتالء واالمتحان بحسب تلك األدواء التي
قامت هبم ،فإن وفت باخلالص منها يف هذه الدار ،وإال ففي الربزخ ،فإن وىف باخلالص
وإال ففي موقف القيامة وأهواهلا ما خيلصهم من تلك البقية ،فإن وىف هبا ،وإال فال بد من
املداواة بالدواء األعظم ،وآخر الطب الكي فيدخلون كري التمحيص والتخليص ،حتى إذا
هذبوا ومل يبق للدواء فائدة أخرجوا من مارستان املرَض إىل دار أهل العافية)
ومن البرش من مل يستجيبوا للرسل ـ عليهم السالم ـ وخرجوا عن الفطرة ،ومل
يرجعوا إليها ،واستحكم فسادها أتم استحكام ،فهؤالء ال تفي مجيع الباليا التي يمرون هبا
من مصائب املوت وما بعده وأهوال القيامة وما بعده من تطهريهم من أوساخهم،ومما حلق
فطرهم ،فلذلك بحكمة العليم احلكيم أن جياور هبم الطيبني يف دارهم.
( )1رواه الطربان يف الكبري.
( )2شفاء العليل.254:
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ويف نفس الوقت مل خيلقهم اهلل للفناء ،فلذلك تقتيض رمحة اهلل املقرونة بحكمته أن
يعاجلوا يف دار االبتالء واالمتحان ،فيرتكون فيها اآلباد الطويلة إىل أن يزول ما فيهم من
درن الكفر والرشك.
بل إن النار والعذاب يف احلقيقة ليس إال صورا متشكلة من أعامهلم وذنوهبم ،كام
قال  يف احلديث القديس (:يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن
وجد خريا فليحمد اهلله ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه) ( ،)1فلذلك يستمر
عذاهبم قدر ما يبقى معهم من حقائق تلك األعامل وما تولد منهام ،فام دامت موجبات
العذاب باقية فالعذاب باق.
قد يقال هنا :فالعذاب إذن لن يفارقهم ،ولن يفارقوه ألن فطرهم أصبحت رشا
حمضا ،والرش املحض يستحيل أن يتحول إىل خري حمض ،وإال انقلبت حقائق األشياء.
واجلواب عن هذا :إن الرش املحض يستحيل وجوده يف هذا الكون ألن كل ما نتومهه
أو نراه من رش قد يكون خريا متلبسا بصورة رش ،أو رشا انحرف عن مساره مع بقاء أصل
اخلريية فيه.
وهلذا خلق اهلل تعاىل ما نراه من الدواب الرشيرة ،أواألفعال التي هي رش ملا يرتتب
عىل خلقها من اخلري املحبوب ( فلم خيلق ملجرد الرش الذي ال يستلزم خريا بوجه ما)
فاخلري هو املقصود من اخللق ،والرش إنام قصد قصد الوسائل واملبادئ ال قصد
الغايات والنهايات ،فإذا حصلت الغاية املقصودة بخلقه بطل وزال ،كام تبطل الوسائل عند
االنتهاء إىل غاياهتا كام هو معلوم باحلس والعقل.
وبناء عىل هذا ،فإن العذاب رش وله غاية تطلب به ،وهو وسيلة إليها ،فإذا حصلت
غايته انتفى وجوده وارتفعت احلاجة إليه.
( )1رواه مسلم وغريه.
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وانطالقا من هذا ،فإن هذه الفطر مع انحرافها الشديد ،يمكن أن تعود بالعالج
الشديد إىل أصل الفطرة ،فالفطرة مل تذهب بالكلية ،وإنام أصاهبا مرض عضال قد يؤثر يف
عالجه ما ينزل عىل صاحبها من أنواع البالء.
وقد ورد يف النصوص ما يدل عىل تأثري البالء يف تطهري الفطرة وتقويمها ،كام قال
اب ْاأليك ي ِ
ون ا ْل يع يذ ِ
تعاىل ﴿:يو يلنُ ِذي يقن َُّه ْم ِم ين ا ْل يع يذ ِ
ْرب يل يع َّل ُه ْم يي ْر ِج ُع ي
اب ْاألي ْدنيى ُد ي
ون﴾
(السجدة ،) 21:فأخرب تعاىل أنه يعذهبم رمحة هبم لريدهم العذاب إليه كام يعذب األب
الشفيق ولده إذا فر منه إىل عدوه لريجع إىل بره وكرامته.
وبني اهلل تعاىل سنته يف ذلك بقوله تعاىل ﴿:يما يي ْف يع ُل اهللَُّ بِ يع يذابِ ُك ْم إِ ْن يشك ْير ُت ْم يوآ يمنْ ُت ْم
يوك ي
يان اهللَُّ يشاكِرا عيلِيام﴾ (النساء)147:
ومن النصوص الدالة عىل هذا املعنى كذلك قوله تعاىل ﴿:يذلِ يك بِ يأ َّهنُ ْم ال ُي ِصي ُب ُه ْم
ب يوال خمي يْم يص ٌة ِيف يسبِ ِ
يظ ا ْل ُك َّف يار يوال يينيا ُل ي
ون يم ْوطِئا ُي ِغ ُ
يل اهللَِّ يوال يي يط ُأ ي
ون ِم ْن عيدُ ٍّو
يظ يم ٌأ يوال ن ييص ٌ

ِ
ِ
ِ
ِ
يع يأ ْج ير املُْ ْح ِسنِنيي ﴾ (التوبة ،)120 :فقد أخرب
ب يهل ُ ْم بِه ع ييم ٌل يصال ٌح إِ َّن اهللَّي ال ُيض ُ
ين ْيال إِ َّال ُكت ي
تعاىل أن يكتب هلم هبذه األعامل التي ليست داخلة حتت قدرهم ،وإنام هي ناشئة عن أفعاهلم
أعامال صاحلة وثوابا جزيال.
ِ
ص اهللَُّ ا َّل ِذي ين آ يمنُوا يو يي ْم يح يق ا ْلكيافِ ِري ين﴾ (آل
ومنها قوله تعاىل ﴿:يول ُي يم رح ي
عمران ،)141:فأخرب تعاىل أن أمل القتل واجلراح يف سبيله متحيص وتطهري وتصفية
للمؤمنني.
وهلذا ورد يف النصوص اإلخبار بأن من عوقب عن ذنب يف الدنيا بأنه ال يعاقب عليه
يف اآلخرة ،كام ورد يف احلديث الرشيف عن عيل قال (:أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهلل
تعاىل حدثني هبا رسول اهلل  ﴿ :يو يما يأ يصا يب ُك ْم ِم ْن ُم ِصي يب ٍة يفبِ يام ك ييس يب ْت يأ ْي ِدي ُك ْم يو يي ْع ُفو يع ْن
كيثِ ٍري﴾ (الشورى )30:قال يل رسول اهلل  (:سأفرسها لك يا عيل ،ما أصابكم يف الدنيا
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من بالء أو مرض أو عقوبة فاهلل أكرم من أن يثني عليكم العقوبة يف اآلخرة ،وما عفا اهلل
عنه يف الدنيا فاهلل أحلم) ،ويف لفظ (:أجل من أن يعود بعد عفوه) ()1

ويف حديث آخر قال  (:من أذنب ذنبا يف الدنيا فعوقب به فاهلل أعدل أن يثني
عقوبته عىل عبده ،ومن أذنب ذنبا يف الدنيا فسرت اهلل عليه وعفا عنه فاهلل أكرم من أن يعود
يف يشء قد عفا عنه) ()2

ويستوي يف هذا العقوبات الترشيعية والقدرية ،وهلذا قال  يف العقوبات
الترشيعية (:من أصاب منكم ذنبا مما هنى اهلل عنه فأقيم عليه حده فهو كفارة ذنبه)( ،)3وقال
 (:أيام عبد أصاب شيئا مما هنى اهلل عنه ثم أقيم عليه[حده] كفر عنه ذلك الذنب) ()4

وقال  عن العقوبات القدرية (:ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب وال هم
وال حزن وال أذى حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهلل هبا خطاياه) ( ،)5وقال  (:ال يزال
البالء باملؤمن يف أهله وماله وولده حتى يلقى اهلل وما عليه من خطيئة) ( ،)6وأخرب  أن
احلمى تنفي الذنوب كام ينفي الكري اخلبيث احلديد( ،)7ويف حديث آخر قال  (:ال تسبي
احلمى فإهنا تذهب خطايا بني آدم) ()8

ورسهذا أن هذا البالء النازل يكرس سورة النفس وكربياءها ،وجيعلها أهال لتنزل
الرمحة اإلهلية ،وهلذا ورد يف احلديث ما يشري إىل هذا املعنى ،بل يكاد يرصح به ،حيث قال
( )1رواه أمحد أبو يعىل.
( )2رواه أمحد وابن جرير وصححه.
( )3رواه احلسن بن سفيان وأبو نعيم.
( )4رواه ابن حبان.
( )5رواه البخاري ومسلم.
( )6رواه أمحد والنسائي وابن ماجة..
( )7رواه الطربان يف الكبري.
( )8رواه البخاري يف األدب املفرد.
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 يف احلديث القديس (:إن اهلل تعاىل يقول يوم القيامة :يا ابن آدم! مرضت فلم تعدن؟
قال :يا رب! كيف أعودك وأنت رب العاملني! قال :أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم
تعده! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ،يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني؟ قال:
يا رب! كيف أطعمك وأنت رب العاملني! قال :أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم
تطعمه! أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي ،يا ابن آدم! استسقيتك فلم
تسقني؟ قال :يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العاملني! قال :استسقاك عبدي فالن فلم
تسقه ،أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي)()1

ففي هذا احلديث إشارة ،بل ترصيح إىل أن اهلل تعاىل عند املبتىل رمحة منه له وخريا
وقربا منه النكسار قلبه باملرض ،فإنه عند املنكرسة قلوهبم.
ووجه االستدالل هبذه النصوص واضح ،وهو أن قانون العقوبات أو التمحيص
اإلهلي واحد يف الدنيا واآلخرة ،ورب الدنيا واآلخرة واحد ،وحكمته ورمحته موجودة يف
الدنيا واآلخرة ،بل إن النصوص خترب بأن رمحته يف اآلخرة أكثر ظهورا من رمحته يف الدنيا.
وهلذا ،فإن بقاء اخللق يف النار مؤمنهم وغري مؤمنهم تابع لنوع ما يف نفوسهم من
أوزار وذنوب ،وهي خمتلفة اختالفا شديدا ،وتبعا الختالفها يكون استمرار بقائهم يف النار.
وهلذا ورد يف النصوص اإلخبار بأن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ،كام قال
َّار يو يل ْن ي ِ
تعاىل ﴿:إِ َّن املُْنيافِ ِقنيي ِيف الدَّ ْر ِك ْاألي ْس يف ِل ِم ين الن ِ
جتدي يهل ُ ْم ن ِيصريا﴾ (النساء )145:قال
ابن عباس :أي يف أسفل النار.
ورس ذلك أن نفوسهم املطاطة املرنة املتحولة يصعب عليها أن تنتقل من حالة
االنحراف إىل حالة االستقامة إال بعد تطهري طويل عميق.
وهذا بخالف من خفف عليه العذاب كمن أخرب  عنه بأنه يف ضحضاح من نار
( )1رواه مسلم وغريه.
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يغيل منه دماغه ،فإنه رسعان ما تتطهر فطرته ليعود إىل عامل السعادة املحضة التي خلق هلا.
رؤية صدر املتأهلني:
انطالقا من املنهج الذي تبناه صدر الدين الشريازي يف التعامل مع القضايا العقدية
والفلسفية املختلفة ،والذي يطلق عليه (احلكمة املتعالية) ،فقد حاول يف هذا املحل أن يوفق
بني ما ورد يف العرشات من اآليات القرآنية من اإلخبار عن اخللود يف جهنم( ،)1وبني
األصول العقلية التي تبناها ،والدالة عىل عدم إمكان دوام العذاب عىل أحد ،فلذلك ذهب
إىل القول باخللود النوعي ،حيث قال( :وعندنا أيضا أصول دالة عىل أن اجلحيم وآالمها
ورشورها دائمة بأهلها ،كام أن اجلنة ونعيمها وخرياهتا دائمة بأهلها ،هإال أن الدوام لكل
منهام عىل معنى آخر) ()2

وقال يف موضع آخر( :فان قلت :هذه األقوال الدالة عىل انقطاع العذاب عن أهل
النار ـ وهي األقوال التي نقلها عن ابن عرِّب والقيرصي ـ ينايف ماذكرته سابقا من دوام
اآلالم عليهم ،قلنا  :ال نسلم املنافاة ،إذ ال منافاة بني عدم انقطاع العذاب عن أهل النار
أبدا ،وبني انقطاعه عن كل واحد منهم يف وقت)
ومن األدلة التي استند اليها صدر املتأهلني يف إثبات اخللود النوعي وانكار اخللود
الشخِص ما ييل:
منافاة العذاب األبدي مع اإلجياد والعلية:
حيث ذكر أن (يف تعذيب اهلل بعض عباده عذابا أبدا إشكاال عظيام ،خصوصا عند
القائلني بالتحسني والتقبيح العقليني ،فان اهلل خالق العباد وموجدهم ومبدئهم ومعيدهم،

( )1استفدنا يف هذا املطلب خصوصا من حتقيقات مهمة يف كتاب (اخللود يف جهنهم) ملحمد عبد اخلالق كاظم ،نرش املركز
العاملي للده راسات اإلسالمية..
( )2االسفار ،ج  ،9ص  ،348شواهد الربوبية ( املقدمة ) ص ...314
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وشأن العلة الفاعلة االفاضة واالجياد عىل معلوهلا ،إذ ليس املعلول إال رشحة من رشحات
جوده ،وملعة من ملعات وجوده ،والتعذيب األبدي منايف االجياد والعلية) ()1

وأشار إىل هذا املعنى يف كتاب األسفار وشواهد الربوبية بقوله ( :ثم إنك تعلم أن
نظام الدنيا ال ينصلح إال بنفوس جافية وقلوب غالظ شداد ،فلو كان الناس كلهم سعداء
بنفوس خائفة من عذاب اهلل وقلوب خاضعة خاشعة الختل النظام بعد القائمني بعامرة
هذا الدار من النفوس الغالظ العتاة كالفراعنة والدجاجلة ،وكالنفوس املكارة كشياطني
اإلنس بجربزهتم وجب هلتهم ،وكالنفوس البهيمية اجلهلة كالكفار ...وثبت بموجب قضائه
الالزم النافذ يف قدره الالحق احلكم بوجود السعداء واألشقياء مجيعا ،فاذا كان وجود كل
طائفة بحسب قضاء إهلي ومقتىض ظهور اسم ربان ،فيكون هلا غايات حقيقية ومنازل ذاتية
واألمور الذاتية التي جبلت عليها األشياء إذا وقع الرجوع اليها تكون مالئمة لذيذة ،وإن
وقعت املفارقة أمدا بعيدا وحصلت احليلولة عن االستقرار عليها زمانا مديدا بعيدا ،كام
ني يما يي ْشت ُيه ي
ون ) ،ثم إن اهلل تعاىل يتجىل بجميع األسامء
قال تعاىل  ( :يو ِح ييل يب ْين ُيه ْم يو يب ْ ي
والصفات يف مجيع املراتب واملقامات ،فهو الرمحان الرحيم ،وهو العزيز القهار ،ويف
احلديث القديس ( :لو ال أن تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون)
منافاة العذاب األبدي مع الرمحة االهلية الشاملة للكل:
وقد عرب صدر املتأهلني عن هذا الدليل بقوله( :فإن ذاته حمض الرمحة واخلري والنور،
وكل ما يصدر عنه جيب أن يكون من باب اجلود واللطف ،والكرم ،ووجود العاهات
والرشور إنام يكون عنه بالغرض ،وعىل سبيل الشذوذ والندور ،وألنه (سبقت رمحته
غضبه) ،فإن الرمحة ذاتية ،والغضب أمر عارض ،والعرض االتفاقي ال يكون دائميا.
ونقل لتأييد كالمه عن ابن عرِّب يف (الفتوحات) قوله ( :فعمرت الداران أي دار
( )1صدرالدين الشريازي ،تفسري القرآن ،ج  ،5ص ..299 ،298
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النعيم ودار اجلحيم ،وسبقت الرمحة الغضب ،ووسعت كل يشء حتى جهنم ومن فيها،
واهلل أرحم الرامحني ،وقد وجدنا يف نفوسنا ممهن جبل عىل الرمحة بحيث لو مكهنه اهلل يف خلقه
ألزال صفة العذاب عن العامل ،واهلل قد أعطاه هذه الصفة ،ومعطي الكامل أحق به،
وصاحب هذه الصفة أنا وأمثايل ،ونحن عباد خملوقون أصحاب أهواء وأغراض ،وال شك
أنه أرحم بخلقه منا ،وقد قال عن نفسه إنه أرحم الرامحني ،فال نشك أنه أرحم بخلقه منا،
ونحن عرفنا من نفوسنا هذه املبالغة)
ونقل عن القيرصي قوله ( :واعلم أن من اكتحلت عينه بنور احلق يعلم أن العامل
بأرسه عباد اهلل ،وليس هلم وجود وصفة وفعل إال باهلل وحوله وقوته ،وكلهم حمتاجون إىل
رمحته ،وهو الرمحن الرحيم ،ومن شأن من هو موصوف هبذه الصفات أن ال يعذب أحدا
عذابا أبدا)()1

ثبات وبقاء الفطرة وعرضية اهليئات الردية املوجبة للعذاب:
ذكر صدرالدين الشريازي يف األسفار :أن مجيع احلركات الطبيعية واالنتقاالت يف
ذوات الطبائع والنفوس إىل اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل ،واالنسان بحسب فطرته داخلة يف
السالكني اليه ،وإذا حصلت يف الكافر واملنافق والعايص ملكات ردية حاصلة عن الكفر
والنفاق والعصيان ،فال شك ينحرف عام فطر عليه ،وبقدر انحرافه عن الفطرة يعاقب يف
اآلخرة ،واآلالم دالة عىل وجود جوهر أصيل ـ وهي الفطرة ـ يقاوم اهليئات احليوانية الردية
واألمل الناشىء من هذه اهليئات ،والتقاوم بني املتضادين ليس بدائم وال بأكثري ،وملا كان
اجلوهر النفسان من االنسان غري قابل للفساد ،ومبدأ العذاب أمر عارض عىل الفطرة،
والذايت يدوم والعريض يزول فيعود إىل الفطرة ،فيكون مآله إىل الرمحة(.)2
( )1االسفار ،ج  ،9ص  ،353 ،352شواهد الربوبية ( املقدمة ) ،ص ..319 ،318
( )2االسفار ،ج  ،9ص  ،353 ،352شواهد الربوبية ( املقدمة ) ،ص ..319 ،318
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اخلالصة:
بعد عرضنا لْلراء املختلفة يف هذه املسألة اخلطرية نتساءل عن احلال التي يؤول إليها
هؤالء؟
هل يظلون يف النار أبد اآلباد ..ال تصيبهم رمحة اهلل ..وال يدركهم غوثه ،ألن
طبيعتهم تستدعي ذلك؟
أم أن فضل اهلل ورمحته ستسعهم كام وسعت كل يشء؟
ويف تلك احلال ..هل يساكنون اجلنة مع املؤمنني ،مع أن املؤمنني تقربوا إىل اهلل
ببغضهم ،ووالوا اهلل بعداوهتم؟
أم حتول جهنم هلم جنة كجنة املؤمنني ،فيتنعمون فيها كام يتنعم املؤمنون؟
أم تصبح هلم قابلية التنعم بالعذاب ،كام يتنعم غريهم بالنعيم؟
أو أن األمر خيتلف باختالف طبائعهم ورغباهتم؟
أم أن هناك أمورا أخرى قد ال ندرك بعقولنا البسيطة حقائقها؟
واجلواب عن هذا :أن اهلل تعاىل رد األمر إىل مشيئته ،وكل ذلك ممكن ،ولكن إعامال
جلميع النصوص نرى أن املمعنني يف الكفر ال خيرجون من النار ،بل يمكن أن تبدل نشأهتم
لتتنعم بالعذاب كام يتنعم غريهم بالنعيم ،وليس يف ذلك أي استحالة عىل القدرة اإلهلية
التي ال يعجزها يشء.
والذي دعانا إىل هذا هو ما دل من النصوص عىل أن الكفار ال خيرجون من النار،
كام قال تعاىل ﴿:و يق يال ا َّل ِذين ا َّتبعوا يلو يأ َّن يلنيا كيرة يفنيت ِ
يرب ُأوا ِمنَّا ك ييذلِ يك ُي ِرهيِ ُم اهللَُّ
ي يُ ْ
ي
يرب يأ من ُْه ْم ك ييام ت ي َّ
ي َّ
َّ
يأعْام يهلم حرس ٍ
ات يع يل ْي ِه ْم يو يما ُه ْم بِ يخ ِار ِجنيي ِم ين الن ِ
َّار﴾ (البقرة ،)167:وقال تعاىلُ ﴿:ي ِريدُ ي
ون
ي ُْ ي يي
ِ
ِ
يأ ْن يخي ُْر ُجوا ِم ين الن ِ
يم﴾ (املائدة ،)37:وقال تعاىل﴿:
َّار يو يما ُه ْم ِب يخ ِار ِجنيي من يْها يو يهل ُ ْم ع ييذ ٌ
اب ُمق ٌ

ِ
ِ
ِ ِ
احل ِر ِيق﴾ (احلج ،،)22:وقال
يها يو ُذو ُقوا ع ييذ ي
ُك َّل يام يأ يرا ُدوا يأ ْن يخي ُْر ُجوا من يْها م ْن غ ٍّيم ُأعيدُ وا ف ي
اب ْ ي
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ِ
ِ
ِ
ِ
يها يو ِق ييل يهل ُ ْم
تعاىل ﴿:يو يأ َّما ا َّلذي ين يف يس ُقوا يف يم ْأ يو ُاه ُم الن َُّار ُك َّل يام يأ يرا ُدوا يأ ْن يخي ُْر ُجوا من يْها ُأعيدُ وا ف ي
اب الن ِ
َّار ا َّل ِذي ُكنْ ُت ْم بِ ِه ُتك ريذ ُب ي
ون﴾ (السجدة)20:
ُذو ُقوا ع ييذ ي
ومثل ذلك ما ورد من أهنم ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط ،كام قال
ِ
ِ
الس يام ِء يوال ييدْ ُخ ُل ي
اجلنَّ ية
ْربوا يعن يْها ال ُت يفت َُّح يهل ُ ْم يأ ْب يو ُ
ون ْ ي
اب َّ
اس يتك ي ُ
تعاىل ﴿:إِ َّن ا َّلذي ين ك َّيذ ُبوا بِآياتنيا يو ْ
اخلي ِ
ِ
ِ
اط يوك ييذلِ يك ن ْيج ِزي املُْ ْج ِر ِمنيي ﴾ (ألعراف)40:
اجل يم ُل ِيف يس رم ْ ي
يحتَّى ييل يج ْ ي
وبذلك ال نقول بفناء النار ،بل إهنا كسائر خلق اهلل مل يرد يف النصوص ما يدل عىل
فنائها.
بل وال نقول بفناء العذاب ،وإنام نقول بأن اهلل تعاىل برمحته قد حييل العذاب عليهم
نعيام مقيام قد ال يقل عن نعيم أهل اجلنة.
وقد نستغرب هذا ،أو نضحك منه ،ولكن التخلص من قيود الطبع يدل عىل أن
العربة يف األشياء ال باألشياء وإنام بالذائقني هلا ،فقد يكون الطعام مرا ممقوتا عند البعض،
وهو أكلة شهية عند آخرين ،بل إن هناك ممن شذت نفسه فاستعذب العذاب واستحىل
القسوة وصار ذلك طبعا فيه ال ينفك عنه ،فتكون رمحة هؤالء يف توفري ما تستلزمه
طبائعهم.
واجلمع بني هذا القول وما ورد يف اخللود قد خيفف الكثري من الطعون التي ووجه
هبا القائلون بفناء النار ،مع أن األمر يف األخري يرجع إىل مشيئة اهلل التي ال حيدها يشء ،كام
ِ
ِِ ِ
ات يو ْاألي ْر ُض إِ َّال يما يشا يء
الس يام يو ُ
قال ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل ﴿:يخالدي ين ف ي
يها يما يدا يمت َّ
ير ُّب يك إِ َّن ير َّب يك يف َّع ٌال يملِا ُي ِريدُ ﴾ (هود (:)107:ال ينبغي ألحد ان حيكم عىل اهلل يف خلقه وال
ينزهلم جنة وال نارا)
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هذا الكتاب
خالصة احلقائق التي تبحث فيها هذه الرسالة هي أن نظام القدر الذي هو برنامج
الكون ونظامه يتأسس عىل التعرف عىل أربعة أرسار كربى ،كل رس منها يشكل حقيقة
عظيمة من حقائقه ،ويقع اخلطأ بقدر االقتصار عىل بعض أرساره والغفلة عن بعضها.
وهذه األرسار األربعة ،هي :التوحيد والعدل واحلكمة والرمحة.
فكشف رس التوحيد يبرصنا باملهندس األول للكون ،واملنظم األوحد لشؤونه،
واملدبر اخلبري بتفاصيله ،فال نرى يف مرآة هذا الرس غري اهلل ،فنغيب باهلل عن الكون الذي
يسريه.
وكشف رس العدل يعيدنا إىل ذواتنا لنبرص إرادتنا ،وهي تتحرك يف أطر كثرية واسعة
من االختيارات ،لنتحمل حينها مسؤوليتنا عىل ترصفاتنا.
وكشف رس احلكمة جيعل من الكون مرآة لتجليات أسامء اهلل احلسنى وصفاته العليا.
وكشف رس الرمحة يعيدنا إىل بدء اخللق وغاية اخللق ،فاهلل خلق اخللق لريمحهم،
وأكرمهم بالوجود ليكرمهم بعدها بكل ما يقتضيه وجودهم من أنواع اإلكرام.
وكشف كل رس من هذه األرسار يشعرنا بالسالم الشامل مع اهلل ،ومع الكون ،ومع
ذواتنا ،ألن أول خطيئة هي الرصاع ،الرصاع مع اهلل ،ومع ختطيط اهلل ،ومع مراد اهلل..
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