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 مقدمة:

َََّّّر َّالقد ََّّإن َّ
َََّّّيفََّّاهللََّّر َّس  َّ،سائرونََّّالقدرََّّتحتََّّوالناسََّّ،نفسََّّذوََّّلمهع َََّّّإلىََّّهيينت َََّّّوالََّّ،لقهخ 

َّقدرته،َََّّّوتحتََّّملكهََّّيفََّّألهنمََّّ؛سبحانهََّّهللََّّالمرادََّّغيرََّّيفعلونََّّوالََّّ،المكتوبَََّّّعنََّّيخرجونَََّّّال

ََّّاهللََّّبقضاءَّيرضىَّهألنَّ؛ةمطمئن َّنفسَّذاَّيجعلهَّاصحيح ََّّاَّاعتقاد ََّّالقدرَّيفَّالمسلمَّواعتقاد

َّعندَّاالعتقادَّهذاَّاستقر ََّّوقدَّأيت،ي ََّّالَّوالمدفوعََّّد َّير ََّّالَّالمقدورَّبأنَّلمع ََّّعلىَّوهوَّ،وقدره

َََّّّابنَََّّّفعنَََّّّ،المعنىَََّّّهذاََّّعلىََّّفتواترواَََّّّ،َّعليهمََّّاهللَََّّّرضوانَََّّّالصحابة َّيَّنفس َََّّّيفَََّّّوقعََّّ:َّقالََّّالديلمي 

ََّّفسدي ََّّأنَّخشيتَّالقدرَّهذاَّمنَّشيء َّ ََّّ،وأمريَّدينيَّعلي  ََّّفأتيت  َّأباَّ:فقلتَّكعبَّبن ََّّأبي 

ََّّمنََّّثنيفحد ََّّ،وأمريَّدينيَّعلىَّفخشيتَّ،القدرَّهذاَّمنَّشيءَّنفسيَّيفَّعوق ََّّقدَّإنهَّ،المنذر

ََّّ؛بشيءَّذلك ََّّهبمَّلعذ ََّّأرضهَّوأهلَّسماواتهَّأهلَّبَّعذ ََّّاهللَّأن ََّّلوَّ:فقالَّ،بهَّينفعنيَّأنَّاهلل ََّّلعل 

َّمثلَّلكَّكانَّولوَّ،أعمالهمَّمنَّلهمَّاخير ََّّهرحمت ََّّلكانتَّرحمهمَّولوَّ،لهمَّظالمَّغيرَّوهو

ََّّفتعلمَََّّّ،بالقدرََّّتؤمنََّّحتىََّّمنكَََّّّقبلََّّماََّّ-َّاهللَََّّّسبيلََّّيفََّّتنفقهََّّأحدََّّجبلَََّّّمثلََّّ:أو-ََّّاذهب َََّّّأحدََّّجبل

ََّّإنَّوأنكَّ،ليصيبكَّيكنَّلمَّأخطأكَّماَّوأنَّ،ليخطئكَّيكنَّلمَّأصابكَّماَّأن َّغيرَّعلىَّمت 

ََّّ،َّفسألتهَّاهللََّّعبدََّّفأتيتَّ،فتسألهَّمسعودَّبنَّاهللَّعبدَّأخيَّتأيتَّأنَّعليكَّوالَّ،النارَّدخلتَّهذا

ََّّ،حذيفة ََّّتأيتَّأنَّعليكَّوالَّ:ليَّوقالَّ،أبيَّقالَّماَّمثلَّفذكر َّمثلََّّ:فقالَّ،فسألتهَّحذيفة ََّّفأتيت 

ََّّرسولََّّسمعتَّفقالَّ،فسألتهَّثابتَّبنَّزيد ََّّفأتيتَّ،فاسألهَّثابتَّبنَّزيد ََّّائتَّ:َّوقالَّ،قاالَّما

  غير  وهو لعذبهم أرضه وأهل سماواته  أهل  بعذ   اهلل أن   لو»َّ:يقولَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّاهلل

-   ذهبا أحد مثل لك كان ولو ،أعمالهم من لهم اخير   رحمته لكانت رحمهم ولو ،لهم ظالم

 ما  أن فتعلم ،كله بالقدر تؤمن حتى منك قبله ما -اهلل سبيل يف تنفقه ذهبا أحد جبل مثل :أو

 دخلت هذا غير على مت   إن وأنك ،ليصيبك يكن لم أخطأك وما ،ليخطئك يكن لم أصابك

َّ.(1)َّ«النار

َّ؛َّلغيرهَّحجةَّيراهَّوالَّلنفسهَّبالقدرَّيحتجَّمنَّالخلقَّفشر ََّّأصناف،َّالقدرَّيفَّوالناس

َّأنت"ََّّ:العلماءََّّبعضََّّقالََّّكماََّّ،المصائبََّّيفََّّإليهََّّيطمئنََّّوالََّّ،والمعائبََّّالذنوبَََّّّيفََّّإليهََّّيستند

َّوبإزاءَّ."بهَّتمذهبتَّهواكَّوافقَّمذهبَّأي ََّّ،جربي ََّّالمعصيةَّوعندَّ،قدري ََّّالطاعةَّعند

ََّّالصنفََّّوأماَّ،المعائبَّمنَّويستغفرونَّالمصائبَّعلىَّيصربونَّالذينَّالخلقَّخيرَّهؤالء

ََّّأفعالََّّمنَّهيَّالتيَّالمصائبَّيفَّوالَّالمعائبَّيفَّالَّالقدرَّإلىَّينظرونََّّالَّالذينَّفهمَّالثالث

ََّّأصابتهمَََّّّإذاََّّلكنََّّحسن؛ََّّوهذاََّّاستغفرواََّّأساءواََّّوإذاََّّ،العبدََّّإلىََّّكلهََّّذلكََّّيضيفونَََّّّبلََّّ،العباد
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ََّّيفََّّقصرَّلمنَّيقولونَّوالَّ،عليهمَّبهَّمضىَّالذيَّالقدرَّإلىَّينظرواَّلمَّالعبدَّبفعلَّمصيبة

ََّّفلََّّ،ذنوهبمَّبسببَّالمصيبةَّتلكَّتكونَّوقدَّسيماَّالَّ،لكانَّشيءَّقضيَّفلوَّ؛دعوهَّ:حقهم

َّ.(1)َّإليهاَّينظرون

َّاإلرادةََّّمعنىََّّنشرحفََّّ،اآلنوََّّدراستهََّّبصددََّّنحنََّّالذيََّّهوََّّالسلوكََّّوهذاََّّاالعتقادََّّوهذا

َّاليومية.ََّّحياتهَّيفَّنساناإلَّعلىَّيجريَََّّّبماَّذلكَّكلَّةوعلقَّ،معهاَّالمتداخلةَّوالمعاين

   :والمحبة واإلرادة لمشيئةا بين الفرق

َّف ََّّألنَّ؛مشيئةَّفهيَّالفعلََّّساندهاَّفإذاََّّ،حصولهَّيفََّّوالرغبةَّالشيءَّطلبَّاإلرادة ََّّراد َّأ ََّّعل 

َّأهلََّّوبعضََّّ،إرادةََّّىيسم َََّّّالفعلََّّإلىََّّوالقصدََّّ،(2)َّاألسبابَََّّّعمومََّّعلىََّّيطلقََّّاللغويََّّأصلهََّّيف

ََّّوالمشيئةَََّّّالمشيئةََّّهيََّّاإلرادةََّّفجعلَََّّّ،"الصحاحَََّّّمختار"ََّّصاحبََّّفعلََّّكماََّّبينهماَََّّّسوىََّّاللغة

َّإلرادةَّاََّّ:ثعلبَّقالَّ،توافقهاَّقدَّلكنهاََّّ،للمحبةَّمرادفةَّليستَّاللغةَّيفََّّواإلرادةَّ.(3)اإلرادةَّهي

ََّّ:قولهَّفأماَّمحبة؛َّوغيرَّمحبةَّتكون

َّالكلمَّإلىَّتريدَّماَّفحسبكََّّعبسَََّّّأبوهَّكانَّالمرءَّماَّإذا

َّقولَّومثلهَّالكلم؛َّإلىَّيجيئكَّأوَّيحوجكَّالذيَّمعنىَّفيهَّألنَّ(؛إلىـ)بَّعداهَّفإنما

َََّّّ:كثير

َّسبيلَّبكلَّليلىَّليَّتمثلََّّفكأنماََّّذكرهاَّألنسىَّأريد

َّ:أيَّ(لكَّهبذاَّإراديت)َّ:حكىَّقدَّسيبويهََّّوأرىَّ:سيدهَّابنَّقالَّ.أنسىَّأنَّأريدَّ:أي

ا}َّ:وجلَّعزَّوقولهَّلك.َّهبذاَّقصدي د  ج  اَّف و  يه 
اَّف  ار  د 

يد ََّّج  ََّّأ نَّي ر  ه ََّّي نق ض  َّ،[77َّ]الكهف:َّ{ف أ ق ام 

َّإرادةََّّيريدَّالَّوالجدارَّالحيوان،َّمنَّتكونَّإنماَّواإلرادةَّ{يد َّر َّي َّ}َّ:وقالَّالخضر،َّأقامهَّ:أي

ََّّ.(4)َّالمريدينَّأفعالَّتظهرَّكماَّظهرَّقدَّللسقوطَّهؤ َّهتي ََّّألنَّ؛حقيقية

َّولماَََّّّوقتهََّّيرتاخىََّّلماََّّتكونََّّرادةاإلََّّأنََّّ:والمشيئةََّّاإلرادةََّّبينََّّالفرق"ََّّ:العسكريََّّوقال

َّ،أبىَّأوََّّزيدَّشاءَّكذاَّفعلتَّ:تقولَّأنكَّوالشاهدَّوقته،َّيرتاخَّلمََّّلماَّوالمشيئةَّيرتاخى،َّال
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ََّّمنََّّبدالَّتكونَّإنماَّمشيئتهَّوكذلكَّ،الفعلََّّمحاولةَّعندَّيكونََّّنماإَّوذلكَّ،هءإباَّهباَّفيقابلَّ

َّ.(1)"حالهَّيفَّذلك

 المشيئة: منزلة

َّوهيَّ،والقدرَّبالقضاءَّالعلماءََّّعنهاَّيعربَّوقدَّوالقدرَّالقضاءَّمراتبَّمنَّمرتبة ََّّالمشيئة

َّابنََّّيقولََّّ،وتعالىََّّسبحانهََّّويريدهََّّرهيقد َََّّّفإنهََّّالمقدورََّّيخلقََّّأنََّّقبلََّّفاهللََّّ،الخلقََّّتسبقََّّمرتبة

َّ،َّبهََّّإالََّّيقومََّّالََّّالذيََّّالتوحيدََّّعمومََّّهذاََّّ،يكنََّّلمََّّيشأََّّلمََّّوماََّّ،كانََّّشاءََّّفما"ََّّ:اهللََّّرحمهََّّالقيم

ََّّ،َّيكنَّلمَّيشأَّلمَّوماَّ،كانَّاهللَّشاءَّماَّأنهَّعلىَّمجمعونَّآخرهمَّإلىَّأولهمَّمنَّوالمسلمون

َّأنََّّزوافجو ََّّ،َّآخرَّموضعَّيفََّّمنهمَّكانََّّنَّوإَّ،الموضعََّّهذاَّيفََّّمنهمَّليسَّمنَّذلكَّيفََّّوخالفهم

َّمنََّّوأتباعهمَّكلهمَّالرسلَّوخالفَّ،يكونَّالَّماَّيشاءَّوأنَّ،اهللَّيشاءَّالَّماَّالوجودَّيفَّيكون

ََّّيقولهََّّكماَّ،الخلقَّهباَّأوجدَّاواختيار ََّّمشيئة ََّّسبحانهَّلهَّيثبتَّولمَّ،بالكليةَّاهللَّمشيئةَّنفى

ََّّبتكذيبََّّمملوآنَّوالسنةَّوالقرآنَّ،وأتباعهمََّّالفلسفةَّمنَّالرسلَّأعداءَّمنَّطوائف

َّ.(2)َّ"الطائفتين

َّ :والمحبة اإلرادة بين

ََّّن َّإوَّ،المحبةَّعينَّهيَّاإلرادةَّأنَّفادعواَّ،كثيرَّخلقَّفيهَّضلَّبابََّّوهذا ََّّاهللََّّأرادهَّماَّكل 

واَّإ ن}َّ:وجلَّعزَّاهللَّقولَّلواوتأو ََّّ،هيحب ََّّفهو ر  ََّّاهلل ََّّف إ ن ََّّت ْكف  ي 
ن  مََّّْغ  نك  ال ََّّع  ىَّو  ب اد ه ََّّي ْرض 

ََّّل ع 

ْفر َّ ا}َّ:سبحانهَّوقولهَّ،[7َّ:]الزمرَّ{اْلك  إ ذ  ل ىَّو  ع ىَّت و  د ََّّاأل ْرض ََّّف يَّس  ي ْفس 
اَّل  ي ه 

ََّّف  ي ْهل ك  ََّّو  ْرث  َّاْلح 

َّ الن ْسل  الل ه ََّّو  ََّّال ََّّو  ب 
ادَّي ح  س  ََّّلعبادهََّّيرضاهَّوالََّّهيحب ََّّالَّاهللَّبأنَّذلكَّلوافأو ََّّ،[205َّ:]البقرةَّ{الف 

َّالرضاَّوكذلكَّ،نفسهاَّاإلرادةَّهيَّالمحبةَّ:الحسنَّأبوَّوقالَّ،يشرعهَّلمَّأنهَّأوَّ،المؤمنين

َّ.(3)َّعليهَّامعاقب ََّّاقبيح ََّّاكفر ََّّويرضاهَّالكفر،َّيريدَّسبحانهَّوهوَّ،واالصطفاء

َّالمسألةَّوهذهَّ،اشرع ََّّيريدهَّوالَّالكفرَّيرضىَّالَّاهللَّأنَّجميعاَّالسنةَّأهلَّعليهَّوالذي

َّصتَّال َّ.الشرعيةَّواإلرادةََّّالكونيةَّاإلرادةَّ:هماَّمرينأَّبينَّفريقبالتَّإالَّح 

ََّّاَّكفر ََّّ،اشر ََّّأوَّكانتَّاخير ََّّ،الموجوداتََّّلجميعَّالشاملةَّاإلرادةَّهيَّ:الكونية فاإلرادة

َّفالخلقََّّ،واألمرَّالخلقَّلهَّوتعالىَّسبحانهَّفاهللَّ،ةالبت ََّّشيءَّعنهاَّيخرجَّفلَّ،معصية ََّّأوَّكانت

ََّّوالَّ،هوشرع ََّّدينهَّواألمرَّ،هوقدر ََّّقضاؤه َّقالَّفقدَّ،القدري ََّّالكوين َّهحكم ََّّعنَّألحد ََّّخروج 
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وَّْ}َّ:سبحانه ل  اءََّّو  اَّالل ه ََّّش  ن ََّّاْقت ت ل واََّّْم 
ـك  ل  ََّّالل ه ََّّو  ل  اََّّي ْفع  يدَّم  ََّّالعزََّّأبيَّابنَّقالَّ.[253َّ:]البقرةَّ{ي ر 

َّ،كانَّاهللَّشاءَّماَّ:المسلمينَّقولَّيفَّالمذكورةَّاإلرادةَّ:فهيَّالكونيةَّاإلرادةَّوأما"َّ:الحنفي

ََّّيفعل،َََّّّأنَّغيرهَّمنَّإرادتهَّوبينَّيفعل،َّأنََّّالمريدَّإرادةَّبينَّثابتَّوالفرقَّيكن.َّلمَّيشأَّلمَّوما

ََّّيفعلَّأنَّالفاعلَّأرادَّفإذا ََّّيفعلَّأنَّغيرهَّمنَّأرادَّوإذاَّه،بفعل ََّّقةمعل ََّّاإلرادةَّفهذهَّفعل  َّفعل 

َّدونَّالثانيةَّاإلرادةَّيستلزمَّواألمرَّللناس،َّمعقولَّالنوعينَّوكلَّالغير،َّلفعلَّاإلرادةَّفهذه

َّيريدََّّالَّوقدَّ،بهَّأمرَّماَّعلىَّالمأمورَّإعانةَّيريدَّفقدَّبأمرَّالعبادَّأمرَّإذاَّتعالىَّفاهللَّاألولى،

َّفعله.َّمنهَّامريد ََّّكانَّوإنَّذلك،

َََّّّنيبي َََّّّمماََّّهذاََّّوتحقيق ََّّفهوَََّّّال؟ََّّأمََّّإلرادتهََّّمستلزمََّّهوََّّهلََّّتعالىََّّاهللََّّأمرََّّ:يفََّّالنزاعََّّفصل 

َّولكنََّّهم،يضر ََّّعماََّّوهناهمَّ،ينفعهمَّبماَّالسلمََّّعليهمََّّرسلهَّنألس ََّّعلىَّالخلقَّرأم ََّّسبحانه

َََّّّأنََّّأرادََّّمنََّّمنهم َََّّّأنََّّسبحانهََّّفأرادََّّه،فعل َََّّّيخلق  َََّّّهويجعل َََّّّالفعلََّّذلكََّّيخلق  َّمنََّّومنهمََّّله,ََّّفاعل 

ََّّأنَّيردَّلم ََّّجهة ََّّغير ََّّالمخلوقاتََّّمنَّوغيرهاَّالعبادَّألفعالَّسبحانهَّخلقهَّةفجه ََّّه،فعل ََّّيخلق 

َّوأباََّّفرعونََّّأمرََّّإذََّّسبحانهََّّوهوََّّمفسدة،ََّّأوَّللعبدََّّمصلحةََّّهوََّّلماََّّالبيانََّّوجهََّّعلىََّّللعبدََّّأمره

ََّّرهمَّأم ََّّإذاَّيلزمََّّوالَّفعلوه،َّإذاَّحهمويصل ََّّينفعهمَّماَّلهمَّنبي ََّّقدَّكانَََّّّباإليمانَّوغيرهماَّلهب

ََّّذلكَّلهمَّهخلق ََّّيفَّيكونَّقدَّبلَّهم،يعين َّأن َّهوَّحيثَّمنَّمفسدةَّوجه ََّّعليهَّوإعانتهمَّالفعل 

َّ ََّّإذاََّّللمأمورَّمصلحةَّبهَّالمأمورَّالفعلََّّكانَّإذاَّيلزمَّوالَّلحكمة،َّيخلقَّماَّيخلقَّفإنهَّله،َّفعل 

َََّّّالمأمورََّّجعلَََّّّأوََّّهوََّّفعلهََّّإذاََّّلآلمرََّّمصلحةَََّّّيكونََّّأنََّّفعله ََّّجهةَََّّّمنَََّّّالخلقََّّجهةََّّفأينََّّله,ََّّفاعل 

ََّّمعََّّكانَّوإنَّينفعه،َّلماَّناومبي ََّّالنصيحةَّامريد ََّّوينهاهَّغيرهَّيأمرَّالناسَّمنَّفالواحدَّ!األمر؟

َّغيريََّّبهَّآمرَّأنَّيفَّمصلحتيَّكانَّماَّكلَّليسَّإذَّالفعل؛َّذلكَّعلىَّهيعين َّأنَّيريدَّالَّذلك

َّفجهةََّّه،يضاد َََّّّماََّّإرادةََّّمصلحتيََّّتكونََّّقدََّّبلََّّعليه،ََّّأناََّّأعاونهََّّأنََّّيفََّّمصلحتيََّّيكونََّّوأنصحه

ََّّيفَّالفرقَّأمكنَّوإذاَّه،لنفس ََّّفعلهَّجهةَّغير ََّّانصح ََّّلغيرهَّأمره ََّّاهللََّّحقَّيفَّفهوَّالمخلوقينَّحق 

َّ.(1)"باإلمكانَّأولى

َّ:سبحانهَّاهللَّقالَّ،راد ََّّهايرد ََّّوالَّ،سببَّمعهاَّينفعَّالَّ،عوللوقَّمستلزمة ََّّاإلرادةَّوهذه

ال َّ} مَّو  ك  ع  دتََّّإنَّن صحيََّّي نف  ََّّأ نَّأ ر  ح  مَّأ نص  ان ََّّإنَّل ك  مََّّأ نَّي ريد ََّّاهلل ََّّك  و ََّّي غوي ك  مََّّه  بك  يهَّر  إل  َّو 

ون ع  َََّّّ.[34َّ:]هودَّ{ت رج 

َّليستََّّوهذهََّّ،ويرضاهََّّهيحب َََّّّفإنهََّّ،اشرع َََّّّعبادهََّّمنََّّاهللََّّطلبهََّّماََّّ:فهي  الشرعية  اإلرادة  وأما

َّالمرادََّّةمحب ََّّوهيَّ،ةالشرعي ََّّةالديني ََّّاإلرادة َّ"َّ:اهللََّّرحمهَّاإلسلمَّشيخَّقالَّ،للوقوعَّمستلزمة َّ
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يد َّ}ََّّ:تعالىََّّقالََّّكماََّّ،بالحسنىََّّهمؤوجزاََّّعنهمََّّوالرضاََّّأهلهََّّومحبةََّّ،ورضاه م َََّّّاهلل َََّّّي ر  َّاْلي ْسر َََّّّب ك 

َّ ال  يد َََّّّو  م َََّّّي ر  ْسر َََّّّب ك  ا}ََّّ:تعالىََّّوقولهََّّ،[185ََّّ]البقرة:ََّّ{اْلع  يد َََّّّم  َََّّّاهلل َََّّّي ر  ل  ي ْجع 
مَََّّّل  يْك  ل  نَََّّّْع  ج َََّّّم  ر  ل َٰك نَََّّّح  َّو 

يد َّ مََّّْي ر  ك  ر  ي ط ه 
م ََّّل 

ي ت 
ل  ت ه ََّّو  ْعم 

مََّّْن  يْك  ل  يد َّ}َّ:وقولهَّ،[6َّ]المائدة:َّ{ع  ي ب ي ن ََّّاهلل ََّّي ر 
مََّّْل  مََّّْل ك  ي ك 

ي ْهد  ن ن ََّّو  ََّّس 

ين َّ
مََّّْم نَّال ذ  بْل ك  ََّّق  ت وب  ي  مََّّْو  يْك  ل  اهلل ََّّع  يم ََّّو 

ل  يم ََّّع 
ك  اهلل ََّّ*َّح  يد ََّّو  ََّّأ نَّي ر  ت وب  مََّّْي  يْك  ل  يد ََّّع  ي ر  ين ََّّو 

ََّّال ذ 

ون َّ ت ب ع  ََّّي  ات  و  ه  يل واَّأ نَّالش  ََّّت م  يْل  اَّم  يم 
ظ  يد ََّّ*َّع  َََّّّأ نَّاهلل ََّّي ر  ف ف  مََّّْي خ  نك  ََّّع  ل ق  خ  ان ََّّو  نس 

اَّاإْل  ع يف  ََّّ{ ض 

ََّّمنََّّاألولَّالنوعَّبهَّقيتعل ََّّأنَّإالَّ،المرادَّوقوع ََّّتستلزمَّالَّاإلرادةَّفهذهَّ.[28-26َّ]النساء:

َّ.(1)"اإلرادة

ََّّ:أقسامَّأربعةَّعلىَّأنهَّروذك ََّّقالتعل ََّّهذاَّيفَّفصلَّوقد

ََّّاهللََّّفإن ََّّ،الصالحةََّّاألعمالَّمنَّالوجودَّيفَّوقعَّماَّوهوَّ،اإلرادتانَّبهَّقتتعل ََّّماَّ:أحدها

َََّّّكان.َّلماَّذلكَّولوالَّفوقع،َّكون ََّّإرادة ََّّوأرادهَّ،هورضي ََّّوأحبهَّبهَّفأمرَّوشرعَّدينَّإرادة ََّّأراده

ََّّ،َّالصالحةَّاألعمالَّمنَّبهَّاهللَّأمرَّماَّوهوَّفقط،َّةالديني ََّّاإلرادةَّبهَّقتتعل ََّّماَّ:والثاين

ََّّوقعتََّّلوَّويرضاهاَّهايحب ََّّوهوَّ،ين َّد ََّّإرادةَّهاكل ََّّفتلكَّ،ار َّوالفج ََّّالكفار ََّّاألمرَّذلكَّفعصى

ََّّتقع.َّلمَّولو

َّلمَّالتيَّالحوادثََّّمنَّوشاءهَّرهقد ََّّماَّوهوَّ،فقطَّةالكوني ََّّاإلرادةَّبهَّقتتعل ََّّماَّ:والثالث

َّيأمرَّالَّهوَّإذَّ؛هايحب ََّّولمَّيرضهاَّولمَّهباَّريأم ََّّلمَّفإنهَّ،والمعاصيَّكالمباحاتََّّ؛هباَّيأمر

ََّّولماََّّ،كانتَّلماَّلهاَّهوخلق ََّّهوقدرت ََّّمشيئتهَّولوالَّ،الكفرَّلعبادهَّيرضىَّوالَّ،بالفحشاء

َََّّّيكن.َّلمَّيشأَّلمَّوماَّ،كانَّاهللَّشاءَّماَّفإنهَّ؛وجدتَّ

َّالمباحاتََّّأنواعَّمنََّّيكنَّلمَّماَّفهذاََّّ،هذهَّوالََّّ،اإلرادةَّهذهَّبهَّقتتعل ََّّلمَّماَّ:والرابع

َّ.َّوالمعاصي

ا}َّ:قولهَّيفَّاللمَّفمقتضىَّكذلكَّكانَّوإذا م  ََّّو  ل ْقت  ن ََّّخ  ََّّاْلج  نس  اإْل  ََّّو  ون ََّّإ ال  ي ْعب د 
ََّّ{ ل 

ََّّأنََّّ:والمعنىَّ.يقعَّالَّوقدَّ،هامراد ََّّيقعَّقدَّوهذهَّ،الشرعيةَّالدينيةَّاإلرادةَّهذهَّ[56َّ]الذاريات:

ََّّالتيَّالغاية ََّّالذيَّالعملَّفهوَّ،العبادةَّهيَّبفعلهاَّرواَّم َّأ ََّّوالتيَّلهمََّّويرضىَّلهمََّّيحب  َّخلق 

ََّّفمنَََّّّ،محبوبينََّّينمرضي َََّّّيكونونََّّبهََّّالذيََّّهموصلح َََّّّكمالهمَََّّّيحصلََّّالذيََّّهوََّّ:أيََّّ،لهََّّالعباد

ََّّلماَّام َّعاد ََّّكانَّالغايةَّهذهَّمنهَّتحصلَّلم ََّّفيهاََّّالتيَّالدينيةَّاإلرادةَّلهَّويرادَّ،ويرضىَّيحب 

َّ.(2)َّهوعذاب ََّّهفساد ََّّالمستلزمَّالعدم ََّّوصلحهَّلكمالهَّاوعادم ََّّ،ونجاتهَّسعادته
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َّالَّماَّوقوعَّيفَّالناسَّمنَّكثيرَّعلىَّالواردَّاإلشكالَّبهَّيندفعَّالذيَّهوَّالتفصيلَّوهذا

َّيفََّّفيقعَّيبغضهَّأوَّبحهق ََّّمعَّهيحب ََّّهللاَّهلَّ:اإلشكالَّفيقعَّ،الكونَّهذاَّيفَّوجلَّعزَّاهللَّيرضاه

َّيريد؟!ََّّالَّماَّكونه

   :يريد فيما  وجل عز اهلل حكمة المسلم اعتقاد

َّ،لحكمةَّإالَّالشيء ََّّيريدَّالَّاهللَّأنَّقلبهَّيفَّاستقر ََّّإذاَّإالَّمللمسل ََّّاإلسلمَّمد َّق ََّّيستقيمَّال

ََّّمنطوقََّّهوَّالمعنىَّوهذاَّ،وعلمهَّحكمتهَّمعَّسقتت ََّّسبحانهَّفأفعالهَّ،لحكمةَّإالَّيفعلهَّوال

بعد"َّ:اهللَّرحمهَّالوزيرَّابنَّقالَّ،السلفَّمتكل ََّّوبهََّّ،السنةَّوصحيحَّالقرآن َّثباتَّإَّنَّفإَّ:و 

ة ال ىَّاهللَّحكم  عل ومَّت ع  سنةَّاهللَّكتابََّّيفَّم  ولَّو  س  ل يهَّاهللَّصلىَّاهللَّر  سلمَّع  ََّّن َّب ي ََّّ،و  َّ،دفعي ََّّال 

َّ وف  ََّّم كش  اَّ،وثناءَّامدح ََّّ،عيتقن َّال  م  لتَّك  ل يهَّاشت م  وصَّع  َّ،َّالحسنىَّسماءواألَّالقرآنيةَّالنص 

اَّوجواباتََّّوأسئلة م  ىَّقصةَّيفَّتبينَّك  وس  الخضرَّم  مَّو  اتََّّوملئكةَّوآد  و  ََّّأ نكََّّترىَّأ الَّ،السم 

َََّّّإذا ؤالََّّت أ ملت  ةََّّس  ئك  ل  اََّّالم  م  ل يهمََّّأ جيبََّّو  َََّّّبهََّّع  اََّّفيهََّّعرفت  ل يهََّّفقات َََّّّم  ءََّّع  ق ل  ََّّالشرَََّّّتقبيحََّّمنََّّالع 

حض ََّّالذيَّالم  ََّّ،فيهَّخير ََّّال  ال  ادَّالشرَّدونَّ،وغاياتهَّعواقبهَّيفَّو  ر  يرَّألجلَّالم  ََّّ؟!الخ  ذ لك  َّو 

ال ىَّاهللَّظهارإَّيفََّّب ين َّ مَّت ع  ه  حَّل  ل  ل يهَّآدمَّص  مََّّع  ع ََّّالسل  ال ىَّاهللَّمنَّربَّالق ََّّيفَّهم َّوتقد ََّّلمهو  َّ،ت ع 

اه ََّّأ ال ان ه ََّّتر  بح  ال ىَّس  ت ع  ولَّو  مَّي ق  ه  مَّذ لكَّب ي انَّبعدَّل  ه  مَّْ}َّ:ل  مََّّْأ ق لَّأ ل  م ََّّإ ن يَّل ك  ََّّأ ْعل  يْب  َّغ 

َّ ات  او  م  اأْل ْرض ََّّالس  أ ْعل م ََّّو  اَّو  ون ََّّم  اَّت بْد  م  نت مََّّْو  ون ََّّك  بي ََّّ؟![33َّ]البقرة:َّ{ت ْكت م  مَّنف  ه  َّاَّخلق ََّّأ ن ََّّل 

اَّمثلَّفيهم ذ  بدَّه  النبيَّالصالحَّالع  ست خلفَّبَّالمقر ََّّمالمكل ََّّو  ََّّمالمعل ََّّالم  ل يهَّيحكمَّال  َّبأ نه ََّّع 

ر َََّّّم حضََّّش  ال  ةََّّو  َََّّّفيهََّّحكم  ال  أََّّ،بهََّّيقصدََّّخيرََّّو  َََّّّنه َّو  ةََّّال  ار  رََّّيفََّّن ك  َّللدرََّّكالصفََّّللخيرََّّيكونََّّش 

القصاصَّللعافيةَّوالفصادَّللربَّوالرتبَّ و ََّّمماَّذ لكَّوأمثالَّ،للحياةَّو  ََّّه  حيح  ََّّيفََّّشهيرَّص 

ة اءَّحكم  م  ك  َّ.(1)َّ"الفطناءَّوعقولَّالح 

ََّّيفََّّة َّعام ََّّاهللََّّوحكمة ََّّوالََّّ،َّاعبث َََّّّاشيئ ََّّيفعلََّّفلََّّ،فيهَّتتخلفَّالََّّ،فعل ََّّمنَّعنهَّيصدرََّّماَّكل 

َّعقولَّعنهَّتعجزَّأمر ََّّالمخلوقاتََّّجميعَّيفَّعهاوتتب ََّّ،عنهَّينهىَّوالَّ،بهَّيأمرَّوالَّ،بهَّيقضي

ََّّعزََّّاهللََّّحكمةََّّبإثباتََّّإالَّىيتأت ََّّالَّابح َّوق ََّّاَّسن ح ََّّعليهاََّّوالحكمََّّاألشياءَّعلىَّفالكلمَّ،البشر

َّالحكمةََّّإثباتََّّعلىَّفرع ََّّةالنبو ََّّيفَّوالكلم"َّ:اهللَّرحمهَّاإلسلمَّشيخَّيقولَّ،خلقهَّيفَّوجل

ََّّوتعالىََّّسبحانهَّهوَّ:فتقولَّ،تنفيهَّماَّفعلَّويمتنعَّالحكمة،َّتقتضيهَّماَّفعلَّوجبتَّالتي

، ََّّيضعَّحكيم  ََّّالصادقَََّّّجنسَّبينَّي َّي سو ََّّأنَّعليهَّيجوزََّّفلَّله،َّالمناسبَّموضعهَّيفَّشيءَّكل 

َّهذهَّبينَّي فرقَّبلَّوالمفسد،َّوالمصلحَّوالجاهل،َّوالعالمَّوالظالم،َّوالعادلَّوالكاذب،

 

 (.200 )ص: اخللق على احلق إيثار (1)
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َّالظالمَّالكاذبَّيناسبَّوماَّالكرامة،َّمنَّالمصلحَّالعالمَّالعادلَّالصادقَّيناسبَّبماَّاألنواع

ََّّأ مَّْ}َّ:تعالىَّقالَّكماَّالهوان؛َّمنَّالمفسدَّالجاهل ل  ين ََّّن ْجع 
ن واَّال ذ  ل واَّآم  م  ع  ََّّو  ات  ح 

ال  ََّّالص 

ين َّ
د  ْفس  اْلم  ََّّأ مََّّْاأْل ْرض ََّّف يََّّك  ين ََّّن ْجع ل 

ت ق  ار ََّّاْلم  اْلف ج  َّ}َّ:وقالَّ،[28َّ]ص:َّ{ك  ل  ن ْجع  ين ََّّأ ف 
ْسل م  ََّّاْلم 

ين َّ
م  ْجر  اْلم  ََّّتقريرََّّنيتضم ََّّوهوَّذلك،َّظن ََّّمنَّعلىَّنكارإَّاستفهامَّوهذاَّ،[35َّ]القلم:َّ{ك 

ََّّبه،ََّّاعرتافهمَّيجبَّمعروف،َّبين ََّّذلكَّوأنَّعليه،َّيجوزََّّالَّهذاََّّبأنَّواعرتافهمَّالمخاطبين،

َّ:َّلهَّفي قالَّصغير،َّموضعَّيفَّكثيرةَّنعم ََّّمثلَّاممتنع ََّّاأمر ََّّعىاد ََّّلمنَّيقالَّكماََّّبه،َّوإقرارهم

ََّّفاعرتفَّممتنعَّهذاَّ:أيَّالنعم؟!َّهذهَّكانتَّهنااأه ََّّمعروفََّّهوَّمنَّعلىَّعىاد ََّّوإذاَّ.بالحق 

َّ.(1)َّ"؟!اهذَّفعلَّأهذاَّ:لهَّقيلَّماله،َّوأخذَّدارهَّنقبَّأنهَّواألمانةَّبالصدق

ََّّالَّفهيَّ،بملزومهاَّزمااللوََّّارتباط ََّّوالعلمَّباإلرادةَّمرتبطةَّوالحكمة ََّّيقولََّّ،عنهاَّتنفك 

َّالزمةََّّحكمتهَّوأنَّحكيم،َّأنهَّتثب ََّّوإذاَّ،ذاتهَّلوازمَّمنَّاهللَّحكمة َّ"َّ:اهللَّرحمهَّاإلسلمَّشيخ

ََّّيفعلََّّأنَّفيمتنعَّذاته؛َّلوازمَّمنَّحكمتهَّكانتَّلذاته،َّالزمانَّوهماَّإلرادته،َّوالزمة ََّّه،لعلم َّ

َّ.(2)َّ"الحكمةَّخلفَّعلىَّفعلي ََّّأنَّويمتنعَّ،وبحكمة ََّّلحكمةَّإال

َََّّّيفََّّهيََّّكماََّّوجلََّّعزََّّاهللََّّوحكمة َّ،وأمرهََّّشرعهََّّيفََّّهيََّّفكذلكََّّ،ةملحوظ َََّّّموجودة َََّّّلقهخ 

ََّّ،ذلكَّمنَّشيءَّعنهاَّيتخلفَّال ََّّفإنهَّوالعملَّاالعتقادَّمنَّهب ََّّمرأَّماَّفكل  َّهذاََّّتحتََّّمندرج 

َََّّّالتيََّّاهللََّّحكمة"ََّّوهيََّّ،َّمقاصدهََّّويفََّّالتشريعََّّيفَََّّّحكمتهََّّوهيََّّ،العظيمََّّاألصل ََّّدونَََّّّهباََّّاختص 

َّعنهمََّّخفيََّّماََّّإلىََّّنسبتهََّّماََّّعلىََّّإالََّّمنهاََّّطلعهمي َََّّّولمََّّ،عنهمََّّهباََّّاإلحاطةََّّبساطََّّوطوىََّّ،خلقه

َّيفَّوحكمة ََّّ!اصغير ََّّأخرمهَّالذيَّذلكَّيفَّحكمة ََّّمنَّسبحانهَّهللَّفكمَّ،الدنياَّبحارَّمنَّكقطرة

ََّّكانَّولوَّ!روكف ََّّبلغَّحتىَّأبقاهَّالذيَّيفَّوحكمة ََّّ!وأسلمَّبلغَّحتىَّالعمرَّيفَّلهَّمد ََّّالذي َّكل 

َّ،َّويرضاهاَّاهللَّيحبهاَّالتيَّوالعبوديةَّالجهادَّللتعط ََّّاصغير ََّّيخرتمهَّيكفرَّبلغَّإذاَّأنهَّعلمَّمن

ََّّووقائعهَََّّّ،األممََّّيفََّّوعجائبهََّّآياتهََّّتظهرََّّولمََّّ،واحدةََّّأمةََّّالناسََّّوكانََّّ،معارضََّّهناكََّّيكنََّّولم

َّالحقََّّوينصرَّشبهتهمََّّيدحضَّبماََّّالباطلَّأهلَّوجدالَّالحججَّوإقامةَّ،أعدائهَّيفَّوأيامه

ََّّواهللََّّ،اهللَّإالَّيحصيهاَّالَّالتيَّالحكمَّمنَّذلكَّأضعافَّأضعافَّإلىَّ،الباطلَّعلىَّويظهره

ََّّسبحانه ََّّاخرتمَّفلوَّ،الخليقةَّيفَّوصفاتهَّأسمائهَّظهورَّيحب  َّبلغَّإذاَّيكفرَّأنهَّعلمَّمنَّكل 

َّ.(3)َّ"آلثارهاَّواقتضائهاَّوالصفاتََّّاألسماءَّتلكَّلكمالَّمنافَّوفواتهَّ،ذلكَّلفاتَّ

 

 (.918 /2) النبوات (1)
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َّق َََّّّ،العبوديةََّّمراتبَََّّّمنََّّبةرت َّم َََّّّالحكمةَََّّّومشاهدة ََّّوتوفيقَََّّّعظيم َََّّّبجهدََّّإالَََّّّإليهاََّّيصلََّّمنََّّل 

ََّّيشهدََّّأنََّّوهو"َّ:الحكمةَّمشهد ََّّاواصف ََّّاهللَّرحمهَّالقيمَّابنَّيقولَّ،وتعالىَّسبحانهَّاهللَّمن

َّلعصمهَّشاءَّلوَّوأنهَّله،َّهأسباب ََّّوهتيئتةَّعليهَّوإقدارهَّالذنبَّوبينَّبينهَّتخليتهَّيفَّاهللَّحكمة َّ

َّ.(1)َّ"اهللَّإالَّهامجموع ََّّيعلمَّالَّعظيمةَّمك َّلح ََّّوبينهَّبينهَّىخل ََّّولكنهَّوبينه،َّبينهَّوحال

َّ،والنواهيَّاألوامرَّيفَّوكذلكَّ،الكائناتََّّجميعَّيفَّتجريَّإهناَّ:قلناَّالتيَّالحكمةَّوهذه

َّقدَّالتعميةَّوهذهَّ،العبادَّمنَّكثيرَّعلىَّىعم َّي ََّّقدَّأمرهاَّفإن ََّّ،واإلرادةَّالذاتََّّلوازمَّمنَّوأهنا

َّمعهاَّتدييهَّوالَّ،حيلة ََّّمعهاَّيستطيعَّالَّاالعتقادَّمنَّغرائبَّيفَّتوقعهَّوقدَّ،العنادَّيفَّهع َّتوق َّ

َّحكمة ََّّمعَّعقيدتهَّتنسجم ََّّأنَّالمؤمنَّعلىَّفلزمَّ،البلءَّوقتَّيكونَّماَّذلكَّوآكدَّ،سبيل

َّالرضاََّّوعدمَّ،البلءَّمنَّيالتشك ََّّهوَّالذيَّالمحذورَّيفَّيقعَّفلَّ،وتعالىَّسبحانهَّالباري

َّوالقدر.َّبالقضاء

َّ  :باإلرادة البالء عالقة

َّاهللََّّمنََّّمسخرةََّّمخلوقاتَََّّّ-الفيروساتَََّّّومنه-ََّّالبلء َََّّّأنََّّقلبهََّّمنََّّيعتقد َََّّّأنََّّالمسلم َََّّّيلزم

َََّّّولهاََّّ،أمرهََّّعنََّّتخرجََّّالََّّوتعالىََّّسبحانه َّإالََّّقعتََّّالََّّهيوََّّ،عدف َّت َََّّّهباََّّوأخرىََّّ،تكونََّّهباََّّأسباب 

ر َّ}َّ:سبحانهَّاهللَّقالَّ،وتعالىَّسبحانهَّاهللَّألمرَّومخالفةَّالناسَّمنَّبذنب ه  اد ََّّظ  س  ََّّالب ر ََّّيف ََّّالف 

الب حَّْ اب ََّّر َّو  ب ْتََّّم  س  مي ذ َّل ََّّاس َّالن َّيد َّأ يََّّْك  ه  َّب عََّّْيق  م ََّّيذ َّال َََّّّض  ل ََّّل واع  ع  مَّْل  ون َّج َّي رَََّّّْه  ََّّ.[41َّ:]الرومَّ{ع 

ََّّيصيبَّلنَّكلهَّهذاَّمعَّوهو ََّّل نََّّق ل}َّ:سبحانهَّقالَّ،عليهَّسابقَّبتقدير ََّّإالَّالشخص 

يب ن ا
ََّّي ص  اَّإ ال  ََّّم  ت ب  ن اَّاهلل ََّّك  و ََّّل  ن اَّه  ْوال  ل ىَّم  ع  ََّّو 

 
ل ََّّاهلل ك  ْلي ت و  ْؤم ن ون ََّّف  ََّّ.[51َّ:]التوبةَّ{َّاْلم 

َََّّّإذاََّّوهو َّقالََّّ:قالََّّصهيبََّّفعنََّّ،درجتهََّّبهََّّترفعََّّأوََّّ،اذنب َََّّّعنهََّّرف َّكيََّّإماََّّفإنهََّّالمؤمن َََّّّأصاب 

،  ألَْمر    َعَجب ا»  :وسلمََّّعليهََّّاهللََّّصلىََّّاهللََّّرسول ن   إّل    ألََحد    ذاكَ   وليَس   َخيٌْر،  ُكل هُ   أْمَرهُ   إن   الُمْؤم 

، ن  اءُ   أصابَتْهُ   إنْ   ل ْلُمْؤم  ا  َفكانَ   َشَكرَ   َسر  اءُ   أصابَتْهُ   وإنْ   له،  َخيْر  ا  َفكانَ   َصبَرَ   َضر  َّوقالَََّّّ،(2)«له  َخيْر 

 ه  جسد    يف  اهلل  ابتاله  لهمَ بعَ   يبلغها  لم  منزلة  اهلل  من  له  تسبقَ   إذا  العبدَ   إن  »ََّّ:والسلمََّّالصلةََّّعليه

َّ،َّ(3)«تعالى  اهلل  من  له  سبقت  التي  المنزلة  يبلغه  حتى ،ذلك  على  صبره  ثم  ،ولده  يف  أو  همال    يف  أو
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  قوما  أحب   إذا تعالى اهلل وإن البالء، عظم مع الجزاء عظم إن»َّ:والسلمَّالصلةَّعليهَّوقال

 .(1)َّ«السخط فله سخط ومن الرضا، فله رضي فمن ابتالهم،

َّذلكَّكلَّ،الدرجاتََّّورفعَّالذنوبََّّتكفيرَّمنَّللمؤمنَّبالنسبةَّالبلءَّيفَّماَّترىَّفأنت

  بالمؤمن   البالء  يزال  ّل»ََّّ:والسلمََّّالصلةََّّعليهََّّقالََّّفقدََّّ،وقدرهََّّاهللََّّبقضاءََّّوالرضاََّّالصربََّّبعد

َّ.(2)َّ«خطيئة من عليه وما اهلل يلقى حتى ولده ويف ماله ويف جسده يف المؤمنة أو

َّفإن َََّّّ؛الصربََّّوعلىََّّ،البلءََّّعلىََّّهنفس َََّّّنيوط َََّّّأنََّّبد َََّّّالََّّعقيدة َََّّّاإليمان َََّّّىيتبن ََّّحينََّّوالمؤمن َّ

ََّّويزهرََّّإيمانهَّليخترب َّيبتليهَّوجلَّعزَّفاهللَّ،يرضاهاَّواحدةَّحالَّعلىَّلهَّتستقر ََّّلنَّالدنيا

ََّّإالََّّعليهاَّاالطلعَّإلىَّسبيلَّالَّوالتيَّ،ةالخفي ََّّبالحكمةَّإالَّينضبط ََّّالَّالبلءَّوهذاَّ،حقيقته

َّ َّحْسََّّلكنََّّْ،بذلكَّالباريَّمنَّبتعريف  ََّّيعتقد ََّّأنَّمالمسل ََّّب  َّ،لحكمة ََّّبهَّواقع ََّّالبلء ََّّأنَّإجماال 

ن بَّْ}َّ:سبحانهَّاهللَّقال ل  ن َّو  مل و  ْيَّب ََّّك  وََّّْن َّم ََّّء َّش  َّالخ  وع ََّّف  الج  ن قََّّْو  ال ََّّن َّم ََّّص َّو  و  األ ََّّاأل م  ََّّنف س َّو 

الث َّ َّو  ات  ر  ََّّم  ب ش  ََّّر َّو  األ نف س َّ}َّ:قولهَّ.[155َّ:]البقرةَّ{ين َّر َّاب َّالص  ََّّ{و  ََّّي عنيَّ"َّ:الشافعيَّق ال 

اض ََّّ.(3)َّ"باأل مر 

َّعندَّفيتقلبَّ،اءالسر ََّّجهةَّوهيَّواحدة ََّّجهةَّعلىَّوتعالىَّسبحانهَّاهللَّيعبدَّالَّفالمؤمن

ََّّوجود َّ:سبحانهَّقالَّ،األحوالَّجمعَّيفَّعنهَّوالرضاََّّباهللَّاإليمانَّمنَّلهَّبد ََّّالَّبلَّ،راءالض 

م َّ} ل ىَّاهلل ََّّب د َّعَّْي ََّّم نَّاس َّالن َّن َّو  ََّّع  رف  اب ه ََّّنَّْف إ ََّّح  ير ََّّأ ص  أ ن َّاطََّّْخ  إ ََّّه َّب ََّّم  اب تََّّْنَّْو  ََّّه َّأ ص 
ََّّن ة َّتَّْف  ل ب  ل ىََّّانق  َّع 

ْجَّ س ََّّه َّه َّو  ََّّي انَّْالد ََّّر َّخ  اآلخ  ة َّو  ََّّر 
ل  َّذ  و ََّّك  ْسََّّه  ان َّالخ  ب َّالََّّْر  ََّّ.[11َّ:]الحجَّ{ين َّم 

ه َّ"ََّّ:اهللََّّرحمهََّّالبغويَََّّّقال ال ىََّّق ول  ن َّ}ََّّ:ت ع 
م  نََّّالن اس َََّّّو  ْعب د َََّّّم  ل ىََّّاهلل َََّّّي  َََّّّع  رف  ََّّنزلتَََّّّاآليةََّّ{ح 

َّمقد ََّّإذاَّهمأحد ََّّفكانَّ،تهمي َّباد ََّّمنَّمهاجرين ََّّالمدينةَّيقدمونَّكانواَّاألعرابََّّمنَّقومَّيف

ََّّالمدينة َّ ََّّتونتج ََّّهجسم ََّّهباَّفصح  َّهذاَّ:قالَّمالهَّروكث ََّّالم َّغ ََّّامرأتهَّوولدتََّّاحسن َّامهر ََّّهفرس 

ََّّوقدَّ،نحس ََّّدين َّ َّجاريةَّامرأتهَّوولدتَّمرضَّأصابهَّوإنَّإليه،َّواطمأن ََّّ،اخير ََّّفيهَّأصبت 

ََّّفرسهَّوأجهضت ََّّماَّ:قالَّمالهَّوقل  َّعنََّّفينقلبَّ،اشر ََّّإالَّالدينَّهذاَّيفَّدخلتَّمنذ ََّّأصبت 

ن َّ} َّ:وجلَّعزَّاهللَّفأنزلَّ،الفتنة ََّّوذلكَّدينه،
م  نَّالن اس ََّّو  ْعب د ََّّم  ل ىَّاهلل ََّّي  ََّّع  رف  ََّّأكثرََّّ،{ح 

َََّّّعلىََّّ:قالواََّّالمفسرين ََّّوالحائطَََّّّالجبلََّّحرفََّّنحوََّّ،طرفهََّّوهوََّّالشيءََّّحرفََّّمنََّّوأصلهََّّ،شك 
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َََّّّعلىََّّألنهََّّ؛حرفََّّعلىََّّاهللََّّديعب َََّّّإنهََّّ:الدينََّّيفََّّللشاك َََّّّفقيلََّّ،ر َّمستق َََّّّغير َََّّّعليهََّّالقائمََّّالذي ََّّطرف 

َّمضطربَََّّّالجبلََّّحرفََّّعلىََّّكالقائمََّّ،نَّوالتمك َََّّّالثباتَََّّّعلىََّّفيهََّّيدخلََّّلمََّّ،الدينََّّمن َََّّّوجانب

َّي ََّّ،مستقر ََّّغير َّجانب ََّّأحدَّيفَّع َّيق ََّّأنَّعرض  ََّّالطرفَّي  ََّّالشكرََّّيفَّاهللَّعبدواَّولوَّقيامه،َّعفلض 

َّ.(1)"حرفَّعلىَّيكونواَّلمَّالضراء ََّّعلىَّوالصربَّالسراء ََّّعلى

َََّّّلمََّّهذاََّّالمؤمن َََّّّمعل َََّّّفإذا ََّّفلَََّّّ،عليهََّّجار َََّّّأنهََّّواليقينََّّ،هوقدرََّّاهللََّّبقضاءَََّّّالتسليم َََّّّإالََّّلهََّّيبق 

ََّّالحالتينَََّّّكلتاََّّيفََّّالرضاََّّمعََّّ،مثلهََّّوقدرََّّقضاءب َََّّّويغالبهََّّيدفعهََّّوإنماََّّ،الجزعََّّوالََّّضجربالََّّيدفعه

ا}ََّّ:وجلََّّعزََّّاهللََّّقالََّّ،وتعالىََّّسبحانهََّّاهللََّّعن َََّّّم  اب  يب ة َََّّّم نََّّأ ص 
َََّّّاأْل ْرض َََّّّف يََّّم ص  ال  مَََّّّْف يََّّو  ك  س  ََّّأ نف 

َّ ََّّف يَّإ ال  نَّك ت اب  بْل ََّّم  اَّأ نَّق  أ ه  ََّّإ ن ََّّن بْر  ل ك  ل ىَّذ َٰ ََّّع 
 
ير ََّّاهلل

ََّّ*َّي س  يْل  ْواَّل ك  ََّّت ْأس  ل ىَٰ اَّع  مََّّْم  ات ك  ََّّف  ال  َّو 

وا ح  اَّت ْفر  مََّّْب م  اهلل ََّّآت اك  ََّّو  ََّّال  ب 
ََّّي ح  ل  ْخت ال ََّّك  ور ََّّم  ََّّمنََّّبالقضاءَّفالرضاَّ.[23َّ،22َّ:]الحديدَّ{َّف خ 

ََّّلهَََّّّيوجبََّّبالقضاءََّّالراضيََّّألنََّّالشقاوة؛ََّّأسبابَََّّّمنََّّالقضاءََّّعلىََّّوالسخطََّّالسعادة،ََّّأسبابَّ

َّاإليمان.َّأفضلَّمنَّوذلكَّ،آتاهَّبماَّيفرحَّوالَّفاته،َّماَّعلىَّيأسىَّالَّنأ

َّفيهََّّالمصيبة ََّّأنَّيعلمَّهفألن ََّّآتاهَّبماَّفرحهَّعدمَّوأماَّ،فظاهرَّالفائتَّعلىَّأساهَّعدمَّأما

َّ!َّبد؟َّوالَّمنتظرةَّمصيبة ََّّفيهَّلهَّأنَّيعلمَّبشيءَّيفرحَّفكيفَّحصوله،َّقبلَّمنَّمكتوبة َّ

ََّّلمحبته،ََّّقلبهَّغوفر ََّّوقناعة،َّاوأمن َّنىغ ََّّهصدر ََّّاهللَّألَّم ََّّبالقدرَّالرضاَّمنَّقلبهَّمألََّّنوم َّ

ََّّفيهَََّّّاعم َََّّّواشتغلََّّ،ذلكََّّبضد َََّّّقلبهََّّامتألَََّّّالرضاََّّمنََّّحظهََّّفاتهََّّومنََّّعليه.ََّّوالتوكلََّّإليه،ََّّواإلنابة

َّ.وفلحةَّسعادته

َّاهلل.َّمنَّالقلبََّّيفرغََّّوالسخطَّهلل،َّالقلبَّيفرغَّفالرضا

ََّّاإليمان،ََّّحقيقةَّهوَّبلَّاإليمان،َّمقاماتََّّأعلىَّمنَّهوَّالذيَّالشكرَّيثمرَّوالرضا

ََّّيفََّّربهَّعنَّالعبدَّرضيَّفإذاَّالمنعم.َّكفرَّلهَّأثمرَّوربماَّالنعم،َّكفرَّوهوَّضده،َّيثمرَّوالسخط

ََّّكانََّّالرضاَّفاتهَّوإذاَّالشاكرين.َّالراضينَّمنَّفيكونَّشكره،َّذلكَّلهَّأوجبَّالحاالتََّّجميع

َّالكافرين.ََّّسبيلَّوسلكَّالساخطين،َّمن

َََّّّرأسََّّوذلكََّّالدنيا،ََّّعلىََّّبل َّوالك َََّّّالحرصََّّآفاتَََّّّالعبدََّّنَّعََّّينفيََّّالرضاََّّنوإ ََّّخطيئة،َََّّّكل 

َّهذهَّة َّماد ََّّعنهَّينفيَّالحاالتََّّجميعَّيفَّربهَّعنَّفرضاهَّرزية،َّكلَّوأساسَّة،بلي ََّّكلَّوأصل

ََّّسيماَََّّّوالََّّيصطاده،ََّّفهناكََّّوالشهوة،ََّّالسخطََّّعندََّّاَّغالب َََّّّباإلنسانََّّريظف َََّّّإنماََّّوالشيطانََّّ،اآلفاتَّ

 

 (.326 /3) البغوي تفسري (1)
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َّالَّماَّوينويَّيرضيه،َّالَّماَّويفعلَّالرب،َّيرضيَّالَّماَّيقولَّفإنهَّسخطه؛َّاستحكمَّإذا

َّ.(1)َّيرضيه

ََّّ،َّالخلقََّّيفََّّهماونفاذ َََّّّالمشيئةََّّكمالََّّمع َََّّّوتعالىََّّسبحانهََّّهللََّّالقدرةََّّكمالََّّاعتقادََّّمنََّّبد َََّّّفل

ََّّسبيل ََّّمنَّللمؤمنَّوليسَّ،همايدفع ََّّالَّوالخوفَّ،همايرد ََّّالَّالجزعَّوأن َّعتماداالَّإالَّبهَّذيأخ 

ََّّينايفَّالَّااعتماد ََّّالمشروعةَّاألسبابََّّعلى ََّّالرضاََّّكمالَّمعَّوتعالى،َّسبحانهَّاهللَّعلىَّالتوكل 

ََّّالقضاءََّّر َّم ََّّعلىَّالصربَّيفَّوسلمَّعليهَّاهللََّّصلىَّالنبيَّةوصي ََّّباعوات ََّّ،بهَّالظنَّسنوح ََّّاهللَّعن

ا}َّتعالى:َّقالَّ،وجلَّعزَّاهللَّعنَّالشر ََّّونفي ََّّم  اب  يب ة ََّّم نَّأ ص 
ََّّم ص  ََّّب إ ْذن ََّّإ ال 

 
نَّاهلل م  ََّّي ْؤم نَّو 

 
ََّّب اهلل

ْلب ه ََّّي ْهد َّ اهلل ََّّق  ََّّو  ل  ْيء ََّّب ك  يم ََّّش 
ل  ََّّ،َّالمصيبةَّتصيبهَّالرجلَّهو"َّ:مسعودَّابنَّقالَّ.[11َّ:]التغابنَّ{ع 

َّيفَّزيادةَّهوَّلقلبهَّاهد َّه ََّّ{ب ه َّق لََّّْد َّي هَّْ}َّ:تعالىَّوقولهَّويسلم،َّفيرضيَّ،اهللَّعندَّمنَّأهناَّفيعلم

َّ.(2)َّ"إيمانه

َّالر َََّّّالخلقََّّجميعََّّعلىََّّأن َََّّّعلىََّّأجمعوا"ََّّ:اهللََّّرحمهََّّاألشعريََّّالحسنََّّأبوََّّاإلمامََّّقال َّاض 

ََّّأنََّّأمرهمَّالتيَّاهللَّبأحكام َّقضائه،ََّّعلىَّوالصربََّّألمره،َّذلكَّجميعَّيفَّوالتسليمََّّهبا،َّوايرض 

َّ.(3)"تركهَّأوَّفعلهَّإلىَّدعاهمَّفيماَّطاعتهَّإلىَّواالنتهاء

َََّّّالبلء َََّّّألنَّ؛الناسَّعلىََّّنبالهي ََّّليسَّهأمر ََّّالرضاَّوهذا ََّّإالََّّفيهَّتيثب ََّّالَّ،ة َّوشد ََّّعز َّف ََّّوقت 

َّ ََّّيصاف ََّّاإليمانََّّقوي ََّّاإلسلمََّّصحيح  َّ:َّقالَّحينَّاهللََّّرحمهََّّالطحاويَّأحسنَّوقدَّ،القلب 

"َّ ال  ََّّو  م ََّّت ثب ت  مََّّق د  ل ىَّإالَّاإلسل  نَّ،واالستسلمَّالتسليمََّّظ هرََّّع  ام ََّّف م  اَّعلم ََّّر  ظر ََّّم  نه َََّّّح  ه ََّّع  ََّّعلم 

ل م ه َََّّّبالتسليمََّّي قن عََّّو  ب ه َََّّّف هم  ج  ه َََّّّح  ام  ر  نََّّم  ََّّ،َّاإليمانََّّوصحيحََّّالمعرفةََّّوصايفََّّالتوحيدََّّخالصََّّع 

َّ ب  بذ  ي ت ذ  فرََّّب ين َََّّّف  انََّّالك  اإليم  التصديقََّّو  التكذيبََّّو  ارََّّو  اإلقر  َََّّّ،واإلنكارََّّو  ََّّ،َّاشاك َََّّّاتائه َََّّّاموسوس 

َّ.(4)"اب َّمكذ ََّّاجاحد ََّّوالَّ،امصدق ََّّامؤمن َّال

ََّّفيماََّّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّلهورسَّوتحكيمَّوجلَّعزَّاهللَّتحكيمَّمنَّهوَّالرضاَّوهذا

َّالناس.ََّّعلىَّيشكل

َّ :رادةواإل والوباء العدوى

 

 .بتصّرف (202 /2) السالكني مدارج ينظر: (1)
 (.172 )ص: تيمية البن مياناإل ينظر: (2)
 (.138 )ص: الثغر أهل إىل رسالة (3)
 (.43 )ص: الطحاوية العقيدة (4)
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ََّّال َّتعار ََّّبينهاَّعيق ََّّقدَّالمعاينَّهذهَّأن ََّّشك  ََّّأوقعَّماََّّوهوَّض  َّ،الشركَّيفَّالجاهليةَّأهل 

ََّّبشخصََّّأوَّنمعي ََّّببلد ََّّقمتعل ََّّالوباءَّوأن ََّّ،َّهانفس ََّّتلقاءََّّمنَّتأيتَّىالعدو ََّّأن ََّّباعتقادهمَّوذلك

ََّّوهوَّ،ىوللعدَّالشارعَّنفيَّجاءَّهناَّومنَّ،وتعالىَّسبحانهَّاهللَّئةيمشَّعلىَّفتوق ََّّدون َّنفي 

ى"َّ:قتيبةَّابنَّقالَّ،دالمشاه ََّّالواقعَّيفَّوجودهاَّنفيَّالَّ،هابنفس ََّّتقعَّأهنا الع دو  انَّو  َََّّّ:جنس 

َّمجالستهَّأطالَّنم ََّّيسقمَّحتىَّرائحتهَّتشتد ََّّالمجذوم ََّّفإن ََّّالجذام،َّعدوىَّ:أحدهما

َّإليهاََّّفيوصلَّد،واح ََّّشعارَّيفََّّعهفتضاج ََّّالمجذوم،َّتحتَّتكونَّالمرأةََّّوكذلكَّومحادثته،

ََّّبهَّكانَّمنَّوكذلكَّليه،إ ََّّالكربَّيفَّينزعونََّّولدهَّوكذلكَّجذمت،َّوربماَّاألذى، َّس  ََّّل  َّودق 

َّمعنىَّبذلكَّيريدونَّوالَّالمجذوم،َّوالََّّالمسلول،َّسيجال ََّّالَّأنَّتأمرَّواألطباءَّونقب،

ََّّواألطباءََّّها،اشتمام ََّّأطالَّمنَّتسقمَّقدَّوأهناَّالرائحة،َّرتغي ََّّمعنىَّبهَّيريدونَّوإنماَّالعدوى،

ََّّمن َّبي ََّّاإليمانَّعنَّالناسَّأبعد ََّّفإذاََّّ-رطبََّّجربََّّوهو-َّبالبعيرَّتكونَّالنقبةَّوكذلكَّؤم،وش 

ََّّنحوََّّوبالنطفَّمنه،َّيسيلَّالذيَّبالماءَّإليهاَّوصلَّمباركها،َّيفَّوأوىَّحاكهاَّأوَّاإلبل،َّخالط

 على عاهة   ذو يورد ّل»َّ:وسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبيَّفيهَّقالَّالذيَّالمعنىَّهوَّفهذاَّبه،َّما

َّبه.ََّّامم ََّّنحو ََّّتهوحك ََّّنطفهَّمنَّهينال َََّّّلئلَّالصحيح؛َّالمعيوهَّيخالطَّأنَّكرهَّ(1)«حمص

ََّّمنهَّفيخرجَّببلد،َّينزلَّالطاعون،َّفهوالعدوىََّّمنَّاآلخر ََّّالجنسَّوأماَّ:قال ََّّخوف 

  كان  وإذا، منه تخرجوا فال به وأنتم ببلد   وقع إذا»َّ:وسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّقالَّوقدَّالعدوى،

ََّّنَّم ََّّالفرار ََّّأنَّتظنونَّكأنكمَّفيهَّكانَّإذاَّالبلدَّمنَّتخرجواَّالَّ:بقولهَّيريدَّ.(2)َّ«تدخلوه فال ببلد

َّالََّّالذيَّالموضعَّيفَّمقامكمَّ:أيَّتدخلوه،َّفلَّببلدَّكانَّإذاَّ:ويريدَّاهلل،َّمنَّينجيكمَّاهللَّقدر

َََّّّلقلوبكمََّّأسكن َََّّّفيهََّّطاعون َّ َََّّّفعر َّت َََّّّالمرأة َََّّّذلكََّّومنََّّلعيشكم،ََّّوأطيب  ََّّفينالَََّّّالدار،ََّّأوََّّؤمبالش 

َّاهللََّّرسولََّّفيهََّّقالََّّالذيََّّالعدوىََّّهوََّّفهذاََّّبشؤمها،ََّّنيتَّْأعد َََّّّ:فيقولََّّ،جائحةََّّأوََّّمكروهََّّالرجل

َّ.(3)«عدوى ّل»َّ:وسلمَّعليهَّاهللَّصلى

َّاالستحبابََّّعلىَّمنهَّوالفرارَّالمجذومََّّباجتنابََّّاألمرَّبلَّ:أخرىَّفرقةَّوقالت

َّبحرام.َّليسَّهذاَّوأنَّالجواز،َّلبيانَّففعلهَّمعهَّاألكلَّوأماَّواإلرشاد،َّواالختيار

 

 .«ال يُورُِد ُمُِْرٌض عَلى ُمِصح   » بلفظ: (،2221) ومسلم ،(5771) البخاري أخرجه (1)
ْعُتْم ابلطَّاُعونِ »  بلفظ:  (،2218)  ومسلم  ،(5728)  البخاري  أخرجه  (2) أبَْرض    وَقعَ   وإذا  َتْدُخُلوها،  فال  أبَْرض    إذا َسَِ

 .«وأَنْ ُتْم هبا فال ََتُْرُجوا ِمْنها
 .(2220، ومسلم )(5707) أخرجه البخاري (3)
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ََّّخاطبهََّّواحدَّفكلَّكلي،َّالَّجزئيَّالخطابينَّهبذينَّالخطابََّّبلََّّ:أخرىَّفرقةَّوقالت

ََّّالتوكل،ََّّقوي ََّّاإليمان،َّقوي ََّّيكونَّالناسَّفبعضَّبحاله،َّيليقَّبماَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّالنبي

ََّّىَّيقو َََّّّالََّّالناسَََّّّوبعضََّّفتبطلها،ََّّالعلةََّّقوة َََّّّالطبيعةََّّقوة َََّّّتدفعََّّكماََّّالعدوى،ََّّقوة َََّّّلهتوك َََّّّقوة َََّّّتدفع

َّفعلَّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّهوَّوكذلكَّظ،بالتحف ََّّواألخذَّباالحتياطَّفخاطبهَّذلك،َّعلى

ََّّوالثقةََّّوالقوةَّلالتوك ََّّبطريقةَّأمتهَّمنَّقويََّّمنَّفيأخذَّفيهما،َّاألمةَّبهَّلتقتديَّمعا؛َّالحالتين

ََّّأحدهماَّصحيحان،ََََّّّّطريقانََّّوهماََّّواالحتياط،ََّّالتحف ظََّّبطريقةََّّمنهمََّّضعفََّّمنََّّويأخذََّّباهلل،

َّوقدوةََّّحجة،َّالطائفتينََّّمنَّواحدَّلكلَّفتكونَّالضعيف،َّللمؤمنَّواآلخرَّ،القوي ََّّللمؤمن

َّتاركَّعلىَّوأثنىَّكوى،َّوسلمَّعليهَّاهللَّصلىَّأنهَّكماََّّوهذاَّيناسبهم،َّوماَّحالهمَّبحسب

ََّّا،َّجد ََّّحسنةَّلطيفةَّطريقةَّوهذهَّكثيرة،َّنظائرَّولهذاََّّالطيرة،َّوتركَّبالتوكلَّتركهَّوقرنَّالكي،

ََّّعنهَّأزالتَّفيها،ََّّنفسهَّفقهَّورزقَّها،حق ََّّأعطاهاَّمن َّالصحيحة.َّبالسنةَّهيظن َّاكثير ََّّاتعارض 

ََّّالداءََّّانتقالَّوهوَّطبيعي،َّألمرَّومجانبتهَّمنهَّبالفرارَّاألمرَّأنَّإلىَّأخرىَّفرقةَّوذهبت

ََّّالمخالطةََّّتكريرَّمعَّيكونَّوهذاَّالصحيح،َّإلىَّوالرائحةَّوالمخالطةَّالملمسةَّبواسطةَّمنه

ََّّفلََّّراجحةَّلمصلحة ََّّالزمانَّمنَّايسير ََّّامقدار ََّّمعهَّأكلهَّوأماَّله،َّوالملمسة ََّّوالََّّبه،َّبأس 

َّوخالطهَََّّّللصحة،ََّّوحمايةََّّللذريعةََّّاسد َََّّّفنهىََّّواحدة،ََّّولحظةََّّواحدة َََّّّمرةََّّمنََّّالعدوىََّّتحصل

َّ.(1)َّ"األمرينَّبينَّتعارضَّفلَّوالمصلحة،َّللحاجةَّماَّمخالطة َّ

َّوقوةَّه،وتقديرَّاهللَّمنَّبإذنَّهوَّاألوبئةَّبسببَّالعدوىَّمنَّيقعَّماَّأنَّاألمرَّوحاصل

ََّّوتعالى.َََّّّسبحانهََّّباهللََّّقالتعل َََّّّعندََّّاستجابةََّّوسرعةََّّأملََّّبابَََّّّهوََّّبلََّّ،يرتفعََّّالََّّأنهََّّتعنيََّّالََّّالوباء

َّوالحمدَّهللَّربَّالعالمين.َّ

 

 (.168 )ص: احلديث خمتلف أتويل (1)


