العقٌدة  -العقٌدة الطحاوٌة  -الدرس (ٔٓ : )ٕٓ-ال شًء ٌعجزه
لفضٌلة الدكتور محمد راتب النابلسً بتارٌخٓٗ-ٕٓ-ٔ99٘ :

بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على سٌّدنا محمد الصادق الوعد األمٌن ،اللهم ال علم لنا
وز ْدنا عِ لماً ،وأَ ِرنا الحق
إال ما علَّ ْمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم ،اللهم علِّمنا ما ٌ ْنفعنا وا ْنفعنا ِبما علَّمتنا ِ
وأرنا الباطل باطِ الً وار ُزقنا اجْ تنابه ،واجْ علنا ممن ٌسْ تمعون القول َف ٌَ َّت ِبعون
حقا ً وارْ زقنا ا ِّتباعه ِ
أحْ سنهْ ،
وأدخِلنا برحْ متك فً عبادك الصالحٌن.
هللا عز وجل قُدرته ُم َت َع ِّلقة ِب ُكلّ ممكن فال شًء ٌُ ْعجزه لِكمال قدْ رته :
أٌها األخوة المؤمنون ،ال شًء ٌُعجزه لكمال قدرته ،ألنّ صاحب ْ
الجوهرة قال :قُ ْدرته ُم َت َعلِّقة ِب ُك ّل
ممكن ،فما هو الممكن؟ هو كل ما سوى هللا؛ فذات هللا واجبة الوجود ،وما سواه ممكن الوُ جود،
فقُ ْدرته ُم َت َعلِّقة ِب ُك ّل ممكن فال شًء ٌُعْ ِج ُزه لِ َكمال ْقدرته.
أٌها األخوة األكارم ،قد تقول :هذا القاضً عادل ،لكِنَّ َع ْدل القاضً ِنسْ بً ،وقد تقول :فُالن َق ِوي،
والعدل فهً القوَّ ة الم ْ
ْ
نسب َ
ُطلقة ،أ ُ َو ِّ
ض ُح لكم هذه الحقٌقة؛
ْت إلى هللا القوّ ة
إال أنّ قوَّ ته ِنسْ ِبٌَّة ،أما إذا َ
قاض قضى بٌن الناس أربعٌن عاماً ،فأصْ در فً هذه السنوات ع َشرات القرارات ،فإذا كان بٌن هذه
ٍ
األحكام والقرارات والبالغة ـ مثالً مئة حكم ـ قرار غٌر صحٌح فإ َّن ُه ٌُ َسمَّى عند الناس قاضٌا ً عادالً!
ألنَّ األحكام التً ت ْنطبق على اإلنسان أحْ كام من نوع األع ِّم ْ
األغلب ،ولكن لو َ
قلت :إنَّ هللا عادل،
فهً كلمة م ْ
ُطلقة ،وال تسْ مح لك أن تعتقد طٌل َة عمر األرض ُكلِّها ،وفً تارٌخ ال َب َش ِرٌَّة جمٌعا ً أنّ
إنسا ًنا ه ُِز َم ح ّقه ،فصِ فاته وأسماؤه تعالى م ُْطلقة ،إذا ْقلنا :ال ٌُعْ جزه شًء ،أيْ قُ ْدرته ُم َت َعلِّقة ب ُك ِّل
ممكن ،وهذا إلى ماذا ٌ ْنقلنا؟ ٌنقلنا إلى أنَّ المُعْ جزات التً وردت فً القرآن الكرٌم ٌقف منها بعض
عرف أنَّ ْقدرته متعلِّقة
ضِ عاف العُقول موقف ال ُم َت َر ِّددٌ ،قول لك :هل ٌُعْ قل أالّ تحْ رق النار؟! فلو
َ
فس َتقول :هذا َمعْ قول ،نحن لم نأ َلفْ فً عاداتنا أنَّ النار ال ُتحْ رق ،إال أ َّن ُه فً عُقولنا ما
ب ُك ِّل ممكن َ
دامت قُ ْدرة هللا ُم َت َعلِّقة ِب ُك ّل ممكنُ :كنْ َف ٌَكون ،فالبحْ ر أصبح طرٌقا ً ٌ َبساً! والنار؛ ٌا نار كونً برْ داً
وسالما ً على إبراهٌم! فكلمة (ال ٌُعْ ِج ُزهُ شًء) أنَّ قُ ْدرته ُم َت َعلِّ َقة ِب ُك ّل ممكن ،وهذه تجعلنا ال نقف
ْ
أشارت إلى خرْ ٍق لِ َقوانٌن ال َك ْون ،وهذا ال ٌحْ ملنا على أنْ نرْ فض الكرامة بل
حٌارى أمام آٌ ٍة قُرْ آِنٌَّة
ُنص ِّدقُها ،لكن ال نرْ وٌها ،أما إذا وردَ ْ
ت فً َنصِّ قرآنً أو حدٌث صحٌح فإذا ر َفضْ ناها فقد َك َفرْ نا،
فأهل الكهْف لٌْسوا أ ْنبٌاء ،بل هم مؤمنون ،وكرامتهم أ َّنهم ِلبثوا فً ك ْهف ِِهم ثالثمئة سنٌن ْ
وازدادوا
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ِتسْ عاً ،والسٌِّدة مرٌم لٌ َْست َن ِبٌَّة ،إنما هً صِ ِّدٌ َقة ،ومع ذلك أ ْن َج َب ْ
ت مولوداً َذ َكراً من دون زواج؛ فهذا
َخرْ ٌق للعاداتَ ،ف ُكلّما َت َبحَّ رْ ت فً معرفة ْقدرة هللا عز وجل رأٌْت المعجزة أمراً طبٌعٌا ً َمحْ ضاً.
هللا عز وجل على ُكلّ شًءٍ قدٌر :
قال :ال شًء ٌُعْ ِج ُزهُ لِكمال ْقدرته ،قال تعالى:
هللا َقدْ أَ َح َ
اط ِب ُكلِّ َ
هللا َع َلى ُكلِّ َ
ش ًْءٍ عِ ْلما ً ﴾
ش ًْءٍ َقدٌِ ٌر َوأَنَّ َّ َ
﴿ لِ َت ْع َل ُموا أَنَّ َّ َ
[ سورة الطالق] ٕٔ :

ْ
اإلطالق هً كلمة (شًء)ُ ،ك ُّل شًءٍ ،معنوي ،أو مادي ،أو
أ ْش َمل كلمة فً القرآن الكرٌم على
حٌوي ،أو جماد ،أو مٌِّت ،أو حٌوان ،أو إنسان ،كبٌراً كان أم صغٌراً ،قرٌبا ً أم بعٌداً ،مرْ ئ ًٌّا ً أم غٌر
َمرْ ئًُ ،ك ُّل هذا شًء ،وهللا على ُك ّل شً ٍء قدٌر ،ومثل هذه اآلٌة قوله تعالى:
الس َم َاوا ِ
ض َما ٌَ ُكونُ مِنْ َن ْج َوى َث َال َث ٍة إِ ََّّل ه َُو َر ِاب ُع ُه ْم َو ََّل
ت َو َما فًِ ْاْلَ ْر ِ
هللا ٌَ ْع َل ُم َما فًِ َّ
﴿ أَ َل ْم َت َر أَنَّ َّ َ
س ُه ْم َو ََّل أَدْ َنى مِنْ َذلِ َك َو ََّل أَ ْك َث َر إِ ََّّل ه َُو َم َع ُه ْم أَ ٌْنَ َما َكا ُنوا ُث َّم ٌُ َن ِّب ُئ ُه ْم ِب َما َع ِملُوا
سا ِد ُ
س ٍة إِ ََّّل ه َُو َ
َخ ْم َ
هللا ِب ُكلِّ َ
ش ًْءٍ َعلٌِ ٌم ﴾
ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِنَّ َّ َ
[سورة المجادلة]7 :

َت َعلَّ َق ْ
ت ْقدرته ِب ُك ّل ممكن ،فاآلٌة األولى ،وهذا م ْنهج الكتاب؛ إنَّ هللا على ك ّل شًء قدٌر ،وقال
تعالى:
السمَاءِ َف ْ
اخ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
ص َب َح هَشِ ٌ ًما
ات ْاْلَ ْر ِ
ض َفأ َ ْ
اض ِر ْب َل ُه ْم َم َثلَ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َكمَاءٍ أَ ْن َز ْل َناهُ مِنَ َّ
﴿ َو ْ
ح َو َكانَ َّ
هللاُ َع َلى ُكلِّ َ
ش ًْءٍ ُم ْق َتد ًِرا ﴾
الر ٌَا ُ
َت ْذ ُرو ُه ِّ
[سورة الكهف]ٗ٘ :

الص َفات ُمترابطة مع ال َم ْوصوف ترابطا ً ُوجود ًٌّا ً :
صِ فات هللا إذا جاءت بعد كان فهذه ِّ
أما كلمة (كان) فهً ُتفٌِ ُد عالقة رائ َِعة جداً! فقوله :كان هللا ،هذه ال ِّ
ص َفة متعلِّقة مع وُ جود هللا عز
قر َ
أت القرآن
وجل تالزما ً ترابط ًٌّا ً وُ جودٌِاً ،أي منذ أن كان هللا تعالى كان علٌماً ،وكان حكٌماً ،فإذا َ
ْ
وقرأت قوله تعالى:
الكرٌم،
﴿ َو َكانَ َّ
هللاُ َعلٌِ ًما َحكٌِ ًما ﴾
[سورة الفتح]ٗ :

وقال تعالى:
ات ْ َ
السمَاءِ َف ْ
اخ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
ص َب َح هَشِ ٌ ًما
اْل ْر ِ
ض َفأ َ ْ
اض ِر ْب َل ُه ْم َم َثلَ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َكمَاءٍ أَ ْن َز ْل َنا ُه مِنَ َّ
﴿ َو ْ
ح َو َكانَ َّ
هللاُ َع َلى ُكلِّ َ
ش ًْءٍ ُم ْق َتد ًِرا ﴾
َت ْذ ُروهُ ال ِّر ٌَا ُ
[سورة الكهف]ٗ٘ :
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ا ْن َت ِبه إلى هذه العالقة؛ إذا جا َء ْ
ت صِ فات هللا بعد كان معنى ذلك أنَّ هذه ال ِّ
ص َفة مُترابطة مع
ال َم ْوصوف ترابطا ً وُ جود ًٌّاً! قال تعالى:
﴿ َو َما َكانَ َّ
هللاُ لِ ٌُ ْع ِج َزهُ مِنْ َ
الس َم َاوا ِ
ٌِرا ﴾
ت َو ََّل فًِ ْاْلَ ْر ِ
ض إِ َّن ُه َكانَ َعلٌِ ًما َقد ً
ش ًْءٍ فًِ َّ
[سورة فاطر]ٗٗ :

ُكل ٌّ ن ْفً ٌأتً فً كتاب هللا أو سنة نبٌه فهو لِ َكمال الضدّ :
أٌها األخوة ،هذه اآلٌة كم َتب ّ
مرض مرضا ً
ُث فً اإلنسان من طمأنٌنة ومن أ َمل؟! لو أنَّ عبداً ِ
عُضاالً ،فما دام هللا تعالى على ُك ِّل شًء ُم ْق َتدِراً ،قال تعالى:
الس َم َاوا ِ
ض َو ََّل ٌَ ُئو ُدهُ ِح ْف ُظ ُه َما َوه َُو ا ْل َعل ًُِّ ا ْل َعظِ ٌ ُم ﴾
ت َو ْاْلَ ْر َ
﴿ َوسِ َع ُك ْرسِ ٌُّ ُه َّ
[سورة البقرة]ٕ٘٘ :

ْ
ٌر ُد فً القرآن الكرٌم ن ْف ًٌ ُم َت َعلِّق ِبذات هللا فهذا
ٌؤوده ٌعجزه ،ومعنى هذا ٌُثقِلُ ُه وٌُعْ ِج ُزه ،وحٌنما ِ
ال َّن ْفً َهدَ فُه ْإثبات كمال الضِ دّ ،فحٌنما ننفً عن هللا َج َّل جالله شٌئا ً َفلِ ُن ْث ِب َ
ت كمال ضِ ِّده ،فما كان
لٌعجزه من شًء فً السماوات واألرض ،وكذا ال ٌؤوده حفظهما؛ فهذا ال َّنفً لثبوت كمال الضدّ،
َف ُك ٌّل ن ْفً ٌأتً فً كتاب هللا عز وجل ،وفً الس َّنة المطهَّرة فهو لِ َكمال الضدّ ،فقوله تعالى:
﴿ َو ََّل ٌَ ْظلِ ُم َر ُّب َك أَ َحدًا ﴾
[سورة الكهف]ٗ9 :

أي لِ َكمال َع ْدله ،وقوله تعالى:
ص َغ َر مِنْ َذلِ َك َو ََّل أَ ْك َب َر إِ ََّّل فًِ
ال َذ َّر ٍة فًِ ا ْ َْل ْر ِ
السمَاءِ َو ََّل أَ ْ
ض َو ََّل فًِ َّ
﴿ َو َما ٌَ ْع ُز ُ
ب َعنْ َر ِّب َك مِنْ ِم ْث َق ِ
ِك َتا ٍ
ٌن ﴾
ب ُم ِب ٍ
[سورة ٌونس]ٙٔ :

لِ َكمال علمه ،وقوله تعالى:
ض َمنْ َذا ا َّلذِي ٌَ ْ
الس َم َاوا ِ
ش َف ُع عِ ْندَ هُ إِ ََّّل ِبإِ ْذ ِن ِه ٌَ ْع َل ُم
ت َو َما فًِ ْاْلَ ْر ِ
﴿ ََّل َتأْ ُخ ُذهُ سِ َن ٌة َو ََّل َن ْو ٌم َل ُه َما فًِ َّ
ش ًْءٍ مِنْ عِ ْل ِم ِه إِ ََّّل ِب َما َ
َما َب ٌْنَ أَ ٌْدٌِ ِه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو ََّل ٌُحٌِ ُطونَ بِ َ
س َم َاوا ِ
ت
اء َوسِ َع ُك ْرسِ ٌُّ ُه ال َّ
ش َ
َو ْ َ
ض َو ََّل ٌَ ُئو ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َوه َُو ا ْل َعل ًُِّ ا ْل َعظِ ٌ ُم ﴾
اْل ْر َ
[سورة البقرة]ٕ٘٘ :

لِ َكمال حٌاتهَ ،و َقٌُّومتِه ،وقوله تعالى:
صا ُر ﴾
﴿ ََّل ُتدْ ِر ُك ُه ْاْلَ ْب َ
[ سورة األنعام] ٖٔٓ :

وع َظ َمتِه.
لِ َكمال جالله َ
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نفً العجز عن هللا عز وجل إلثبات كمال قدرته :
ت كمال ْ
العجْ ز من أجْ ل أنْ ُن ْث ِب َ
القدرة ،ما هو ض ّد
الف ْقرة الثا ِن ٌَة :قوله وال شًء ٌُعْ ِج ُزهَ ،ف َن ْفٌُنا َ
العجْ ز؟ القُ ْدرة الم ْ
القرآن َفهْما ً عقائِدٌاً،
ُطلقة ،الحظوا أنَّ هذا الكتاب الذي ْندرسه مع القرآن ،وس َن ْف َهم
َ
َ
وهو َفهْم أساسه وُ جوب أن ت ْن َب َع َعقٌدَ تنا من كتاب هللا وس َّنة رسول هللا ،لذلك ال ٌُ ْمكن أن نقع فً
ال َّش َطط ،وال فً الخلل ،وال فً المبالغة.
ال ُم ْق َتدِر اسْ ُم فاعل مِن ا ْق َتدَ ر ،أما قدٌر فهً صٌغة مُبالغة اسم الفاعل ،مِن َقدَ ر ٌ ْق ِد ُر فهو قادر ،فهو
ب ٌد ّل
فٌه المبالغة ،ولكن ا ْقتدر غٌر مُبالغ به ،فالفرق بٌن قدر وا ْقتدر كالفرق بٌن كتب وا ْكتتبَ ،ف َك َت َ
على الكتابة ،أما ا ْكتتب أي أ َّن ُه جعل الكتابة ِحرْ َف ًة له.
نبو ٌَّة إله ٌَّة هو سبٌل أهل الس ّنة والجماعة :
ال َّت ْعبٌر عن ذات هللا ِبأ ْلفاظٍ شرع ٌَّة ِ
اآلن نأتً إلى شً ٍء أرجو هللا سبحانه وتعالى أن نقف على حُدوده؛ قال المؤلِّف :ال ٌلٌق باهلل عز
جسْ ٍم وال ِب َش َبح وال ُج َّثة وال صورة وال َلحْ ٍم وال دَ ٍم وال َش ْخص وال َج ْو َه ٍر وال
وجل أن تقول :لٌس ِب ِ
ض ،وال ِبذي لون وال بذي رائ َِحة وال طعْ ٍم وال حرارة وال رطوبة وال برودة وال طول وال
َع َر ٍ
ُّض ،من ٌقول هذا الكالم
ْق وال اجْ تِماع وال ا ْفتِراق وال حركة وال سكون وال تبع ٍ
عرْ ٍ
ض وال ُعم ٍ
وٌسْ َترْ سل فً ال َّتعْ رٌف باهلل عز وجل عن طرٌق ال َّن ْفً ،ك َمنْ ٌُخاطب الملك وٌقول :أنت لسْ َ
ت بفقٌر
َّال ،فهذا لٌس من باب الكمال واألدب مع هللا تعالى ،لذلك األ ْكمل أن نأتً ِبصِ فات ال َّن ْفً
وال ِب َزب ٍ
مُجْ ً
ص َل ًة ،فلو قال الواحد للملك :أنت لسْ َ
ت َكوا ِح ٍد من َر ِع ٌَّتِك! فهذه أ ْكمل،
ملة ،وصِ فات اإلثبات ُم َف َّ
صر :لٌس ِب ِجسْ ٍم وال
وهذه َقضِ ٌَّة أساسِ ٌَّة فً درْ س الٌوم ،طبْعا ً ُنقِ َل عن سٌِّدنا علًٍّ َق ْول إال أ َّن ُه م ُْخ َت َ
ِبصورة وال ِب ُم َت َبعِّض ،وك ّل ما خطر ببالك فاهلل تعالى ِبخِالف ذلك! أما االسْ ت ِْطرادات الطوٌلة جداً
ب مع هللا عز وجل ،وبالمناسبة ال َّن ْف ًُ الصَّرْ ف ال َم ْدح فٌه ،قد تقول :فالن لٌس آ ِكالً
فهً سوء أدَ ٍ
خال من ْ
المدح ،ولكن إن قلت :لٌس ظالماً ،فإ َّنك ُتشٌر إلى أ َّنه عادل ،فهناك
طعامه ،فهذا نفً
ٍ
صِ فات إن ن َفٌْتها ْأث َب َّ
الع ْكس ،وكان الع ْكس ْ
مدحاً ،ولكن هناك صِ فات إن ن َفٌْتها لٌس هناك ما
ت َ
مدح فٌه.
ٌُقابلها ،إذاً ال َّنفً ال َمحْ ض ال َ
ال َّتعْ بٌر عن ذات هللا عز وجل ِب ْألفاظٍ َشرْ عِ ٌَّة َن َب ِوٌَّة إلهٌَّة هو سبٌل أهل الس ّنة والجماعة ،لذلك حٌنما
ْأد َخ ْلنا عِ ْلم الكالم فً عِ ْلم العقٌدة َك ُث َر ْ
ت الصِّفات السّلبٌّة ،و َقلَّت الصِّفات
اإلٌجابٌَّة؛ عالِ ٌم قا ِد ٌر حًّ
ِ
مرٌد ،والصِّفات الس َّْل ِبٌَّة كثٌرة جداًٌ ،نبغً أن نعْ كس األمر ،وهو أن ُن ْكثر من الصِّفات اإلٌجابٌَِّة فً
ذات هللا عز وجل ،وأن ْ
نخ َتصِ ر وأن نهمل الصِّفات السلب ٌّة ،وبالمناسبة كما تعْ لمون ممنوع أنْ ُن َف ِّكر
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فٌها ِب َنصِّ الس َّنة ال َّن َب ِوٌَّة لقول النبً علٌه الصالة والسالم:
(( َت َف َّكروا فً مخلوقات هللا ،وَّل تف َّكروا فً ذاته َف َت ْهلكوا))
[ذكره ابن كثٌر فً تفسٌره]

أسباب هَالك اإلنسان :
ال َّت َف ّكر فً ذات هللا عز وجل أح ُد ْ
مرَّ ًة ثانٌة وثالثة ورابعة هذا الع ْقل البشري جهاز اسْ تِدالل له مجال مُح َّددَ ،فحٌثما أعْ َم ْل َت ُه فً مجاله
الم َُح َّدد أعْ طاك نتائِج رائِعة ،وما أرْ َو َعها!! أما إنْ أعْ ملته فً مجال آخر َح َّط ْم َتهُ ،ولم ٌُعْ طِ َك شٌئا ً من
لٌزن من خمْس غرامات إلى خمْسة كٌلو غرام فإن َ
وز ْن َ
ت به مئة كٌلو
النتائج ،كالمٌزان الم َُح َّدد ِ
غرام َح َّط ْم َتهُ ،فالع ْقل كذلك مجاله ال َمحْ سوسات ،وهو ِب َش ْكل م ُْختصر جهاز ٌنقلك إلى ال َمحْ سوس،
تر
إلى الم َُغٌَّب عنك ،أبْسط مثل :رأٌت وراء جدار دخا ًناَ ،ف َع ْقلك ٌقول :ال ُدخان بال نار ،فأنت لم َ
النار ،ولكن رأٌت األثر ،وٌجب أن تعتقد أ َّنه ما دام هناك شً ٌء مادِيٌّ أمام َع ٌْ َنٌْك فالع ْقل ٌعْ مل ،فإذا
ْأد َخ ْل َ
ت األثر فإنَّ الع ْقل ال ٌعْ مل ،لذلك الشًء الذي ال أثر له ،ولٌس هناك من سبٌل لِ َتصْ دٌقه إال
الخبر الصادِق ،فاآلثار هً الكون ،فإذا َف َّكرْ ت فً الكون َع َر ْف َ
ت هللا عز وجل ،أما إذا َت َوجَّ هْت إلى
ذات هللا عز وجل وقلت :كٌف ٌعْ لم؟ ما طبٌعة قدرته؟ كٌف كان ولم ٌكن معه شًء؟ إذا ُخضْ َ
ت فً
هذا المجال أحْ َر ْق َ
الع ْقل ولم ٌُعْ طِ َك أٌَّة نتٌجة ،أح ُد أسْ باب ال َهالك ال َّت َف ّكر فً ذات هللا عز وجل.
ت هذا َ
أ ْم ُر هللا وإخبا ُره ٌجب أن ٌكون َح َكما ً على َع ْقل اإلنسان :
ال ُّنقطة الثا ِن ٌَةُ :ك ّل حقٌق ٍة ٌعْ جز ع ْقلك عن ْإدراكِها ْ
أخبرك هللا بها َرحْ َم ًة بك ،فاآلن إذا أخبرك هللا
عن شًء ٌعْ جز ع ْقلك عن ْإدراكه و َت َر َّد ْد َ
ت فً َقبول هذا الشًء ٌجب أن ُتعٌد إٌمانك باهلل تعالى ،أمّا
إذا ْ
جعلت ع ْقلك َح َكما ً على إخبار هللا فقد َك َّذبْت هللا ج َّل جاللهٌ ،نبغً أن ٌكون أ ْم ُر هللا وإخبارُه لك
ت دَ َخ ْل َ
حصانٌ َترْ كبه إلى باب السُّلطان ،فإذا دَ َخ ْل َ
ت
َح َكما ً على َع ْقلك ،كما قال بعض العلماءَ :ع ْقلك ِ
وحْ دك! أقرب مثل :إنسانٌ مرٌض معه َقرْ حة ،وحرٌصٌ على سالمة صِ حَّ تِه ِحرْ صا ً ال حدود له،
سأل عن طبٌب شهٌر فً أمراض ال َهضْ م ،وسأل عن أحوال الطبٌب؛ من تدٌّن ،وإخالص،
وشهادات ،إلى أنْ هداهُ ع ْقله ،واسْ تِقراؤه ،وأسْ ئلته ،وكالم الناس ،وال َّتحْ قٌقات ،إلى معرفة الطبٌب
بشكل كامل ،فإذا دخل اآلن إلى هذا الطبٌب ٌنبغً أن ٌ َُع ِّ
طل ع ْقله ،لماذا؟ ألنَّ ع ْقله هو الذي ْأوصله
ُ
لست قانِعا ً بذلك ،فقد
إلى هذا الطبٌب ،فإذا قال له هذا الطبٌب :اترك هذا الطعام ،وقال المرٌض:
أخطأ ،فأنت كذلك ع ْقلك ْأوصلك إلى هللا ،وهللا تعالى ْأوحى إلى َن ِبٌِّه ،فلو ْ
أرد َ
ت أن ُت َح ِّكم ع ْقلك فً
وحً هللا تعالى لِ َن ِبٌِّه الكرٌم فكأ َّنك ُت َك ِّذب هللا عز وجل.
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ٌسمح لِ َن ْفسه أن ٌُناقِش َقضِ ٌَّة إخبار ٌَّة مع أعداء الدِّ ٌن :
على اإلنسان أَّل ْ
أٌها األخوة الكرام ،أقول وال أُبالغ :إنّ أكثر ُم ْشكالت المسلمٌن أَ َّنهم نقلوا َقضِ ٌَّة من اإلخبارٌات إلى
ال َمعْ قوالت.
بادئ ذي بدء :أ ٌّ ُة قضِ ٌّة ُتعْ رض علًّ فهذه إنْ كانت مِن المعقوالت أ ُ َف ِّكر بها ،وإنْ كانت مِن
اإلخبارٌات أ ُ َسلِّم بها ،كعالم الجن ،والمالئكة ،والبرزخ ،والصِّراط ،والج َّنة ،والنار ،أمّا ذات هللا
الع ْقلً ،والعقل ٌنتقل من األثر إلى المؤثر،
فهذه الموضوعات ال ٌجوز أن تدخل فً إطار البحث َ
ومن الكون إلى ال ُم َكوِّ ن ،ومن ال ِّنظام إلى ال ُم َن ِّظم ،ومن الخلق إلى الخالق ،وهذا هو ك ّل ما فً األمر.
صلَّى َّ
ُس ْق ُ
هللا َع َل ٌْ ِه
هللا َ
ت هذا الكالم لِهذا الدعاء النبوي الشرٌفَ ،
هللا َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
فعنْ َع ْب ِد َّ ِ
َو َسلَّ َم:
اض
اب أَ َحدًا َق ُّط َه ٌّم َو ََّل َح َزنٌ َف َقالَ ال َّل ُه َّم إِ ِّنً َع ْب ُد َك َوا ْبنُ َع ْب ِد َك َوا ْبنُ أَ َمتِ َك َناصِ ٌَتًِ ِب ٌَ ِد َك َم ٍ
ص َ
(( َما أَ َ
س َّم ٌْ َ
س َك أَ ْو َع َّل ْم َت ُه أَ َحدًا مِنْ َخ ْلقِ َك أَ ْو
ت ِب ِه َن ْف َ
اس ٍم ه َُو َل َك َ
ضاؤُ َك أَ ْسأَلُ َك ِب ُكلِّ ْ
ف ًَِّ ُح ْك ُم َك َعدْ ل ٌ ف ًَِّ َق َ
اس َتأْ َث ْر َت ِب ِه فًِ عِ ْل ِم ا ْل َغ ٌْ ِ
صدْ ِري
ور َ
ٌع َق ْل ِبً َو ُن َ
ب عِ ْندَ َك أَنْ َت ْج َعلَ ا ْلقُ ْرآنَ َر ِب َ
أَ ْن َز ْل َت ُه فًِ ِك َت ِاب َك أَ ِو ْ
َب َّ
هللا أَ ََّل
سولَ َّ ِ
هللاُ َه َّم ُه َو ُح ْز َن ُه َوأَ ْب َد َل ُه َم َكا َن ُه َف َر ًجا َقالَ َفقٌِلَ ٌَا َر ُ
َاب َه ِّمً إِ ََّّل أَ ْذه َ
َو ِج َال َء ُح ْزنًِ َو َذه َ
س ِم َع َها أَنْ ٌَ َت َع َّل َم َها))
َن َت َع َّل ُم َها َف َقالَ َب َلى ٌَ ْن َبغًِ لِ َمنْ َ
هللا ]
[ رواه أحمد عن َع ْب ِد َّ ِ

ومثال المٌزان الذي ذكرته قبل قلٌل أحبّ أن أُتابعه قلٌالً ،فأقول :صاحب البقالٌَّة عنده سٌارة ،فهل
وزن هذه السٌارة ألنَّ مٌزان البقالٌة ٌعْ جز عن ْ
ٌزنُ سٌارته بِمٌزان بقال ٌَّتِه؟! ٌسأل الصانع عن ْ
وزن
ِ
السٌارة ،فالشًء الذي ٌعْ جز ع ْقلك عن ْإدراكه أَ ْخبرك هللا به ،فأنت َكدَ اعِ ٌَة ال ٌنبغً أن ُتسْ َت َجرّ إلى
مناقشة َقضِ ٌَّة ْ
ْ
أثبت لً أ َّن ُه ٌوجد جنّ ؛
بارٌَّة؛ ألنَّ أعداء ال ِّدٌن أٌن ٌ ْكمُن ُخبْثهم؟ ٌقول أحدهم :أخً
إخ ِ
وهم القادٌِا ِنٌَّة وأمثالهم ،وفِعْ الً ال دلٌل عقلً على إثبات الجنّ  ،وإ َّنما الدلٌل إخباري ،ونحن عندما
آم َّنا باهلل خالقاً ،وم َُس ٌِّراً ،وموجوداً ،وواحداً ،وكامالً ،وآم َّنا ِبكالمه و َن ِبٌِّه ،فالقرآن هو الذي أخبرنا
بذلك ،فأنت ال تسْ مح لِ َن ْفسك أن ُتناقِش َقضِ ٌَّة إخبارٌَّة مع أعداء ال ِّدٌن ،أل َّن ُه ال ٌوجد دلٌل ع ْقلً ،وال
ما ِّدي ،إنما الدلٌل ْ
إخباري ،فهذه الن ْقطة م ُِهمَّة جداً جداً فً عالقتك مع اآلخرٌن ،فحٌنما ت ْنقل َقضِ ٌَّة
إخبارٌّة نقلٌَّة َس ْم ِعٌَّة إلى مجال َع ْقالنً ُت ْخفِق ،فاإلنسان حٌنما ُت َسوِّ ُل له ن ْفسه أن ٌجعل عقله َح َكما ً
إخبارٌَّة فقد وقع فً خطأ كبٌر ،قال تعالى:
على َقضِ ٌَّة
ِ
ص َحا ِ
*وأَ ْر َ
ٌِل َ
ٌِل*أَ َل ْم ٌَ ْج َعلْ َك ٌْدَ ُه ْم فًِ َت ْ
ف َف َعلَ َر ُّب َك ِبأ َ ْ
﴿ أَ َل ْم َت َر َك ٌْ َ
ضل ٍ
ب ا ْلف ِ
سلَ َع َل ٌْ ِه ْم َط ٌْ ًرا أَ َب ِابٌلَ
ص ٍ
ول ﴾
ٌل * َف َج َع َل ُه ْم َك َع ْ
* َت ْرمٌِ ِه ْم ِبح َِج َ
ف َمأْ ُك ٍ
ار ٍة مِنْ سِ ِّج ٍ
[سورة الفٌل]٘-ٔ :
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ِب َربِّكم ،أنتم جمٌعاً ،هل رأى أح ٌد منكم ما فعله هللا بأصحاب الفٌل ؟ ال أحد رأى ذلك ،فكٌف ٌقول
ص ِّدق؟ أ َمعْ قولة هذه! قال علماء ال َّت ْفسٌرْ :
إخبار هللا ِب ِمصْ دا ِق ٌَّتِه كأ َّنك
تر ؟ ألم ُت َ
هللا عز وجل :ألم َ
تراها ،إل ٌه ٌ ُْخ ِبرُك.
عدم استطاعة اإلنسان أن ٌثبت عدالة هللا ِب َع ْقلِه إَّل أن ٌكون له عِ ْل ٌم َك ِع ْلم هللا :
ولذلك ننتقل إلى موضوع ثان وهو أنَّ أكثر الخِالفات بٌن المجموعات ال ِّدٌ ِنٌَّة جرت حول إثبات
عدالة هللا ،هناك من ٌسْ لك طرٌ ًقا شائ ًكا ،وطوٌالً ،و ُم َع َّقداً ،كٌف أ ُ ْث ِب ُ
ت عدالة هللا؟ فاهلل تعالى لو ٌعْ لم
أنَّ هذا الذي خلقه سٌكون مصٌره إلى النار فلماذا خلقه؟!! ٌقول المضطربٌ :نبغً أالّ ٌعْ لم!! فإذا
َن َفٌْنا عن هللا تعالى الع ِْلم َو َقعْ نا فً ُم ْشكلة كبٌرة جداً ،وهللا تعالى ٌقول:
الس َم َاوا ِ
ض َما ٌَ ُكونُ مِنْ َن ْج َوى َث َال َث ٍة إِ ََّّل ه َُو َر ِاب ُع ُه ْم َو ََّل
ت َو َما فًِ ْاْلَ ْر ِ
هللا ٌَ ْع َل ُم َما فًِ َّ
﴿ أَ َل ْم َت َر أَنَّ َّ َ
س ُه ْم َو ََّل أَدْ َنى مِنْ َذلِ َك َو ََّل أَ ْك َث َر إِ ََّّل ه َُو َم َع ُه ْم أَ ٌْنَ َما َكا ُنوا ُث َّم ٌُ َن ِّب ُئ ُه ْم ِب َما َع ِملُوا
سا ِد ُ
س ٍة إِ ََّّل ه َُو َ
َخ ْم َ
هللا ِب ُكلِّ َ
ش ًْءٍ َعلٌِ ٌم ﴾
ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِنَّ َّ َ
[سورة المجادلة]7 :

فأنت ال تسْ تطٌع أن ُتثبت عدالة هللا عز وجل ِب َع ْقلِك ْ
إطالقا ً إال أن ٌكون لك عِ ْل ٌم َكع ِْلم هللا تماماً،
ت عدالة هللا ِب َع ْقلك ،ولكنَّ هللا تعالى ْ
حٌنها ُت ْث ِب ُ
أخبرك بمئات اآلٌات أ َّن ُه عادل ،أفال ت ْكفٌك هذه؟! قال
تعالى:
ض ٌَأْ ِ
الس َم َاوا ِ
ت ِب َها
ت أَ ْو فًِ ْاْلَ ْر ِ
ص ْخ َر ٍة أَ ْو فًِ َّ
﴿ ٌَا ُب َن ًَّ إِ َّن َها إِنْ َت ُك ِم ْث َقالَ َح َّب ٍة مِنْ َخ ْردَ ٍل َف َت ُكنْ فًِ َ
َّ
ٌف َخ ِبٌ ٌر ﴾
هللا َلطِ ٌ
هللاُ إِنَّ َّ َ
[سورة لقمان]ٔٙ :

وقال تعالى:
ُ
َ ْ
ب َمدْ ٌَنَ َوا ْل ُم ْؤ َتفِ َكا ِ
ص َحا ِ
ت
وح َو َعا ٍد َو َث ُمودَ َو َق ْو ِم إِ ْب َراهٌِ َم َوأَ ْ
﴿ أ َل ْم ٌَأ ِت ِه ْم َن َبأ ا َّلذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َق ْو ِم ُن ٍ
ت َف َما َكانَ َّ
سلُ ُه ْم ِبا ْل َب ٌِّ َنا ِ
س ُه ْم ٌَ ْظلِ ُمونَ ﴾
هللاُ لِ ٌَ ْظلِ َم ُه ْم َو َلكِنْ َكا ُنوا أَ ْنفُ َ
أَ َت ْت ُه ْم ُر ُ
[سورة التوبة]7ٓ :

وهً أعلى آٌات التوحٌدُ ،ك ّل هذه اآلٌات أال ت ْكفً؟ أنا الذي أعْ َجبُ له أنَّ اإلنسان ٌُرٌ ُد أنْ ٌ ُْث ِب َ
ت
أخبرك أ َّن ُه ال ْ
ب ال ٌُرْ ضً هللا ،فاهلل ْ
كمال هللا عز وجل ِبأُسْ لو ٍ
ٌظل ُم أحداً ،أما أن ُتثبت العدالة ِب َع ْقلك،
فإنّ ع ْقلك ال ٌسْ تطٌع ،فاإلنسان ٌرى زالزل ،وفٌضاناتٍ ،و ُ
شعوبا ً َم ْقهورة ،وأمراضا ً وبٌلة ؛ لو
ف الغِطاء ما ْ
ف الغِطاء ْ
دَد ُ
از ْ
ت
الخ َترْ تم الواقعٌ ،قول اإلمام علًّ َكرَّ م هللا وجْ هه" :وهللا لو ُكشِ َ
ُك َش َ
ٌقٌناً" ،فالٌقٌن قبل َك ْشف الغِطاء بعدالة هللا ك ٌَقٌنه بعد ك ْشف الغِطاء.
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الع ْج ُز عن إدراك اإلدراك إدْ راك :
َ
ُ
ص َّنف مع المعْ قوالت أم مع
أردت من هذا الدَّرْ س أنّ أٌّة َقضِ ٌَّة فً ال ِّدٌن ا ُ ْنظر إلٌها ،هل ُت َ
ال َمسْ موعات ؟ ال َمسْ موعات ،أو اإلخبارٌات ،أو التصدٌقاتُ ،كلُّها ِب َمعنى واحد ،فإٌاك أن تنقل َقضِ ٌَّة
ي
من اإلخبارٌات ،أو المسْ موعات ،إلى مجال المعقول فلن ُتفلح ،ولذلك فأنت تسْ تطٌع أن ُتناقش أ ّ
إنسان فً المعقوالت ،أما فً المسموعات فقُل له :ستعرفها وتفهمها بعد أن تؤمن باهلل ،وبِكماله،
وب َن ِبٌِّه المرسل ،فك ّل شًء فً الغرفة التً أنت فٌها خاضِ ٌع للنظر ،والتأمّل،
وبأسمائه الحُسنىِ ،
والتقٌٌم ،ولكن فً الغرفة األخرى التً ال نراها خاضع لإلخبار فقط ،فالشًء الذي ال تستطٌع
حواسّك أن تصِ َل إلٌه فلك سبٌل واحد لمعرفته ،هو اإلخبار ،والشًء الذي ال ٌَ ْقوى ع ْقلك على
ص ِّدق هللا عز وجل ،فقولك :ال أدري تجعلك فً أعلى درجات
بُلوغه فلٌس أمامك من سبٌل إال أن ُت َ
وعٌْنُ العلم باهلل عٌن الجهْل به ،وعٌْنُ
الع ِْلمَ ،فسُؤال ُم َت َعلِّق بذات هللا عز وجل ؛ جوابه :ال أدريَ ،
الجهْل باهلل َعٌْنُ الع ِْلم به ،فلو ُسئ ِْل َ
ت عن حجم البحْ ر المتوسِّط ،وقلت :ال أدري ،فأنت عالم ،أما إن
أجب َ
ْت ِب َعدد فأنت جاهِل ،ال َعجْ ُز عن إدراك اإلدراك ْإدراك ،أ ْكثِر من كلمة ال أدري ،فلذلك اإلمام
مالك لما جاءهُ َو ْف ٌد من األندلس ،ولدٌهم ثالثٌن سؤاالً ،فأجاب عن سبْعة عشر ،وأما الباقً فقال :ال
أدري ،فقالوا :اإلمام مالك ال ٌْدري! فقال :قولوا :اإلمام مالك ال ٌدري ،فهذا أمر ال ٌُ َقلِّل من ْقدرك
بل ٌرْ فعه ،فكلمة "ال أدري" كأ َّنك ْتدري.
على اإلنسان أن ٌدرس العقٌدة من الكتاب و السنة :
ْقد تعْ جبون ؛ فالنصّ ِوفق الم ْتن" :وال شًء ٌُعْ جزه"َ ،فلِ ِحرْ ص المؤلِّف الطحاوي ـ رحمه هللا تعالى
ـ على ال ّت َقٌُّد ِبكالم هللا عز وجل ،قال :لٌس ْقول الشٌخ ـ رحمه هللا تعالى ـ" :وال شًء ٌُعْ جزه" مِن
النفً ْ
المذموم ،فإنَّ هللا تعالى ٌقول:
﴿ َو َما َكانَ َّ
ت َو ََّل فًِ ْ َ
هللاُ لِ ٌُ ْع ِج َز ُه مِنْ َ
الس َم َاوا ِ
ٌِرا ﴾
اْل ْر ِ
ض إِ َّن ُه َكانَ َعلٌِ ًما َقد ً
ش ًْءٍ فًِ َّ
[سورة فاطر]ٗٗ :

ْ
جاءت موافقة لِكِتاب هللا عز وجل ،و ُم َل َّخص هذا الكالم له صِ فات وله أسْ ماء،
فحتى العبارات
فاأل ْكمل أن ننفً َن ْفٌا ً إجْ مالٌاً ،وأن ُن ْث ِب ْ
ت ْإثباتا ً َت ْفصٌلٌاً ،وهو منهج أهْ ل الس َّنة والجماعة ،وفً درْ س
قادِم إن شاء هللا تعالى ننتقل إلى قوله" :وال إله غٌره".
واألكمل أن ْندرس العقٌدة من الكتاب والس َّنة ،ألنَّ عِ ْلم الكالم لٌس عربٌاً ،وال إسالمٌاً ،وأل َّنه
َهجٌن ،ال ٌ ْفتقر إلى عِ ْلم آخر ،وهو ُم َع َّقد جداً ،وال ِّدٌن باألساس بسٌط ،وعملٌَِّة تعْ قٌد ال ِّدٌن هً َع َملٌَِّة
ٌ
ت م ْشروعة ،وال ِّدٌن ٌ
وحدٌث واضِ ٌح كال ِّ
آٌة واضِ َحة كال ِّ
لٌ َْس ْ
شمْس ،قال علٌه الصالة والسالم:
شمْس،
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س ٌَ َرى ْ
اخت َِال ًفا
ِش ِم ْن ُك ْم َف َ
ارهَا ََّل ٌَ ِزٌ ُغ َع ْن َها َب ْعدِي إِ ََّّل هَالِ ٌك َو َمنْ ٌَع ْ
(( َت َر ْك ُت ُك ْم َع َلى ا ْل َب ٌْ َ
ضاءِ َل ٌْلُ َها َك َن َه ِ
الراشِ دٌِنَ ا ْل َم ْه ِد ٌٌِّنَ َو َع َل ٌْ ُك ْم ِب َّ
اع ِة َوإِنْ َع ْبدًا
الط َ
س َّن ِة ا ْل ُخ َل َفاءِ َّ
س َّنتًِ َو ُ
ٌِرا َف َع َل ٌْ ُك ْم ِب َما َع َر ْف ُت ْم مِنْ ُ
َكث ً
ضوا َع َل ٌْ َها ِبال َّن َوا ِج ِذ َفإِ َّن َما ا ْل ُم ْؤمِنُ َكا ْل َج َم ِل ْاْلَنِفِ َح ٌْ ُث َما قٌِدَ ا ْن َقادَ ))
َح َبشِ ًٌّا َع ُّ
[ابن ماجه عن العرباض]

َف َجعْ ل ال ِّدٌن مُصْ َطلحات ،ومُعادالت ،وأَ ْق ٌِ َسة ُمبْهمة ،أنا أرى أنّ هذا لٌس فً صالح المُسلمٌن
الٌوم ،ومنهج ا ْقتِباس العقٌدة من الكتاب والس َّنة هو األكمل ،وأن تبقى فً حدود األدب النبوي حٌث
وصف النبً علٌه الصالة والسالم ر َّبهُ.
من خرج عن منهج هللا عز وجل وقع فً الظلم و العدوان و البغً :
هناك نقطة دقٌقة ،وهً قوله تعالى:
ٌم ﴾
اف َع َل ٌْ ُك ْم َع َذ َ
هللا إِ ِّنً أَ َخ ُ
﴿ أَ ََّّل َت ْع ُبدُوا إِ ََّّل َّ َ
اب ٌَ ْو ٍم َعظِ ٍ
[سورة األحقاف]ٕٔ :

ٌوم عظٌم؟ ألم ٌقل النبً فٌما ٌروٌه
هل تعتقِدون أنَّ العباد أل َّنهم لم ٌعْ بدوا هللا تعالى أذاقهم عذاب ٍ
عن ربِّه:
(( ٌَا عِ َبادِي إِ ِّنً َح َّر ْم ُ
ت ال ُّظ ْل َم َع َلى َن ْفسِ ً َو َج َع ْل ُت ُه َب ٌْ َن ُك ْم ُم َح َّر ًما َف َال َت َظا َل ُمواٌَ ...ا عِ َبادِي َل ْو أَنَّ
ب َر ُج ٍل َوا ِح ٍد ِم ْن ُك ْم َما َزادَ َذلِ َك فًِ ُم ْلكًِ َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكا ُنوا َع َلى أَ ْت َقى َق ْل ِ
ش ٌْ ًئا ٌَا
أَ َّو َل ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكا ُنوا َع َلى أَ ْف َج ِر َق ْل ِ
ص َذلِ َك ِمنْ
ب َر ُج ٍل َوا ِح ٍد َما َن َق َ
عِ َبادِي َل ْو أَنَّ أَ َّو َل ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
ُم ْلكًِ َ
سأَلُو ِنً َفأ َ ْع َط ٌْ ُ
ت
صعٌِ ٍد َوا ِح ٍد َف َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َقا ُموا فًِ َ
ش ٌْ ًئا ٌَا عِ َبادِي َل ْو أَنَّ أَ َّو َل ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
ص ا ْلم ِْخ ٌَ ُط إِ َذا أُدْ ِخلَ ا ْل َب ْح َر ٌَا عِ َبادِي إِ َّن َما ه ًَِ
ص َذلِ َك ِم َّما عِ ْندِي إِ ََّّل َك َما ٌَ ْنقُ ُ
ان َم ْسأ َ َل َت ُه َما َن َق َ
ُكلَّ إِ ْن َ
س ٍ
هللا َو َمنْ َو َجدَ َغ ٌْ َر َذلِ َك َف َال ٌَلُو َمنَّ إِ ََّّل
أَ ْع َمالُ ُك ْم أ ُ ْحصِ ٌ َها َل ُك ْم ُث َّم أ ُ َو ِّفٌ ُك ْم إِ ٌَّاهَا َف َمنْ َو َجدَ َخ ٌْ ًرا َف ْل ٌَ ْح َم ِد َّ َ
س ُه ))
َن ْف َ
[مسلم َعنْ أَ ِبً َذرٍّ ]

فلماذا هذا العذاب العظٌم ل َمن لم ٌعْ بد هللا ؟ سؤال مه ّم ،الجواب هناك منهج واحد فٌه اإلنصاف،
ت عنه من ْ
واإلحكام ،والعدالة ،وهو منهج هللا ،فإذا خرجْ َ
الج ْور،
العدل إلى الظلم ،ومن الرَّ حمة إلى َ
ومن المصْ لحة إلى الم ْفسدة ،إذاً فال ب ّد أن تقع فً ُّ
ْ
والبغً ،والتجاوز ،والع ُْدوان
الظلم ،والع ُْدوان،
ٌسْ ّ
تحق العذاب ،وهذا ٌُقابله قوله تعالى:
اع ُبدْ َو ُكنْ مِنَ ال َّ
شاك ِِرٌنَ ﴾
هللا َف ْ
﴿ َب ِل َّ َ
[سورة الزمر]ٙٙ :

ما عالقة الش ْكر بالعبادة ،أل َّنك إن ع َب ْدت هللا عز وجل أ ْك َر َمك هللا بِن َِع ٍم ال ُت َع ُّد وال ُتحْ صى ،فما
علٌك إال أن ت ْشكر.
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َعدَ م اإلٌمان باهلل ٌحمل اإلنسان على الظلم و الجور :
قال تعالى:
صلُّوهُ ِِ ﴾
﴿ ُخ ُذوهُ َف ُغلُّوهُ* ُث َّم ا ْل َجحٌِ َم َ
[سورة الحاقة]ٖٔ-ٖٓ :

ِب َربِّكم هذا اإلله الرحٌم ْ
العدل إذا لم ٌ ُْؤمن به العب ُد فهل ٌسْ تحِق هذا العذاب األلٌم؟ الجواب :نعم،
فعدَ م اإلٌمان باهلل الب ّد أن ٌحْ ملك على
أل َّن ُه لم ٌْؤمن باهلل العظٌم ،وأصْ بح مُجْ رماً ،وظالماً ،وباغِ ٌاًَ ،
هذا ،والعالم أمامكم ،فإذا كان مِن الممكن أن ٌسْ عد اإلنسان من دون ال ِّدٌن فهذا ال ِّدٌن باطل! لن
خرج ْ
ت
تعْ دِل ،ولن ُت ْنصف ،ولن ترْ حم ،من دون دٌن هللا ،فالشرٌعة رحْ مة ومصْ لحة ،وأ ٌَّ ُة َقضِ ٌَّة
َ
من ْ
الج ْور ،ومن المصْ لحة إلى ال َم ْف َسدة ،ومن الرحْ مة إلى ال َقسْ وة ،فهً ل ٌْ َست من الشرٌعة
العدل إلى َ
اإلسالمٌَّة ولو أ ُ ْد ِخ َلت علٌها بألف تأوٌل وتأوٌل ،هناك ْقول ألحد العلماءَ ،ف ِبحُكم عملً فً َم َجلَّة
نهْج اإلسالم أُراقب المقاالت كلِّها ،فجا َءتنً مقالة ل َِعمٌد كلٌَّة الشرٌعة السابق الشٌخ ال ُّد َرٌْنً ،وهو
عالم كبٌر ،ومن الم َُج ِّددٌن لل ِّدٌن ،وله َق ْول" :إنَّ هللا لٌ ْنص ُر ال َّد ْولة الكافرة العادلة على ال َّد ْولة المُسْ لِمة
الظالمة!" وهو َق ْول نادِر ،وفً المقالة ثالثون ص ْفحة ُتناقض ما قالْ ،إذ ٌسْ تحٌل على الدولة الكافرة
أن تكون عادِلة ،كما ٌسْ تحٌل على ال َّدولة المسلمة أن تكون ظالمة! فالكافرة عا ِد َلة مع َشعْ ِبها،
و َشعْ بها ٌحٌا على حِساب الشعوب واألمم األخرى.
سبحان هللا التصوّ ف كان فً الصحابة م َُس ًّمى بال اسم ،وقد أصبح فٌما بعد اسما ً بال م َُسمَّى ،ف ُه ْم فً
أعلى الدرجات إلى هللا َش ْوقاً ،والعبادة بال اسم ،واآلن صارت اسما ً من دون َمضْ مون.

والحمد هلل رب العالمٌن
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