امللك ( اجلزء االول)
ملن املُلك اليوم؟ هلل

ورد اشؿ ادٓؽ يف مخس ٟوقاضع يف الّرآن ،وورد اشؿ ادٓٗؽ يف وقضع واحد وهق شقرة الّٔر﴿ :يف مقعد صدق عند
ملوك مقتدر﴾.
ً
اشفتّلٓ ،فف ل يرجفع إ أي جٖف ،ٟوٓ اتفٝج أن يستىفر أو يسفتٙذن أحفدً ا يف فَفؾ وفـ
وادٓؽ هق الّٝدر ظذ التنف
ُ
وادٝلؽ صِ ٌ ٟلَِٓف.
أفَٝلف ،فٖق الِ َّٝل د ٝيريد ،وادِٓ ُؽ َأظ َُّؿ وـ ادٝلؽ؛ فٝدُٓؽ صِ ٌ ٟلذاتف،

يقصػ أ٘ف َو ِٓ ٌؽ يرجع وصِف هذا إ ثلث ٟأوقر:
والذي َ

 .1صفات ادلك:
قٝل الزجٝج:
«ادَِٓؽ :الٕٝفذ إور يف وِْٓف ،إذ لٗس كؾ وٝل ِ ٍ
ؽ يٕ ُِذ أوره وتنفف يف و ٝئْٓف ،فٝدٓؽ أظؿ وـ ادٝلؽ ،واهلل تَ ٝوٝلؽ ادٝلْني
ُ
كٖٓؿ ،وادُ َل ك إ٘ ا اشتِٝدوا التن يف أولكٖؿ وـ جٖتف تَ.)1 (» ٝ
التن
سٔك وٝل ًْ ٝووٓ ًْ ٝظذ ادجٝز ،وادراد بذلؽ :أ٘ؽ وٙذون لؽ يف
فٙو ٝغر اهلل ،فُٗ ّ
ُّ

يف و ِ
ٓؽ اهلل ،وأ٘ف ظٝري ٟوٚداة إلٗؽ
ُ

بيقرة وَ ٚقت.ٟ
ِ
وادٓؽ احلؼ ٓ راد لًّٝئف ،وٓ وَ ِّّ ٞحلْٔف ،وٓ يٕٝزظف يف وْٓف أحد ،وهذا ادٓؽ يىٔؾ ادٓؽ الٍٝهر وادٓؽ اخلِل (وهق
و ٝيسٔك بٝدْٓقت) ،ك ا يٌُل الدائرة الزو ٟٗ٘ٝإوشع :الد٘ٗ ٝوأخرة.
لق كٕ ٠واحدً ا وـ أظٍؿ وٓق ك أهؾ إرض ،فٖؾ تستٌٗع أن تتحٔؾ وسٝئؾ وٓٗقن صخص ورة واحدة! خٝص ٟلق
ك ٠٘ٝكؾ وسٙل ٟخمتِٓ ٟظـ إخرى؟!
قٌ ًَ ٝلـ تتحٔؾ ذلؽ ٕن وْٓؽ ٘ٝقص؛ وٕ٘ؽ لق أظٌٗ ٠كؾ واحد غرضف فٛن وْٓؽ شِٕٗد ،فّٝرن هذا بّدرة
اهلل اخلٝرق ٟوهق الذي قٝل ظـ ِ٘سف( :يس َُ ٙلف وـ ِيف السٔق ِ
ات َوإ َ ْر ِ
ض)
َ ََ
َْ ُ َ ْ
يف صحٗح وسٓؿ:
صعود ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
وإىسك ُْم ِ
وت َّ
مسيلته ما َى َقص ذلك ِِم َّا
كل
وج َّنك ُْم قاموا يف
واحد ،فسيلوين في ْعطَ ُ
إىسان ْ
«يا عبادي لَ ْو أنَّ َّأولَك ُْم َوآخ َركُم َ
ِعنْدي َّإَّل كام ينقص ا ْدِخْ َو ُط إذا ُأ ْد ِخل البحر ».
قٝل السَد:
«وق َٗد السٚال بٓٝجت اع يف صَٗد واحد؛ ٕن تزاحؿ إشئٓ ،ٟوتراد الٕٝس يف السٚال وع كثرهتؿ ،وكثرة وٌٝلبٖؿ ب ا ُي ِ
ًجر
تَّس إ٘جٝح وٌٝلبٖؿ ،وإشَ ٝوررامهؿ.
ادسٚول وٕف ،ويدهىف ،وذلؽ يقج ٞحروٝهنؿ ،وختٗٗبٖؿ ،أيُّ :
ولٗس كذلؽ يف حّف شبح٘ٝف وتَ ، ٝوفٗف إصٝرة إ ك ال قدرتف شبح٘ٝف وتَ ، ٝوك ال وْٓف ،وأن وْٓف وخزائٕف ٓ تِٕد ،وٓ
تّٕص بٝلٌَٝء ،ولق أظٌك إولني وأخريـ وـ اجلـ واإل٘س مجٗع و ٝشٙلقه يف وّٝم واحد» ( .)2
«ويف ققلف «مسيلته» إصٝرة إ أهن ٝوسٙل ٟخٝص ٟلْؾ شٝئؾ ،وأهنؿ مل جيتَٔقا ظذ وٌٓقب واحد»( .)3
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( ) تِسر أش اء اهلل احلسٕك ص  – 30الزجٝج  -ط دار الثّٝف ٟالَربٟٗ
(  )2اإلحتٝفٝت السٕٗ ٟبٕٝحٝدي ١الّدشٗ - 61/1 ٟظبد الرؤو ادٕٝوي  -ط دار ابـ كثر دوىؼ  -بروت

غ ا ،ويٕن وٍٓق ًو ،ٝويِؽ ظ، ًٝٗ٘ٝ
ويِرج ً
وسٝئؾ ٓ ُت ََدُّ وٓ ُحته ..فٖق يُِر ذ٘بً ،ٝويْىػ كر ًب ،ٝوجيٗ ٞداظًِّٗ ،ٝ
ً
وريً ، ٝويّٗؾ ظثرة ،ويسس ظقرة ،ويَز ً
شٝئل ،وير ُّد غٝئبً،ٝ
ذلٗل ،و ُي ِذل ظزيزً ا ،ويٌَل
كسرا ،ويىِل
فّرا ،وجيز
ً
ً
ويُٕل ً
ويّيؿ طٝدً..ٝ
لّد بٓغ وـ ظٍٔ ٟهذا احلدي ١أن راوي احلدي ١أبا إدريس اخلوَّلين كٝن إذا حدَ ث بف جث ٝظذ ركبتٗف ،وقد رواه ظـ
أيب ذر  الذي رواه كذلؽ جٝثٗ ٝظذ ركبتف! فٖق حدي ١وسٓسؾ بٝجلثق ظذ الركِ !ٞ
ووـ فًٓف أن قٝل فٗف اإلوٝم أمحد:
ً
ُّ
لٗس ٕهؾ الىٝم حدي ١أرش وـ هذا احلدي.١

ادتفرد بالسلب والعطاء
ِّ
ووـ صِٝت ادٓؽ أن خيتص وحده بٝلسٓ ٞوالٌَٝء ،فٛن إظٌٝء كؾ وٓؽ أريض أو ٘زظف ٓ يْقن إٓ هلل..
قٝل ابـ الّٗؿ:
ِ
بٝلٌَٝء وادٕع..
«إن حّّٗ ٟادٓؽ إِ٘ ا تتؿ
واإلكرام ِ
ِ
واإله..ٟ٘ٝ
ِ
واإلثٝب ٟوالَّقب..ٟ
والًُ ٞوالرض..ٝ
والتقلٗ ٟوالَزل..
وإِظزاز وـ يٓٗؼ بف الَز ،وإِذٓل وـ يٓٗؼ بف الذل»( .)4
قٝل اهلل ظز وجؾ:
ِ
ِ
ك من ت ََشاء و َتن ِْزع ادُْ ْل َ ِ
ِ
اء ِبوَ ِد ََ َْ
اخل ْ ُر إِى َ
(قل ال َّل ُه َّم َمالِ َ
َ ٍء
ُ َ ُ
ك ادُْ ْلك تًُْ ِِت ا ُْد ْل َ َ ْ
اء َوتُذ ُّل َم ْن ت ََش ُ
اء َوتُع ُّز َم ْن ت ََش ُ
ك ِم َّْن ت ََش ُ
َّك َع َذ ك ُِّل َ ْ
َق ِد ٌير )
وقد كرر (وٝل ِ َؽ ادُْ ْٓ ِ
ؽ ) ادىٗئ ٟيف آي ٟواحدة أربع ورات؛ لٕٗزع القهؿ الذي يَسي البَض أن وٝلًْ ٝغر اهلل يتحْؿ
َ
يف إقدار!
بؾ اهلل وحده يتن يف وْٓف كٗػ و ٝيىٝء ،إجيً ٝدا وإظدا ًو ٝوإحٗٝء وإوٝت ٟوتَذي ًب ٝوإثٝب ،ٟوـ غر وىٝر ك لف و ٓ وٕٝزع وٓ
مم٘ٝع.
وكُٓٔ ( ٟتِ ْٚت) :تدل ظذ أن وْٓٗ ٟغره و ٝهل إٓ بٌريؼ ادجٝز ،ك ا يٕبئ ظٕف لِظ (اإليتٝء) الذي هق جمرد إظٌٝء ظذ
شبٗؾ (اإلظٝرة) ،أو ٝادْٓٗ ٟادٌّٓ ٟفٓٓف وحده.

(  )3التٕقير رشح اجلٝوع اليُر  -596/7اليَٕٝين  -ط وْتب ٟدار السلم ،الريٝض
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( ) ضريؼ اهلجرتني وبٝب السَٝدتني  - 123- 1ابـ قٗؿ اجلقزي - ٟط دار السِٟٓٗ

وإي ٝك أن تٍـ أن أحدً ا قد وٓؽ وـ الد٘ٗ ٝصٗئً ٝإٓ بٔىٗئ ٟاهلل ،ولْـ الٕٝس إذا خرجقا ظـ ضٝظ ٟاهلل ش َٓط ظٖٓٗؿ وـ
يسقوٖؿ شقء الَذاب ظّقب ٟهلؿ لٗتقبقا ،وإور ك ا قٝل احلسن البرصي:
حل َجٝج ظّقب ٟوـ اهلل لْؿ ،فل تّٝبٓقا ظّقبتف بٝلسٗػ ،وقٝبٓقه ٝبٓٝشتُِٝر»( .)5
«ا َ
وقٝل مالك بن دينار:
«كٓ ا أحدثتؿ َذ٘بً ٝأحدث اهلل لْؿ وـ شٌْٓ٘ٝؿ ُظّقب.)6 (»ٟ
ثؿ جٝءت أي ٟالتل تٖٓٗ ٝلتدلؾ ظذ وٓؽ اهلل بَٔٝمل واضح ٟحمددة:
ِ
ِ
ٝر و ُتقلِ ٢الَٕٖٝر ِيف ال َٓٗ ِؾ و ُخت ِْرج ْ ِ
ِ
احل ِّل َوت َْرزُ ُُ َو ْـ ت ََىُ ٝء بِ َُ ْ ِر ِح َس ٍ
ٝب﴾
ْ َ ُ
احلَ َل و َـ ادََِّْٗ ٠و ُخت ِْر ُج ادَِّْٗ َ ٠و َـ ْ َ
﴿ ُتقل ُ ٢ال َْٓٗ َؾ ِيف الَٕ َٖ ِ َ ُ َ َ
وذكر إيلج الٓٗؾ يف الٕٖٝر وإيلج الٕٖٝر يف الٓٗؾ ،ووسٙل ٟاحلٗٝة وادقت التل يَٝيىٖ ٝالٕٝس كؾ يقم أوٝم أظٕٖٗؿ بقضقح
وادىٝهدة لْؾ
كٝوؾ ،لتّقل :وـ اشتٍَؿ ظذ قدرة اهلل أن يٚت ادٓؽ ويٕزظف ،ويَز و ُي ِذل  ،فٓراجع هذه أيٝت ادتْررة يقو ًٗٝ
َ
ذي ظٕٗني لَٗتز ويتَظ ،ويَٓؿ حّّٗ ٟادُٓؽ اإلهلل.
ِ
يتن يف ُو ْْٓف كٗػ يىٝء
احل ُّؼ) [ادٚوٕقن ]116 :يَٕل :الذي
و لذا فٝهلل وحده هق ادٓؽ احلؼَ ( :فتَ ََ َ ٝاهللَُ ادَْٓ ُؽ ْ َ
َ
إن صٝء بسطْ ،
ٓ يٕٝزظف فٗف أحدْ ،
وإن صٝء ٘زع ،فٖق وحده ادٓؽ احلؼ.
وِ٘س لِظ (اإليتٝء) جٝء ظذ لسٝن ٘بل اهلل يقشػ ظٓٗف السلم الذي فٖؿ ظلقتف بٝدُٓؽ ،وأ٘ف و ٝهق إٓ وستخٓػ فٗف ،فّٝل:
اد ِ
يل ْاْلَح ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يث﴾ [ شقرة يقشػ :أي[101 ٟ
﴿ َر ِّب َقدْ َآ َتوْتَني م َن ادُْ ْلك َو َع َّل ْمتَني م ْن تَيْ ِو ِ َ
ظر ربف وـ رآه وحده ادٌَل صٝح ٞادُ ْٓؽ ،ف ا َ
أذل ِ٘سف لُره ،وٓ وقػ إٓ ببٝبف.
و ٝظر ربف وـ َ
أذل ِ٘سف لٓخٓؼ ،وتَ َٓؼ بٙبقاب الَبٗد ضٔ ًَ ٝورغبً .ٝ

من حقائق يوم القوامة
وهٕ ٝك وـ الَبٝد وـ جيٖؾ حّّٗ ٟادُ ْٓؽ ،وشٍٗؾ جيٖٖٓ ٝضقال حٗٝتف حتك ئقت ويبَثف اهلل يقم الّٗٝو ،ٟفٗسٔع اهلل ظز وجؾ
يّرر احلّّٗ ٟاخلٝلدة أوٝم اخللئؼ:
بِٕسف ِّ
ويف أخرة ..يَر

ك الْو وم ّلِلَِّ الْ و ِ
ِ
اح ِد الْ َق َّهار )
َ
( َد ِن ادُْ ْل ُ َ ْ َ

الٕٝس كٖٓؿ حّّٗ ٟادُٓؽ ،وادُ َ
ٓؽ احلّّٗل ..ادٚوـ والْٝفر ..الز والِٝجر{ :ادٓؽ الٗقم هللَِ القاحد

الّٖٝر} [غٝفر. ]16 :
لٗس فّط ٕهنؿ شَٔقا ادٓؽ يٕٝدي ،بؾ وٕ٘ف ُيٕزَ ع وٕٖؿ يقم الّٗ ٝوُّ ٟ
كؾ و ٝئْٓق٘ف ،ويِّدون الّدر ة ظذ التحْؿ يف وٝ
ٝجٖؿ أوٝم اهلل.
ئْٓقن ،و حتك جقارحٖؿ يِّدون السٌٗرة ظٖٓٗ ،ٝفتىٖد ظٖٓٗؿ و ُحت ُّ
وإلْٗؿ حديثني رصاني ظـ وىٖديـ وـ وىٝهد الّٗٝو ،ٟويتجذ فٖٗ ا اشؿ ادٓؽ أوٝم اخللئؼ أمجَني يف شٝح ٟاحلرش.
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( ) صٗد اخلٝضر  - 405/1ابـ اجلقزي  -ط دار الّٓؿ
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( ) الدر ادٕثقر لٓسٗقضل  - 618/4ط دار الِْر

احلديث اْلول:
يف صحٗح وسٓؿ ظـ ظبد اهلل بـ ظٔر ريض اهلل ظٕٖ ا قٝل :
قٝل رشقل اهلل ^:
(يٌقي اهلل ظز وجؾ الس اوات يقم الّٗٝو ٟثؿ يٙخذهـ بٗده الٕٗٔك ،ثؿ يّقل:
أ٘ ٝادٓؽ..
أيـ اجلبٝرون؟!
أيـ ادتْزون؟!
ثؿ يٌقي إرضني بى الف ،ثؿ يّقل:
أ٘ ٝادٓؽ..
أيـ اجلبٝرون؟!
أيـ ادتْزون؟!) ( .)7
احلديث الثاين:
ظـ ظبد اهلل بـ وسَقد ريض اهلل ظٕف قٝل:
ز وـ الٖٗقد إ الٕبل ^ فّٝل:
«جٝء َح ْ ٌ
ي ٝحمٔد ،إن اهلل ئسؽ الس اوات يقم الّٗٝو ٟظذ ُأ ْص ُبع ،وإرضني ظذ ُأ ْص ُبع ،واجلبٝل والىجر ظذ ُأ ْص ُبع ،وادٝء والثرى ظذ ُأ ْص ُبع،
وشٝئر اخلٓؼ ظذ ُأ ْصبُع ،ثؿ هيزُّ ُهـ ،فّٗقل :أ٘ ٝادٓؽ ،أ٘ ٝاهلل.
ِ
ً
تيديّ ٝلف ،ثؿ قرأ:
فًحؽ رشقل اهلل ^ ؛ تَجبً ٝمم ٝقٝل احلز
ِ ِ
ِ
(و َما َقدَ ُروا اّلِلََّ َح َّق َقدْ ِر ِه َو ْ َ
ات ِب َو ِمون ِ ِه ُس ْب َحا َى ُه َو َت َع َاَل َع َّام يرشكُونَ ) [الزور.»]67 :
ات َمطْ ِو َّي ٌ
امو ُ
الس َ
َ
اْل ْر ُض ََجو ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َو َامة َو َّ
وهلذا قٝل اهلل ظـ يقم الّٗٝو:ٟ
ك يوم ِئ ٍذ َْ ِ
مح ِن)
احل ُّق ل َّلر ْ َ
(ا ُْد ْل ُ َ ْ َ
خص يقم الّٗٝو ٟمهذه احلّّٟٗ؟!
دائ ا هق لٓرمحـ ،فٓؿ َ
ووع أن ادٓؽ ً
واجلقابٕ :ن قٓقب كثر وـ الُٝفٓني ٓ تستّٗظ إٓ بَد فقات إوان! وظٕد رؤي ٟهذه ادىٝهد فّط تْٕىػ احلّٝئؼ الُٝئبٟ
لّٓٓقب الُٝفٓ.ٟ
 .2صفات العبد ادملوَ
الَبد ٓ ئٓؽ صٗئً ٝظذ احلّّٟٗ؛ ٕن اشتّللف بٝلتن يف ُو ٓؽ غره يستٓزم اشتّللف بتنفف يف ُوِْٓف الىخيص ،وهق ٓ
ئٓؽ وـ ذاتف وٓ أظًٝئف وٓ أجٖزتف وٓ أ٘سجتف صٗئً ،ٝفْٗػ ئٓؽ صٗئً ٝمم ٝحقلف؟! إن كٝن ظٝجزً ا ظـ وٓؽ ِ٘سف فٖق ظـ
اوت ل ك غره أظجز.
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( ) صحٗح :رواه وسٓؿ ظـ ظبد اهلل بـ ظٔر ك ا يف صحٗح وسٓؿ2788 :

قٝل تَ: ٝ
ِ
احل ِٔٗدُ )
(يَ ٝأ ُّ َهي ٝالٕ ُ
َٝس َأ ْ٘تُ ُؿ ا ْل ُِ َّرا ُء إِ َ اهللَِ َواهللَُ ُه َق ا ْل َُٕ ُّل ْ َ
وتَريػ الٕٝس يف أي ٟبٙهنؿ الِّراء  -وإن ك ٠٘ٝاخللئؼ كٖٓؿ وِتّريـ إ اهلل  -لٓٔبٝلُ ٟيف فّرهؿ؛ وكٙهنؿ لىدة افتّٝرهؿ
وكثرة احتٗٝجٖؿ إ رمهؿ هؿ الِّراء وحدهؿ ،وكٙن افتّٝر شٝئر اخللئؼ ِ
بٝإلضٝف ٟإ افتّٝر الٕٝس غر ُوَ َتد بف.
وهلذا قٝل ذو الٕقن:
«اخلٓؼ حمتٝجقن إلٗف يف كؾ ِ٘س وخٌرة وحلٍ ،ٟوكٗػ ٓ! ووجقدهؿ بف وبّٝؤهؿ بف»( .)8
وقٝل ابن القوم وهق يرشح وَٕك الِّر:
« (الِّر اشؿ لٓزا َءة وـ رؤي ٟادْٓ:)ٟ
جير د رؤي ٟادٓؽ دٝلْف احلؼ ،فرى ِ٘سف ممٓقك ٟهلل ٓ يرى ِ٘سف وٝل ًْ ٝبقجف وـ القجقه ،ويرى أظ الف
يَٕك َأن الِّر هق الذى ِّ
ً
وستَٔل يف و ٝأوره بف شٗده ،فِٕسف ممٓقك ،ٟوأظ الف وستحّ ٟبٔقج ٞالَبقدي ،ٟفٓٗس
وستحّ ٟظٓٗف بّٔت ٜكق٘ف ممٓق ًك ٝظبدً ا
ٍ
ٌ
كرجؾ اصسى ظبدً ا بخٝلص وٝلف ،ثؿ ظ َٓٔف بَض
وستحؼ ظٓٗف،
ممٓق ك ظٓٗف،
وٝل ًْ ٝلِٕسف ،وٓ لمء وـ أظ الف ،بؾ كؾ ذلؽ
َ
َ
إل ،فلوس لك يف ىفسك وَّل يف كسبك َء.
اليٕٝئع ،فلام تعلمها قال له :اعمل وأ ِّد َّ

أوقال ُأ ِ
ُ
شتٝذه
فٓق حيؾ بٗد هذا الَبد وـ إو قال وإشبٝب و ٝحيؾ مل ير لف فٖٗ ٝصٗئً ،ٝبؾ يراه كٝلقديَ ٟىف يده ،وأهنٝ

وَ٘ٔف بٗد ظبده ،وستقد ًظ ٝوتن ًف ٝفٖٗ ٝلسٗده ٓ لِٕسف ،ك ا قٝل ظبد اهلل ورشقلف وخرتف وـ خّٓف( :واّلِل ِإين َّل ُأعطي
وخزائٕف
ُ
تن الَبد ادحض الذي وطِٗتف تِٕٗذ
ت) ،فٖق
أحدا ،وإِىام أىا قاسم أضع حوث ُأ ِم ْر ُ
أحدا وَّل أمنع ً
ً
وتن ىف تٓؽ اخلزائـ ُّ
ِّ
َأواور شٗده ،فٝهلل هق ادٝلؽ احلؼ ،وكؾ و ٝبَِٗد خّٓف إ٘ ا هق وـ َأوقالف و َأولكف وخزائٕف أفٝضٖ ٝظٖٓٗؿ؛ لٗٔتحٕٖؿ ىف البذل
ِ
واإلوس ٝك» ( .)9
وٓحظ ققلف (رؤي ٟادَ ََْٕٓ )ٟن ِ
فّرا ٓ ُو َ
ٓؽ لف ىف الٍٝهر ،لْٕف غر وتح ِّّؼ بقصػ الِّر ادٔدوح هٕ،ٝ
اإل٘سٝن قد يْقن ً
والذي ٓ يرى ادُ ٓؽ إٓ هلل ادٓؽ احلؼ ،وقد أوت شٓٗ ان وٓ ًْ ٓ ٝيٕبُك ٕ َ َح ٍد وـ بَده ،ووثٓف أغُٕٗ ٝء إ٘بٗٝء ظٖٓٗؿ اليلة
والسلم ،وكذلؽ أغٕٗٝء اليحٝب ،ٟفْ٘ٝقا أصحٝب و ٍ
ٓؽ طٝهر ،لْٕٖؿ شِٓٔقا وـ رؤي ٟادُ ْٓؽ لِٕقشٖؿ ،فٓؿ يروه إٓ ِ
ظٝر َيٟ
ُ
ُ
يتنفقن فٗف ت ن
ووديَ ٟىف أيدهيؿ ابتلهؿ اهلل مهٝ؛ لٍٕٗر هؾ
َ

الَبٗد أم تن

ادُ ّل ك ،وهؾ يٌَقن هلقاهؿ وئَٕقن

هلقاهؿ أم يٌَقن هلل وئَٕقن هلل  ،فقجقد ادٝل ىف يد الَبد ٓ يّدح ىف افتّٝره إ ربف ،وإِ٘ ا الذي يّدح ىف صح ٟافتّٝره :رؤيتف
دْٓف.
وَٝر لف.
ظر ربف وـ رأى ِ٘سف وستخٓ ًِ ٝظذ ادٝل ،وادُ ْٓؽ ٌ
وتْز ظذ الًَِٝء.
و ٝظر ربف وـ رأى ِ٘سؽ وٝلًْ ٝحًّّٗٗ ٝلٓ ال ،فٝختٝل بف ظذ اخلٓؼ،
َ
 .3عالقة العبد ادملوَ بملك ادلوَ
8

( ) تِسر الٕسِل 82/3
9

( ) ضريؼ اهلجرتني  11- 10/1بتن يسر

لْـ و ٝحٝل هٓٚء اخلٓؼ وع اهلل؟
و ٝظلقتؽ بٔـ ئْٓؽ؟
إهن ٝظلق( ٟالَبقدي.)ٟ
قٝل ابن توموة:
.)10 (»ٞ
«ولِظ ال َُبُقد َيَ ٟ
يتً َٔـ ك ال الذل وك ال احلُ ِّ
قٝل ابن الق ِّوم :
«ووٕى ٙهذيـ إصٓني ظـ ذيٕؽ إصٓني ادتّدوني ،ومه ٝوىٝهدة ادٕ ٟالتل تقرث ادحب ،ٟووٌٝلَ ٟظٗ ٞالِٕس والَٔؾ التل
تقرث الذل التٝم» ( .)11
وأح ٞأش ائف إ اهلل اشؿ الَبقدي ٟك ا ثب ٠ظـ الٕبل ^ أ٘ف قٝل:
و أرش صِٝت الَبد :صِ ٟالَبقدي،ٟ
ُّ
«أحب اْلسامء إَل اّلِل :عبد اّلِل وعبد الرمحن» ( ..)12
والَبقدي ٟهل الَٔٓ ٟالقحٗدة ال يٝحل ٟلٓتداول يف شقُ أخرة ،وذلؽ يف الدور الثلث :ٟدار الد٘ٗ ،ٝودار الززخ ،ودار الّرار؛
ولذا تٌّٕع فٖٗ ٝكؾ إشبٝب والَلقٝت التل ك ٠٘ٝبني اخلٓؼ يف الد٘ٗ ،ٝفْؾ وـ تَ َٓؼ بُر اهلل اٌّ٘ع بف أحقج و ٝيْقن إِلٗف،
ِ
ِ
ِ
ٝب }.
إشبَ ُ
َز َأ ا ّلذي َـ اتّبِ َُق ْا و َـ ا ّلذي َـ ا ّتبَ َُق ْا َو َر َأ ُو ْا ا ْل ََ َذ َ
اب َوت ََّ ٌّ ََ ِْ ٠مهِ ُؿ ْ
ك ا قٝل تَ{ : ٝإِ ْذ ت َ ّ
فل تبّك إٓ اليٓ ٟالتل بٕٗؽ وبني ربؽ ..وهل ِص َٓ( ٟالَبقدي.)ٟ
ولـ حت ِّّؼ الَبقدي ٟبحؼ حتك تْقن ظبد الّساء وظبد الرضاء ،وظبد ادٕع وظبد الٌَٝء .قٝل ابن الق ِّوم :
« فٛن هلل تَ ٝظذ الَبد ظبقدي ٟالرضاء ،ولف ظبقدي ٟظٓٗف فٗ ا يْره ،ك ا لف ظبقدي ٟفٗ ا ا ،ٞوأكثر اخلٓؼ يٌَقن الَبقدي ٟفٗ ا
ابقن.
والىٙن (أي ظٓق صٙن الَبد) يف إظٌٝء الَبقدي ٟيف ادْٝره ،فِٗف تِٝوت ورات ٞالَبٝد ،وبحسبف ك ٠٘ٝوٕٝزهلؿ ظٕد اهلل تَ، ٝ
فٝلقضقء بٝدٝء البٝرد يف صدة احلر ظبقدي ،ٟووبٝرشة زوجتف احلسٕٝء التل ابٖ ٝظبقدي ،ٟوِّ٘تف ظٖٓٗ ٝوظذ ظٗٝلف وِ٘سف ظبقدي.ٟ
هذا والقضقء بٝدٝء البٝرد يف صدة الزد ظ بقدي ،ٟوتركف ادَيٗ ٟالتل اصتدت دواظل ِ٘سف إلٖٗ ٝوـ غر خق

وـ

الٕٝس ظبقدي ،ٟوِّ٘تف يف الرضاء ظبقدي..ٟ
ولْـ فرُ ظٍٗؿ بني الَبقديتني.
فٔـ كٝن ظبدً ا هلل يف احلٝلتني ،قٝئ ا بحّف يف ادْروه وادحبقب ،فذلؽ الذي تٕٝولف ققلف تََ ﴿ : ٝأ َلٗس اهللَُ بٍَِْ ٝ
ْ َ
ً
َظ ْبدَ ُه﴾ ،فٝلِْٝي ٟالتٝو ٟوع الَبقدي ٟالتٝو.)13 (»ٟ

(  )10الَبقديٓ ٟبـ تٗٔٗ -107 /1 ٟط ادْت ٞاإلشلول
(  )11القابؾ اليٗ ٞوـ الْٓؿ الٌٗ - 8/1 ٞط دار احلدي١
(  )12صحٗح :رواه وسٓؿ وأبقداود والسوذي ظـ ابـ ظٔر ك ا يف صحٗح اجلٝوع رقؿ161 :
(  )13القابؾ اليٗ ٞوـ الْٓؿ الٌٗ - 6- 5/1 ٞط دار احلدي١

وكؾ اإلصْٝل إ٘ ا يّع حني يٕسك الَبد أ٘ف ظبدٌ  ،أو ٓ ييػ وٝلْف بيِٝت الْ ال ،فَٗسض ظذ قًٝئف وقدَ ره.
واهلل تَ ٝيّقل:
( ََّل ُي ْسيَ ُل َع َّام َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْسيَلُ ونَ )
قٝل اإلوٝم الٕسِل:
«ٕ٘ف ادٝلؽ ظذ احلّّٗ ،ٟولق اظسض ظذ السٌٓٝن بَض ظبٗده وع وجقد التج٘ٝس وجقاز اخلٌ ٙظٓٗف وظدم ادٓؽ احلّّٗل
َسض ظٓٗف»( .)14
فٔ ْـ هق وٝلؽ ادٓق ك ورب إربٝب وفَٓف صقاب كٓفْ ،أو بٙن ٓ ُي َ َ
ٓشتُّبِح ذلؽ ،وظُ دَ ش َِ ًَٖ ،ٝ
دائ ا ظذ حؼ ،ف٘ٛف وـ الّبٗح أن يْقن هذا شٓقكٕ ٝوع البرش وع و ٝفٖٗؿ وـ
وإذا ك ٠٘ٝالّٝظدة اإلداري ٟتّقل :اددير ً
اجلٖؾ والّٕص ،وٓ يْقن هذا حٝلٕ ٝوع ادٓؽ احلؼ.
فٝهلل تَُ ٓ ٝيسٙل ظ ا يَِؾ؛ ٕن الَٝدة أن يسٙل الْبر اليُر ظـ فَِٓف ،وٓ أكز وـ اهلل..
وأن يسٙل اجلٓٗؾ الذلٗؾ ظـ ظِٔٓف ،وٓ َ
أجؾ وـ اهلل..
وأن يسٙل إظذ وًّ ٝو ٝإد٘ك ،وٓ أحدَ أظذ وـ اهلل يف أي يشء حتك يسٙلف.
الّساء.
ظر ربف وـ أدى ظبقدي ٟالرضاء ك ا يٚدي ظبقديَ ٟ
و ٝظر ربف وـ كٝن ظبدً ا يف الّساء ُّ
بٝلىْر دون الرضاء بٝليز.

شبهة سائل
شٙلٕل شٝئؾ:
طٓٓ ٠شت ٟصٖقر أدظق لقالدي ادريض أن يَٝفٗف اهلل ويىِ َٗف ،لْٕف وٝت!
ألٗس هذا ظجٗبًٝ؟!
فّٓ ٠لف:
بؾ ص٘ٙؽ هق الَجٗ ،ٞفٖؾ أ٘ ٠ظبد أم شِّٗد!
هؾ أ٘ ٠رشيؽ هلل يف و ٝخٓؼ!
أأ٘ ٠إظٓؿ ب ا يَِٕف وو ٝيرضه أم اهلل!
أأ٘ ٠إرحؿ بف أم اهلل!
أأ٘ ٠إحْؿ أم اهلل!
الرض؟!
٘ص ظذ أن يتَ َبد ك بٝلٌَٝء دون ادٕع ،وبٝلِٕع دون ُّ
وهؾ ظّد ظبقديتؽ وَف َ
وصبٗف ذلؽ:
أن يّقل قٝئؾ :مل ٓ يَٝق ٞاهلل الِْٝر؟

(  )14تِسر الٕسِل (ودار ك التٕزيؾ وحّٝئؼ التٙويؾ)  - 399/2ط دار الْٓؿ الٌٗ ،ٞبروت

ودٝذا ٓ يّع الَذاب ظذ ادجروني؟
ومل أوٖؾ اهلل الٍٝدني؟!
ِ
ُّ
والتسخط ظذ الَزيز اجلبٝر ،وهق يدل ظذ
فٔثؾ هذا الْلم خيٌر ظذ بٝل الْثريـ ،وأورث بًَٖؿ :آظساض ظذ إقدار،
أهنؿ ٓ يَٓٔقن ضبَٗ ٟالَلق ٟبني (ادٓؽ) وبني (الَبد ادٔٓق ك).
فٝظتّٝد ك بٝدٓؽ إذن يتَ َٓؼ بٔثٓ ١لف أضلع ثلث:ٟ
 .1أ٘ف وٓؽ كٝوؾ اليِٝت وٕزَ ٌه ظـ أفٝت.
 .2أ٘ؽ ظبدٌ ممٓق ك ،وو ٝتنفؽ يف وٓؽ اهلل إٓ تن يف و ٝأظٝره اهلل لؽ.
.3أن ظلقتؽ بف ظلق ٟالَبقدي ٟالتٝو ،ٟوالرض ٝالْٝوؾ بتدبره شبح٘ٝف.

