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 وافصػوِت  -5
ِ
 كظرات يف األشامء

 اخلطبي األوػ: 

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾالَ َهوِدَي  ـْ ََيِْدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َفُف، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ َذِ

و َبْعُد.   َأمَّ

الِلَ ظبوَد الِلِ، واظؾؿقا أن مـ أظظِؿ وشوئِؾ وأشبوِب حتؼقِؼ افتؼقى معرؾَي ؾوتؼقا 

افعبِد ربَّف، ؾنكف مـ ظرَف الِلَ تعوػ اتَّؼوه وأحبَّف ورجوه، وتقـَؾ ظؾقف، وأكوَب إفقف، 

 واصتوَق إػ فؼوِئف، وأكَِس بُؼربف، وأَجؾَّف وظظَّؿف.

ـُ  اخلراِت، وظـفو تصدرُ ؾؿعِرؾُي الِل تعوػ مـفو تتػجُر يـوبقُع   افعبوداِت  أحس

بولِل تعوػ  معرؾيً  األميِ  صذ الِل ظؾقف وشؾؿ أـؿَؾ  ادؼوموت؛ فذا دو ـون افـبل   وأـؿُؾ 

 ، إين ألتؼوـؿ لِلِأمو والِلِ»ـون أتؼوهؿ فف وأخشوهؿ، ؿول صذ الِل ظؾقف وشؾؿ: 

 . «وأخشوـؿ فف

 ،ؾؿعرؾُي الِلِ شبحوكف هبو حتقو افؼؾقُب، وتزـق األرواُح،وُتؼبُِؾ ظذ الِلِ تعوػ

وتشتغُؾ بف، ؾؾقس ظـد أويل افعؼقِل وافـفك أحذ وٓ أفذَّ وٓ أضقَى وٓ أكعَؿ مـ 

معرؾِي الِلِ شبحوكف، وإكام حيصُؾ متوُم ادعرؾِي وـامُُلو برؤيِي الِلِ شبحوكف، ؾؾقس اخلُز 

ؿ شبحوكف، ورأوا جالَفف ومجوَفف وـامَففـودعوي فؽون ُلؿ يف  ،ـِي، وفق صوهَد افعبوُد رهبَّ
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ظبودتِف وحبِّف وتعظقِؿف صلٌن آخُر، وؿد ؿول الِل يف اْلديٌ افؼدد ظـ افذيـ اجتؿعقا 

ِره:  ـْ ظبودًة، وأصدَّ فؽ ـقػ فق رأْوين؟ ؿوفً ادالئؽُي: فق رأوك ـوكقا أصدَّ فؽ »فِذ

 . «حتؿقدًا ومتجقدًا، وأـثر فؽ تسبقحوً 

ممتـعًي يف هذه افداِر، وهل ٓ تـوشى  -شبحوكف وتعوػ -فؽـ دو ـوكً رؤيُتف

ؾقن هبو ظؾقف، ؾذـر  ؿدرَة اخلؾِؼ وضوؿَتفؿ وحوَُلؿ، ؾتَح الِلُ فعبوِده ضريؼًو أخرى، يتعرَّ

الِل ظؾقف وشؾؿ ـثرًا مـ أشامئف وصػوتف،  شبحوكف يف ـتوبِف وظذ فسوِن رشقفف صذ

ومو جيُى فف ومو يستحُؼف، ؾؿـ راَم حتصقَؾ ادعرؾِي بولِلِ تعوػ، ؾعؾقف أن يديَؿ افـَّظَر يف 

 وافصػوِت. 
ِ
 ـتوِب الِلِ تعوػ، ومو ؾقف مـ األشامء

هو هق مبدُأ ؾلشامُء الِلِ تعوػ وصػوُتف ومعرؾُتف وإثبوُُتو وتعؾ ُؼ افؼؾِى هبو وُصفقدُ 

 ضريِؼ افعبقديِي ووشُطف وؽويُتف. 

 الِلِ تعوػ وصػوُتف هل افروُح افتل يسُر هبو افسوفؽقن إػ الِل 
ِ
ؾؿعرؾُي أشامء

 ومثُر مهِّفؿ إذا ؿرصوا.  ،تعوػ، وهل حودَْيؿ يف شِرهؿ وُمرُك ظزيؿتفؿ إذا ؾسوا

ؾقا بف وبلشامِئف وصػوتِف،  ؾغوؿد بعٌ الِلُ رشَؾف فقعرِّ وإفقف  ،ؾجوؤوا بف معرِّ

ؾقا افربَّ اددظق إفقف "داِظغ، ؿول ابـ افؼقؿ رمحف الِل يف بقون مو ؿومً بف افرشُؾ:  ؾعرَّ

بلشامئف وصػوتف وأؾعوفف، تعريػًو مػصاًل حتك ـلنَّ افعبوَد يشوهدوكف شبحوكف، 

ُر أمَر  ممؾؽتِف، ويسؿُع ويـظرون إفقف ؾقَق شامواتِف ظذ ظرِصف، يؽؾِّؿ مالئؽَتف ويدبِّ

ؿ، ويشوهُد بقاضـَفؿ، ـام يشوهُد طقاهَرهؿ، أصقاَت خؾِؼف، ويرى أؾعوَُلؿ وحرـوُِت 
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يلمُر ويـفك،ويرىض ويغضُى، يضحؽ مـ ؿـقضِفؿ وُؿْرِب ِؽَره، وجيقى دظقَة 

هؿ، ويغقٌ مؾفقَؾفؿ، ويعغ ُمتوَجفؿ، وجيز ـسَرهؿ، ويغـل ؾؼَرهؿ،  مضطرِّ

عطل، يميت اْلؽؿَي مـ يشوء، موفؽ ادؾؽ، يميت ادؾَؽ مـ ويؿقً وحيقل ويؿـع وي

يشوء، ويـزُع ادؾَؽ ممـ يشوء، يعز  مـ يشوء، ويذل  مـ يشوء، بقده اخلُر وهق ظذ ـؾ 

ُج ـْربوً  ،رء ؿديٌر، ـؾَّ يقٍم هق يف صلٍن، يغػُر ذكبوً  ويـرص  ،ويػؽ  ظوكقوً  ،ويػرِّ

ويغقٌ مؾفقؾًو، ويسقُق األؿداَر إػ  ،وً ويرحؿ مسؽقـ ،ويؼصؿ طودوً  ،مظؾقموً 

 . "مقاؿقتفو، وجيرَيو ظذ كظومفو . ذا مؼصقُد افدظقة وزبدُة افرشوفي

ؾقا ظؾقف، ؾؼول تعوػ: ﴿َولِلِ اأْلَْشاَمُء اْْلُْسـَك  وؿد أمر الِل شبحوكف ظبوَده بلن يتعرَّ

ـَ َأّيًو َمو َتْدُظقا َؾَؾُف اأْلَْشاَمُء وؿول:﴿ُؿِؾ اْدُظقا الِلََّ َأِو اْدظُ  َؾوْدُظقُه هِبَو﴾ مْحَ قا افرَّ

 و واألمُر بدظوئف بلشامِئف يتـوول دظوَء ادسلفِي وافطؾِى، ودظوَء اْلؿدِ  ،اْْلُْسـَك﴾

ِف ظذ أشامِئف اْلسـك وصػوتِف  ، وٓ يتؿ  امتثوُل هذا األمِر إٓ بوفتعر 
ِ
افعبودِة وافثـوء

 افُعال. 

ظذ معرؾِي أشامِئف وإحصوِئفو األجَر افعظقَؿ وافثقاَب اجلزيَؾ،  وؿد رتَّى الِلُ 

ؾػل افصحقحغ ظـ أيب هريرة  ريض الِل ظـف ؿول: ؿول رشقل الِل صذ الِل ظؾقف 

                                 

 3/380( مدارج افسوفؽغ )

  ( .011( شقرة األظراف ) )

  ( .001( شقرة اإلرساء ))



almosleh.com 

 
4 

 «إنَّ لِلِ تسعًي وتسعغ اشاًم، موئًي إٓ واحدًا، مـ أحصوهو دخَؾ اجلـَّيَ »وشؾؿ:

 معوكقفو، وافتعبِد لِل هبو.  وإحصوؤهو يتحؼؼ بحػِظ أفػوطفو، وؾفؿِ ،

 الِلِ وصػوتِف مـ أثٍر يف حتؼقؼ افعبودة وإؿومِي 
ِ
وـؾ  هذا يقضح فـو مو ألشامء

، إذ ٓ تستؼُر فؾعبِد ؿدٌم يف اإليامِن إٓ بؿعرؾِي الِلِ افقاحِد افديوِن، ؾوإليامُن  ـِ افدي

ـِ اإلشالِم،  وؿوظدُة اإليامِن، وثؿرُة بلشامء الِل وصػوتف، ومعرؾُتفو وإثبوُتو أشوُس دي

الِل شبحوكف إٓ هبذه ادعرؾِي، وإكام تػووتً  يصجرِة اإلحسون، وٓ تستؼقُؿ فؾعبد ُمب

مـوزُل ظبوداِت افـوِس ومراتُبفؿ يف ُمبَِّي الِلِ تعوػ وتعظقِؿف بسبِى تػوُوِت مـوزُِلؿ 

 الِلِ ومراتبِفؿ يف معرؾِي الِل تعوػ وأشامِئف وصػوتِف، ؾؽؾام أدام اف
ِ
عبُد افـظَر يف أشامء

َؾ يف صػوتِف  ؼً فف فذُة ظبودتِف، ؾلكَِس وافتلم  ازدادت ُمبُتف فربف، وإؿبوُفف ظذ ضوظتِف، وحتؼَّ

 بربِّف واصتوَق إػ فؼوئف. 

 الِل وصػوتِف حتؿُؾ افعبَد ظذ اإلـثوِر مـ ذـر الِل وصؽِره، وافثـوء 
ِ
ومعرؾُي أشامء

 ظؾقف ومدِحف، واْلؿد فف. 

ب إفقف، ؾنكف ٓ أحَد أحى  إفقف اددُح  وذـُر الِل شبحوكف ومدُحف مـ أظظِؿ مو يؼرِّ

 مـ الِلِ تعوػ، مـ أجِؾ ذفؽ مدَح كػَسف، ـام ؿول افـبل  صذ الِل ظؾقف وشؾؿ. 

ف، ومل يؼِدْره حؼَّ  ومفام بؾَغ افعبُد مـ متجقِد الِلِ تعوػ وتؼديِسف، ؾنكف مل يقؾِّف حؼَّ

ول تعوػ:﴿َوَمو َؿَدُروا الِلََّ َحؼَّ َؿْدِرِه َواأْلَْرُض مَجِقعًو َؿْبَضُتُف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي ؿدِره، ؿ

                                 

  ( .6833(، ومسؾؿ ) 6338( أخرجف افبخوري ))



almosleh.com 

 
5 

قَن﴾ ـُ وٌت بَِقِؿقـِِف ُشْبَحوَكُف َوَتَعوَػ َظامَّ ُيْؼِ اَمَواُت َمْطِقيَّ  َوافسَّ
ِ
، وفذفؽ ـون مـ دظوء

ؾفق شبحوكف ؾقق مو يثـل ظؾقف ، «ٓ ُأحيص ثـوًء ظؾقؽ:»افـبلِّ صذ الِل ظؾقف وشؾؿ

 ادثـقن، وؾقق مو حيؿده اْلومدون، ـام ؿول األول: 

 ومو بؾَغ ادفدون كحَقك ِمدحًي       وإن أضـبقا إنَّ افذي ؾقؽ أظظؿُ 

 فف        وٓ مـتفك والِلُ بوْلـؿِد أظؾؿ افؽ اْلؿُد ـؾ  اْلؿِد ٓ مبد

 الِلِ وصػوتِف شبقٌؾ يَ 
ِ
ستدُل هبو اخلقاص  مـ أويل افبصوئِر واألفبوِب ومعرؾُي أشامء

ظذ أؾعوِل ربِّ األربوِب، وصوهُد هذا ومثوفف: مو أخرجف أمحد وابـ موجف وافطزاين 

ظـ أيب َرزيـ  ريض الِل ظـف ؿول: ؿول  -ؾقف فغ وهق ؿوبؾ افتحسغ-بسـد يؼبؾ 

ـو مـ ؿـقِط ظبودِ »رشقل الِل صذ الِل ظؾقف وشؾؿ:  ؿول:  ه،ه وؿْرِب ِؽَرِ َضِحَؽ رب 

ـو؟ ؿول: كعؿ ًُ يو رشقَل الِلِ أويضَحُؽ رب  ـْ كعدَم مـ ربٍّ يضَحُؽ  ،ؿؾ ؿؾً: ف

ؾفذا أبق رزيـ  ريض الِل ظـف اشتدلَّ ظذ مجقِؾ ؾعِؾ الِل تعوػ بصػٍي مـ  ،«خراً 

ٓ صػوتف، وهذا بوٌب مفجقر ودرٌب مسوك، ؿؾَّ شوفُؽف وصذَّ ضورُؿف، وٓ يرـبف إ

 اخلُؾَُّص مـ ادممـغ. 

 

 

                                 

  (. 63)( شقرة افزمر )

 ( مـ حديٌ ظوئشي ريض الِل ظـفو.018( أخرجف مسؾؿ ))

 (. 010(، وابـ موجف )05350( أخرجف أمحد ))
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 اخلطبي افثوكقي

 أمو بعد .

أكف دو ؽػؾ ـثٌر مـ افـوِس، وذهؾقا ظـ هذا افبوِب  -بورك الِل ؾقؽؿ -ؾوظؾؿقا

افعظقِؿ مـ أبقاِب معرؾِي الِلِ اجلؾقِؾ، ُحِجَى أـثُر اخلؾِؼ ظـ حتؼقِؼ اإليامن بولِلِ تعوػ، 

ووضعقا أظالَمفو ظـ افؼؾقِب، وضؿسقا آثوَرهو  ؾنن صػوتِف إذا أؽػؾفو افـوُس،

وظطَّؾقا معوكَقفو، ُُضبقا بِسقوِط افُبعِد ظـ الِلِ، وُأشبَِؾ دوََنؿ حجوُب افطرِد واإلبعوِد، 

وختؾَّػقا مع ادتخؾػغ وؿعدوا مع افؼوظديـ؛ وفذا ؾنن ـثرًا مـ افـوِس يسؿعقن أشامَء 

ؿ، وٓ يزيُد يف ظبودُِتؿ، وٓ ُيصؾُِح أؿقاُلَؿ وٓ الِلِ وصػوتِف، ؾال يمثُر ذفؽ يف ؿؾقهِب 

أظامَُلؿ وٓ أحقاَُلؿ، ؾؼد ُُضب بقـفؿ وبغ الِلِ ومعرؾتِف حجوٌب مـ افشبفوِت 

 وافشفقاِت واجلفِؾ وافغػؾي. 

 الِل تعوػ معـك ُيتعبُد لِلِ بف، 
ِ
واظؾؿقا أَيو اإلخقة افؽرام، أن فؽؾِّ اشؿ مـ أشامء

يف كقكقِّتف يف بقوِن معوين بعض  -رمحف الِل -تضوه، وؿد أضول ابـ افؼقؿويتؼرُب إفقف بؿؼ

 افتل ذـرهو رمحف 
ِ
 الِل تعوػ، افتل يتعبُد الِلَ تعوػ هبو، وؿد اخسُت بعض األشامء

ِ
أشامء

 الِل تعوػ ظذ افعبِد، ؾؿامِّ ؿول رمحف الِل: 
ِ
َ أثَر معرؾِي أشامء  الِل ألبغِّ

 وَيسؿع ــؾَّ مـو وهق افسؿقع  َيرى  

 وفؽؾ صقٍت  مـف  شـؿٌع  حوضــر 

ـــى  ـــرى دبق ــــر ي ـــق افبـص وه

ــــــــــــــــــــــــــيِ   افسافـؿؾ

 مــ شــرٍّ ومــ إظـــالنيف افؽــقن    

ــــقيون ــــالن  مست ـــ واإلظــ  ؾوفرس 

انِ  ــقَّ ـــخِر وافص ـــً افص  حت
ِ
ــقداء  ش

 يف افؽـــْقِن  مـــ شـــرٍّ ومـــ إظــالنِ  
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 وهق افعؾـقُؿ أحـوط ظؾــاًم بوفــذي

ــــوكف ــــف شبح ـــؾ رء ظؾُؿـ  وبؽ

 وهق اْلؾقـؿ ؾـال يعوجــؾ ظبــَده  

 وهق افعػق ؾعػـــُقه وِشـع افـقرى  

 وهق افرؿقُى  ظذ  اخلقاضِر وافؾـقا  
   1 

ـــقونِ  ــقس ذا كسـ ـــقُط وف ــق ادحـ  ؾف

 بعؼقبــٍي  فقتـــــقَب مـــ ظـــصقونِ 

ــــور األرُض بوفســـؽونِ  ـــقٓه ؽـــ  ف

 ()حــظ ـقــػ بوألؾعـــــول بوألرـــون
1 

ذـُر أشامَء الِلِ تعوػ اْلسـك، ومو ؾقفو مـ ادعوين افعظقؿِي ومه رمحف الِل ي

 وافصػوِت، وهق أن يؼِرَن اإلثبوَت 
ِ
ٍَ افسؾقَؿ يف بوِب األشامء ُ فـو ادـف افعؾقو، وهذا يبغِّ

َؾِػ  َـّ أؿقاٌم أن افسَّ  وافصػوِت بوفتعب ِد لِِل تعوػ بؿعوكقفو، وؿد ط
ِ
 -رمحفؿ الِل-فألشامء

واهتؿقا بنثبوُتو ؾحسى؛ فذا اكحرصت جفقد همٓء يف جوكى اإلثبوت إكام اظتـقا 

وافرد ظذ مـ ضؾَّ يف هذا افبوِب، مـ معطؾٍي فصػوِت الِِل، أو ممثؾٍي لِلِ شبحوكف وتعوػ 

ٍِ افسؾِػ، أَنؿ  مل يؼترصوا  -رمحفؿ الِل-بخؾِؼف، وٓ صؽَّ ظـد مـ فديف معرؾٌي بؿـف

 ، بؾ اهتؿقا ـثرًا بجـل ثامِر هذا اإلثبوِت يف ظبودُِتؿ لِل ظذ جوكِى اإلثبوِت افـظريِّ

تعوػ، ؾعذ مـ أراد شؾقك شبقِؾ افسؾِػ افصوْلغ واألئؿي ادفديغ أن جيتفَد يف 

 افتعب ِد لِل تعوػ بلشامِئف وصػوتف، وأٓ يؽتِػَل مـفو بؿجرد اإلثبوِت افعؾؿلِّ 
ِ
إحقوء

ؾِػ افظوهرة أَنؿ ـوكقا أصد األمي لِل تعظقاًم وافدراشِي افـظريِي، ؾنن مـ شامِت افس

ومتجقدًا وثـوء وظبودة، ؾلثؿر ذفؽ أَنؿ ـوكقا خر األمي ظؾاًم ودظقًة وظؿاًل، ؾوإلثبوُت 

افـظري فألشامء وافصػوِت جيى أن يرتبَط بوفشعقِر اإليامين وافسؾقِك افعؿع، ومـ 
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ٍِ افصحوبي وافتوبعغ وتوبعقفؿ يف  وافصػوِت ظذ اخلطلِ اختزاِل مـف
ِ
 بوِب األشامء

ذـر أشامَءه وصػوتِف فقعبَده  -شبحوكف وتعوػ -جوكِى اإلثبوت افـظري ادجرِد، ؾنن الِلَ

الُل يف بوِب األشامء  هبو ادممـقن دظوًء وضؾبًو ومسلفًي وثـوًء ومحدًا؛ فذا دو ـون افضَّ

الِلُ مـ معرؾِي اخلؾِؼ بف وافصػوِت يػِِض إػ ختؾ ِػ هذه افثامِر، وتعطقِؾ مو أراد 

شبحوكف وظبودُِتؿ فف، اصتدَّ كؽُر افسؾِػ ظذ ادعطؾِي وادؿثؾِي، ؿول ابـ افؼقؿ رمحف 

ؾؾام تؿَّ فؾؿعطؾِي مؽُرهؿ ترتََّى ظؾقف اإلظراُض ظـ الِلِ، وظـ ِذـِره وُمبتِف  "الِل: 

 ظؾقف بلوصوِف ـامفِف وكعقِت جالفِف، واكرصف ـثٌر مـ ا
ِ
خلؾِؼ بحبِّفؿ وافثـوء

ـِ ادتَّصِػ بصػوِت  وظبوداُِتؿ إػ ؽِر الِلِ تعوػ؛ إذ افؼؾقُب مػطقرٌة ظذ ُمبَِّي ادحِس

ده ادعطؾقن ظـ أشامِئف وصػوتِف ُصِغَؾ اخلؾُؼ بغِره واكرصؾقا ظـف  افؽامِل، ؾؾام جرَّ

" . 
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