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 .﴾اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت﴿ َوَقْولِِه:

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

 رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 .﴾ىث نث مث زث

 .﴾زي ري ٰى ين ىن﴿

 خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 .﴾جيحي يه ىه مه جه ين ىن من

  (1):الشَّْرح  

 يت﴿): ــإبثبات صفيت املشيئة واإلرادة  مستدلا  ــ تعاىل قال ، بسم هللا الرمحن الرحيم

 :املشيئة واإلرادة أربع آايتيف إثبات صفيت  ساق املصنف  (…مث زث رث
  .يف بيان صفة املشيئة اآلية األوىل: 

  .املشيئة واإلرادة :إثبات صفيت هافي واآلية الثانية:
  .يف إثبات اإلرادة ة:واآليتني الثالثة والرابع

 
  :م إىل قسمنيتنقســ صفة اإلرادة هلل  :أي ــ اإلرادةو  ،معناهااملشيئة ليس هلا أقسام وسيأيت 

وهذه ، قدراا كوانا و وقوع هذا األمر   أراد هللا  :يعين ؛إرادة كونية قدرية القسم األول:
  .الذي سيأيت أعم من اإلرادة يف القسم الثاين وهذه اإلرادة، اإلرادة مبعىن املشيئة

ولو صلى  ،أن يسرق كوانا وقدراا له  د هللا فهذا أرا ،مثال ذلك: إذا سرق سارق
 . ــ كما سيأيت ـ ـ وأيضاا شرعاا أنه يصليكوانا وقدراا أنه يصلي،   فهذا أراد هللا املصلي 

به   أي: أن كل شيء أمر هللا ،إرادة دينية شرعية، وهي مبعىن احملبة والقسم الثاين:
 . فهو حيبه
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 حيب ذلك هللا ،طلب العلم، وطالب العلم وهو حيفظ املتون هذه إرادة دينية شرعية :مثل
  .هللا قدر وقوع ذلك ،وأيضاا ما دام أن طالب العلم طلبه فهي إرادة كونية، ــوهو العلم  ــ

 
تالوة القرآن  :لمث ،مرآلهللا حيبها وهي مرادة لل أن اإلرادة الشرعية :والفرق بني اإلرادتني

قول يف بلد كفر فن :فمثالا  ،ولكن اإلرادة الشرعية قد تتخلف ،ذلك حيبها ويريد هللا هللا 
  .اإلرادة الشرعية الدينية هنا متخلفة فلم تقع

وهي مرادة  ،فتشمل الطائعني والعاصني ،أما اإلرادة الكونية فهي أعم من اإلرادة الشرعية
قال شيخ . ــ أو ل حيبهسواء كانت مما حيبه هللا ــ إذا هللا أراد وقوعها وقعت  لآلمر سبحانه،

بعض الناس ألن  ،(1)اإلرادتنيبني وقد ضل كثري من الناس يف عدم التفريق : اإلسالم 
 ،كمةحل وقدراا وتقع السرقة؟ نقول: هللا أراد هكذا كوانا ينهى عن السرقة  كيف هللا   يقول:

  .يردها شرعاا ومل 
اآلية األوىل يف املشيئة  لذا ساق املصنف تفصيل بني اإلرادتني جتتمع النصوص. وابل

 (ىف يث ىث نث)البستان  :يعين (مث زث رث) للتحضري مبعىن: هاَل  (يت) فقال:
اه من وجود الزروع وامليهذا الذي شاءه هللا  ي:، أموصولة هذه «ام  »إما  :«هللاه  اء  ا ش  م  » معىن

 إررا  يعين: مشيئة هللا كانت يف ،شاء هللا كان يعين: ما ،مصدرية «ما»أو تكون يف البستان، 
  . وهذه اآلية فيها إثبات املشيئة هلل .ذلك حنوو  ،الزروع ويف املياه اليت يف املزرعة

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ) ،ثبات املشيئةإهذه  (ٰى ٰر ٰذ)مث بعد ذلك قال: 

 رب) ،يعين: ما بني مسلمني وكفار (يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 رث) ،ثبات املشيئةإهذه فيها  (يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب

ألن هللا  ،إرادة شرعية يف قتال املسلمني للكفار :فيه إثبات اإلرادتني (ىث نث مث زث
ضاا يشمل قتال وأي ،للمسلني لقتال الكفار :وفيه إثبات اإلرادة الكونية القدريةحيب اجلهاد، 

 املسلمني للكفار.
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فإذا أراد  ،إثبات اإلرادتنيفيه أيضاا  (﴾زي ري ٰى ين ىن﴿): ستدللٱلمث قال يف ا
ل ىوإذا أراد هللا أن  ،قعياخلمر  ب  ر  ش  هللا أن يه   القرآن وقع.  يـهتـ 

هذه  (ممىم خم حم جم يل ىل مل خل)مث قال يف اآلية الرابعة: 
أراد أن  هللا إذا، إمنا هي إرادة كونيةو  ل، ،وقد يظن بعض الناس أهنا إرادة شرعية ،إرادة كونية

 من)إرادة كونية  (خن حن جن يم) ،(مل خل)يهدي، ولكن ما هدى  يهدي

 (حيجي يه ىه مه جه ين ىن
 على حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعني.وسلم وهللا أعلم، وصلى هللا 


