بسم هللا الرحمن الرحٌم
هللا خالق بال حاجة

قال تعالى:
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
[سورة الذارٌات]

ال ِعلَّة الغائِ ٌَّة َّل تلٌق باهلل:
ُون ) هً الم ال َّتعلٌل؟ والم ال َّتعلٌل مقبولة ف ً َح ِّ انسا ا  ،ولك َّسه ا ال َتِح ف ف ً ح ِّ
هل الالم فً ( لِ ٌَ ْع ُبد ِ
هللا ج َّل جالله ،لماذا؟
بعضهم ٌقول  :إ َّ هللا ابحاسه وتعالى خلِّ َ
الخ ْلِّ لح َهدَف أ ٌعْ بدوه ،انساا حٌسم ا ٌْْ ما م أمام ه ه د يفا وٌاْ عى
ِ ل إل ى ه ذا اله دف حب َوا ٌلة ،لم اذا ت ْدْ ؟ ك ً ت ت َعلَّم ،ولم اذا َتحْ حِ مْ
إلٌه ،فماذا ٌعسً ذلك؟ ٌعسً أ َّس مه ض عٌف ،وتو َّ
البئْ؟ كً تاتخْج الماء ،ولماذا ْ
تزْع الحبَّ ؟ كً مت ْس حب َ
ت الغذاء ،فانساا حٌسم ا ٌك و ل ه ه دف ،وه و قاِح ْ
َ
فؤست ممحْ تا ٌج ل َحوا ٌلة،
أ ٌَِح ل إلٌه ،فٌاتعٌ حبؤداة ،حبم َمجَّْ د أ ٌكو لك َهدَف بعٌ ٌد سك ،وبعٌد أ تِل إلٌه ْأاا ي،
م
أْدت الذهاب إلى مدٌسة بعٌدة ،لَلَ حز َمسً لذلك اٌاْة فهذه المدٌسة بعٌدة سً ،وال أاتطٌع أ أِل إلٌها إال
فلو أ َّسسً
ب الا ٌاْة ف ال مم التعلٌ ل ،واأله داف والوا ائل ،كله ا َتِح ف ف ً ح ِّ انسا ا ول حك َّسه ا ال َتِح ف ف ً ح ِّ هللا
أ ْ أْْ َك َ
تعالى ،فال مم التعلٌل فً هذه اآلٌة َخ َْ َجت

معساه ا ،فل ٌ

ِ َل إلٌ ه
معساه ا أ َّ هللا ا بحاسه وتع الى ل ه َه دَف ،وو َ

حب َواٌلة ،ال ،بل هو َخلَ َِّ َ
الخ ْلِّ كلهم ،و لٌهم أ ٌعبدوه ،لذلك خ الِّ ب ال حاج ة ،وال حعلَّ ة الغا حئ ٌَّ ة ال تلٌ ِّ ب اا تع الى،
ِل إلٌها حب َواٌلة ،ه ذا أ ؤْ م
وٌجب أ َس ْسًِ
هللا تعالى ال حعلَّة الغا حئٌَّة ،وهً أ سقول :إ َّ هساك غاٌة ،وهللا تعالى َو َ
الب َأْ ،وأؤْ الضعاف ،أما الذي إذا أْاد أٌئا ي أ ٌقول له مك ف ٌَ مك و ف ال ٌحْ ت اج إل ى وا ائل ،وال إل ى أه داف ،ف ال
األهداف تلٌِّ به ،وال الواائل تلٌِّ به،
فهل هساك ال ٌم أخْى َخ َْ َجت

َم ْدلولها فً القْآ ؟ سعم ،هً الم المآل،

قال تعالى:
َفا ْل َت َق َط ُه آَل ُ ف ِْر َع ْونَ لِ ٌَ ُكونَ َل ُه ْم َعد ُّواً َو َح َزنا ً إِنَّ ف ِْر َع ْونَ َوهَا َمانَ َو ُج ُنو َد ُه َما َكا ُنوا َخاطِ ئٌِنَ
[سورة القصص]

ال ٌمعْ َقل لح َم كا له َ ْقل أ ٌْل َتق َحط مغالما ي لح ٌَكو له َ مد يوا ،لك َّ هذا ال مغالم آل أمْمه لح ٌَكو

ْات
َ مد يوا ،فهذه لٌَ َ

ال َم ال َّتعْ لٌل ،ولكسها ال مم المآل،
قال تعالى:
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
[سورة الذارٌات]

أفعال هللا ُم َعلَّلَ ٌة ِب َمصالِح َخ ْلقِه:
إال أ َّ بعضهم ٌ ِْ َهم َج ْهالي أو خط ؤ ي أ َّسس ا إذا َس ٌَِْس ا

هللا تع الى ال حعلَّ ة الغا حئ ٌَّ ة معس ى ذل ك أ َّ أفع ال هللا تع الى ال

غاٌ َة مسها! لك الِواب أ أفعال هللا مم َعلَّلَ ٌة حب َمِالح َخ ْلقحه،
قال تعالى:
َو َما َخلَ ْق ُ
هللا ه َُو
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
ون ( )65إِنَّ َّ َ
ُون (َ )65ما أ ُ ِرٌ ُد ِم ْن ُه ْم مِنْ ِر ْز ٍق َو َما أ ُ ِرٌ ُد أَنْ ٌُ ْط ِع ُم ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
الر َّز ُ
اق ُذو ا ْلقُ َّو ِة ا ْل َمتٌِنُ
َّ
[سورة الذارٌات]

أسا خلقتهم ،فإذا بدوسً َاعحدوا ،وهذه الالم ل ٌْ َات ا ز وجل ،ولَ ٌْ َات َتعْ لٌالي ل َحخ ْلِّ هللا ،بل هً ح لَّ مة
اعادتهم ،إ

َ َبدوه َاعحدوا،

كلٌات الدٌن:
قال تعالى:
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
[سورة الذارٌات]

كلفكم ٌعْ لم أ َّ الدٌ فٌه ثالث مكلٌات ،جاسب ف ْحكْي ،وجاسب املوكً ،وجاسب جمالً،
الجاسب الافلوكً ال ٌكو إال بالجاسب الِ ْحكْي ،والجاسب الجمالً ال ٌكو إال بالجاسب الافلوكً،
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
العبادة ال تكو إال بعد َمعْ حْ َفة ،وهذه العبادة م لوازمحها الاَّعادة ،فؤست َم ْخلوِّ كً َتعْ لم وتعْ َمل ،وكً َت ِْ َعل،
فالاَّعادة هً الغاٌة ،والعحبادة هً َّ
الث َم  ،والع ْحلم هو ال َّا َبب،
قال تعالى:
َو َما َخلَ ْق ُ
هللا ه َُو
جنَّ َو ْاْلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
ون ( )65إِنَّ َّ َ
ُون (َ )65ما أ ُ ِرٌ ُد ِم ْن ُه ْم مِنْ ِر ْز ٍق َو َما أ ُ ِرٌ ُد أَنْ ٌُ ْط ِع ُم ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
الر َّز ُ
اق ُذو ا ْلقُ َّو ِة ا ْل َمتٌِنُ
َّ

[سورة الذارٌات]

ِلَّى َّ
ك َو َت َعالَى:
هللا م َ لَ ٌْ حه َو َالَّ َم فحٌ َما َْ َوى َ ح َّ ح
اْ َ
هللا َت َب َ
وْ َد َ ح ال َّس حبً َ
الحدٌث القم ْداً الذي َ
ٌَا ِع َبادِي إِ ِّنً َح َّر ْم ُ
ضال إِ ََّّل َمنْ َه َد ٌْ ُت ُه
ت ال ُّظ ْل َم َعلَى َن ْفسِ ً َو َج َع ْل ُت ُه َب ٌْ َن ُك ْم ُم َح َّر ًما َف َال َت َظالَ ُموا ٌَا ِع َبادِي ُكلُّ ُك ْم َ
س ْو ُت ُه
ار إِ ََّّل َمنْ َك َ
اس َت ْهدُونًِ أَهْ ِد ُك ْم ٌَا ِع َبادِي ُكلُّ ُك ْم َجائِ ٌع إِ ََّّل َمنْ أَ ْط َع ْم ُت ُه َف ْ
َف ْ
اس َت ْط ِع ُمونًِ أ ُ ْطع ِْم ُك ْم ٌَا ِع َبا ِدي ُكلُّ ُك ْم َع ٍ
اس َت ْغفِ ُرونًِ أَ ْغف ِْر لَ ُك ْم ٌَا
وب َجمٌِ ًعا َف ْ
ار َوأَ َنا أَ ْغفِ ُر ال ُّذ ُن َ
سونًِ أَ ْك ُ
اس َت ْك ُ
َف ْ
س ُك ْم ٌَا ِع َبادِي إِ َّن ُك ْم ُت ْخطِ ُئونَ ِباللَّ ٌْ ِل َوال َّن َه ِ
ض ُّرونًِ َولَنْ َت ْبل ُ ُغوا َن ْفعًِ َف َت ْن َف ُعونًِ ٌَا ِع َبادِي لَ ْو أَنَّ
ض ِّري َف َت ُ
ِع َبادِي إِ َّن ُك ْم لَنْ َت ْبل ُ ُغوا َ
ب َر ُج ٍل َوا ِح ٍد ِم ْن ُك ْم َما َزا َد َذلِ َك فًِ ُم ْلكًِ َ
َكا ُنوا َعلَى أَ ْت َقى َق ْل ِ
ش ٌْ ًئا ٌَا ِع َبادِي لَ ْو أَنَّ

س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم
أَ َّولَ ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم
أَ َّو َل ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ

ص َذلِ َك مِنْ ُم ْلكًِ َ
َكا ُنوا َعلَى أَ ْف َج ِر َق ْل ِ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َقا ُموا
ش ٌْ ًئا ٌَا ِع َبادِي لَ ْو أَنَّ أَ َّولَ ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
ب َر ُج ٍل َوا ِح ٍد َما َن َق َ
سأَلُونًِ َفأ َ ْع َط ٌْ ُ
ص َذلِ َك ِم َّما ِع ْندِي إِ ََّّل َك َما ٌَ ْنقُ ُ
ان َم ْسأَلَ َت ُه َما َن َق َ
ت ُكل َّ إِ ْن َ
صعٌِ ٍد َوا ِح ٍد َف َ
فًِ َ
ص ا ْلم ِْخ ٌَ ُط إِ َذا أُدْ ِخل َ
س ٍ
هللا َو َمنْ َو َج َد َغ ٌْ َر َذلِ َك َف َال
ا ْل َب ْح َر ٌَا ِع َبادِي إِ َّن َما ه ًَِ أَ ْع َمال ُ ُك ْم أ ُ ْحصِ ٌ َها لَ ُك ْم ُث َّم أ ُ َو ِّفٌ ُك ْم إِ ٌَّاهَا َف َمنْ َو َج َد َخ ٌْ ًرا َف ْل ٌَ ْح َم ِد َّ َ
س ُه
ٌَلُو َمنَّ إِ ََّّل َن ْف َ
[ رواه مسلم ]

هللا هو الغنً الحمٌد:
ٌ
خالِّ بال حاجة ،لك السا
فاا ابحاسه وتعالى

ف َق َْاء إلى هللا ز وجل،

قال تعالى:
هللا َو َّ
هللا ُ ه َُو ا ْل َغن ًُِّ ا ْل َحمٌِ ُد
اس أَ ْن ُت ُم ا ْلفُ َق َرا ُء إِلَى َّ ِ
ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
[سورة فاطر]

مو َّدته ول م ْطِمه وأ َدبمه و مسعو َم مته إذا كا ممحْ تاجا ي نساا ،
َم مٌ َِكْ فً كلمة ال َغسحً الحمٌد؟ انساا أحْ ٌاسا ي َت ْظ َه مْ َ
فإذا ااْ َت ْغسى سه َت ْظهْ فظاظته و حك ْبْمه وااْ حتعْ الإم ه ،فالذي لٌ له أِْ ل إٌماسً ،هذا ل م ْطفم الضَّعْ ف ،وأحْ ٌاسا ي الغحسى
لوازمحه الِظاظة ،والغ ْحلظة ،واالاْ حتعْ الء ،وال مع ْسج حمهٌَّة ،وهذا أؤ م ال َب َأْ ،لك هللا ابحاسه وتعالى حٌسما ٌَِح فم
م
ح
ذاته بؤاْ مائحه ،أو ِح ِاته الِمضْ لى ٌؤتً حبها فً األَ َ م األغلب َم ْثسى ْ
مثسى ،وهساك القة ْائحعة بٌ االاْ َم ٌْ ،
فاا تعالى قال:
ش ُك ْر َفإِ َّن َما ٌَ ْ
هلل َو َمنْ ٌَ ْ
َولَ َقدْ آَ َت ٌْ َنا ل ُ ْق َمانَ ا ْلح ِْك َم َة أَ ِن ا ْ
هللا َغنًِ َحمٌِ ٌد
ش ُك ْر ِ َّ ِ
ش ُك ُر لِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ َك َف َر َفإِنَّ َّ َ
[سورة لقمان]

هو َغسحًٌّ سكم ،ومع أ َّس مه َغسحًٌّ سكم ،ال ٌمعا حملمكم إال ممعا َملَ ية َتحْ َمدوسه لٌها ،هذه اآلٌة مت ْأ حب مه قوله تعالى :
ض لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َولَ ُه ا ْل َح ْم ُد َوه َُو َعلَى ُكل ِّ َ
س َما َوا ِ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر
س ِّب ُح ِ َّ ِ
ت َو َما فًِ ْاْلَ ْر ِ
هلل َما فًِ ال َّ
ٌُ َ
[سورة التغابن]

وقوله تعالى:
اس ُم َر ِّب َك ذِي ا ْل َج َال ِل َو ْاْلِ ْك َر ِام
ار َك ْ
َت َب َ
[سورة الرحمن]

قال تعالى:
هللا َو َّ
هللا ُ ه َُو ا ْل َغن ًُِّ ا ْل َحمٌِ ُد
اس أَ ْن ُت ُم ا ْلفُ َق َرا ُء إِلَى َّ ِ
ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
[سورة فاطر]

وقال تعالى:
ض َوه َُو ٌُ ْط ِع ُم َو ََّل ٌُ ْط َع ُم قُلْ إِ ِّنً أُم ِْر ُ
س َم َاوا ِ
ت أَنْ أَ ُكونَ أَ َّول َ َمنْ أَ ْسلَ َم
قُلْ أَ َغ ٌْ َر َّ ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
هللا أَ َّت ِخ ُذ َولِ ٌّا ً َفاطِ ِر ال َّ
َو ََّل َت ُكو َننَّ مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِر ِكٌنَ
[سورة اْلنعام]

ِلَّى َّ
ك َو َت َعالَى:
هللا م َ لَ ٌْ حه َو َالَّ َم فحٌ َما َْ َوى َ ح َّ ح
اْ َ
هللا َت َب َ
وْ َد َ ح ال َّس حبً َ
الحدٌث القم ْداً الذي َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكا ُنوا َعلَى أَ ْت َقى َق ْل ِ
ب َر ُج ٍل َوا ِح ٍد ِم ْن ُك ْم َما َزا َد َذلِ َك فًِ ُم ْلكًِ
ٌَا ِع َبادِي لَ ْو أَنَّ أَ َّولَ ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
ص َذلِ َك مِنْ ُم ْلكًِ َ
َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َكا ُنوا َعلَى أَ ْف َج ِر َق ْل ِ
ش ٌْ ًئا
ب َر ُج ٍل َوا ِح ٍد َما َن َق َ
ش ٌْ ًئا ٌَا ِع َبادِي لَ ْو أَنَّ أَ َّولَ ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
سأَلُونًِ َفأ َ ْع َط ٌْ ُ
ان َم ْسأَلَ َت ُه َما
ت ُكل َّ إِ ْن َ
صعٌِ ٍد َوا ِح ٍد َف َ
س ُك ْم َو ِج َّن ُك ْم َقا ُموا فًِ َ
ٌَا ِع َبادِي لَ ْو أَنَّ أَ َّولَ ُك ْم َوآخ َِر ُك ْم َوإِ ْن َ
س ٍ
ص ا ْلم ِْخ ٌَ ُط إِ َذا أُدْ ِخل َ ا ْل َب ْح َر ٌَا ِع َبادِي إِ َّن َما ه ًَِ أَ ْع َمال ُ ُك ْم أ ُ ْحصِ ٌ َها لَ ُك ْم ُث َّم أ ُ َو ِّفٌ ُك ْم
ص َذلِ َك ِم َّما ِع ْندِي إِ ََّّل َك َما ٌَ ْنقُ ُ
َن َق َ
س ُه
هللا َو َمنْ َو َج َد َغ ٌْ َر َذلِ َك َف َال ٌَلُو َمنَّ إِ ََّّل َن ْف َ
إِ ٌَّاهَا َف َمنْ َو َج َد َخ ٌْ ًرا َف ْل ٌَ ْح َم ِد َّ َ
[ رواه مسلم ]
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