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 والعدل اإلهلي البداء

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 اهلَل قد قدََّر كلَّ ما حيصُل معنا، وأنَّ ذلَك مكتوٌب عليه؟ إلنساُن ُمخيًَّرا وحنن نعلُم أنَّكيف يكوُن ا

 

ال يف و ماِ يف السااَّ شاا ٌ  )ال يكوُن علينا سااُُمُ::البدَّ أن ننطلَق من قوِل اإلمام جعفر الصاااد  

فقد  احدة و على نقِض : يقدُرأنَّ ن زعَمَم، َفوأجٍل وكتاب  وإذٍن وقضا   ٍرَدوَق وإرادة  مبشاية    إالَّ رِضاأل

، وظنُّوا ضاااعوا يف فِِم ما َييرم معِم اخَلَوَنَ  َنيرتَداْلُموُمقصاَاَرَة احلشااويََّ  واْل(، لكنَّ على اهلِل َبكَذ

إل  ُّ إذا اذا َيسااتوجُووَن العقاَبو وأيَن العدُل اَمأنَِّم ال يقوُمون بفعٍل إالَّ بتساايِ  اهلِل  م وبالتَّال  ِل

شاايةِ   َمني اْلو وما الفرُ  بالقراِركاَن اإلنساااُن ُمساَايَّريا لَيفعَل ما َيفعلبُ: بدوِن أن تكوَن ل: حريَّ ب اَت اِذ  

 واإلرادِة والَقَدِر والقضاِ و

ما  ُمَلْع: َتبقوِلِ: لرجٍل يف جملسااِاِ:علينا ساااُُمُ: فاهيُم شااارَحِا اإلمام عل  الَرضاااا  َمهذه اْل

لينا ع قال. فل: الاق ورادةبما اإل فتعلُم .ُلوَّاأل كُره  الَذ علينا سااااُُمُ:: قال. ف: القال وشااااية بَماْل

 وضُعو ه  ا ندس ب علينا سُُمُ:: قال. فل: الاق وُرَدما الَق علُمَتَف .على ما يشاُ  ه  العزمي ب سُُمُ::

 .العنِي وإقام ب براُمهو اإل ، والقضاُ والفناِ  من الوقاِ  احلدوِد

َِم اهلَل عصاايَ  َّمَّ اتََّمْر إبليَس على الغوايِ ، بل هو َمن ارتكَب اْلاااااِاهذا يعين أنَّ اهلَل مل ُييو

ُِِم اهلَل بالُّللِم، َفَمشية ب ُ: َجَعَلُ: َيااُابإغواِئِ: فقال ل:: )مبا َأْغَوْيَتِن (، َفَأْبَلَسُتُ: ه  اليت َأْغَوْتُ:، َوُخْوث تَّ

ينِما، باهلِل ه  اخللُق، وإراَدُتُ: ه  فعُل اإلجياِد، وَقَدُرُه هو وضاااُع حدوِد اإلميان والكفِر والفصاااُل 

ما َت احلبيََّ ، فِمَن اخَلْلِق َمن َأَقرَّ ومنِم َمن َأْنَكَر، وِكُُهاااااِاوالقضاااُ  هو الدَّعوةب اإل يَّ ب لنفساِاِ: ِلُيثو 

ُم من    ُمساَتِطيٌع ألنَُّ: أبعطَ  للَ  االساتطاعِ  على اخلِ  والشََّر واإلقراِر واإلنكاِر، بدليِل ما روَم أنَّ رج

ا خلقم لَقخ اهلَل إنَّ علينا سُُمُ:: فقالو عن االستطاعِ علينا سُُمُ: َل اإلماَم الصاَّاد   أهِل الوصارِة ساأ  

لوا َعإذا َف ع الفعِلم الفعِل وقَت للفعِل يعوَنِطسَتإليِم، فِم ُم ْضفَومل ُي َّمَّ االستطاعِ  فيِم للَ  فيعَل

ُمفعلوا ِفأن َي يعنَيِطساااَتكونوا ُممل َي ِ:لِكيف ُم وُهلبفَعفإذا مل َي ،الفعَل ذلَك  :قال الوصااارم. علوُهفمل َي ع

و إليِم َضوََّف: َفالوصرم قال. عذوريَنكانوا َم يووريَنلو كانوا َم علينا سُُمُ::فقال  ورونويُوَم اُسفالنَّ



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

 ِم للَ في عَلَيَف ُمْعمنِم ِف َمِلَع علينا سااُُمُ::فقال  : فما هموالوصاارم قال. ال علينا سااُُمُ::قال 

 النُّووَِّة بيِت هُلأ وأنَّكم احلقُّ أنَُّ: أشُِد: الوصرم . قالساتطيعنيَ ُم عِلوا كانوا مع الِفلبَعفإذا َف ،ِلْعالِف

 .والَرسالِ 

علُم اهللب بِفعِلِم فِموا كيَف َياخَلَوَنِ  أنَِّم مل َي َنيرتَداْلُموإنَّ ما َكُوَر على احلشااويَِّ  واْلُمقصاَاَرِة  

ُم اهلِل مبا ِعْل لوقنِي، َفَمدوَن إجواِرهم على القياِم ب:، وال تفويِضِم بالطَّريقِ  اليت ُتْ ِرُجِم عن َحَد اْل

ما ) نا سااُُمُ::عليَييرم يف اخللِق ُيدَعى بالَوَداِ  الذم أقرَّ ب: مجيُع األنوياِ  لقول اإلماِم علَ  الَرضااا 

ََِم الرَّبَّ بإغواِئِ:اِ َدبالَو هلِل باإلقراِر إالَّ طلا َقيًِّوَن اهللب َثَعَب ، واحلقيق ب أَن اهلَل (، وهو ما أنكَرُه إبليُس فاتَّ

َحدََّد وقَت الدَّعوِة وأعطاُه احلَريََّ ، وكاَن ل: أن ُيقَدَم هذا الوقَت أو ُيَؤَخَرُه حيث ورَد عن اإلماِم حممَّد 

منِا ما  ُرَخَؤوُي اُ شااَامنِا ما َي ُمَدَقُي اهلِل عنَد ٌ وقوَفَم موٌرأ موِراأل َنِم): أنَّ: قالعلينا ساااُُمُ: الواقر 

.(اُ َشَي

 

 نكتف  لعدم اإلطال  واهلل أعلم

 الواحث الديين العلوم الدكتور أمحد أديب أمحد


