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  أبو العال

فان ، ان جارواو  احذر أن ترجح نظرك على علم اهللا يف خلقه مبن قدمه من الوالة يف النظر يف أمور املسلمني

  . حيّصل م من املصاحل أكثر من جورهم ان جارواو  ان ما يدفع اهللا م من الشرورو  ،فيهم سرا ال تعرفههللا 

يأتيهم الشيطان فيعّلق تسفيههم و ، هذا كثريا ما يقع فيه الناس يرجحون نظرهم على ما فعل اهللا يف خلقهو 

سلم أن ال خترج و  ينسيهم أمر النيب صلى اهللا عليهو ، بني الصحيح من كون اهللا والهمو  حيول بينهمو  بالذين وّلوه

أمثاهلا خيرجهم و  فيدخل عليهم الشيطان من التأويل يف هذه األحاديث، ال تنازع األمر أهلهو  ،يدا من طاعة

ان (و )هلمو  ان عدلوا فلكمو ، عليهمو  فان جاروا فلكم(سلم و  ينسيهم قوله صلى اهللا عليهو ، اإلسالمبذلك من 

أي من سلطان  - ال بد للناس من وازع : قال احلسن . الكف: الوزع  - سلطان ما ال يزع بالقرآن اهللا يزع بال

  ).يكفهم

قد و ، لو مل يكن يف هذه املسألة اال اعرتاض املالئكة على اهللا تعاىل يف خالفة آدم عليه السالم لكان كافيا

 هو العامل الذي على الزكاة راضيا عنكو  املصدقسلم من متام الزكاة أن ينقلب و  جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه

ال يعلم و  له يف ذلك نصيبو  إالقد أغلقوه على أنفسهم فما ترى أحدا و  هذا باب قد أغفله الناسو ، ان ظلمكو 

ال تذم و  فذّم الصفة بذم اهللا -ال بدّ و - مىت ذممت و ، قد رأينا على ذلك براهني من اهللا كثريةو ، ما فيه عند اهللا

 املوصوف معا فان اهللا حيمدك على ذلكو  مىت محدت فامحد الصفةو ، نصحت نفسك أنا املوصوف . 


