أهم مسائل القضاء والقدر عند اإلمام مكي ةن أةي طالب القيسي
ِٕ اهلدإِ إىل بلُغ الهًا-ٍتفشري
)1(
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عزض ب يف ال ح ب تفاصببّل رأِببٌ يف مجلببٕ مببو أيببم
مشائل القدر ت ن مبو خب اسبتعزا ك مبٌ فًّبا
ٌتُافقب ببٌ م بب عقّب ببدٔ أيب ببل الشب ببهٕ َمل خيلب ببُ ك مب بب
ٕأحّان باً يف بع ب املشببائل مببو بع ب الع ببارا املشببلل
بّه ضزَرٔ فًمًا مو خ مج ك مٌ إىل بع
َخلض إىل أنًا ال تؤثز علٖ احللم مبُافقتبٌ ملبذي
ٓأيببل الشببهٕ بببل هلببا فًمًببا الضببحّ يف سببّاقًا الببذ
. َاهلل أعلم.ٌَّرد ف

 املقبز،اإلمام ملْ بو أبْ طالب القّشبْ القبزط
املفشز الذٓ عاش يف نًاِبٕ القبزى الزابب إىل مهتضب
القزى اخلامص مو أشًز مؤلفاتٌ تفشريٍ اهلدإِ إىل
بلُغ الهًإِ َقد ضمهٌ مجلٕ مو آرائٌ يف أبُاب العلم
.ٕاملختلف
كاى تفشريٍ حمل دراسب آلرائبٌ يف مشبائل القبدر
تبب ن م ببو خبب الدراس ببٕ أن ببٌ م ببو أي ببل إث ببا الق ببدر
َٕممو لٌ إسًام يف رد مذي مهلزٓ القدر مو املعتزل
.َِٕالقدر

ABSTRACT :
The research aimed to determine the
impact of the war in Yemen on the
Educational
achievement
among
students of basic education from the
point of view of teachers in Sana'a.
The research used the descriptive
and analytical approach to achieved the
objectives of the study, the researcher
collected data through the design of a
closed questionnaire. It was distributed
to 135 teachers in the affected basic
schools in the capital secretariat. It was
chosen as the four mixed schools of
four districts in the capital, the
secretariat of the most affected (Azal
District, AL Sateen District, ALwahda
District, Shawoob District), the research
to enter data and analyzed using SPSS .
The research found that the research
sample believe that conflict and war
have a significant impact on the
educational achievement of students in
basic schools in Sana'a, where the
averaged axis 3.45, Also they believe
that conflict and war have a significant
impact on the behavior of the students
in basic education schools in the capital

Sana'a and a mean 3.60. The target
sample believe that conflict and war
have a major impact on the interest of
parents to students in basic education
schools in the capital Sana'a where the
arithmetic mean is 3.69, while the
respondents believe that conflict and
war have an impact moderate about
motivation students in basic education
schools in the capital Sana'a and a mean
3.19.
In addition, the respondents reported
that conflict and war have an impact
moderate in students in basic education
schools' activity in the capital Sana'a
and a mean 3.20, the research found
that there is no statistically significant
effects of educational wars and
conflicts, differences on academic
achievement attributable to the type
variable. And the presence of statistical
differences for educational effects of
wars and conflicts on educational
achievement represented by two
mentioned (academic achievement,
student behavior) is attributable to years
of experience.
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انًقذية :
إٕ اذتُد هلل ضتُد ٙتعاىل ْٚطتعْٚ ٘ٓٝطتغفسْٚ ،ٙعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْفطٓا ٚض٦ٝات أعُايٓاَ ،نٔ
ٜٗد ٙاهلل فال َكٌ ي٘ ٜ َٔٚكًٌ فال ٖاد ٟي٘ٚ ،أغٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسد ٙال غسٜو ين٘ ٚإٔ ستُنداّ
عبدٚ ٙزضٛي٘ .أَا بعد:
ُٜعد اإلَاّ َه ٞبٔ أب ٞطايب َٔ أ ١ُ٥ايكسا٤ات ٚايتفطنٚ ،،قند أثنس ٣املهتبن ١اإلضنالَ ١ٝظًُن١
َٔ املؤيفاتٚ ،اييت نإ هلا أثسٖا ف ُٔٝبعد َٔٚ ،ٙأغٗسٖا تفط ٙ،اهلداٜن ١إىل بًن ٛايٓٗاٜنٚ ،١املتتبن
يهالَ٘ يف ايتفط ،جيد تٛافل َه َ ٞق ٍٛأٌٖ ايطٓ ١يف بعض أبٛاب االعتكاد ،يف سني أْ٘ ضٝكف
عً ٢شتايف ١ؾسحي ١ملنرٖبِٗ يف َطنا ٌ٥أخنس ٣خاؾن ١بناب ايؿنفات( )ٖٚ ،نرا ٜندع ٛإىل دزاضن ١آزا٥ن٘
ٚتتب نالَ٘ ٚمج بعك٘ إىل بعضٚ ،إبساش ادتٛاْب اييت ٚافل فٗٝا أٌٖ ايطْٓٚ ،١كد املدايف.١
ٚقد اخرتت إٔ أعسض آزا ٙ٤يف َطا ٌ٥ايككاٚ ٤ايكدز َٔ خالٍ تفط ٙ،اقتؿست ف ٘ٝعً ٢مجًَٔ ١
أِٖ َطا ٌ٥ايبابَ ،بٓٓٝاّ َٛاطٔ االتفام ٚاالفرتام َ عكٝد ٠أٌٖ ايطٓ ١فٗٝاٚ ،ضًهت يف ذينو املنٓٗر
االضتكسا ٞ٥ايٛؾفًَ ٞتصَاّ بكٛاعد ايعسف األنادمي.ٞ
ٚقد داٖ ٤را ايبشح يف:
املكدَٚ :١فٗٝا خط ١ايبشح.
ايتُٗٝدٚ :ف :٘ٝأٚالّ :ايتعسٜف مبه ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،تفط ٙ،اهلدا ١ٜإىل بً ٛايٓٗا.١ٜ
ثاْٝاّ :حتسٜس َؿطًشات ايبشح.
املبشح األ :ٍٚتعً ٌٝأفعاٍ اهلل تعاىلَٚ ،طأي ١األضباب.
املبشح ايجاْ :ٞايظًِ املٓص ٙاهلل تعاىل عٓ٘ٚ ،اهلدٚ ٣ايكالٍ.
املبشح ايجايح :االضتطاعٚ ،١تهًٝف َاال ٜطامٚ ،أفعاٍ ايعباد.
ارتامتٚ ١ايٓتا٥ر.
ٚاهلل تعاىل ٚي ٞايتٛفٝل.
انتًهيذ:
أَالً :التعزِ مبلْ بو أبْ طال َتفشريٍ اهلدإِ إىل بلُغ الهًإِ:
ٖ ٛأب ٛستُد َه ٞبٔ أب ٞطايب محٛؽ بٔ ستُد بٔ شتتاز ايكٝط ،ٞايكٚ،اْ ،ٞايكنسط ٚ .يند
ضٖٓ 355 ١ن بنايكٚ،إْٚ ،ػنأ بٗنا ،ثنِ تٓكنٌ يطًنب ايعًنِ بنني َؿنس َٚهنٚ ١ايكنٚ،إٚ ،اضنتكس أخنّ،ا
بكسطبٚ ،١نإ ي٘ فٗٝا ْػاط٘ ايعًُ ٞيف اإلقساٚ ٤ايتدزٜظ ٚارتطابٚ ،١تٛيف بٗا ضٖٓ437 ١ن.
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عننسف َهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -بنناملكسو ٚاملفطننسٚ ،تننسدِ ينن٘ يف طبكننات فكٗننا ٤املايهٝننٚ ،١ايك نسٓا،٤
ٚايًغننٜٛنيٚ ،ننننإ أنجننس اٖتُاَننن٘ بنننايكسإٓ ٚعًَٛننَ٘ٚ ،نننٔ أغنننٗس َؤيفاتنن٘ :ايتبؿنننس ٠يف ايكنننسا٤ات،
ٚايهػف عٔ ٚد ٙٛايكسا٤ات ايطب ٚ ،ايسعا ١ٜيتذٜٛد ايكسا.)1( ٠٤
ٚأَا تفط ٙ،فامس٘ "اهلدا ١ٜإىل بً ٛايٓٗا ١ٜيف عًِ َعاْ ٞايكسإٓ ٚتفطٚ ،ٙ،أسهاَن٘ٚ ،مجنٌ َنٔ
فٓ ٕٛعً ،"َ٘ٛعدٓ ٙبعكِٗ َٔ أدٌ َا ؾٓف يف األْديظٚ ،قد ْكٌ عٓ٘ املفطس َٔ ٜٔبعد ٙخاؾن ١أٖنٌ
املغسب نابٔ عطٚ ١ٝايكسط .
ٚأَا َٓٗذ٘ ٚطسٜكت٘ يف ايتفط ،فكد غسسٗا يف َكدَ ١نتاب٘ ،ذانساّ َؿادز ٙيف ايتفطٖٚ ،،نٛ
ًَتصّ يف ايغايب بتفط ،ايكسإٓ باملأثٛزٚ ،بأقٛاٍ ضًف األَ َٔ ،١د ٕٚذنس األضاْٝد(.)2
ثانّاً :حتزِز مضطلحا ال ح :
ايككا ٤يغ :١إسهاّ أَس ٚاتكاْ٘ ٚإْفاذ ٙدتٗت٘ (.)3
ٚايكدز يغ :١ايككاٚ ٤اذتهِ َٚبًغ ايػٚ .٤ٞايتكدٜس :ايرتٚ ١ٜٚايتفهس يف تط ١ٜٛاألَس(.)4
ٚايككاٚ ٤ايكدز اؾطالسا ٖٛ :تكدٜس اهلل تعاىل األغٝا ٤يف ايكدّٚ ،عًُ٘ ضبشاْ٘ أْٗا ضتك يف أٚقات
َعًَٛننٚ ،١عًنن ٢ؾننفات شتؿٛؾننٚ ،١نتابتنن٘ ضننبشاْ٘ يننريو َٚػنن٦ٝت٘ ينن٘ٚٚ ،قٛعٗننا عًنن ٢سطننب َننا
قدزٖاٚ ،خًك٘ هلا(.)5
ٜ ٖٛٚػتٌُ عً ٢أزب َساتب:
َ )1ستبن ١ايعًننِٚ :املنساد بٗننا :اإلمينإ بعًننِ اهلل تعنناىل األشين ٞايػنناٌَ يهنٌ غنن ،٤ٞفنال ٜكن غنن ٤ٞإال
بعًُ٘(.)6
 )2ايهتابٚ :١املساد بٗا اإلميإ بإٔ اهلل تعاىل قد نتب َكادٜس ارتًل يف ايًٛح احملفٛظ(.)7
 )3املػننٚ :١٦ٝاملننساد بٗننا" :اإلميننإ بننإٔ َننا غننا ٤اهلل نننإ َٚننا و ٜػننأ و ٜهننٔ ٚأْنن٘ َننا يف ايطننُٛات
ٚاألزض َٔ سسنٚ ١ال ضه ٕٛإال مبػ ١٦ٝاهلل ضبشاْ٘ ال ٜه ٕٛيف ًَه٘ إال َا ٜسٜد"(.)8
َ )4ستب ١ارتًلٚ :املساد بٗا " اإلمينإ بنإٔ اهلل ضنبشاْ٘ ٚتعناىل خنايل ننٌ غن ٤ٞفٗن ٛخنايل ننٌ عاَنٌ
ٚعًُ٘ٚ ،نٌ َتشسى ٚسسنت٘ٚ ،نٌ ضانٔ ٚضهَٚ ،ْ٘ٛا َٔ ذز ٠يف ايطُٛات ٚال يف األزض
إال ٚاهلل ضنننبشاْ٘ ٚتعننناىل خايكٗنننا ٚخنننايل سسنتٗنننا ٚضنننهْٗٛا ،ضنننبشاْ٘ ال خنننايل نننٚ ٙ،ال زب
 ،561ر رير الر الل ضحي رراض رري  ،13/8ا صررضال ن ررً الرص ا
( )1اهظر ر حتهرري ررو :حررتبس الحهرريض ت ر
ا ىب ء  ،59/17مع فال ا ح اء ا صبيل 394 /1ضتهبض ،مك بر ص أا ح آن ألحت ف حيت.

 ،632إهبرريا ا ر باس ضح ر  ،313/3شر أال ر

( )2اهظ  :ا ه ايال إلى ض غ ا نهييال  ،75-72/1بمك بر ص أا ح آن ألحت ف حيت .574-570
( )3معجم محيييض ا ضؼال .99/5
( )4اهظ  :ا حيم س امل ط .591/2
 ،230با هيبى  ،148/3بم قف ا ً ر ت ال مً ألاشي س .1310/3
( )5اهظ  :امع ألاه الا به ال ضص يلينض  ،345/1بالا هحيد ضبيهح
( )6اهظ  :ا هيبى  ،148/3بش يء ا عض ل .29
( )7اهظ  :ش يء ا عض ل  39بمي اع هي ،بحيمع ا عض بال صم ن ً لح  ،103/1بمعيلج ا حب .924/3
( )8مجت ع ا هيبى .149 /3
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ضٛا.)9("ٙ
ٚقد قسز َه– ٞزمح٘ اهلل ٖ -ر ٙاملساتب يف َٛاطٔ َتفسق َٔ ١تفطَ ٙ،بٓٝناّ أْن٘ ال خينسز غن ٤ٞعنٔ
خًٔٝفَن ﴾ّ١طايبكنس33 /٠ص،
ض َ
قكا ٤اهلل تعاىل ٚقدزٜ ،ٙك ٍٛيف تفط ،ق ٍٛاهلل تعاىل﴿ :إِّْ ٞدَاعٌْٔ فٔ ٞايِ َأزِ ِ
َبٓٝاّ ق ٍٛابنٔ عبناع" :أخنسز اهلل آدّ َ نٔ ادتٓن ١قبنٌ إٔ خيًكن٘" ٜكنَ ٍٛهنٜ" :ٞسٜند أْن٘ قندٖز ذينو
ٚعًُنن٘ ٚغننا ٙ٤قبننٌ إٔ خيًننل آدّ"(ٚ ،)10نالَنن٘ يف تكسٜننس ٖننر ٙاملساتننب ٜطنن ٍٛدننداّ(ٚ ،)11املننساد ٖٓننا
اإلغاز ٠إىل إٔ َه– ٞزمح٘ اهلل  -ممنٔ ٜجبنت ايكندز مبساتبن٘ األزبن ا بنٌ اغنتد ْهن ٙ،عًن ٢ايكدزٜن١
ٚاملعتصي ١عً ٢إخسادِٗ أعُاٍ ايعباد عٔ َػ ١٦ٝاهلل تعناىل ٚخًكن٘ٚ ،ين٘ بعنض اينسدٚد ٚايتعكبنات عًنِٗٝ
يف َٛاطٔ َتفسق َٔ ١تفط.)12(ٙ،

انًبحث األول :تعهيم أفعال اهلل تعانً ،ويسأنة األسباب:
أَالً :تعلّل أفعا اهلل تعاىل:
َطننأي ١تعًٝننٌ أفعنناٍ اهلل ٚإثبننات اذتهُنن ١فٗٝننا "َننٔ أدننٌ املطننا ٌ٥ايهبنناز ايننيت تهًننِ فٗٝننا ايٓنناع
ٚأعظُٗننا غننعباّ ٚفسٚع ناّٚ ،أنجسٖننا غننبٗ ّا ٚستننازات"(ٚ ،)13ارتننالف فٗٝننا طٜٛننٌ(ٚ ،)14تتعًننل بٗننا
َطا ٌ٥نج ٠،يف باب ايكدز.
ٚأَا زأَ ٟه– ٞزمح٘ اهلل  -فُٝهٔ اضتعساق٘ َٔ خالٍ اآلت:ٞ

( )9معيلج ا حب .940 /3
( )10ا ه ايال .216 /1
( )11اهظ  :الص لا صي ق  ،6003 /9ب  ،6175 /9ب ،6179 /9 ،2015 /3ب ،4826 /7ب ،3290 /5ب ،1720-1717 /3ب.7207 /11 ،8079/12 ،7949/12
( )12اهظ  :الص لا صي ق  ،5563 /8ب ،4385 /6 ،1720-1717 /3ب ملكل إ اب ا ح آن  ،547 /2ب.615/2
( )13مجت ال ا شيئل ن ً ر ت ال  ،114/5باهظ  :م هيح دالا صعيدس ن ً ا ح م .42 /2
( )14اخهضف و تعض ل الفعي هللا تعيلى لى س الق ا  ،الهتهي ث ثال:
ا ح ر ألاب  :ه ر تعض ررل الفعرري هللا تعرريلى ،بر ص ر أال صتررال رري عضم بولادس با ح ر لس ،به ر ق ر ألاشرري س .اهظ ر  :رته ر ألابائررل  ،53-50بنهييررال وق ر ا ضله شررهيو
 ،222بمنهيج ا صىال .141/1
ا ح ا ثيو  :إثبيت ا هعض ل بال صتال ب صنهي مخض قال مى صضال تعر د إلرى ا عبريد فحرط ،بهر قر الع رال .اهظر  :الؼنرض رو ال ر اب ا ه ح ر ضحي راض بر الجبريل،48/6
بمجت ال ا شيئل ن ً ر ت ال  ،120/5با هيبى .39-37/8
ا ح ا ثي ث :إثبيت ا هعض ل بال صتال و الفعي هللا تعيلى بالم ا ،بهو تع د إ ي تعيلى ،بتع د إلى بيدا تعيلى ،به ق الهل ا صىال بالجتي ال .اهظ  :مجت ع ا هريبى
 81/8بم رري اع ر هي ،ب ،236/4بدلء ا هع رريل  .468/8ب ش ر ادس اهظ ر  :ا حل رريء با ح ر ل ضت ت ر د  .248-242بال صت ررال با هعض ررل ررو الفع رري هللا ى ر اله ررل ا ص ررىال
ضله .
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 ) 1ؾف ١اذتهُ ١هلل تعاىل َٚعٓاٖاٜ :سَ ٣ه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ اضنِ اهلل اذتهنٜ ِٝتكنُٔ ثالثن١
َعنناْ :ٞاذتننانِٚ ،احملهننِ خًكنن٘ٚ ،ذا اذتهُننٜ ،١كنن– ٍٛزمحنن٘ اهلل ٚ" :-اذتهنن :ِٝايننر ٟقنند
نُننٌ يف سهُتننٜ٘ٚ ،هنن( ٕٛاذتهنن :)ِٝاذتننانِ ،أ ٚمبعٓنن ٢احملهننِ"(ٚ ،)15زمبننا اقتؿننس يف
تفط ٙ،عً ٢بعض ٖر ٙاملعاْ ،ٞفكد فطس ٙيف بعض املٛاق بأْ٘ "ذ ٟسهُ ١بتندب ٙ،عبناد.)16(" ٙ
ٚيف َٛق آخس فطس ٙبأْ٘" :اير ٟال ٜندخٌ تندب ٙ،خًنٌ ٚال شينٌ"(ٚ .)17اغنتُاٍ اضنِ اهلل اذتهنِٝ
عًٖ ٢ر ٙاملعاْ ٞمما قسز ٙنج َٔ ،أٌٖ ايعًِ(.)18
ٜٚب ك ٢ايهالّ عٔ ْكطتني َُٗتنيٜ ٌٖ :جبت َه– ٞزمح٘ اهلل  -اذتهُ ١ؾف ١تك ّٛباهلل
تعاىلَٚ ،ا ٖ ٛتفط ٙ،هلا؟
األٚىل :يكد فطس َه– ٞزمح٘ اهلل  -اذته ِٝمبعٓ ٢ذ ٟاذتهُ :١أ ٟأْ٘ َتؿنف بؿنف ١اذتهُن١
اغتل ي٘ َٓٗا اضِ اذتهٖٚ ،ِٝرا ٜدٍ عً ٢إٔ َه– ٞزمح٘ اهلل ٜ -جبت هلل تعاىل سهُ ١تكّٛ
ب٘ تعاىلٜ ٖٛٚ ،س ٣أْٗا ؾف ١أشي ١ٝو ٜصٍ اهلل تعاىل َتؿفاّ بٗاٚ ،عً ٢ذيو دس ٣يف تفط ،اآلٜنات
سهُّٔٝا ﴾ طايٓطا17 /٤ص ٚأَجاهلا ٜكن ٍٛيف تفطنٖ،اٚ" :و ٜنصٍ اهلل
اييت ٚزد فٗٝا ﴿ َٚنَإَ ايًَُّ٘ َعًُّٔٝا َ
عًُٝاّ بهِٚ ،مبا أْتِ إي ٘ٝؾا٥سٚ ٕٚعاًَ ٕٛسهّ ُٝا يف أَس ٙإٜانِ"(ٖٚ .)19رْ ٙكط ١َُٗ ١تبني
َفازقَ ١ه– ٞزمح٘ اهلل  -يك ٍٛاملعتصي ١سٝح أِْٗ ٜجبت ٕٛسهُ ١هلل تعاىل َٓفؿً ١عٓ٘ ال تكّٛ
ب٘ تعاىل.
ٚيهٔ ٌٖ ٚافل َه– ٞزمح٘ اهلل  -أٌٖ ايطٓ ١يف إثباتن٘ هلنر ٙايؿنف١؟ ٚ ،ذينو إٔ أٖنٌ ايطنٜٓ ١نسٕٚ
إٔ ٖننر ٙايؿننفَ ١ننٔ ايؿننفات أشيٝنن ١ايٓننٛد سادثنن ١اآلسنناد أ :ٟأْٗننا ٚإٕ ناْننت ؾننف ١ذاتٝنن ١هلل تعنناىل
أشي ،١ٝإال إٔ أفسادٖا تتذددٖٚ ،را بٓا ّ ٤عًَ ٢نرٖبِٗ يف ايؿنفات االختٝازٜنٚ ،١ال أضنتط ٝادتنصّ
َا إذا نإ إثبات٘ هلر ٙايؿنف ١عًن ٢طسٜكن ١أٖنٌ ايطنٓ ،١أّ ال ،سٝنح أْن ٞو أقنف ين٘ عًن ٢ننالّ
ٚاقض غؿٛف ٖر ٙايؿفٚ .١اهلل أعًِ.
ايجاْٚ :١ٝإذا تكسز إثبات٘ يؿف ١اذتهُ ١هلل تعاىلا فُا ٖ ٛتفط ٙ،هلا؟ ٚقبٌ ادتٛاب عً ٢ايطنؤاٍ أقندّ
ببٝإ َعسفَ ١عٓ ٢اذتهَُٚ ١ا تتكُٓ٘ َٔ َعإ.
ٜك ٍٛابٔ ت– ١ُٝٝزمحن٘ اهلل  -عٓٗنا ٖن" :ٞايغاٜنات احملُنٛد ٠يف َفعٛالتن٘ ٚأٚاَنسٖٚ ٙنَ ٞنا تٓتٗن ٞإيٝن٘
َفعٛالت٘ َٚأَٛزات٘ َنٔ ايعٛاقنب اذتُٝندٜٛٚ .)20("٠قنض ابنٔ ايكن– ِٝزمحن٘ اهلل  -ذينوا فٝنرنس
أْٗا تتكُٔ َعٓٝني:
( )15ا ه ايال  .2185 /3باهظ .451 /1 ،7411 /11 :
( )16الص لا صي ق  .6534 /10باهظ  ،6618/10 :ب.6997/11
( )17الص لا صي ق .450 /1
( )18اهظ  :معي م ا هن يل ضبؼ  ،80/1بلبح العيو ؤل ساض  ،227/1بال صتال با هعض ل و الفعي هللا ضله .8-4/1
( )19ا ه ايال  ،1537 /2ب.1426 /2
( )20ا هيبى .19/3
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-

اإلسهاّ ٚاإلتكإ يف خًك٘ ٚأَس.ٙ

-

إٔ ي٘ سهُاّ  ٚاٜات محٝد ٠يف خًك٘ ٚأَسٙ

()21

.

ٚأَننا َعٓاٖننا عٓنند َهنن– ٞزمحنن٘ اهلل -ا فإْنن٘ ٜجبتٗننا بنناملعٓ ٢األ ٍٚايننر ٟتتكننُٓ٘ ٖٚنن ٛاإلسهنناّ
ٚاإلتكإا سٝح قسز إٔ َٔ َعاْ ٞاذته ِٝاحملهِ خًك٘ عٝح ال ٜدخًن٘ خًنٌ ٚال تندب ،نُنا تكندّ،
شهٔنن ﴾ُِٝطاذتدٜنند1 /ص" :أ :ٟايعصٜننص يف اْتكاَنن٘ ممننٔ عؿنناٙ
ٜٚكنن ٍٛيف تفطنن ،قٛينن٘ َُٖٚ﴿ :ن َٛايِعَصِ ٜنصُ ا ِي َ
اذته ِٝيف تدب ٙ،خًك٘ ،ال ٜدخٌ يف تدب ٙ،خًٌ"(ٚ ،)22إثبات ٖرا املعٓ ٢يًشهُ ١أَس زتُ عً،٘ٝ
ٚيهٔ ستٌ اإلغهاٍ ٚارتالف يف املعٓ ٢ايجاْ.)23(ٞ
ٚو أقف عًن ٢ننالّ ملهن– ٞزمحن٘ اهلل  -يف تفطنٜٓ ٙ،فن ٞإٔ ٜهن ٕٛهلل تعناىل سهنِ  ٚاٜنات
محٝدٜ ٠فعٌ ألدًٗا ٚ ،اَ ١ٜا يف نالَ٘ يف ٖرا األَس يف بعنض املٛاقن تعًٝنل بعنض األفعناٍ مبػن١٦ٝ
اهلل َ٘ٓٚ ،قٛي٘ زمحن٘ اهلل " :-بنٌ ننٌْ –أ ٟايهفنس ٚاإلمينإ  -عنٔ َػن٦ٝت٘ ننإ ٜفعنٌ َنا ٜػنا،٤
ٜٛفل َٔ ٜػا٤ا فٝؤَٔٚ ،خيرٍ َٔ ٜػا٤ا فٝهفس ،ال َعكب ذتهُن٘ ٚال زاد ملػن٦ٝت٘"(ٚ ،)24ينٝظ يف
ٖرا ْف ْٞذتهُ ١اهلل.
ٚيف املكابٌ مثَٛ ١اق نج ٠،ضٛا ٤يف ايتفط ،أٜ ٙ، ٚرنس فٗٝا سهنِ  ٚاٜنات محٝند ٠ألفعناٍ
اهلل تعاىل ٚأسهاَ٘ ٚأٚاَسْ ،ٙكف عٓد بعكٗا:
فكد ب– ٔٓٝزمح٘ اهلل  -يف َٛاق َتفسق ١إٔ أفعاٍ اهلل تعاىل قا ١ُ٥عًن ٢ايعندٍ ٚايسمحنٖ، ٚ ١نا.
طَُِّٓٔ٦نيَ يََٓصٖيَِٓا َعًَنَٔ ِِِِٗٝنَٔ ايطٖنَُأ٤
ٜك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىل﴿ :قٌُِ يَ ِٛنَإَ فٔ ٞايِ َأزِضِ ًَََا ٔ٥هََُِٜ ْ١ػُِ َُ َٕٛ
ًَََهّننا َزضُننٛيّا﴾ طاإلضننسا95 /٤ص أ :ٟينن ٛنننإ ضننهإ األزض َال٥هنن ١دتننا ِٖ٤ايسضننَ ٍٛننٔ املال٥هنن١
َجًِٗا ألٕ املال٥ه ١إمنا تساِٖ أَجاهلِ َٔ املال٥هَٚ ١نٔ خؿن٘ اهلل َ نٔ بنآ آدّ بنريو ،فهٝنف
ٜبعح اهلل إيَ ِٗٝنٔ املال٥هن ١زضنٛال ٖٚنِ ال ٜكندز ٕٚع ًن ٢زيٜن ١ذينو ٚإمننا ٜسضنٌ إىل ننٌ ؾنٓف َنٔ
دٓط٘ فٗرا ٖ ٛايعدٍ"(ٚ .)25أَا ايسمح ١فٝك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىلَََٚ﴿ :ا نَإَ ايًَُّ٘ ئُٝكٔ َ ٝإِميَنا َْهُِِ
إِٕٖ ايًََّ٘ بٔايٖٓاعِ يَسَُٚ٤فْ َزسٔن ﴾ِْٝطايبكنس143 /٠ص " :إٕ اهلل ظُٝن عبناد ٙينر ٚزأفنٚ ١زمحن ،١فهٝنف ٜكنٝ
أعُاهلِ اييت عًُٖٛا فال ٜجٝبِٗ عًٗٝا ٚنٝف ٜؤاخرِٖ عًَ ٢ا و ٜفرتض عً.)26("ِٗٝ
ٖٚننرا تكسٜننس ٚاقننض َننٔ َهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -فٝنن٘ إثبننات إٔ َننا ٜفعًنن٘ اهلل تعنناىل اٜتنن٘ ايعنندٍ
ٚايسمحَ ٖٛٚ ،١ا ٜكٛي٘ أٌٖ ايطٓ ١يف اذتهُ ١اييت تعٛد إىل اهلل تعاىل(.)27

( )21اهظ  :ه ه ال ا ً ا ح م مع ش حهي ن ً يساى .226/2
( )22ا ه ايال .7304 /11
( )23اهظ  :ا ىب ات ن ً ر تال .921-920/2
( )24ا ه ايال .1719 /3
( )25الص لا صي ق .4293 /6باهظ  ،3274 /5 :ب ،6785 /10ب ،4293 /6ب  ،7590 /12ب.6746 /10
( )26الص لا صي ق ،5048 /8 :ب ،5048 /8ب ،3056 /4ب.3954 /6
( )27اهظ  :مجت ع ا هيبى .145 ،35/8
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ٚب ٔٓٝنريو يف َٛاق َتفسق ١إٔ اهلل ٜفعٌ َا ف ٘ٝايؿنالح يعبنادٜ ،ٙكن– ٍٛزمحن٘ اهلل ٚ" :-ذينو
َٓ٘ تعاىل –أْ ٟطذ بعض األسهاّ ٚتبدًٜٗا بأخس - ٣ملا فَ ٘ٝنٔ ايؿنالح يعبناد ،ٙفٗنٜ ٛنأَسِٖ بنأَس
يف ٚقت ملا ف َٔ ٘ٝؾالسِٗ يف ذيو ايٛقتٚ ،قد عًِ أْ٘ ٜص ًِٜٗعٔ ذيو يف ٚقت آخنس ملنا عًنِ فٝن٘ َنٔ
ؾننالسِٗ يف ذيننو ايٛقننت ايجنناْٜٚ ،)28("ٞكنن " :ٍٛففعننٌ اهلل  بٗننِ –أ ٟقننسٜؼ  -يف تننسى زتنن٤ٞ
اآلٜات اييت ضأيٖٛا ف ٘ٝايؿالح.)29(" . . .
ٚيف نالَ٘ ايهج َٔ ،بٝإ اذتهِ فُٝا ٜفعٌ اهلل بعبادٜٚ ٙأَسِٖ ب٘ َٚا خيًك٘(ٜٚ .)30ك ٍٛابنٔ
ت– ١ُٝٝزمح٘ اهلل َ -بٓٝا ق ٍٛأٌٖ ايطٓ ١أِْٜٗ" :جبت ٕٛاذتهُ ١يف أفعاٍ اهلل تعاىلٚ ،أْ٘ ٜفعنٌ يٓفن
عبادَٚ ٙؿًشتِٗ"(.)31
َٛ ) 2قف٘ َٔ ايتعً ٌٝيف ايكسإٓ :أَ ٚا يف ايكنسإٓ َنٔ اآلٜنات اينيت تنبني ايغاٜنٚ ١اذتهُنَ ١نٔ فعنٌ اهلل
تعاىل ٚأَسٚ :ٙيف ايكسإٓ َٔ ذيو َا ال ٜعد ٚحيؿ ،٢ذننس ابنٔ ايكن ِٝأْٗنا يف ايكنسإٓ ٚايطنٓ ١تصٜند
عًنن ٢أيننف َٛق ن بطننسم َتٓٛعننٚ .)32(١ايٛقننٛف عًنن ٢نننالّ َهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -يف نننٌ ٖننرٙ
املٛاق مما ٜؿعبٚ ،يهٔ يف ادتًُ ١قد دس ٣يف تفط ٙ،هلر ٙاآلٜات عًَ ٢عاْٗٝا ايظناٖسٚ ،٠و
ٜهٔ َٓ٘ ؾسف هلا ملعٓ ّ٢عكد ٟفُٝا ٜظٗس.
 َٔٚأغٗس األْٛاد اييت ٚزد فٗٝا تعً ٌٝفعٌ اهلل تعاىل يف اآلٜات ايكسآْ :١ٝالّ ايتعًٚ ،ٌٝيعٌا ٚقد
اختًف فٗٝا املفطسٚ ٕٚاملعسبَ ٖٛٚ ٕٛبآ يف نج َ٘ٓ ،عً ٢خًفٝنات عكدٜن ،)33(١ستن ٢أْن٘ ؾنسح
بعض ْفا ٠اذتهُٚ ١ايتعً ٌٝبعدّ ٚدٛد الّ ن ٞيف ايكسإٓ الضتشاي ١ايغسض(.)34
ٚاملتتب يهالّ َه– ٞزمح٘ اهلل  -جيد ٙال ميٓ ٚدٛد الّ ايتعًٚ ٌٝننريو يعنٌٚ ،إٕ ننإ
زمبا ٜفطسٖا بالّ ايعاقب ١يف َٛاق ْٚ ،فظ األَس يف يعٌٚ ،يهنٔ و أقنف عًن ٢اضنتبعاد ٙيًتعًٝنٌ
ملعٓ ٢عكدٖٚ ،ٟر ٙبعض األَجً َٔ ١نالَ٘:
ٜكنن ٍٛيف تفطنن ،قٛينن٘ تعنناىل ﴿شُ ِّٜنَٔ ئًٖٓنناعِ سُ نبٗ ايػٖ نََٗٛاتٔ﴾ طآٍ عُننسإ14 /ص" :فنناملعٓ :٢شٜننٔ اهلل
يًٓاع ذيو ابتالٚ ّ٤اختبازاّ َٓ٘ نُا قاٍ﴿ :إِْٖا دَ َعًَِٓا ََنا َعًَن ٢األزض شَِٜٓن ّ١يََّٗنا ئَٓ ِبًُن َُِِٖٛأَُٜٗٗنِ َأسِطَنُٔ
َعَُالّ﴾ طايهٗف7 /ص ،فأخرب بايعً ١اييت َٔ أدًٗا دعٌ َا يف األزض ش ١ٜٓهلا"(ٖٚ ،)35نر ٙؾنسحي١
َٓ٘ يف تعً ٌٝفعٌ اهلل تعاىلٜٚ ،ك ٍٛيف تفطن ،قٛين٘ تعناىلُٖ﴿ :ن َٛايَّنرٔ ٟدَعَن ٌَ ايػٖن ُِظَ قٔنَٝاَٚ ّ٤ا ِي َكَُنسَ

( )28ويليح لك .56
( )29ا ه ايال .4230 /6
( )30اهظ  :الص لا صي ق  ،3954 /6ب  ،4797 /7ب  ،2285 /4ب  ،4627 /7ب .4345 /6
( )31منهيج ا صىال .14 /3
( )32اهظ  :م هيح دالا صعيدس  ،22/2بش يء ا عض ل  190بمي اع هي.
 439بمي اع هي ،ب  842بمي اع هي؛ فح الحصً و حتع هتا الصأ ال برص ي هي خض يتهي ا عح يال.
( )33اهظ  :ألاث ا عح هع د ا ه ح ي و اب
 ،206با هيبى ن ً ر ت ال .44/8
( )34اهظ  :ف ائ مً ملكل ا ح آن ضعز ً ب ا ص
( )35ا ه ايال .966/2
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ُْننٛزّا َٚقَن ٖدزََََٓ ُٙنناشٍَِ ئتَ ِعًَُُننٛا عَن َددَ ايطِّنٓٔنيَ َٚا ِيشٔطَننابَ﴾ طٜننْٛظ5 /ص ،أ :ٟفعننٌ ذيننو ننن ٞتعًُننٛا عنندد
ايطٓني ،أ :ٟدخٛهلاٚ ،خسٚدٗاٚ ،سطابٗا"(.)36
َننٔ خننالٍ َننا تكنندّ ٜظٗننس إٔ زأَ ٟهنن– ٞزمحنن٘ اهلل ٜ -كننسب َننٔ قنن ٍٛأٖننٌ ايطننٓ ١يف إثبننات
اذتهُٚ ١تعً ٌٝأفعاٍ اهلل تعاىلٚ .اهلل أعًِ.
ثانّاً :مشألٕ األس اب:
ٜك ٍٛابٔ ايكن– ِٝزمحن٘ اهلل  " :-أْن٘ ضنبشاْ٘ زبنأل األضنباب مبطنبباتٗا غنسعا ٚقندزا ٚدعنٌ األضنباب
ستٌ سهُت٘ يف أَس ٙايدٜآ ٚايػسعٚ ٞأَس ٙايه ْٞٛايكدزٚ ٟستٌ ًَه٘ ٚتؿنسف٘"(َٚ .)37نٔ أٖنِ
َطاًٗ٥ا َطأي ١ادتصا ٤عً ٢ايعٌُ( ،)38فُا َٖٛ ٛقف َه– ٞزمح٘ اهلل ٖ َٔ -ر ٙاملطأي١؟
تكدّ َعٓا إٔ َهٜ ٞس ٣إٔ اهلل تعناىل َنٔ عدين٘ ٚإْؿناف٘ أال ٜطنا ٟٚبنني املنؤَٔ ٚايهنافس بنٌ جيناشٟ
نالّ بعًُٖ٘ٚ ،را ٜعٓ ٢إٔ ادتصاَ ٤رتتب عً ٢ايعٌُٜٚ ،ؤند ٖرا يف تفط ،قٛي٘ تعاىلََِٜٗٚ﴿ " :دََِٔٔ ٟ
َٜػَنا ُ٤إِيَن ٢ؾٔنسَا ٕ َُطِن َتكٔ ﴾ ِٝطٜننْٛظ25 /ص قناٍ" :أٜٛ ٟفنل َنٔ ٜػننا ٤إىل اإلضنالّ ٖٚن ٛطسٜكن٘ املطننتكِٝ
اير ٟال عٛز ف ٖٛٚ :٘ٝضبب زقاٚ ،ٙزقا ٙضبب دخ ٍٛادتٓٚ ،)39("١أبًغ َٔ ٖرا َا قاين٘ عٓند تفطن،
دًُٛدّا َِٝسََٖا ئَٝرُٚقُٛا ايِعَنرَابَ﴾ طايٓطنا56 /٤صا فكند ذننس
دًُٛدُُِِٖ بَدٖيَِٓاُِِٖ ُ
كذَتِ ُ
قٛي٘ تعاىل﴿ :نًََُُّا َْ ٔ
قنَ ٍٛننٔ قنناٍ أْٗنِ بننديٛا دًننٛداّ ن ،ادتًننٛد ،ثننِ قنناٍٚ" :إمننا دنناش إٔ ٜبننديٛا دًنٛدا نن ،دًننٛدِٖ ايننيت
ناْت يف ايدْٝا فٝعربَٗٓ ٕٛنا ٖٚن ٞو تنرْب ،ألٕ األو إمننا ٜؿنٌ إىل اإلْطنإ اينرٖ ٟن ٛن ،ادتًند
ٚايًشِٚ ،إمنا حتسم ايٓاز ادتًد يٝؿٌ األو إىل اإلْطإٜٓٚ ،عِ يٝؿٌ ايٓع ِٝإىل اإلْطإٚ ،يٝظ بأو
ادتًد ٚال ايًشِ ٚإمنا ٜأو اإلْطإ ،أال تس ٣أْ٘ يَ ٛات ٚسسم ادتًد ٚايًشِ و ٜهٔ أو ثابت حيظ،
ٚإمنا مبٓصي ١ادتٓدٍ إذا شايت اإلْطاْٜ َٔٚ .)40("َ٘ٓ ١ٝك ٍٛإٔ اهلل ي٘ إٔ ٜفعٌ َا ٜػا ٤ستن ٢أْن٘ جيٝنص
تعرٜب ايطا ٥ال حيتاز ملجٌ ٖر ٙايتعًٝالت.
ٚإذا نإ َه– ٞزمح٘ اهلل ٜ -س ٣إٔ ايعُنٌ ضنبب يًذنصا٤ا فٗنٌ حينتِ ذينو ٚجيعًن٘ ٚادبن ّا عًن ٢اهلل
ٜطتشك٘ ايعاٌَ اضتشكاقاّ ستتُاّ؟ ٜك– ٖٛٚ" :ٍٛأ ٟإْفاذ ايٛعد ٚتسى ايٛعٝد َ -رٖب أٖنٌ ايطنٓ .١إذ
( )36الص لا صي ق  .3220 /5باهظ  ،6631 /10 :ب  ،3973 /6ب  ،3314 /5ب  ،2066 /3ب  ،1869 /3ب  ، 509/1ب .1764 /3
( )37ش يء ا عض ل .188
( )38اخهضف و مصأ ال الربيط ألاشبيب تصيبيتهي ،بي خص ا ً ر ت ال الخ ف فيهي ف ح  " :فإن كث أا مً الهل ا ص الهص با ألاشبيب ي كض ال بحعض ا بح دهري كعر مهي
كتي الن الب ئك ا بع ن حعض هي ض محهلر ال بكتري الن الع رال ف قر ا ر ن الفعري ال ر ان بػ أهري بألاقر ا ا ث ثرال ينضرال؛ فرإن هللا يحر يبهر ا رت ي شرل ا يريح
ال ا ن ي لحتهي حتى إذا القضت س ي ي ثحين شحىيا بض م ت فأهز ىي ي اليء فأخ حىي ي مً كل ا ثت ات﴾ بقري تعريلى :يبمري الهرز هللا مرً ا صرتيء مرً مريء فأح ري
ري ألال اعر م تهري﴾  ...بالمثرري ذ ررك فترً قرري ي عرل ىر هي ن لهرري فحر خرري ف رل ا حر آن مررع الن ال رض با عحررل لره النهرري الشرربيب بيعضرم ا ر ي ر ن الجبهررال ب ر ن
ا عر ن ررو اخهصرري الح ر هتي حر س يصررت ررو خر  .....فررإن الفعرري ا عبرريد مررً الق ر ى ألاشرربيب لرري ه ر ط لهرري فتررً حعررل ا ررتيً آمىر ا ب تض ر ا ا صرريل يت كيل صر يً ررو
ات با عض بألا تي مً ال ظم ألاشبيب ف تي هر ط
ألال الب يجعل الهح ن كي جيل فه مً ال ظم ا ىيس حه بالش هم ك ا ل مي الم هللا ي مً ا عبيدات با
لهرري مررً ا عبرريدات بكررت ك مرري ههررى ىرري مررً ا ص ر با ص ر ي با عص ر ين هررو مررً ال ظررم ألاشرربيب لرري ضررق لهرري مررً ا لررحيبات" مجت ر ع ا هرريبى  ،176-175/8بيح ر " :
في صرضف بألائتررال مه حر ن لررى إثبرريت ألاشربيب بال صررم :خضحري بالمر ا" مجتر ع ا هريبى  ،485 /8باهظر  :ا صرربي ال ىر الهررل ا صرىال بمخرري يهم مررً خر م رريت ا ررً
ر ت ال ه ف ق امل يش.
( )39ا ه ايال .3251 /5
( )40الص لا صي ق  .1362 /2باهظ .6702 /10 :
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املعننسٚف َننٔ عننادات ايهسَنناٚ ٤أٖننٌ ايفكننٌ ٚايػننسف إمتنناّ ٚعنندِٖ ٚتننأخ ،إْفنناذ ٚعٝنندِٖ بننايعفٛ
ٚاملعنسٚف باإلسطننإٚ ،ال أسند أنننسّ َنٔ اهلل ٚال أبننني فكننال ٚغنسفا َٓنن٘ فٗن ٛأٚىل بننايعفٚ ٛاإلسطننإ
ٚتننسى إْفنناذ ٚعٝنند ٙيف املننؤَٓني"(ٜٚ ،)41كنن ٍٛيف تفطنن ،قٛينن٘ تعنناىلَٚ﴿ :أَقُُٔٝننٛا ايؿٖ نًَاَٚ َ٠آتُننٛا اي ٖصنَنناَ٠
سُُ ﴾َٕٛطايٓٛز56 /ص ،أ :ٟيعٌ زبهنِ ٜنسمحهِٚ ،يعنٌ َنٔ اهلل خنرب ٚادنب
ََ ٚأطٔٝعُٛا اي ٖسضُ ٍَٛيَعًََّهُِِ تُ ِس َ
شُُننٛدّا﴾ طاإلضننسا79 /٤ص:
و زَبٗ نوَ ََكَاَّننا ََ ِ
ٜفعًنن٘ بفكننً٘"(ٜٚ ،)42كنن ٍٛيف قٛينن٘ تعنناىل﴿ :عَطَنن ٢إَِٔ َٜبِعَجَ ن َ
"ٚعط َٔ ٢اهلل ٚادب ،١ألٕ اهلل ال ٜدد إٔ ٜفعٌ بعبادَ ٙا أطعُِٗ بن٘ َنٔ ادتنصا ٤عًن ٢أعُناهلِ ألْن٘
يٝظ َٔ عادت٘ ايغسٚز ٚال َٔ ؾفت٘"(.)43
إذا فاهلل أٚدبٗا عًْ ٢فط٘ يعدي٘ ٚإْؿاف٘ ٚنُاٍ ؾفاتٜ٘ ٖٛٚ ،فعًٗا تفكالّ َٓ٘ ٚزمحنٖٚ ،١نرا ٖنٛ
َرٖب أٌٖ ايطٜٓ ،١ك ٍٛابٔ ت– ١ُٝٝزمح٘ اهلل – َِٗٓٚ" :-املكؿٛد بِٗ أٌٖ ايطَٓ - ١نٔ ٜكن :ٍٛبنٌ
نتب اهلل عًْ ٢فط٘ ايسمحٚ ١أٚدب عًْ ٢فط٘ سكنا يعبناد ٙاملنؤَٓني نُنا سنسّ ايظًنِ عًنْ ٢فطن٘ و
ٜٛدب ذيو شتًٛم عًٚ ٘ٝال ٜكاع مبدًٛقات٘ بٌ ٖ ٛعهِ زمحت٘ ٚسهُت٘ ٚعدين٘ نتنب عًنْ ٢فطن٘
ايسمحٚ ١سسّ عًْ ٢فط٘ ايظًِ"(.)44
َ َٔٚظاٖس ٖر ٙاملطأي ١ارتالف يف تٛدَ ٘ٝا ٜظٗس َٔ تعازض( )45بني قٛي٘ تعاىلَُْٛٚ﴿ :دُٚا إَِٔ ٔت ًِهُنُِ
ا ِيذَٖٓ ن ُ١أُٚزِثِ ُتَُُٖٛننا ٔبَُننا نُِٓ نتُِِ تَ ِع ًَُُنن ﴾َٕٛطاألعننساف43 /ص ٚأَجاهلنناٚ ،قٛينن٘ " :ال ٜنندخٌ أسنندنِ ادتٓنن١
بعًُ٘ " ،قايٛاٚ :ال أْت ٜا زض ٍٛاهلل؟ قاٍٚ" :ال أْا ،إال إٔ ٜتغُدْ ٞاهلل َٓن٘ بسمحنٚ ٕ١فكنٌ"(ٚ ،)46قند
أداب َه– ٞزمح٘ اهلل  -عٔ ذيو:
 )1إٔ "زمحنن ١اهلل ال تنندزى إال بايعُننٌ ايؿنناكٚ .إذا ناْننت ايسمحنن ١ال تنندزى إال بايعُننٌ ايؿنناك
فايعٌُ ايؿاك ايرٜ ٟدزى ايسمحٜ ١دخٌ ادتٓ)47("١ا فاألعُاٍ ضنبب إلدزاى ايسمحنٚ ،١اينيت
بٗا ٜه ٕٛدخ ٍٛادتٓ.)48(١

( )41الص لا صي ق .5872 /9
( )42الص لا صي ق .5145 /8
( )43الص لا صي ق .4269 /6
ف
( )44مجت ع ا هريبى  .213 /1بقر قري قبرل هرتا ا صر م ار ي الخر ف رو الصرأ ال" :فترً ا ىريس مرً يحر  :ضتخضر ي لرى الخري ق حرق عضرم ي عحرل بقريس املخضر ي
لى الخي ق كتي يح ذ ك مً يح ي مً الع ال بػ أهم .بمً ا ىيس مً يح  :ن حق ضتخض ي لى الخي ق ي صً عضم مي ي عضي صم ب ا بخبأا كتي يح
ذ ك مً يح ي مً الربيع حهم بألاشع بػ أهتي متً يىتص إلى ا صىال ....ثم ذك ق الهل ا صىال"-
( )45اهظ  :ش ح ا يبيال .643-642/2
( )46لباا الحتر ررو الصررى مررً ح ر يث البر ه ي ر س ر قم  ،7473بصرره ي الحت ر شرريك ررو ر ح ررق ضتصررى  ،273 /7با ررت ررو ا ير ن ض ررل " ررً ي ر خل الح ر ا تضرري
الجىررال" قرري ا :بن الهررت يرري لش ر هللا؟ قرري  " :ن ،بن الهرري ،إن الن يهؼت ر و هللا لررل بلحتررال "...مررً ح ر يث الب ر ه ي ر س ا بخرريل ر قم  ،5673بمصررضم ر قم  6098مررً
ح يث يئلال.
( )47ا ه ايال 2371 /4
( )48اهظ  :ش ح مصضم ضى ب  ،161/17بحيمع ا شيئل ن ً ر ت ال –لشي ال و دخ الجىال ،147-143/1 -با هيبى ن ً ر ت ال  ،217/1ب .70/8
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" )2جيننٛش إٔ ٜهننَ ٕٛعٓنن﴿ :٢أُٚزِثِ ُتَُُٖٛننا ٔبَُننا نُِٓننتُِِ تَ ِع ًَُُننٜ ،﴾َٕٛعننآ املٓنناشٍ يف ادتٓنن ،١فٝهننٕٛ
ايدخ ٍٛبسمح ١اهلل -نُا قاٍ ايٓ  ،عً ٘ٝايطالّ ٚاملٓاشٍ باألعُاٍ فٝؿض اذتدٜحٚ ،اآلٜن١
عً ٢ظاٖسٖا"(ٖٚ ،)49را دٛاب يبعض ايطًف(.)50

انًبحث انثاني :انظهى انًنزه اهلل تعانً عنو ،وانهذي وانضالل:
أَالً :الظلم املهزٍ اهلل عهٌ:
ٜسَ ٣ه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ ايظًنِ اينرْ ٟنص ٙاهلل ْفطن٘ تعناىل عٓن٘ ٖن ٛإٔ ٜكن ايػن ٤ٞيف ن،
ظًَُُنٛا أَ ِْفُطَنُِِٗ ﴾ طٖنٛد101 /ص:
ظًََُِٓناُِِٖ َ َٚيهٔنِٔ َ
َٛقع٘()51ا ٚيريو ٜك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىلَََٚ﴿ :ا َ
"أ :ٟو ْك ايعكٛب ١بِٗ يف َٛ ،قعٗا ،بٌ أٚدبٛا ألْفطِٗ بهفسِٖ ايعكٛب ،١إذ ٚقعٛا ايعباد ٠يف
ظًٔنُِ زَبٗنوَ َأسَندّا ﴾ طايهٗنف49 /ص .بكٛين٘" :أ :ٟال جيناشٟ
َٛ ،قعٗا"(ٜٚ ،)52فطس قٛي٘ تعاىلَٚ﴿ :يَنا ِ َٜ
زبو ٜا ستُد أسداّ بغَ ،ا ٖ ٛأًٖ٘ ،أ ٟال جياش ٟباإلسطنإ إال أٖنٌ اإلسطنإٚ ،ال بايطن٦ٝات إال أٖنٌ
ايطٚ .١٦ٝحتكٝك٘ :ال ٜك زبو ايعكٛب ١إال يف َٛقعٗا"(.)53
ٜٚكابٌ ايظًِ ايعندٍٖٚ ،ن ٛعٓند َهن– ٞزمحن٘ اهلل  -إٔ ٜكن ننٌ غن ٞيف َٛقنعٜ٘ ،كن ٍٛيف
طَُٔ٦نِّٓنيَ يََٓصٖيَِٓنا َعًَنَٔ ِِِِٗٝنَٔ ايطٖنَُاًَََ ٔ٤هّنا
تفط ،قٛي٘ تعاىل﴿ :قٌُِ يَ ِٛنَإَ فٔ ٞايِ َأزِضِ ًَََا ٔ٥هََُِٜ ْ١ػُنِ َُ َٕٛ
َزضُنٛيّا﴾ طاإلضنسا95 /٤ص " :ين ٛننإ ضنهإ األزض َال٥هن ١دتنا ِٖ٤ايسضنَ ٍٛنٔ املال٥هنَ ١جًنِٗ .ألٕ
املال٥ه ١إمنا تساِٖ أَجاهلِ َنٔ املال٥هنَٚ ١نٔ خؿن٘ اهلل َ نٔ بنآ آدّ بنريو ،فهٝنف ٜبعنح اهلل
إي َٔ ِٗٝاملال٥ه ١زضٛال  ِٖٚال ٜكدز ٕٚعً ٢زي ١ٜذيو ٚإمنا ٜسضٌ إىل نٌ ؾٓف َٔ دٓط٘ فٗرا ٖٛ
ايعدٍ"(.)54
َٚا ذٖب إيَ ٘ٝه– ٞزمح٘ اهلل  ٖٛ -ق ٍٛأٌٖ ايطنٓ١ا سٝنح قنايٛا :إٕ اهلل تعناىل سهنِ عندٍ
ٜك األغٝاَٛ ٤اقعٗا ،فال ٜك غ٦ٝاّ إال يف َٛقع٘ ايرٜٓ ٟاضب٘ٚ ،ال ٜفسم بني َتُاثًنيٚ ،ال ٜطنٟٛ
بني شتتًفني(ٚ ،)55عًٖ ٢را دس ٣تفط ،ايطًف يآلٜات اييت ٚزد فٗٝا تٓص ٜ٘اهلل عنٔ ايظًنِ(ٚ .)56قند
بٓٛا تفط ِٖ،يًظًِ عًَ ٢عٓا ٙاملعسٚف يف ايًغ.)57(١

( )49ا ه ايال 2371 /4
( )50اهظ  :حيمع ا شيئل ن ً ر ت ال –لشي ال و دخ
( )51اهظ  :ا ه ايال  ،4401 /6ب.6414 /10
( )52الص لا صي ق .3461-3460 /5
( )53الص لا صي ق .4401-4400 /6
( )54الص لا صي ق .4293 /6
( )55حيمع ا شيئل ن ً ر ت ال .124/1
( )56اهظ  :ر ص أا بأ .380-379/18
( )57اهظ  :محيييض ا ضؼال  ،468/3بمخهص ا ص ا ق
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ٜٚننس ٣أٖننٌ ايطننٓ ١إٔ اهلل قنند سننسّ عًننْ ٢فطنن٘ ايظًننِ ْٚصٖٗننا عٓنن٘ َ ن قدزتنن٘ عًٝنن٘( ،)58يألدينن١
ايهج ٠،ايٛازد ٠يف ذيو َٓٗاَ :ا تكدّ اإلغاز ٠إيٚ ،٘ٝقٛي٘ تعاىل يف اذتندٜح ايكدضنٜ" :ٞنا عبناد ٟإْنٞ
سسَت ايظًِ عًْ ٢فطٚ ٞدعًت٘ بٓٝهِ ستسَا فال تظاملٛا"(.)59
ٚأَا املدايف ٕٛألٌٖ ايطٓ ١يف تفط ،ايظًِ فِٗ طا٥فتإ:
 )1ادتُٗٚ ١ٝاألغاعسٜٚ ،٠فطس ٕٚايظًِ بأْ٘ ايتؿسف يف ًَو ايغٚ ،،اهلل تعاىل َايو املًو فأٟ
تؿسف َٓ٘ يف ًَهن٘ ال ٜهن ٕٛظًُناّا ٚينريو عٓندِٖ ين ٛعنرب اهلل ايطناْٚ ، ٥عٓنِ ايعاؾن ٞو ٜهنٔ
ظامل ّا هلِ(.)60
 )2املعتصيٖٚ ، ١ؤالٜٓ ٤ف ٕٛايظًنِ عنٔ اهلل تعناىلٚ ،يهنٔ جيعًْٛن٘ َجنٌ َنا يف اآلدَنٝنيا فٝكطنٕٛ
فعٌ اهلل تعاىل عً ٢فعٌ خًك٘ا ٚيريو ٜٛدبن ٕٛعًن ٢اهلل ٚحيسَن ٕٛعًٝن٘ تعناىل َنا زأٚا ٚدٛبن٘ ٚحتسمين٘
عً ٢ايعباد(.)61
ثانّاً :اهلدٗ َالض

:

ٖر ٙاملطأي" ٖٞ ١قًب أبٛاب ايكدز َٚطاً٘٥ا فنإٕ أفكنٌ َنا ٜكندز اهلل يعبندٚ ٙأدنٌ َنا ٜكطنُ٘ ين٘
اهلنندٚ ،٣أعظننِ َننا ٜبتًٝنن٘ بنن٘ ٜٚكنندز ٙعًٝنن٘ ايكننالٍٚ ،نننٌ ْعُنن ١دْ ٕٚعُنن ١اهلنندٚ ٣نننٌ َؿننٝب ١دٕٚ
َؿٝب ١ايكالٍ"(ٚ ،)62زأَ ٟه– ٞزمح٘ اهلل  -ميهٔ اضتعساق٘ َٔ خالٍ ثالخ ْكا :
َ ) 1عٓ ٢اهلدا ١ٜيف ايكسإٓ َٚساتبٗا:
بَ ٔٓٝه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ ٖد ٣يف ايكسإٓ قد ٚزد بعندَ ٠عناْ " ٞمبعٓنَ ( :٢أ ِزغَند) ،ضتن ٛقٛين٘:
﴿ٚاٖننندْ إىل ضَن نَٛآ ٔ٤ايؿنننسا ﴾ طف22 /ص ،أ ٟأزغننندْاٜٚ .هننن ٕٛمبعٓننن( ٢بَن ن )َٖٔٝنكٛينننَ٘ٚ﴿ :أََٖنننا َثُُنننٛدُ
فََٗدََِٜٓاُِِٖ﴾ طفؿًت17 /ص  ،أ ٟبٓٓٝا هلِ ايؿٛاب َنٔ ارتطنأ ،فاضنتشبٛا ارتطنأٜٚ .هن ٕٛمبعٓن( ٢أَيَِٗنَِ)
نكٛي٘﴿ :ثُِٖ ٖد ﴾٣طط٘50 /ص ،أ ٟأهلِ اي ٖرنَس َٔ اذتٛٝإ إىل إتٝإ األْجٚ .٢قَ :ٌٝعٓا ٙأهلنِ املؿنًش١
َفلَ) نُا قاٍ " ﴿ َال َِٜٗدٔ ٟايك ّٛايظاملني﴾ طايبكس258 /٠ص أ ٟال ٜٛفكِٗ"(.)63
ٜٚهٖ ٕٛد ٣مبعَّٓ ٚ( ٢
ٖٚر ٙاملعاْ ٞاييت ذنسٖا َٖ ٞساتب اهلدا ١ٜاييت ٜرنسٖا أٌٖ ايطٜٓ ،١ك ٍٛابنٔ ايكن– ِٝزمحن٘
اهلل  " :-فأَا َساتب اهلد ٣فأزبع :١إسداٖا :اهلد ٣ايعاّ ٖ ٖٛٚدا ١ٜنٌ ْفظ إىل َؿاك َعاغٗا َٚا
ٜكُٗٝنا ٖٚنرا أعننِ َساتبن٘ ،املستبنن ١ايجاْٝن :١اهلنند ٣مبعٓن ٢ايبٝننإ ٚايدالينٚ ١ايتعًننٚ ِٝايندع ٠ٛإىل َؿنناك
ايعبد يف َعادٖٚ ٙرا خاف بناملهًفني ٖٚنر ٙاملستبن ١أخنـ َنٔ املستبن ١األٚىل ٚأعنِ َنٔ ايجايجن ،١املستبن١
ايجايج :١اهلدا ١ٜاملطتًصَ ١يالٖتداٖ ٖٞٚ ٤دا ١ٜايتٛفٝنل َٚػن ١٦ٝاهلل يعبند ٙاهلداٜنٚ ١خًكن٘ دٚاعن ٞاهلند٣
( )58اهظ  :مجت ع ا هيبى ،515-505/8
( )59لباا مصضم قم  2577مً ح يث الب ذل.
 ،157-156بالاقهصيد ضؼزالو  ،116بحتيع ا شيئل ن ً ر ت ال  ،121/1بمنهيج ا صىال .20/3
 ،117بوهصيف ضبيق و
( )60اهظ  :ا ضتع ؤلشع
( )61اهظ  :ش ح ألاص الختصال ضحي اض ب الجبيل ،345بالؼنض ي  ،60/11با هيبى ن ً ر ت ال  ،138/18بمنهيج ا صىال .33،38/3
( )62ش يء ا عض ل .65
( )63اهظ  :ا ه ايال .886 /1 ،128 /1 ،110 -109 /1
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ٚإزادت٘ ٚايكندز ٠عًٝن٘ يًعبند ٖٚنر ٙاهلداٜن ١اينيت ال ٜكندز عًٗٝنا إال اهلل  ،املستبن ١ايسابعن :١اهلداٜنٜ ١نّٛ
املعاد إىل طسٜل ادتٓٚ ١ايٓاز"(.)64
ٚستٌ اي هالّ ٖٓا يف املستب ١ايجاْٚ ١ٝايجايجُٖٚ ،١ا :اهلدا ١ٜايعاَٖٚ ١نٖ ٞداٜن ١اإلزغناد ٚايبٝنإ،
ٚاهلداٜنن ١ارتاؾننٖٚ ١ننٖ ٞداٜنن ١ايتٛفٝننلا فُهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -نُننا تكنندّ يف نالَنن٘ ٜجبننت ٖننرٙ
املستبتنيَٛ ،افكاّ يف ذيو ق ٍٛأٌٖ ايطٓٚ .١شتايفاّ يك ٍٛطا٥فتني:
-

َٔ ٜٓفٖ ٞدا ١ٜايتٛفٝل ِٖٚ ،املعتصي.)65(١

-

َننٔ جيعننٌ اهلداٜنن ١سكٝكنن ١يف ٖداٜنن ١ايتٛفٝننل فكننألٚ ،أَننا املعنناْ ٞاألخننس ٣فٝذعًننٗا َننٔ بنناب
اجملاش ِٖٚ ،األغاعس.)66(٠

 ) 2اهلدا ١ٜارتاؾٖ :١دا ١ٜايتٛفٝل:
تكدّ إٔ َه– ٞزمح٘ اهلل ٜ -جبت اهلدا ١ٜمبساتبٗا اييت ٜرنسٖا أٖنٌ ايطنٓٚ ،١ستنٌ ارتنالف
بني أٌٖ ايطٓ ٖٞ ِٖ، ٚ ١اهلدا ١ٜارتاؾ ١املطتًصَ ١يًتٛفٝلا فكد ْفت املعتصيٖ ١را ايٓٛد َٔ اهلداٜن،١
ٚأثبتٗا أٌٖ ايطٓٚ ١األغاعس ،٠إال إٔ إثبات أٌٖ ايطٓ ١خيتًف عٔ األغاعس.٠
ٚقد ضًو َه– ٞزمح٘ اهلل  -طسٜك ١أٌٖ ايطٓ ١يف إثبات ٖر ٙاملستبٜ ،١تبني ذيو َٔ خالٍ اآلت:ٞ
أ) تفط ،اهلدٚ ٣ايتٛفٝل عٓد َه– ٞزمح٘ اهلل :-
قسز َه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ اهلدٚ ٣اإلقالٍ بٝد اهلل تعاىل ٜٗندَ ٟنٔ ٜػناٜٚ ،٤كنٌ َنٔ ٜػنا٤ا
نٌ ذيو مبػ٦ٝت٘ ٚقكاٖٚ ،)67(٘٥را أَس َتفل عً ٘ٝعٓد أٌٖ ايطٜٓ ،١كن ٍٛابنٔ تُٝٝنٚ" :١أٖنٌ ايطنٓ١
َتفك ٕٛعً ٢إٔ  ،اهلل ال ٜكدز عً ٢دعٌ اهلد ٣أ ٚايكالٍ يف قًب أسد"(.)68
ٚإذا ناْت اهلدا ١ٜبٝد اهلل تعاىلا فٌٗ يًعبد اختٝاز فٗٝا؟ ٖر ٙاملطأي ٖٞ ١ستٌ ارتالف بني أٌٖ
ايطٓٚ ١األغاعسَ ٖٞٚ ،٠بٓ ١ٝعًَ ٢طأي ١أفعاٍ ايعبادٚ ،ضٝأت ٞايهالّ عًٗٝا(.)69
فاألغنناعسٚ ٠إٕ ٚافكننٛا أٖننٌ ايطننٓ ١يف إثبننات اهلداٜنن ١ارتاؾننٚ ١نْٗٛننا بٝنند اهلل تعنناىل ،إال أْٗننِ
ٜٓف ٕٛدٚز ايعبد بايهًٚ ١ٝال جيعً ٕٛي٘ اختٝازاّ يف ذيو(.)70
ٚأَا أٌٖ ايطٓ ١فإِْٗ ٜجبت ٕٛفعٌ ايعبد ٚاختٝازٜ ،ٙك ٍٛابٔ ايكٚ" :ِٝقد اتفكت زضٌ اهلل َٔ أٚهلِ
إىل آخسِٖ ٚنتب٘ املٓصي ١عً ِٗٝعً ٢أْ٘ ضبشاْ٘ ٜكٌ َنٔ ٜػناٜٗٚ ٤ندَ ٟنٔ ٜػناٚ ،٤أْن٘ َنٔ ٜٗند ٙاهلل

( )64ش يء ا عض ل  .65باهظ  :مجت ع ا هيبى .178-171/18
( )65اهظ  :متلي ي ا ح آن ضحي اض ب الجبيل.67-61/1
( )66اهظ  :ال كيلألافكيل آلم  ،622/1بالاههصيف لهيمش ا صليف ن ً الى أ.190-189/4
( )67اهظ  :ا ه ايال  ،6175 /9ب  ،8187 /12ب  ، 2010 /3ب  ،841 /1ب ،1720-1717 /3ب  ،2234 /3ب  ،4080/6ب .3330 /5
 ،76بش يء ا عض ل ن ً ا ح م .65
( )68دلء ا هعيل  .379 /8باهظ  :ح س ا صضف ضصي و
( )69اهظ  :ال ض ا ثي ث مً هتا الب ث.
.96
( )70اهظ  :ا ضتع ؤلشع
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فال َكٌ ي٘ ٜ َٔٚكًٌ فال ٖاد ٟي٘ٚ ،إٔ اهلدٚ ٣اإلقالٍ بٝد ٙال بٝد ايعبدٚ ،إٔ ايعبد ٖن ٛايكناٍ أٚ
املٗتدٟا فاهلداٚ ١ٜاإلقالٍ فعً٘ ضبشاْ٘ ٚقدزٚ ٙاالٖتداٚ ٤ايكالٍ فعٌ ايعبد ٚنطب٘"(.)71
ٚأَا َه– ٞزمح٘ اهلل  -فايرٜ ٟظٗس ي ٞإٔ قٛي٘ أقسب يك ٍٛأٌٖ ايطٜٓ ،١ك ٍٛيف تفط ،قٛين٘
تعاىل﴿ :إِْٖا دَ َعًَِٓا َعًَنُ ٢قًُنٛبِِِٔٗ َأنٖٔٓن ّ١إَِٔ َِ ٜفكَُٗنَٚ ُٙٛفٔن ٞآذَأِْٗنِِ َٚقِنسّا﴾ طايهٗنف57 /ص" :أ :ٟإْنا داشٜٓناِٖ
بإعساقِٗ عٔ اهلد ًَِٗٝٚ ٣إىل ايهفس بإٔ دعًٓا عً ٢قًٛبِٗ أ ط ١ٝي٦ال ٜفكٗ )72(" . . .ٙٛفأثبت هلنِ
َٝالّ ٚاختٝازاّٜٚ ،ؤند ٖرا يف تفط ،قٛي٘ تعناىلَٚ﴿ :يَن ِٛغَنا َ٤ايًَّنُ٘ ََنا فَ َعًُن ﴾ُٙٛطاألْعناّ137 /ص قناٍ" :أ:ٟ
يٛفكِٗ إىل ايؿٛابٚ ،يهٔ خرهلِ فكتًٛا أٚالدِٖ ٚأطاعٛا ايػنٝاطنيٚ .و ٜكنطسِٖ إىل ذينو ،إمننا
خرهلِ ٚساٍ بٚ ِٗٓٝبنني ايتٛفٝنل"(ٜٚ ،)73كن ٍٛيف تفطن ،قٛين٘ تعناىل﴿ :قُنٌِ َٜنا أََٜٗٗنا ايٖٓناعُ قَن ِد دَنا َ٤نُُِ
شلٗ َِٔٔ ز َِّبهُِِ َفَُِٔ اِٖتَدَ ٣فَإِ َُْٖا َِٜٗتَدٔ ٟئ َٓفِطٔ٘ٔ  َََِٔٚقٌَٖ فَإِ َُْٖا َٜكٌٔٗ َعًََِٗٝا﴾ طٜنْٛظ108 /ص "أ ٟاهلند٣
ا ِي َ
ٚايتٛفٝنننل ٚارتنننرالٕ َنننٔ عٓننند اهلل ٜٗننندَ ٟنننٔ ٜػنننا ٤فٛٝفكننن٘ فٝنننؤَٜٔٚ ،كنننٌ َنننٔ ٜػنننا ٤فٝدريننن٘
فٝهفس"( ،)74فايعبد ٖ ٛايرٜ ٟفعٌ (ٜهفس ٜٚؤَٔ).
ٚمما ٜبني ٖرا تفط ٙ،ملعٓ ٢ايتٛفٝلا فُهٜ ٞس ٣إٔ ٖر ٙاهلدا ٖٞ ١ٜايتٛفٝل ٚاإلعاْنٜٚ ،١كابًنٗا
اإلقالٍ  ٖٛٚارترالٕ ،نُا تكدّ بعض نالَ٘ يف ذيو(ٚ .)75ايتٛفٝل نُا ٜسا– ٙزمح٘ اهلل ٖ -نٛ
إٔ ٜفعٌ اهلل بعبد ٙأفاع ٌٝحيب َعٗا اإلميإ ٚايطاعٜٚ ١هس ٙايهفس ٚايعؿٝإ(.)76
ٖٚرا َٖ ٛنرٖب أٖنٌ ايطنٜٓ ،١كن ٍٛابنٔ ايكن" :ِٝاملستبن ١ايجايجن :١اهلداٜن ١املطنتًصَ ١يالٖتنداٖٚ ٤نٞ
ٖدا ١ٜايتٛفٝل َٚػ ١٦ٝاهلل يعبد ٙاهلداٚ ١ٜخًك٘ دٚاع ٞاهلدٚ ٣إزادت٘ ٚايكندز ٠عًٝن٘ يًعبند ٖٚنر ٙاهلداٜن١
اييت ال ٜكدز عًٗٝا إال اهلل ٜٚ ،)77("كٚ"" :ٍٛايتٛفٝل إزاد ٠اهلل َٔ ْفط٘ إٔ ٜفعٌ بعبندَ ٙنا ٜؿنًض بن٘
ايعبد ،بإٔ جيعً٘ قادزا عً ٢فعٌ َا ٜسقَ ،٘ٝسٜدا ي٘ ،ستبا يَ٘ ،ؤثسا ي٘ عًٜٚ ،ٙ، ٢نبغض إيٝن٘ َنا
ٜطدطٜ٘ٚ ،هسٖ٘ إيٖٚ ،٘ٝرا زتسد فعً٘ٚ ،ايعبد ستٌ ي٘.)78(" . .،
ٖٚنن ٛغننالف َننرٖب األغنناعس٠ا فننإِْٗ ٜفطننس ٕٚاهلداٜنن ١ارتاؾنن ١غًننل اهلداٜننٚ ١اإلقننالٍ غًننل
ايكالٍ()79ا بٓا ّ٤عًْ ٢ظستِٗ يفعٌ ايعبد ٚقدزتٜ٘ ،كن ٍٛابنٔ تُٝٝن" :١اهلند ٣اينرٖ ٟن ٛدعنٌ اهلند ٣يف
ايكًننٛبٖٚ .نن ٛايننرٜ ٟطننُ ٘ٝبعكننِٗ باإلهلنناّ ٚاإلزغنناد ٚبعكننِٗ ٜكننٖ :ٍٛنن ٛخًننل ايكنندز ٠عًنن ٢اإلميننإا

( )71ش يء ا عض ل .65
( )72ا ه ايال .4413 /6
( )73الص لا صي ق .2198 /3
( )74الص لا صي ق  .4368 /6باهظ  ،1720 /3 :ب .841 /1
( )75باهظ  :الص لا صي ق  ،2646 /4ب ،4343 /6ب ،6902 /11 ،6328 /10 ،3989 /6ب .2177 /3
( )76ا ه ايال .6996 /11
( )77ش يء ا عض ل .65
( )78م الج ا صي ص ن .415 /1
 ،377بالاههصيف لهيمش ا صليف ن ً الى أ.189/4
( )79اهظ  :ا هته ضبيق و
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نايتٛفٝل عٓدِٖ ٚضت ٛذيو  ٖٛٚبٓا ٤عً ٢إٔ االضتطاع ١ال ته ٕٛإال َ ايفعٌ فُٔ قاٍ ذيو َٔ أٌٖ
اإلثبات دعٌ ايتٛفٝل ٚاهلدٚ ٣ضت ٛذيو خًل ايكدز ٠عً ٢ايطاع.)80("١
ٚيهٔ قد ٜػهٌ عًٖ ٢را عباز ٠مله– ٞزمح٘ اهلل  -عٓند تفطن ،قٛين٘ تعناىلَٚ﴿ :يَن ِٛغَن  َ٤اهلل
ذَُعَُِِٗ َعًَ ٢اهلد ﴾٣طاألْعاّ35 /ص قاٍ فٗٝا" :فًٝظ االٖتدا ٤بفعنٌ يًعبند ،بنٌ ٖن ٛهللٜٛ ،فنل َنٔ ٜػنا٤
َي َ
ٚخيرٍ َنٔ ٜػناٚ . )81("٤اينرٜ ٟظٗنس ين ٞأْن٘ ال ٜكؿند ْفن ٞفعنٌ ايعبند بايهًٝنٚ ،١إمننا َنسادْ ٙفن ٞإٔ
ٜطتكٌ ايعبد بفعٌ االٖتدا ٤بٌ ٖ ٛمبػ ١٦ٝاهلل تعاىل فنإٕ غنا ٤ضنبشاْ٘ إٔ ٜٗتند ٟأسند ٚفكن٘ فاٖتند،٣
ٚإال و ٜطتط ٖٚ .را ٖ ٛاملعٓ ٢اير ٟتكسز ٙاآل ٖٛٚ ١ٜبٝإ إٔ اهلدا ١ٜبٝد اهلل تعاىل ٚسندٙا فًُنا و ٜنسد
اهلل إٔ ٜٗد ٟايٓاع مجٝعاّ نإ َِٓ املٗتد َِٗٓٚ ٟايكناٍٚ ،ين ٛأزاد إٔ ٜٗند ِٜٗمجٝعنا يفعنٌا فناألَس
بٝد ٙضبشاْ٘ ٚتعاىلٚ .يف ٖرا ايطٝام ناْت عبازَ ٠ه– ٞزمح٘ اهلل ٚ .-اهلل أعًِ.
ب) تعًٝل اهلدا ١ٜباملػٚ ١٦ٝاذتهُ:١
األَس اآلخس ايرٜ ٟبني َٛافكَ ١ه– ٞزمح٘ اهلل  -ملرٖب أٌٖ ايطٓ ١يف تكسٜس اهلداٜن ١ارتاؾن١
املطننتًصَ ١يًتٛفٝننلٖ ،نن ٛتعًٝننل تًننو اهلداٜنن ١مبػنن ١٦ٝاهلل تعنناىل ٚفننل سهُتنن٘ ضننبشاْ٘ ٚتعنناىل ال َعكننب
ذتهُ٘ ٚال زاد يككا٘٥ا فُٔ ٖدا ٙاهلل تعاىل فبفكً٘ ْٚعُت٘" ،فاذتطَٓ ١نٔ ايعبند َٓنَ ١نٔ اهلل عًٝن٘
إذ ٚفك٘ هلا ،ثِ جياش ٜ٘عً ٢ذيو تفكال بعد تفكٌ  ١َٓٚبعد َٓ َٔٚ ،)82("١أقً٘ فبعدين٘ َنٔ ن ،إٔ
ٜه ٕٛذيو َٓ٘ ظًُاّ رتًك٘(ٚ ،)83قد تكدّ َعٓا َفٗنَ ّٛهن– ٞزمحن٘ اهلل  -يًظًنِ اينرٜٓ ٟنص ٙاهلل
عٓ٘ٚ ٖٛٚ ،ق ايػ ٤ٞيف َٛ ،قع٘ا فاهلل تعاىل ال ٜكٌ إال َٔ ٜطتشل ذيو.
ٜٚكَ ٍٛه ٞيف تفط ،قٛي٘ تعاىلَٚ ﴿ :إَٖٔ ايًََّ٘ يَنا َِٜٗندٔ ٟا ِيكَن َِّٛا ِيهَنافٔسِ ﴾َٜٔطايٓشنٌ107 /ص" :أ :ٟال
ٜٛفكِٗ ظشٛدِٖ آٜات اهلل ٚتٛسٝدٚ ،ٙعبنادتِٗ ن )84("ٙ،ا فُنٔ أقنً٘ اين٘ تعناىل فبطنبب َنٔ عٓند،ٙ
ٚاهلل تعاىل "عاو بطسا٥س عباد﴿ ٙسه ﴾ِٝيف تؿسٜف٘ عباد َٔ ٙسناٍ نفنس إىل سناٍ إمينإ ،بتٛفٝكن٘،
 َٔٚساٍ إميإ إىل ساٍ نفس ،غرالْ٘ َٔ خرٍ َنِٓٗ عنٔ طاعتن٘"()85ا فهنٌ ذينو زادن إىل عًُن٘
تعاىل ٚسهُت٘ٚ ،ضٝأتَ ٞا ٜؤند تكسٜس ٙهلرا املعٓ ٢يف تفط ،ارتتِ ٚايطب ٚضتٖٛا.
ٖٚرا اير ٟقسزَ ٙه– ٞزمح٘ اهلل  -مما ٜتُٝص ب٘ َرٖب أٌٖ ايطٜٓ ،١كن ٍٛابنٔ تُٝٝنٚ" :١ين٘ –
تعنناىل  -فُٝننا خًكنن٘ سهُنن ١بايغننْٚ ١عُنن ١ضننابغٚ ١زمحنن ١عاَننٚ ١خاؾننٖٚ ١نن ٛال ٜطننأٍ عُننا ٜفعننٌ ٖٚننِ

( )80مجت ع ا هيبى .172 /18
( )81ا ه ايال .2010 /3
( )82ا ه ايال .6926 /11
( )83الص لا صي ق .8295 /12
( )84الص لا صي ق .4096 /6
( )85الص لا صي ق  ،2946 /4باهظ 6997 /11 :
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ٜطأي ٕٛال جملسد قدزت٘ ٚقٗس ٙبٌ يهُاٍ عًُ٘ ٚقدزت٘ ٚزمحت٘ ٚسهُت٘ .فإْ٘ ضبشاْ٘ ٚتعناىل أسهنِ
اذتانُني ٚأزسِ ايسامحني"(.)86
 ٖٛٚغالف ق ٍٛاألغاعس ٠فإِْٗ ٜعًك ٕٛاهلدٚ ٣ايكالٍ مبشض املػٜٓٚ ١٦ٝف ٕٛإٔ ته ٕٛبطبب
َٔ ايعبد ،أ ٚإٔ ٜه ٕٛهلل تعاىل سهُ ١يف ذيو ،بٓا ّ٤عًَ ٢رٖبِٗ يف تعً ٌٝأفعاٍ اهلل تعاىل(.)87
َ )3عٓ ٢ارت تِ ٚايطب ٚايسٚ ٜٔضتٖٛا:
ٜسَ ٣ه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ ٖر ٙاألَٛز عً ٢سكٝكتٗا" ،فأؾٌ ارتتِ ايطب ٚ .ايس ٜٔعً ٢ايكًنب
د ٕٚايطب ٚ ،ايكفٌ أغد َنٔ ارتنتِ"(ٚ ،)88ذننس يف بٝاْٗنا قن ٍٛزتاٖند –زمحن٘ اهلل " :-ايكًنب َجنٌ
ايهف ،فإذا أذْب ايعبد قبض عًٝن٘ ٚ -أغناز بكنبض ارتٓؿنس متجنٝالّ  -ثنِ إذا أذْنب قنبض عًٝن٘،
َٚجٌ بكبض ايبٓؿس ٖهرا ست ٢قَِٖ أؾابع٘ نًٗا .ثِ ٜطب عً ٘ٝأ ٟخيتِ"(.)89
ٜٚس ٣إٔ اهلل تعاىل ٜفعٌ ارتتِ ٚايطب ٚضتٖٛا ببعض ايهفاز ممنٔ ضنبل عًُن٘ أْٗنِ ال ٜؤَٓن،ٕٛ
عكٛبننٚ ١دننصا ٤هلننِ عًنن ٢نفننسِٖ ٚإعساقننِٜٗ ،كنن ٍٛيف تفطنن ،قٛينن٘ تعنناىل﴿ :خَ نتََِ ايًَّ نُ٘ َعًَننُ ٢قًُننٛبِِِٔٗ﴾
طايبكس7 /٠صَ" :عٓا ٙطب اهلل عًٗٝا زتاشا ٠هلِ بهفسِٖ"(ٜٚ ،)90ك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعناىل﴿ :إِْٖنا دَ َعًَِٓنا
َعًَننُ ٢قًُننٛبِِِٔٗ َأنٖٔٓ ن ّ١إَِٔ َِ ٜفكَُٗننَٚ ُٙٛفٔنن ٞآذَأِْٗ نِِ َٚقِ نسّا﴾ طايهٗننف57 /ص" :أ :ٟإْننا داشٜٓنناِٖ بإعساقننِٗ عننٔ
اهلد ًَِٗٝٚ ٣إىل ايهفس بإٔ دعًٓا عً ٢قًٛبِٗ أ ط ١ٝي٦ال ٜفكٗنَٚ ﴿ ٙٛفٔن ٞآذَأِْٗنِِ َٚقِنسّا ﴾ أ ٟثكنال ين٦ال
ٜطُع .ٙٛفأعًِ اهلل ْ ب  ٘ٝإٔ ٖؤال ٤بأعٝاِْٗ ئ ٜؤَٓٛا"(.)91
ٖٚرا اير ٟذٖب إيَ ٘ٝه– ٞزمح٘ اهلل  َٔ -إثبات سكٝكٖ ١ر ٙاألَنٛزٚ ،إٔ اهلل تعناىل خيًكٗنا
يف عباد ٙبطبب إعساقِٗ ٚنفسِٖ عكٛب ١هلِ ٖٛ ،ايك ٍٛايٛضأل اينر ٟعًٝن٘ أٖنٌ ايطنٖٓٚ ،١نٚ ٛضنأل
بننني َننٔ ٜٓفنن ٞسكٝكننٖ ١ننر ٙاألَننٛزَٚ ،ننٔ جيعًننٗا ديننٝالّ عًنن ٢ادتننرب ٜٓٚفنن ٞإٔ ٜهنن ٕٛعُننٌ ايعبنند ضننبب
فٗٝا(.)92

انًبحث انثانث :االستطاعة ،وتكهيف ياال يطاق ،وأفعال انعباد:
أَالً :االستطاعٕ َتللّ ما ال ِطاق:
 )1االضتطاعٜ :١سَ ٣ه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ اضتطاع ١ايعبد ٚقدزت٘ ْٛعإ:

( )86مجت ع ا هيبى .79 /8
( )87اهظ  :ال ض ألاب مً هتا الب ث.
( )88ا ه ايال .147 – 146 /1
( )89لباا ا بأ و ا ه ص أ ،259/1ب .287/24
( )90ا ه ايال .146 /1
( )91الص لا صي ق  .4413 /6باهظ 1516/2 ،1988 /3 ،139 /1 ،3745 /5 :
( )92اهظ  :ش يء ا عض ل .109-85
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 )1اضتطاع ١قبٌ ايفعٌٜ :ك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىلُٜ ََِّٜٛ﴿ :هِػَنفُ عَنِٔ ضَنام َُٜٚندِعَ َِٕٛإِيَن ٢ايطٗنذُٛدٔ َفًَنا
َٜطِتَطٔٝعُ ﴾َٕٛطايكًِ42 /صٚ" :دٍ عً ٢إٔ االضتطاع ١قبنٌ ايفعنٌ ،ألٕ ايهنالّ عًن ٢أْٗنِ نناْٛا قبنٌ
ذيو ٜطتطٝع ٕٛايطذٛد فرتن.)93("ٙٛ
ٜٚطًننل عًٗٝننا أٖننٌ ايطننٓ ١االضننتطاع ١املؿننشش ١يًفعننٌٜٚ ،عسفْٗٛننا بأْٗننا مبعٓنن ٢ايٛض ن ٚايطاقنن١
ٚضالَ ١اآلالتٚ .مما ميٝصٖا أْٗا ؾاذت ١يًفعٌ ٚايرتى(َ ٖٛٚ ،)94ا أغاز إي ٘ٝبكٛي٘" :أِْٗ ناْٛا
قبٌ ذيو ٜطتطٝع ٕٛايطذٛد فرتن"ٙٛا فُ اضتطاعتِٗ عً ٢ايطذٛد و ٜفعً.ٙٛ
 ٖٞٚاملرنٛز ٠يف قٛي٘ تعاىلٚ﴿ :ئًَّ٘ٔ َعًَ ٢ايٖٓاعِ سٔنرٗ ايِبَِٝنتٔ ََنِٔ اضِنتَطَادَ إِيَِٝن ٔ٘ ضَنبًّٔٝا﴾ طآٍ عُنسإ/
97صٚ ،قٛينَ٘ ﴿ :فَُنِٔ يَنِِ َٜذٔندِ فَؿٔنَٝاُّ غَنِٗسََُ ِِٜٔتَتَنابٔعََٔ ِِٔٝنِٔ قَبِنٌِ إَِٔ َ َٜتَُاضٖنا َفَُنِٔ يَنِِ َٜطِنتَطٔ ِ فَ ِإطِعَنناُّ
طهّٔٓٝا﴾ طاجملادي4 /١ص ٚ ،ضتٖٛاٚ ،ي ٛناْت ال تٛدد إال َ ايفعٌ ملا ٚدبت ٖر ٙاألَنٛز إال
ضٔتِّنيَ َٔ ِ
عً َٔ ٢فعًٗا(.)95
 )2اضتطاع َ ١ايفعٌٜ :ك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىلَ ﴿ :فَُِٔ ُٜن ِسدٔ ايًَّنُ٘ إَِٔ َِٜٗدَٜٔنُ٘ َٜػِنسَحِ ؾَن ِدزَٔ ُٙيًِ ِإضِنًَاِّ َََٚنِٔ
طَُا ﴾ٔ٤طاألْعاّ125 /صٖٚ" :نر ٙاآلٜنَ ١نٔ
ِ ُٜسدِ إَِٔ ُٜكًَُّٔ٘ َٜذِعٌَِ ؾَ ِدزَ ُٙق َِّٝكّا سَ َسدّا نَأَ َُْٖا َٜؿٖعٖدُ فٔ ٞاي ٖ
أدٍ دي ٌٝعً ٢إٔ قدز ٠ايطاع ، ١قدز ٠املعؿٚ ،١ٝإٔ نال ايكدزتني َٔ عٓد اهلل تعاىل ،ألْ٘ أخرب
أْ٘ ٜػسح ؾدز َٔ أزاد ٖداٜتنٜ٘ٚ ،كنٝل ؾندز َنٔ أزاد دفعن٘ عنٔ اإلمينإ ،فتكنٝٝك٘ يًؿندز َٓن
اإلميننإٚ ،ينن ٛنننإ ٜٛؾننٌ إىل اإلميننإ َ ن تكننٝٝل ايؿنندز عٓنن٘ ،و ٜهننٔ بننني تكننٝٝك٘ ٚغننسس٘
فسم"(.)96
ٜٚطًل عًٗٝا أٌٖ ايطٓ ١االضتطاع ١املكازْ ١يًفعٌ ،املٛدب ١ي٘ ٖٞٚ ،االضنتطاع ١ايهْٝٛن ١اينيت
َٖٓ ٞا ايككاٚ ٤ايكدزٚ ،بٗا ٜتشكل ٚدٛد ايفعٌ( َٔٚ ،)97أَجًتٗا :قٛين٘ تعناىل﴿ :ايَّنرٔ َٜٔنَاَْنتِ
أَعِ ُُُِِٗٓٝفٔٔ ٞطَا ٕ٤عَِٔ ٔذنِسَِٚ ٟنَاُْٛا يَا َٜطِنتَطٔٝعُ َٕٛضَنُِعّا ﴾ طايهٗنف101 /صٜ ،كنَ ٍٛهن" :ٞأ:ٟ
الٜطٝك ٕٛإٔ ٜطُعٛا ذنس اهلل ٚآٜات٘ رتدالٕ اهلل إٜاِٖ عٓد ذينو ٚيعنداٚتِٗ يًنٓ ٚ اضنتجكاهلِ
طُِ َ َََٚا نَاُْٛا ُٜبِؿٔسُ ﴾َٕ ٚطٖٛد20 /ص ٚضتٖٛا.
ملا أتاِٖ ب٘"(ٚ ،)98قٛيَ٘﴿ :ا نَاُْٛا َٜطِتَطٔٝعُ َٕٛاي ٖ
َٚننٔ خننالٍ َننا ضننبل ٜتكننض إٔ َننا ذنننسَ ٙهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -يف ٖننر ٙاملطننأيٖ ١نن ٛايكننٍٛ
ايؿشٝض املٛافل يك ٍٛأٌٖ ايطٓٚ .١اهلل أعًِ.
 )2تهًٝف َا الٜطام:

( )93ا ه ايال .7649 /12
( )94اهظ  :مجت ع ا هيبى .130-129/8
( )95اهظ  :مجت ع ا هيبى  231-290/8ب. 373-372
( )96ا ه ايال .2180-2179 /3
( )97اهظ  :دلء ا هعيل  ،61-60/1با هيبى .373/8
( )98ا ه ايال .4477 /6باهظ .3370 /5 :
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ٖننر ٙاملطننأي ١فننسد عننٔ املطننأي ١ايطننابكٚ ،١ذيننو إٔ "ايطاقننٖ ١نن ٞاالضننتطاعٖٚ ١نن ٞيف ن زتُننٌ.
فاالضتطاع ١ايػسع ١ٝاييت َٖٓ ٞا األَس ٚايٓٗ ٞو ٜهًف اهلل أسدا غ٦ٝا بدْٗٚاا فنال ٜهًنف َنا ال
ٜطام بٗرا ايتفطٚ ،،أَا ايطاق ١اييت ال ته ٕٛإال َكازْن ١يًفعنٌا فذُٝن األَنس ٚايٓٗن ٞتهًٝنف َنا ال
ٜطام بٗرا االعتباز فإٕ ٖر ٙيٝطت َػسٚط ١يف غ َٔ ٤ٞاألَس ٚايٓٗ ٞباتفام املطًُني"(.)99
ٜسَ ٣ه– ٞزمح٘ اهلل  -إٔ اهلل ال ٜهًف أسداّ فٛم طاقت٘ا فال ٜؿض ٚؾف٘ بريوٚ ،أَا قٛي٘
ًََُِٓنا ََنا يَنا طَاقَن َ١يََٓنا بٔن٘ٔ﴾ طايبكنس286 /٠ص فٝفطنس ٙبكٛين٘" :أَ :ٟنا ال ْطنتطٝع٘ إال مبػنك١
تعاىلَٚ﴿ :يَنا ُتش ِّ
غدٜدٚ ٠نًف٘ عظ .١ُٝفإمنا ضأيٛا دف َا يف طاقاتِٗ ي ٛنًفٚ ،ٙٛيهٔ ي٘ َػك ١نًفٚ .١و ٜطأيٛا
دف َا ال ٜطٝك ْ٘ٛي ٛنًف ،ٙٛألٕ ذيو ال ٜٛؾف ب٘ اهلل  فٝذنٛش إٔ ٜطنأيٛا يف دفعن٘ عنِٓٗ"(،)100
نفِ نسَإَ ئطَ نعِ﴾ٔ٘ٔٝ
ٚيننريو اختنناز إٔ (َننٔ) يف قٛينن٘ تعنناىلَ ﴿ :ف َُ نِٔ ِ َٜعَُ نٌِ َٔ نَٔ ايؿٖننا ٔيشَاتٔ  َُٖٚن َُ َٛنؤَِْٔٔ َفًَننا ُ
طاألْبٝا94 /٤ص أْٗا ايتبعٝكٚ ١ٝيٝطت ايصا٥د ٠ألٕ "تكدٜس شٜاد )َٔ( ٠تهًٝف ا ١ٜايعٌُٖٚ .را ال ٜكندز
عًٚ ٘ٝال ٜهًف اهلل ْفطاّ فٛم طاقتٗا ،فُٔ ذا ايرٜ ٟكدز عً ٢عٌُ ايؿاذتات نًٗا"(.)101
َٚرٖب أٌٖ ايطٓ ١ايتفؿ ٌٝيف ذيو( :)102فُا ال ٜكدز عً ٘ٝايعبد قطُإ:
األَ :ٍٚا ال ٜكدز عً ٘ٝالضنتشايتٖ٘ٚ :نْٛ ٛعنإ :املُتٓن عناد ٠ناملػن ٞعًن ٢ايٛدن٘ ٚايطن،إ ٚضتٖٛنا،
ٚاملُتٓ يف ْفط٘ نادتُ بني ايكدٜٔا فٗرا ال جينٛش تهًٝفن٘ٚ ،عًنٖ ٢نرا ننالّ َهن ٞاملتكندّ يف
ْف ٘ٝإٔ ٜهًف اهلل أسداّ َا ال ٜطام.
ايجاَْ :ٞا ال ٜكندز عًٝن٘ ال الضنتشايت٘ أ ٚايعذنص عٓن٘ ،يهنٔ يالغنتغاٍ بكندَ ،ٙجنٌ تهًٝنف ايهنافس
باإلميإٖٚ ،ن ٛدنا٥ص َتفنل عًنٚ ٢قٛعنٜ٘ ،كنَ ٍٛهنٚ" :ٞقٛينَ٘ ﴿ :فَُنِٔ ُٜن ِسدٔ ايًَّن ُ٘ إَِٔ َِٜٗدَٜٔنُ٘ َٜػِنسَحِ ؾَن ِدزَُٙ
َنٝكّا سَ َسدّنا نَأَ َُْٖنا َٜؿٖنعٖدُ فٔن ٞايطٖنَُا ﴾ٔ٤طاألْعناّ125 /صٖ :نرا
ضًَاِّ ِ ُٜ َََِٔٚسدِ إَِٔ ُٜكًَُّٔ٘ َٜذِعٌَِ ؾَ ِدزَ ُٙق ِّ
ٔيًِ ِإ ِ
َجٌ قسب٘ اهلل يؿندز اي هنافس يف غند ٠قنٝل ؾندز ٙعنٔ قبن ٍٛاإلضنالّ ْٚفنٛز ٙعٓن٘ ،فٗن ٛمبٓصينَ ١نٔ
تهًف َا ال ٜطٝك٘ ،نُا إٔ َٔ تهًف ؾعٛد ايطُا ٤تهًف َا ال ٜطنامَٚ .عٓن ٢ايتػندٜد  -عًن٢
قسا َٔ ٠٤غدد :أْ٘ أت ٢ب٘ عًٜ " ٢تفعٌ " ثِ أد ِ نأْ٘ ٜتهًف غ٦ٝا بعد غٚ ،٤ٞنً٘ ال ٜطٝكَ٘ٚ .نٔ
قسأ (ٜؿاعد) أزاد (ٜتؿاعد) ،ثِ أد َِٚ ،عٓا :ٙنأْ٘ ٜتعاطَ ٢ا ال ٜكدز عً ،٘ٝألٕ اهلل قد خري٘ عٔ
إٔ ٜكبٌ اإلميإٚ ،قٝل ؾدز ٙعٔ قبٛي٘"(.)103

( )99مجت ع ا هيبى .130 /8
( )100ا ه ايال .941 /1
( )101الص لا صي ق .4812 /7
( )102اهظ  :مجت ع ا هيبى  ،302-298/8بدلء ا هعيل .60/1
( )103ا ه ايال  ،2180-2179 /3ب .3370 /5
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ثانّاً :أفعا الع اد:
ٖر ٙاملطأي ٖٞ ١يب َطا ٌ٥ايكدزٚ ،أِٖ قكٚ ١ٝق فٗٝا ارتالفٚ ،أفعاٍ ايعباد ٜٓبغ ٞايٓظس هلا
َٔ دٗتني:
األٚىل َٔ :دٗ ١تعًكٗا باهلل تعاىلَ ،نٔ سٝنح دخن ٍٛأعُناٍ ايعبناد يف عُن ّٛعًنِ اهلل تعناىل ٚنتابتن٘،
َٚػ٦ٝت٘ ٚخًك٘:
فكنند أمج ن املطننًُ ٕٛعًنن ٢دخنن ٍٛأعُنناٍ ايعبنناد يف ذيننوٚ ،و خيننايف يف ذيننو إال ايكدزٜنن ١فكنند
أخسدٛا أعُاٍ ايعباد َٔ عَُ ّٛػ ١٦ٝاهلل تعاىل ٚخًك٘.
ٚقنند تكنندّ َعٓننا يف ايتُٗٝنند اإلغنناز ٠إىل إٔ َهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -ممننٔ ٜكننسز عُننَ ّٛػنن ١٦ٝاهلل
تعاىل ٚخًك ١يهٌ غ َٔٚ ،٤ٞذيو أفعاٍ ايعبادٚ ،أغسْا إىل زدٚد ٙعً ٢ايكدز ١ٜيف ذينو(ٚ .)104بٗنرا
ٜتبني َٛافكت٘ ألٌٖ ايطَٓ َٔ ِٖ، ٚ ١جبيت ايكدز يف ٖر ٙايٓاس.١ٝ
()105

ايجاْ َٔ :١ٝدٗ ١تعًكٗا بايعبد ٌٖ ،ي٘ قدز ٠عً ٢فعًَ٘ٚ ،ا َد ٣تأثٖ،ا

ف٘ٝ؟:

فكد اختًف يف ذيو َجبتٛا ايكدزٚ ،مجٗٛزِٖ عً ٢إٔ ايعبد ي٘ قدزٚ ٠اختٝازٚ ،يريو ٜفسق ٕٛبنني
األفعنناٍ االختٝازٜننٚ ١االقننطسازٚ ،١ٜو خيننايف يف ذيننو إال ادتربٜنن )106(١ارتايؿننَ ١ننٔ ادتُٗٝننَٚ ١ننٔ
ٚافكِٗ(.)107
ٜٚكننَ ٍٛهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -يف ْفنن ٞادتننرب عننٔ ايعبنند –َٛافك ناّ يًذُٗننٛز  -عٓنند تفطنن ،قٛينن٘
تعنناىلَٚ﴿ :يَ ن ِٛغَننا َ٤ايًَّ نُ٘ ََننا فَ َعًُنن ﴾ُٙٛطاألْعنناّ137 /ص" :أ :ٟيننٛفكِٗ إىل ايؿننٛابٚ ،يهننٔ خننرهلِ فكتًننٛا
أٚالدِٖ ٚأطاعٛا ايػٝاطنيٚ .و ٜكطسِٖ إىل ذيو ،إمنا خرهلِ ٚساٍ بٚ ِٗٓٝبني ايتٛفٝل"(.)108
ٚأَننا تننأث ،قنندز ٠ايعبنند يف فعًنن٘ فٗنن ٞستننٌ خننالف بننني مجٗننٛز َجننبيت ايكنندز ممننٔ ٜٓفنن ٞادتننرب،
ٚاقطسبت فٗٝا األقٛاٍ ضٛا ٤يف املرٖب ايٛاسد أ ٚيًػدـ ايٛاسدٖٚ ،را يدقن ١املطنأيَٚ ١نا فٗٝنا َنٔ
ُٛضٚ ،أِٖ األقٛاٍ فٗٝا:
َ ) 1نٔ أثبننت قنندزٚ ٠إزاد ٠دصٝ٥نن ١ن ،شتًٛقننٖٚ ١نن ٞبٝنند ايعبنندٜٚ ،كٛين ٕٛيف تفطنن ،ذيننو :إٔ ايعبنند ٖننٛ
املتطبب بايعصّ يف إٔ خيًل اهلل ايفعٌ عًٜ ٢دٜنٖ٘ٚ ،نرا ايعنصّ َنٔ فعنٌ ايعبند ٚينٝظ َنٔ فعنٌ اهلل،

( )104اهظ مي رح و ا هته .
( )105ر ن ا ررً ر ت ررال –لحترري هللا -الن ررل ا هررأث أف رري إحترري  :فررإن اللي ر هررأث أا ح ر لس ررو ا عررل الاه ر اد يإل ر اع بالاخ رأاع فه ر ينررل به ر ق ر الع ررال ،بإن اللي ر رري
العيبهررال ررو ه ر ع ا عررل الب ص ر هي فه ر كرريألب ينررل بقرري رري اعررن مهكض ررض الهررل وثبرريت ،بإن اللي ر رري الن خ ر بج ا عررل مررً ا ع ر إلررى ا ح ر د كررين ه شررط ا ح ر لس
امل ثال .تعنى الن ا ح لس املخض قال هو شي بباش ال و خضق هللا  -شب يهي بتعيلى  -ا عل لهتا ا ح لس فه العنى ال ق به ق الهل ا صىال .ا هيبى .390/8
( )106الجبأيررال اش ررم رري يجت ررع ك ررل مررً يى ر حح ح ررال ا عررل ررً ا عب ر بيل ر ي إل ررى هللا تعرريلى ،به ررم الص ررىيف مهع ر دس ،ي ر خل ف رريهم الجهت ررال ،با ل ر اليال ،با ص ررال
بألاشع يال ،بمً بافحهم .اهظ  :الضل با ى ل ضله شهيو .85/1
( )107اهظ متهبهم و  :محينت وش م ن  ،279بالضل با ى ل ضله شهيو  ،87/1با هيبى ن ً ر ت ال  ،394/8بش يء ا عض ل ن ً ا ح م .198
( )108ا ه ايال .2198 /3
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ٜٚطُ ٕٛذيو اختٝازاّ أ ٚنطباّ ِٖٚ .املاتسٜدٚ .١ٜقٛهلِ أقسب إىل ق ٍٛايكدزٜن ١اينر ٟجيعًن ٕٛايعبند
خيًل فعٌ ْفط٘(.)109
 َٔ ) 2أثبت قدزٚ ٠إزاد ٠يًعبد يهٓٗنا نَ ،نؤثس ٠يف فعًن٘ بنٌ خًنل اهلل عٓندٖا ايفعنٌٜٚ ،كٛين ٕٛأفعناٍ
ايعبنناد خًننل هلل ٚنطننب َننٔ ايعبننادٖٚ ،ننرا قنن ٍٛمجٗننٛز األغنناعسٚ ،٠عًٝنن٘ َننرٖبِٖٗٚ .ننؤالٜ ٤ننؤٍٚ
َرٖبِٗ إىل ادترب ْٚك ٞقدز ٠ايعبد ٚإزادت٘(.)110
 َٔ )3أثبت قدزٚ ٠إزاد ٠يًعبد َؤثس ٠يف فعًٜ٘ٚ ،كٛين ٕٛإٔ أثنس قندز ٠ايعبند يف فعًن٘ ننأثس األضنباب يف
َطبباتٗاا فٗ ٞضبب يف ٚدٛد فعٌ ايعبد ٚيٝطت ايطبب ايٛسٝد بٌ ال بد َنٔ أضنباب أخنسٚ ٣اْتفنا٤
املٛاْن ٚاهلل خننايل األضننباب ٚاملطننبباتٚ ،عًٝنن٘ فايعبنناد فنناعً ٕٛألفعنناهلِ سكٝكننٚ ١اهلل خننايل ايعبنناد
ٚأفعاهلَِ ٖٛٚ .رٖب أٌٖ ايطٓ.)111(١
ٚأَننا َهنن– ٞزمحنن٘ اهلل  -فًننِ أقننف ينن٘ عًن ٢نننالّ ؾننسٜض ٜفؿننٌ فٝنن٘ زأٜنن٘ يف ٖننر ٙاملطننأي،١
ٚيهٔ ايرٜ ٟظٗس ي ٞأْ٘ عً ٢طسٜك ١أٌٖ ايطٓ َٔ ١إثبات ايكدز ٠املؤثس ٠يًعبد عًَ ٢عٓ ٢أْٗنا ضنبب ّا يف
ٚدٛد ايفعٌ.
ٜك– ٍٛزمح٘ اهلل  -يف تفط ،قٛي٘ تعناىلَ ﴿ :فًَنِِ َتكِ ُتًُنَ َٚ ُِِٖٛيهٔنٖٔ ايًَّنَ٘ قَن َتًَُِِٗ َََٚنا زَََِٝنتَ ِإذِ زَََِٝنتَ
َ َٚيهٖٔٔ ايًََّ٘ زَََن ﴾٢طاألْفناٍ17 /ص " أقناف ذينو إىل ْفطن٘ ،تعناىل ،إذ ننإ ٖن ٛاملطنبب قتًنِٗٚ ،املعنني
عًٚ ،٘ٝعٔ أَس ٙنإٚ ،بٓؿس ٙمت"(ٚ ،)112يف قٛي٘ تعاىل ﴿َ َٚيهٖٔٔ ايًََّ٘ زَََٜ ﴾٢ك" :ٍٛأ :ٟاهلل املطبب
يًسَٝننٖٚ ١ننرا سننني سؿننب ايننٓ

 ،ايهفنناز فٗننصَِٗ اهلل"(ٖٚ ،)113ننرا ٖنن ٛتفطنن ،أٖننٌ ايطننٓ١

يآلٜٛ .)114(١ٜقض ابٔ ايك– ِٝزمح٘ اهلل ٖ -را املعٓ ٢بكٛي٘ٚ" :دن٘ اإلغناز ٠باآلٜن :١أْن٘ ضنبشاْ٘ أقناّ
أضبابا ظاٖس ،٠ندف املػسننيٚ ،تٛىل دفعِٗٚ ،إٖالنِٗ بأضباب باطٓ ، ١األضنباب اينيت تظٗنس
يًٓاع ،فهإ َا سؿٌ َٔ اهلصميٚ ١ايكتٌ ٚايٓؿسَ ٠كافا إيٚ ٘ٝب٘ ٖٛٚ ،خ ،ايٓاؾس.)115("ٜٔ
ٚيف نالّ َه– ٞزمح٘ اهلل  -إثبات يه ٕٛفعٌ ايعبد ضبب يف ٚدٛد َا تستب عًٝن٘ٚ ،يهٓن٘
َ ،طنتكٌ بنٌ مثن ١أضنباب أخنسٚ ،٣اهلل تعناىل ٖن ٛدعنٌ األضنباب َٚطنبباتٗاٖٚ ،نرا ٖنَ ٛنرٖب أٖنٌ
ايطننٓٚ ١عًٝنن٘ قننٛهلِ يف إٔ قنندز ٠ايعبنند ضننبب ّا يف ٚدننٛد فعًنن٘(ٜ .)116كنن ٍٛابننٔ تُٝٝنن– ١زمحنن٘ اهلل :-
" ازتبا ايفعٌ املدًٛم بايكدز ٠املدًٛق .١ازتبا األضباب مبطبباتٗا ٜٚدخٌ يف عُ ّٛذيو مجَ ٝا خًك٘
 ،44بمجت ع ا هيبى ن ً ر ت ال  ،387/8با حليء با ح ل ضت ت د .319-317
 ،596ب ،613بش ح ا حي ألاكبأ ضحيل
( )109اهظ  :ربص س ألاد ال ضيص
 ،223بش ر ح ح ر ه س ا ه ح ر .104/4
 ،133بولشرريد  ،188بالضررل با ى ررل ضله شررهيو  ،145/1بػييررال ال ر ا آلم ر
( )110اهظ ر  :الص ر ا ر يً ضبؼ ر اد
بمجت ع ا هيبى ن ً ر ت ال  ،407-403 ،387/8بش يء ا عض ل .122
 ،64-46با هرريبى ن رً ر ت ررال  ،405-387/8ب ،487بمنهريج ا صرىال  ،298/2بشر يء ا عض رل ،120-109ب ،134ب 136بمرري
( )111اهظر  :خضرق الفعرري ا عبريد ضبخريل
اع هي.
( )112ا ه ايال .2763 /4
( )113الص لا صي ق .2764 /4
( )114اهظ  :ر ص أا بأ .442-441/13
( )115م الج ا صي ص ن .395 /3باهظ  :مجت ع ا هيبى  ،40/15ب. 375 /2
( )116اهظ  :مجت ع ا هيبى .139-136/8
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اهلل تعناىل يف ايطنُٛات ٚاألزض ٚايندْٝا ٚاآلخننس ٠فنإٕ اعتكناد تنأث ،األضننباب عًن ٢االضنتكالٍ دخنن ٍٛيف
ايكالٍٚ ،اعتكاد ْف ٞأثسٖا ٚإيغاي ٙزنٛب احملاٍ ٚإٕ نإ يكدز ٠اإلْطإ غإٔ يٝظ يغٖ،ا"(.)117
ٚقد دنسَ ٣هن– ٞزمحن٘ اهلل  -يف تفطن ،اآلٜنات اينيت فٗٝنا إقناف ١األفعناٍ إىل ايعبناد ٚإٔ هلنِ
َػٚ ١٦ٝاختٝازاّ عً ٢ظاٖسٖا َٚا تدٍ عًٜ ،٘ٝك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىلَََٚ﴿ :ا تَػَنا َُٕٚ٤إِيَّنا إَِٔ َٜػَنا َ٤ايًَّنُ٘
زَبٗ ايِعَا َئُنيَ﴾ طايتهٜٛس29 /ص" .أَٚ :ٟا تػا ٕٚ٤أٜٗا ايٓاع االضنتكاَ ١عًن ٢اذتنل إال إٔ ٜػنا ٤اهلل ذينو
يهِٚ ،قَ :ٌٝعٓاَٚ ٙا تػا ٕٚ٤غ٦ٝا َٔ ايطاعٚ ١املعؿ ،١ٝإال إٔ ٜػنا ٤اهلل زب ايعناملني ذينو َنٓهِ،
ٚينن ٛغننا ٤اذتنناٍ بٝننٓهِ ٚبننني َننا تػنناٖٚ .ٕٚ٤ننرا قنن ٍٛأٖننٌ ايطننٓ :١نننٌ طاعننَٚ ١عؿنن ١ٝمبػنن ١٦ٝاهلل
ناْتا"(ٜٚ ،)118ك" :ٍٛقٛيَََ٘ٚ﴿ :ا تَػَا ﴾َُٕٚ٤قسأْ ٙاف ٚايهٛف ٕٛٝبايتا ،٤عً ٢ارتطناب ايعناّ يهافن١
ارتًل ،ألِْٗ ال ٜػناي ٕٚإال مبػن ١٦ٝاهلل .فنإذا غنا ٤غن٦ٝاّٚ ، ،أزاد إٔ ٜػنا ٙ٤خًِكن٘ غنا ،ٙ٤إذ ال ٜهنٕٛ
غ٦ٝاّ إال مبػ ١٦ٝاهلل"( ،)119فأثبت َػ ١٦ٝيًعباد تابع ١ملػ ١٦ٝاهلل تعاىل.
ٜٚك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىل﴿ :قَاٍَ َُٛضَٔ ٢يكَ َِٔ٘ٔٛاضِتَعُٔٛٓٝا بٔايًَّ٘ٔ َٚاؾِنبٔسُٚا﴾ طاألعنساف128 /صٖ" :نرا
ٜدٍ عً ٢إٔ ابٔ أدّ َ ،طتط ٝيػن ٤ٞإال بعن ٕٛاهلل تعناىل ينٖ٘ٚ .نَ ٛنرٖب أٖنٌ ايطنَٓٚ .١جًن٘﴿ :إٜناى
ْعبد ٚإٜاى ْطتعني﴾ طايفاحت5 /١صٚ ،ين٘ يف ايكنسإٓ ْظنا٥س ننج ،٠،تندٍ عًن ٢إٔ اإلْطنإ نَ ،طنتطٝ
يفعٌ غ ٤ٞإال بع ٕٛاهلل دًت عظُت٘ ين٘ عًٝن٘ٚ .عْٛن٘ ضنبشاْ٘ إَنا إٔ ٜهن ٕٛتٛفٝكنا ملنؤَٔ ،أ ٚخنرالْا
يهافس"(ٚ ،)120ايتٛفٝل عٓد َه– ٞزمح٘ اهلل  -نُا تكدّ بٝاْ٘ ٖن ٛإٔ ٜفعنٌ اهلل بايعبند أفاعٝنٌ
حيننب َعٗننا اإلميننإ ٜٚهننس ٙايهفننسٚ ،ارتننرالٕ إٔ حينن ٍٛبٓٝنن٘ ٚبننني ايتٛفٝننلٚ ،ايعبنند ٖنن ٛايننرٜ ٟننؤَٔ
ٜٚطٜٚ ، ٝهفس ٜٚعؿٜ ،ٞك ٍٛيف تفط ،قٛي٘ تعاىلَ َٚ﴿ :يهٖٔٔ ايًََّ٘ َٜفِعَنٌُ ََنا ُٜسِٜندُ﴾ طايبكنس253 /٠ص" :أٟ
ٜٛفل َٔ ٜػا ٤فٝطٚ ، ٝخيرٍ َٔ ٜػا ٤فٝعؿ.)121("ٞ
ٜٚػٗد هلرا –أَٛ ٟافك ١ألٌٖ ايطٓ ١يف ٖر ٙاملطأيَ - ١ا تكدّ تكسٜنس ٙيف َطنا ٌ٥ايكندز األخنس٣
مما َٖ ٛستبأل بٗر ٙاملطأي ،١فكد تنبني َٛافكتن٘ ألٖنٌ ايطنٓ ١فٗٝنا ،ممنا ٜؤنند إٔ املطناز ايعناّ اينرٟ
َػ ٢عًَ ٘ٝه ٞيف باب ايكدز َٖ ٛرٖب أٌٖ ايطٓٚ .١اهلل أعًِ.
ٚيهٔ قد ٜػهٌ عًٖ ٢را بعض ايعبازات اييت أطًكٗا َه– ٞزمح٘ اهلل  -يف بعض املٛاطٔ،
قد ٜفٗنِ َنٔ ظاٖسٖنا شتايفتن٘ ملنرٖب أٖنٌ ايطنٖٓٚ ،١ن ٞيف ْظنس ٟعبنازات عاَن ١ال ميهنٔ االعتُناد
عًٗٝا يف اذتهِ مبدايفَ ١ه- ٞزمح٘ اهلل  -ملرٖب أٌٖ ايطٓ ،١خاؾ ١يف َكابٌ َا تكدّ تكسٜس.ٙ
ٚإيٝو ٖر ٙايعبازات َ ادتٛاب عٓٗا:

( )117مجت ع ا هيبى .392 /8
( )118ا ه ايال .8097-8096 /12باهظ  ،7852 /12 :ب.7948 /12
( )119ا صلف لك .356/2
( )120ا ه ايال .2501 /4
( )121الص لا صي ق  ،841 /1باهظ  ،1719/3 :ب  ،4368/6ب.4862/7
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ٜ )1كنن ٍٛزمحنن٘ اهلل  -عٓنند تفطنن ،قٛينن٘ تعنناىلَ ﴿ :فًَنِِ َتكِ ُتًُننَ َٚ ُِِٖٛيهٔنٖٔ ايًَّنَ٘ قَن َتًَُِِٗ َََٚننا زَََِٝنتَ ِإذِ زَََِٝنتَ
َ َٚيهٔن نٖٔ ايًَّن ن َ٘ زَََننن ﴾٢طاألْفننناٍ17 /صٖٚ " :نننرا ٜننندٍ عًننن ٢خنننالف قنننَ ٍٛنننٔ ٜكننن :ٍٛإٕ ايعبننند ٜفعنننٌ
سكٝك.)122("١
 ٖٞٚعباز ٠عاَ َٔ ١سٝح املكؿٛد بايسد عً ٘ٝيف قٛي٘ إٔ ايعبد ٜفعٌ اذتكٝك١ا ٚذيو إٔ ٖر ٙاملكٛي- ١
إٔ ايعبد ٜفعٌ سكٝك - ١ال ٜكٛهلا أٌٖ ايطٓ ١فكأل بٌ ٜكٛهلا  ِٖ،نريوٚ ،نٌْ ي٘ تفطن ٙ،هلنرا
اإلطالم(.)123
ٜٚطتبعد إٔ ٜكؿد َه– ٞزمح٘ اهلل  -بٗر ٙادتًُ ١ايسد عًَ ٢رٖب أٌٖ ايطٓ١ا فإْ٘ قند دنس ٣عًن٢
طسٜكتِٗ يف تفط ،اآل ١ٜنُا تكدّ ،فهٝف ٜسد عً.ِٗٝ
ٚايننرٜ ٟظٗننس ينن ٞإٔ َننساد ٙايننسد عًنن ٢ايكدزٜنن ،١فننإٕ سكٝكنن ١قننٛهلِ إٔ ايعبنند ٜفعننٌ سكٝكننَ ١طننتكالّ
بفعً٘(ٜٚ ،)124ؤٜد ٖرا اٖتُاَ٘ –زمح٘ اهلل  -بتفٓٝد ٖرا املرٖب يف تفط ،ٙ،بٌ ال ٜهناد ٜنسد
عً ٢أسد يف باب ايكدز إال عً ٢ايكدز.١ٜ
أقف إىل ذيو إٔ تفطَ ،ه– ٞزمح٘ اهلل  -هلر ٙاآلٜ ١ٜهاد ٜه ٕٛشتتؿسّا َٔ تفطن ،ايطنرب– ٟ
زمح٘ اهلل ٚ ،-ايطرب ٟإمنا ب ٔٓٝدالي ١اآل ١ٜيف ايسد عًَ ٢نرٖب ايكدزٜن)125(١ا فًعنٌ ٖنر ٙايعبناز٠
َٔ َه– ٞزمح٘ اهلل  -اختؿازاّ ملا يف ايطربٚ .ٟاهلل أعًِ.
دًُ نلُ ََننا َٜػَنناَٜ َٚ ُ٤دِتَننازُ ََننا نَننإَ يَُٗ نُِ ا ِيدٔ َٝنسَ﴾ُ٠
 )2ايعبنناز ٠ايجاْٝنن :١ذنسٖننا عٓنند قٛينن٘ تعنناىلَٚ ﴿ :زَبٗ نوَ َِ ٜ
طايكؿنـ68 /ص ،فكنند اختنناز إٔ َننا يف قٛينن٘ تعنناىلََ﴿ :نا نَننإَ﴾ أْٗننا يًٓفنن ٞنْٗٛننا أٚىل يف املعٓنن٢
ٚأؾننض يف ايتفطننٚ ،أسطننٔ يف االعتكنناد ٚأقنن ٣ٛيف ايعسبٝننٚ ،١بننني ٚدنن٘ سطننٓٗا يف االعتكنناد فكنناٍ:
" نْٗٛا يًٓفٜٛ ٞدب إٔ تعِ مج ٝاألغٝا ٤أْٗنا سندثت بكندز اهلل ٚاختٝنازٚ ٙينٝظ يًعبند فٗٝنا غن٤ٞ
ن ،انتطناب٘ بكندز َنٔ اهلل"(ٚٚ .)126دن٘ اإلغننهاٍ يف قٛين٘ٚ" :ينٝظ يًعبند فٗٝنا ن ،انتطنناب٘
بكدز َٔ اهلل" ،فكد ٜفِٗ َٔ ظاٖس ايعبازَٛ ٠افكت٘ يًُرٖب األغعس ٟايكا٥نٌ إٔ أفعناٍ ايعبناد خًنل
هلل ٚنطب َٔ ايعباد.
 ٖٞٚعباز ٠عاَٚ ،١ذيو إٔ َٔ أٌٖ ايطٜٓ َٔ ١كٛهلنا ننريوٜ ،كن ٍٛؾناسب ايطشاٜٚنٚ" :١أفعناٍ
ايعباد خًل اهلل ٚنطنب َنٔ ايعبناد"(ٚ ، )127يهنٔ َكؿندِٖ نَ ،كؿند َنٔ ٜكٛهلنا َنٔ األغناعس،٠
َٚعٓاٖا عٓد َٔ ٜكٛهلا َٔ أٌٖ ايطٓ ١أْٗا أفعاهلِ اييت تعٛد عً ٢فاعًٗٝنا بٓفن أ ٚقنس(َٚ .)128هنٞ

( )122الص لا صي ق .2764 /4
( )123اهظ  :ش يء ا عض ل .51-49
( )124اهظ  :ش يء ا عض ل .130
( )125اهظ  :ر ص أا بأ .441/13
( )126ملكل إ اب ا ح آن .547 /2
( )127ش ح ا يبيال .639/2
( )128اهظ  :ا هيبى  ،387/8بم قف ا ً ر ت ال مً ألاشي س .1348/3
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–زمح٘ اهلل  -قد قسز نُا تكدّ إٔ أعُاٍ ضبب ذتؿ ٍٛايٓف ٚايكس يف ايندْٝا ٚاآلخنسٖٚ ،٠نرا ٖنٛ
ايهطب عٓد أٌٖ ايطٓ١ا ٚيرا األٚىل محٌ ٖر ٙايعباز َ٘ٓ ٠عًَ ٢عٓاٖا ايؿشٝضٚ .اهلل أعًِ.

انخاتًة:
اذتُد هلل عًَ ٢ا أْعِ ب٘ ٚأنسّ ٚٚفل َٔ إمتاّ ٖرا ايبشحٚ ،قد تٛؾًت ف ٘ٝإىل ايٓتا٥ر اآلت:١ٝ
 َٛافكَ ١ه– ٞزمح٘ اهلل  -يك ٍٛأٌٖ ايطٓ ١يف مجً ١املطا ٌ٥اييت عسض هلا ايبشحا فكد تبنئَ خالٍ عسض تفطَ ،ه ٞآلٜات ايكدز دس ٜ٘يف تفطٖ،ا عً ٢ظاٖسٖا املتٛافل َ عكٝد٠
أٌٖ ايطٓ.١
 و خيً ٛنالَ٘ يف بعض املٛاطٔ َٔ بعض ايعبازات املػهًٚ ١قد بٓٝت املساد بٗا َٔ خالٍ مجنالَ٘ بعك٘ َ بعضٚ ،أْٗا ال تؤثس يف اذتهِ مبٛافكت٘ ملرٖب أٌٖ ايطٓ ١يف ايبابٚ .اهلل
أعًِٚ .ؾً ٢اهلل ٚضًِ عً ٢ضٝدْا ستُد ٚعً ٢آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني.

فهرس انًصادر وانًراجع:
 )1أبهاز األفهاز :ألب ٞاذتطٔ عً ٞاآلَد .ٟحتكٝل  :أمحد فسٜد املصٜد .ٟداز ايهتب ايعًُ- ١ٝ
بٚ،ت ،ايطبع ١األٚىل ٖ٤١٤١ن.ّ٤٠٠٢ /
 )2األثس ايعكد ٟيف تعدد ايتٛد ٘ٝاإلعساب ٞآلٜات ايكسإٓ ايهس- ِٜمجع ّا ٚدزاض :- ١حملُد بٔ
عبداهلل ايطٝف .داز ايتدَس ،١ٜايطبع ١األٚىلٖ9247 ،ن.
 )3أؾ ٍٛايد :ٜٔيعبد ايكاٖس بٔ طاٖس ايبغداد .ٟحتكٝل :أمحد مشظ ايد .ٜٔداز ايهتب ايعًُ– ١ٝ
بٚ،ت ،ايطبع ١األٚىلٖ9241 ،ن.
 )4االعتكاد ٚاهلدا ١ٜإىل ضب ٌٝايسغاد عًَ ٢رٖب ايطًف ٚأؾشاب اذتدٜح:ألب ٞبهس أمحد بٔ
اذتطني ايبٗٝك .ٞحتكٝل :أمحد عؿاّ ايهاتب .داز اآلفام ادتدٜد – ٠بٚ،ت ،ايطبع ١األٚىل،
ٖ9249ن.
 )5االقتؿاد يف االعتكاد :ألب ٞساَد ستُد بٔ ستُد ايغصايٚ .ٞق سٛاغ :٘ٝعبد اهلل ستُد
ارتً .ًٞٝداز ايهتب ايعًُ ،١ٝبٚ،ت – يبٓإ ،ايطبع ١األٚىلٖ 9242 ،ن .ّ 4442/
 )6ايهػف عٔ ٚد ٙٛايكسا٤ات ايطب ٚعًًٗا ٚسذذٗا :مله ٞبٔ أب ٞطايب ايكٝط .ٞحتكٝل :ستٞ
ايد ٜٔزَكإَ .طبٛعات زتُ ايًغ ١ايعسب ١ٝبدَػلٖ9172 ،ن.ّ9752/
 )7اإلْؿاف فُٝا جيب اعتكادٚ ٙال جيٛش ادتٌٗ ب٘ :يًباقالْ .ٞحتكٝل  :ستُد شاٖد ايهٛثس.ٟ
َؤضط ١ارتاصت ، ٞايطبع ١ايجاْ.١ٝ
 )8إٜجاز اذتل عً ٢ارتًل يف زد ارتالفات إىل املرٖب اذتل َٔ أؾ ٍٛايتٛسٝد :البٔ ايٛشٜس ستُد بٔ
إبساٖ ِٝايُٝآ .داز ايهتب ايعًُ – ١ٝبٚ،ت ،ايطبع ١ايجاْ.ّ9765 ،١ٝ
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 )9اإلٜكاح يٓاضذ ايكسإٓ َٓٚطٛخ٘ َٚعسف ١أؾٛي٘ ٚاختالف ايٓاع ف :٘ٝألب ٞستُد َه ٞبٔ أبٞ
طايب ايكٝط .ٞحتكٝل :أمحد فسسات .داز املٓاز – ٠دد ،٠ايطبع ١األٚىلٖ9244 ،ن.
 )13بدا ٥ايفٛا٥د :يػُظ ايد ٜٔستُد بٔ أب ٞبهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد ابٔ ق ِٝادتٛش . ١ٜداز ايهتاب
ايعسب- ٞبٚ،ت.
 )11تبؿس ٠األدي :١ألبَ ٞعني ايٓطف .ٞحتكٝل :نًٛد ضالَ .١املعٗد ايعًُ ٞايفسْط – ٞدَػل،
.ّ9771
 )12ايتعسٜفات :عً ٞبٔ ستُد ادتسداْ .ٞحتكٝل :مجاع َٔ ١ايعًُا .٤داز ايهتب ايعًُ - ١ٝبٚ،ت
ايطبع ١األٚىل ٖ9241ن.ّ9761/
 )13تفطَ ،ػهٌ إعساب ايكسإٓ :مله ٞبٔ أب ٞطايب .داز املأَ ٕٛيًرتاخ ،ايطبع ١ايجاْ.١ٝ
 )14متٗٝد األٚا ٌ٥يف تًدٝـ ايدال :ٌ٥يًكاق ٞأب ٞبهس حملُد بٔ ايطٝب ايباقالْ ٞاملايه.ٞ
حتكٝل :عُاد ايد ٜٔأمحد سٝدزَ .ؤضط ١ايهتب ايجكاف – ١ٝيبٓإ ،ايطبع ١األٚىلٖ9245 ،ن
.ّ9765/
 )15تٛقٝض املكاؾد ٚتؿشٝض ايكٛاعد يف غسح قؿٝد ٠اإلَاّ ابٔ ايك :ِٝألمحد بٔ إبساٖ ِٝبٔ محد
بٔ عٝط .٢حتكٝل :شٖ ،ايػاٜٚؼ .املهتب اإلضالَ – ٞبٚ،ت ،ايطبع ١ايجايج.9244 ،١
 )16داَ ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ :ألب ٞدعفس ستُد بٔ دسٜس بٔ ايطرب .ٟحتكٝل :أمحد ستُد
غانسَ .ؤضط ١ايسضاي ،١ايطبع ١األٚىلٖ9244 ،ن .ّ4444 /
 )17داَ ايسضا :ٌ٥يتك ٞايد ٜٔأب ٞايعَباع أمحد بٔ عبد اذتً ِٝابٔ ت ١ُٝٝاذتساْ .ٞحتكٝل :د.
ستُد زغاد ضاو .داز ايعطا – ٤ايسٜاض ،ايطبع ١األٚىلٖ9244 ،ن .ّ4449/
 )18داَ ايعًٚ ّٛاذتهِ يف غسح مخطني سدٜجا َٔ دٛاَ ايهًِ :يص ٜٔايد ٜٔعبد ايسمحٔ بٔ
أمحد بٔ زدب .حتكٝل :غعٝب األزْايٚ

 -إبساٖ ِٝبادظَ .ؤضط ١ايسضاي – ١بٚ،ت ،ايطبع١

ايطابعٖ9244 ،١ن .ّ4449 -
 )19ادتاَ املطٓد ايؿشٝض املدتؿس َٔ أَٛز زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ :ألبٞ
عبداهلل ستُد بٔ إمساع ٌٝايبداز ٟادتعف .ٞحتكٝل :ستُد شٖ ،بٔ ْاؾس ايٓاؾس .داز طٛم
ايٓذاَ( ٠ؿٛز ٠عٔ ايطًطاْ ١ٝبإقاف ١تسق ِٝستُد فؤاد عبد ايباق ،)ٞايطبع ١األٚىلٖ9244 ،ن.
 )23اذتهُٚ ١ايتعً ٌٝيف أفعاٍ اهلل عٓد أٌٖ ايطٓٚ ١ادتُاع - ١عسض ٚدزاض :١يعبداهلل بٔ ظافس
ايػٗس .ٟزضاي ١عًُ ١ٝيٓ ٌٝدزد ١املادطت َٔ ،،داَع ١أّ ايكس ،٣نً ١ٝأؾ ٍٛايد،ٜٔ
ٖ9244نٖ9241/ن.
 )21خًل أفعاٍ ايعباد :ألب ٞعبد اهلل ستُد بٔ إمساع ٌٝايبداز .ٟحتكٝل :د .عبد ايسمحٔ عُ .٠،داز
املعازف ايطعٛد – ١ٜايسٜاض.
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 )22دز ٤تعازض ايعكٌ ٚايٓكٌ :يتك ٞايد ٜٔأب ٞايعباع أمحد بٔ عبد اذتً ِٝابٔ ت ١ُٝٝاذتساْ.ٞ
حتكٝل :د .ستُد زغاد ضاو .داَع ١اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضالَ - ١ٝاملًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ،١ٜايطبع ١ايجاْٖ9299 ،١ٝن .ّ9779 /
 )23زٚح املعاْ ٞيف تفط ،ايكسإٓ ايعظٚ ِٝايطب املجاْ :ٞيػٗاب ايد ٜٔستُٛد بٔ عبد اهلل األيٛض.ٞ
حتكٝل :عً ٞعبد ايباز ٟعط .١ٝداز ايهتب ايعًُ – ١ٝبٚ،ت ،ايطبع ١األٚىلٖ 9293 ،ن.
 )24اإلزغاد إىل قٛاط األدي ١يف أؾ ٍٛاالعتكاد :يًذٜٛآ .حتكٝل  :د .ستُد ٜٛضف َٛضٚ ٢آخس.ٕٚ
َهتب ١ارتاصتَ ٞؿسٖ٤٢٣١ ،ن.ّ9734/
 )25ايطبب ١ٝعٓد أٌٖ ايطٓٚ ١شتايف َٔ ِٗٝخالٍ َؤيفات ابٔ ت :١ُٝٝيتٛفٝل احملٝؼ .زضاي ١عًُ١ٝ
يٓ ٌٝدزد ١ايدنتٛزا َٔ ٙنً ١ٝأؾ ٍٛايد ،ٜٔداَع ١اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضالَ،١ٝ
ٖ9242ن.
 )26ايطَٓٚ( ١ع٘ ظالٍ ادتٓ ١يف ختسٜر ايطٓ ١بكًِ :ستُد ْاؾس ايد ٜٔاأليباْ :)ٞألب ٞبهس بٔ أبٞ
عاؾِ أمحد بٔ عُس ٚبٔ ايكشاى بٔ شتًد ايػٝباْ .ٞاملهتب اإلضالَ ،ٞايطبع ١األٚىل،
ٖ9244ن.ّ9764 /
 )27ايطٓٔ :حملُد بٔ عٝط ٢ايرتَر .ٟحتكٝل ٚتعًٝل :أمحد ستُد غانسٚ ،ستُد فؤاد عبد
ايباقٚ ،ٞإبساٖ ِٝعط ٠ٛعٛض .غسنَ ١هتبَٚ ١طبعَ ١ؿطف ٢ايباب ٞاذتً

– َؿس،

ايطبع ١ايجاْٖ9173 ،١ٝن .ّ9753 /
 )28غسح ايعكٝد ٠ايطشا :١ٜٚيؿدز ايد ٜٔستُد بٔ عال ٤ايد ٜٔعً ٓٞبٔ ستُد ابٔ أب ٞايعص اذتٓف.ٞ
حتكٝل :غعٝب األزْؤٚ

 -عبد اهلل بٔ احملطٔ ايرتنَ .ٞؤضط ١ايسضاي – ١بٚ،ت ،ايطبع١

ايعاغسٖ9295 ،٠ن .ّ9775 -
 )29غفا ٤ايعً ٌٝيف َطا ٌ٥ايككاٚ ٤ايكدز ٚاذتهُٚ ١ايتعً :ٌٝيػُظ ايد ٜٔستُد بٔ أب ٞبهس بٔ
أٜٛب بٔ ضعد ابٔ ق ِٝادتٛش .١ٜداز املعسف- ١بٚ،تٖ9176 ،ن.ّ9756/
 )33عكٝد ٠ايطًف ٚأؾشاب اذتدٜح :يإلَاّ أب ٞعجُإ إمساع ٌٝبٔ عبدايسمحٔ ايؿاب .ْٞٛحتكٝل:
ْاؾس بٔ عبدايسمحٔ ادتد . ٜداز ايعاؾُ ١يًٓػس ٚايتٛش ، ٜايطبع ١ايجاْٖ9297 ،١ٝن.
 )31ايعٛاؾِ ٚايكٛاؾِ يف ايرب عٔ ضٓ ١أب ٞايكاضِ :البٔ ايٛشٜس ستُد بٔ إبساٖ ِٝايُٝآ .حتكٝل:
غعٝب األزْؤَ . ٚؤضط ١ايسضاي ١يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛش - ٜبٚ،ت ،ايطبع ١ايجايج،١
ٖ9293ن.ّ9772/
 )32فٛا٥د يف َػهٌ ايكسإٓ :يًعص بٔ عبدايطالّ .حتكٝل :ضٝد زقٛإ عً ٞايٓد .ٟٚداز ايػسٚم –
دد ،٠ايطبع ١ايجاْٖ9244 ،١ٝن.ّ9764/
 )33ايكاَٛع احملٝأل :جملد ايد ٜٔأب ٞطاٖس ستُد بٔ ٜعكٛب ايفٚ،ش آباد .ٟحتكٝلَ :هتب حتكٝل
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ايرتاخ يف َؤضط ١ايسضايَ .١ؤضط ١ايسضاي ١يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛش – ٜبٚ،ت .ايطبع ١ايجآَ،١
ٖ 9244ن.ّ4443/
 )34ايككاٚ ٤ايكدز يف ق ٤ٛايهتاب ٚايطَٓٚ ١راٖب ايٓاع ف :٘ٝيعبد ايسمحٔ بٔ ؾاك احملُٛد.
داز ايٛطٔ – ايسٜاض.
 )35ايهػاف عٔ سكا٥ل ٛاَض ايتٓص :ٌٜألب ٞايكاضِ ستُٛد بٔ عُس ٚايصشتػس .ٟداز ايهتاب
ايعسب – ٞبٚ،ت ،ايطبع ١ايجايجٖ 9245 ،١نٚ .عاغٝت٘ االْتؿاف فُٝا تكُٓ٘ ايهػاف :البٔ
املٓ ،اإلضهٓدز.ٟ
 )36ايًُ يف ايسد عً ٢أٌٖ ايصٜغ ٚايبدد :ألب ٞاذتطٔ األغعس .ٟحتكٝل :محد ٙسابَ .١طبعَ ١ؿدز،
.ّ9733
 )37يٛاَ األْٛاز ايبٗٚ ١ٝضٛاط األضساز األثس ١ٜيػسح ايدز ٠املك ١ٝيف عكد ايفسق ١املسق :١ٝيػُظ
ايد ٜٔأب ٞايع ٕٛستُد بٔ أمحد بٔ ضاو ايطفازٜآَ .ؤضط ١ارتافكني َٚهتبتٗا – دَػل،
ايطبع ١ايجاْٖ 9244 ،١ٝن .ّ 9764 -
َ )38تػاب٘ ايكسإٓ :يًكاق ٞعبد ادتباز .حتكٝل :عدْإ شزشٚزَ .هتب ١داز ايرتاخ – ايكاٖس.٠
 )39زتُٛد ايفتا :٣ٚيتك ٞايد ٜٔأب ٞايعباع أمحد بٔ عبد اذتً ِٝابٔ ت ١ُٝٝاذتساْ .ٞحتكٝل :عبد
ايسمحٔ بٔ ستُد بٔ قاضِ .زتُ املًو فٗد يطباع ١املؿشف ايػسٜف  -املد ١ٜٓايٓب،١ٜٛ
ٖ9294ن.ّ9773/
 )43احملٝأل بايتهًٝف :يًكاق ٞعبد ادتباز .حتكٝل  :عُس ايطٝد عصَ .ٞاملؤضط ١املؿس ١ٜيًٓػس.
 )41شتتؿس ايؿٛاعل املسضً ١عً ٢ادتُٗٚ ١ٝاملعطً :١حملُد بٔ ستُد بٔ عبد ايهس ِٜبٔ زقٛإ
ايبعً .ٞحتكٝل :ضٝد إبساٖ .ِٝداز اذتدٜح  -ايكاٖس ،٠ايطبع ١األٚىلٖ9244 ،ن .ّ4449 /
َ )42دازز ايطايهني بني َٓاشٍ إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعني :ألب ٞعبد اهلل ستُد بٔ أب ٞبهس أٜٛب
ايصزع ٞابٔ ق ِٝادتٛش .١ٜحتكٝل  :ستُد ساَد ايفك .ٞداز ايهتاب ايعسب – ٞبٚ،ت ،ايطبع١
ايجاْٖ9171 ،١ٝن .ّ9751 -
َ )43طٓد اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ :ألب ٞعبد اهلل أمحد بٔ ستُد بٔ سٓبٌ .حتكٝل :أمحد ستُد
غانس .داز اذتدٜح – ايكاٖس ،٠ايطبع ١األٚىلٖ 9294 ،ن .ّ 9773 /
 )44املطٓد ايؿشٝض املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًَِ :طًِ بٔ
اذتذاز أب ٛاذتطٔ ايكػ ٟ،ايٓٝطابٛز .ٟحتكٝل :ستُد فؤاد عبد ايباق .ٞداز إسٝا ٤ايرتاخ
ايعسب – ٞبٚ،ت.
َ )45ػهٌ إعساب ايكسإٓ :ألب ٞستُد َه ٞبٔ أب ٞطايب سَُٓٛؽ ايكٝط .ٞحتكٝل :د .سامت ؾاك
ايكأََ .ؤضط ١ايسضاي – ١بٚ،ت ،ايطبع ١ايجاْٖ9243 ،١ٝن.
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َ )46عازز ايكب ٍٛبػسح ضًِ ايٛؾ ٍٛإىل عًِ األؾ :ٍٛساف بٔ أمحد بٔ عً ٞاذتهُ .ٞحتكٝل:
عُس بٔ ستُٛد أب ٛعُس .داز ابٔ ايك – ِٝايدَاّ ،ايطبع ١األٚىلٖ9294 ،ن .ّ9774 -
َ )47عاو ايتٓص ٌٜيف تفط ،ايكسإٓ :حمل ٞٝايطٓ ١أب ٞستُد اذتطني بٔ َطعٛد ايبغ .ٟٛحتكٝل:
ستُد عبد اهلل ايُٓس  -عجُإ مجع ١قُ - ١ٜ،ضًُٝإ َطًِ اذتسؽ .داز طٝب ١يًٓػس
ٚايتٛش ، ٜايطبع ١ايسابعٖ 9295 ،١ن .ّ 9775 -
َ )48عذِ َكاٜٝظ ايًغ :١ألب ٞاذتطني أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا .حتكٝل :عبد ايطالّ ستُد
ٖاز .ٕٚداز ايفهسٖ9177 .ن .ّ9757 -
 )49املغآ يف أبٛاب ايعدٍ ٚايتٛسٝد :يًكاق ٞعبدادتباز املعتصيٚ .ٞشاز ٠ايجكافَ - ١ؿس ،ايطبع١
األٚىل.
َ )53فتاح داز ايطعادَٓٚ ٠ػٛز ٚال ١ٜايعًِ ٚاإلزاد :٠يػُظ ايد ٜٔستُد بٔ أب ٞبهس بٔ أٜٛب بٔ
ضعد ابٔ ق ِٝادتٛش .١ٜداز ايهتب ايعًُ – ١ٝبٚ،ت.
َ )51كاالت اإلضالَٝني ٚاختالف املؿًني :ألب ٞاذتطٔ عً ٞبٔ إمساع ٌٝاألغعس .ٟحتكٝلْ :عِٝ
شزشٚز ،ايٓاغس :املهتب ١ايعؿس ،١ٜايطبع ١األٚىلٖ9244 ،ن .ّ4443 -
َ )52ه ٞبٔ أب ٞطايب ٚتفط ،ايكسإٓ :ألمحد فسسات .داز عُاز ،ايطبع ١األٚىلٖ9296 ،ن.
 )53املًٌ ٚايٓشٌ :ألب ٞايفتض ستُد بٔ عبد ايهس ِٜايػٗسضتاَْ . ٞؤضط ١اذتً .
َٗٓ )54از ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛيف ْكض نالّ ايػٝع ١ايكدز :١ٜيتك ٞايد ٜٔأب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اذتًِٝ
ابٔ ت ١ُٝٝاذتساْ .ٞحتكٝل :ستُد زغاد ضاو .داَع ١اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضالَ ،١ٝايطبع١
األٚىلٖ 9244 ،ن .ّ9764 -
 )55املٓٗاز غسح ؾشٝض َطًِ بٔ اذتذاز :ألب ٞشنسٜا ست ٞٝايد ٜٔحي ٢ٝبٔ غسف ايٓ .ٟٚٛداز
إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب – ٞبٚ،ت ،ايطبع ١ايجاْٖ9174 ،١ٝن.
َٛ )56قف ابٔ ت َٔ ١ُٝٝاألغاعس :٠عبد ايسمحٔ بٔ ؾاك بٔ ؾاك احملُٛدَ .هتب ١ايسغد –
ايسٜاض ،ايطبع ١األٚىلٖ9293 ،ن .ّ9773 /
 )57ايٓبٛات :يتك ٞايد ٜٔأب ٞايعباع أمحد بٔ عبد اذتً ِٝابٔ ت ١ُٝٝاذتساْ .ٞحتكٝل :عبد ايعصٜص بٔ
ؾاك ايطٜٛإ .أقٛا ٤ايطًف  -ايسٜاض ،ايطبع :١األٚىلٖ9244 ،ن.ّ4444/
ْٗ )58ا ١ٜاإلقداّ يف عًِ ايهالّ :ألب ٞايفتض ستُد بٔ عبد ايهس ِٜايػٗسضتاْ .ٞحتكٝل :أمحد
فسٜد املصٜد .ٟداز ايهتب ايعًُ – ١ٝبٚ،ت ،ايطبع ١األٚىلٖ 9243 ،ن.
 )59اهلدا ١ٜإىل بً ٛايٓٗا ١ٜيف عًِ َعاْ ٞايكسإٓ ٚتفطٚ ،ٙ،أسهاَ٘ٚ ،مجٌ َٔ فٓ ٕٛعً :َ٘ٛملهٞ
بٔ أب ٞطايب .زتُٛع ١عٛخ ايهتاب ٚايطٓ - ١نً ١ٝايػسٜعٚ ١ايدزاضات اإلضالَ- ١ٝ
داَع ١ايػازق ،١ايطبع ١األٚىلٖ 9247 ،ن .ّ4446 /
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