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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

 
 ثيَشةكى

وِر َأْكُػِسـَا َوِمْن َش  ََاِت إِنَّ اْْلَْؿَد ّلِلَِِّ، َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُه، َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمْن ُُشُ قئ

َٓ َأْعََملِـَا، َمْن ََيِْدِه اّلِلَُّ،  َّٓ اّلِلَُّ َوْحَدُه  َٓ إَِلَه إِ َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْصَفُد َأْن 

ًدا َعْبُدُه َوَرُشوُلهُ  يَك َلُه، َوَأْصَفُد َأنَّ ُُمَؿَّ  .َُشِ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ] :6 ۞ ٹ   :  4} [ٿ  ٿ  

201}. 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ] :6 ۞

ڦ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ  .{2:  6} [ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ے   ے  ۓ  ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ] :6 ۞

﮻  ﮼ ﮺    ﮹   ﮷  ﮸    ﮶   ﮵   ﮴    .{02-00:  2} [﮽ ﮲    ﮳

ا َبْعُد، » :قال رسول اهلل  ۩ ِديِث َأمَّ دٍ  ، َوَخْرَ َكََلُم اَّللََِّفإِنَّ َأْصَدَق اْْلَ ْدِي َهْدُي ُُمَمَّ  اْْلَ

 ،ا «َضََلَلٍة يف اْلنَّارِ  َوُكلَّ ، َوُكلَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضََللَةٌ ، َوََشُّ اْْلُُموِر ُُمَْدَثاُُتَ
(1)

. 

 َوَبْعُد:

أفضل العؾوم » :وتساوةة، وةكوو )توحيد(بةزِيَصتسيو شانطت شانطتى طوماى هةوةدا نيية كة 

هةبةز ثةيوةضتى ئةو شانطتة بة خواوة، وة هةناو  .«عؾم التوحقد، وأكػع العؾوم عؾم الػؼه
                                                             

(، وابن 20) "صحقحه"(، وابن حبان يف 54(، وابن ماجه )2011) "الؽزى"(، والـسائي يف 760أخرجه مسؾم ) (2)

 "الؽزى"(، والبقفؼي يف 7452) "الؽبر"(، والطزاين يف 25175) "ادسـد"(، وأمحد يف 2074) "صحقحه"خزيؿة يف 

 .لأللباين "خطبة اْلاجة"(، وغرهم، واكظر 05) "السـة"(، وادروزي يف 15) "السـة"(، وابن أيب عاصم يف 4700)
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 ثَيشةكى

ة، كة يةكيَلة هة )الكطاء والكدر(بابةتى  )توحيد(يػدا هةخؤطسى يةزضآ بوازةكةى )توحيد(
ثةيوةندييةكانى نيَواى كازى خوا غةؽ ثايةكةى ئيماى و بابةتيَلى غةيبى و غازاوةية و هةخؤطسى 

ُّ اّلِلَِّ يِف َخْؾِؼهِ »: و ئادةميصادة، بؤية ثيَى وتساوة
ٍِ»

واتة نًيَهييةكانى خواية هة بةزِيَوةبسدنى  .(1)

اْلَؼَدُر كَِظاُم »: دةَهيَت  )ابو عباس(، وةكوو بوونةوةزدا، وة زِاطسى يةموو عةقيدةية

َد  َب بِاْلَؼَدِر َكَؼَض َتْؽِذيُبُه َتْوِحقَدهُ التَّْوِحقِد، َفَؿْن َوحَّ «اّلِلََّ َوَكذَّ
واتة باوةزِبووى بة قةدةز  .(2)

 زِيَلدةزى يةموو تةوحيدة، وة ئةوةى باوةزِى ثيَهةبيَت يةَهوةغيَهةزةوةى عةقيدةيةتى.

و  شانيَتكسدةوةى ئادةميصاد نا وتياى خوا ؛ة كاتيَم قطة هةضةز ئةم بابةتة دزوضتبووو
كةواتة دةبيَت ئادةميصاد خؤى كازةكانى خؤى دزوضتبلات و  ،نةيهووضيوة و دزوضتى نةكسدووة

ٍك يِف »وتى:   )ابو عباس(بؤية  بيَت و شانا بيَت بةضةزيدا، ى()خالل ُل ُِشْ َهَذا َأوَّ

ْشََلمِ  «اْْلِ
 .ئةمة يةكةم غةزيم و ياوبةؽ بسِيازدانة بؤ خوا .(3)

، خواى طةوزةؽ )الكدرة والعلم(قةدةز ثةيوةضتة بة توانا و دةضةآلت و شانطتى خواوة 

  :د ٹٹ   ٹ   ٿ ٿ  ٹ   ]دةفةزمويَت{I  :51}، :ى  ائ  ] وة دةفةزمويَت

باآلدةضتة بةضةز  ةو ،دةزن ناكسيَت بةضةز كةمرتيو شانطتى خوادا .{144:  2}د ائ  ەئ  ەئ
 يةموو غتيَلدا.

و  )خملوقات(و باضى كسدازى  َهة هة باضى خوا و كسدازةكانىتيَلة بابةتةضسوغتى ئةم 
حةقجيَدانى يةموو اليةكانى و خويَهدنةوةى  ...، وة يةموو بابةتيَلى تيَلةَهيؼ بةزِيَوةبسدنياى

ووزدةكازييةكانى ئةضتةمة، مةطةز شانايةكى ثػتبةضتوو بة ووزدةكازييةكانى قوزئاى و ضونهةت و 
لى تةواو هة نيَواى قةدةزى كةونى و غةزعيدا بتوانيَت ضملةكانى كؤبلاتةوة و يَفةيمخاوةى 

: كة دةفةزمويَت كة خواى ثةزوةزدطاز دايبةشاندووة ناوةزِؤكةكانى دةزن ثيَبلات بةو ثيَوانةيةى

پپ ] فقسوى بني ادتَمثؾني  ... ،هي مقزان عادلة .{o  :14}د پٻ

                                                             

 .151ٓبن أيب العز اْلـػي ص "ُشح العؼقدة الطحاوية" (2)

 .140ٓبن أيب العز اْلـػي ص "ُشح العؼقدة الطحاوية" (1)

 .140ٓبن أيب العز اْلـػي ص "ُشح العؼقدة الطحاوية" (5)
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ويػرق بني ادختؾػني
نةبوونى ئةم ياوغيَوةكاى يةكدةخات و جياواشةكاى جيادةكاتةوة، كة  .(1)

 .ثيَوةزة خاَهى يةَهةى يةموو فريةقةكانى قةدةزة

 ()ابو الكيم، وةكوو ضتة بة ناو و ضيفاتةكانى خواوةثةيوة كى تسيػةوة قةدةزةيوة هة زِوو
T  :اخلز عن أشَمء اّلِل ا عذ ا موقوفً ا وإثباتً ودا كان الؽَلم يف هذا الباب كػقً »دةَهيَت

«وصػاته
هةضةز ناو  ؛قطةكسدى هةم بازةيةوة هة زِووى بسِيازداى هةضةز ووزدةكازييةكانىواتة  .(2)

 .و ضيفاتةكانى خوا وةضتاوة

قطةى هةضةز كساوة،  بابةتى قةدةز وةكوو يةموو بابةتةكانى تس هة ضةزدةمى ثيَغةمبةزدا 
، ضةزكوت كساوة و زِيَطةى زِةخهة و باضى عةقَوى هةضةزى داخساوة بةآلم بة بوونى ثيَغةمبةز 

 ذَّ َصَحاَبِة َرُشوِل اّلِلِ َص  ...»دةيطيَسِيَتةوة دةَهيَت:   بو العاص( اهلل بو عمرو)عبدوةكوو 

، َفَتََمَرْوا فِقَفا يِف اْلَؼَدرِ  َفَذَكُروا آَيًة ِمْن اْلُؼْرآنِ  ... ،ُجُؾوٌس ِعـَْد َباٍب ِمْن َأْبَوابِهِ  مَ ؾَّ َش وَ  هِ قْ ؾَ عَ  اّلُِل

ْ َيُؼْل اّلُِل َكَذا ْ َيُؼْل اّلُِل َكَذا َوَكَذا؟ َفَؼاَل َبْعُضُفْم: َأََل َحتَّى اْرَتَػَعْت  ؟َوَكَذا َوَقاَل َبْعُضُفْم: َأََل

، ْقـَا ُيْعَرُف يِف َوْجِفِه اْلَغَضُب َفَخَرَج َعؾَ ، َذلَِك  مَ ؾَّ َش وَ  هِ قْ ؾَ عَ   اّلُِلذَّ َفَسِؿَع َرُشوُل اّلِلِ َص  ،َأْصَواُُتُمْ 

ُبوا كَِتاَب اَّللِ َبْعَضُه بَِبْعٍض؟ َأِِبََذا ُأِمْرُتمْ "َفَؼاَل:  ََم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِحنَي َتنَاَزُعوا ، َأْن َتْْضِ إِىَّ

فِِهْم بِاْختََِل  إِىَََّم َضلَّْت اْْلَُمُم َقْبَلُكمْ "ويف رواية:  ،"َعَزْمُت َعَلْوُكْم َأَّلَّ َتَتنَاَزُعوا فِوهِ  ،يِف َهَذا اْْلَْمرِ 

ِِبِْم اْلُكُتَب َبْعَضَها بَِبْعضٍ  َعَذ َأْىبَِوائِِهمْ  ُب َبْعُضُه َبْعًضا ،َوََضْ ُق  ،إِنَّ اْلُقْرآَن ََلْ َينِْزْل ُيَكذِّ َبْل ُيَصدِّ

ُبوا َبْعَضُه بَِبعْ ، َبْعُضُه َبْعًضا َوالَِّذي ُُنِوُتْم َعنُْه  ،َفاْىُظُروا الَِّذي ُأِمْرُتْم بِِه َفاْعَمُلوا بِهِ ، ضٍ فََل ُتَكذِّ

وُه إََِل َعادِِهِ  ،َفََم َعَرْفُتْم ِمنُْه َفاْعَمُلوا بِهِ "ويف رواية: ، "َفاْىَتُهوا ُكْم َلْسُتْم ، َوَما َجِهْلُتْم ِمنُْه َفُردُّ َفإِىَّ

 َّ ْ ٍ ِم َْ «"ا َهُهنَا يِف 
(3). 

                                                             

 .571ٓبن تقؿقة ص "الرد عذ ادـطؼقني" (2)

 .7ٓبن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (1)

وأبو كعقم يف  (،2507) "وش إ"والطزاين يف  (،6001) "ادسـد"وأمحد يف  ،، وحسـه إلباين(1255رواه السمذي ) (5)

 (.5/511) "امع الححق  لؾسـن وادساكقداجل"ـظر ي ،(1/126) "اْلؾقة"
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 ثَيشةكى

دةمةقاَهيَياى بوو هةضةز قةدةز، ئةم  ضةند كةضيَم هة بةزدةم ماَهى ثيَغةمبةزدا  واتة:
 ئةى ئةوة نيية خوا وا دةفةزمويَت؟دةيوت: ئةوة نيية خوا وا دةفةزمويَت؟ ئةوانى تسيؼ دةيانوت: 

فةزمووى: ئا بةمة فةزمانتاى  ،طويَى هةمة بوو ضووة دةزةوة و تووزِة بوو كاتيَم ثيَغةمبةز 
ثيَلساوة؟ بؤ ئةمة مهتاى بؤ نيَسدزاوة كة فةزموودةكانى خوا يةنديَلى بدةى بة يةنديَليدا؟ طةالنى 
تس ئا بةمة ضةزياى ىلَ غيَواوة، ئيَوة كازتاى بةم بابةتةوة ضيية؟ بةَهلوو ضى فةزمانتاى ثآ كساوة 

هةوةى يةكرتى نيَسدزاوة، ضتدطتزِابةزموودةى خوا بؤ بيلةى و ضى زِيَطسيتاى ىلَ كساوة مةيلةى، فة
، ئةوةى دةيصانو هيَى قطةى هةضةز بلةى و ئةوةغى هيَى ناشانو يةكرتى دزؤخطتهةوةىبةنةن بؤ 

بيطيَسِنةوة بؤ شانا و غازةشاى خؤى، ثةميانتاى ىلَ وةزدةطسم كة نةطةزِيَهةوة ضةز ئةم 
 دووبةزةكايةتيية هةضةزى.

طةزِانةوةية بؤ الى شاناى تايبةت هة باضة نًيَهى و هةم فةزموودانةدا زِيَهموونييةكاى 

ڀ  ٺ               ]ووزدةكانى قةدةزدا، وةكوو خواى ثةزوةزدطازيؼ دةفةزمويَت:  ڀ  ڀ   ڀ   

دةقةكاى غيلةزةوة و بةزِاضتدةزةوةى يةكو، ئةطةز بة بؤية  .{U  :55}د ٺٺ  ٺ  
 ناغازةشا قطةى هةضةز كسدووة.ثيَضةوانةوة دةزضوو ئةوا 

ة، غةزيعةتثاغاى ئةوةى ثيَويطتة و ثةيوةندى بة تؤوة يةية جيَبةجيَلسدنى فةزمانةكاى و 
اَعُة َيا َرُشوَل اّلِلَِّ؟ َقاَل: »و وتى:  يةزوةن ئةو كةضةى يات بؤ الى ثيَغةمبةز  َما "َمَتى السَّ

ا «"َأْعَدْدَت َْلَ
واتة ضيت بؤ ئامادة كسدووة؟ فةزمووى:  ثيَغةمبةزيؼ كةى قيامةت ديَت؟  .(1)

 .كازكسدى بؤى ثةيوةندى بة تؤوة يةية، نةن كاتى ياتهى كة ئةوةياى ثةيوةندى بة خواوة يةية

بةآلم هة كؤتايى ضةزدةمى ياوةآلندا بابةتى قةدةز قطة و دةمةقاَهيَى هةضةز دزوضتبوو 
ئايني و بريوزِاكانةوة، كةضةكاى شانايانى ئةم ئوممةتة هةاليةى كةع و ناوضة و كازيطةزى ثامشاوةى 

ٌِنةبووى و خاوةى شانطتى غةزعيؼ نةبووى وةكوو ) ، وة ناضساويؼ ...( ُمَفصِِّر، ُمَحدِِّث، َفِكِي
هة قوتاخبانةكانى ياوةآلى و تابعني قؤناغى شانطتيياى بسِيبيَت، بةَهلوو بريوزِا و كة نةبووى بةوانةى 
كاز و شانطتياى بووة، كة يةمووياى بوازة  )أيل الكالم والفلصفة واملهطل(نبيَرى فةهطةفة و زِةوا

                                                             

ََدِب، َباُب َعَلََمِة ُحبئ اّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ  (6202رواه البخاري ) (2) َداِب، بَاُب  (1651، ومسؾم )كِتَاُب ٕا ْٔ َؾِة َوا كِتَاُب اْلِزئ َوالحئ

 (.21611) "ادسـد"وأمحد يف  (،7) "صحقحه"وابن حبان يف  (،4751) "الؽزى"والـسائي يف  ،ادَْْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ 
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 )اليًود والهصارى والصبائية واجملوس ...(عةقَويية زِووتةكاى و كازيطةزى ثامشاوةى ئاييهةكانى 
«إِنَّ َمْعَبًدا َيُؼوُل بَِؼْوِل الـََّحاَرى»دةَهيَت:  T ()مصلم بو يصاربوو، وةكوو 

)معبد . واتة (1)
 T ()األوزاعيوة ئيمامى  هة بازةى قةدةزةوة قطةى طاووزةكانى دةكسدةوة، اجلًين(

ُل َمْن َكَطَق بِاْلَؼَدِر: َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق ُيَؼاُل َلُه: َشْوَشُن،»دةَهيَت:  اكِقًّا َأوَّ «... َوَكاَن َكْْصَ
(2). 

بوو كة خةَهلى عيَسِاق بوو، وة  )شوشو( واتة يةكةم كةضيَم كة هة قةدةزدا قطةى كسد
 بة طاووز. ةوةموضوَهماى بوو بةآلم دوايى بوو

، نةن مةديهة و مةكلة وة هة ناوضةكانى بةضسِة و كوفة و غام و خوزاضاى ضةزياى يةَهداوة
، وة ئةجنام و بةزيةمى بؤضوونةكانيػياى دووزكةوتهةوة بووة هة حةق و طومسِايى و و حيحاش

وبةزةكايةتى بووة هة نيَواى موضوَهماناى و دةزضووى بووة هة ديو و يةَهوةغاندنةوةى نانةوةى دو
كة يةموو  ةوةئيمانياى بووة بة غيَوةيةكى نازِاضتةوخؤ، بة ثيَضةوانةى شانايانى ئةيوى ضونهةت

ة و ثةيوةضتبوونة بة قوزئاى و دَههيايى و غازةشايى ئيمانى بووقطةكانياى يؤكازى كامَوبووى و 
 ةزموودةوة.ف

يةموو قطةكانيػياى كوزت و كويَس بووة و توانيويةتى اليةن خبويَهيَتةوة و اليةكةى تسى 
ثػتطوآ خطتووة، بؤية خويَهةز دةتوانيَت قطةكانى ئةم فريةق بةكازبًيَهيَت بؤ بةزثةزضدانةوةى 

 بعضفم بعضا ويؽٌ أقوال بعضفم يـاقض»دةَهيَت:  T ()ابو الكيموةكوو ، ئةو فريةق

«ببعض
 ة.هةوغليَهدة ىو يةكرت ى يةكرتىواتة قطةكانياى ثيَضةوانة .(3)

بؤ ضوونة ناو بابةتةكانى قةشا و قةدةز بة ثيَويطتماى شانى الثةزِةكانى ميَروو يةَهبدةيهةوة و 
بضيهة ضةز ئةو بابةتة شانطتييانةى كة ئةو فريةقانةى هةضةز دزوضتبووى هة قةدةزدا و بريوزِاياى 

ةمسِؤ بدزيَتةوة، ازةكانى ئثسضيزِةخهة و هةضةز بهياد ناوة، وة هةو زِيَطايانةوة وةآلمى دزوضت بؤ 
ئةوةى يةزضةندة قطة و ثسضياز و زِةخهة هةضةز قةدةز بلسيَت هة ضوازضيَوةى باضى ئةواى هةبةز

دووبازة دةبيَتةوة و دةوتسيَتةوة، بة يؤكازى  جؤزاوجؤزى باضانةية بة غيَواش دةزناضيَت و يةز ئةو
                                                             

 .(760( برقم )5/417ٕيب بؽر بن اخلَلل ) "السـة"(، و 741برقم ) (1/511) عبد اّلِل بن أمحدل "السـة" (2)

 .(4/205لؾذهبي ) "شر أعَلم الـبَلء"(، و 444( برقم )1/141لًجري ) "الرشيعة" (1)

 .(1/545) ٓبن الؼقم "الحواعق ادرشؾة" (5)
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انى عةقأل و فةهطةفة كة هةم ئةوةى كة ئةواى عاقَورتيو كةع و غازةشاتسيو كةع بووى بة زِيَطةك
بوازةدا قطةياى هةضةز كسدووة، وة نووضيهةكةمشاى شؤزتس ئةو بوازة باع و خواضتة ميَروويية 

داية نةن ئةو مياى(إحلاد وإ)هةخؤ دةطسيَت، ئةطةزضى زِةنطة بوتسيَت كيَػةى ئةمسِؤ هة نيَواى 
ة حلاد(إ)ى ئةمسِؤؽ دزيَرةثيَدةزى ئةو ضةزةتا حلاد(إ)م بة غيَوةيةكى كوزت فريةقانة، بةآل

، وةن وةكوو خؤى وةزنةطستهى ديهة ميَرووييةية كة زِوويداوة، هةبةزئةوةى يةموو يؤكاز تيايدا
 واتة بيَباوةزِى تةواو و بيَباوةزِى زِيَرةيى، ،)التعطيل اجلسئي والتعطيل الكلي( شاناياى دةَهيَو

 .هة ناخى كةضةكاندا ةيةي ىجياواش باوةزِنةبوونةكة ئةطةزضى

 بؤ وةآلمى زياتر لةم بارةيةوة و هؤكارةكانى، دةَلَيني:

بريوزِا و بؤضوونةكاى نامسى بة مسدنى خاوةنةكانياى، خؤ ئةطةز خاوةنةكانياى و ئةو  .1
ئةوا خؤ بة واقعى حاأل بريوزِا و بؤضوونةكاى يةز ماوى و  ؛طسووثانة بةو ناو و ناونيػانة نةمابينَت

بةزبآلوى و يةز طسووث و تاقميَلى تاشة كة و تا شؤز و دووز و نصيم بةؽ بةؽ  مشيهدووى و كة
 دةبيَت دووبازةبوونةوةى ميَرووة. دزوضت

هةخؤطسى بريوزِاى مةجووضييةكانة، وة )تصوف(يؼ هةخؤطسى  )شيعة(بؤية طسووثى 
طاووزةكانة هةطةأل تيَلةأل بة بهةماى ييهدؤع و بووشييةكاى، قوزئانييةكانيؼ  )ريبانية(ى بريوزِا

عةقالنييةكانو، )معتسلة(يؼ يةَهطسى بةزنامةى )مفكروى(دزيَرةثيَدةزى بريوزِاى خةوازجةكانو، وة 
ة ك ،ى بريوزِاى جةيمى و موزجيئةكانو هة ئيماندايةَهطسوة ئةديب و غاعري و نووضةزةكانيؼ 

، واتة يةز ئةوةندة بصانى كة خوا بوونى يةكة و بةع)معرفة(الياى تةنًا شانيهيَم و  )خالل(بوونى 
 يةية ئةوة ئيمانة.

مةزجيؼ نيية كة وتت يةكيَلة هةو فريةقانة يةَهطسى يةموو بريوزِاكانياى بيَت، بةَهلوو 
ِزمَ »دةَهيَت:  T ()ابو تيميةوةكوو هةخؤطسى يةكيَم يا ضةند بهةمايةكى ئةو فريةقةية،  َٓ 

ْ َيْؾَتِزْمهُ  ْكَساِن َلْقَس بَِؿْذَهِب َلُه إَذا ََل
«َمْذَهَب اْْلِ

خؤدانة ثاأل مةشيةبيَم نابيَتة مةشيةبى،  واتة .(1)
 .بيَتيةمووى نةيةَهطسى طةز 

 يَطةكانى حةقسيَتةوة زِـةى بةتاأل غى نةكـ، تاوةكوو زِيَط تةوةـدا دةناضسيَـةق بة بةتاَهـح .2
                                                             

 .(10/120ٓبن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (2)
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سيَت، بؤية دةبيهني هة قوزئاندا باضى بةيةغت و دةزن بة ووزدةكازى حةقةكةى ناكناناضسيَت و 
 جةيةنهةم بةدواى يةكدا كساوة.

 دةَهيَت: يؼغاعري

 (1) ًِ ال َيِعِرُف اِلشَّرَّ ِمًَ اِلَخِيِر َيَكُع ِفِيِهَوَم  قِِّيِهَرِفُت اِلشَّرَّ ال ِلِلَشرِّ َلِكًِ ِلَتَوَع

غةزِم ناضى نةن بؤ غةزِ، بةَهلوو بؤ خؤثازاضنت هيَى، ئةوةى غةزِ هة خيَس جيانةكاتةوة  واتة:
 دةكةويَتة ناوى.

َفؿن َل يعرف َشبِقل ادُْْجرمني َوَل تستبن َلُه أوصك َأن يظّن دةَهيَت:  T ()ابو الكيم

َا من َشبِقل ادُْممـنِيَ  ْعتَِؼاد  ،يِف بعض شبقؾفم َأَّنَّ ِٓ مة من ُأُمور َكثَِرة يِف َباب ا ْٕ َكََم َوقع يِف َهِذه ا

َا من شبقؾفم يِف َشبِقل  َواْلعؾم َواْلَعَؿل ِهَي من َشبِقل ادُْْجرمني ... أدخؾفا من َل يعرف َأَّنَّ

ـُْه َما حرمه اّلِل َوَرُشوله  َوقع ْٕكثر أهل َكََم  ،ادُْممـنَِي ودعا إَِلْقَفا وكّػر من خالػفا واشتحل ِم

َوافِض وأصباهفم ... َوالـَّاس يِف َهَذا ادْوَع َأربع  اْلبدع من اجْلَْفِؿقة والؼدرية واخلوارج َوالرَّ

من اشتبان َلُه َشبِقل ادُْممـنَِي وشبقل اْدُْجرمني عذ التَّْػِحقل عؾَم َوَعؿَل  :اْلوَلالفرقة  :فرق

ء أعؾم اخْلؾق َٓ  ،ُحود َأن اّلِل ُشْبَحاَكُه حيب َأن تعرف َشبِقل أعدائه لتجتـب تبغضَوادَْؼْ  ... َوَهُم

َويِف َهِذه ادْعرَفة من اْلَػَواِئد وإٍار َمآ  ،َكََم جيب َأن تعرف َشبِقل أولقائه لُِتَحّب وتسؾك

َّٓ اّلِل، َكََم َقاَل عؿر بن اخْلطاب ْشََلم من  :ُيعؾؿُه إِ ْشََلم ُعْرَوة إِذا َكشل يِف اْْلِ ََم تـؼض عرى اْْلِ إِكَّ

قَّة
َل يعرف اجْلَاِهؾِ

(2). 
ئةوةى زِيَطةى طومسِاياى نةناضيَت دةغيَت بلةويَتة ناو يةنديَم هة زِيَطاكانيانةوة و بة  واتة:

شؤزيَم هة بابةتةكانى اوة هة زِيَطةى ئيماندازانياى بصانيَت، وةكوو هةناو موضوَهماناندا زِوويد
عةقيدة و شانطت و كازةكاندا ... بة نةشانني ئةم كازة ئةجنامدزاوة و وا شانساوة زِيَطة زِاضتةكةية، 

كمى بيَربِوايى داوة بةضةز ئةوانةى كة دذايةتيياى هةبةزئةوة بانطةواشى بؤ كسدووة و بطسة حو
                                                             

 .(5/52) بن حجر العسؼَلينٓ "الدرر الؽامـة"(، و 2/116ٓبن الؼقم ) "مػتاح دار السعادة" (2)

 .222 - 201ٓبن الؼقم ص "الػوائد" (1)
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ووة ئةواى حةآلَهياى كسدووة حةزامياى كسد ، ئةوانةى كة خوا و ثيَغةمبةزةكةى كسدووة
 بةضةزياندا، وةكوو بيدعةكازانى جةيميية و قةدةزى و خةوازج و زِافيصةكاى و ياوغيَوةكانياى كة

 هةضةز دةضتياى ئةمة زِوويداوة.

خةَهلى هة ناضيهى حةق و بةتاَهدا ضواز جؤزى: جؤزى يةكةمياى: كةضانيَلو غازةشا و 
تاوانبازاندا بة غيَوةيةكى ووزدةكاز هةزِووى شانطتياى و  ئاغهاى بةضةز زِيَطةى ئيماندازاى و

 كسدةوةكانياى، ئةمانة غازةشاتسيو و شاناتسيو كةضو هة خةَهليدا.

دةَهيَت: كةضيَم ئيطالم بةؽ بةؽ يةَهدةوةغيَهيَتةوة  )عومةزى كوزِى خةتاب(  وةكوو
 يَت.هة ئيطالمدا طةوزة بووة و ضةزدةمى نةفامى و جاييوى ناناضيةز كة 

و زِووداوةكانى نيَواى  ىو بةضةزياتى طةال )قصص(بةغيَم هة ضآ بةغةكةى قوزئاى  .3
حةق و بةتاَهة، بؤ ثةند وةزطستو و دووبازة نةبوونةوة، يةز هة بةضةزياتى ئيبويظ و ئادةم و نوح 

و و طةهةكةى و ئيرباييم و نةمسوود و موضا و فريعةوى و داوود و ضوهةمياى و يوضف و بساكانى 
يةزجازةى بابةتيَم و باضيَم هةوانةى ، قوزئاى تا كؤتا ضريؤكةكانى...  أصحاب الكًفعيطا و 

 .ياىضاوزِؤغهى دةدةنة ئيماندازاى بؤ ثيَويطتييةكانى ديو و دونياكة 

تةثؤَهلةكاى نووضيهماى يةية، خاوةى كتيَبدانةيةكى طةوزةيو هة ئيطالمدا، بة ييَهدةى  .4
ةوةى حةق و هةاليةى ئةيوى ضونهةوة، بؤ زِوونلسدنةوة و دؤشيه هةاليةى فريةقةكاى و

ماجطتيَس و دكتؤزا هة كة تا ئيَطتاؽ بسِوانامةى ، بةتاأل كانىجياكسدنةوةى ووزدى هة زِيَطة
ةوةى ووزدى هةضةز دةكسيَت، ئةمانة ى و دةزةوةى دةييَهسيَت و تويَريهشانلؤكانى جيًانى ئيطالم
 ئيطالمة بة كؤى و تاشةوة. خويَهةزى نايانىيةمووى زِيَطةى شانطتى شا

بةتايبةت كة دوذمهانى ئيطالم يةموو دةم ويطتوويانة هة زِيَطةى ئةو بريوزِا طومسِايانةوة هة 
 .و بةكازى دةييَهو بؤ زِةخهةطستو هة ئيطالم ئيطالم بدةى و بةَهطةكانى ئةواى يةَهدةدةنةوة

كة  تصيًر وواط وبروكلماى ...( )جولدزِؤذيةآلتهاضةكانى وةكوو  )مصتصرقني(يةزوةكوو 
و ضةزضاوةيةن بؤ ناضيهى  )مرجع(ياى دزوضتلسدووة وةكوو )دائرة املعارف(نووضني و كتيَبى 

 ئيطالم.
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 غيَواندنى ميَرووى ئيطالمة بة باضى فريةقةكاى و بةَهطة مةبةضت هة نووضيهةكانيػياى
تاوةكوو  ،ديهى ئيطالم و دةضةآلتةكانى ى هةزِشطازبوو يَطةيةن بؤطومسِاكازةكانياى، وةكوو زِ

 بلةى كة هة دةضةآلت و ديهى مةضيخييةت زِشطازياى بوو.ثيَغيَوةكازى ئةوزووثاى 
بووى بؤ ضةثاندنى  )بين أمية(ياى دةَهيَت: جةبةزييةكاى دزوضتلساوى )جولد تصيًر(

هةضةز بهةماى جووهةكة و  هة قةدةزدا ياىبريكسدنةوةوة دةَهيَت:  .(1)دةضةآلتياى بة زِيَطةى ديو
 مةضيخييةكاى و ئةفسيكييةكاى و فةهطةفة يؤنانييةكاى وةزطستووة.

قةدةزييةكاى ثيَؼ جةبةزييةكاى دزوضتبووى هة  ئةمة هة كاتيَلداية كة وةكوو ميَروو
كاى هةناوبساى بة ضةزدةمى ئةمةوييةكاندا، وة يةزضى ضةزى قةدةزييةكاى يةية بة دةضتى ئةمةويية

 غيالى الدمصكيى كؤضى و  90ضاَهى  معبد اجلًين، وةن: )دايؤكازى بريوزِاى طومسِايانةوة هة ديه
ى  128ضاَهى  جًم بو صفواىى كؤضى و  118ضاَهى  جعد بو دريمى كؤضى و  105ضاَهى 

 كؤضى ...(، ئةمانة وة دةيةيا دزؤ و يةَهبةضرتاو و غيَواويياى بؤ ميَرووى ئيطالم.

يةَهدانةوةى ميَروو و ئاطاهيَبوونى زِووداوةكاى و طؤزِانلازييةكاى ضاوكساوةييةكى تةواو  .5
دةداتة ئيماندازاى بؤ يؤكازى يةكسِيصى و ثةيوةضتبووى بة بةزنامةى حةقةوة و خؤثازاضنت هة 

بة زِابوزدوو و  ىى زِاضتةوخؤو يؤكازةكانى، بةمةؽ ئيمانداز ثةيوةندييةك طةكانى طومسِايىزِيَ
ديهيدا بةزنامةى ى و بيَئاطايى هة ثيَهاضةى خؤى و و ميَرووةكةيةوة دةبيَت و تساشائيَطتاى ئيطالم 

 بوونى نابيَت.

نى جيًانى ئيطالمى المييةكائةوةى غويَهى ضةزجنة ئةمسِؤ هة خويَهدنطا و كؤهيَرة ئيط .6
كة نةوةكانياى و كادزة ديهييةكانياى هة يةموو  بوونى يةية، بةزنامةيةكى الدزاو هة بةزنامةى حةق

ئاضتيَلدا ثةزوةزدة دةكةى هةضةزى، ئةويؼ عةقيدةى ئةغعةزى و ماتؤزيديية بة تيَلةأل هةطةأل 
و  )ضعيف وموضوع(و فةزموودةى ثسِ هة يَلى مةشيةبى )فكٌ(دا، هةطةأل )معتسلة(بهةماكانى 

تةفطري بة زِا و بؤضوونى عةقَوى ... بة يةموو ئةمانة ئيطالميَلى غيَواو دةدةى بةدةضتةوة كة 
 هةضةز ئيطالميَلى دزوضت. ةمايةى هةزشؤكى و كاأل و كسذى و بيَئاطايى خاوةنةكانيان

                                                             

 "العؼقدة والرشيعة"، و 202ص "جولد تسقفر"، و 45ص حسن بن ع ي شوييد "الؼدر يف دراشات ادسترشقنيمػفوم " (2)

الػرق اْلشَلمقة "، و ُمبوب كردي "تحور ادسترشقني"لعرفان عبد اْلؿقد، و  "ادسترشقون واْلشَلم"دحؿد الغزايل، و 

موي  .15ص سني عطوانْل "يف بَلد الشام والعْص ٕا
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 ثَيشةكى

 تاوة تا كؤتايى تاقيلسدنةوةية،هة يةمووى طسنطرت ئةوةية بؤخؤى بابةتةكانى ديو هة ضةزة .7
وة ئيماندازيؼ هةذيَس بازى ئةو تاقيلسدنةوانةداية، تاوةكوو بصانسيَت تا ض زِادةيةن دةتوانيَت ئةو 

بيَت هة حةش و ئازةشوو و ثيَدؤغبوونةكانى و  وةكوو خؤى وةزبطسيَت و ثازيَصزاو ييدايةتة
ييدايةتى خوايى و  دا بةو ئاضتةؽوة هة بةزامبةزيػ غويَهلةوتةى عةقَوى و بريوزِاكاى،

 يؤكازةكانى بؤ دةزِةخطيَت.

ک  گ  ]: دةفةزمويَت و، وةكويةئةو بابةتانةهةضةز ةكانى قوزئانيؼ ئاماذ وة يةموو جؤزة

د ٺ   ٺ   ٺ    ٿ]، {174:  2}د ے   ے]، {Y  :2}د گ  گ  گ  ڳ

ۋ  ]، {1:  8} ، {64:  6}د ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېۈ  ٴۇ  ۋ   

ڇ     ڇ  ]  .{A  :224}د ھ  ھ        ھ  ھ   ے]، {57:  8}د ڍ ڇ  

دةكات كة نووضني و تويَريهةوةكاى هة يةموو  بةوة و ضةندةيا يؤكازى تس ثيَويطت ئةمانة
ى خؤى ئاغها بة ئيَطتا و زِابوزدوو بوازيَلى ئيطالميدا هة ئاضتيَلى شانطتى بةزشدا بو، كة خويَهةز

حةقيؼ خباتة زِوو، هةبةزئةوةى يةزضةندة قطة و باع بلات و زِيَطةى زِاضت و دزوضت و 
 ناطسيَت.دةزناضيَت و شؤز جازيؼ يةَهى  هة ضوازضيَوةيةكى ديازيلساو ؛يةبيَت

موضوَهمانيؼ تاوةكوو ئاغها نةبيَت بة زِيَطةى حةق و زِاضت و دزوضتى خوايى و خاوةى 
ى و ييضى ىلَ زِةضاو ناكسيَت بؤ بانطةواش ؛شانطت و مةعسيفةيةكى باؽ نةبيَت هة بوازةكانى ديهدا

 بيَحطة هة كةضيَلى نةخؤؽ نةبيَت كة بيةويَت تيمازكةزى نةخؤغييةكاى بيَت. ،كازى ديهى

وة طومانيؼ هةوةدا نيية كة ئيطالم ضةزضاوةكةى قوزئاى و فةزموودةية و ثةيوةضتبووى 
تيَطةيػتهى ياوةآلى و غويَهلةوتوواى و ثيَوةى يؤكازى ييدايةتى تةواوة، بةتايبةت بة جؤزى 

 شانايانى ثيًَةَهطسى ئةواى.
وة طومانيؼ نيية عةقأل و بريوزِا و بؤضوونةكانى ئادةميصاد كوزت و ناتةواو و كاأل و 

و ئادةميصاديؼ ايةكانى نئاَهؤشى و جياواشي دونيا يةية بريوزِا يةية وكسذى، ئةى نابيهى هةوةتةى 
سة شياتسيػو هة يةموو بوازةكاندا، وةكوو خواى ثةزوةزدطاز يةز وةكوو خؤيانو و بط

خؤ ئةطةز  .{71:  6}د ڈڇ ڇڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎڎڈ]دةفةزمويَت: 
 ونبوونة.وة شياتس مايةى ئاَهؤشى و زِآ ىلَ بةتايبةت هة بابةتةغةيبيية ديهييةكانيػدا بيَت ئة
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

شانطتييةكةيةوة، بة ئاواتى  ئةم نووضيهةؽ يؤكازيَلة بؤ خصمةتى ئةم بابةتة هة زِووة غةزعى و
ئةوةى توانيبيَتماى حةقى خؤى ثيَبدةيو و كةهيَهيَم هة كتيَبدانةى ئيطالمى ثآ ثسِبلةيهةوة و 

و ، ئةطةزضى كةم دائةزكيَلماى هةضةز غانى خويَهةز كةم كسدبيَتةوة هة بةدواداضوونى ئةم بابةتة
ػتيوانى و بةخػهدةيى ثةزوةزدطازة و ى ثيَلابيَتماى يةمووى ثكوزتى ضيماى ئادةميصادة و ئةوة

 ببةخػسيَت بة ثيَلاندى و ضاكةكانى.الى حةق ويطت دةبيَت  نةمانجيَلابيَت غىةئةو

ثةنا ئةطسيو بة خوا هة يةموو يةَهة و طومسِاييةن و ضوثاع و ضتاييؼ بؤ ثةزوةزدطاز هةضةز 
بيَت و ببيَتة تويَػووى  ثةزوةزدطازيازمةتيدانى و داواكازم غويَهى زِةشامةندى و وةزطستهى 

 دوازِؤذماى.

 

 ِنُد ِللهِّ َداِئّنا َوَأَبّداَواِلَح

 َواِلصَّاَلُة َواِلسَّاَلُو َعَلى َىِبِيَيا ُمَحنٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصِحِبِه َوَسلََّه َتِسِلِيّنا َكِثِيّرا

 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1  /  /1440 هـ 

 جمعةال - م 2019/  8/  2

 نىسليَما
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

 ةمبةندى يةك  

 بةشى يةكةم:

 .ثيَهاشةى قةزا و قةدةر  .1
 .)القضاء والقدر(جياوازى نيَوان وشةى   .2
 :ةكانى باوةرِبوون بة قةزا و قةدةربةلَط  .3

 قورئان. ىبةَلطة -

 بةَلطةى فةرموودة. -

 زانايان.وتةى هاوةآلن و  -

 .)اإلمجاع(كؤدةنطى زانايان  -
 .)الفطرة والعقل واحلس(بةَلطةى  -

 ثمةوثايةى قةدةر لة ئيماندا. .4

 ثايةكانى قةدةر. .5

 بةشةكانى قةدةر. .6

 .)القدر الكوني والقدر الشرعي(جؤرةكانى ئريادةى خوايى  .7
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 ى بةندى يةكةمثَيِرست

 

  
 

 

 بةشى دووةم:

 .بابةتة هةشتيارةكانى قةدةر -

 .(العباد)أفعال  كارى ئادةميساد .1
 .()تنزيه اهلل عن الظلم بيَطةردى ثةروةردطار لة شتةم .2
)احلكمة والتعليل يف أفعال  دانايى و هؤكارةكان لة كارةكانى ثةروةردطاردا .3

 .(اهلل تعاىل
 .)التحشني والتقبيح العقليني(بة ضاك و خراث زانني لة ثيَسانيهى عةقمَةوة  .4
)اإلستطاعة توانا و داواكارييةك لة شهوورى جيَبةجيَكردندا نةبيَت  .5

 .والتكليف مبا ال يطاق(
 .)اهلداية والضالل(رِيَهموونى و طومرِايى  .6
 .)األسباب واملشببات(كار و هؤكارةكان  .7
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةدةر قةزا و

 ةمـةكـى يـةشـب

 ثيَهاسةى قةزا و قةدةر
 معنى القضاء والقدر

 زمانةوانيدا:لة 

َفتِهُُِإِْحَؽامُُ واتة: القضاء() َأْمٍرَُوإِْتَؼاكِِهَُوإِْكَػاِذِهُِِلِ
(1).ُ

ٱ  ]دةفةرمويَت:  خواى طةورة تؤكمةيى كار و ووردبيهى و جيَبةجيَكارى، 

Iُ}[ ٻ ٻٻ ٻ َُخْؾَؼُفنُ واتة:  .{23: َأْحَؽَم
: ئامسانةكانى دروستكزدووة بة (2)

 تؤكمةكارى و تةواو.

َُوُكـِْفِهَُوِِنَاَيتِهَُُِمْبَؾغُُواتة:  )القدر(
ِ
ء ْ الم 

(3). 
 سهوور و ناوةرِؤك و كؤتايى شتيَك.

)القضاء اى سمانةوانى واتنيَواى  وةكوو رِوونكزايةوة ثةيوةندييةكى تةواو يةبوو لة
 دا، واتة: ووردةكارى و سهووردارى و جيَبةجيَكارى لة كاردا.والقدر(

 :ثَيهاسةى شةرعى
ُاهللُت واتة: )القضاء( ُسبحاكهتؼدير ُوعؾؿه ُالِؼَدم، ُيف ُستؼعُيفُأوقاتُُعاىلُلألشقاء أِنا

ُعذُحسبُماُُعـده،ُمعؾومة ُووقوعفا ُله، ُومشقئته ُلذلك، ُوكتابته وعذُصػاتُخمصوصة،

قدرهاُوخؾؼهُهلا
(4).ُ

                                                             
 .(21/3:7)ُ"تاجُالعروس"ُوُ(،6/389)ُ"لسانُالعرب"ُوُ(،::/6البنُفارسُ)ُ"معجمُمؼايقسُالؾغة"ُ(2)

 .(21/3:7)ُ"تاجُالعروس"(،ُو6/389ُ)ُ"لسانُالعرب"(،ُوُ::/6البنُفارسُ)ُ"معجمُمؼايقسُالؾغة"ُ(3)

 .(6/73البنُفارسُ)ُ"معجمُمؼايقسُالؾغة"(،ُو3/397ُ)ُؾجوهريلُ"الصحاح"ُ(4)

ُوُكؼلاُُ–ُ:4صُؾدكتورُعبدُالرمحنُبنُصالحُادحؿودلُ"الؼضاءُوالؼدر"ُ(5) ُالواسطقة"، ُُ"العؼقدة ،ُو32ُصالبنُتقؿقة

 .:3صالبنُالؼقمُُ"شػاءُالعؾقل"



 
22 

 ماناى قةزا و قةدةر

بةوةى كة رِوودةدات لةكاتى  خوا دانانى خوايى يةر لة ئةسةلةوة بؤ كارةكاى، وة سانستى
 ويستى بة رِوودانى ئةو كارانة،دياريكزاوى خؤيدا، بةو سيفاتة تايبةتيية نوسزاوانةى خؤى، لةطةأل 

 بةو شيَوةيةى كة دروستى كزدووة و بؤى داناوة.

 القدر( )القضاء وجياوازى نيَوان وشةى 

 :(1)زاناياى دوو ِراى جياوازياى يةية
نيَواى ئةو دوو وشةيةدا، يةريةكةياى بة واتاى ئةويرتياى ديَت،  جياواسى نيية لة ِراى يةكةم:

 جياواسى نيَوانياى.لةطةأل ئةمةشدا ييض بةَلطةيةكى شةرعى نيية لةسةر 

 دةَليَو جياواسيياى يةية، بةآلم كؤدةنطيش نني لةسةر جياواسى نيَوانياى. ِراى دووةم:

 يةندَيكياى دةَلَيو:

 بزِيارة طشتييةكانة، بةشيَوةى كورت لةسةر شتةكاى لة ئةسةلدا. )القضاء(:
بزِيارة لةسةر ييَهانةدى ووردةكارييةكاى، بةطويَزةى حوكمة طشتيية بزِياردراوةكاى  )القدر(:

 لة ئةسةلدا.
 .)القدر(لةخؤطزتزة تا وشةى طشتطريتز و  )القضاء(وشةى  بةم ثَيهاسةية:

 وة ِرايةكى تر بة ثَيضةوانةوة:

 ووردةكارى. )التفصيل( )القضاء(:
 رِاية ثيَضةوانةى رِاى ثيَشووة.ئةم ، دارِشنت )التقدير( :(درـقــال)

 وة ِرايةكى تر:

ُاهللُِهَوُإَرادَُ» )القضاء(: ُُُة
ِ
ُبِاْْلَْشَقاء َؼُة ُادَُْتَعؾِّ ُة ويستى ئةسةىل خوايية ثةيوةست بة  .«...ُاْْلََزلِق 

 شتةكاى، بةطويَزةى بووى و دروستكزدنياى.

                                                             

ُوالؼدر"ُ(2) ُصُ"الؼضاء ُادحؿود ُصالح ُالرمحنُبن ُعبد 51ُلؾدكتور ُو ُوالؼدر"، ُصُ"الؼضاء ُاحلؿد ُإبراهقم ،47ُدحؿد

 .23لؾصليبُصُ"اإليامنُبالؼدر"
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةدةر قةزا و

ُعَُقَُْشُاْلَُُاهللُِادُُْيَُإُِ» )القدر(: «...ُةُِدَُوُْدُُْحُادَُُْرُِيُْادُِؼَُُمََُذُاء
بؤ شتةكاى،  . ييَهانةدى خوايية(1)

 .ةوةبةطويَزةى رِيَذة دياريكزاو و ثةيوةستبووةكاى ثيَيان

ُُاهللُِمُُؽُُْحُُرَُُواْلؼدَُُىُاْلَؼَضاءُُـَُعُْمَُُ... دةَليَت: T )ابن حزم(
ٍ
ء (ُرُُدَُؼَُ)الُُْ...َُتَعاىَلُيِفََُشْ

َُكَذاَُكَذاَُوإىَِلَُوقِتُُةُِػَُُِصَُذُعَُُهُِبُِقُْتُِرُْتَُوَُُهُِكُِوُْؽَُبُِ
(2). 

ى ئةو دروستبوونى و رِيَكخسته )القدر( وة لةسةر شتيَك، يةحوكمى خوا )القضاء(واتاى 
 ى دياريكزاو.لةسةر شيَواسيَك و كاتيَك حوكمةية

نيَوانياندا، بةَلكوو تةواوكارى واتاى يةكرتى،  كورتةى قسة ئةوةية كة جياواسى نيية لة
ُيـػكُُدةَليَت: T ()اخلطابيوةكوو ئيمامى  ُال ُأمران ُأِنام ُالباب ُهذا ُيف ُالؼول ومجاع

فؿنُرامُالػصلُبقـفامُُ،أحدمهاُعنُاآلخر،ُْلنُأحدمهاُبؿـزلةُاْلساسُواآلخرُبؿـزلةُالبـاء

ُفؼدُرامُهدمُالبـاءُوكؼضه
(3). 

ئةوةى ةية ليَكهةتزاساوى يةكرتى، لةبةرئةم دوو وش كؤكةرةوةى قسة لةم بارةيةوة:
ئةويرتياى بة ثمةى بيها و دروستكزدى ديَت لةسةرى، ئةوةى يةكيَكياى بة ثمةى بهاغة ديَت و 

 و يةَلكةندنى بهاغةكةى. كةئةوا دةبيَتة يؤكارى رِووخاندنى بيها ةوةجياواسى خباتة نيَوانيان

 

 

   

                                                             

ُالسـة،ُ(2) ُأهل ُوبعض ُاْلشاعرة ُقول ُاخلالص"ُـظريُهذا ُ)ُ"الدين ُخان ُحسن 4/265ُلصديق ُو ُالسـقة"(، ُ"الدرر

 .55بنُصالحُادحؿودُصُلؾدكتورُعبدُالرمحنُ"الؼضاءُوالؼدر"(،ُو2/366ُ)

 .(4/42)البنُحزمُُ"الػصلُيفُادؾلُواْلهواءُوالـحل"ُ(3)

 .(5/434)لؾخطايبُُ"معاملُالسـن"ُ(4)
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 قةزا و قةدةر لــَطةكانى باوةِربوون بةةب

 قةزا و قةدةر بةلَطةكانى باوةرِبوون بة
 القضاء والقدرب أدلة اإليمان

 انـورئـانى قـطةكـةلَـبةم: ـةكـي

 .{=8:  2}[ ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ] . قوله تعاىل:1

ييض زِيَطسييةك و الدانيَكى بؤ نيية، ئةوةى ويطتى واتة: فةزمانى دانساوى خوايى ديَتة دى، 
بسِيازيَكى لةضةزدزاو و  خوا نةبيَت نابيَت، فةزمانةكانىليَبيَت دةبيَت، ئةوةشى ويطتى ىلَ 

 .(1)ةدييةكى بآ زِيَطسييةهيات

يت   ]. قوله تعاىل: 2 مت  ىت    .{<i  :9}[ جثحت  خت    

 .(2)دا بووة)اللوح احملفوظ(ئةوةى دزوضتماى كسدووة بة داناى و بسِياز و نووضيهماى لة  واتة:

 .{=:  O}[ ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ]. قوله تعاىل: 3

ديازيكساوة، وةكوو زِؤشى و تةمةى كة  زِيَرةى و شتةكاى الى ثةزوةزدطاز بةويةم واتة:
 .(3)ثيَض و ثاط و كةم و شياد ناكات

دياريكزدن  دانان و قةدةر تزمان هةية بة هةمان مانا و مةبةست، كةضةندةها ئايةتى 
 و ِرَيذةى دياريكزاوة، وةكوو:

 .{l  :2}[ ۇئەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ]. قوله تعاىل: 4

 .{<Y  :9}[ ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ]. قوله تعاىل: 5

ٺ     ]. قوله تعاىل: 6  .{S  :22 ،28}[ ٿٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ   
                                                             

 .(:9;/8) "تػسر البغوي"و (، >92/;) "تػسر ابن كثر" (9)

 .(=9/82) "تػسر البغوي" (2)

 .999ص "تػسر السعدي"(، و ;9/98) "تػسر ابن كثر" (8)
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 .{m  :8}[ ھہ  ہ   ھ   ]. قوله تعاىل: 7

 .{E  :99}[ ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ]. قوله تعاىل: 8

ڇ ڇڍڍڌ ڌ ]. قوله تعاىل: 9  .{S  :29}[ ڎڎچ چ ڇڇ  

 وودةـةرمـف بـةلَـطةكـانىدووةم: 

ِ  ُث ي  دِ َح . 1 َم: :مَل س  ال   هِ ق  ؾَ عَ  لي  جز  يََمنُ ... » َقاَل َصذ  اهلُل َعَؾق ِه َوَشؾ  ِ ِمنَ  اْلإ ًإ بِاهللِ،  َأنإ ُت

هِ  هِ َوََشِّ ِ ِمَن بِالإَقَدِر َخْيإ ًإ ِخِر، َوُت ِم اْلإ «َوَمََلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َوالإَووإ
(1). 

بةزانى و زِؤذى دوايى، يةبيَت بة خوا و فسيصتةكانى و ثيَغةم ئةوةية كة باوةزِت ئيماى واتة:
 يةبيَت بة قةدةز خيَس و شةزِى. وة باوةزِت

ِن َعب ِد اهلل َِعن  . 2 َم: َرِِضَ اهلُل َعـ هُ  َجابِِر ب  ََل » َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهلل ِ َصذ  اهلل ُ َعَؾق ِه َوَشؾ 

طَِئُه،  إ َيُكنإ لُِوخإ َلَم َأنَّ َما َأَصاَبُه ََل هِ، َحتَّى َيعإ هِ َوََشِّ ِ ِمَن بِالَقَدِر َخْيإ ًإ ِمُن َطبإٌد َحتَّى ُي ًإ َطَيُه َوَأنَّ َما أَ ُي خإ

إ َيُكنإ لُِوِصوَبهُ  «ََل
(2). 

نةبيَت بة خيَس و شةزِى قةدةز كة لةاليةى  ناييَهيَت كةضيَك تاوةكوو باوةزِى ئيماى واتة:
بة يةَلة تووشى نةبووة، وة  ؛وة تاوةكوو دَلهيا نةبيَت لةوةى ئةو شتةى كة تووشى بووةخواوةية، 

 دانساوة كة تووشى نةبيَت. ؛ئةوةى تووشى نةبووة

َم: . 3 َرَة َرِِضَ اهلُل َعـ ُه َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهللِ َصذ  اهلُل َعَؾق ِه َوَشؾ  َوإِنإ »... َعن  َأِِب ُهَري 

ٌء، َفََل تَ   وإ َشاَء َفَعَل، َفٌِنَّ لَ كِنإ ُقلإ َقَدُر اهللِ َوَما ـَذا، َولَ ـَذا َوكَ ـلإُت َكاَن كَ ـوإ َأِّنِّ َفعَ ـُقلإ لَ ـَأَصاَبَك ََشإ

                                                             
اَعةِ  (=رواه مسؾم ) (9) َلِم، والَؼَدِر َوَعَلَمِة الس  ش  ِ يََمِن، َواْل  ِ يََمَن، َباُب معرفة اْل  ِ وأمحد يف  (،:<;9وأبو داود ) ،كِتَاُب اْل 

، ويف (>>9) "الشعب"والبقفؼي يف  (،29) "مسـده"والطقاليس يف  (،9=:98) "الؽبر"والطزاين يف  (،>;8) "ادسـد"

 (.202/=) "احلؾقة"وأبو كعقم يف  (،;20) "الرشيعة"واآلجري يف  ،(9=9) "الؼضاء والؼدر"

هِ  (2999رواه السمذي ) (2) ِه َوََشِّ ِ َشح "والللؽائي يف  (،290) "الشعب"والبقفؼي يف  ،َباُب َما َجاَء يِف اِْليََمِن بِالَؼَدِر َخر 

 (.8=:>) "اجلامع الصغر صحقح"(، و <298) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،0:>/9) "أصول اعتؼاد
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وإَطانِ  َتُح َطَمَل الشَّ «َتفإ
(1). 

وا دةبوو، ياى دةبوو،  ئةطةز يةزشتيَكت تووط بوو مةَلآ طةز مو ئةوةم بكسداية وا واتة:
، وشةى )ئةطةز( دةزطاى كاز بؤ ئةوة دةكات لة ضى بيَت ويطتىبةَلكوو بَمآ: دانانى خوايية، 

 .شةيتاى دةكاتةوة

 َعن  . 4
ِ
َداء ر  َم َقاَل  ،َرِِضَ اهلُل َعـ هُ  َأِِب الد  نََّة »: َعِن الـ بِيِّ َصذ  اهلُل َعَؾق ِه َوَشؾ  ُخُل اْلإَ ََل َيدإ

ٌب بَِقَدرٍ  ٍر، َوََل ُمَكذِّ ِمُن ََخإ ، َوََل ُمدإ «َطاقٌّ
(2). 

وة عةزةقخؤزى ناضيَتة بةيةشتةوة كةضيَك كة خساث بيَت لةطةأل دايك و باوكيدا،  واتة:
 بة قةدةز. وة كةضيَك باوةزِى نةبيَتبةزدةوام، 

َبانَ َعن  . 5 َم َقاَل  ،َرِِضَ اهلُل َعـ هُ  َثو  َحاِِب »: َعِن الـ بِيِّ َصذ  اهلُل َعَؾق ِه َوَشؾ  إَِذا ُذكَِر َأصإ

ِسُكوا، َوإَِذا ُذكَِر  ِسُكوا، َوإَِذا ُذكَِرِت النُُّجوُم َفَيمإ ِسُكواَفَيمإ «الإَقَدُر َفَيمإ
(3). 

طةز باضى ئةضتيَسة كسا زِايطسى، وة طةز باضى ، وة ا زِايطسىطةز باضى ياوةآلمن كس واتة:
 .قةدةز كسا زِايطسى و قةشا

 
                                                             

ِويِض اد ََؼاِديِر هللِ ِ (9;;2مسؾم )رواه  (9) تَِعاَكِة بِاهللِ َوَتػ  ِز َواِِلش  َعج  ِك ال  ِة َوتَر  ِر بِال ُؼو  َم  َؼَدِر، َباٌب يِف األ  والـسائي يف  ،كتاب ال 

والبقفؼي  (،2:9;) "مسـده"وأبو يعذ يف  (،22>:) "صحقحه"وابن حبان يف  (،<>وابن ماجه ) (،;=908) "الؽزى"

َشح أصول "والللؽائي يف  (،;:8) "السـة"وابن أِب عاصم يف  ،(290) "الؼضاء والؼدر"، ويف (9<9) "الشعب"يف 

 (.=902) "اعتؼاد

البزار يف  ورواه ،(وِل مؽذب بؼدر)األركؤوط: حسن لغره دون قوله: صعقب  قالو ،(9=9>2) "ادسـد"رواه أمحد يف  (2)

وابن أِب عاصم يف  (،<92) "ؼضاء والؼدرال"والبقفؼي يف  (،2292) "شامقنيال"والطزاين يف  (،;990) "همسـد"

 "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،209) "الؼدر"والػرياِب يف  (،8/228) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،829) "السـة"

(;<:.) 

عن  (290) "َشح أصول اعتؼاد"والللؽائي يف (، 9:) "األمايل"وعبدالرزاق يف  (،>992) "الؽبر"الطزاين يف رواه  (8)

الز يف  وابن عبد ،عن ابن مسعود (999) "الؼضاء والؼدر" (، والبقفؼي يف=9/90) "احلؾقة"وأبو كعقم يف  ،ابن مسعود

 .(:9:) "صحقح اجلامع الصغر"(، و 89) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،9=99) "اجلامع"
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 انـايـاوةآلن و زانـوتةى ه :سيَيةم

ُن َأِِب   َقاَل . 1 بِِه َحتَّى إِنَّ َأَحَدُكمإ َلنإ »: َرِِضَ اهلُل َعـ ُفََم  َضالِب َعِِلُّ ب  يََمُن إََِل َقلإ ِ ََيإُلَص اْلإ

إ َيُكنإ لُِوِصوَبُه، وَ  َطيَُه ََل طَِئُه َوَما َأخإ إ َيُكنإ لُِوخإ ُه َما َأَصاَبُه ََل َ َضنٍّ َأىَّ َتِقرَّ َيِقونًا َغْيإ هِ َيسإ «ُيِقرَّ بِالإَقَدِر ُكلِّ
(1). 

باوةزِى وانةبيَت كة  يَكطومانييض يةك كةضتاى ئيماى لة دَليدا جيَطري نابيَت، تا بةبآ  واتة:
، وة )واتة بة قةدةزى خوا دانساوة كة تووشى ببيَت( بة يةَلة تووشى نةبووة ؛ئةوةى تووشى بووة

 بة يةموو قةدةز يةبيَت. دةبيَت باوةزِيصى بؤ ئةو نةنووضساوة، وة ؛ئةوةى كة تووشى نةبووة

د َقاَل . 2 ُعو  ِمَن »: َرِِضَ اهلُل َعـ هُ  اب ُن َمس  ًإ يََمِن َحتَّى ُي ِ َم اْلإ ََل َواهللَِّ ََل َيطإَعُم َرُجٌل َصعإ

«بِالإَقَدِر، ...
(2). 

 ضويَهد بة خوا كةضيَك تام و ضيَرى ئيماى ناضةشيَت، تاوةكوو باوةزِى بة قةدةز نةبيَت. واتة:

ِن َعب اٍس . 3 َد اهللََّ َطزَّ َوَجلَّ »: َقاَل  اهلُل َعـ ُفََم َرِِضَ َعِن اب  ِحوِد، َفَمنإ َوحَّ الإَقَدُر ىَِظاُم التَّوإ

َب بِا َد اهللََّ َتَعاََل َوَكذَّ ا، َوَمنإ َوحَّ َوُة الإُوثإَقى الَّتِي ََل اىإِفَصاَم ََلَ َض َوآَمَن بِالإَقَدِر َفِهَي الإُعرإ لإَقَدِر َىقإ

ِحوَد  «التَّوإ
(3). 
بة تاك و تةنيا خوا بهاضيَت و باوةزِى بة  ىة، ئةوة)توحيد( زِيَكخةز و زِاطسى قةدةز واتة:

ى يةبيَت و باوةزِى بة قةدةز )توحيد(ئةوة شادةمازى ديهى طستووة، وة ئةوةى  ؛قةدةز يةبيَت
 ى يةَلوةشاندووةتةوة.شباوةزِةكةو  )توحيد(ئةوا  ؛نةبيَت

                                                             

 "َشح أصول اعتؼاد"والللؽائي يف  (،<:99) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،>;9) "ؼضاء والؼدرال"رواه البقفؼي يف  (9)

 .(>::9) "كـز العَمل"والشاذيل يف  (،9299)

والللؽائي يف  (،:92) "الرشيعة"واآلجري يف  (،00;9) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،<=>=) "الؽبر"رواه الطزاين يف  (2)

 .(><9) "الؼدر"والػرياِب يف  (،=929) "َشح أصول اعتؼاد"

والللؽائي يف  (،;:9) "الرشيعة"واآلجري يف  (،<9;9) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،8>:8) "وش األ"رواه الطزاين يف  (8)

 .(2/922) "السـة"، وعبداهلل بن أمحد يف (:20) "الؼدر"والػرياِب يف  (،9229) "َشح أصول اعتؼاد"
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يُّ  َقاَل . 4 ِ َبْص  ََسُن ال  ََلمِ »: Tاحل  َب بِاِْلسإ َقَدِر َفَقدإ َكذَّ َب بِالإ «َمنإ َكذَّ
(1). 

 باوةزِى بة ئيطالم نيية. ؛ئةوةى باوةزِى بة قةدةز نةبيَت واتة:

ًما َيُؼوُلوَن: . 5 ا ُكَسافُِر َفـَؾ َؼى َقو  ِن ُعَؿَر: إِك  َؿَر َقاَل: ُقؾ ُت ِِلب  ِن َيع  قَى ب   َِل َقَدَر، َقاَل:َعن  ََي 

اٍت » ُهمإ َأنَّ ابإَن ُطَمَر ِمنإُهمإ َبِريٌء، َوُهمإ ِمنإُه َبَراٌء َثََلَث َمرَّ ِِبإ «إَِذا َلِقوَت ُأوَلئَِك َفَيخإ
(2). 

ى كوزِى عمس(م وت: ئيَمة ضةفةز دةكةيو، بة  اهللعبد)دةَليَت: بة  )حييى بن يعمر( واتة:
يَت، نيية )واتة باوةزِماى بةوة نيية ثيَصوةخت بؤماى نووضسابقةدةز كةضانيَك دةطةيو دةَليَو: 

طةز بةوانة طةيصتيت، يةواَلياى بدةزآ (، ئةويض وتى: بةَلكوو دواى كسدةوةكامناى دةنووضسيَت
 ى كوزِى عمس( ليَياى بةزيية، ئةوانيض لة مو بةزيو. ضآ جاز ئةمةى وت. عبداهللكة )

اِمت(. 6 َيا ُبنَيَّ اتَِّق اهللََّ، َوَلنإ َتتَِّقَي »: وةضيةتى بؤ كوزِةكةى كسد و وتى )ُعَباَدة ب ُن الص 

َلَم أَ  هِ، َوَتعإ هِ َوََشِّ ِ َقَدِر َخْيإ ِمَن بِالإ ًإ ِمَن بِالإَقَدِر َحتَّى ُت ًإ ِمَن بِالإَقَدِر، َوَلنإ ُت ًإ إ اهللََّ َحتَّى ُت نَّ َما َأَصاَبَك ََل

طَِئَك، َوَما أَ  إ َيُكنإ لُِوِصوَبَك َيُكنإ لُِوخإ َطَيَك ََل «خإ
(3). 

ة، وة خواثةزضتيصت تةواو نيية تاوةكوو باوةزِت بة قةدةز ، لة خوا برتضكوزِى خؤم واتة:
كة ئةوةى  نةكةيت، وة بصانيتنةبيَت، وة باوةزِيصت بة قةدةز نيية تاوةكوو باوةزِ بة خيَس و شةزِى 

 تووشت نابيَت دانساوة كة تووشت نةبيَت.تووشت دةبيَت بة يةَلة نةبووة، وة ئةوةى كة 

َداَء . 7 ر  د  يََمنِ » :َرِِضَ اهلُل َعـ هُ َقاَل َأُبو ال  ِ َوُة اْلإ مِ  ُذرإ ُ لِلإُحكإ ِبإ َبٌع: الصَّ َضا بِالإَقَدِر، َأرإ ، َوالرِّ

بِّ  ََلُم لِلرَّ تِسإ ِل، َواَِلسإ ََلُص لِلتََّوكُّ ِخإ «َواْلإ
(4). 

                                                             

 .(2=;/9) "َشح أصول اعتؼاد"والللؽائي يف  ،>29ص "الرشيعة"رواه اآلجري يف  (9)

 .(9289برقم ) (99>/9) "َشح أصول اعتؼاد"رواه الللؽائي يف  (2)

 (،;999) "اْلباكة"وابن بطة يف (، :>=20) "السـن الؽزى"والبقفؼي يف (، =89;) "األوش "الطزاين يف  رواه (8)

 "الرشيعة"، واآلجري يف (2>) "الؼدر"، والػرياِب يف (9288برقم ) (:9>) "َشح أصول اعتؼاد"الللؽائي يف و

(9=0). 

 (.=928برقم ) (<9>/9) "َشح أصول اعتؼاد"رواه الللؽائي يف  (9)
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ئازامطستو لةضةز حوكمى خوا و زِاشيبووى بة قةدةز و ضَمةثؤثةى ئيماى ضواز شتة:  واتة:
 دةضتى خوا. نيةتجاكى لة ثصتبةضنت بة خوا و خؤدانة

ِ َقاَل . 8 َدُ اْل  َرُة اهللَِّ َتَعاََل » :T َماُم َأمح  «الإَقَدُر ُقدإ
(1). 

 قةدةز توانا و دةضةآلتى خوايية. واتة:

ُعَؾََمُء  َقاَل . 9 «الإَقَدُر ِِسُّ اهللَِّ ِِف َخلإِقهِ » :ال 
(2). 

 قةدةزى خوايى، نًيَهى خوايية لة دزوضتكساوةكانيدا. واتة:

 )اإلمجاع( انـايـزان ىـطـؤدةنـك :ةموارـض

اِع  :Tـ َوِويُّ َقاَل ال  . 1 َ نَِّة َوإِْجإ ُة الإَقطإِعوَّاُت ِمَن الإكَِتاِب ِوالسُّ َدِلَّ َوَقدإ َتَظاَهَرِت اْلإ

َباِت َقَدِر اهللَِّ ُسبإَحاَىُه َوَتَعاََل  َلِف َطََل إِثإ َلِف َواْلإَ ِد ِمَن السَّ لِّ َوالإَعقإ ِل اْلإَ َحاَبِة َوَأهإ الصَّ
(3). 

لة قوزئاى و فةزموودة و كؤدةنطى ياوةآلى  زِووى و ئاشكساية بةَلطة يةكالكةزةوةكاى واتة:
 بة ةى و ثاشكؤياى، لةضةز باوةزِبوونو كةضانى ناودازانى كازبةزِيَكازى ئةم ئوممةتة لة ثيَصووا

 قةدةز.

ُن َتق ِؿق ةَ اَقاَل . 2 تَُها َمَع إيََمِِنِمإ بِالإَقَضاِء  :T ب  ِة َوَأئِمَّ ُمَّ َّا اتََّفَق َطَلوإِه َسَلُف اْلإ  ،َوالإَقَدرِ ِِم

ءٍ  إ َيُكنإ  ،َوَأنَّ اهللََّ َخالُِق ُكلِّ ََشإ إ َيَشيإ ََل ُه َما َشاَء َكاَن َوَما ََل ُه ُيِضلُّ َمنإ َيَشاُء َوََيإِدي َمنإ  ،َوَأىَّ َوَأىَّ

َرةٌ  ،َيَشاءُ  مإ َمِشوَئٌة َوُقدإ  ... َوَأنَّ الإِعبَاَد ََلُ
(4). 

ئةوةى كؤدةنطى ثيَصووانى ئةم ئوممةتةى لةضةزة لةطةأل ئيمامة ناودازةكانياى،  واتة:
 ئةوةى ويطتى ليَبيَت دةبيَتباوةزِبوونة بة قةدةز، كة خواى طةوزة دزوضتكازى يةموو بوونيَكة و 

                                                             

 .2<ِلبن الؼقم ص "ضريق اهلجرتني"، و =2صِلبن الؼقم  "صػاء العؾقل"، و (=80/=)ِلبن تقؿقة  "جمؿوع الػتاوى" (9)

 .(9/820) احلـػي أِب العزِلبن  "َشح العؼقدة الطحاوية" (2)

 .(::9/9) "َشح الـووي عذ مسؾم" (8)

 .(<:9/=)ِلبن تقؿقة "جمؿوع الػتاوى" (9)
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 قةزا و قةدةر لــَطةكانى باوةِربوون بةةب

 و ئةوةى ويطتى ليَهةبيَت نابيَت، وة طومسِايى و ييدايةت بةدةضت ئةوة و بةندةكانيصى خاوةى
 دةوةكانياى ... .كستواناى خؤيانو بؤ ويطت و 

ِديِر اهللَِّ َتَعاََل  :Tاب ُن َحَجرَقاَل . 3 َها بَِتقإ ُُموَر ُكلَّ َلِف َقاصَِبًة َأنَّ اْلإ َهُب السَّ َوَمذإ
(1). 

دانانى بةزنامةى ثيَصووانى ضاَلح لةضةز ئةوةية كة يةموو كازةكاى بة دازِشنت و  واتة:
 خوايية.

 )الفطرة والعقل واحلس(بةلَطةى  :ثيَهجةم
باوةزِبووى و خؤدانة دةضت قةدةزى خوايى  )الفطرة( بة بةَلطةى ناخى دةزوونى ئادةميصاد

ٿ  ٿ  ٹ  ٺٺٺ  ٿ ٿ ]بوونى يةية، يةزوةكوو بيَباوةزِانى قوزِةيض دةيانوت: 

ياوبةمشاى بسِياز نةئةدا، نة  ئةوا ئيَمة بوايةقةدةزى خوا نةطةز  .{=A  :99}[ ٹٹ
 خؤماى و نة باو و باثريامناى.

از و بةزِيَكاز و لة ناخى ئادةميصاددا ئةوة ضيَهساوة كة يةموو بوونةوةز و بوونةكاى دزوضتك
، يةية، بؤية لة كاتى شؤز تةنطانة و ناخؤشييةكاندا زِاضتةوخؤ ياواز بؤ ئةو دةبةى يةَلطووزِيَهةزياى

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ]وةكوو خواى ثةزوةزدطاز دةفةزمويَت: 

ڄ   ڦ  ڦ    ڦ   ڇ    ]، وة دةفةزمويَت: {:;:  t}[ ڄڤ  ڦ   چ  چ  

يةموو  .{I  :22}[ ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑڍڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ
وة ئةو تواناى ئةم ئايةتانة باس لة كات و تةنطانةكانى ئادةميصاد دةكات كة بة دةضتى خواية، 

 الدانى ناخؤشييةكانى يةية بةضةز ئادةميصادةوة. و طؤزِانكازى

ادةَليَت:  T (َأِحَمد ِبُن َيِحَيى َثِعَلب) َؾُم َعَربِقًّا َقَدِريًّ ِققَل َلُه: َيَؼُع يِف ُقُؾوِب  ،َِل َأع 

ِه  ِ َؼَدِر َخر  َعَرِب إِِل  ُمث بُِت ال  َؼَدِر؟ َقاَل: ُمَعاَذ اهلل ِ َما يِف ال  ُل بِال  َؼو  َعَرِب ال  ُل ال  ِه، َأه  ِة  َوََشِّ ق 
َاِهؾِ اجل 

َلمِ  ش  ِ َواْل 
(2). 

                                                             

 .(=>99/9)ِلبن حجر  "فتح الباري" (9)

 .(99<برقم ) (8<:/8) ؾللؽائيل "عتؼاد أهل السـة واجلَمعةاَشح أصول " (2)
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

لةناو دَلى عةزةبدا باوةزِنةبووى عةزةبيَكم نةديوة باوةزِى بة قةدةز نةبيَت، ثيَياى وت:  واتة:
بة قةدةز يةبوو، وتى: ثةنا ئةطسم بة خوا، ئةوةى كة لةناو عةزةبدا يةبوو باوةزِبووى بوو بة قةدةز 

 اليةنى خيَس و شةزِى، لة ئيطالم و ثيَض ئيطالميصدا.

و  شاييدحاَلى ئةوةية كة ئةم بوونةوةزانة بةو ووزد و زِيَكخطنت )العقل( بةَلطةى عةقَميض
طةز نا ضؤى بةو شيَوةية وة بة زِيَكةوت دزوضت نةبووة، ى يةكرتييةةثةيوةنديية ووزد و تةواوكةز

 دةميَهيَتةوة و ثيَض دةكةويَت؟!

دةبيَت ئةو  ؛طةز عةقأل بسِيازى ئةوة بدات كة خواى ثةزوةزدطاز دزوضتكازى بوونةوةزة
و دانانى ئةو، وةكوو خؤى  بسِيازةط بدات كة لة بوونةوةزةكانيدا شتيَك نيية بآ ويطت

 .{C  ::9}[ ں  ڻ   ڻ]دةفةزمويَت: 

ة باضكساوةكانى قوزئاى قةدةزوةكوو بيهني و بيطنت دةشانني كة  )احلس( وة بة يةضتكسدنيض
 و فةزموودة بةزدةوام لة ياتهةديداية، بؤية باوةزِبووى بة قةدةز زِاضت و دزوضتة.

قوزضاييةكانى ذياى ضووك دةكات و ئيماندازيَك تا وة يةضتدةكسيَت كة باوةزِبووى بة قةدةز 
 بةديدةكسيَت. ى ىلَكامةزانرت و بة ئازامرت و ذيسانةتس ، ذيانيَكىلةو بوازةدا كامَمرت بيَت
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 لة ئيماندا قةدةر ثلةوثايةى

 ثلةوثايةى قةدةر لة ئيماندا
 في اإليمان القدر منزلة

باوةزِبووى بة قةدةز يةكيَكة لة ثايةكانى ئيماى، كة بةبآ ئةو ئيماى تةواو نيية و خاوةنةكةى 
 بةدةضتى ناييَهيَت.

َقاَل: » :كسد كة ثسضيازى لة ثيَغةمبةز ياتووة   دافةزموودةكةى )جربين(وةك لة 

يََمِن، َقاَل:  ِِن َعِن اْْلِ َأْن ُتْؤِمَن بِاهللِ، َوَمََلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َوُتْؤِمَن "َفَأْخِِبْ

هِ  هِ َوََشِّ «"بِاْلَقَدِر َخْْيِ
(1). 

شيَوةى يةواَلداى ياتووة، لةثاش باضكسدنى دةضةآلتى خوايى و خاوةنيةتى  لة قوزئاندا بةوة 
كؤدةبيَتةوة، وةكوو  بوونةوةز، كة ئةمانة بؤخؤى لة ضوازضيَوةى باوةزِبووى بة خوا 

ې  ى    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ]دةفةزمويَت:  خواى طةوزة  ۉ  ې  ې  ې   

ىت  مت خت     حت]، وة دةفةزمويَت: {l  :2}[ ۇئەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ى  ائ  ائ  

 .{33:  2}[ ۇۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ ]، وة دةفةزمويَت: {i  :49}[ جثيت 

 طرنطى ئةم ِروكهةى ئيمان لةناو ِروكهةكاندا دةطةِرَيتةوة بؤ ئةم خاآلنةى خوارةوة:

واتة لة وة، طسيَدا زِاضتةوخؤى بة باوةزِبووى بة خواوة  قةدةز ثةيوةندييةكى يةكةم:
بةدةضت  و و ضيفاتة كامَمةكانى خواى ثةزوةزدطازلةضةز ناشازةشايى زِيَطةى قةدةزةوة شياتس 

و ويطت و توانا و  شانطت )العلم، اإلرادة، القدرة، واخللق ...(وةكوو ضيفةتى ، دةييَهسيَت
طةوزة  كة خواىى خواى ثةزوةزدطاز، لةبةزئةوةى قةدةز لةضةز ئةمانة بهياد نساوة، دزوضتكسدن

تةواو كةواتة تةواوكازى ناضيهى  و بة لوتفة بةضةز بةندةكانيةوة، ئاطاداز و خةبريو  بيطةز و بيهةز
 .و زِاضت و دزوضتى خواية 

 قةدةز: باوةزِبوونة بة توانا و دةضةآلتى )القدر: قدرة اهلل(، )القدر نظام التوحيد(،بؤية وتساوة 
                                                             

 .25وسبق خترجيه ص ،(3رواه مسلم ) (1)
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

 تاك و تةنيايى ثةزوةزدطاز.ز و زِاطسى باوةزِبوونة بة خوايى، قةدةز زِيَكخة

بؤ يؤكازى ئةوةى كة بة ضةزبةخؤ باضى قةدةز نةياتووة لة قوزئاندا وةكوو  ئةمةش ئاماذةية
و زِاضتةوخؤ و  بةشةكانى تس، وةكوو ضؤى لة فةزموودةدا ياتووة، لةبةز ثةيوةندى تةواو

 ةوة.واألمساء والصفات( )توحيد الربوبيةى قةدةز بة ليَكهةثضسِاو

قةدةز ثةيوةندييةكى زِاضتةوخؤى قووَلى بة ذيانى ئادةميصادةوة بةضتووة، بة شيَوةيةك  ةم:دوو
ييض بووى و جووَلةيةك نيية كة لة قةدةزدا نةبيَت، وة لة يةموو كاتيَكدا باوةزِبووى بة قةدةز و 

ت لةو بوازةدا كازيَكى ئيمانى و ئازامطستو لةضةزى و بريخطتهةوةى خؤ خودزِاشيبووى ثيَى، يا
 عةقيدةيى زِؤذانةية.

بؤية ئةوةندةى قةدةز لةناو زِوكهةكاندا ثيَويطتييةكى ئاشكسا و بةزجةضتةية، ئةوةندة 
بةو ئةنداشةية بوازيَكى ئيمانى كسدةوةيى نيية،  )املالئكة وكتبه ورسله ...(زِوكهةكانى تسى وةكوو 

بة لة قوزئاندا  ئةمة لة كاتيَكداية كةبوونى يةية، لة ذياندا  قدر(القضاء وال) باضى بؤية بةزدةوام
ز كة قةدة ىيبةَلطةية بؤ شؤز زِووى و ئاشكسا زِيصبةندى لةطةأل زِوكهةكانى تس ناوى نةياتووة، كة

بؤ  زِيصبةندى نةكسدووة كسؤكى ئيمانة و كازى خوايية و خواى طةوزةش بةجيا لة خؤى
و  )توحيد(شيَواشى  ، ئةمةرتبة خوا و كازةكانى وةك تةواوكازى يةكباوةزِبووى ثةيوةضتكسدنى 
 .بؤ ناضيهى خوا  بانطةواشى ثيَغةمبةزاندا باضى خواية لة

إذ عىل  ،معرفة املعبود سبحاىه بيسامئه وصفاته وأفعاله...  دةَليَت: T ()ابن القيم

هذه املعرفة تنبني مطالب الرسالة مجوعها
(1). 

فاتةكانى بهياد شةزيعةت و ياضا و داواكازييةكانى بةزنامةى خوا لةضةز ناو و ضييةموو واتة: 
ى خوا لةذيَس ناو و ضيفاتيَكى خوادا جيَطةى دةبيَتةوة و ثةيوةضتة نساوة، واتة يةز ياضا و شةزعيَك

 .ثيَوةى

خؤيةتيية، واتة ناو و  ناضيهى كامَمرتيو زِيَطةى ناضيهى خوا بة زِيَطةى وة يةزوةيا
 .ضيفاتةكانى، نةك دزوضتكساوةكانى

                                                             

 .(1/151)ٓبن القوم  "الصواعق املرسلة" (1)
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 لة ئيماندا قةدةر ثلةوثايةى

َباب التفّكر والتيّمل ِِف آَيات  :وهلذه املْعرَفة َباَباِن واسعان دةَليَت: T )ابن القيم(

َوَتيمل  ،َواْلَباب الثَّاِِن التفّكر ِِف آَياته املشهودة ،اْلُقْرآن كلَها والفهم اْْلَاص َعن اهلل َوَرُسوله

ِعّي َواحْلكم الكوِن  ... حكمته فِوَها َوقدرته ولطفه وإحساىه وعدله ْ َفِقوها ِِف احلكم الديني الَّشَّ

القدري
(1). 

دوو دةزطاى فساواى يةية، دةزطاى تيَسِوانني و بريكسدنةوة لة  بؤ ناضيهى خوا  واتة:
دةزطاى دووةم بريكسدنةوة و ةى، لة خوا و ثيَغةمبةزةكئايةتةكانى قوزئاى و تيَطةيشتهى تايبةت 

لة دةضةآلتةكانى لةناو دزوضتكساوةكانيدا، لة بةتوانايى و حيكمةت و ضؤش و ضاكة و  ةتيَسِوانيه
ئةوة شازةشا دةبيَت لة  ؛كةضيَك بةم دوو زِيَطةية ئاشهابيَت و بيطسيَتة بةزدادوةزى لةناوياندا ... 

 .الكوني والقدر الشرعي(القدر )يةزدوو ياضا و قةدةزةكةى ثةزوةزدطاز 

ئةوةى ناتةواوى ئةمسِؤية لة شانطتى موضوَلماناندا خويَهدنةوةى ئةم دوو قةدةزةية لة 
طويَسةى  ثيَويطتة ياضا و عوشزةكانى بةلة كاتيَكدا كةضيَكدا، ياخود لة ياضايةكى شةزعيدا، 

بةضةزيدا، ئةوكاتةش  قةدةزة كةونييةكة خبويَهيهةوة و ئةوكات ياضا شةزعييةكاى جيَبةجآ بكةيو
 .حوكم ياخود يةَلطةنطاندنة شةزعييةكة شويَهى خؤى دةطسيَت

يةَلطةنطاندنيَكى حةقيقيية لةضةز زِاضت و دزوضتى ئيماى و خاَلى  قةدةز ةم:سَيي
زِيَرةى  ةو ،خواى خؤياندا ة لةطةألتاقيكسدنةوةى بةييَصة بؤ ئاشهايى و ضهووزى ثةيوةندى بةندةكان

بةوةوة، بؤية خاوةى ئيمانى تةواو كامَمرتيو  ة)توكل ويقني ...( ةدَلهيايى و زِاضتطؤيى و ثشتبةضته
 وة كامةزانرتيو كةضة لة ذيانى دونيادا.كةضة لة قةدةزدا، 

 

 

   

                                                             

 .171صٓبن القوم  "الفوائد" (1)
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

 ةدةرـق انىـةكـايـث
 قدرـال أركان

سِوكو و ثايةكانى قةدةس هةطةس ضواس بهةما بهياد نشاوة، تيَطةيصتهى ئةم ثايانة قؤناغ بة قؤناغى 
طشيَذساوة و ثةيوةنذيياى بة  شيَوةى تةواوى خؤى، يةنذيَلياى بؤ تيَطةيصتهى قةدةس بةيؤكاسيَلة 
ئةوا ئيمانى بة  ؛يَتى يةبضواسيا بة يةس باوةسِى تةواوىطةس يةسكةطيَم ةوة يةية، يانيةنذيَلى تش

دةكةويَتة  و ناتةواوى بةو طويَشةية ئةوا كةهيَو ؛قةدةس تةواوة، وة طةس يةكيَليانى ناتةواو بوو
 ئيمانى، وة يؤكاسى كامَوبوونى هة قةدةسدا بشِياسة هةطةس يةن بة يةكى قؤناغةكانى.

 ثايةكانى قةدةر ضوارن:

 .)العلم( زانستى ثةروةردطار يةكةم:ثايةى 

صانظتى خواى ثةسوةسدطاس يةبيَت بةطةس  عيوم و هةم قؤناغةدا ثيَويظتة ئيمانذاس باوةسِى بة
خؤيةوة بيَت، ياخود خوا طةس ثةيوةنذى بة كاسةكانى شيَوةى دسشت و ووسد،  يةموو شتيَلذا بة

ى كة هةمةودوا شوة ئةوة وة ئةوةى كة ئيَظتا يةية، كشدةوةى بةنذةكانى، هةوةى بووة هةمةوثيَض،
طةس ببيَت ضؤى دةبيَت هة )املوجود، املعذوم، اململو،  و دةبيَت، ياخود ئةوةى كة نةبووة

 قابيوى بووى نني. كة يا ئةوانةى ،قابيوى بوونو انةىى يا نةبوونةكاى، ياخود ئةواملظتحيى( بوونةكا

صةويذا، سِصق هة ئامساى و  باوةسِبووى بةوةى كة طةسديوةيةن وى نيية هة صانظتى خوا 
يةمووى خوا صانا و شاسةصاية  ؛دواسِؤرياىو تةمةى و قظة و كشداس و جووَهةكانياى و  و سِؤصى

 بةطةسيانذا.

 بةلَطةكانى ئةم ثايةية لة قورئان و فةرموودةدا:
 ةَلطة قورئانييةكان:ب ۞

جث  مث]: تعاىل اهلل . قال1 مخمت  ىت   يت   [ جسىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  
{4  :23}. 

 هة ثيَهاوى ىيةموودةفةسمويَت: خواى ثةسوةسدطاس ثاط باطى دسوطتلشدنى بوونةوةسةكاى، 
 ، وة يةموو شتيَلى طشتووةتةوة لم والقدرة(ـ)الع و صانظتى خوا واناـوةداية كة بةنذةكاى بضانو تئة
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 .(1)ناطيهى خوا و بةنذايةتيلشدنيةتى ؛دسوطتلشدنى بوونةوةسةكاى و فةسمانةكانى مةبةطت هة

 .{s  :33}[ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہ]تعاىل:  اهلل . قال2
دةدات هةطةس ئةوةى كة خوايةكة و بيَجطة هةو خوايةكى تش بة حةق نيية، خاوةنى يةواأل 

دةصانني،  يةى و ئاشلشاى، كة ئيَمة ثيَياىكة ئةوانةى و  اىبةطةس يةموو بوونةوةسصانني و صانظتة 
وة ئةوانةشى كة هة ئيَمة شاساواتةوة، وة ييض شاساوةيةن نيية الى ئةو، نة هة ئامساى و نة هة 

 .(2)ذا، بة ووسد و دسشتييةوةصةوي

ک  ک  ک  ک   ]تعاىل:  اهلل . قال3 ڑ   ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

 .{4:  4}[ ڱگ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  
دَههيايى دةدات بةطةس ئةوةى كة ييض شتيَم هة صانظتى  ؛بؤ دَههيايى ياتهى سِؤرى دوايى

شاساوة نيية، يةس هة طةسديوةيةكةوة تاوةكوو طةوسةتش هة ئامسانةكاى و صةوييةكاى،  داخوا
 .(3)دا)اللوح احملفوظ(يةسيةمووى تؤماس كشاوة بة صانظتى ووسدةوة هة 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ]تعاىل:  اهلل . قال4 ەئ  ەئ  

جت   ىئ ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ   [ ختحت   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  
{A  :6:}. 

ئةم ئايةتة طةوسةتشيو ئايةتة هةطةس ووسدةكاسى صانظتى خوا بةطةس شتةكانذا، ئةوةى هة 
هة دةسياكانذاية، وة طةآلى داسيَم  ئةوةشى كة ... وة كانذاية هة طيانوةبةساى و دسةختوشلانيية
ييض دانةويََوةيةن نيية هة ناخى صةويذا كة دةسِويَت، خواى طةوسة ئاطاداسة بةطةسيذا، وة ناوةسيَت 

دا و خوا صاناية بةطةس )اللوح احملفوظ(يةية يةمووياى تؤماسكشاوى هة  يةسضييةن هة تةسِ و وشم وة
 .(4)كة ضى دةبو و ضؤى دةبو بوونيانذا

                                                             

 .983ص "تػسر السعدي" (2)

 .(:9/8) "تػسر ابن كثر" (3)

 .785ص "تػسر السعدي" (4)

 .:36ص "تػسر السعدي" (5)
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ڭ]تعاىل:  اهلل . قال5 :  U}[ ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭ   ڭ  

236}. 
ثةسوةسدطاسى تؤ صاناية بة يؤكاسى طومشِايى و كاس و كشدةوةكانياى هةطةسى، يةس خواى 

هة  يةمووياى وة ئةوةياى تياداية، شايظتةيى و ييذايةت وةسدةطشى كة ئةو صاناية بةطةس ئةوانةى
 .(1)ثاداشت و طضا دةكات بةسامبةسدا

 .{t  :21}[ ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ]تعاىل:  اهلل . قال6
ئةوة خواى ثةسوةسدطاس صانا نيية بةوةى كة هة دَهيانذاية و ئةوانةى كة هة ناخيانذا 

 .(2)سِووكةشيصذا دةيصاسنةوة و خؤدةطوجنيَهو هةطةأل بةسامبةسدا ئةطةسضى هة ؟!شاساوةية

يث  حج   جثمث]تعاىل:  اهلل . قال7  .{I  :39}[ محمج  جح  ىث  
بةطةس  وة صاناشةى كة الياى يةية، ئةوانةخواى ثةسوةسدطاس صانا و ئاطاداسة بة يةموو 

 .(3)رماسةى شتةكانذا و ييض شتيَم شاساوة نيية الى

 ييةكان:فةرموودةبةَلطة  ۩

كِنَي، َفَؼاَل:  ، َقاَل: ُشئَِل الـَّبِيُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  .1 اَّللهُ َأْعَؾُم »َعْن َأْوالَِد اُدْْشِ

«بََِم َكاُكوا َعاِمؾِيَ 
(4). 

طةباسةت بة مهذاَهى بيَباوةسِاى، فةسمووى: خوا   ى خواثشطياس كشا هة ثيَغةمبةسواتة: 
 .ئةطةس هة ريانذا بووناية دةيانلشد كة صاناية بةو كاسانةى

                                                             

 .(28/432) "تػسر الطزي"، و 563ص "تػسر السعدي" (2)

 .(7/376) "تػسر ابن كثر" (3)

 .(34/785) "تػسر الطزي" (4)

 "ادسـد"وأمحد يف  (،:319) "الؽزى"والـسائي يف  (،5822وأبو داود ) (،3771(، ومسؾم )76:8رواه البخاري ) (5)

 ،(722) "الؼضاء والؼدر" والبقفؼي يف (،3857) "مسـده"والطقاليس يف  (،23559) "الؽبر"والطزاين يف  (،2956)

( عن أيب 279) "الؼدر"والػريايب يف  (،21:1) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي يف  (،512) "الْشيعة"واآلجري يف 

 .هريرة
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ـهِة َوالـهارِ »: َقاَل َرُشوُل اهللِ  .2 ا ِمَن اْْلَ «َما ِمـُْؽْم ِمْن َكْػٍس إَِّله َوَقْد ُعؾَِم َمـِْزُُلَ
(1). 

يا هة يَت شويَهى هة بةيةشتة هة صانظتى خوادا يةية و دةصان يةس نةفظيَم هة ئيَوةواتة: 
 .دؤصةخ

ْقِل َوَماَلئَِؽٌة  َيَتَعاَقُبونَ » :َقاَل  َرُشوُل اهللِ َأنَّ  َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  .3 فِقُؽْم َماَلئَِؽٌة بِالؾه

، ُثمه َيْعُرُج الهِذيَن َباُتوا فِقُؽْم، َفَقْسَلُلُُ  َتِؿُعوَن ِِف َصالَةِ الَػْجِر َوَصالَةِ الَعْْصِ ْم َوُهَو بِالـهَفاِر، َوََيْ

وَن، َوَأَتْقـَاُهْم َوُهْم ُيَصؾُّونَ َأْعَؾُم ِِبِْم: َكْقَف َتَرْكُتْم ِعَبادِي؟ َفَقُؼوُلوَن: َتَرْكـَاُهْم وَ  «ُهْم ُيَصؾُّ
(2). 

بةدواى يةكذا مةالئيلةكانى شةو و سِؤر هةطةَهتانذا دةبو هةثاط نويَزى بةيانى و واتة: 
عةطش، وة ئةوانةى كة شةو هةطةَهتانذا بووى كاتيَم دةطةسِيَهةوة خوا ثشطياسى ئيَوةياى هيَذةكات 

 ية بةطةسيانذا ... .و صانا بةجيًَيَصتووة؟ هةطةأل ئةوةشذا شاسةصاكة ضؤى بةنذةكانى مهتاى 

ُؿـَا ااِلْشتَِخاَرَة يِف  ، َقاَل: َكاَن الـَّبِيُّ َعْن َجابٍِر  هة دووعاى ئيظتيخاسةدا: .4 ُيَعؾِّ

وَرِة ِمَن الُؼْرآِن:  ُفمه إِْن ُكـَْت  ...»األُُموِر ُكؾَِّفا، َكالسُّ ُم الُغُقوِب، الؾه َوَتْعَؾُم َوَّلَ َأْعَؾُم، َوَأْكَت َعاله

«... َتْعَؾُم َأنه َهَذا األَْمرَ 
(3). 

 شاساوة و بةطةس يذا، مو نةصامن، تؤ صاناىخواى ثةسوةسدطاس تؤ صانايت بةطةسواتة: 
 .دياسةكانذانا

                                                             

 (،89وابن ماجه ) (،22726) "الؽزى"والـسائي يف  (،3247والسمذي ) (،3758(، ومسؾم )5:58رواه البخاري ) (2)

 "ؼضاء والؼدرال"والبقفؼي يف  (،694) "ادسـد"والبزار يف  (،732) "ادسـد"وأمحد يف  (،446) "صحقحه"وابن حبان يف 

 (.2174) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي يف  (،438) "الْشيعة"واآلجري يف  (،55)

ومالك يف  (،2847) "صحقحه"وابن حبان يف  (،:56) "الؽزى"والـسائي يف  (،743(، ومسؾم )666رواه البخاري ) (3)

والطزاين  (،7441) "مسـده"وأبو يعذ يف  (،9363) "ادسـد"والبزار يف  (،85:2) "ادسـد"وأمحد يف (، 6:1) "ادوضل"

 (.491) "رشح السـة"والبغوي يف  (،3688) "الشعب"والبقفؼي يف  (،4386) "شامقنيال"يف 

وابن ماجه  (،6662) "الؽزى"والـسائي يف  (،591والسمذي ) (،2649وأبو داود ) ،(7493رواه البخاري ) (4)

والطزاين يف  (،2639) "ادسـد"والبزار يف  (،25818) "ادسـد"وأمحد يف  (،998) "صحقحه"وابن حبان يف  (،2494)

 ،عن أيب شعقد اخلدري (313) "الشعب"والبقفؼي يف  (،3:513) "ادصـف"وابن أيب صقبة يف  (،21123) "الؽبر"

 (.2127) "رشح السـة"والبغوي يف  (،532) "السـة"وابن أيب عاصم يف 
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وئ  وئ  ۇئ  ] َيْعَؾُؿُفنه إَِّله اَّللهُ:ََخٌْس ََّل »: َقاَل َرُشوُل اهللِ  .5 ائ  ەئ  ەئ    

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      

« {x  :45}[ ىبحب  خب  مب  
(1). 

 ثيَهج كاس يةية صانيهى بةس الى خواى ثةسوةسدطاس يةية ... .واتة: 

َؿَواِت َواأْلَْرضِ َعاِِلَ الَْغْقِب ... » :َرُشوُل اهللِ  َقاَل  .6 َفاَدةِ َفاصَِر السه «... َوالشه
(2). 

 نادياسةكانذا ... . دياس و ئةى خواى خاوةى صانظت و صانني بةطةسواتة: 

   األدلة العقلية على علم اهلل(بةَلطةى عةقَلى لةسةر زانستى خوا(: 

ُه َيْسَتِحقُل إجَِياُدُه اأْلَْصَقاَء َمَع اْْلَْفِل، ... َفَؽاَن  دةَهيَت: T (أبي العز)ابن  .1 َأكَّ

جَياُد ُمْسَتْؾِزٌم لِْؾِعْؾمِ  َراَدُة ُمْسَتْؾِزَمًة لِْؾِعْؾِم، َفاْْلِ َراَدِة، َواْْلِ جَياُد ُمْسَتْؾِزًما لِْْلِ َوأِلَنَّ ادَْْخُؾوَقاِت  ،اْْلِ

ْتؼَ  اِن َما َيْسَتْؾِزُم ِعْؾَم اْلَػاِعِل ََلَافِقَفا ِمَن اأْلَْحَؽاِم َواْْلِ
(3). 

هةبةسئةوةى دسوطتلشدى ثيَويظتى بة انةدى شتةكاى بة نةصانيهةوة ... ئةطتةمة ييَهواتة: 
ض ثيَويظتى بة صانظت يةية هةطةسى، ظتييو و يةية، وة مةبةطت ةويظت و مةبةطتى ثيَصوةخت

بؤية دسوطتلشدى و ييَهانةدى بوونةكاى بة صانظتى تةواوةوة نةبيَت ناكشيَت، كةواتة دةبيَت 
دسوطتلشاوةكاى بةوثةسِى كة ثةسوةسدطاس خاوةنى صانظتى تةواو بيَت، بةتايبةت ئةم بوونةوةسانة، 

يظتة هةطةس ثيَويظتى صانظتى تةواو تةواو و تؤكمةييةوة دسوطتلشاوى، كة بؤخؤى بةَهطةنةو
 بةطةسيانذا.

                                                             

 ،والؾػظ له، وقال صعقب األركموط: صحقح لغره (33:97) "ادسـد"، وأمحد يف عن ابن عؿر (5889رواه البخاري ) (2)

 (.4366) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 3:25) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،:551) "ادسـد"والبزار يف 

 (،8755) "الؽزى"والـسائي يف  (،44:3والسمذي ) (،6178(، وأبو داود )2313) "األدب ادػرد"يف  رواه البخاري (3)

 "ادستدرك"واحلاكم يف  (،3842) "هشــ"والدارمي يف  (،62) "ادسـد"وأمحد يف  (،73:) "صحقحه"وابن حبان يف 

ْ  وقال: (29:3) ْشـَاِد، َوََل
َجاهُ َهَذا َحِديٌث َصِحقُح اْْلِ  (،88) "مسـده"وأبو يعذ يف  (،777:) "ادسـد"والبزار يف  ،ُُيَرِّ

 (.:3) "دعوات الؽبرال"والبقفؼي يف  ،(37634) "ادصـف"وابن أيب صقبة يف  (،:95) "شامقنيال"والطزاين يف 

 .::البن أيب العز احلـػي ص "رشح الطحاوية" (4)
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وَرِة َأنَّ اخْلَالَِق َأْكَؿُل ِمَن اْدَْخُؾوِق،  دةَهيَت: T (أبي العز)ابن  .2 ُ َكْحُن َكْعَؾُم بِالَّضَّ

... َوَأنَّ اْلَواِجَب َأْكَؿُل ِمَن ادُْْؿؽِنِ 
(1). 

و  يةموو تةواوييةنبة صانظتيَلى ثيَويظتى دةصانني كة دةبيَت دسوطتلاس خاوةنى واتة: 
 )واجب الوجود( "بة ثيَويظت بوونى ببيَت"دةبيَت كة كامَورت بيَت هة دسوطتلشاو، بؤية ئةوةى 

، بةم ياطاية دةبيَت (خملوق)" واتة دةشيَت و قابيوى بوونة"كة كامَورتة هةوةى  ؛)خالق(واتة 
 خاوةنى صانظتى تةواو بيَت. )واجب(ثيَويظتى تةواو  شيَوةى بةثةسوةسدطاس 

تِي ِهَي اْدَْخُؾوَقاُت ُكلُّ ِعْؾٍم يِف ادُْْؿؽِـَاِت  دةَهيَت: T (أبي العز)ابن  .3 َفُفَو ِمـُْه،  ، الَّ

َبَت َوِمَن ادُْْؿَتـَِع َأْن َيُؽوَن َفاِعُل اْلَؽََمِل َوُمْبِدُعُه َعاِرًيا ِمـُْه َبْل ُهَو َأَحقُّ بِِه ... َبْل ُكلُّ َما ثَ 

َه َعـُْه ََمُْؾوٌق َما َفَتـِْزي ، َوُكلُّ َكْؼٍص َتـَزَّ ُه اخْلَالِِق َعـُْه َأْوَل لِْؾَؿْخُؾوِق ِمْن َكََمٍل َفاخْلَالُِق بِِه َأَحقُّ
(2). 

هةاليةى خواوة ثيَياى بةخصشاوة كة  ةالى دسوطتلشاوةكانكة يةموو صانظتيَم واتة: 
ديياى خؤى سةدسوطتلاسيانة، هةبةسئةوة سِيَطشى هةوة دةكشيَت كة دسوطتلاسى كامَوييةكاى و ييَهة

 كامَورت تيايذا.بيَبةط بيَت هيَى، بةَهلوو خؤى هةثيَصرت و شاييظتةتشة بة 

ثةسوةسدطاسياى هةثيَصرت و  ؛دانشاوة بؤ كامَوبوونى دسوطتلشاوةكاى كة يةسضييةن
 ؛شاييظتةتشة بؤى، وة يةموو ناتةواوييةن كة دسوطتلشاوةكاى دةيانةويَت تيايانذا نةبيَت

 بؤى بشِياس نةدسيَت و بيَطةسد بلشيَت هيَى.تياى نةبيَت و كة ثةسوةسدطاس هةثيَصرتة 

ياطايةط دةبيَت ثةسوةسدطاسى مةصى خاوةنى تةواوتشيو و كامَورتيو صانظت بيَت بةطةس بةم 
ثيَض و ثاط و ناوةسِؤن و ضؤنيةتى  بةطةس وة ييَهانةدى و دسوطتلشدنى يةموو بوونةوةسةكانذا،

ٺ  ٺ  ڀ ]دةفةسمويَت:  ثشطياس دةكات و سدةكاسييةكانى بوونيانذا، بؤية خواى طةوسةوو ڀ  

 و سِيَم و وىونةوةسةكانى دسوطتلشدووة بة تةوائةوةى بو .{25:  8}[ ٿٺ ٺ ٿ 
 .(3)كاسةو ووسدة ة هةطةَهياىثيَلى ئايا صانا نيية بةطةسيانذا؟ وة يةس خؤشى بةطؤص

 كة ياتوونةتةدى، يةواَهةكانى سِابوسدووداهة  تئةم عيوم و صانظتةى خوا بة ئاشلشا دةبيهشيَ
 .هة ياطا شةسعييةكانى خوادا كة خاوةنى عيوم و صانظتى تةواوة ةو

                                                             

 .987ص "تػسر السعدي"     (4)  .::البن أيب العز احلـػي ص "رشح الطحاوية" (3) (2)
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 .)الكتابة( نووسني دووةم:ثايةى 

دا )اللوح احملفوظ(هة  ثايةى دووةمى قةدةس باوةسِبوونة بةوةى كة خواى ثةسوةسدطاس
ثةسِيهى ييض شتيَم يةموو دسوطتلشاوةكانى بة ووسد و دسشتةوة تؤماس كشدووة، بةبآ  ووسدةكاسى

تيايذا، بة ثةجنا يةصاس طاأل ثيَض دسوطتلشدنى ئامسانةكاى و صةوى، هة شتيَلذا كة ناوى دةبات بة 
 .)اللوح احملفوظ، أم اللتاب، الذكز، اإلمام املبني، اللتاب املبني(

 بةلَطةكانى ئةم ثايةية لة قورئان و فةرموودةدا:
 بةَلطة قورئانييةكان: ۞

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ]تعاىل:  اهلل . قال1  .{A  :49}[ ژڇ  ڇ  ڍ  
بؤ الى  دا ييض شتيَلماى ثصتطوآ نةخظتووة و بيَئاطا نني هيَى، يةمووياى)اللوح احملفوظ(هة 

 .(1)دةطةسِيَهةوة و كؤدةبهةوة هة دواسِؤردا خوا

ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ]تعاىل:  اهلل . قال2 ۀ  ہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮴    ﮳    .{g  :81}[ ﮵﮲  
ييةتى بةطةس شتةكانذا ثيَض بوونياى و دانانياى و يةتهة تةواوى صانظتى ثةسوةسدطاس صانا

ييَهانةديياى هة ئامساى و صةويذا، يةموو ئةمانة الى خؤى نووطيويةتى و صاناية بةطةسيانذا و كاسيَلى 
 .(2)انة بؤىئاط

 .{p  :86}[ يئىئ  ىئ     ی       ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ      ىئ  ]تعاىل:  اهلل . قال3
، تؤماس كشاوة ةوطةسوو و خواسةشاساوة و نادياس بيَت هة جيًانى  نةياتبيَتةدى و يةسشتيَم

 .(3)دا)اللوح احملفوظ(هة 

، i  :32}[ ېئۆئ  ۈئ  ۈئ    ۆئوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ]تعاىل:  اهلل قال)اللوح احملفوظ(: ناوةكانى  .4

ۀ    ڻڻ  ڻ        ېں  ]، {23:  8}[ ەئەئ  ى  ى  ائ  ائ    ې]، {33 ڻ  

                                                             

 .366ص "تػسر السعدي" (2)

 .(563ن/6) "تػسر ابن كثر" (3)

 .366ص "تػسر السعدي" (4)
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چ  ]، {M  :5}[ گڑ ڑ ککک ک گ]، {e  :2 - 4}[ ہۀ

 .{e  :216}[ ڈڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  چ  ڇ  ڇ   

﮷  ﮸  ]تعاىل:  اهلل . قال5 ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮲   ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ے  ۓ    ۓ  

 .{o  :33}[ ﮾
يةموو جؤسة سِووداويَم كة تووشى دسوطتلشاوةكاى دةبيَت هة خيَش و هة شةسِ، يةمووى هة 

 .(1)دا بة طةوسة و بضووكةوة نووطشاوة، ثيَض ئةوةى دسوطتياى بلةيو)اللوح احملفوظ(

 بةَلطة فةرموودةييةكان: ۩

: َيُؼوُل   َشِؿْعُت َرُشوَل اهللِ، َقاَل:  اْلَعاصِ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْؿِرو ْبِن  .1

ََمَواِت َواأْلَْرَض بَِخْؿِسَي َأْلَف َسـٍَة، قَ » ُؾَق السه اَلئِِق َقْبَل َأْن ََيْ اَل: َوَعْرُشُه َكَتَب اَّللُ َمَؼادِيَر اْْلَ

«َعَذ ادَْاءِ 
(2). 

بوونةوةسةكانى نووطيوة بة ثةجنا يةصاس طاأل ثيَض ةدطاس سِيَزة و دياسيلشدنى وسخواى ثةواتة: 
مةبةطت ثيَى ئةو كاتة عةسشةكةى هةطةس ئاو بوو، و صةوى دسوطت بلات،  ةكاىئةوةى ئامسان

ى يةس بووة و ئةصةهيية، طةسةتا ئةوة بةَهلوو صانظتى بؤياىكاتى نووطيهيةتى، نةن صانظتى بؤياى، 
 .(3)نيية

اِمِت ُعَباَدُة ْبُن  َعنْ  .2 َل َما َخَؾَق اَّللهُ »: َيُؼوُل   َشِؿْعُت َرُشوَل اهللَِقاَل:   الصَّ إِنه َأوه

ٍء َحتهى َتُؼوَم  ،اْلَؼَؾَم، َفَؼاَل َلُه: اْكُتْب  َقاَل: َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب؟ َقاَل: اْكُتْب َمَؼادِيَر ُكلِّ ََشْ

اَعةُ  «السه
(4). 

                                                             

 .(27/314) "رشح الـووي عذ مسؾم"      (4)   .953ص "تػسر السعدي" (2)

واحلاكم يف  (،:768) "ادسـد"وأمحد يف  (،7249) "صحقحه"وابن حبان يف  (،3267والسمذي ) (،3764رواه مسؾم ) (3)

وابن  (،6) "ؼضاء والؼدرال"والبقفؼي يف  (،91) "الؽبر"والطزاين يف  (،3567) "ادسـد"والبزار يف  (،6) "ادستدرك"

والبغوي يف  (،2137) "ؼادرشح أصول اعت"والاللؽائي يف  (،452) "الْشيعة"واآلجري يف  (،2456) "اْلباكة"بطة يف 

 .(96) "الؼدر"والػريايب يف  (،78) "رشح السـة"

 =  والطقاليس (،3798) "ادسـد"والبزار يف  (،33818) "ادسـد"وأمحد يف  (،:442والسمذي ) (،5811رواه أبو داود ) (5)
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كاتيَم  ،(1)بوويةكةم شتيَم هةدواى عةسشةوة كة خواى طةوسة دسوطتى كشد قةَهةم واتة: 
ى: بهووطة سِيَزة و بوونى دسوطتى كشد فةسمووى: بهووطة، وتى: خواى مو ضى بهووطم؟ فةسموو

 .ى كة دةبيَت تا سِؤرى دوايىةو شتانةيةموو ئ

 .)اإلرادة واملشيئة(مةبةست و ويستةكان  ةم:سيَيثايةى 
ثايةيةدا ثيَويظتة ئيمانذاس باوةسِى بة ويظتى سِةياى ثةسوةسدطاس يةبيَت بةطةس هةم 

دسوطتلشاوةكانيذا، كة يةموو بووى و ياتهةدييةكاى بة ويظتى ئةو دةبيَت، وة ييض ويظت و 
ئريادةيةن نيية ثيَصى بلةويَت، بةَهلوو يةمووياى هةناو ويظت و ئريادةى ئةوداى، يةس ئةو 

 .يةس ئةويض ئةيانبات بةسِيَوة، خوا و خاوةنيانة دسوطتى كشدووى و

 بةلَطةكانى ئةم ثايةية لة قورئان و فةرموودةدا:
 بةَلطة قورئانييةكان: ۞

ک  گ  گ   ڎ  ڈ  ڈ]تعاىل:  اهلل . قال1 ک   ژ ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  

ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    .{37:  4}[ ڻگ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     
خواى خؤت ثايةداس بلة، بةوةى بَوآ ئةى خواى دسوطتلشاوةكاى، موَهم   (حممد)ئةى 

ةوة، وة ئةوانةى ويظتت هيَبيَت هيَياى دةطيَهيتو دةطةآلت دةبةخصيت بةوةى كة ويظتت هيَيةتى، 
ثايةداسى دةكةيت، وة ئةوةيصى كة ويظتت هيَية صةهيوى دةكةيت، يةموو ئةوةى ويظتت هيَيبيَت 
)دةَهيَو ئةم ئايةتة ياتة  ية، يةس تؤى بةطةس يةموو بوونيَلذا باآلدةطتيتخيَشةكاى بة دةطتى تؤ

، كة دةطةآلتى فاسس و سِؤمةكاى خباتة ريَش دةطتى خواسةوة هةطةس داواكاسى ثيَغةمبةس 
 .(2)(طةهةكةى، ئةوةبوو ياتة دى

 .{r  :79} [ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ]تعاىل:  اهلل . قال2
                                                                                                                                                             

 "الْشيعة"واآلجري يف  (،2474) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،31986) "سـن الؽزىال"والبقفؼي يف  (،689) "مسـده"يف  =

(، 536) "الؼدر"والػريايب يف  (،6/359) "احلؾقة"وأبو كعقم يف  (،468) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي يف  (،292)

 (.3128) "صحقح اْلامع الصغر"وصححه األلباين يف 

 .28البن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (2)

 .(:3/3) "ابن كثرتػسر "(، و 7/411) "تػسر الطزي" (3)
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دسوطتلشاوةكانذا، يةواَهى خوايية هةطةس ئةوةى تةنياية هة يةَهبزاسدى و بةسِيَوةبشدنى 
 .(1)بةشذاس و ثصتطريييةن نيية بؤى

 .{:a  :3}[ ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ]تعاىل:  اهلل . قال3
 خيَش و شةسِ، بيَجطة هةطومشِايى و ييض ويظت و ئريادةيةن نيية هة ياسمةتيذانى ييذايةت و 

 .(2)ويظتى ثةسوةسدطاسى يةموو جيًاى نةبيَت

[ مئی  ی  ی   جئ  حئ  ]، {K  :218}[ ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ]تعاىل:  اهلل قال .4
{g  :25}. 

خواى ثةسوةسدطاس هةثاط باطى بةيةشت و جةيةنهةم، باس هةوة دةكات كة ئةوةى ئةو 
 .(3)دةيةويَت ديَتة دى

 .{93:  8}[ ۈئۆئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ       ائ    ائ  ەئ  ]تعاىل:  اهلل . قال5
 كة وشةى ئةوا بة كةمرتيو وشة ؛ثةسوةسدطاس ويظتى ثةيوةطت بوو بة كاسيَمخواى ئةطةس 

ديَتة دى، بةبآ ييض يؤكاس و ثيَويظتييةن، بةَهلوو  نضيلرتيو كاتبة  ةو ،ديَتة دى ة(ْن)ُك ببة
 .(4)ون(ُلَي)َفسِاطتةوخؤ ديَتة دى 

 فةرموودةييةكان:بةَلطة  ۩

ََم َأَكا » :َصذَّ اهلُل َعَؾْقِه َوَشؾَّمَ َقاَل َرُشوُل اهللِ  .1 يِن، َوإِكه ْفُه ِِف الدِّ ا ُيَػؼِّ َمْن ُيِردِ اَّللهُ بِِه َخْرً

ُهْم  ُة َقائَِؿًة َعَذ َأْمِر اَّللهِ، َّلَ َيُُضُّ َمْن َخاَلَػُفْم، َحتهى َيْلِِتَ َأْمُر َقاِسٌم َواَّللهُ ُيْعطِي، َوَلْن َتَزاَل َهِذهِ األُمه

«اَّللهِ
(5). 

                                                             

 .(7/362) "تػسر ابن كثر" (2)

 .(6/329) "تػسر البغوي" (3)

 .646لؾسعدي  "تقسر الؽريم الرمحن" (4)

 .(:44/8بن عاصور )ال "التحرير والتـوير" (5)

 (،2794) "رشح مشؽل اآلثار"والطحاوي يف  ،(866) "الؽبر" والطزاين يف (،2148مسؾم )، و(82رواه البخاري ) (6)

 (.242) "رشح السـة"والبغوي يف  (،95) "اْلامع"الز يف  وابن عبد (،462) "دخلاد"والبقفؼي يف 
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هة شاسةصاى دةكات هة ديهذا،  ؛ئةو كةطةى كة خواى طةوسة ويظتى خيَشى ثيَيبيَتواتة: 
جيَبةجيَلشدى و ، خوا دةيبةخصيَت، بةسدةوام ئةم طةهة هةطةس سِاطتيذا مو تةنًا دابةشلاسم

يةنو، تاوةكوو فةسمانى خوا درايةتيلاسيَلياى صيانياى ثآ ناطةفةسمانةكانى خواى، ييض  بةسِيَوةبشدنى
 ة دىديَت. 

إِنه » :َيُؼوُل   َرُشوَل اهللِ َشِؿعَ  َأكَّهُ ،  َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْؿِرو ْبِن اْلَعاصِ  .2

ْْحَِن، َكَؼْؾٍب  َفا َبْيَ إِْصَبَعْيِ ِمْن َأَصابِِع الره ُفُه َحْقُث َيَشاءُ ُقُؾوَب َبـِي آَدَم ُكؾه «َواِحٍد، ُيَْصِّ
(1). 

وةكوو يةن دأل، يةَهياى  ،نيَواى دوو ثةجنةى ثةسوةسدطاسداى يةموو دَهى ئادةميضاد هةواتة: 
 دةطووسِيَهيَت بة ويظتى خؤى.

َم: . 3 َوإِْن »... َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهلُل َعـُْه َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهللِ َصذَّ اهلُل َعَؾْقِه َوَشؾَّ

ٌء، َفاَل َتُؼْل َلْو َأِّنِّ َفَعْؾُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلؽِْن ُقْل َقَدُر اَّللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفإِنه  ْو  لَ َأَصاَبَك ََشْ

ْقَطانِ َتْػَتُح  «َعَؿَل الشه
(2). 

دةبوو،  واوة ئةطةس يةسشتيَلت تووط بوو مةَهآ طةس مو ئةوةم بلشداية وا دةبوو، واتة: 
، وشةى )ئةطةس( دةسطاى كاس بؤ ة، ضى ويظتى هيَبيَت ئةوة دةبيَتيبَوآ: دانانى خواي َهلووبة

 شةيتاى دةكاتةوة.

 ئريادةى خوايى هةطةس كاسةكاى: ت وصؤسة هةطةس ويظ دةقى فةسموودةى ثيَغةمبةس  .4

ا َجَعَل َلُه »: ، َقاَلْت: َقاَل َرُشوُل اهللَِّ  َعْن َعائَِشةَ  - إَِذا َأَراَد اَّللهُ بِاأْلَِمِر َخْرً

َرُه، َوإِْن َذَكَر أََعاَكُه، َوإَِذا َأَراَد اَّللهُ بِِه َغْرَ َذلَِك َجَعَل  َلُه َوِزيَر ُسوٍء، إِْن َوِزيَر ِصْدٍق، إِْن َكِِسَ َذكه

ْرُه، َوإِْن َذَكَر َِلْ ُيِعـْهُ  «َكِِسَ َِلْ ُيَذكِّ
 وةصيشيَلى ؛واتة طةس خوا ويظتى خيَشى بة كاسبةدةطتيَم بيَت .(3)

                                                             
 (،:767) "ادسـد"وأمحد يف  (،13:) "صحقحه"وابن حبان يف  (،87:3) "الؽزى"والـسائي يف  ،(3765مسؾم )رواه  (2)

 "اْلباكة"وابن بطة يف  (،424) "لؼضاء والؼدرا"والبقفؼي يف  (،:8) "الؽبر"والطزاين يف  (،3751) "ادسـد"والبزار يف 

 .(821) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي يف  (،838) "الْشيعة"واآلجري يف  (،314)

 .37شبق خترجيه صو (،3775رواه مسؾم ) (3)

 =            ،وصححه األركموط (35525) "ادسـد"وأمحد يف  (،55:5) "صحقحه"وابن حبان يف  (،3:43أبو داود )رواه  (4)
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 سِاطتطؤى دةكاتة ياوةأل.

َل َلُه الُعُؼوَبَة ِِف إَِذا َأَراَد اَّللهُ بَِعبِْدهِ اَْلْرَ »: ، َقاَل: َقاَل َرُشوُل اهللَِّ  َعْن َأَكسٍ  - َعجه

ه َأْمَسَك َعـُْه بَِذْكبِِه َحتهى ُيَواِِفَ بِِه َيْوَم الِؼَقاَمةِ  ْكَقا، َوإَِذا َأَراَد اَّللهُ بَِعْبِدهِ الَّشه «الدُّ
واتة ئةطةس خوا  .(1)

 يةس هة دونيادا ثاكى دةكاتةوة. ؛ويظتى خيَشى بة بةنذةيةكى بوو

َا َقاَلْت: َقاَل َرُشوُل اهللِ  ْن َعائَِشةَ عَ  - إَِذا أََراَد اَّللُ َعزه َوَجله بَِلْهِل َبْقٍت »: ، َأَّنَّ

ْفَق  ا، َأْدَخَل َعَؾْقِفُم الرِّ «َخْرً
هةطةسخؤيى و  ؛واتة ئةطةس خوا ويظتى خيَشى بة خيَضانيَم يةبيَت .(2)
 هيَبوسدةيى دةخاتة ناويانةوة.

َة، َأنَّ الـَّبِيَّ  - «إَِذا أََراَد اَّللهُ َقْبَض َعْبٍد بِلَْرٍض َجَعَل َلُه ِِبَا َحاَجةً »َقاَل:  َعْن َأيِب َعزَّ
(3). 

 ثيَويظتى دةخاتة ئةو شويَهةوة. ؛واتة ئةطةس خوا ويظتى مشدنى كةطيَلى يةبيَت هة شويَهيَلذا

ٍة ِمْن ِعبَادِهِ، »َقاَل:  ، َعِن الـَّبِيِّ  َعْن َأيِب ُموَشى - َة ُأمه إِنه اَّللَ َعزه َوَجله إَِذا َأَراَد َرْْحَ

ا فَ ـْبَؾَفا، فَ ـَض َكبِقهَفا قَ ـََقب ٍة، عَ ـَرًصا َوَسَؾًػا َبْيَ يَ ـَجَعَؾُه َُلَ ا، َوإَِذا َأَراَد َهَؾَؽَة ُأمه بَ ـَدْْيَ ،ـَفا َوَكبِقُّ ـذه  َفا َحيٌّ

                                                                                                                                                             

(، :59) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،425) "شَمء والصػاتاأل"ويف  (،31431) "السـن الؽزى" والبقفؼي يف =

 (.413) "صحقح اْلامع الصغر"و 

 (،5365) "مسـده"وأبو يعذ يف  ،وشؽت عـه الذهبي (::98) "ادستدرك"واحلاكم يف  (،34:7رواه السمذي ) (2)

 "رشح السـة"والبغوي يف  (،427) "شَمء والصػاتاأل"والبقفؼي يف  (،3161) "رشح مشؽل اآلثار"والطحاوي يف 

 (.419) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 2331) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،2546)

وصححه  (،7251) "الشعب"والبقفؼي يف  ،وقال صعقب األركموط: حديث صحقح (35538) "ادسـد"رواه أمحد يف  (3)

 (.414) "صحقح اْلامع الصغر"(، و :232) "الصحقحة"األلباين يف 

 "صحقحه"وابن حبان يف  ،َعْن َمَطِر ْبِن ُعَؽاِمسٍ  (3257(، والسمذي )2393) "األدب ادػرد"يف  رواه البخاري (4)

واحلاكم يف  ،صعقب األركموط: صحقح لغره ، وقالَعْن َمطَِر ْبِن ُعَؽاِمسٍ  (32:94) "ادسـد"وأمحد يف  (،7262)

 "مسـده"وأبو يعذ يف  ،َعْن اْبِن َمْسُعودٍ  (:299) "ادسـد"والبزار يف  ،َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح  وقال: (238) "ادستدرك"

وأبو كعقم  (،535:) "الشعب"والبقفؼي يف  (،2533) "مسـده"والطقاليس يف  (،817) "الؽبر"والطزاين يف  (،38:)

 "ادشؽاة"، و (422) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 2332) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،9/485) "احلؾقة"يف 

(221). 
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َؾَؽتَِفا ِحيَ  َفَلْهَؾَؽَفا َوُهوَ  ُبوُه َوَعَصْوا َأْمَرهُ  َيـُْظُر، َفَلَقره َعْقـَُه ِِبَ «َكذه
واتة ئةطةس خوا ويظتى  .(1)

، ئةوا مشدنى ثيَغةمبةسةكةياى ثيَصذةخات، وة ئةطةس ويظتى ياتهةوةى يةبيَت بة طةهيَلذابةصةيى 
، بؤ ثيَغةمبةسةكةياى دةخاتمشدنى تياضوونى طةهيَلى يةبيَت، ئةوا تياضوونى طةهةكة ثيَض 

 تؤَهةهيَلشدنةوةياى.

 .()اخللق دروستكردن ةم:ضوارثايةى 

كة يةسضى هة بوونذا يةية يةمووياى بة هةم ثايةيةدا باوةسِداس دةبيَت باوةسِى بةوة بيَت 
خؤياى و طيفةت و جووَهةيانةوة، خواى ثةسوةسدطاس هة نةبوونةوة ييَهاونيةتة دى، ييض شتيَم نيية 

تةنانةت كاس و كشدةوةى بةنذةكانى و ثةسوةسدطاس داييَهةس و دسوطتلاسى نةبيَت، هةوانة 
كشدةوةكانيصى دسوطت كشدووى،  كاس و ؛وةكوو ضؤى خؤيانى دسوطتلشدووةيةسجووَهةياى، 

خوا دسوطتلاسيانة و  كةىو وةطتانة يةموو جووَهةكاسيَم و جووَهةكةى و يةموو وةطتاويَم
 .يصيانةخاوةنةكان دسوطتلاسى

 بةلَطةكانى ئةم ثايةية لة قورئان و فةرموودةدا:

 بةَلطة قورئانييةكان: ۞

 .{E  :73}[ ڳڳ  ڳ   گ  گ   گ  ڳ ک   ک  ک  گ]تعاىل:  اهلل . قال1
ثةسوةسدطاس داييَهةس و خاوةى و كاسبةسِيَوةبةسى يةموو بوونةوةسةكانة و يةمووى خواى 

 .(2)هةريَش دةطةآلت و سِيَلخظتهى ئةوداى

 .{A  ::7}[ ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ]تعاىل:  اهلل . قال2
 .(3)خواى ثةسوةسدطاس دسوطتلاسى خؤتاى و كاسةكانتانة

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پپٻ ٻ  ٻٱٻ ]تعاىل:  اهلل . قال3

                                                             

 "وش األ"والطزاين يف  (،4288) "ادسـد"والبزار يف  (،7758) "صحقحه"وابن حبان يف  (،3399مسؾم )رواه  (2)

 .(428) "شَمء والصػاتاأل"والبقفؼي يف  (،5417)

 .(8/222) "تػسر ابن كثر" (3)

 .(7:/26) "تػسر الؼرضبي" (4)
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 .{:Q  :2}[ ٺٺ  
بةبآ  دسوطتلشدووةئامساى و صةوى خواى ثةسوةسدطاس كة   )حممد(نابيهيت ئةى 

 .(1)ياسمةتيذةس و ثصت و ثةنا، طةس ويظتى هيَبيَت التاى دةبات و كةطانى تش ديَهيَت

ۉې  ې  ې  ۆۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ]تعاىل:  اهلل . قال4

 .{A  ::7}[ ىې     ى
ةطةس ، يةس ئةويصة بةتواناية بو صةويذاةطةس دسوطتلشدنى ئامساى بةتواناية ب كة ئةوةى

 .(2)هةثاط مشدنى دادسوطتلشدنةوةى ئادةميضاد

 بةَلطة فةرموودةييةكان: ۩

َوَتاَل َبْعُضُفْم ِعـَْد ، «إِنه اَّللهَ َيْصـَُع ُكله َصاكٍِع َوَصـَْعَتهُ »: ، َقاَل الـَّبِيُّ َعْن ُحَذْيَػَة  .1

ۇ  ]َذلَِك:  ـَاَعاِت َوَأْهَؾَفا ََمُْؾوَقةٌ {A  ::7}[ ۆڭ  ڭ  ۇ   ، َفَلْخَزَ َأنَّ الصِّ
(3). 

 س و ثيصةكةشيةتى.دسوطتلاسى يةموو ثيصةطةخواى ثةسوةسدطاس واتة: 

اَلِة:  َقاَل: َشِؿْعُت الـَّبِيَّ  َعْن ادُِغَرِة ْبِن ُصْعَبَة  .2 ُفمه َّلَ  ...»َيُؼوُل َخْؾَف الصَّ الؾه

َِا َمـَْعَت، َوَّلَ َيـْ  َِا َأْعَطْقَت، َوَّلَ ُمْعطَِي د «َػُع َذا اَْلدِّ ِمـَْك اَْلدُّ َماكَِع د
(4). 

ثةسوةسدطاس ئةوةى ثيَى ببةخصيت سِيَطشى هيَهاكشيَت، وة ثيَذاى نيية بة كةطيَم خواى واتة: 
 الى تؤ خاوةى دةطةآلتاى ييض طووديَم هة دةطةآلتياى نابةى. كة ثيَى نةدةيت، وة

                                                             

 .(27/667) "طزيتػسر ال" (2)

 .(9:/23)لؾطـطاوي  "التػسر الوشق " (3)

وابن أيب  ،(244) "الؼضاء والؼدر"، ويف 255ص "عتؼاداال"، والبقفؼي يف 57ص "خؾق أفعال العباد"يف  رواه البخاري (4)

 .(2748) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،4/274) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،468) "السـة"عاصم يف 

وابن حبان يف  (،2376) "الؽزى"والـسائي يف  (،2616وأبو داود ) (،6:4(، ومسؾم )7726رواه البخاري ) (5)

 (،9:9) "الؽبر"والطزاين يف  (،:249) "هشــ"والدارمي يف  (،:2924) "ادسـد"وأمحد يف  (،3117) "صحقحه"

وأبو كعقم  (،5738) "الشعب"والبقفؼي يف  (،41:7) "ادصـف"وابن أيب صقبة يف  (،4335) "ادصـف"وعبدالرزاق يف 

 .(296) "الؼدر"والػريايب يف  (،6/287) "احلؾقة"يف 
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ْبِن، » َيُؼوُل: َكاَن َرُشوُل اهللِ  .3 الؾُفمه إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَؽَسِل، َواْْلُ

َرِم، َوَعَذاِب َوالْ  اَها، َأْكَت َولِقَُّفا  ،اْلَؼْزِ  ُبْخِل، َواُْلَ َفا َأْكَت َخْرُ َمْن َزكه الؾُفمه آِت َكْػِِس َتْؼَواَها، َوَزكِّ

«...َوَمْوََّلَها، 
(1). 

و  واى ثةسوةسدطاس ثةنا دةطشم بة تؤ هة سِووخانى دةسوونى و تةممةَهى و تشطهؤكىخواتة: 
ة خواثةسطتى ببةخصيتة نةفظم وثةنا دةطشم بة تؤ هة طضاى طؤسِ،  سِةصيوى و ثريى و ثةكلةوتةيى،

 و ثاكى بلةيتةوة، تؤ باشرتيو ثاكشِاطشى و يةس تؤ خاوةى و بةسِيَلاسى نةفظى مهى.

مةبةطت هةم بةَهطانة طةملانذنى دسوطتلشدى و بةسِيَلشدى و داييَهةسى يةموو جؤسةكانى 
، كة يةمووى ةوةةطتاى و ئاَهوطؤسِيَم و سِيَلخظتهيَليانبووى و بوونةوةسانة، بة يةموو جووَهة و و
 هة دةطتى خواى باآلدةطت و داييَهةسيانة.

ثةسوةسدطاس هة كؤتايى ثايةكانى قةدةسدا دةسكةوت كة ييض شتيَم نيية هة صانني و صانظتى 
دةسضيَت، وة يةموو بوونيَم بة ووسد و دسشتةوة الى خواى داييَهةسى بوونةوةسةكاى تؤماس 

بةطةسدا نايةت، وة يةموو ئةم بوونةوةسانة هةريَش  ضووى و ونبوونىهةبري ييض شتيَموة كشاوة، 
ويظت و ئريادةى خواى باآلدةطتاية و ييض جووَهة و وةطتاى و ئريادة و ويظتيَم نيية  و ضاوديَشى

خاوةى و هة مةبةطت و ويظتةكانى ئةو دةسضيَت، وة ثاشاى يةموو بوونةوةسة دسوطتلشاوةكاى 
كة صانظت و تؤماسكشدنياى و بةسِيَوةبشدنياى ، دسوطتلاس و ييَهةسةديياى يةس ئةو خوايةية 

يانة بة دسوطتلشدنى خؤياى و بوونةوة بؤ بووى، وة بةسِيَوةبةسةو دةيانًيَهيَتة دى، هة نةبة ويظتى ئ
 كاس و كشدةوة و ثيَويظتييةكانياى.

يةكرتياى دةبةطتةوة ى و بوو كةواتة يةس ضواس ثايةكانى قةدةس صجنريةيةكى تةواوكاسى يةن
خؤى ييَهاونيةتة دى و و ويظتى بةيةكةوة، بة صانظتةكةى بوونيانى نووطيوة، ثاشاى بة ئريادة 

 دسوطتى كشدووى.

 بووى و يةموو ثيَويظتييةكىوو بوونيَم خواى ثةسوةسدطاس صاناية بةطةسيذا و ـةوابوو يةمـك
                                                             

 (،5418) "ادسـد"والبزار يف  (،2:419) "ادسـد"وأمحد يف  (،8926) "الؽزى"والـسائي يف  (،3833مسؾم )رواه  (2)

 (،2293) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي يف  (،3:235) "ادصـف"وابن أيب صقبة يف  (،6196) "الؽبر"والطزاين يف 

 (.2469) "رشح السـة"والبغوي يف 
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كاسةكانى دةسِةخظيَهيَت و دةيًيَهيَتة دى،  ؛بؤ تؤماس كشدووة، وة بةطويَشةى ئةو نووطيهةشى بؤى
 ى خوا دةسضيَت.وقدر()قضاء هة كؤتاييذا ييض شتيَم نيية هة 

فيَشبووى و طةسةتا و كؤتايى نيية، وة بة سِيَطةى صانظت و عيومى ثةسوةسدطاس  ⁕
ييض هةبريضوونيَم و هيَتيَلضوونيَم تيايذا سِوونادات، وة كةم و  نةياتووةتة دى وبةدةطتًيَهاى 

، وةكوو دةفةسمويَت: ذاشلشا و نًيَهييةكانئاصاناية بةطةس كوستى و دةسكجيَهةكشدنى تيَذا نيية، وة 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ] وئ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ]، {:A  :6}[ ەئ  ەئ   ٻ   ٱ  ٻ  

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ]، {c  :63}[ ڀڀ  ڀ  ڀ  

ڻ  ]، {s  :33}[ ۀ  ہ   ہ]، {G  :89}[ ېې   ې   ں  ں  ڻ  

ھ  ے  ے  ۓ   ھ  ھ    ھ    .{Q  :49}[ ۓڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

: يةمووى حةقة و دادثةسوةسيية هةطةس دسوطتلشاوةكانى نووطيهى خوا  ⁕

ژ  ]وةكوو دةفةسمويَت:  .{A  :226}[ ھ  ھ        ھ  ھ   ے] ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     

گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ]، {G  :62}[ ژ   ڑ  ڑ  ک  ک

ٹ  ]، {256:  4}[ ڱ ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ    ٿ   

 .{C  :267}[ ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
واتة: ييض كاسيَم نايةت بةطةس ئادةميضاددا بيَجطة هةوةى كة خوا نووطيبيَتى هةطةسياى، وة 
ييض نةفظيَم نامشيَت بةبآ ئيضى و نووطيهى ئةو نةبيَت، وة بةصةيى خوا فشاوانة و بةشى خوا 

 نووطشاوة بؤ خواناطاى.

إِنه اَّللهَ َكَتَب كَِتاًبا » :يفةسموودة  وةثيَغةمبةسى خوا دةيطيَشِيَتةوة هة  )أبو هزيزة( وة

تِي َسَبَؼْت َغَضبِي، َفُفَو َمْؽُتوٌب ِعـَْدُه َفْوَق الَعْرشِ  ُؾَق اَْلْؾَق: إِنه َرْْحَ «َقْبَل َأْن ََيْ
(1). 

بؤ نووطيوى  بلات نووطيهيَلى خواى طةوسة ثيَض ئةوةى دسوطتلشاوةكاى دسوطتواتة: 
 .هةطةس عةسشة، كة بةصةيى و سِةمحةتى ثيَض تووسِةبوونى كةوتووة بؤياى

                                                             

 "مسـده"وأبو يعذ يف  (،8611) "ادسـد"وأمحد يف  (،8815) "الؽزى"(، والـسائي يف 8665رواه البخاري ) (2)

 (.5289) "رشح السـة"والبغوي يف  (،4381) "شامقنيال"والطزاين يف  (،7543)



   
51 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

بةخصيهة، وةكوو دةفةسمويَت: ويظت و ئريادةكةشى ثشِ هة حيلمةت و دانايى و  ⁕

ھ  ]، {Y  :9}[ ڳک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ] ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

﮷   ﮸  ﮹   ﮺   ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ڇ  ڇ  ڇ  ]، {K  :9}[ ﮻ے   ے  ۓ  ۓ  

ڎ   ڈ     .{y  :5}[ ڈڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  

، كانياى دسوطتى كشدووىثيَويظتيية جؤسى يةكظانى و شيَوةى دسوطتلشاوةكانيصى بة ⁕

ی    ی  ی  جئ] وةكوو دةفةسمويَت: ىئ  ی   ۀ    ]، {4:  6}[ ېئ  ىئ  ىئ   ۀ  

 .{:3:  2}[ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ]، {m  :3}[ ہہ  

بةآلم بة سِيَطةى ناطني و ئاشهابوونى وة، )توحيد الزبوبية(ثةيوةطتة بة قةصا و قةدةس كةواتة 
وة شاسةصاتش و دَههياتش دةبيت هةطةس ثايةكانى قةدةس،  )توحيد األمساء والصفات(هة  خوا 

)توحيد ثةيوةنذى بة  ؛كاسكشدى و مولةضبووى بؤ فةسمانةكانى خوائيمانجيًَيَهانى قةدةس و 
طشيَذةدات بةيةكةوة، بؤية  )توحيد(وة يةية، كةواتة قةدةس يةسطآ جؤسةكةى األلوهية(

اْلَؼَدُر »دةَهيَت:   )ابن عباس(ة، وةن )توحيد(وةى وةسِنةبووى بة قةدةس يةَهوةشيَهةسةبا

«كَِظاُم التهْوِحقدِ 
(1). 

 

 

   

                                                             

 .38شبق خترجيه صو (،:272) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،4684) "وش األ"رواه الطزاين يف  (2)
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 ةدةرـق دارِشتنى انىبـةشـةك
 ريدـقـتال أقسـام

و ئةو قؤناغانةى كة  ِراندنةوةى بؤ الى خوا دابةشكردنى قةدةر لة ِروانطةى طة
 ثياياندا تَيدةثةِرَيت، ثَينج قؤناغ و دابةشكردنة:

 .(األوىلاللتابة  )التقدير العام أو األزلي أوطشتى  قةدةرى يةكةم ياخود قةدةرى قؤناغى يةكةم:

دارِشنت و قةدةرى يةكةمى خوايية بؤ طصت بوونةوةرةكاى، كاتيَك كة قةَلةمى ئةم جؤرةياى 
، دروشتكرد و فةرمانى ثيَدا بة نووشني بة ثةجنا يةزار شاأل ثيَض دروشتكردنى ئامسانةكاى و زةوى

 .(ُم َوَجفَِّت الصُُّحُفُرِفَعِت اأَلْقاَل)و طؤرِانكارى بةشةردا نايةت  جؤرةى قةدةر جيَطؤرِكآوة ئةم 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮴    ﮳    .{g  :77}[ ﮵ےے  ۓ       ۓ  ﮲  
زاناية بةشةر ئةوةى كة لة ئامسانةكاى و زةويدا يةية و ييضى ىلَ  ئةوة نازانيت بةوةى كة خوا

اوةتةوة كاتيَك دا نووشر)اللوح احملفوظ(لة  ، وةشاراوة نيية لة ناوةرِؤك و رِووكةشى كارةكاى
 .(1)فةرمووى بهووشة بةوةى كة دةبيَت تا رِؤذى دوايى، ئةمة الى خوا ئاشانة قةَلةمى دروشتكرد،

  طويَم لة ثيَغةمبةرى خوا بوو: دةَليَت  (بن العاصعبداهلل بن عمرو )
ِسنَي َألخَف َسـٍَة، »: دةيفةرموو َض بَِخؿخ َرخ ََمَواِت َواْلخ ُؾَق السَّ ََلئِِق َقبخَل َأنخ ََيخ َكَتَب اهللُ َمَؼادِيَر اْلخَ

ُشُه َعَذ ادخَاءِ قَ  «اَل: َوَعرخ
(2). 

بة ثةجنا يةزار شاأل ثيَض  نووشيوةبوونةوةرةكانى  خواى ثةروةردطار ووردةكارىواتة: 
 دروشتبوونى ئامساى و زةوى.

، بووم ثيَغةمبةرى خواوة  ثصت رِؤذيَك لةدةَليَت: ،  )ابن عباس(وة 
اَهَك، إَِذا َسَللخَت »: فةرمووى ُه َُتَ َػِظ اهللََّ ََتِدخ َػِظ اهللََّ ََيخَػظخَك، احخ ُؿَك َكؾََِمٍت، احخ َيا ُغََلُم إِِّني ُأَعؾي

                                                             

 .545لؾسعدي ص "تقسر الؽريم الرمحن" (1)

 .42خترجيه صشبق و (،2653رواه مسؾم ) (2)
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َتَؿَعتخ َعَذ َأنخ َيـخَػُعو َة َلوخ اجخ َؾمخ َأنَّ اْلُمَّ َتِعنخ بِاهللَِّ، َواعخ َتَعـخَت َفاسخ َلِل اهللََّ، َوإَِذا اسخ خ َك بَِمخ َفاسخ ٍء ََل

وَك إَِّلَّ  خ َيُُضُّ ٍء ََل وَك بَِمخ َتَؿُعوا َعَذ َأنخ َيُُضُّ ٍء َقدخ َكَتَبُه اهللَُّ َلَك، َوَلوخ اجخ ٍء َقدخ َيـخَػُعوَك إَِّلَّ بَِمخ  بَِمخ

ُحُف  تخ الصُّ ََلُم َوَجػَّ «َكَتَبُه اهللَُّ َعَؾقخَك، ُرفَِعِت اْلَقخ
(1). 

 زيانيَكت ثيَهاطات مةطةر ئةوةى خوا نووشيويةتى لةشةرت.واتة: ... ييض شوودمةندييةك و 

َما ِمـخُؽمخ ِمنخ َأَحٍد »ِِف َبِؼقِع الَغْرَقِد ِِف َجـَاَزٍة، َفَؼاَل:  َقاَل: ُكـَّا َمَع الـَّبِيِّ  َعْن َعِِلٍّ وَ 

َعُدُه ِمَن الـَّارِ  َعُدُه ِمَن اجَلـَِّة، َوَمؼخ اُلوا: َيا َرُشوَل اَّللَِّ َأَفاَل َكتَِّؽُل؟ َفَؼاَل: ، َفؼَ «إَِّلَّ َوَقدخ ُكتَِب َمؼخ

ر » َؿُؾوا َفُؽلٌّ ُمقَّسَّ ﮲  ﮳    ۓے  ۓ     ےھ  ھ      ھہ  ہ  ہ  ھ  ]ُثمَّ َقَرَأ: ، «اعخ

﮸     ﮶﮴  ﮵   ﮻      ﮹﮷   {17 - 5}احلجر : [ ﮼﮺  
(2). 

... وة يؤكارةكانى واتة: يةموو كةشيَك شويَهى بؤ ديارى كراوة لة بةيةشت و دؤزةخدا 
 طةياندنيصى بؤ ئاشاى كردووة.

)التقدير  وةردةطرَيتساد، كاتَيك وادة و ثةميانيان ىَل دانانى قةدةر لةشةر ئادةمي قؤناغى دووةم:

 .(3)(أو كتابة امليثاق امليثاقي أو التقدير البشري
شةر وادة و ثةميانى لة يةموو ئادةميساد وةرطرتووة لة قةدةرةية كة خواى طةورة ئةو جؤرة

 .خؤيانةوة وة خؤيانى كردووة بة شايةت بةشةر نةفصى، و دةبيَت بيجةرشنت ئةوةى كة خوايانة
                                                             

وقال صعقب األركؤوط: إشـاده  (2669) "ادسـد"وأمحد ِف  ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحقٌح وقال:  (2516رواه السمذي ) (1)

والبقفؼي ِف  (،42) "دعاءال"والطزاين ِف  (،2556) "مسـده"وأبو يعذ ِف  ،، وقال أمحد صاكر: إشـاده صحقحقوي

 (،1575) "اإلباكة"وابن بطة ِف  (،315) "السـة"وابن أيب عاصم ِف  ،(287) "الؼضاء والؼدر"، وِف (192) "الشعب"

 (.7957) "صحقح اجلامع الصغر"(، و 5372) "شؽاةاد"وصححه األلباين ِف (، 153) "الؼدر"والػريايب ِف 

 (،78وابن ماجه ) (،11615) "الؽزى"والـسائي ِف  (،2136والسمذي ) (،2647(، ومسؾم )4945رواه البخاري ) (2)

ؼضاء ال"والبقفؼي ِف  (،617) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،583) "ادسـد"والبزار ِف  (،334) "صحقحه"وابن حبان ِف 

 .(42) "الؼدر"والػريايب ِف  (،1315) "اإلباكة"وابن بطة ِف  (،42) "والؼدر

التؼدير البرشي داخل ِف التؼدير العام: وهلذا أعرض عـه أبو العباس ابن تقؿقة ِف العؼقدة ) دةَليَت: v (ابن باز) 9 (3)

 .79براهقم احلؿد صدحؿد بن ا "اإليامن بالؼضاء والؼدر" كؼالً من (.الواشطقة، وأكثر أهل العؾم فقام أعؾم

 و زؤرى زاناياى باشياى نةكردووة. v )ابن تيمية(لةناو قةدةرى ئةزةليداية، بؤية ئةم قةدةرة واتة:  
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ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت: 

ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  [ ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ   چ  ڇ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  
{C  :172}. 

َأَخَذ اهللُ ادخِقَثاَق ِمنخ » فةرمووى: لة ثيَغةمبةرى خواوة دةيطيَرِيَتةوة  )ابو عباس( 

ََمَن  ِر آَدَم بِـَعخ ـِي َعَرَفَة  -َظفخ ِه َكالذَّ  -َيعخ َ َيَديخ ٍة َذَرَأَها، َفـََثَرُهمخ َبنيخ يَّ بِِه ُكلَّ ُذري َرَج ِمنخ ُصؾخ ، ُثمَّ َفَلخخ ري

َؿُفمخ  ڍ  ]َقاَل:  ،قَِبًَل َكؾَّ چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ    ڄ  ڄڄ  

ک   گ   گ    ڍ ڑ  کک  ک   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    [گڌ  ڌ  ڎ        ڎ   
{C  :172 ،173}

(1). 

خواى ثةروةردطار ثيَض ئةوةى ئادةميساد لةشةر زةويدا دروشتبكات رِوويداوة،  ئةم قةدةرة
لةشةر كيَوى عةرةفة، بة ئةندازةى ميَروولة و ثاشاى  لة ثصتى ئادةم  ييَهاية بووىئادةميسادى 

ئةوة مو خواى ئيَوة نيم وةرطرتو و فةرمووى: ثةميانى باوةرِبووى و ثةرشتهى ىلَ رِووبةرِوو وادة و 
و شاييصتةى ثةرشنت نيم؟ وتياى: بةَلآ، فةرمووى: بةآلم لة دوارِؤذدا نةَليَو ئيَمة بيَئاطا بوويو لةم 

 وادة و ثةميانة.

كة فيرتةت و ناخى ثاكى ياوبةط بؤ برِيارنةدانيةتى، ئةم شايةتيدانة شايةتى خواثةرشتيية و 

ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ] :تيايدا ضيَهراوةئادةميساد  ۈ   ، {v  :37}[ ۆ  ۆ  ۈ   
بريياى خراوةتةوة، بةدةر  بةآلم لةطةأل ئةوةشدا ئةم وادة و ثةميانة بة رِيَطةى ثيَغةمبةراى 

 ئادةميساد شايةتة لةشةرى.لةوةى عةقأل و فيرتةتى 

 .(عمري)التقدير ال ئادةميساد قةدةرى تةمةنى قؤناغى شَييةم:

 ريَت لة بووىـكاتى دروشتبوونى ئادةميساد لة شكى دايكيدا، يةموو ئةوانةى بؤ دةنووش لة
                                                             

وقال صعقب األركؤوط: رجاله ثؼات رجال  (2455) "ادسـد"وأمحد ِف  (،11127) "الؽزى"رواه والـسائي ِف  (1)

َجاهُ  وقال: (75) "ادستدرك"واحلاكم ِف  ،الشقخني ْ ُُيَرِّ ْشـَاِد َوََل
رشح مشؽل "والطحاوي ِف  ،َهَذا َحِديٌث َصِحقُح اإْلِ

وصححه األلباين ِف  (،272) "السـة"وابن أيب عاصم ِف  (،65) "لؼضاء والؼدرا"والبقفؼي ِف  (،3889) "اآلثار

 (.1771) "صحقح اجلامع الصغر"(، و 1623) "الصحقحة"
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تا  كردةوةى لة ضاكى و خراثى و ئةوةى ديَتة رِيَىبةوةى نيَر بيَت يا مآ، وة تةمةى و كار و 
 .كؤتايى تةمةنى

َثـَا َرُشوُل اَّللِ ْبِن َمْسُعوٍد  َعْن َعْبِد اَّللِ اِدُق ادَْْصُدوُق  ، َقاَل: َحدَّ إِنَّ » :َوُهَو الصَّ

ًما، ُثمَّ َيُؽوُن  َبِعنَي َيوخ ِه َأرخ ُؼُه ِِف َبطخِن ُأمي َؿُع َخؾخ ِِف َذلَِك َعَؾَؼًة ِمثخَل َذلَِك، ُثمَّ َيُؽوُن ِِف َأَحَدُكمخ ُُيخ

َبِع َكؾََِمٍت: بَِؽتخِب  َمُر بَِلرخ وَح، َوُيمخ ـخُػُخ فِقِه الرُّ َسُل ادخََؾُك َفَق َغًة ِمثخَل َذلَِك، ُثمَّ ُيرخ قِِه، َذلَِك ُمضخ ِرزخ

«َوَأَجؾِِه، َوَعَؿؾِِه، َوَشِؼيٌّ َأوخ َسِعقدر 
(1). 

لة شكى دايكيدا ضوار كارى شةرةكى بؤ  دواى ضوار مانطييةوة لةئادةميساد واتة: 
 و خراثى. ىضاك و : رِؤزى و ئةجةىل و كارى، ئةوانيضدةنووشريَت

ة و دةطوازريَتةوة بؤ ئةم كةشة )اللوح احملفوظ(ئةم جؤرة قةدةرة ووردةكارى ناو نووشيهى 
 دياريكراوة.

 .(لولي)التقدير احل قةدةرى شااَلنة قؤناغى ضوارةم:

 ،دا يةموو شاَليَك بةرنامة و قةدةرى شاَلى داياتوو ديارى دةكريَت)ليلة القدر(ة شةوى ل
دا )اللوح احملفوظ(، ئةم شاآلنةية لة يضناوى حاجييانتةنانةت لة ذياى و مردى و رِؤزى و باراى و 
 .(2)لةشةر رِووداوةكانى شاآلنة )مالئكة(دةطوازريَتةوة بؤ الثةرِةكانى دةشتى 

پ  پ  پ      ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ڀ          ٺ  پ   ٺ  ٺ    ٺڀڀ  ڀ  

 پٱٻٻٻٻ]، {O  :3 ،5}[ ڤٹٹٹٹڤڤڤ ٿٿ ٿٿ

 .{6}[ ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ          ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ...
                                                             

 "الؽزى"والـسائي ِف  (،2137والسمذي ) (،4778وأبو داود ) (،2643(، ومسؾم )3278رواه البخاري ) (1)

 "ادسـد"والبزار ِف  (،3624) "ادسـد"وأمحد ِف  (،6174) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،76وابن ماجه ) (،11182)

 (،1397) "اإلباكة"وابن بطة ِف  (،175) "السـة"وابن أيب عاصم ِف  (،184) "الشعب"والبقفؼي ِف  (،1551)

 .(7/364) "احلؾقة"وأبو كعقم ِف  (،1742) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي ِف  (،358) "الرشيعة"واآلجري ِف 

 "فتح الؼدير"و  (،4/147) "تػسر ابن كثر"يـظر ة، بن جبري( ابن عباس، ابن عمر، احلسن البصري، سعيد)ئةمة قصةى  (2)

 .133 - 129ص "أعالم السـة ادـشورة"(، و 7/338البن اجلوزي ) "زاد ادسر"، و (4/572لؾشوكاين )
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 قةدةر داِرشتهى شةكانىةب

)ليلة  شةوةط شةوىدا ناردووةتة خوارةوة، كة ئةو واتة: ئيَمة قورئامناى لة شةويَكى ثريؤز
 .بؤ ئةو شاَلة كردارةكانى تيَدا يةكالكراوةتةوةبووى يةموو  و ةالقدر(

 .)التقدير اليلومي(قةدةرى ِرؤذانة  قؤناغى ثَيهجةم:

ئةو قةدةرانةية كة ثيَصوةختة بؤى دانراوة لة كات و شاتى ووردةكارى ياتهةدى 
 دياريكراوى خؤيدا.

ڳ  ڱ  ]خواى ثةروةردطار دةفةرمويَت:  ڳ         ڳ      ڳ   گ  گگ    k}[ ڱک  ک  گ  

ڳ  ] لة ئايةتى  ئةم ئايةتةى خويَهدةوة، ثرشيارياى ليَكرد كاتيَك ثيَغةمبةر  .{29:  ڳ    ڳ    ڳ  

ًما، »بةرِيَوةبردى ضيية؟ فةرمووى:  [ڱ َفَع َقوخ ًبا، َوَيرخ َج َكرخ ًبا، َوُيَػري ِػَر َذكخ َوََيخِػَض ِمنخ َشلخكِِه َأنخ َيغخ

«آَخِرينَ 
ليَخؤشبوونى كةشيَك و بةآل الدانيَك و بةرزكردنةوةى كةشيَك و نسمكردنةوةى  .(1)

 .بة يةموو طؤرِانكارييةكانةوة )خملوقات(، واتة بةرِيَوةبردنى كةشيَكى تر

ووردةكارى  وة قةدةرى شاآلنةط ووردةكارى قةدةرى شاآلنةية، طئةم قةدةرانةى رِؤذانةوة 
رِؤذى  ووردةكارى قةدةرى ة قةدةرى تةمةنيضو دا،)نطفة(لةكاتى دروشتبوونى  قةدةرى تةمةنيية

 ئةزةليية كة قةَلةم نووشيويةتى ، ئةميض ووردةكارى قةدةرى)يوم امليثاق(وةرطرتهى وادة و ثةميانة 
 .دا، وة ئةميض لة زانصتى ثةروةردطاردا يةر يةبووة)اللوح احملفوظ(لة 

بةَلكوو يةمووى لة  ثاداشت و شساى لةشةر نيية، م جؤرة قةدةرانةى كة باشكراى ييضىئة
ضوارضيَوةى يةواَلداى و زانصت و عيممى خواداية بؤ بوونةوةرةكاى و بووى و دروشتكراوةكانى 

 بةوةى كة خوايانة و خاوةنيانة.
 

   
                                                             

، وابن {i  :46} [ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ]كِتَاُب َتْػِسِر الُؼْرآِن، َباُب َقْولِِه:  (6/144رواه البخاري ) (1)

 (،3147) "وش األ"والطزاين ِف  (،4137) "ادسـد"والبزار ِف  (،689) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،272ماجه )

وصححه  (،5/252) "احلؾقة"وأبو كعقم ِف  (،371) "السـة"وابن أيب عاصم ِف  (،1766) "الشعب"والبقفؼي ِف 

 (.371) "الظالل"(، و 688) "تعؾقؼات احلسانال"األلباين ِف 
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 ست و ئريادةى خوايىجؤرةكانى وي
 أنواع اإلرادة الربانية

 لة قورئاندا دوو جؤرة:  ويست و ئريادةى خوا

 اإلرادة الكونية )القدرية(. ةكان:قةدةرة كةونـيـي. 1

 )الدينية(.اإلرادة الشرعية  قةدةرة شةرعييةكان:. 2

 )اإلرادة الكونية(قةدةرة كةونييةكان  يةكةم:

ئةم جؤزة ئريادةية بؤ بةزِيَوةبسدنى يةموو بووى و بوونةوةزةكانى كةونة، بة يةموو جؤز و 
بيَباوةزِى و خواثةزضتى و تاواى و ضاك  لة خيَس و غةزِ و ئيماى وكة يةية تياياندا، جياواشييةكانى 

...،  ت و غويَهى زِاشيبووى و نازِاشىو خساث و تةواو و ناتةواو و خؤغةويطت و ناخؤغةويط
 لة بوونةوةزدا بوونى يةية.كة ئةوةى 

ياوتاى يةكو، خواى ثةزوةزدطاز لة قوزئاندا ئةم دوو شازاوةية  )اإلرادٗ ّاملشٔئ٘(وغةى 
 بةكازدةييَهيَت بؤ قةدةزى كةونى بةزِيَوةبسدنى دزوضتكساوةكانى بوونةوةز.

بؤ بةكازدةييَهسيَت كة وغةى بة طػتى  يةك )القدر الكْىٕ( قةدةزى كةونى وة وغةى
فلفظ  :دةَليَت T )ابً القٔه(وو ، وةكية لة بةكازييَهانى قوزئاى و فةزموودةدااملشٔئ٘()

املشوئة كوين
(1). 

 ئةم دوو كارة جياوازة لةخؤ دةطرَيت: قةدةرى كةونى ئةوةشدا بةآلم لةطةأل

كازيَك يةبيَت كة خوا ئريادة و ويطتى لةضةز بيَت، قةدةزى كةونى دةغيَت بووى و  يةكةم:
 بةآلم ثيَى خؤؽ نةبيَت و ثيَى زِاشى نةبيَت.

قةدةزى كةونى دةغيَت بووى و كازيَك يةبيَت كة خوا ئريادة و ويطتى لةضةز بيَت،  دووةم:
 بيَت.ثيَى خؤؽ بيَت و ثيَػى زِاشى  لةطةأل ئةوةغدا

                                                             

 .48البن القوم ص "شفاء العلول" (1)
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 بةلَطةكانى قةدةرى كةونى: ۞

ۆئ ۆئ  ائ    ائ]تعاىل:  اهلل . قال1  .{82:  8}د ۈئەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
 ثيَى دةَليَت ببة، دةبيَت.يةز فةزمانيَك ويطتى خواى لةضةز بيَت، 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ] تعاىل: اهلل . قال2  .{253:  2}د ژڇ  
 خوا ويطتى لةضةز بواية غةزِ نةدةبوو، بةآلم ئةوةى كة دةيةويَت دةبيَت.

 .{I  :99}د ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ] تعاىل: اهلل . قال3
 دةبيَت. ؛يةموو ئةوةى كة لةضةز شةويية باوةزِ بيَهيَت طةز خوا ويطتى لةضةز بيَت

ۋ] تعاىل: اهلل . قال4  .{O  :11}د ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 زِةتبوونةوةى نيية. ؛بة طةليَك يةبيَت لةناوبسدنى طةز خوا ويطتى

پ] تعاىل: اهلل . قال5 پ   پ    .{A  :125}د ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  
 بؤ ئيطالم. و ضهط فساوانى دةكات دةكاتةوةئةوةى خوا ويطتى ليَيبيَت دَلى 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ڭ    ] تعاىل: اهلل . قال6 ۋ   ڭ     ڭ  ۇ   د ۈ  ٴۇ  ۋ  
{K  :34}. 

 ئامؤذطازييةكامن ضوودى نابيَت. ؛طةز خوا بيةويَت طومسِاتاى بكات

 ؟يةتانة باع لة قةدةزى كةونى دةكةىبةضيدا بصانني ئةم ئا ثرسيار:
بةوةدا دةشانني كة يةمووى مامةَلةى خواية لةطةأل دزوضتكساوةكانيدا و بةزِيَوةبسدنى  وةآلم:

 نيية بؤ ئادةميصاد. و بةزنامة و دازِغتهى غةزعى خواييةوةكازيانة و ثةيوةندى بة ياضا 

لةكاتيَكدا ثيَى خؤؽ نيية و ثيَػى  يةية، ضؤى خواى طةوزة ئريادةى لةضةز غتيَك ثرسيار:
 ةوة؟ثيَكةوة كؤدةبهوة ضؤى ويطت و نازِاشيبوونى  زِاشى نيية؟

 :(1)ئريادة و ويطتةكانى دوو جؤزى وةآلم:
                                                             

 "درء التعارض العقل والنقل"(، و 3/332البن توموة ) "السنة النبويةمنهاج "و  (،1/327) "الطحاوية العقودة رشح" (1)

 .43البن القوم ص "إغاثة اللهفان"(، و 2/37البن توموة ) "جمموع الفتاوى"(، و 8/465)
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 .)املراد لنفسه(ويست و ئريادةيةكى خوايى بؤ خؤى . 1
 .(املراد لغريه)ويست و ئريادةيةكى خوايى بؤ بَيجطة لة خؤى . 2

وةكوو: ئةوة ثيَى خؤغة و ثيَى زِاشيية،  ويست و ئريادةيةك بؤ خؤى بيَت: يةكةم:بةشى 
)دزوضتبوونى ثيَغةمبةزاى، كازة خواثةزضتييةكاى و خيَس و ضاكةكاى ...(، ئةمة ئريادةى ييَهانةدى 

 ، ئةمانةى بةتايبةت بؤ مةبةضتى خؤى دزوضتكسدووة.)إرادٗ الغآات ّاملقاصد(و دزوضتكسدنيانة 

وةكوو: )دزوضتبوونى ئيبميظ و  خؤى بيَت: ةبيَجطة ل ويست و ئريادةيةك بؤ ةم:بةشى دوو
غةيتانةكاى و تاواى و غةزِةكاى و تاوانبازاى لة بيَربِواياى و دووزِوواى ...(، ئةم ئريادةية 

 .(مراد لُ مً حٔث إٓصالُ إىل مرادِ)مةبةضتةكانى  بؤ طةيػنت بةيؤكازيَكة 

يةز خؤى بؤخؤى مةبةضت و ئريادةى خوا لة دزوضتكسدى و  :واتة بةشى يةكةم
 فةزمانةكانيةتى لة بووندا و طويَسِايةَليكسدنيةتى.ييَهانةديياى بؤ ثةزضتهى خؤى و جيَبةجيَكسدنى 

انة مةبةضت و يؤكاز غتانة يةمووى يؤكازيَكو، بةبآ ئةوئةو  ةم:بةآلم بةشى دوو
 زِيَطةيةكة بؤ طةيػنت بة مةبةضتةكاى، وةكوولة بووندا نايةنة دى،  خوا ئريادةكانى 

ثازضةيةك الغةى تووغبوو بسِيهةوةى  خود، يابؤ ضازةضةزى نةخؤغييةك خوازدنى دةزمانيَكى تاأل
بؤ طةيػنت بة ئاواتيَكى طةوزة، ئةم بسِيهى زِيَطةيةكى تسضهاك و ناخؤؽ  ، ياتسضهاك بة نةخؤغييةكى

 .يانوذ انىكطةوزة ضوودمةنديية نة يةمووياى ييَهةزةدىيؤكازا

ضؤى ئيماندازاى تاقى بكسيَهةوة و ثاداغت  ؛طةز غةيتاى و بيَربِوا و تاواى و تاوانبازاى نةبيَت
وة لةاليةكى تسيػةوة ضؤى تاوانبازاى زِيَطةى و ثمةوثاية و زِةشامةندى خوايى بةدةضت بيَهو؟ 

ثيَػوةختةكانياى بيَتة دى و ضصا و تؤَلةكانياى كسدةوة و نيةتة  و جؤزةكانى غةزِ بطسنةبةز و كاز
 لةضةز جيَبةجآ بكسيَت؟

 ئةم دوو جؤرة ئريادةيةش حيكمةت و هؤكار تياياندا ئةم خاآلنةية:

لة دزوضتكسدنى كازة بةزامبةز و دةزكةوتهى توانا و باآلدةضتى ثةزوةزدطاز  .1
 دذبةيةكةكاندا.

، خوا  يَهةزةوةكانىضضصاييةكاى و تؤَلة  ةزكةوتو و كازكسدنى ناو و ضيفاتةد .2
 ، ئةطةز يةموو لةضةز زِةوغت( )القَار، املتكرب، اجلبار، شدٓد العقاب، العزٓز، القْٖ ... :وةكوو
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خوا لة ضيفاتة حةقة  وة ،كازياى نةدةكسد ئةم ناو و ضيفاتانةى خوا ؛بووناية )مالئك٘(ئاكازى  و
 .تةواوةكاندا ناتةواو دةبوو، ئةوةؽ غاييطتة نيية بة خواوة

ةزكةوتو و كازكسدنى ئةو ناوانةى كة لةخؤطسى ليَبووزدى و ليَخؤغبووى و ئازامطسى د .3
 .الشتري، احللٔه ...()الغفْر، الْدّد،  :و ئاشادكسدنى بةندةكانة، وةكوو

ووزدةكازى كازةكانى خوا ةزكةوتو و كازكسدنى شانطت و حيكمةت و خةبريى و د .4
.كة يةموو غتيَك لة غويَهى خؤيدا دادةنيَت ، 

طةز )ئيبميظ و بيَباوةزِ و تاواى ...( ياتهةدى جؤزةيا عيبادةت و ثةزضتهى خوايى،  .5
 ازةشوو و ثةناطستو بة خوا ...ئةوا عيبادةتى جيًاد و ئازامطستو و دذايةتيكسدنى يةواوئ ؛نةبووناية
بوونى ئةو دوو جؤزة ئريادةيةية  ؛، ئةمانة و ضةندةيا جؤزى تس لة حيكمةت و ووزدةكازىنةدةبوو

 .لة كازةكانى خوادا 

 ()اإلرادة الشرعيةييةكان قةدةرة شةرع ةم:دوو

ريادةيةكى خوايية بؤ فةزمانة ديهيية غةزعييةكاى، كة لةثيَهاويدا ثيَغةمبةزانى نازدووة و ئ
ثيَى خؤغة و  )احملب٘ ّالرضا(وغةى  ؽئةم جؤزة ئريادة و ويطتةكتيَبةكانى نازدووةتة خوازةوة، 

 بؤ بةكازدةييَهسيَت. قوزئاى و فةزموودةدالة  ثيَى زِاشييةى

وفةزموودةية، يةمووى خواى ثةزوةزدطاز ثيَى خؤغة و ثيَى ئةوةى فةزمانى قوزئاى بؤية 
كازيَك نيية لة غةزعى خوادا  خودزِاشيية و ويطت و ئريادةيػى لةضةزة، لةم ئريادةيةدا غتيَك يا

 .و ثيَى خؤؽ نةبيَت كة ثيَى زِاشى نةبيَت

 ى:بةلَطةكانى قةدةرى شةرع ۞

 .{185:  2}د ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ] تعاىل: اهلل . قال1
 .يَتاىكازطسانى ناويَت ثخواى ثةزوةزدطاز كازئاضانى دةويَت ثيَتاى، 

 .{28:  6}د ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ] تعاىل: اهلل . قال2
 .دةيةويَت لةضةزتاى ضووك بكات، ئادةميصاد الواش دزوضتكساوة خوا
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 .{27:  6}د ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ] تعاىل: اهلل . قال3
 .ليَخؤغبوونى ثيَتانةخوا ويطتى 

ڈ] تعاىل: اهلل . قال4  .{E  :7}د ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
 .بيَباوةزِى بؤ بةندةكانى، وة طةز ضوثاضطوشازى بو ليَتاى زِاشييةبة خوا زِاشى نيية 

ڑکک] تعاىل: اهلل . قال5 د ڱڱ  ڱ  ڳڱ ]، {205:  2}د کڑ 

ھ   ہہ]، {57:  4} حب  خب  ]، {E  :58}د ھہ  ھ   د مبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب          

{x  :18} ،[ ی  ېئ ىئ   مب     ىب  ]، {190:  2}د یىئ  ىئ   جب  حب  خب   يئ 

 .{v  :45}د ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ]، {g  :38}د جتيب
 هاويَت.وايى خؤغضتةم و خيانةت و خؤبةطةوزةشانني و ضهووزبةشيَو و بيَربِ خواى طةوزة

 جياوازى نيَوان هةردوو قةدةرةكة

ماى زِوونبوونةوة و تيَطةيػتهى ئةم دوو قةدةز و ئريادةية و جياواشى نيَوانياى، ثيَويطتبؤ شياتس 
 بة زِيَطةى ئةم خاآلنةى خوازةوة: بة زِوونكسدنةوةى شياتس يةية

يةية كة خوا ثيَيخؤغة و ثيَى زِاشيية، وة  يَكبووى و كازلة ئريادة و قةدةزى كةونيدا  .1
ثيَػى زِاشى نيية، بةآلم لة قةدةزى غةزعيدا يةموو فةزماى و كازيؼ يةية ثيَى خؤؽ نيية و 

 خوا ثيَى خؤغة و ثيَريِاشيية. كازةكاى

قةدةزى كةونيدا يةموو كاز و فةزمانةكاى ديَتة دى، بةآلم لة قةدةزى غةزعى  لة .2
 ئيطالمدا مةزج نيية، دةغيَت بيَتة دى و دةغيَت نةيةتة دى، وةكوو ئيمانًيَهاى و بيَباوةزِى.

بيَحطة لة خوا بيَت، )وةكوو دزوضتبوونى ت تياياندا قةدةزة كةونييةكاى دةغيَت مةبةض .3
و خساثةكاى(، بؤ ياتهةدى ئةوانةى كة الى خوا خؤغةويطتة )وةكوو تةوبة و ئيبميظ و تاواى 

بةآلم قةدةزة غةزعييةكاى مةبةضت تياياندا بؤ خواى ثةزوةزدطاز خؤيةتى، داواى ليَخؤغبووى(، 
 )وةكوو ثةزضنت و عيبادةتةكاى(.
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ة يةية، قةدةزى ةو(ّاألمساء ّالصفات )تْحٔد الربْبٔ٘ى كةونى ثةيوةندى بة قةدةز .4
 وة يةية.لٍْٔ٘()تْحٔد األغةزعى ثةيوةندى بة 

ثةيوةضتة بة  ()املشٔئ٘تايبةتة بة قةدةزى غةزعييةوة، بةآلم وغةى  ()احملب٘ ّالرضاوغةى  .5
 قةدةزى كةونييةوة.

كاز لةضةز قةدةزى غةزعى دةكسيَت، وة ليَجسضيهةوة و ثاداغت و ضصاى لةضةزة، بةآلم  .6
 غى لةضةز نيية.و ضصا كازكسدى لةضةز قةدةزى كةونى نيية و ناكسيَت، وة ليَجسضيهةوة و ثاداغت

يةزضييةك كة لة قةدةزى غةزعيدا يةية لة تواناى ئادةميصادداية، بةآلم لة قةدةزى  .7
 نيية يةمووى لة توانايدا بيَت. كةونيدا مةزج

دةغيَت لة قةدةزى غةزعيدا فةزماى يةبيَت و ويطتى جيَبةجيَكسدى نةبيَت، وةك: فةزماى  .8
ة )كً فٔكٌْ(و فةزشكسدنى ثةجنا نويَر ...، بةآلم لة قةدةزى كةونيدا   )امساعٔل(بة ضةزبسِيهى 
  و ديَتة دى.

)اإلرادٗ داية و لة قةدةزى كةونيػدا لة ()احملب٘ ّالرضائيمانداز لة قةدةزى غةزعيدا لة  .9
ية ية ، بةآلم بيَربِوا لة قةدةزى كةونيدا، واتة لة جؤزى ضاكى يةزدوو قةدةزةكةدايةداية(ّاملشٔئ٘

 .)ٓرٓدِ ّال حيبُ ّال ٓرضاِ(و لة قةدةزى غةزعيدا نيية 
وة بة قةدةزى ، (ّالشرع)األمر بة غيَوةيةكى طػتى بة قةدةزى غةزعى دةوتسيَت  .11

 .()القضاء ّالقدركةونى دةوتسيَت 

 (1)داهةردوو قةدةرةكة ىنيَوان دروستكراوةكان لة
نَيوانى ئةم دوو جؤرة ئريادة و قةزا و قةدةرةدا دةبهة ضوار  هةموو بوونةوةرةكان لة

 بةشةوة:
لة  كاز و كسدةوة ضاكةكاىوةكوو  دةطرن: ئةوانةى هةردوو ئريادةكة لةخؤ يةكةم:

زِووة قةدةزة غةزعيية ديهييةكةوة، خواى طةوزة فةزمانى ثيَكسدووة و ثيَى خؤغة و ثيَى زِاشيية، وة 
 غةزعى كةونى نةبواية لة زِووة قةدةزة كةونييةكةوة ئريادةى بووة كة ببيَت، بؤية بووة، وة طةز
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 ؛خؤغبيَت و ثيَى زِاشيبيَتا ثيَى نةدةبوو، واتة قةدةزى غةزعى لةضةز كةونى بهياد نساوة، ضةند خو
 .(1)طةز كةونى نةبيَت نايةتة دى

فةزمانةكانى خوا بة  وةكوو دةطرن: لةخؤ ئةوانةى كة بةس ئريادةى شةرعى دووةم:
 ؛نني ىييَهو و تاوانبازاى جيَبةجيَكازهاباوةزِى ثيَبيَربِواكاى  كة ئيماى و ضاكة و خواثةزضتى، بةآلم

زِاشيية، ثيَى خؤغة و و ضاكة قةدةزى غةزعيية، خوا ثيَى  قةدةزة غةزعييةكة طستوونيةتيةوة، ئيماى
 نةيةتةدى. ئةطةز بيَتةدى ياخود

لةوانةى خوا فةزمانى ثآ  دةطرن: لةخؤ ى كةونىئةوانةى كة بةس ئريادة ةم:سَيي
 يؼ،)املباحات(وة  و تاواى ...وةكوو بيَربِوايى ى زِاشى نيية، ػثيَنيية و  نةكسدووة و ثيَى خؤؽ

 بةآلم دزوضتى كسدووة و ويطتى لةضةزة كة ببيَت.
و  بيَربِوايى و تاوانةكاى وةكوو طرن:نا لةخؤ كةئريادة هةردووئةوانةى كة  ضوارةم:

نيية  ثيَى خؤؽنةكسدووى، وة لة كةونيػدا واى  طةوزة لة غةزعدا فةزمانى ثآ ، خ)املباحات(
 .با دزوضتيػى كسدبيَت ببيَت

ئةم دابةغكسدنةى ضوازةم لةزِووى دابةغكسدنيَكى شمانةوانييةوةية، طةز نا لة زِووة 
 حةقيقييةكةيةوة ييضى لة قةدةزى كةونى و غةزعى دةزناضيَت.

بةندةكانى خوا ئةوانةى كة لة يةزدوو ئريادةكةدا يةبو، وة خساثرتيو  ىكامةزانرتيه
 بوونو، لة غةزعدا نةبوونو.كةضيػياى ئةوانةى كة لة كةونا 

تة يؤى طومسِايى تيَكسِاى طسووثة ةنيَواى يةزدوو قةدةزةكةدا بوو ئةم جيانةكسدنةوةية لة
 ، يايةك الى بة يةك ضاو و خويَهدنةوةى، لةبةز تيَسِوانيهياى )جربٓ٘ ّقدرٓ٘ ...(ديهييةكاى لة 
ثيَضةوانةوة، بووةتة يؤكازى ئةوةى  بةبآ غةزعى، ياى بة اى خويَهدووةتةوةيقةدةزى كةوني

 يةبيَت لة ديهدا. )القضاء ّالقدر(ياى بؤ ى يةَلةخويَهدنةوة و بسِياز
 كانى نيَوانياىئةم دوو قةدةزة و جياواشييةبةآلم ئةيمى ضونهةت بة خويَهدنةوةى ووزدياى بؤ 

و بةدةضتًيَهةزى دا )القضاء ّالقدر(بووى لة  و كامَمرتيو خاوةى بةزنامة ؛)املشٔئ٘ ّاحملب٘(لة نيَواى 
ييدايةت و لةخؤطسى دةقةكاى بووى، بة يةزدوو ضاوى قةدةزى كةونى و غةزعى خويَهدنةوةياى 

 .(2)و خيَن ئاضا بووىبةآلم فريةقةكاى بة يةك ضاو بيهةز بووى بؤ بابةتى قةدةز،  ةيةبوو
                                                             

 .(8/198البن توموة ) "جمموع الفتاوى"      (2)  .65صلعيل الوصوفي  "القضاء والقدر عند السلف" (1)



 
64 

 ست و ئريادةى خوايىجؤرةكانى وي

 

 منوونة قورئانييةكان لةسةر ئةو دوو جؤرة قةدةرة

د ں  ں  ڻ   ڻ] :، كةونى و غةزعىيةزوةكوو ضؤى قةدةز بوو بة دوو بةغةوة
{C  :54} األمر() ، وةواتة دزوضتكساوةكاى، مةبةضت ثيَى قةدةزى كةونيية )اخللق(، وغةى 

لة بوازى  ، دازِغتهةكانى قوزئانيؼ(1)واتة فةزمانةكاى، كة مةبةضت ثيَى قةدةزة غةزعييةكانة
الكتاب٘، ) :يةزدوو جؤزةكانى قةدةز دةطسيَتةوةكة وغانة  ثيَكًاتووة لةم ةغيَوةيةيبةم  قةدةزدا

جؤزيَك ، ...(ىشاء إلٓتاء، الكرِ، اات، البعث، اإلرسال، التحرٓه، اإلاألمر، اإلذٌ، اجلعل، الكلن
، وة كة ثةيوةضتة بة كاز و دزوضتكساوةكانى خواوة  دةطسيَتةوة قةدةزيَكى كةونىلة 

ئةطةز ، و و غةزعةكةيةوةفةزمانى خوا دةطسيَتةوة كة ثةيوةضتة بة قةدةزيَكى غةزعىجؤزيَك لة 
 .(2)يةموو ئاَلؤشى و ليَتيَكضوونيَك دةزِةويَتةوة ؛تيَفكسيو و تيَطةيػنت بكسيَت تيايدابةم غيَواشانة 

 :(3)ضةند منوونةيةكى قورئانى ۞

 :)الكتابة(وشةى  .1

 .{q  :21}د ىث  يث  حج  مج  جح] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 .(4)نووضيويةتى و فةزمانى داوة بة ضةزكةوتهى خؤى و ثيَغةمبةزانىخواى ثةزوةزدطاز 

 .{183:  2}د ٹ       ٹ  ٹ] :6ى، بؤ قةدةرى شةرع
 .)واتة واجب كساوة( لةضةزتاى نووضساوة زِؤذووطستو

 (:)األمروشةى  .2

ٻ  ٻ     پ  ] :6 بؤ قةدةرى كةونى،  .{i  :50}د پٱ  ٻ  ٻ      
 .(5)ناكات، وةكوو ضاوتسووكاندنيَك واية دووبازةكسدنةوةفةزمامناى يةك جازة، ثيَويطت بة 
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ڇ   ڇ] :6بؤ قةدةرى شةرعى،   .{U  :90}د چ  چ  چ  
 فةزمانى بة دادوةزى و ضاكة كسدووة. ى ثةزوةزدطازخوا

 (:ذنإل)اوشةى  .3

 .{102:  2}د ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 .شياى بة كةع ناطةيةنو بةبآ ئيصنى خوا ضاحري و غةيتانةكاى

﮵   ﮶  ﮷  ] :6بؤ قةدةرى شةرعى،  ﮴  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ھ  ے   ے  

 .{K  :21}د ﮸
 خوا ئيصنى نةداوى ثيَى. ياضا و بةزنامةيةكياى دانا كة

 )اجلعل(:وشةى  .4

 .{U  :72}د يئ  جب  حبحئ مئىئ] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 .خيَصانى لة خؤتاى بؤ دزوضتكسدووى ازدطزخواى ثةزوة

ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ی] :6بؤ قةدةرى شةرعى،   8}د ۈئ  ۈئ  

 :103}. 
، كة ياضا و زِيَطايةكى ةى دانةزِغتووة)سائب٘، ّصٔل٘، حاو(خواى طةوزة ئةم ياضاى 

 .موغسيكةكاى بوو بؤ ئةجنامدانى كاز و كسدةوة بؤ خوا

 (:)الكلناتوشةى  .5

د يتخت  مت     ىتحت جت حبخبمبىبيب] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
{I  :33}. 

 ناييَهو.قةدةزةكانى خوا ياتة دى بةضةز تاوانبازاندا كة ئيماى 

ەئ   وئ  ې  ې   ى  ى] :6بؤ قةدةرى شةرعى،  ائ  ائ  ەئ  

 .{G  :6}د وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
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 ئةطةز بيَربِوايةك ثةناى ثآ طستيت ثةناى بدة، تاوةكوو فةزموودةكانى خوا دةبيطتيَت.

 (:بعث)الوشةى  .6

 .{W  :5}د گ   گ  گ  گ] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 ضةزياى.ضةند دةضةآلتدازيَكى خؤماى نازدة 

 .{213:  2}د ڍ  ڍ  ڌ] :6بؤ قةدةرى شةرعى، 
 ثيَغةمبةزامناى بؤ نازدووى.

 (:رسالإل)اوشةى  .7

 .{C  :57}د ې  ې  ې   ې] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 يةز ئةو خوايةية باو بؤزانى بؤ نازدى.

 .{W  :28}د ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ] :6بؤ قةدةرى شةرعى، 
 ثيَغةمبةزانى بة زِيَهموونيكاز بؤ نازدووى. كة يةز ئةو خوايةية

 )التحريه(:وشةى  .8

 .{r  :12}د ۈ  ۈ  ٴۇ] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 حةزام كسد لة ئافسةتانى تس بة مهداَلى. )مْسٙ(غريخوازدمناى لةضةز 

 .{96:  8}د ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ] :6بؤ قةدةرى شةرعى، 
 بةزطى ئيخسامتاى لةبةزبوو.حةزامماى كسدووة زِاوكسدى كاتيَك كة 

 )الكره(:وشةى  .9

 .{G  :46}د ے  ۓ  ۓ  ﮲] :6 بؤ قةدةرى كةونى،
 خواى ثةزوةزدطاز ضووى بؤ جيًادى لة دَلتاندا قوزع كسد.

يث  حج  مج  ] :6بؤ قةدةرى شةرعى،   .{W  :38}د جحيت  جث  مث   ىث  
 يةموو ئةو تاوانانة الى خوا حةزامة.
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قةدةزى كةونى و غةزعى، جياواشى نيَواى ئةو دوو وغانة بةيؤى جياواشى نيَواى 
 دةزدةكةويَت لةزِووى مانا و باع و دازِغتهةكانيانةوة.

يةزدوو جؤزى قةدةز  ؛يةنديَك جاز ئةو وغانة بة طويَسةى دازِغنت و ماناكانياى تَيبيهى:
 لةخؤدةطسيَت، وةكوو:

ېئ ېئ] :6 )احلكه(:وشةى  ، لة زِووى {Y  :26}د ىئۈئ ۈئ  ېئ 
قةدةزى كةونييةوة داواى دةضةآلتى ديهى دةكات لة دونيادا، وة لة زِووى قةدةزى غةزعيػةوة 

 غةزيعةت و ياضاكانى بؤ كازثيَكسدى و حوكمسِانى نازدووة.

، {97:  8}د ٹڤڤڤ ڤ  ڦ ڦ] :6 (:عل)اجلوشةى 
كةعبةى داناوة بة قةدةزى كةونى، وة بة قةدةزى غةزعيؼ كسدوويةتى بة قيبمة و غويَهى حةج و 

 كسدووة.نويَر و ضهووزى حةزةميػى بؤ ديازى 

، كتيَبةكانى ياضا {12:  6}د ۇئۇئۆئ] :6 (:كلنات)الوشةى 
ييَهانةدى كسدووة، وة بةو وغانةؽ فةزمانى بة دزوضتكسدى و غةزعييةكانيةتى كة فةزمانى ثآ 

 داوة.

، كةونيية وةكوو {269:  2}د ېېېې] :6 (:)يؤتيوشةى 
 يةكاى.)األّامر ّاليْإٍ(دابةغكسدنى حيكمةت بةضةز بةندةكانيدا، وة غةزعيػة وةكوو 

و غويَهكةوتووانياى جيَبةجيَكسدنى  لةم دوو جؤزة قةدةزةدا يةَلويَطتى ثيَغةمبةزاى 
انبازاى فةزمانة غةزعييةكانة و باوةزِبوونة بة قةدةزة كةونييةكاى، بةآلم زِيَطةى بيَربِواياى و تاو

نةكسدنى قةدةزى غةزعيية و قةدةزى كةونيؼ دةكةنة ثاضاو و بةَلطة فةزماى غكاندى و جيَبةجآ 
 .(1)بؤ زِيَطة يةَلةكانياى و تاوانةكانياى
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 ست و ئريادةى خوايىجؤرةكانى وي
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 قةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا

 ى دووةمـةشـب

 و قةدةز بابةتة هةضتيازةكانى
 زِا جياواشةكان لةضةزى

 القدرالمواضع الخالفية في 

كة بةيةَهة تيَطةيصتهياى يؤكاسى الداى  ،قةصا و قةدةسدا كؤمةَهيَم بابةتى يةطتياسماى يةية هة
بذسيَت، تا ببيَتة بؤية ثيَويظتة ئةو بابةتانة سِوونلشدنةوةياى هةطةس بشِياس و بريؤكةى يةَهة بووى، و 

خاَهى طومشِايياى هة قةدةسدا، وة هة بةسامبةسيصذا يؤكاسى ناطيهى بةسنامةى فريةقةكاى و 
ى طونهةت و ئةيو ئاشهابووى بةطةس بةسنامةى قوسئاى و فةسموودة هةو بواسةدا و شيلاسى صانايانى

 .هةطةسى سِوونلشدنةوةياى

 ةمـةكـيابةتى ـب
 )أفعال العباد(كازى ئادةميصاد 

بيَطومانني هةوةى كة خواى ثةسوةسدطاس دسوطتلاس و داييَهةسى يةموو بوونةوةسةكانة، وة 
بآ كةم و كوستى شاييظتة بة خؤيةتى،  و يةموو ناو و طيفات و كاس و صاتيَلى كامأل و تةواو

 و ئاَهوطؤسِى تةواو هة كاسةكانيذا موَهلى خؤيةتى و يةس بؤ خؤيةتى. ىو ئاصاد يةَهبزاسدىهةوانة 

بيَحطة هة ثةسوةدطاس يةموو دسوطتلشاوةكاى هة يةموو جؤسةكاى بآ دةطةآلت و 
كة ثيَى بةخصيوى، ئةويض هة ضواسضيَوةى ناطةسبةخؤى، بيَحطة هة ئاصادييةكى طهووسداس نةبيَت 

نةوة تا تةواوتشيو طتلشدووى، يةس هة جيًانى بيَطيانةكانةدا كة بؤى دسوئةو يؤكاس و كاسا
 بوونةوةسياى.

          ﯁    ﯀ ]ثةسوةسدطاس بة ئامسانةكاى و صةوى دةفةسمويَت: خواى  وووةك

ئةى ئامسانةكاى و  واتة .{I  :11}د                            
ويظتى خؤتاى بيَت يا بة  فةسمانةكامن بو بةوةى كة ثيَم داوى، بةصةوى، جيَبةجيَلاسى تةواوى 

 مولةضى و جيَبةجيَلاسى، ةسمانت ثيَلشدوويو بةـانة ئةوةى كة فـهةطةسم ياىـوت بيَت، وىَـصؤسةم
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 )أفعال العباد(كارى ئادةميساد 

 .(1)ويظتيَلماى نيية جياواصى ويظتى تؤ بيَت

، تةنانةت هةو يةَهبزاسدةيى خؤيىةصؤس ثيَلشدى و ، بمةبةطت هيَشةدا بوونى دوو جؤس طيفةتة

ڃ  ] وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: ،انةكانذا يةيةيكة هة بيَطرياى و ئريادة كةمةى 

دةفةسمويَت:  وة، (2)ديواسةكة دةيويظت بشِووخيَت .{Y  :77}د ڃ ڃ  ڃ  چ  چ

ۅ  ۅ   ۆ] ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ    د ېۉ  ې  ې    ې     ۉۆ  
{a  :99 ،91}. ئامسانةكاى ثاسضةثاسضة دةبو و صةويض هةتوةت دةبيَت و شاخةكاى  خةسيلة

﮷  ﮶  ﮵ ﮳ ﮴]، وة دةفةسمويَت: (3)دةسِووخيَو، كاتيَم بشِياسى مهذاأل دةدةى بؤ خوا

 هة بةسدةكانذا يةى هة تشطى خوا دةكةونة خواسةوة. .{77:  2}د ﮸  ﮹

َوُهَو إِْشـَاُد  َهَذا ِمْن َباِب ادََْجاِز:َوَقْد َزَعَم َبْعُضُفْم َأنَّ  دةَهيَت: T )ابً نجري(

َجاَرةِ  َداِر ِِف َقْولِِه:  ،اْْلُُشوِع إََِل اْْلِ َراَدُة إََِل اْْلِ اِزيُّ ، دڃ  چ  چ]َكََم ُأْشـَِدِت اْْلِ َقاَل الرَّ

ِة: َوََل َحاَجَة إََِل َهَذا ؿَّ
ا ِمَن اْْلَئِ ُُهَ َػةَ  ،َواْلُؼْرُضبِيُّ َوَغْرُ ُؾُق فِقَفا َهِذِه الصِّ َفنِنَّ اَّللََّ َتَعاََل ََيْ

(4). 
ة، واتة شيَوة نةخصانذنيَلة بؤياى، بةآلم ئيمامى )اضتعازة ودلاش(يةنذيَم دةَهيَو ئةمة واتة: 

بةَهلوو خواى )سِاصى و قوستوبى( و صانايانى تش دةَهيَو: ثيَويظت بةو شيَوة تةفظرية ناكات، 
 طيفةتانةياى تيادا دسوطت دةكات.ثةسوةسدطاس ئةو 

ڃ  چ  چ   چ]هة تةفظريى ئايةتى  T ()الشيكيطي َهِذِه  دةَهيَت: دڃ  

ا اْلَؼائُِؾوَن: بَِلنَّ ادََْجاَز ِِف اْلُؼْرآِن زَ  تِي َيْسَتِدلُّ ِِبَ ِة الَّ اِعِؿَن َأنَّ إَِراَدَة اْْلَيُة اْلَؽِريَؿُة ِمْن َأْكَزِ اْْلَِدلَّ

َدارِ  ْت آَياٌت ِمْن كَِتاِب اَّللَِّ َعَذ  اْْلِ ََم ِهَي ََمَاٌز، َوَقْد َدلَّ اَِلْكِؼَضاَض ََل ُيْؿؽُِن َأْن َتُؽوَن َحِؼقَؼًة، َوإِكَّ

ُه ََل َماكَِع ِمْن َكْونِ  َداِر َحِؼقَؼةً  َأكَّ َعاًَل َوَأْقَواًَل ِْلَنَّ اَّللََّ َتَعاََل َيْعَؾُم لِْؾَجََمَداِت إَِراَداٍت َوَأفْ  ;إَِراَدِة اْْلِ

                                                             

 .777ص "تػسر السعدي"(، و 11/331لؾطـطاوي ) "تػسر الوشقط" (1)

 .(8/778لؾطـطاوي ) "تػسر الوشقط" (1)

 .(3/717لؾشوكاين ) "فتح الؼدير" (3)

 .(1/397) "تػسر ابن كثر" (7)



   
71 

 قةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا

ُه َيْعَؾُم ِمْن َذلَِك َما ََل َيْعَؾُؿُه َخْؾُؼُه ِِف َقْولِِه َجلَّ  َح َتَعاََل بَِلكَّ : ََل ُيْدِرُكَفا اْْلَْؾُق َكََم ََصَّ ََ ڱ  ] َوَع

ـَا ََل َكْػَؼُه َتْسبِقَحُفْم، {W  :77}د ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ َح بَِلكَّ ، َفََصَّ

ََ َوَكْحُن ََل َكْعَؾُؿَفا، َوَأْمَثاُل َذلَِك َكثَِرٌة ِِف َوَتْسبِق  ُحُفْم َواِقٌع َعْن إَِراَدٍة ََلُْم َيْعَؾُؿَفا ُهَو َجلَّ َوَع

ـَِّة.   اْلُؼْرآِن َوالسُّ

ِة َعَذ َذلَِك َقْوُلُه َتَعاََل:  الَّ ھ  ]َفِؿَن اْْلَياِت الدَّ ہھ   ہ   ہ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

﮷   ﮸  ﮹ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  حُيُه  {77:  2}د ۓ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  اْْلَيَة، َفَتَْصِ

َجاَرِة ََيْبُِط ِمْن َخْشَقِة اَّللَِّ  ِْلَنَّ تِْؾَك اْْلَْشَقَة بِنِْدَراٍك  ; َدلِقٌل َواِحٌح ِِف َذلَِك َتَعاََل بَِلنَّ َبْعَض اْْلِ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ]َيْعَؾُؿُه اَّللَُّ َوَكْحُن ََل َكْعَؾُؿُه، َوَقْوُلُه َتَعاََل: 

ى  ائ  ائ   ەئ ى   ََمَء اْْلَيةَ  {71:  2}د ې  ې   ََ بَِلنَّ السَّ حُيُه َجلَّ َوَع ، َفَتَْصِ

بَاَل َأَبْت َوَأْص  َػَؼْت، َأْي: َخاَفْت، َدلِقٌل َعَذ َأنَّ َذلَِك َواِقٌع بِنَِراَدٍة َوإِْدَراٍك َيْعَؾُؿُه ُهَو َواْْلَْرَض َواْْلِ

ََ َوَكْحُن ََل َكْعَؾُؿهُ َجلَّ  َوَع
(1). 

هة قوسئانذا يةية،  )دلاش(ئةم ئايةتة طةوسةتشيو بةَهطةى دةطتى ئةوانةية كة دةَهيَو واتة: 
بةآلم هةطةأل  ة،)دلاش(بةوةى كة دةَهيَو ويظتى سِووخانذى هة ديواسدا حةقيقى نيية و شيَوةكاسيية 

بيَت كة خوا تيايانذا دسوطتى شيَوةى باس و سِاطتى خؤى  كة بةئةوةشذا ييض سِيَطشييةن نيية 
يةموو شتةكاى ضؤى  كشدووة هة ويظت و كاس و قظةيةن كة ئيَمة دةسكى ثيَهاكةيو، وةن

ى بؤى نيية، منوونةى اتيَطةيصتهم دڻ  ڻ  ڻ]تةطبيخاتى خوا دةكةى، هةطةأل ئةوةشذا 
وة  ئةمانة صؤسة هة قوسئانذا، يةس هة دةسضوونى ئاو هة بةسد و كةوتهةخواسةوةى هة تشطى خوا،

د، ئةمانة يةمووى ې  ې  ى  ى  ائ] يةَههةطشتهى فةسمانةكانى خوا و تشطياى هيَى
دةصانيَت و ئيَمة ثيَى  بةخصيوى و ثيَى بوونياى يةية بة ويظت و دةسكجيَلشدنيَم كة خوا ثيَى

 ناصانني.

                                                             

 .(3/339لؾشـؼقطي ) "أحواء البقان" (1)
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 )أفعال العباد(كارى ئادةميساد 

 و (ويظت و ئريادة). {I  :11}د        ]بةيةسحاأل طةس ئامسانةكاى و صةوى 
ة ئاشلشاية جيًانيَلى بؤياى دياسيلشاوة، و هةو طهووسةداية كة ;ياى تيادا بيَت(بةصؤسثيَلشدى)

 ئريادة و كاس بو. ىخاوةنكة و بآ دةطةآلت و جيَبةجيَلاسى، ئةوةنذةى  )مطري(

هة  ،خاوةنى ئةو دوو طيفةتة و كةوابوو ئادةميضاديض بة يةماى شيَوة و هةثيَصرتة بة بووى
يَبةخصيهى ئةو هةم ئايةتانةدا ئامارة بة ث( و )بةصؤس ثيَلشدى(، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس )يةَهبزاسدى

 دةفةسمويَت:دوو طيفةتة دةكات بة ئادةميضاد كة خاوةنيةتى، 

 .{u  :7 ،8}د ڦڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ]. 1
خواى طةوسة ئادةميضادى ضاوسِؤشو كشدووة هةوةى كة دةيلات و هةوةى كة نايلات، هة 

 .(1)خيَش و شةسِ و خواثةسطتى و تاواى

 .{s  :19}د ڻڻ   ڻ     ]. 2
يذا دسوطتلشدووة بؤ ئادةميضاد سِوونلشاوةتةوة سِيَطةى شةسِ و خيَش، وة ئامادةكاسمياى تيابؤ 

 .(2)ىسدايةَهبز

چ]. 3 چ    .{Y  :19}د ڃ  ڃ  ڃ  چ   
طةسضى يةَهبزاسدنى داوةتة دةطت خؤياى، واتة يةَهبزاسدنياى بؤ ئةئةم ئايةتة بؤ يةسِةشةية، 
 .(3)قبووأل ناكةيويةية، بةآلم سِيَطةى يةَهةياى ىلَ 

 .{171:  4}د گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ]. 4
 .(4)تياتانذاية دونياى دةويَت و يةشتانة سِؤرى كؤتايى

ٻ ٻ ]. 5 ٺ  ٱ ٻٻ ٺ  ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿٿ  ڦ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ڤ   ڦ  

 .{W  :18 ،19}د ڦ

                                                             

 .(3/122لؾشـؼقطي ) "أحواء البقان"     (3)  .(17/777) "تػسر الطزي" (1)
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 قةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا

، وة ئةوةى دواسِؤرى دةويَت ئةوة ويظتى خؤماىئةوةى دونياى دةويَت ثيَى دةبةخصني بة 
 .(1)ثاداشتى دةدسيَتةوة

د گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ]. 6
{K  :19}. 

 ئةوةى دواسِؤرى دةويَت بؤى صياد دةكشيَت، وة ئةوةى دونياى بويَت ثيَى دةدةيو.

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ]. 7  .{Q  :3}د ىئۆئ  
 .(2)سِووى كشدووةتةوة، يا طوثاططوصاسى يا بيَباوةسِى ئيَمة سِيَطةماى

ة هة )ُمَديَّس( و خاوةى بزاسدة و طةسبةخؤئةم دةقانة بوونة بةَهطة هةطةس ئةوةى كة ئادةميضاد 
نيية هة يةنذيَم سِووةوة، وةن )ياتهة  و خاوةى ئريادة و دةطةآلت ةس(يِّطََ)ُمئةوةشذا  كاسدا، هةطةأل

شويَهى هةدايلبووى و تةمةنى مهذاَهى و طةدمى و ثريى و تةمةى و دونيا و جؤسى دايم و باوكى و 
شيَوةى سِةنط و الشة و كاسكشدنى دأل و ميَصم و ئةنذامةكانى الشةى ...(، ئةمانة يةمووى 

هة سِووى ثيَذانى ريشى و عةقأل و  بةآلمذا، قةدةسى كةونني و ئادةميضاد بيَذةطةآلتة هة ئاطتيان
و يةوَهذاى بؤ ثيَويظتييةكانى ريانى و ييَهانةدى ئاواتةكانى و كاسكشدى بة ويظت و بزاسدةى خؤى 

بةدواداضووى و بةدةطتًيَهانى يةن بة يةكى طوودمةنذييةكانى ...، ئةمانة يةمووى بةَهطةى بؤ 
ريَش باسى ياطاكانى  دةضيَتة طميضاد خاوةنيةتى، ئةمةهة كاسدا ئادةئةوةى بزاسدة و طةسبةخؤيى 

 .قةدةسى شةسعييةوة

شويَهى سِاى جياواص و خويَهذنةوةى جؤساوجؤسة  ُمَديَّس(و سيِّطََ)ُمئةم دوو بابةتة هة ئادةميضاددا 
، س(يِّطََ)ُمهةطةس  كة كاى)اجلربية(، وةكوو ةو تةنانةت تاقم و فريةقى طةسبةخؤى هةطةس دسوطتبوو

دسوطت بووى، يةسيةكةى بة يؤكاسى خويَهذنةوةى اليةن هة  ُمَديَّس()كاى هةطةس الكدزية() وة
 .ىكةى تشيةهى القةدةس و ثةساويَضخظتدةقةكاى بؤ قةصاو

دةدويَت، طةس هةناو  نةبة اليةن هةو دوو الية ;تا ئيَظتاط يةسكةطيَم هةم بابةتةدا بذويَت
ئةمة بة بةَهطةكانى قوسئاى بيَت يا بة تيَشِوانيهة عةقَوييةكاى،  هة دةسةوةى، طةس باصنةى ديهذا بيَت يا

                                                             

 .(7/21) "تػسر ابن كثر" (1)

 .(8/311) "تػسر ابن كثر" (1)
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 )أفعال العباد(كارى ئادةميساد 

واقعيَلى ناو ئادةميضادة و يةس ضةنذباسة دةبيَتةوة، بؤية ثيَويظتة بةم ثشطياسة بضيهة شيلاسى 
بةَهطةكاى و سِاطتلشدنةوةى تيَشِوانيهة عةقَوييةكاى، بؤ دةسكةوتهى بةسنامةى حةقى ئةيوى 

، بة شيلاسى ثيَصيهة طاَهخةكانى ئيظالم و طةيصتهى قوسئاى و فةسموودةكاىطونهةت، بةطويَشةى تيَ
سِوونبوونةوةى طومشِايى و الدانى فريةقة بؤ ، وة هةاليةكى تشةوة )امليَج الطلف الصاحل(بةسنامةياى 

 عةقَوييةكاى.

 ئايا ئادةميصاد خاوةن برازدة و ئريادةى خؤيةتى يان نا؟ ثسضياز:

خاوةى بزاسدة و ئريادةى خؤيانو  ئايا ئادةميضاد" :م شيَوةية دةكشيَتبة ئةم ثشطياسة صؤس جاس
صانظتيرتة، هةبةسئةوةى  ةكةبةآلم بة شيَواصى طةسديَشِ ، "؟ُمَديَّس()ياى ى س(يِّطََ)ُم ؟ياى بةصؤسثيَلشاوى

يَلةَهة ريانى ت وةكوو بامساى كشد شيَت وةآلم بذسيَتةوة، بة يؤكاسى ئةوةىناتوان )مطلل( يىبة سِةيا
ةوة يصهة ضةنذ سِوويةكةوة خاوةى بزاسدة و ئريادة نيية، وة هة ضةنذ سِوويةك هة يةسدووكيانذا،

 ثيَبةخصشاوى بزاسدة و ئريادةية.

بةآلم بؤ صياتش تيَطةيصنت و سِةويهةوةى طوماى و يةَهةكاى هةطةس دةقةكانى قوسئاى و 
دةقانةى كة باس هة بةصؤس ثيَلشاوى و بآ فةسموودة هةطةس ئةم دوو اليةنة، ثيَويظت دةكات ئةو 

صانايانى هةطةس دياسى بلةيو، وة يةسوةيا ئةو دةكات خبةيهة سِوو، وة شيلاسى  س(يِّطََ)ُم ئريادةيى
دةكات خبشيَتة سِوو، طومانة يةَهة  ()ُمدّيس واختيازى بزاسدة و خاوةى كاسدةقانةيض كة باس هة 

سِوونبيَتةوة، ئةم شيَوةية يَتةوة و تيَطةيصتهى سِاطت و دسوطت عةقَوييةكاى هةطةس يةسدووال بشِةويَهش
 نضيلرتيو جؤسى يةكالكةسةوة و تيَطةيصتهى صانظتى شةسعى و عةقَوى ووسدة.

 دةسةاَلتى لة بآ ئريادةيى و بآ ئةو ئايةت و فةرموودانةى كة باس يةكةم:
 ئادةميزاد دةكات.ى ()ُمسََََيِّر

هة  ;ذا دةخويَهشيَتةوةيصؤسةمويَيى و بآ دةطةآلتى تياسِووكةشياى بةكة ئةو دةقانةى 
 ضواسضيَوةى ئةم ضواس بابةتةداية:

بة  (املطلكة )املشيئة اإلهليةويظت و ئريادةى سِةياى خوا ئةو دةقانة ثةيوةطنت بة باس هة  .1
كة يةموو بوونةوةسةكاى هةريَش ئةو ويظت و ئريادة كةونييةى خوادا دةريو و  ،طصتى

 ويظتى ئةودا تواناى كاسياى يةية.هة ضواسضيَوةى  وة يةَهظوكةوت دةكةى،
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نووطني و داسِشنت و تؤماسكاسى بؤ بووى و ضؤنيةتى  )تكديس(دةقانةية كة باس هة  ئةو .2
 سِاطت و دسوطتيياى.ياى و يةموو بوونةوةسةكاى دةكات بؤ ياتهةبوون

بؤ يةموو بوونةوةسةكاى دسوطتلاسى و ييَهانةدى خوايى  )اخللل(دةقانةية كة باس هة  ئةو .3
دةكات، كة ئةو دسوطتى كشدووى و خاوةى و خوايانة و بيَحطة هةو يةمووى دسوطتلشاو و 

 ريَشدةطتةى باآلى ئةوى.

، بة يؤكاسى كاس و ثاداشت و طضا دةكات )الجواب والعكاب(باس هة  دةقانةية كة ئةو .4
و ووسدةكاسييةكانى ئةو دوو سِيَطاية بةو  ئةدمامثيَصيهةى خؤيانةوة هة خيَش و شةسِ و ياتهةدى 

 اوة.كة خوا بؤى دانشيَوةيةى 

باس هةم بابةتة دةكةى دةكةونة ناو قةدةسى كةونى دسوطتلشاوةوة كة يةموو ئةو دةقانةى 
، واتة هة ديهذا )مياط التهليف(، كة ييض داواكاسييةكى هةطةس بهياد نةنشاوة )الكدز الهوىي اخللكي(

فةسماى و سِيَطشييةكى هةطةس نيية و هيَجشطيهةوة و طضا و ثاداشتى دواسِؤرى هةطةس بهياد نةنشاوة، 
 ئةمة يةس وةكوو بواسيَلى عةقيذةيى دةبيَت باوةسِماى ثيَى يةبيَت و يةقيهى هةطةس بهياد بهيَني كة

خواى ثةسوةسدطاس داييَهةس و دسوطتلاس و بةسِيَوةبةس و يةَهظووسِيَهةسى يةموو بوونةوةسةكانة، وة 

بةس  ،دڻ ں ڻ ] :يةسضييةن ويظتى هيَبيَت دةبيَت و ئةوةى ويظتى هيَهةبيَت نابيَت

وة ، دڎ  ڈ  ڈ]ناشليَت تيايانذا د ۆئ ۆئ] فةسمانى ئةو جيَبةجيَلاسة و فةسمانى 
 و ئريادةى ئةوداى. كاى هةناو دسوطتلشاوبوونةوةسةيةموو 

)السبوبية واألمساء ثةيوةنذى بة جؤسى تةوحيذى  (واجَلرب سيِّطََ)امُلئةم جؤسة قةدةسة 
 ةوة يةية.والصفات(

)املشيئة  كة يةكةمياى يةكانى قةدةس هةخؤ دةطشيَت،ئةم جؤسة قةدةسة يةسضواس ثاوة 
ة، واتة سِةنطذانةوةى ويظتى )اخللل(اى صيطيَيةمي وة ية،الهتابة() و ()العلهية، دووةمياى واإلزادة(

خوايى تيَيذا بة شيَوةيةكى طصتى، ثاشاى سِةنطذانةوةى باس و خواطى صانظت و نووطيهى خوايى 
 .)رللوقات(بةطةس دسوطتلشاوةكانيذا و ثاشاى دسوطتلشدى و ييَهانةدى و بةسِيَوةبشدى و كؤتايى 

سِةضاو بلشيَت و خويَهذنةوةى بؤ بلشيَت هةطةأل قةدةسى شةسعى ئةم جؤسة قةدةسة طةس 
كاس و فةسمانة شةسعييةكاى ديَتة دى، دووس هة كامَورتيو و تةواوتشيو جؤسى ئةدمامذانى  ;ديهيذا
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 ىصيادةسِةوى و كةمشِةوى، بة هيَلذانى يةسدووكياى كاسيطةسى تةواوى يةية هةطةس بةديًيَهان
 لى ئيمانى تةواو.يةقيهيَ

 خالَةكانى دازِشتهى دةقةكانى
 ى ئادةميصاد()مُسََََيِّربآ ئريادةيى و بآ دةضةالَتى 

 :(املطلقة اإلرادة) بة زِةهايى دةكةن باس لة ئريادة و ويطتى خوا  ئةو دةقانةن. 1

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ] :6 ۞  .{a  :19}د ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ثاشلؤى ويظتى خواية،  ويظتةكانتاىاوةتة دةطت ئيَوة، بةَهلوو يةموو ييض ويظتيَم نةدس

 .(1)ياسمةتيذاى و كاس بؤئاطانيية ى خواطئةو ويظتة

چ  چ  ] :6 ۞  .{M  :77 ،72}د چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ   چڃ  
بريخظتهةوةى ئةم قوسئانة و ثةنذهيَوةسطشتهى بة ويظتى خواية، هةبةسئةوةى كةس تواناى 

 .(2)تواناى ئةو نةبيَتبةطةس ئةمةدا نيية، بيَحطة هة ويظتى خوا و 

 .{197:  2}د ېئ ۆئ  ۆئۈئۈئ] :6 ۞
كشدة   ى)ذلند(ةوةى ب ،بريى طاووس و جووهةكةى دةخاتةوة ى ثةسوةسدطاسخوا

تةنًا خواية بةيشةكانى بة ئاوات نايةتة دى، ى، ثيَ بؤ باوةسِييَهاىثيَػةمبةس، وة ياسمةتى ئيمانذاسى دا 
 .(3)دةكات بة بةصةيى و نيعمةتةكانى بةَهلوو بة ويظتى خؤى كةطةكاى تايبةمتةنذ

ڤ  ڦ   ڦ] :6 ۞  .{I  :99}د ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
م دةييَها، بةآل ويظتى هيَبيَت يةموو طةسصةوى ئيمانياى ثيَت ى تؤطةس خوا  )ذلند(ئةى 

 .(4)يةنذيَم ئيمانت ثآ ناييَهو ئةمة ويظتى مو نيية، هةبةسئةوةية

ٺ    ڀٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ] :6 ۞ ڀ  ٺ  

 .{K  :118 ،119}د ٺٺ  ٿ  ٿ
                                                             

 .(1/771) "تػسر الطزي"     (3) .(7/118) "تػسر البغوي"(، و 8/379) "تػسر ابن كثر" (1)

 .(17/111) "تػسر الطزي"     (7)   .(17/77) "تػسر الطزي" (1)
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طةس خوا ويظتى هيَبيَت يةموو خةَهلاى دةكاتة ئيمانذاس، بةآلم بةسدةوام هة سِاجياواصيذاى 
 مةطةس كةطانيَم خوا بة بةصةيى خؤى ييذايةتياى بذات.

ک  گ  گ  گ  ] :6 ۞ ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک   ڈڈ  

ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    .{12:  4}د ڻگ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     
بة  شىموَهلى تؤى، تؤ دةيبةخصيت و يةس تؤ ئةوانةى كة يةىئةى ثةسوةسدطاس يةموو 

ية نيويظتت ىلَ ويظتت هيَية دةبيَت و ئةوةى  كة ئةوةى يت، وة يةس تؤويظتى خؤت نايبةخصيت
 .(1)نابيَت

ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ] :6 ۞  .{t  :11}د ۉۆ  ۈ   
، هة ثاداشتى خواناطاى و طضاى ة ثيَضةوانةكانىياطا و حوكم ىخاوةن تؤى بة تةنيا يةس

 .(2)ةجيَبةجيَلاسى ياطاكانت اوانباساى، طةسِانةوةياى بؤ دواسِؤرة كةت

گ  ڳ   ڳ      ڳ    ڳ  ڱ] :6 ۞ ڦ   ]ال تعاىل: وق، {E  :71}د گ   ڦ  

ڄ   ڄ       .{k  :38}د ڄڦ  ڄ   
ى دةطشيَتةوة، ، وة هيَياتة بةنذةكانى، ضان بو ياى خشاثخواى ثةسوةسدطاس سِؤصى دةبةخصيَ

بةبآ جياواصى نيَوانياى، بةس كشدةوةى ضان و ئيمانة كة بة ويظتى خؤى ، ضان بو ياى خشاث
 .(3)بة يةنذيَم هة بةنذةكانىتايبةتى دةكات 

ڈ  ]ال تعاىل: وق ،{K  :197}د ىئېئ  ېئ  ىئ      ] :6 ۞ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 .{73:  4}د ژ  ژ
 .(4)ثةسوةسدطاس ئةوةى بيةويَت و دانايى هةطةس بيَت دةيلات، كةطيَم نيية سِيَطش بيَت تيايذا

يؤكاسةكانى بةدةطت ديَهيَت و فشاوانة  ئةو خوايةىيةس خواية ضاكةبةخصة بة بةنذةكانى، 
 .(5)بة ويظتى خؤى ثيَياى ببةخصشيَت و شاييظتةى ضاكةكانو كة بةيشةكانى، بؤ ئةوانةى

                                                             

 .389ص "تػسر السعدي"      (7)   .(1/19) "ابن كثرتػسر " (1)

 .137ص "تػسر السعدي"      (7)   .218ص "تػسر السعدي" (1)

 .717، 729ص "تػسر السعدي" (3)
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 .{8:  6}د گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ] :6 ۞
 ئةوةى خوا ويظتى هيَبيَت طومشِاى دةكات، وة ئةوةى ويظتى هيَبيَت ييذايةتى دةدات، بةو

 .(1)يؤكاسانةى كة بؤى سِةخظانذووة، كة نًيَهى ثشِ دانايى خؤيةتى

اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل ُموَسى: َيا آَدُم َأْىَت »: َقاَل َرُشوُل اَّللِ  ، َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ ۩

نَِّة، ْبَتنَا َوَأْخَرْجَتنَا ِمَن اْْلَ ُموَسى، اْصَطَفاَك اهللُ بَِكََلِمِه، َوَخطَّ َلَك َفَقاَل َلُه آَدُم: َأْىَت  َأُبوَىا َخوَّ

َرُه اهللُ َعََلَّ َقْبَل َأْن َيْ  ، َأَتُلوُمنِي َعَذ َأْمٍر َقدَّ
َفَقاَل النَّبِيُّ َصذَّ اهللُ َعَلْوِه  ُلَقنِي بَِيْرَبِعنَي َسنًَة؟بَِوِدهِ

«"َفَحجَّ آَدُم ُموَسى، َفَحجَّ آَدُم ُموَسى"َوَسلََّم: 
(2). 

وتى: ئةى ئادةم تؤ  طى( مو)بةَهطةكاسيياى بةطةس يةكةوة كشد،  ( و موطى)ئادةم 
باوكمانى، بوويتة يؤكاسى صةسةسؤمةنذى و ناخؤشييةكامناى و دةسكشدمناى هة بةيةشت، )ئادةم( 

  :تؤ )موطى(يت ثيَى وت كة خوا تؤى يةَهبزاسد بة وتوويَز هةطةَهيذا، وة تةوساتى بؤ ،
ثيَض بة ضى طاأل نووطيتةوة، ئةوة طةسصةنصتم دةكةيت هةطةس شتيَم كة خوا هةطةسى نووطيوم 

 دا.بةَهطةى بةييَض بوو بةطةس )موطى(فةسمووى: )ئادةم(  ؟ ثيَػةمبةس دسوطتم بلاتئةوةى 

يِن، »: َقاَل َرُشوُل اَّللِ ۩ ْهُه ِِف الدِّ ا ُيَفقِّ  اهللَُّ بِِه َخْرً
«...َمْن ُيِردِ

(3). 
شاسةصا و تيَطةيصتووى دةكات هة  ;خواى ثةسوةسدطاس ويظتى خيَشى بة يةسكةطيَم بيَت

 ديهذا.

                                                             

 .(11/127َلبن عاصور ) "التحرير والتـوير" (1)

 "الؽزى"والـسائي ِف  (،1137) والسمذي (،7791، وأبو داود )والؾػظ له (1271(، ومسؾم )3799رواه البخاري ) (1)

رد عذ ال" (، والدارمي ِف7788) "ادسـد"ِف  وأمحد (،2179) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،89وابن ماجه ) (،11927)

 "التوحقد"ِف  خزيؿةوابن  (،3929) "مسـد الشامقن"والطزاين ِف (، 7888) "ادسـد"والبزار ِف  (،193) "اْلفؿقة

(، وِف 181) "الشعب"والبقفؼي ِف  (،1711) "مسـده"(، وأبو يعذ ِف 1389) "اْلباكة"، وابن بطة ِف (1/119)

رشح "(، والَلؽائي ِف 377) "الرشيعة"واْلجري ِف  (،179) "السـة"وابن أِب عاصم ِف  ،(12) "الؼضاء والؼدر"

 (.28) "رشح السـة"والبغوي ِف (، 3/372) "اْلؾقة"(، وأبو كعقم ِف 293) "أصول اعتؼاد

رشح "والطحاوي ِف  (،8722) "وشطاْل" (، وِف777) "الؽبر" والطزاين ِف (،1937مسؾم )، و(71رواه البخاري ) (3)

 (.131) "رشح السـة"والبغوي ِف  (،371) "دخلاد"والبقفؼي ِف  (،1283) "مشؽل اْلثار
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دةكات  يةموو ئةم دةقانة باس هة ويظت و ئريادةى سِةياى خواى ثةسوةسدطاس 
بةطةس يةموو بوونةوةسةكانذا، يةس ئةو بةديًيَهةس و دسوطتلاسى بوونةوةسةكاى و ويظت و 

بةو توانا و شيَوةيةى كة ويظت و ئريادةكانياى كاس دةكات،  ;ئريادةكانيانة، طةس ويظتى هيَبيَت
و هةكاسى  ةطتيَهيَتبؤى سِةخظانذووى، وة طةس ويظتى هيَبيَت يةموو ئةو يؤكاس و توانايةياى دةو

 دةخات و نايةتة دى.

سِةيايى ويظت و ئريادة ناخشيَتة ثاأل بوونةوةسةكاى، هةوانةط ئادةميضاد، شيَوةى بة  بؤية
وةنذاسيَتى و شاييظتةى نيية، يةسوةكوو خواى خا ةوةى ئةو سِةيايية مافى ئةو نيية وهةبةسئ

ۀ  ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ]دةفةسمويَت:  ثةسوةسدطاس  Y}د ڻ  ڻ  ۀ  

بؤ كاسيَلى داياتووى نةكشاو بة سِةيايى مةَهآ مو بةيانى ئةو كاسة دةكةم، بيَحطة هة  .{17، 13: 
 خظتهة ناو ويظت و ئريادةى سِةياى خواوة، هةبةس نةتوانني و طةسبةخؤ نةبوونى.

 يؤكاسةكانىدةبيهني طهووسداسى بة توانا و  ;طةس تيَشِوانني بلةيو هة ويظت و ئريادةكامناى
باطى ئةم ويظت وة خؤت و ضواسدةوستةوة، كة يةسضةنذيَم بلةيت هة ئاطتيذا دةطتةوةطتانيت، 

سِةيايية واتاى ئةوة نيية كة ويظت و ئريادة هة تؤ دةطتيَهيَتةوة و خاوةنذاسيَتيت  شيَوة و ئريادةية بةم
 ةية و كاسى ثيَذةكةيت.كة هة تؤدا بوونى ي حاشا يةَههةطشةئةوة شتيَلى بةَهلوو بؤى نيية، 

ۆئ  ۆئ]وة كاتيَم كة دةفةسمويَت:  چ  چ  ] ،{a  :19}د وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ڃ  

  :{M  :77 ،72}د چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ   چ

ََ ُيوِجُب  ،َأْخَزَ َأنَّ َمِشقَئَتُفْم َمْوُقوَفٌة َعَذ َمِشقَئتِهِ دةَهيَت:  T ()ابً تينية َوَمَع َهَذا َف

ُه َجَعَؾُفْم َصائَِن َوََل َيَؼُع اْلِػْعُل ِمـُْفْم َحتَّى  َيَشاُؤُه َذلَِك ُوُجوَد اْلِػْعِل ِمـُْفْم: إْذ َأْكَثُر َما فِقِه َأكَّ

چ  چ  ] :َكََم ِِف َقْوله َتَعاََل  ،ِمـُْفمْ  ڍ   چڃ   ََ بُ  دچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ   دَّ ِمْن َوَمَع َهَذا َف

 َحتَّى ُيِريَد ِمْن َكْػِسِه إَعاَكَتُفْم َوَتْوفِقَؼُفمْ  ،إَراَدِة اْلِػْعِل ِمـُْفمْ 
(1). 

خواى ثةسوةسدطاس يةواَهى داوة بةوةى كة ويظتى ئادةميضاد هةطةس ويظتى خوا واتة: 
كة الياى نيية  بوونى هةوة صياتشبةَهلوو ، واتاى ئةوة نيية كاسةكاى ديَهة دى بةو وتهةوةطتاوة، 

                                                             

 .(12/81َلبن تقؿقة ) "َمؿوع الػتاوى" (1)



 
80 

 )أفعال العباد(كارى ئادةميساد 

ويظتى هةطةس نةبيَت، هةطةأل  ة دى تا خوانايةنخاوةى ئريادة و ويظت بو و كاس و كشداسةكاى 
ياسمةتيذةسياى  بيةويَت ةشذا ويظت و ئريادةى كاس ثيَويظتيية تيايانذا، تاوةكوو خوا ئةو

 بيَت.

ََل َيُدلُّ َعَذ َأنَّ اْلَعْبَد َلْقَس بَِػاِعِل  دوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ]وَقْوله َتَعاََل وة دةَهيَت: 

ُه َلْقَس بُِؿِريِد:  ُه َلْقَس بَِؼاِدِر َعَؾْقِه َوََل َأكَّ ُه َتَعاََل َقاَل:  ...لِِػْعِؾِه اَِلْختَِقاِريِّ َوََل َأكَّ ى  ى  ائ  ]َفنِكَّ

ًَ  دائ   ەئ ۈئ]ُثمَّ َقاَل:  ،َفَلْثَبَت لِْؾَعْبِد َمِشقَئًة َوفِْع ۆئ  ۆئ  ۈئ   َ  دوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   َفَبنَّ

َؼٌة بَِؿِشقَئِة اَّللَِّ َوَكَذلَِك  ،َكْػٌي دَِِشقَئتِِفْم ِِف ادُْْسَتْؼَبلِ  دوئ  وئ]َوَقْوُلُه:  ... َأنَّ َمِشقَئَة اْلَعْبِد ُمَعؾَّ

بِّ ِِف ادُْْسَتْؼبَلِ  دۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ]َقْوُلُه:  ؾُِّص اْلِػْعَل  ،َتْعؾِقٌق ََلَا بَِؿِشقئَِة الرَّ َفنِنَّ َحْرَف )َأْن( ُُتَ

ٌم َعَذ َذلَِك  ْشتِْؼَباِل َفادَْْعـَى: إَلَّ َأْن َيَشاَء َبْعَد َذلَِك َواْْلَْمُر ُمَتَؼدِّ َِ َؾُف  ...ادَُْضاِرَع لِ َػَق السَّ َوَقْد اتَّ

َنَّ َغًدا  ـَُث َوَلْو َكاَكْت ادَِْشقَئُة ِهَي  ...إْن َصاَء اَّللَُّ َواْلُػَؼَفاُء َعَذ َأنَّ َمْن َحَؾَف َفَؼاَل: َْلَُصؾِّ ََل حَيْ

اْْلَْمَر َْلَـَِث ...
(1). 

د واتاى ئةوة ناطةيةنيَت وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ] :دةفةسمويَت كة خوا واتة: 
خاوةى ئريادة نني، بةَهلوو ثيَصةكى  ىيا ياى خاوةى تواناكة بةنذةكانى خاوةى كاسى يةَهبزيَشدساو 

بشِياسى خواى ثةسوةسدطاس طةس يةكيَم هة ئيَوة ويظتى هيَبيَت، واتة  دائىى]دةفةسمويَت 
كاس و ئريادة بؤ بةنذةكانى دةدات، ثاشاى دةفةسمويَت ويظتى داياتووتاى خاوةنى نني طةس خوا 

، ية بؤ داياتووكاسى ئيَظتادةسبشِيهى  طازع(امل )فعلهةطةأل  )َأٌ(ويظتى هيَهةبيَت، وة تةنانةت ثيتى 
، طةس طويَهذةكةشى )إٌ شاء اهلل(بؤية صاناياى دةَهيَو: طةس كةطيَم طويَهذيَم خبوات و بَويَت 

 .اَهبوونى ويظتى خوا بةطةس ويظتى خؤيذاناكات، هةبةس ص )نفازة(ثيَويظت بة  بلةويَت

، بؤية بة طةسبةخؤ نني ةكانى ئادةميضادو ويظت كاىئريادة كة بؤماى دةسكةوت بةم شيَوةيةط
ئادةميضاد بة ، يةس ئةو بةخصةس و ييَهةسةدييةتى خواى طةوسة خاوةنيةتى و )مطلل(سِةيايى 

 طةسبةخؤ بيَت. طيفاتة تةواوةكانى خوادا و صاَهبيَت بةطةس ناتةواوى خؤى ناشيَت
                                                             

 .(789، 8/788َلبن تقؿقة ) "الػتاوىَمؿوع " (1)
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َأَخَلَقَك اهللَُّ دََّا َشاَء َأْو دََّا »هة وةآلمى كةطيَلذا وتى:   )عيل بن أِب ضالب(يةسوةن 

ِِن َأَفَتِجيُء َيْوَم اْلِقَواَمِة َكََم َشاَء َأْو َكََم ِشْئَت؟ َقاَل: ََل َبْل َكََم  ،ِشْئَت؟ َقاَل: َبْل دََّا َشاءَ  َقاَل: َأْخِزْ

ِِن َأْخَلَقَك اهللَُّ َكََم َشاَء أَْو َكََم ِشْئَت؟ َقاَل: ََل َبْل َكََم َشاَء َقاَل: َفَلْوَس َلَك ِمَن  َشاَء، َقاَل َأْخِزْ

ء   «ادَِْشوَئِة ََشْ
(1). 

بؤ ئةوةى كة خؤى دةيةويَت يا بؤ ئةوةى كة تؤى دسوطتلشدووة  ئةوة خوا واتة: 
بؤ سِؤرى دوايى بة  وتى: خوا تؤ دةطيَشِيَتةوة، ؤ ئةوةى كة خؤى دةيةويَتوتى: ب؟ خؤت دةتةويَت

ئةوة خوا تؤى دسوطتلشدووة وتى:  ويظتى خؤى يا بة ويظتى خؤت؟ وتى: بة ويظتى خؤى،
 وةكوو ضؤى خؤى دةيةويَت يا وةكوو ضؤى خؤت دةتةويَت؟ وتى: وةكوو ضؤى خؤى دةيةويَت،

 وتى: كةواتة هةو ويظت و ئريادانة خاوةنى ييض شتيَم نيت.
ثيَى نةبةخصيوى، وة يةسوةيا خوا كاى خاوةى ئريادة و بزاسدة نني، )مالئهة(يةسوةكوو ضؤى 

 بةو شيَوةيةط ئادةميضادطيانوةبةساى ...، داس و بةسد و سِووةن و يةطاسةكاى، وة بيَطيانةكاى هة 
ة و ويظتى سِةياى ثةسوةسدطاسيانو، ئةطةسضى ةدا وةكوو ئةواى واى و هةريَش ئريادانهةو بواس

 .و هة ئاطتيَلى طهووسداسدادة و تواناشخاوةى عةقأل و ئريا

و بزاسدة و  ةطةآلتدنةبوونى  هيَى مةبةطت ;يةسضى هةو جؤسة دةقانة و ياوشيَوةكانى يةية
 بةَهلوو مةبةطت بةو جؤسة دةسبشِيواد نيية كة طواية خاوةنى نةبيَت، ئريادةى دياسيلشاوى ئادةميض

او و يةموو طيفات و ناو و صات و كاسيَلى تةو دةسبشِيهى خوايةتى و خاوةنيةتيية بؤ انةطاب()ِخو 
 طيفةتيَلى ناتةواوى بوونةوةسانة.هى بيَذةطةآلتى و بةنذةيةتى و يةموو كامَوى خؤى، وة دةسبشِي

 ةوة يةية، كة خوا )توحيد السبوبية واألمساء والصفات(بة  ئةم دةقانة ثةيوةنذيياى
و خاوةى و دسوطتلاسى يةموو بوونةوةسةكانة، هةبةسئةوة خاوةنى يةموو طيفةت و  بةسِيَوةبةس

ناويَلى باآلدةطت و تةواو و بآ كةموكوستى خوايية، وة طةس وانةبيَت ئةوا طيفةتةكانى خوايةتى 
 ناتةواو دةبيَت.
 ية،)الكدز الهوىي(ية، بةتايبةت بةكاسييَهانى ئةم وشةية مةبةطت ثيَى )املشيئة(وة ئةم 

 يةوة نيية.)الكدز الشسعي(ثةيوةنذى بة 
                                                             

 (.711) "الرشيعة"واْلجري ِف  (،1783) "اْلباكة"رواه ابن بطة ِف  (1)
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ى هةطةس داوا )التهليف(ية ثاداشت و طضاى هةطةس نيية و ييض داواكاسييةن ة()املشيئوة ئةم 
و كاسيطةسى كاسةكانى  ةكاى ئامارةية بؤ ثامشاوة و يؤكاسجؤسيَم هة جؤسبة ئةطةسضى نةكشاوة، 

 سِيَطةى ضان و خشاث.
، كة )أفعال اهلل تعاىل( دةية ثةيوةنذى بة كاسةكانى خواوة يةيةئريائةم جؤسة قةدةسة ياخود 

وةكوو ناو و طيفاتةكانى  ىهيَلذانةوةى كاسةكانيص ئةطتةمة، بؤية طةيصنت هيَىتيَش باسى ضوونة ريَ
 بةبآ ضوونة ناو ،باوةسِبوونة ثيَىداواكاسى تيايذا تيَطةيصتهى واتا و مةبةطتةكانيةتى و  خوا واية كة

يََمنُ » :و شيلاسى تيايذا )التهييف( تىضؤنية ، َواْْلِ ، َواْلَكْوُف ََمُْهول  ، بِِه َواِجب   اَِلْستَِواُء َمْعُلوم 

اُل َعنُْه بِْدَعة   ًَ «َوالسُّ
(1). 

هة كاتيَلذاية كة  طى خواوة يةية، ئةوة)عله(ثةيوةنذى بة صانظت وة هةاليةكى تشيصةوة 
و  ة)مطتحيل( يَوةبشدنى دسوطتلشاوةكانى ئةطتةم وبةسِ ووسدةكاسى صانظتى خوا بؤدةسكلشدى بة 

و ئادةميضاد تواناى  ةًيَهاى و وةسطشتهيةموو بابةتة غةيبييةكاى باوةسِثيَ و وةكوو بابةتيَلى غةيبيية

 .دى  ائ  ائ  ەئ  ەئ]، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: دةسكجيَلشدنى نيية

 :()التقدير دةكةن نباس لة نووضني و دانا قانةن كةئةو دة. 2

يت  حت  خت  ] :6 ۞  .{i  :79}د جثمت  ىت  
دةطشيَتةوة، كة خوا دسوطتى كشدووى  هة طةسةتايانةوة تا كؤتايياى يةموو دسوطتلشاوةكاى

 .(2)داثيَصوةختةى دياسيلشاو دانانيَلى ثشِ هة ووسدى و صانظتى خوايي، هة كاتيَلىبة 

 .{38:  2}د ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ] :6 ۞
تووة هةطةس بوونةوةسةكاى ديَتة دى بةبآ ييض طؤسِانلاسييةن كة خوا دايشِش نووطيهانةىئةو 

 .(3)الداى و ئةطتةميَم هة سِيَيذا و
                                                             

 ،(827) "اْلشَمء والصػات"، وِف 112ص "عتؼاداَل"والبقفؼي ِف  (،197) "الرد عذ اْلفؿقة"رواه الدارمي ِف  (1)
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 .(1/118) "العرش"والذهبي ِف 

 .817ص "تػسر السعدي" (1)

 .(2/717) "تػسر ابن كثر" (3)
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 .{l  :1}د ۇئەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ] :6 ۞
دسوطتلاسى يةموو بوونةوةسةكانة، بة دانانى يةموو ئةوانةى طودماو و  ى ثةسوةسدطاسخوا

 .(1)شاييظتة و ثيَويظتني بؤياى، بة دانايى و حيلمةتى خؤى

 .{m  :1 ،3}د ھہ  ہ   ھ     ہۀ  ۀ    ہ  ] :6 ۞
ييَهاوةتة دى،  شيَوةجوانرتيو  سِيَلى و تةواوى و دسوطتلشاوةكانى بة ى ثةسوةسدطاسخوا

 .(2)بؤ سِةخظانذووة و داناى و سِيَهيصانذةسى يةموو ثيَويظتييةكانى ئامادةكاسييةنيةموو 

ژ   ڑ  ڑ] :6 ۞ ڈ  ڈ     ژ    .{G  :71}د ڎ  ڎ  
)اللوح هة  خوا بَوآ ييض كاسيَلماى بةطةس نايةت بيَحطة هةوانةى كة  )ذلند(ئةى 

 .(3)دا هةطةسمانى نووطيوةاحملفوظ(

ڍڍڌڌڎ] :6 ۞ ڇ ڇ  .{S  :11}د ڎچ چ ڇڇ
بة ويظتى خؤى و بةطويَشةى وة ، الى ئيَمةيةيةسضى سِصق و سِؤصى و قةدةسةكاى يةية 

 .(4)هيَشيَتة خواسةوةيخؤى دة حيلمةت و بةصةيى فشاوانى دياسيلشاوى

﮲     ﮳  ﮴] :6 ۞ ے  ۓ  ۓ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   :  K}د ہ  

17}. 
 ئةوا دةبيَتة يؤكاسى ;بةنذةكانى بلاتةوةطةس بيَت و ثةسوةسدطاس دةسطاى سِصقى فشاواى هة 

 .(5)بةخصيَتيبةطةسيانذا دة شياويياى طتةملاسيياى بةطةس يةكةوة، بةآلم بةطويَشةى ثيَويظتى و

پڀڀڀ] :6 ۞ ٻٻٻٻپپپ د ٺ ڀٱ
{M  :11}. 

، كة نةبيَتة تؤفاى يا وشلةطاَهى، بةشيَوةيةن صةويية اى باساى دةباسيَهنيثيَويظتيتبةطويَشةى 
 .(6)دةكاتةوةبةو شيَوةيةط صيهذووتاى  يةس ، وةو بيانزيَهيَتةوة ثاساو بلات وشلةكاى

                                                             

 .739ص "تػسر السعدي"      (7)   .777ص "تػسر السعدي" (1)

 .(7/192) "تػسر ابن كثر"      (7)   .919ص "تػسر السعدي" (1)

 .(8/379) "تػسر الطزي"      (2)   .(1/372) "تػسر البغوي" (3)
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 .{Y  :19}د ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ] :6 ۞
 بةة دى، نيةتييَهاوثاشاى بة سِيَم و دسوطتى خوا دسوطتى كشدووى هة ئاويَلى بآ قةدس و 

 .(1)سِووكةط و ناوةسِؤكةوة

ٍء ََلْ َيْنَفُعوَك  ...»: َقاَل َرُشوُل اَّللِ ۩ َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَذ َأْن َينَْفُعوَك بَِمْ َواْعَلْم َأنَّ األُمَّ

ٍء َقْد َكَتَبُه اهللَُّ َلَك،  «...إَِلَّ بَِمْ
(2). 

هة توانايانذا  ;بضانة ئةطةس يةسضى خةَهم يةية كؤببيَتةوة هةطةس ئةوةى طووديَلت ثيَبطةيةنو
 بؤتانى نووطيوة. خوا كة نيية، بيَحطة هةوانةى

َفَتْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لُِوْخطَِئَك، َوَأنَّ َما َأْخَطَيَك ََلْ َيُكْن  ...»: َقاَل َرُشوُل اَّللِ ۩

«...، لُِوِصوَبَك 
(3). 

هةطةست  ;بة يةَهة نةبووة، وة ئةوةى كة تووشت نةبووة ;ئةوةى كة تووشت دةبيَت بضانة
 نةنووطشاوة.

، َفََل َتُقْل َلْو َأِنِّ »... : َقاَل: َقاَل َرُشوُل اَّللِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ۩ ء  َوإِْن َأَصاَبَك ََشْ

ْوَطانِ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِْن ُقْل َقَدُر اهللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفٌِنَّ لَ  «ْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ
(4). 

بوو مةَهآ طةس مو ئةوة و ئةوةم بلشداية، بَوآ ئةوةى كة خوا طةس يةس كاسيَلت تووط 
 شةيتاى دةكاتةوة. ( دةسطاى كاسىنووطيويةتى و ويظتى هيَبيَت ديَتة دى، وشةى )ئةطةس

داسِشنت و دياسيلشدنى ووسدى خوايى دةكةى بؤ  نووطني و هةباس  ىئةم جؤسة دةقانة يةموو
طيفةتة  ىؤ دَههيابوونى ئةوةى كة خواى ثةسوةسدطاس خاوةنييَهانةدى و بةسِيَوةبشدنى بوونةوةساى، ب

                                                             

 .12شبق ُترجيه صو (،1227رواه مسؾم )      (7)   .918ص "تػسر السعدي" (1)

 .73شبق ُترجيه صو ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحقٌح وقال:  (1712رواه السمذي ) (1)

والطزاين  (،11789) "ادسـد"وأمحد ِف  (،717) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،77وابن ماجه ) (،7299رواه أبو داود ) (3)

 "اْلباكة"وابن بطة ِف  (،19877) "سـن الؽزىال"وِف  (،179) "الشعب" والبقفؼي ِف (،7979) "الؽبر"ِف 

 "شؽاةاد"وصححه اْللباين ِف (، 199) "الؼدر"والػرياِب ِف  (،1993) "رشح أصول اعتؼاد"والَلؽائي ِف  (،1773)

 (.7177) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 117)
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ة بة دسوطتلشاوةكانى ()عليه، خبري، لطيف، حهيه ..يةكانة و يةس خؤى ستيتةواو و بآ كةم و كو
 .يَزى ووسدى ثشِ هة دانايى ئةوداىسِديَشى و بةسنامةيةمووى هةريَش صانظت و ضاوو 

بةم شيَواصةية، طةسضى يةسضييةكى بويَت بة )كو فيلوى(  يةموو كاسةكانى خوا 
و دَههياياى دةكاتةوة كة  هةطةس بةسنامة و كاسكشدى ديَتة دى، بةآلم بةنذةكانى ثةسوةسدة دةكات

ى خؤى دسوطت نةبووة )صدفة، طبيعة(بة كتوثشِى و خؤسِطلى ييض كاس و دسوطتلشاويَلى خوا 

 .{e  :12}د ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇ   ]و نابيَت، وةن دةفةسمويَت: 

ۓ﮲]وة دةفةسمويَت:  ےۓ  .{i  :117}د ﮶﮵﮴﮳   ے
ئةوة وا طوماى دةبةى كة ئيَمة ئيَوةماى دسوطتلشدووة بةبآ مةبةطت و ئريادة و واتة 

 .(1)؟!سِيَهةوة بؤ الماى هة سِؤرى دواييذاحيلمةتيَم؟ وة ناطة

ٻ  پ  پ]وة دةفةسمويَت:   .{C  :17}د ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
خواى طةوسة يةواأل دةدات بةوةى كة دسوطتلشاوةكانى بة طاَهتة و بيًَوودة دسوطت 

 .(2)ئةوة طومانى بيَربِواكانةوة نةكشدووة، بةَهلوو بؤ ثةسطنت و باوةسِثيًَيَهاى دسوطتى كشدووى، 

ڃ]وة دةفةسمويَت:  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    .{7:  0}د ڦ   ڦ   ڄ  
هة لشدووة يكة ئامسانةكاى و صةوى و ئةوةى كة هةنيَوانيانذا يةية دسوطت ئةو خوايةيةواتة 

 .(3)اوةى شةط سِؤردام

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ]وة دةفةسمويَت:  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

﮼  ﮽  ﮾     ےے   ﮺       ﮻   ﮹   ﮸   ﮵  ﮶  ﮷   ۓ  ﮲  ﮳ ﮴    د ﮿ۓ  
{I  :9 ،19}. 

 ى كة ياوبةط بشِياس دةدةى بؤ خوا وبيَربِوايى بيَباوةسِاطةسطوسِماى و درايةتى دةسدةبشِيَت هة 
ئةو يةموو ثةسطتهةى بؤ ئةدمام دةدةى و دةياخنةنة ئاطت و ياوشيَوةى ئةو خوايةى كة صةوى هة 

 .(4)شيَوةيةى كة شاييظتة بيَت بؤ رياىبةو و نةخصانذوويةتى ماوةى دوو سِؤردا دسوطتلشدووة 
                                                             

 .(2/379) "تػسر ابن كثر"      (3)  .(7/799) "تػسر ابن كثر" (1)

 .777ص "تػسر السعدي"      (7)   .(7/23) "تػسر ابن كثر" (1)
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ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ ]وة دةفةسمويَت:  ۓ    ھہ ھ  ے  ے   ھ  ھ  

﮴  ﮵ ﮲   ﮳    .{G  :32}د ۓ  
هةو سِؤرةوةى كة ئامسانةكاى و صةوى  دوانضة مانطة رماسةى مانطةكاى الى خواواتة 

 ،) ، ئةوانيضذاانتاوانلشدى تيايو حةسامة  )ذلسو(ضواسياى  وة هةو مانطانةط ،دسوطتلشدووة
،  ،)ى. 

، وةكوو يةرماس دةكشيَتبة رماسةى مانطةكاى عيبادةتى سِؤروو و حةج و جةرنةكاى ... 

﮵   ﮶] خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: ﮳  ﮴  :  2}د ے   ے  ۓۓ  ﮲  

 .(1)ز دياسيذةكشيَتكاتةكانى نويَمانطيض طاأل ثيَلذيَت و سِؤرةكانى بة رماسةى ، وة {189

 .{g  :77}د ٺڀ  ٺ  ٺ   پ  پ    ڀڀ  ڀ]وة دةفةسمويَت: 
 يةصاس طاَهى بةنذةكانى وةكوو يةن سِؤر واية ناكات، سِيَزة و ماوةىخواى طةوسة ثةهة واتة 

َيْدُخُل ُفَقَراُء ادُْسلِِمنَي »دةفةسمويَت:  بؤ حوكملشدى هة نيَوانيانذا، بؤية ثيَػةمبةس  الى ئةو

ُسَِمَئِة َعاماَْلنََّة َقْبَل َأْغنِوَائِِهْم بِنِْصِف َيْوٍم  «َوُهَو ََخْ
(2). 

و كاسةكانياى،  ىاندسوطتلشاوةك خوايى بؤ ئةمانة منوونةيةكو هة داسِشنت و نووطني و دانانى
 ةاليةى خواى ثةسوةسدطاسيانةوة.هبة ديقةتيَلى ثشِ ووسد و دانايى، 

 :()اخللق بؤ بوونةوةزان خوا دةكةن دزوضتكازى و هيَهانةدىباس لة  قانةن كةئةو دة. 3

ڀ  ڀ    ڀ] :6 ۞ پپ  ڀ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ     :  A}د ٱ  

191}. 
                                                             

 .(1/377) "تػسر البغوي" (1)

وابن ماجه  (،11187) "الؽزى"والـسائي ِف  (،1377السمذي )رواه (، واْلديث 779، 7/739) "تػسر ابن كثر" (1)

والبزار  ،، وقال صعقب اْلركموط: إشـاده حسن(8711) "ادسـد"وأمحد ِف  (،272) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،7111)

 "ادصـف"وابن أِب صقبة ِف  (،8827) "وشطاْل"والطزاين ِف  (،2918) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،7931) "ادسـد"ِف 

تعؾقؼات ال"وصححه اْللباين ِف  (،1371) "اْلامع"الز ِف  وابن عبد (،8/392) "اْلؾقة"وأبو كعقم ِف  (،37391)

 (.8972) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 277) "اْلسان
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ياوبةشى ئةو خوايةية كة ئةوةى ويظتى هةطةسة دسوطتى كشدووة، وة شاييظتةى ثةسطتهة و 
 .(1)بؤ بشِياس نادسيَت هة يةموو جؤسةكانى ثةسطتهذا

 .{O  :12}د ھہ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ] :6 ۞
ئةوا  ;بة موششيلةكاى بَوآ طةس خواكانتاى تواناى دسوطتلشدنياى نيية ئةى )حممذ( 

وة نيية،  نة، يةس ئةوة كة تةنياية و ياوبةشىخواى ثةسوةسدطاس دسوطتلاسى ئيَوة و بتةكانتا
 .(2)شاييظتةى ثةسطنت و خوايةتيية

ڳ  ک   ک  ک  گگ  گ گ  ڳ    ] :6 ۞  .{E  :21}د ڳڳ  
هةطةس ئةوةى يةموو شتةكاى بيَحطة  دةبهة بةَهطةكة ، قوسئانذا صؤسىبةَهطانة هة ئةم جؤسة 

ئةمة سِةتذانةوةى فةيوةطووفةكانة كة دةَهيَو جيًاى كؤى و ئةصةهيية، ، دسوطتلشاوى ;هة خوا
دسوطتلاسى بوونةوةسةكانيصة و طةسثةسشتيلاسيانة و صانا و باآلدةطتة بةطةسيانذا، بة  خوا بةَهلوو

 .(3)هة شويَهى خؤيذا شاييظتةييةكى ووسد و اسلدانايى و سِيَل

ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ] :6 ۞  .{C  :77}د ہں  
، بؤية دواى ئةم خوا خاوةنى دسوطتلشاوةكانة و يةس فةسمانى ئةويض تيايانذا بةسِيَوة دةضيَت

 .(4)بؤ ئةو بيَت تةنًادووعا و داواكاسييةكاى ئةوة دةكات كة ئايةتة داواى 

 .{A  :92}د ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ] :6 ۞
خواى ثةسوةسدطاس دسوطتلاسى خؤتاى و كاسةكانتانة، بة بتجةسطتةكانى وت:   )إبساٍيه(

بة  )ما(بةآلم واتاى ثيتى ، "هيَى دسوطت دةكةىكة  بتةكانتاى و ئةو شتانةشة" دسوطتلاسى ياخود
ُفْم َوَأْكَؽَر  تةواوتشة، هةبةسئةوةى: وصولة(امل )الري ِمَن اْْلَْصـَاِم، ُثمَّ  َما َيـِْحُتوَكهُ  َعَؾْقِفْم ِعَباَدةَ َفَذمَّ

ِذي َيْسَتِحقُّ َأْن ُيْعَبدَ  َذَكَر َأنَّ اَّللََّ َخَؾَق اْلَعابَِد َوادَْْعُبوَد َوادَْـُْحوت، َوُهَو ُشْبَحاَكُه الَّ
(5). 

درايةتى ثةسطتهى بتةكاى دةكات و ثاشاى باس خواى ثةسوةسدطاس هؤمةياى دةكات و واتة: 
 ؤى دسوطتلشاو دسوطتلشاوـانة، ئايا ضخؤياى و ثةسطرتاوةكانيتلاسى ـكة خوا دسوطهةوة دةكات 

                                                             

 .191ص "تػسر السعدي"      (7) .718ص "تػسر السعدي"      (3)           .128ص "تػسر السعدي" (1)

 .(3/129َلبن تقؿقة ) "مـفاج السـة الـبوية"      (7)  .(12/798) "تػسر الطزي" (1)
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 كةواتة يةس خوا شايظظتةى ثةسطتهة. دةثةسطتيَت؟!

ولو كاكت مصدرية لؽان الؽَم إَل أن يؽون حجة َلم دةَهيَت:  T )ابً الكيه(

 ،واَّلل خؾق عبادتؽم َلا دۓ  ۓ  ﮲]إذ يؽون ادعـى  ،يؽون حجة عؾقفمأقرب من أن 

فلي معـى ِف هذا وأي حجة عؾقفم
(1). 

دةبيَتة بةَهطة بؤ بتجةسطتاى، نةن  ئةوا ;مانا بلشيَت ()مصدزيةية بة )ما(ئةطةس ئةو واتة: 
، خوا دةثةسطنت كة دةيتاشوئةوة ئةوانة )بةَهطةكاسى هةطةسياى، ئةوكاتة واتاى بةم شيَوةية دةبيَت: 

عيبادةتلشدنى "ئةوكات دةيانوت مادام خوا  (،بتةكاى دسوطتلشدووة بؤ انتانىعيبادةتةكخؤتاى و 
 كةواتة يةَهة نني. ;ئيَمةى بؤ بتةكاى" دسوطتلشدووة

پ  ]وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 .{l  :3}د پ
 .(2)دسوطتلاس نني، بةَهلوو دسوطتلشاوى ;دةيانجةسطنت بيَحطة هة خوائةو بتانةى كة واتة: 

«إِنَّ اهللََّ َيْصنَُع ُكلَّ َصاىٍِع َوَصنَْعَتهُ »دةفةسمويَت:   ضثيَػةمبةسي
(3). 

 خواى طةوسة دسوطتلاسى يةموو خاوةى ثيصةيةن و ثيصةكةشيةتى.واتة: 

لؾصـاعات، لزم أن يؽون هو ا إذا كان اَّلل خالؼً دةَهيَت:  T (البدازي) ئيمامى

اْلالق، لؾتللقف الذي أحدثوه فقفا، وإكَم صارت الصـاعات وتؽوكت ِبذا التللقف هو فعل 

العبد، فلفعال العبد خمؾوقة
(4). 

                                                             

 .199ص "صػاء العؾقل"(، و 1/173َلبن الؼقم ) "بدائع الػوائد" (1)

 .(19/137) "تػسر الطزي" (1)

والبزار ِف  ،رشط مسؾم ، وقال الذهبي: عذ(87) "ادستدرك"، واْلاكم ِف 72ص "خؾق أفعال العباد"ِف  رواه البخاري (3)

 (،377) "السـة"وابن أِب عاصم ِف  ،(133) "الؼضاء والؼدر"، وِف (187) "الشعب"والبقفؼي ِف  (،1837) "ادسـد"

 "الصحقحة"وصححه اْللباين ِف  (،973، 971) "رشح أصول اعتؼاد"والَلؽائي ِف  (،3/123) "اْلباكة"وابن بطة ِف 

 (.1777) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 1237)

 .(8/111َلبن تقؿقة ) "َمؿوع الػتاوى"، و 39لؾبخاري ص "خؾق أفعال العباد" (7)
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 طئةوا ثيَويظتة دسوطتلاسى ئةو سِيَلخظتهانة ;ئةطةس خوا دسوطتلاسى ثيصةكاى بيَتواتة: 
دسوطتلشاوة  ثيصةكةى ثآ كة ئةو كاس و كشداسانةىبيَت كة ثيَى دسوطتذةكةى، هةبةسئةوةى 

 .هةاليةى خواوة دسوطتلشاوى يضة كاسى بةنذةكانكاسى بةنذةكانة، و

 .{E  :17}د پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ] :6 ۞
ثاط دووعا و ثاسِانةوةيةكى صؤس، هة شويَهةكةى ياتة دةسةوة  هة شةسِى بةدسدا ثيَػةمبةس 

، كةطيَلياى نةما نةضيَتة ضاو و دةميةوة، بةو و مصتيَم خؤَهى يةَهطشت، يةَهيذا بةطةس بيَربِواكانذا
فةسموو:  ، ئةوكاتة خواى طةوسة بة ثيَػةمبةسى يؤكاسةوة ييَض و ييَششلشدنياى شلا و يةَهًاتو

ى ئةو خؤَهة بؤ ضاو و دةمى بيَربِواياى، بةَهلوو ئيَمة بة تواناى نتؤ نةبوو طةيانذ بة ييَض و تواناى
 .(1)خؤَهةكةى يةَهذا ، هةطةأل ئةوةشذا ثيَػةمبةس خؤماى طةيانذماى ثيَياى

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ] :6 ۞

 .{78:  6}د يئۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  
دووسِووةكاى و جووهةكةكانى مةديهة كاتيَم بةسوبوومى باط و سِؤصى باشياى يةبوواية، 

وة طةس وشلةطاَهيياى بةطةسدا بًاتاية و بةسوبوومياى كةم دةياى وت: ئةمة هةاليةى خواوةية، 
و ياوةآلنيةوةيةتى، يؤكاسى شةسِى، خواى  )ذلند(بوايةتةوة، دةياى وت ئةمة بة يؤى ياتهى 

ثيَياى بَوآ يةموو خؤشى و ناخؤشييةكانتاى هةاليةى   )ذلند(ئةى فةسمووى:   طةوسة
 .(2)ياىيو ييَهانةد ياى و دانانى يؤكاسةكانياىدسوطتلشدنخواوةية، 

دسوطتلاسى يةموو بوونةوةسةكانة،  خواى طةوسة ئةيوى طونهةت باوةسِياى واية كة 
خؤياى و طيفاتةكانياى، هة دسيَزى و كوستى و ...، وة دسوطتلاسى حاَهيانة هة صانني و نةصانى و 

و  تىيةبةنذةكانى دسوطتلشاوى خؤ كشدةوةىوة ظاغى، وة قظة و كشداسياى، نةخؤشى و هةش
وة دسوطتلشدنى خؤياى و يةموو حاأل و باسودؤخيَليانة،   خوا، كاسى يةتىكاسى بةنذةكان

ياتوضؤ و ضؤى يةسوةكوو توانا و طيفةتانة،  حاَهةت و بةنذةكانيصى كاسكشدنة هةطةس ئةوكاسى 
يةط شيَوة يةس بةو ;هةطةأل ئةوةشذا دةدسيَتة ثاأل سِؤردسوطتلشاوى خواية و  طووسِانذنى سِؤر

 .كة بذسيَتة ثاأل خوا نيية هةوةى نة و سِيَطشيضاسى خؤياك بةنذةكانيصى كاسةكانياى
                                                             

 .(321، 1/321) "تػسر ابن كثر"      (1)   .317ص "تػسر السعدي" (1)
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، ييضى باطى ئةوة ناطةيةنيَت يةموو ئةو بةَهطانةى ثيَصوو باس هة دسوطتلاسى خوا دةكات
و كة بةنذةكاى خاوةى ييض كاس و كشداسيَم نني، طةس كةطيَم ئاميَشيَم دسوطت بلات 

ئةم بةسيةمة مو دسوطتم كشدووة، وة خاوةنةكةى دةتوانيَت بَويَت  ;بةسيةميَلى ثآ دسوطتبلشيَت
دةشتوانشيَت بوتشيَت ئاميَشةكة دسوطتى كشدووة، خاوةنةكةى هةسِووى داييَهانيةوة و ئاميَشةكةط 

 هةسِووى كاسكشدنيةوة.

خلل اهلل وما ) ئةوةى خوا دسوطتيلشدووة و ئةوةى كة بؤى دسوطتلشاوة جياكشدنةوةىبة 
، واتة خوا خؤتى دسوطتلشدووة و ثيَويظتييةكانى كاسكشدنيصى بؤ (1)(م لٍُو رللو

 صؤسى طومانةكاى دةسِةويَهةوة. ;دسوطتلشدوويت

يةسضى كاسى بةنذةكانى يةية هة طتةم و دسؤ و تاواى و خشاثةكاى، دةبيَت  ;طةس وانةبيَت
هة  كاسى خوا بيَت، هةطةأل ئةوةشذا بةنذةكانى بةو كاسانة يةطتاوى، يةسوةن ضؤى خوا 

طيفةتةكانى سِةنط و بؤى و تام و شيَوةكاى و جووَهة و سِيَزةكاى هة دسوطتلشاوةكانيذا دسوطتى 
ذا ئةمانة وةطفى خواى ثيَهاكشيَت و نادسيَتة ثاَهى، وة يةسوةيا كشدووة، هةطةأل ئةوةش

 كشدةوةكانيض بة يةماى شيَوةية.

)الجواب  و هؤكاز و ثامشاوةكانيان دةكةن و ضصا تثاداشباس لة  قانةن كةئةو دة. 4
 :(والعقاب

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ ] :6 ۞

ٺ  .{A  :117}د ٺ  ٺ  
طهطيةتى لشدنةوةى اككامةسانى ئادةميضاد كشدنةوةى دَهيةتى بؤ ئيظالم و سِووننيصانةكانى 

، ئةمانة نيصانةى ئةوةية كة خوا ويظتوويةتى دَههيابوونى ئيمانى بةدةطت ديَتبؤ ئيماى، تاوةكوو 
طهطى تونذ دةكات بةسامبةس  ;ويظتيصى هة طومشِايى كةطيَم بيَتييذايةتى بذات، وة طةس 

و يةقني و دَهى نوقم دةكات هة حةص و ئاسةصوو و طومانةكاى، تا ييض خيَشيَلى صانظت و ئيماى 
 .(2)ثيَهةطات

                                                             

 .113َلبن تقؿقة ص "الؼدر" (1)

 .171ص "تػسر السعدي" (1)
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ڦ  ] :6 ۞ ڤ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    

ڦ  ڦ    .{13:  0}د ڄڦ   
طةس ويظتماى هيَبيَت ييذايةتى يةموو خةَهلى دةدةيو و كؤياى دةكةيهةوة هةطةس واتة 

 و بة يؤكاسى كشدةوةكانيانةوة دةبيَت حيلمةت و داناييماى سِيَطشة هةم كاسةييذايةت، بةآلم 
 .(1)مو بيَتة دى بةطةسيانذا حوكمةكانى

چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڃڃچچ ڃ ڃڄڄ] :6 ۞

ڎ  ڎ  ڈ  .{U  :32}د ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
بة تان و تةنيايى   ثيَػةمبةسامناى ناسدووة كة خوا يةموو طةالنيَلى ثيَصوو بؤواتة 
ييذايةتياى وةسطشت و  يةس هةواى يةبوو، دووسكةونةوة هةوانةى كة طومشِاياى دةكاتبجةسطنت و 

 .(2)يانبوو طومشِا بووىشكاسياى بة فةسمانةكانى كشد، وة ية

ڀ   ڀ  ٱ     ٻ  ٻ    ] :6 ۞ ڀ  ٺ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      

 .{7، 2:  2}د ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
، خواى طةوسة مؤسى داوة بةطةس واتة بيَربِواياى طةس ئاطاداسياى بلةيتةوة ياى نا ئيماى ناييَهو

 .(3)دأل و بيظنت و بيهيهيانذا

 .{79:  6}د جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث] :6 ۞
يةكى يةس ناخؤشيت هةاليةى خواوةية، وة لةوتبيَواتة يةس نيعمةتيَلى ديو و دونيات دةطت

 .(4)ةوةيةتاوانةكانت خؤت و بة يؤكاسى ;ديو و دونيات بةطةسدا ياتبيَت

د خبجئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ی  ی  ی ] :6 ۞
{K  :39}. 

يةس بةآليةكتاى بةطةسدا ياتبيَت بة يؤكاسى تاوانى خؤتانةوةية، ييَصتا هيَبوسدى صياتشة تا 
 .(5)تؤَهة

                                                             

 .(11/738) "تػسر الطزي"      (7)             .(1/173) "تػسر ابن كثر"      (3)               .277ص "تػسر السعدي" (1)

 .188ص "تػسر السعدي"      (7)          .(17/191) "تػسر الطزي" (1)
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 .{w  :7}د ۈئى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ] :6 ۞
الياى دا هة حةق، وةكوو طضا خوا دَهى وةسطيَشِاى،  كاتيَم طةهةكةى )موطا( 

 .(1)ييذايةت نادسيَوخشاثةكاسى بيَت كاسياى  بةسدةوام كةطانيَم و هةبةسئةوةى شاييظتةى خيَش نني

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ] :6 ۞

 .{117:  6}د ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  
سِوونبوونةوةى بةَهطةكاى و بلات و ثيَضةوانةى بيَت هةثاط  ةى درايةتى ثيَػةمبةس ئةو

كة مايةى  ى بزاسدووةطةس ئةو سِيَطةيةى كة يةَهدةخيةيهة  ;ى سِيَطةى شويَهلةوتووانى نةبيَتيةَهطش
و خشاثرتيو شويَو  تووشى طضاى دؤصةخثاشاى  و بيَبةشبوونة هة كاسى خيَش و طةسشؤسِى

 .(2)دةبيَت

بةلَطة و خويَهدنةوةن بؤ ئةم خاآلنةى  ،ى ثيَصوو لة هةموو جؤزةكانىئةم جؤزة دةقانة
 خوازةوة:

ويظت و ئريادةى طصتى  قةدةسى كةونى و يةموو دةقةكاى ئامارةى بؤ :)القدر الكوني( .1
هة ييَهانةدييانةوة هة نةبوونةوة بؤ ثةسوةسدطاس هةطةس دسوطتلشدى و بةسِيَوةبشدنى بوونةوةسةكاى، 

 .بووى، وة هة بوونيصيانذا بةخصةسى ييذايةت وطومشِايى و بةسِيَوةبةسى كاسيانة

هةسِووى  ()التوحيد الربوبية واألمساء والصفات يةموو ئةو دةقانة بةَهطةى هةطةس .2
و خاوةى و يةَهظووسِيَهةسى يةموو  )خالل(بة تان و تةنيايى خؤى  خوا كة عةقيذةييةوة 

 .بووى و دسوطتلشاوةكانيةتى

كةم و ثشِ سِاصاوة و تةواو و بآ  ى يةموو ناو و طيفات و صات و كاسيَلىوة يةس ئةو خاوةن
 خؤيذاية.هة شويَهى و  ةى خيَش و كاسى ثشِ حيلمةت)خالل(كوستيية، 

يةمووياى باس هة كاس و كشداسى خوا ئةم دةقانة  :(اهلل تعاىل)أفعال  بةَهطةى هةطةس .3
دةكات بؤ )خمووقات(ى، كة صوَهم و طتةمياى هيَهاكات و دسوطتلاسى شةسِ نيية و ثاداشت و 

                                                             

 .878ص "تػسر السعدي" (1)

 .191ص "تػسر السعدي" (1)
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هةطةأل بةنذةكانى  ىخاوةنةكانيةتى، وة مامةَهة كشداسىطضاكانى بةطويَشةى توانا و مةبةطت و 
صانظت و حيلمةتى خؤى ، هةاليةكى تشيصةوة بة خؤيانة ىنبةدواداضوويةوَهذاى و  هةطةس بهةماى

 بةخصيهةكانى دةداتة بةنذةكانى و دةسن بةو ووسدةكاسيية ناكشيَت، وةكوو خؤى دةفةسمويَت:

 .دى  ائ  ائ  ەئ  ەئ]

ى هةطةس بهياد نةنشاوة، واتة )التهليف(نيَم ييض جؤسة داواكاسى و فةسمائةم دةقانة  .4
خشاثةكاساى ... يةبووى هة هيَجشطيهةوة ناكشيَت هةطةس ئةوةى كة بؤ بيَربِوا و تاواى و شةيتاى و 

ةكشيَت، وة نة بوونذا، وة ثاداشت و طضاشى هةطةس بهياد نةنشاوة، نة كاسى هةطةس د
 .هيَجشطيهةوةط

بةو شيَوةيةية  ()اإلمياٌ بالكدزقةدةس  و ئةم دةقانة ئةوة دةطةيةنيَت كة باوةسِبووى بة قةصا .5
طصت بوونةوةسةكاى و دةطةآلت و بوونياى هةريَش دةطةآلت و تواناى ثةسوةسدطاسيانذاية، يةس كة 

 .سيانة و ئيماى و متمانة يةس بؤ خواية و هةطةس ئةوةلايَئةو خوا و خاوةنياى و كاسبةسِ

دةقانة ييضى باس هةوة ناكات كة بةصؤس و بآ ييض دةطةآلتيَم كاس بة بةنذةكانى  ئةم .6
، بةَهلوو يةن بوونى نيية هة بةنذةكانيذاتوانا ود ييض بزاسدة و ئريادة و ويظت وياخدةكات، 

جيَبةجيَلاسى بةنذايةتى و  و ضوونة ريَش باسى طةى بةييَضة بؤ باوةسِبووى بة خوا بةَه
 و تان و تةنيايية. ةى، يةس ئةو شاييظتةى خوايةتى بآ ياوبةشفةسمانةكان

بةسنامةى خؤياى، كة  دةيلةنة بةَهطة بؤ )اجلربية(يةموو ئةم جؤسة دةقانة فريةقى  تَيبينى:
الى  يَمكشداسييض توانا و كاسى خواية و بةنذةكاى ييضياى بةدةطت نيية و  ةكاىكشداسيةموو 

طةس وا نةبيَت  دةَهيَو: ةط دةيانةويَت خوا بيَطةسد بلةى بةوةى كةوة بةم بةنذةكاى بوونى نيية،
 دةطةآلتى خوا بوونى نابيَت.

ى (اإلختيار) بذاردة و خاوةن ويشتئةو ئايةت و فةرموودانةى كة باس لة  دووةم:
 ئادةميزاد دةكات.

نةدا هةم باطا دةميضادى تيادا دةسدةكةويَت،ئا بزاسدةيىويظت و ئريادة و ئةو دةقانةى كة 
 :خؤى دةبيهيَتةوة بةشيَوةيةكى طصتى

 .)اإلزادة اإلىطاىية احلسة( وةى ئريادةى ئاصاد هة ئادةميضاددا بؤ كاسةكانىخا .1
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 .)التكوى واهلوى(نيَواى خيَش و شةسِدا  دةسوونى هة بوونى درايةتى .2
 .الهطب لإلىطاٌ()إثبات  دةكات هةطةس كاس و كشدةوةكانى ئادةميضاد هة تواناى اسب .3
 .)اجلصاء على األعنال( دةكات باس هة ثاداشتى كشدةوةكاى .4
و طةسخظتهى طومشِايى بةطةس ييذايةتى خواييذا و دونيا بةطةس  كشدىبزاسدةيةوَهذاى بؤ  .5

 .واإلمياٌ على الهفس والدىيا على اآلخسة()إيجاز الطالل على اهلدى دواسِؤردا 
)السضا و كاسكشدى هةطةسى  داثيَخؤشبووى و سِاصيبووى هة ئادةميضادطةملانذنى بوونى  .6
 .واحلب(

هةم دةقانة و ياوشيَوةكانيذا ئةوة بةديذةكشيَت كة ئادةميضاد خاوةى ئريادة و ويظت و 
ةوة نيية، بةَهلوو يهةثصت صؤسةمويَلشدنيَمبة يَم وبزاسدةى سِاطتةقيهةى خؤيةتى و ييض صؤسهيَلشدن

ةكاى دسوطتلشاوى ثيَويظتييةكانى دةجووَهيَتةوة، يةموو كشداس خؤى و ييَهانةدىبة حةص و ئاوات 
 .دةطتى خؤيةتى
بةسنامةى كاى دةيلةنة بةَهطة بؤ تيَشِوانني و )الكدزية(ةم جؤسة دةقانة فريةقى ئ تَيبينى:

و ئادةميضادةوةية هةاليةى  )اخللل والفعل( دسوطتلشدى و كشداس خؤياى، دةَهيَو كشداسةكاى هة
 .دةبيَت ثاداشت و طضا بوونى نةبيَت ;نيية، طةس وانةبيَت ثةيوةنذى بة خواوة 

 خالَةكانى دازِشتهى دةقةكانى
 ى ئادةميصاد()خمري خاوةن ئريادة و برازدة و ويطت

 :()اإلرادة احلرة لة ئادةميصاددا دةكةن كة باس لة خاوةنى ئريادةى ئاشاد قانةنئةو دة. 1

ھ  ڱںںڻڻڻڻۀۀہ ہہہ] :6 ۞

 .{177:  4}د ھھ  
ئةوةنذةى كة بؤى دانشاوة  ;يةسكةطيَم كاسى بؤ دونيا بيَت و مةبةطتى سِؤرى دوايى نةبيَت

 ;نيية، ئةوةيصى مةبةطتى ثاداشتى سِؤرى دوايى بيَت شيَت و بةشى هة سِؤرى دواييذاثيَى دةبةخص
 .(1)بةشى دةدسيَت ذاو هة دونياش ثيَى دةبةخصشيَت

                                                             

 .(7/129) "تػسر الطزي" (1)
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ۇئۇئ] :6 ۞ وئ  r}د ۆئ  ۆئىىائائەئ ەئوئ

 :77}. 
 سِيَطةى بة طوودمةنذييةكانى سِؤرى دواييتذاهة  بةكاسى بيَهة ئةوةى كة خوا ثيَى بةخصيويت

 ةوةى كة خوا بؤى حةآلأل كشدووىه مةكة بةشى دونياشت هةبرييةموو جؤسةكانى عيبادةت، وة 
 .(1)خيَضانيصت..وة يةسوةيا خؤت و ، بةطةستةوة ، هةبةسئةوةى خوا مافى يةيةداهة شتةكانى دونيا

ڻ ڻ ڻ  ڳڳڳڳ ڱ ڱ ڱڱںںڻگ ] :6 ۞

ہ  ہ  ھ   ھ  .{K  :19}د ھۀ  ۀ  ہ  ہ  
، وة ئةوةيصى ثيَذةبةخصنييصى تشياسمةتى دةدةيو و صؤس ئةوةى مةبةطتى سِؤرى دوايي بيَت

 .(2)ىلَ حةسامة دواسِؤرى هة دونيادا ثيَى دةبةخصني، بةآلم ;كة مةبةطتى دونياية

 .{Y  :87 ،87}د ٺڀ ڀ  ڀپ پڀپپ ] :6 ۞
هة  ى بيَهيَتبةكاس تا ،الكسىني( )ذيبة  ةموو يؤكاسةكانى دةطةآلتى بةخصىخواى طةوسة ي

 .(3)شويَهى خؤيذا

ڭ  ] :6 ۞  .{W  :37}د ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ئامادة دةبيَت  كة هة دونيادا كشدوويةتى هة سِؤرى دواييذا يةموو كؤشصةكانى ئادةميضاد

 .(4)بؤى

ائ  ائ    ] :6 ۞ ې  ى  ى   ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ        ې  

 .{G  :79}د ېئ   ېئ  ېئ  ىئ    ۈئ  ۈئ 
يةسكةطيَم تاوانيَم بلات، بة ياوشيَوةى خؤى طضا دةدسيَت، وة ئةوةى كاسى ضاكة 

 .(5)ة ئيمانذاسة و بة بةيةشت شاد دةبيَتئةو ;بلات هة ثياو و ئافشةت
                                                             

 .(2/173) "تػسر ابن كثر" (1)

 .(7/198) "تػسر ابن كثر" (1)

 .787ص "تػسر السعدي" (3)

 .919ص "تػسر السعدي" (7)

 .(11/399) "تػسر الطزي" (7)
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 .{g  :39}د مبمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ] :6 ۞
يةموو كةطيَم كاسى خؤى يةية هة ضاكة و هة خشاثة، كاسى كةطيَلى تشى بؤ نيية، وة 

 .(1)ييض كةطيَم كةطيَلى تش يةَهى ناطشيَتتاوانى 

چ  چ] :6 ۞  .{Y  :19}د ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
، ييض طيفةتةكانى ضاكة و خشاثة هة يةكرت جياكشاوةتةوة و طشتهةبةسى سِيَطاكةى و ئيماى

ئةوةى ويظتى هةطةسة با ئيماى بيَهيَت و ، دوو سِيَطا نةبيَت نةماوةتةوة بيَحطة هة طشتهةبةسى
ئةوةى كة ييذايةتى وةسطشت ئةوة ياسمةتيذساوة بؤ  بةآلم ،ئةوةشى ويظتى هةطةسة با بيَربِوا بيَت

 .(2)و ييض ثاطاويَلى بؤ نةماوة ئةوا بةَهطةكاسى هةطةس كشاوة ;سِاطتى، وة طةس بيَربِوا بوو

 .{M  :37}د يئ   ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ] :6 ۞
بة سِةصامةنذى و بؤ كةطيَم بيةويَت كاس ئاطاداسكةسةوةى ئادةميضادة  ثيَػةمبةس 

كاس بة تاواى و نضيلبوونةوة هة دؤصةخ  كة بيةويَت كةطيَمبؤ بلات، وة  نضيلبوونةوةى خوا
 .(3)بلات

 .{a  :18}د ائ   ەئ  ەئى  ى  ائ  ] :6 ۞
هة  يةسيةن هة ئيَوة خاوةى ويظتةثاط سِوونلشدنةوةى سِيَطةى ييذايةت و طومشِايى، 

 .(4)يةَهبزاسدنذا

 .{K  :19}د یىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ] :6 ۞
 .(5)بيطشيَتة بةس بؤ الى خواى خؤىبؤ كةطيَم كة  سِيَطةى سِاطتةة ئةم

اْحِرْص َعَذ َما َينَْفُعَك، َواْسَتعِْن  ...»: ، َقاَل: َقاَل َرُشوُل اَّللِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ ۩

«...بِاهللِ َوََل َتْعَجْز، 
(6). 

                                                             
 .(8/177) "تػسر ابن كثر"      (7)          .897ص "تػسر السعدي"      (3)          .811ص "تػسر السعدي" (1)

 .911ص "تػسر السعدي"      (7)          .777ص "تػسر السعدي" (1)

وأمحد  (،7711) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،79وابن ماجه ) (،19381) "الؽزى"والـسائي ِف  (،1227رواه مسؾم ) (2)

والبقفؼي ِف  (،179) "رشح مشؽل اْلثار"والطحاوي ِف  (،2171) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،8791) "ادسـد"ِف 

 (.1918) "رشح أصول اعتؼاد"والَلؽائي ِف  (،372) "السـة"وابن أِب عاصم ِف  (،191) "الشعب"
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، وةكوو تيايذا طوودمةنذيت انةى كةشت يةوأل و كؤشصى خؤت بذة بؤ يةموو ئةوواتة: 
خؤثاسيَض بة هة تةممةَهى الشة و طشتهةبةسى يؤكاسةكاى، بةآلم ثصتيوانت با خوا بيَت هةناو دَهتا و 

 سِووخانذنى دةسوونى.

 :()التقوى واهلوىلةنيَوان خيَس و شةزِدا   قانةن باس لة دذايةتى دةزوونى دةكةنئةو دة. 2

ڄ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ] :6 ۞

 .{u  :7 - 19}د ڃڃ  ڃ  ڃ  
 كى و سِيَم و تةواوضةنذة بة ثا بة نةفظى ئادةميضادطويَهذ دةخوات   ى طةوسةخوا

شدنةوةى سِيَطةى ضاكة و خشاثةى ثيَبةخصيوة، ئةوةى نةفظى دسوطتى كشدووة، وة توانا و سِوونل
ئةوة  ى كة ثيظى كشدووة بة تاواىشئةو كةطة، وة ئةوة سِصطاسبووة ثان دةكاتةوة بة عيبادةتى خوا

 .(1)صةسةسؤمةنذة

ڻ     ] :6 ۞  .{s  :19}د ڻڻ   
 .(2)سِيَطةى خيَش و شةسِ و ييذايةت و طومشِايى واآل كشدووةبؤ ئادةميضادماى 

 .{r  :79}د ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئ] :6 ۞
كةطيَم هةوة طومشِاتش نيية كة شويَهلةوتةى ئاسةصووةكانى و شةيتانة بةبآ ييذايةتى 

 .(3)خوايى

ىئ] :6 ۞  .{Q  :3}د ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ئةوكات يا ئيَمة ئادةميضادماى ضاوسِؤشو كشدووة بؤ سِيَطةى حةق و بةتاأل و خيَش و شةسِ ... 

 .(4)ئيمانذاس دةبيَت يا بيَربِوا

 .{C  :12}د ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب] :6 ۞
                                                             

 .912ص "تػسر السعدي"(، و 8/711) "تػسر ابن كثر" (1)

 .917ص "تػسر السعدي" (1)

 .(19/718لؾطـطاوي ) "تػسر الوشقط" (3)

 .(7/189) "تػسر البغوي" (7)
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نيَواى  بة حةق كاس بلة هة هةبةسئةوة ئيَمة تؤماى كشدة كاسبةسِيَوةبةس،  )داود(ئةى 
 .(1)نيَواى خةَهلذا و شويَهلةوتةى حةصةكانت نةبيت بةطةس حةقذا هة بةنذةكانى خوادا

ٴۇ] :6 ۞ ۈ    .{v  :39}د ۋۆ  ۆ  ۈ   
 .(2)ئادةميضادى دسوطتلشدووة بة سِاياتو هةطةس ثاكى و كاسكشدى بة حةق، خوا 

د ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ       ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ] :6 ۞
{W  :79 ،71}. 

و درايةتى  )واتة هيَجشطيهةوة و هيَجيَضيهةوةى خوا( ئةوةى هة شويَهى خؤى برتطيَت الى خوا
 .(3)ئةوة بةيةشت جيَطةيةتى ;ناخى بلات

ۓ  ۓ] :6 ۞  .{121:  4}د ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  
وةكوو يةن نيية كةطيَم مةبةطتى سِاصيبوونى خوا بيَت و كةطيَم يةَهطشى سِيَى تاواى بيَت، 

 .(4)انة هة حوكمى خوادا وةكوو يةن ننيودو ئةم

إثبات ) لةضةز كاز و كسدةوةكانى ئادةميصاد دةكةن تواناىباس لة  ئةو دةقانةن كة. 3
 :(الكسب لإلنسان

ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ] :6 ۞ :  2}د ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

182}. 
و ضاكةى كشدووة  يةوة، ئةوةى خيَشكانهة طةسوو تواناخوا داوا هة ييض كةطيَم ناكات 

 .(5)ى نووطشاوةبؤ خؤيةتى، وة ئةوةى شةسِى ئةدمام داوة هةطةس يةس

حب  خب  مب     يئی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   ] :6 ۞ د متخت      جت   حت     يبىب  جب   
{M  :37 - 39}. 

 هة خوا نضيلى دةكاتةوة و سِاصى دةبيَت كة بةوةىيةسكةطيَم هة ئيَوة دةتوانيَت كاس بلات 
                                                             

 .177ص "تػسر السعدي"      (7)  .(11/189) "تػسر الطزي" (1)

 .(1/737) "تػسر ابن كثر"      (7)   .279ص "تػسر السعدي" (1)

 .(7/198) "تػسر البغوي " (3)
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هة خوا دووسدةكةويَتةوة بة يؤكاسى تاوانةكانى، يةموو نةفظيَم كؤت و صدمرية بة هيَى، ياخود 
 .(1)كشدةوةكانيةوة

ۀۀ  ہ   ں ں ڻ ڱڱ ڱ] :6 ۞ ڻ  ڻ  ڻ  

 .{81:  2}د ہہ  ہ  
ة كةطانى دؤصةخني و بةسدةوام ئةو ;ى دابيَتى كشدبيَت و خشاثةكانى دةوسئةوةى تاوان

 .(2)دةميَههةوة تيايذا

 .{111:  6}د ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ] :6 ۞
 .(3)يةس خؤى ثآ تاوانباس دةبيَتانيَم ئةدمام بذات يةسكةطيَم تاو

 .{Q  :71}د ۋ  ۅ  ۅ    ۈ  ٴۇ  ۋ] :6 ۞
هةطةس  طيَشِيَتةوة بؤ يةموو نةفظيَمخواى طةوسة ثاداشت و طضا بة دادثةسوةسى خؤى دة

 .(4)كشدةوةكانى

 2}د ھ  ے  ے  ۓہ  ھ  ھ   ھ   ہہ ] :6 ۞

 :7}. 
ةى كة بة ئةنقةطت و يةس يةَهةيةكتاى كشدبيَت بة تاواى هةطةستاى نانووطشيَت، بيَحطة هةو

 .(5)بة دأل كشدبيَتتاى

د مخيت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  ىتمت ] :6 ۞
{I  :72}. 

يةسكةطيَم كاسى ضان بلات طوودةكةى دةطةسِيَتةوة بؤ نةفظى خؤى، وة ئةوةى تاوانى 
 .(6)خوا طتةم هة بةنذةكانى ناكات خؤى باجى دةدات و  كشدبيَت

                                                             
 .(7/187) "تػسر ابن كثر"      (2)   .897ص "تػسر السعدي" (1)

 .77ص "تػسر السعدي" (1)

 .(7/389) "تػسر الؼرضبي" (3)

 .718ص "تػسر السعدي" (7)

 .278ص "تػسر السعدي" (7)
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َطَي، »، َقاَل: َعِن الـَّبِيِّ  ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ۩ تِي اْْلَ إِنَّ اهللََّ َوَضَع َعْن ُأمَّ

«َوالنِّْسَواَن، َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْوهِ 
(1). 

 .بةصؤسثيَلشدى بة تاواى نانووطيَتخواى طةوسة هةطةس موطوَهماناى يةَهة و هةبريضووى و 

 :()اجلزاء على األعنال داشتى كسدةوةكانى ئادةميصاد دةكةنثاباس لة  ئةو دةقانةن. 4

ىث  يث  حج  مج   جح   مح  جخ         حخ  ] :6 ۞  .{S  :17}د مخمث  
 بةسدةوامى دانيصتووى ;ئةوانةى دةَهيَو باوةسِماى بة خوا يةية و هةطةسى بةسدةوامو

 .(2)ذاثاداشتى كشدةوةكانيان هة بةيةشنت

 .{G  :97}د ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ] :6 ۞
شويَهياى دؤصةخة بةيؤى تاواى و  ;هة طضاى ئةو كاسانةى دووسِووةكاى كشدوويانة

 .(3)يةَهةكانيانةوة

ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئوئ ] :6 ۞ د ۈئۇئ  ۇئ     ۆئ        ۆئ  ۈئ          ې ې  ې  ى  
{I  :18}. 

دؤصةخى نةبشِاوة و  ;و بيَباوةسِى بة ئايةتةكانى دورمهانى خوا هةطةس درايةتيلشدى طضاى
 .(4)بةسدةوامة

 .{k  :29}د ېۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ] :6 ۞
خواى  ا بووة و طوودمةنذى بةنذةكانىبة ضاكى هة عيبادةتى خوادكة ئايا ثاداشتى ئةوةى 

 .(5)نيية؟ ىشاييظتة بةسدةوام خؤط و طةسكةوتو و مانةوةى ريانى ;ويظتووة
                                                             

والدارقطـي ِف  (،7119) "صحقحه"وابن حبان ِف  ،، وقال صعقب اْلركموط: حديث صحقح(1977رواه ابن ماجه ) (1)

َجاُه، ووافؼه  ، وقال:(1891) "ادستدرك"واْلاكم ِف  (،7371) "السـن" ، َوََلْ َُيَرِّ قَْخْنِ ِط الشَّ َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح َعَذ رَشْ

 عاينرشح م"والطحاوي ِف  ،(727) "الصغر"(، و 8173) "اْلوشط"، و (11177) "الؽبر"والطزاين ِف  ،الذهبي

 (،2/371) "اْلؾقة"وأبو كعقم ِف  ،(1289) "الصغر"، و (17997) "سـن الؽزىال"والبقفؼي ِف  (،7279) "اْلثار

 (.1731) "صحقح اْلامع الصغر"(، و 2193) "شؽاةاد"وصححه اْللباين ِف 

 .778ص "تػسر السعدي" (7)  .(11/111) "الطزي تػسر" (1)

 .831ص "تػسر السعدي" (7)  .(7/191) "تػسر ابن كثر" (3)
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 .{17:  4}د ڍچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ] :6 ۞
ماى طؤسِى بة خشاث، بة يؤكاسى بيَربِوايى و تاوانيانةوة، ئايا طضاماى بةس )ضبأ(نيعمةتةكانى 

 .(1)بؤ ئةو جؤسانة نيية؟ 

ڱ   ڱ  ] :6 ۞ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    .{g  :31}د ڱگ  گ  
خاوةى ئامساى و صةويية، دادثةسوةسة هةطةأل بةنذةكانى، يةسيةكة بة كشداسى  خوا 

 .(2)ئةطةس خيَش بيَت يا شةسِخؤى ثاداشتياى دةداتةوة، 

ةت و دونيا بةضةز دوازِؤذدا باس لة برازدةى طومسِايى بةضةز هيداي قانةن كةئةو دة. 5
 :(والدنيا على اآلخرة)إيجار الضالل على اهلدى واإلميان على الكفر  دةكةن

 .{198:  2}د ڑڌڎڎ  ڈ ڈ ژ ژڑ] :6 ۞
ئةوة هةطةس سِيَطاى سِاطت اليذاوة  ;بةطةس ئيمانذا بيَربِوايى بطؤسِيَتةوة و يةَهيبزيَشيَتئةوةى 

 .(3)بؤ نةصانني و طومشِايى

ائ  ائ  ەئ    ىې  ې    ې  ى      ېۅ   ۉ   ۉ      ۅٴۇ  ۋ  ۋ   ] :6 ۞

ېئ  ېئ       ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     .{W  :37 - 71}د ېئۈئ  ۈئ  
 ;دونيا بذات بةطةس سِؤرى دواييذا ى بلات بة تاوانة طةوسةكاى و سِيَضىئةوةى صيادةسِةو

ةوا و هة دَهيذا صاَهلشد بةطةس ي ىشويَهى مانةوةى دؤصةخة، وة طةس كةطيَم تشطى خوائةوة 
ئةوا النة و شويَهى  ;بوو شويَهلةوتةى فةسمانى خوا و ثيَػةمبةسةكةى  ئاسةصووةكانيذا و

 .(4)بةيةشتة

 .{m  :12 ،17}د پپ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ] :6 ۞
سِؤرى كؤتاييذا، وة هةطةأل ثوةوثايةى دونيا دةدةى بةطةس  بةَهلوو ئيَوة ئةى خةَهلاى

 .(5)بؤتاى يةتاييةئةوةشذا سِؤرى دوايى ثشِ خيَش و مانةوةى يةتا 
                                                             

 .919ص "تػسر السعدي"      (7)   .277ص "تػسر السعدي" (1)

 .(17/373) "تػسر الطزي"      (7)  .(7/729) "تػسر ابن كثر" (1)

 .(1/381) "تػسر ابن كثر" (3)
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ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی           ی  ] :6 ۞

 .{12:  2}د ی
 ;ذائيماى و ييذايةت يةطتاوى بة كشِيهى طومشِايى و طؤسِيهةوةياى بةطةسئةو دووسِووانةى كة 

 .(1)نةبووى هةم باصسطانيةدا و ييذايةتذساو طوودمةنذئةوا 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌ ڌ ] :6 ۞

ک  گ  گ  گ    .{Q  :3}د گک  کک  
ئةوانةى كة ريانى دونيا بزاسدة دةكةى بةطةس سِؤرى كؤتاييذا، وة سِيَطشى هة وةسطشتهى ديهى 

 .(2)ئةوانة هة طومشِاييةكى دووسداى ;سِيَطةى خوا بة مةبةطتى خؤيذا نابةى ةو ،خوا

د گڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ] :6 ۞
{4  :177}. 

 خوا و ثيَػةمبةسةكةى و موطوَهماناى، ئةوا بيَربِوايى بزاسدة دةكةى بةطةس ئيمانذاسيذائةوانةى 
 .(3)خؤياى صةسةسؤمةنذى، هة كؤتاييصذا طضاى طةختياى يةية َهلووبة ،صياى ناكةى

 .{I  :17}د ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ] :6 ۞
 .(4)سِيَطةى ييذايةمتاى بؤ سِوونلشدنةوة، بةآلم بيَربِوايياى يةَهبزاسد بةطةس ئيمانذا )مثود(طةىل 

 وون لة ئادةميصاد و كازكسدن دةكةنباس لة ثيَخؤشبوون و زِاشيب قانةن كةئةو دة. 6
 :()الرضا واحلب لةضةزى

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ] :6 ۞ ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  

ٺ    .{a  :7 ،8}د ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ٺ  
 ثاداشتيض هة تؤَهةى ئيَمة ناتشطو و ضاوةسِيَى ةوة نيية بؤ الى ئيَمة وانياى بة طةسِشِواب ئةوانةى

                                                             

 .(1/99) "تػسر البغوي" (1)

 .(3/39) "تػسر البغوي" (1)

 .(1/378لؾطـطاوي ) "تػسر الوشقط" (3)

 .(7/119) "تػسر البغوي" (7)
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 .(1)ئةوانة النة و طضاياى دؤصةخة ;دَهياى ثةيوةطتلشدووة ثيَوةىنني و دونياياى يةَهبزاسدووة و  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ] :6 ۞  .{Q  :17}د ٺپ   ڀ  ڀ  
 ياىدونيا ;ئةوانةى باوةسِ بة تؤ ناييَهو هةثاط سِوونبوونةوةى بةَهطةكاى ئةى )حممذ( 

 .(2)... طةختةياى ثصتطوآ خظتووة قوسس و و ئةو سِؤرة كشدووةبةطةس سِؤرى دواييذا بزاسدة 

 .{o  :13}د ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ] :6 ۞
 وهة دونيا هةدةطتتاى ضووة، وة خؤشخاأل نةبكة تاوةكوو ئيَوة خةمباس نةبو هةطةس ئةوةى 

 .(3)دةطتتاى كةوتووةكة بةوةى 

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ٹ  ڤ  ڤٹ ] :6 ۞

 .{188:  4}د ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
خؤشة  ئةوانةى كة خؤشخاَهو بةوةى كة هة دونيا ثيَياى دساوة و هةطةأل ئةوةشذا ثيَياى

وا طوماى مةبة كة سِصطاسبوو  ;هةكاتيَلذا كة نةيانلشدبيَت ناوبربيَو بة ضاكة خواص و كشدةوة ضان
 .(4)بو هة طضاى خوا

د ﮴﮲﮳ۓ ۓ]، {q  :19}د ۅٴۇۋ ۋۅ] :6 ۞
{C  :8}. 

، وة (5)ئيَوةى ئادةميضاد خؤشةويظتييةكى صؤستاى يةية بؤ ثاسة و ماأل، بة حةسام و حةآلأل
 .(6)و طةسوةتى صؤس ال خؤشةويظتة و ثيَصخةسة بةطةس مافةكانى خوا و خةَهليذا ئادةميضاد ماأل

ڎ  ڈ  ڈ] :6 ۞ ڎ    .{Q  :3}د ڌ  ڌ   
 .(7)خؤشةويظتى دونيا ثيَصذةخةى و بزاسدةيانة بةطةس سِؤرى دواييذا ...كة ئةوانةى 

                                                             
 .931ص "تػسر السعدي"      (2)   .(1/711) "تػسر البغوي" (1)

 .(7/777) "تػسر ابن كثر"      (7)   .993ص "تػسر السعدي" (1)

 .(7/31) "تػسر البغوي" (3)

 .129ص "تػسر السعدي" (7)

 .913ص "تػسر السعدي" (7)
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بؤ يةموو بةطويَشةى ئةم دوو جؤسة دةقانة سِووى بووةوة كة دوو جؤس خويَهذنةوة يةية 
 بوونةوةسةكاى، بةتايبةت ئادةميضاد، دةقةكانى يةكةم يةمووى ثةيوةنذى بة ثةسوةسدطاسى حةقةوة

، هة دسوطتلشدى و ييَهانةدى كانةةى يةموو طيفاتة باآل و كامَويةية كة خاوةن ةوة)السبوبية(
ادة و يةَهظووسِاى خاوةنيةتى و ئري )مطلل(كة بةشيَوةيةكى سِةيا بوونةوةسةكاى و بةسِيَوةبشدنياى، 

وة ، )خالل(طةس نا دةبيَتة سِةيا نيية،  يىطةسبةخؤ خاوةى يَمةوةسبوونييض يةس بؤ ئةوة و 
، وة )خالل(نابيَتة  )رللوم(، )اخلالل واملدلوم( :لشدنى طةسةكيماى يةيةدابةشدوو  كة شةئاشلشا

بيَت  تةواوييةنيةموو  ىخاوةن )واجب( شيَوةيةكى دسوطتلاس و ييَهةسةدى يةموو بووى دةبيَت بة
دةبيَت خاوةى طيفاتى ناتةواو  )رللوم( موَهلى ئةو بيَت، وة دسوطتلشاوةكاىو طيفاتة سِةياكاى 

 طيفةتى بشِاوةى خؤيانة. بؤ خؤى ، ئةمةطيفاتة كامَوةكاىبةسدةوام ثيَويظتذاس بو و نةطةنة و  بو

دةكات بؤ دسوطتلشاوةكانى، كة يةس باس هة بةسِيَوةبشدنى خوايى يةموو ئةو دةقانةى يةكةم 
هةبةسئةوةى  ئةو خاوةنيانة و كاس و كشدةوةياى بةدةطت ئةوة و هة فةسمانى ئةو دةسناضيَت،

)توحيد السبوبية  كوستيية، ئةمة هيَشةدا طةمليَهةسى و خاوةنى يةموو طيفاتيَلى تةواو و بآ كةم
 .ةواألمساء والصفات(

ى هةطةس دانةنشاوة، وة ييض هيَجشطيهةوة و )التهليف(وة ئةم بواسةط ييض داواكاسييةن 
تاوةكوو بلشيَتة شويَهى باس و سِةخهة و ثاطاو ييَهانةوة ثاداشت و طضايةكى دواسِؤرى هةطةس نيية، 

و يؤكاسى دةسباصبووى و مافذاى بة خؤى بؤ نةضوونة ريَش جيَبةجيَلاسى فةسمانةكانى ديو و 
ةدا دةخوهيَهةوة، هةم باصنةيضيهى بيَربِوا و تاوانباس و ئيماى الواص ثةيوةطتبووى ثيَوةى، كة دَههيايو 

 طةس نا بؤ ضيهى ئيمانذاس و ثةيوةطت بوو بة ديو ئةم جؤسة باطةياى نيية.

بزاسدة و حةص و ويظتةكانى وة جؤسى دووةمى دةقةكاى يةمووى باس هة ئاصادى و 
ةى كة بة يةوَهذاى و كةطب و درايةتى شةو ئادةميضاد دةكات، هةطةأل ئةو ثوةوثاية ئيمانى و ديهيي

 كةطى خواناس بةدةطتى ييَهاوة و ثيَى طةيصتووة. ;و سِؤرى نةفظى و شةيتاى و ضواسدةوسى

ئةوةى كة دةيةويَت  ;هيَماى، نةن دةيةويَت ثيَماىدةيةويَت  خوا ئةمانة يةمووى ئةوانةية كة
قةدةسى كةونى قةدةسى شةسعى ديَتة دى، بؤية قةدةس بة  ثيَماى قةدةسى كةونيية، وة بة يؤكاسى

فةسمانةكانى دةبيَت باوةسِماى بة يةواَهةكانى قةدةس بيَت و جيَبةجيَلاسى قةدةس ضاسةطةس دةكشيَت، 
 .صدم اخلرب وطاعة األمس()ىؤمً بالكدز والشسع، وىشةسعيض بني 
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بآ كاسى هةطةس بلةيو بةو  سةكاى بطشيهة بةسكاؤاتة ثيَويظتة هةم بواسةدا يةموو يكةو
ََ ُشُؽوٍن،  هةطةس يؤكاسةكاى، وةكوو طاَهخاى دةَهيَو: ئاوسِدانةوةى دَهى و ثصتبةطنت اْحطَِراٌب بِ

ََ اْحطَِراٍب  َوُشُؽوٌن بِ
(1)

. 
و ثصتبةطتهى دَهى ثيَى، وة  )تونل(واتة: يةوَهذاى و خظتهةكاسى ئةنذامةكانى الشة بةبآ 

 بة خوا بةبآ ئاوسِدانةوة بؤ يؤكاسةكاى. ى دَهى)تونل(ثصتبةطنت و 
«..اْحِرْص َعَذ َما َينَْفُعَك، َواْسَتِعْن بِاهللِ َوََل َتْعَجْز، » دةفةسمويَت: ثيَػةمبةسى خوا 

(2). 
كؤشصلاس بة هةطةس طوودمةنذييةكانت و ثصتبةطتوو بة بة خوا و تةممةأل و دةسووى واتة: 
 .سِووخاو مةبة

ٌك ِِف التَّْوِحقدِ دةَهيَت:  T ()ابً تينية َوََمُْو اْْلَْشَباِب َأْن  ،اَِلْلتَِػاُت إََل اْْلَْشَباِب رِشْ

عِ  ،َتُؽوَن َأْشَباًبا َكْؼٌص ِِف اْلَعْؼلِ  ْ ِة َقْدٌح ِِف الرشَّ قَّ ْعَراُض َعْن اْْلَْشَباِب بِاْلُؽؾِّ َواْْلِ
(3). 

نة هة عةقيذةدا، وة نةطشتهةبةسى ياسداى دَهى بؤ يؤكاسةكاى ياوبةط بشِئاوسِدانةوةواتة: 
يؤكاسةكاى ناتةواويية هة عةقَوذا، وة ثصتلشدنة يؤكاسةكاى بة تةواوى سِةخهةكاسيية هة شةسع، 

 ،)االضتعاىة( داواكشدنى ياسمةتيية نيوةكةى تشيصى ةو، تونل(ال) بة خوا ثصتبةطتهة نيوةى ديو
بؤئةوةى ة، يهةطةأل تواناى تةواو بةطةسيانذا تاقيلشدنةوةى خواي يضنةطشتهةبةسى يؤكاسةكان

 .ت تا ض سِادةيةن يؤكاسةكاى دةطشيَتة بةس بؤ جيَبةجيَلشدنى فةسمانةكانى خوابضانشيَ
داواكاسى هيَخؤشبوونة هةطةس ئيمانذاس هةم بواسةدا ئاسامطشة هةطةس بةآلكاى و بةسدةوام 

ما مـعك إَل لقعطقك وَل  :بة يةموو قةدةسةكاى، هةبةسئةوةى تاوانةكاى، وة ئيمانذاس سِاصى بووة

ابتَك إَل لقعافقك وَل أمرحك إَل لقشػقك وَل أصابك إَل لقحققك
ويت بؤية ثيَى نةدا .(4)

، وة بؤية بةآلداسى كشدوويت تاوةكوو سِصطاست بلات، وة بؤية نةخؤشى تاوةكوو ثيَت ببةخصآ
 .تووشى كشدوويت تاوةكوو بتزييَهيَتةوةخظتوويت تاوةكوو شيفات بذات، وة بؤية 

َعْقِب الـَّْػسِ  ُمَطاَلَعةُ َيِسُر َبْنَ ُمَشاَهَدِة ادِْـَِّة، وَ اْلَعْبُد  دةَهيَت: T (الكيه)ابً 
(5). 

                                                             

 (.8/129)َلبن تقؿقة  "َمؿوع الػتاوى"      (3)  .(1/112َلبن الؼقم ) "مدارج السالؽن" (1)

 .12شبق ُترجيه صو (،19381) "الؽزى"والـسائي ِف  (،1227رواه مسؾم ) (1)

 .(1/132) "مدارج السالؽن"      (7)        .37فقصل البدراين صْلبو  "صػاء الرضر بػفم التوكل والؼضاء والؼدر" (7)
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 ،نيَواى بيهني و بريخظتهةوةى نيعمةتةكانى خواداية بة بةسدةوامى خواناطاى هةريانى واتة: 
 هةطةأل ثياضوونةوةى ناتةواوى و كةمتةسخةمى عةبذايةتيياى بؤ خوا.

بضانة كة يةموو كاسةكانى ثةسوةسدطاس ثشِ هة حيلمةت و دانايى و دادثةسوةسيية و هة شويَهى 
 ناشاييظتةيى تيَذا نيية بةسامبةس بةنذةكانى.خؤيذاية، بة ييض شيَوةيةن طتةم و 

ثشِ هة دادوةسى و ثوةوثايةية بةبآ صيادةسِةوى و  وة يةسوةيا يةموو ياطا و شةسعةكةشى
 ، وةكوو خؤى دةفةسمويَت:بةَهلوو سِاطت و دادثةسوةسة، بةسيية هة دسؤ و طتةم، كةمشِةوى

ةتى، ايبةنذةكانيى هة بةسرةوةنذى شة يةمووو، {A  :117}د ھ  ھھ  ھ   ے]
 .(1)فطل(ال) ، وة دةطتيَليصى بةخصهذةييةعدل(ال) دادثةسوةسيية دةطتيَلى

 ياطا و حوكمى داواكاسىقةدةسى شةسعني و مةبةطت هة باس هة ئةم جؤسة دةقانةى دووةم 
ى هةطةس بهياد نشاوة و )التهليف( جيَبةجيَلشدى ، وة داواكاسىهة بةنذةكانى ئةم قةدةسةية

و  ثيَػةمبةساى  سِةوانةكشدنى وةنشاوة، دا ثاداشت و طضا هةطةس ئةم قةدةسة و هيَجشطيهةوة
 ووة.ثةيامةكانى يةس بؤ ئةمة ب

بةو شيَوةيةط هةم  ;بةنذةكاى ضؤى هة قةدةسى كةونيذا ييض جؤسة دةطةآلتيَلياى نيية
بؤ خودا بشِياس  دا ياوبةط)توحيد السبوبية واأللوٍية(قةدةسةدا ييض جؤسة دةسضوونيَلياى نيية، هة 

و  )الشسع(و كاسكشدنة بة  )الكدز(نادسيَت و نابيَت، بؤية بةسنامةى ئةيوى طونهةت ئيمانًيَهانة بة 
نيَواى  داية، بةو شيَوةيةط هة)اخلوف والسجاء(نيَواى  ضؤى هة دةسنةضوونة هة ييضياى، يةسوةكوو

، طشوشتى نيَواى دونيا و ئاخريةتذاية هة كاسةكانى داية، وة بةيةماى شيَوةط)اإلخالص واملتابعة(
 .يةموو شتةكانيض بةم شيَوةيةية

و عةقأل و ئريادة و  )الفطسة(هةم بابةتةدا بؤماى سِوونبووةوة كة ئادةميضاد خاوةنى ناخى ثان 
 بزاسدةى خؤيةتى، بؤية بشِياسداى بةوةى كة بةصؤسثيَلشدى و نةبوونى بزاسدة و ئريادةى طةسبةخؤ بؤ

 او دسوطتلشدنة.ةية و ثاطَهئادةميضاد ية
 

   
                                                             

 .دۉ  ۉ  ې] كِتَاُب التَّْوِحقِد، َباُب َقْوِل اَّللَِّ َتَعاََل: (7711)اْلديث رقم  "صحقح البخاري" (1)
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 دووةمى ـابةتـب
 تةمـار لة سـةردى ثةروةردطـيَطـب

 )تنزيه اهلل تعاىل عن الظُلم(

طوماى هةوةدا نيية كة خواى ثةزوةزدطاز ضتةم ناكات و حةزامى كسدووة هةضةز خؤى و 
ضصا و هيَجيَضيهةوةى تونديصى داناوة بؤ بةندةكانى هةضةز ئةجنامدانى، بؤية طةز هةضةز بةندةكانى 

ة و بؤية ئادةميصاد هةمةدا دَههيايحةزامى كسدبيَت ئةوا بؤ خؤى بة يةندةى طةزديوةيةن بوونى نيية، 
شؤز متمانةى يةية و تةنانةت ثيَسِاكيَصانى هةم بوازةدا يةية تا دةطاتة ئاضتى ثاَهدانةوة هةضةز 

، كة ئةمةط دةبيَت هة ئاضتى )الرجاء(ضةزثيَضييةكانى، ئةمةط هة بوازى عةقيدةدا ثيَى دةوتسيَت 
 ياوضةنط بيَت. )اخلوف(تسضدا 

 خوا وةك:ئةو دةقانةى كة باس لة نةبوونى ستةم دةكةى بؤ 

.{04:  6}د ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ] :6 .1

.{I  :00}د ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ] :6 .2

.{W  :17}د ۓے  ے  ۓ] :6 .3

ک] :6 .4 .{720:  6}د کڑ  ڑ  

﮳       ﮴] :6 .5 ﮲      ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ   .{E  :35}د ھ  ھ  

 .{c  :22}د گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ] :6 .6

ؾْ الْ  َأن  الى ئةيمى سونهةت:  )الظلم(ثَيهاسةى ستةم  ء ِِف غَ  عُ ْض وَ  ؿَ ظُّ ْ  ،فِ َمْقِضعِ  ْرِ الم 

ء ِِف َمْقِضعِ كُ  عُ ْض وَ  ْدُل َواْلعَ  َْصَقاء مَقاضعَفا عُ َض يَ  ٌل دْ ظَ  ؿٌ ؽَ َوُهَق ُشْبَحاَكُف َح  ،فِ ؾ ََشْ ْٕ َٓ  ،ا َو

َٓ يػرق َبني متامثؾني ْؽَؿة َواْلعْدل َو ِذي ُيـَاِشبف وتؼتضقف اْْلِ ٓ  ِِف َمْقِضعف ال  يضع َصْقئا إِ
(1). 

 ؤيدا نةبيَت، يةزوةن ضؤى دادثةزوةزى دانانىـهة شويَهى خ ـلة كةدانانى كازيَتةم ـة: ضـوات
                                                             

 (.7/725)ٓبـ تقؿقة  "جامع الرشائؾ" (7)
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جؤزيَم كازةكاى هة شويَهى  ثةزوةزدطاز ياضادانةزيَلى دادثةزوةزة، بة كازيَلة هة شويَهى خؤيدا،
بيَت، بؤية دانايى و  وةزىو داد ىطوجناو مايةى ثسِ هة حيلمةت و كة ؛خؤيدا دادةنيَت

هة ئاضت  هة يةكرت ثةزوةزدطاز جياواشى ناخاتة نيَواى دوو ياوشيَوةوة، يةزوةن ضؤى دوو جياواش
 .كؤناكاتةوة دايةك

دةطسيَت كة بةو شيَوةية بسِياز دةدةى و كاز ئةوانة دةكات و زِةخهةياى هيَ تةنانةت دذايةتى

د وئوئ ەئ     ەئ]دةكات و دةفةزمويَت: ن هة ضةندةيا شويَهدا ئاماذةى ثيَدةكةى، وة

{A  :53} ، :ٻ]وة دةفةزمويَت د ڀپ پ پ پ  ٻٱ  ٻ ٻ  

ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٿ  ٿ  ]وة دةفةزمويَت: ، {24، 73:  6}

ڦ  .{C  :22}د ڦڦ ڤ   ڦ  
؟ ياخود كةضى نابيها و بيهةز؟ ياخود زِووناكى وةكوو يةكو ئايا باوةزِدازاى و تاوانبازاىواتة: 
ند دةكةيو؟ وةكوو خساثةكازاى زِيصبةوادةشانو ئيَمة باوةزِدازانى خاوةى ضاكة ئايا و تازيلى؟ 

 ئةمانة ييضياى هة ئاضتى يةكدا نني. ياخود خواناضاى و تاوانبازاى؟

بؤية بةزنامةكةشى يةموو كسدازةكاى بة ئاضت و ثيَوانةى خؤى ثيَوانة دةكات، وةكوو 

، {o  :23}د ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ]دةفةزمويَت: 

 .{K  :71}د ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹوة دةفةزمويَت: ]
بة دانانى ثيَوانةيةكى واتة: خواى ثةزوةزدطاز بةزنامةكانى نازدووةتة خوازةوة بة حةق، وة 

ةو ئبة ثاَهجصتى عةقَويَلى بةييَص بؤ يةكالكسدنةوةى  ،داهة شيَوةيةكى كيَصانةى دزوضت دادثةزوةز
 بسِيازى هةضةز بدةى.دةيانةويَت كة كازانةى 

دانايى و تةنانةت ياضا و حوكمة شةزعييةكانيض زِةنطدانةوةى ئةو دادثةزوةزيية ثسِ هة 
مافةكانى  كةى ياوضةنطة ثيَوانةمافةكاى بةو و طةزِاندنةوةى  بؤ بهةبسِكسدنى ضتةم زدةكازييةىوو

ئاماذة بة ضةند  قوزئانداى ى تيادا ديَتة دى، وةن هةم دةقانةخودى كةضةكةخوا و خةَهلى و 
 ضايةن دةكات:يا

 .{K  :04}د ھ  ھ  ے  ے] :6 ۞
 ضصاى خساثة خساثةية بة ياوويَهةى خؤى.
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 .{U  :721}د ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې] :6 ۞
 .طةز تؤَهةتاى كسدةوة بة ياوشيَوةى خؤى تؤَهة بلةنةوة

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ] :6 ۞ ے  ے   

﮼   ﮽ ﮺  ﮻    .{03:  8}د ﮸  ﮹  
طوآ كةس بة كةس و ضاو بة ضاو و طوآ بة كة تؤَهة ضةندنةوةكاى  داناياندا ياضاماى بةضةز

 .هة بسيهدازيدا و داى بة داى و برازدنيض

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     یی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  ] :6 ۞ ېئ  

 .{r  :20}د يبجب  حب  خب  مب          ىب  
ضصاى خساثةط تةنًا هةضةز ئةو كةضانةية كة  ثاداشتى ضاكة بة باشرت هة خؤيةتى، وة

 .ئةجنامياى داوة

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ] :6 ۞

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ]، {U  :34}د ڑڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

ې ې   ۉ   ې  ې   ۅ  ۉ   جت  حت  ]، {32:  6}د ۋ  ۋ   ۅ  

 .{n  :722}د متخت   
زِيَطسى هة خساثة و ضتةم دةكات، وة فةزماى خوا فةزماى بة دادوةزى و ضاكة دةكات و 

دةدات بة طةزِاندنةوةى ئةمانةتةكاى بؤ خاوةنةكانياى و دادثةزوةزى هة حوكمدانى نيَواى خةَهلدا 
 بة ثيَوانةيةكى ثسِ هة دادوةزى.

يةموو ئةم ئايةتانة ئاماذةية بؤ دادوةزى و كيَصانةى كاز و حوكمةكاى بة ياوضةنطى، بؤ 
 دانانى مافةكاى هة شويَهى خؤياندا.ييَهانةدى و 

ضصا بة  دةكات و كؤتايياىيةزِةشةى تؤَهةضةندنةوةط هة ضتةملازاى  هةبةزئةوةية كة

 .{22:  0}د ٹٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ]، وةكوو دةفةزمويَت: ضةندنةوة هيَياى دةييَهيَت

ک   ژ ڑ ڑ]وة دةفةزمويَت:  مة تؤَهة هة ضتةملازاى دةكةيهةوة،واتة: ئيَ د کک  
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{Q  :57}:ٱٻٻ  ]وة دةفةزمويَت:  ثسِ ئاشاز بؤ ضتةملازاى دانساوة،ضصاى  . واتة

پڀ كؤتايى ثيًَيَهاى و بهةبسِى طةالنى  . واتة:{A  :03}د ڀٻٻپپپ

ڄ  ڄ  ڄ    ڦ]وة دةفةزمويَت:  ضتاييصى خؤشى دةكات هةضةزى، و ضتةملازانى كسدووة

زِؤذيَم دةبيَت كة ييض هة  . واتة:{G  :32}د چڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 ضوودى نابيَت و نةفسةتويَلساو دةبو و شويَهياى ثسِ هة ضصا دةبيَت.ثاضاوةكانى ضتةملازاى 

هة ضةزوو يةموو ئةمانةوة ثةزوةزدطاز خاوةنى يةموو ضيفاتة كامَوةكاى و خاوةى 
 َفِػل َقْقلِفِ  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(، وةكوو ةوةدادثةزوةزى و بةشةيية بةضةز بةندةكاني

ْؾؿِ  ـْ الظُّ ْؾِؿ َوإِْثَباُت اْلَعَظَؿِة اْدُقِجَبِة َلُف َبَراَءَتُف ِم ـْ الظُّ َئُتُف ِم اَم َيْظؾُِؿ  ،)ُشْبَحاَكَؽ( َتْزِ َ إك  اِِل َفنِن  الظ 

ْؾِؿ َأْو ِِلَْفؾِفِ    ،ِْلَاَجتِِف إََل الظُّ
ٍ
ء ـْ ُكؾِّ ََشْ  َظؾِقٌؿ بِؽُ  ،َوَاَّلل ُ َغـِلٌّ َظ

ٍ
ء َوُكؾُّ َما  ،َوُهَق َغـِلٌّ بِـَْػِسفِ  ،ؾِّ ََشْ

 َوَهَذا َكاَمُل اْلَعَظَؿةِ  ،ِشَقاُه َفِؼٌر إَلْقفِ 
(1). 

بةزيلسدنيةتى هة  ؛كة بة واتاى ثان و بيَطةزدى ثةزوةزدطاز ديَت )سبحاٌك(هة وشةى  واتة:
ثيَويطتى ياخود نةشانني دةكسيَت، ، وة ضتةملسدنيض هةبةز بؤىم و دانانى يةموو طةوزةييةكة ضتة

و يةموو بوونيَم  ة بةضةز يةموو شتيَلداويطتى بة ييض شتيَم نيية و شاناشبةآلم ثةزوةزدطاز ثيَ
 ثيَويطتى بةوة، ئةمة تةواوى باآلدةضتيية.

ـِ الـ بِلِّ : (2)وة دةَهيَت  َظ
ِحقَحنْيِ َؿ أَك ُف َصذ  اَّلل ُ َوِِف الص  َى» َقاَل: َظَؾْقِف َوَشؾ  ََل  ،َيِؿنُي اَّللهِ َمْلأ

قأَل َوالـهَفارَ  اُء الؾه أ َيِغضأ َما  ،َيِغقُضَفا َكَػَؼٌة َسحه ُه ََل ِض، َفإِكه َرأ ََمَواِت َواْلأ ِق السه َػَق ُمـأُذ َخؾأ ُتمأ َما َأكأ َأَرَأيأ

بُِض، َوَيبأُسطُ  َرى َيؼأ ُخأ ُط بَِقِدهِ اْلأ «ِِف َيِؿقـِِه، َوالأِؼسأ
(3)

 . َ ُرُج  َفَبني  َٓ ََيْ ، َوَيْعِدُل، َو ـُ ِس ُف ُشْبَحاَكُف ُُيْ َأك 

                                                             

 .(74/234ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى" (7)

 .(72/704ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى"، و (7/753ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج السـة الـبقية" (2)

وابـ حبان ِف  (،1121) "الؽزى"والـسائل ِف  (،5403والسمذي ) (،335(، ومسؾؿ )1073البخاري )رواه  (5)

 (،5222) "شامقنيال"والطزاين ِف  (،1505) "مسـده"وأبق يعذ ِف  (،2704) "ادسـد"وأمحد ِف  (،123) "صحقحف"

 (،144) "رشح أصقل اظتؼاد"والاللؽائل ِف  (،220) "اإلباكة"وابـ بطة ِف  (،124) "السـة"وابـ أيب ظاصؿ ِف 

 (.7131) "رشح السـة"والبغقي ِف 



   
111 

 لة نَيواى ييدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

ْحَساِن، َوِِلََذا ِققَؾ: ُكؾُّ كِْعَؿٍة ِمـُْف َفْضٌؾ، ـِ اْلَعْدِل، َواإْلِ َكاَم ِِف ، ... َوُكؾُّ كِْؼَؿٍة ِمـُْف َظْدٌل  فِْعُؾُف َظ

لِّ 
َِلِ ِحقِح اإْلِ ُتُه  ،َتَعاََل: َيا ِعَبادِيَيُؼوُل اَّللهُ »: اْْلَِديِث الص  ِِس، َوَجَعؾأ ُت الظُّؾأَم َعَذ َكػأ مأ إِِّني َحره

ًما،  «َفََل َتَظادَُواَبقأـَُؽمأ ُُمَره
(1). 

كةم ناكات، هيَى بة زِؤذ دةضتى زِاضتى ثسِ هة بةخصيهة، بة شةو و  خواى ثةزوةزدطازواتة: 
شةوى دزوضتلسدووة! دادثةزوةزيض هة بةخصيوة هةو كاتةوةى ئامسانةكاى و ئةى نابيهو ضى 

َفُع َوََيأِػُض » دةضتةكةى تسيداية «ادِقَزاُن َيرأ
نةويَهيَت، واتة دةضتيَلى دايدة، بةزشى دةكاتةوة و (2)

ضاكة و دادثةزوةزى هة كازةكانى  ة،)عده(ة، وة دةضتةكةى تسى )فضن(خواى ثةزوةزدطاز 
 .ئةوة بةخصهدةيى ئةوة، وة يةموو تؤَهةيةن دادوةزىة دةَهيَو: يةموو نيعمةتيَم دةزناضيَت، و

و هة نيَواى بةندةكانيصيدا  هةبةزئةوة ثةزوةزدطاز بيَطةزد و بةزيية هة ضتةم و ثيَصى زِاشى نيية

واتة:  .{I  :01}د مخحخجحمحجخ]، وةكوو دةفةزمويَت: حةزامى كسدووة

 6}د ڃ   چ  چڃڃڃ]وة دةفةزمويَت:  ،ثةزوةزدطاز ضتةملاز نيية بةضةز بةندةكانيدا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ]وة دةفةزمويَت:  ،ثةزوةزدطاز بة يةندةى طةزديوةيةن ضتةم ناكاتواتة:  .{04: 

ٿ  ٹ  ٹ   ثةزوةزدطاز بة ييض شيَوةيةن . واتة: {I  :00}د ٹٿ  ٿ  ٿ   
وة دةفةزمويَت:  ،ضتةم هة بةندةكاى ناكات، بةَهلوو بةندةكاى خؤياى ضتةم هة خؤياى دةكةى

کک  ک  گ گگ  گ ] د ںڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ک 
{A  :714} :ييَهدةى خؤى ثاداشتى يةية، وة ئةوةى ئةوةى ضاكةيةن بلات بة دة . واتة

وة دةفةزمويَت:  ،خساثةيةن بلات تةنًا بة شيَوةى خؤى تؤَهةى هيَدةكسيَتةوة و ضتةمياى هيَهاكسيَت

 وة دةفةزمويَت: ،{720:  6}د ککڑڑ]، {11:  6}د ۈۇۆۆ]

                                                             
دب ادػرد"ِف  رواه البخاري (7)  "ادسـد"وأمحد ِف  (،173) "صحقحف"وابـ حبان ِف  (،2311(، ومسؾؿ )034) "ٕا

والبقفؼل  (،013) "مسـده"والطقاليس ِف  (،552) "شامقنيال"والطزاين ِف  (،0435) "ادسـد"والبزار ِف  (،27024)

 (.7237) "رشح السـة"والبغقي ِف  ،(524) "الؼضاء والؼدر"، وِف (1121) "الشعب"ِف 

 "ادسـد"وأمحد ِف  (،731وابـ ماجف ) (،77713) "الؽزى"والـسائل ِف  (،5403والسمذي ) (،1077رواه البخاري ) (2)

 (.144) "رشح أصقل اظتؼاد"والاللؽائل ِف  (،220) "اإلباكة"وابـ بطة ِف  (،74344)
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ۋۅ] بة ييَهدةى ئةو تويَلَوة تةنلةى كة بة ضوازدةوزى . واتة: {a  :14}د ۅۋ 
ضتةم هة  خواناوكة خوزماوةية، ياخود بة ييَهدةى ئةو خاَهةى كة بةضةز ثصتى ناوكة خوزماوةية، 

حئ  ]وة دةفةزمويَت:  ،تابةندةكاى ناك ی  جئ    ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  

لسدى ويَضتةم تسضى خاوةى كسدازى ضان باوةزِدازة و بة ييض شيَوةيةن واتة: .{c  :772}د مئ
و كاز و هة ضاكة بدزيَت بةضةزدا، ياخود  ى، بة شيَوةيةن كة تاوانى كةضيَلى تسى نيية)الظمي(

 .(1)كسدةوةكانى كةمبلسيَتةوة

خواى ثةزوةزدطاز  . واتة:{G  :57}د ۈئۆئ  ۈئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ]وةكوو دةفةزمويَت: 

ڱ  ]وة دةفةزمويَت:  ،ئادةميصاد بؤويطتى ضتةمى نيية  . واتة: {Y  :03}د ڱڳ  ڳ   ڳ  
 خواى ثةزوةزدطازى تؤ ضتةم هة تاكة كةضيَم ناكات.

بِريار لةسةر  كة بؤ نةكردنى ئةم ستةمةى ثةروةردطار )أهل السنة(ثَيهاسةى 
ثَيى و بَيطةردى و بةريبوونى خؤى دةسةملَيهَيت بؤ خؤى دةدات و ِرازى نابَيت قةدةغةكردنى 

 :بةم شَيوةيةية ،لةسةرى

 ء قدير ،َوأهؾ الّسـة أثبتقا َما أْثبتف لـَػِسِف َلُف ادْؾؽ َواْْلَْؿد َوَما  ،َفُفَق ظذ كؾ ََشْ

ء ،َوَما ِل َيَشْل ِل يؽـ ،َصاَء َكانَ  َواضع لألصقاء  ،َوُهَق َظادل ِِف كؾ َما خؾؼف ،َوُهَق َخالؼ كؾ ََشْ

اَلم الؼدوس  ،لؽـف ُشْبَحاَكُف مـزه َظـ َذلِؽ ،َوُهَق َقادر ظذ َأن يظؾؿ ،مَقاضعَفا ُف الس  َك 
ِٕ َٓ َيْػَعؾف 

ادُْْسَتحؼ لؾتـزيف َظـ السقء
(2)

. 

بسِيازى داوة بؤخؤى واتة: ئةيوى ضونهةت بسِيازى ئةوة دةدةى كة خواى ثةزوةزدطاز 
هةوةى خاوةى يةموو بوونةوةزةكانة، ضوثاس و ضتاييض شاييطتة بةوة، باآلدةضتة بةضةز يةموو 
شتيَلدا، ئةوةى ويطتى هيَيبيَت دةبيَت، ئةوةى ويطتى هيَيهةبيَت نابيَت، دادثةزوةزة هةوةى 

يَت ضتةم بلات، بةآلم يةموو كازةكاى هة شويَهى خؤيدا دادةنيَت، بؤية دةتواندزوضتى كسدووة و 
 بيَطةزدة هة ضتةملسدى و نايلات.
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وة ، )احلكىة والعده والرمحة( هةبةزئةوة كازةكانى ثسِة هة دانايى و دادثةزوةزى و بةشةيى
، وة ييض كازيَلى )املمك واحلىد( شاييطتة بة خؤيةتى بوونةوةزةكاى ضوثاس و ضتاييض و خاوةنيَتى

َأن كؾ َما  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(نيية، وةكوو  واملصمحة()العمة بآ يؤكاز و ضوودمةندى 

َيْػَعؾف الرب وَيؾؼف فقجقده خر مـ َظدمف ... َكاَم ذكرَكا فِقاَم َيْلمر بِِف َأن فعؾف خر مـ َتركف َوَأكف 

 خر مـ َأفَعال َغره يْشَتغؾ هَبا َظـفُ 
(1)

. 
بوونى خيَستسة هة  ؛ييَهانةدييةكانىيةموو كازيَلى ثةزوةزدطاز هة دزوضتلسدى و واتة: 

 نةكسدنى، خيَستسة تاوةكوو كسدنى كسدووةئةو كازانةى كة فةزمانى ثآ نةبوونى، يةزوةكوو ضؤى 
وة ضةزقاَهبووى بة فةزمانةكانى خواوة خيَستسة تاوةكوو كسدنى كازى بيَجطة هة خوا و 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ]جومعة دةفةزمويَت: يةزوةكوو بؤ نويَرى ، فةزمانةكانى

بةزةو يادى خوا بسِؤى، باشرتة هة كسِيو و  . واتة:{y  :3}د ٹٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 فسؤشنت، ئةوة خيَسى بؤ ئيَوة تيَداية طةز بصانو.

بةبآ  ئريادة نيية ويطت و تةنًا كازةكانى ثةزوةزدطاز ئةيوى ضونهةت واية كةباوةزِى 
ؾُّ َما َخَؾَؼُف اَّلل ُ َفَؾُف فِقِف كُ  دةَهيَت: T تيىية()ابَ وةكوو ، ضوودمةندى حيلمةت و يؤكاز و

جتحتخت]َكاَم َقاَل:  ،ِحْؽَؿةٌ  د ہۀۀ ہہ]َوَقاَل:  ،{p  :22}د متىبيب

ـْ اْلَعادَنَِي.  . َوُهَق ُشْبَحاَكفُ {1:  0} ْؽَؿةُ "َغـِلٌّ َظ : "َفاْْلِ ـُ َصْقَئنْيِ  َتَتَضؿ 

ا: بَُّفا َوَيْرَضاَها. َأَحُدُُهَ
 ِحْؽَؿٌة َتُعقُد إَلْقِف ُُيِ

وَن هِبَا4 َوَهَذا ِِف ادَْْلُمقَراِت َوِِف  َوالثهاِِّن  ا َوَيْؾَتذُّ  إََل ِظَباِدِه ِهَل كِْعَؿٌة َظَؾْقِفْؿ َيْػَرُحقَن هِبَ

ا ِِف  اَظَة ُهَق  "ادَْْلُمقَراِت "ادَْْخُؾقَقاِت. َأم  بَُّفا َوَيْرَضاَها4َفنِن  الط 
اَظُة َظاِقَبُتَفا َشَعاَدُة  ... ُُيِ َوالط 

ِخَرِة4 َوَذلَِؽ ِِم ا َيْػَرُح بِِف اْلَعْبُد ادُْطِقُع4 ْٔ ْكَقا َوا ۓ  ] ... َقاَل َتَعاََل: الدُّ ے ےۓ

بُّ َذلَِؽ4 َفِػقِف ، {w  :0}د ﮹﮷    ﮸    ﮶  ﮴﮵ ﮲﮳
َفُفَق ُُيِ

ْكَقاِحْؽَؿٌة َظائَِدٌة إََل  ـْ الـِّْعَؿِة ِِف الدُّ ِخَرِة4   اَّلل ِ َتَعاََل َوفِقِف َرمْحٌَة لِْؾِعَباِد4 َوِهَل َما َيِصُؾ إَلْقِفْؿ ِم ْٔ َوا
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بَُّفا َوَخَؾَؼُف لَِرمْحَةِ 
ْؽَؿِة َتُعقُد إَلْقِف ُُيِ اِد بِاْلِعبَ  َهَؽَذا َشائُِر َما َأَمَر بِِف4 َوَكَذلَِؽ َما َخَؾَؼُف َخَؾَؼُف ِْلِ

ا َيـَْتِػُعقَن هِبَ
(1)

. 
، دانايى و حيلمةتهة  ىيةموو ئةوانةى كة خواى ثةزوةزدطاز دزوضتى كسدووى ثسِ واتة:

. واتة: دزوضتلساوةكانى {p  :22}د ىب  يب  جت  حت  خت مت]دةفةزمويَت: خؤى وةكوو 
ياخود دةفةزمويَت:  ،ة دانايى دزوضتلساوىدبيهى ثسِ بكامَوى و ووزثةزوةزدطاز يةمووياى بة 

. واتة: ئةو ثةزوةزدطازةى كة يةموو دزوضتلساوةكانى {1:  0}د ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ]
حيلمةتيض هة  ووة كة شاييطتة بةو شيَوةية بيَت،ثيَم دزوضتلسدزِيَلوبة شيَوةيةكى تةواو و 

 دزوضتلساوةكانيدا دوو بابةتة:

 دةطةزِيَتةوة بؤ خؤى، كة ثيَى خؤشة و ثيَى زِاشيية. يلمةتيَمح يةكةم:
و  دونياحيلمةتيَم دةطةزِيَتةوة بؤ بةندةكانى، كة مايةى خؤشخاَهى و كامةزانى  ةم:دوو

 .زِؤذى دواييانة

 ئةم حيلمةتانة وةيا هةوانةيصى كة دزوضتى كسدووىوةن هة فةزمانةكانيدا و يةز

﮳   ﮴  ﮵  ﮶ ]وةكوو دةفةزمويَت: ، دةزدةكةويَت   ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

هةثيَهاويدا كؤشض بلسيَت، وة . واتة: ثةزوةزدطاز ثيَى خؤشة {w  :0}د ﮹﮷ ﮸
يؤكازى بةشةيى و نيعمةتةكانى دونيا و  )واتة ئةم كؤشصلسدنة( هةاليةكى تسيصةوة ئةم كازة

 .بؤ بةندةكاى دوازِؤذة

َٓ َفَعَؾ َصْقًئا َظَبًثا َبْؾ ُهَق اْْلَؽِقُؿ دةَهيَت:  T )ابَ تيىية(بؤية  َوَما َخَؾَؼ اْْلَْؾَؼ َباِضاًل َو

 . (2)ِِف َأْفَعالِِف َوَأْقَقالِِف 
بة بةتاأل دزوضت نةكسدووة، وة ييض  نىخواى ثةزوةزدطاز ييض هة دزوضتلساوةكاواتة: 

كاز و فةزموودةكانيدا، بؤية ثان  كام هة كازةكانى طاَهتةكازى نيية، يةز ئةوة كة داناية هة يةموو
 و بيَطةزدى شاييطتة بةوة.
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﮲    ﮳ ﮴   ﮵  ]وةكوو دةفةزمويَت:   i}د ﮶ے  ے  ۓ  ۓ 

ئيَوةماى بة طاَهتة دزوضتلسدووة بةبآ ييض فةزماى و كة ئةوة وا طوماى دةبةى  . واتة:{773: 

(1)؟!زِيَطسييةن و ناطةزِيَهةوة بؤ الماى
ڇ  ڍ  ڍ  ]وة دةفةزمويَت:  . ڇ ڇ   ڇ  

ئامساى و شةوى و ئةوانةى كة هة نيَوانيانداية بؤ طاَهتة دزوضتماى  . واتة:{e  :71}د ڌڌ  
 نةكسدووى.

شؤزى  بةآلم ئةو حيلمةت و ووزدةكازيانةى كة هة كاز و فةزمانةكانى ثةزوةزدطازدا يةية
ـْ َتْػِصقُؾ ِحْؽَؿِة  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(كةضةكاى نايصانو و دةزكى ثيَهاكةى، وةكوو 

َلؽِ

ـْ َمْعِرَفتَِفا ـْ الـ اِس َظ بِّ ِِم ا َيْعِجُز َكثٌِر ِم ـْ َمْعِرَفتِِف ََجِقُع اْْلَْؾِؼ َحت ك  ،الر  َوِمـَْفا َما َيْعِجُز َظ

پڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  ٻپ ]اداََْلئَِؽُة4 َوِِلََذا َقاَلْت اداََْلئَِؽُة دَ ا َقاَل اَّلل ُ َتَعاََل َِلُْؿ: 

ٺ  ٺ  ٿ ڦ]َقاَل:  ؛{54:  2}د ڀ  ٺ  ٺ   ڦ    ڤ   :  2}د ڤ  ڤ  ڤ  

54}
(2)

. 
وة ووزدةكازى و دانايى و ووزدبيهييةكانى ثةزوةزدطاز شؤزى كةضةكاى نايصانو، واتة: 

كانيض نايصانو، يةزوةكوو )املالئكة(فسيصتة ة ييض كام هة بوونةوةزاى نايصانو، تةنانةت يانيةش
(كانيض والئكةضةزشةوى ئاوةداى دةكةمةوة، ) بةوةىكاتيَم كة خواى ثةزوةزدطاز يةواَهيدا 
ى تيَدا ئةجنام دةدةى؟ ت كة خساثةكازى و خويَهسِيَروتياى: كةضانيَلى تيَدا دزوضت دةكةي

ئةوانيض نةياندةشانى زيض فةزمووى: ئةوةى كة مو دةيصامن ئيَوة نايصانو، تةنانةت ثةزوةزدطا
 مةبةضت هة دزوضتلسدنى ئادةميصاد ضيية.

ۇئ  ۆئ  ]وةكوو خؤى دةفةزمويَت: ثيَويطتى نيية، ثةزوةزدطاز  تانةط ييضىئةم حيلمة

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ  چ  چ   ]، وة دةفةزمويَت: {U  :52}د ۆئ  ۈئ چ   

 t}د حئی  ی ی ی جئ، وة دةفةزمويَت: ]{Q  :2}د ڎڎڍڌ  ڌ 
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  ڃ  ڃ، وة دةفةزمويَت: ]{31:  4}د ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       دةفةزمويَت: ]، وة {1: 

 .{v  :21}د ڇڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ
نياشة ثةزوةزدطاز باآلدةضت و بآ  يةموو بةندةكاى خاوةى ثيَويطتني و يةذازى، بةآلمواتة: 

ثيَويطتة ثيَياى و ةزدطاز بآ خواى ثةزوهة بةندةكانى، وة طةز يةموو ضةزشةوى بيَباوةزِ بو 
و بآ ويَهةيى هة ئامساى و كامَوى  بآ ياوتايى و طتةى وةضف و ضتاييصة، وة منوونةى باآل وشايي

 شاييطتة بة خواى ثةزوةزدطازى بةتوانا و داناية. شةوى

ُت »دةفةزمويَت:  ودةيةكى قودضيصدا ثيَغةمبةزى خوا وة هة فةزمو مأ َيا ِعَبادِي إِِّني َحره

ًما، ا ُتُه َبقأـَُؽمأ ُُمَره ِِس، َوَجَعؾأ ي ... َفََل َتَظادَُوا، لظُّؾأَم َعَذ َكػأ َيا ِعَبادِي إِكهُؽمأ َلنأ َتبأُؾُغوا ََضي

َلُؽمأ َوآِخَرُكمأ َوإِكأَسُؽمأ َوِجـه  ِعي، َفَتـأَػُعوِِّن، َيا ِعَبادِي َلوأ َأنه َأوه وِِّن َوَلنأ َتبأُؾُغوا َكػأ ُؽمأ َكاُكوا َفَتُُضُّ

، َما َزاَد َذلَِك ِِف ُمؾأؽِ  ِب َرُجٍل َواِحٍد ِمـأُؽمأ َلُؽمأ َوآِخَرُكمأ َعَذ َأتأَؼى َقؾأ ي َشقأًئا، َيا ِعَبادِي َلوأ َأنه َأوه

َجِر َقؾأِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َكَؼَص َذلَِك ِمنأ ُمؾأؽِي َشقأًئا،  َيا  ...َوإِكأَسُؽمأ َوِجـهُؽمأ َكاُكوا َعَذ َأفأ

قُؽمأ إِ  ، ُثمه ُأَوفي ِصقَفا َلُؽمأ ََمُلُؽمأ ُأحأ َؿِد اَّللَ َوَمنأ ِعَبادِي إِكهََم ِهَي َأعأ َقحأ ا، َفؾأ ً اَها، َفَؿنأ َوَجَد َخرأ يه

َسهُ  َ َذلَِك، َفََل َيُؾوَمنه إَِله َكػأ «َوَجَد َغرأ
(1). 

ئةى بةندةكامن مو ضتةمم هةضةز نةفطى خؤم خواى ثةزوةزدطاز دةفةزمويَت: واتة: 
 بةندةكامن ئيَوة ناطةنة ئةىنيَوانيصتاندا حةزامم كسدووة، ضتةملاز مةبو،  حةزاملسدووة، وة هة
يَلى ضوودمةندى تا بتوانو ضوود بة وة ناطةنة ئاضتكة شياى بة مو بطةيةنو،  ئاضتيَلى شيانطةياندى

مو بطةيةنو، ئةى بةندةكامن طةز هة يةكةم كةضتانةوة تا كؤتايى كةضتاى هة ئادةميصاد و جهةكاى 
ئةى بةندةكامن ييض هة دةضةآلتى مو شياد ناكات،  ؛وةكوو كةضيَلى شؤز خواناس هة خؤتاى بو

طةز هة يةكةم كةضتانةوة تا كؤتايى كةضتاى هة ئادةميصاد و جهةكاى وةكوو كةضيَلى شؤز تاوانباز 
ئةى بةندةكامن ئةوة كاز و كسدةوةكانتانة بؤتاى  ناكات، ييض هة دةضةآلتى مو كةم ؛هة خؤتاى بو

ى ضاكة بوو با ضوثاس و ضتاييصى خواى هةضةز بلات، وة طةز ثاداشتدةكةم،  و ثاداشت يةذماز
 طةز بةو شيَوةية نةبوو با تةنًا ضةزشةنصتى خؤى بلات.

                                                             

ْؾؿِ  اُب تَ كِ  (2311مسؾؿ )رواه  (7) ِريِؿ الظُّ َداِب، بَاُب ََتْ ْٔ َؾِة َوا  .777وشبؼ خترجيف ص ،اْلِزِّ َوالصِّ
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ]دةفةزمويَت:  ثةزوةزدطازخواى بؤية 

ئيَمة كيَصانةى دادثةزوةزى هة زِؤذى كؤتاييدا دادةنيَني، ييض نةفطيَم  . واتة:{e  :01}د ڄ

ڇڇ وة دةفةزمويَت: ] ،(1)ناكسيَتضتةمى ىلَ بيَربِوا  و ئيمانداز هة :  A}د ڇ  ڇ  

كة ضؤش و بةشةيى بةكازبيَهيَت بؤ بةندةكانى، خواى ثةزوةزدطاز واجبى كسدووة . واتة: {72
 .(2)وةكوو ضاكة و بةخصهدةييةكى خؤى

َق َكَتَب ِِف »دةفةزمويَت:  ثيَغةمبةزى خواط  َق دَها َقََض اَّللهُ اخَلؾأ كَِتابِِه َفُفَو ِعـأَدُه َفوأ

شِ  تِي َغَؾَبتأ َغَضبِي ،الَعرأ َ «إِنه َرْحأ
ُؾَق »، وة دةفةزمويَت: (3) ِسِه بَِقِدهِ َقبأَل َأنأ ََيأ َكَتَب َربُُّؽمأ َعَذ َكػأ

تِي َسَبَؼتأ َغَضبِي َ ؾأَق: َرْحأ «اخلأَ
(4). 

الى كة هة خواى ثةزوةزدطاز ثيَض ئةوةى بوونةوةزةكاى دزوضت بلات، هة كتيَبيَلدا واتة:
بةشةيى مو شاَهة و ثيَصلةوتووة بةضةز : نووضيويةتى و تيايدا دايهاوة ضةزوو عةزِشةوة خؤيةتى هة

 .تووزِةبوومندا

 

 

 
 

                                                             

 .320ص "تػسر السعدي" (7)

 .(5/202) "تػسر ابـ كثر" (2)

وأمحد  (،1700) "صحقحف"وابـ حبان ِف  (،1145) "الؽزى"والـسائل ِف  (،2137(، ومسؾؿ )5730رواه البخاري ) (5)

وابـ بطة ِف  (،122) "شامء والصػاتإ"والبقفؼل ِف  (،2534) "شامقنيال"والطزاين ِف  (،2721) "ادسـد"ِف 

 "السـةرشح "والبغقي ِف  (،1/21) "اْلؾقة"وأبق كعقؿ ِف  (،131) "الرشيعة"وأجري ِف  (،723) "اإلباكة"

(0711.) 

 (،1705) "صحقحف"ابـ حبان ِف رواه ووالؾػظ لف، وصححف إركموط،  (723وابـ ماجف ) (،5305رواه السمذي ) (0)

شامء إ"والبقفؼل ِف  (،50733) "ادصـػ"وابـ أيب صقبة ِف  (،2517) "ادسـد"والبزار ِف  (،3331) "ادسـد"وأمحد ِف 

 (.0013) "صحقح اِلامع الصغر"(، و 7123) "الصحقحة"وصححف إلباين ِف  (،125) "والصػات
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 بَيطةردى ثةروةردطار لة ستةم

 

 تـيَـرِوانـيهـى فـيـرةقةكـان لةسـةر
 واـو ثيَهاسةى بؤ خ تةمـس

خواى و ثيَهاضة و ديازيلسدنى و بسِيازدانى بؤ  )الظمي(تيَسِوانيهى فريةقةكاى هةضةز ضتةم 
 بةم شيَوةيةية:ثةزوةزدطاز 

 :ية()اجلرب جةبةرييةكان .1

ذيـ يـػقن َأن يؽقن لْؾَعبد فعؾ َأو كسب َأو اْختَِقار دةَهيَت:  T ()ابَ الكيي اِلزية ال 

 اْلَبت ةَ 
(1). 

)جةبةزييةكاى( ئةوانةى كة دةَهيَو ييض كازيَم هة برازدة و ويطتى ئادةميصاددا نيية،  واتة:
 توانا و دةضةآلتى خؤى.بةَهلوو يةموو كاز و كسدةوةيةكى ثيَدةكسيَت بةبآ 

كانيض هةخؤ دةطسيَت، كة واجلهىية()األشاعرة وثةط هة ثيَهاضة و بةزنامةدا فريقةى وئةم طس
مَؼاَلة اِْلَْفِؿقة  و بيَطةزدكسدنى ثةزوةزدطاز هة ضتةم دةَهيَو: )الظمي(هة ثيَهاضةى ضتةم 

ُف  ،الظُّؾؿ َلْقَس بؿؿؽـ اْلُقُجقد :َفَؼاَلت َضائَِػة :وإصاظرة بؾ كؾ ُِمؽـ إِذا قدر وجقده ِمـُْف َفنِك 

ا ،ظدل ف ِِف مؾؽ اْلَغْر  َوالظُّؾؿ ُهَق ادُْْؿَتـع مثؾ اِْلؿع َبني الضديـ ... َفنِن الظُّؾؿ إِم  الت َنُّ

ِذي جتب َضاَظتف ،وكؾ َما شقاُه مؾؽف ِمر ال  ْٔ ا ُُمَالَػة ا َوَلْقَس َفقق اَّلل َتَعاََل آُمر جتب َظَؾْقِف  ،َوإِم 

َْصَعِرّي َوَأْمَثالف مـ أهؾ اْلَؽاَلم ،َضاَظتف ... َوَهَذا َققل ادُْجَزة مثؾ جفؿ َومـ اتبعفُ  ْٕ  ،َوُهَق َققل ا

َوَققل مـ وافؼفؿ مـ اْلُػَؼَفاء َوأهؾ اْلَِديث والصقفقة ... َوَهَذا َققل كثر مـ َأْصَحاب َمالؽ 

افِِعّل َوأمحد َوأيب اْلَقلِقد اْلَباِجّل  ،َوأيب ادََْعاِِل اِْلَُقْيـِّل َوَأْتَباظف ،َوَأْتَباظف َكاْلَؼاِِض أيب يعذ ،َوالش 

َوَأْتَباظف َوَغرهؿ
(2)

. 
ئةم طسووثة و ياوزِاكانياى هة ئةشعةزى و ئةيوى تةضةوف و شؤزى شويَهلةوتةى واتة: 

هة ثيَهاضةى ضتةم و  الباجي(و أبو يعمى الكاضي واجلويين)مةشيةبى شافعى و ماهم و أمحد، وةكوو 
                                                             

 .(2/205ٓبـ الؼقؿ ) "مػتاح دار السعادة" (7)

 .(72/753ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى"، و (725 - 7/727)ٓبـ تقؿقة  "جامع الرشائؾ" (2)
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 لة نَيواى ييدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

ياخود نا، دةَهيَو:  و ئايا خواى ثةزوةزدطاز دةتوانيَت ضتةم بلات بيَطةزدكسدنى ثةزوةزدطاز هيَى
يةمووى  و ئةوةشى كة بووة بةَهلوو يةزضييةكى بسِياز داوة كة ببيَت، ضتةم بوونى نيية بؤ خوا

دادثةزوةزيية، ضتةملسدى هةوةوة بوونى نيية و ناتوانيَت بيلات، وة بسِيازداى هةضةز تواناى 
بووى كؤنابيَتةوة بووى و نة ضؤى ة، وةنوةكوو كؤكسدنةوةى دوو دذبةيةك دى بؤ خواضتةملس
 .بةيةكةوة

كة  كازكسدنة هة موَهم و دةضةآلتيَم :الى جةبةرييةكاى )الظلم(بؤية ثَيهاسةى ستةم 
، ياخود شلاندنى فةزمانى بةآلم خوا يةموو شتيَم موَهلى خؤيةتى، يى خؤت نةبيَت

سِةوايةن و هة ضةزوو خواوة ييض فةزمان بةآلمكة دةبيَت فةزمانى جيَبةجيَبلسيَت،  ةفةزمانسِةوايةك
ْكَساُن  دةَهيَت:هة بةزثةزضدانةوةياندا  T )ابَ تيىية(وةكوو يَم نيية، فةزمان ُف اإْلِ َفَؼْد َيَتَن 

َٓ َيُؽقُن َطادًِا ِه بَِحؼِّ َو ُف ِِف ِمْؾؽِِف بَِغْرِ َحؼٍّ َفَقُؽقُن َطادًِا ،ِِف ِمْؾِؽ َغْرِ  َوَقْد َيَتَن 
(1)

. 
مةزج نيية ضتةملسدى ئةوة بيَت كة كاز هة موَهلى بيَجطة هة خؤتدا بلةيت، بةَهلوو واتة: 

ئةوكات ضتةملاز  بة حةق و دزوضتى و بلات خؤيدابيَجطة هة ئادةميصاد دةشيَت كاز هة موَهلى 
 ضتةملاز دةبيَت. ئةوكات بيَت، وة دةشيَت كاز هة موَهلى خؤشيدا بلات بة ناحةق ونا

ففؿ  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(طةيصت بةوةى كة وةكوو  ئةم تيَسِوانيهةشياى بةزيةمى

ُؿ يعطؾقن فعؾ الَعْبد ...  َْفَعال ... َفنَِّن  ْٕ َٓ ْلؽؿة معطؾة ِِف ا َوأما الرب َفَقُؼقُلقَن خؾؼ َما خؾؼ 

 ظدلف فعطؾقا حؽؿتف َوَقاَل إِك ف جيقز َأن يعذب ََجِقع اْْلؾؼ بِاَل َذْكب فعطؾقا ،أصاًل 
(2)

. 
كازى ئادةميصادياى هةكازخطت، هةبةزئةوةى وتياى ويطت و برازدة بةدةضت خؤياى  واتة:

ثيَياى دةكسيَت، بؤية خاوةنى ييض كازيَم نني، وة خواط يةزضييةكى نيية، بةَهلوو بةشؤز 
بووة، بةبآ ييض يؤكاز و حيلمةت و خؤى  ىبة ويطت و ئريادةيةمووى دزوضتلسدووة 

خواشدا هة كازى  )العمة واحلكىة( يؤكاز و حيلمةتزِةضاوكسدنيَم هة دزوضتلسدنيدا، بؤية 
 نةما، بةم يؤكازةشةوة بسِيازى ئةوةياى دا كة دةشيَت خوا بةبآ تاواى خةَهم ضصا بدات.

 يَ  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(بؤية 
ِ
ء َٓ ُف ـَوَهُم َؿ اْلعُ ُؼقُلقَن: إِك  قِعنَي، َوَكع 

َب ادُْطِ ْ َلْق َظذ   َصاَة َِل

                                                             

 .(72/703ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى" (7)

 .(7/722ٓبـ تقؿقة ) "جامع الرشائؾ" (2)
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ـْ َطادًِا ُف فِقاَم َلْقَس َلفُ َيُؽ ْؾُؿ الت َنُّ  ، َوَقاُلقا: الظُّ
(1)

. 

 َظـ َهَذا الَؼْقل َلَقاِزم َباضَِؾةدةَهيَت:  T يض()ابَ الكيي وة
ِ
ء َٓ ؿ َأن  ،َواْلتزم َهُم َكَؼْقِِلِ

وَيؾدهؿ ِِف  ،اَّلل َتَعاََل جيقز َظَؾْقِف َأن يعذب أكبقاءه َوُرُشؾف َوَماَلئَِؽتف وأولقاءه َوأهؾ َضاَظتف

َقاضِني ،لقؿأاْلَعَذاب  كني َوالش  ار َوادُْرْشِ وَيصفؿ بجـتف وكرامتف  ،َويؽرم أظداءه مـ اْلؽػ 

ا ظدل َوَجائِز َظَؾْقفِ   َوكاَِلُُهَ
(2)

. 
وة يةموو  ؛بة يؤكازى ثيَهاضةياى بؤ ضتةم كة كازكسدنة هة شتيَلدا كة خاوةنى نةبيت واتة:

)كةواتة كة  موَهلى خواية و خاوةنيةتى و بؤى يةية يةموو كازيَلى تيادا ئةجنام بدات يضشتيَل
، بة ويطت و يةموو شتيَم موَهلى خوا بوو يةز جؤزة كازكسدنيَلى خوايى تيايدا نابيَتة ضتةم(

ئريادةى طصتى خؤى بةبآ زِةضاوكسدنى ضوودمةنديياى، ياخود يؤكاز و حيلمةتيَم كة بطةزِيَتةوة 
هةبةزئةوةى ثيَصوةختة بسِيازى ئةوةياى دابوو كة ئيختياز هة دةضتى بؤ خؤى و بةندةكانى، 

كازى ثيَويطت ئادةميصاددا نيية و بةو يؤكازةشةوة فةزمانةكانى خوا ييضيَم هة ضوودمةندى و يؤ
واتاى ئةوة دةطةيةنيَت كة  )وطمل(ويطت و ئريادةى  وشةى هةخؤ ناطسيَت بؤ ئادةميصاد، بةَهلوو

وة ئةوة دزوضت دةكات كة دةشيَت و شةضاكة و خساثة هةخؤناطسيَت، بة يؤكازى ئةو بسِيازانة
ايى، وة تاوانبازاى ضتةميض نيية خوا ثيَغةمبةزاى و خواناضاى و مةالئيلةكاى ضصا بدات بة يةتا يةت

 و بيَربِوايانيض خباتة بةيةشتةوة بة يةتا يةتايى.
بوونى ضاكة و خساثة هة نةكؤتا قطةكانياى هةكازخطتهى ئيختيازى ئادةميصاد بوو، ثاشاى 

 كازةكانيدا، وة نةمانى ييض حيلمةت و يؤكازيَلى ضوودمةند هة فةزمانةكانى خوادا، هة ئةجنامدا
 هة خوادا نةما بؤ بةندةكانى. )العدالة، الرمحة، احلكىة( لمةتدادوةزى و بةشةيى و حي

ء أثبتقا َلُف مؾؽً  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(وة  َٓ دا باَِل مَحْ َهُم
(3)

. 
كة ييض ضوثاس و  دا دزوضتلساو و بوونيَلياى بؤ خوا يةموو ئةمانة بسِيازىواتة: 
 .كةواتة ضوثاس و ضتاييض ناميَهيَتهة ئةجنامى بةشؤز ثيَلسدى وةى ةب، هةضةز نةكسيَت ضتاييصيَلى

                                                             

 .(7/723ٓبـ تقؿقة ) "جامع الرشائؾ"      (5) .(72/703ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى" (7)

الػصؾ ِف ادؾؾ وإهقاء " يةماى بؤضوونى يةية هة v يض)ابـ حزم(وة (، 2/741ٓبـ الؼقؿ ) "مػتاح دار السعادة" (2)

 .(5/14) "والـحؾ
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ـَ هة خوا دووزخةنةوة، وة وتياى:  )الظمي(ئةمانة ويطتياى بةو بسِيازانة ضتةم  ْؾَؿ ِم َفنِن  الظُّ

ِف َوُهَق َغْرُ َمْؼُدوٍر َلفُ  ا ِِف َحؼِّ ُُمقِر ادُْْؿَتـَِعِة لَِذاِِتَ ْٕ ا
(1)

. 
 بةضةزيدا نيية.واتة: ضتةم هة خوادا بوونى نيية و تواناى 

، وة وةضفياى كسد بة: يازى يةموو ضتةميَلياى خطتة ثاأل خوابسِبةآلم بة ثيَضةوانةوة 
ُك فِقِف ُكؾُّ َأَحدٍ  ُر ُوُجقُدُه، َوَمْعُؾقٌم َأن  َهَذا الت ـِْزيَف َيْشَسِ َٓ ُيَتَصق  ِذي  ادُْْسَتِحقِؾ لَِذاتِِف ال 
(2)

. 
ت، كة ناتوانيَت ضتةم بلات و خؤشى بيَطةزد بلات هة كازيَم كة ئةضتةمة بوونى ببيَبة 

ضتةم بلات، ياخود هة  ضتةملسدى، بطسة ئةمة هة بةندةكانيصيدا يةية كة ناتوانيَت يةنديَم جاز
 بسِيازيض بدات ضتةمم نةكسدووة، خواياى ييَهاية زِيصى بةندةكانيةوة.توانايدا نةبيَت و 

ظـ همٓء إَّّنؿ ٓ ُيـّزهقن  قال َجفقر الـّاسوِلذا  دةَهيَت: T )ابَ تيىية(بؤية 

سػفاء4 فنّن الّسػف والظؾؿ، بؾ يصػقكف بإفعال التل ُيقصػ هبا ادجاكني وال ظـ الرّب 

هق  ف بلهؾ. وقد ُيعاقب ظؼقبة ظظقؿة دـمآً ظظقاًم دـ لقس هق ل ادجـقن والسػقف قد ُيعطل

 أهؾ لإلكرام واإلحسان
(3)

. 
هة ناتةواوى و تةنانةت خةَهلى طصتى دةَهيَو: ئةمانة ثةزوةزدطاز بيَطةزد ناكةى  واتة:

ى ثآ وةضف بآ عةقَوةكان، بةَهلوو وةضفى دةكةى بة وةضفيَم كة شيَت و ضةقةتى و ضتةم
شيَت و بآ عةقَوةكاى ماَهيَلى شؤز دةدةنة كةضيَم كة شاييطتة نيية،  يةزوةكوو ضؤى ،دةكسيَت

 زة هة كةضانيَم دةضتيَهو كة شاييطتةى يةموو زِيَص و ضاكةيةكو.ياخود ضصايةكى طةو

 :طرنطرتيو ئةو دةقانةى كة جةبةرييةكاى دةيكةنة بةَلطة بؤ بريوِراكانياى ئةمانةى

ـَبةل ۞ وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ]تعاىل:  اهلل قالطةى يةكةمياى: ـ  .{e  :25}د ۈئوئ  
 بةَهلوو ئيَوة ثسضيازتاى هيَدةكسيَت.واتة: ثسضياز ناكسيَت هة كازةكانى ثةزوةزدطاز، 

                                                             

 .255ص "ُمتن صقاظؼ ادرشؾة" (7)

 .250ص "ُمتن صقاظؼ ادرشؾة" (2)

 .(7/015ٓبـ تقؿقة ) "الـبقات" (5)



 
122 
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ء دةَهيَت:  T ()ابَ الكيي َوَهَذا  ،(ل َظام  يػعؾلَٓ يسـ)جابقا بِ أَوكؾام شئؾقا َظـ ََشْ

فعالف اْلؿقدة وغاياِتا ادَْْطُؾقَبة أَوَلْقَس اُدَراد بِِف كػل حؽؿتف َتَعاََل وظقاقب  ،صدق اْلَؽاَلمأمـ 

اَم اُدَراد بأ ،ِمـَْفا َٓ معؼب ْلؽؿف ،ِلقة والربقبقةية إِْفَراده بإَوإِك  ُف لَؽاَمل حؽؿتف  َٓ  ،َوإك  َو

َٓ يػعؾ َصْقئً ٕ ،يْعَسض َظَؾْقِف بالسمال َٓ خؾؼ َصْقئٍ كف   ا َظَبثاا شدى َو
(1)

. 

وئ ] بةو ئايةتة يةزضى ثسضيازياى هيَبلسيَت واتة: طةأل وةآلم دةدةنةوة، هة دۇئ  ۇئوئ  
 ى حيلمةت و مةبةضتة ثيَويطتييةكاى و كؤتايى كازة ضاكةكاىنةخويَهدنةوة ئةوةشدا مةبةضت ثيَى

كة نيية، بةَهلوو مةبةضت بةو ئايةتة دةزبسِيهى تان و تةنيايى خوايةتيية هة بةزِيَوةبسدى و ثةزضتهدا 
بة سى بة كازةكانى ناكات، يَصطثسضيازيَم ث ييض ياضا وبؤ ئةوة، هةبةز تةواوى دانايى خوا تةنًا 

 ئةوةى ييض كازيَم بيًَوودة ناكات و ييض شتيَليصى بة طاَهتة دزوضت نةكسدووة.يؤكازى 

ََبُمأ َوُهَو »: َققُلُف  ةمياى:ــَطةى دووبةل۩ ِضِه َعذه َل َأرأ َل َسََمَواتِِه َوَأهأ َب َأهأ َلوأ َأنه اَّللهَ َعذه

ُ َظاَِلٍ  مأ َغرأ
ََمَِلِ مأ ِمنأ َأعأ ا ََلُ ً ُتُه َخرأ َ ُفمأ َكاَكتأ َرْحأ ، َوَلوأ َرِْحَ مأ «... ََلُ

(2). 
 ؛داىكة هة ئامسانةكاى و شةوي يةموو ئةوانة بداتطةز خواى ثةزوةزدطاز ضصاى واتة: 

 ئةوا بةشةييةكةى خوا باشرتة هة كسدةوةكانياى. ؛ضتةمى هيَهةكسدووى، وة طةز بةشةيى ثيايانا بيَتةوة

كام يظـف كثر ...  مؾؽف ِف ولقس ادراد بف لق ظذهبؿ لتنفدةَهيَت:  T ()ابَ الكيي

وأكف لق ظذهبؿ لعذهبؿ  ،وبقان ظظؿ حؼ اَّلل ظذ ظباده اس، ... واْلديث إكام شقؼ لؾؿدحمـ الـ

بغر اشتحؼاق، فنن حؼف شبحاكف ظؾقفؿ أضعاف أضعاف ما َأتقا. وِلذا  حؼف ظؾقفؿ وِل يؽـب

مأ »قال بعده: 
ََمَِلِ مأ ِمنأ َأعأ ا ََلُ ً ُتُه َخرأ َ ُفمأ َكاَكتأ َرْحأ لقست ظذ قدر يعـك أن رمحتف ِلؿ ، «َوَلوأ َرِْحَ

                                                             

 .(7/210ٓبـ الؼقؿ ) "مػتاح دار السعادة" (7)

والطزاين  (،27323) "ادسـد"وأمحد ِف  (،121) "صحقحف"وابـ حبان ِف  (،11وابـ ماجف ) (،0133رواه أبق داود ) (2)

 ،(244) "الؼضاء والؼدر"، و (713) "الشعب"والبقفؼل ِف  (،134) "مسـده"والطقاليس ِف  (،0304) "الؽبر"ِف 

والاللؽائل ِف  (،517) "الرشيعة"وأجري ِف  (،7005) "اإلباكة"وابـ بطة ِف  (،203) "السـة"وابـ أيب ظاصؿ ِف 

لباين ِف (، 734) "الؼدر"والػريايب ِف  (،7435) "رشح أصقل اظتؼاد" صحقح "(، و 773) "ةشؽااد"وصححف ٕا

 (.0133) "وضعقػ شــ أيب داود
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ظؾقفؿ ِل  يستحؼفا لالرمحة، وحؼقق ظبقديتف وصؽره التأظامِلؿ، إذ أظامِلؿ ٓ تستؼؾ باقتضاء 

ف. وٓ شقام فنن يؼقمقا هبا، فؾق ظذهبؿ واْلالة هذه لؽان تعذيبًا ْلؼف، وهق غر طاِل ِلؿ فق

الؼؾقؾ مـ كعؿف ظؾقفؿ، فتبؼك كعؿف الؽثرة ٓ مؼابؾ ِلا مـ صؽرهؿ، فنذا  يأظامِلؿ ٓ تقاز

 حؼف الذظذهب
ِ
ِلؿ لف شبحاكف ظذهبؿ وِل يؽـ طاداً  ليـبغ يؿ ظذ ترك صؽرهؿ وأداء

(1)
. 

مةبةضت بةمة ئةوة نيية كةوا طةز ضصاياى بدات ئةوا كازى هة دةضةآلت و موَهلى  واتة:
خؤيدا كسدووة، كة شؤزى خةَهم بةم شيَوةية طومانى ثيَدةبةى، بةَهلوو ئةم فةزموودةية باس هة 

طةز ضصاياى بدات ئةوا ضصاياى هةضةز مافى  كة مافى خوا دةكات بةضةز بةندةكانيةوة،وةضف و 
خؤى دةدات بةضةز بةندةكانيةوة، نةن بةبآ تاواى، بةَهلوو مافى خوا بةضةز بةندةكانيةوة ضةندةيا 
قاتة كة بة كسدةوةكانياى ثسِ نابيَتةوة، بؤية دوايى دةفةزمويَت طةز بةشةيى ثيايانا بيَتةوة ئةوا 

انياى، واتة كسدةوةكانياى هة ئاضتى بةشةيى خوادا نيية، مافى بؤياى تا كسدةوةكبةشةييةكة باشرتة 
كةواتة هةم كاتةدا طةز ضصا دى،  بةندايةتى و ضوثاضطوشازى هةضةز نيعمةتةكانى خوا ناييَههة

ئةوا ضتةم نيية هيَياى، بةدةز هةوةى كة كازةكانياى هة ئاضتى كةمرتيو نيعمةتةكانى خوادا  بدزيَو
ض جاى ئةو يةموو نيعمةتة شؤزةى كة هة ئاضتيدا ضوثاضطوشازى خوا ناكسيَت، كةواتة هة نيية، 

ضتةم نيية  طةز ضصا بدزيَو ئةوا هةضةزياىنةكسدنى ضوثاضطوشازى و جيَبةجيَهةكسدنى مافةكانى خوا 
 هيَياى.

نأ لَ »يةَهدةطسيَت كة دةفةزمويَت: يةماى باس  بؤية ئةم فةزموودةيةى ثيَغةمبةزى خواط 

ـهةَ  ِخَل َأَحًدا ِمـأُؽمأ َعَؿُؾُه اْلأَ َٓ َأْكَت؟ َيا َرُشقَل اَّللِ َقاَل:  «ُيدأ َدِِّنَ اَّللُ »َقاُلقا: َو َوََل َأَكا، إَِله َأنأ َيَتَغؿه

ةٍ  َ ٍل َوَرْحأ «َلنأ ُيـأِجَي َأَحَدُكمأ َعَؿُؾهُ »، وِف لػظ: «ِمـأُه بَِػضأ
(2). 

                                                             

 .221ٓبـ الؼقؿ ص "ضريؼ اِلجرتني" (7)

وأمحد ِف  (،502) "صحقحف"وابـ حبان ِف  (،0247وابـ ماجف ) (،2271(، ومسؾؿ )1015، 3115رواه البخاري ) (2)

 (،7113) "مسـده"وأبق يعذ ِف  (،5727) "ادسـد"والبزار ِف  (،2113) "فشــ"والدارمل ِف  (،1013) "ادسـد"

 (،3204) "رشح مشؽؾ أثار"والطحاوي ِف  (،2007) "مسـده"والطقاليس ِف  (،035) "الؽبر"والطزاين ِف 

 "اْلؾقة"وأبق كعقؿ ِف  (،7437) "اإلباكة"وابـ بطة ِف  (،047) "ؼضاء والؼدرال" (، وِف134) "الشعب" والبقفؼل ِف

 (.0732) "رشح السـة"والبغقي ِف  (،1/723)
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ناضيَتة بةيةشتةوة و زِشطازى نابيَت، وتياى: تؤط ئةى ييض كةس بة كسدةوةى خؤى  واتة:
و فةشَهى خؤيم  ثوةوثاية و ثيَغةمبةزى خوا؟ فةزمووى: بةَهآ، مةطةز خواى طةوزة نوقمى بةشةيى

 بلات.

َذا اْلَِديث َما قد تتقُهف الـُُّػقس مـ َأن اِْلََزاء مـ اَّلل  دةَهيَت: T )ابَ تيىية( فـػك هِبَ

 ؿ َما يشبف َهَذا َوَهَذا غؾط مـ  ،ظذ َشبِقؾ ادَُْعاوَضة وادؼابؾة ... َوكثر مـ الـ اس قد يَتَقه 

 ُوُجقه:

َأن اَّلل َتَعاََل َلْقَس ُُمَْتاجا إََِل ظؿؾ اْلعباد َكاَم ُْيَتاج ادَْْخُؾقق إََِل ظؿؾ مـ يستلجره  :َأحدَها

اَم يْعؿُؾقَن َْٕكػُ ...  :  2}د ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ] :َكاَم َقاَل َتَعاََل  ،ِسِفؿْ والعباد إِك 

د چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ] :َوَقاَل  ،{221

{E  :1}. 

ِذي مـ ظذ اْلَعاِمؾ بَِلن خؾؼف َأوٓ وأحقاه ورزقف :الثهاِِّن  ثؿ  بَِلن أرشؾ إَِلْقِف  ،َأن اَّلل ُهَق ال 

ُشؾ ياَمن وزيـف ِِف قؾبف ،َوأكزل إَِلْقِف اْلؽتب ،الرُّ َوكره إَِلْقِف  ،ثؿ  بَِلن يرس َلُف اْلَعَؿؾ وحبب إَِلْقِف اإْلِ

 .اْلؽْػر والػسقق والعصقان

ه الثهالِث َأن ظؿؾ الَعْبد َلق بؾغ َما بؾغ َلْقَس ُهَق ِِم ا يؽقن َثَقاب اَّلل ُمَؼابال َلُف ومعادٓ  :الأَوجأ

 .َحت ك يؽقن ظقضا

ابِع ْكَقا باَِم أكعؿ اَّلل بِِف َظَؾْقِف ِِم ا يْسَتحؼ بنزائف َأْضَعاف  :الره َأن الَعْبد قد يـعؿ ويؿتع ِِف الدُّ

ْجتَِفاد ُمَبالَغة مـ يرّضُه  ،وادؼابؾةَذلِؽ اْلَعَؿؾ إِذا ضؾبت ادعادلة  ِٓ َوإِذا َكاَن َكَذلِؽ ِل يبالغقا ِِف ا

ْجتَِفاد ... َوَزاَل َظـُْفؿ اْلعجب وصفدوا إِْحَسان اَّلل بِاْلَعَؿؾِ  ِٓ  .ا

اِمس َٓ ُبد َِلُؿ مـ شقئات :اخلأَ َٓ ُبد ِِف حقاِتؿ مـ َتْؼِصر ،َأن اْلعباد  فؾقٓ َظْػق اَّلل َِلُؿ  ،َو

قَِّئات وتؼبؾف أحسـ َما ظِؿُؾقا َمنأ ُكوقَِش احِلَساَب » :َوِِلََذا َقاَل  ،دا اشتحؼقا َثقاًبا ؛َظـ الس 
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َب  «ُعذي
(1)

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ] :َقاَل اَّلل َتَعاََل  ،َفَؾق كاقشف ظذ ظؿؾف دا اْشتحؼ بِِف اِْلََزاء...  

 {S  :71}د ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک
(2)

. 
 ثاداشتةكاى هة بةزامبةز خةَهلاى وا دةشانو ئةو فةزموودةية ئةوة دةزِةويَهيَتةوة كة واتة:

 ، هةبةز ئةم يؤكازانة:كسدةوةكانيانداية

، تا بةيؤى كازةكانيانةوة ثاداشتياى باتةوة خوا ثيَويطتى بة كسدةوةى بةندةكاى نيية يةكةم:
 يةكرت يةية، بةَهلوو بةندةكاى كاز بؤ خؤياى دةكةى.وةكوو ضؤى خؤياى ثيَويطتياى بة 

ذياى و زِؤشى  بؤخؤى خاوةنى يةموو نيعمةت و مهةتةكانة هة ييَهانةدى و خؤى خوا دووةم:
كازى خيَس هة ئيماى و  بؤ ضوونة ناو نامةكةى و هةطةأل كازبؤئاضانلسدىو نازدنى ثيَغةمبةزاى و بةز

 خؤشةويطتى بؤى و بيَصاندنى بيَربِوايى و تاواى.

 يةزضةندة كسدةوةى بةندةكةى شؤز و بةيا بيَت ناطاتة ثاداشتةكانى خوا، تا بَويَني سَييةم:
 .ثاداشت هةبسيتى كسدةوةكانيةتى

، خؤ ةقاتةوةية بة ضةندةيا ياى بةضةزبةندةكانى ئةوةندة نيعمةتة شؤزةكانى خوا ضوارةم:
هة بةزامبةزيدا نايةتة دى، كةواتة يةوأل و كؤشصةكاى ييض ئةطةز داواى كازياى هيَبلسيَت 

كاز  دةكانى ئةو يةضتةياى ناميَهيَت كة، بؤية هةم كاتةدا بةنةزامبةزى و ياوضةنطييةكياى ثيَهاكسيَتب
ثوةوثايةى كة و ئةوةى دةيبيهو ضا كسدةوةى شؤز دةكةى و خؤياى بة كامأل دةشانو، بةَهلووو 

 بةضةزيانةوة هة كازكسدى و طستهةبةزى ئةو زِيَطايةدا.ة يخواي

بةندةكانى بة بيَطوماى هةخؤطسى كةمتةزخةمى و تاوانو، خؤ ئةطةز هيَبوزدنى  ثَيهجةم:
ئةوا  ؛وةزطستهى كسدةوة ضاكةكاى نةبيَت هة اليةكى تسيصةوة اى وخوايى هةضةز تاوانةك

ئةوةى هةكاتى هيَجيَضيهةوةدا دةفةزمويَت:  بؤية ثيَغةمبةز نةدةبووى،  ةثاداشت ئةو شاييطتةى
كة  ئةوانةىوة خواى طةوزةط دةفةزمويَت: ضصا دةدزيَت، بلات  ضةند و ضؤنىدةمةقاَهآ و 

 و دانيصتوانى بةيةشنت. كسدةوة ضاكةكانياى هيَوةزدةطسيو و هة خساثةكانياى دةبووزيو
                                                             

والبقفؼل ِف  (،735) "ادسـد"والبزار ِف  (،20332) "ادسـد"وأمحد ِف  (،5435(، وأبق داود )1351رواه البخاري ) (7)

 (.213) "الشعب"

 .(734 - 7/701ٓبـ تقؿقة ) "جامع الرشائؾ" (2)
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ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ]تعاىل:  اهلل قالةمياى: ــَطةى سَييبةل ۞

 .{772:  8}د ىئىئ  
ئةى ثةزوةزدطاز طةز ضصاياى بدةيت ئةوا بةندةى خؤتو، وة فةزمووى:   )عيشى( واتة:

 طةز هيَياى خؤشبيت ئةوا تؤ باآلدةضت و دانايت.

واتة طةز ضصاياى بدات ئةوا كسدازى خواية هة  ئةشعةرييةكاى دةَلَيو:جةبةرييةكاى و 
وة هة موَهلى بيَجطة هة خؤتدا،  بسيتيية هة كازكسدىبؤية ضتةم موَهلى خؤيدا، ضتةمى نةكسدووة، 

 .(1))وشتحين( نةبووة و نابيَت ضتةم بؤ خوا

بةَهطةط بؤ ئةمة ئةوةية كة فةزمووى: طةز ضصاياى بدةيت ئةوا بةندةى خؤتو  دةَلَيو:
 .)عصوك(، نةيفةزموو هةبةزئةوةى تاوانبازى )عبادك(

 ،َفَؾْقَس اُدَراد بِِف َأك ؽ َقادر َظَؾْقِفؿ "َّنؿ ِظَبادكنف"َوأما َقْقلف  دةَهيَت: T ()ابَ الكيي

َْخَبار بغاية اْلعْدل ،َمالؽ َِلُؿ ْٕ ن ظذهبؿ إَوَأكف َتَعاََل  ،َوأي مدح ِِف َهَذا ... بؾ ِِف ضؿـ َذلِؽ ا

َٓ  ،َّنؿ ظباده ال ذيـ أكعؿ َظَؾْقِفؿ بنجيادهؿ وخؾؼفؿ ورزقفؿ وإحساكف إَِلْقِفؿنف ـُْفؿ َو َٓ بقشقؾة ِم

ٓ  بجرمفؿ واشتحؼاقفؿ وطؾؿفؿ ...  َوفِقف َأْيضا َأمر آخر ... ِِف ُمَؼابَؾة بذل بذلقه ... ِل يعذهبؿ إِ

ؿف واجاللف ... َفنِذا كػُروا بِِف أقبح اْلؽْػر َوُهَق َأن َكقَّنؿ ظباده َيْؼَتِِض ِظَباَدتف َوحده وتعظق

وأرشكقا بِِف أظظؿ الرّشك وكسبقه إََِل كؾ كؼقصة ... َكاُكقا َأَحؼ ظباده وأوٓهؿ بِاْلَعَذاِب 
(2)

. 
تؤط باآلدةضتى بةضةزياندا و مةبةضت هةم ئايةتة ئةوة نيية كة ئةمانة بةندةى تؤى و  واتة:

خاوةنيانيت، جا ئةمة ض وةضفيَلى تيَداية؟ )واتة ئةمة خؤى هةخؤيدا يةز واية، بيَجطة هةمة نيية(، 
دادثةزوةزى، بةوةى طةز ثةزوةزدطاز ضصاياى بدات بةَهلوو مةبةضت ثيَى يةواَهدانة بة ئةوثةزِى 

سدووى و زِؤشى داوى و يةموو كازيَلى دزوضتى ك خؤيو و ةىبةند كة ئةوة بة يؤكازى ئةوةوةية
اى و ييض بةبآ ييض يؤكازيَلى خؤيئةمانةى هةطةَهدا كسدووى ، ضان و ثيَويطتى بؤ ئةجنام داوى

 كةمتةزخةمى و وة طةز ضصاياى بدات بة يؤكازى، بيَت كة هة ئاضت و بةزامبةزيدا كسدازيَم
                                                             

 .(2/033ٓبـ الؼقؿ ) "دار السعادةمػتاح "(، و 2/513ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽني"ـظر ي (7)
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يَلى تسيصى تيَدابيَت، هةبةزئةوةى بؤ تاواى و يةَهةكانيانةوةية، وة دةشيَت ئةم ئايةتة مةبةضت
دايلياى كسدووة بة خوا هةطةأل خوادا،  ى(( و )وريي)عيشىكاتيَم طاووزةكاى ياتووةتة خوازةوة 

 هةضةزياى انة بةندةى خواى و ثيَويطتةيؤكازةية كة ئةو ئةو بدات هةبةز ئةو خةَهلانة ضصا بؤية طةز
خوا بجةزضنت و يةموو طةوزةيى و تان و تةنيايى و بيَطةزدييةن بؤ ئةو بسِياز بدةى، بةآلم كاتيَم 

هة يةموو كةس هةثيَصرتى  ئةوانة ئةوا ؛كوزِى خواى بؤ دةدةىياوبةشى بؤ بسِياز دةدةى و بسِيازى 
 كة ضصا بدزيَو.

 :(املعتزلة -)القدرية  و موعتةزيلةكان ةرييةكانقةد .2

ة الـػاة ال ذيـ جيعؾقكف ُمْستِؼاّل بِِػْعؾِفِ دةَهيَت:  T (الكيي)ابَ  َٓ يْدخؾ فعؾف  ،اْلَؼَدِري  َو

َٓ ُهَق َواقع بَِؿِشقَئة اَّلل َتَعاََل َوقدرتف ،ََتت َمْؼُدور الرب َتَعاََل  ا ا واختقارً  وكسبً فلثبتقا َلُف فعاًل  ،َو

 َحِؼقَؼة
(1). 

ئةوانةى كة باوةزِياى واية بةندةكاى ضةزبةخؤى هة كازةكانياندا و ييض  ةزييةكاى()قةد واتة:
هة كسدازةكانياى ناضيَتة ذيَس بازى توانا و دةضةآلتى خواوة، بةَهلوو هةذيَس ويطت و ئريادةى 

خؤياى خاوةنى كازى زِاضت و دزوضتى خؤيانو و ضةزبةخؤى هة يةموو كسدازيَلى خواشدا نيية، 
 خؤياندا.

ُة:دةَهيَت:  T (الكيي)ابَ  ، َأْو ُظُؼقَبُة اْلَعْبِد  َوَقاَل الأَؼَدِريه اٌر َغْرُ ُمْسَتَحؼٍّ ْْضَ
ْؾُؿ إِ الظُّ

ـُْف َوَكْحَق َذلَِؽ  ـْ فِْعؾِِف، َأْو ُظُؼقَبُتُف َظَذ َما ُهَق َمْػُعقٌل ِم  َظَذ َما َلْقَس ِم
(2). 

 شاييطتةكة خاوةنةكةى  شيانيَمبسيتيية هة  (الظمي) قةدةزييةكاى دةَهيَو: ضتةملسدى واتة:
بيَت، ياخود ضصاى كةضيَم ةيةن هةضةز كازيَم كة كازى ئةو ن، ياخود ضصادانى بةندةنةبيَت

، ئةم بؤضوونةط يؤكازى ئةوةية كة دةَهيَو خوا بدزيَت كة بةبآ ئريادةى خؤى كةوتبيَتة ضتةمةوة
ية، ئادةميصاد خؤى كازى خؤى ، وة ويطتى تاواى و خساثةى نينابيَت و ناشتوانيَت ضتةم بلات

 .دةكات دزوضت

                                                             

 .(2/205ٓبـ الؼقؿ ) "مػتاح دار السعادة" (7)

 .257ص "ُمتن صقاظؼ ادرشؾة" (2)
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 حسـ، هق ما كؾ فعؾ تعاَل اَّلل ظذ ؿهبإجيادةيانةويَت ئةوة بطةمليَهو كة:  طيةبةم ثيَهاضة

 وإٓ القاجبات، ذههب تعاَل إخاللف ظدم مع ْضر، فقف قبقح هق ما كؾ وترك لؾعبد، كػع وفقف

غرظادل طادًا  يؽقن أن إَل أدى
(1). 

يةموو كازيَلى باط و ضوودمةند ييَهانةدى  كسدى وبرازدة واجبى دةكةى هةضةز خواواتة: 
 ى، وة بةزدةوامبوونيةتياىبؤ اونةييَهانةدى يةموو كازيَلى شيانبةخض و نةشي هةطةأل ،بؤ بةندةكانى
ى خوا بةزدةوام بيَت، وة طةزنا دةبيَتة يؤكازى )عدالة(تاوةكوو  ،ئةم ضيفةتانةخوا هةضةز 

 .(واجب الفعن األصمح)ثيَى دةوتسيَت  ط، ئةم تيَسِوانيهةضتةملسدى هةاليةى خواوة بؤ بةندةكانى

ِذي كة دةَهيَت:  اتدةك باضى T ()ابَ الكيييؤكازى ئةم تيَسِوانيهةط  َأن الظُّؾؿ ال 

َْفَعال  ْٕ َدِمّقني َبعضفؿ لَبعض وصبفقه ِِف ا ْٔ حرمف وتـزه َظـ فعؾف وارادتف ُهَق َكظِر الظُّؾؿ مـ ا

َْفَعال فامتـعقا مـ  ْٕ َٓ ُيسـ بعباده ... وصاروا بذلؽ مشبفة ِمثؾة ِِف ا َما ُيسـ ِمـُْفاَم َوَما 

َْظَذ ال ِذي أْثب ْٕ َْمَثال ومثؾقه ِِف َأفعالف بخؾؼف ... َقاُلقا ... إِْثَبات ادْثؾ ا ْٕ تف لـَػِسِف ثؿ  ْضبقا َلُف ا

ٓا إِذا َأمر الَعْبد َوِل يعـف بَِجِؿقِع مؼدوره ...  َٓ يؼدر َأن هيدي َضا َكاَن َطادِا َلُف والتزمقا لَذلِؽ َأكف 

َٓ يؼدر َأن يضؾ مفتديا ... إِذا َأمر اثْ  ـَنْيِ بَِلْمر َواِحد َوخص َأحدَُها بنظاكتف ... َكاَن َكاَم َقاُلقا َأكف 

 َطادِا ...
(2). 

ئةو ضتةمةى كة خوا حةزامى كسدووة هة ثيَهاضةى قةدةزييةكاى بؤ ضتةملسدى دةَهيَو: واتة: 
نيَواى  كة هةياوشيَوةى ئةو ضتةمةية  ؛خؤى و خؤى بيَطةزد دةكات هة ويطتى و كازثيَلسدنى

كة بةبآ يؤكاز و خويَهدنةوة و زِيَرة و شانيهى تاوانةكة ضتةم هة يةكرتى دةكةى، ئادةميصاددا يةية، 
)العمي، اخلبري، المطيف، احلكيي، دا هة )خمموم(يةيةتى بةضةز  )خالل(ئيرت ئةو جياواشيية ناكةى كة 

 ، وة ئادةميصاد خاوةنى ئةم ضيفةتانة نيية....(

 و كازةكانى خواية بة ضيفات و كازةكانى ضيفات ويَهةكسدنى و ياوشيَوةكةى بةبؤية ئةجنامة
 باط نيية. الى خوا ضيض باط نةبيَتباشة و  طئادةميصادةوة، ضى الى ئادةميصاد باشبيَت الى خوا

                                                             

 .257لدكتقرة هـد بـت دخقؾ اَّلل بـ وصؾ الؼثامل ص "الشبفات الـؼؾقة دخالػل أهؾ السـة واِلامظة ِف مسائؾ الؼدر" (7)

 .(2/741ٓبـ الؼقؿ ) "مػتاح دار السعادة" (2)



   
129 

 لة نَيواى ييدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

 :كاى كةوتوونةتة دوو كازى دذبةيةن هة بةزنامةياندا، ئةويض)وعتزلة(بةم يؤكازةوة 
، وة هةكازخطنت و باوةزِنةبووى وشبهة األفعاه()ثةزوةزدطاز بة بةندةكانيةوة شوبًاندنى كازةكانى 
بة يةموو  )خالل(كة  ئةوة بهةماية الياى شدا، هةطةأل ئةوةمة الصفات()وعطبة ضيفاتةكانى خوا 

 .)خمموم(ة هة شتيَلةوة جياواش
هيَلدانةوةى يةماى بة ياوشيَوة و بؤية تةنانةت هةم باضةدا هة بوازى ضتةمدا هيَلدانةوةياى 

ضتةمة، وة  ئةوة فةزماى بة بةندةكانى بلات و يازمةتيياى نةدات خوا دةَهيَو: طةزكة ئادةميصادة، 
طةز دوو تاوانباز يةكيَلياى بةز هيَبوزدى خبات و ئةويرتياى تؤَهةى هيَبلاتةوة ضتةمة، وة بةيةماى 

 زمةتى ئةويرتياى نةدات ضتةمة.يازمةتى يةكيَلياى بدات و ياشيَوة طةز فةزماى بة دوواى بلات و 

اكات، بطسة خؤياى دزوضت دةكةى و خوا دزوضتى نالى ئةماى بةندةكاى خؤياى كازى 
 ى خواشدا نيية.)املشيئة واإلرادة(هةذيَس ويطت و ئريادة 

َٓ َيُؽقنُ  دةَهيَت: T )ابَ تيىية( َٓ َيَشاءُ  ،َبْؾ َقاُلقا: َيَشاُء َما  ُْؿ  ،َوَيُؽقُن َما  ُثؿ  إَّن 

يَعًة فِقاَم جَيُِب َظَؾْقفِ  ِْؿ رَشِ ُرمُ  ،َوَضُعقا لَِرهبِّ ِذي َصب ُفقا فِقِف اْْلَالَِؼ  َوَُيْ بِاْلِؼَقاِس َظَذ َأْكُػِسِفْؿ ... ال 

بِادَْْخُؾقِق َفَضؾُّقا َوَأَضؾُّقا
(1)

. 

ْ َيَشْل َِلْ َأَْجََع ادُْْسؾُِؿقَن َظَذ دةَهيَت:  T يض()ابَ الكييوة  ُف َما َصاَء اَّلل ُ َكاَن َوَما َِل َأك 

َٓ َيُؽقُن، َويَ  ـَ َيُؼقُلقَن: َيَشاُء َما  ِذي ُة ادَُْجقِشق ُة، ال  ٓ  اْلَؼَدِري  الِْػ ِِف َذلَِؽ إِ ، َوَِلْ َُيَ ـْ َٓ َيُؽ ُؽقُن َما 

 َيَشاءُ 
(2)

. 
، بةآلم كاز و كاز و بوونيَم يةبيَت هةضةز ويطتى خوا يَت هة كةوندادةشدةَهيَو:  واتة:

بيَت، نة هةضةز خواى ويطتى بةآلمةبيَت يبة ثيَضةوانةشةوة كاز و بوونةكة نةبيَت، وة  بوونةكة
يةندآ كاز واجبة بيلات و يةنديَم  بؤ خوا داناوة بةوةى كةئةمانة بةزنامة و شةزيعةتيَلياى 
ى كسدنياوشيَوةبةتيَسِوانني و  يؤكازى ةدانانى ئةم ياضايةشياى بحةزام و قةدةغةية بيلات، 

و شوبًاندنى خواية بة  كسدىشيَوةكة بؤخؤى بةياوزِشتووة، ةوة داكازةكانى ئادةميصاد
 بووة يؤكازى طومسِايياى و طومسِاكسدنى خةَهليض. طبةندةكانيةوة، ئةمة
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ظذ ما لق فعؾف لؽان طؾاًم اَّلل تعاَل يقصػ بالؼدرة  إن   ئةمانة دةزبازةى ضتةم دةَهيَو:

وكذبًا، وإن كان تعاَل ٓ يػعؾ ذلؽ لعؾؿف بؼبحف، وباشتغـائف ظـ فعؾف، ... وهذا مذهب أكثر 

ومـفؿ يؼقلقن: إن وصػ اَّلل تعاَل بالؼدرة ظذ الظؾؿ ُماٌل4 ٕن ذلؽ يقجب ادعتزلة ... 

الـؼص واْلاجة وذلؽ يستحقؾ ظؾقف تعاَل
(1). 

 ئةطةزضى، بةضةز ضتةملسدندا خاوةى تواناية خواشؤزى موعتةشيوةكاى دةَهيَو: واتة: 
واى طةوزة بةضةز نايلات هةبةز شانطتى خبةآلم دةبيَتة ضتةم و دزؤ،  يةية بيلات يةنديَم كاز

)واتة دةتوانيَت بةآلم نابيَت بيلات(، وة يةنديَلياى دةَهيَو:  خساثى و ناثيَويطتى ئةو كازة
، هةبةزئةوةى ئةطةز وا بةوةى كة دةتوانيَت ضتةم بلات يةَهةية و ئةضتةمة شتى واوةضفلسدنى خ

يلات، ئةمةط بؤخؤى دةكة بؤ ئةو ضتةملسدنة  خؤيداية ت ئةوا هة ثيَويطتى و ناتةواوى خواوابيَ
 .بة خواوة ئةضتةمة و شاييطتة نيية

 خوا ستةم ناكات:  كة ــَى دةيسةملَيهوطةى عةقلــَبة دوو بةل الى ئةماى بة كورتى

 كة خوا ضتةم ناكات. هةضةز ئةوةية )اإلمجاع( كؤدةنطى .1
ئةطةز خوا دزوضتلازى كسدةوةكانى ئادةميصاد بيَت ثاشاى ضصاياى بدات هةضةز ئةوةى  .2

 .و دزوضتلازى ضتةم بووبيَت ئةوا دةبيَت خوا ضتةم بلات ؛كة ضتةمياى كسدووة

و  ضتةم ناكات بةآلم بةَهطةكانى قوزئاى و فةزموودة ضةملاندوويانة كة خواى طةوزة 
وةكوو  ؟دةكات ييةعةقَو طةويطت بةو دوو بةَهئيرت ض ثيَ ،داوة بطسة وادةى ضتةم نةكسدنيصى

 .{771:  4}د ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڃ ]دةفةزمويَت: 
واتة: خوا ضتةمياى هيَهاكات، بةَهلوو خؤياى ضتةم هة خؤياى دةكةى، كةواتة ئادةميصاد 

 خؤياى دزوضت دةكةى، نةن خوا دزوضتى كسدبيَت. خؤياى كسدةوةكانى

ڦ  ڦ  ڦ  ]وة دةفةزمويَت:  ڦ   :  4}د ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  

722}. 
 زامبةزؤيانةوة تووشى ضصا بووى، خواى طةوزة ضتةملاز نيية بةـبةيؤى كسدةوةكانى خ واتة:
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 .بةندةكانى
بةَهطة بؤياى، هةبةزئةوةى مةبةضت تياياندا ئةوةية كة خوا  وة بةنابهة ط ديطاىئةم ئايةتانةوة 

نةن خؤياى خاوةنى  ،دات بةبآ يؤكازضصاى بةندةكانى نا و ضتةم ناكاتوة دادثةزوةزة، 
َٓ َيْظؾُِؿ  دةَهيَت: T )الشٍكيطي(وةكوو  ،تتى نةبيَآلخوا دةضةو  وةى خؤياى بوكسدة ُف  َأك 

،
ٍ
ـْ َشقَِّئاِت ُميِسء َٓ َيِزيُد ِم ، َو ـٍ ـْ َحَسـَاِت ُُمِْس َٓ ُيَعاِقُب َظَذ َغْرِ َذْكٍب  َأَحًدا، َفاَل َيـُْؼُص ِم  َو

(1). 
خوا ضتةم هة كةس ناكات، بؤية ضاكةى كةس كةم ناكاتةوة، وة خساثةى كةضيض واتة: 

 .شياد ناكات، وة كةضيض بةبآ يؤ ضصا نادات
دانانى شتيَلة كة هة  :)الظلم(ئةيمى سونهةت بريوِراياى لةم بارةيةوة واية كة ستةم 

كة ئةميض دانانى يةموو ، )العده(دادثةزوةزيية  هة بةزامبةزى ضتةميضجيَطةى خؤيدا نةبيَت، 
كازيَلة هة شويَهى خؤيدا، بؤية خواى ثةزوةزدطاز ضتةم ناكات هةطةأل يةبوونى تواناى بةضةزيدا، 

وة ن نةتوانيهى، هةبةزئةوةى حةزام و قةدةغةى كسدووة هةضةز خؤى، وةنةكسدنى ضتةمة نة
بةخصهدةيى و ضاكة  ىخاوةنوة شاييطتةى وةضف و بةطةوزة زِاطستهة، وة بيَطةزدة هةو اليةنةوة، 

نى خؤى باس دةكات هة نةكسدنى كس، بؤية وةضف و بيَطةزد)اجلود والكرً واإلحشاُ(و هيَبوزدنة 
ة هةطةأل )اخلمل والعمي واخلبري والمطيف واحلكيي والرؤوف ...(ضتةمدا، وة خاوةنى ضيفةتةكانى 

 .املخموقات()دزوضتلساوةكانيدا 

ْؾَؿ َشَبُبُف َحاَجُة  دةَهيَت: T ()ابَ الكييضتةملسدنيض وةكوو يؤكازةكانى وة  َفنِن  الظُّ

اِِلِ، َأْو َجْفُؾُف، َأْو َشَػُففُ   الظ 
(2)

. 
 يؤكازى ضتةملسدى دةطةزِيَتةوة بؤ: واتة:

هة كاتيَلدا خواى ثةزوةزدطاز خاوةنى  )احلاجة والفقر(: ثَيويستى و ناتةواوى :يةكةم
لوو بةَه، نة ثيَويطتى ثيَيةتى و نة ناتةواوة تاوةكوو بيلاتيةموو بوونةوةزةكانى ئامساى و شةويية، 

ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ]وةكوو دةفةزمويَت: ضتاييصلساوة، 

 .{g  :10}د ىئېئ  
                                                             

 .(5/223)لؾشـؼقطل  "أضقاء البقان" (7)

 .(0/734ٓبـ الؼقؿ ) "زاد ادعاد" (2)
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و دةوَهةمةندة و بآ نياش و  ئةوةشة كة هة ناوياندايةواتة: خوا خاوةنى ئامسانةكاى و شةوى و 
 بآ ثيَويطتة و شاييطتةى ضتاييصة.

هة كاتيَلدا خواى ثةزوةزدطاز هةم  :()اجلهل والسفه نةزانني و تَيكضوويى :ةمدوو
ضيفةتانةى ئادةميصاد بيَطةزدة، وة خوا شاناية بةضةز نًيَهييةكانى بوونةوةزدا، وة خاوةى شانطتى 

ۅ  ]ناديازةكاندا، وةكوو دةفةزمويَت:  دياز و تةواوة بةضةز ۋ   ۈ  ۈ   ٴۇ ۋ  

 .{G  :12}د ېۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
بةضةز نًيَهييةكاى و ضجةكسدنةكانتاندا، وة خوا خاوةى ئةوة ناشانى كة خوا شاناية واتة: 

 شانطتة بةضةز ناديازةكاندا.

هة ئةجنامى تيَسِوانيهى ئةم بةشةدا زِووى بووةوة كة خواى ثةزوةزدطاز بة ييض شيَوةيةن ضتةم 
و بةشؤزثيَلسدنى نيية بؤ بةندةكانى و جيَطةى نابيَتةوة هة دادثةزوةزى و طةوزةيى و بآ ثيَويطتى 

ييض جؤزة ضتةميَم هة ياضا و  زى شةزعيض كة بةزنامةكةيةتىخؤيدا بؤى، وة ئةطةز قةدة
ئةوا قةدةزى كةونيض بة يةماى شيَوة هة بةزِيَوةبسدنى )خمووقات(دا ييض  ؛شةزعةكةيدا نةبيَت

 ، ئةطةز دةزكيض نةكسيَت بة ووزدةكازييةكانى،ة بوونى نييةجؤزة كاز و فةزمانيَلى ضتةم و يةَه
هة حيلمةت و دانايى و زِةضاوكسدنى يؤكازة  ىو ياضاكانى يةمووى ثسِ زئةوةى كازةكاىهةبة

 ئاشلسا و نًيَهييةكانى وةن هةم بابةتةى دواى ئةمةدا زِووى دةبيَتةوة شياتس.
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 ةمـيَيـسبـابةتـى 
 دانايى و هؤكارةكان لة كارةكانى ثةروةردطاردا

 )احلكنة والتعليل يف أفعال اهلل تعاىل(

هة خاوةٌ صاىايى و داىايى و  س طةس بةػيَم هة ىاوةكاىى بشيتيبيَتخواى ثةسوةسدطا

ۈ     ۆۆ]بةصةيى بؤ بةىذةكاىى، وةكوو خؤى دةفةسمويَت: ووسدةكاسى و بةطؤص و 

ڤ ڤ  ، ]{4  :0} ،{A  :03 ،38}د خب  مب  ىب، ]{g  :38 ،011}د ۈ

 g}، {018:  2}د ڱڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ، ]{8  :01}، {A  :018}د ڦ

تيَشوثشِى و بآ كةموكوستى كاسةكاىى، هةبةسئةوةى خؤى ئةوا طوماٌ ىيية هة تةواوى و ...  {56: 
بة  بآ ٍيض كةموكوستى و ىاتةواوييةكة، طةس خؤى خاوةٌ و بةخؼةسى طيفةتة كامَوةكاٌ بيَت

، وة طيفةتةكاىى ٍةبيَت و خاوةىياٌ بيَت ىئةوا خؤى هةثيَؼرتة كة كامَورتيي ؛بةىذةكاىى
 وكوستييةية.تةواوى و بآ كةم كاسةكاىيؼى بة ٍةماٌ ػيَوة سِةىطذاىةوةى ئةو

هة  دسوطتلاس و خاوةىى ٍةموو بووىةوةسةكاىة و ثةسوةسدطاسياىة، خواى طةوسة 
و بةخؼةسى ٍةموو ىيعنةتة طؼتى و تايبةتييةكاىة،  دسوطتلشدىياىذا داىاييةكى بآ ئةىذاصةى ٍةية

ۇئ  ۇئ : ]ثشطياس و هيَلؤَهييةوة هة كاسةكاىى ىاكشيَت، وةكوو خؤى دةفةسمويَتبؤية  وئ      وئ  

ا كة ىابيَت ثشطياس هة هةبةس باآلدةطتى و تواىايى خوىةن . {e  :38}د ۈئۆئۆئ
كاسةكاىى بلشيَت، بةَهلوو هةبةس كامَوى صاىظت و داىايى و بةصةيى و دسوطتلاسى بيَويَيةى خؤى، 

مت  ىت  ، وة دةفةسمويَت: ]{p  :33}د ىب  يب  جت     حت  خت  مت]وةكوو خؤى دةفةسمويَت: 

د ہۀۀہہ ] ، وة دةفةسمويَت:{c  :61}د جحىثيثحجمججثمثيت

ۆ ۇ ۇ ] ، وة دةفةسمويَت:{3:  0} ٍةس ثةسوةسدطاسة ، {i  :01}د ۈۆ  
 .(1)كوستيية و يَلى ثشِ و تةواو هة ووسدةكاسى و مافجيَذاٌ و سِاصاوة و بآ كةو)خملوقات(خاوةٌ 

                                                             

 .(00/860البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى"، و 006البن تقؿقة ص "ادسائل واألجوبة" (0)
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 ()ابً القيهوةكوو يةكةػى )القدر الصزعي(يةكةى بيَت، ئةوا )القدر الكوىي(ئةطةس ئةمة 
T  :عـه  يوعذ هنقه وكل ما هن ،وعذ أمره وكؾه حؽؿة ورمحة وعدل ومصؾحةدةَهيَت

ؾه احلؿد كؾه وله ف ،وعذ عؼابه وكؾه عدل وحق ،وعذ ثوابه وكؾه رمحة وإحسان ،ذ وفساد

 ادؾك كؾه وبقده اخلر كؾه وإلقه يرجع األمر كؾه
(1). 

دادثةسوةسى و ٍةمووى داىايى و بةصةيى و  )القدر الصزعي(فةسماىةكاىيؼى  واتة:
طوودمةىذيية، وة ٍةموو قةدةغةكشاوةكاىى خشاثة و تيَلذاىة، وة ثاداػتةكاىى ٍةمووى ضاكة و 

، كةواتة ٍةموو طوثاغ و طةسِاىذىةوةية طضاكاىى ٍةمووى دادثةسوةسى و مافبةصةيية، وة 
 و خيَش و كاسةكاىة. اٌبووىةوةس خاوةىى ٍةمووطتاييؼةكاٌ ػاييظتة بةوة و 

، ثشطياس ىاكشيَت و دةسن ىاكشيَت بة داىايى و حيلنةتةكاىى خوا هة كاسةكاىيذائةطةسضى 

ۓ  ﮲] هةبةسئةوةى خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: د ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ   
{A  :006}،  َفََم َأْخَزَ بِِه َفُفَو ِصْدٌق َوَما َأَمَر بِِه َفُفَو َعْدٌل

ٍةموو ٍةواَهةكاىى سِاطتة و واتة  :(2)

فاخلؾق:  ،{C  :61}د ں  ں  ڻ   ڻ]وة دةفةسمويَت:  فةسماىةكاىى دادثةسوةسيية،ٍةموو 

 يتضؿن أحؽامه الؽوكقة الؼدرية، واألمر: يتضؿن أحؽامه الديـقة الرشعقة
ٍةس خواى واتة  :(3)

خاوةىى فةسماٌ و ثةسوةسدطاس خاوةىى ٍةموو دسوطتلشاوةكاىى كةوٌ و بووىةوةسة و ٍةس ئةو 
 .ياطا ثشِ دادثةسوةسييةكاىة

ئةوا خؤى هةثيَؼرتة كة  ؛بؤية طةس خواى ثةسوةسدطاس خاوةٌ و بةخؼةسى داىاييةكاٌ بيَت

ۆئ  ۈئ  ]و دةفةسمويَت: خاوةىى ٍةموو حيلنةت و داىايية تةواو و كامَوةكاٌ بيَت، وةكو

ەئ    ، وة دةفةسمويَت: ]{008:  6}د ۈئ  ېئ  ېئ ى  ائ  ائ  ەئ   

ئةوا خيَشيَلى صؤسى  ؛ٍةسكةغ داىايى ثيَببةخؼشيَتواتة  ،{352:  2}د وئ  وئ
 وى و كةموكوستى بيَت هة داىاييذا.ثيَبةخؼشاوة، كةواتة دةبيَت كاسةكاىى ثةسوةسدطاس بآ ىاتةوا

                                                             

 .(0/355البن الؼقم ) "مدارج السالؽني" (0)

 .053ص "خمتن الصواعق ادرشؾة" (3)

 .320ص "تػسر السعدي" (8)
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بَُّفا َوَيْرَضاَهاِحْؽَؿٌة َتُعوُد  ثةروةردطاريش دوو جؤرة:ئةم داناييةى 
ِحْؽَؿٌة َتُعوُد وَ  ،إَلْقِه ُُيِ

وَن ِِبَا ا َوَيْؾَتذُّ إََل ِعَباِدِه ِهَي كِْعَؿٌة َعَؾْقِفْم َيْػَرُحوَن ِِبَ
(1)

. 

ٍةموو ئةواىةى كة خوا دسوطتى كشدووٌ داىاييةكى خؤى تيَذاية، جا ئةو ٍؤكاس و واتة: 
بؤ داىايية بؤ دوو ػت دةطةسِيَتةوة: يةكيَلياٌ بؤ خؤى دةطةسِيَتةوة كة ثيَى خؤػة و ثيَى سِاصيية، 

 ئةويرتيؼياٌ بؤ بةىذةكاىى دةطةسِيَتةوةو عيبادةتةكاىذا،  )التوحيد(دةسكةوتيى خوايةتى خؤى هة 
 كة مايةى ثيَخؤػخاَهى و طوودمةىذييةكاىياىة.

لةم شيَوة دارِشتهة  دةكات بوونى دانايى ثةروةردطار ى كة باس لةشئةو بةلَطانة ۞
 :بةديدةكريَت داقورئانيانة

وئ  ] :6 ة(:)احلكنبة ئاماذةكردنى بة وشةى  .1 ەئ     ى  ائ  ائ  ەئ   

داىايية و ٍةس خوا خاوةىى  .{i  :6}د ائ  ائ] :6 ،{352:  2}د وئ
 ئةوةى داىايى ثآ ببةخؼشيَت ئةوة خيَشيَلى طةوسةى ثآ بةخؼشاوة. وة ٍةس ئةويؽ دةيبةخؼيَت،

ـَ .2 دان بةوةى كة ئةو كارة دةكات لةبةر ئةو كارة، ياخود فةرمانى داوة بة كردنى كارَيك هةوالـ

ىب  يب] :6 :لةبةر كارَيك يت    ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب   مت  ىت    خت   حت   جت  

يةى كة حةوت تةبةقةى ئامساىى دسوطتلشدووة و . واتة: ئةو خوا{03:  4}د جث  مث  ىث  يث
ٍةس بةو ػيَوةيةؾ صةوى دسوطتلشدووة، تاوةكوو بضاىً كة خواى ثةسوةسدطاس باآلدةطتة بةطةس 

ڍ  ڍ  ڌ  ] :6 .ٍةموو ػتيَلذا چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ  

خوا واتة:  .{U  :21}د ڑڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   
فةسماٌ دةدات بة دادثةسوةسى و ضاكة و ثةيوةىذى خضمايةتى، وة سِيَطشى هة تاواٌ و خشاثة و 

، داىايى خوا فةسماٌ و طتةو دةكات، ئامؤرطاسيتاٌ دةكاتى تاوةكوو بريتاٌ بلةويَتةوة
 .ثةيوةطتلشدىى ئةو كاساىةية بة صجنريةيى بةدواى يةكةوة

 گ    ک   ک   ک   ڑ  ڑ  ک   ژ   ژ   ڈ  ڈ ] :6 (:)كي ثيتىَينانى ـبةكاره .3

                                                             

 .26البن الؼقم ص "ضريق اهلجرتني"(، و 83 - 3/86البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (0)
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ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳ  ڳ  ڳ     واتة: ئةو  .{s  :3}د گ   گ  گ  ڳ  
دةطتلةوتاىةى كة بةبآ ػةسِ دةطتذةكةويَت ئةو ئايةتة دةيلاتة ثيَيج بةػةوة، تاوةكوو ىةبيَتة 

 .ئةمة حيلنةت و ٍؤكاسى دابةػلشدىةكةية، موَهلى تايبةت بةدةطت بةٍيَض و دةوَهةمةىذةكاىةوة

ڦ  ] :6 :كة نيشانةى هؤكارى كارةكةية ()مفعول له كاربؤكراوةكان بةكارهَينانى .4

ئةو  . واتة:{U  :32}د ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
قوسئاىةماٌ بؤية ىاسدووةتة خواسةوة تاوةكوو ػيلةسةوة و سِووىلةسةوة بيَت بؤ ٍةموو ػتيَم، وة 

، ئةمة مةبةطت و ٍؤكاسة هة ىاسدىى مايةى ٍيذايةت و بةصةيى و موردة بيَت بؤ موطوَهناىاٌ
 .قوسئاٌ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ] :6 :ثَيناوىواتة لة( من أجل) وشةى بةكارهَينانى .5

ٿ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

كوػتيى بة بة ٍؤكاسى . واتة: {83:  8}د ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
كة ٍةسكةغ كةطيَم بلوريَت بة ىاحةق وةكوو ئةوة واية ٍةموو  واماٌ دةسبشِيوة و داىاوة ؛ىاحةق

 .خةَهلى كوػتبيَت ... 

ڱ  ڱ  ں  ں  ] :6 :واتة بة هيواى ئةوةى )لعل(بةكارهَينانى وشةى  .6

ئةى خةَهليية ئةو خواية . واتة: {30:  2}د ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
 .ثاساطتيتاٌ هة ئاطش دسوطتى كشدووٌ، تا ببيَتة ٍؤكاس و ٍيواى كةبجةسطنت 

 :شةرعى لةبةر ِرَيطرييةك خودِروونكردنةوةى هؤكارَيك بؤ نةهاتنةدى قةدةرَيكى كةونى يا .7

ھ  ھ  ے  ے] :6 ئةطةس خوا سِؤصى . واتة: {K  :33}د ہ  ہ  ھ  ھ   
 .دةبً، بؤية بةطويَشةى ثيَويظت دةيييَشيَتبةػيَوةيةكى فشاواٌ بييَشيَت بؤ خةَهلى ئةوا ياخى 

بةرثةرضدانةوةى ئةو طومانانةى كة دةلــََين خوا بةبَى هيض مةبةست و هؤكار و داناييةك  .8

. واتة: {O  :85}د ںں     ڱ  ڱ   ڱ     ڱ] :6 :دروستكراوةكانى دروستكردووة
 .و سِيَطشى و ثاداػت و طضا؟ئةوة ئادةميضاد وا طوماٌ دةبات كة ٍيضى هةطةس ىيية هة فةسماٌ 
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﮲    ﮳ ﮴   ﮵  ] :6 . واتة: وا {i  :006}د ﮶ے  ے  ۓ  ۓ 
 طوماٌ دةبةٌ كة ئيَوةماٌ بؤ طاَهتة دسوطتلشدبيَت و ىاطةسِيَيةوة بؤ الماٌ؟.

بةرثةرضدانةوةى ئةوانةى وا طومان دةبةن كة جياوازةكان وةكوو يةك سةيردةكرَين، ياخود  .9

. واتة: {A  :86}د وئەئ      ەئ  وئ] :6 :ناكرَينثَيوانة هاوشَيوةكان وةكوو يةك 

ک  گ  گ   گ  ] :6ئايا ئيناىذاساٌ وةكوو تاواىباساٌ طةيشدةكشيًَ؟. 

ہ] :6، {G  :30}د گ ۀہ واتة:  .{G  :53}د ہۀ
 ٍةسوةٍا دووسِووةكاىيؽ ٍاوػيَوة و هيَلضووىوة  يةكً، ئيناىذاساٌ ٍاوػيَوة و كاسبةسِيَوةبةسى

 .(1)يةكً

ئةماىة و ضةىذ جؤسيَلى تشيؽ هة داسِػتيةكاىى قوسئاٌ ئامارة و طةمليَيةسٌ بؤ سِةضاوكشدٌ و 
 ٍةىذيَلى تشدا.خويَيذىةوةى ٍؤكاس و داىايى و مةبةطت هة ٍيَياىةدى ٍةىذآ كاس بةطةس 

)القدر الكوىي والقدر ئةمة ئةوة دةطةيةىيَت كة ٍةموو دسوطتلشاو و فةسماىيَلى خوا هة 
ياخود البشدىى خشاثةيةكة  ،ٍيَياىةدى طوودمةىذييةن و هة داىايى و ٍؤكاس و مةبةطت ةثشِ الصزعي(

بؤ بةىذةكاىى، وة هةاليةكى تشيؼةوة ٍيَياىةدى ئةو كاساىةية كة مايةى ثيَخؤػبووٌ و سِاصيبووىى 

. دسوطتلشاوةكاىى خوا ٍةمووى {p  :33}د ىب  يب  جت     حت  خت  مت]خؤيةتى، هةبةسئةوة 

د ىئ  يئ  جب  حب  مئ]بؤية دةفةسمويَت: ، ة هة ووسدةكاسى ثيَويظتهة ػويَيى خؤيةتى و ثشِ

د ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ]ض ياطايةن هة ياطاكاىى خوا ضاكرتة؟ وة دةفةسمويَت:  .{61:  8}

ەئ  ەئ  وئ     وئ    ]وة دةفةسمويَت:  ض وتةيةن ٍةية هة وتةى خوا سِاطترت بيَت؟ .{33:  6}

. ٍةموو دسوطتلشاويَلى بة ئةىذاصة و ثيَويظت دسوطتلشدووة، وة دةفةسمويَت: {l  :3}د ۇئ

فةسماىةكاىى خوا داىشاوة و دياسيلشاوة و دةبيَت بيَتة  .{83:  2}د ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ ]

ۓ  ﮲]دى، وة دةفةسمويَت:  وػة و . {A  :006}د ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ   
 فةسموودةكاىى خوا ٍةمووى هةخؤطشى سِاطتى و دادثةسوةسيية.
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)العله بيَطوماىني هةوةى كة حيلنةتةكاىى ثةسوةسدطاس ثةيوةطتة بة صاىظت و دةطةآلتةوة 
، بؤية تاوةكوو دةطةآلت و صاىظت تيَشوثشِ و كامَورت بيَت حيلنةتةكاىيؼى بةطويَشةى والقدرة(

دةطةآلت و صاىظتةكةى كامأل و بآ كةموكوستى دةبيَت، وة خواى ثةسوةسدطاسيؽ ٍيض بووىيَم 
ٍاوػيَوةى ىيية هة صاتى و ىاو و طيفات و كاسةكاىيذا، بؤية حيلنةتةكةػى ٍاوػيَوةى حيلنةتى 

 دسوطتلشاوةكاىى ىيية.

ئةوا واتاى ىةبووىى  ؛وة طةس دةسن ىةكشيَت بة داىايى و حيلنةتةكاىى هة ٍةىذيَم بووىذا
بالصيء ال يستلشو عدو العله )ةمايةكى ئوؿوهيناٌ ٍةية دةَهيَت: حيلنةت ىيية، ٍةسوةكوو بي

، وة هةاليةكى تشيؼةوة هة كامَوى و بيَطةسدى خؤى و داىايى ثةسوةسدطاس ئةوةية (1)(العله بعدمُ
كة حيلنةتةكاىى تا سِيَزةيةكى صؤس ػاساوة بيَت هة بةىذةكاىى، خؤ ئةطةس يةكيَم هة ئيَنة ٍةموو 

ذا ىةبيَت ئةوا بة كةطيَلى ىةصاٌ و كاسةكاىى واآل و ئاػلشا بيَت و ػاساوةيى هة كاس و ىَيَيييةكاىي
ئةمة دةبيَتة بةَهطة بؤ  ؛بيَئاطا دةدسيَتة قةَهةو، وة طةس داىايى خوا بةديبلشيَت هة ٍةىذآ كاسيذا

 ؛ذا، وة طةس ىةيؼيضاىً و دةسكى ثيَيةكةٌيبووىى حيلنةت و ووسدةكاسى هة ٍةموو كاسةكاىى تش
هةطةس بووىى  ىةبيَت ئةوا ٍيض سِيَطةيةن ىاميَييَتةوة بؤياٌ بيَجطة هة باوةسِبووٌ و بشِياسداٌ

حيلنةتيَلى خوايى ىادياس تيايذا، بة بووىى متناىة و دَهييايى هةطةس كاسةكاىى تشى، وةن ضؤٌ طةس 
 ٍؤكاسى ، بةىابيَت دسوطت ىهة قظةى صاىايةكى ثايةبةسص تيَيةطةيت ئةوا دوودَهى و طوماىت بؤ

 .وهلل املثل األعلىبووىى متناىةيةكى صاىظتى و ثيَلاىذىة صؤس و تةواوةكاىى تشى، 

وة بيَطوماٌ بووىى كاسة درةكاٌ هة ٍةراسى و دةوَهةمةىذى و بةٍيَض و الواص و طاسد و 
ةى تةواوى طةسو و ػةو و سِؤر و ثان و ثيع و مشدٌ و رياٌ و دةسد و دةسماٌ ... ئةماىة بةَهط

بووٌ و رياٌ بؤ دسوطتلشاوةكاىى، وة هة  تياياىذا، بؤ ٍاتيةدى ووىى حيلنةت و داىايى خوايةب
 .ةموو ىاو و طيفاتةكاىى ثةسوةسدطاسكاسكشدىى ٍ اليةىى خواييؼةوة بؤ

دسوطتبلشداية هة ئيناٌ و ٍيذايةتذا،  و بة يةكظاىى طةس ٍةموو بووىةوةسةكاىى وةن يةن
)الزحيه، الغفور، العفو، العشيش ثةسوةسدطاس هةكاسدةكةوتً، ٍةس هة ئةوا صؤسى ىاو و طيفاتةكاىى 

)الزضا والسدط، العفو ةكاىيؼيذا طيفاتى بةسامبةسيؼى ٍةية، وةن ، وة تةىاىةت هة طيفات...(
 يةتى،طيفات ، كةواتة بة بووىى يةكظاىى هة بووىذا هةكاسكةوتيى ٍةىذيَماو، احلب والبغض(ـواالىتق
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 بةَهطةٌ هةطةس بووىى داىايى و حيلنةتى بيَظيووسى ثةسوةسدطاس.ٍةمووى  كةواتة ئةماىة

كاسى ثيَبلشيَت، ٍةىذيَم  )العبودية(وة هةاليةكى تشيؼةوة دةبيَت ٍةموو جؤسةكاىى ثةسطنت 
جا ئةطةس ثيَويظتييةكاىى ئةو طيفةتاىة  ،)احلند، املواالة، املعاداة، احلب والبغض، اجلَاد ...(هةواىة 

ً، كةواتة حيلنةتى تئةوا ئةو جؤسة ثةسطتياىة هةكاسدةكةو ؛ة تاواٌ و بيَربِوايى و درايةتىىةبيَت ه
 )ىوح(و بيَربِوايى طةىل خوايى هة بووىى ئةماىةداية، خؤ ئةطةس درايةتى فريعةوٌ و ػويَيلةوتوواىى 

ةسدطاس ئةوا دةطةآلت و ىيؼاىة طةوسةكاىى ثةسو ؛ىةبواية  لوط() و ()صاحلو طةسثيَضى طةىل 
 ، وة تشطاٌ و طةسِاىةوةى طةالٌ بؤ الى خوا ىةدةبوو.ًدةسىةدةكةوت

بووىةوةسةكاىة، وة ئةمةؾ ثةيوةطتة بة ٍةموو خاوةٌ و دةطةآلتذاسى  اسخواى ثةوسةدط
ئةوا هة  ، وة كة خاوةىى بووىةوةسةكاىيؼة)امللك واحلند(طوثاغ و طتاييؽ و ثيَضاىييةوة 

ػاييظتةييذاية كة طوثاغ و طتاييؽ بلشيَت، بؤية ئةمةؾ ٍؤكاسة بؤ ئةوةى كة طةسةتاى 

ٱ  ]دسوطتلشدىى بووىةوةسةكاىى كشدووةتةوة بة طوثاغ و طتاييؼى خؤى كة دةفةسمويَت: 

، وة ٍةس بة طوثاغ و طتاييؼيؽ كؤتايى ثيَذيَييَت، {A  :0}د پٻ ٻٻ ٻ

وة طةسةتاى  ،{E  :36}د ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀڀ]وةكوو دةفةسمويَت: 

 پپپ]كتيَبةكةػى ٍةس بة طوثاغ و طتاييؼى خؤى كشدووةتةوة كة دةفةسمويَت: 

وة ٍةموو ياطا ػةسعييةكاىيؼى ثيَوة طشيَذاوة، وةكوو دةفةسمويَت:  ،{0}د پ

، وة ٍةموو ثاداػت و {A  :16}د ڀٱٻٻٻٻپپپپڀ]

 ،{r  :31}د ی   ی  جئ  حئ    مئ]طضاكاىيؼى ثآ كؤتايى ٍيَياوة، وةكوو دةفةسمويَت: 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ]وة دةفةسمويَت:   .{v  :03}د ٿ  

َلَؼْد َدَخُؾوا الـَّاَر َوإِنَّ مَحَْدُه َلِػي ُقُؾوِِبِْم، َما َوَجُدوا دةَهيَت:  T )احلسً البصزي( وة

َشبِقًل َعَؾْقِه 
(1). 
 كـاتيَم دةضية دؤصةخةوة طـوثاغ و طـتاييؼى خوا هة دَهياىذاية طةس دؤصةخييةكاىيؽواتة: 
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و ٍؤكاسى ئةطةسى  بةطةسياىةوة و ىةماىى مافى كةغ ياٌهةبةس ثاكبووىةوةبؤػياٌ دةسىةبشِدسيَت، 
ػاييظتةيى طوثاغ و طتاييؼى خوا بلةٌ هةبةس  خود، ياو ضووىة بةٍةػتياٌ سِصطاسبووىياٌ

 كاسةكاىى.

 هؤكارةكان رِةضاوكردنى ضةند منوونةيةك لة دانايى و
 لة كارةكانى ثةروةردطاردا

 منوونة لة قةدةرة كةونييةكاندا: يةكةم:

 :6، {23:  8}د ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ] :6 ۞

ٍؤكاس هة داىاىى كةعبة هةو ػويَيةدا بؤ ثةسطنت و . {O  :8}د ڀڀ  ڀ  ڀپ  ]
 .سبشِيية بؤ ثةسوةسدطاسدةبةىذايةتى 

:  M}د ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک   کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ] :6 ۞

بةو ػيَوةيةى كة باطلشاوة بؤ  )كة ىؤصدة ثاطةواىً( ثاطةواىةكاىى دؤصةخهة  رماسةى تايبةت .{80
 .طضاداىى بيَربِواياىة

د ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ] :6 ۞
ىاسدووة تاوةكوو ببيَتة بةَهطةكاسى و ىةماىى ٍيض ثاطاويَم بؤ خةَهلى  ثيَػةمبةسامناٌ .{056:  6}

 هة دواسِؤردا.

ڇ] :6 ۞ ڇڇ ڍ  ڇڃ ڃڃچچچچ

ڌڎڎ ػةوى ػةسِى بةدسدا باسامناٌ باساىذ  هة. {E  :00}د ڈڍڌ
و ثتةوبووىى  ى دَهتاٌبةٍيَضكشدى كبووىةوةتاٌ هة ثيظى ػةيتاٌ وبةطةستاىذا تا ببيَتة ٍؤكاسى ثا

 .صةوييةكة هةكاتى ػةسِدا

ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ] :6 ۞

ػةسِى بةدس ئيَنة ئيَوةماٌ هةضاو ئةواىذا ٍةَهجزاىى ثيَؽ هة. {E  :11}د ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
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، وة هةضاوى ئيَوةػذا ئةوامناٌ صؤس بة كةو دادةىا، تاوةكوو ئةوةى كة خوا صؤس بة كةو دادةىا
 .ةكاىىو قةدةس بيَتة دى هة فةسماٌبيةويَت 

﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ] :6 ۞ ﮷  ﮸  ﮹   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ے  ۓ    ۓ  

﯁                         ﮾﮿  ﯀            

بةطةستاىذا بيَت ثيَؽ ٍةس بةآل و ىاخؤػييةن . {o  :33 ،38}د ڭ    ڭ ڭ  ڭ  
دسوطتلشدىتاٌ هةطةستاٌ ىووطشاوة، ئةمة بضاىً تا ببيَتة ٍؤكاسى ئةوةى خةفةتى سِابوسدووتاٌ 

 .ىةٍيََويَت هة كاتى خؤػييةكاىذا هةطةس الببات و هةخؤباييبووىتاٌ

ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ] :6 ۞ وئ   ٱ     ىئەئ  ەئ    وئ   

ٍؤكاسى . {A  :3 ،2}د ڀ پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٻ
ى مةالئيلةكة و طضاى بة ثيَػةمبةسايةتى بؤ ىاو ئادةميضاد ىةتواىييى بيييي )مالئكة(خواسةوةى  ىةىاسدىة

ؾ بيَت دةبيَت )مالئكة(، وة هةاليةكى تشيؼةوة طةس بةثةهةى خوايية هة ئةطةسى باوةسِثيَيةبووىى
 .بيَتة ػيَوةى ئادةميضاد تاوةكوو ثةيامةكة بطةيةىيَت

صةومياٌ بة . {S  :36 ،35}د ڦڤڦ ڤڤ  ٹڤٹ ] :6 ۞
ٍؤكاسى ثيَويظتى ئادةميضاد دسوطتلشدووة، تاوةكوو هةطةسى بزيً و مشدووةكاىيؼياٌ تيادا 

 .بؼاسىةوة

ڑ  ک  ک   ک  ک  گڈ] :6 ۞ . {v  :30}د ژ  ژ  ڑ  
 .ٍؤكاسى دسوطتلشدىتاٌ بة سِةطةصى ىيَش و مآ بؤ ٍاتيةدى ئاسامى رياىتاىة

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۈ   ۆۇۇۆ] :6 ۞

ەئ   وئ   وئ   ى  ى   ائائ  ەئ   ماىط و . {I  :6}د ۇئۉې  ې  ې  ې  
سِؤرماٌ دسوطتلشدووة هة ػويَيى تايبةتى خؤياٌ ٍاتووضؤ بلةٌ، تاوةكوو ببيَتة سِووىاكى ػةو و 

 .يى رماسةى سِؤر و ماىط و طاَهتاٌسِؤر و صاىي

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ] :6 ۞ ڇ    دةبيَت ٍؤكاس. {e  :05}د ڌڇ   
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ىيَواىياىذا  و مةبةطت و حيلنةتيَم ٍةبيَت هة دسوطتلشدىى ئامساىةكاٌ و صةوى و ئةوةى كة هة
 .ٍةية، ىابيَت بة طاَهتة و بيََوودة دسوطتلشابيَت

جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  ] :6 ۞ :  K}د خبی  

 .{r  :62}د وئ  وئ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ]، {003
ىيَواٌ يةكذا دادثةسوةس  طةوسة ٍيض طةهيَم هةىاو ىابات بة ٍؤكاسى بيَربِوايياىةوة طةس هةخواى 

هة سِيَطةيةوة  ٍةتا ثيَػةمبةساىياٌ بؤ ىةىيَشيَت كةبً، وة خواى طةوسة ٍيض طةهيَم هةىاو ىابات 
 .ثةيامى خواى ثةسوةسدطاسياٌ ثيَبطةيةىيَت

 منوونة لة قةدةرة شةرعييةكاندا: ةم:دوو

ې  ] :6، {U  :11}د ڤ  ڤ  ڤٹٹٹٹٿ] :6 ۞

ى  ائ   وئ   وئ  ۇئائ  ې  ى   ڦ  ] :6، {016:  6}د ەئ   ەئ  

قوسئامناٌ . {U  :32}د ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
 .بؤية ىاسدووةتة خواسةوة تاوةكوو سِووىى بلةيتةوة بؤياٌ و ياطاى سِةواى ىيَواىياٌ بيَت

ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ] :6 ۞

يةكيَم هة ٍؤكاسى قيبوة طؤسِييناٌ تاقيلشدىةوةى خةَهلة، تاوةكوو بضاىً . {018:  2}د ڌ
 .، وة كيَؽ ٍةَهذةطةسِيَتةوةكآ ػويَيلةوتةى ثيَػةمبةسة 

ى] :6، {i  :03}د ڻںںڻ] :6 ۞     ىې

مايةى قوسئامناٌ بة ػيَوةيةكى ئاطاٌ داسِػتووة، تا ببيَتة  .{O  :63}د ەئائ  ائ  
 .بريكةوتيةوة و هةبةسكشدٌ

ٹٹ] :6 ۞ ڤٹ ڤٹ د ڦڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ
 .سِؤرووماٌ فةسص كشدووة هةطةستاٌ، تا ببيَتة مايةى خواثةسطتى بؤتاٌ. {038:  2}

 ڤ    ٹٹ    ٹ  ٹ       ٿ     ٿ   ٿ    ٿ     ٺ   ٺ  ٺ  ] :6 ۞
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ٺ  ٺ    ٿ] :6، {83:  8}د ڤڤ    ڤ     ٺ     :  k}د ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ] :6، {3 گ     گ   گ    گ   ڑ  ڑ  کک   ک  ک  

 .طضاى دةطتربِيً و جةهذ هيَذاٌ بؤ تةميَلشدىياٌ هةطةس خشاثةكاىياٌ داىشاوة .{k  :1}د ڱ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ] :6 ۞

صيادةسِةوى و ىيَواٌ  ئيَوةماٌ طيَشِاوة بة طةهيَلى مامياوةىذ هة. {018:  2}د ڄڄ
 .كةمشِةويذا بةطويَشةى بةسىامةكةتاٌ، تاوةكوو ببية ثيَؼةواو ػايةتى طةس طةالٌ

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ] :6 ۞ ٱٻٻٻ  ٻ  

ٺ ٍةىذيَم تايبةت دةكشيًَ بة ىيعنةتة دييى و . {A  :68}د ٺٺٺ
 .دةسكةويَتتيادا ياٌ اٌ و خةَهلى، تاوةكوو طوثاططوصاساىدوىياييةكاىةوة، بؤ تاقيلشدىةوةى خؤي

﮲﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ] :6 ۞ ۓ   د ﮹ھ  ے  ے  ۓ   
{E  :38} .خواى طةوسة ئايةتةكاىى بة  ؛ئةطةس خيَش و ٍيذايةت بةديبلشاية هة بيَباوةسِاىذا

 .تيَطةيؼتيةوة دةدا بة طويَياىذا، بةآلو بؤية ىايلات هةبةسئةوةى وةسى ىاطشٌ

﮶﮷  ﮸  ﮹       ] :6 ۞ ﮳    ﮴ ﮵    ﮲   ۓ   ے  ے   ۓ   ھ   ہ  ھ  ھ  ھ       

حيلنةتى خوا واىيية كة ئيناىذاساٌ بةبآ تاقيلشدىةوة . {032:  4}د ﮽﮺ ﮻ ﮼ 
 .بَيََويَتةوة، تاوةكوو ثان و ثيع هةيةن جيابلاتةوة

ڱ   ڱ  ڱڱ  ] :6 ۞ ڳ   ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

ڻ   حيلنةتى خوا هةوةدا ىيية طةس طةهيَم ٍيذايةت بذات . {G  :006}د ڻں    ں  ڻ  ڻ  
ثاػاٌ واصياٌ هيَبيَييَت، تاوةكوو سِيَينووىى تةواوى ثيَويظتييةكاىى دوىيا و قيامةتياٌ ىةكات و 

 .ثاسيَضساو ىةبً هة طومشِايى و ىةصاىني بةطةس دييةكةياىذا

ڑ  ] :6 ۞ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    

 ؼتى هة كاسةـط وا بةـيلنةتى خـح. {5:  8}د ک          ک     ک   ک    ڑ 
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 .ػةسعييةكاىذا ثاكبووىةوة و تةواوكاسى سِراىذىى ىيعنةتةكاىيةتى بةطةس بةىذةكاىيذا

حيلنةتى خواى ثةسوةسدطاس هةوةداية كة ٍاوػيَوةكاٌ سِيضبةىذ بلات هة ثاداػت و  ۞
، وةن جياواصةكاىيؽ وةن يةن طةيش ىةكات هةو بواساىةداٍيذايةت و بةصةيى و باطذا، وة 

د ۈئۆئ  ۆئ    ۇئ ۇئ  وئوئەئ ەئ ] بةػيَوةى درايةتى و ىلووَهى دةفةسمويَت:

{A  :86 ،85} :ۀ ہ]، وة بؤ جياواصةكاىيؽ دةفةسمويَت د ہہ  ۀ  
{G  :53}. 

 بريورِاى فريةقةكان لةسةر
 هؤكارةكان لة كارةكانى ثةروةردطاردابوونى دانايى و 

هة كاسةكاىى  )احلكنة والتعليل(بؤ قظةكشدٌ هةطةس بابةتى داىايى و ٍؤكاسةكاٌ 
َم دةَهيَت:  T ()ابً تينيةثةسوةسدطاسدا  تِي َتَؽؾَّ َهِذِه ادَْْسَلَلُة َكبَِرٌة ِمْن َأَجلِّ ادََْسائِِل اْلؽَِباِر الَّ

ًؼا بِِصَػاِت اَّللَِّ َتَعاََل فِقَفا الـَّاُس َوَأْعَظِؿَفا ُصُعوًبا َوُفُروًعا  َوَأْكَثِرَها َصَبًفا َوََمَاَراٍت؛ َفإِنَّ هَلَا َتَعؾُّ

َؼٌة بِاخْلَ  الِِق ُشْبَحاَكُه َوبَِلْشََمئِِه َوَأْفَعالِِه َوَأْحَؽاِمِه ِمْن اأْلَْمِر َوالـَّْفِي َواْلَوْعِد َواْلَوِعقِد ... َوِهَي ُمَتَعؾِّ

ائِعُ  َ َفا َوَكَذلَِك الرشَّ ُكؾُّ
(1). 
يةكيَلة هة بابةتة طةوسةكاٌ كة قظةى هةطةس كشاوة و صؤس بابةت و ثةل و واتة: ئةو بابةتة 

ثؤى هيَذةبيَتةوة، هةاليةكى تشيؼةوة هةخؤطشى صؤس طوماٌ و تيَشِاماىة، هةبةسئةوةى ثةيوةىذى بة 
 ية.ٍة ىى خواوةىاو و طيفات و كاسةكاىى خواوة ٍةية، وة ٍةسوةٍا ثةيوةىذى بة فةسماىةكا

 بؤية دةَهيَت: 

 (2) ِوُض يف ِفِعِل اإلَلِه ِبِعلَِّةَخُهَو اِل  ِلِق ِمِن ُكلِّ ِفِرَقٍةِل اخَلَوَأِصُل َضاَل

 واتة: طةسضاوةى طومشِايى ٍةموو فريةقةكاٌ طةسِاىة بةدواى ٍؤكاسى كاسةكاىى خوادا.
                                                             

 .(3/30البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (0)

 .(3/315البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى"، و 000البن تقؿقة ص "الؼصقدة التائقة يف الؼدر" (3)
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فلعجزهم العؾم ِبا افسقوا بعد فإهنم دا ضؾبوا عؾة أفعاله دةَهيَت:  T ()ابً القيهوة 

 ذلك
(1). 

بووة ٍؤى جياواصى بريوسِاياٌ  ؛واتة: كاتيَم طةسِاٌ بةدواى ٍؤكاسةكاىذا و ىةطةيؼتية ئةجناو
 هةطةسى.

بوونى دانايى و هؤكارةكان واتة: نكووَليكاران لة  :)نفاة احلكنة والتعليل( يةكةمبريورِاى 
كاسةكاىى ئةجناو  )اإلرادة املطلقة(بة ويظت و ئريادةيةكى طؼتى خوا  :نَيدةَل ،لة كارةكانى خوادا

 :ئةماىة ثيَلَاتووٌ هة، ٍيض ٍؤكاس و ووسدبييى و داىاييةن بةبآ دةدات هة كةوىى و ػةسعيذا،

 اجلربية. .1
 اجلهمية واألشاعرة. .2
 اإلباضية. .3
 نفاة القياس )ابو حزم وأمثاله(. .4
 الفالسفة )ابو سيها(. .5
 .(2)طوائف مو أصحاب مالك والصافعي وأمحد وغريهم )مو املتأخريو مههم( .6

ئةطةسضى كؤدةىطى طؼتى ٍةموو ئةٍوى ئيظالو هةطةس ئةوةٌ كة خواى ثةسوةسدطاس 
، وة هة كؤتايى حيلنةتةكاٌ هيَلذةدةىةوة خاوةىى حيلنةتة، بةآلو ٍةسيةكةياٌ بة ثيَياطةى خؤياٌ

ةى كة هة قوسئاٌ و طوىيةتذا اىو ٍؤكاسئة ،حيلنةت ياٌ بؤةواىةيَيذىو خو و ئةجنامى ئةو تيَشِواىني
، بؤية و ثيَضةواىةى مةبةطتةكاىى قوسئاٌ و طوىيةت دةسدةضً دا بووىى ىاميَييَت)واقع(هة  ؛مةبةطتة

، واتة: )ىفاة احلكنة والتعليل(ىاودةبشيًَ بة  ةوةىةكاىياىبريوبؤضووبة ٍؤكاسى  بةػيَلياٌ
 بووىى داىايى و ٍؤكاسةكاٌ هة كاسةكاىى خوادا.ىلووَهيلاساٌ هة 

                                                             

 .305البن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (0)

لألصعري  "مؼاالت اإلشلمقني"(، و 0/111البن تقؿقة ) "جامع الرشائل"(، و 3/38البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (3)

البن حزم  "الػصل"(، و 0/065لؾشفرشتاين ) "ادؾل والـحل"، و 31ص "الػرق بني الػرق"(، و 0/038)

، 613البن شقـا ص "اإلصارات"(، و 0/15البن حزم ) "ادحذ" (، و3/0001البن حزم ) "األحؽام"(، و 8/301)

هلـد  "الشبفات الـؼؾقة"، و 313لعبد الرمحن صالح ادحؿود ص "الؼضاء والؼدر"، و 638البن الؼقم ص "صػاء العؾقل"و 

 .33بـت دخقل اَّلل ص
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ارةكان لة كارةكانى هؤكرِةضاوكردنى كانيان لةسةر نةبوونى دانايى و عةقمَييةبةلَطة
 :خوادا

ثيَؼةكى ثيَويظتة ئةوة بضاىني كة بيةماى ٍةموو فريةقةكاٌ بة ػيَوةيةكى طؼتى دةطةسِيَتةوة 
ثيَؼوةختة ٍةَهطشى بووٌ و هةطةسى ثةسوةسدة بووٌ، بؤ كؤمةَهة طوماٌ و بؤضووىيَلى عةقَوى كة 

وة كاتيَليؽ ويظتووياىة بطةسِيَيةوة بؤ دةقةكاىى ػةسع، طةيشياٌ كشدووة ىاطوجنيَت و 
طؤسِييى دةقة ػةسعييةكاٌ، بة بةَهطةى  و واتا و مةبةطت )تأويل( بشدووة بؤ ياٌثةىا ؛ثيَضةواىةيةتى

 ياطشٌدةكات كة صؤس سِووٌ و ئاػلشاٌ و ىلووَهى ٍةَه دةق و بابةتاىة ئةوةى كة درايةتى ئةو
و  )املتصابَات( واتا ٍةمة ضةػيةكاٌ، وة بة ىاضاسى ثةىاياٌ بشدووةتة بةس بةَهطة )معلوو بالضزورة(

 ياٌدوو تاواىياٌ ئةجناو داوة: يةكةمبؤية كشدووياىةتة بةَهطة هةطةس مةبةطتة ٍةَهة و طومشِاكاىياٌ، 
دووةميؽ ٍيَشؾ و طةسِاىةوةياٌ بؤ طةس  يً،هة بيةماكاىى د بووٌ جياواص ٍةَهطشى بةسىامةيةكى

 .)خالق(بةسىامةى  ةوة بؤ)خملوق(هةاليةٌ  ياٌػيَوةى تؤمةتباسكشدٌ و سِاطتلشدىةوةدةقةكاٌ بة

 ألجل صحصقل مصؾحة أو لدفع كل من فعل فعًل "دةَهيَت:  )حمند بً عنز الزاسي(. 1

كان ذلك الػاعل قد اشتػاد  ؛فإن كان صحصقل تؾك ادصؾحة أوَل من عدم صحصقؾفا ،مػسدة

وهو يف حق اَّلل  ، بغرها بذاته مستؽؿًل ومن كان كذلك كان كاقًص  "بذلك الػعل صحصقل ذلك

َمال
(1). 

ثيَياوى ٍيَياىةدى طوودمةىذييةن، ياخود  ٍةسكةطيَم ٍةس كاسيَم بلات هةواتة: 
صةسةسؤمةىذييةن، وة ٍاتيةدى ئةو طوودمةىذيية ياخود دووسخظتيةوةى ئةو دووسخظتيةوةى 

ئةوا كةطةكة طوودمةىذ بووة بةو ٍيَياىةديية، ئةوةػى  ؛صةسةسؤمةىذيية هةثيَؼرت بيَت بؤ كةطةكة
ة بة بيَجطة هة خؤى، ئةمةؾ بؤ ييتةواوكاسثيَويظتى بة بةو ػيَوةية بيَت ئةوا هةخؤطشى ىاتةواويية و 

 .ٍةبيَت بؤ خؤى ويظتى بة تةواوكاسييةنكة ثيَ )مستحيل(خوا ئةطتةمة 
فتؾك العؾة إن كاكت قديؿة لزم من قدمفا قدم  ، بعؾةلو كان فعؾه تعاَل معؾًل : دةَهيًَ. 2

 َمالا لتؾك العؾة إَل عؾة أخرى وهو وإن كاكت َمدثة افتؼر كوكه موجودً  ،الػعل وهو َمال
(2). 

                                                             

 .315البن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (0)

 .(0/016البن تقؿقة ) "مـفاج السـة الـبوية"، و 312البن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (3)
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ئةوا ئةو ٍؤكاساىة هة دوو  ؛ى تيَذا سِةضاوكشابيَت)العلة(ئةطةس كاسةكاىى خوا ٍؤكاس  واتة:
 حاَهةت بةدةس ىني:

دةبيَت ئةو ٍؤكاسة سِةضاوكشاواىة ية، كةواتة )قديه واألسلي(خوا خاوةىى طيفةتى  يةكةم:
يؽ طيفةتى خواية، واتة ئةو ٍؤكاساىة ٍةس بووٌ، وة دةػبيَت ٍةس بنب، )قديه(بً، وة  )قديه(

ة ديظاٌ، هةبةسئةوةى ٍؤكاسةكاٌ )مستحيل(ياخود ئةصةهني بة ئةصةهيةتى خوا، ئةمةؾ ئةطتةمة 
ئةصةىل  خاوةىى طيفةتى بيَت ٍةس خواٌ كة بشيتيية هة ئةصةهيةت، وة دةوةسدةطش )خالق(طيفةتى 

 دسوطت دةبيَت، كة ئةمةؾ مةحاَهة. َة(ـ)تعدد اآللذ خوايةتى بيَت، طةس ىا ئةوا ضةى

دةبيَت تاصة و دسوطتلشاو بيَت و طيفةتى ئةصةهيةتى ىةبيَت، بؤية  )العلل(ٍؤكاسةكاٌ  دووةم:
طةس دسوطتلشاو بيَت ئةوا ثيَويظتى بة ٍؤكاسيَلى تشة بؤ ئةو كاسة، وة ئةو ٍؤكاسةؾ بة 

 ىو صجنريةى هيَليةثضشِاوى يةن هةدواى يةك )التسلسل(ٍؤكاسيَلى تش، بةو ػيَوةيةؾ بة باصىةى 
 مةحاَهة. ديظاٌ دسوطتذةبيَت بةبآ كؤتايى، ئةمةؾ بةطةس يةكةوة كاسيطةسييةكاٌ

ودفع األمل  ،صحصقل الؾذة والٌور :مجقع األغراض يرجع حاصؾفا إَل صقئني دةَهيًَ:. 3

 ،واَّلل شبحاكه قادر عذ صحصقل هذين ادطؾوبني ابتداء من غر صئ من الوشائط ،واحلزن والغم

كان توشؾه إَل صحصقؾه بالوشائط عبثا  ؛بغر واشطةا عذ صحصقل ادطؾوب ابتداء ومن كان قادرً 

وهو عذ اَّلل َمال
(1)

فثبت أكه ال يؿؽن تعؾقل أفعاله وأحؽامه بشئ من العؾل ، وقالوا: 

واألغراض
(2). 

 مةبةطت هة ٍيَياىةدى ٍةموو ثيَويظتييةكاٌ بؤ دوو ٍؤكاسة: واتة:

 بؤ ٍيَياىةدى خؤػى و كامةساىييةكاٌ. يةكةم:
 ياخود سِةواىذىةوةى خةو و ئاصاسةكاٌ. دووةم:

ئةو دوو ٍؤكاسة سِاطتةوخؤ هة كاسةكاىذا بَيَييَتة دى، بةبآ خواى ثةسوةسدطاس هة تواىايذاية 
ئةوا  ؛بةكاسٍيَياىى ٍيض ٍؤكاسيَم، ئةوةػى كة بةتواىا بيَت هةطةس ئةو كاسة ٍةس هة طةسةتاوة

                                                             

 .308البن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (0)

 .861لؾرازي ص "األربعني يف أصول الدين" (3)
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و  َهتةجاسِيية، ئةمةؾ بؤ خوا مةحاألبةتاأل و طا بةكاسٍيَياىى ٍؤكاسةكاٌ هةاليةٌ ئةوةوة كاسيَلى
 ىةطوجناو و ىةبووة.

ػيَوةيةكى طؼتى بؤ ٌ كة ئةو كؤمةَهة دةيطشىة بةس بةئةماىة طشىطرتيً ئةو بةَهطة عةقَوياىة
حيلنةتيَم هةاليةٌ خواوة ىةطرياوةتة بةس بؤ  ةوةى كة ٍيض ٍؤكاس و سِةضاوكشدىىطةملاىذىى ئ

ٍيَياىةدى و دسوطتلشدىى بووىةوةسةكاٌ، بةَهلوو ئريادة و ويظتى طؼتى ثةسوةسدطاسة و هة 
و بيَجطة  )احلكه والعلل(دةسىاضيَت، طةس ٍةس ىاويَليؼى هيَبييَيت هة  )اإلرادة واملصيئة املطلقة(

 هةماىيؽ.
دا بة  "شفاء العليل"هة كتيَبى  T )ابً القيه( :ييانبؤ وةآلمى يةكةم بةلَطةى عةقمَ

 ػيَوةيةكى كوست طشىطةكاىى باغ دةكةيً: بة ئيَنةؾػاىضة خاأل وةآلمياٌ دةداتةوة، 

كاسيَم بلشيَم بؤ ٍيَياىةدى طوودمةىذييةن ياخود ىةماىى  ٍةس ئةوان دةَلَين:
ئةوا خاوةىةكةى طوودمةىذة بةو كاسة و تةواوكاسى خؤيةتى بة بيَجطة هة خؤى،  ؛صةسةسؤمةىذييةن

 كة ئةمة بؤ خوا مةحاَهة.
أتعـي به أكه يؽون عادما لمء من الؽَمل الذي ال جيب أن دةَهيَت:  T )ابً القيه(

ن يؽون له قبل حدوث ذلك ادراد أم تعـي به أن يؽون عادما دا لقس كَمال قبل وجوده ... فإ

عـقت األول فالدعوى باضؾة فإكه ال يؾزم ... أن يؽون عادما لمء من الؽَمل الواجب قبل 

حدوث ادراد فإكه يؿتـع أن يؽون كَمال قبل حصوله وإن عـقت الثاين مل يؽن عدمه كؼصا فإن 

الغرض لقس كَمال قبل وجوده وما لقس بؽَمل يف وقت ال يؽون عدمه كؼصا فقه
 (1). 

ةوة ىاتةواوى بؤ ٍؤكاسىةيبووبيَت و بةو  ثيَؼرت كة ةبة تةواوكاسييةكمةبةطت واتة: 
ياخود مةبةطتت ثيَى  دسوطتلشدبيَت، بةآلو بة بووىى ئةوةوة تةواوكاسى بةدةطت ٍيَيابيَت؟!

طةس ؟ بؤ دسوطتيةكشدبيَت ىاتةواوى ئةو كاسةؾ ٍةس تةواو بووبيَت و بة ىةبووىى كة ثيَؼرت كاسيَلة
كشيَت بؤ دة كة ٍةس كاسيَميَبيةماية، هةبةسئةوةى مةسج ىيية ةوا قظةكةت بمةبةطتت يةكةمة ئ

 )واجب(ىةبووىى ئةو كاسة ببيَتة ٍؤكاسى هةدةطتذاىى تةواوى و كامَوييةكى ثيَويظت  ؛مةبةطتيَم
 بؤ خاوةىةكةى )با ئةو كاسةػى ثيَويظت بيَت(.
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ىاتةواوى  ؛بةدةطتَيَياىىوة طةس مةبةطتت دووةمة كة كاسيَلة بة ىةبووىى ياخود ثيَؽ 
ئةمةؾ ٍةَهةية، هةبةسئةوةى ٍةسضييةن هة كاتيَلى دياسيلشاودا  ؛كات بؤ خاوةىةكةىدسوطت ىة

 .ٍؤكاسى تةواوى و كامَوى ىةبيَت، ئةوا بة ىةبووىى هةو كاتةدا ىاتةواو ىابيَت

بشِياسى  دةدةٌ، ئةواىة )احلكنة والتعليل(كةواتة بةو بريدؤصة ئةواىةى بشِياسى ىةبووىى 
)احلكنة بشِياسى بووىى كةموكوستى و ىاتةواوى دةدةٌ بؤ خوا، ىةن ئةواىةى كة خاوةىى 

)احلكه  داىايى و ٍؤكاس )واقع(خوا، هةبةسئةوةى ٍةموو كاسةكاىى خوا بة  ٌ بؤوالتعليل(
 ى تيادا بةديذةكشيَت ئةوةى كة ٍةية، ئةوةػى كة ىيية.والعلل(

من فعل  ياطا عةقَويية ٍةَهةيةدا سِةىطى داوةتةوة كة دةَهيَت:ٍةموو طومشِايى ئةماىةؾ هةو 

 بغرهإَل ذلك ادراد مستؽؿًل  اً دراد كان مػتؼر اصقئً 
(1). 

 ثشِكشدىةوةى ئةو كاسةداية بةبؤتى و هة ثيَويظ ٍؤكاسةكةى واتة: ٍةسكاسيَم بلشيَت ئةوا
 بيَجطة هة خؤى.

فإن أريد بذلك أكه يػتؼر إَل رء مباين  ،أن لػظ الغر جمؿلدةَهيَت:  T ()ابً تينية

مـػصل عـه ففذا ممـوع فإن مػعوالته ومراداته هو الػاعل هلا كؾفا، ال ُيتاج يف رء مـفا إَل 

كه مػتؼر إَل أوإن أريد بذلك أكه يػتؼر إَل ما هو مؼدور له مػعول له، كان حؼقؼة ذلك  ،غره

له، ...  د بـػسه ال يػتؼر إَل ما هو غر له مباينومعؾوم أكه شبحاكه موجو كػسه أو لوازم كػسه.

فإذا قال الؼائل إكه مػتؼر إَل كػسه كان حؼقؼته أكه ال يؽون موجودًا إال بـػسه وهذا ادعـى 

حق
(2). 

، واتة بيَجطة هة خؤى، ئةو وػةية داية)الغري(وػةى  هة بةكاسٍيَياىى ٍةموو طومشِاييةكة واتة:
 بةدةطتةوة، ئةطةس مةبةطت ثيَى بووىى ػتيَم بيَت بيَجطة هة خوا وػةيةكى كوستة، ماىا ىادات

ٍةس  ئةوا ٍيض بووىيَم بيَجطة هة خوا بووىى ىيية، ؛ببيَتةوة ثشِ ػتة ثيَويظتييةكاىى خوا كة بةو خؤى
 و ئةو خاوةٌ و تةواوكاس و بةخؼةسى ٍةموو ثيَويظتييةكاىة و خواى ٍةموو بووىةوةسةكاىة

 .بيَجطة هة خؤى دسوطتلاسياىة، ىةن بووىيَلى تش
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ئةوا هة سِاطتيذا دسوطتلشاوةكاٌ  ؛دسوطتلشاوةكاىى خؤى بيَت ،)الغري(وة طةس مةبةطت هة 
، وة ثيَويظتييةن ىيية هة دةسةوةى ثيَويظتياٌ بة خوا خؤيةتى، كةواتة بووىيَم ىيية بيَجطة هة خؤى

 .خؤى

بشِياسى ىةبووىى ىاتةواوى بؤ خوا، ئةمة هة صاىظتة ٍةسة  ٍةموو موطوَهناىاٌ كؤدةىطً هةطةس
كاىيؼى داىايى و وة طةس كاسةثيَويظتييةكاىى ىاخى ئادةميضادة كة ىلووَهى هيَياكشيَت، 

ئةوا ىاتةواوى ثةيوةطتة ثيَوةى، كة ئةمةؾ بؤ خوا مةحاَهة،  ؛سِةضاوكشدىى ٍؤكاسةكاىى تيادا ىةبيَت
ىابيَت بووىى ٍةبيَت، كة  كةواتة هةسِووى عةقأل و بةَهطةوة بشِياسى ىاتةواوى و كةموكوستى بؤ خوا

( بةَهطةٌ بؤ بشِياسداٌ هةطةس بةَهطة و عةقألصؤس سِووٌ و ئاػلشاية، وة ٍةس ئةو دوواىةؾ ) ئةمةؾ
 .ثةسوةسدطاس طيفاتةكاىىتةواوى و كامَوى 

حصول ما ُيبه الرب تعاَل يف الوقت الذي ُيبه فإكَم يؽون دةَهيَت:  T )ابً القيه(

 إذا حصل عذ الوجه الذي ُيبه كَمالً 
(1). 

ئةوة  ؛ٍةموو ٍاتيةدييةكاىى ئةو كاساىةى كة خوا ثيَيخؤػة هةو كاتاىةدا بيَتة دى واتة:
كامَويية طةس بةو ػيَوةية بيَتة دى كة ثيَيخؤػة، وة ىةبووىيؼى ثيَؽ ئةو كاتة ىاتةواوى ىيية، 

 هةبةسئةوةى هةو كاتةدا ثيَى خؤؾ ىيية بووىى ٍةبيَت.
بً، ئةوا  )قديه(طةس ٍؤكاسةكاٌ  ئةوان دةَلَين: ةم بةلَطةى عةقمَييان:بؤ وةآلمى دوو

و ئةصةهني، وة طةس دسوطتلشاو بً، ئةوا ثيَويظتياٌ بة  )قديه(كاسةكاىيؼى ٍةسوةٍا 
 دسوطت دةكات. )الدور والتسلسل(دسوطتلشاويَلى تشة، ئةمةؾ 

ئةطةس  :(2)بة دة خاأل وةآلمياٌ دةداتةوة، كة بة كوستى دةَهيَت T )ابً القيه(ئةمةؾ 
دةدةييةوة بة ويظتى ئةصةىل بً، ئةوا كاسةكاىيؽ ئةصةهني، ئةمةتاٌ بةسثةسض  )العلة(ٍؤكاسةكاٌ 

بةوةى كة ئةطةس ئريادةى خوا  ،(3)الى خوا كة ئيَوة بشِياسى هةطةس دةدةٌ )اإلرادة( ٌكاسكشد
ئةصةهني، طةس ئريادة تايبةت بيَت  )واتة دسوطتلشاوةكاىيؽ( ئةصةىل بيَت، ئةوا ئريادةثيَلشاوةكاىيؽ
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ئةوا حيلنةتيؽ تايبةتة بة كاتى دسوطتلشدىةكةيةوة و جياواص ىيية هيَى،  ؛بة كاتى دسوطتلشدىيةوة
وة دةَهيًَ: ٍةموو كاسيَم ٍؤكاسى بووىى ٍةية، بةآلو ئيَنة واىاَهينَي، بةَهلوو دةَهينَي: خواى طةوسة 
ٍةموو كاسيَم بة حيلنةتيَم دةكات، ئةو حيلنةتةؾ بة حيلنةتيَلى تش دةكات، تا دةطاتة 

 ة ٍيض حيلنةتيَلى تش هةطةسيةوة ىيية، بيَجطة هة ويظت و ئريادةى خوا ىةبيَت.حيلنةتيَم ك
ٍؤكاسى ٍاتيةدى مةبةطتةكاٌ بؤ  ةوان دةَلَين:ئ ةم بةلَطةى عةقمَييان:بؤ وةآلمى سيَي

 بآتة دى بةييَيَت ئةو دوواىة بيَو سِةواىذىةوةى ىاخؤػييةكاىة، خواؾ دةتواى ٍيَياىةدى خؤػى
 .يؽ، كةواتة بةكاسٍيَياىى ٍؤكاسةكاٌ هةاليةٌ خواوة بةتاأل و طاَهتةجاسِييةطشتيةبةسى ٍؤكاسةكاى

فإن : بة ياىضة خاأل وةآلمياٌ دةداتةوة، كة بة كوستى دةَهيَت T )ابً القيه(ئةمةؾ 

بل لقس كؿثل  ،فإكه يتعاَل عن ذلك ،حؽؿة الرب تعاَل فوق صحصقل الؾذة ودفع الغم واحلزن

فادخؾوق لـؼصه  ،ه رء ... بل هي أجل وأعذ من أن يؼال أهنا صحصقل لذة أو دفع حزنحؽؿت

ال  ،واَّلل شبحاكه غـي بذاته عن كل ما شواه ،ُيتاج أن يػعل ذلك ألن مصاحله ال تتم إال به

بل خؾؼفم يستػقدون كَمهلم مـه يستػقد من خؾؼه كَمالً 
(1). 

ٍيَياىةدى طوودمةىذى و سِةواىذىةوةى ىاخؤػييةكاىة هة  ةكاىذامةبةطتويظت هة ئايا واتة: 
ئةوة ت طةس مةبةطت هة كاسةكاىى ئادةميضاد بيَ؟ دا، يا هة كاسةكاىى خوادائادةميضادكاسةكاىى 

ئةطةس مةبةطت هة كاسةكاىى خوا بيَت، ئةوا حيلنةتةكاىى خوا هة طةسوو ئةو تةواوة، وة 
داسِػتية ىيية بؤ ئةو، هةبةسئةوةى ئةو داسِػتية بؤ ئادةميضاد  تيَشِواىييةوةية، بةَهلوو ػاييظتةى ئةو

دةبيَت، هةبةس ثيَويظتى و ىاتةواوييةكاىى، بةآلو خواى ثةسوةسدطاس ٍيض ثيَويظتييةكى بة بةىذةكاىى 
 ىيية و طوودمةىذ ىيية هيَياٌ، بةَهلوو دسوطتلشاوةكاىى طوودمةىذٌ هة خواى خؤياٌ.

هة حيلنةتى خوا  بةو ػيَوةيةؾ ؛ى هة دسوطتلشاوةكاىى ىاضيَتضؤٌ ىاو و طيفاتةكاىكةواتة 
 حيلنةتى ئادةميضاد ىاضيَت.

بؤ ٍيَياىةدى بووىةكاٌ و طاَهتةؾ ػاييظتة ىيية  ٍؤكاسةكاٌ طاَهتة ىني و ثيَويظنتبةكاسٍيَياىى 
بة خواوة، كةواتة ىابيَت خوا ٍيض فةسماىيَم و دسوطتلشاويَم بةبآ ٍؤكاس و طوودمةىذى 

ىاو و طيفاتةكاىى  كاسكشدىى دسوطتبلات، ئةمة بةسثةسضذاىةوةى خؤتاىة، وة دةبيَت ثامشاوةى
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يجيَذساو بيَت، وة يةكيَم ٍةبيَت كة سِؤصت دةبيَ ؛ئةطةس سِؤصيذةس بيَتبؤ منووىة دةسكةويَت، 
 ٍةسوةٍا.

ئةوةية كة طوودمةىذى تيادا ىةبيَت، بةآلو هة ٍؤكاس و  )العبث( و بآ ٍوودة بؤية طاَهتة
 ى ٍؤكاسةكاٌىاوةىذطريى مةسج و ٍؤكاسةكاىى بووىذا ٍيض طاَهتةيةن ىيية، بطشة هة ىةبووى

خوا ئايا ئةطةسى بووىياٌ ىابيَت، كةواتة ضؤٌ دةَهيًَ بةكاسٍيَياىياٌ طاَهتةية؟! وة طةس بَوينَي: 
دةتواىيَت بةبآ ٍؤكاس ئةجنامياٌ بذات؟ طةس بَويًَ دةتواىيَت: ئةوا ٍؤكاسةكاٌ طاَهتةٌ، وة طةس 

، ىة داىاىى ىاوةىذطريى بَويًَ ىاتواىيَت: ئةوا ىاتةواويية بؤ خوا، كةواتة ٍيضياٌ قابيوى قبووأل ىني
 بؤ خوا. بشِياسداىى ىةتواىني و ىاتةواوى ٍؤكاسةكاٌ بة طاَهتة و ىة

مةبةطت  )املصيئة( وػةى كاىيؽ بشِياسى ىةبووىى حيلنةت دةدةٌ و دةَهيًَ)اجلهمية(وة 
يـؽرون التعؾقل مجؾة، وال يثبتون إال َمض دةَهيَت:  T ()ابً تينيةحيلنةتة، وةكوو ثيَى 

 ةادشقئ
(1). 

 بة ػيَوةى سِةٍا و دةَهيًَ: حيلنةت تةىَا جةٍنييةكاٌ ىلووَهى هة ٍؤكاسةكاٌ دةكةٌواتة: 
 ة.يويظت و ئريادة

كاٌ بشِياسى حيلنةتيَم دةدةٌ تايبةت بؤ )املعتشلة(كاىيؽ بة ٍةماٌ ػيَوةى )املاتريدية(وة 
ثةيوةىذى بة طوودمةىذييةكاىى  ئةمةؾ بةػى دوومى حيلنةتة و تةىَا ، كة(2))خملوقات(

 ئادةميضادةوة ٍةية، ىاطةسِيَتةوة بؤ خوا.

وال ألفعاله عؾل دةَهيَت: )األشعري(وة 
بووىى ىيية  ، واتة كاسةكاىى خوا ٍيض ٍؤكاسيَم(3)

 .تيايذا
ٍةمووياٌ بشِياسى ئةوة  )الزاسي(و  )الباقالىي(و  )اآلمدي(وة ٍةسوةٍا بة ٍةماٌ ػيَوة 

خيؾؼه عذ وْفق عؾؿه بِِه وبإرادتهدةَهيَت:  )اآلمدي(دةدةٌ كة خوا حةكينة، بةآلو 
واتة  .(4)

                                                             

 .(3/61البن تقؿقة ) "درء تعارض العؼل والـؼل" (0)

 .31هلـد بـت دخقل اَّلل ص "الشبفات الـؼؾقة"، و 305أليب مـصور اداتريدي ص "التوحقد" (3)

 .085أليب احلسن األصعري ص "رشالة إَل أهل الثغر" (8)

 .388لًمدي ص "غاية ادرام يف عؾم الؽلم" (1)



   
153 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

َومَلْ  واتة: ،، ىةن حيلنةت و داىايىدسوطتلشدىة بة صاىظت و ئريادةى خوا حيلنةت ىيية بةَهلوو

َراَدَة َواْلُؼْدَرةَ  ُيْثبُِتوا إاِلَّ اْلِعْؾَم َواإْلِ
 .ة ىةن حيلنةتواتة صاىظت و ئريادة و دسوطتلشدى ،(1)

 اْلِعَؾل اَل جتوز َعَؾْقهِ دةَهيَت:  ()الباقالىيوة 
واتة ىابيَت بشِياسى ٍؤكاس بؤ خوا بذسيَت هة  .(2)

ولؽن يـػون كون أفعاله تعاَل خاضعة دعـى خوا حةكينة، بةآلو دةَهيًَ: كة دةَهيًَ  .كاسةكاىيذا

العؾة
ثيَويظتى  طةس بيطشيَتة بةس ئةوا واتة ٍؤكاس طشتيةبةس ػاييظتة ىيية بؤ خوا، هةبةسئةوةى .(3)
 ، وة طةس واؾ بيَت ئةوا ىاتةواوة، وة خواؾ ىاتةواو ىيية.ثيَيةتى

لمء  أكه شبحاكه ال يػعل صقئاً : هيَياىةوة ىةقأل دةكات كة دةَهيًَ Tيؽ )ابً القيه(

من األصقاء شببا لغره وما ثم إال مشقئة َمضة ... ال يؼال  وال يلمر بمء حلؽؿة وال جعل صقئاً 

يف فعؾه مل وال كقف وال ألي شبب وحؽؿة وال هو معؾل بادصالح
(4). 

مةبةطتى قوسئاٌ و فةسموودة كة ٍؤكاس و  ئةػعةسييةكاٌ باوةسِياٌ بة حيلنةتيَم ىيية بة واتة:
ٍيَياىةدى داىاييةكاىى خوا بيَت، بةَهلوو دةَهيًَ خوا حةكينة، بةآلو بة واتاى ويظت و ئريادةى 

هة قوسئاىذا ىيية، واتة ئةو  ()الو التعليل المى ٍؤكاس ، وة تةىاىةت دةَهيًَ)املصيئة املطلقة(طؼتى 
 .(5)، بة واتاى كؤتاييةية)الو العاقبة(، بةَهلوو ٍةمووى اتخوا دياسى دةكى ةكاىالمةى كة مةبةطت

 مةبةطت ثيَى ىةصاىيية بة دواسِؤرى ػتةكاٌ،هة بةكاسٍيَياىذا  )الو العاقبة(هةطةأل ئةوةػذا 
ََم َتِصحُّ مِمَّْن َيُؽوُن َجاِهًل دةَهيَت:  T ()ابً تينيةوةكوو  ىةن كؤتايى، َأنَّ اَلَم اْلَعاِقَبِة إكَّ

ْ َيُؽْن َيْدِري َما َيـَْتِفي إَلْقِه َأْمُر ُموَشى َأْو مِمَّْن َيُؽوُن َعاِجزً  ِذي مَل ا َعْن َردِّ بَِعاِقَبِة فِْعؾِِه َكِػْرَعْوَن الَّ

َعاِقَبِة فِْعؾِِه َكَعْجِز َبـِي آَدَم َعْن َدْفِع ادَْْوِت َعْن َأْكُػِسِفْم َواخْلََراِب َعْن ِدَياِرِهمْ 
(6). 

بؤ ىةصاىييى دواسِؤرة، خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:  )الو العاقبة(بةكاسٍيَياىى  ة:وات

اليةىطشاىى فريعةوٌ )موطى(ياٌ  .{r  :3}د چ  چ  چڇڃ ڃ چ ڃ]
                                                             

 .(0/013البن تقؿقة ) "مـفاج السـة"      (6)  .(0/010البن تقؿقة ) "مـفاج السـة الـبوية" (0)

 .(03/011البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى"      (5)  .60لؾباقلين ص "متفقد األوائل وتؾخقص الدالئل" (3)

 .33هلـد بـت دخقل اَّلل ص "الشبفات الـؼؾقة" (8)

 .035، 036البن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (1)



 
154 

 دانايى و هؤكارةكان لة كارةكانى ثةروةردطاردا

بؤ دواسِؤرة، كة  )ليكوٌ(ٍةَهطشتةوة تاوةكوو هة دواسِؤردا ببيَتة دورمً و خةو بؤياٌ، هيَشةدا المى 
)موطى( دةبيَت بة  هة دواسِؤردا ذةصاىىىواتة اليةىطشاىى فريعةوٌ ىةياثيَذةوتشيَت،  ى)الو العاقبة(

 ىاطشيَتةوة هة صماىةواىيذا (أو التعليل )الو السببيةواتاى  )الو العاقبة(كةواتة دورمً و خةو بؤياٌ، 
 .ىييةبؤ دياسيلشدٌ و صاىييى ٍؤكاسةكاىة و ئةػعةسييةكاٌ الياٌ واية كة هة قوسئاىذا كة 

ْؽَؿُة َلْقَسْت ُمْطَؾَق اْدَِشقَئِة إِْذ َلْو َكاَن َكَذلَِك َلَؽاَن دةَهيَت:  T ()ابً تينيةبةمةؾ  َواحْلِ

 ُكلُّ ُمِريٍد َحؽِقًَم 
(1). 

ئةوا دةبيَت ٍةموو خاوةٌ  ؛بة واتاى ئريادة و ويظت بيَت بة طؼتى ئةطةس حيلنةت واتة:
 .و ثيَضةواىةى واقعة ىابيَتكة ئةوةؾ ئريادةيةن حةكيه بيَت، 

)أبو احلسً وة صؤسى ػويَيلةوتةى ٍةسضواس مةصٍةبةكة ٍةَهطشى ئةو بريوسِاياىةى 
 ٌ هة عةقيذةدا.األشعزي(

يةكاىً، )مذٍب الظاٍزي(وة هةواىةيؽ كة درايةتى حيلنةت دةكةٌ هة كاسةكاىى خوادا 
 )العلة(ٍؤكاسيؽ  ةو ،ىيية )قياس(هةبةسئةوةى ئةماىة بةطويَشةى بةسىامةى خؤياٌ باوةسِياٌ بة 

 ، بؤية حيلنةتيؽ ٍةماٌ بابةتة.كة باوةسِياٌ ثيَى ىيية بيةماكاىى قياغهة يةكيَلة 

ْكَمة دةَهيَت:  T ()ابً حشو الظاٍزي وةكوو من َأَراَد إِْجَراء َأفعاله َتَعاََل عذ اْْلِ

 وأخطأ أْلدادَْْعُهوَدة َبْوننَا َواْلعْدل ادَْْعُهود َبْوننَا فقد 
(2). 

 ئةوةى بيةويَت كاسةكاىى خوا بةطويَشةى ئةو حيلنةت و دادثةسوةسيةى كة هة واتة:
 ئةوا طومشِاية و ٍةَهةى كشدووة. ؛ىيَوامناىذا ٍةية و ثيَى ئاػيايً ثيَياطة بلات

بؤ كاسةكاىى خوا، بةآلو بةو ػيَوةية دةسى دةخات كة  ةحيلنةت )ابً حضو( مةبةطتى ىةبووىى
ئةوا  ؛دةَهيَت ئةطةس ثيَوةس بؤ حيلنةتى خوا ثيَوةسى حيلنةتى ئادةميضاد بيَت هةىاو كاسةكاىياىذا

 بيَربِوايى و ٍةَهةية.
بةآلو ئةٍوى طوىيةت دةَهيَت خوا خاوةىى حيلنةتة و ثيَوةسيؽ بؤ حيلنةتةكةى ثيَوةسى 

 .ىيية )خملوقات(
                                                             

 .(0/010البن تقؿقة ) "مـفاج السـة" (0)

 .(3/0035البن حزم ) "اإلحؽام"(، و 8/23البن حزم ) "الػصل"(، و 0/15البن حزم ) "ادحذ" (3)
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داٌ دةىيًَ بة بووىى حيلنةت و ئةواىةى كة  :احلكنة والتعليل( )مثبتوا ةمبريورِاى دوو
 :ثيَلَاتووٌ هة ٍؤكاسةكاٌ هة كاسةكاىى خوادا، ئةماىيؽ

 .املعتزلة .1
 .الكرامية .3
 .املاتريدية .2
 .الصيعة .4

ثيَيةداىى حةقى ىاتةواو و كوست و  و ى كةوبة ػيَوةيةك بةآلو باوةسِثيَبووٌ و داىجياىاىيَم
ْؽَؿَة ادَْْطُؾوَبَة خَمُْؾوَقٌة إِ دةكات كة دةَهيًَ:  ىهيَياىةوة باط T ()ابً تينية خؤى، وةكوو نَّ احْلِ

قَعِة َوَمْن َواَفَؼُفْم؛  ْؽَؿُة ُمـَْػِصَؾٌة َعـُْه َأْيًضا؛ َكََم َيُؼوُل َذلَِك َمْن َيُؼوُلُه ِمْن ادُْْعَتِزَلِة َوالشِّ َوَقاُلوا: احْلِ

ْؽَؿُة يِف اأْلَْمِر َتْعِويُض ادَُْؽؾَِّػنَي بِالثََّواِب؛ ... َفَخَؾَق اخْلَؾْ  َق هِلَِذِه يِف َذلَِك إْحَساُكُه إََل اخْلَْؾِق؛ َواحْلِ

ْؽَؿِة ِمْن َغْرِ َأْن َيُعوَد إَلْقِه ِمْن َذلَِك ُحْؽٌم؛ َواَل َقاَم بِِه فِْعٌل َواَل   َكْعٌت احْلِ
(1). 

، و ثةيوةىذى بة خؤيةوة ىيية هة خؤى يةحيلنةت خوا دسوطتى كشدووة جيادةَهيًَ  واتة:
دسوطتلشاوةكاىيذا ضاكةية ٍيضى بؤخؤى ىاطةسِيَتةوة، ىة بة كاس ىة بة وةطف، وة حيلنةت هة 

بةىذةكاىى هةطةأل دسوطتلشاوةكاىى، واتة هة )قةدةسى كةوىى(دا، وة هة )ػةسعى(ػذا ثاداػتة بؤ 
 هةطةس كاسة ضاكةكاٌ.

وال جيوز أن يؽون خؾؼفم لـػع كػسه، ألن ذلك ال جيوز عؾقهوة دةَهيًَ: 
(2). 

، واتة: ىابيَت بووىةوةسى دسوطتلشدبيَت بؤ طوودمةىذى خؤى، ئةوة بؤ ئةو دسوطت ىيية
دةَهيًَ هة دسوطتلشدىى بووىةوةسدا ٍةىذيَم هة حيلنةت دةطةسِيَتةوة بؤ  تبةآلو ئةٍوى طوىية

 .كة ثيَى خؤػة و ثيَى سِاصيية، ىةن بؤ طوودمةىذى و ثيَويظتى خؤى خؤى خوا

بؤ خوا دةدةٌ كة دةبيَت  )واجب فعل األصلح(بة ٍؤكاسى ئةو قظةيةياٌ بشِياسى ياطاى 
واجبة هةطةسى كة ضى  ؛ؤياٌ دسوطتلشدووةماداو خوا بووىةوةسى تةىَا بؤ طوودمةىذى خ

بؤياٌ، وة بشِياسى ئةوة ىةدسيَت  ى تيَذاية ئةو كاساىة ئةجناو بذات)خملوقات(ثيَويظت و بةسرةوةىذى 
                                                             

 .(3/32البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (0)

 .62دحؿد بن احلسن الطود ص "االقتصاد فقَم يتعؾق باالعتؼاد"، و 32هلـد بـت دخقل اَّلل ص "الشبفات الـؼؾقة" (3)
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بيَبةسى ىةبيَت، هةبةسئةوةى ئةطةس  )عدالة(كة كاسى بةىذةكاٌ دسوطت دةكات، تاوةكوو هة 
ضييةوةػياٌ دةبيَتة طتةو، وة دةبيَت فةسماىيَم كة هة دسوطتياٌ بلات ئةوا دةطةآلتياٌ ىيية و هيَجيَ

)مميوع تكليف ما تواىاى جيَبةجيَلشدىذا ىةبيَت هةبةس قوسطييةكةى ىةيذات بةطةس بةىذةكاىيذا 
 . بة خويَيذىةوةى ئةو ٍؤكاساىةوة كةوتووىةتة ئةوةى بشِياسى حيلنةت بؤ خوا ىةدةٌ.اليطاق(

بة ٍيض  ؛و هيَى دةسىةضيَتكة ئةماٌ دايذةىيًَ بؤ خوا  ئةٍوى طوىيةتيؽ دةَهيًَ ئةو واجبةى
 ػيَوةيةن خوا ىة الى خؤى واجبى كشدووة، ىة وادةى ئةوةػى داوة.

ِذي بِِه اخْل كاٌ دةَهيًَ: )املاتريدية( اِهد َويْبَعث َصاحبه َعَؾْقهِ ـَُوالَّ ْؽَؿة يِف الشَّ  ُروج َعن احْلِ

 َجفؾه َأو َحاجته ومها مـػقان َعن اَّلل
(1). 

ىةصاىني ياخود  ئةوةية كة خاوةىةكةى هةبةسذا يَلٍؤكاسى بووىى حيلنةت هة كاسواتة: 
 واتة ىاصاىيَت و ثيَى دةوتشيَت هةبةس ئةو حيلنةتة ئةو كاسة ئةجناو بذة، ،ثيَويظتى ئةجنامى بذات

، دووسةئةو دوواىةؾ هة خواوة ياخود ثيَويظتى بةو حيلنةتة ٍةية بؤية كاسةكة ئةجناو دةدات، 
 .هةبةسئةوةى خوا صاىاية و ثيَويظتيؼى ثيَى ىيية

؛ َلؽِْن بَِحَسِب كاٌ دةَهيًَ: (الكرامية) بِّ اْلَؼْوُل الثَّالُِث: َقْوُل َمْن َأْثَبَت ِحْؽَؿًة َتُعوُد إََل الرَّ

َؿُدوُه َوُيْثـُوا َعَؾْقِه َوُيَؿجِّ   ُدوهُ ِعْؾِؿِه. َفَؼاُلوا: َخَؾَؼُفْم لَِقْعُبُدوُه َوَُيْ
(2). 

و ثةيوةىذى بة  ئةماٌ باوةسِياٌ بة حيلنةتيَم ٍةية كة تةىَا بؤ خوا بطةسِيَتةوة واتة:
بة ٍةموو  بؤية دسوطتلشاوةكاىيؼى دسوطتلشدووة تا بيجةسطنت وة، دسوطتلشاوةكاىييةوة ىةبيَت

 .جؤسةكاىى ثةسطنت

بةسدةواو  كاسى ٍةَهبزاسدىى"كة ىابيَت  هةطةس بيةماى ئةوةٌ يؽكاى(املعتزلة واملاتريدية)
طيفةتى ئةصةىل وةسىةطشٌ،  ئةو كاساىة ، تاوةكووثةيوةطت بيَت بة خواوة" )األفعال اإلختيارية(

 بةَهلوو تةىَا خوا خاوةىى ئةو طيفةتة بيَت.
بريوسِاى دووةميؽ ىةياىتواىى هةريَش كاسيطةسى ئةو بؤضووٌ و ياطا عةقَوييةدا دةسضً و هة 

 دةسباص بً، ٍةسيةكةياٌ اليةىيَلياٌ بؤ طريا. "خوا بة سِيَطةى دسوطتلشاوةكاىىىاطييى "ثيَوةسى 
                                                             

 .35هلـد بـت دخقل اَّلل ص "الشبفات الـؼؾقة"، و 305أليب مـصور اداتريدي ص "التوحقد" (0)

 .(3/82البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (3)
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 بريورِاى ئةهمى سونهةت لةسةر
 )احلكنة والتعليل(

ئةٍوى طوىيةت باوةسِياٌ بة طيفةتى حيلنةت ٍةية بؤ خوا، وة كاسةكاٌ بة مةبةطتى 
َوَقاَل اْْلُْؿُفوُر ِمْن دةَهيَت:  T ()ابً تينيةدةكات، وةكوو  و داىاييبووٌ تيايذا حيلنةت

َراَدَة َتـَْؼِسُم إِ  ُهْم: َبْل ُهَو َحؽِقٌم يِف َخْؾِؼِه، َوَأْمِرِه، ... َوَمْعُؾوٌم َأنَّ اإْلِ ـَِّة، َوَغْرُ ََل ََمُْؿوَدٍة َأْهِل السُّ

 َوَمْذُموَمةٍ 
(1). 

ْؽَؿةُ وة دةَهيَت:  :  َفاحْلِ ُن َصْقَئنْيِ ا:َتَتَضؿَّ بَُّفا َوَيْرَضاَها. َأَحُدُُهَ
 إََل  َوالثَّاِن  ِحْؽَؿٌة َتُعوُد إَلْقِه ُُيِ

ا؛ َوَهَذا يِف ادَْلْ  وَن ِِبَ ا َوَيْؾَتذُّ ُموَراِت َويِف ادَْْخُؾوَقاِت ِعَباِدِه ِهَي كِْعَؿٌة َعَؾْقِفْم َيْػَرُحوَن ِِبَ
(2). 

خاوةىى حيلنةتة هة قةدةسى كةوىى كؤدةىطى ئةٍوى طوىيةت هةطةس ئةوةية كة خوا واتة: 
 و ػةسعيذا، وة حيلنةتيؽ دةبيَتة دوو بةػةوة:

حيلنةتيَم بؤ خوا دةطةسِيَتةوة كة ثيَى خؤػة و ثيَى سِاصيية، وةن دةفةسمويَت:  يةكةم:

ثيَى خؤػة و ثيَى  خواى ثةسوةسدطاس .{008:  6}د ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ]
، وة دةفةسمويَت: كة كتيَب و بةسىامةكةيةتى ثةياو و حيلنةتى بؤ ىاسدوويت سِاصيية كة

خوا حيلنةتى بذاتآ ئةوا  ئةوةى. {352:  2}د وئ  وئىائائەئ ەئ  ]
، وةكوو ثيَػةمبةساٌ و صاىاياٌ كة بة ٍؤكاسى حيلنةتةكاىى خواوة عاقأل خيَشيَلى صؤسى ثيَبةخؼيوة

 .، ئةمةؾ خوا ثيَى خؤػة و ثيَى سِاصييةو صاىاتش بووٌ
بةىذةكاىى دةطةسِيَتةوة،  ٍؤكاسى بووىةكةى بؤ خؤػى و طوودمةىذى حيلنةتيَم دووةم:

وةن ٍةواأل دةدات ئةو كاسةى كشد هةبةس ئةوة، يا ئةو فةسماىةى دا هةبةس ئةوة، وةن دةفةسمويَت: 

ڄ] ڦڄڄڄ ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ٹڤڤڤڤ ڦڦڦ

خواى طةوسة كةعبةى  .{23:  8}د ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  
تيايذا كة مايةى  ذايةتىىثةسطنت و بة جيَبةجيَلشدٌ و ئةجنامذاىى كشدووةتة ماَهى خؤى بؤ

                                                             

 .(0/010البن تقؿقة ) "مـفاج السـة" (0)

 .(85، 3/86البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (3)
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وة  .و بة ٍةموو ػتيَم خوا صاىاية بة ئامساٌ و صةوى ... تاوةكوو بضاىً كة طوودمةىذيياىة

ڇ]دةفةسمويَت:  :  6}د ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڇ

موردة و ئاطاداسكشدىةوة بؤ  تا ببية ٍؤكاسىخواى ثةسوةسدطاس ثيَػةمبةساىى ىاسدووة  .{056
 اٌ ىةميَييَت الى خوا.تاوةكوو خةَهم بةَهطةيخةَهلى، 

كةواتة الى ئةٍوى طوىيةت حيلنةت و ٍؤكاسةكاٌ بووىياٌ ٍةية هة بةسِيَوةبشدٌ و 
، بة طةسِاىةوةى ٍةىذيَم هةو ومأمورات()خملوقات دسوطتلشدىى بووىةوةس و فةسماىة ػةسعييةكاىذا 

حيلنةتاىة بؤ خوا، وةكوو خؤى ثيَى خؤػة و ثيَى سِاصيية ئةو كاساىة بةو ػيَواصاىة بيَت، تا ببيَتة 
ٍؤكاسى طوثاغ و طتاييؽ و وةطف و ثةسطنت و بةىذايةتى دسوطتلشاوةكاىى، وة دةسكةوتيى 

يَلى تشى ئةو بة طةسِاىةوةى ٍةىذكى تشيؼةوة هةاليةدةطةآلت و بةٍا و قةدس و طةوسةيى ئةو، وة 
 بؤ بةىذةكاىى، هة كامَوبووىياٌ و ٍيذايةت و طوودمةىذييةكاىى دوىيا و دواسِؤرياٌ. حيلنةتاىة
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 ةمضــواربـابةتـى 
 بة ضاك و خراث زانني لة ثيَسانيهى عةقمَةوة

 )التحسني والتقبيح العقليني(

ثيَصةكى عةقأل بشيتيية هةو بةيشة و نيعمةتةى كة خوا داويةتى بة بةنذةكانى و بةو 
بوونةوةسةكانى ضواسدةوسى بؤ ريَشدةطتة كشدووة و خؤيصى باآلدةطت يؤكاسةشةوة يةموو 

كشدووة بةطةسيانذا، بةآلم عةقَويض وةكوو يةموو شتةكانى تش ياخيبووى و طومشِايى و هيَتيَلضووى 
سِووى تيَذةكات، تا طةيصتووةتة ئاطتيَم هيَجيَضيهةوة و ياطا و بهةما بؤ خوا دادةنيَت و يةموو 

و  يَميَهيَت، تا واى هيَذيَت دةبيَتة بةآل بةطةس خاوةنةكةيةوة و نةصانطهووسةكاى دةبةص
هة بةناو عاقأل و خويَهذةواس و  نةخويَهذةواسيَم و كةطيَلى بةكاسنةييَهةسى صؤس طةالمةترت دةبيَت

 ، وةكوو دةَهيَو طةوسةيى بؤ خوا كة عاقأل حةيشانة و نةصاى طةالمةتة.بةكاسييَهةسى

دا صانيماى كة ئادةميضاد خاوةى بزاسدة و ئريادةية و )أفعال العباد(ةتى هةثاط ئةوةى هة باب
صانيماى كة بة ييض شيَوةيةن هة  )تيزيه اهلل عً الظله(ييض كاسيَلى بةصؤس ثيَهاكشيَت، وة هة بابةتى 

بوونى نيية، بؤية نة بةصؤس و نة بةبآ يؤكاس  هة دسوطتلشاوةكاى كاسةكانى خوادا طتةملشدنيَم
يةموو كاسة  )احللنة والتعليل(طومشِايى و طضا نادات بةطةس بةنذةكانيذا، وة هة بابةتى طيًَةميصذا 

ثشِة هة يؤكاس و ووسدةكاسى ثشِ حيلمةت و دانايى  )خملوقات(كةونييةكانى بؤ بةسِيَوةبشدنى 
ؤى يةموو فةسمانةكانى هةطةس طوودمةنذييةكانى ثةسوةسدطاس، وة هة قةدةسى شةسعيصذا ك

ئادةميضاد و ضواسدةوسى بهياد نشاوة و سِةضاوى حيلمةت و دانايى و يؤكاسى تةواوى ثيَخؤشبووى 
 و سِاصيبوونى خوايةتى خؤى و طوودمةنذى بةنذةكانى تيَذاية و يؤكاسى داسِشتهى ئةو شةسيعةتةية.

ةآلمى ثشطياس و طومانيَلى صؤسى خةَهلى بذةيهةوة دةمانةويَت وكةواتة بةم صجنرية باطانة 
يذا، كة ئةو ثشطياسانة صؤسى و هةبو نايةى، )خملوقات(دةسباسةى قةدةس و ووسدةكاسييةكانى خوا هة 

شيَوةى ياطا و بهةما ئةم بابةتة باس دةكةيو، تاوةكوو وةآلمى خؤيانى تيَذا وةسبطشى،  بةآلم ئيَمة بة
و: خوا بؤ ئةوةى كشد؟ ياخود بؤ مهى دسوطتلشد؟ ياخود بؤ ئةوةى وةن ثشطياس دةكشيَت دةَهيَ

نةكشد؟ ياخود ض طووديَم هة بوونى ئةمانةدا يةية؟ ياخود دةبواية ئةوةى نةكشداية ... ئةمانة و بة 
 ؤ بة اليةنى كةمةوة خوا عةقى و تيَطةيصتهى بة ئادةميضاد بةخصيوة وـ، بةآلم خ او ثشطياسى تشـهيَص
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 سِيَطةيةوة دةتوانيَت هة صؤسى شتةكاى تيَبطات، وةن هةم باطةدا ديَت.بةو 
ئةو  هة قةدةسى كةونى و شةسعيذا دةمانةويَت ئةوة بظةمليَهني ى باطلشاىطآ بابةتة ثاط ئةو

كاسانةى كة ئادةميضاد طةسبةطتة تيايانذا و ئةو كاسانةشى كة ثةسوةسدطاس هة كةونى و شةسعيذا 
ى و ئةو حيلمةت و يؤكاسانةى كة سِةضاوكشاوة هة بوونةوةس و دةيلات بة دادثةسوةس

ئايا دةتوانشيَت بة عةقأل بشِياس بذسيَت هةطةس ضان و خشاثيياى؟ تاوةكوو بلةويَتة ريَش  ؛كاسةكانيانذا
 .ياسى ئادةميضاد و يةَهبزاسدةكانيةوةبشِ

كوستى و ناتةواويية،  و هةخؤطشى يةموو طيفةتةكانى كةم )خملوق(طوماى هةوةدا نيية كة 
و نًيَهى دسوطتلشاوةكانى و ووسدةكاسى كاسةكانى بطات تاوةكوو خاوةى  )خالق(ناتوانيَت هة 

بشِياس بيَت، هةبةسئةوةى بوونى ئادةميضاد و ريانى طشيَذساوة بة بوونى يةموو بوونةوةس و 
ةميضاد خؤيصى نةدساوةتة ضواسدةوسييةوة، بؤية ئةطتةمة هة صؤس كاسدا بطاتة دَههيايى، وة كاسى ئاد

 كوستى و ناتةواوى هة يةموو شتيَلى خؤيذا. و دةطت خؤى، هةبةس كةم
، بضانني فريةقة هة ثيَوانةى بريوسِا عةقَوى و فةهظةفييةكانذا بؤ صياتش سِوونبوونةوةى ئةم بابةتة

 عةقالنييةكاى ضى دةَهيَو:
 وا لة كارةكانيدا، ئايالة تَيِروانيهى هؤكار و حيكمةتةكانى خ ِراى يةكةميان. 1

 ؟ييان و بِرياريان لةشةر بدرَيتو خراث ىبة ضاك بكرَيتدةرك  دةتوانرَيت بة ِرَيطةى عةقأل
 :وةن كاسيطةسى فةهظةفة و عةقَويياى هةطةسة ثةسوةسدة وئةوانةى 

 .املعتزلة .1
 .الشيعة .2
 .الكزامية .3
 .مدرسة أبي حنيفة .4
 .املاتزيدية .5
 .املذاهبعدد من علماء  .6
 .اإلباضية .7
 .(1)الفالسفة .8

                                                             

 =هلـد     "الشبفات الـؼؾقة"(، و 3/11البن تقؿقة ) "درء تعارض العؼل والـؼل"(، و 1/933البن تقؿقة ) "السـةمـفاج " (1)
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أن احلسن والؼبح صػتان ذاتقتان يف األصقاء، فاحلاكم باحلسن والؼبح هو العؼل، دةَهيَو: 

والػعل احلسن أو قبقح4 إما لذاته، وإما لصػته من صػاته الزمة له، وإما لوجوه واظتبارات 

، وأما الرشع فنكه كاصف ومبني لتؾك الصػات فؼطأخرى
(1). 

واتة: ضان و خشاث وةطفيَلى خودى خؤيى ناوةسِؤكى شتةكانة، وة بشِياسدةس بة ضان و 
خشاث بةطةس شتةكانذا عةقَوة، ضاكة و خشاثةكاى بة خؤيةتى خؤياى ضاكو ياى خشاثو )وةن 
سِاطتطؤيى و دسؤ، خودى يةسدووكياى يؤكاسى بؤ ئةوةى كة سِاطتطؤيى ضاكة بؤية ضاكة، وة 

ثيَوةى، )وةن:  وةيةشاثة(، ياخود بشِياسدانةكة بة يؤكاسى وةطفيَلى ثةيوةطتبووةدسؤ خشاثة بؤية خ
نةبيَت، واتة سِاطتطؤيى  سِاطتطؤيى ضان نيية ئةطةس وةطفيَلى وةكوو "طوودمةنذى" ثيَوة

طوودمةنذى تيَذاية بؤية ضاكة، وة يةسوةيا دسؤ وةطفيَلى صةسةسؤمةنذى ثيَوة نةبيَت ناونابشيَت بة 
بآ بيَت هة ضواسدةوسى، )وةن: صهوةيةن هة خشاثة(، ياخود بة سِةضاوكشدنى ضةنذ شتيَلى تش 

س وةكوو طتةمويَلشدنى بيَت ئةوا ةكشدنى بيَت ئةوا ضاكة، وة طةباوكيَم بذسيَت، طةس بؤ ثةسوةسد
ئةو طيفةتة  دةوسى ثاَهجصتى يةية وةن دةسخةس و سِوونلةسةوةيةكى صياتشى خشاثة(، وة شةسعيض

واتة بةبآ شةسعى خواط عةقأل دةسن بة يةموو ضان و خشاثةكاى ية، ى كة يةضان و خشاثانة
 ت كة عةقأل بشِياسى هةطةس داوة.دةكات، وة شةسع ييض كاسيَلى تاصة ناييَهيَت بيَحطة هةوانة نةبيَ

اظؾم أن الـفي الوارد ظن اهلل ظز وجل يؽشف ودةَهيَت:  )القاضي عبد اجلباز اهلنراىي(

ظن قبح الؼبقح ال أكه يوجب قبحه، وكذلك األمر يؽشف ظن حسـه ال أكه يوجبه
(2). 

خشاثةياى يةية نةن  كاسى دةسخظتهى مةبةطت و لشاوة خواييةكاىحةسامواتة: 
شةسع بشِياسدةس نيية، بةَهلوو عةقأل واتة  ة يةسوةيا فةسمانةكانيصى بة ضاكة.دةسكجيَلشدى، و

يةموو  ؛بشِياسدةسة هةطةس شتةكاى، وة بةم يؤكاسةوة بةبآ بوونى شةسع و ياتهى ثيَغةمبةسانيض
 .صيَتة طةس خاوةنةكةىضاكةكاى واجبة و يةموو خشاثةكانيض حةسامة، وة ثاداشت و طضاط دادةبة

                                                                                                                                                             
 .892لعبد الرمحن صالح ادحؿود ص "الؼضاء والؼدر"، و 131بـت دخقل اهلل ص           =

رشح العؼقدة "، و 931البن تقؿقة ص "الؼدر"، و 818، 811لعبد الرمحن صالح ادحؿود ص "الؼضاء والؼدر" (1)

 "األصول اخلؿسة"(، و 1/181) "جمؿوظة الرشائل"(، و 2/931) "جمؿوع الػتاوى"(، و 1/811) "األصػفاكقة

 .812لؾجويـي ص "اإلرصاد"، و 111لؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص

 .131هلـد بـت دخقل اهلل ص "الـؼؾقةالشبفات "، و 819لؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص "ادحقط بالتؽؾقف" (8)
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ِرايان واية كة بة عةقأل دةرك ناكرَيت بة ضاك و خراثى  ئةوانةى ةمِراى دوو. 2
ةوة ضاكة، بكات كة ضاكة، ئهةرضييةك شةرع ديارى كارةكان، بةَلكوو تةنوا شةرع دياريكارة، 

بكات كة خراثة، ئةوة خراثة، وة ثاداشت و شساش ئةوكات وة هةرضييةك شةرع ديارى 
 :، ئةمانيش وةكدادةبةزَيتة شةرى

 .األشاعزة .1
 .ابن حزم .2
 .القاضي أبو يعلى .3
 .(1)ابن حاجب من املالكية .4

حسن يشء وال قبحه يف حؽم التؽؾقف، وإكام يتؾؼى  العؼل ال يدل ظندةَهيَت:  ()اجلويين

التحسني والتؼبقح من موارد الرشع وموجب السؿع
 (2). 

لشدنيَلى نيية بؤ دياسيلشدنى ضان و خشاثى شتةكاى، بةَهلوو ضان جيَواتة: عةقأل ييض دةسك
 و خشاث تةنًا هة شةسعةوة وةسدةطرييَت.

أن الؼبقح من أفعال خؾؼه ما هناهم ظـه، وزجرهم ظن فعؾه، وأن  دةَهيَت: ()األشعسي

احلسن ما أمرهم به، أو كدهبم إىل فعؾه، أو أباحه هلم
(3). 

سِيَطشى ىلَ بلات، وة ضاكةط ئةوةية كة شةسع فةسمانى ثيَبلات واتة: خشاثة ئةوةية شةسع 
 ياخود سِيَطةى ثيَبذات.

ء َقبِقح لَعقـه َلؽِن َما  يض دةَهيَت: ()ابً حزو وة ء حسن لَعقـه َواَل يَشْ َلْقَس يِف اْلَعامل يَشْ

ُه اهلل َتَعاىَل  ُه اهلل َتَعاىَل حسـا َفُفَو حسن ... َوَما َشاما  قبقحًا َفُفَو َحَرَكة قبقحةَشاما
(4). 

                                                             

(، و 3/32البن حزم ) "الػصل"(، و 2/982البن تقؿقة ) "الؼدر"، و 811البن تقؿقة ص "رشح العؼقدة األصػفاكقة" (1)

لعبد الرمحن صالح ادحؿود  "الؼضاء والؼدر"(، و 1/111لؾشفرشتاين ) "ادؾل"، و 93لؾباقالين ص "اإلكصاف"

 .121هلـد بـت دخقل اهلل ص "الـؼؾقةالشبفات "، و 811ص

 .812لؾجويـي ص "اإلرصاد" (8)

 .131أليب احلسن األصعري ص "رشالة إىل أهل الثغر" (3)

 .(3/33البن حزم ) "الػصل" (9)
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واتة: ييض شتيَم هة جيًانذا بؤ خودى خؤى ضان نيية و خشاثيض نيية، بةآلم ئةوةى كة خوا 
 ناوى بشد بة خشاث خشاثة و ئةوةشى ناوى بشد بة ضان ضاكة.

دسوطتة و ييض طؤسِانلاسييةكياى بةطةسدا  كةواتة ئةطةس شةسع كاسةكاى ثيَضةوانة بلات،
 )أوامس(بذات و سِيَطشى هة فةسمانة ضاكةكاى  )حساو(سِيَطشييةكاى كشدنى واتة فةسماى بة  نايةت،
ئةوا ثيَضةوانة دةبيَتةوة، ضاكةكاى دةبهة خشاثة و خشاثةكانيض دةبهة ضاكة، وةكوو  ؛بطشيَت

ولو ظؽس الشارع الؼضقة فحسن ما قبحه وقبح ما حسـه مل يؽن ممتـعًا دةَهيَت:  )اجلسجاىي(

ؾب األمر، فصار الؼبقح حسـًا، واحلسن قبقحاً واكؼ
(1). 

خؤ ئةطةس شةسع بابةتةكة ثيَضةوانة بلاتةوة، ئةوا سِيَطشى ىلَ ناكشيَت و بة ضان واتة: 
 دةوتشيَت خشاث و بة خشاثيض دةوتشيَت ضان!

بؤ صانيهةكانى عةقأل نةما، بةَهلوو سِووكةشى شةسع ثيَوةسة بةبآ بهةما كةواتة ييض بواسيَم 
كانى نيَواى عةقأل و شةسع، وة بطشة ثاداشت و و خاَهة ياوبةشة )فطسة(صانظتييةكانى عةقأل و 

 طضاط تةنًا هةطةس شةسعة.

نةوة بريوسِاى فريةقةكاى دةطةسِيَتةوة بؤ ئةوةى يةسيةن هة خؤياى بة يؤكاسى بةسنامةكانيا
 نةيانتوانيوة حةق بجيَلو.

 بريورِاى ئةهمى شونهةت لةشةر
 )التحسني والتقبيح العقليني(

طونهةت يةموو تيَشِوانني و بريوسِاكانى تيَطةيصتهياى بؤ خاَهة ناكؤكةكانى نيَواى خؤياى  ئةيوى
وسوورانذنى  هةبةسئةوةى فريةقةكاى بةسنامةياىشيَوةى ووسدكشدنةوة و ووسدبيهيية،  بةو فريةقةكاى 

وةكوو )ابو  ،ذا بةدةطت نايةتيتيا يةكالبوونةوة ، كةضةنذ وشةيةكى كوست و مانا هيَلضووة
إذا تلمؾفا الؾبقب العاقل الػطن وجدها مبـقة ظذ ألػاظ جمؿؾة ومعاين  دةَهيَت: Tاهقيم( 

 مشتبفة
(2). 
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ضةنذ  بهةماى بريوسِاكانياى هةطةس دةبيهيَت يَلى وسياى ووسدبني تيَربِوانيَتئةطةس كةط واتة:
 ضةنذ واتايةكى ياوشيَوةية.وشةيةكى كوستة و 

َردُّ بِْدَظٍة بِبِْدَظِة، َوَقاَبَل اْلَػاِشَد بِاْلَػاِشِد َواْلَباضَِل  دةَهيَت: T ط)ابو تيمية( وة

ُفونَ  رِّ ُؿوَن بِادَُْتَشابِِه ِمْن اْلَؽاَلِم َوُُيَ اَل الـااِس  بِاْلَباضِِل4 ... َيَتَؽؾا اْلَؽؾَِم َظْن َمَواِضِعِه َوََيَْدُظوَن ُجفا

باَِم ُيَشبُِّفوَن َظَؾْقِفمْ 
(1). 

 بة طومشِايى بةسثةسضى بيذعة بة بيذعة و طومشِايى ئةجنامى بريوسِاكانياى بشيتيية هة: واتة:
 يةنذيَم اليةنى دةدةنةوة، وة بةتاأل بة بةتاأل، وة قظةكانياى هة تيَلةَهةيةكى ياوشيَوة دةضيَت كة

حةق هةخؤ بطشيَت، بؤية قظةكاى هة شويَهى خؤياى دةطؤسِى و دةبيَتة يؤكاسى يةَهخةَهةتانذنى 
 خةَهلى نةصاى و هيَتيَلذانياى.

ا اأْلَْلَػاُظ ادُْْجَؿَؾُة َفاْلَؽاَلُم فِقَفا  ت:ئةمةط يؤكاسى يةموو طومشِاييةكانة، وةكوو دةَهيَ َوَأما

اَلِل، َواْلِػَتِن َواخْلََباِل، َواْلِؼقِل َوا ْثَباِت ُدوَن ااِلْشتِْػَصاِل ُيوِقُع يِف اجْلَْفِل َوالضا ْلَؼاِل، بِالـاْػِي َواإْلِ

 ِمْن ِجَفِة اْص 
ِ
 َوَقْد ِققَل: َأْكَثُر اْختاَِلِف اْلُعَؼاَلء

ِ
اِك اأْلَْشاَمء  ِسَ

(2). 
شيَوةى ئةو وشة كوستانة بة يةموو واتاكشدنى بةسنامةى ئةيوى بيذعة بشيتيية هة واتة: 

كةوتهة ناو نةصانني و طومشِايى يؤكاسى كة دةبيَتة  ،بةبآ شيلشدنةوة ،هةبووىباوةسِثيَبووى و باوةسِثيَ
يؤكاسى بوونى صؤسى جياواصييةكاى و  هةطةسى، بؤية دةَهيَو و وتى وتى و دةمةقاَهآ

ناوانةى كة واتاى صؤس نيَواى ئةيوى عةقأل كيَصة نانةوةية هةطةس ئةو  دووبةسةكايةتييةكانى
 .هةخؤدةطشى

َوَذلَِك بَِسَبب ترك بعض احْلق َوأخذ بعض اْلَباضِل وةكوو دةَهيَت:  دةسئةجنامةكةشى

 وكتامن احْلق َولبس احْلق بِاْلَباضِلِ 
(3). 

بة يؤكاسى واصهيًَيَهانى يةنذيَم هة حةق و هةخؤطشتهى  ةكةوتهة ناو طومشِاييةكانواتة: 
 بةسطى حةق بة بةتاَهذا. يةنذيَم هة بةتاأل و شاسدنةوةى حةقةكاى و هةبةسكشدنى
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ئةمة يؤكاسى ئةو سِا جياواص و بةسامبةسانةية وةن هةم بابةتةدا بةديذةكشيَت، بةآلم ئةيوى 
ـاِة َيْعِرُفوَن احْلَقا َوَيْرمَحُوَن اخْلَْؾَق َفَؾُفْم  دةَهيَت: Tبو اهقيم( وةكوو )اطوونةت  َأنا َأْهَل السُّ

مْحَةِ  َكِصقٌب َوافٌِر ِمَن اْلِعْؾِم َوالرا
(1). 

بؤية  ،ئاشهاتشيو كةطو بةطةس حةقذا و بةبةصةيني هةطةأل خةَهلذائةيوى طونهةت  واتة:
 .و ييذايةتة ثشِ بةصةييةكةى خواى بةشيَلى صؤسى صانظت هةخؤطشى

 َيو:ــَلةشةر ئةم بابةتةش بة شَيوةيةكى وورد و شيكار دةل ئةيمى شونهةت

  )ابو اهقيم(T :َهاُهـَا َأْمَراِن ُمَتَغايَِراِن اَل َتاَلُزَم َبْقـِِفاَم. دةَهيَت 

ا: َهِل اْلِػْعُل َكْػُسُه ُمْشَتِؿٌل َظَذ ِصَػٍة اْقَتَضْت ُحْسـَُه َوُقْبَحُه، بَِحْقُث َيـَْشُل احْلُْسُن  َأَحُدُُهَ

ـَْشًل هَلاَُم َأْم اَل؟  َواْلُؼْبُح ِمـُْه، َفَقُؽوُن َم

َبْل -ْبِحِه، َثابٌِت َظَذ قُ  َأنا الثاَواَب ادَُْرتاَب َظَذ ُحْسِن اْلِػْعِل، َواْلِعَؼاَب ادَُْرتاَب  َوالثَّاِِن:

ِع؟ -َواِقعٌ  ْ  بِاْلَعْؼِل، َأْم اَل َيَؼُع إاِلا بِالرشا
(2). 

 هةم بابةتةدا دوو خاَهى جياواص يةية كة ثةيوةنذيياى بةيةكةوة يةية: واتة:
، تاوةكوو هةوانةوة ئايا كاسةكاى خؤياى هةخؤطش و خاوةنى طيفةتى ضان و خشاثو يةكةم:

 طرييَت؟بطيفةتة وةسئةو دوو 
ياخود: ئايا ثاداشت و طضا هةطةس كاسة ضاكةكاى و خشاثةكاى بة عةقأل دادةبةصيَتة  دووةم:

 طةسياى ياخود بة شةسع؟

ُه اَل َتاَلُزَم َبْقـَُفاَم، َوَأنا اأْلَْفَعاَل يِف وة دةَهيَت:  بِقَل َأكا ِذي اَل ََيُِد التاـَاُقُض إَِلْقِه السا  َواحْلَقُّ الا

تاُب َظَؾْقِفاَم َثَواٌب َواَل ظِ  ٌة، ... َوَلؽِْن اَل َيَسَ َا َكافَِعٌة َوَضارا َؼاٌب إِالا َكْػِسَفا َحَسـٌَة َوَقبِقَحٌة، َكاَم َأهنا

ِحِه يِف َكْػِسِه، َبْل بِاأْلَْمِر َوالـاْفِي، َوَقْبَل ُوُروِد اأْلَْمِر َوالـاْفِي اَل َيُؽوُن َقبِقًحا ُموِجًبا لِْؾِعَؼاِب َمَع ُقبْ 

ُل: َفِػي  ا اأْلَوا ُشِل، ... َأما  :َقْولِِه َتَعاىَل ُهَو يِف َغاَيِة اْلُؼْبِح، َواهللاُ اَل ُيَعاِقُب َظَؾْقِه إاِلا َبْعَد إِْرَشاِل الرُّ
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ًة َظَذ ...  .{W  :11}[ ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ] : َأنا َأْفَعاهَلُْم َفَتُؽوُن اْْلَيُة َدالا اأْلَْصَؾنْيِ

ْرَشاِل، ... ُه اَل ُيَعاِقُبُفْم َظَؾْقِه إاِلا َبْعَد اإْلِ َكُفْم ُطْؾٌم َقبِقٌح َقْبَل اْلَبْعَثِة، َوَأكا ا اأْلَْصُل الثاايِن  َورِشْ  :َوَأما

ا، َكَؼْولِِه َتَعاىَل َفؽَ  يِف َكْػِسِه َحَسٌن َوَقبِقٌح  َوُهَو َداَلَلُتُه َظَذ َأنا اْلِػْعَل  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ]: ثٌِر ِجدًّ

ُه َضقٌِّب َقْبَل التاْحِريِم، ... ُثما َقاَل  .{C  :38}[ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  :َدلا َظَذ َأكا

ڎ    ڎ  ڈ   ڈ] ْؾُم ُطْؾٌم يِف َكْػِسِه َقْبَل الـاْفِي  .{C  :33}[ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    َفالظُّ

َك، اَل  ْ َأنا َهِذِه  َوَبْعَدُه، َواْلَؼبِقُح َقبِقٌح يِف َكْػِسِه َقْبَل الـاْفِي َوَبْعَدُه، َواْلَػاِحَشُة َكَذلَِك، َوَكَذلَِك الرشِّ

اِرُع َكَسا ِع َكَذلَِك. َكَعْم، الشا ْ َها بِـَْفِقِه َظـَْفا ُقْبًحا إىَِل ُقْبِحَفا، َفَؽاَن ُقْبُحَفا احْلََؼائَِق َصاَرْت بِالرشا

ِه هَلَا، َوإِْخَباِرِه بُِبغْ  بِّ َتَعاىَل َظـَْفا َوَذمِّ ـَْفِي الرا ـَْد اْلَعْؼِل بِ ا، َواْزَداَدْت ُقْبًحا ِظ ِضَفا َوُبْغِض ِمْن َذاِِتَ

َفاِظؾَِفا
 (1). 

وةداية كة ئةم دوو بابةتة ثةيوةطت نني بةيةكةوة، طةس هةسِاطت و دسوطتى ئةم بابةتة واتة: 
ئةوةى ثاداشت و  كاسةكاى بؤخؤياى ضان و خشاث و طوودمةنذ و صيانبةخض بو يؤكاس نني بؤ

طضا دابةصيَتة طةسياى، هةبةسئةوةى بة فةسمانى خوا خؤى بةو شيَوةية دةبيَت، ئةطةسضى خؤى 
هةطةس نابيَت ثيَض ناسدنى ثيَغةمبةساى، بةَهطةط  بؤخؤى خشاثةكاى هةخؤطشى خشاثةى، بةآلم طضاى

:  W}[ ى  ائ  ائ  ەئ     ەئى]هةطةس ئةم دوو بابةتة خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 

ئةمة يةسدووكى دةطشيَتةوة، واتة ئيَمة طضاى كةس نادةيو تاوةكوو ثيَغةمبةسانياى بؤ دةنيَشيو،  .{11
خوا، خؤى بؤخؤى ثيَض ثيَغةمبةساى خشاثو و  يةكةم: تاواى و ياوبةط بشِياسدانةكانياى بؤ

، دووةم: يةموو غةمبةسانياى بؤ سِةوانة نةكشيَوشاييظتةى طضاى، بةآلم طضا نادسيَو تاوةكوو ثيَ
كاسةكاى بؤخؤياى هةخؤطشى طيفةتى ضان و خشاثو، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 

ئةمة بةَهطةية هةطةس . {C  :38}[ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ]
ئةوةى كة ئةو سِؤصييانة ثاكو ثيَض حةساملشدنياى بة ناحةق هةطةس خؤياى، بؤية ثاط ئةم ئايةتة 

بَوآ خوا خشاثةكانى  .{C  :33}[ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ]دةفةسمويَت: 
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خؤياى خشاثو ثيَض حةساملشدووة هة ئاشلشا و شاساوةكاى، طتةم و خشاثة و ياوبةط بشِياسداى بؤ
هيَلشدنياى هةاليةى خواوة، بة حةساملشدنى خوايى هةطةسياى صياتش هة اى و سِيَطشى صيحةساملشدني

خؤياى خشاثرت بووى، بةتايبةت كة طضاياى هةطةس دانشا و خاوةنةكانياى بة خشاث باطلشاى خشاثى 
 و بيَضساى.

 لةشةر ضاك و خراث بةم شيَوةيةية: يشووردةكارى برِياردان

َ  دةَهيَت: T )ابً تينية( ْؽَؿِة احْلَاِصَؾِة ِمْن الرشا َطاِب َواحْلِ ائِِع َثاَلَثُة َوَقْد َثَبَت بِاخْلِ

ُع بَِذلَِك َكاَم  َأَحُدَها:َأْكَواٍع4  ْ ْ َيِرْد الرشا َأْن َيُؽوَن اْلِػْعُل ُمْشَتِؿاًل َظَذ َمْصَؾَحٍة َأْو َمْػَسَدٍة َوَلْو مَل

ْؾَم َيْشتَِؿُل َظَذ َفَساِدِهْم َفَفَذا الـاْوُع هُ  َو َحَسٌن َيْعَؾُم َأنا اْلَعْدَل ُمْشَتِؿٌل َظَذ َمْصَؾَحِة اْلَعامَلِ َوالظُّ

ُه َأْثَبَت لِْؾِػْعِل ِصَػًة مَلْ َتُؽْن، َوَقبِقٌح  ِع ُقْبُح َذلَِك اَل َأكا ْ َأنا  النَّْوُع الثَّاِِن: ... َوَقْد ُيْعَؾُم بِاْلَعْؼِل َوالرشا

 َصاَر َقبِقًحا َواْكَتَسَب اْلِػْعُل ِصَػَة ا
ٍ
ء  َصاَر َحَسـًا َوإَِذا هَنَى َظْن يَشْ

ِ
ء اِرَع إَذا َأَمَر بَِمْ حْلُْسِن الشا

اِرعِ   لَِقْؿَتِحَن اْلَعْبَد َهْل ُيطِقُعُه َأْم  َوالنَّْوُع الثَّالُِث: .َواْلُؼْبِح بِِخَطاِب الشا
ِ
ء اِرُع بَِمْ َأْن َيْلُمَر الشا

ُه لِْؾَجبنِِي َحَصَل َيْعِصقِه َواَل َيُؽوُن ادَُْراُد فِْعَل ادَْْلُموِر بِِه َكاَم َأَمَر إْبَراِهقَم بَِذْبِح اْبـِِه َفَؾاما أَ  ْشَؾاَم َوَتؾا

ْؽَؿُة َمـَْشُمَها ِمْن َكْػِس اأْلَْمِر اَل ِمْن َكْػِس ادَْْلُموِر بِِه َوهَ  ْبِح ... َفاحْلِ َذا الـاْوُع ادَْْؼُصوُد َفَػَداُه بِالذا

ْ َيْػَفْؿُه ادُْْعَتِزَلُة4 َوَزَظَؿْت َأنا احْلُْسنَ  َواْلُؼْبَح اَل َيُؽوُن إالا دَِا ُهَو ُمتاِصٌف بَِذلَِك  َوَالاِذي َقْبَؾُه مَل

يَعِة ِمْن ِقْسِم ااِلْمتَِحاِن َوَأنا اأْلَْفعَ  ِ َظْوا: َأنا ََجِقَع الرشا ُة ادا اِرِع َواأْلَْصَعِريا اَل َلْقَسْت هَلَا بُِدوِن َأْمِر الشا

ِع4 َوأَ  ْ ِع َواَل بِالرشا ْ ا احْلَُؽاَمُء َواجْلُْؿُفوُر َفَلْثَبُتوا اأْلَْقَساَم الثااَلَثَة َوُهَو ِصَػٌة اَل َقْبَل الرشا ما

َواُب  الصا
(1). 
بةطويَشةى شةسع و عةقأل و داناييةن كة هة شةسيعةتةوة وةسطريابيَت، ئةم بابةتة طآ  واتة:

 جؤسة:

كاسةكاى هةخؤطشى طوودمةنذى و صيانو، ئةطةس شةسعيض هةطةسى دانةبةصيبيَت،  يةكةم:
وة طتةميض هةخؤطشى يةموو  وةن ضؤى دادثةسوةسى هةخؤطشى طوودمةنذى يةموو جيًانة،

                                                             

 .(931 - 2/939البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (1)
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، نةن بةو واتايةى كة دةصانشيَت يضعةقأل و شةسع سِيَطةى بةة اناكة و خشاثئةم جؤسة ض خشاثةيةكة،
 دةطشيَت كة نةيبووبيَت. ىهةخؤ ةبيَت وى بؤ دسوطت دطيفةتيَل

ئةوا ضاكة، وة طةس سِيَطشى هة يةس كاسيَم  دا بة يةس كاسيَم طةس شةسع فةسمانى دووةم:
 شةسعةوة طيفةتى ضان و خشاثى ثيَذسا. داسِشتهةكانى بة يؤكاسىكةواتة كشد ئةوة خشاثة، 

دةشيَت شةسع فةسماى بة كاسيَم بذات بؤ تاقيلشدنةوةى بةنذةكانى كة ئايا  شَييةم:
فةسمانةكة نيية، يةسوةن  هشيَت؟ مةبةطت بةمة ياتهةدىطويَشِايةَهى دةكشيَت ياخود فةسمانى دةشليَ

بؤ كشا بة طةسبشِيهى كوسِةكةى، بؤية كاتيَم ئامادة بوو   )إبساهيه(فةسمانةكةى كة بة 
مةسِيَم هة بشيتى طةسبشِدسا، يةسوةكوو هة  كاسةكة مةبةطتةكة ياتة دى وجيَبةجيَلشدنى 

)أبسص وأقسع فةسموودةكةدا باطى تاقيلشدنةوةى كةطيَلى بةَهةن و كويَشيَم و كةضةَهيَم 
 كشاوة، مةبةطت هةمانة تاقيلشدنةوةية نةن جيَبةجيَلشدى. وأعنى(

ابةشلشدنة يةية و باوةسِياى بة دووةم و كاى باوةسِياى تةنًا بة بةشى يةكةمى ئةم د)معتزلة(
خؤيانة و فةسمانى شةسع  )ذاتي(هيَى تيَهةطةيصتووى و دةَهيَو: ضان و خشاث طيفةتى طيَيةم نيية و 

 نةكشدووى. دسوطت ئةو طيفةتانةى بؤ

دةَهيَو: يةموو ديو تاقيلشدنةوةية، باوةسِياى بة بةشى دووةم و طيَيةمة و ئةشعةسييةكانيض 
دانايى و يؤكاسةكاى  كة ى خوايية، وةن هةمةوثيَض بامساى كشد،)املشيئة املطلقة(واتة ويظتى سِةيا 
هيَشةشذا دةَهيَو كاسةكاى خاوةنى ييض طيفةتيَلى  وة بوونياى نيية هة شةسعذا، )احللنة والتعليل(

طةس  مةبةطت ثيَى بةس فةسمانةكةى خواية شةسعيض،ضان و خشاث نني، نة هةثيَض شةسع و نة بة 
نةن بوونى ضاكة و خشاثة هة  بة يةس شيَوةيةن بوونى يةبوو ئةوة ضاكة وة سِيَطشى بوو ئةوة خشاثة،

بةيةشتييةكاى دؤصةخى بو و  كاى ثيَضةوانة ببهةوة، بؤ منوونةبؤية دةشيَت كاسة كاسةكةدا،
واناطاى بضهة دؤصةخ و بيَربِواياى بضهة بةيةشتةوة، وة دةشيَت خ ،دؤصةخييةكانيض بةيةشتى بو

ياخود شتيَم ئةوهياى خوا بيَت و نةصانيَم نضيم بيَت هة خوا، بةآلم صانا و خواناطيَم خشاثرتيو 
كةس و دووس بيَت هة بةصةيى و ييذايةتى خواوة، وة حةآلَهةكاى حةسام بو و حةسامةكانيض حةآلأل 

ضان و خشاثياى بةم طآ خاَهةوة ثةيوةطت  ى ئةيوى طونهةتانبةآلم كؤى صاناياى و داناي بو،
 كشدووة.
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اوة، بشِياسةكانى ناو بةنذةكانى دانموعتةصيوةكاى يةموو بشِياسةكانياى بؤ خوا بة ياوشيَوةى 
بة ياوشيَوةى ئةوةط بؤ خواى  ؛خشاثى دادةنيَو بؤ خؤياى بؤية ئةوةى كة بةنذةكاى بة ضان و

هةطةس بةنذةكانى حةسامة بؤ خواط حةسامة، وة ئةوةى كة هة عةقَوى بشِياس دةدةى، وة ئةوةى 
بؤية  وة ئةوةى خشاث بيَت دةبيَت خشاث بيَت، ئادةميضاددا باشة دةبيَت الى خواط باط بيَت،

ى كاسةكانى خوا و انواتة شوبًيَهةس ،عطلة الصفات(ممشبهة األفعال، وثيَياى دةوتشيَت: )
ى طيفاتةكانى خوا، ئةم تيَشِوانيهةياى بووة يؤكاسى ئةو بشِياسةى كة ئادةميضاد انهةكاسخةس

 هة ئةجنامى بةكاسييَهانى عةقأل ودسوطتلاسى كاسةكانى خؤيةتى و خوا دةطةآلتى تيادا نيية، ئةمةط 
 .تيايذاصيادةسِةوى بوو 

كاسى ثاداشت نيية، كاسى ضاكة يؤ :دةَهيَو هة ئةجنامى ئةم بريكشدنةوانةيانذا ئةشعةسييةكاى
وة كاسى خشاثةط يؤكاسى طضا نيية، بؤية ئادةميضاد ييض دةطةآلتيَلى هة كاسةكانيذا نيية و 

، بةآلم هةطةأل ئةمةشذا شاييظتةى ثاداشت و طضاى الى خوا، ئةم كاسةكانى نييةخاوةنى 
 .)ىظسية اللسب(تيَشِوانيهةشياى ثيَى دةوتشيَت 

ا كاسةكانى ئادةميضاد دسوطتبلات و ثاشاى طضا و ثاداشتياى كانيض دةَهيَو ئةطةس خو)معتزلة(
 دةكات. كاسةكانى دسوطت بذاتةوة، ئةوا طتةم هة بةنذةكانى دةكات، هةبةسئةوة ئادةميضاد خؤى

ئةطةس ئادةميضاد خؤى كاسةكانى خؤى دسوطتبلات، وة طضا و  :ئةشعةسييةكانيض دةَهيَو
و دةطةآلتى خوا دةكةويَتة ريَش  ةآلتيية هة كاسى خواداوةسبطرييَت، ئةوا بيَذةطاى ىلَ ثاداشتيصي
ئةماى باوةسِياى  .ات و دةطةآلت الى ئادةميضاد نييةخوا دسوطتى دةكني يَةَهد، هةبةسئةوة ثشطياسةوة

كاى باوةسِياى بة )معتزلة(بوونى نةما، بةآلم  جيَبةجيَلشدنى شةسعبة قةدةسة و هة ئاطتيذا 
 نةما. بوونى قةدةس وةسِبووى بةبا شةسعة و هة ئاطتيذاجيَبةجيَلشدنى 

بةآلم ئةيوى طونهةت بريوباوةسِياى ناوةنذة و باوةسِياى بةوةية كة بة عةقأل ضان و خشاث 
و تةواوكاس و سِاطتلةسةوةى  ةوةسنلةدةسكى ثيَذةكشيَت، وة شةسعيض ثاَهجصت و ووسدبني و سِوو

 عةقَوة هة دةسكجيَلشدنيذا، بؤية ئادةميضاد خاوةى ئريادة و تواناى خؤيةتى بؤ كاسةكانى، وة هة ثاط
تةى هيَجشطيهةوة و ئةوكات شاييظ ؛بةطةس خةَهلةوة )إقامة احلجة(شةسع و بةسنامةى خوا و  ياتهى

يةية،   بة شةسع و باوةسِيصياى بة قةدةسثاداشت و طضاى و بةم شيَوةية ئةيوى طونهةت ثةيوةطنت
باوةسِياى بة  ووكيانة، وةكوو ئةشعةسييةكاى نني كةبؤ كاسةكاى هةطةس يةسد شِوانيهياىتيَ
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باوةسِياى بة كاس و  ة هة ئةجناميصذاو بؤ كاسةكاى، بة ضان و خشاث نةبيَت لشدنى عةقألدةسكجيَ
 ةوة)كسب(و بة جؤسيَم هة جؤسةكاى بةناوى  كاسةكانياى طةس كشدنىتواناى بةنذةكاى نةبيَت هة

 بةصؤس ثيَياى دةكشيَت. بَويَو

ضان و بةطةس نني هةطةس دةسكلشدنى عةقأل بة تةواوى يض كان)معتزلة(وة وةكوو 
بذةى كة ئادةميضاد خؤى كاسى خؤى دسوطتذةكات و دةطةآلتى  طبشِياسى ئةوة ةو ،خشاثةكانذا

 .(1)خواى تيادا نيية

ةكةى بيَت و خاوةن يةسضةنذيَمحةق هة يةسشويَهيَم و بةسنامةياى واية كة ئةيوى طونهةت 
كة دةَهيَو: "عةقأل  ذا يةيةكان)معتزلة(ى حةقةى كة هة سِا ، بؤية ئةويةسكةطيَم بيَت وةسى دةطشى

ى حةقةشى كة هة سِا ، وة ئةواث دةكات" ئةوةنذةى ىلَ وةسدةطشىدةسن بة ضان و خش
ةصيَتة طةس كاسةكاى" ئةوةنذةى كة دةَهيَو: "ثاداشت و طضا بة شةسع دادةب ذا يةية)ئةشعةسى(يةكان

 .، ئةوانيرتياى كة نةيانجيَلاوة هيَياى وةسناطشىىلَ وةسدةطشى

كة ، ةوة يةيةقةدةس قةصا و بة بابةتة ثةيوةنذى بة باوةسِبووىهةاليةكى تشيصةوة ئةم 
 دةسكلشدى بة تى عةقَوى بؤ ووسدةكاسييةكاى وبةبآ تيَشِوانني و ثاَهجصدةسنةضوونة هيَى بة عةقأل 

ناتوانشيَت دةسن بةو بابةتة بلشيَت بيَحطة هة  بريكشدنةوةى ئادةميضادكة بة  ،نًيَهييةكانى قةدةس

ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئۇئ]دةفةسمويَت:  ثيَصةكى و يةنذآ بابةتى نةبيَت، وةكوو خواى طةوسة 

 .{W  :31}[ ۈئ  ۈئ
دةبيَتة يؤكاسى طوماى و بةطةسيانذا ناشليَت،  اىصانظتتشويَهى ئةوانة مةكةوة كة واتة: 

 .(2)تيايذا بابةتى خةياآلوى

هة كؤتايى ئةم بابةتةشذا سِووى بووةوة بة يةموو ثيَوةسةكانى عةقأل و بريكشدنةوةى ئادةميضاد 
كة بة ناضاسى دةبيَت باوةسِ بة قةدةس بيَهيَت و خؤى سِادةطت بلات، هةبةس نةتوانيهى دةسكجيَلشدنى 

يةكى تشيصةوة ووسدةكاسييةكاى و بة واقع نةتوانيهى ضوونةدةسةوةى هة قةدةسدا هةاليةن، وة هةال
و  )بديل(يةس بةو ثيَوةسة عةقَويانة دةسن بة يةموو ضان و خشاثةكانى شةسعيض دةكشيَت و بواسى 

                                                             

 .811لعبد الرمحن صالح ادحؿود ص "الؼضاء والؼدر" (1)

 .(1/11) "تػسر ابن كثر" (8)
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هةبةس بوونى طيفاتة تةواوةكانى خوايةتى هة ، نةكشدنيصيذا آنيية هة جيَبةجضوونةدةسةوةط 
 اوةكانى ئادةميضاد.و بوونى يةموو طيفاتة ناتةو )العليه، اخلبري، اللطيف، احلليه، القديس ...(

وة يةس بةو ثيَوةسة عةقَوييةط دةطةمليَت كة بةصؤسثيَلشدى و بيَذةطةآلتى و نةبوونى تواناى 
جيَبةجيَلشدى هة فةسمانةكانى خوادا بوونى نيية، نة هة قةدةسى كةونى و نة هة قةدةسى شةسعيصذا، 

ةم بابةتةى دواى ئةمةدا سِووى بؤية يةس ثيَويظتماى بة ديهى خواية و دةبيَت تةطويمى بني، وةن ه
 دةبيَتةوة و دةيظةمليَهني.
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

 ثـيَـهـجـةمبـابةتـى 
 توانايى و داواكارييةك لة سهوورى جيَبةجيَكردندا نةبيَت

 )اإلستطاعة والتكليف مبا ال يطاق(

طوًاْ هةوةدا ُيية كة ئادةًيضاد خاوةُى تواُا و ئريادة و بزاسدةى خؤيةتى بؤ كاسةكاُى، بة 
ٓؤكاسى بووُى عةقأل و ئريادة و تواُاكاُى هة خؤيذا، وة بة واقع بةساًبةسبووُةوةى ٓةًوو 

 ، ئةًاُة ذاػاىدةطشيَت بؤ دوُيا و ديِثآ داواكاسى جيَبةجيَلشدْ ثيَؼى  و )تهًٝف(جؤسةكاُى 
 ٓةَهِةطشْ بؤ طةملاُذُى تواُاكاُى ئادةًيضاد، وة بةَهطةى صياتشيؽ وةن:

بة ويظت و  ةكى ثيَويظت هة كاس و كشداسةكاُى كةٓةطتلشدُى ئادةًيضاد بة ػيَوةي يةكةم:
ُةبيَت ُايلات، وة ويظتى هيَبيَت دةيلات و ويظتى ىلَ ئريادة و تواُاى خؤى ديَتة دى و طةس 

 ةوة دةكاتة بووْ.كاسةكاُيؼى هة ُةبووُ
ئادةًيضاد بةسدةواَ هة ٓةوَهى ياطا و سِيَلخظتِذاية بؤ رياُى، جا بووُى ئةَ ٓةوَهة هة  دووةم:

جيَبةجيَلشدْ تواُاى ، ئةًةؾ بةَهطةية هةطةس ضواسضيَوةى دةوَهةت بيَت ياخود خواستش و بضووكرت
ِاُةدى كاس، ُلووَهيلشدْ هةَ هة ُاخى ئادةًيضاددا بؤ ٓيَ ريادة و ويظت و طةسبةخؤيىو بووُى ئ

 .(1)دوواُة درايةتى عةقأل و ٓةطتة

بؤ تيَشِواُيِى بووُى ئةَ تواُاييةؾ هة ئادةًيضاددا ػويَِى سِاى جياواصة هة ُيَواْ فريةقةكاْ و 
ئةٓوى طوُِةتذا، ئايا ئةَ تواُاية ثيَؽ ئةجناًذاُى كاسةكاْ بووُى ٓةية؟ ياخود تةُٔا هةكاتى 

ةًيَِيَتةوة؟ ئةجناًذاُى كاسةكاُذا بووُى دةبيَت؟ وة ئايا ئةو تواُاياُة ثاؾ كاسةكاْ بووُى د
ػيلشدُةوةى ئةَ بابةتة دةبيَتة صياتش دَهِيابووْ هةطةس بووُى ذةقيكى تةواوى تواُا و ئريادة و 
ثيَويظتييةكاُى كاسكشدْ هة ئادةًيضاددا و خاوةُى بزاسدةى طةسبةخؤى خؤيةتى و ٓيض كاسيَلى 

ُةكشدُى ػةسع جيَبةجآ  خؤدةسباصبووُيَم ُيية هةهةاليةْ خواوة بةصؤس ثيَِاكشيَت و ٓيض ثاطاو و 
و ُةضووُة ريَش باسى ... بؤ ػيلشدُةوةى بابةتةكةؾ ثيَؼةكى بة بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت دةطت 

 ثيَذةكةيّ، تاوةكوو طةسةتا ذةقةكة بِاطني ئةوكات ُاذةق و ٓةَهةكاْ.
                                                             

فؾؼايض ظبد اجلبار  "ادحقط بافتؽؾقػ"، و 67فدـتقر: ظبد اهلل بـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (1)

 .343اهلؿذاين ص
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

 الى ئةيمى سونهةت دةبيَتة دوو بةشةوة: )اإلستطاعة والقدرة(تواناى ئادةميزاد 

َحُةْلِْؾِػْعِلْالرتِيِْهَيَْمـَاُطْاْْلَْمِرَْوالـرْفِيْاْلُؼْدْ. 1 ِعقرُةْادَُْصحِّ ْ بؿعـك افصحة وافقشع  :َرُةْالَّشر

 وافتؿؽـ، وشالمة أٓت، هذه آشتطاظة ادتؼدمة صاحلة فؾضديـ.

ةُْ. 2 ْاْلَؼَدِرير َْعـَْفاْاْلَؽْوكِقرةُْْاْلُؼْدَرُة ُر َْيَتَلخر ََْل ْلِْؾَؿْؼُدوِر ُْمَؼاِرَكٌة ِْهَي ْالرتِي ْلِْؾِػْعِل  :ادُْوِجَبُة

تطاظة افتل جيب معفا وجقد افػعؾآش
(1). 

ثيَويظتييةكاُى كاسكشدُة هة الػة و ئةُذاًةكاُى تواُايةن ًةبةطت ثيَى بةخؼيِى  يةكةم:
، خوا ٓةًوو ئةًة ثيَؽ كاسةكاْ بووُياْ ٓةية، ػةو و سِؤر ...و تواُا و ئريادة و  كاسكشدْ

 و ثةيوةُذى بة قةدةسى ػةسعييةوة ٓةية و داواكاسيية ئاًادةكاسييةكى بؤ سِةخظاُذووة
 تواُا و كاساُة بةُذة، وة بؤ كاسى خيَش و ػةسِيؽ بةكاسدةٓيَِشيَت.هةطةس ئةَ  يؽػةسعييةكاُ

ٓؤكاس و  ٓةية هة ياسًةتيذاْ و ٓيَِاُةدى تواُا و ئريادةيةن هةطةأل كاسةكاُذا بووُى دووةم:
و ٓةَهطشتِى سِيَطشييةكاْ تياياُذا، ئةًة ثةيوةُذى بة قةدةسى  ، هةطةأل ُةًاْثيَويظتييةكاُى

 كةوُييةوة ٓةية و هة دةطةآلتى ثةسوةسدطاسداية و بةغ.

 ثةيوةندى نيَواى ئريادة و ويشتى ئادةميزاد
 بة قةدةرى كةونييةوة

ةوة جياواصة تا قةدةسى ػةسعى، هةبةسئةوةى ئادةًيضاد ى كةوُييقةدةس اد بةثةيوةُذى ئادةًيض
هيَشةدا ًاًةَهة و كاس و ٓةَهظووسِاُى بةطويَشةى خؤى هةطةأل دةكشيَت، هة ُيةت و بزاسدة و كاسى 

بشدُى دسوطتلشاوةكاُى ةواس و ئرياداُةى خوا كة بؤ بةسِيَثيَؼيِةى خؤى، بةطويَشةى ئةو ياطا و ك

ۓ     ےھ  ھ      ھہ  ہ  ہ  ھ  ]تووة، وةن: دايشِػ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ۓے  

ٓةسكةطيَم ببةخؼيَت و خواثةسطتى  .{w  :5 - 13}ز ﮼﮺  ﮻      ﮹﮷  ﮸     ﮶
                                                             

(، و 1/74) "افعؼقدة افطحاوية"(، و 5/153ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افرشائؾ"(، و 8/129ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

، و 134ٓبـ افؼقؿ ص "صػاء افعؾقؾ"(، و 4/175ٓبـ افؼقؿ ) "بدائع افػقائد"(، و 3/23ٓبـ حزم ) "افػصؾ"

 "افؼدر"، و 223هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 269فعبد افرمحـ صافح ادحؿقد ص "افؼضاء وافؼدر"

 .182ٕ يب ظبد افرمحـ ظع بـ افسقد افقصقػل ص "افؼضاء وافؼدر ظـد افسؾػ"، و 245 يب صفؾصال
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

 بؤ ئاطاْ دةكشيَت، وة بة ةوكاتة سِيَطةى ضاكةىئ ؛بلات و باوةسِى بة سِؤرى دوايى ٓةبيَت
خواثةسطتى ُةبيَت و بيَربِوا بيَت بة  جيَبةجيَلاسىثيَضةواُةػةوة ئةوةى بةخيى بيَت هة بةخؼيِذا و 

 بؤ ئاطاْ دةكشيَت.ئةوا سِيَطةى ُاخؤػى  ؛سِؤرى دوايى

بة ٓؤكاسى بزاسدةكاُى ئادةًيضادةوة سِيَطةكاُى بؤ بزاسدة دةكشيَت، ٓةسوةكوو ضؤْ كةواتة 
دةكةيّ، يةكةًياْ بؤ  كاسئاطاُى بؤ بزاسدةكاُىواتة  ،(ُُٙسطََُِّٝٓط)َفتى بؤ ٓةسدوو سِيَطةكة فةسًووية

طوُِةتى خواية هة كةوُذا، ٓةسوةكوو دةفةسًويَت:  ياطا و ضاكة، دووةًياْ بؤ خشاثة، ئةًة

ئايا ثاداػتى ضاكة ضاكة ُيية؟ واتة هةدواى  .{k  :63}ز ېۋۅ ۅۉۉ]
كشدةوةيةكى ضاكةتاْ بؤ كشداسى ضاكرتتاْ دةبةيّ، وةكوو ثاداػتيَم، وة ٓةسوةٓا دةفةسًويَت: 

كى تش سِيَطةى خشاثةيةبؤ  كاسئاطاُيية ؾطضاى خشاثة .{K  :43}ز ےھھے]

ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]وةن دةفةسًويَت:  بةدواى خؤيذا،

 ئةوا ثاداػتى بةٓةػتة و ؛ئةوةى ئيٌاْ بٔيَِيَت و كاسى ضان بلات .{Y  :88}ز گگ
بةَهيَّ بة ثيَػةًبةسةكةى دةدات  بةو ٓؤكاسةوة ، وةبؤ كاسةكاُى تشى كاسئاطاُى بؤ دةكةيّ ئيٌَةؾ

ثيَػةًبةسايةتى، وةن كاسى كة بةسدةواَ كاسئاطاُى بؤ بلات، هةبةس بةسدةواًبووُى بزاسدةى ضان و 

 .{m  :8}ز ېې   ې  ]دةفةسًويَت: 

هةاليةْ كةطاُيَلةوة هة ػةسِى  ٓةسوةكوو ضؤْ ٓؤكاسةكاُى ػلاُذُى فةسًاُى ثيَػةًبةس 
هةاليةْ  ئوذوددا، دةطةسِيَتةوة بؤ ضةُذ ٓةَهة و كاسيَلى سِابوسدوو و ػلاُذُى فةسًاُى خوا

ػةيتاْ تواُى صاَهبيَت بةطةسياُذا و ئةو فةسًاُةى ثيَػةًبةس  ُةفع و ، كة بةو ٓؤكاسةوةخؤياُةوة

  :ۓ ےےھھ]بؼليَِّ، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت

بة ٓؤكاسى ٓةُذيَم هة كشدةوةكاُى ػةيتاْ تواُى صاَهبيَت بةطةسياُذا  .{155:  4}ز ۓ

وػى توواتة بةو ٓؤكاسةوة  .{E  :51}ز ڌ ڇڍڍ]بؤية دةفةسًويَت: خؤياُةوة، 

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ جب  حب  ]، وةن دةفةسًويَت: طضاى كشداسة خشاثةكاُياْ بووْ

جت  حت   مب    ىب  يب   ئيٌَة طضاياْ دةدةيّ بةوةى كة دأل . {A  :113}ز ختخب  
تا ُةطةْ بة ئيٌاْ و كاسئاطاُيياْ بؤ ُاكةيّ و  هة ئاطتى ذةقذا و ضاوياْ ٓةَهذةطيَشِيِةوة
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

طوًشِاييذا، هةبةسئةوةى يةكةَ طات ئيٌاُياْ ُةٓيَِا و طويَشِايةَهيياْ  كويَشى و دةيأُيََويِةوة هة
. واتة بؤية ئيَظتا ئيٌاْ ُآيَِّ هةبةس بزاسدة (1)ذةكاُىُةكشديّ، ئةًة دادثةسوةسى خواية هةطةأل بةُ

و بةسدةواًّ  و ثيَؼيِةى خؤياْ، كة ٓةس يةكةَ طات ويظتى ئيٌاْ و سِيَطةكةياْ ُةطشتة بةس
 .كاسيطةسى كاسةكاُياْ صياتش دةبيَت هةطةسياْبؤية هةطةسى، 

ْدَِا»دةفةسًويَت:  ة ثيَػةًبةس و ٌ ُْمَقَّسر َعاَدةِْْاْعَؿُؾواَْفُؽلٌّ اَْمْنَْكاَنِْمْنَْأْهِلْالسر ُخؾَِقَْلُه،َْأمر

َؼاَوةِْ ْلَِعَؿِلَْأْهِلْالشر ُ َؼاِءَْفُقَقَّسر اَْمْنَْكاَنِْمْنَْأْهِلْالشر ،َْوأَمر
َعاَدةِ ْلَِعَؿِلَْأْهِلْالسر ُ «َفُقَقَّسر

(2). 
ياْ بؤ كاسئاطاُيٓةًوو كةطيَم كاسئاطاُى بؤ دةكشيَت الى خواوة، كةطاُى ضان  واتة:

 كاسئاطاُيياْ بؤ دةكشيَت بؤ كاسى خشاث. يؽةطاُى خشاثدةكشيَت بؤ كاسى ضان، وة ك
هة كاتة طةختةكاُذا و ٓؤكاسى كاسةكاْ دةخاتة سِوو  وو ضؤْ خواى ثةسوةسدطاسٓةسوةك

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ]دةفةسًويَت: 

 .{A  :43}ز ېئېئ  
ُةبووْ و ُةطةسِاُةوة هةكاتى ٓاتِى طضا طةختةكامناُذا، بة ٓؤكاسى ثيَؼيِةيياْ ًولةض واتة: 

هة دَهشِةقيياْ و سِاصاُذُةوةى كاسةكاُياْ هةاليةْ ػةيتاْ و ُةفظياُةوة، بةوةى كة هةطةس ذةقّ و 
 ٓةَهة ُني، ئةَ دوو ٓؤكاسةى سِابوسدووياْ بوو بة ًايةى ُةطةسِاُةوة و تةوبةُةكشدُياْ.

وت: كؤًةَهة كاسيَلٍ ٓةبوو هةثيَؽ ئيظالًذا  بة ثيَػةًبةسى  اّ(َص)حهِٝ بٔ ِح ٓةسوةن
و خيَش و خيَشات، ئايا ثاداػتٍ ٓةية هةطةسى؟  ى بةُذةكاس و ئاصادكشدُوهة ٓاتووضؤى كةط

«َأْسَؾْؿَتَْعَذَْماَْسَؾَفِْمْنَْخْرْر»فةسًووى:  ثيَػةًبةس 
(3). 

 كاُى ثيَؼووتةوة.كاسة خيَشة وَهٌاْ بوويت بة ٓؤكاسىًوط واتة:

ئةو طيفةتة جواُاُةى بوو  ؛ )عُس بٔ اخلطاب(ٓاتِة ُاو ئيظالًى  وة ٓةسوةٓا ٓؤكاسى 
ـْ َطاِهِرهِ كة هةثيَؽ ئيظالًذا ٓةيبوو، كة ثيَياْ دةوت:  ـُُف َخْرٌ ِم واتة ُاخى ثاكرت بوو هة  .َباضِ

                                                             

 .269ص "تػسر افسعدي" (1)

وأجري  (،43) "فؼضاء وافؼدرا"وافبقفؼل ذم  (،121) "ادسـد"وافبزار ذم  (،2647(، ومسؾؿ )4949رواه افبخاري ) (2)

 .(43) "افؼدر"وافػريا يب ذم  (،1363) "أصقل اظتؼادرشح "وافالفؽائل ذم  (،326) "افؼيعة"ذم 

 (.3385) "افؽبر"وافطزاين ذم  (،15318) "ادسـد"(، وأمحد ذم 1436رواه افبخاري ) (3)
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

، بة جواُةكاُياْ ٓؤكاسى ئيٌاُياْ بوو... طيفةتة   )أبٛ بهس ٚعجُإ(سِووكةػى، ياخود 
، تةُاُةت دووسكةوتِةوةياْ هة طةسدةًى ثيَؽ ئيظالًيؼذا هة عةسةق خواسدْ و صيِا و طتةًلشدْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  ]هة بيَطياُةكاُيؼذا خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

ڀ       ڀ  ڀ بةسٓةًى ثيظة،  صةوى ثان بةسٓةًى ثاكة و صةوى ثيظيؽ. {C  :58}ز پ  ڀ  
وة هة ياطا ػةسعييةكاُيؼذا ثاكى ذةآلأل كشدووة و ثيظى ذةساًلشدووة، وةكوو دةفةسًويَت: 

 ئةًاُة ياطاى كةوُى خواْ. .{C  :157}ز ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ]

ئةَ دوو سِيَطةية خواى ثةسوةسدطاس هة قةدةسة كةوُييةكةدا بةو ػيَوةية ُةخؼاُذوويةتى 
ئادةًيضاد، بؤية ٓيض بواسيَم ُيية تيايذا بيَحطة هة قبووَهلشدْ و ئاساًطشتّ ُةبيَت بةساًبةس بة 

هةطةس ُاخؤػييةكاْ و طوثاغ و طتاييؼلشدْ هةطةس خؤػييةكاْ، وة ٓيض دةطةآلتيَم ُيية ئةَ 
كاساُة بطؤسِيَت الى خوا، بةَهلوو ذيلٌةت و دادثةسوةسى و قةدةسيَلى خواية بةطةس 

 بةُذةكاُيةوة.

اًةكاُى قةدةسى كةوُى دةطتةوةطتاُة و ٓيضى واتة ئريادةى ئادةًيضاد هة ئاطتى ئةجنكة
 بيَحطة هة سِاصيبووْ و ئاساًطشتّ ُةبيَت، ياخود ػوكشاُة و طتاييؼلشدْ ُةبيَت. ثيَِاكشيَت

ُيَواُياُذا  هة، ٓةسيةكة بةجيا و ٓيض تيَلةَهييةن ية بؤ كاسى بةُذةكاُىى خواكاُئةًة ياطا
ؾفذا ؾعؾ اهلل، وهذا ـسب افعبد، ؾؽام أن اهلل تعاػ ٓ يـسب إفقف ؾعؾ افعبد ٕكف يعاؿبف  :ُيية

ظؾقف: ؾؽذفؽ افعبد ٓ يـسب إفقف اخلؾؼ ٕكف ٓ يؼدر ظؾقف
(1). 

ئةًة كاسى خوا و كشداسى بةُذةكاُيةتى جياواصْ، ٓةسوةن ضؤْ كشداسى بةُذةكاْ واتة: 
ئاواؾ تواُاى دسوطتلشدْ و ٓيَِاُةدى كاسةكاْ ُاخشيَتة ثاأل بةُذةكاْ،  ؛ُاخشيَتة ثاأل خوا

 هةبةسئةوةى تواُاياْ ُيية بةطةسياُذا.

 .{C  :16}ز ڇ  ڇ]: كاسةكاُى دةخاتة ثاأل خوا و دةَهيَت )إبًٝظ( ٓةسوةن ضؤْ
ئةوةى طةأل ئةوةػذا خؤى ٓةَهيبزاسدووة، هةجياتى ػيَواُذَ، هةواتة ئةى خواية تؤ طةست ىلَ 

 .دةسةجناًى كاسةكاُى خباتة ثاأل خوا كاسةكاُى دةخاتة ثاأل ئةو
                                                             

 .182ٕ يب ظبد افرمحـ ظع بـ افسقد افقصقػل ص "افؼضاء وافؼدر ظـد افسؾػ" (1)
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

ْشتَِطاَظُة ادَُْؼاِرَكُة فِْؾِػْعِؾ ادُْقِجَبُة َففُ بؤية الى صاُاياْ ئةَ تواُاية ثيَى دةوتشيَت:  ِٓ ا  ا ... ِِبَ

ُؼ ُوُجقُد اْفِػْعؾِ  َيَتَحؼَّ
كة بتواُّ ئادةًيضاد  بة ى ثيَؼوةختةى كاسةكاْ دساوةواتة: تواُايةك .(1)
 ئةجناَ و سِيَطةى بزاسدةى ٓيَِاُةدى كاسةكاْ. طؤسِاُلاسى هةبؤ ، ُةن كاسةكاُى ثآ بٔيَِِة دى

 ٓةسوةن ،ةوة ٓةية)تٛحٝد(ئةًة دةطةآلتى سِةٓاى خواية و ثةيوةُذى بة ٓةسطآ جؤسةكةى 
 ، ئةًةدسوطتلشدْ و ٓيَِاُةدى و بةسِيَوةبشدُى بووُةوةسةكاْ، كة ٓةس ئةو خاوةْ و خاهكياُة

سِيَطةكاُى ثةسطنت و سِووتيَلشدْ و جيَبةجيَلشدُى فةسًاُةكاُى  طشتِةبةسى وة بة ة،)ايسبٛب١ٝ(
ًاُة هة ئة ، وةةوةية)األي١ٖٝٛ( كاسئاطاُى بؤ دةكشيَت و ياسًةتى دةدسيَت، ئةًةؾ ثةيوةُذى بة

كة خاوةُى طيفةتة كاًَوةكاُة هة دةطةآلت و داُايى و دادثةسوةسى و  دةطةآلتى خوايةكذاية
، ةوةية)األمساء ٚايضفات( ، ئةًةؾ ثةيوةُذى بةٓيذايةت و هةخؤطشى ٓةًوو طيفةتة تةواوةكاُة

)َٓو بؤتؤية كة بةَهطةية هةطةس خوايةتى بيَويَِة و تان و تةُياييبووُى خؤى، ٓةًووى هة تؤوةية و 
 .ٚإيٝو(

 وةكوو ،ييةبةَ تواُايى و خاوةْ كاس و ئريادةى ئادةًيضادياْ ُيية باوةسِفريةقى جةبةسييةكاْ 
هضؿ حلؼقق : ئةَ قظةيةػياْ دةبيَتة ٓؤكاسى دةَهيَّ ئادةًيضاد خاوةْ ٓيض ئريادةيةن ُيية،

افربقبقة، وتـؼص فعظؿة إفقهقة، وشقء طـ باهلل رب افعادغ
طيفاتة  خاوةْبة  ُةداْ ًاف. (2)

 دةطةآلتذاسيَتى و ثةسطتِى خوادا هة ُاتةواوى هة ةو ،دا)زبٛب١ٝ(خوايةتى خوا هة  تةواوةكاُى
)األمساء بة طوًاُى خشاث هة  هة طيفاتة ػاييظتة ثشِ بةٓاكاُى خوادا كةًوكوستى ةو ،دا)األي١ٖٝٛ(
 دا.ٚايضفات(

ٿ      ]ة دةكات، وةن دةفةسًويَت: اُئةَ تواُايهة قوسئاُيؼذا خواى ثةسوةسدطاس ئاًارة بؤ  ٿ  

ڤ ٹ  ٹ  ٹ   ڦ  ڄ  ڄ   ]، وة دةفةسًويَت: {K  :23}ز ڤٹ     

ڇ  ڇ    ڇ   ڇ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  :  Y}ز ڍڃ  چ  چ  چ  چ  

بيَربِواكاْ تواُاى طويَطشتّ و بيِيِى فةسًاُةكاُى خواياْ ُيية، ًةبةطت بةَ واتة  .{131، 133
بة دَهِياييةوة  ٓؤكاس و ئةُذاًاُة ُةبووُى ٓؤكاس و ئةُذاًةكاُى بيِني و بيظنت ُيية، ئةَُةتواُيِة 
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كاسى  بووُياْ ٓةية، بةآلَ ُةبووُى ئةَ تواُاى طويَطشتّ و بيظنت و بيِيِة دةطةسِيَتةوة بؤ
اى ، تا هة ئةجناًذا تواُثيَؼوةختةياْ كة بووةتة ٓؤكاسى ئةوةى هةطةسياْ قوسغ بيَت و ُةتواُّ

وةن ئةواُةى كة  ،بيبيظنت و بيبيِّ اُتواُىئةوا دةيويظتاية خؤ ئةطةس بياُبيَت، بيِني و بيظتِياْ ُة
ويظتووياُة و ئيٌاُياْ ٓيَِاوة، ئةَ ُةتواُيِةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ ثيَؼيِةيى كاسةكاُياْ و صاَهلشدُى 

هةطةسى و ُةويظتِى طؤسِاُلاسى، وة  بووُياْو بةسدةواً و ئاسةصووياْ و دةطتبةسداسُةبووُيآْةوا
ة كة خوا بةخؼيويةتى بة اُةيتواُاي بووُى ئةواُة ًةبةطت هة ُةتواُيِ َبة ى قوسئاُيؽٓةواَهذاُ
ةوة ٓيَِاوة، بةو ٓؤي اُيؽ هة سِيَطةى ٓةَهةدا بةكاسياْو ئةو ؽ ئةجناًذاُى كاسةكاُياْثيَ ئادةًيضاد

 بيظنت و تيَطةيؼنت و ػويَِلةوتةيى ذةق. ُيية هة تواُاى طؤسِاُلاسى ٓؤكاسةكاُياْ

ز ںڱ  ڳڱڱ ڱ]دةَهيَت:   )َٛض٢(بة   )خطس( كة بؤ منووُة كاتيَم
{Y  :67}.  َٛض٢(خؤ ًةبةطت بةَ ُةتواُيِةى(   ّئةوة ُيية كة خاوةُى هةطةس ئاساًطشت

ئةوا ػويَِى  ؛ُةبيَتئاساًطشى ُةبيَت هة ُاخ و بووُيذا، هةبةسئةوةى طةس طيفةتى ئاساًطشى بووُى 
ـْ سِةخِةؾ ُيية، بةَهلوو:  َٓ َظ ـْ افتَّاِرِك  اَم ُكِػَقْت َظ ْشتَِطاَظَة إكَّ ِٓ اْفُؼْرآُن َيُدلُّ َظَذ َأنَّ َهِذِه ا

اْفَػاِظؾِ 
ئةَ ُةتواُيِى ئاساًطشتِة سِةخِةية هةطةس كةطيَم كة خؤى ُايةويَت ئاساًبطشيَت،  .(1)

اَم ُياَلُم مَ ياخود:  ْصتَِغافِِف بَِغْرِ َما ُأِمَر بِِف، َأوْ إِكَّ ِٓ فَِعَدِم اْصتَِغاِل أَِٓت بِِػْعِؾ َما  ـِ اْمَتـََع ِمـُْف اْفِػْعُؾ 

ُأِمَر بِفِ 
بة ػتيَلى تشةوة كة  ئاساَ ُاطشيَت بة ٓؤكاسى طةسقاَهبووُىسِةخِةية هةطةس كةطيَم كة  .(2)

، فةسًاُى ثيَلشاوة و كاساُةدا كةياخود ُايةويَت ئاساًطشييةكة بةكاسبٔيَِيَت هة فةسًاُى ثآ ُةكشاوة،
َْؾَعاِل ئةَ ئاساًطشتِةى ُيية:   )َٛض٢(كةواتة  ْٕ ـَ ا ِـّل ِم ْقَػ َتْصِزُ َيا ُمقَشك َظَذ َما َتَرى ِم ـَ َو

ا، َوُتِؼقُؿ َمِعل  َٓ ِظْؾَؿ َفَؽ بُِقُجقِه َصَقاِِبَ تِل  ُؽُؿ َظَذ َصَقاِب ادُِْصقِب َوَخَطلِ افَّ اَم ََتْ َظَؾْقَفا، َوَأْكَت إِكَّ

ِذي ِظـَْدكَ  اِهِر افَّ ادُْْخطِِئ بِافظَّ
(3)

ِع، َوَفْقَس ِظـَْدُه ِمـُْف ِظْؾؿٌ  ، ْ  دَُِخاَفَػِة َما َيَراُه فَِظاِهِر افؼَّ
ئةو  .(4)

طةسقاأل بووة بةو صاُظتة   )َٛض٢(بة ٓؤكاسى ئةوةى كة ئاساًطشتِة بؤية بووُى ُةبووة 
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، ئةو صاُظتةؾ سِووكةؾ خويَِذُةوةية، وة بة سِووكةػيؽ ٓةًوو ئةو ةبووى ثيَكة  ػةسعييةى
ُاوةسِؤكى   )خطس(ثيَضةواُةى كاسة ػةسعييةكاْ بووْ، بةآلَ كاتيَم   )خطس(كاساُةى 

ئةوكات  ةسعييةكاْ ُيية،ئةوكات تيَطةيؼت كة ثيَضةواُةى كاسة ػ ؛بابةتةكاُى بؤ ػيلشدةوة
واتة ئاساًطشتّ هةطةس كاسة ُادياسة ػاساوةكاْ صةمحةتة و  ثةػيٌاْ بووةوة هةطةس ئاساًِةطشتّ،

طوجناو ُيية هةطةأل ُاخى ئادةًيضاددا، بةآلَ هةطةأل ئةوةػذا طةس كةطيَم بيةويَت ئاساًبطشيَت 
كة  خؤيذا ةو صؤسةًويَيية هةصؤسكشدْ هة خؤى و دسوطتلشدُى ئػيَوةى دةتواُيَت، ئةويؽ بة 
ـْ دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ، وةكوو ئةويؽ كاسيَلى قوسطة ٌة دَِا َيُؼقُم بِاْفَعْبِد ِم َا ُمَضادَّ َؾُعؾَِؿ َأَّنَّ

تِل َتُصدُّ َؿْؾَبُف َظـُْف إَراَدُة اْفِػْعِؾ َوَظَؿُؾفُ   ادََْقاكِِع افَّ
(1). 

هة ويظتى ئةو ئاساًطشتِة ثيَضةواُةى ئةو بابةتاُةية كة دَهى طةسقاأل كشدووة و سِيَطشة  واتة:
 ئةو كاسة و كاسبؤكشدُى.

 ويظت و طشتِةبةسىئةوةية كة تؤ هةطةأل  زڱ  ڱ   ڱ  ڱڳ]كةواتة ًةبةطت بة 
ئةو تواُاية بؤ خواية بةتةُيا و هة دةطةآلتى ثيَذاُى هةبةسئةوةى  ُيت، ٓؤكاسةكاُى ئاساًطشتِذا

ئةوداية ئةطةس بيبةخؼيَت، بؤية ئادةًيضاد هة طشوػتى خؤيذا ئاساًطشتِى هةطةس كاسة ُادياس و 

ز ہںڻ ڻ ڻڻۀۀ ہ]دةيوت:   )خطس(ػاساوة و ُةصاُيِةكاْ ُيية، ٓةس بؤية 
{Y  :68} . صاُني و واتة ضؤْ ئاساَ دةطشيت هةطةس ػتيَم كة صاُياسيت بةطةسيذا ُةبيَت؟ وة

ُةبوو،   ()َٛض٢بوو ٓةًووى الى   )خطس(صاُظتى ٓةًوو ئةو سِووداواُةى كة الى 
بؤية ئاساًطشتِيؼى ُةبوو و بةسدةواًيؽ درايةتى دةكشد و بة كاسةكاُى سِاصى ُةبوو، بةآلَ كاتيَم 

 كاسةكاُى بؤ ػيلشدةوة ئةوطا قةُاعةتى كشد بة ئاساًطشتّ.

ٓةسوةن باوةسِبووْ بة خوا و سِؤرى دوايى و بةٓةػت و جةٓةُِةَ و ... ٓةًوو ػتة 
و  هة بيظنت و بيِني و عةقأل خظتِة كاسُى ٓؤكاسةكاُى باوةسِثيَبووْ غةيبييةكاْ، هةثاؾ بةكاسٓيَِا

ت و طويَشِايةَهى، ئةوكات ةدشدْ هةو بواسةدا هة ئيٌاْ و عيباسِاصيبووْ و ضووُة ريَش باسى كاسك
هة بيظتِى تةواو و بيِيِى تةواو و تيَطةيؼنت و  ياسًةتى صياتشياْبؤياْ، بؤ  يَتبةصدةياسًةتى خوا دا

ٓةُطاو و ئريادةى خؤياْ، ثاػاْ ياسًةتى و  ٓةَهطشتِى تّ و سِاصيبووُى تةواو، بة طةسةتاطويَطش
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 بةَ ػيَوةية بؤيةٓةس ، تواُيياْ بطةُة ٓةًوو بواسى قةدةسة ػةسعييةكاْ، كاًَوبووُى خوايى بؤياْ

ٱٻٻ ٻ ٻ  پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ]وةؿفى ئيٌاُذاساْ دةكات كة دةفةسًويَت: 

ی ی ی جئ ]، وة دةفةسًويَت: {3 - 1:  2}ز ٿٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

يئ    جب مئ  ىئ        .{12:  8}ز حبحئ  
واتة: ئةَ قوسئاُة ٓيذايةتة بؤ كةطيَم كة باوةسِى بة غةيب و ُادياسةكاْ ٓةية، كة دةبيَتة 

 .كشدْطويَشِايةَهى  هة خوا تشطاْ و و ٓؤكاسى ُويَز و خيَش و بةخؼِذةيى

ے  ]ٓيَِّ دةفةسًويَت: ٓؤكاسةكاْ بةكاسُابةثيَضةواُةوة بؤ ئةواُةى كة  وة ھ  ھ  

﮾   ﮽   ﮻  ﮼   ﮹  ﮺    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ﮸    ﮲  ﮳   ۓ    ے    ۓ  

                                               ﯁   .{S  :26}ز ﮿ ﯀   
ٓةًوو تواُا و دةطةآلتيَلٌاْ ثيَذاْ، هة رياْ و الػة واتة: بة بيَربِواياُى ًةكلة دةفةسًويَت: 

ََلْ دةَهيَت:  T ()ايطربٟو ٓيَض، هةطةأل بيظنت و بيِني و دأل و صًاْ، بةآلَ وةكوو 

ـْ ِظَؼاِب اهللَِّ، َوَفؽِـَُّفُؿ اْشَتْعؿَ  ْ ُيْعِؿُؾقَها ؾِقاَم ُيـِْجقِفْؿ ِم ُؾقَها ؾِقاَم َيْسَتْعِؿُؾقَها ؾِقاَم ُأْظُطقَها َفُف، َوََل

ـْ َشَخطِفِ  ْؿ ِم ُِبُ ُيَؼرِّ
ٓيضيتاْ بةكاسُةٓيَِا بؤ كاسثيَلشدْ و خؤ سِصطاسكشدْ هة طضاى خوا،  .(1)

هةبةسئةوة درايةتى و بةدسؤصاُيِى بةَهطةكاُى خواتاْ ٓةَهبزاسد بةساًبةس بة قوسئاُةكةى و 
بة ٓؤكاسى  ٓات ثيَػةًبةسةكةى، وة كاستاْ هةطةس كشد، بؤية طضاى ئةوةتاْ بةطةسدا

 طاَهتةكشدُتاْ ثيَى.

ٻٻ]وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:  پ   ٱ ٻ  ٻ  پ  پپ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  .{C  :179}ز ڀ   ڀ  
ييةكاْ، دَهيَلياْ ٓةبوو ٓيضى ثآ و ئادةً ؤكةهة جِ كةطاُى دؤصةخصؤسى  واتة:

، وة طويَيةكياْ ٓةبوو ٓيضياْ ثآ ُةدةبيِى، وة ضاويَلياْ ٓةبوو ٓيضياْ ثآ تيَِةدةطةيؼنت
 ُةدةبيظت.
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ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ]دةفةسًويَت:  ؾوةكوو سِةخِة ٓةسوةن

 .{g  :46}ز ەئ       وئ  وئ  ۇئ

ياخود ، كة ثيَى تيَبطةْئةوة بؤ ُاطةسِيَّ بة صةويذا تاوةكوو دَهيَلتاْ بؤ دسوطتبيَت  واتة:
 .ثيَى طويَيةن كة ٓؤكاسى بيظتِتاْ بيَت

خواى  بةسدةواًة بؤ ئادةًيضاد، وةكووهةطةس ُةطشتِةبةسى ٓؤكاسةكاْ وة سِةخِة 

ائ   ز، ]ۇئوئ   ز، ]ٴۇۈز، ]ېى]دةفةسًويَت:  ثةسوةسدطاس

ڤ  ز، ]گکز، ]چچز، ]ٿٿز، ]ہۀ ز، ]ائ

واتة ئةوة بؤ عةقأل بةكاسُآيَِّ و بريُاكةُةوة و خؤتاْ ُاثاسيَضْ و ئيٌاْ ُآيَِّ و  ز.ڤ
 ُابيظنت و ُابيِّ و ... ٓةتا دوايى.

هة ئاطتى قةدةسة  لة ئاشتى قةدةرة كةونييةكةدا: )اإلستطاعْ ًالقدرّ(تواناى ئادةميساد 
ََُّٝطس(و  كةوُييةكةدا ئادةًيضاد خاوةُى ٓيض ئريادة و بزاسدةيةن ُيية و بيَذةطةآلتة، وةن ٓةًوو  )

اوْ بة ، كة بة ياطا و سِيَظا و جؤس و ضؤُييةتييةن داسِيَزسو ٓةطاسةكاْ بيَطياْ و طياُوةبةساْ
 كاس دةكةْ، )اآلي١ٝ(كشداسة ئاًيَشييةكاْ  ػيَواصى جووَهةى صؤسةًوىَ و بةسِيَلشدُيَم كة بة ػيَوةى

وةن ٓاتِةدى هة ُةبووُةوة بؤ ن ُيية تيايذا، ةخاوةُى ٓيض جؤسة كاس و ئريادةي هةًةدا ئادةًيضاد
بووْ، وة جووَهةى طةػةكشدْ و بةٓيَضى و ثريبووْ و الواصى و ًشدْ و ػيَواصى جةطتة و 
سِةُط و ػويَِى هةدايلبووْ و رياْ و ٓةًوو ئةو طيفات و سِةطةصاُةى هة ُاخيذا ٓةية، وةن 

و تيِوويةتى و ٓةَهجة و كاس و ...، ٓةسوةن  ىسِقويَبووْ و بشطيَتخؤػةويظتى و تشغ و 
دسوطتبووْ و كاسى بيَطياُةكاْ هة خان و ئاو ... ياخود طياُوةبةساْ بة ٓةًوو ػيَواص و جؤس و 
ضؤُيةتى و بووُياُةوة، ياخود هة ٓةطاسةكاْ بة ٓاتِى ػةو و سِؤر و جووَهةى ًاُط و سِؤر و 

ز ائ  ەئى ائ  ]اسةكاْ، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: طووسِاُةوةى ٓةًوو ٓةط
{e  :33}.  ،هةريَش باسى ئةَ جؤسة جووَهة و كشداساُة ثةيوةُذيياْ بة قةدةسى كةوُييةوة ٓةية

بؤ ئةَ جؤسة كشداس و  )املشٝئ١(، كة هة قوسئاُذا وػةى )املشٝئ١ املطًك١(ويظتى طؼتى خواداية 

ز ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ]وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: قةدةسة بةكاسٓيَِشاوة، 
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{r  :68}.  هةَ جؤسةػياُذاخوا ضى ويظتى هيَبيَت دسوطتى دةكات و بزاسدةى دةكات، واتة 
ٓ تتـاول إٓ هةطةس ُيية:  و هيَجشطيِةوة و طضا و ثاداػتيَلى )ايتهًٝف(ٓيض جؤسة داواكاسى 

افطاظة، أو افسخط ذم جاكب ادعصقةافرىض بام يتؿ بافؼضاء وافؼدر ذم جاكب 
واتة: هيَشةدا  .(1)

اسِاصيبووُيؽ دةبيَتة عيبادةت و ُ جؤسيَم بةطةس ئادةًيضاددا هةَ بواسةياُذا سِاصيبووْ بة ٓاتِى ٓةس
 ثةيوةُذى بة عيبادةتةوة ٓةية.دةبيَتة تاواْ، تةُٔا ئةوةُذة 

ْشتَِطاَظةُ ئةَ تواُا و ئريادةيةؾ ثيَى دةوتشيَت:  ِٓ تِل جَيُِب َمَعَفا ُوُجقُد اْفِػْعِؾ َؾِفَل ُمَؼاِرَكٌة  ا افَّ

َففُ 
وة و ٓؤكاسى بووُى كاسةكاُة و هيَياْ طشيَذساوة و ثةيوةطتة بة كاسةكاُة تواُايةكةواتة  .(2)

 ُابيَتةوة.

ويظت و ئريادةى  لة ئاشتى قةدةرة شةرعييةكةدا: )اإلستطاعْ ًالقدرّ(تواناى ئادةميساد 
بووُى ٓةية، طةسُا داواى جيَبةجيَلشدُى فةسًاْ  ييةكةداقةدةسة ػةسع ٓيَِاُةدى هة ئاطتىئادةًيضاد 

بووُى ُةدةبوو، ئةًةؾ طةمليَِةسى بووُى بزاسدةية هة  )ايتهًٝف(و دووسكةوتِةوة هة سِيَطشييةكاْ 
 .دا و هة تواُايذاية بةكاسٓيَِاُىئادةًيضاد

ِة َواْفُقْشِع، َوأَ  بؤ ئةم بابةتة ئةيمى سونهةت دةَلَيو: حَّ ـْ ِجَفِة افصِّ تِل ِم ا اْفُؼْدَرُة افَّ مَّ

ِت،َوافتَّ  َٓ ْٔ ـِ َوَشاَلَمِة ا َْؾَعاَل  َؿؽُّ ْٕ ُم ا َحُة َؾَؼْد َتَتَؼدَّ َْمِر َوافـَّْفِل، َوِهَل ادَُْصحِّ ْٕ تِل َمـَاُط ا ، َوِهَل افَّ

َٓ جَيُِب َأْن ُتَؼاِرَن اْفِػْعَؾ  َمُة َصاحِلٌَة ، فِْؾِػْعِؾ، َؾَفِذِه  ْشتَِطاَظُة ادَُْتَؼدِّ ِٓ َمٌة َظَؾْقِف، َوَهِذِه ا َبْؾ َتُؽْقُن ُمَتَؼدِّ

ـِ  ْي فِْؾِضدَّ
(3). 

سِووى ثيَذاُى ئةُذاًةكاُى كاسكشدُةوة هة ضاو و  واتة: تواُايةكة بةخؼشاوة بة ئادةًيضاد، هة
جةطتة ٓؤكاسى تةواوْ  ىثيَويظتيياُةعةقأل و دأل و صًاْ و الػةى تةواو و تواُاى كاسكشدْ، ئةَ 

                                                             

 .85دحؿد حسـ رباح بخقت ص "أؾعال افعباد بغ اجلز وآختقار" (1)

 .(3/319ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"(، و 1/63ٓبـ تقؿقة ) "افعؼؾ وافـؼؾدرء تعارض " (2)

درء "(، و 8/129(، )3/319ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"، و 488ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "رشح افعؼقدة افطحاوية" (3)

(، و 3/2ٓبـ حزم ) "افػصؾ"(، و 1/134ٓبـ افؼقؿ ) "صػاء افعؾقؾ"(، و 1/63ٓبـ تقؿقة ) "تعارض افعؼؾ وافـؼؾ

ٕ يب ظبد افرمحـ ظع بـ افسقد  "افؼضاء وافؼدر ظـد افسؾػ"، و 269فعبد افرمحـ بـ صافح ادحؿقد ص "افؼضاء وافؼدر"

 .182افقصقػل ص
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هةثيَؽ جيَبةجيَلشدُى  ثيَؼوةختة وة ئةَ تواُايةهة ئادةًيضاددا بؤ جيَبةجيَلشدُى فةسًاُةكاُى خوا، 
بووُى ٓةية، وة ئةَ تواُاياُة بؤ سِيَطةى  ٓةس و هةطةأل جيَبةجيَلشدُيؼذا ذا بووُى ٓةيةكاسةكاُ

ةَ تواُاياُة بووُياْ هةطةسوو تواُاى ٓيَِاُةدى داواكاسى و ضان و خشاث قابيوى بةكاسٓيَِاُّ، وة ئ
، وة هيَشةدا خواى ، واتة هة داواكاسييةكاُى خوا صياتشيؼى ثآ ئةجناَ دةدسيَتفةسًاُةكاُى خواوةية

ۇ  ] وةكوو دةفةسًويَت: ثةسوةسدطاس داواى كاسيَم ُاكات كة هة تواُاى خاوةُةكةيذا ُةبيَت،

بةَهلوو تواُاكاْ هةطةسوو داواكاسييةكاُةوةْ، وة  .{286:  2}ز ۈۇۆۆۈ
، وةكوو بؤياْ ُاكات هةبةس بةصةيى و بةخؼِذةيى خؤيةتى صياتش هة بةُذةكاْ كاتيَليؽ كة داواى

:  g}ز ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ]، {28:  6}ز ٿٺ ٺ  ٺ  ٿ ]دةفةسًويَت: 

ديِذا ٓيض قوسطاييةن داُةُشاوة خوا دةيةويَت كاسةكاُتاْ هةطةس ئاطاْ بلات، وة هة  .{78
 .هةطةستاْ كة قابيوى جيَبةجيَلشدْ ُةبيَت

ادة بؤية ٓيض كاسيَم بووُى ُابيَت بةبآ بووُى ئةَ تواُاياُة، وة ئةو تواُاياُةؾ بةبآ بووُى ئري
و ويظتى تةواو هة كاسةكاُذا بووُى ُابيَت، وة بة ثيَضةواُةوة بة بووُى تواُا و ئريادة كاسةكاْ 

ِة دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝت دةبّ، وةكوو دسوط َراَدَة اجْلَاِزَمَة َمَع اْفُؼْدَرِة افتَّامَّ َأنَّ اْْلِ

ِد  َيُؽقُن اْفِػْعُؾ ُمْسَتْؾِزَمٌة فِْؾِػْعِؾ َوُمَؼاِرَكٌة َفُف، َؾاَل  َٓ بُِؿَجرَّ َمٍة َؽْرِ ُمَؼاِرَكٍة، َو ِد ُؿْدَرٍة ُمَتَؼدِّ بُِؿَجرَّ

َمٍة َؽْرِ ُمَؼاِرَكةٍ  إَِراَدٍة ُمَتَؼدِّ
بؤية ويظت و ئريادة بؤ كاسكشدْ ًةسجى دووةًى دةويَت كة  .(1)

وفؽـ شتطاظة، الؾعؾؿ أن اْلرادة حمرـة فئةوكات صاُيٌاْ كة: ، )االضتطاع١(ئةويؽ تواُاية 

ٓيؼال إن اْلرادة اشتطاظة، ٕن افعاجز ظـ احلرـة مريد هلا وهق ؽر مستطقع
ئريادةكاْ  .(2)

جووَهيَِةسى تواُاكاُّ، بةآلَ ُاوتشيَت ئريادة تواُاية، ئةى ُابيِيت كةطيَم ئريادة و ويظتى ٓةية كة 
َٓ دةَهيَت:  T ()ابٔ حصّوةكوو بةثيَوة بيَت، بةآلَ ُاتواُيَت!  اَُم ضدان وافضدان  ََّنَّ

ِٕ

َتِؿَعانِ  جَيْ
هةبةسئةوةى دوو كاسى دربةيةكّ، هة يةن كاتذا كؤُابِةوة ئةطةس ئريادةػى . (3)

ز ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ]دةفةسًويَت:  يؽوةكوو خواى ثةسوةسدطاسهةطةسبيَت، 
                                                             

 .(3/18ٓبـ حزم ) "افػصؾ ذم ادؾؾ وإهقاء وافـحؾ"      (3) .(1/437ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (1)

 .99دحؿد حسـ رباح بخقت ص "أؾعال افعباد بغ اجلز وآختقار" (2)
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{q  :4}. وة ثيَػةًبةسيؽ ا خواسدُى ػةؾ ٓةراس بذات، واتة ئةوةى ُةيتواُى ب  :فةسًووى
«ْ ـْبر َْج َْفَعَذ َْتْسَتطِْع، ْ ََْل َْفنِْن ا، َْفَؼاِعدا َْتْسَتطِْع ْ ََْل َْفنِْن ، َْقائًِما «َصلِّ

واتة بةثيَوة ُويَز بلة، طةس  .(1)
كةواتة ئةَ ُةتتواُى ئةوا بة داُيؼتِاُةوة، وة طةس ٓةس ُةتتواُى ئةوا بة سِاكؼاُةوة هةطةس ال بيلة، 

 ًةسد ُيية هةطةَهياُذا بيَت.ة ثيَؽ كاسةكاُة، اُتواُاي

أما إصاظرة، ؾؼافقا: إن افؼدرة مع افػعؾ، ٓ جيقز أن  وةن ئةػعةسييةكاْ دةَهيَّ:

تتؼدمف
ى ئةَ سِايةواتة تواُاكاْ هةطةأل كاسةكاُذا بووُياْ ٓةية، ثيَؽ كاسةكاْ بووُياْ ُيية،  .(2)

، هةبةسئةوةى ئةطةس ُيية جيَبةجيَلشدُياْاْ تواُاى ئةوة دةطةيةُيَت كة داواكاسييةك ئةػعةسييةكاْ
 ،ئةوا هةكاتى كاسةكاُذا تواُا بؤ كاسةكاْ بووُياْ ُابيَت ؛هةثيَؽ كاسةكاْ تواُاكاْ بووُياْ ُةبيَت

َػ دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ وة هة ئةجناًيؼذا وةن ؾِّ ـُ ؾُّ َظْبٍد ََلْ َيْػَعْؾ َما ُأِمَر بِِف َؿْد  ـُ َأْن َيُؽقَن 

 َٓ َّٓ َمَع اْفِػْعؾِ َما  ـْ ِظـَْدُه ُؿْدَرٌة إ ْ َيُؽ ُيطِقُؼُف إَذا ََل
واتة ئةطةس تواُاكاْ تةُٔا هةكاتى كاسةكاُذا  .(3)

، دةبّ ٜطام( )تهًٝف َا الئةوا ٓةًوو كاسةكاْ داواكاسى هةتواُادا ُةبوو  ؛بووُياْ ٓةبيَت
 ئةجناًذاُى.هةبةسئةوةى ثيَؼوةختة ٓيض تواُايةن بووُى ُةبووة بؤ 

 منوونة بؤ ئةم تواناية:

﮴] :6 ۞ ﮳   ﮲    .{97:  4}ز ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  
اَهةكةى فةسص كشدووة هةطةس بةُذةكاُى، بؤ كةطيَم كة تواُاى خواى طةوسة ذةجى ً

 ئةجناًذاُى ٓةبيَت.
 واتة كةطيَم خاوةُى ٓةًوو جؤسة تواُا وئةَ تواُاية دةبيَت ثيَؽ كاسةكة بووُى ٓةبيَت، 

 ئةوكات ٓةطتيَت بة ئةجناًذاُى. ؛بووُةكاُى ئةو سِيَطا و ذةجلشدُةى ٓةبيَت
 لشدُى كاسةكةداـطةس هةطةأل دةطتجيَ بةآلَ، اية ثيَؽ كاسةكة بووُى ٓةبيَتـواُـو تئة دةبيَت

                                                             
 "صحقحف" وابـ خزيؿة ذم (،1223وابـ ماجف ) (،372وافسمذي ) (،952(، وأبق داود )1117رواه افبخاري ) (1)

 "رشح مشؽؾ أثار"وافطحاوي ذم  (،1425) "افســ"وافدارؿطـل ذم  (،19819) "ادسـد"وأمحد ذم  (،1253)

 (.983) "رشح افسـة"وافبغقي ذم  (،1693)

 (.2/992)ٓبـ تقؿقة  "ـبقاتاف" هامش اكظر (2)

 .(3/318ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"(، و 1/63ٓبـ تقؿقة ) "درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ" (3)
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ئةوا ذةد  ؛دةَهيَّوا كاْ )اجلرب١ٜ ٚاألشعس١ٜ(ٓةبيَت وةكوو  بووُى ئةو تواُايةى )َع ايفعٌ(
، واجب ُةدةبوو هةطةس كةغ، بيَحطة هةواُةى كة هةُاو كاسى ئةجناًذاُى ذةجةكةداْ

بةو ػيَوةية، ٓةس ؽ ، وة بؤ ٓةًوو عيبادةتةكاُى تشيهةبةسئةوةى بةغ ئةواْ تواُاياْ ٓةية بةطةسيذا
 اُاياُذا ُيية.كةوابوو كةغ تاواُباس ُابيَت بة ئةجناًِةداُى ذةد و عيبادةتةكاْ، هةبةسئةوةى هة تو

 .{16:  2}ز ہ  ہ  ہ  ھ] :6 ۞

ْشتَِطاَظَة ادَُْؼاِرَكَة دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ ِٓ ْشتَِطاَظِة َوَفْق َأَراَد ا ِٓ َؾَلَمَر بِافتَّْؼَقى بِِؿْؼَداِر ا

ِذي َؿاَرَكْتفُ  َّٓ َما َؾَعَؾ َؾَؼْط إْذ ُهَق افَّ ـْ افتَّْؼَقى إ ْشتَِطاَظةُ  دََا َوَجَب َظَذ َأَحٍد ِم ِٓ  تِْؾَؽ ا
(1). 

ئةطةس ًةبةطتى ثيَى داواى خواثةسطتى كشدووة بةطويَشةى تواُا،  خواى طةوسة  واتة:
ئةوا كةغ ئةو تةقوا و خواثةسطتييةى بؤ ُةدةكشا  ؛تواُايةن بيَت كة بةغ هةطةأل كاسةكاُذا بيَت

 .بيَحطة هةواُةى كاتيَم كة ئةجناًى دةدةْ، هةبةسئةوةى بةغ ئةواْ تواُاياْ بؤى بووة

 ئةًة بةغ ُيية بؤ تةواوبووْ و ئةجناًذاُى كاسةكاْ، بةَهلوو ثيَويظتى بة قةدةسى كةوُى ٓةية
 هة ياسًةتى خوا بؤى.

بشيتيية هة ثيَذاْ و  )ايكدز٠ ٚاالضتطاع١(كاْ دةَهيَّ: تواُا ئةػعةسييةجةبةسييةكاْ و بةآلَ 
كةطيَلى ػةهةي  الى ئةواْ ، ُةن بووُى تواُاكة، كةواتةبووُى ئةُذاًةكاُى الػة و ٓؤكاسةكاُى

بةآلَ طةس وا بيَت ئةوا ئةوةى كة كاسةكاْ جيَبةجآ  هةبةسئةوةى ئةُذاًةكاُى ٓةية، ،خاوةْ تواُاية
يَت تواُاى ُةبووة و تاواُباس ابى بةكاسى ُةٓيَِػًاُى خواى ٓيَِاوةتة دى، وة ئةوةدةكات فةس

، بةغ بووُى ئةُذاًةكاُى الػةية ُةن تواُاى كاسكشدْ ثيَياْ )قدز٠(، هةبةسئةوةى تواُا و ُابيَت
 .)تعطٌٝ ايشسٜع١(لةويَت ٓؤكاسة بؤئةوةى ػةسيعةت هةكاسب ةًةؾئ

تؤى دسوطتلشد و ئةُذاًةكاُى الػةى ثيَبةخؼيت و عةقأل  كةواتة كاتيَم خواى ثةسوةسدطاس
و ئريادة و تواُا و غةسيضةكاُى ثيَذايت و ثيَويظتييةكاُى تشى كاسكشدْ هة تةًةْ و ػةو و سِؤر و 

و  يتئةوا تؤ خاوةْ ئريادة و بزاسدة ؛بؤ سِةخظاُذوويتٓةًوو ئةًاُةى  بةسُاًةى خوايى و ...
 .ذاية و هةريَش داواكاسييةكاُى جيَبةجيَلشدُذاىٓةًوو تواُاكاُى كاسكشدُت تيَ
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َْمِر َوافـَّْفِل َوافثََّقاِب َواْفِعَؼاِب َوَظَؾْقَفا َيَتَؽؾَُّؿ اْفُػَؼَفاُء دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ ْٕ َمـَاُط ا

َوِهَل اْفَغافَِبُة ذِم ُظْرِف افـَّاسِ 
(1). 

ذا جيَبةجيَلشدُى فةسًاُةكاْ و قةدةغةكشاوةكاُهة ئةو جؤسة تواُايةى كة ثيَويظتة واتة: 
جؤسة تواُايةية كة صاُاياُى ػةسعى  ، ئةوبيَت ثاداػت و طضا هةطةسياْ بةو ٓؤكاسةوة و ٓةبيَت
، وة ٓةس هة ضواسضيَوةى ئةَ ًذاْ و ذوكٌة ػةسعييةكاُىهة ئةجنا باطى هيَوة دةكةْ )فك٘(

، وة ٓةسوةٓا هةطةس يةن دةخيويَِِةوة كٌى ثيَذةكةُْيَواْ خؤياُذا كاس و ذو تواُايةدا خةَهلى هة
ُيية هةطةس بووُى ئةَ تواُا و  يؽطوًاُوة ، سِةضاوى دةكةْ هة ياطاكاُى بةسِيَوةبشدُى دةوَهةتذا

ئرياداُة هة ئادةًيضاددا، بؤية خواى ثةسوةسدطاس هة قوسئاُذا هةطةأل كاسةكاُذا باطى دةكات، 

ڻ  ۀ    ]، {16:  2}ز ۓ  ﮲  ﮳  ﮴]دةفةسًويَت: ياخود بة ًةسجى دةطشيَت، وةكوو 

ہ  ہ   ہ گ  گ  ]، {q  :4}ز ۀ   ک  ک  ک       ک  گ  گ  

، {Y  :97}ز حضمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  ]، {217:  2}ز ڳ

ڃ  ڃ  ڃ] ڄ    ڃ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ]، {129:  6}ز ڄ  ڄ   ڄ  

﮴   ﮵  ﮶  ]، {Y  :41}ز ﮲ے  ۓ  ۓ   ﮳   ۓ   ۓ  ﮲ 

 .{l  :19}ز ﮷      ﮸

 تاوةكووئادةًيضاددا  كاسةكاُى و بزاسدة هة تواُا و ئريادة ئةَ ئايةتاُة بةَهطةْ هةطةس بووُى
 .ببِة خاوةُى طةسبةخؤيى كاسى خؤياْ

ئةجناًذاُى  ة خاوةُىخاوةُةكاُياْ ُاتواُّ ببِئةطةسضى  ؾٓؤكاساُةتواُا و طشتِةبةسى ئةَ 
بةَهلوو هةدواى ئةَ قةدةسة ػةسعييةوة كة ثيَؽ كاسةكاُة  ؛و ٓيَِاُةديياْ كاسةكاْ تةواوى

ةوُى ٓةية، كة ياسًةتى و كاسئاطاُى و البشدُى سِيَطشييةكاُة هةاليةْ خواوة، ثيَويظتى بة قةدةسى ك
كة بووُياْ ٓةية هةثيَؽ كاسةكاْ و هةطةأل كاسةكاُذا  اتة كشدةوةكاْ بةو تواُاياُة ديَِة دىكةو

، واتة بة قةدةسى ػةسعى و بة قةدةسى كةوُى، ٓةسوةن خواى ثةسوةسدطاس ٌ()قبٌ ايفعٌ َٚع ايفع
ئاًارة بؤ ٓةسدوو ئةَ تواُا و كاساُة دةكات هة قوسئاُذا، كة طةسةسِاى بووْ و ئريادة و 
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ٓيض كاسيَم  ئةوا ،هةطةس كاسةكاْ و ياسًةتى خوايى ُةبيَت طةس بةسدةواًى تواُا ؛ٓةُطاوةكاُى تؤ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ ]وةن دةفةسًويَت: ُادسيَت،  ئةجناَ

ڃ     ڃڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ]، {a  :28 ،29}ز ېئۈئ

چ  چ  .{Q  :29 ،33}ز ڃ  چ   چ  

ًةبةطت ثيَى ز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ]هةطةأل  زەئىىائائ ]ئايةتى 

زى ٓةسدوو ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئ  وئ] وة ،تواُاكاُى ئادةًيضاد قةدةسى ػةسعيية و ئاًارةية بؤ
قةدةسى كةوُى دةطةيةُيَت، كة دةطةآلت و  كة بةدواى ػةسعييةكةدا ٓاتووة ؾئايةتةكة

وةن وكياْ ئةوكات تةواوكاسى كاسةكاُّ، دسوطتلشدْ و ياسًةتيذاُى خوايية، بة ٓةسدو

ى شدُخاوةُى دسوطتلشدْ و بةسِيَوةب. ثةسوةسدطاس {C  :54}ز ڻںڻ ]دةفةسًويَت: 

واتة قةدةسى ز ںڻ])خمووقات(ة، وة ٓةس فةسًاُى ئةويؽ خاوةُى جيَبةجيَلشدُة تياياُذا، 

 ػةسعى. اتة قةدةسىو زڻ]، وة كةوُى

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڌ ڎڎڈڈ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  

ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    .{C  :54}ز ہں  

 :اظجقبً  اوتدبر ذم هذه أية سر  دةَهيَت: T ()عبد ايسمحٔ بٔ ْاصس ايطعدٟ 9

، وتسخره افشؿس وافؼؿر وافـجقم اخصقًص  خؾؼف فؾساموات وإرضؾنكف ذـر ذم أوهلا 

ں] :، ورصح بافػعؾ ؾقفام، وذـر ذم آخرها افقصػ وافتعؿقؿ ذم ؿقففابلمره خصقًص  ڻ   ں

حؽؿ افذي يصدق بعضف ادػرؿقن بقـفام ؿقهلؿ هق احلؼ اد ،... ؾادثبتقن فؾخؾؼ وإمر زڻ

ابعًض 
(1). 

 ةس طةيشى ئايةتةكة بلةيّ ُٔيَِييةكى طةسطوسِٓيَِةسى تيَذاية، هة طةسةتاى ئايةتةكةوةـطواتة: 
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، ثاػاْ باطى ٓاتوضؤى )خًل(باطى دسوطتلشدُى ئامساْ و صةوى دةكات، بةتايبةت بة وػةى 
، هة كؤتاييؼذا بة )بأَسٙ( وػةى ًاُى تايبةتى خؤى بةو ًاُط و ئةطتيَشةكاْ دةكات بة فةس سِؤر

كة  زں  ں  ڻ   ڻ] دسوطتلشدْ و بةسِيَوةبشدْ ةتةوة بؤخؤى بة وةطفىُطؼتى كؤيلشدوو
بة خؤى، بؤية ئةواُةى كة باوةسِياْ بة قةدةسى كةوُى و ػةسعييةكة ٓةية هةطةأل  ةتايبةت

خاوةُى سِاى دسوطنت و ٓةًوو بشِياسةكاُياْ ثؼتيواُى يةكرت دةبّ  ؛هة يةكرت جياكشدُةوةياْ
 .، وة ثاسيَضساوْ هة طوًشِايىبةطويَشةى بةَهطةكاْ

 داواكـاريـيةكا ـايـئ
 بوونى يةية؟ لة سهوورى جيَبةجيَكردندا نةبيَتكة 

بةوةى ثشطياس و طةسطوسًِاْ الى خويَِةس دسوطتذةبيَت، ٓةس بة خويَِذُةوةى طةسديَشِةكة 
 ؟!بووُى ٓةية ئةًة بووُى ُيية هة عوسف و ًاًةَهةى ُيَواْ ئادةًيضاددا، ئايا هة ػةسيعةتى خواداكة 

كة واتاى ٓةًوو دةقةكاْ باغ هة  تة ثيَؽ ضاوت،دوابةدواى ئةًة كؤًةَهيَم دةق ديَ
ُةبيَت بة ٓؤكاسى بووُى  واوة كة هة تواُاى ئادةًيضادداُةبووُى داواكاسييةن دةكةْ هةاليةْ خ

 وةن: بةصةيى فشاواُى خوا هةطةس بةُذةكاُى،

 .{286:  2}ز ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ] :6 ۞

ۋ] :6 ۞ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     .{185:  2}ز ۇ  

ے   ے  ۓ] :6 ۞  .{g  :78}ز ھ  ھ   ھ   ھ  

 .{6:  8}ز ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ] :6 ۞

 .{233:  2}ز ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ] :6 ۞

ڎ  ڈڈ ژڍ ڇڍ] :6 ۞  .{k  :61}ز ڑژ ڌڌڎ

 .{28:  6}ز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ] :6 ۞

 .{286:  2}ز ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ] :6 ۞
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َطَل،َْوالـِّْسَقاَن،َْوَماْاْسُتْؽِرُهواَْعَؾْقهِْ»: قال رسٌل اهلل  ۩ تِيْاْْلَ اَوَزَْعْنُْأمر ْاَّللرَََْتَ «إِنر
(1). 

َْحترىْ»: قال رسٌل اهلل  ۩ غِِر ْالصر َْوَعِن َْحترىَْيْسَتقِْؼَظ، ْالـرائِِم َْعِن :
َْثََلَثةر َْعْن ْاْلَؼَؾُم ُرفَِع

،َْوَعِنْادَْْجـُوِنَْحترىَْيْعِؼَل،ْ أَْ»ْ، َؿاَل َأُبق َبْؽٍر ذِم َحِديثِِف:«َأْوُْيِػقَقَْيْؽَزَ «َوَعِنْادُْْبَتَذَْحترىَْيْزَ
(2). 

ضةُذةٓا ياطا و ذوكٌى ػةسعى كة ٓةًووى سِةضاوكشدُى تواُاكاُى هةطةأل بووُى 
بؤضووُة فةهظةفة و بةكاسٓيَِاُى  ى)شطحات( ئادةًيضادى تيادا خويَِشاوةتةوة، بةآلَ ٓاتِى

)ابٔ وةكوو ٓاتِى ئةَ طةسديَشِ و باطة طوًشِايياُة،  ٓؤكاسة بؤ ؛بةػيَوةيةكى سِةٓايى عةقَوييةكاْ
قٍَّة َطـُّقَها َبقِّـَاٍت َوِهَل ُصُبَفاٌت  دةَهيَت: T (ت١ُٝٝ

ُأُمقٍر َظْؼؾِ
قَويية و عة ضةُذ بؤضووُيَلى .(3)

اْ وةكوو ؼيبةآلَ بةَهطةكاُي .، هةطةأل ئةوةػذا ٓةًووى طوًاُاوييةبة يةكالكةسةوةى دةصاُّ
اِذٍب َأْو ِخَطاٍب ُأْفِؼَل  دةَهيَت: ـَ ـْ بِِؼَقاِس َؾاِشٍد َأْو َكْؼٍؾ  إَفْقِفْؿ ... َوَهِذِه افثَّاَلَثُة ِهَل ُظْؿَدُة َم

ًة َوَدفِقاًل  ـََّة باَِم َيَراُه ُحجَّ افُِػ افسُّ ُُيَ
كة ٓةَهة  كاسييةنو ثيَواُة ٓاوػيَوةبشيتيية هة بة واتة .(4)

كة بةثيَى  كؤًةَهة قظةيةكة، ياخود ةدةطتاودةطتو ياخود طواطتِةوةى قظةيةكى دسؤ  دةسدةضيَت،
، ئةًاُة ٓةًوو ئةواُةْ كة بة بةَهطةى دةصاُّ و ذةص و ُةفظى خؤيةتى و بة ديِيؼى دةصاُيَت

، بؤ بةَهطةكاسى ئةًاُة ئةوطا دةطةسِيَِةوة طةس دةقةكاْ ثاؾ. درايةتى ذةقةكةى ثيَذةكةْ
ؾؼابؾقها إّما بافرد وافتؽذيب، وإّما بافتحريػ  دةَهيَت: T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو ئةوكاتةؾ 

                                                             

 "ادستدرك"واحلاـؿ ذم  (،4351) "افســ"وافدارؿطـل ذم  (،7219) "صحقحف"وابـ حبان ذم  (،2343رواه ابـ ماجف ) (1)

َجاُه، وواؾؼف افذهبل ، وؿال:(2831) ، َوََلْ ُُيَرِّ قَْخْغِ ِط افشَّ  (،1433) "افؽبر"وافطزاين ذم  ،َهَذا َحِديٌث َصِحقٌح َظَذ رَشْ

 "ســ افؽزىاف"وافبقفؼل ذم  (،4649) "أثار عاينرشح م"وافطحاوي ذم  (،19351) "ادصـػ"وابـ أ يب صقبة ذم 

 (.3515، 1836، 1731) "صحقح اجلامع افصغر"وصححف إفباين ذم  ،(6/352) "احلؾقة"وأبق كعقؿ ذم  (،11454)

وابـ حبان ذم ، (2341وابـ ماجف ) (،5596) "افؽزى"وافـسائل ذم  (،1423وافسمذي ) (،4398رواه أبق داود ) (2)
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وافتلويؾ
ًاًةَهةياْ هةطةأل دةقةكاُذا يا بةسثةسضذاُةوةياْ و بةدسؤخظتِةوةياُة، ياخود بة  .(1)

 جؤسةكاْ بة جؤسيَم هة و طوجناُذُياُة هةطةأل بةسُاًةى خؤياْئةوكات و  ةكاُو ًاُا طؤسِيِى وػة
 بؤ دةقةكاْ. ثيَذةكةْ ػيلشدُةوةياْ

ا بغ أمريـ ٓ بد ؾقبؼك حائرً  دةَهيَت: T ()ابٔ ايكِٝؾ وةكوو ئةجناًى ئةَ طوًشِايية

ؾال يؿؽـف أن  ،وافعؼؾ ظـده أصؾ افقحل ،إما أن ييسء افظـ بافقحل أو بافعؼؾ :فف مـ أحدمها

وتارة بافدؾع  ،وتارة بافتخققؾ ،ؾقسطق ظذ افقحل تارة بافتحريػ وافتلويؾ ،ييسء افظـ بف

وافتؽذيب
دةبيَت اليةكياْ بزاسدة بلةْ، يا  دةخؤْ، وةُيَواْ دوو كاسدا طريئةجناًذا هة هة  .(2)

ئةوةتا طوًاُى خشاث بة وةذى و ٓةسدوو جؤسة دةقةكةى ديّ كة قوسئاْ و فةسًوودةية ببةْ، 
ةسطشتِة بؤ وةذى، بةسْ، وة الى ئةواُيؽ عةقأل بِةًاى و عةقأل و ُةثيَلاُذُى ياخود طوًاْ بة

بة ػاآلو بؤ طةس دةقةكاُى وةذى، تاوةكوو  دةطةسِيَِةوةُابيَت ػويَِى طوًاْ بيَت، ُاضاس 
 ياخودتشاصاُذُى واتاكاُياْ  ياخودطؤسِيّ  ػيَوة و سِيَطةى بيطوجنيَِّ، ياخود دةسباصياْ بيَت هيَى، بة

َؾَجـَْقا َظَذ ، طةسئةجناَ: بة ُاضاسى ثؼتطويَخظتِياْ طوًاْ و خةياأل بؤ دسوطتلشدُياْ ياخود

ُشؾِ  ِع بِِف، َوَحاُفقا َبْقـَُفْؿ َوَبْغَ َتْصِديِؼ افرُّ ْ ِع َوَأْؽَرْوا َأْظَداَء افؼَّ ْ اْفَعْؼِؾ َوافؼَّ
تاواُلاسيياْ كشد  .(3)

و ٓؤكاسى بةسبةطت و بووُة كشد بةساًبةس بة ديّ  دورًِاُياْ ياخى و بةساًبةس بة عةقأل و ػةسع
 ثيَػةًبةساْ. خؤسِادةطتلشدُىلشدْ و ثيَهة باوةسِ سِيَطش

 بؤية هةَ ديَشِة ػيعشةدا دةَهيَت:

 دًانـعــالـداء بــٌا األعــطــلـإذ س  ٌا علٓ اإلسالم كل جناٍْـنـًج

 (4)ول الصدٍق ًبغُ ذِ طغَانـج  رآن منـقــالم ًالـــنْ اإلسـا حمـٍ

                                                             

 .(1/54ٓبـ افؼقؿ ) "إظالم ادقؿعغ"(، و 5/57ٓبـ تقؿقة ) "جامع ادسائؾ" (1)

 .(3/989ٓبـ افؼقؿ ) "افصقاظؼ ادرشؾة" (2)

 .156ٓبـ افؼقؿ ص "خمتك افصقاظؼ ادرشؾة" (3)

 .66ص "كقكقة ابـ افؼقؿ" (4)
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ةس ئيظالَ، دورًِياْ بة طتةَ صاأل تاواُلاسييةن بؤ طواتة: ٓةًووياْ بووُة ٓؤكاسى ٓةًوو 
كشد بةطةسيذا، ٓؤكاسى بةآل بووْ بؤ طةس ئيظالَ و قوسئاْ، هةاليةْ دؤطتى ُةصاْ و طتةًى 

 تاواُلاساْ.
بة ٓؤكاسى سِاى جياواصياُة هةطةس  ٜطام( )تهًٝف َا الٓاتِةدى ئةَ بابةتة دسوطتبووْ و 

ئةػعةسى و جةبةسييةكاْ وتياْ ، )ايكدز٠ ٚاالضتطاع١(تواُاى ئادةًيضاد و كاسيطةسى هة كاسةكاُذا 
تواُاكاْ هةطةأل كاسةكاُذاية، وة قةدةسى و ًوعتةصيوةكاْ وتياْ هةثيَؽ كاسةكاُذاية، 

 و ٓةسيةكةياْ اليةكى طشت.دةسضّ ٓةسدووالياْ هةطةس بِةًا عةقَوييةكاْ ُةياُتواُى 
َأنَّ اْفُؼْدَرَة َكْقٌع  :وادةصاُّ كة دةَهيَت T ()ابٔ ت١ُٝٝ وة ئةو بِةًا عةقَوييةػياْ وةن

ـْ َبْعِضِفؿْ َٓ  َواِحدٌ  ، َوَطـرا ِم ـِ ْي دَّ َأنَّ اْفُؼْدَرَة َظَرٌض َؾاَل َتْبَؼك َزَماَكْغِ َؾَقْؿَتـُِع ُوُجقُدَها   َتْصُؾُح فِؾضِّ

 َؿْبَؾ اْفِػْعؾِ 
(1). 
ّ، دوو جؤسى جياواص هةخؤ ُاطشْ، ب تواُاكاْ يةن جؤسدةبيَت باوةسِياْ وابوو كة واتة: 

يَلة دةبيَت ػتئةوا ُابيَت هةطةأل كاسةكاُذا ببيَت، ياخود وتياْ تواُا  ؛طةس هةثيَؽ كاسةكاْ بيَت
 ،هة بووُذا بووُةكاُيؽ يةن ػويَّ دةطشْوة ٓةًوو ، )عسض( دةوتشيَتبووُى ٓةبيَت كة ثيَى 

 طشْ.قابيوى ئةوة ُني دوو ػويَّ ب
ُى ٓةية، وة تواُاى كاسةكاْ ثيَؽ ئةجناًذاُى كاسةكاْ بووبة واقع هةطةأل ئةوةػذا بةآلَ 

، وة ئةًة بة ٓةطت و ُاتواُشيَت ُلووَهى هيَبلشيَت بة واقعى بووُى ٓةية ٓةس هةطةأل كاسةكاُيؼذا
 و عةقأل دةطةمليَِشيَت، طةس كةطيَم داُيؼتبيَت ٓةًاْ تواُا و ئريادةى ٓةطتاُيؼى تيَذاية.

َػَؼ اْدُْس وة هةًةوة دةَهيَّ:  ِذي اتَّ يَعِة ... َهْؾ افتَّْؽؾِقُػ اْفَقاِؿُع افَّ ِ ؾُِؿقَن َظَذ ُوُؿقِظِف ذِم افؼَّ

َّٓ َمَع اْفِػعْ  َٓ َتُؽقُن إ ـْ َؿاَل: بَِلنَّ اْفُؼْدَرَة  َٓ ُيَطاُق؟ َؾَؿ ٌء ِمـُْف َتْؽؾِقُػ َما  ك َهَذا َأْو ََشْ ِؾ َيُؼقُل: ُيَسؿَّ

ـْ َؿاَل: اَم َأنَّ َم ـَ َٓ ُيطِقُؼُف ...  َػ َما  ؾِّ ـُ َّٓ ُؿْدَرٌة َواِحَدةٌ  إنَّ اْفَعاِِصَ  ُف َفْقَس فِْؾَعْبِد إ إكَّ
(2). 

ياطا ػةسعييةكاْ داواكاسييةكياْ تيَذاية كة هة تواُاى ئادةًييذا ُةبيَت؟ ئةواُةى كة ئايا  واتة:
ُةدات خاوةُى  دةَهيَّ: طةس ٓةسكةطيَم فةسًاُةكاْ ئةجناَ ؛دةَهيَّ تواُاكاْ هةطةأل كاسةكاُذاية

بؤية ُةيتواُيوة، بةًةؾ ٓةًوو تاواُباسةكاْ داواى كاسيَلياْ هيَلشاوة كة تواُاى  تواُا ُيية
                                                             

 .(333 - 8/298ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"      (2)  .(5/13ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)
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جيَبةجيَلشدُياْ ُةبووة، وة ئةجناًى ئةَ قظةيةؾ هةكاسكةوتِى ياطاكاُى ئيظالًة و بريوسِاى 
 كاُة كة دةَهيَّ ٓيض تواُايةن هة دةطتى ئادةًيذا ُيية.)درب١ٜ(

دةسباسةى  ،هةثيَؽ كشدُى كاسةكاُةوةية تواُا ٓةية ئةويؽيةن  قةدةسييةكاُيؽ كة دةَهيَّ وة
ٕظؿك بـؼط جيقز ظؾقف دا اؿتدوا ؾقف افؼبح ... تؽؾقػ ا إكام ٓدةَهيَّ:  يؽٜطام( )تهًٝف َا ال

تؽؾقػ افزمـ بادشك ؿبقحادصحػ ... 
(1). 

بة ٓيض ػيَوةيةن دسوطت ُيية و ُابيَت بؤ خوا داواكاسييةن بلات كة هة تواُادا  واتة:
خاأل بؤ ئايةتةكاُى قوسئاْ ُةبيَت، ئةًة كاسيَلى ُةػياوة، وةكوو داواكاسى هة ُابيِايةن بلشيَت 

 دابِيَت، ياخود كةطيَلى هة جيَطا كةوتوو سِآ بلات.

دمقيزه ظؼاًل ... : بؤ خوا بةَ ػيَوةيةية ٜطام( )تهًٝف َا ال طوُِةتئةٓوى الى بةآلَ 

 ؾقجقز أن يؽؾػ بام ٓ ضاؿة فؾعبد ذم إجياده، وإكام َل يػعؾ ذفؽ ؾضاًل مـف ورمحة
دسوطتة  .(2)

دةػيَت و دسوطتة داواكاسييةن بلات هة بةُذةكاُى كة هة بؤ خوا بة عةقأل،  ٜطام( )تهًٝف َا ال
، طةس بؤ بةُذةكاُى ُايلات هةسِووى بةخؼِذةيى و بةصةيى خؤيةوةيةتى بةآلَ تواُاياُذا ُةبيَت،

 دةتواُيَت يؽ، بةَهلوو طتةًلشدُكة ُةتواُيِة بَوينَي ُابيَت بيلات ئةوا ُاتةواوى دةخةيِة ثاأل خوا
بةَ ػيَوةية ػاييظتةية بشِياس بذسيَت بؤ ، بة ٓؤكاسى دادثةسوةسى خؤيةوة ، بةآلَ ُايلاتبيلات

 .خوا
دةطةسِيَتةوة  دةَهيَت T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو  ٓؤكاسى دسوطتبووُى ئةو جؤسة بشِياساُةؾ

ُج  :بؤ ـْ كَِزاِع افـَّاِس َشَبُبُف َأْفَػاٌظ جُمَْؿَؾٌة ُمْبَتَدَظٌة َوَمَعاٍن ُمْشَتبَِفٌة َحتَّك دَمَِد افرَّ ثًِرا ِم ـَ َؾْغِ َؾنِنَّ 

ْرُه َيَتَخاَصاَمِن َوَيَتَعاَدَياِن َظَذ  ـْ َمْعـَك َما َؿاَفُف ََلْ َيَتَصقَّ ؾٌّ ِمـُْفاَم َظ ـُ إْضاَلِق َأْفَػاٍظ َوَكْػقَِفا َوَفْق ُشئَِؾ 

ـْ َأْن َيْعِرَف َدفِقَؾفُ  َؾْضاًل َظ
(3). 

ُيَواْ خةَهليذا،  ٓؤكاسى كيَؼة و جياواصى صؤسْ هة ئةَ جؤسة وػة و داسِػتِاُة واتة:
 بةو ٓؤيةوةٓؤكاسةكةػى قظةيةكى كوست و دآيَِشاوة و ثيَلٔاتووة هة ضةُذ واتايةكى هيَلضوو، 

                                                             

 .397فؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص "رشح إصقل اخلؿسة" (1)

 .113فؾدـتقر ظبد ادؾؽ ظبد افرمحـ أشعد افسعدي ص "رشح افـسػقة ذم افعؼقدة اْلشالمقة" (2)

 .(12/114ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (3)
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كيَؼة و  دسوطتبووُى ئاطتى تادةطاتة ئةو سِادةيةى كة دوو كةغ كيَؼة هةُيَواُياُذا دسوطتذةبيَت، 
ى و باوةسِثيَبووُ وةيةكى طؼتى وو وػاُةوة بةػيَطتةًلشدْ هة يةكرتى، بة ٓؤكاسى بةكاسٓيَِاُى ئة

خؤ ئةطةس ثشطياس هة ٓةسكاًيَلياْ بلةيت هة واتاى ئةو قظةيةى كة بةآلَ ، كشدُة بِةًا
 كةى بضاُآ.يةتييةُاصاُيَت ُاوةسِؤن و ًةبةطتى ثيَى ضيية، بةدةس هةوةى كة بةَهطة ؛بةكاسيذةٓيَِيَت

 ()ابٔ ت١ُٝٝكة  ةَهويَظت بةَ ػيَوةية بيَتهةَ ذاَهةتةػذا ثيَويظتة هة ئاطتى ئةَ داسِػتِاُةدا ٓ
T :َؾُػ َظَذ َكْػقَِفا َأْو  دةَهيَت َػَؼ افسَّ َٓ اتَّ َـِّة َو تِل َفْقَسْت ذِم اْفؽَِتاِب َوافسُّ َْفَػاُظ افَّ ْٕ ا ا َوَأمَّ

ـْ َكَػاَها َأْو َأْثَبَتَفا  ا َؾَفِذِه َفْقَس َظَذ َأَحٍد َأْن ُيَقاؾَِؼ َم ـْ ُمَراِدهِ إْثَباِِتَ ا  ،َحتَّك َيْسَتْػِِسَ َظ َؾنِْن َأَراَد ِِبَ

ُشقِل َأَؿرَّ بِفِ  ـْ  ،َمْعـًك ُيَقاؾُِؼ َخَزَ افرَّ ُشقِل َأْكَؽَرُه. ُثؿَّ افتَّْعبُِر َظ افُِػ َخَزَ افرَّ ا َمْعـًك ُُيَ َوإِْن َأَراَد ِِبَ

اَن ذِم َأْفَػاطِِف اْصتَِباٌه  ـَ ا بَِحْقُث ََيُْصُؾ َتْعِريُػ تِْؾَؽ ادََْعايِن إْن  َ ُمَراَدُه ِِبَ َها َأْو َبغَّ َ بَِغْرِ َأْو إْْجَاٌل ُظزِّ

ِظلِّ  ْ احْلَؼِّ بِاْفَقْجِف افؼَّ
(1). 

ٓةًوو وػة و داسِػتِيَم ئةطةس هة قوسئاْ و فةسًوودةدا ُةبوو، وة كؤدةُطى صاُاياُى  واتة:
سِووى  هة بيَت ٓيض ػيَواصيَلى ٓةَهطشى ُابيَت كةغ ؛هةطةس ُةبوو بؤ بووُى يا ُةبووُى

بووْ و ُةبووُى، تا هة واتا و ًةبةطتةكةى بةتةواوى تيَذةطات،  باوةسِثيَبووْ و بشِياسداْ هةطةس
فةسًاُى ثيَذةكات، وة طةس باوةسِ و ئةوكات ئةطةس هةطةأل قوسئاْ و فةسًوودةدا طوجنا ئةوا 

يةتى دةكات، وة طةس ئةو وػة و داسِػتِاُة ٓةُذيَم ػاساوةيى و درائةوا ٓةَهيِاطشيَت و ُةطوجنا 
ئةو كات دةبيَت ئةو وػة و داسِػتِاُة  ؛واتاى كوستى هةخؤدةطشت كة واتا ذةقةكة ُةثيَليَت

 ػيَواصيَم كة واتا ػةسعيية ذةقةكةى خؤى هةخؤبطشيَت.داسِػنت و بطؤسِدسيَت بؤ 
تاى تةواوى ػةسعى ُادات بةدةطتةوة وػةى كة وايةكيَم هةو وػة و داسِػتِة كوستاُة 

ة، واتة داواكاسييةن كة قابيوى جيَبةجيَلشدْ ُةبيَت، بؤية ئةَ وػةية وةكوو ٜطام()تهًٝف َا ال
ـْ اْفبَِدِع  دةَهيَت: T ()ابٔ ت١ُٝٝ َٓ ُيَطاُق ِم َوإَِذا ُظِرَف َهَذا َؾنِْضاَلُق اْفَؼْقِل بَِتْؽؾِقِػ َما 

ْشاَلمِ احْلَاِدَثِة ذِم  اْْلِ
(2). 

بة ػيَوةيةكى طؼتى و سِةٓا يةكيَلة هة دآيَِشاو و و بشِياسداْ هةطةسى واتة: بةكاسٓيَِاُى 
 بيذعةكاسييةكاُى ُاو ئيظالَ. كة ثيَويظتى بة ػيلشدُةوةى تةواو ٓةية هةطةسى.

                                                             

 .(3/322ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"      (2) .(12/114ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)
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 ةرـاى لةسـةكـريةقـرِاى ف
 يطاق( ستطاعة والتكليف مبا ال)اإل

هذه ادسلفة ئةَ بابةتة يةكيَلة هة بابةتة ٓةطتياسةكاُى ُاو قةدةس كة قظةى هةطةس كشاوة: 

مـ أهؿ ادسائؾ ذم باب افؼدر، َّٕنا تتعؾؼ بؼدرة افعبد واشتطاظتف افتل جعؾفا اهلل مـاط 

افتؽؾقػ
ِؿَغ  عَ َتـَازَ  دةَهيَت: Tؾ ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو  .(1)  "اْشتَِطاَظِة اْفَعْبدِ "ذِم  ...اْدَُتَؽؾِّ

َمًة ظَ  َٓ َؿْبَؾُف َأْو جَيُِب َأْن َتُؽقَن ُمَتَؼدِّ َذ اْفِػْعِؾ َوِهَل ُؿْدَرُتُف َوَضاَؿُتُف. َهْؾ جَيُِب َأْن َتُؽقَن َمَع اْفِػْعِؾ 

َمًة َظَؾْقفِ  اَكْت ُمَتَؼدِّ ـَ َأْو جَيُِب َأْن َتُؽقَن َمَعُف َوإِْن 
(2). 

و باغ هة تواُاى  بةسئةوةى داواكاسيية ػةسعييةكاُى هةطةس بِيادُشاوةئةَ بابةتة هة واتة:
 ى ئادةًيضادقظةى صؤسى هةطةسة، بةتايبةت بابةتى تواُا فريةقةكاُذاُيَواْ  ، هةبةُذةكاْ دةكات

هةثيَؽ و  ئةو تواُاية ية، ياخود، يا هةثيَؽ كاسداهةطةأل كاسداية ئةو تواُاية ، كة ئايا)االضتطاع١(
 هةطةَهيذاية؟!

 :ِرا جياوازةكان 

فقس فؾعبد أي اشتطاظة، ٓ ؿبؾ  دةلَيَو:كة  كانة)اجلربية واجلهمية( رِاى :رِاى يةكةم

ة صؽؾقة ؽر ممثرة ذم افػعؾ أصاًل، وتسؿك ؾعاًل فف دمقًزارافػعؾ وٓ معف، بؾ فف ؿد
(3). 

هةطةأل كاسةكاُيؼذا، بةَهلوو  ئادةًيضاد ٓيض تواُايةكى ُيية هةثيَؽ كاسةكاْ وواتة: 
 و بةسِيَلاسى ػيَوةىتواُايةكى سِووكةػى ٓةية كة ٓيض كاسيطةسييةكى هةطةس كاسةكاُى ُيية و بة

 .، وة طةسُا خاوةُى ذةقيكى ُييةدةوتشيَت كاسةكةىثيَى  )دلاش(

ؾؼد جقز اجلفؿ تؽؾقػ ما ٓ يطاق مطؾًؼا، ومـف  :)تللَف ما ال ٍطاق(ِراى ئةمان شةبارةت بة 

 تؽؾقػ إظؿك افبك، وافزمـ افسر إػ مؽة
اَن ُُمَْتـًِعا ذِم  ،(4) ـَ ـُ َوإِْن 

ؾِّ َما ُيْؿؽِ ـُ  جَيُقُز َتْؽؾِقُػ 

                                                             

 .265فعبد افرمحـ صافح ادحؿقد ص "افؼضاء وافؼدر" (1)

 .233هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"      (4)  .(3/318ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (2)

 "افبحر افزخار"(، و 1/85فؾشفرشتاين ) "ادؾؾ وافـحؾ"، و 265فعبد افرمحـ صافح ادحؿقد ص "افؼضاء وافؼدر" (3)

 .215فؾجقيـل ص "اْلرصاد"، و 211ٕ يب مـصقر إشػرايقـل ص "افػرق بغ افػرق"(، و 1/122)
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َْظَؿك ادُْْصَحَػ  ْٕ ادَْْقِ َظَذ اْفَقْجِف َوَكْؼِط ا ـَ اْفَعاَدِة 
(1). 

 ٓةًوو جؤسة داواكاسييةن داواكاسييةن هة تواُادا ُةبيَت كة دسوطتة جةٌٓييةكاْواتة: الى 
، طةس هة بووُيؼذا بووُى ُةبيَت، وةكوو سِؤيؼنت هةطةس سِوو، ياخود داواكشدْ هة دةطشيَتةوة

 .، ياخود كةطيَلى ثةكلةوتة بة ثآ بضيَت بؤ ًةكلةُابيِا ُوقتة و خاَهةكاْ بؤ قوسئاْ دابِيَت

سِيَتةوة كة باوةسِياْ واية ئادةًيضاد ٓيض كشدةوةيةن بةدةطت خؤى ُيية ئةًةؾ بؤ ئةوة دةطة
ئةَ دوو ياطا  ؾئةَ بؤضووُة بةَهطةياْ هةطةسة و ٓةًوو كاسةكاُى بةصؤس ثيَذةكشيَت، )َطِّٝس(و 

 عةقَوييةية:
حصر ) ؤ كاتى ئةجنامدانى كارةكاىقؤرخكردنى ماناى توانا ب ياساى يةكةمى عةقَميياى:

 .(2)(القدرة في اإلحداثمفهىم 
َّٓ ظذ  ءتَتَعؾَّؼ بافق افُؼدرُة َٓ  دةَهيَت: ايكاضٞ عبد اجلباز اهلُراْٞ()  جفة احْلُُدوثإِ

ؾؼط
(3). 

 كاتى كاسكشدْ و ئةجناًذاُى هة هةو تواُايةى كة ييةتواُا بشيت ئةم ياساية الى ئةواى دةَلَيت:
 كاسةكاُذا بووُى ٓةية و بةغ.

دةياُةويَت ئةوة بظةمليَِّ كة ئةطةس تواُاى دسوطتلشدُى كاسةكاْ ثةيوةطت بةَ ياطايةؾ 
ئةوا دةبيَت يا بؤ خوا بشِياس بذسيَت، يا بؤ بةُذةكاُى، ئةطةس  ؛بيَت بة كاتى ئةجناًذاُى كاسةكاُةوة

ئةوة بؤ خواية و ثةيوةُذى بة بةُذةكاُةوة ُيية، وة  ؛بشِياس بذسيَت كاسةكة خوا دسوطتى دةكات
ئةوا ثةيوةُذى بة خواوة ُيية، واتة ُاػيَت كاسيَم بووُى ٓةبيَت  ؛ةس بةُذةكاْ دسوطتى بلةْئةط

هة ُيَواْ دوو تواُادا، بؤية قةدةسييةكاْ دةَهيَّ ئادةًيضاد دسوطتى دةكات و ثةيوةُذى بة خواوة 
بةَ ياطاية ُيية، وة جةبةسييةكاْ دةَهيَّ خوا دسوطتى دةكات و ثةيوةُذى بة ئادةًيضادةوة ُيية، 

 .)اضتحاي١ ايكدز٠ بني ايكادزٜٔ(دةوتشيَت 

، وهل مع ذفؽ مـسقبة إػ افعباد كسبة حؼقؼقة، وٓ هلل أؾعال افعباد خمؾقؿةوة دةَهيَّ: 

تعارض بغ هذيـ إصؾقغ، ... أن اهلل تعاػ هق اخلافؼ فؽؾ َشء، ؾال خترج أؾعال افعباد ظـ 

                                                             

 .(8/132فؾؼايض ظبد اجلبار) "ادغـل"      (3)  .(8/297ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (2)  .85فؾدـتقر ظبد اهلل ب
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هذا افعؿقم
، هةطةأل ئةوةػذا دةخشيَتة ثاأل واتة كشدةوةكاُى ئادةًيضاد دسوطتلشاوى خواية .(1)

وةكوو ٓةًوو  بةُذةكاُى، هةطةس ئةَ بِةًاية ٓيض درايةتييةن ُيية، بؤية كشدةوةكاُى ئادةًيضاد
 ى ئةو دةسُاضيَت.)رلًٛقات( دسوطتلشدْ و هة دسوطتلشاوةكاُى تش،

 ؿدرة افعبد ذم ؾعؾف ٓ يؽقن ثابًتا، إٓ إذا ـان ظذ وطـقا أن تلثر: وة طوًاُياْ واية كة

شبقؾ آشتؼالل بنحداث افػعؾ وكؼؾف مـ افعدم إػ افقجقد، وهذه هل حؼقؼة اخلؾؼ افتل 

ِبا ُيتص اهلل
 بة تواُايةكةوة و دسوطتلشدُى كاسةكاْ دةبيَت طةسبةخؤ بيَتكاسيطةسى  .(2)

الى ئةٓوى طوُِةت وة هة ُةبووُةوة بيَتة بووْ، ئةًة بؤخؤى بةػذاسبووى تشى تيَذا ُةبيَت، 
اشتحافة تعؾؼ أؾعال افعباد بؼدرة اهلل واتة: ذةقيكةتى دسوطتلشدُةكة بةغ تايبةتة بة خواوة، 

وؿدرة افعباد
 ئةطتةًة كاسةكاْ هة يةن كاتذا ثةيوةُذيياْ بة خوا و بةُذةكاُييةوة ٓةبيَت، .(3)

باطى  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو  هةبةسئةوةى دوو كاسيطةسى هةطةس يةن كاس ُيية و ُابيَت،
َٓ َتْبَؼك َزَماَكْغِ  :دةَهيَّئةواْ دةكات كة  َْظَراَض ِظـَْدَكا  ْٕ َؾنِنَّ ا

(4)،  َٓ َػاِت ذِم ادَْْخُؾقِق  َؾنِنَّ افصِّ

َتْبَؼك َأْيًضا َزَماَكْغِ 
(5). 

بووُةوةسيَم و بووُيَم هة يةن كاتذا دوو ػويَّ و كاتى ُيية، وة ٓةًوو ٓةًوو واتة: 
 ؛، واتة ئةطةس هيَشةدا بيَتطيفاتيَم هة بووُةوةسةكاُذا هة يةن كاتذا هة دوو ػويَّ بووُى ُيية

 ئةو تواُا و كاسة بّ يا دةبيَت بةُذةكاْ خاوةُى تواُا هةطةس كاسى كشداسةكاْ هةوآ ُيية، كةواتة
 ئةو تواُا و كاساُة بيَت. خاوةُى دةبيَت ياخود خوا، طةسبةخؤى خؤياْ بةػيَوةى

ة سى خؤت و تواُاكاُتة، كةواتة ٓةس ئةوة خاوةُى كاسةكاُيؼبةآلَ خؤ دةبيِني خوا دسوطتلا
بة ئةجناًذاُى تؤ، وة دةبيِني كشداسيَم هة ُيَواْ دوو تواُا و صياتشيؼذا، وةكوو ٓةسةوةصى كاسيَم 

 كةطيَم بة ثيَوة كة ُاتواُيَت. ياخود سِاطشتِى
                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (1)  .19فؾدـتقر ظبد اهلل ب

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (2)  .54فؾدـتقر ظبد اهلل ب

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (3)  .85فؾدـتقر ظبد اهلل ب

 .(5/536ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (4)

 .(6/626ٓبـ تقؿقة ) "افػتاوى افؽزى" (5)
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 كاسىكاس و كاستيَلشاو،  هيَشةدا هةوةدا كةوتِة ٓةَهةوة كة جياواصيياْ ُةكشدووة هة ُيَواْ
بةو تواُاياُةى كة تيايذا دسوطتلشاوة دةبيَتة خاوةْ ئادةًيضاديؽ خوا دسوطتلشدُى ئادةًيضادة، وة 

ـْ  :كاس اَم َيُؼقُل ، اْفِػْعَؾ ُهَق ادَْْػُعقُل  َؿاَل: إِنَّ َم اجْلَْفُؿ ... َيُؼقُل: إِنَّ َأْؾَعاَل اْفِعَباِد ِهَل ؾِْعُؾ اهللَِّ ...  ـَ

ـَ َيُؼقُفقَن: إِنَّ اخْلَْؾَؼ ُهَق اْدَْخُؾقُق  ِذي ِهَل ؾِْعُؾ اهللَِّ َوِهَل  ٌؼ هللَِّ، َؾَتُؽقنُ َوإِنَّ َأْؾَعاَل اْفِعَباِد َخؾْ  ،افَّ

َمْػُعقُل اهللَِّ
وةكوو جةٌٓييةكاْ، ئةوا دةَهيَّ  دةَهيَت كاسةكة كاستيَلشاوةكةية كة واتة ئةوةى .(1)

 ()خًلكشداسى ئادةًيضاد  كشداسى بةُذةكاْ كاسى خواية، وة ٓةسوةٓا ئةوةػى كة دةَهيَت
كةواتة كشداسى بةُذةكاْ دسوطتلشاوى خواية و بةَ ػيَوةيةؾ دةبيَت  ؛رلًٛم()كشداسى خواية 

 كة ئادةًيضادة كشداسى خوا بيَت، ئةًةؾ ٓةَهةية هةبةسئةوةى كشداسى دسوطتلشاوةكاُى خواية
 .ُةن خوا ئةجناًى بذات

كاسى بةُذةكاْ  وة ،دا)رلًٛم(ُيَواْ دسوطتلشدُى خوا و كاسى  ئةطةس جياكاسى ُةبيَت هة
َكْػَل ادَُْباَيـَِة َيْسَتْؾِزُم احْلُُؾقَل  :بة ُةبووُى ئةو جياكاسيية دةبيَتة ٓؤى ئةوا ؛كاسى خوا بيَت

ادَ  َ َتِّ ِٓ َوا
 ُيَواْ خوا و خةَهليذا، بطشة هةطةأل ٓةًوو بووُةوةساُذا هة يَلةَهبووْ و يةكبووْت .(2)

 .ُابيَت )رلًٛم(و  )خايل(جياواصى هة ُيَواْ 
يَم هة ُاو و ػت ئةَ بؤضووُاُةياْ بووةتة ٓؤكاسى ئةوةى باوةسِياْ بة ٓيض كاسيطةسى ٓةس

 خاوةُى ئةو ُاو و طيفاتاُة بيَت يا دةبيَت خوا طيفاتةكاُى خوا ُةبيَت، هةبةسئةوةى يا دةبيَت
و طيفاتاُةْ، بيَت، بة سِاطتيؽ دةبيِشيَت كة دسوطتلشاوةكاْ خاوةُى ئةو ُاو خاوةُياْ  )رلًٛم(

هةطةأل ئةوةػذا بة ذةقيكى خواى  ،بةثيَى بؤضووُةكاُياْ بؤية دةبيَت خوا خاوةُى ُةبيَت
ـْ َطَفَر َظـُْف إْكَؽاُر َذفَِؽ ُهَق  دةَهيَت: T ش()ابٔ ت١ُٝٝة ثةسوةسدطاس خاوةُيةتى، و ُل َم َوَأوَّ

ـُ َصْػَقاَن َوَأْتَباُظُف َؾُحؽَِل َظـُْفْؿ  َٓ ؾِْعَؾ َفُف َأْصاًل َوَفْقَس اجْلَْفُؿ ْب ُف  ُْؿ َؿاُفقا: إنَّ اْفَعْبَد جَمُْبقٌر َوَأكَّ َأَّنَّ

ك اهللَُّ َتَعاَػ بِاْشِؿ  َػاِت َؾَؽاَن َيـِْػل َأْن ُيَسؿَّ اَن اجْلَْفُؿ َؽافًِقا ذِم َتْعطِقِؾ افصِّ ـَ ك بِِف بَِؼاِدِر َأْصاًل َو ُيَسؿَّ

اْفَعْبدُ 
ُؾقا آِخًرا َوَهَذا َتْشبِقٌف َؾؼَ ، وة دةَهيَت: (3) ًٓ َوَظطَّ ْد َْجَُعقا َبْغَ افتَّْعطِقِؾ َوافتَّْؿثِقِؾ َمثَُّؾقا َأوَّ

                                                             

 .(297، 2/296ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (1)

 .(5/281ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (2)

 .(3/22ٓبـ حزم ) "افػصؾ"(، و 8/463ٓبـ تقؿقة ) "افػتاوىجمؿقع " (3)
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 َخْؾِؼِف َوِصَػاِِتِْؿ َوَتْعطِ 
ِ
ـْ َأْشاَمء ـْ َأْشاَمِئِف َوِصَػاتِِف بِادَْْػُفقِم ِم ُف َوََتْثِقٌؾ ِمـُْفْؿ فِْؾَؿْػُفقِم ِم قٌؾ دَِا َيْسَتِحؼُّ

ِئَؼِة بَِاهللَِّ ُشْبَحاَكُف َوَتَعاَػ  ُهقَ  َػاِت افالَّ  َوافصِّ
ِ
َْشاَمء ْٕ ـْ ا ُشْبَحاَكُف ِم

(1). 
يةن كاتذا  ُيَواْ خوا و بةُذةكاُيذا هة واتة: هةكاسخظنت و ٓاوػيَوةكشدُياْ هة

ذا هة ُاو و ةكشدُى ُيَواْ بةُذةكاْ و خواياُيةكةجماس بشِياسى ٓاوػيَو كؤكشدووةتةوة،
، ُاو و طيفاتةكاُى هة ُاو و طيفاتةكاُى خوادا ثاػاْ هةكاسخظتِياْ ئةجناًذا وة طيفاتةكاُذا،

وتياْ: ئةطةس يةن جؤس ُاو و طيفاتياْ  خواياْ بة ٓاوػيَوةى دسوطتلشاوةكاُى ػيَوة كشد و
 ؾثاؾ ئةًة ٓةبيَت هة داسِػتِذا ئةوا هة ذةقيكةتى بووُيؼذا دةبيَت وةكوو يةن وابّ،

بة ٓؤكاسى ئةوةى ًاداَ ئادةًيضاد ٓةيةتى ُابيَت ظتِى ُاو و طيفاتةكاُى خواياْ ئةجناًذا، هةكاسخ
 خوا بيبيَت، طةس ُا هةيةن دةضّ، وة ُاػبيَت هةيةن بضّ.

َػاِت َباضٌِؾ  وة دةَهيَت: َأنَّ ََتْثِقَؾ اخْلَافِِؼ بِادَْْخُؾقِق َوادَْْخُؾقِق بِاخْلَافِِؼ ذِم افصِّ
(2). 

و دسوطتلشاوةكاُى بة  ػيَوةكشدُى خوا بة دسوطتلشاوةكاُيةوةو ٓاو هيَلضوواُذْ واتة:
 .و ُابيَت ببيَت بةتاَهة وةخوا

اَم ُيقِجُب وة دةَهيَت:  َٓ ُيقِجُب ُُمَاثَِؾَة اخْلَافِِؼ بِادَْْخُؾقِق َوإِكَّ ْشِؿ  ِٓ َػاَق ذِم ا تِّ
ِٓ َمَع اْفِعْؾِؿ بَِلنَّ ا

َفَة َظَذ َأنَّ  َٓ ِك  افدَّ ـْ ادُْْشَسَ ا َؾَؼْط: َمَع َأنَّ ادَُْؿقَِّز اْفَػاِرَق َأْظَظُؿ ِم ـً َقْغِ َؿْدًرا ُمْشَسَ َبْغَ ادَُْسؿَّ

اجْلَاِمعِ 
(3). 

هةطةأل ئةوةػذا بةػذاسبوو هة ُاودا واتاى ئةوة ُاطةيةُيَت كة خواى طةوسة  واتة:
ُيَواْ ٓاوػيَوة  بةَهلوو ئةوة دةطةيةُيَت كة هةٓاوػيَوةى دسوطتلشاوةكاُيةتى هة ُاو و طيفاتذا، 

ُيَواُياُذا صؤس  سِيَزةى جياواص و جياكةسةوة هة يى ٓةية، بةآلَُاوةكةدا سِيَزةيةكى بةػذاسبوو
 تا ئةو سِيَزة بةػذاسبووة. طةوسةتشة

 :بؤ منوونة
صؤس ذا ػيَوةْ، بةآلَ هة ضؤُيةتى و واقعهة ُاودا ٓاو بيشنت بؤ خوا و بةندةكانى: -

 .جياواصتشة
                                                             

 .(5/232ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"      (3)  .(5/27ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

 .(8/431ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (2)
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بووُةكاْ هة ُاودا يةن ُاوْ كة بةَهطةية هةطةس  خود بوونى خوا و بوونى ئادةميزاد:يا -
 .بووْ بؤ ٓةسدووكياْ، بةآلَ جياواصييةكى طةوسة هة ُيَواْ بووُى خوا و ئادةًيضاددا ٓةية

اتفقىا على االستدالل بداللت التمانع بين قدرة الرب ) ةمى عةقَميياى:دووياساى 
 .(1) (وقدرة العبد

اى ، تواُ)أدي١ ايتُاْع( هة كاسيَلذا ُةبووُى دوو تواُا هة تواُايةن ياخودبةَهطةى بشيتيية هة 
واحتج دةَهيَت:  )فخس ايدٜٔ ايساشٟ( بؤ ػيلشدُةوةى ئةَ بةَهطةيةخوا و تواُاى بةُذةكةى.

يؿتـعا معًا، وهق حمال، ... أو اجلزية إذا أراد اهلل َتريؽ جسؿ وأراد افعبد تسؽقـف: ؾنما أن 

فقؿعا معًا، وهق حمال، أو يؼع أحدمها وهق باضؾ، ٕن افؼدرتغ متساويتان ذم آشتؼالل 

بافتلثر ذم ذفؽ ادؼدور افقاحد
(2). 

بؤ منووُة ئةطةس خوا بيةويَت جةطتةيةن ظووَهيَِيَت و بةُذةكةى دةَهيَت:  )ايساشٟ(ئيٌاًى 
 ذاَهةتةدا هةًاُة بةدةس ُيية: بيةويَت ُةجووَهيَت، هةَ

دوو  كة ئةًةؾ ئةطتةًةةبيَت ٓةسدووكياْ بآ تواُا بّ هة ٓيَِاُةدى ويظتةكةياُذا، يا د -
 .هة ٓيَِاُةديذاخاوةْ ئريادة و تواُا دةطتةوةطتاْ و بيَذةطةآلت بّ 

 يةكرتى.ئةًةؾ ئةطتةًة، هةبةس ثيَضةواُةى ويظتى كة ياخود ٓةسدوو ويظتةكة ديَتة دى،  -
ياخود ويظتى يةكيَلياْ ديَتةدى بةطةس ئةويرتدا، ئةًةؾ بةتاَهة، هةبةسئةوةى دوو تواُاكة  -

 كاسدا. تواُاى هة ئاطتى يةكذاْ هة طةسبةخؤيى

كة دةيلةُة بةَهطة هةطةس ئةوةى طةس وابيَت  )أدي١ ايتُاْع(ئةًة ياطاى بةَهطةى ُةطوجناُذُة 
وة  تواُاى خوا و تواُاى بةُذةكاْ،ئةوا كاسةكاُى ئادةًيضاد دوو تواُاى تيادا بةديذةكشيَت، 

هةطةس بريوسِاياْ  )أدي١ ايتُاْع(بةطويَشةى  دةبيَت يةن تواُاؾ بووُى ٓةبيَت هة كاسكشدُذا،
زية يؼقفقن: اشتحال دخقهلا َتت ؿدرة افعباد، ؾاجل :ةوةدةبيَتة دوو بةػكشداسى ئادةًيضاد 

 . وافؼدرية يؼقفقن: دا دخؾت َتت جبقريـ ذم ذفؽ ـافشجرة ذم َترـفاـضطريـ مـصاروا مـؾ

                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (1)  .24فؾدـتقر ظبد اهلل ب

 .(1/82ٓبـ تقؿقة ) "درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ"، و 282فؾرازي ص "حمصؾ أؾؽار ادتؼدمغ وادتلخريـ" (2)
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اهلل ؿدرة افعباد ... يستحقؾ دخقهلا َتت ؿدرة
(1). 

ئةوا ئةطتةًة  ؛تواُاى خوادا بيَت طةأل بووُىطةس تواُاى بةُذةكاْ هة كاى دةَلَيو:يربة((اجل)
دةطةآلتة، وة ة و بآ )رلًٛم(هةبةسئةوةى ئةو خواية و باآلدةطتة، وة ئادةًيضاد  خاوةْ تواُا بّ،

طةس واُةبيَت ئةوا هة دةطةآلت و تواُاى خوا دادةبةصيَت و ئةوكات ػاييظتة بةو ُيية بَويَني 
ت بّ هة كاسةكاُياُذا، بآ تواُا و بآ دةطةآل ئادةًيضاد بؤية دةبيَت ئادةًيضاديؽ بةدةطةآلتة،

 ضؤْ بيةويَت دةيؼةكيَِيَتةوة. يةنبا وابّ كة وةكوو دسةختيَم
بووُى دةطةآلت الى  طةس طةيش بلةيّ بة ئاػلشا دةبيِني دةَلَيو: يشكان()القدرة(وة 
ُاكشيَت، كةواتة ئةطتةًة ئةَ تواُاى ئادةًيية ُلووَهى ىلَ  ، بؤيةهةطةس كشدُى كاسةكاُى ئادةًيضاد

دةطةآلت ةس باآلدةطت بيَت و ئادةًيضاد بآ هةبةسئةوةى ئةط تواُاى خوا باآلدةطت بيَت بةطةسيذا،
ئةوا خوا طتةَ دةكات هة بةُذةكاُى، ئةوةؾ بؤ  ؛بيَت و هة ٓةًاْ كاتيؼذا خاوةْ كشداس بيَت

ْ تواُاى ةخؤ و خاوةبطةس ئادةًيضاد بؤية خوا ًةذاَهة، بؤية دةبيَت دةطةآلتى خواى تيادا ُةبيَت،
 دةكةْ. خؤياُّ و خؤياْ كشدةوةى خؤياْ دسوطت

شدْ و كاس بؤ سِةخظاُذْ طوًاْ ُيية دسوطتلشدْ و ثيَبةخؼيِى تواُاكاْ و ئاًيَشةكاُى كاسك
ئةًاُة ٓةًووياْ هة تواُا و دسوطتلشدْ و دةطةآلتى  ؛سِيَطشييةكاْ هة ئاطتى كاسةكاُذاُى و البشد

سيلشاوةكاْ و ئةجناًذاْ و بةكاسٓيَِاُى ئاًيَشةكاْ هة تواُا و وة تواُا سِةخظاو و دياخواداْ، 
ذا، كةواتة بة ئاػلشا دياسة يَزةييؼة هة ئاطتى بووْ و كةطةكاُكاسى طِووسداسى بةُذةكاُذاية و سِ

بةدئيَِةس و خاوةُى ٓةًوو  ذةقيكى تواُاكاْ، كة ئةًياْ خواية و تواُاكاْ و خاوةُى دسوطتلشدُى
هةطةأل بووُى طِووسداسى  كاْ و دسوطتلشاوةكاُى ئةو خوايةْ،بووُةكاُة، ئةويؼياْ دياسة بةُذة

)ابٔ ة ٓةَهةية، بؤية )أدي١ ايتُاْع(، كةواتة ٓةس هة بِةًادا ئةَ بةَهطةى و ٓةًوو ُاتةواوييةنو سِيَزة 
وإهلغ، وهق ؿقاس باضؾ، ٕن افعبد خمؾقق وهذا كؼؾقه مـ تؼدير ربغ دةَهيَت:  T (ت١ُٝٝ

هلل هق وْجقع مػعقٓتف، فقس هق مثاًل هلل وٓ كداً 
(2). 

ُةن  دوو خوا و دآيَِةسدا، تواُاى ُيَواْ ئةَ ثيَواُةيةى كة دةيلةُة بةَهطة ثيَواُةيةكة هة واتة:
 شدةوةكاُياْـؤياْ و كاس و كـاْ خـهةبةسئةوةى بةُذةك دا،ٛم(ـايل ٚرلًـ)خيَوةس هة ُيَواْ ـببيَتة ث

                                                             

ٕ يب افثـاء حمؿقد  "افتؿفقد فؼقاظد افتقحقد"، و 23فؾدـتقر ظبد اهلل بـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (1)

 .(1/85ٓبـ تقؿقة ) "افعؼؾ وافـؼؾدرء تعارض "      (2)  .131، 133بـ زيد افالمق ص
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تواُاى ، بؤية ٓاوكيَؼةيةكى ٓةَهةية، وة و هةخؤطشى ٓةًوو كةَ و كوسِييةكّ دسوطتلشاوى خواْ
 لىبةػذاسيَ خواوة هة ٓيض ػتيَلذا، وة خواؾ ٓيض ٓاوػيَوة و تواُاى ة سِيضىيَتبةُذةكاُيؽ ُاض

 .هة ٓيض ػتيَلذا ُيية

دةخاتة  )رلًٛم(كة  و ٓاوػيَوة بشِياسداْ بؤ خوا )شسى(كةواتة ئةًة بؤخؤى جؤسيَلة هة 
 ة.)تٛحٝد األي١ٖٝٛ(و ٓةَهوةػاُذُةوةى  ثيَضةواُةو  ةوة)خايل(سِيضى 

)اجل١ُٝٗ ٚاجلرب١ٜ ئةَ دوو بةَهطة عةقَوييةى كة باطلشا كؤدةُطى ٓةًوو فريةقةكاُى هة 
ى دةسضّ، بةآلَ ثةيوةطتبوويى و ُاتواُّ هيَ ى هةطةسةٚايكدز١ٜ ٚاملعتصي١ ٚاألشاعس٠ ٚاملاتسٜد١ٜ(

قظةكة هة يةكرتياْ جيادةكاتةوة، واتة ًةبةطت و ًاُاى قظةى بؤضووُةكة ٓةسيةكةياْ اليةكى 
 .دةخويَِِةوة

 :(1)يةَلةكانى ئةم دوو ياساية
، بةَهلوو بة )يف ٚقت أحداخ ايفعٌ(تواُا هة كاسدا تةُٔا هةكاتى بووُى كاسةكةدا ُيية  .1

هةثيَؽ كاسةكاُذا، وة ٓةُذيَم جاس هةكاتى كاسةكاُذا، وة قابيوى ًاُةوةية، ئاػلشا بووُى ٓةية 
وةن ويظت و ئريادةى ٓةطتاْ هة كةطى هةؾ طاغ و طةالًةت و بآ كيَؼةدا، ثيَؽ ئةجناًذاُى 
كاسةكة بووُى ئريادة و تواُا ٓةية، وة هةكاتى ئةجناًذاُيؼذا بة ٓةًاْ ػيَوة ئريادة و تواُا بووُى 

 .ادة و تواُاكة بووُى ٓةس دةًيَِيَتةوةهةدواى كاسةكةػذا ئريٓةية، وة 
 ئةًة ػةسيم بشِياسداُة بؤ خوا ؛دا بة يةن ئاطت)خايل ٚرلًٛم(ُيَواْ تواُاى  سِيضبةُذى هة .2

 .دا ُيية)خايل(و ٓيض ػتيَم و بووُيَم هة ئاطتى 
 ؛هة كاتيَلذا كة كاسى خواية ةوة)رلًٛم(خظتِة ثاأل  )خًل( و ٓيَِاُةدى دسوطتلشدْ .3

، هةبةسئةوةى بةغ هة تواُاى خواداية دا)تٛحٝد األي١ٖٝٛ(هة  ٓاوبةؾ بشِياسداُةئةًةؾ بؤخؤى 
 .ٓيَِاُةدى و دسوطتلشدُى بووُةوةسةكاْ و بووُةكاْ

)خايل ُيَواْ  تواُا و دسوطتلشدْ و ٓيَِاُةدى هة ُيَواْ يةكظاُلشدُى ثةيوةُذييةكاُى .4
ئةو تواُا و ٓيَِاُةديياُةى هة دةطةآلت و ثةيوةُذى سِاطتةقيِةى خوادا ٓةية بؤ  :داٚرلًٛم(

و تواُاى  ُيية، صؤس جياواصة خاوةُذاسيَتيياْ ةواقع و بووْ وهة بةُذةكاُيذا بة ؛ادكاسةكاُى ئادةًيض
 .كاسكشدُياْ

                                                             

 .78، 74، 59، 54، 45فؾدـتقر ظبد اهلل بـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر"دسيَزةى ئةَ باطة هة كتيَبى:  (1)
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ُيَواْ خوا و بةُذةكاُيذا، هة ُاو و طيفات و  دةبيَت هة بةًاُةؾ ٓاوػيَوةكشدْ دسوطت
كاُةوة طتةَ دةدةُة ثاأل خوا بةوةى كة بةصؤس كاس بة )درب١ٜ(دا، هة ئةجناًذا هةاليةْ )حكٛم(ًاف 

و ثاػاْ هيَجشطيِةوةياْ هةطةأل دةكات هةطةس ئةو كاساُة، وة  دةطةآلتّو بآ  بةُذةكاُى دةكات
دسوطتلشاوةكاُى دةدةُة  بؤ آلتى و ُةبووُى خاوةُذاسيَتىكاْ بيَذةطة)قدز١ٜ(هةاليةكى تشيؼةوة 

بةوةى كة هة بووُةوةسدا بووُيَم ٓةية هةريَش  كة ئةًة ُاتةواويية هة ذةقيكةتى خوايةتيذا، ثاَهى،
، ئةويؽ كاس و و كشدةوة و كاسيَليؽ ٓةية ئةو دسوطتى ُةكشدووة ئريادة و دةطةآلتى خوادا ُيية

 كشدةوةى بةُذةكاُيةتى.

ٓةية، خوايةن كة بةُذة و تواُا و ئريادة  دسوطتلشدْ و ٓيَِاُةدى دوو جؤس ذاؼهة كؤتايي وة
 دسوطتلاسىو ... بووُةوةسةكاُى دسوطتلشدووة، وة بةُذةكاُيؽ كة خاوةُذاسيَتى و 

كاسةكاْ  )َٔ املعدّٚ إىل املٛدٛد(ةوة بؤ بووْ ئةوةى كة هة ُةبووُ بةآلَكشدةوةكاُى خؤياُّ، 
، وة كشدُى كاسةكاُيؽ ئادةًيضاد ئةو تواُاية ئادةًيضاد خاوةُى ُيية بةغ خواية، ؛دادةٓيَِيَت

 .بةطويَشةى تواُا خاوةُيةتى

ثةيوةُذى ُيَواْ دسوطتلشدُى كاسةكاْ هةاليةْ خواوة و ئةجناًذاُى هةاليةْ بةُذةكاُيةوة  .5
 ()ابٔ ت١ُٝٝ، وةكوو )األضباب ٚاملطببات(كاسةكاُةوة  بة ةٓؤكاسةكاُطشيَذاُى ثةيوةُذييةكى ُيَواْ 

T  :ادةَهيَت َْشَباِب ذِم ُمَسبََّباِِتَ ْٕ َتْلثِِر َشائِِر ا ـَ َأنَّ ُؿْدَرَة اْفَعْبِد َمَع ؾِْعؾِِف هَلَا َتْلثٌِر 
وة ئةو  .(1)

ًة ُيَواْ ٓؤكاسةكاْ و كاسةكاُذا ٓةية ئةوةية كة:  ثةيوةُذييةؾ كة هة َْشَباُب َفْقَسْت ُمْسَتِؼؾَّ ْٕ َوا

بِادَُْسبََّباِت 
ؾؿـ أثبت فؾـار  ٓؤكاسةكاْ طةسبةخؤ و ُاثةيوةُذيذاس ُني هةطةأل كاسةكاُذا، وةن: .(2)

خاصقة اْلحراق َوْؾُؼ افسـة افؽقكقة افتل خؾؼ اهلل افـار ظؾقفا، وـام ٓ يؾزم مـ إثبات خاصقة 

فـار باْلحراق ظـ ؿدرة اهلل، وٓ كػل خاصقة اْلحراق فؾـار اْلحراق فؾـار افؼقل باشتؼالل ا

ٕجؾ تعؾؼ ؿدرة اهلل ِبا، ؾؽذفؽ ... أؾعال افعباد
طيفةتى طووتاُذْ بؤ ئاطش بةثيَى بشِياسى  .(3)

ئةو دسوطتلشدُة دةدسيَت كة خوا بؤى دسوطتلشدووة، بؤية ُاتواُشيَت بوتشيَت ئاطش خؤى بة 
طةسبةخؤيى خؤى طووتاُذُى ٓةية بةبآ دسوطتلشدُى ئةو طيفةتة هةاليةْ خواوة بؤى، وة 

                                                             

 .(8/487ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع ؾتاوى" (2) (1)

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (3)  .54فؾدـتقر ظبد اهلل ب
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

َ ثيَويظتى بة طووتةًةُى ٓةية بةَهلوو تيَيذايةتى بةآل ُاػوتشيَت طيفةتى طووتاُذْ هة ئاطشدا ُيية،
 بؤ طووتاُذْ، وة ٓيضياْ طةسبةخؤ ُني، ُة طووتاُذْ وة ُة طووتةًةُى بؤ كشداسى طووتاُذْ،

، دسوطتلشدُى خواوة ٓةية، كشدةوة ئادةًييةكاُيؽ ٓةس بةو ػيَوةيةيةهةبةسئةوةى ثةيوةُذى بة 
 .يضاددا بووُى ُابيَتكشداس هة ئادةً ؛بةبآ دسوطتلشدُى خوا و كاسكشدُى ئادةًيضاد

ى  ائ  ائ  ەئ        ىې   ې  ې  ې  ]وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

ُابيِّ ئةو ئاطشةى كة دةيلةُةوة، ئايا ئيَوة دسةختةكةيتاْ  .{m  :71 ،72}ز وئەئ  وئ  
 واتة بةبآ دسةختةكاْ بووُى ئاطش ُابيَت. دسوطتلشدووة بؤ كشدُةوةى ئاطشةكة ياخود ئيٌَة؟

كةواتة تايبةمتةُذى ئاطشةكة طةسبةخؤ ُيية تاوةكوو بةبآ دسةختةكاْ بووُى ٓةبيَت، بةَهلوو 
خؤ بةبآ دسةخت و  ؛ٓؤكاسةكةى دسةختةكاُة، با طيفةتى طووتاُذُيؽ هة ئاطشدا ٓةبيَت

 ئاطشطشةكة بووُى ُيية.

يى بةآلَ بةبآ سِةخظاُذُى خوا ؛كةواتة با كشدةوة و كاس و تواُا هة ئادةًيضاددا بووُى ٓةبيَت
 ٓؤكاسى ئةَ دوو ثةيوةُذيية هة بآبووُى كشدةوةكاْ ُابيَت، كةواتة بة بؤ ثيَويظتييةكاُى كاسكشدْ

دا بووُى كاسةكاْ ُابيَت، بةَهلوو دسوطتلشدْ و سِةخظاُذُياْ دةدسيَتة ثاأل )خايل ٚرلًٛم(ُيَواْ 
ة، األضباب ٚاملطببات()ةُذةكاُى، ئةًة ثةيوةُذييةكى خوا، وة ئةجناًذاُى كاسةكاُيؽ دةدسيَتة ثاأل ب

ُادسيَتة  ة)خًل(، وة كاسى خوا كة و ُايةتة دى دةسُاضيَت ةوةةويرتياُبآ خظتِةثاَهى يةكيَلياْ ببة
 ُادسيَتة ثاأل خوا. )فعٌ(كاسة  ى كةثاأل بةُذةكاُى، وة كاسى بةُذةكاُ

اساُةى كة بةو ٓؤكاس و ئةو ك ياخود ،هة ئادةًيذا خوا دسوطتى كشدووْ ى كةئةو تواُاياُة
ُف ُشْبَحاَكُف  ثيَياْ دةكشيَت ُادسيَتة ثاأل خوا، بةَهلوو بةُذةكاْ خاوةُياُّ، ٓةسوةن: تواُاياُةوة اَم َأكَّ ـَ

َوا َْفَقاِن َوافرَّ ْٕ ُعقِم َوا ـْ افطُّ ِه ِم اِت َٓ َيتَِّصُػ باَِم َخَؾَؼُف ذِم َؽْرِ ـَ َْصَؽاِل َوادََْؼاِديِر َواحْلََر ْٕ ئِِح َوا

َن بِِف َوإَِذا َخَؾَؼ َرائَِحًة  ـْ ُهَق ادَُْتَؾقِّ ْكَساِن ََلْ َيُؽ اَن َؿْد َخَؾَؼ َفْقَن اْْلِ ـَ ُمـْتِـًَة َأْو َضْعاًم َوَؽْرِ َذفَِؽ: َؾنَِذا 

ـْ ُهَق ُمتَّ  ا َأْو ُصقَرًة َؿبِقَحًة ... ََلْ َيُؽ ِذِه ادَْْخُؾقَؿاِت اْفَؼبِقَحةِ ُمرر َْؾَعاِل  ِصًػا ِِبَ ْٕ ادَْْذُمقَمِة ادَْْؽُروَهِة َوا

اْفَؼبِقَحةِ 
(1). 

                                                             

 .(8/123ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع ؾتاوى" (1)
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اُةى كة هة بووُةوةسةكاُذا ُاكشيَت بةو طيفةت واتة: ئةطةسضى خواى ثةسوةسدطاس وةطف
بؤُى خؤػة، خوا كشدووْ هة تاَ و بؤْ و سِةُط و ػيَواص ... ُاوتشيَت ئةو سِيَراُةية دسوطتى 

بؤُى خؤػة، يا تاًى تاَهة، يا ػيَواصى ئةوة واية، خوا ػيَواصى واية هة ُاػشيِى و جواُى، بةَهلوو 
ذا يؼهةُاو ئادةًيضاد و خواؾ دسوطتى كشدووْ، ٓةسوةٓا دسوطتلشاوةكاْ خاوةُى ئةو طيفةتاُةْ

 .كة خؤياْ خاوةُى كشداسةكاُّ بةو ػيَوةيةية
ّ و ُاوتشيَت خوا ُويَزى كشد و سِؤرووى طشت ... وة ياُضاد خاوةُكشدةوةكاْ ئادةًي واتة
فصار آمًرا كػسف كاهًقا إياه، ... ٕكف هق  ،فق ـان اهلل هق افذي ختؾقؼ أؾعاهلؿ وإجيادهاتةُاُةت: 

افذي تقػ إجيادها، ؾؽان هق ادممـ وافؽاؾر وادطقع وافعاِص، وذا حمال
طةس خوا كاسى  .(1)

فةسًاْ و  ؾوة ئةو كاتة ض ثيَويظتى بة بةُذةكاُة؟ ئةوا خؤى دةيلات، شدبيَتبةُذةكاُى دسوطتل
ة خؤى دةكات، وة دةبيَتة سِيَطشى ه و بة خؤى ت، بةَهلوو فةسًاْسِيَطشييةكاْ بة بةُذةكاُى ُاكا

بة بؤضووُى ، هةبةسئةوةى بيَت ُةن بةُذةكاُى ئيٌاُذاس و بيَربِوا و تاواُباسٓؤكاسى ئةوةى خؤى 
 ئةو كشدةواُة خؤى دسوطتى كشدووة و خؤى خاوةُيةتى.ئةواْ 

وهمٓء إكام وؿعقا ذم احلرة ٓؤكاسى دسوطتبووُى ئةَ طوًشِايية دةطةسِيَتةوة بؤ:  .6

َّٕنؿ رتبقا إثباِتؿ فتعؾؼ أؾعال افعباد بؼدرة افرب، وؿدرة افعبد ظذ إدراـفؿ  ؛وآضطراب

، ٓ ظذ جمرد افتسؾقؿ بام دفت ظؾقف افرضورة مـ ثبقِتامفؽقػقة افصؾة بغ افؼدرتغ
(2). 

ُيَواْ  بشِياسداُياْ هةطةس كاس بؤ ئادةًيضاد بةطتووةتةوة بة دةسكلشدْ بةو ثةيوةُذيياُةى كة هة
دةطةآلتى خوا و بةُذةكاُيذا ٓةية، ُةن بشِياسداْ هةطةس ثةيوةُذى ئةو كاسة ٓةسيةن بؤخؤى هة 

 دا.)خايل ٚرلًٛم(ُيَواْ  ثيَى هةدسوطتلشدْ و كاسكشدْ 
باطى كشدووة هة  )د. عبد اهلل بٔ ذلُد ايكسْٞ(بؤية بِةًاى طيَيةَ هةو بِةًاياُةى كة 

أكف ٓ يؾزم مـ إثبات دا بؤ يةكالبووُةوةيةكى صاُظتى هةَ باسةيةوة ئةوةية كة: "اخلالف ايعكدٟ"

عالؿة بقـفام، ويدخؾ ذفؽ ذم ظؿقم تعؾؼ ؾعؾ افعبد بؼدرة افرب وؿدرة افعبد افعؾؿ بؽقػقة اف

افتػريؼ بغ اْليامن بلشامء اهلل وصػاتف وبغ افعؾؿ بؽقػقتفا، ... ؾؽام أن إثبات أشامء اهلل تعاػ 

                                                             

 .(2/598ٕ يب ادعغ افـسػل ) "تبكة إدفة"، و 83فؾدـتقر ظبد اهلل بـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (1)

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي ذم باب افؼدر" (2)  .61فؾدـتقر ظبد اهلل ب
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

بؾ يؽػل إثبات افتلثر فؽؾ مـ ؿدرة افرب وصػاتف هق إثبات وجقد، ٓ إثبات ظؾؿ بافؽقػقة، 

متعؾؼ ؿدرة اهلل تعاػ، فتػرد اهلل تعاػ وؿدرة افعبد، واجلزم بلن إحداث افػعؾ وخؾؼف هق 

باخلؾؼ واْلجياد جلؿقع ادخؾقؿات، وأن ؽاية تلثر ؿدرة افعبد أن تؽقن شبًبا ذم َتؼؼ افػعؾ، 

وأن ما وراء ذفؽ ُما ٓ يؿؽـ دخؾقق إدراـف، وإكام ُيتص اهلل تعاػ بافعؾؿ بف، ؾفق ُما ٓ 

يتقؿػ ظؾقف اْليامن بافؼدر
(1). 

كاسى  بووُى "ثةيوةطتى ُيَواْ باوةسِبووْ بة هة ٓةية جياواصى :دةَلَيت ئةم بهةماية
ى و ثةيوةُذييةٓةوَهذاْ بؤ ثيَضاُني و دةسكلشدْ بةو ضؤُيةتى وة" هةطةأل "ُذةكاْ بة تواُاى خوابة

كة  ضةُذة و ووسدةكاسييةكاُى ضؤُة"، واتة بضاُني ٓةية كة ُيَواْ تواُاى خوا و خةَهليذا هة كة
هة كاسيَم هة كاسةكاُى كةطيَلذا هةطةأل ٓةًاْ ػيَوةى  ياسًةتى و تواُاى خوا ٓةيةضةُذة ضؤْ و 

هة ًاًةَهةكشدْ و  تواُاى كةطةكة و كاسةكةى، ئةًةؾ بؤخؤى صاُظتيَم و ُٔيَِييةكى خواية
كة تواُاى دةسكلشدُى تةواو ُيية بةطةسيذا، خواى طةوسةؾ  ئاَهوطؤسِى هة ُيَواْ بةُذةكاُيذا

 تواُاى دةسكلشدُى  .{255:  2}ز وئ وئ  ۇئىائائەئەئ]ةسًويَت: دةف
 تةواوتاْ ُيية بةطةس كةًرتيّ و ٓيض ػتيَلى صاُظتى خوادا.

داواى ئيٌاُجئَيَِاُى كشدووة و  )األمساء ٚايضفات( ٓةسوةن ضؤْ هة ُاو و طيفاتةكاُى خوادا
بةو ػيَوةيةؾ هة قةدةسدا داواى باوةسِبووْ و ئيٌاْ  ؛بة ًةسجى ُةطشتووة صاُيِى ضؤُيةتييةكةى

ُةطشتووة صاُني و دةسكجيَلشدُى  دةًيضاد هة كاسةكاُذا و بة ًةسجيؼىدةكات بة تواُاى خوا و ئا
هةبةسئةوةى هة تواُا و صاُظتى ضؤُيةتى و ضةُذيَتى بووُى تواُاى خوا هة جؤساوجؤسى كاسةكاُذا، 

 طِووسداسى ئادةًيضاددا ُيية.
ٓيَِاُةدى و "ةَهلوو باوةسِبووْ بة تواُاى خوا و بةُذةكاْ و دَهِيابووْ بةطةس ئةوةى كة ب

هة تواُاى خواداية و كاسى ئةوة، وة ئةوثةسِى كاسيطةسى تواُاى بةُذةكاْ  "دسوطتلشدْ
ى كة ًاوة هة ثؼت ئةًةوة صاُني و ػئةوةوة هة ٓيَِاُةدى كاسةكاُذا،  "طشتِةبةسى ٓؤكاسةكاُة"

، وة هة كؤتاييؼذا ئيٌاْ بة تايبةتة بة خوا و صاُظتى خؤيةوةدةسكجيَلشدُى هة تواُاى كةطذا ُيية و 
 قةدةس سِاُةوةطتاوة هةطةس ئةو صاُيِة و داواكاسيؼى هةطةس ُيية.

                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "الف افعؼدي ذم باب افؼدراخل" (1)  .63، 59فؾدـتقر ظبد اهلل ب
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أن اهلل  دةلَيَو: كانة كة()املعتزلة والقدرية والشيعة وطوائف من املرجئةرِاى  ةم:رِاى دوو

ؿد مؽـ اْلكسان مـ آشتطاظة وهذه آشتطاظة ؿبؾ افػعؾ، وهل ؿدرة ظؾقف وظذ ضده، 

وهل ؽر مقجبة فؾػعؾ، وهذا بنْجاع ادعتزفة
 (1). 

تواُايةؾ ثيَؽ كاسةكةية،  بة ئادةًيضاد بةخؼيوة، بووُى ئةو خواى ثةسوةسدطاس تواُاى واتة:
ةسد ُيية ٓةًوو ً ة ئةو تواُايةؾو بة يةن ئاطت، ئةو تواُايةؾ بؤ ضان و خشاث بةكاسدةٓيَِشيَت

 .تبيَ ٓؤكاسى ٓيَِاُةدى كاسةكة كات

ؾاهلل تعاػ ظـدهؿ أظطك افعباد ؿدرة ظامة ظذ ؾعؾ افػعؾ، وة ٓةسوةٓا الى ئةواْ: 

ر( ظذ  رجحقن جاكب اخلر وجاكب افؼ، واهللوافعباد هؿ افذيـ ي ظـدهؿ ٓ َيْؼدُر )ٓ ُيَؼدَّ

ذفؽ افسجقح
خواى طةوسة تواُايةكى طؼتى بة "كاسكشدُى كاس" بةخؼيوة بة بةُذةكاُى،  .(2)

بةآلَ بةٓيَضكشدْ و كاساكشدُى اليةُى خيَش و ػةسِ الى بةُذةكاُة و خوا هة داُاْ و تواُايذا ُيية 

 (.ژ  ڑ  ڑ  ک) ،بةٓيَضكشدُى ئةو اليةُاُة

 ثيَهاسةكةياى دةبيَتة دوو بةشةوة:

ٓؤكاسى ئةَ قظةيةياْ دةطةسِيَتةوة بؤ ئةَ ياطا : االستطاعْ قبل الفعل(). توانا ثَيش كارةكة 1
فذفؽ ؿؾـا إَّنا مؼدمة ظذ افػعؾ فقصح مـ افؼاظد أن يؼدر ظذ افؼقام، : كة دةَهيَّ عةقَوييةياْ

يؼدر ظذ اْليامن بدًٓ مـ افؽػر، ؾقؼع ؾعؾف وافؼائؿ أن يؼدر ظذ افؼعقد، ومـ ادؽؾػ أن 

باختقاره ٓ ظذ جفة اجلز وآضطرار
(3). 

واتة: بؤية دةَهيَني تواُاكة ثيَؽ كاسةكةية هةبةسئةوةى بزاسدة و تواُاى داُيؼتوويةن ٓةبيَت 
 ى ٓةبيَت هةواُاى ئيٌأُيَِاُـم تـبؤ ٓةطتاْ، وة بؤ بةثيَوة بوويةن ٓةبيَت بؤ داُيؼنت، وة داواكاسيَ

                                                             
أؾعال "، و 266، 265فعبد افرمحـ صافح ادحؿقد ص "افؼضاء وافؼدر" (، و8/371ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

 .198هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 98دحؿد حسـ رباح بخقت ص "افعباد

 .183ٕ يب ظبد افرمحـ ظع بـ افسقد افقصقػل ص "افؼضاء وافؼدر ظـد افسؾػ" (2)

دراشة وافتحؼقؼ: افدـتقر حمؿد ظامرة  "رشائؾ افعدل وافتقحقد"فؾؼايض ظبد اجلبار، ضؿـ  "ادختك ذم أصقل افديـ" (3)

(1/216). 
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 ثيَلشدْ.س و بةصؤ و كاسى طةسبةخؤ بّ، ُةن صؤسةًوىَ خاوةْ بزاسدةبشيتى بيَباوةسِى، تاوةكوو 

ؾؾق ـاكت مؼاركة هلام فقجب بقجقدمها وجقد افضديـ، ؾقجب ذم افؽاؾر وؿد وة دةَهيَّ: 

ـؾػ اْليامن أن يؽقن ـاؾًرا مممـًا دؾعة واحدة، وذفؽ حمال
(1). 

داواكاسى ئةوا دةػيَت هة يةن كاتذا  ؛تواُاكاْ هةطةأل كاسةكاُذا بيَتواتة: خؤ ئةطةس 
، كة ٔيَِاْ هة بيَربِوايةكذا بيَتة ٓؤكاسى بووُى دوو كاس: بةوةى كة هة يةن كاتذا بيَربِوا بيَتئيٌاُ

كة تواُاى بيَربِواييةكةى ُآيََويَت  يَتهيَبلش ىئيٌاُذاسيؼ ة داواىو ٓةس خؤى هةَ كاتةدا بيَربِواية،
 ، ئةوةؾ ئةطتةًة.ئيٌاْ بيَِيَت

)اجلُع هةبةسئةوةى دوو تواُا هة يةن كاتذا بة يةن ئاطت و دربةيةن بووُى ُيية و ئةطتةًة 
 .بني ايٓكٝطني َطتحٌٝ(

فق ـاكت افؼدرة ٓؤكاسيَلى تش بؤ ئةَ قظةيةياْ كة تواُا ثيَؽ كاسة ئةوةية كة دةَهيَّ: 

ؼاركة فؾؿؼدور ؾؿعـك ذفؽ أن تؽؾقػ افؽاؾر يؽقن تؽؾقػًا بام ٓ يطاق، إذ فق أضاؿف فقؿع م

دل ذفؽ ظذ أكف ؽر ؿادر ظؾقف ،ذفؽ مـف، ؾؾاّم َل يؼع
(2). 

ئةوا داواكاسى ئيٌأُيَِاْ هة كةطيَلى بيَربِوادا  ؛ئةطةس تواُا هةطةأل كاسةكةدا ٓةبيَت واتة:
داواكاسييةكة هة دةسةوةى طِووسى تواُاداية، هةبةسئةوةى ئةو هةكاتى بيَربِواييذا تواُاى ئيٌأُيَِاُى 

، هةبةس سِيَطشى تواُاى بيَربِواييةكةى، ئةوةؾ ٓؤكاسة بؤئةوةى كة ئةطةس بيتواُياية بؤية بيَربِواية ُيية
حال وجقد تيايذا و ئةوةؾ بةَهطةية هةطةس ئةوةى كة تواُاى بةطةسيذا ُاػليَت:  سِووى دةدا

افػعؾ يؿتـع افسك، ؾؾفذا ؿافقا: افؼدرة ٓ تؽقن إٓ ؿبؾ افػعؾ، وهذا باضؾ مطؾؼا، ؾنن وجقد 

إمر مع ظدم بعض رشوضف افقجقدية ُمتـع، بؾ ٓبد أن يؽقن ْجقع ما يتقؿػ ظؾقف افػعؾ مـ 

قدية مقجقدا ظـد افػعؾ، ؾـؼقض ؿقهلؿ حؼ، وهق: أن افػعؾ ٓبد أن يؽقن معف إمقر افقج

ؿدرة
هة كاتى بووُى كاسةكةدا ُةكشدْ بووُى ُيية، بؤية دةَهيَّ: تواُاى كاسكشدْ هةثيَؽ  .(3)

                                                             

 .398فؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص "رشح إصقل اخلؿسة" (1)

 .186هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 433فؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص "إصقل اخلؿسةرشح " (2)

 .213هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة" (3)
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كاتى جيَبةجيَلشدُى  ُةبووُى ضةُذ ًةسجيَم هةكاسكشدُذاية، ئةًةؾ بة طؼتى ٓةَهةية هةبةسئةوةى 
فةسًاُى ثيَلشاوة ٓؤكاسة بؤ جيَبةجيَِةكشدْ، بةَهلوو دةبيَت ٓةسضى ثيَويظتييةن ٓةية كاسيَم كة 

بؤ ٓيَِاُةدى ئةو كاسة بووُى ٓةبيَت هةطةأل كاسةكةدا، كةواتة ثيَضةواُةى قظةكةياْ تةواوة كة 
 دةَهيَت: ٓةًوو كاسيَم دةبيَت تواُاكةى هةطةَهيذا ٓةبيَت.

هة ئةُذاًةكاُى الػة و ئريادة و صاُني و تواُا و ... بووُى  واتة با ثيَويظتييةكاُى كاسكشدْ
ٓيَؼتا ضةُذ ثيَويظتييةكى تش دةًيَِيَت بؤ ئةجناًذاُى كاسةكة، ئةويؽ هةطةأل كاسةكةدا  ؛ٓةبيَت

 ىو بةسدةواً كشدْ بؤى بووُى دةبيَت، هة خؤػةويظتى و ذةصهيَبووْ و سِآاتّ و كاسئاطاُى
 .شييةكاْ هة سِيَيذا، ئةوكات كاسةكاْ بةتةواوى بؤى ئةجناَ دةدسيَتثيَذاُى و ُةٓيَؼتِى سِيَط

ُُْيِبُُّفًَمْاَّللرُ،ْ"»(ى فةسًوو: َأَشّر َعِبد اْيَكِٝظبة ) ثيَػةًبةسى خوا  ٓةسوةن َتْْيِ ْفِقَكَْخؾر إِنر

َْواْْلََكاةُْ ْؾُم ؾَُّؼ ِِباَِم َأُم اهللَُّ َجَبَؾـِل َظَؾْقِفاَم؟ َؿاَل:  "اْْلِ َْجَبَؾَكْ"َؿاَل: َيا َرُشقَل اهللَِّ َأَكا َأخَتَ ْاَّللرُ َبِل

بُُّفاَم اهللَُّ َوَرُشقُففُ  "َعَؾْقِفًَمْ
َتْغِ َُيِ ِذي َجَبَؾـِل َظَذ َخؾَّ «َؿاَل: احْلَْؿُد هللَِِّ افَّ

(1). 
ئاساًيية، وتى: ، ئةويؽ هةطةسخؤيى و تياداية كة خوا خؤػى دةويَّةوػتت تؤ دوو سِ واتة:

ئةى ثيَػةًبةسى خوا ًّ ئةو دوو سِةوػتةَ دسوطتلشدووة هة خؤًذا ياخود خوا سِائيَِاوَ 
هةطةسى؟ فةسًووى: بةَهلوو خوا سِائيَِاوى هةطةسى، وتى: طوثاغ بؤ ئةو خوايةى كة سِائيَِاوَ 

 ثيَػةًبةسةكةى خؤػياْ دةويَت. هةطةس دوو طيفةت كة خوا و

ى ُةكشد هةطةس ئةوةى كة خؤى هة )َٓاقش١(تةُاُةت خاوةُى ئةو دوو طيفةتة ُةيوت و 
ويظتييةكاُى خؤيذا دسوطتيلشدووة، هةبةسئةوةى بة واقع هةخؤيذا دةبيِيَت كة ٓةًوو ٓيَِاُةدى ثيَ

 هة تواُاى خؤيذا ُيية. ئةَ دوو طيفةتة

 اؿتصارهؿ ظذ إثبات أحد كقظلكاْ هةَ بواسةدا: )َعتصي١(بؤية ٓؤكاسى كةوتِة ٓةَهةى 

افؼدرة، وتغاؾؾفؿ ظـ افؼدرة افتل تؽقن مع افػعؾ، وهل حؼقؼة افؼدرة
. ٓةَهةكةياْ (2)

                                                             

وابـ ماجف  (،2311وافسمذي ) ،وافؾػظ فف (5225وأبق داود ) (،18(، ومسؾؿ )585) "إدب ادػرد"ذم  رواه افبخاري (1)

وأبق يعذ  (،5339) "ادسـد"وافبزار ذم  (،11175) "ادسـد"وأمحد ذم  (،7233) "صحقحف"وابـ حبان ذم  (،4188)

 (.8352) "افشعب"وافبقفؼل ذم  (،5313) "افؽبر"وافطزاين ذم  (،6848) "مسـده"ذم 

 .211هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة" (2)
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دةطةسِيَتةوة بؤ كوستلشدُةوةى تواُاكاْ بؤ يةن جؤس هةو تواُاياُة، ئةويؽ بووُى ئةُذاًةكاُى 
بؤ كاس، ئةًاُة تواُاى ثيَؽ كاسْ،  ةطةالًةتيياْ و بووُى تواُاية تياياُذا و ئاًادةبووُياُالػة و 

بيَئاطا بووْ هةو تواُايةى كة هةطةأل ئةجناًذاُى كاسةكاُذا بووُياْ ٓةية، هة سِةخظاُذْ و ياسًةتى 
ى كةوُيية و خوايى بؤ ئةجناًذاُياْ و بةسدةواًى ثيَذاْ تا كؤتايى كاسةكة، كة ئةًة قةدةسيَل

 ُاوةسِؤن و ًةبةطتى تواُاكاْ هةًةداية.

ئةوةُذة  ؛ئةوةُذةى خاوةْ عةقأل و تيَشِواُيِّ هة بيِيِى كاس و ػتة ًادييةكاُذائةًاُيؽ 
 خاوةْ ئيٌاْ و تيَشِواُيِى دةطةآلتى خوايى ُني تا ُاوةسِؤكى كاسةكاْ و ُٔيَِييةكاُى ببيِّ.

يؾزم ظذ افؼقل كاْ هةطةس تواُايةن كة هةطةأل كاسةكاُذا ٓةبيَت دةَهيَّ: )َعتصي١( تَيبيهى:

بؿؼاركتفا فؾؿؼدور تؽؾقػ ما ٓ يطاق، وذفؽ ؿبقح، ومـ افعدل أن ٓ يػعؾ افؼبقح
(1). 

واتة: تواُاكاْ هةطةأل كاسةكاُذاية، دةبيَتة ٓؤى بشِياسداْ هةطةس داواكاسى هةتواُادا ُةبوو 
"هةبةسئةوةى وادةصاُّ كة تواُا هة كاتى كاسةكاُذا بوو ئةوا هةو كاتةدا  ،)تهًٝف َا ال ٜطام(

ئةًةؾ بؤخؤى دةَهيَّ يؼةوة"، )تهًٝف َا ال ٜطام(تواُاى ٓةًوو ػتيَلت ٓةية كة بيلةى بة 
 ُاجؤس و ُةػياوة بؤ خوا، وة هة دادثةسوةسى خوا ئةوةية كة ػتى ُةػياو ُةكات.

، هةبةسئةوةى ًةسد ُيية ئةوةى وةكوو ٓةًوو جاس دةكةوُة ُاوى بةآلَ ئةَ ثيَواُةية ٓةَهةية
وفقس ما يستؼبح مـ افعبد يستؼبح مـ اهلل كة بؤ بةُذةكاْ ُةػياو بيَت بؤ خواؾ ُةػياو بيَت: 

تعاػ
تاقيلشدُةوةى بةُذةكاُى بلات بةوةى كة ويظتى هةطةسة، بةآلَ  خواى طةوسة ، بؤى ٓةية(2)

هة ُيَواْ يةكرتدا، وة بةُذةكاْ بؤياْ ُيية هيَجشطيِةوة هة خوا اياُةياْ ُيية بةُذةكاُى ئةو ًاف و تواُ

 .{e  :23}ز ۈئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ، وةكوو خؤى دةفةسًويَت: ]بلةْ

بِّ َوَتـِْزهَيُف َظامَّ َطـُّقُه دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ ـْ اْدُْعَتِزَفِة َؿَصُدوا َتْعظِقَؿ افرَّ ُة ِم َؾاْفَؼَدِريَّ

َؾْ  ْٕ ـْ ا يَعًة ؾِق: َؾَلكْ َعاِل َوُطْؾامً َؿبِقًحا ِم ِْؿ رَشِ ُْؿ َوَضُعقا فَِرِبِّ  اَم َؽُروا ُظُؿقَم ُؿْدَرتِِف َوَمِشقَئتِِف ... ُثؿَّ إَّنَّ

ُرمُ  بِاْفِؼَقاِس َظَذ َأْكُػِسِفْؿ ... َصبَُّفقا ؾِقِف اخْلَافَِؼ بِادَْْخُؾقِق َؾَضؾُّقا َوَأَضؾُّقا جَيُِب َظَؾْقِف َوََيْ
(3). 

                                                             

 .(133، 17/99ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع ؾتاوى"      (3)      .393فؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص "رشح إصقل اخلؿسة" (1)

 .98دحؿد حسـ رباح بخقت ص "أؾعال افعباد بغ اجلز واْلختقار"، و 113فؾغزايل ص "آؿتصاد ذم آظتؼاد" (2)
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عةقالُييةكاْ ويظتياْ طةوسةيى و بيَطةسدى خوا بظةمليَِّ هة ٓةًوو طيفاتيَلى  )َعتصي١(واتة: 
ضى دةبيَت واجبة و كة ضى  ياطا و ػةسيعةتيَلياْ بؤ داُا بةو ٓؤكاسةوة ،ُاتةواو و ُةػياو بؤى

ُةيلات، بة ثيَواُةيةن هةطةس خؤياْ، بؤية كةوتِة  و ُةػياوة كة ذةساًة بلات و ض ػتيَم
تواُا و ويظتةكاُى خوا و ٓاوػيَوةياْ كشد بة دسوطتلشاوةكاُيةوة و خؤياْ  ُلووَهيلشدُى طؼت

 طوًشِا كشد و خةَهليؽ.

و نابَيت نةشياوة بؤ خوا  :ئةوةية كةصيوةكاْ الى ًوعتة )تهًٝف َا ال ٜطام(بؤية بشِياسى 
 بيكات.

ةو ئ: (ًهُ قدرّ علَى ًعلٓ ضدي ًهُ غري مٌجبْ للفعل) . بةشى دووةمى ثَيهاشةكة وشةى2
هة جيَبةجيَلشدُى ٓؤكاسة بؤ ٓاتِةدى داواكاسييةكاْ  بووُى ٓةية ثيَؽ كاسةكة كة تواُايةى

هةطةأل ئةوةػذا ًةسد ُيية  .مستؾزمة أو مقجبة فؾػعؾؽر : فةسًاُةكاْ و ُةكشدُى سِيَطشييةكاْ
 .ئةو تواُاية ٓؤكاسى ٓيَِاُةدى كاسةكاْ بيَت

ُيية بؤ ياسًةتيذاُى و تواُا بةخؼيِى، ئةطةس  بووُى واتة هةطةأل كاسةكاُذا تواُايةكى تايبةت
 ئةو تواُا و ياسًةتيذاُة هةاليةْ خواػةوة بيَت.

ـِ َواْفَؽاؾِِر َواْفَزِّ َواْفَػاِجِر ةَهةية كة دةَهيَّ: ئةَ قظةيةياْ هةطةس بِةًايةكى ٓ إِْؿَداُر اهللَِّ فِْؾُؿْمِم

ياَمَن، َبْؾ َهَذا بِـَػْ  ا اْْلِ َؾ ِِبَ ـَ ادُْطِقَع بِنَِظاَكٍة َحصَّ َح َشَقاٌء، َؾاَل َيُؼقُفقَن إِنَّ اهللََّ َخصَّ اْدُْمِم ِسِف َرجَّ

اَظَة، َوَهَذا بِـَْػِسِف  َح ادَْْعِصَقةَ افطَّ َرجَّ
(1). 

تواُا و ياسًةتييةكاُى خوا بؤ بةُذةكاُى يةكظاُة، ئةويؽ بةخؼيِى ئةُذاًةكاُى الػة و  واتة:
ايكدز٠ املضحح١ يًفعٌ تهٕٛ ) يَى دةوتشيَتئريادة و دسوطتلشدُى ٓؤكاسةكاُة، ئةو تواُاية كة ث

هةبةسئةوة ئةو تواُاى خواية بؤ بيَربِوا و ئيٌاُذاس و تاواُباس و ضاكةكاس يةكظاُة،  .(قبٌ ايفعٌ
ُاوتشيَت خوا ياسًةتى ئيٌاُذاسى طويَشِايةأل دةدات بة ياسًةتييةن بؤ ٓيَِاُةدى ئيٌاُةكةى، بةَهلوو 

ٓيَِاوة، وة شدووة تا بةدةطتى ئةَ بة تواُا و ٓؤكاسةكاُى خؤيةوة اليةُى ئيٌاْ و خواُاطى بةٓيَضك
 يؽ بة تواُاى خؤى اليةُى تاواُباسى صاأل و بةٓيَضكشدووة، تا ئةو اليةى بةدةطتٔيَِاوة.ئةو
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

 بة كورتى يةَلةكانياى لةمانةداية:

بووُى ئاًيَشةكاُى كاسكشدْ و طةالًةتيياْ  يةن تواُادا، ئةويؽكؤكشدُةوةى تواُاكاْ هة  .1
تياياُذا، بووُى ئةَ تواُايةؾ ٓةًوو ئادةًييةن خاوةُيةتى و ثيَؽ كاس و ئريادة  يةو بووُى تواُا

واتة  ايكدز٠ املضحح١ يًفعٌ تهٕٛ قبٌ ايفعٌ() بووُياْ ٓةية و الى ئةٓوى طوُِةت ثيَى دةوتشيَت
 ئةو تواُاياُةى كة هةثيَؽ كاسدا ٓةية و ٓؤكاسى بووُى تواُاية.

كة هةطةأل كاسةكاُذا بةسجةطتةية و بة واقع بووُى ٓةية، هة  وةسُِةبووُياْ بة تواُاى دووةَبا
ثيَبةخؼيِى تواُا و  و بةسدةواَ بووُى ئريادةىبؤى و  ٓةوَهذاْخؤػةويظتى و ذةصهيَلشدْ و 

البشدُى كؤطجةكاْ و كاسبؤئاطاُلشدُى و سِيٌَِووُى ووسد و ... كة ئةًاُة ٓةًووى تواُاى تايبةتى 
وُِةت ثيَى شِايةَهةكاُة، ئةًةؾ الى ئةٓوى طايبةت بؤ ئيٌاُذاساْ و طويَخوايني بؤ بةُذةكاُى، بةت

واتة تواُايةن هةطةأل كاسةكاُذا كة ٓؤكاسى  (1)(دز٠ َع ايفعٌ املطتًص١َ يًفعٌايك)دةوتشيَت 
 ٓيَِاُةدى كاسةكاُة.

ٓةًوو باوةسِبووُياْ بةوةى كة ئةو تواُاية يةن تواُاية بؤ ضان و خشاث، وة يةكظاُة بؤ  .2
ئادةًيضاد، بة ٓيض ػيَوةيةن تواُايةكى تش ُيية ياسًةتيذةسياْ بيَت، ياخود ياسًةتيذةسى جؤسةكاُى 

 اليةن بيَت و اليةكةى تش ُةبيَت.

هيَشةػذا ئةٓوى طوُِةت باوةسِياْ واية كة خواى ثةسوةسدطاس تواُايةكى تايبةتى خؤى ٓةية، 
ئةًاُة دةبةخؼيَتة ئيٌاُذاساْ، جطة هة شدْ و ... ئةويؽ ياسًةتيذاْ و سِيٌَِووُى و كاسئاطاُيل

بيَربِواياْ، هةبةسئةوةى تواُاكاُى بةخؼيوة بة ٓةًوو ئادةًيضاد، بة باوةسِداس و بيَربِواوة، وة هة 
ٓةًاْ كاتذا ئريادة و ويظتى طةسبةخؤػى ثيَبةخؼيوْ تا بةكاسيبٔيَِّ بؤ بزاسدةكاُى خؤياْ، هيَشةدا 

دة بةكاسدةٓيَِيَت و سِوو دةكاتة باوةسِ و ضاكة، بةآلَ بيَربِوا تواُاكةى ٓةية و ئيٌاُذاس تواُا و ئريا
، بؤية هة بةساًبةس ٓيَِاُةدى ئةو سِيَطاى ئيٌاْ و باوةسِبووُة بةكاسُآيَِيَت بؤ و سِيَطةى خؤى ئريادة

 ئةًةدا ياسًةتى خواييؼى ثيَِادسيَت.

 دةَهيَت: T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو 
ا  َراَدِة َمَع اْفُؼْدَرِة َأمَّ ُصُؾ بُِقُجقِد اْْلِ اَم ََيْ ْشتِْؾَزاُم َؾنِكَّ ِٓ ا

َراَدُة َفْقَسْت ُج  ك ُؿْدَرًة َواْْلِ ك ـَٓ بِـَْػِس َما ُيَسؿَّ ـْ ُمَسؿَّ  َقاؾُِؼ فُِؾَغةِ ادُْ  ُهقَ  ، َوَهَذا اْفَؼْقُل  ُؼْدَرةِ ـافْ ْزًءا ِم
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ُ اْفُؼْرآنِ  ْٕ َْؿَقالِ ، َبْؾ َوُفَغاِت َشائِِر ا ْٕ َمِؿ ُهَق َأَصحُّ ا
(1). 

، ُةن تواُايةكى "ئريادة هةطةأل تواُادا" تواُاى ثةيوةطتبوو بة كشداسةكاُةوة بشيتيية هة  واتة:
، ئةَ قظةية طوجناوة هةطةأل بةكاسٓيَِاُى صًاُةواُى و قوسئاُذا، وة تةُاُةت سِووت بةبآ ئريادة تيايذا

 .سِاطت و دسوطترتيّ قظةية هةطةسىصًاُةكاُى دوُياؾ، بؤية ئةًة 

ـْ  :كةواتة دةَلَيني
ياَمِن، َوَفؽِ ـٌ َخَؾَؼ ؾِقَؽ اْفُؼْدَرَة َظَذ اْْلِ َوِحقـَئٍِذ َؾـَُؼقُل: َأْكَت َؿاِدٌر ُمَتَؿؽِّ

َٓ ُترِ  ياَمَن، َؾنِْن َؿاَل َفُف: ُؿْؾ َأْكَت  َعُؾـِ  يُد اْْلِ ياَمِن. َؿاَل َفُف جَيْ ـُْف َذفَِؽ  َفُف:ل ُمِريًدا فِْْلِ ـَْت َتْطُؾُب ِم ـُ إِْن 

اِذٌب ذِم َؿْقفَِؽ، ... َؾنِنْ  ـَ ياَمِن، َوإِْن ََلْ َتْطُؾْب َذفَِؽ َؾَلْكَت  باَِم ََلْ  َؿاَل: َؾَؽْقَػ َتْلُمُريِن  َؾَلْكَت ُمِريٌد فِْْلِ

ـْ َهذَ  ـَ جَيَْعْؾـِل ُمِريًدا َفُف، ََلْ َيُؽ َراَدِة، َبْؾ  َهَذا خُمَاَصَؿةً  انَ ا َضَؾًبا فِْْلِ
(2). 

تؤ خاوةْ تواُايت بؤ ٓيَِاُةدى ئيٌاْ، هةبةسئةوةى تواُاى ثيَبةخؼيويت، بةآلَ تؤ  واتة:
ثيَى تؤؾ ثيَى بَوآ با ئريادةى ئيٌامن ثيَببةخؼيَت. دة ئريادة و ويظتى ئيٌاُت ُيية، طةس ثيَى وتى: 

ة ئةطةس ُاتةويَت ئةوا دسؤ دةكةيت، وة بَوآ: ئةطةس تؤ داواى دةكةيت ئةوا تؤ ئيٌاُت دةويَت، و
ئةًة بَوآ: داواى ئريادةيةن بلةَ كة ئريادةى ثيَِةداوَ هةطةسى؟  ضؤْ ثيٍَ دةَهيَيتطةس وتى: 

هةطةسى و وةآلًى ُيية، هةبةسئةوةى تؤ بة  ريادة ُيية، بةَهلوو درايةتيلشدُةبؤخؤى داواكاسى ئ
 .و بةكاسى دةٓيَِيت اذةية تياتواقع بؤ ػتةكاُى تش خاوةْ ئريادةيت و بووُى ٓ

ئةًاْ دةَهيَّ خوا ٓيض ياسًةتييةكى تايبةتى ُيية بؤ ئيٌاُذاس بؤ ٓيَِاُةدى ئيٌاُةكةى، بةآلَ: 
ُْؿ ُمتَِّػُؼقَن ظَ  ـَِّة َواجْلاََمَظِة ادُْْثبِتَِغ فِْؾَؼَدِر، َؾنَِّنَّ َػاِق َأْهِؾ افسُّ َذ َأنَّ هللَِِّ َظَذ َظْبِدِه َوَهَذا اْفَؼْقُل َؾاِشٌد بِاتِّ

اظَ  ُف َأَظاَكُف َظَذ افطَّ ا ُدوَن اْفَؽاؾِِر، َوَأكَّ ُف ِِبَ اَم َؿاَل ادُْطِقِع كِْعَؿًة ِديـِقًَّة، َخصَّ ـَ ا اْفَؽاؾَِر.  ـْ ِِبَ ِة إَِظاَكًة ََلْ ُيِع

ڍ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ      ڦ  ڄ  ڄ  ]َتَعاَػ:  ڇ      

ڎ  . {Y  :7}ز کڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ُة َيُؼقُفقَن: إِنَّ َهَذا افتَّْحبِقَب َوافتَّْزيَِغ َظامٌّ  ؾِّ اخْلَْؾِؼ، َوُهَق بَِؿْعـَك اْفَبَقاِن َوإِْطَفاِر  َؾاْفَؼَدِريَّ ـُ ذِم 

َيُة َتْؼَتِِض َأنَّ َهَذا َخاصٌّ بِ  ْٔ . َوا ئِِؾ احْلَؼِّ َٓ . زڑ  ڑ  ک]: اَل ا ؿَ ذَ هِلَ ، وَ ـِ مِ مْ ادُْ َد
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

. َوَؿاَل َتَعاَػ:  ـَ اُر َفْقُسقا َراِصِدي ڀ  ]َواْفُؽػَّ ڀ  ڀ    پ  پپ   ٻ  پ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  

ڤ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

ڌ   ڌ   ڇ  ڇ ]: اَػ عَ ... َؿاَل تَ  .{A  :125}ز ڦڤ  ڦ  ڤ   ڇ  ڇ  ڍڍ  

{Y  :17}ز ژڈ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ    
 (1). 

ئةٓوى طوُِةت هةطةس ئةوةية كة خواى طةوسة بةٓشةيةكى ديِى بةخؼيوة كؤدةُطى  واتة:

ڇ    ڇڇڇ]بة بةُذةيةكى طويَشِايةَهى، بةآلَ بة بيَربِواى ُةداوة، بؤية دةفةسًويَت: 

، خواى ثةسوةسدطاس ئيٌاُى هة دَهتاُذا زڈ  ڈ  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڍڍ
اواْ و طةسثيَضى فةسًاُةكاُيؼى هة دَهتاُذا خؤػةويظتلشدووة و سِاصاُذوويةتييةوة، وة بيَربِوايى و ت

 .، بؤية دةفةسًويَت ئةًاُة كاًَوةكاُّبيَضاُذووة

بشيتيية هة سِووُلشدُةوة و  ئةَ سِاصاُذُةوة و خؤػةويظتييةبةآلَ قةدةسييةكاْ دةَهيَّ: 
تايبةمتةُذى ة، بةآلَ ئايةتةكة باطى و بؤ ٓةًوو كةط طؼتييةكة ئةويؽ  دةسبشِيِى بةَهطةكاُى ذةق

ڑ  ڑ  ]، بؤية هة كؤتايى ئايةتةكةدا دةفةسًويَت: بيَحطة هة بيَربِواياْ دةكات بؤ ئيٌاُذاساْ

. بةآلَ خؤ ًةبةطتى ئايةتةكةؾ كاًأل ُيية ؾبيَربِوا وة كةطىز، ئةواُة كاًَوةكاُّ، ک
 .طؼتيية ُةن تايبةت بة بشِواداساْ

 :باوةرِداراىبيهييةك لةسةر ئةم يارمةتيدانى خوايية بؤ تيَ

اَم َتُؽقُن دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ َٓ َتُؽقُن فِؾتَّاِرِك َوإِكَّ تِل خَتُصُّ اْفِػْعَؾ  َنَّ اْفُؼْدَرَة افَّ ِٕ

ا بَِحاِل ُوُجقِد  ـْ خُمَْتصر ـَ اهللَِّ ََلْ َيُؽ اَن ِم ـَ ـَ اهللَِّ، َوَما  َّٓ ِم َٓ َتُؽقُن إِ  اْفِػْعؾِ فِْؾَػاِظِؾ، َواْفُؼْدَرُة 
(2). 

ئةو تواُا بةخؼيِةى خوا بؤ كاسةكاْ بؤ كةطى ثؼتٔةَهلةس هة فةسًاُةكاُى خوا ُيية،  واتة:
بةَهلوو بؤ كةطى ئيٌاُذاسى طويَشِايةَهة، ئةَ تواُاياُةؾ بةغ هةاليةْ خواوةية، وة ئةوةى كة 

 هةاليةْ خواوة بيَت تايبةت ُيية بة كاتى بووُى كاسةكاُةوة.
                                                             

 .434ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "رشح افعؼقدة افطحاوية" (1)

 .(3/47ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (2)



 
214 

 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ْشتَِطاَظُة ادَْـِْػقَُّة ذِم َؿْقِل اخْلَرِضِ دُِقَشك بؤ صياتش سِووُلشدُةوة دةَهيَت:  ِٓ ڳڱ  ڱ   ]ا

َد ادَُْؼاَرَكِة ذِم اْفَػاِظِؾ  .{Y  :67}ز ںڱ  ڱ   ا جُمَرَّ اَن ادَُْراُد ِِبَ ـَ ْشتَِطاَظَة ادَْـِْػقََّة َفْق  ِٓ َؾنِنَّ َهِذِه ا

ؾَّ َأَحٍد َوافتَّاِرِك ََلْ َيؽُ  ـُ َٓ َبْغَ اخْلَرِضِ َوُمقَشك: َؾنِنَّ   ادَْْذُمقِمَغ َوَبْغَ ادُْْمِمـَِغ َو
ِ
ء َٓ ـْ َؾْرٌق َبْغَ َهُم

 ِٓ َٓ َتُؽقُن ادَُْؼاَرَكُة َمْقُجقَدًة َؿْبَؾ ؾِْعِؾِف َواْفُؼْرآُن َيُدلُّ َظَذ َأنَّ َهِذِه ا ْ َيْػَعْؾ  اَم  ْشتَِطاَظةَ َؾَعَؾ َأْو ََل إكَّ

تِل ـْ اْدََقاكِِع افَّ ٌة دَِا َيُؼقُم بِاْفَعْبِد ِم َا ُمَضادَّ ـْ اْفَػاِظِؾ َؾُعؾَِؿ َأَّنَّ َٓ َظ ـْ افتَّاِرِك  َتُصدُّ َؿْؾَبُف َظـُْف  ُكِػَقْت َظ

ْشتَِطاَظُة ُمـَْتِػَقٌة ذِم َحؼِّ مَ  ِٓ َٓ َيْػَعُؾ إَراَدُة اْفِػْعِؾ َوَظَؿُؾُف َوبُِؽؾِّ َحاٍل َؾَفِذِه ا ُف  تَِب َظَؾْقِف َأكَّ ـُ َبْؾ ـْ 

َٓ َيْسَتطِقُع ِخاَلَف  ... َوُؿِِضَ َظَؾْقِف بَِذفَِؽ  َٓ َيْسَتطِقُع َؽْرَ َما َؾَعَؾ، َو َأنَّ إْضاَلَق اْفَؼْقِل بَِلنَّ اْفَعْبَد 

 َٓ ِر، َوإِْضاَلَق اْفَؼْقِل بَِلنَّ اْشتَِطاَظَة اْفَػاِظِؾ َوافتَّاِرِك َشَقاٌء َوَأنَّ اْفَػاِظَؾ  ـْ ادَْْعُؾقِم ادَُْؼدَّ َُيَْتصُّ َظ

ْضاَلَؿْغِ َخَطٌل َوبِْدَظةٌ افتَّاِرِك  ـِاَل اْْلِ ٍة ُظِرَف َأنَّ  بِاْشتَِطاَظِة َخاصَّ
(1). 

دةَهيَت تؤ تواُاى ئاساًطشتِت ُيية   )َٛض٢(بة   )خطس(ئةو تواُايةى كة  واتة:

طةس ًةبةطت ثيَى تواُايةن بيَت كة بووُى ُيية هة ٓةًوو كةطذا  ؛زڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ]
دا )َٛض٢(و  )خطس(ُيَواْ  ئةوا ٓيض جياواصييةن هة ؛ئةوةى ُةيةويَتئةوةى كة بيةويَت و 

وة بة كشدْ و ُةكشدُى ُيَواْ هؤًةكشاوةكاْ و ئيٌاُذاساُذا ُةدةبوو،  ُةدةبوو، وة جياواصى هة
 ييةن ُةدةبوو وةكوو ثيَؽ كاسةكة.ٓيض جياواص

ة خوايية بؤ كةطى بةآلَ قوسئاْ بةَهطةكاسى دةكات هةطةس ئةوةى ئةَ تواُاى ياسًةتيذاُ
ثؼتٔةَهلةس ُيية، بةَهلوو بؤ كةطى طويَشِايةَهى جيَبةجيَلاسة، هةبةسئةوةى ئةَ ئاساًطشتِة ثيَضةواُةى 

طةسقاأل كشدووة هة كاسكشدْ، ئةًة بووةتة  كةطى ثؼتٔةَهلةسى ئةو كاس و ًةبةطتاُةية كة دَهى
بشِياسداْ هةطةس ئةوةى تواُاى كةطى اسثيَلشدُى، وة كهة  و سِيَطشى الداُى دَهى ٓؤكاسى

ٓةسدوو ئةَ قظاُة  ؛جيَبةجيَلاس و كةطى تاواُباس يةكّ و ياسًةتيذاُى تايبةت ُيية بؤ جيَبةجيَلاس
ٓةَهة و بيذعةْ، وة طةس بَوينَي كةطيَم تواُاى ُيية بيَحطة هةوةى كة دةيضاُآ يا تواُاى بةطةسيذا 

 ديظاْ ٓةَهةية. ؛دةػليَت

                                                             

 .(292، 8/291ٓبـ تقؿقة ) جمؿقع افػتاوى" (1)
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

َّٓ بَِظاِهرٍ  َذفَِؽ َأينِّ  : ٢()َٛضئةويؽ بؤ  َٓ ِظْؾَؿ َفَؽ إِ َؿـِقِف اهللَُّ، َو ـِ ِظْؾِؿ َظؾَّ  َأْظَؿُؾ بَِباضِ

ُُمقِر، َؾاَل َتْصِزْ َظَذ َما َتَرى ْٕ ـَ ا ِم
(1)

َزْ بقجف احلؽؿة ؾقف، وٓ ضريؼ افصقاب، وَ  ََلْ خُتْ
 )خطس( .(2)

  بة خويَِذُةوةى ُاوةسِؤكى بابةتةكاْ بوو، كة خوا صاُاى كشدبوو بةطةسيذا، بةآلَ كاسةكاُى
، بةَهلوو صاُظتى سِووكةػى كاسةكاْ صاُظتى بوو ُةصاُيِى صاُظتى غةيب ٓؤكاسى  )َٛض٢(
ئيرت تؤ  ؛وة هة كاتيَليؼذا ئاطاداس ُةكشيَيتةوة بة سِووة داُايى و دسوطتةكةىبوو،   )َٛض٢(

 .دا )َٛض٢(ةطشيت؟! ئةًة ٓؤكاسى ُةبووُى ئاساًطشتّ بوو هة دَهى ضؤْ ئاساَ د

ؿال )أبق  دةلَيَو: كة (3)ة()األشاعرة ومن وافقهم وطائفة من أهل الكالمرِاى  ةم:رِاى سيَي

إن آشتطاظة َتدث مع افػعؾ، تـتػل باكتػائف ؾفل ٓ تسبؼ افػعؾ وٓ  احلسـ إصعري(:

تبؼك بعده
أن آشتطاظة مع افػعؾ مؼاركة فف، ٓجيقز أن تتؼدمف وٓ تتلخر وة دةَهيَّ:  .(4)

ظـف
(5). 

واتة: تواُاى كاسةكاْ الى ئةػعةسييةكاْ هةطةأل كاسةكاُذاية و ُاكةويَتة ثيَؽ و ثاػيةوة و 
َأنَّ اْفُؼْدَرَة َظَرٌض َؾاَل : َ بةَهطة عةقَويية كة دةَهيَّبةئةويؽ ، هةثاؾ خؤىقابيوى ًاُةوةؾ ُيية 

َتْبَؼك َزَماَكْغِ َؾَقْؿَتـُِع ُوُجقُدَها َؿْبَؾ اْفِػْعؾِ 
دوو كات قابيوى  يؽواتة تواُا بووُة و ٓيض بووُيَل .(6)

 ًاُةوة ُيية.

ق فهةبةسئةوةى:  ا ثيَؽ كاسةكة بووُى ٓةبيَت؟ دةَهيَُّابيَت تواُ ئةػعةسييةكاْضى الى بؤ

معابؼقت افؼدرة ٓشتحال ظدمفا، وإٓ اجتؿع افضدان 
 ئةطةس تواُا مبيَِيَتةوة دةبيَتة ٓؤكاسى .(7)

، واتة هة يةن كاتذا تواُاكاْ بووُياْ دةبيَت و كؤبووُةوةى دوو دربةيةن تواُا ًاُةوةى بةسدةواًى

                                                             

 .(11/17) "تػسر افؼرضبل"      (2)  (.15/333) "تػسر افطزي" (1)

 .96دحؿد حسـ رباح بخقت ص "أؾعال افعباد"، و 115هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة" (3)

 .(8/371ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"، و 94ٕ يب احلسـ إصعري ص "افؾؿع ذم افرد ظذ أهؾ افزيغ وافبدع" (4)

 .219فؾجقيـل ص "اْلرصاد"، و 46فؾباؿالين ص "اْلكصاف"، و 278فؾباؿالين ص "وتؾخقص افدٓئؾ َتفقد إوائؾ" (5)

 (.3/47ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (6)

 .116هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 217فؾجقيـل ص "اْلرصاد" (7)
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ة )ايعسض ال تبك٢ شَاْني(هةثيَؽ كاسةكاْ و هةطةأل كاسةكاُيؼذا، ئةًة بؤخؤى ثيَضةواُةى ياطاى 
 .دوو بووُياْ ُابيَت كة بة واتاى ئةوة ديَت ػتةكاْ

تِل ِهَل ُمَؼاِرَكٌة  وة ٓةس ياطاى ئةػعةسييةكاْ دةَهيَت: ُة ادُْقِجَبُة فِْؾِػْعِؾ افَّ اْفُؼْدَرُة اْفَؼَدِريَّ

ُر َظـَْفا َٓ َيَتَلخَّ فِْؾَؿْؼُدوِر 
ٓؤكاسى ٓيَِاُةدى و دسوطتلشدُى كاسةكاُة دةبيَت  ى كةتواُاية ئةو .(1)

 .كاسةكاُذا بيَت و هيَى دواُةكةويَت، ئةطةس ُا كاسةكاْ ُايةُة دىبووُى هةطةأل 

ئةَ تواُاياُةى ئةػعةسييةكاْ بشِياسى هةطةس دةدةْ كةوا تواُايةكى قةدةسى كةوُيية و 
دةسباسةى  T ()ابٔ ت١ُٝٝٓؤكاسى ٓاتِةدى كاسةكاُة و هيَياْ ُابيَتةوة و دواؾ ُاكةويَت، 

ُؼ ُوُجقُد اْفِػْعؾِ ِهَل دةَهيَت: ئةوة   َواْفَؼَدِر َوِِبَا َيَتَحؼَّ
ِ
تِل ِهَل َمـَاُط اْفَؼَضاء اْفَؽْقكِقَُّة افَّ

 واتة ئةَ .(2)
ذةقيكةتى ئةو كاساُةية كة  ُاوةسِؤكى ة وكةوُييةكاُ ية كة هةطةأل كاسةكاُذا ٓةية تواُاتواُا

و  ى سِاطتةقيِةى ٓاتِةدى كاسةكاُّ، ئةَ تواُاياُة ٓؤكاسوة ٓةيةبابةتى قةصاوقةدةسة ثةيوةُذى بة
 .دا)رلًٛقات(ُٔيَِى قةدةسةكاُى خواية هة بةسِيَوةبشدُى 

كاسيطةسى  قةدةسى كةوُى ٓةية و باوةسِياْ بةتواُاكاُى كةواتة ئةػعةسييةكاْ باوةسِياْ بة 
 سِيَللةوتِيَم طوجناُذْ و ذا بؤٓةوَهياُ َ بريوسِاية ئةػعةسييةكاْةبقةدةسى ػةسعى ُيية،  تواُاكاُى

قةدةسييةكاْ و  بريوسِاىّ هة تاوةكوو دةسضدوو قةدةسةدا  ُيَواْ ئةو هة كة دسوطتى بلةْ
)ْظس١ٜ بةَ ٓةوَهة ُةصؤكة بريوسِاى بةآلَ  ؛تواُاكاْ بؤ ئادةًيضاد ىهةطةس بووُ جةبةسييةكاْ

هب يؼقم مذو ئةػعةسييةكاْ بة طؼتى:  )أبٞ احلطٔ األشعسٟ(دسوطت بوو الى  ايهطب(

 حماوفة افتقؾقؼ بغ أصؾغ متـاؿضغ:إصاظرة ذم أؾعال افعباد ظذ 

 كػل تلثر ؿدرة افعبد ذم ؾعؾف ... معارض ْلثبات خؾؼ اهلل ٕؾعال افعباد. أحدمها:

إثبات ؿدرة افعبد ظذ ؾعؾف، اشتـاًدا إػ رضورة إثبات أصؾ افتؽؾقػ ... كتقجة  وثاكقفًم:

فؾتـاؿص بغ إثبات افؼدرة فؾعبد وبغ كػل تلثرها ذم ؾعؾف ؾؼد اضطرب أئؿة إصاظرة ذم بقان 

حؼقؼة افؽسب ... وفؾخروج مـ هذا اْلصؽال أثبت افباؿالين افتلثر فؼدرة افعبد ذم صػة ؾعؾ 

                                                             

 .(8/129ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"، و (5/153ٓبـ تقؿقة ) "ؿقظة افرشائؾ وادسائؾجم" (1)

 .(8/373ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع ؾتاوى" (2)
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

. وأما افرازي ؾلكؽر افؼقل بافؽسب ورصح باجلز، وأما اجلقيـل ؾلكؽر افؽسب افعبد ..

أيًضا
(1). 

 ئةػعةسييةكاْ هةَ ُيَوةُذةدا كةوتِة ٓةوَهذاْ بؤ طوجناُذُى دوو بِةًاى در بة يةن: واتة:

وتياْ: تواُاى ئادةًيضاد ٓيض  بؤ دةسضووْ هة قظةى قةدةسييةكاْ ئةػعةسييةكاْ يةكةم:
كاسيطةسى ٓةية هة  سئةوةى طةس بَويَّ تواُاى ئادةًيضادهةبةكاسيطةسييةكى هةطةس كاسةكاْ ُيية، 

 هةطةس ئةوةى كة خوا كاسى بةُذةكاُى دسوطتلشدووة. ةضةواُةى بشِياسداُؤى ثيَبؤخ كاسةكاُيا
قظةى جةبةسييةكاْ هة ٓةًاْ كاتيؼذا بؤ دةسضووْ هة ئةػعةسييةكاْ  دووةميش:

و  )تهًٝف(دةياُةويَت بيظةمليَِّ بووُى تواُاى ئادةًيضاد هة كاسةكاُياُذا تاوةكوو بيظةمليَِّ كة 
داواكاسيية ػةسعييةكاُى خوا ٓةية بةطةس ئادةًيضادةوة و تواُاى جيَبةجيَلاسيياْ ٓةية بؤى و 

ةو بريوسِاياُةياْ دةكات كة دةَهيَّ كاسيطةسى ٓيَِاُةديياْ ٓةية بؤى، ئةَ ٓةواَهذاُةياْ درايةتى ئ
تواُاكاُى ئادةًيضاد كاسيطةسيياْ ُيية هةطةس ٓيَِاُةدى كاسةكاْ، ئةػعةسييةكاْ بة ٓؤكاسى كةوتِة 

دا،  ٓةوَهى ضووُةدةسةوة و سِصطاسبووُى ًةصٓةبةكةياْ در بة يةكاُةوة صاُاكاُياْ ُاو ئةَ بريوسِا
كشد و  احلطٔ األشعسٟ( بٞ)أى )ْظس١ٜ ايهطب(درايةتى  شٟ()ايسابةآلَ ئاَهؤصتش بوو، بؤية ئيٌاًى 

ى )ْظس١ٜ ايهطب(درايةتى  )اجلٜٛين(بة تةواوى بشِياسى بريوسِاى جةبةسييةكاُى دا، بةآلَ ئيٌاًى 
كاْ، وة ٓةسوةٓا )َعتصي١(كاسيطةسى تواُاكاُى دا هة كاسةكاُذا بة ٓاوػيَوةى  كشد و بشِياسى

 ؾ.)أبٛ بهس ايباقالْٞ(ئيٌاًى 

دا بؤ قةدةسى ػةسعى و  سِاى ئةػعةسى ٓةوَهى طوجناُذُياْػويَِلةوتوواُى بريوصاُاياُى 
أرادوا افتقشط بغ اجلزية وافؼدرية، ؾلثبتقا افؼدرة فؾعبد ذم مؼابؾ إكؽار  :بةَ ػيَوةية كةوُى

اجلزية ... وكػقا تلثر ؿدرة افعبد ذم ؾعؾف ذم مؼابؾ إثبات افؼدرية
(2). 

ٓةطتاْ بة واتة: ويظتياْ ُيَواُطري بّ هة ُيَواْ بريوسِاى جةبةسييةكاْ و قةدةسييةكاُذا، 
بشِياسداْ هةطةس ئةوةى كة تواُا ٓةية بؤ ئادةًيضاد هة كاسةكاُياُذا هة بةساًبةس درايةتى 

ياُذا جةبةسييةكاُذا، وة هةاليةكى تشيؼةوة درايةتى كاسيطةسى تواُاى ئادةًيضادياْ كشد هة كاسةكاُ
                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (1)  .133، 99فدـتقر ظبد اهلل ب

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (2)  .132فدـتقر ظبد اهلل ب
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إثبات ؿدرة افعبد ... : دسوطت بوو )ْظس١ٜ ايهطب(، هيَشةدا ذاهة بةساًبةس داُجياُاُى قةدةسييةكاُ

مع كػقفؿ فتلثر ؿدرة افعبد
ئادةًيضاد خاوةْ  دةَهيَت: احلطٔ األشعسٟ( بٞ)أئةَ بريدؤصةى  .(1)

 كاسةكاْ. ٓيَِاُةدى تواُاية بؤ كاسةكاُى و ئةو تواُايةؾ ٓيض كاسيطةسييةكى ُيية هةطةس
)مجع بني بووْ و ُةبووُة بة واتاى و  ةدربةيةك دوو كاسى ئةَ بريوسِاية كؤكشدُةوةى

 :دةَهيَّ بةوةى هةُاو صاُاياُذا بآلوة كة بة ًةخظةسى ًيَزووبوو ، بؤية ايٓكٝطني ٚايٓفٞ ٚاإلثبات(
ى )نطب(بريدؤصى بِةًايةكى ُيية  واتا و يةكيَم هة طآ ػتة طةسطوسِٓيَِةسةكاْ كة ٓيض

َٓ َحِؼقَؼَة هَلَا: َضْػَرُة افـَِّظاِم دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝئةػعةسيية، وةكوو  َيُؼقُفقَن: َثاَلَثُة َأْصَقاَء 

َْصَعِريِّ  ْٕ ْسُب ا ـَ َوَأْحَقاُل َأ يِب َهاِصٍؿ َو
(2). 

دةسضووْ هةَ بؤية صاُا ػويَِلةوتووةكاُى ئةَ ًةصٓةبة بة ُاضاسى و بة ٓةسػيَوةيةن بيَت 
دةُيَت بة  داْ ٞ أبٛ بهس ايباقالْٞ()قاض، ٓةسوةن )أبٞ احلطٔ األشعسٟ(سِايةى ًةصٓةبى 

كاسيطةسى تواُاكاْ هة كاسةكاُذا، بةآلَ بةُاوى طيفةتةكاُى كاسةوة كة ضاكة ياْ خشاثة، وةكوو 
صػات ذفؽ  ت ذم صػة مـإٓ أَّنا أثر ،ؿدرة افعبد وإن َل تمثر ذم وجقد ذفؽ افػعؾدةَهيَت: 

أما ـقَّنا ضاظة أو معصقة ؾفق صػة واؿعة بؼدرة افعبد. هذا تؾخقص مذهب ، ... افػعؾ

افؼايض ظذ أحسـ افقجقه
(3). 

بةآلَ خؤ كاسيطةسى  ؛واتة: ئةطةس تواُاى بةُذةكاْ كاسيطةسى ُةبيَت هةطةس كشداسةكاْ
ٓيَِاُةدى وةطفيَم هة وةطفةكاْ بؤ كاسةكاْ دسوطت دةكات كة كاسى ضاكّ ياخود كاسى 

 .)خالف(دةسباصبووْ ُيية هة  )ايباقالْٞ(خشاثّ. بةآلَ ئةَ بريوسِايةى 

دةكات و بة ئاػلشا دةَهيَت:  )ْظس١ٜ ايهطب(بةتةواوى درايةتى  )ايساشٟ(وة ئيٌاًى 
افؽسب اشؿ بال مسؿكافتحؼقؼ يظفر أن 

واتة هة ئةجناًى ووسدبووُةوةدا دةسكةوت كة  .(4)
 .ُاويَلى بآ ُاوُشاوة و واتايةكة ٓيض ُادات بةدةطتةوة )ايهطب(

                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (1)  .86فدـتقر ظبد اهلل ب

 .(2/297ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية"(، و 8/128ٓبـ تقؿقة ) "قع ؾتاوىجمؿ" (2)

 .(9/13فػخر افديـ افرازي ) "ادطافب افعافقة مـ افعؾؿ اْلهلل" (3)

 .288فؾرازي ص "حمصؾ أؾؽار ادتؼدمغ وادتلخريـ مـ افعؾامء واحلؽامء وادتؽؾؿغ" (4)
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كاْ دةكات كة دةَهيَّ ٓيض بزاسدة و ئريادةيةن )اجلرب١ٜ(وة بة ئاػلشا باُطةواصى بؤ بريوسِاى 
صقرة خمتار ؾاْلكسان مضطر ذمبؤ ئادةًيضاد ُيية، بةَهلوو: 

ئادةًيضاد صؤسهيَلشاويَلة هة  .(1)
 ػيَواصى بزاسدةكشدُذا.

إن اْلكسان مضطر ذم إختقاره، وأكف فقس ذم افقجقد إٓ اجلزوة دةَهيَت: 
ئادةًيضاد هة  .(2)

 بزاسدةكاُيذا صؤسهيَلشاوة و ٓيض ػتيَم ُيية هة بووُذا بيَحطة بةصؤسةًويَلشدْ ُةبيَت.

خمتار ذم أؾعافف، مضطر ذم إختقارهوة بؤ دةسباصبووْ هة جةبةسييةكاْ دةَهيَّ: 
. واتة (3)

 ئادةًيضاد هة كاسيذا بزاسدةية و هة بزاسدةكاُيؼيذا صؤسهيَلشاوة.

بريوسِاى بةصؤسثيَلشدُى ُاوةُذ، واتة جةبةسى تةواو  )اجلرب املتٛضط(بؤية بةًة دةوتشيَت 
ُني، هةبةسئةوةى ئةػعةسييةكاْ دةَهيَّ تواُا ٓةية هةطةس كاسةكاْ و جةبةسييةكاْ  )اجلرب١ٜ احملط١(

 واُاَهيَّ.

يةوة، )اجلربٟ(طةملاُذُى بووُى خواى بةطتووةتةوة بة بريوسِاى  )ايساشٟ(وة تةُاُةت ئيٌاًى 
ؾثبت إما افؼقل باجلز وإما افؼقل بـػل افصاكعوةكوو دةَهيَت: 

واتة طةملاُذًاْ كة دةبيَت  .(4)
بةَهطةػى باوةسِبووْ بيَت بة بريوسِاى جةبةسييةكاْ، ياخود باوةسُِةبووْ بة دسوطتلاسى بووُةوةس. 

إذا أراد افعبد تسؽغ ةكةية كة هةًةوثيَؽ بامساُلشد، كة دةَهيَت: )أدي١ ايتُاْع(بؤ ئةَ بابةتة 

، وهق حمال، أو يؼع أحدمها دون أخر، وهق اجلسؿ أو أراد اهلل َتريؽف ؾنّما أن ٓ يؼعا معاً 

باضٌؾ 
واتة ئةطةس خوا بيةويَت الػةيةن ظووَهيَِيَت و بةُذةكةػى بيةويَت بيوةطتيَِيَت: يا  .(5)

دةبيَت ٓيضياْ ُةبيَت كة ئةًة ًةذاَهة، ياخود دةبيَت يةكيَلياْ صاأل بيَت بةطةس ئةويرتدا، كة 
 ة دةبيَت خوا ٓةبيَت.بيَطوًاُيؽ بةُذةكاْ ُاتواُّ، كةوات

                                                             
 .(9/258فػخر افديـ افرازي ) "ادطافب افعافقة مـ افعؾؿ اْلهلل" (1)

 .544فػخر افديـ افرازي ص "ادباحث ادؼؿقة ذم ظؾؿ اْلهلقات وافؽبقعقات" (2)

 .55دصطػك صزي ص "مقؿػ افبؼ َتت شؾطان افؼدر" (3)

 .(17، 9/16فػخر افديـ افرازي ) "ادطافب افعافقة مـ افعؾؿ اْلهلل" (4)

 .282فؾرازي ص "وادتلخريـ مـ افعؾامء واحلؽامء وادتؽؾؿغحمصؾ أؾؽار ادتؼدمغ " (5)
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تةواوى هة ًةصٓةبى ئةػعةسى بة )إَاّ احلسَني(كة ُاطشاوة بة  )أبٛ املعايٞ اجلٜٛين(وة ئيٌاًى 
ؾؿـ أحاط بذفؽ ـؾف ثؿ اشساب ... ؾفق مصاب ذم ظؼؾف، أو مستؼر دةسدةضيَت و دةَهيَت: 

ؾعؾف ؿطع ضؾبات  ظذ تؼؾقده مصؿؿ ظذ جفؾف، ؾػل ادصر ظذ أكف ٓ أثر فؼدرة افعبد ذم

افؼائع، وافتؽذيب بام جاء بف ادرشؾقن
(1). 

يا  ؛بلات )ْظس١ٜ ايهطب(واتة: ئةوةى بةدواداضووْ بلات هةو باسةيةوة و ثاػاْ باطى 
عةقَوى تيَلضووة، ياخود طووسة هةطةس ػويَِلةوتةى كويَشاُة، يا بةسدةواًة هةطةس ُةفاًى، وة بة 

ٓةَهوةػاُذُةوةى ػةسيعةت و  ؛تواُاكاُى ئادةًيضاد هةطةس كاسةكاُى كاسيطةسى وتِى ُةبووُى
 بةدسؤخظتِةوةى ثةياًى ثيَػةًبةساُة.

أن افؼدرة دا دةَهيَت: "اإلزشاد"ئةطةسضى ثيَؼوةختة هةطةس ئةَ بريوسِاية بوو، وة هة كتيَبى 

احلادثة ٓ تمثر ذم مؼدورها أصالً 
 تواُاى كاس كاسيطةسى ُيية هةطةس كاس بة ٓيض ػيَوةيةن. .(2)

هيَشةدا ٓؤكاسى ئةَ جياواصيياُة دةطةسِيَتةوة بؤ طوًاُة بِةًا عةقَوييةكاُى ئةَ فريةقة 
أصؾ افشبفة فؾؿخافػغ ٕهؾ افسـة ذم عةقَويياُة، بة ئةػعةسييةكاُيؼةوة كة كؤدةُطّ هةطةسى: 

يؾزم مـ ؿال بف أن يؼقل بؼقفف افؼدرية أو اجلزية هق حك  أؾعال افعباد يعؾؿ أن إشاس افذي

افتخؾص مـ هذا افالزم إٓ بافتخؾص مـ هذا تعؾؼ افؼدرة بنحداث افػعؾ، وأكف ٓ يؿؽـ 

إشاس افباضؾ
بِةًاى ئةو طوًاُاُةى كة فريةقةكاُى در بة ئةٓوى طوُِةت هةطةسيةتى هة  .(3)

ة، واتة حداخ ايفعٌ(إ)حضس ايكدز٠ يف  كاسةكاُذا ياطاى:بووُى تواُاى بةُذةكاْ بةطةس 
كة جةبةسى و قةدةسييةكاُى هةطةسة و هة  هة كاتى كشدُى كاسةكاُذا يةنباوةسِبووُة بة بووُى تواُا

ياخود الى  ةوة بيَتالى ئادةًيضاددةبيَت ، يا بيَت هة يةن الوة ةك تواُا يةن ئةجناًذا باوةسِبووُة بة
بؤية هة  ُةبيَت، سِصطاسياْ سِصطاسبووْ ُيية تاوةكوو هةو ياطا و بِةًا بةتاَهة هةَ قظةية خواوة،

إذا ُادسيَتةوة، ئةويؽ ئةوةية كة: يَت كة ئةػعةسييةكاْ وةآلًياْ ثآ كؤتاييذا ثشطياسيَم دسوطتذةب

                                                             

 .186، 185فؾجقيـل ص "افعؼقدة افـظامقة ذم إرـان اْلشالمقة" (1)

 .213فؾجقيـل ص "اْلرصاد إػ ؿقاضع إدفة ذم أصقل آظتؼاد" (2)

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (3)  .41فدـتقر ظبد اهلل ب
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كػقا افتلثر فؼدرة افعبد ذم ؾعؾف َل يؿؽـفؿ افتػريؼ بغ ؿقهلؿ وؿقل اجلزية
ئةطةس . واتة: (1)

جياواصيتاْ هةطةأل جةبةسييةكاُذا ضيية هةو  ؛باوةسِتاْ بة كاسيطةسى تواُاكاُى ُاو كاسةكاْ ُيية
ذةكات؟ ٓةس ئةوةُذةياْ ثيَية كة بَويَّ: يثةيوةُذى و ثةيوةطتبووُاُةى ئةَ قظةى جةبةسياُة دسوطت

َ كاسيطةسى ُيية هةطةس ئيٌَة دةَهيَني تواُا و ئريادة ٓةية بؤ ئادةًيضاد هةطةس كاسةكاُى، بةآل
كاسةكاُى، وة جةبةسييةكاْ دةَهيَّ: تواُا و ئريادة و كاس ُيية بؤ ئادةًيضاد، بةآلَ هة كؤتايى و 

 .(2)ئةجناًى قظةى ئةػعةسييةكاُيؼذا ٓةًاْ بريوسِاى جةبةسييةكاْ دسوطتذةبيَت

واى ٓةس بةدواى ئةػعةسييةكاُيؼذا قوتاخباُةى دووةًى بةُاوى ئةٓوى طوُِةت هةد
ئةػعةسييةكاْ بة ٓةًاْ ػيَوة ُةياُتواُى هة صةهلاوى ئةَ ياطا عةقَويياُة دةسضّ، كة بِاغةكةى 

 .بةبآ بووْ جيَطابووُةوة هة واقعذا فةهظةفةيةكى عةقَوى سِووتة

خاوةُى ئةَ ة كة ثيَياْ دةوتشيَت ًاتؤسيذييةكاْ، )أبٛ املٓضٛز املاتسٜدٟ( ئةويؽ قوتاخباُةى
 ؛دةصاُيَت ئةػعةسييةكاْ سِصطاسياْ ُةبووة هة كةوتِة ُاو بريوسِاى جةبةسييةكاًْةدسةطةية كة 

كة خوا ئادةًيضاد و بةوةى ، )خًل اهلل ٚأفعاٍ ايعباد(بؤ ُيَواْ ٓةطتا بة طوجناُذُيَلى تشى عةقَوى 
ثيَويظتييةكاُياُةوة و ئادةًيضاديؽ خاوةْ كاس و بووُةوةسةكاُى دسوطتلشدووْ بة ٓةًوو 

 ى خؤياُّ.كشدةوة
إثبات اْلرادة ٓزم ْلثبات افؼدرة، وكػل باوةسِياْ واية كة: ئةػعةسى و ًاتؤسيذييةكاْ 

اْلرادة ٓزم فـػل افؼدرة
. بة بووُى ئريادة هة كاسدا دةبيَت تواُا ٓةبيَت، وة بة ُةبووُى ئريادة (3)

 ُةبووُى تواُاية.
ئريادة و تواُاياْ بؤ خوا و ئادةًيضاد بةآلَ بة ثيَضةواُةى ئةًاُةوة قةدةسى و جةبةسييةكاْ 

فؽقَّنؿ ؿد كػقا تعؾؼ  ؛افتزمت افؼدرية بـػل إرادة اهلل ٕؾعال افعباد: ُةٓيَؼت هة كشداسةكاُذا

ؿدرة اهلل بلؾعال افعباد، ـام افتزمت اجلزية بـػل اختقار افعبد وإرادتف ٕؾعافف تبعًا فؽقَّنؿ ؿد 

كػقا تلثر ؿدرة افعبد ذم ؾعؾف
ةدةسييةكاْ ئريادةى خواياْ دةسكشد هة كشدةوةى ئادةًيضاددا، ق .(4)

                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (1)  .43فدـتقر ظبد اهلل ب

 .55دصطػك صزي ص "مقؿػ افبؼ َتت شؾطان افؼدر" (2)

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (4) (3)  .116فدـتقر ظبد اهلل ب
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دةسكشد، ٓةسوةكوو ضؤْ جةبةسييةكاْ ئريادةى ئادةًيضادياْ هة كاسدا بؤية تواُاى خواػياْ ىلَ 
 دةسكشد، بؤية تواُاى ئادةًيضاديؼياْ تيادا دةسكشد.

بة  ثيَضةواُةى ئةَ بِةًاية بووُةوة بةآلَ ًاتؤسيذييةكاْ بة يةن ٓةَهويَظتى هةطةأل ئةػعةسيذا
فؽـفؿ خافػقهؿ ؾلثبتقا فؾعبد إرادة تواُاى ئادةًيضاد هة كاسةكاُذا: ئريادة و بووُى  بشِياسداْ بة

جزئقة هل متعؾؼ افتؽؾقػ، ... بخالف اْلرادة افؽؾقة
 أل قةدةسى و جةبةسييةكاْ. بةآلَ هةطة(1)

اْلرادة افؽؾقة : ؾ: ئريادةى طؼتى و ئريادةى تايبةتئريادة بؤ دوو بة جيابووُةوة بة دابةػلشدُى

واْلرادة اجلزئقة
ظـد اداتريدية هلا معـقان، إرادِتؿ افؽؾقة وهل ظـدهؿ خمؾقؿة هلل، أما ، (2)

إرادِتؿ اجلزئقة ؾغر خمؾقؿة، وأمرها بليدهيؿ، وهل ما يؿؾؽقكف مـ أؾعاهلؿ ادـسقبة إفقفؿ
(3) .

و بةػة كةًةكة هة  تايبةت بةدةطت خواية و دسوطتلشاوى ئةوة و ئريادةئريادة طؼتييةكة وتياْ: 
هةو سِووةوة بة دسوطتذةكةْ و بةو ٓؤيةوة دةطتى ئادةًيضادداية و خؤياْ كشداسى خؤياْ 

. سِوودةكةُة ئادةًيضاد )ايتهًٝف ايشسعٞ(ٓؤكاسى ئةو ئريادة تايبةتة داواكاسيية ػةسعييةكاْ 
 و بووْ بة كاسيَلى واقعى و بشِياسة بؤ دابةػلشدُى تواُاى ئادةًيضاد ئةَ بؤضووْ هةطةأل ئةوةػذا

مع ذفؽ أمرًا إظتباريًا ٓ وجقد ففداُاُيَّ، بةَهلوو بة ػيَوةى سِةضاوكشاو: 
واتة هة بووُذا  .(4)

 جيَطةى ُابيَتةوة، بةآلَ بة ػيَوةيةكى سِةضاوكشاو بشِياسى هةطةس دةدةْ.

كاْ دةكات هة كتيَبى )َاتسٜد١ٜ(ثؼتطريى ئةَ بؤضووُةى  )ذلُد ضعٝد زَطإ ايبٛطٞ(وة 
أن ؿصد اْلكسان بؿعـاه افؽع افذي يعزَّ ... إٓ أن اشتعامٓتف دةَهيَت:  "اإلْطإ َطري أّ رلري"

اجلزئقة بؿعـك ...
(5). 

ئريادةى ئادةًيضاد بة ػيَوةى طؼتيية كة دةسى دةبشِيَت، بةآلَ هة ئاطتى واتة: 
 بةكاسٓيَِاُةكاُذا خاوةْ ئريادةى تايبةت و بةػيَلى كةًة. 

                                                             
ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (1)  .116فدـتقر ظبد اهلل ب

 .56دصطػك صزي ص "مقؿػ افبؼ َتت شؾطان افؼدر" (2)

 .57، 56دصطػك صزي ص "مقؿػ افبؼ َتت شؾطان افؼدر" (3)

 .72دصطػك صزي ص "مقؿػ افبؼ َتت شؾطان افؼدر" (4)

 .83، 58فؾبقضل ص "اْلكسان مسر أم خمر" (5)
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ؿد ْجعقا : دةطةسِيَتةوة بؤ ٓؤكاسى ئةػعةسى و ًاتؤسيذييةكاْ ىوةٓةَهة ُاو بةآلَ كةوتِة

زم، بحقث أصبحقا جزيغ ذم افؼدرة ؿدريغ ذم اْلرادة، غ ما فزم افطائػتغ مـ تؾؽ افؾقاب

ؾافذي يؾزم اجلزية مـ افشـاظة ذم ؿقهلؿ بـػل تلثر ؿدرة افعبد ذم ؾعؾف ٓزم فؾامتريدية، وافذي 

كػقفؿ خلؾؼ اهلل ٕؾعال افعباد ٓزم فؾامتريدية ... واؾؼقا افؼدرية يؾزم افؼدرية مـ افشـاظة ذم 

فؿ، وهل ما اتػؼقا ظؾقف مـ دظقى اشتحافف اجلؿع بغ إثبات خؾؼ اهلل واجلزية ذم أصؾ صبفت

ٕؾعال افعباد وبغ إثبات كسبة إؾعال إػ افعباد
هة ئةجناًذا ئةػعةسى و ًاتؤسيذييةكاْ  .(1)

 دا، هة تواُااى ٓةسدوو فريةقة جياواصةكة، قةدةسييةكاْ و جةبةسييةكاْبريوسِ ضووُةوة طةس
ةكاْ، كة تواُاى كاسةكاْ هة دةطتى ئادةًيضاددا ُيية، وة هة ئريادةدا ضووُةوة طةس جةبةسيي

 .كاس هة تواُاى ئادةًيضاددا ٓةيةئريادة و كة ضووُةوة طةس قةدةسييةكاْ، 

ئةػعةسى و ًاتؤسيذييةكاْ ويظتياْ هة بؤضووُى قةدةسى و جةبةسييةكاْ ٓةَهبيَّ، بةآلَ بة 
كةوتِةوة ُاو بريوسِاى ٓةسدووكياْ، هةبةسئةوةى بةسُاًةياْ ُاسِاطتةوخؤ و ثيَض و ثةُا هة كؤتاييذا 

يةن طةسضاوة بوو، بةآلَ قظةكاُياْ جياواص بوو، ئةويؽ بِةًا عةقَوييةكاْ بووْ، طشُط ئةوةية 
 كة هةطةس بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت ُةبووْ.

ؾؾقس هلؿ إٓ ادوا اخلروج ظام ذهبت إفقف افؼدرية واجلزية مـ افؾقازم افباضؾة إذا أر: بؤية

أن يثبتقا خؾؼ اهلل ٕؾعال افعباد، مع إثبات كسبة إؾعال إػ افعباد، ... متحؼؼًة بؼدرِتؿ 

وإرادِتؿ، َوْؾَؼ ما جعؾف اهلل مـ تقؿػ ادسببات ظذ أشباِبا
ٓيض سِيَطةيةن ُيية بؤ دةسضووْ  .(2)
ْ ُةبيَت بةوةى كة خواى طةوسة هة بريوسِاى ٓةَهةى ئةو دوو فريةقة طوًشِاية، بيَحطة هة بشِياسدا

بووُى ئةو تواُا و كاسى بةُذةكاُى دسوطتلشدووة و بةُذةكاُيؽ خاوةُى كاسى خؤياُّ بة 
 .كة ثيَياْ بةخؼشاوة ياُةوةئرياداُة

 يةنئةوةى ئةػعةسييةكاْ و ًاتؤسيذييةكاُى خظتووةتة ٓةَهةوة بيَئاطايياُة هة "بووُى تواُا
ـَك اْفُؼْدَرةُ هةثيَؽ كاسةكاُذا":  تِْل بَِؿْع َحُة فِْؾَػْعِؾ افَّ ـِ  ادَُْصحَّ ِة َواْفُقْشِع، َوافتََّؿؽُّ حَّ َوَشاَلَمِة  افصِّ

                                                             

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (1)  .123فدـتقر ظبد اهلل ب

ـ حمؿد افؼرين ص "اخلالف افعؼدي" (2)  .121فدـتقر ظبد اهلل ب
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ِت  َٓ ْٔ َْمِر َوافـَّْفِل، َؾَفِذهِ ا ْٕ ُم َظَذ اْفِػْعؾِ  اْفُؼْدَرةُ  ، َوِهَل َمـَاُط ا ُبدَّ َأْن َتَتَؼدَّ َمَعفُ ، َوَٓ َتُؽْقُن َٓ
(1). 

يةى كة ثةيوةُذى بة قةدةسى ػةسعييةوة ٓةية هة بووُى تواُاى الػة و طةالًةتى و ئةو تواُا
كاسبؤئاطاُى و ئريادة ... كة ٓؤكاسى جيَبةجيَلشدُى فةسًاُة ػةسعييةكاُة، ئةًة بؤخؤى دةبيَت 

هةطةأل  تةُٔا ئةَ تواُاية ةأل بووُى كاسةكاُذا بيَت، ئةطةسهةط تةُٔا هةثيَؽ كاسةوة بيَت، ُابيَت
ـْ ِظـَْدُه كاسةكاُذا بيَت ئةوا:  ْ َيُؽ َٓ ُيطِقُؼُف إَذا ََل ؾَِّػ َما  ـُ ْ َيْػَعْؾ َما ُأِمَر بِِف َؿْد  ؾُّ َظْبٍد ََل ـُ َأْن َيُؽقَن 

َّٓ َمَع اْفِػْعؾِ  ُؿْدَرٌة إ
تاواُباس ُابيَت، هةبةسئةوةى تواُا ُةدا  ٓةسكةطيَم ٓةسكاسيَلى ئةجناَ .(2)

ئةًةؾ دةبيَتة  ، ئةًاُيؽ باوةسِياْ واية كة تواُا هةثيَؽ كاسةكاُةوة بووُى ُيية، ُذايةهةطةأل كاسةكا
ئةًةؾ بؤخؤى  بةطةسيذا، ثيَؽ كاسةكة ٓؤكاسى داواكاسى جيَبةجيَِةكشاو، هةبةس ُةبووُى تواُاى

 كاْئةًة دةضيَتةوة طةس بريوسِاى جةبةسييةديّ و ُةًاُيةتى،  جيَبةجيَلشدُى هةكاسخظتِىٓؤكاسى 

ۓ    ]ُيية، وةن:  ئادةًيضاد ٓيض بزاسدة و تواُايةن هة بووُيذادةَهيَّ:  كة ھ  ھ  ے   ے  

﮴ ـْ َحجَّ ََلْ  .{97:  4}ز ۓ  ﮲  ﮳   َّٓ َم َؾَلْوَجَب احْلَجَّ َظَذ ادُْْسَتطِقِع، َؾَؾْق ََلْ َيْسَتطِْع إِ

ـْ َح  َّٓ َظَذ َم ـِ احْلَجُّ َؿْد َوَجَب إِ ، َيُؽ ْ ُيَعاَؿْب َأَحدٌ جَّ . َوَهَذا ِخاَلُف ادَْْعُؾقِم  َوََل َظَذ َتْرِك احْلَجِّ

ْشاَلمِ  ـِ اْْلِ ـْ ِدي ْضطَِراِر ِم ِٓ بِا
بيَت  اذذةج هةُاو جيَبةجيَلشدُى كةواتة ٓةسكات ئةوةى .(3)

ى ػفةسصة هةطةسى، ئةوةكة ضووة ُاو ئةجناًذاُيةوة ؽ يكاتةبةطةسيذا و ئةو ئةوكات تواُاى ٓةية
ُةيلشد تاواُباس ُابيَت، كةواتة سِاى ئةػعةسييةكاْ ٓةَهةية هة كة ٓةَهِةطتا بة ئةجناًذاُى و 

و دةطةسِيَتةوة طةس ٓةًاْ بريوسِاى جةبةسييةكاْ و ٓةًاْ ئةجناًى  تيَطةيؼتِى تواُاى ئادةًيضاددا
 بريوسِاكاُياْ دسوطتذةكات.

ب إصعري باجلز ادتقشطشؿقا مذهبؤية بة بريوسِاى ئةػعةسييةكاْ دةَهيَّ: 
(4). 

 بريوسِاى بةَ ٓؤكاسةوة طةس دةسدةكات هةُاوةُذ، وة بريوسِاى جةبةسييةكاُيؽ  جةبةسييةكى
                                                             

 .225هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة" (1)

 .(318، 3/317ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"(، و 1/63ٓبـ تقؿقة ) "درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ" (2)

ٓبـ  "رشح افعؼقدة افطحاوية"(، و 3/42ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية"(، و 8/274ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (3)

 .(3/42ٓبـ حزم ) "افػصؾ"، و 489أ يب افعز احلـػل ص

 .56دصطػك صزي ص "مقؿػ افبؼ َتت شؾطان افؼدر" (4)
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بيَحطة  ةبيَتٓيض تواُايةن ُ هةبةسئةوةى طةس، )االحتاد ٚاحلًٍٛ( ةوة)رلًٛقات(تيَلةَهبووُى خوا بة 
 )َطًل(، كةواتة تواُا و بووُى سِةٓا ئةوا ٓيض بووُيَليؽ ُيية بةسِاطتى بيَحطة هةو ؛تواُاى خوا هة

 .ة()خايلتيَلةَهى  )رلًٛقات(ٓةس خواية، كةواتة 
 :دا)التكليف ما ال يطاق( بريورِاى ئةشعةرييةكاى لة

يَت هةطةس بِةًاى بووُى تواُا هة كاسدا كة قةدةسى كةوُيية، دةػيَت سِاطتةوخؤ بشِياس بذس
تواُايةن ُيية ثيَؽ تواُايى هة جيَبةجيَلشدُذا، هةبةسئةوةى هةطةس بووُى داواكاسييةكى بآ 

ؾبـاء ظذ ؿقهلؿ أن افؼدرة مؼاركة دؼدورها ؾؼد ؿافقا بجقاز افتؽؾقػ بام ٓ يطاق: كاسةكاْ
(1). 

هةطةس بِةًاى ئةوةى كة دةَهيَّ تواُا بةغ هةطةأل كاسةكاُذا بووُى ٓةية، بشِياسى ئةوةؾ دةدةْ 
 كة دسوطتة داواكاسييةن كة قابيوى جيَبةجيَلشدْ ُةبيَت بووُى ٓةبيَت.

هةبةسئةوةى ٓةَهكوآلوى ُيَواْ دوو فريةقى ثيَضةواُة بةيةكة و  بريوسِاى ئةػعةسييةكاْ بةآلَ
ئاَهؤصة،  هةسصؤن و دةبيِني ياْ خاوةُى سِايةكى ؛ويَتة ٓةَهةكاُى ٓيض كاًياُةوةدةيةويَت ُةكة

وة هة ئةجناًذا بؤ ، بة ػيَوةيةن هة ػيَوةكاْ ياخود ٓةسجاسةى دةكةويَتة ُاو بريوسِاى اليةكياُةوة
ُاطاتة بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت و سِصطاسيؼى ُابيَت هةواْ، هةبةسئةوةى هة  طةيؼنت بة ذةقةكة

بةسدةواَ كاسيطةسييةكاُى ِةًادا هة قوتاخباُةى ئةواُذا ثةسوةسدة بووة، ثاػاْ ٓاتووةتة دةسةوة و ب
 خاوةُى ئةَ بريوسِاياُة. ُةتةبوو هةطةس ًاوة تا

 :(2)سآ جؤرة )التلليف ما ال ةطاق( :بؤ ئةم بابةتةش دةَلَيو
داواكاسييةن ٓةية تواُاى : أن يؿتـع افػعؾ فعؾؿ اهلل بعدم وؿقظف، ... ـؿـ مات ـاؾًرا. 1

 جيَبةجيَلشدُى ُيية بة ٓؤكاسى ئةوةى خوا دةصاُيَت كة ُابيَت، يا ٓةواأل دةدات، يا ويظتى واية.
كة ئيٌاْ ُآيَِيَت و بة بيَربِوايى دةًشيَت، هةطةأل  )أبٛ هلب(وةكوو ٓةواأل دةدات بة 

ئةوةػذا داواى ئيٌاُى هيَذةكات، ئةَ جؤسة داواكاسيية ٓةية كة ُايةتة دى و خاوةُةكةى تواُاى 
 ثيَؼةُطى كشدةوةكاُى و بزاسدةى سِيَطةى در بة سِيَطةى ئيٌاْ.ُابيَت جيَبةجيَى بلات، بة ٓؤكاسى 

                                                             

 .226فؾجقيـل ص "اْلرصاد"، و 293فؾباؿالين ص "افتؿفقد"، و 117هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة" (1)

، و 117هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 276فعبد افرمحـ بـ صافح ادحؿقد ص "افؼضاء وافؼدر" (2)

ٓبـ  "جمؿقع افػتاوى"، و 332ص "رشح ادقاؿػ"، و 226فؾجقيـل ص "اْلرصاد"، و 249فؾباؿالين ص "افتؿفقد"

 .(8/295تقؿقة )



 
226 
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 .كجقزه وإن َل يؼع بآشتؼراء: ٓةبيَت، ئةطةس ُةػٔيَتة دى داواكاسييةدةػيَت ئةو  .2
دسوطتة الى ئةػعةسييةكاْ كة داواكاسييةن ٓةبيَت هة طِووسى جيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت، وة ٓةس بة 

 طشوػتى خؤى ُةيةتة دى و ُةػبووبيَت، وةكوو داواكاسى فشِيّ بة ئامساُذا بةبآ ٓيض ٓؤكاسيَم.

ما يؿتـع أو مستحقؾ فذاتف ـاجلؿع بغ ٓةس ُابيَت ئةو داواكاسيية بووُى ببيَت:  .3

يا ٓةَهطيَشِاُةوةى  وةن: ػةو بلشيَت بة سِؤر، هةبةس هةخؤطشتِى دوو ػتى جياواص، .افضديـ
 ، وةن: ئاو بلشيَت بة ئاطش.)قًب احلكائل(ذةقيكةتةكاْ 

 بةرنامةى ئةيمى سونهةت لةم دوو بابةتةدا
 طاعة والتكليف مبا ال يطاق()اإلست

كاُى ئادةًيضاددا بةَ بريوسِاى ئةٓوى طوُِةت هة تواُا و دةطةآلت هة بووْ و كاسةبةسُاًة و 
 ػيَوةيةية:

 :(1)االستطاع( نوعان -

اشتطاظة مـ جفة افصحة وافقشع وافتؿؽـ، وشالمة أٓت، وهل افتل تؽقن  األوىل:

مـاط إمر وافـفل، وهل مصححة فؾػعؾ، ؾفذه آشتطاظة ٓ جيب أن تؼارن افػعؾ، بؾ 

 تؽقن ؿبؾف متؼدمة ظؾقف، وهذه آشتطاظة ادتؼدمة صاحلة فؾضديـ.

عؾ ل آشتطاظة ادؼاركة فؾػ، وهذه هآشتطاظة افتل جيب معفا وجقد افػعؾ الثاني(:

 ادقجبة فف، هل افؽقكقة، وهل مـاط افؼضاء وافؼدر.

 الى ئةيمى سونهةت دوو جؤرة: كردىكار توانا بؤ بوونى

 ثيَذاْ و دسوطتلشدُىكاسةكاُذا، ئةويؽ بة  ئةجناًذاُى ثيَؽتواُايةن ٓةية هة يةكةم:
ئةُذاًةكاُى الػة و عةقأل و بووُى ئريادة و ثيَويظتييةكاُى كاسكشدْ، كة ئةَ ثيَويظتيياُة بة ٓةًوو 

                                                             

رشح افعؼقدة "(، و 1/63ٓبـ تقؿقة ) "تعارض افعؼؾ وافـؼؾدرء "(، و 8/373ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

فعبد  "افؼضاء وافؼدر"، و 118هلـد بـت دخقؾ اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 327ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "افطحاوية

 .268افرمحـ بـ صافح ادحؿقد ص
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ئادةًيضاد بةخؼشاوة، جطة هة سِيَزةيةكى كةَ ُةبيَت، وة خاوةُني و ئاًادةكاسى كاسكشدُياْ 
 تيَذاية.

 بيةويَت تاوةكوو ،دُى ٓيض ثاطاويَم بؤ ئادةًيضاًادةبيَتة ٓؤكاسى ُة اُةئةَ تواُايبووُى 
 )حذ١(دةبيَتة  ةو و ٓةَهطشى ديِةكةى ُةبيَت، ُةضيَتة ريَش باسى جيَبةجيَلشدُى فةسًاُةكاُى خواوة

 بةطةس بةُذةكاُيةوة. و بةَهطةى خوايى
ئةًة ثةيوةطتة بة جؤسى قةدةسى ػةسعييةوة و خاَهى ٓيَِاُةدى فةسًاُةكاُى خواية، بؤية 

، بلةويَتة ثيَؽ بووُى كاسةكاُةوةدةبيَت و ثيَويظتة ئةَ تواُاياُة و ثيَويظتييةكاُى ٓيَِاُةدى بووُياْ 
تواُا ػةسعيياُة: ، ئةَ (1))االضتطاع١ ايشسع١ٝ(ثيَى دةوتشيَت  كة هةبةسئةوةى ٓؤكاسى كاسثيَلشدُّ،

هِ  َٓ َتْصُؾُح فَِغْرِ َمٌة َظَذ اْفِػْعِؾ َوُمَؼاِرَكٌة َفُف َأْيًضا َوُتَؼاِرُكُف َأْيًضا اْشتَِطاَظٌة ُأْخَرى  ُمَتَؼدِّ
ثيَؽ هة. (2)

هةطةأل كاسةكاُذا، وة هةطةأل ئةويؼذا ضةُذ بووُياْ ٓةية، وة بووُيؼياْ دةًيَِيَتةوة  وةكاسةكة
بؤ دسيَزةثيَذاْ و ثيَوةى  بةدواى ئةَ تواُاياُةدا ديَّ وةكوو تةواوكاس و ثةيوةطتبووتواُايةكى تشيؽ 

، بؤية دةبيِيت هةطةأل داواكاسى كاسة ػةسعييةكاُذا ٓةًوو تواُا و ئةجناًذاُى كاسةكاْ
و عوصسةكاُى ُةتواُني تياياُذا سِةضاو دةكشيَت، بؤية ًةسد ثيَويظتييةكاُى دةخويَِشيَتةوة و ثاطاو 

ُيية بة بووُى ئةَ تواُاية بووُى كاسةكة ٓةبيَت، وة دةػيَت بةسدةواًيؽ ُةبيَت تا كاتى كاسةكة: 
ْ َيعْ  ُر اْفِػْعُؾ َمَع َظَدِمَفا َوإِْن ََل ِظقََّة َؿْد َتُؽقُن َما ُيَتَصقَّ ْ ْشتَِطاَظَة افؼَّ ِٓ َجْز َظـْفُ َؾنِنَّ ا

ئةَ تواُا  .(3)
هة  با تواُاؾ ٓةبيَت ػةسعيياُة دةػيَت ببيَتة ٓؤكاسى بووْ، ياخود ٓةس بة ُةبووُى مبيَِيَتةوة

ثيَوة ُويَز بلات هةطةأل بووُى صياُيَم ثيَى، ياخود ذةجيَم  ئاطتيذا، وةكوو ُةخؤػيَم دةتواُيَت بة
ُاوُابشيَت:  ى تةواوئةًاُة هة ػةسعذا بة بووُى تواُابلشيَت هةطةأل صياُيَلى ًاَهى و جةطتةيى ثيَى، 

ِد إِْمَؽاِن اْفِػْعِؾ، َبْؾ َيـُْظُر إَِػ َفَقازِ  ِة إَِػ جُمَرَّ ِظقَّ ْ ْشتَِطاَظِة افؼَّ ِٓ َٓ َيـُْظُر ذِم ا اِرُع  ِم َذفَِؽ، َؾنِْن َؾافشَّ

 ْ اِجَحِة ََل اَن اْفِػْعُؾ ُُمْؽِـًا َمَع ادَْْػَسَدِة افرَّ ِظقَّةٌ  ـَ ـْ َهِذِه اْشتَِطاَظٌة رَشْ َتُؽ
طةيشى  . بؤية ػةسع تةُٔا(4)

 بؤية ،كة ثيَى ئةجناَ دةدسيَت دةكات وو طةيشى ئةو ثيَويظتيياُةػىبووُى كاسةكة ُاكات، بةَهل
                                                             

 .(8/133ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

 .(8/372قة )ٓبـ تقؿ "جمؿقع افػتاوى" (2)

 .492ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "رشح افعؼقدة افطحاوية" (3)

 .( 8/439ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"، و 492ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "رشح افعؼقدة افطحاوية" (4)



 
228 
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و ئةَ داواكاسى ئةوا  ؛بؤ خاوةُةكةى ئةطةس تواُا ٓةبيَت بةطةس كاسةكاُذا هةطةأل صياُيَلى صؤس
بؤية هةَ بواسةدا خوا  داواى ُاكات و بة تواُاى ئةجناًذاُى كاسةكةى داُاُيَت،تواُاية ػةسع 

ۇۆۆ ۈۈ]دةفةسًويَت:  ھ  ]، وة دةفةسًويَت: {185:  2}ز ٴۇۋۇ

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ]، وة دةفةسًويَت: {g  :78}ز ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

 .{286:  2}ز ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ]، وة دةفةسًويَت: {6:  8}ز ڎ  ڈ
 .قوسطايى و خويَِذُةوةى تواُاكاْ دةكات ٓةًوو ئةًاُة باغ هة كاسئاطاُى و ُةويظتِى

خواى ثةسوةسدطاس سِيَطةثيَذساوةكاُى ثيَخؤػة، وةكوو ضؤْ  ٓةس هةبةس ئةًةية كة
ْاَّللرَْ»: دةفةسًويَت ثيَػةًبةسى خوا  ، وةكوو)ايسخض١ ٚايعصمي١(داواكاسييةكاُى ثيَخؤػة  إِنر

ْوَْ ُْتْمَتىَْتَباَرَك َْأْن َْيْؽَرُه َْكًَم َْأْو َْعَزائُِؿُه، ُْتْمَتى َْأْن ُُْيِبُّ َْكًَم ُْرَخُصُه، ُْتْمَتى َْأْن ُُْيِبُّ َتَعاََل

«َمْعِصَقُتهُْ
(1). 
خواى طةوسة ثيَى خؤػة سِيَطةثيَذساوةكاْ جيَبةجيَبلشيَت ٓةسوةكوو ضؤْ ثيَى خؤػة  واتة:

 داواكاسييةكاُى جيَبةجيَبلشيَت.
ُيَواْ تواُايةكى بة ًةسد طرياو و تواُايةكى ثةيوةطتبوو ثيَوةى  جياواصى ٓةية هةهةبةسئةوة 

َراَدُة اجْلَاِزَمُة، ...َ إَِذا : )االضتطاع١ املشسٚط١ ٚاالضتطاع١ املكاز١ْ( ْشتَِطاَظُة ادَُْؼاِرَكُة َتْدُخُؾ ؾِقَفا اْْلِ ِٓ ا

ُة ا َراَدُة اجْلَاِزَمُة َواْفُؼقَّ ُة، َفِزَم ُوُجقُد اْفِػْعؾِ اْجَتَؿَعِت اْْلِ فتَّامَّ
ثةيوةطتبوو ثيَوةى واتة تواُاى  .(2)

وة كاسةكةؾ هة تواُاتذاية بؤية دةبيَتة ئريادةى تياداية،  كاسيَم تواُات بةطةسيذا بؼليَت، ئةًة
تواُايةكة  تواُاى بة ًةسد طرياو هة فةسًاُة ػةسعييةكاُذا بيَت، بةآلَئةوةى كاسةكة بووُى ب

ا : ًةسجى تياداية بؤ ٓاتِةدى ْشتَِطاَظةُ َأمَّ ِٓ وَضِة ذِم افتَّْؽؾِقِػ، َؾاَل  ا َراَدةُ  ادَْْؼُ ُط ؾِقَفا اْْلِ َحْقُث  ُيْشَسَ

                                                             

وؿال صعقب  (5866) "ادسـد"وأمحد ذم  (،354) "صحقحف"وابـ حبان ذم  (،2327) "صحقحف" رواه ابـ خزيؿة ذم (1)

وابـ أ يب  (،5332) "وشطإ"وافطزاين ذم  ،وافؾػظ فف (5998) "ادسـد"افبزار ذم رواه و ،إركموط: حديث صحقح

وأبق  (،3636) "افشعب"وافبقفؼل ذم  (،3369) "رشح مشؽؾ أثار"وافطحاوي ذم  (،26472) "ادصـػ"صقبة ذم 

صحقح "(، و 564) "رواءاْل"وصححف إفباين ذم  (،4/52) "افسـةرشح "وافبغقي ذم  (،6/191) "احلؾقة"كعقؿ ذم 

 (.1886، 1885) "اجلامع افصغر

 .492ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "رشح افعؼقدة افطحاوية" (2)
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َٓ ُيِريُدهُ َأنَّ  ـْ   اهللَُّ َتَعاَػ َيْلُمُر بِاْفِػْعِؾ َم
 ًةسد ُييةواتة تواُا بة ًةسد طرياوة ػةسعييةكاْ  .(1)

بووُى ئةوةى ٓةية كة خوا  ى ئةطةسى، هةبةسئةوةبووُى كاسةكة بيَتة دى بووُى ئريادة هةطةأل
جيَبةجيَى بلات، وةكوو بة ًةسجطشتِى ُيةتجاكى  فةسًاْ بلات بة يةكيَم و ئةو كةطةؾ ُةيةويَت

 و كةطيَليؽ ُةيةويَت و طشُطى ثيَِةدات هةبةس ًةبةطتيَلى تشى. )اإلخالص(هة كاسدا 
ٓةية بؤ جيَبةجيَلشدْ و ئةجناًيؽ ُادسيَت، بة كة ئةو ٓةًوو فةسًاُةى خوا  نٓةسوة

اَم َيـَْتِػل ُوُجقُد : هةاليةْ خاوةُةكةيةوة ثيَوةى ةوةٓؤكاسى ُةبووُى ئريادةيةكى ثةيوةطتبوو إِكَّ

ـَ  َّٓ َؾَؿَع  َراَدِة َوإِ اَمِل اْْلِ ـَ اَمِل اْفُؼْدَرِة َأْو فَِعَدِم  ـَ ْختَِقاِريِّ اْفِػْعِؾ فَِعَدِم  ِٓ اَمهِلَا جَيُِب ُوُجقُد اْفِػْعِؾ ا
(2) .

ٓؤكاسى ُةكشدُى كاسيَم دةطةسِيَتةوة بؤ دوو ٓؤكاس: يا هةبةس ُةبووُى تواُاى تةواوة بةطةس 
بة بووُى تةواوى ئةو كاسةكاُذا، ياخود هةبةس ُةبووُى ئريادةى تةواوة هةُاو كاسةكاُذا، طةس ُا 

 كاسةكة ديَتة دى. دوواُة
تواُا بووُى هةبةسئةوة ًةسد ُيية بة بووُى ئريادة بووُى تواُا ٓةبيَت، وة ٓةسوةٓا بة بووُى 

 ًةسجة بة بووُى تواُا بووُى :َهيَّهةًةدا كةوتووُةتة ٓةَهةوة كة دة قةدةسييةكاْ ئريادة ٓةبيَت،
 .تةواوكاسى يةكّ و بةبآ يةن ُابّدةَهيَّ ، بةَهلوو ئريادة ٓةبيَت
ةن هةطةأل كاسةكاُذا، بة بووُى بووُى كاسةكاْ دةبيَت و ٓؤكاسى ٓاتِةديياُة تواُاي دووةم:

 قةدةسة. ُاو ووسدةكاسييةكاُى ٓةًوو و هةخؤطشى وة ٓةيةقةدةسى كةوُيية ثةيوةُذى بة و
طةيؼتِة خوايية بؤ ياسًةتيذاْ و ثاساطنت و بةسدةواًى ئريادة و  ئةَ تواُاية تواُا و ياسًةتى

و  ى كاسُةكشدُ ئاطاْ ُةبووُى ئةَ ياسًةتيية دةبيَتة ٓؤكاسى، وة بةثيَضةواُةػةوة ئةجناًى كاسةكاْ

ٿ  ]ُةثاساطنت و ُةسِةخظاُذُى كاسيؽ بؤ كةطى خؤى، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

ڦڄڄ   ]، وة دةفةسًويَت: {K  :23}ز ڤڤٿ ٹ  ٹٹٹ

، Y  :133}ز ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڃ ڃڃچ ڃڄڄ 

ةخ ثؼاُى ئةواُة دةدسيَت كة ثةسدة بةطةس دؤص تواُاى بيظنت و بيِيِياْ ُةبوو، .{131
 ضاوةكاُياُةوةية هة ئاطتى ئيٌاُذا.

                                                             

 .492ٓبـ أ يب افعز احلـػل ص "رشح افعؼقدة افطحاوية" (1)

 .(13/272ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (2)
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و ٓؤكاسةكاْ ُاكات، بةَهلوو خاوةُى  ى جةطتةكاًُة باغ هة ُةبووُى تواُاى ئةُذاًةئة
ُف َوؿَ بيظنت و بيِني و ئريادة و تواُاْ ...، بةآلَ:  ْشتَِطاَظةُ  ،َٓ َيْسَتطِقُع َذفَِؽ ْد َأْخَزَ َأكَّ ِٓ ِهَل  َوَهِذِه ا

ادَُْؼاِرَكُة فِْؾِػْعِؾ ادُْقِجَبُة َففُ 
بيِيِياْ، ُةن ُةتواُيِى  و ُةتواُيِى بيظنت ٓةواأل دةدات بة .(1)

، ئةًة تواُايةكة هةطةأل كاسةكاُذا بووُى ئةُذاًةكاْ و ُةبووُى تواُا تياياُذا بؤ بيِني و بيظنت ...
خؤياْ بةكاسياْ ُةٓيَِاوة و خواؾ ياسًةتى ُةداوْ، بؤية ئةو تواُاياُة بؤ ئةو سِيَطاية كاس ٓةية و 

ُاكات، وة ئةَ تواُا خواييةؾ خواى طةوسة هةطةأل كشداسةكاُذا بة صاُايى و ذيلٌةتى خؤى 
تيَم ُيية بتواُيَت بؤخؤى دسوطتى بلات، ئةوةى بةدى بةكاسى ديَِيَت هةطةأل بةُذةكاُيذا، دةطةآل

ؾؽام أن اهلل : بلشيَت هةَ تواُايةدا ئةوةية كة كشدةوة الى ئادةًيضادة و بةسِيَوةبشدْ الى خواية

تعاػ ٓ يـسب إفقف ؾعؾ افعبد ٕكف يعاؿبف ظؾقف: ؾؽذفؽ افعبد ٓ يـسب إفقف اخلؾؼ ٕكف ٓ يؼدر 

ظؾقف
، ئاواؾ ثاأل خوا هةبةسئةوةى هيَجشطيِةوةى هةطةسة ى ئادةًيضاد ُادسيَتةٓةسوةن ضؤْ كاس .(2)

 دسوطتلشدْ و ٓيَِاُةدى خوايى ُادسيَتة ثاأل ئادةًيضاد، هةبةسئةوةى هة تواُايذا ُيية.

بؤية هة قوسئاُذا ٓةس داسِػتِيَم ٓةبيَت كة باغ هة تواُاكاُى خوا بلات هة كةوُذا بؤ 
ًةبةطت بةَ  باآلدةطتى و دةطةآلتى سِةٓا و ٓةتا دوايى،ؤسِاُلاسى و ٓيَِاُةدى و دسوطتلشدْ و ط

 قةدةسة كةوُييةية.

بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت تواُيويةتى ٓةًوو ذةقةكاْ هةخؤبطشيَت و بةتاَهةكاْ سِةتبلاتةوة 
كاسةكاُذا، بةطويَشةى بةَهطةكاُى قوسئاْ و فةسًوودة، بؤية باوةسِى بة بووُى تواُايةن ٓةية هةثيَؽ 

، بةآلَ ثاَهجؼتى ئةو ياسًةتيية خواييةؾ ٓةية هةطةأل ٓةسوةكوو ضؤْ قةدةسييةكاْ دةَهيَّ
، وة باوةسِيؼى بة تواُايةن ٓةية هةطةأل كاسةكاُذا، ٓةسوةكوو ضؤْ جةبةسييةكاْ كاسةكاُذا
 ٓؤكاسى بة ة،بةآلَ هةطةأل بةكاسٓيَِاُى تواُاكاُى ثيَؼوةختة كة خوا بؤى سِةخظاُذوو وادةَهيَّ،

بةَ ئةوكات دةتواُشيَت وةكوو خؤى ذةق بةَ دوو بابةتة بذسيَت،  ؛كؤكشدُةوةى ٓةسدوو تواُاكة
شيّ، ٓةسيةن خبةيِة سِيضبةُذى ػيَوةية دةتواُني ٓةًوو دةقةكاُى قوسئاْ و فةسًوودة هةخؤبط

اُذا و هةطةأل ُيَواْ دةقةك بةبآ ئةوةى ٓيض درايةتى و ثيَضةواُةييةن دسوطتببيَت هة خؤيةوة
                                                             

 .(3/319ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"(، و 1/61ٓبـ تقؿقة ) "وافـؼؾ درء تعارض افعؼؾ" (1)

 .182ٕ يب ظبد افرمحـ ظع بـ افسقد افقصقػل ص "افؼضاء وافؼدر ظـد افسؾػ" (2)
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عةقَوى تةواو  تيَطةيؼتِةكاُى ثؼتيواُىبة بةدةطتةوةداُى ًاُا و واتاى صؤس طوجناو و ذةقيكى و 
 .، وة طوجناو هةطةأل واقعى رياُذابؤى

بةػى دوو  قةدةس ثيَلٔاتووة هة واية كة ئةٓوى طوُِةت هة قةدةسدابةسُاًةى بريوسِاو 
 ة ٓةسيةن بؤخؤى واتا و ًةبةطت وكةوُني، ك، ئةواُيؽ قةدةسى ػةسعى و قةدةسى طةسةكى

 ٓةية. ُاوةسِؤكيَلى تايبةتى خؤى

ٓةًووى ػويَِى  ، كةبشيتيية هة فةسًاُةكاُى قوسئاْ و فةسًوودة قةدةرى شةرعى
 .)احملب١ ٚايسضا ٚاإلزاد٠ ٚاملشٝئ١( ئريادة و ويظتى خواية هةطةسىخؤػةويظتى و سِاصيبووْ و 

بؤ  ةسُاًةى خوايى تايبةتة بة خؤىياطا و ب ثيَى بووُى كة ًةبةطت قةدةرى كةونيشوة 
سةدا دةػيَت هة كةوْ و بووُذا ٓةبيَت خواى هةَ قةدةبةسِيَوةبشدُى ٓةًوو بووُةوةسةكاُى، كة 

ى هةطةس )احملب١ ٚايسضا ٚاإلزاد٠ ٚاملشٝئ١(طةوسة خؤػةويظتى و سِاصيبووْ و ئريادة و ويظت 
، وة هة بووُيؼذا ٓةية كة ػويَِى كاْى و ضاكة و ًةالئيلةبيَت، وةكوو ثيَػةًبةساْ و خواُاط

ى )احملب١ ٚايسضا(ى هةطةسة و بةآلَ ثيَخؤػبووْ و سِاصيبووْ )اإلزاد٠ ٚاملشٝئ١(ئريادة و ويظتى خوا 
 .)إبًٝظ، نافس، َعض١ٝ ...(خواى هةطةس ُيية، وةكوو 

ةػذةكشيَت، تواُاى ثيَؽ بةطويَشةى ئةَ دوو قةدةسة تواُا و ئريادةكاُيؽ بةطةسياُذا داب
)االضتطاع١ َع قةدةسى ػةسعيية و تواُاى كاتى كاسةكاُيؽ  )االضتطاع١ قبٌ ايفعٌ(كاسةكاْ 

بؤية ٓةًوو وػةكاُى ُاو قوسئاْ ئةَ دوو قةدةسة هةخؤدةطشْ، بةآلَ قةدةسى كةوُيية،  ايفعٌ(
وةكوو  هة يةكرتى بة ًةبةطتى باطةكة دةسدةكةويَت كة كةوُيية ياخود ػةسعيية، جياكشدُةوةياْ

)ايكطاء ٚاحلهِ ٚاإلزاد٠ ٚايهتاب١ ٚاألَس ٚاإلذٕ ٚاجلعٌ ٚايهًُات ٚايبعح ٚاإلزضاٍ وػةى 
، ٓةسيةن هةَ وػاُة ٓةسدوو قةدةسةكة هةخؤدةطشيَت بةطويَشةى هةخؤطشتِى (1)ٚايتحسِٜ ...(

ؤكاسى طوًشِايى فريةقةكاْ جياُةكشدُةوةى قةدةسى ػةسعى بووة هة قةدةسى بابةتةكة، بؤية ٓ
ئةوةى خوا ثيَى  بووة بة يةكرت، )اإلزاد٠ ٚاملشٝئ١(بة  )احملب١ ٚايسضا(تيَلةَهلشدُى وػةى كةوُى، 

خؤػة و ثيَى سِاصيية، كة ئةًة قةدةسى ػةسعيية، وة ئةوةػى كة ويظت و ئريادةى هةطةسة، كة 
 كةوُيية. ئةًةؾ قةدةسى

                                                             

 .283ٓبـ افؼقؿ ص "صػاء افعؾقؾ" (1)
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دةَهيَّ ئةوةى كة خوا ويظت و ئريادةى هةطةسة ئةوة ثيَى خؤػة و ثيَى  جةبةرييةكاى
سِاصيية، واتة باوةسِياْ بة قةدةسى كةوُى ٓةية و باوةسِياْ بة قةدةسى ػةسعى ُيية، وةكوو 

ئةًةياْ دةكشدة بةَهطة بؤ وةسُةطشتِى ئيظالَ و دةياُوت:  كة ئيظالَ ثيَؽًوػشيلةكاُى 

ڦ  ڦ       ] ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   

ڍ   ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       

پ  ڀ  ]، {A  :148}ز ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ٻ   ٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 .{U : 35}ز ڄڦ  ڦ  ڄ   

ثاطاوى ًوػشيلةكاْ هة وةسُةطشتِى ديِذا ئةوةبوو كة بة قةدةسى كةوُى خؤياْ 
امناْ ٓيض ػتيَلٌاْ بيَحطة و باثري ُةبوواية ئيٌَة و باووة و دةياُوت ئةطةس خوا ويظتى ىلَ دةثةسِاُذة

ٓةية  هةو ُةدةثةسطت، وة تةُاُةت ياطاى ذةساَ و ذةآلَهيؼٌاْ داُةدةُا، واتة ًاداَ هة بووُذا
دةفةسًويَت: ٓةس بةَ ػيَوةية ثيَؽ  ؾكةواتة دةػيَت ثيَى خؤػبيَت و ثيَى سِاصيبيَت، خواى طةوسة

ثيَياْ بَوآ ئايا  خؤياْ ئةَ دسؤياُةياْ دةكشد تاوةكوو طضاى ئيٌَةياْ ضةػت، ئةى ثيَػةًبةس 
ثيَى  وةى ثيَخؤػةئةَ كاس و كشدةوةيةى ئيَ هةطةس ئةوةى كة خوآيض صاُياسييةكى خواييتاْ الية 

تاُّ، بةَهلوو ًةبةطتتاْ دسؤكشدْ و ؟! كةواتة ئيَوة ػويَِلةوتةى طوًاُى خؤسِاصيية
 .خؤثةسِاُذُةوةية

قةدةسى ػةسعيياْ دةكشدة بةَهطة بؤ سِصطاسبووْ هة قةدةسى كةوُى و  وة قةدةرييةكانيش
دةياُوت ئةوةى ٓةية هة قةدةسى ػةسعيذا ٓةس ئةوةية كة خوا ويظت و ئريادةى هةطةسة، وة 

ُيية،  هة دسوطتلشدْ و بةسِيَوةبشدُى خوايى بووُىقةدةسى كةوُيذا ٓةية باطى ئةوةى كة هة 
 ًاُاى ، واتةو ٓؤكاسى بةسِيَوةبشدُى كاسةكاُى خؤياُّ تى دةكاتبةَهلوو ئادةًيضاد بؤخؤى دسوط
الى ئةًاُيؽ ٓةس يةكيَلة، خوا بة ٓيض ػيَوةيةن كةغ طوًشِا  )احملب١ ٚايسضا ٚاإلزاد٠ ٚاملشٝئ١(

كاسى خؤى ئةو كاساُة دةسِةخظيَِيَت و ُاكات و ٓيذايةتيؼى ُادات، ئادةًيضاد خؤى 
 )ئةبو ٓوسِةيشِة( ، كة بيَتة دى ئادةًيضاد ُةُووطشاوة ٓيض ػتيَم هةطةسوة دسوطتذةكات، 

درايةتى قةدةسياْ كشد، ئةَ ئايةتةياْ  ًوػشيلةكاْ ٓاتّ بؤالى ثيَػةًبةس دةيطيَشِيَتةوة كة 
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يئ  جب  حب  خب  مب  ىب    حئی  ی  ی  ی  جئ ]هةطةس ٓاتة خواسةوة:  مئ  ىئ  

يت     جتيب  مت  ىت   {i  :47 - 49}ز جثحت  خت  
(1). 

سِؤريَم دةبآ هةطةس سِوو سِادةكيَؼشيَّ بؤ دؤصةخ و ثيَياْ دةوتشيَت بضةػّ طضاى واتة: 
واتة هة ، طةختى ُاو دؤصةخ، ئيٌَة ٓةًوو ػتيَلٌاْ بة داُاْ و قةدةسى تايبةت دسوطتلشدووة

 .{m  :3}ز ھہ  ہ   ھ   ]طضاى ئةوةى كة باوةسِتاْ بة قةدةس ُةبوو 

 T ()ابٔ ت١ُٝٝ ؛بشدُةوة طةس بِاغةى بؤضووُةكاْبؤ سِووُبووُةوةى ئةَ بابةتة و 
َْمِر ، دةَهيَت: دابةػلشدُيَلى ٓةية بؤ جؤسى فريةقةكاُى ُاو قةدةس ْٕ ُـّ َأنَّ ُماَلَحَظَة ا ائَِػَتاِن َتُظ َوافطَّ

َعُؾ َذفَِؽ خُمَافًِػا فِْؾِحْؽَؿِة َواْفَعْدِل. وَ  اَم َأنَّ َضائَِػة دَمْ ـَ ٌر  َْصـَاُف افثَّاَلَثُة ِهَل: َواْفَؼَدِر ُمَتَعذِّ ْٕ َهِذِه ا

ُة اْلبؾقسقة ُة ادؼـقة: َواْفَؼَدِريَّ ُة َواْفَؼَدِريَّ ُة اْدَُجقِشقَّ اْفَؼَدِريَّ
(2). 

ةكاُى ُاو قةدةسْ تواُاى وةسطشتّ فريةق ىكاْ و جةبةسييةكاْ كة طةسةكيرتيِيةواتة: قةدةسي
هة باطى قةصا و  ، بؤية بة طؼتىقةدةسى ػةسعى بةيةكةوة قةدةس و و باوةسِبووُياْ ُيية بة قةصا و

 ةوة:ى جياواصة طآ بةػب دةبّ قةدةسدا

كة دةَهيَّ خوا ئادةًيضادى دسوطتلشدووة و  يةكاُّقةدةسي القدرة( اجملوسي(:يةكةم: 
ئادةًيضاديؽ كشدةوةى خؤى دسوطتذةكات، تواُاى خواى تيَذا ُيية و هة خويَِذُةوةى قةدةسدا 

و  )عداي١(ٓةًوو تيَشِواُيِةكاُياْ هةطةس ٓؤكاس و كاسة دوُياييةكاُة و دةَهيَّ قةدةسة كةوُييةكاْ 
ُى سِاظةكشدو  كشدْى طتةَ، بةَ ٓؤكاسةوة كةوتووُةتة واتادةبيَتة ٓؤكاس و دادثةسوةسى تيَذا ُيية

ػةسع ٓةية و جيَبةجيَلشدُى ، ئةًاْ باوةسِياْ بة )حتسٜف ٚايتأٌٜٚ(دةقةكاُى قوسئاْ و فةسًوودة بة 
 قةدةس ُيية. ووسدةكاسييةكاُى باطى باوةسِياْ بة

لةكاُى طةسدةًى ًةبةطت بةواُةية كة ٓةًاْ بؤضووُى ًوػشي القدرة( املشركي(: دووةم:
كة دةَهيَّ كاس بةدةطت ئيٌَة ُيية و ٓةًووى بةدةطت خواية  ،ٓاتِى ئيظالًياْ ٓةية بؤ قةدةسثيَؽ 

                                                             

 "ادسـد"وأمحد ذم  (،6139) "صحقحف"وابـ حبان ذم  (،83وابـ ماجف ) (،2157وافسمذي ) (،2656رواه مسؾؿ ) (1)

 "رشح أصقل اظتؼاد"وافالفؽائل ذم  (،1429) "اْلباكة"وابـ بطة ذم  (،183) "افشعب"وافبقفؼل ذم  (،9736)

 .(245) "افؼدر"وافػريا يب ذم  (،946)

 .(13/718ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (2)



 
234 

 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ُيية هة  يَمبزاسدة و كاس خاوةُى ٓيض ئادةًيضاد ،{A  :148}ز ٹٿٿٿٿ]
 باوةسِياْ بةئةًاْ باوةسِياْ بة قةدةس ٓةية و ؾ ثيَياْ دةوتشيَت جةبةسييةكاْ، كاسةكاُيذا، ئةًاُة

 ثاطاوة بؤ وةسُةطشتِى ديّ.قظةكةياْ ػةسع ُيية و  جيَبةجيَلشدُى

ئةًاُة وةكوو ئيبويع باوةسِياْ بة قةدةسى ػةسعى و كةوُى  القدرة( اإلبليشي(:سَييةم: 
دةَهيَّ  ثيَى سِاصى ُني و دةكةوُة سِةخِةطشتّ و ، بةآلَبة ػيَوةيةكى طةسةتايى و سِووكةؾ ٓةية

ُاطوجنيَّ، بؤية هة ئةجناًذا هة ٓةسدوو قةدةسةكة  و يةكّدربة قةدةسةكة ثيَضةواُة وٓةسدوو 
دةسدةضّ وةكوو ئيبويع، ُة فةسًاُى خوا جيَبةجآ دةكةْ، ُة باوةسِياْ بة قةدةسة، بؤية ئيبويع 

. خواية تؤ طةست هيَؼيَواُذَ، وة {S  :39}ز ڌ ڎ ڎ]سِةخِةى هة قةدةس طشت و وتى: 

ۉۉېېې  ې  ى ]سعييةكةؾ: بؤ فةسًاُة ػة ۅۅ ى  ائ   ۈ ٴۇۋ ۋ 

بؤ طوجذة ُابةيت و فةسًاْ  .{C  :75}ز ېئەئ ەئ وئوئۇئۇئۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائ
كةوتة سِةخِةطشتّ هة فةسًاُةكةى خوا بةوةى كة خوا ضان و خشاثى  دةػليَِيت؟

 ُةخويَِذووةتةوة، وتى ًّ باػرتَ تاوةكوو ئادةَ.

، وة و ُاتواُّ تةطويٌى بنب تووػبووْ ثيَوةى عةقالُييةكاْ كة كةوُييةكةية قةدةسى يةكةَ
ةِ : كة ػةسعييةكةية قةدةسى دووةَ َراَدِة َواْفَعامَّ افُِؽقَن َأْهُؾ اْْلِ َما ُيْبَتَذ بِِف افسَّ

. ئةٓوى تةطةوف (1)
دةسضووْ هة  تا دةطةُة ى تيادا ئةجناَ بذةْ،)املتابع١(و ُاتواُّ  و عيبادةت ثيَوةى تووػبووْ

يؽ كة )إبويع(ييةكةية و دةسضووُة هة ٓةسدووكى، ، وة قةدةسى طيَيةًألَس()ضكٛط ا ػةسع
، ٓيضياْ ُاتواُّ ةٓةوات هة ػاعرياْ و ُةفاًاْ ... ثيَوةى تووػبووْئةٓوى تاواْ و ػ كةطاُى

، يةكةًياْ قظةكاُياْ بةػيَوةى بووْ و بيَربِوا )ًَحد(و  بة يةن جاس ٓةسدوو قةدةسةكة هةخؤبطشْ
و خواى  ٖسَٔ(أ)بةُاوى  دةػليَتةوة كة دةَهيَّ دوو خوا ٓةية، خواى خيَش ًةجووطييةكاْ

دةكةيّ و خواؾ ئيٌَةى  ئيٌَة كشدةوةكامناْ دسوطتوة ، (2))ٜصدإ(يؽ بةُاوى ػةسِ
دسوطتلشدووة، دووةًيؼياْ وةكوو ًوػشيلةكاْ ثاطاو بة قةدةسى كةوُى دةٓيَِِةوة بؤ 

ػويَِلةوتةى ذةص و ئاسةصووةكاُياُّ وةكوو  إبًٝظ()وةسُةطشتِى ديّ، طيَيةًيؼياْ وةكوو 
 كاُى ئةًشِؤ.)احلس١ٜ ٚاإلباح١ٝ(

                                                             

 .(13/89) "افرازيتػسر "      (2) .(13/718ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)
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ٓةسدوو تواُا و  ٓةًوو ديّ هةخؤبطشيَت، وة باوةسِى بة بةآلَ ئةٓوى طوُِةت تواُيويةتى
هة ػويَِى خؤى بةكاسبٔيَِيَت هة جيَبةجيَلشدُى فةسًاُة  ةيآْةسيةكوة  ببيَت، ٓةسدوو قةدةسةكة

وةكوو  ،قةدةسى بةسِيَوةبشدُى خوايى هة كةوُذا و ػةسعييةكاْ و باوةسِبووْ بة دةطةآلت و قةصا
 :ضؤْ هةَ بةَهطاُةدا هةطةأل يةكذا باطلشاوْ

 .{C  :54}ز ں  ڻ   ڻ]: 6. 1
 .بيَت ٓةس خواية ىئةوةى دسوطتلاس و بةسِيَوةبةسواتة: 

 .بؤ قةدةسى ػةسعى ( ڻ )بؤ قةدةسى كةوُى،  ( ڻ )

ز ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ  ] :6. 2
{a  :28 ،29}. 

واتة: ئةَ ثةياًةى خوا بؤ كةطاُيَلة كة دةياُةويَت ضاكة بلةْ و بة سِيَطةى سِاطتذا بشِؤْ، 
 سِيَطاية بيَحطة هة ياسًةتى خوا ُةبيَت.وة ٓيض ياسًةتييةكيؽ ُيية بؤ طةس ئةو 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   )و بووُى بزاسدة بؤ ئادةًيضاد،  بؤ قةدةسى ػةسعى (ى  ى  ائ )

 .بؤ قةدةسى كةوُى و دةطةآلتى خوايى (ۆئ

ڄ  ڄ  ] :6. 3 ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  

ڃ    .{I  :99}ز ڃڄ  
تؤ   )ذلُد(واتة: طةس خوا ويظتى هيَبيَت ٓةًوو طةسصةوى ئيٌاْ دةٓيَِّ، بةآلَ ئايا ئةى 

 دةتةويَت بة صؤسةًوىَ ٓةًووى ئيٌاْ بيَِيَت؟!

ڄ   )بؤ قةدةسى كةوُى،  ( ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ) ڦ  ڄ  

ڄ  ڃ ْ.بؤ قةدةسى ػةسعى ( ڄ  

چ] :6بؤ قةدةسى ػةسعى: . 4 بؤ  .{Y  :29}ز چڃڃڃچ 

 .{U  :9}ز ڃڄ  ڄ  ڄ   ڃ] :6 قةدةسى كةوُى:
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، وة طةس خواى واتة: ئةوةى دةيةويَت با ئيٌاْ بيَِيَت، وة ئةوةى دةيةويَت با بيَربِوا بيَت
 .طةوسة ويظتى هيَبواية ٓةًووتاُى ٓيذايةت دةدا

ڄ ڄ] :6بؤ قةدةسى ػةسعى: . 5 ی  ]، {Q  :29}ز ڃڃ   ڦڄڄ

ڳ  ] :6 قةدةسى كةوُى:بؤ  .{M  :37}ز يئ  مئ  ىئ  حئییجئ گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .{135:  2}ز ۈئ  ېئۆئ ۆئۈئ]، {8:  6}ز ڱ  ڱڱ
واتة: ئةوةى دةيةويَت دةتواُيَت سِيَطةى خوايى بطشيَت، وة ئةوةى دةيةويَت با بةسةوسِووى 
ئيٌاْ بشِوات، طةسُا با ثؼتى تيَبلات، وة خواى ثةسوةسدطاسيؽ ئةوةى بيةويَت طوًشِاى دةكات 

 بيةويَت ٓيذايةتى دةدات.و ئةوةػى 

َْماَْخَؾَقْ»: قال رسٌل اهلل . 6 اِتِْمْنََْشِّ «َأُعوُذْبَِؽؾًَِمِتْاَّللرِْالترامر
(1). 

 واتة: ثةُا ئةطشَ بة فةسًوودة و وتة تةواوةكاُى هة ػةسِى ئةوةى كة دسوطتى كشدووْ.

اِتْ) َْماَْخَؾَقْ)بؤ قةدةسى كةوُى،  (َأُعوُذْبَِؽؾًَِمِتْاَّللرِْالترامر  بؤ قةدةسى ػةسعى. (ِمْنََْشِّ

واتة: خوا بة  .{E  :69 ،75}ز ڄ  ڄ  ڄ] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 7

ڳ  ڳ  ] :6 بؤ قةدةسى ػةسعى:فةسًاُى خؤى يةكالى كشدووةتةوة ُيَواُياْ.  ڳ  

واتة: خوا فةسًاْ و ياطاى ػةسعى واية كة بةغ خوا بجةسطنت و  .{W  :23}ز ڱ  ڱ  ڱ
 ٓاوبةػى بؤ بشِياس ًةدةْ.

واتة: خوا بة ويظتى  .{1:  8}ز ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 8

 : Y}ز ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ] :6بؤ قةدةسى ػةسعى:  خؤى ذوكٍ دادةسِيَزيَت.

 واتة: ٓيض ٓاوبةؾ و ٓاوةَهيَم بؤ خوا بشِياس ًةدةْ. .{26

                                                             

 وابـ خزيؿة ذم (،3547وابـ ماجف ) (،13318) "افؽزى"وافـسائل ذم  (،3437وافسمذي ) (،2738رواه مسؾؿ ) (1)

 (،27123) "ادسـد"وأمحد ذم (، 34) "ادقضل"ومافؽ ذم  (،2566) "صحقحف"وابـ حبان ذم  (،2566) "صحقحف"

 "افؽبر"وافطزاين ذم  (،6688) "مسـده"وأبق يعذ ذم  (،9366) "ادسـد"وافبزار ذم  (،2722) "فشــ"وافدارمل ذم 

 (.29439) "ادصـػ"وابـ أ يب صقبة ذم  (،9263) "ادصـػ"وظبدافرزاق ذم  (،633)
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واتة: طةس مباُةويَت  .{W  :16}ز ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئوئ] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 9

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ] :6بؤ قةدةسى ػةسعى:  ػاسيَم هةُاو ببةيّ.

دةيةويَت كاسئاطاُيتاْ بؤ بلات، ويظتى  خوا هة ياطا و ػةسعةكةيذاواتة:  .{185:  2}ز ۋ
 كاسقوسطى ُيية ثيَتاْ.

. واتة: خوا {q  :21}ز جحىثيثحجمج] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 10

 :6بؤ قةدةسى ػةسعى:  خؤى بشِياسى داوة دةبيَت ديِى خؤى و ثيَػةًبةساُى طةسخبات.

ةسعى خوادا بةسِؤرووبووُتاْ هةطةس . واتة: هة ياطا و ػ{183:  2}ز ٹٹٹ]
 .فةسص كشاوة

ەئوئوئ ۇئۇئۆئ  ۆئ] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 11 ز ۈئائ ائەئ 
واتة: خوا ٓةس كاسيَلى هة كةوُذا بويَت، ئةوا بة فةسًاُى )ببة( ئةبيَت و دسوطتى  .{82:  8}

. واتة: هة {U  :93}ز چ  چ  چ  ڇ   ڇ] :6بؤ قةدةسى ػةسعى:  دةكات.
 .ػةسعى خوادا فةسًاْ بة دادثةسوةسى و ضاكة كشاوة

واتة: . {U  :72}ز حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 12

ٹ  ڤ  ] :6هة كةوُذا خوا خيَضاُى هة خؤتاْ دسوطتلشدووة. بؤ قةدةسى ػةسعى: 

. واتة: هة ػةسعذا خوا كةعبةى كشدووةتة ًاَهى خؤى و {97:  8}ز ڤ  ڤ  ڤ
 .تاواُى تيَذا ذةساَ كشدووة

واتة:  .{247:  2}ز ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ] :6بؤ قةدةسى كةوُى: . 13
بؤ قةدةسى ػةسعى:  هة كةوُذا خوا بة ويظتى خؤى دةطةآلت دةداتة ٓةسكةطيَم كة بيةويَت.

. واتة: هة ػةسعى خوادا ٓةسكات ثيَػةًبةس {s  :7}ز ڻ  ڻ  ڻ  ڻ] :6
 ْفةسًاُى ثيَذاْ جيَبةجيَى بلة. 
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 كورتة و كؤكراوةى بابةتةكة
: داواكاسييةن كة تواُاى جيَبةجيَلشدُى ُةبيَت ُيية و ُابيَت ذاكاُ(ٚقدز١ٜ )َعتصي١سِاى هة بريو

تؽؾقػ مآ يطاق ؿبقح، واهلل تعاػ ٓ يػعؾ افؼبقحو: ببيَت، وةكوو خؤياْ دةَهيَّ بؤ خوا
(1)

، إكف 

يؼبح ظذ اهلل تعاػ ظؼاًل أن يؽؾػ بام ٓ يطاق، وأن تؽؾقػف ظبث ٕكف يعؾؿ أكف ٓ ؿدرة ظذ 

بفتـػقذ ما ـؾػ 
(2). 

هة داواكاسييةن هة تواُاى جيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت بؤ خوا دسوطت ُيية و ُةػياوة و واتة: 
 .و قابيوى جيَبةجيَلشدْ ُيية ، هةبةسئةوةى جيَبةجآ ُاكشيَتعةقَوذا جيَطةى ُابيَتةوة

ا بة كاسةكاُى دةطةسِيَتةوة بؤ ثيَواُةى كاسةكاُى خو كاْةعةقَوييةى ًوعتةصيو ئةَ بريوسِا
ت و فاهةكاسخظتِى طي باوةسُِةبووْ و كةوتِة و ثيَواُةكشدُذا ٓاوػيَوة ئةجناًى هة ئادةًيضادةوة،

ؾروا مـ افتشبقف ؾقؿعقا ذم : دةَهيَت T ()ابٔ ايكِٝ، وةكوو كاس و كاًَوييةكاُى خوا

ـؾ معطؾ مشبف وٓ يستؼقؿ فف افتعطقؾ إٓ بعد افتشبقف .افتعطقؾ
 T ش()ابٔ ت١ُٝٝوة  .(3)

َْؾَعاِل: َؿاُشقا َأْؾَعاَل اهللَِّ َظَذ َأْؾَعاِل َخْؾِؼفِ  دةَهيَت: ْٕ َفُة ا ُة ُمَشبِّ َواْفَؼَدِريَّ
(4). 

ويظتياْ هة ٓاوػيَوةكشدْ سِصطاسياْ بيَت، بةآلَ كةوتِة باوةسُِةًاْ بة طيفاتةكاُى واتة: 
، بةو (املشب١ٗ)ٓاوػيَوةكاسة  )املعط١ً(خوا، هةبةسئةوة ٓةًوو هةكاسخةسيَلى طيفاتةكاُى خوا 

قةدةسييةكاْ ٓاوػيَوةكاسى كاسةكاُى خواْ بة ٓؤكاسةوة هةكاسخظتِى بؤ دةسةخظيَت، 
 بةُذةكاُيةوة، ثيَوةسياْ تيايذا كاسى بةُذةكاُيةتى.

ُةبوو و ُةػياوة،  ؾبؤ خوا ؛و ُةػياو بيَت ٓةسػتيَم بؤ ئادةًيضاد ُةبوو بةَ ثيَوةسةياْ بؤية
و بووُى ُيية، هةبةسئةوةى الى  بؤ خوا ُةػياوة الى قةدةسييةكاْ يؽٜطام()تهًٝف َا ال 

 .ئادةًيضاد هة تواُادا ُيية و ُةػياوة و بووُى ُيية
                                                             

 .396فؾؼايض ظبد اجلبار اهلؿذاين ص "رشح إصقل اخلؿسة" (1)

معاَل " و ،112ص "اْلؿتصاد ذم آظتؼاد"يـظر:  ،136دحؿد حسـ رباح بخقت ص "أؾعال افعباد بغ اجلز وآختقار" (2)

 .(2/45فؾرازي ) "افتػسر افؽبر"، و 331ص "ادقاؿػ"، و 91فؾرازي ص "أصقل افديـ

 .(1/244ٓبـ افؼقؿ ) "افصقاظؼ ادرشؾة" (3)

 .(3/153ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (4)
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 : بؤ خوا ا ال يطاق(م)تكليف بةلَطةكانياى لةسةر نةبوونى 

 .{286:  2}ز ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ] :6 ۞
 كة هة تواُاى بةُذةكاُيذا ُةبيَت.واتة: خواى ثةسوةسدطاس داواكاسى هةطةس ئةوة ُيية 

 .{16:  2}ز ہ  ہ  ہ  ھ] :6 ۞
 واتة: بة طويَشةى تواُاتاْ خواثةسطتى بلةْ.

 .{6:  8}ز ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ] :6 ۞
 واتة: ويظتى خوا هةطةس بووُى قوسطايى ُيية هة ديِذا.

ے   ے  ۓ] :6 ۞  .{g  :78}ز ھ  ھ   ھ   ھ  
 داواكاسييةن ُيية كة هة تواُاى جيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت.واتة: هة ديِذا 

ۋ] :6 ۞ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     .{185:  2}ز ۇ  
 خوا ويظتى كاسئاطاُى ثيَتاُة و باسقوسطى ُاويَت هيَتاْ.واتة: 

كاْ ئةوة دةطةمليَِّ كة داواكاسى هة تواُادا ُةبوو ُيية بؤ خوا و ُاػبيَت )َعتصي١(بةَ بةَهطاُة 
 بؤى و هة ديِيؼذا ُيية.ببيَت 

دسوطتة و بؤ خوا دةػيَت  ئةَ جؤسة داواكاسيية )اجل١ُٝٗ ٚاجلرب١ٜ ٚاألشاعس٠(هة بريوسِاى  -
 ، بةَ بةَهطاُة:(1))إٔ تهًٝف َا ال ٜطام دائص( كة بيلات

ی  ی    ی  ی  جئ]. 1  .{286: 2}ز ىئ  ىئ   ىئ  
 تواُاًاُذا ُةبيَت ٓةَهطشتِى.واتة: خواية باسقوسطييةن ًةدة بةطةسًاُذا كة هة 

إذ فق َل يؽـ جائزًا دا حسـ ضؾبف بافدظاء مـ اهلل تعاػ دةَلَيو:
)تهًٝف َا ال  واتة ئةطةس .(2)

كة داواى هيَبلشيَت دايِةدةُا ئةوا هة قوسئاُذا  ؛ُةبواية هة ًافى خواداو دسوطت ُةبواية  ٜطام(
 .داُةُيَت و بةُذةكاْ ُةخاتة ريَش باسييةوةئةو داواكاسى ُةتواُيِى جيَبةجيَلشدُة 
                                                             

 .(7/128فؾرازي ) "افتػسر افؽبر" (1)

 .(7/128فؾرازي ) "افتػسر افؽبر" (2)
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

 .{31: 2}ز ڃ  چ  چ]. 2
لةكاْ كة ُاوى ئةًاُةَ ثيَبَويَّ هة دسوطتلشاوةكاُى و هةطةأل يخوا فةسًاُى دا بة ًةالئ

و ٓيض ػاسةصاييةكياْ هةطةس ُةبوو، ئةًة بؤخؤى داواكاسييةكة كة  ئةوةػذا ئةواْ ُةياُذةصاُى
 جيَبةجيَلشدُى هة تواُادا ُيية.

، كةضى داواى ئيٌاُى ٓةية كة بة بيَربِوايى دةًشْ ذاياُبيَربِواصاُظتى بةطةس خواى طةوسة . 3

ٻپپ  پٻٻ  ٱ  ]، وةكوو دةفةسًويَت: ة ٓةُذيَلياْ دةكشده پ   ٻ

ڎڈ] وة دةفةسًويَت: ،{6: 2}ز ڀڀڀ : 8}ز ڑڑڈژژڌڎ

فةسًوودةى خوا  ة بشِياس وو ،واتة بيَربِواكاْ ثيَياْ سِاطةيةُيت و سِاُةطةيةُيت باوةسِ ُآيَِّ .{7
دةكشدْ، وة بة هةطةأل ئةوةػذا داواى ئيٌاُى ىلَ  ،بةتةواوى ٓاتة دى بةطةسياُذا كة ئيٌاْ ُآيَِّ

 .ُيية؟! )تهًٝف َا ال ٜطام(ٓؤكاسى كاسةكاُياُةوة تواُاى ئيٌأُيَِاُياْ ُةًابوو، ئايا ئةًة 

، هة و ًوطوَهٌاْ بيَتكشد كة باوةسِبٔيَِيَت  )أبٛ هلب(خواى طةوسة داواى ئيٌأُيَِاُى هة . 4
و دةضيَتة  هة طووسةتيَلذا باطى ئةوةى تيَذاية كة باوةسِ ُآيَِيَت كاتيَلذا قوسئاْ دةسباسةى ئةو

وو ػتى ئةًة د ئايا .{Y :3}ز ڳگڳڳڳ]: سًويَتدةفة ، وةكوودؤصةخةوة
 .دا ُةبيَت هةطةس ًوطوَهٌاُبووُى؟!)أبٛ هلب(دربةيةن ُني و بووُى داواكاسييةن ُيية كة هة تواُاى 

واتة ثياوى ضةُذ . {129: 2}ز ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ]. 5
ئايا ئةًة بووُى داواكاسييةكى هةتواُادا ُةبوو رُة ُاتواُيَت دادثةسوةسبيَت هةطةأل خيَضاُةكاُيذا. 

 .ُيية؟!
دةبيَت و  )تهًٝف َا ال ٜطام(ئةًاُة جةبةسى و ئةػعةسييةكاْ دةيلةُة بةَهطة هةطةس ئةوةى 

 دةػيَت بؤ خوا ٓةبيَت.

 ٓةس بؤخؤى داسِػتِى ئةَ وػةية و بةكاسٓيَِاُى بةػيَوةى سِةٓا بريورِاى ئةيمى سونهةت: -
َؾنِْضاَلُق اْفَؼْقِل دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو  بة بيذعة و ٓؤكاسى طوًشِايى دةصاُيَت،

ْشاَلمِ  ـْ اْفبَِدِع احْلَاِدَثِة ذِم اْْلِ َٓ ُيَطاُق ِم بَِتْؽؾِقِػ َما 
بشِياسداْ و  )تهًٝف َا ال ٜطام(واتة وػةى  .(1)

                                                             

 .(3/322ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

دآيَِشاوة هة ئيظالًذا، بةتايبةت  بيذعة و يةكيَلة هةو قظاُةى كةهةطةسى بة سِةٓايى بؤ خوا 
َتْؽؾِقِػ "َمْسَلَفُة : دةَهيَتوة ، ٓةية هةطةسى وة ثيَويظتى بة ػيلشدُةوةهةطةس دةطتى فريةقةكاْ، 

ْشتَِطاَظُة َوِهَل  "َٓ ُيَطاُق  َما ِٓ اَؿَة ِهَل ا تِل ِهَل َمـَاُط  َؾنِنَّ افطَّ ِظقَُّة افَّ ْ ْشتَِطاَظُة افؼَّ ِٓ َفْػٌظ جُمَْؿٌؾ. َؾا

َٓ ُيَطاُق ِِبََذا افتَّْػِسِر  َْمِر َوافـَّْفِل ََلْ ُيَؽؾِّْػ اهللَُّ َأَحًدا َصْقًئا بُِدوَِّنَا َؾاَل ُيَؽؾُِّػ َما  ْٕ تِل ا اَؿُة افَّ ا افطَّ َوَأمَّ

َّٓ ُمَؼاِرَكًة فِ  ْظتَِبارِ َٓ َتُؽقُن إ ِٓ َٓ ُيَطاُق ِِبََذا ا َْمِر َوافـَّْفِل َتْؽؾِقُػ َما  ْٕ ْؾِػْعِؾ َؾَجِؿقُع ا
(1). 

 :هة دوو ًةبةطتذا خؤى دةبيِيَتةوة وػةيةكى كوستة، ١(ضتطاع)االواتة: وػةى 

ئةطةس ًةبةطت ثيَى ئةو تواُاياُة بيَت كة هةثيَؽ كاسةكاُةوة بووُى ٓةية و فةسًاُة  .1
يةن ُيية هة ػةسعذا تواُاى كاسيئةوا بةَ ًةبةطتة ٓيض داوا ؛ػةسعييةكاُى ثآ جيَبةجآ دةكشيَت

 ُيية.بووُى هة قوسئاْ و طوُِةتذا  )تهًٝف َا ال ٜطام(جيَبةجيَلشدُى ُةبيَت، واتة 
ئةطةس ًةبةطت ثيَى ئةو تواُاياُة بيَت كة هةطةأل كاسةكاُذا بووُى ٓةية و هة وة  .2

ئةَ  ئةوا ؛و خوا دةيبةخؼيَت و ياسًةتى بةُذةكاُى دةدات هةطةس ئةجناًذاُى دةطةآلتى خواداية
دسوطتلشدْ و ٓيَِاُةدييةكاُى هة تواُاى ، هةبةسئةوةى و بووُى ٓةية ة)تهًٝف َا ال ٜطام(تواُاية 
 تى ئادةًيضاددا ُيية.دةطةآل
دةبيَتة دوو بةػى دةَهيَت  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو ةؾ )تهًٝف َا ال ٜطام( ئةَ بةآلَ .3

َبْغِ : طةسةكييةوة َٓ ُيَطاُق َوُهَق َظَذ رَضْ ا: َتْؽؾِقُػ َما  ِه  :َأَحُدمُهَ َٓ ُيَطاُق فُِقُجقِد ِضدِّ َتْؽؾِقُػ َما 

َْظَؿك اخْلَطَّ َوَكْؼَط اْفؽَِتاِب، َوَأْمَثاَل  ْٕ ـْ اْفَعْجِز َوَذفَِؽ ِمْثُؾ َأْن ُيَؽؾََّػ ادُْْؼَعُد اْفِؼَقاَم، َوا َذفَِؽ َؾَفَذا ِم

ْْجَاُع َظؾَ  َٓ جَيُقُز َتْؽؾِقُػُف َوُهَق ُِمَّا اْكَعَؼَد اْْلِ انَ ْقِف ... )ُِمَّا  َرَ ْكَساِن افطَّ َؾَفَذا  ،َوَكْحِق َذفَِؽ  َوَتْؽؾِقِػ اْْلِ

يَعِة ِظـْدَ َؽْرُ وَ  ِ ـَِّة ادُْْثبِتَِغ فِْؾَؼَدرِ  اِهرِ َْجَ  اِؿٍع ذِم افؼَّ (َأْهِؾ افسُّ
(2)

َٓ  :َوالثراِنْ،  َٓ ُيَطاُق  َتْؽؾِقُػ َما 

ِذي َشَبَؼ ذِم  ـْ اْفَعْجِز ِمْثَؾ َأْن ُيَؽؾََّػ اْفَؽاؾُِر افَّ ِه ِم َٓ َيْستَ فُِقُجقِد ِضدِّ ُف  بُّ افتَّْؽؾِقَػ جِ  ِظْؾِؿِف َأكَّ

ْؿ َؾَفَذا َجائِزٌ  ِػْرَظْقَن َوَأ يِب َجْفٍؾ َوَأْمَثاهِلِ (3)ـَ
ـَ  ِه،  ُف اِل اْفَؽاؾِِر بِاْفُؽْػرِ اْصتِغَ ... )فاِِلْصتَِغاِل بِِضدِّ ، َؾنِكَّ

اْفَؼاِظِد ذِم َحاِل ُؿُعقِدِه، َؾنِنَّ اْصتَِغاَفُف بِاْفُؼُعقِد َيْؿـَُعُف َأْن  ـَ ياَمِن، َو ـِ اْْلِ ُه َظ ِذي َصدَّ َيُؽقَن ُهَق افَّ

                                                             

 .(8/332ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى"      (3)  .(8/133ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

 .(3/134ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (2)
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ـِ  ْي دَّ ََحِد افضِّ ِٕ َراَدُة اجْلَاِزَمُة  دِّ  ُتـَاذِم إَِراَدةَ  َؿائاًِم. َواْْلِ ـْ َهَذا  افضِّ ياَمَن ِم َخِر، َوَتْؽؾِقُػ اْفَؽاؾِِر اْْلِ ْٔ ا

 اْفَباِب. َوِمْثُؾ 
ِ
ـَ اْفُعَؼاَلء َٓ ُيَؼاُل فِْؾُؿْسَتطِقِع ادَْْلُمقِر  َهَذا َفْقَس بَِؼبِقٍح َظْؼاًل ِظـَْد َأَحٍد ِم ُف  ... َؾنِكَّ

َػ باَِم  بِاحْلَجِّ إَِذا ََلْ ََيُجَّ إِكَّفُ  ؾِّ َك ذَ َٓ ُيطِقُؼ ـُ اَلِة َؾَسَ َفاَرِة َوافصَّ ـْ ُأِمَر بِافطَّ َٓ ُيَؼاُل دَِ ُف ، َو َساًل َأكَّ ـَ فَِؽ 

ؾَِّػ  َٓ ُيطِقُؼ  ـُ  َما 
(1). 

 دةبيَتة دوو بةػةوة: )تهًٝف َا ال ٜطام(جؤسة داواكاسيية كة ثيَى دةوتشيَت واتة: ئةَ 
 كووجيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت بة ٓؤكاسى ُةتواُيِةوة، وةداواكاسييةن كة هة تواُاى  يةكةم:

، ياخود صةوى ٓةطتيَت، ياخود ُابيِايةن بِووطيَتداوا هة كةطيَلى هة قاض كةوتوو بلةيّ هةطةس 
ُيية بة كؤدةُطى ٓةًوو بووُى بة ئامساُذا، ئةَ جؤسة داواكاسيياُةؾ هة ػةسعذا  كةطيَم بفشِيَت

 .كشدُيؼى دسوطت ُييةو داوا صاُاياُى ئةٓوى طوُِةت
 داواكاسييةن كة ٓؤكاسى ُةٓاتِةدييةكةى ُةتواُني ُيية، بةَهلوو بووُى طةسقاَهيية بة دووةم:

خواييذا ٓةبووْ كة ئيٌاْ ُآيَِّ، وةكوو  عيوٌىدرةكةيةوة، وةكوو ئةواُةى كة هة  ثيَضةواُة و
بة  ياْطةسقاَهبووُس و طشتِةبةوْ و ئةبو جةٓى و ئةبو هةٓةب ... ئةًاُة بة ٓؤكاسى ةفريع

 ةكةى وةسبطشْ كة ئيٌاُة.بةساًبةسبيَربِواييةوة ُةياُتواُيوة 

بة ٓؤكاسى طةسقاَهبووُى تواُاى بةثيَوةبووُى ُيية، هة يةن كاتذا ٓةسوةن كةطيَلى داُيؼتوو 
و هةخؤطشتِى داُيؼتِةكةى تواُاى ئةجناًذاُى بةثيَوةبووُةكةى ُيية هة ٓةًاْ كاتذا، ويظت و 

كاسى ثيَضةواُةكةى، بؤية ويظتى ئةجناًذاُى تواُات دةكات هة بآ  ادة و ئةجناًذاُى كاسيَمئري
و طةسقاَهبووْ و  ويظت و ئريادةياْ هةطةس بيَربِوايىداواكاسى ئيٌاُيؽ هة بيَربِواياْ بةَ ػيَوةيةية، 

ْ كة ٓةًوو سِآاتّ ثيَوةى ٓؤكاس بووة بؤ ئةوةى كة ُةتواُّ ئيٌاْ وةسطشْ، بةتايبةتيؽ ئيٌا
 ويظت و كاسةكاُى ثيَضةواُةى سِآاتوويى ئةَ كةطة بووة.

دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ، وةكوو ئةًة هةعةقَوذا جيَطةى دةبيَتةوة و درايةتى ُاكشيَت
اَلِم  ـَ ـَِّة َو َْصَبُف باَِم ذِم اْفؽَِتاِب َوافسُّ ْٕ َٓ ُيَطاُق، َوَهَذا ُهَق ا َٓ َيْدُخُؾ ؾِقاَم  َؾِػ َهَذا  افسَّ

ئةًة ثيَى  .(2)
 اْ وـوسئـ، ٓةس ئةَ ًةبةطتةية كة قتـشدُذا ُةبيَـةجيَلـواُاى جيَبـةن كة هة تـت داواكاسييـُاوتشيَ

                                                             

 .(135، 3/134ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية"(، و 332، 8/331ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع افػتاوى" (1)

 .(3/135ٓبـ تقؿقة ) "مـفاج افسـة افـبقية" (2)
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

 .فةسًوودة ئاًارةى ثيَذةكةْ بؤ بيَربِوايى و ُةتواُيِى ئيٌأُيَِاْ و طةسِاُةوةياْ

بة كةطيَم كة تواُاى ذةجى ٓةبيَت و ُةيلات، ياخود تواُاى دةطتِويَز و ُويَزى  هةبةسئةوة
 و بة تةممةَهى ُةياُلات ثيَياْ ُاوتشيَت داواكاسييةكياْ ىلَ كشاوة كة هة تواُاياُذا ُةبووة ٓةبيَت

 .)تهًٝف َا ال ٜطام(

بةكاسٓيَِاُياْ هة كةواتة ٓةًوو تواُاكاْ و ٓؤكاسةكاُى ٓةية بةآلَ هةبةس طةسقاَهبووْ و 
واُاى وةسطشتِى ئةَ اليةياْ ُيية، ئةًةؾ وةآلًة بؤ ئةو ثشطياساُةى كة بيَربِواياْ و ت ؛درةكةيذا

 ًوحليذاْ دةيلةْ كة دةَهيَّ: دة با خوا ٓيذايةتى ئيٌَةؾ بذات و ئيٌاُذاس بني!

واهلل تؽؾقػ مآ يطاق ؿبقح،  دةَلَيو:كة  ةكاى)معتزل(( تَيبيهييةك لةسةر قشةى ⁕

تعاػ ٓ يػعؾ افؼبقح
(1). 
خواؾ ػتى ُةػياو  ،ُةػياوة )تهًٝف َا ال ٜطام(كة  يياْ هةطةس ئةوةيةبةَهطةى عةقَو

ياطا عةقَوييةياْ دةطةسِيَتةوة  جؤسة ئةَ هةبةسئةوة ُابيَت بيلات، ٓةًوو ثيَوةسياْ بؤ ديّ بؤ ُاكات،
دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو  ٓةَهةيةئةًةؾ قةدةس ... هة ُاو و طيفات و ئةذلاَ و  ٓةس

ـْ اْفَعْبِد َوَيْؼُبُح َؾَجَعُؾقا ُيقِجُبقَن َظَذ اهللَِّ ُشْبَحاَكفُ  ـُ ِم ُس َما  ُثؿَّ َأَخُذوا َيِؼقُسقَن َذفَِؽ َظَذ َما ََيْ

ُمقَن َظَذ افْ  ـْ ِجـِْس َما َُيَرِّ ُمقَن َظَؾْقِف ِم رِّ قَن َذفَِؽ اْفَعْدَل ُيقِجُبقَن َظَذ اْفَعْبِد َوَُيَ َعْبِد َوُيَسؿُّ

ـْ َمْعِرَؾِة ِحْؽَؿتِفِ  ْؽَؿَة َمَع ُؿُصقِر َظْؼؾِِفْؿ َظ َواحْلِ
ثيَواُةياْ بؤ ئةو بواساُة ثيَواُةية هةطةس  .(2)

بشِياس دةدةْ بؤ  ىؼياخود خشاث و ُةػياو بيَت ٓةسواي بةُذةكاُى، ضى الى ئادةًيضاد باؾ بيَت
وة طوًاُيؽ ُيية ُاو دةبةْ بة دادثةسوةسى و داُايى بةآلَ بة ثيَوةسى كوستبيِى عةقَوياْ،  ة، ئةًخوا

يؼذا، وة بطشة )تشسٜع(ُة هة  دا،)تٛحٝد(، ُة هة )رلًٛم(ُاكشيَت بة  )خايل(ثيَواُة و ٓاوػيَوةى 
ُةػياوة و  بؤ ئادةًيضاد )تهًٝف َا ال ٜطام(ذا، ٓةس هةَ بابةتةدا يؼهة بووْ و ٓةًوو ػتيَلى تش

َ بؤ خوا هة تواُايذا ٓةية و دةػتواُيَت بيلات، بةآلَ بة ٓؤكاسى بةصةيى و آلهة تواُاػيذا ُيية، بة
دادثةسوةسى خؤيةوة ُايلات، ُةن بشِياسى بؤ بذسيَت كة ُابيَت بيلات يا ُاتواُيَت بيلات ... 

 .)خايل(ة ُةن بؤ )رلًٛم(ٓةًوو ئةَ بشِياس و قظاُة بؤ 
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

دةبيَتة طاَهتة و بآ  ئةَ جؤسة داواكاسييةكشدُى ثاػاْ قظةيةكى تشياْ ئةوةية كة دةَهيَّ: 
َّ طوودة ئةطةس بؼلشيَت  دةصاُآ كة ُايةتةدى.ؤى خوا خ ، هةبةسئةوةىتهًٝف١ عبح( )أ

ى كة ، بةَهلوو صؤس جاس ًةبةطت بةَ جؤسة داواكاسيياُةٓةَهةيةةػياْ و داسِػتِ ئةَ قظة
ٓيَِاُةدى كاسةكة ُيية، بةَهلوو ًةبةطت تياياُذا ثيَؼيِةى  اخود ُابيَت بيَِة دى""ُايةُة دى ي

يى بؤ ئةو كاسة و طشتِةبةسى طةسةتاى كاسةكاْ تا كةوتِة طةس ةكاسةكاُة هة ُييةت و ئاًاد
 كاسةكة، ئةوةُذة ًةبةطتة هيَشةدا، ُةن ٓيَِاُةدى كاسةكة.

ـَ اْفَعْبَد افـَّْقُع دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو   فَِقْؿَتِح
ِ
ء اِرُع بَِقْ افثَّافُِث: َأْن َيْلُمَر افشَّ

َٓ َيُؽقُن ادَُْراُد ؾِْعَؾ ادَْْلُمقِر بِفِ  ،َهْؾ ُيطِقُعُف َأْم َيْعِصقفِ  ُف  ،َو اَم َأَمَر إْبَراِهقَؿ بَِذْبِح اْبـِِف َؾَؾامَّ َأْشَؾاَم َوَتؾَّ ـَ

ْبِح فِْؾَجبِِغ َحَصَؾ ادَْْؼُصقُد ؾَ  َذفَِؽ  ،َػَداُه بِافذَّ ـَ ْؽَؿُة َو َحِديُث َأْبَرَص َوَأْؿَرَع َوَأْظَؿك ... َؾاحْلِ

ـْ َكْػِس ادَْْلُمقِر بِفِ  َٓ ِم َْمِر  ْٕ ـْ َكْػِس ا ْ َيْػَفْؿُف ادُْْعَتِزَفُة:  ،َمـَْشُمَها ِم ِذي َؿْبَؾُف ََل َوَهَذا افـَّْقُع َوَافَّ

ـَ وَ  اِرعِ َوَزَظَؿْت َأنَّ احْلُْس َّٓ دَِا ُهَق ُمتَِّصٌػ بَِذفَِؽ بُِدوِن َأْمِر افشَّ َٓ َيُؽقُن إ  اْفُؼْبَح 
(1). 

جيَبةجيَى دةكات ياخود  بةُذةكةى تاقيلشدُةوةى خوايية بؤئةوةى دةسكةويَت كة ئاياواتة: 
بة طةسبشِيِى كوسِةكةى،   )إبساِٖٝ(ُا، ُةن ًةبةطت هة كاسةكة بيَت، وةكوو تاقيلشدُةوةى 

هةطةس ٓةَهطريا و هة بشيتى فةسًاُةكةى  ؛بؤ ئةجناًذاُى كاتيَم هةطةس سِوو سِاخيظت و ئاًادة بوو
 بشِيّ بيَت، ئةويؽ بةساُيَم بوو.ػتيَلى بؤ ُاسد كة قابيوى طةس

ابيِاكة هة وة ٓةسوةٓا وةكوو تاقيلشدُةوةى كابشاى بةَهةن و كةضةأل و ُابيِاكة، كة ُ
 اقيلشدُةوةكة دةسضوو.ت

وةكوو فةسصكشدُى ثةجنا ُويَز هة طةسةتاوة، ئةطةسضى ٓةس هة طةسةتاوة ئريادةى خوا ياخود 
هةطةس ثيَِخ ُويَز بووة، بةآلَ كة سِووداوةكة بةو ػيَوةية بووة هةبةس ٓةُذيَم ٓؤكاس و ذيلٌةتى 

ةكاْ كشدووياُةتة بةَهطة، بةَهآ بؤ قةدةسى )َعتصي١(ٓةًوو ئةو بةَهطاُةى كة  بؤية دةسةكى تيايذا،
، بةآلَ بؤ قةدةسى كةوُى دةػيَت ى تيادا ُيية)تهًٝف َا ال ٜطام(ػةسعى سِاطتة و دسوطتة كة 

 .ببيَت و ًةبةطتى جيَبةجيَلشدُيؼى ُةبيَت
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

)تلليف ما ال لةسةر بوونى  و جةبةرييةكاى رىبةَلطةى ئةشعة تَيبيهييةكيش لةسةر -
 :كة يةية و دةتوانَيت بيكاتبؤ خوا  ةطاق(

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ] :6: كة دةيكةنة بةلــَطة ئايةتى يةكةم ۞

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  .{286:  2}ز ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  

ًةبةطت بةَ ئايةتة ئةوةية كة دةػيَت خوا داواكاسييةن بلات هة  ئةػعةسييةكاْ دةَهيَّ
تواُاى جيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت، ٓةس هةبةسئةوةية هةَ ئايةتةدا بة ػيَوةى دوعا داوا هة خوا كشاوة كة 

 .ُةيلات، كةواتة دياسة ئةو داواكاسيية بووُى ٓةية

 T ()ابٔ نجريوةكوو  ثيَىبةَهلوو ًةبةطت ئةوةؾ تةفظرييَلى ٓةَهةية بؤ ئايةتةكة، 
ـَ ا: دةَهيَت ْظَتُف فِْْلَُمِؿ ادَْاِضَقِة َؿْبَؾـَا ِم اَم رَشَ ـَ ِة َوإِْن َأَضْؼـَاَها،  اؿَّ َْظاَمِل افشَّ ْٕ ـَ ا ُػـَا ِم َْؽاَلِل َٓ ُتَؽؾِّ ْٕ

اَكْت َظَؾْقِفؿْ  ـَ تِل  َصاِر افَّ ْٔ َوا
(1). 

كة خواى طةوسة كاسى باسقوسطيٌاْ بةطةسدا  لشيَتخوا دايِاوة داواب دوعا بة ػيَوةىواتة: 
 .تواُاًاُذا ٓةية جيَبةجيَلشدُيؼى ُةدات وةكوو طةالُى ثيَؽ ئيٌَة، ئةطةسضى هة

ٓةسوةن كةطيَم بة كةطيَم كة سِقى هيَيةتى دةَهيَت: تواُاى بيِيِى تؤَ ُيية، ئةطةسضى بة 
، كةواتة ًةبةطت ثيَى داواكاسييةكى قوسطة ُةن قابيوى جيَبةجيَلشدْ واقعيؽ دةتواُيَت بيبيِيَت

 .)تهًٝف َا ال ٜطام(ُةبيَت كة ثيَى دةوتشيَت 

 چ چ چ چ ڃڃ] :6 :كة دةيكةنة بةلــَطة ئايةتى دووةم ۞

 .{31: 2}ز ڇڇ

كة خوا داواى  ياْ ُةدةصاُىًةالئيلةكاْ ُاو و دسوطتى ئةو كاساُة دةَلَيو:ئةشعةرييةكاى 
بةَهطةية هةطةس فةسًاُيَم هة تواُاى جيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت  ، كةواتة ئةًةهيَلشدووْ ٓةواَهى ثيَبذةْ

 .)تهًٝف َا ال ٜطام(

 فَِؼْصدِ  َهَذا ِمـُْف َتَعاَػ : دةَهيَت T ()ايشٛناْٞتةفظريياْ بؤ ئةَ ئايةتةؾ ٓةَهةية وةكوو 
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ُْؿ  ـْ َذفَِؽ  َيْعِجُزونَ افتَّْبؽِقِت هَلُْؿ َمَع ِظْؾِؿِف بَِلَّنَّ َظ
(1). 

كة هة ، ُةن داواكاسييةن ى طةسصةُؼتيلشدْ و سِةتذاُةوةياْهة ػيَواص ةئةًة جؤسيَل واتة:

ڀڀٺ  ]دةياُوت:  وةن سِةخِة ، هةبةسئةوةى هة طةسةتاوةتواُاى جيَبةجيَلشدُذا ُةبيَت

واتة ئةوة كةطاُيَم هةطةس صةويذا ُيؼتةجآ دةكةيت  .{33: 2}ز ٿٺٺٺ
هةطةأل ئةوةػذا ٓةًوو طةسصةوى ثيَلِةٓاتووْ هةواُة،  كة خشاثة و خويَِشِػنت ئةجناًذةدةْ؟

 بةَهلوو ثيَػةًبةساْ و طاَهراْ و خواُاطاْ و ئيٌاُذاساُى صؤسيؼى تيَذاية.

بيَت، كة ثاداػت و طضاى هةطةسداواكاسييةن ُيية هة ًةالئيلةكاْ  فةسًاْ و ثاػاْ ئةًة
 .)رَلِّٝس(ْ ُةن )ََطِّٝس(كة  بةتايبةت ئةواْ

ٻ  پ  پ  پ    پ] :6 :بةلــَطةى شَييةمان ۞ ڌ  ]، {31:  2}ز ٻ  

ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   طاُةى كة بؤ بيَربِواياْ و ٓةًوو ئةو بةَه .{7:  8}ز ڑڎ  
ئةواْ دةيلةُة بةَهطة هةطةس ئةوةى كة داواى ئيٌاُياْ  فريعةوْ و ئةبو هةٓةب و ئةبو جةٓوة

هيَلشاوة، هةطةأل ئةوةػذا خوا عيوٌى ٓةبووة بةطةسياُذا كة ئيٌاْ ُآيَِّ، ئايا ئةًة داواكاسييةن 
 ُيية كة بؤياْ جيَبةجآ ُةكشيَت؟

ئةوةية  هةَ بةَهطاُة ئةوة ُيية كة ُةتواُّ ئيٌاْ بيَِّ، بةَهلوو ًةبةطت ًةبةطتهة وةآلًذا 
كاس و بووةتة ٓؤ ثيَوة طشتووة و ئةًة بة كاس و كشدةوةى بيَربِواييةوة و دةقياْكة طةسقاَهبووْ 

طشوػتى خيَش و ػةسِيؽ واية كة اليةكياْ بطشيَت سِيَطة سِاطتةكة، وة  سِيَطش بؤ وةسُةطشتِى
 اليةكةى تشى بؤ وةسُاطرييَت، ُةن ُةتواُيَت، بةَهلوو تواُا وجوودى ٓةس ٓةية.

ڃ  ڃ  ڃ] :6 :يانضوارةم بةلــَطةى ۞ ڄ    ڃ   ز ڄ  ڄ   ڄ  
{2 :129}. 

بةوةى كة ٓيض  )تهًٝف َا ال ٜطام(ئةَ ئايةتةؾ ئةػعةسييةكاْ دةيلةُة بةَهطة هةطةس 
 ا.ثياويَم ُاتواُيَت دادثةسوةسى دسوطتلات هة ُيَواْ خيَضاُةكاُيذ
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 طومِراييداقةزا و قةدةر لة نَيوان هيدايةت و 

ـْ : دةَهيَت T ()ايطربٟبؤ وةآلًى ئةًةؾ وةكوو  وا َبْغَ َف َجاُل َأْن ُتَسقُّ َا افرِّ ُتطِقُؼقا َأهيُّ

َـّ ذِم َذفَِؽ  َـّ بُِؼُؾقبُِؽْؿ َحتَّك َتْعِدُفقا َبْقـَُف كَِسائُِؽْؿ َوَأْزَواِجُؽْؿ ذِم ُحبِِّف
(1). 

 تواُاى ةبووُىُ" بؤ كةطيَم كة صياد هة يةن ٓاوطةسى ٓةبيَت ًةبةطت هة ئايةتةكةواتة: 
يةن خؤػتاْ بويَّ،  واتة ُاتواُّ وةكوو، "هةويرتياْ دَهيية بؤ يةكيَلياْ جياخؤػةويظتى  يةكظاُى

، بةَهلوو ئةًة يةكظاُى و دادثةسوةسى ًاًةَهة و بزيَوى رياْ و ثيَويظتيية دوُياييةكاْ ُةتواُيِى ُةن
 .هة تواُادا ٓةية، بةآلَ يةكظاُيية دَهييةكة هة تواُادا ُيية

ثةسوةسدطاس داواكاسييةكى ُيية بؤ بةُذةكاُى كة تواُاى كةواتة بة دَهِياييةوة خواى 
و بووُى ثاطاو و خويَِذُةوةيةدا بؤ كاسةكاْ،  ُى ُةبيَت، هةطةأل ئةو ٓةًوو ثاداػتجيَبةجيَلشد

ۇۆۆ] وةكوو دةفةسًويَت: ۇ  ۇ   ]، {185:  2}ز ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ۇ

ۈ وة  .{g  :78}ز ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ] ،{286:  2}ز ۆ  ۆ  ۈ  
ْاْسُتْؽِرُهواْ»دةفةسًويَت:  ثيَػةًبةسى خواؾ  َْوَما َْوالـِّْسَقاَن، َطَل، ْاْْلَ تِي ُْأمر َْعْن اَوَز ََْتَ ْاَّللرَ إِنر

«َعَؾْقهِْ
ُْتْمَتىْ»دةفةسًويَت: وة . (2) َْأْن ُُْيِبُّ َْكًَم ُْرَخُصُه، ُْتْمَتى َْأْن ُُْيِبُّ َْوَتَعاََل َْتَباَرَك ْاَّللرَ إِنر

ْ ُْتْمَتىَْمْعِصَقُتهَُْعَزائُِؿُه، َْأْن َْيْؽَرُه َْكًَم «َأْو
ْالـرائِِمْ» دةفةسًويَت:وة . (3) َْعِن :

َْثََلَثةر َْعْن ْاْلَؼَؾُم ُرفَِع

ْ َْحترىَْيْعِؼَل، ْاْدَْجـُوِن َْوَعِن ، ِغِرَْحترىَْيْؽَزَ ْالصر َْوَعِن ُْيِػقَقَْحترىَْيْسَتْقِؼَظ، ، َؿاَل َأُبق َبْؽٍر ذِم «َأْو

أَْ»َْحِديثِِف: «َوَعِنْادُْْبَتَذَْحترىَْيْزَ
(4). 

و عوصسةكاُة بؤ ُةتواُيِى ٓيَِاُةدى  وٓةًوو ئةَ بةَهطاُة خويَِذُةوةى ُةتواُني و ثاطا
فةسًاُةكاْ و تاواُباس ُةبووُياْ، كة هة ػةسعى خوادا ٓةًوو ئةًاُة سِةضاو كشاوْ و كيَؼاُة بؤ 

هة قةدةسى  )تهًٝف َا ال ٜطام(وة، كةواتة بة ٓيض ػيَوةيةن تواُاكاُى ئادةًيضادى تيادا كشا
كةوُى و ػةسعيذا بةو ػيَوة سِةٓايية بووُى ُيية، وة بطشة بةكاسٓيَِاُى ئةو طةسديَشِةؾ بة سِةٓايى 
بةكاسٓيَِاُيَلى بيذعةكاسيياُةية و كاسى فريةقة طوًشِاكاُة و دةسطاى قظة و طةسقاَهبووُيَلى ُةصؤن 

 ديِذا.دةكاتةوة هة 
                                                             

 .228شبؼ خترجيف صو (،2327) "صحقحف" رواه ابـ خزيؿة ذم      (3)          .(7/566) "تػسر افطزي" (1)

 .189شبؼ خترجيف صو (،4398رواه أبق داود )      (4) .189وشبؼ خترجيف ص (،2343رواه ابـ ماجف ) (2)
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 توانايى و داواكارييةك لة شهوورى جَيبةجَيكردندا نةبَيت

ى ًيضاد خاوةُى ٓةًوو جؤسة تواُايةكهة كؤتايى ئةَ بابةتةػذا دةسكةوت كة ئادة
ثيَؼوةختةى كاسةكاُة، وة بة بةكاسٓيَِاُى ئةو تواُاياُة بؤ خيَش ٓةًوو دةسطايةكى خوايى بؤ 

ئادةًيضاد بة بزاسدةى خؤى بةكاسى  كة دةكشيَتةوة بؤ ئةجناًذاْ و ٓيَِاُةدى ٓةًوو ئةو سِيَطاياُةى
يَّ و دةضيَتة دةٓيَِيَت، وة بة بةكاسٓيَِاُى بؤ سِيَطةى ػةسِ ئةو ياسًةتيية خوايياُةى هةطةس دادةخش

ُةفع و ػةيتاْ و ضواسدةوس و  ةو ،سِيَطا ػةسِاُةى كة خؤى بزاسدةى كشدووة طةس طشوػتى ئةو
كاُى تشى ػةسِى هةطةس دةكشيَتةوة تاوةكوو ٓؤكاسةكاُى تش صاأل دةبيَت بةطةسيذا و سِيَطا

ة هة يدادوةسى خواي ؛كةويَتةوة و ُوقٍ دةبيَت تياياُذا، تةُيِى ئةَ سِيَطايةؾ بةو ػيَواصةدةدووس
بة ويظت و ئريادةى خؤى بزاسدةى كشدووة، وة خواى كة طضاداُى و ٓاتِةبةسى ئةو سِيَطاياُةى 

. واتة خواى {O  :11}ز ﮵ےۓۓ﮲﮳﮴ ےھھ]طةوسةؾ دةفةسًويَت: 

جب  حب  خب  مب  ]طةوسة كةطاُيَم ُاطؤسِيَت تا خؤياْ خؤياْ ُةطؤسِْ، وة دةفةسًويَت: 

ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ]، {51:  8}ز ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ]، {264:  2}ز ىب

خواى ثةسوةسدطاس طتةَ هة كةغ ُاكات و ٓيذايةتى بيَربِواياْ و  .{6:  0}ز ڄ
 طتةًلاساْ و تاواُباساْ ُادات تا خؤياْ ُةطةسِيَِةوة.
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 ـةمشـةبـابةتـى ش
 زدىـزِاييكـومـى و طـوونـمـهـرِيَ

 ()اهلداية والضالل

صاُيِى ٓيض  ٓيَِاوةتة بووْ، بةبآ )فطزة(ثاكى  ى ثةسوةسدطاس ئادةًيضادى بة دةسووْخوا
كاسيَلى ػةسِ و كشدُى تاواُيَم، هةطةأل ثيَذاُى ريشى بؤ يةكالكشدُةوة و ُاطني و ٓيَِاُةدى 

ريشى ثيَبةخؼيِة هةطةأل بووُى ئريادة و ويظتى خؤى  دةسووْ ثاكى وثيَويظتييةكاُى رياُى، ئةَ 

د ھہہھ، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: ]ٓؤكاسى بةسِيَوةبشدُى رياُيةتى
{m  :3}.  خوا ئادةًيضادى وا ُةخؼاُذووة كة ٓةًوو ثيَويظتييةكاُى ديَِيَتة دى و

ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ]دةفةسًويَت:  وة، دةسِةويَِيَتةوةىلَ صةسةسؤًةُذييةكاُى  ۆ  ۆ  ۈ   

واتة خواى ثةسوةسدطاس ئادةًيضادى بة ُاخ ثاكى دسوطتلشدووة و  .{v  :33}د ۉۉ 
 ٓيَِاويةتيية دى.

ِذي َأْوَجَدُه اَّللَُّ ِِف ُكلِّ ََمُْؾوٍق، ... دةَهيَت:  T (عاشور)ابً  اْلِػْطَرَة ِهَي الـَِّظوُم الَّ

يٌح بَِلنَّ اَّللََّ َخَؾَق الـَّوَس َشودٌَِي ُعُؼوُُلُْم ِِمَّو ُيـَوِِف اْلِػْطَرَة ِمَن اْْلَْدَيوِن اْلَبوضَِؾِي  َواْلَعوَداِت َوَتْنِ

ِمقَؿِي،  ََلََلِت الذَّ َوَأنَّ َمو َيْدُخُل َعَؾْقِفْم ِمَن الضَّ
(1). 

دسوطتلشدووة و خواييةية كة بووُةوةسةكاُى هةطةس  و ُاخ ثاكييةئةو ياطا )فطزة(واتة: 
يَم هة ػت ُاخيَلى ثان، كة دةبيَتة ٓؤكاسى وةسُةطشتِى ٓيض ُى ريشييةكى تةواو وثيَذابة  ،ٓيَِاوةسِا

 ٓةَهظوكةوتة خشاثةكاْ و طوًشِاييةكاْ.ئاييِة بةتاأل و كاس و 

َداكِِه أَْو »دةفةسًويَت:  ثيَغةًبةسى خوا  َما ِمْن َمْوُلودٍ إَِّلا ُيوَلُد َعَذ الِػْطَرةِ، َفَلَبَواُه ُُيَوِّ

وَن  َعاَء، َهْل ُُتِسُّ َساكِِه، َكََم ُتـَْتُج الَبِفقَؿُة ََبِقَؿًة ََجْ اكِِه، َأْو ُيَؿجِّ َ ، ُثمَّ َيُؼوُل َأُبو «فِقَفا ِمْن َجْدَعاءَ ُيـَِّصِّ

«اآلَييَ  {v  :33}د ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ] ُهَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَُّ َعـُْه:
(2). 

                                                             

 .(01 - 11/03َلبن عوصور ) "التحرير والتـوير" (1)

 =ِف   والبزار (،1111) "ادسـد"وأمحد ِف  (،111) "صحقحه"وابن حبون ِف  (،1531(، ومسؾم )1331رواه البخوري ) (1)
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خواى ثةسوةسدطاس ٓةًوو ًِذاَهيَلى هةطةس دةسووْ و ُاخ ثاكى دسوطتلشدووة، واتة: 
س و ودةياُلةْ بة جووهةكة و طاو)كاسيطةسييةكاُى ضواسدةوسى دةيطؤسِيَت(، باون و دايلياْ 

ۆ  ۆ  ۈ   : ]ئةو ئايةتةى كشدة بةَهطة هةطةسى ئاطشثةسطت، ثاػاْ )ئةبو ٓوسِةيشِة( 

 .دۈ  ٴۇ  ۋ

ِعَبادِي  َوإِِّنِّ َخَؾْؼُت ...»دةفةسًويَت:  قودطيذا خواى ثةسوةسدطاسكى ةهة فةسًوودةيوة 

ُفمْ  َقاطنُِي َفاْجَتاَلْتُفْم َعْن دِيـِِفمْ  ُحـََػاَء ُكؾا ُْم َأَتْتُفُم الشا «... َوإَِّنا
(1). 

بة ثاكى دسوطتلشدووة، بةآلَ ػةيتاُةكاُى جّ و ئادةًى بشدووُى بة  ٍواتة: ًّ بةُذةكامن
 السِيَذاو هة ديِةكةياْ الياُذاوة.

ئادةًيضاد و طةسدةًى ًِذاَهى بيِني كة هةدايلبووْ و ٓاتِةدى يهة سِاطتيؼذا بةو ػيَوةية دة
كى تاواْ و ٓةَهة و خشاثةكاسى ثآ ُيية و ٓةس بةو ٓيض كاس و كشدةوة و بؤضووْ و بةسُاًةية

الطايياْ دةكاتةوة، ضواسدةوس و كاسيطةسى طةوسةكاُى هةطةس دةبيَت و  ثاكيية ًاوةتةوة، ثاػاْ
ئةوا ئةًيؽ صؤس بة ئاطاُى  ؛ْخؤ ئةطةس ضواسدةوسى هةطةس ثاكييةكة ًابووُةوة و كاًَورت بوو

وةسيذةطشيَت و كاًَورت دةبيَت، ٓيض ثيَضةواُةييةكى ُاخى و درايةتى عةقَوى ُاضةػيَت هةطةسى، 
بة دةسووُى ثان و دةًوضاوى سِووُرتةوة دةبيِشيَت، بةآلَ طةس ضواسدةوسى بة ثيَضةواُةى 

ذات، وةكوو خواى ئةوا دةبيَت باجى طةوسةكاْ و ضواسدةوسى ب ؛ةكةيةوة بوو)فطزة(

ٓيض ُةوةيةكياْ طةىل )ُوح(  .{G  :11}د جئی  ىئییی]ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 
 ُابيَت بيَحطة هة ُةوةيةكى تاواُباس ياخود بيَربِوا ُةبيَت.

ئةًة بة ػيَوةيةكى طؼتى، وة دةػيَت بة ٓةُذآ ٓؤكاس بة ثيَضةواُةوة بيَت، خواى 

بؤية دةػيَت  .{A  :03}د ڀ  ٺ  ٺ  ڀ پپڀ  ڀ ]ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 
و  وةةى ثاكدةسووُ ٓيَِاُةديية بةبيَت، هةطةأل ئةَ دسوطتبيَت و هة ثيظيؽ ثان دسوطتهة ثان ثيع 

                                                                                                                                                             

 (.005) "رشح أصول اعتؼود"والَللؽوئي ِف  (،5305) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،5313) "ادسـد" =

 "ادسـد"وأمحد ِف  (،533) "صحقحه"وابن حبون ِف  (،1315) "الؽزى"والـسوئي ِف  (،1153رواه مسؾم ) (1)

 "رشح مشؽل اآلثور"والطحووي ِف  (،1113) "مسـده"والطقوليس ِف  (،011) "الؽبر"والطزاين ِف  (،11515)

 (.315) "ؼضوء والؼدرال"والبقفؼي ِف  (،3113)
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خاوةُى ئريادة و ويظتى تايبةتى خؤى،  اس كشدوويةتى بةخواى ثةسوةسدط ؛ثيَذاُى عةقأل و ريشى
كة ٓيض تواُا و صؤسةًويَييةن هة كشداسةكاُيذا بةدى ُاكشيَت، وةكوو دةفةسًويَت: 

ی    ی  ]، {Y  :10}د ڃ  چ   چ  چڃڃ] ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ک ]، {K  :10}د یی ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ]، {30:  لْ بَ ـَّ ال }د کک  ژڑڑک

مئ]، {15:  2}د ہ  ہ  ہ  ھ] ،{115:  2}د ۈۈ  :  2}د ی  جئ    حئ  

135}. 

بة ػيَوةيةكى طؼتى تيَطةيؼتِى ئةَ دةقاُة ئةوة دةطةيةُيَت كة ئادةًيضاد كشاوةتة خاوةُى 
بةسثشطياسة هة بزاسدةى ئريادة و ويظتى تايبةتى خؤى، بةصؤسثيَلشدُى ُيية هةاليةْ خواوة و 

 .كشدةوةكاُيؼى

ئادةًيضاد  خؤػةويظتى بؤ كاسى خيَش و ضاكة و طوودًةُذييةكاُى وة هةطةسوو ئةًاُةػةوة
ٓةية هة ثؼتياُةوة  كى خوايىِاْ و ياسًةتييةحةقةكاْ و ًاف و طةسوةسييةكاْ ... سِآيَ ٓيَِاُةدىو 

 ،هة ُيَواْ ئادةًيضاددا رياُى طةس صةويية بووُة عادةتيَلىهةطةسى و بطشة عوسف و  بؤ ئادةًيضاد
لشدُى صةوتػةسِ و خشاثة و طتةَ و بيَربِوايى و  ئةويؽ كة ُةكشدووة بة عوسف ثيَضةواُةكةى وة

ک]ًافةكاُة، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:   g}د ڑ  ک  ک  ک  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ]، {51:  ڳ     .{135:  4}د ڳ  ڳ  
ُيَو  ُاطشاوىدياس و  بشدووة، واتة ُاوى )معزوف(بة  سِيَطةى خيَش و ضاكةبة  لشدُىفةسًاُ

 ُيَو ئادةًيضاد ُاوبشدووة. ثيَضةواُة و درايةتى )ميهز(، وة خشاثةػى بة ئادةًيضاد

 :(ومنكر )معروفبؤية ثَيهاسةى 
 .هو مو عرف بولعؼل والرشع حسـهو: دڱ  ڱ] -

وهو مو عرف بولرشع والعؼل قبحه دں  ں  ڻ] -
(1). 

دةصاُشيَت ضاكة و ػةسعيؽ بة ضاكى دةصاُيَت، وة ئةوةى كة بة ئةوةى كة بة عةقأل واتة: 
 عةقأل دةصاُشيَت خشاثة و ػةسعيؽ بة خشاثةى دةصاُيَت.

                                                             

 .151ص "تػسر السعدي" (1)
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ُاودةبات و  )العزف(بة سِووُرت هة ئايةتيَلى تشدا ئةو ُاطشاويةى سِيَطة ضاكةكة بة وة ٓةس 

واتة هيَبوسدةيى وةسطشة و فةسًاْ بة عوسف  .{C  :100} دڃ   ڃڄڃ]دةفةسًويَت: 
ى ضان و خيَش و سِيَطة دا ٓةية هةطةسُيَو ئادةًيضادهة بذة، واتة ئةو سِآاتّ و عادةتةى )العزف(

، واتة عوسفى ُيَواْ ئادةًيضاد ،ى بةكاسٓيَِاوة)العزف(وػةى  طوودًةُذييةكاْ، ئايةتةكة
ْرُ َعادَ »دةفةسًويَت:  ثيَغةًبةسيؽ  اَجةٌ اْْلَ ُّ ََلَ «ٌة، َوالَّشا

(1). 
يةتى و دسوطتلشدُيةتى هة ضووُة ُاو عادةتى ُيَو ئادةًيضادة و ػةسِيؽواتة: خيَش و ضاكة 

 خؤتذا.
دةبيِني دسوطتلشدُى ٓةًوو دةوَهةت و ياطا و سِيَظاى رياْ هةاليةْ ئادةًيضادةوة  هةبةسئةوة

هةطةس بِةًاكاُى خيَش و ضاكة و سِاطت و دسوطتةكاُة هةطةس صةوى، ئةطةسضى ئاػِا ُةبّ بة ديّ 
ئادةًيضادة و خاوةْ ٓيض ديِيَليؽ ُةبّ، ئةًة سِاطتى ثيَويظتييةكاُى رياْ و ُاخى سِآاتووى 

 ى.هةطةس
ى ثان و ثيَذاُى عةقأل و ريشى و )فطزة(كةواتة ئةطةس ئادةًيضاد دسوطتلشابيَت بة 

خاوةُذاسيَتى ئريادة و ويظتى طةسبةخؤى خؤى و رياُيؼى وا ضِشابيَت كة سِآاتبيَت هةطةس خيَش و 
و  ضاكة و سِاطتييةكاْ ... ئةوا باوةسِبووْ بة خوا و ثةسطتِى و ػويَِلةوتةى بةسُاًةكةى سِيَطة

 هةطةس سِيَطة و كاسة خيَشةكاْ. ةكةى)فطزة(ى ٓؤكاسيَلة بؤ كاًَوبووْ و تؤخبووُةوة
ًُ فةسًوو:  بة ثيَغةًبةسى خواى   )حهيه بً حزاو( ًَ ُأُموًرا ُكـْ َيو َرُشوَل اَّللَِّ َأَرَأْي

قَِّي ِمْن ِصَؾٍي َوَعَتوَقٍي َوَصَدَقٍي، َهْل ِِل فِقَفو َأْجٌر؟ َقوَل َحؽِق
و ِِف اجلَوِهؾِ ًُ ِِبَ ـَّ ٌُ َأْو َأََتَ ـَّ ٌم َرِِضَ اَّللَُّ َأََتَ

َم:  «ْسَؾْؿَت َعَذ َما َسَؾَف َلَك ِمْن َخْرٍ أَ »َعـُْه: َقوَل َرُشوُل اَّللَِّ َصذَّ اَّلُل َعَؾْقِه َوَشؾَّ
(2). 

ضةُذ كاس و كشدةوةيةكٍ دةق ثيَوة طشتبوو هةثيَؽ ئيظالًذا  ئةى ثيَغةًبةسى خوا  واتة:
 يَشات، ئايا ثاداػتى تيَذاية بؤَ،ـيَش و خـشدُى كةغ و كاس و بةُذة ئاصادكشدْ و خـؤكـووضـهة ٓات

                                                             
 "الشعى"والبقفؼي ِف  (،035) "الؽبر"والطزاين ِف  (،313) "صحقحه"وابن حبون ِف  (،111رواه ابن موجه ) (1)

 "صحقح اجلومع الصغر"(، و 531) "الصحقحي"ه اْللبوين ِف حسـو (،3/131) "احلؾقي"وأبو كعقم ِف  (،1105)

(3351.) 

والطزاين ِف  (،13311) "ادسـد"وأمحد ِف  (،310) "صحقحه"وابن حبون ِف  (،113(، ومسؾم )1113رواه البخوري ) (1)

 (.11) "رشح السـي"والبغوي ِف  (،5355) "رشح مشؽل اآلثور"والطحووي ِف  (،3315) "الؽبر"
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 فةسًووى: ًوطوَهٌاْ بوويت هةطةس كشدةوة ضاكةكاُى ثيَؼووت. ثيَغةًبةس 
واتة ٓؤكاسى ًوطوَهٌاُبووُت ثيَؼيِةى ئةو كاسة ضاكاُةت بووة، ئةو كاس و كشدةوة خيَش و 
ضاكةية طةياُذوويةتيية خيَش و ضاكة طةوسةكة كة ديِى ئيظالًة، ضاكةؾ ضاكة سِادةكيَؼيَت، 

 .{k  :53}د ېۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ]: وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت

ى سِؤػِلشدُةوةهة و ٓةًوو كاسئاطاُى و ثيَبةخؼيِى ٓؤكاساُة بؤ ئادةًيضاد، ًةبةطت هة
و ٓيض  ئةوةية كة بةَهطةكاسى هةطةس بلشيَت و واآلكشدُى سِيَطةى ضان و خشاثة بؤى، بؤ سِيَطة

دةفةسًويَت:  ، وةكووهةطةس ثةياًةكةى و ُاسدُى ثيَغةًبةساْ  بؤ ُةًيَِيَتةوة ثاطاو و ُةصاُيِيَلى

ڎ  ڎ  ڈ] واتة  .{153:  6}د ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ثيَغةًبةسامناْ ُاسدووة بة ًوردةدةس و ئاطاداسكةسةوة هةطةس ئادةًيضاد، تاوةكوو خةَهلى ٓيض 

 ثاطاويَلياْ بؤ ُةًيَِيَتةوة الى ثةسوةسدطاسياْ.
ى ثان و رياُى )فطزة(بة عةقأل و ريشى و  ةسِؤػِيية هةطةس سِيَطةى خيَش و ضاكئةَ بةسضاو

 ئةوا سِووبلاتة ديِيؽخاوةُةكةى ػيَوةيةكى طؼتى دةسكى ثيَذةكشيَت، وة طةس  بة ؛سِؤراُة
صاُظتى تةواوى ثيَذةبةخؼشيَت، بؤية ٓيض ثاطاو و خؤ بيَئاطاييلشدُيَم بؤ ئادةًيضاد ُةًاوةتةوة 

 ڻ]خواى ثةسوةسدطاسيؽ دةفةسًويَت: تواُاى تةواو بؤ ئةجناًذاُياْ،  ٓةبووُى هةطةأل

أي: ضريؼي اخلر والرش، بقـو له اُلدى من الضَلل، والرصد من  .{s  :13}د ڻڻ

الغي
سِيَطةى خيَش و ػةسًِاْ كشدووة و ٓيذايةت و طوًشِاييٌاْ بؤ يةكال  سِيٌَِووُىواتة  .(1)

 كشدووةتةوة.

ىئ]وة دةفةسًويَت:  . واتة ئيٌَة {Q  :3}د ىئۆئۈئۈئېئېئېئ
 تةواوًاْ بةخؼيوة بة ئادةًيضاد، هةثاؾ ئةًة يا بشِواداسة ياخود بيَربِوا. سِيٌَِووُى

واإلُلوم: هو التعريف واإلففوم  .{u  :1}د ڦڤ  ڦ  ڤ ]وة دةفةسًويَت: 

لؾمء، أو التؿؽني من فعؾه أو تركه
و تواُاًاْ بةخؼيوة بة ئادةًيضاد  ثيَِاطة و تيَطةيؼنت واتة .(2)

 هةطةس كشدةوةى ضان و خشاث.
                                                             

 .(13/511لؾطـطووي ) "تػسر الوشقط"      (1)  .015ص "تػسر السعدي" (1)
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سِيٌَِووُى بةخؼيوة بة بووُةوةسةكاْ بؤ  .{m  :3}د ھھہ]وة دةفةسًويَت: 
 ٓيَِاُةدى طوودًةُذييةكاُياْ و خؤثاساطنت هة صياُبةخؼييةكاُياْ.

ًِذاأل ٓةس هة طةسةتاى ئةَ صاُظتة بةبآ ٓيض ٓؤكاسيَلى فيَشبووْ ئادةًيضاد خاوةُيةتى، بؤية 
 بووُيةوة دةطت بؤ دةًى دةبات و ٓاواس دةكات بؤ حةص و طوودةكاُى.

يتجثمثىثيثحج مج]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:   .{c  :33}د جحمتىت
 َصََلَحُه، َوُهَداُه دَِو ُيْصؾُِحهُ 

ٍ
ء َقوَل احْلََسُن َوَقَتوَدُة: َأْعَطى ُكلَّ ََشْ

خواى ئيٌَة ٓةًوو  واتة .(1)
 ثيَويظتييةن و ًافيَلى داوة بة دسوطتلشاوةكاُى و سِيٌَِووُى كشدووْ.

ى ثان و عةقأل و ريشى تةواو و تواُا )فطزة( خواى ثةسوةسدطاس ئةطةس لة ئةجنامدا دةَلَيني:
و ئريادة و سِيٌَِووُى بؤ ضاكة و خشاثةى بةخؼيبيَت بة ئادةًيضاد، وة بة واقعخاَهيؽ ضاكة و 

ئةوا كاتيَم ئةضيَتة  ؛ثيَى بيَت كاًَورت خيَشةكاْ طوودًةُذى رياُى خؤى و ضواسدةوسى تيَذابيَت و
طةس سِيَطةى خيَش و ضاكة و خواُاطى، بيَطوًاْ بزاسدةى ئةو سِيَطة طشوػتييةى كشدووة كة 

ةتيذةس ثؼتيواْ و ياسً يؽخواى ثةسوةسدطاس بووُى خؤيذا طوجناوة، بؤيةو رياْ و  )فطزة(هةطةأل 
 بيَت.دةو طةسثةسػتيلاسى 

ى كشدووة، بةدةس و عةقأل و واقعى رياُ )فطزة(وة طةس ثيَضةواُةكةػى بيَت ئةوا درايةتى 
جؤسيَم هة ئةسن و صةمحةت و ًاُذووبووُى وة ى رياُى ضواسدةوسيةتى، وةى كة ثيَضةواُة و ُاًؤهة

ئةجناًذاُى كاسةكاُى طةس بةَ  ىكاتثيَذةكات هة ٓةطت ى خؤىدةسووُى و عةقَوى و طشوػتى رياُ
واقعة دةكات و دةفةسًويَت:  اس هةَ ئايةتةدا ئاًارةيةن بؤ ئةوسِيَطاية، بؤية دةبيِني خواى ثةسوةسدط

، }َوَعَؾْقَفو َمو  .{115:  2}د ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ] { َأْي: ِمْن َخْرٍ ًْ }َُلَو َمو َكَسَب

{ َأْي: ِمْن رَشر  ًْ اْكَتَسَب
واإلكسون يػعل اخلر بطبعه وتؽون فقه لذته. وَل حيتوج إىل تؽؾف ِف  ،(2)

فعل اخلر، ْلكه يعؾم أن كل أحد يرتوح إلقه ويراه بعني الرضو وأمو الرش فنكه يعرض لؾـػس 

بلشبوب لقسً من ضبقعتفو وَل من مؼته فطرهتو ومفام كون اإلكسون رشيرا فنكه َل خيػى عؾقه 

                                                             

 .(3/115) "تػسر البغوي" (1)

 .(1/131) "تػسر ابن كثر" (1)
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 س وصوحبه مفني عـدهمأن الرش ِمؼوت عـد الـو
فنن قؾً: مل خص  :(الزَمرشي)وقول  ،(1)

اخلر بولؽسى، والرش بوَلكتسوب؟ قؾً: ِف اَلكتسوب اعتامل، ... ودو مل تؽن كذلك ِف بوب 

اخلر وصػً بام َل دَللي فقه عذ اَلعتامل
ئادةًيضاد كاسة خيَشةكاُى بؤ خؤيةتى و كاسة  واتة .(2)

، هةَ ئايةتةدا بؤ كاسى ػةسِ ئاًارةى بة وػةى و دةبيَت باجى بذات ػةسِةكاُى هةطةسيةتى
خيَشكشدْ و ، ئةًة ئاًارةية بؤئةوةى )نشبت(كشدووة، بةآلَ بؤ خيَشةكة بة وػةى  )انتشبت(

، بؤية هةسِووى صًاُةواُيؼةوة بة وػةيةكى ضواس هة ٓيَِاُةبووُيذا ٓةية كاسى ضاكة ئاطاُلاسى
عوسف و ػةسعى دايشِػتووة، بةآلَ ػةسِ و كاسى خشاثة هةبةسئةوةى درايةتى ُاخ و  )نشبت(ثيتى 

هةطةأل خودى خؤى و  دةكات صؤسةًويَلشدْبووُى جؤسيَم هة  ٓةطت بة ؛خوا دةكات
دايشِػتووة، وةكوو  )انتشبت(ةوة بة وػةيةكى ػةؾ ثيتى ؼهةسِووى صًاُةواُي ، بؤيةضواسدةوسيذا

 وة بةو ػيَوة ئاطاْ و ئاطاييةى كة سِآاتووة هةطةسى و ُاًؤ ُيية، اَ دةداتئةجن بَويَيت كاسى خيَش
و ُاًؤيةتى  صؤسةًويَلشدْ هةبةسئةوةى جؤسيَم هةكاسى ػةسِيؽ دسوطتذةكات و دةئيَِيَتة دى 

 .دةضيَزيَت تيايذا
و هة كؤتايى ئةَ ثيَؼةكيةدا دةًاُةويَت بضيِة ُاو ووسدةكاسى ئةَ دوو سِيَطايةوة تاوةكو

بضاُني تا ض سِادةيةن ئادةًيضاد دةتواُيَت ٓيذايةتى خوايى وةسبطشيَت و هة سِيَطة طوًشِاييةكاْ 
 بةدووسبيَت، وة ضةُذةؾ خاوةُى بزاسدة و كشداسى خؤيةتى.

 ىـوونـمـهـانى رِيَـةكـثل
 مراتب الهدايت

طةوسةتشيّ ُيعٌةتى هةبةسئةوة بابةتى ٓيذايةت و طوًشِايى ُاوةسِؤكى باطةكاُى قةدةسة، 
صةسةسؤًةُذى ِةُاو ديِةكةيةتى، وة طةوسةتشيّ بةآل و ةطةس بةُذةكاُيةوة ٓيذايةتى ٓاتخوايى ب

 .طوًشِايية هة ديِةكةيذا
 يَِاُةكاُى هة قوسئآْيذايةت و ًةبةطت و جؤسى بةكاسٓ بؤ صياتش ػاسةصابووْ بةطةس بابةتى

خبةيِة سِوو، بؤية ٓيذايةت و سِيٌَِووُى خوايى بؤ ى ٓيذايةت كاُووسدةكاسيية ذا، ثيَويظتةو طوُِةت
 هة ضواس ثوة وُِةتـوى طـاُى ئةٓـايـشدُةوةى صاُـذا بة ػيلـوُِةتـاْ و طـوسئـهة ق ىـاُـبةُذةك

                                                             

 .(1/331لؾزَمرشي ) "الؽشوف"      (1)  .(1/553لؾطـطووي ) "تػسر الوشقط" (1)
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 :(1)ثيَلٔاتووة

 .)اهلداية العامة(ِرَيهنوونى و هيذايةتى طشتى  ثلةى يةكةم:

ٓةًوو بووُةوةسيَم كة ضؤْ بزيَت و ثيَويظتييةكاُى دةطتةبةس ئةو سِيٌَِووُى و سِآيَِاُةية بؤ 
صةسةسؤًةُذييةكاُى و خؤثاساطنت هة هةطةأل ٓؤكاسةكاُى  و ٓةوأل بؤ ًاُةوةى خؤى بذات، بلات

خواى  ئةوة هة تةواوى دسوطتلشدُى خوايية بؤ دسوطتلشاوةكاُى،، بةسةُطاسبووُةوةياْ

ى )خملوقات( كة ئةو ثةسوةسدطاسةية .{m  :3}د ھھہہ]ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 
و  بةدواداضووْ بؤىٓيَِاُةدى ثيَويظتييةكاُى و  كة بةسدةواَ هة ٓةوَهذابّ بؤ وا دسوطتلشدووة

، ئةَ غةسيضاُةى كة تيايذا ضاُذووة بؤ ٓةًوو سِقويَبووُى صياُةكاُى و دووسكةوتِةوةى هيَى
 تشيؽ بؤ ٓيَِاُةدى و ًاُةوةياْ هة رياُذا، ئةًة بووُةوةسةكاُىطياُوةبةس و بووُيَلة هة ئادةًيضاد و 

ڦ ]، وةكوو خؤى دةفةسًويَت: خاوةْ تواُا و صاُظتة ئةو خوايةية كة دآيَِاُى ڄ  ڦ

 .{A  :05}د ڄڄ  

ذا و سِيٌَِووُى ةًوو بووُةوةسةكاْ بةػذاسْ تيايسِيٌَِووُيية ٓجؤسة دسوطتلشدْ و ئةَ 
ُيةتى خوا بؤ هةطةس خوايةتى و ثةسوةسدطاسى و خاوةياسًةتيذاُيَلى طؼتيية و بةَهطةية 

واتة دا ٓاتووة، ()َربة ئةَ سِيٌَِووُيية بةسدةواَ هة قوسئاُذا هةطةأل وػةى دسوطتلشاوةكاُى، و

يت  جث]، وةن دةفةسًويَت: طاس و طةسثةسػتيلاسثةسوةسد د جحمث   ىث  يث  حج   مج   ىت  
{c  :33}. ْبآ ُاتةواوى دسوطتلشدووة و ثاػاْ ٓةًوو  ىٓةًوو بووُيَل كة ئةو ثةسوةسدطاسةًا

 سِيٌَِووُييةكى ثيَويظتى ثيَبةخؼيوة.

ہ    ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ]وة دةفةسًويَت:  ۀ      m  :1}د ھہ  ہ   ھ     ہۀ  

كة ًةبةطت ثيَى سِآيَِاْ و  ى كشدووةى(َدَهَف َر)قدَّباطى  )ربو(ثةسوةسدطاسى هةثاؾ  .{3 -

چڇ]، ياخود دةفةسًويَت: سِيٌَِووُيلشدُة  ب()َرهةثاؾ وػةى . {1:  4}د ڇڇ چچ

. {3، 5:  4}د گگککککڑژژڑ]: ة ئةوكات دةفةسًويَت)الزبوبية(كة 
                                                             

لَللؽوئي  "رشح أصول اعتؼود"(، و 11/111َلبن تقؿقي ) "جمؿوع الػتووى"، و 110َلبن الؼقم ص "صػوء العؾقل" (1)

 .(1/110لصولح آل الشقخ ) "رشح العؼقدة الطحوويي"، و(31)
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رب )بةسدةواَ هةثاؾ وػةى دسوطتلشدْ واتة ئادةًيضادَ فيَشى خويَِذُةوة و صاُظت كشدووة، 
دةبِة بةَهطة هةطةس ثايةكاُى قةدةس ػة ئةَ وػاُة ٓةسباطى سِيٌَِووُى و ٓيذايةتى كشدووة،  خلل(و

)قدر وة وػةى  ة،)العله(بؤ  )الذي عله(، وػةى )العله والهتابة واخللل واملشيئة( كة بشيتني هة
 ية(املشيئة)بؤ  (ما يشاء)ة، وة وػةى (اخللل)بؤ  )الذي خلل(وة وػةى  ية،(الهتابة)بؤ  فهدى(

ئةًة ٓةًوو ثايةكاُى قةدةسة . {53:  4}د ژ ڌڎڎڈڈ]دةفةسًويَت:  كوووة
اُذا خوا صاُظتى بةطةسيسِووةوة دةتواُني هة قةدةسى خوا بؤ دسوطتلشاوةكاُى تيَبطةيّ كة  وهةكة 

 .وى هةريَش ويظت و ئريادةى ئةوداْو ٓةًو ٓةية و دايشِػتووْ و دسوطتيلشدووْ

ةوة ٓةية و بوبية()توحيد الزوة هةاليةكى تشيؼةوة ئةَ جؤسة ٓيذايةتة طؼتيية ثةيوةُذى بة 
وِف إثبوت  دةَهيَت: T ()ابً تينيةى، وةكوو خؤيةتى بؤ دسوطتلشاوةكاُ طةملاُذُى خوايةتى

، مـفو: أن ذلك تعريف لإلكسون بحول كػسه وكوعه وجـسه، الربوبقي ِبذه الطريؼي فوائد عظقؿي

ذلك يثبً الؼدر، ... ومـفو: أن ذلك يبني فؼره وحوجته، وأكه مربوب مؼفور مدَبر، ومـفو: أن 

وأكه خولق احلقوان وأفعوُلم
(1). 

دسوطتلشدْ و بةَ ػيَوة سِيَطاية كة خوايةتى و  الزبوبية(توحيد ) بؤ طةملاُذُى واتة:
بة خؤى و  ةباغ و ثيَِاطةكشدُى ئادةًيضاد هةواُة ى ٓةية:ئةَ طووداُةة، بةسِيَوةبشدُى ثةسوةسدطاس

وة  اْ و ٓةس ئةو ثةسوةسدطاسياُة.وى خ)خملوم(كة  وػيَوة و جؤسى دسوطتلشاوةكاُى تشٓا
هةاليةْ  : دةسبشِيِى ثيَويظتى و ٓةراسييةالزبوبية( توحيد)يةكيَلى تش هة تيَطةيؼتِةكاُى 

و بةسدةواَ ثيَويظتى بة خوا ٓةية، وة يةكيَلى  كة بووُيَلى دسوطتلشاو و بيَذةطةآلتة ئادةًيضادةوة
بةُذةكاُى و دسوطتلشاوةكاُيةوة، بةطةس  قةصا و قةدةسى خوا باوةسِبووُة بة: تش هة تيَطةيؼتِةكاْ

 طياُوةبةساْ و كشدةوةكاُياُة. كة دسوطتلاس و ٓيَِةسةدى

ى ثان و عةقأل ريشى و ئريادة و ويظتى )فطزة(ئادةًيضاد هةَ ٓيذايةت و سِيٌَِووُييةدا 
ؤ جيَبةجيَلشدُى كاسةكاُى بئاًادةكاسييةكى بؤ كشاوة و ٓةًوو ثيَويظتييةكى ثيَبةخؼشاوة و ٓةًوو 

 ثيَبةخؼشاوة.
 اُىـؤسةكـوو جـؼتيية بؤ ٓةًوو بووُةوةسةكاْ و ٓةًـةت طـيذايـةًى ٓـةكـؤسةى يـئةَ ج

                                                             

 .(5/10َلبن تقؿقي ) "جومع ادسوئل" (1)
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 ى.)خملوقات(ئادةًيضاد، وة ثةيوةُذى بة طةملاُذُى خوايةتى خواوة ٓةية بؤ 

 بةنذةكانىيكردن و ِروونكردنةوة بؤ بانطةواز ِرَيهنوونى هيذايةت و ةم:ثلةى دوو

 .()هداية اإلرشاد والدعوة والبيان

ئةَ سِيٌَِووُى و ٓيذايةتة تايبةترتة هةوةى ثيَؼوو، ئةَ جؤسةياْ تايبةتة بة ئادةًيضادةوة، 
ًةبةطت تيَيذا باُطةواصيلشدُياْ و سِيٌَِووُيياُة بؤ سِيَطةى حةق و باُطدواصى، ئةًة بةَهطةى 

ُاكات تا ُاسدُى  بةُذةكاُى هةطةأل هيَجشطيِةوةيةن ةُذةكاُيةوة و ٓيض طضا وخوايية بةطةس ب
سِيٌَِووُى و ٓيذايةتة  اْ ئةَ جؤسىبؤ طةسياْ، وة ثاػُةبيَت ثيَغةًبةساْ و دابةصيِى ثةياًةكةى 

ثةياًةكةى  كة تواُاى سِيٌَِووُى و طةياُذُى ةصاُاياْ و باُطدواصاْ و ٓةًوو كةطيَل ًوَهلى
 ٓةبيَت. خواى

 ى حةقيلةوتةوةسطشتّ و قبووَهبووْ و ػويَِ دآيذايةت و سِيٌَِووُيية ةًةسج ُيية هةَ جؤس
ُةن ئةَ  ةياْ ثوةى طيَيةًى ٓيذايةتةبا ثيَغةًبةساْ و ثةياًةكةػى ُيَشدسابّ، بةَهلوو ئةو ،بيَتة دى
خةَهلاُيَلى ٓيَؼتا  ؛ؾ، هةبةسئةوةى هةدواى صؤسى ثيَغةًبةساْ و بووُى ثةياًةكاُى خواجؤسةياْ

ى  ]دةفةسًويَت:  صؤس ٓةس بيَربِوا بووْ و سِيَطةى طوًشِايياْ ٓةَهبزاسدووة، خواى طةوسة 

ۉ   ۉۇۆۆۈۈ  ]، {W  :13}د وئەئ   ىائائەئ  د ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ڇڇڇڍ ڍ]، {0:  8} . {153:  6}د ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ
ثيَويظتييةكاُى طةياُذْ و سِيٌَِووُى ٓةًوو ئةَ دةقاُة ئةوة دةطةيةُّ كة هةَ سِيٌَِووُييةدا ٓةًوو 

ُيية هة  ياْ هةطةسٓيض هيَجشطيِةوة و طضايةك ةو بؤ ُةًاُى ٓيض ثاطاويَلياْ، بةخؼشاوة بة ئادةًيضاد
 :ى ئةَ ٓيذايةتة ُةيةتةدى كة ئةًاُةْثيَويظتييةكآُةًوو  تاوةكوو ذا،دوُيا و ئاخريةت

ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ ٺ] :6ناردنى ثَيغةمبةران:  .1

ٹڤڤ ڤ ڤ ڦٹٹ اِدفنَِي َيْتَبُع َبْعُضُفْم  .{i  :55}د ڦٹ  َأْي: ُمَسَ

َبْعًضو َغْرَ ُمَتَواِصؾِنيَ 
َيْعـِي َيْتَبُع َبْعُضُفْم َبْعًضو :َقوَل اْبُن َعبَّوسٍ  ،(1)

(2). 
                                                             

 .(3/355) "تػسر البغوي" (1)

 .(11/50) "تػسر الطزي"(، و 3/515) "تػسر ابن كثر" (1)
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واتة: ئيٌَة ثيَغةًبةسامناْ بة ػويَِى يةكذا ُاسدووة و دوابةدواى يةن، ٓةس طةهيَم 
تا  هةُاوًاْ بشدووْ يةن بةدواى يةن،ثيَغةًبةسةكةى بؤ ٓاتبيَت بة دسؤياْ خظتووةتةوة، ئيٌَةؾ 

 بووُةتة باغ و طةسطوصةػتةى دواى خؤياْ.

سِيٌَِووُيلاسًاْ ٓةًوو طةهيَم ثيَغةًبةسيَلى  .{O  :1}د ڃڃڃڃ] :6
 بؤ ُاسدووة.

، {k  :35}د ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں] :6: دابةزيهى ثةيامةكانى خوا .2

ۉ  ۉ  ې   ] ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 .{115:  6}د ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې]، {t  :31}د ېې  
سِاطت و  سِووُلشدُةوةيةكىَهلى بة ػيَوةى ئيٌَة ثةيامماْ بة تؤدا ُاسدووة بؤ خة: واتة
بةغ ُيية كة ئيٌَة ثةيامماْ بة تؤدا ُاسدووة بةَهطةكاسى وة دةفةسًويَت: ئايا هةوة صياتش  دسوطت.

بؤ سِووُبووُةوةى حةق  بةطةس بةُذةكاُيةوة تاوةكوو بةطةسياُذا خبويَِيتةوة، كة ئةًة بةصةيى خوايية
وة  وودة بؤ كةطاُى باوةسِٓيَِةس بة حةق.يادخظتِةوةيةكى بةط ٓؤكاسى و ُةًاُى بةتاأل، وة

تا ببيَتة  دةفةسًويَت: ئةى خةَهليِة، سِووُلةسةوة و يةكالكةسةوةتاْ هةاليةْ خواوة بؤ ٓاتووة
 .بةَهطة بةطةستاُةوة

بيظرتاوةكاُى خوا بة سِيَطةى خويَِذساوة و ئةَ دوو ثيَويظتيية ٓةسدووكى سِيٌَِووُيية بة ئايةتة 
دُةوةى شٓةًوو ٓؤكاسةكاُى سِووُل ن ُايةتة طةسياْ ٓةتاوةكووةطضا و ٓةسِةػةي ثيَغةًبةساْ، ٓيض

بيَت، وةكوو خواى ُةهةطةس كشاوة  بةتةواوى ُةدسيَت بة كةطةكاْ و ئةَ سِيٌَِووُييةياْ تةواو

ڳ  ڱ   ڱ    گ  گ ک ک]ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:  ڳ  ڳ     گ  گ  ڳ  

ياْ بؤ وةى ثيَويظتسِووُلشدُةواتة ٓيض طةهيَم طوًشِا ُاكشيَت تاوةكوو  .{G  :113}د ڱ
 ثيَِةطةيةُشيَت. خؤثاساطنت

 .{Q  :5}د ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں]وة دةفةسًويَت: 
ةوةى دُشتاوةكوو سِووُل، سابيَت بة صًاُى طةهةكةى خؤى ُيَشدساوةواتة ٓةس ثيَغةًبةسيَم ُيَشد

 .هةطةس ديِى خوا تةواوياْ بذاتآ
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ئةَ سِيٌَِووُيية هة تواُاى ئادةًيضاددا ٓةية وةكوو طةياُذْ و سِووُلشدُةوة و ػيلاسى 

ڤ   ڤڤٹڤ]دةفةسًويَت:  بؤياْ، خواى ثةسوةسدطاس بة ثيَغةًبةسةكةى 

بؤ سِيَطةى بلةيت هة تواُاى تؤدا ٓةية ٓيذايةت و سِيٌَِووُى خةَهلى واتة . {K  :31}د ڦ

 ()ئةى  . واتة{i  :13}د جبجئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  ]، وة دةفةسًويَت: سِاطت

 ۋ  ۅ    ۅ  ]، وة دةفةسًويَت: باُطدواصياُى بؤ سِيَطةى سِاطتى خوايى ٓيذايةتذةس و تؤ

ېۉۉ بريياْ   ()تؤ ئةى  . واتة{o  :11 ،11}د ېېې

ڇ  ] دةفةسًويَت:، وة خبةسةوة، كاسى تؤ بريخظتِةوةية، بة صؤسةًويَلشدْ ُيية چڇ

ڌ ڍ   ئةوة بضاُّ كة هةطةس  ؛طةس ثؼتتاْ ٓةَهلشد . واتة{01:  8}د ڌڇڇ  ڍ 
 ثيَغةًبةسةكةًاْ تةُٔا طةياُذُة و بةغ.

)اآليات ِرَيهموونى و هيدايةت بة بةَلطة كةونييةكان و نيشانة بيهراوةكانى بوونةوةر  .3
 :الكونية املشهودة(

ڈژژ] :6 ۞ ڑ ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڈ

وكِِع َواْلَؼوِدِر َعَذ  .{I  :131}د ڳ ِي َعَذ الصَّ الَّ وِر بِوَِلْعتَِبوِر َوالـََّظِر ِِف ادَْْصـُوَعوِت الدَّ َأْمٌر لِْؾُؽػَّ

اْلَؽاَملِ 
(1). 

خواى ثةسوةسدطاس فةسًاْ دةكات بة بيَربِواكاْ كة طةيشى ئامساْ و صةوى بلةْ و واتة: 
 كة ٓةًووى دةبيَتة بةَهطة هةطةس بووُى خواى ثةسوةسدطاسى بووُةوةسةكاْ، ثةُذى هيَوةسطشْ،

 ئةطةسضى ئةَ بةَهطاُة طوودى ُيية بؤ كةطاُى بيَربِوا.

ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ڍڍڌ] :6 ۞ ڎ   ڌ  

ڱ  ڱ  ڱ    .{O  :3}د ڱکگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
ئةو خوايةية كة صةوى هةباسكشدووة بؤ رياْ و ػاخةكاُى تيادا ضةقاُذووة و سِووباس و واتة: 

كاُى تيادا دسوطتلشدووة و هة ٓةًوو بةسٓةًيَم دوو جؤسى ٓيَِاوةتة دى و ػةو و سِؤرى 
                                                             

 .(1/315) "تػسر الؼرضبي" (1)
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بةطةسدا دةٓيَِيَت، تاوةكوو ئةًاُة ببِة بةَهطة و ُيؼاُةى دةطةآلتى خوا بؤ كةطاُيَم كة 
 بريدةكةُةوة.

د یوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ] :6 ۞
{o  :11}. 

 واتة: بضاُّ كة خواى ثةسوةسدطاس صةوى صيِذوو دةكاتةوة هةثاؾ ًشدُى، ئةًة بةَهطة ُيية بؤ
ئةَ ئايةتة بةَهطةية بؤ ُةبووُى عةقأل  باوةسِبووْ بة ثةسوةسدطاسى بووُةوةسةكاْ و صيِذووبووُةوة؟!

بةَهلوو  دىئىئ]، هةبةسئةوةى دةفةسًويَت (1)طشيَتكة ٓيذايةت وةسُا ةطةداهةو ك
 عةقأل بةكاسبٔيَِّ و طوودًةُذ بّ هيَى.

﮴] :6 ۞ :  C}د ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

113}. 
ئةوة بيَربِواياْ دةطةآلتى خوا ُابيِّ هة ئامساْ و صةوى و ئةوةى تيايذا دسوطتلشدووة؟!  واتة:

 .(2)تيَشِواُني و ثةُذوةسطشتّ و ٓؤكاسى طةسِاُةوةياْ بؤالى خواتا ببيَتة 

ُه ُشْبَحوَكُه َأمر عبوده  دةَهيَت: T ()ابً الكيه ن يتدبروا آَيوته ادتؾوة ادسؿوعي أَفنِكَّ

وادرئقي ادشفودة باَِم تؽون تذكرة دن َكوَن َلُه قؾى
إىَِل آَيوتِِه َكَظُر اْلِػْؽِر َواَِلْعتَِبوِر  ، وة دةَهيَت:(3)

َو َأدِ  ـُْفاَم َداٍع َقِويٌّ إىَِل ََمَبَّتِِه ُشْبَحوَكُه. ِْلََّنَّ ٌي َعَذ ِصَػوِت ادَْْشُفوَدِة، َوِِف آَيوتِِه ادَْْسُؿوَعِي. َوُكلٌّ ِم لَّ

قَّتِهِ 
َكاَملِِه، َوُكُعوِت َجََللِِه، َوَتْوِحقِد ُرُبوبِقَّتِِه َوإَُِلِ

(4). 
ثةسوةسدطاس فةسًاْ دةدات بة بةُذةكاُى كة تيَربِواُّ هة ئايةتة بيظرتاوةكاُى كة خواى  واتة:

قوسئاُة و ئايةت و بةَهطة بيِشاوةكاُى كة دسوطتلشاوةكاُيةتى، تاوةكوو ببيَتة بريكةوتِةوة بؤ 
كةطيَم كة خاوةْ دأل بيَت، ٓةسيةن هةَ دوو جؤسة ئايةت و ُيؼاُاُة ٓؤكاس و كاسيطةس و 

بةَهطةى تةواو هةطةس طيفاتة كاًَوةكاُى و وةطفة  ة دةبيَتةو ،لّ بؤ خؤػةويظتى خواباُطدواصيَ
                                                             

 .153ص "تػسر السعدي" (1)

 .(3/311) "تػسر ابن كثر" (1)

 .(1/150َلبن الؼقم ) "مػتوح دار السعودة" (3)

 .(51، 3/53َلبن الؼقم ) "مدارج السولؽني" (5)
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ى بووُتةظبةسصةكاُى خوايةتى و بئَاوتايى ئةو هة خاوةُيةتى و بةسِيَوةبشدُى دسوطتلشاوةكاْ و ػايي
 ، ئةًاُة ٓةًووى بةَهطةْ هةطةس دوو جؤسى تةوحيذ ئةواُيؽ:ثةسطتِى بآ ٓاوبةؾ بشِياسداْ

 ْ.وحيد الزبوبية واأللوهية()ت

بة  ُةدسيَّ و عةقَويؼياْ تيَمةوة و ياْ بة ثاكى مبيَِيَت)فطزة( ادةًيضاديؽ هةَ ٓيذايةتةدا طةسئ
ئةوا صؤس بة ئاطاُى باوةسِ  ؛ئاسِاطتةى طشووػتى خؤياْ تيَم ُةدةْسِيَشِةو و طوًاُةكاْ ُةػيَويَِّ و 

ثيَؼةوا و ٓةًوو هةطةس ئةًة  ؾبة خواى خؤياْ ديَِّ و ثةيوةطت دةبّ بة ديِةكةيةوة، بةَهطة
طةس بة ٓةس ٓؤكاسيَم بووُياْ ُةًابيَت  دةطةآلتى دوُيا،و  ى ٓةَهةهة ديِ ةطةسكشدةكاُى خةَهل

، ٓةسوةن ُةًاُى طةسكشدةكاُى وةسطشتووة ُى خواسةوة بة ئاطاُى ديِة حةقةكةياْئةوا ضيِةكا
كاتى خؤى  )جموغ( و طاووسةكاْ و جووهةكةكاْ و ٓيِذؤغ ... ٓةًوو ئةو بريوباوةسِاُةى كة

خةَهلاُى طؼتى ئةو ُاوضاُة ئيظالًياْ تيَذا جيَِؼني بووة و ى سِاى ًاَه ُذا بآلوبوو ئيظالَاتياي
طويَشِايةَهيلشدُى  لى هة دواسِؤردا، بؤية هة قوسئاُذا ٓةًوو طلاآلكاُى خةَهؾتاوةكوو ئيَظتا

واتة  .{51:  2}د ڈڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ]دةَهيَّ:  طةوسةكاُة كة
خواية ئيٌَة طويَشِايةَهى طةوسة و دةطةآلتذاسةكاُى خؤًامناْ كشد و طوًشِا و طةسهيَؼيَواوياْ 

 كشديّ.

كةواتة بة بووُى ٓؤكاسةكاُى سِيٌَِووُى و ٓيذايةتى طؼتى و ًاُةوةياْ بة طةالًةتى و 
هة طةياُذُى سِيٌَِووُى و ٓيذايةتى دووةَ هة ثةياَ و باُطةواصى ثيَغةًبةساْ بة  ُةبووُى سِيَطشى

ى و بطشة تِبووةتة ٓؤكاسى وةسطشتِى ديّ و ٓةَهطش ئةَ ٓؤكاساُة ٓةًووى ؛خةَهلى
 سى بؤى.باُطةواصكا

ياخود  ،بةآلَ كاتيَم كة خةَهلى طويَشِايةَهى طةسكشدة ديِى و دوُيايية طوًشِاكاُياْ كشدووة
ثشِ ٓةَهة و طوًشِايى باو و باثرياُياْ، ئةًاُة بووُةتة ٓؤكاسى ُةتواُيِى  طووس بووْ هةطةس سِيَضلةى
: دةفةسًويَت كة وةكوو خواى ثةسوةسدطاس بؤًاْ باغ دةكات وةسطشتِى ٓيذايةتى خوايى،

واتة: دةَهيَّ خواية . {M  :11}د جبی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ىئ ی ]
ٓؤكاسى طوًشِايى و ُكوًبووْ هة ئيٌَة ػويَِلةوتةى باو و باثريامناْ بوويّ، ئةوكات ئةًةؾ بووةتة 

ُةًاُى و  يىطةسثةسػتيلشدُى تايبةتى خواُةًاُى طةسهيَؼيَواويذا و دووسكةوتِةوة هة ٓيذايةت و 
 و بةسداْ و تشاصاْ هة ػويَِجآ ٓةَهطشتِى ثيَغةًبةساْ. يةوةثةيوةطتبووْ بة ديِةكة
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ٴۇ  ۋ  ۋ  ]دةسباسةياْ دةفةسًويَت:  كة خواى طةوسة  )مثود(وةن طةىل 

ٓيذايةت و سِيٌَِووُيٌاْ بؤ ُاسدْ، بةآلَ  )مثود(طةىل . {I  :11}د ۅ  ۅ   ۉ   ۉ
 .بةطةس سِيَطةى خوادا ئةواْ طوًشِايى و بيَربِوايياْ ٓةَهبزاسد

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ]وة دةفةسًويَت: 

ضةُذةٓا طةالمناْ هةثيَؽ ئيَوةدا . {I  :13}د وئەئ  ەئ  وئائىائې  ى  
، ٓةس بةو وةسُةطشتِى ثةياًى خوا بة سِيَطةى ثيَغةًبةساْبة ٓؤكاسى طتةًلاسيياْ هة هةُاوبشدووة 

 ػيَوةية تؤَهةًاْ هة طةالُى طتةًلاس كشدووةتةوة.

)هداية  ى خستهة دَل و بةردةوامى ثَيبةخشنيهيذايةتِرَيهنوونى و  :ثلةى سَييةم

 .(التوفيق واإلهلام

دووَ ًةسج ُيية بيَتة دى و ثوةى ى ثيَؼوو، هةبةسئةوةى ةةياْ تايبةتيرتة هةوٓيذايةت ثوةىئةَ 
بةآلَ ئةَ ثوةيةياْ ديَتة دى و ٓيض سِيَطشييةن ُيية هة  ،هةبةسئةوةى ٓؤكاسةطةسبطشيَت، 

بؤ ٓةًوو ئادةًيضاد، بةآلَ ئةَ  ثيَؼرت طؼتى بووٓيذايةتى  هةاليةْ خواوةية،ُةٓاتِةديذا، وة 
ئةطةسضى ثوةى دووةَ بِاغةية بؤ ، وةبشِواداساْ و ػويَِلةوتوواُى ديِى خوا ياْ تايبةتة بةٓيذايةتة

 ٓؤكاسى ٓاتِةدى ئةَ جؤسةياُة.ئةَ ٓيذايةتة و 
 أحدمها: ،هذه ادرتبي تستؾزم أمريندةَهيَت:  T ()ابً الكيهئةَ ٓيذايةتةياْ وةكوو 

وهو أثر فعؾه شبحوكه ففو  ،فعل العبد وهو اَلهتداء والثاِّن: ،فعل الرب تعوىل وهو اُلدى

ٻ  ٻ  ٻ]قول تعوىل:  ،اُلودي والعبد ادفتدي قول تعوىل: و...  {W  :01}د ٱ  ٻ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ] ڳ   گ  ڳ    وهذا رصيح ِف أن هذا اُلدى ، {U  :31}د گ  گ  

لقس له صذ اَّلل عؾقه وشؾم ولو حرص عؾقه وَل إىل أحد غر اَّلل
(1). 

كاسى  دووةم:كاسى خوا كة ٓيذايةتذةسة.  يةكةم:ئةَ ثوةية دوو كاس هةخؤدةطشيَت:  واتة:
خواى ثةسوةسدطاس  كة طشتِةبةسى ٓؤكاسةكاُى ٓيذايةتة كة خوا سِةخظاُذوويةتى بؤى، بةُذةكةى

                                                             

 .11، 13َلبن الؼقم ص "صػوء العؾقل" (1)
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ٓيذايةتذساوة، ئةوة  ئةوةى خوا ٓيذايةتى بذات، واتة دٻٱٻٻٻ]دةفةسًويَت: 

گ  گ  ]سِيَى ٓيذايةتى ُةطشتبيَت، بؤية خوا دةفةسًويَت:  يية كةذايةتى خواييؽ بؤ كةطيَم ُٓي

ٓةسضةُذة ٓةوأل بذةيت خوا ٓيذايةتى   ()ئةى ، واتة دڱگڳڳڳڳڱڱ
 كةطى طوًشِا ُادات.

ُيية  ئةَ ئايةتة بة ئاػلشا ئاًارةية بؤئةوةى ئةَ ٓيذايةتة تةُاُةت بؤ ثيَغةًبةسيؽ 
 ى ًاًى بذات، ٓةسضةُذة(أبو طالب)ٓةسضةُذة كؤػؼيؽ بلات، ئةوةبوو ُةيتواُى ٓيذايةتى 

ثيَى فةسًوو:  هة طةسةًةسطيؼيذا، ئةوةبوو خواى طةوسة  ٓةوَهيؼى دا هةطةَهى

گ] کگ بويَت  واتة ئةوةى تؤ خؤػت .{r  :35}د ڳگڳڳگ کک
 ويظتى هيَيةتى ٓيذايةتى دةدات.ُاتواُى ٓيذايةتى بذةيت، بةَهلوو خوا خؤى ئةوةى 

بة ٓيذايةت ثيَؽ ئةَ ٓيذايةتة ٓةية، طةس بةواُذا تيَجةسُِةبيَت ُاطاتة ئةًة، وة  بيَطوًاْ دوو
سِةخظاُذُى ٓؤكاسةكاُى بزاسدةى طةسبةخؤى خؤى و ثاػاْ  ٓؤكاسةكاُى عةقأل و ئريادة و

، وة طةس ثيَؼى ُةطةيؼت ياخود ثاطاوى وةسُةطشتِى ديِةكةى هةطةس ٓةَهذةطشيَت ؛طةياُذُى
ئةوا ئةًاُةى  ؛فاوىةَهديِةكة، وةن ػيَتى و ًِذاَهى و خة طةياُذُىثيَِةٓؤكاس ٓةبوو هة سِيَطةدا بؤ 

خاوةُةكاُياْ ُاضِة ريَش باسى هيَجشطيِةوةوة، وةكوو كة داُاوة بة خاوةْ ثاطاو و عوصسى تةواو، 

، وة ثيَغةًبةسيؽ {115:  2}د ۈۆ  ۆ  ۈ   ۇۇ ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 
  :َوَعِن »دةفةسًويَت ، ِغِر َحتاى َيْؽَزَ ُرفَِع اْلَؼَؾُم َعْن َثََلَثٍة: َعِن الـاائِِم َحتاى َيْسَتْقِؼَظ، َوَعِن الصا

أَ َوَعِن ادُْْبَتَذ » ، َقوَل َأُبو َبْؽٍر ِِف َحِديثِِه:«َأْو ُيِػقَق ادَْْجـُوِن َحتاى َيْعِؼَل،  «َحتاى َيْزَ
(1). 

واتة: بةطويَشةى تواُا داواكاسى خوايى هةطةس بةُذةكاُيةتى، وة ٓةس هةبةس ئةًة ياطا و 
 حوكٌى ػةسعى هةطةس خةوتوو و ًِذاأل و ػيَت ٓةَهطرياوة.

بؤية طةس طةيشى ئةو ئايةتاُةى قوسئاْ بلةيّ كة ثةيوةُذيياْ ٓةية بةَ ٓيذايةتة خواييةوة، 
ا و ثيَؼيِةى خيَش و كةطاُةى كة تايبةتّ بةَ ياسًةتيذاُة خواييةوة كةطاُى خاوةْ بِةًدةبيِني ئةو 

ئةوكاتة  ، ثاؾ ئةًاُةتةبةسوةسطشتِياْ طشتووةو ٓةًوو ٓؤكاس و سِيَطاى  طويَشِايةأل و وةسطشى ديِّ
                                                             

 .110وشبق خترجيه ص (،3305) "الؽزى"والـسوئي ِف  (،1513والسمذي ) (،5301رواه أبو داود ) (1)
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 بووُى كاسيطةسى ٓةسوةن كة ئةويؽ طةيؼتِة بة ٓيذايةتةكةى خوا، ،بةسٓةًةكةى ٓاتووةتة دى
، وةن ئاطش كة ٓؤكاسى طووتاُذُة، هة ٓيَِاُةدى ئةجناًةكاُياُذا ٓةًوو ٓؤكاسةكاُى ضواسدةوس

ئاطش ٓةبوو طووتاُذُيؽ دةبيَت، وة ئاو كة ٓؤكاسى تيَشئاويية و خان ٓؤكاسى كؼتوكاَهة و 
ةى ٓةوَهذاْ ٓؤكاسى بةدةطتٔيَِاُى سِؤصيية و رُٔيَِاْ ٓؤكاسى ًِذاَهبووُة و خواسدْ ٓؤكاسى وص

و  كاسى خشاث ةو ،ٓؤكاسى ٓيذايةتة ة و طشتِةبةسى سِيَطاكاُىهةػة، بةو ػيَوةيةؾ كاسى ضاك
يَِاُةدى ٓؤكاس و ٓ خوايية هةطةس ٓؤكاسى طوًشِايية، ئةًة ياطاى طشتِةبةسى ٓؤكاس و سِيَطاكاُى

 .)األسباب واملشببات( كاسةكاْ

ھ  ھ      ھہ  ہ  ہ  ھ  ]وةن بؤ ئةَ ٓيذايةتة خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

﮵    ۓے  ۓ     ے ﮴    ﮳   - w  :3}د ﮼﮺  ﮻      ﮹﮷  ﮸     ﮶﮲  

. واتة ئةو كةطةى ببةخؼيَت و دووسكةويَتةوة هة تاواْ و باوةسِى بة خوا و سِؤرى دوايى {13
 ئةوكات ئيٌَة سِيَطةى كاسة خيَشةكاُى بؤ ئاطاْ دةكةيّ و ثؼتيواُى دةبني، وة بة ؛ٓةبيَت

سِيَطةى خشاثة و تاواُباسى  ؛بة سِؤرى دوايى كاسُةكشدْ و باوةسُِةبووْ بة ٓؤكاسىثيَضةواُةػةوة 
 بؤ ئاطاْ دةكةيّ.

ېىىائائەئ ەئ]وة دةفةسًويَت:  واتة خواى  .{g  :35}د وئې
 ثةسوةسدطاس ٓيذايةتذةسى ئةو كةطاُةية كة باوةسِياْ ٓيَِاوة بة سِيَطةى سِاطتى خؤى.

ئةواُةى  . واتة{U  :11}د ېئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ]وة دةفةسًويَت: 
كة ٓيذايةتياْ وةسطشتووة ٓيذايةتى صياتشياْ ثيَذةبةخؼشيَت، ياسًةتى دةدسيَّ بؤ ٓةًوو سِيَطةكاُى 

 خواثةسطتى.خيَش و 

ى ثان و عةقأل و ئريادة و ٓيذايةتى دووةًيؽ هة ُاسدُى )فطزة(ٓيذايةتى يةكةَ هة بةخؼيِى 
دابةصيِى بةسُاًةكاُى خوا و طةيؼتِى باُطدواصاْ ثيَى، ئةَ دوو ٓيذايةتة ثةيوةُذى بة ثيَغةًبةساْ و 

كاسةكاْ، بةآلَ ٓيذايةتى ى ثيَؼوةختة هةطةس قةدةسى ػةسعييةوة ٓةية هة بووُى تواُا و ئريادة
، بةسدةواَ و طةسثةسػتى و ثيَبةخؼيِى ياسًةتيذاْهة خظتِة ُاو دأل و سِاصاُذُةوةى و  طيَيةَ

 T ()ابً تينيةوةكوو  كة هة دةطةآلتى خواداية،ةيوةُذى بة قةدةسى كةوُييةوة ٓةية ث
و: َأنَّ ُكلَّ َمْوُلودٍ دةَهيَت:  َعوَدِة: َأَحُدُُهَ و َأْصُل السَّ َل َعَذ َبـِي آَدَم بَِلْمَرْيِن؛ ُُهَ  َوَاَّللَُّ ُشْبَحوَكُه َتَػضَّ
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ًي، باَِم َجَعَل فِقِفْم ِمْن اْلَعْؼِل، ُيوَلُد َعَذ اْلِػْطَرِة، ... الثَّويِن:  َأنَّ اَّللََّ َتَعوىَل َهَدى الـَّوَس ِهَداَيًي َعومَّ

ُشلِ  َوباَِم َأْكَزَل إَلْقِفْم ِمْن اْلُؽُتِى، َوَأْرَشَل إَلْقِفْم ِمْن الرُّ
(1). 

كة بةخؼيوة بة ئادةًيضاد  دوو كاسى خواى ثةسوةسدطاس بة بةصةيى و بةخؼِذةيى خؤى واتة:
، )فطزة(دسوطتلشدُى ئادةًيضاد هةطةس بِةًاى ثاكى بِةًاْ بؤ ٓةًوو كاًةساُييةن: يةكةَ: 

 دووةًيؽ: ثيَبةخؼيِى عةقأل و ُاسدُى ثيَغةًبةساْ و ثةياًةكاُى.
هةسِووى طةسةتاوة ٓيذايةتى يةكةَ و دووةَ بِةًا و بِاغةْ بؤ طيَيةَ، وة هةسِووى ٓاتِةدى 

طوًشِايى و ضووُة ُاو باصُةى طةسثةسػتى تايبةتى خواييةوة و طةيؼنت ٓيذايةت و سِصطاسبووْ هة 
طشُطرتيّ ٓيذايةتة و هة  ةوة كةٓيذايةتى طيَيةً ، ٓةًوو ئةًاُة ثةيوةطنت بةو كاًةساُييةكاْبة ٓةًو

دةطتى خواداية و هة دةطةآلتى كةطذا ُيية هة بةخؼني و سِيَزةى ياسًةتى و ضؤُيةتييةكاُى، ئةوةتا 
بؤ ثؼتيواُى  بووُى ئةو كةطاُةثيَويظت ةو ،هةطةأل ئةو ٓةًوو سِيَض و ثوةيةياْ ثيَغةًبةساْ 

ة صؤس ُضيلةكاُى خؤياْ بٔيَِِة طةس سِيَطةى ُةياُتواُيوة كةطٓيَؼتا  ؛باُطةواصييةكةياْ بؤ ديِى خوا
، وة وأبو هلب( أبو طالب)ُةيتواُى ببيَتة ٓيذايةتذةسى ًاًةكاْ  ٓيذايةت، ثيَغةًبةسى ئيظالَ 

ُةيتواُى ببيَتة ٓيذايةتذةسى كوسِةكةى، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس بؤًاْ باغ دةكات:   )ىوح(

  دا()لوطوة هةطةأل ثيَغةًبةس  ،{K  :51}د ےھ  ہہہھھھ]

گ  ڳ  کک  ک   گ  گ  گ ]ببِة ٓيذايةتذةسى خيَضاُةكاُياْ: ُةياُتواُى 

ہ  ہ  ہ  ]ُةيتواُى ببيَتة ٓيذايةتذةسى باوكى:   ()إبزاهيهوة ، {13:  6}د ڳ

﮳   ﮲    .{a  :55}د ﮴ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  

ٓةية بؤ ئةو كةطاُةى كة سِيَطةى سِاطت هيَشةدا ضؤْ ٓيذايةت و ياسًةتى خوايى تايبةت 
دةطشُة بةس و طةسثةسػتيياْ دةكات و دةياُجاسيَضآ هة ٓةًوو سِيَطشى و كةوتِة ُاو طوًشِاييةكةوة 

ئاواؾ بة ثيَضةواُةوة ئةواُةى سِيَطةى خشاثة و  ؛بة دةطتى ُةفع و ػةيتاْ و خشاثةكاُى دةوسوبةس
بة ٓةًاْ ػيَوة هةثاؾ ُةًاُى ٓيض ٓيوايةكى طةسِاُةوة  تاواْ و الداْ هة ديِى خواياْ ٓةَهبزاسد

طوًشِاياْ دةكات و ٓةًوو  ؛تياياُذا و دووسكةوتِةوةى تةواو هة ٓةًوو سِيَطةكاُى ٓيذايةت
 شاثةكاساُىـ، بة سِيَطةى صاَهبووُى ُةفع و ػةيتاْ و خواآل دةكاتوًشِايياْ بةطةسدا ـةكاُى طـسِيَط

                                                             

 .(15/103(، )1/133َلبن تقؿقي ) "جمؿوع الػتووى" (1)
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 جئاُى جّ و ئيِع و ئةجناَ و طضا و ٓاتِةدى ثاػلؤى كاسةكاُياْ.ٓاوػيَوةى ضواسدةوسى هة 

سِيَطةى  ئةجناَ وخواى ثةسوةسدطاس  يؽػةسِبؤ كةواتة هة ٓةسدوو حاَهةتةكةدا بؤ خيَش و 
طةس طةيشى دةقةكاُى بؤية  ةوة،اُبة ٓؤكاسى بزاسدةى ئادةًيضاد خؤي ،ديَِيَت بةطةسياُذاكاسةكاْ 

 ؛ى كاسى خيَش و ػةسِ و ٓيذايةت و طوًشِايى و ًوردة و ٓةسِةػةكاُذاقوسئاْ بلةيّ هة باطةكاُ
ٓةطت بة جؤسيَم هة ئاَهؤصى تيَطةيؼنت دةكةيّ، هةاليةن ٓةسِةػة هةطةس طوًشِايى و كاسى ػةسِ 
و هةاليةكيؽ ُةتواُيِى وةسطشتِى ٓيذايةت و طشتِةبةسى سِيَطاكةى و هةاليةكيؽ ويظت و 

سةكاْ و دةطتةوةطتاوى ئادةًيضاد هة ئاطتيذا و ضةُذةٓا ثشطياسى خوا هةطةس كائريادةى طؼتى 
 .دةبيَت الى خويَِةسى طةسةتا هةو بابةتةدا تش دسوطت

و ػيَواصى تايبةتى خؤى  ئةوةى ػيَواصى داسِػتِى قوسئاْ تايبةمتةُذتشةبةآلَ بة ٓؤكاسى 
دةكات و هة ػويَِيَلى تشدا بة تايبةت، وة  تواُاكاْ هة ػويَِيَلذا بة طؼتى باطى دةبيِني ،ٓةية

بووُى تواُاى ئادةًيضاد هةاليةن بة ػيَوةى دةسبشِيِى تواُا و دةطةآلتى خوايى و هةاليةكى تشيؽ 
ثاداػت، وة طضا و  يةن دةسةجناَ و ثاداػتى كاسةكاْ هة، وة هةالذاةكاُبةطةس كاس و ٓؤكاس

هة ػيَواصى  بةآلَ ةًاُة ٓةًووى بووُى ٓةية،، ئجؤسةكاُى و كاسيطةسييةكاُىهةاليةن كاس و 
و باطِةكشدْ و ثةسِاُذْ بة ٓؤكاسى ثيَؽ و ثاؾ باطلشدُى هة  )حذف(قوسئاُذا هيَذةسكشدْ 

 دةسبشِيّ و ػرتيّبا هةبةسئةوةى قوسئاْ هةخؤطشىبابةتةكاُى سِابوسدوو و دآاتوودا صؤسة، 
هةبةسئةوة بة بيظةس ...،  يةثيَذاُى ػتى تاصةة و ػيَواصى سِةواُبيَزى و داسِػنت و دووباسة ُةبووُةو

ثؼتبةطنت بة تةفظريى بةٓيَضى صاُاياْ و  بة سِيَطةىبةطةس قوسئاُذا  ثيَويظتى بة ئاطاهيَبووُى تةواوة
صياتش ئةَ طشيَياُة دةكاتةوة،  ... بةَ ػيَوةية ووسدى بةالغى و صًاُةواُىئاطاهيَبووُى ػيلاس و 

بووةتة ٓؤكاسى  صى تيَطةيؼتِاُة و ػاسةصاُةبووْ هة يةكالكشدُةوةيذائةَ ئاَهؤ تةُاُةت بطشة
 يّ.ٓةًوو فريةقة طوًشِاكاُى ُاو ديّ و دةسةوةى د طوًشِايى

ة و ،بؤ صياتش واآلبووُى بابةتةكة هةطةس ٓؤكاسةكاُى ٓيذايةت و ياسًةتيذاُى سِيَطاى سِاطت
طةملاُذُى  ةو ،ويؼتةكاُى ئةَ سِيَطايةٓؤكاسةكاُى طوًشِايى و ثؼتيواُييةكاْ و دةسٓا ٓةسوةٓا
كاسى تةواوى ٓةسدوو  ة سِووُلشدُةوة هةطةسو يى هة ئادةًيضاددا،بزاسدة و خاوةْ ئريادةبووُى 

 :ثيَويظتٌاْ بة ػيلاسى دةقةكاُى قوسئاْ ٓةية هةطةسىسِيَطاكة و دةطةآلتى خوا هة ٓةسدووالدا، 
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 بـذاردةى رِيَـطـةى خـيَز و ثـصتيـوانى
 ؤىـوايى بـاداشتى خـو ث

 لة ئادةميشاددا:دةكات  ئةو بةلَطانةى باس لة بوونى بذاردة و توانني -

ڄ   ڄ   ڃ  ] :6 ۞  .{Q  :10}د ڃڦ  ڄ  ڄ  
 بطشيَتة بةس بؤ الى خوا. ديِييةكاْ واتة: ئةوةى دةيةويَت با ٓؤكاسة

 .{30:  ـَّبَلْ ال }د کژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ] :6 ۞
 دةيةويَت دةيطةيةُيَتة الى خوا.واتة: ئةوةى 

 .{M  :31}د يئی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ         ] :6 ۞
 واتة: ٓةسكةطيَم هة ئيَوة كة دةيةويَت دةتواُيَت كاسةكاْ بطشيَتة بةس ياخود ُا.

 .{a  :11}د ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ ] :6 ۞
 واتة: ئةَ قوسئاُة بؤ كةطيَلة كة بيةويَت سِاطتبيَتةوة.

 .{Y  :11 ،11}د ڍڇ  ڇ  ڇ    ڇچ    چ        چ       ] :6 ۞
 واتة: ئةَ قوسئاُة بريخةسةوةية بؤ كةطيَم كة بيةويَت بريى بلةويَتةوة.

 .{l  :51}د ۓہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ] :6 ۞
 .يؼةطوثاططوصاس و ٓؤكاسىواتة: ئةوةى دةيةويَت ئةَ قوسئاُة بريخةسةوةيةتى 

باغ هة بزاسدةى طةسبةخؤى ئادةًيضاد دةكات هة كاسةكاُيذا و ٓيض ئةَ ئايةتاُة ٓةًووى 
بةصؤسثيَلشدُيَلى هةطةس ُيية، دةتواُيَت بةو بزاسدة و تواُاياُةى كة ثيَى بةخؼشاوة سِيَطةى سِاطتى 

 خوايى بطشيَت.

ئاطادار دةكاتةوة كةوا ييض سؤرةمليَيةكتاى نيية بةصةر  يضثيَغةمبةران وة تةنانةت -
 و تةنًا طةياندنتاى لةصةرة: خةلَكةوة

 .{E  :51}د ٹٿ  ٿ  ٿ   ٿ] :6 ۞
 .تؤ طةسثةسػتيلاس ُيت بةطةسياُةوة )حمند(ئةى واتة: 
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 .{a  :53}د ۆ  ۆ  ۈ  ۈ] :6 ۞
 .بةكةىكة بةصؤس كاسياْ ثآ  واتة: تؤًاْ ُةُاسدووةتة طةسياْ

 .{13:  6}د ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ] :6 ۞
 داُةُاوة هةطةسياْ.واتة: تؤًاْ بة ثاسيَضةس 

 .{o  :11}د ېې  ې   ې    ] :6 ۞
 واتة: تؤًاْ بة صؤسةًويَلاس ُةُاسدووةتة طةسياْ.

ٹ   ڤ  ] :6 ۞  .{t  :11}د ڤٿ  ٹ  ٹ     ٹ  
 واتة: ئةوةى هةطةس ثيَغةًبةساُة تةُٔا طةياُذُى سِووْ و ئاػلشاية.

 .{11:  8}د ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ] :6 ۞
 ئيٌَة ُيية تةُٔا طةياُذْ ُةبيَت.واتة: ٓيض هةطةس 

تاوةكوو ئيٌاْ  ُيية صؤسةًويَلشدْ هةطةس ثيَغةًبةس ئةَ بةَهطاُة باغ هةوة دةكةْ كةوا 
 بؤياْ. ةبيَِّ، بةَهلوو تةُٔا طةياُذْ و سِووُلشدُةوةى هةطةس

 و رِيَطة رِاصتةكة لةاليةى ئادةميشادةوة دةفةرمويَت: ةكاىخيَز بؤ تواناى ييَهانةدى كارة -

چ  چ     ] :6 ۞  .{t  :0}د چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 واتة: ئةواُةى باوةسِياْ ٓيَِا و كشدةوةى ضاكياْ كشد دةياخنةيِة سِيضى طاَهخاُةوة.

ےہ ۀہہ] :6 ۞  .{10:  4}د ۓے  ہھھھھ
طشتة بةس، خواى طةوسة هيَبوسدة و  ئةواُةى تؤبةياْ كشد و ثاػاْ سِيَطةى ضاكةياْ واتة:

 بةبةصةيية بؤياْ.

ڱڱ] :6 ۞  w}د ے   ھھ]، {g  :31}د ڱڳڳ

 :5}. 
 ئةواُةى باوةسِياْ بة خوا و سِؤرى دوايى ٓيَِا ثاداػتى خؤياْ وةسدةطشْ. واتة:

 .{E  :11}د ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀڱ  ڱ  ] :6 ۞
 خوا و دووسكةوتِةوة هة بتجةسطتى.ًوردة بؤ ئةواُةى كة طةسِاُةوة بؤالى  واتة:
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 .{K  :31}د ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ] :6 ۞
 .ئةواُةى كة وةآلًى باُطةواصةكةى خواياْ دايةوة و دةطتياْ كشد بة ُويَزكشدْ واتة:

، {m  :15}د ىئی  جئ  حئ  مئ      ] ،{u  :0}د ڄڦ  ڄ  ڄ   ڦ ] :6 ۞

 .{i  :1}د ٻٱ  ٻ  ٻ  ]
 .ُةفظياْ ثاكلشدةوةئيٌاُذاسْ و بةسِاطتى سِصطاسياْ بووة ئةواُةى كة  واتة:

د خبىئ  يئ   جب  حب  ] ،{K  :13}د ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ] :6 ۞
{O  :11}. 

 ئةوةى بطةسِيَتةوة بؤالى خوا ٓيذايةتى دةدات. واتة:

)التوفيق  ثصتيوانى بةندةكانى بؤ كارى خيَز و ييدايةتى سياتزبؤ يارمةتيداى و  -
 دةفةرمويَت: واإلهلام اإلهلي(

 .{U  :11}د ېئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ] :6 ۞
ٓيذايةتياْ بؤ صياد دةكات و ئةواُةى كة سِيَطةى ٓيذايةتياْ طشتةبةس خواى طةوسة  واتة:

 ٓةًوو سِيَطةكاُى خواثةسطتيياْ بؤ واآل دةكات.

کک  ک  ک   گ  گ  گ   ڎڈ] :6 ۞  Y}د گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 .{w  :3 - 1}د ۓے  ۓ     ےھ  ھ      ھہ  ہ  ہ  ھ  ] ،{11: 
ئةو كةطةى باوةسِبيَِيَت و كشداسى ضان بلات، ثاداػتى دةدسيَتةوة و سِيَطةى  واتة:

 كاسةكاُى بؤ ئاطاْ دةكةيّ.

 .{5:  4}د ىئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ] :6 ۞
و كشدةوةكاُى بؤ ئاطاْ  ئةوةى هة خوا برتطيَت ئةوا خواى ثةسوةسدطاس سِيَطةى كاس واتة:

 دةكات.

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹٹ  ٹ             ] :6 ۞

 .{U  :1}د ڤٹ    ڤ  ڤ  ڤ  
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ئةواُةى كة باوةسِياْ ٓيَِا و كشداسى ضاكياْ ئةجناًذا و باوةسِياْ بةوة ٓيَِا كة بؤ  واتة:
()   ٓاتووة، كة حةقة و هةاليةْ خواوةية، بةو ٓؤكاسةوة تاواُةكاُياْ دةطشِيِةوة و كاس و

 ثيَويظتييةكاُياْ بؤ ئةجناَ دةدةيّ.

 .{11:  2}د ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ] :6 ۞
ئةوةى طويَشِايةَهى خوا و ثيَغةًبةسةكةى بلات، ئةوة طةسكةوتّ و سِصطاسبووُيَلى  واتة:
 بةدةطتٔيَِاوة.طةوسةى 

 .{A  :153}د گککککگ] :6 ۞
 ئةوةى ضاكةيةن بلات بة دة ٓيَِذة ثاداػتى دةدسيَتةوة. واتة:

ۀ] :6 ۞ ڻ  ڻ    .{t  :50}د ڻ   ڻ  
 ئةوةى هةثيَِاوى ئيٌَةدا تيَبلؤػيَت سِيَطاكاُى ٓيذايةتى بؤ واآل دةكةيّ. واتة:

ے] :6 ۞ ﮶﮷ ۓۓ﮲﮳﮴﮵ھے

﮾﮿﯀﮹﮸ :  G}د ﯁﮺﮻﮼﮽

11}. 
وادةى خوايية بؤ ئيٌاُذاساُى ثياو و رْ، بةٓةػتيَم كة سِووباسةكاْ بةريَشياُذا دةسِؤْ  واتة:

ييؽ بؤياْ كة هة سِاصيبووُى خوا ة ًوردةىو ،و خاُوو و ًاَهى ثان و بيَطةسد بؤ ٓةتا ٓةتايى
 ٓةًووى طةوسةتشة، ئةًةية سِصطاسبووْ و طةسفشاصى تةواو.

 ثـصتيـوانىبـذاردةى رِيَـطـةى شـةرِ و 
 ؤىـوايى بـى خو صـشا

 و توانيهى لة ئادةميشاددا: شةرِبؤ بذاردةى  -

ىئ  ] :6 ۞  .{Q  :3}د ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
 .ئيٌَة سِيَطةًاْ ثؼاُى ئادةًيضاد داوة، يا طوثاططوصاسة ياخود بيَربِواية واتة:

ڻ] :6 ۞  .{l  :33}د ہہ  ہ  ہ  ڻۀۀڻ ڻ
 كـشدووةتة بةَهطة بؤ بريخظتِةوةى ئادةًـيضاد، بةآلَشاواُةًاْ ـلـوو دسوطتـةَ ٓةًـئ واتة:
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 .بزاسدةى بيَربِوايى دةكةْ صؤسبةياْ

 .{Q  :0}د ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ] :6 ۞
 .ئةطةس ئايةتةكاُى ئيٌَةياْ بةطةسدا خبويَِشيَتةوة دةيلةُة طاَهتةوطةث واتة:

، {e  :35}د ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ       پ   پ] :6 ۞

 .{Y  :35}د ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ]
دةكةُة طاَهتة و سِابواسدْ، وة ٓةسوةٓا ضى  ئةى ثيَغةًبةس طةس بيَربِواياْ بتبيِّ دةطت واتة:

 .ئايةت و ٓةسِةػةكامناُة بة طاَهتة دةيطشْ

 :ياى لةصةر بذاردةى رِيَطةى شةرِياى دةلَيَوشبؤ دانجيانانى خؤ -

مج جح] :6 ۞ حض    حخمخجسحسمحجخ يثحج د خضخس  مس  حص  مص  جض  
{A  :11}. 

كاتيَم دةبشيَِة بةس دؤصةخ دةَهيَّ: خؤصطايا بطةسِايِايةتةوة بؤ دوُيا و ئايةتةكاُى  واتة:
 .خواًاْ بةدسؤ ُةخظتايةتةوة و باوةسًِاْ ثيَبٔيَِاية

ٺ  ڀ ڀڀ] :6 ۞  .{i  :135}د ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
بوو بةطةسًاُذا و ى خؤًاْ صاأل خشاثةهة دواسِؤردا دةَهيَّ: خواية ُةطبةتى و  واتة:

 .كةطاُيَلى طوًشِا بوويّ

 .{e  :15}د ڄڄ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ] :6 ۞
 .دةَهيَّ ٓاواس بؤ ئيٌَة، ئيٌَة كاتى خؤى كةطاُيَلى طتةًلاس بوويّ واتة:

 .{51:  2}د ڈڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ ] :6 ۞
 .ئيٌَة طويَشِايةَهى طةوسةكامناْ كشد و طوًشِاياْ كشديّ هةطةس سِيَطةى سِاطت ةخواي واتة:

وئ  وئ     ۇئ    ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ   ۈئ  ] :6 ۞  .{13:  8}د ېئائ  ەئ    ەئ    
 .ئةطةس ئيٌَة مباُبيظتاية و عةقَوٌاْ بةكاسبٔيَِاية ئيَظتا هة دؤصةخييةكاْ ُةدةبوويّ واتة:

 .{M  :53 ،55}د خفحف      جغ  مغ  جف     معمظ   جع     حط  مط] :6 ۞
 .طةأل بيَربِواياْ سِؤرى دواييٌاْ بةدسؤ دةخظتةوة و طاَهتةًاْ ثيَذةٓاتئيٌَة هة واتة:
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 :دةفةرمويَتبذاردةى رِيَطةى شةرِدا  و تؤلَةى طزتهبةر و لة صشا -

ڃڃڃ] :6 ۞  .{u  :13}د ڃڄ
 .كشدووة كاتيَم بة ثاكى ثيَيذساوة بؤ ئةو كةطةى كة ُةفظى خؤى ثيع صةسةسؤًةُذى واتة:

. ياسًةتى ُةفظى داوة بؤ تاواْ، {u  :1}د ڦڤڤڦ] :6 ۞

د ڍڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ]
{G  :113}. 

ئةواُة دَهياْ ُةخؤػة، واتة بيَربِواْ، ثيظى بةطةس ثيظيذا صياد دةكةْ بؤ خؤياْ و بة  واتة:
 .وايى دةًشْبيَربِ

 .{1:  6}د ک  گ  گ  ڑ  ک  ک  ک] :6 ۞
و ثاػاْ بة بةطةسدا دةكةْ  بةسطى حةقىئةواُةى كشدةوةكاُى خؤياْ دةسِاصيَِِةوة و  واتة:

 .ضاكى دةصاُّ

 .{U  :53}د ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ] :6 ۞
 .ئةواُةى كة ػةيتاْ كشدةوةكاُياْ بؤ دةسِاصيَِيَتةوة، ئةًشِؤ ػةيتاْ طةسثةسػتيلاسياُة واتة:

ڤ  ڤ  ڤ  ] :6 ۞ ڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    p}د ڦٿ  ٿ  

 :15}. 
 .ػةيتاْ كشدةوةكاُياْ بؤ دةسِاصيَِيَتةوة و اليذاوْ و ٓيذايةت وةسُاطشْ واتة:

ۉ  ۉ  ] :6 ۞ ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ          ۅ    .{a  :11}د ېۆ  ۈ  
بةَهلوو ػةيتاُةكةى ٓاوةَهى و طةسثةسػتيلاسى دةَهيَت: خواية ًّ طوًشِاَ ُةكشدووة  واتة:

 .خؤى هة طوًشِاييةكى دووسدا بووة

ڳ     ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گڑ ] :6 ۞ گ  گ     

ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ں ڳڳ  ڳ  ڱ  ں    

ھ ھ  ے  ےۓ  ۓ    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶﮷  ہہ ھ  ھ   

﮻  ﮼    ﮺    .{Q  :11}د ﮽﮸  ﮹  
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و دةخشيَِة دؤصةخ ٓةًووياْ هؤًةى ػةيتاْ دةكةْ،  هة هيَجشطيِةوة كاتيَم هيَذةبِةوة واتة:
ثيَذا، بةآلَ  ثةمياُتاْئةويؽ هة ػويَِيَلى بةسصدا دةَهيَت: خوا وادةى حةقى ثيَذاْ و ئيَوةؾ 

بةطةس ئيَوةدا ُةبوو، بيَحطة هةوةى  ؽ ٓيض بةصؤسثيَلشدْ و دةطةآلتيَلٍةكةتاْ ػلاُذ، ًِيثةمياُ
هةبةسئةوة هؤًةى ًّ ًةكةْ، بةَهلوو ةؾ وةآلًى ًِتاْ دايةوة، كة باُطةواصى ئيَوةَ كشد و ئيَو

هؤًةى خؤتاْ بلةْ، ًّ بة قريِة و ٓةسا ػويَِتاْ ُةكةومت و ئيَوةؾ قريِة و ٓةساتاْ بةطةس ًِذا 
 ويَشِايةَهى و ٓاوبةؾ بشِياسداُةتاْ.ُةبوو، هةبةسئةوة ًّ بةسيٍ هةو ط

حئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی       ی  جئېئ  ېئ ] :6 ۞

 .{I  :10}د حبمئ  ىئ      يئ  جب  
بيَربِواياْ دةَهيَّ: خواية ئةواُةًاْ ثؼاُبذة كة طوًشِاياْ كشدوويّ هة جِؤكة و  واتة:

 .ئادةًيضادةكاْ، تا بياخنةيِة ريَش ثيٌَاُةوة و صةهيى بّ

د ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ہڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ] :6 ۞
{l  :11 ،10}. 

ٓاواس بؤ ًّ، خؤصطة فآلُة كةطٍ ُةكشداية بة ٓاوةَهى خؤَ، ئةو طوًشِاى كشدَ  واتة:
 .هةطةس سِيَطة سِاطتةكة ثاؾ ئةوةى كة ثةياًى خواَ بؤ ٓاتبوو

پ  پ] :6 ۞  .{Q  :13}د ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  
طوًشِا ُابيِيت ئةواُةى كة حةص و ئاسةصووةكاُياْ كشدووةتة خوا بةطةس خؤياُةوة،  واتة:

 .بووْ هةدواى ئةوةى كة ٓةًوو صاُياسييةكياْ ثيَطةيؼتووة

 :دةفةرمويَت دةورووبةريض لة ثصتيوانى طومزِايى لةصةر كاريطةرييةكانى -

 .{C  :55}د ۇئ  ۆئەئ  وئ   وئ  ۇئ    ] :6 ۞
 واتة: كؤًةَهى بيَربِواى ضواسدةوسى دةياُوت ... .

 .{C  :13}د ڭ  ڭ  ۇ  ۇ] :6 ۞
 ٓةًووياْ ثؼتيواُى يةكرت بووْ. (لوط)واتة: طةىل 

 .{I  :11}د ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پٻ] :6 ۞
 واتة: طةىل )ُوح(يؽ ٓةًووياْ هةطةس طوًشِايى بووْ.
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 .{t  :15}د پ  پ  ڀ  ڀ] :6 ۞
 واتة: طةىل )إبشآيٍ( بة تيَلشِا هةطةس طوًشِايى بووْ.

ػةيتاْ و ضواسدةوس ٓؤكاسى بةَ بةَهطاُة سِووُبووةوة كة ثؼتيواُى سِيَطةى ػةسِ ُةفع و 
سِاصاُذُةوة و ثؼتيواُني، وة ٓةًووػياْ هة دواسِؤردا داْ دةُيَّ بةَ سِاطتياُةدا كاتيَم كة ٓةًوو 

 ػتيَم يةكاليى دةبيَتةوة.
خاوةنى يةردوو رِيَطاكة و بةرِيَوةبزدنياى و رِةخضاندنى يةموو يؤكارةكانياى يةر خواى  -

 :ثةروةردطارة
 دةفةرموَيت رةكةبؤ ِرَيطة خَي: 

 .{131:  2}د ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ] :6 ۞
خواى طةوسة طةسثةسػتيلاسى باوةسِداساُة، سِصطاسياْ دةكات هة تاسيلييةوة بؤ  واتة:

 .سِووُاكى

ڈ  ڈ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇڇ ڇ  ڇ] :6 ۞

 .{Y  :1}د کژژ  ڑ  ڑ  ک  
كشدووة و سِاصاُذوويةتييةوة هة دَهتاُذا و خواى ثةسوةسدطاس ئيٌاُى التاْ خؤػةويظت واتة: 

 .و بيَضاُذوويةتى بيَربِوايى و تاواُى هة دَهتاُذا ُاػشيّ كشدووة

ک  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ ڌ ] :6 ۞

گ  .{15:  8}د ڳڳ   کک    کگگ گ  
كة ػويَِلةوتةى سِةصاًةُذى  تئةدادطاس بة ديِةكةى ٓيذايةتى ئةواُة خواى ثةسوةس واتة:

 ىبة ويظتوة  ،هة تاسيلييةوة بؤ سِووُاكى ، وة سِصطاسكاسياُةةىاكسِيَططشتِةبةسى  ٓؤكاسى بةئةوْ 
 .ياُة بؤ سِيَطة سِاطتةكةى خؤىلاسووُيخؤى سِيٌَِ

واتة خواَ هةطةَهة و  .{n  :51}د ٺڀٺٺٺ] فةسًووى:  )موسى( ۞

. {A  :00}د وئىائائەئەئ] فةسًووى:  ()إبزاهيهوة سِيٌَِووُيٍ دةكات، 

ھ ] وة بة ئيٌاُذاساْ دةفةسًويَت: ًّ دةطةسِيٌَةوة بؤالى خوا، ئةو سِيٌَِووُيلاسًة، واتة
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بؤ واتة ٓيذايةتى ئيٌاُذاساْ دةدةَ و طةسثةسػتيلاسياْ دةمب.  .{U  :3}د ےھھ
 .خوايى دةكاتتايبةتى  ٓةًووياْ ئاًارة بة ياسًةتى و ٓيذايةتى

وئ  ۇئ  ۇئ  ] :6 ۞  .{c  :113}د ۆئائ  ەئ   ەئ  وئ  
 واتة: ئةوةى ػويَِلةوتةى ٓيذايةتةكةى ًّ بيَت طوًشِا و صةسةسؤًةُذ ُابيَت.

:  4}د وئەئ  ەئ    وئ  ] ،{Q  :10}د ۇڭ  ڭ  ڭ ] :6 ۞

حب جب  یجئحئمئىئيئ ]، {g  :31}د مئیجئحئ یی]، {51

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ]، {U  :111}د خب  .{31:  2}د ٿڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
خواُاطاْ و ئيٌاُذاساْ و ضاكةخواصاُة و  واتة: خواى ثةسوةسدطاس طةسثةسػتيلاسى تايبةتى

 ثاساطتِى تايبةتى ٓةية بؤياْ، هةطةأل ًوردةى ثاساطتِياْ هة ٓةًوو خةَ و ثةراسةيةن.

  ِرَيطةى شةِرةكةش دةفةرموَيتبؤ: 

 .{a  :13}د ې  ې   ې     ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ ې] :6 ۞
دةسِةخظيَِيَت و سِيَطاكةى بؤ ئةوةى بزاسدةى سِيَطةى ػةسِة ئةوة خواى ثةسوةسدطاس  واتة:

 .، وةكوو طضايةن بؤىدسيَزةثيَذةسى دةبيَت

 .{Q  :11}د ڃ  چ  چ] :6 ۞
 .خواى طةوسة طتةًلاساْ طوًشِا دةكات واتة:

 .{w  :1 - 13}د ﮼﮻    ﮺﮹﮷ ﮸﮶﮲﮳﮴﮵] :6 ۞
 .ئةوةى باوةسِى بة سِؤرى دوايى ُةبيَت سِيَطةى تاواُى بؤ ئاطاْ دةكشيَت واتة:

گڳ گ ] :6 ۞  .{g  :31}د ڳگ  
 .خشاثةكاُيآْؤكاسى كشدةوة طضاى خشاثةكاساْ دةداتةوة بة  واتة:

جب  ىئ ] :6 ۞ ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

 .{C  :33}د ىبحب  خب  مب  
كؤًةَهيَم ػاييظتةْ طوًشِابنب، هةبةسئةوةى ػةيتاُةكاُياْ دةكشدة كاسبةسِيَوةبةسياْ  واتة:

 .دةبشد كة ٓيذايةتذساوى سِاطتنيبيَحطة هة خوا و وا طوًاُياْ 
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ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ] :6 ۞ ڇ           ڇڄ  

ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ     .{g  :3 ،5}د ژڇ  
، يَمصاُظتٓيض بةبآ  بةسثةسضى ديِى خوا دةدةُةوةهةُاو خةَهلاُذا كةطاُيَم ٓةية كة  واتة:

ئةواُةى كة بةو ػيَوةيةْ  ،ٓةًوو ػةيتاْ و طوًشِاكاسيَلّ هة ئادةًيضاد و جِةكاْ وة ػويَِلةوتةى
 .هةطةسًاْ ُووطيوْ كة طوًشِا دةبّ و بةسةو طضا دةبشيَّ

ڦ] :6 ۞  .{G  :35}د ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
 ْ و بةسدةواًّ هةطةس طوًشِايى.صيادةسِةوئةواُةية كة خواى ثةسوةسدطاس طوًشِاكاسى  واتة:

 .{w  :3}د ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ] :6 ۞
 .خواى ثةسوةسدطاس ٓيذايةتى تاواُباساْ ُادات واتة:

 .{15:  4}د ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ] :6 ۞
 ؟ضؤْ خواى ثةسوةسدطاس ٓيذايةتذةسى كةطاُيَلة كة هةثاؾ ئيٌاْ بيَربِوا بووْ واتة:

 ٿٹٹٹٹ]، {51:  8}د گکککگگگ] :6 ۞

 .{31:  8}د ڤڤ  
 .طةوسة ٓيذايةتى كةطاُى طتةًلاس و بيَربِوا ُاداتخواى  واتة:

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄٹ] :6 ۞ د ٹ  
{I  :11}. 

و تاآلو و صةهيويياْ  تاواُةكاُياُةئةواُةى كة تاواُياْ كشدووة طضاياْ ٓاوػيَوةى  واتة:
 .بةطةسدا ديَِني

 .{Q  :31}د ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ] :6 ۞
 .خوا طضا و ثاداػتى ٓةًوو كشداسيَلى خاوةْ كاس بة خيَش و ػةسِ دةداتةوة واتة:

ڃ  چ         چ  چ  چ           ڇ  ] :6 ۞ ڃ   ، {A  :113}د ڇڃ   

 .{I  :31}د خبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب       حب  ]
 ٓيض طضايةن ٓةيةئايا ،  طضاى تاواُباساْ دةدسيَتةوة بة ٓؤكاسى دسويَِةى كاسةكاُياُةوة واتة:
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 بؤياْ بيَحطة هة ٓؤكاسى كشداسةكاُياْ ُةبيَت؟!

ھ  ڻڻۀۀہ ] :6 ۞ ھ  ھ  ھ    6}د ےہ  ہہ   

 :111}. 
تاواُى بةطةس ُةفظى خؤيذا ٓيَِاوة، وة خواؾ صاُا و داُاية  ئةوةى تاواْ بلات ئةوا واتة:
 .بةطةسياُذا

 ِرَيطاكةش بةيةكةوة دةفةرموَيت هةردوو بؤ: 

ی   یىئی ...  ىۉېې ې ې  ۅۅۉ] :6 ۞

 .{a  :13 ،15}د ی
بؤ تاواُباساْ سِيَطةياْ بؤ دةسِةخظيَِشيَت، وة بؤ ٓيذايةتذساواْ ٓيذايةتى صياتشياْ  واتة:
 .ثيَذةدسيَت

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  ] :6 ۞ ی     .{O  :11}د خبی  
بة ٓؤكاسى  خواى طةوسة ئةوةى كة ويظتى هةطةسبيَت طوًشِاى دةكات واتة:

 .بة ٓؤكاسى ضاكةكاُياُةوة و ئةوةػى كة ويظتى هةطةس بيَت ٓيذايةتى دةدات خشاثةكاُياُةوة

ٺ  ] :6 ۞ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   پپپپ ٱٻ ٻٻٻ 

 .{A  :113}د ٺٺ
، وة ئةوةػى كة ويظتى طِطى بؤ دةكاتةوة ذاتٓيذايةتى ب ةخوا ويظتى هةطةس ئةوةى واتة:

 .فةسًوودةكاُى خوادابيظتِى هة ئاطت ُا ئاساًى دةكات  بلات طِط تةُط وهةطةسة طوًشِاى 

 .{C  :33}د ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی] :6 ۞
 .بيَت بةطةسياُذا طوًشِايى ػاييظتةْ كة يؽكؤًةَهيَم ٓيذايةت دساْ، وة كؤًةَهيَل واتة:

د ۀڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڱڳ] :6 ۞
{2  :15}. 

بيَحطة هة تاواُباساْ ُةبيَت،  صؤسيَم هة ئاطتى ئةو ديِة طوًشِا دةبّ، وة طوًشِاؾ ُابّ واتة:
 .ٓيذايةت وةسدةطشْ ديِة َوة صؤسيَليؽ بة
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د ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ] :6 ۞
{6  :1}. 

ئةوة بضاُيَت كة خواى  ؛يَت و دةيشِاصيَِيَتةوةكشدةوة خشاثةكاُى بة ضاكة دةبيِ ئةوةى واتة:
 طوًشِاى دةكات و ئةوةػى كة ويظتى هةطةس طوًشِايى بيَت طةوسة ئةوةى ويظتى هةطةس

 .ٓيذايةتى دةدات بيَت ىٓيذايةت

ژ  ڑ  ڑ  ک   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ] :6 ۞ ڈ  ژ   

گ گ    .{15:  8}د ڳڳ   ک  ک    ک  گگ 
بة ٓؤكاسى ئةو ديِةوة ئةوةى ػويَِلةوتةى بيَت ٓيذايةتى دةدةيّ بؤ سِيَطةى سِاطت و  واتة:

 .بؤ سِووُاكىسِصطاسى دةكةيّ هة تاسيلييةوة 

ڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٹٹ ] :6 ۞

 .{C  :153}د ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ 
كاتيَم يادى خواياْ هةبريكشد ئةواُةى سِيَطشيياْ ئةكشد هة خشاثة سِصطاسًاْ كشدْ، وة  واتة:

 .طتةًلاسامناْ بة طضاى خشاث طةياُذ بة ٓؤكاسى تاواُةكاُياُةوة

 .{A  :30}د ںگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ] :6 ۞
ئةوةى ويظتى خواى هةطةسبيَت بة ٓؤكاسى ثيَؼيِة و بزاسدةى كشدةوةكاُياْ  واتة:

 .طوًشِاياْ دةكةيّ، وة بة ٓؤكاسى ويظت و ئريادةى ضاكياْ دةياخنةيِة طةس سِيَطة سِاطتةكةى خوا

 .{U  :35}د ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ] :6 ۞
ةطاُيَليؽ ٓةْ كةطاُيَم ٓةْ كة ػاييظتةى ٓيذايةتّ و خوا ٓيذايةتياْ دةدات، وة ك واتة:

 .خواؾ طوًشِاياْ دةكات ّكة ػاييظتةْ طوًشِاب

ٓةًوو ئةَ دةقاُة بةَهطة بووْ هةطةس بزاسدةى سِيَطةى خيَش و ٓيذايةت و ياسًةتى خوايى 
خشاثة و طوًشِاييلشدُى خواييؽ وةن بزاسدةى بؤى، وة ٓةسوةٓا بةَهطةؾ بووْ هةطةس سِيَطةكاُى 

خؤياْ و طضا و تؤَهة طةُذُةوة هيَياْ، ٓيض ػتيَم ئةجناًى ئةو دوو سِيَطاية دسوطت ُاكات بيَحطة 
 ُةبيَت بؤ كاسةكاُى. خؤى هة ئريادة و بزاسدةى ئادةًيضاد
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 ضؤنيةتى ثةيوةندى نيَواى
 تواناى خوا و تواناى بةندةكاى لة كاركزدندا

 ت الصلت بينكيفي
 قدرة الله تعالى وقدرة العباد في األفعال

هةثاؾ ئةو سِووُلشدُةواُةى كة دسا هةطةس سِيَطةى ٓيذايةت و طوًشِايى و ٓؤكاسةكاُى و 
ئةجناًةكاُى، ٓيَؼتا ثشطياس هةبّ ُةٓاتووة و ديَتة ثيَؼةوة و دةوتشيَت: ئايا سِيَزةى ثةيوةُذى ُيَواْ 

تان تاكى كاسةكاُذا هةطةس ٓةسدوو سِيَطاكة ضةُذة و ضؤُة؟! واتة تواُاى خوا و بةُذةكاْ هة 
جياواصييةكى صؤس دةبيِشيَت هة سِيضى ٓيذايةتذساوةكاُذا، يةكيَم سِيَزةيةكى دياسيلشاوى ثيَوة دياسة 
كة خوا سِيٌَِووُى و ٓيذايةتى ثيَبةخؼيوة و كاسئاطاُى بؤ كشدووة و يةكيَلى تشيؽ سِيَزة و 

هة بواسى تيَطةيؼنت و كاسكشدُذا، وة ٓةسوةٓا هة سِيَطة طوًشِاكةػذا كةطيَم  ضؤُيةتييةكى تش
درايةتى و كاسكشدْ و ُيَواْ  ئاطتيَلى دياسيلشاوى ٓةية و كةطيَلى تشيؽ ضؤُيةتييةكى جياواص هة

 ... . باُطةواصيلشدْ بؤى

 طوًشِاييةوةاس دسوطتذةكات كةطيَم هة بة كوستى ضؤُيةتى ئةَ ثةيوةُذيية صؤسجاس ثشطي
، وة كةطيَليؽ كاَهبووُةوةى ثيَوة دياسة هة هة ئيٌاْ دةطةسِيَتةوة، وة كةطيَليؽ ٓةَهذةطةسِيَتةوة

ٓةسدوو سِيَطاكةدا، طؤسِاُلاسييةكى صؤس دةبيِشيَت هة ثوةكاُى ئيٌاْ و طوًشِاييذا، ئاخؤ ئةَ 
هة سِصق و سِؤصى و  ،كاُى تشثةيوةُذيياُة دةبيَت بضاُشيَت ياخود ُٔيَِييةكى خوايية وةكوو كاسة

و دايم و باوكى جياواص بةبآ دةطةآلتى  يَمئةجةي و ػيَواصى دسوطتلشدْ و بووُياْ هة ػويَِ
 ؟!تياياُذا كةطةكاْ

 لة وةآلمدا:
ٓؤكاسى ئةًاُة  ؛بريكشدُةوة هةطةس ئةَ بابةتة و سِؤضووْ تيايذا و ٓةوَهذاْ بؤ صاُيِى

 كشدُى كاسةكاُذاطةسبةخؤيى هة تواُاى  سِيَزةى ةسدا، ويظتووياُةطوًشِايى فريةقةكاُة هة بابةتى قةد
بةُذةكاُيذا، تاوةكوو بشِياسى كؤتايى هةطةس كشداسى ثةسوةسدطاس و  كاسى ُيَواْ يةكالبلةُةوة هة

 :(1)خؤى دةبيِيَتةوةدوو خاَهذا  هة طةس ئةَ بابةتةيةكالُةبووُةوةياْ هةبؤ قةدةس بذةْ، 

 واُاىـدةبيَت ت :ةس بَوينَيـئةطذا، ـواُاى كةطةكاْ ٓةبيَت هة كاسةكاُياُـيَت تـدةب ةم:ـةكـي
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بؤخؤى ئةًة  ئةوا ؛ّ هة كاسةكاُياُذا بةبآ بووُى ٓيض تواُايةكى تش هةطةسىببةُذةكاْ طةسبةخؤ
و  كاُىو تواُا تواُاى خوا هة دسوطتلشدُى خؤيذائةطتةًة هة عةقَوذا وةسبطرييَت، هةبةسئةوةى 

، طاى و ثيَويظتييةكاُى ئةجناًذاُيذا بة سِووُى دةبيِشيَتٓؤكاسةكاُى و ٓةَهطشتِى سِيَطشييةكاُى سِيَ
 كة ئةًاُة ٓيضى هة تواُاى بةُذةكاُذا ُيية و قابيوى ٓيض ُلووَهييةكيؽ ُيية.

ٓةية بؤ بةُذةكاْ، بةآلَ ٓيض كاسيطةسييةكى هةطةس دسوطتلشدُى  تواُايةن وة طةس بَويَني:
اسةكاْ ُيية، ئةًةؾ بطشة صياتش ئةطتةًة هة عةقَوذا وةسبطرييَت، هةبةس بووُى واقعى تواُا و ك

ًاوةتةوة  فريةقةكاُذا ُيَواْ ئةجناًذاُى كاسةكاْ. ئةَ دوو حاَهةتة هة كاسيطةسى هةطةس ئريادة و
هةطةسى،  بؤ سِصطاسبووُياْ هة سِا و بؤضووْ بةبآ يةكالبووُةوة، وة جياواصييةكى صؤسياْ ٓةية

 .و ُةياُتواُى يةكال ببِةوة بةآلَ ُةطةيؼتِة ئةجناَ

ُيَواْ خوا و  كة قابيوى دابةػبووْ ُيية هة )الكدرة(تيَطةيؼتِياْ هةطةس تواُا  دووةم:
ئةوا  ؛هة ُةبووُةوة بؤ بووْ بؤ بةُذةكاْ بيَت طةس تواُا هة ٓيَِاُةدى كاسةكاْبةُذةكاُذا، ئة

خاوةُى حةقيكى بةغ بةُذةكاُة و ثةيوةُذى بة خواوة ُيية، هةبةسئةوةى ئةطةس ثةيوةُذى بة تواُاى 
خواوة ٓةبيَت دةبيَت بة ٓةُذة و سِيَزةى تواُاى بةُذةكاْ بووُى ٓةبيَت هة ٓيَِاُةدى كاسةكاُذا، 

، واتة بةَهطةكاُى (1)ني()أدلة التناىع بني الكدرتئةًةؾ بؤخؤى ئةطتةًة كؤببيَتةوة، هةبةس ياطاى 
هة تواُايةكذا، كة يةكيَلياْ طةس بيةويَت  يةن ئةطتةًبووُى دوو تواُاى ٓاوطةُطى بةساًبةس

ظووَهيَت و ئةويرتيؼياْ ُةيةويَت، ئةًة تواُاى اليةن ديَتةدى، ياخود اليةكةى تش، ياخود 
 .، ئةًةُةؾ ديظاْ ٓيضياْ ُابيَت بيَتة دىٓةسدووكياْ، ياخود ٓيضياْ

وهذا كؼؾوه  :كة دةَهيَت بةسثةسضياْ دةداتةوة بةوةى T ()ابً تينيةئةَ ياطايةػياْ 

من تؼدير ربني وإُلني، وهو ققوس بوضل، ْلن العبد َمؾوق َّلل هو ومجقع مػعوَلته، لقس هو 

مثًَل َّلل وَل كداً 
دةخةُة  )خالل وخملوم(ى ُائيَوة تواكة كيَؼاُةيةكى ٓةَهة و بةتاَهة هةوةى ئةًة . (2)

خاوةْ تواُاية  خملوم() ئيَوة دةَهيَّ ، هةبةسئةوةىُة و سِيضى يةكةوة كة بؤخؤى دةسُاضيَتثيَوا
 .بةوةى كة وةكوو يةن ثيَواُةى دةكةْ ئةًةؾ دةبيَتة ػةسيم و ٓاوبةؾ بشِياسداْ ،()خاللوةكوو 
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 فريةقةكاُى قةدةسة.بةٓةسحاأل ئةًةؾ خاَهى طوًشِايى و ُاكؤكى و يةكالُةبووةوةى ُيَواْ 

ثةيوةُذى تواُاى  ية كة دةَلَيت:)أهل السنة(وةآلمى دروست بؤ ئةم بابةتة وةآلمى 
)العالقة الشببية بني األسباب  ييةكى ٓؤكاسيية بة كاسةكاُياُةوةبةُذةكاْ بة كاسةكاُياُةوة ثةيوةُذ

 .(1)ُةن ثةيوةُذييةكى طةسبةخؤ بة خؤى واملشببات(
هة  بؤ بيَحطةوةكوو ٓةًوو ثةيوةُذييةكاُى ٓؤكاسةكاْ بة كاسةكاُةوة هة بووُةوةسدا 

كشدووة بؤ طووتاُذْ ، ضؤْ ئاطش خوا دسوطتى بؤ ئادةًيضاديؽ ٓةس بةو ػيَوةيةيةئادةًيضاد ضؤُة 
طةسبةخؤ ُيية و بووُيؼى ُيية بةبآ ٓؤكاسةكاُى طووتاْ هة داس و طزوطياى وػم و ُةوت و 

 ةو ،ُى ُيية، وة بووُى ًِذاأل بةبآ رُٔيَِاْأل بةبآ باساْ و كيآَلْ و تؤو بووةن كؼتوكاغاص، ٓةسو
 ؛فيَشبووُى صاُظت بةبآ خويَِذْ و ًاًؤطتا و كتيَب و طشتِةبةسى قؤُاغةكاُى فيَشبووْ ُايةتة دى

 ُايةتة دى بةبآ ٓؤكاسةكاُى. ٓةس بةو ػيَوةيةؾ تواُا و كاسةكاُى ئادةًيضاد
ـَِّي َومُجُْفوُر َأْهِل ادةَهيَت:  T ()ابً تينية ُي َأْهِل السُّ ؿَّ

َؾُف َوَأْتَبوُعُفْم َوَأئِ ِذي َعَؾْقِه السَّ لَّ

ْشََلِم ادُْْثبُِتوَن لِْؾَؼَدِر ادَُْخولُِػوَن لِْؾُؿْعَتِزَلِي إْثَبوَت اْْلَْشَبوِب َوَأنَّ ُقْدَرَة اْلَعْبِد َمعَ  فِْعؾِِه َُلَو َتْلثٌِر  اإْلِ

و؛ َوَاَّللَُّ َتَعوىَل َخَؾَق اْْلَْشَبوَب َوادَُْسبََّبوِت. َواْْلَْشَبو ًْ َكَتْلثِِر َشوئِِر اْْلَْشَبوِب ِِف ُمَسبََّبوهِتَ ُب َلْقَس

ًي بِودَُْسبََّبوِت؛ َبْل ََل ُبدَّ َُلَو ِمْن َأْشَبوٍب ُأَخَر ُتَعوِوَُّنَو َوَُلَو ُُتَوكُِعَفو َوادَُْسبَُّى ََل َأْضَداٌد  َمَع َذلَِك  ُمْسَتِؼؾَّ

ُؾَق اَّللَُّ مَجِقَع َأْشَبوبِِه َوَيْدَفَع َعـُْه َأْضَداَدُه ادَُْعوِرَضَي َلُه َوُهَو ُشْبَحوَكُه خَيْ  ُؾُق مَجِقَع َذلَِك َيُؽوُن َحتَّى خَيْ

ُؾُق َشوئَِر ادَْْخُؾوَقوت بَِؿِشقَئتِِه َوُقْدَرتِِه َكاَم خَيْ
(2). 

 ،)األسباب(ة بة بووُى ٓؤكاسةكاْ بؤضووُى ٓةًوو صاُاياُى ئيظالَ هةطةس داُِاُواتة: سِاو
كاسيطةسى ٓؤكاسةكاُة بؤ بووُى كاسةكاْ، وة وةكوو تواُاى ئادةًيضاد بؤ كاسةكاُى  هةبةسئةًة

ئةو ٓؤكاساُةؾ ٓيَؼتا ثيَويظتيياْ بة ٓؤكاسى تش  طةسبةخؤ ُني هة كاسةكاْ، بطشة ٓؤكاسةكاْ
ثيَويظتى  و ِاُةدى، وة هةطةأل ئةًاُةػذا ٓيَؼتا سِيَطش و در و ثيَضةواُةكاُى بووُى ٓةيةٓةية بؤ ٓيَ

ةدى تاوةكوو خواى ثةسوةسدطاس ٓةًوو و ُةًاْ ٓةية، وة كاسةكاُيؽ ُايةُبة ٓةَهطشتّ 
 تئةًاُة ٓةًووياْ بة ويظٓؤكاسةكاُى بؤ ُةسِةخظيَِيَت و سِيَطش و درةكاُى ٓةَهِةطشيَت هة سِيَيذا، 
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 وةكوو ٓةًوو دسوطتلشاوةكاُى خوا هة بووُذا. ،خوا دةبيَتو تواُاى 

َقْد َجَعَل ِِف اجْلاََمَداِت ُقًوى َتْػَعُل، َوَقْد  إَِذا َكوَن َتَبوَرَك َوَتَعوىَل  دةَهيَت: T ()ابً تينية

ْ َيْؿـَْع َذلَِك َأْن َيُؽوَن َخولًِؼو ِْلَْفَعوُِلَو، َفََلَْن ََل ُيْؿـَُع إَِضوَفُي اْلػِ  ْعِل إِىَل َأَضوَف اْلِػْعَل إَِلْقَفو َومَل

َي ََل ُتـَوِزُع ِِف َأنَّ اَّللََّ َخولُِق َمو ِِف اجْلاََمَداِت  بَِطِريِق اْْلَْوىَل. َوإِْن َكوَن اَّللَُّ َخولَِؼهُ احْلََقَواِن  َفنِنَّ اْلَؼَدِريَّ

ِمَن اْلُؼَوى َواحْلََرَكوِت 
(1). 

ذا تواُاى كاسكشدُى ةكاُيبيَطياُ خواى ثةسوةسدطاس هة بووُةوةسةواتة: خؤ ئةطةس 
)وةن:  خبشيَتة ثاأل بيَطياُةكاْ، ئةًة هة كاتيَلذا دةتواُشيَت تواُا و كشداسةكاُيؽ دسوطتلشدبيَت

 ديظاْ دسوطتلشدُةكة طياكة سِووا، دسةختةكة ٓاتة بةسٓةَ(، هةطةأل ئةوةػذا ٓيض سِيَطشييةن ُيية
طةس بؤ وا دسةختةكةى ٓيَِاية بةسٓةَ(، بذسيَتة ثاأل خوا )وةن: ئةو طياية خوا سِوواُذى، ياخود خ

ئةوا بؤ  ؛درايةتى ئةًة ُاكةْ بؤ بيَطياُةكاْ( ةدةسييةكاْبيَطياُةكاْ بةو ػيَوةية بيَت )كة ق
طياُوةبةساْ هةثيَؼرتة كة كاسةكاْ خبةيِة ثاَهياْ و هةطةأل ئةوةػذا خواى طةوسة دسوطتلاس و 

كشدووْ(، ضادة و هةطةأل ئةوةػذا خوا دسوطتى كشدةوةكاُى ئادةًي، وةكوو بَوينَي: )ٓيَِةسةديياُة
 ْ و طياُوةبةساُذا هةَ بواسةدا؟اُيَواْ بيَطي ض جياواصييةن ٓةية هة

ُيَواْ  هةكة ضؤْ دةسن ُاكشيَت بةو ثةيوةُذييةى ٓةسوةن وة هةاليةكى تشيؼةوة 
دةسن  و ُاصاُشيَتتواُاى بووُةوةسة بيَطياُةكاُذا ٓةية، بة ٓةًاْ ػيَوةؾ  و دسوطتلشدُى خوا

دسوطتلشدُى خوا و تواُا و ُيَواْ تواُا و  هةكة  ىثةيوةُذيية ئةو ُاكشيَت بة ضةُذ و ضؤُيةتى
ُيَواُياُذا، داُاُى جياواصى هةو  ٓيض جياواصييةن ُيية هة ، هةبةسئةوةكاسى ئادةًيضاددا ٓةية

 واتة طةسهيَؼيَواوى عةقَوى. )الشفشطة العكلية(ُيَوةُذةدا ثيَيذةوتشيَت 

واْ و ٓيذايةت و طوًشِايى و تايةكيَم هة بِةًاكاُى ئةٓوى طوُِةت باوةسِبووُة بةوةى 
يةكيَلة هة  وُيذا و هيَجشطشاوة هةطةسى، ئةًةعيبادةت بة ويظتى خواية و ئادةًيضاد ٓؤكاسة هة بو

)مً األصول الكطعية عيد أهل  بِةًا يةكالكشاوةكاُى ئةٓوى طوُِةت و كؤدةُطى هةطةسة
 .(2)الشية(
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التي يتػق والؼوعدة ياطايةكى بِةًايى كة كؤدةُطى صاُاياُى عةقَوى هةطةسة ئةوةية كة: 

عؾقفو العؼَلء أن الؼطعقوت َل تتـوقض ِف كػسفو وإن بدت لـو متـوقضي
ٓةًوو ئةو واتة . (1)

در ػيَوةى  ئةطةس بة ،يةن هةخؤ ُاطشيَتيثيَضةواُة درايةتى و ةتةوة ٓيضُبِةًاياُةى كة يةكالكشاو
بؤية دةبيَت  ة،ُاتةواوى دةسكجيَلشدمناُ ئةوا دةوتشيَت ئةو ثيَضةواُةيية ٓؤكاسى ثيَضةواُةؾ بيِشاو 

ت و ٓيض ػتيَم هةو سِاوةطتاْ بيَت هةطةس ئةو بِةًاياُة و باوةسًِاْ ثيَبيَ هيَشةدا ٓةَهويَظتٌاْ
يةكيَلة  و بِةًايةى ثيَؼووؾئةوة ُةكةيِةوة ئةطةس صاُياسيؼٌاْ بةطةسيذا ُةػليَت، باسةيةوة سِةد 

 اًةى ئةٓوى طوُِةتذا.هةو يةكالكشاواُةى ُاو ديّ هة بةسُ

هةُاو رياُى ئادةًيضاديؼذا ئةطةس كةطيَم ٓةَهلةوتووبيَت هة كاسيَلذا ياخود هة صاُظتيَلذا 
ت و عةقَوى ةطة كاسيَم بلات ياْ ػتيَم بَويَئةَ كوة  ؛يا هة ثيؼةيةكذا يا هة ٓةس بواسيَلى رياُذا

ة و ٓةَهة و ُاتةواوى بؤ ئةو كاس و سِةخِ ئةوا ُابيَتة ؛ُةكةْ و هيَى تيَِةطةْدةسكى ثآ  خةَهلاُى تش
بةطةس ُٔيَِييةكاُى ئةو  و خاوةُةكةى، هةبةس تايبةمتةُذى و صاُايى و كاًَوى خاوةُةكةى قظةية

هةخؤطش  بِةًا هة كاسى ئادةًيضاددا كة بةو ػيَوةيةية، ئةًة هة كاسى ئادةًيضاددا ثيؼة و صاُظتةدا
 بيَت؟! كاسى ثةسوةسدطاسى ٓةًوو بووُةوةسدا ضؤُْاتةواويية، ئيرت دةبيَت هة ثشِ  و

الى ئةهلى سونهةت بؤ ئةم  )املنهجي( شةرعى دا وةآلمى بةرنامةيىتاييشوة لة كؤ
 :بةم شَيوةيةيةبابةتة 

بابةتةكاُى قةصاوقةدةس ثةيوةُذى بة طيفاتةكاُى خواوة ٓةية، هةبةسئةوة قةدةس تواُا و 
ة دةطةآلتيؼى وةكوو ٓةًوو ُاو و طيفاتةكاُى خوا ًاُا و ، و)الكدر قدرة اهلل(دةطةآلتى خواية 

واتاى دياسة و ضؤُيةتييةكةى ُادياسة و ئيٌأُيَِاُيؽ ثيَى واجبة و ثشطياس و سِؤضووُيؽ هةو 
َماُل َعـْهُ »: باسةيةوة بيذعةية هة ديِذا ياَمُن بِِه َواِجٌى َوالسُّ ـَى َمْعُؾوٌم َواْلَؽْقُف جَمُْفوٌل َواإْلِ  ادَْْع

«بِْدَعيٌ 
(2). 

ُيَواْ بةُذةكاُيذا و ضؤُيةتى و  ثشطياس هةباسةى ٓيذايةت و طوًشِاييةوة هة هةبةسئةوة
ٓيذايةت هةكويَذا دادةُيَت ئايا ووسدةكاسييةكاُى بابةتيَلى غةيبيية و دةسن ُاكشيَت بة ُٔيَِييةكاُى، 
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باسةيةوة ثةيوةُذى بة عيوٍ و و بة كيَى دةبةخؼيَت و كآ طوًشِا دةكات و ضةُذ و ضؤُيةتى هةَ 
كات بة ثيَغةًبةس و ثةياَ بؤ كآ ية، ٓةسوةن ضؤْ خؤى دةصاُيَت كة كآ دةٓة حيلٌةتى خواوة

. واتة خوا خؤى {A  :115}د ۆئ  ۈئ  ۈئ ۇئ ۆئةُيَشيَت، وةكوو دةفةسًويَت: ]د

ٺ  ٺ  ] صاُاية بةطةس ئةوةى ثةياًةكةى بة كيَذا دةُيَشيَت، وة دةفةسًويَت: ڀ  ٺ  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ]، {A  :33}د ٺ :  U}د ۅڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  

. خواى طةوسة خؤى صاُاية بةطةس طوثاططوصاساُذا، وة صاُاية بةطةس كةطيَلذا كة طوًشِا {113
 دةبيَت، ياخود ٓيذايةت وةسدةطشيَت.

 (تينية)ابً وة دةػيَت صاُيِى ئةَ بابةتاُة طوودًةُذى تيَذا ُةبيَت بؤ خاوةُةكةى، وةكوو 
T :ََلُع َكثٍِر ِمَن الـَّوِس بَ  دةَهيَت  َكوفًِعو َُلُْم  ْل َأْكَثُرُهْم َعَذ ُحْؽمِ َوَلْقَس اضِّ

ٍ
ء اَّللَِّ ِِف ُكلِّ ََشْ

ا. َقوَل َتَعوىَل:  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ]َبْل َقْد َيُؽوُن َضورًّ َوَهِذِه  .{131:  8}د ۓ  

قَّيِ : َمْسَلَلُي َغوَيوِت ادَْْسَلَليُ 
َُلِ َأْفَعوِل اَّللَِّ َوَِّنَوَيِي ِحْؽَؿتِِه َمْسَلَلٌي َعظِقَؿٌي، َلَعؾََّفو َأْجُل ادََْسوئِِل اإْلِ

(1). 
دةبيَتة وة ، هيَى تيَِاطات و وةسُاطرييَتصؤسجاس بؤى طةس ثيَؼى بوتشيَت هةبةسئةوةى  واتة:
كوو خواى ، وةضاسةطةسة بؤ ئةو كةطةبؤية هةَ كاتةدا ُةصاُني بؤى،  بةآل و ُاجيَطريىجؤسيَم هة 

ئةى ئيٌاُذاساْ ثشطياس هة ػتيَم ًةكةْ طةس بؤتاْ سِووُبيَتةوة و  ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:
، وة وة ئةَ بابةتى قةدةسة ًةبةطتةكاْ تيايذا صاُيِى كاسةكاُى خواية .هيَى بّ صةسةسؤًةُذ

كة طشُطرتيّ بابةتة  بووُذا، هةبةسئةًاُةى ثةسوةسدطاس هة كؤتايى حيلٌةتةكاُدةسكلشدُة بة صاُيِى 
 ثةيوةُذى بة خواوة ٓةبيَت.

اَم َأَمَرُهْم باَِم َيـَْػُعُفْم، َوََّنَوُهْم َعامَّ  دةَهيَت: T ()ابً تينية َواَّللَُّ َتَعوىَل َغـِيٌّ َعِن اْلِعَبوِد، إِكَّ

ُهْم َفُفَو َُمِْسٌن إىَِل ِعَبوِدِه  وَعِي ...  َُمِْسنٌ بِوْْلَْمِر َُلُْم، َيُُضُّ وٌد َُلُْم إِْرَص  َفَلْمُرهُ َُلُْم بِنَِعوَكتِِفْم َعَذ الطَّ

، َفنِْن َأَعوََّنُْم َعَذ فِْعِل ادَْْلُموِر َكوَن َقْد َأَتمَّ الـِّْعَؿَي َعَذ ادَْْلُموِر، َوُهَو  َوَتْعؾِقٌم َوَتْعِريٌف  بِوخْلَْرِ

ْكَى َكوَن َلُه ِِف َذلَِك ِحْؽَؿٌي ُأْخَرىَمْشُؽوٌر َعَذ َهَذا َوَهَذا، َوإِ  ْن مَلْ ُيِعـُْه َوَخَذَلُه َحتَّى َفَعَل الذَّ
(2). 
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واتة: خواى ثةسوةسدطاس ثيَويظتى بة بةُذةكاْ ُيية و فةسًاُةكاُى ًايةى طوودًةُذيياُة و 
ةكاُيةتى و بة ٓةًوو ػيَوةيةن ضاكةى بؤ بةُذ ةو هةطةسياْ، سِيَطشييةكاُى بؤ صياْ ُةبووُياُة

ياسًةتييةكاُيؼى ٓةس ضاكة و تةواوكاسى ُيعٌةتةكاُيةتى، وة طةس ياسًةتيؼى ُةبيَت بؤياْ و 
ةتى، بؤية كة بةُذةكةى ثيَويظتي تووػى تاواُياْ بلات ئةوةؾ بؤخؤى حيلٌةتيَلى تشى تيَذاية

 .هةريَش باسى حيلٌةتةكاُى خوا ػاساوةيى صؤسة

طشتِةبةسى ٓؤكاسةكاُى ٓيذايةت و طوًشِايى دةبيَتة ئةجناًى ٓيذايةت و طوًشِايى، وة 
صؤسجاسيؽ بةبآ ٓؤكاس ٓيذايةت و سِيَطة خيَشةكة دةبةخؼيَت، ئةطةسضى دةػيَت ٓةس ُٔيَِييةكى 

و  ةؾ ضاكة و بةخؼِذةيى خؤيةتىُٔيَِيي ئةوبووُى ذا بيَت، هةطةأل ئةوةػذا بةبآ ووسدى خؤى تيَ

د ۀ  ہ  ہ  ہڻۀ ]، وةكوو دةفةسًويَت: ياس ُاكشيَت كة ضؤْ و بؤ دةيبةخؼيَتثشط
{o  :11}:واتة ثوةوثايةكاْ ًوَهلى خواْ و بة ويظتى خؤى دةيبةخؼيَت، وة دةفةسًويَت . 

ڳ] ڳڳڳ   واتة خوا بة ويظتى خؤى  .{15:  4}د ڱکگگگگ
وةكوو  خةَهلاُيَم تايبةمتةُذ دةكات بة سِةمحةتى خؤيةوة، ٓةس ئةو خاوةْ بةخؼيِة بةبةٓاكاُة،

َدى، َأْحَسَن إَِِلَّ َأْم وتى:  )قاضي عبد اجلبار املعتزلي( ًَ إِْن َمـََعـِي اُْلَُدى، َوَقَه َعََلَّ بِولرَّ َأَرَأْي

ْشَتوُذ َأُبو إِْشَحوَق: إِْن َكوَن َمـََعَك َمو ُهَو َلَك َفَؼْد َأَشوَء، َوإِْن َكوَن َمـََعَك َمو ُهَو َأَشوَء؟ َفَؼوَل َلُه اْْلُ 

َلُه َفَقْخَتصُّ بَِرمْحَتِِه َمْن َيَشوءُ 
ةطةس ًِذا و سِيَطةى ٓيذايةتى ثآ . واتة ئةطةس خوا طوًشِايى دا ب(1)

اطخاق(ى صاُاى ئةٓوى طوُِةتيؽ وتى: ئةطةس ُةداَ، ضاكةى هةطةأل كشدووَ ياْ خشاثة؟ )أبو 
ئةوةى كة ًوَهلى  وة ئةطةس يت ئةوا خشاثةى هةطةأل كشدوويت،ُةدابى بيَت و ثيَ حةقى خؤت

بةخؼِذةيى خؤى بة كآ دةبةخؼيَت و ضؤُى  ُةدابيت ئةوا ويظتى خؤيةتى كةخؤى بيَت و ثيَى 
سِيَطةى ٓيذايةمت  ٓيذايةمت ُةويظت و ئيٌاْ و خؤَ دةبةخؼيَت. دياسة ًةبةطتى هةوةية كة ئةطةس

 بؤ ٓيذايةمت ثيَِابةخؼيَت؟! ة بةسُةطشت

 واى ثةسوةسدطاسةوة ٓةية هة صاُظتقةدةس ثةيوةُذى سِاطتةوخؤى بة خ و كةواتة بابةتى قةصا
ثةيوةُذى بة خوايةتى خواوة ٓةية هة كة و حيلٌةت و تواُا و دةطةآلت و دسوطتلشدْ ... 

قةدةسى  و ذدا، ئةًةؾ ٓؤكاسى سِاطتى ئةوةية كة خواى ثةسوةسدطاس قةصآةسطآ بةػةكةى تةوحي
                                                             

 .(11/110) "تػسر الؼرضبي"(، و 1/330لؾسػوريـي ) "لوامع اْلكوار البفقي" (1)
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باغ و ُاوةكاُى خؤى و  باغ ُةكشدووة، بةَهلوو بة تشى ئيٌاْثايةكاُى  وةنو طةسبةخؤ  بةجيا
طةسبةخؤ باطى كشدووة، بؤ  بةآلَ هة طوُِةتذا بة بةػيَلىثةيوةطتى كشدووة،  كاسةكاُيةوة

اليةكى تشيؼةوة ، وة هةّتةواوكاسى يةك قوسئاْ و طوُِةت بةيةكةوة كةذاُى سِووُبووُةوة و طشيَ
كة  بواساُةى خةَهلى هةطةس وةسطشتِى طوُِةت و ثةيوةطتبووْ ثيَوةى هةو تاقيلشدُةوةية بؤ

بة طويَشِايةَهى خوا و طويَشِايةَهى  قوسئاْ بؤى بةجئَيَؼتووة، تاوةكوو ئيٌاُذاساْ ثةيوةطت بّ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ]وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: ثيَغةًبةسةكةيةوة،  ۈئ  

 .{30:  6}د ىئ

)اهلداية إىل طريق اجلنة أو  ِرَيهنوونى بؤ ِرَيطةى بةهةشت يا دؤزةخ :ثلةى ضوارةم

 .(النار

كة ئاًارةى ثيَلشاوة هة قوسئاُذا كؤتا سِيٌَِووُيية بؤ  ىثوةى ضواسةًى ئةو ٓيذايةتة
بؤ دؤصةخى  سِيٌَِووُى دةكشيَّ ئادةًيضاد، هة دواسِؤردا كةطاُى طشتِةبةسى سِيَطاى ػةسِ و طوًشِايى

سِيَطاكاُياْ ياسًةتى دةدساْ و  كاس و طشتِةبةسىبةطويَشةى  دوُياداوةكوو ضؤْ هة  ،ثشِ هة طضاياْ
ئاواؾ هة ئةجناَ و  ؛هةطةس سِيَطة ػةسِةكةى خؤياْ كة بزاسدةياْ كشدبوو دةكشاكاسياْ بؤ ئاطاْ 

 دةكشيَت. كاُياْ بؤخشاثة و طضاى كاسة ى كاسى خيَشثاداػتكؤتاييذا سِيٌَِووُى سِيَطاى 

ڤٹ ] بؤ رِيَطةى ضاكةكاراى دةفةرمويَت: - ڤ  ٹڤ   ڤ  

 .{I  :0}د ڃڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
هة دوُيادا بة  بةوةى ٓؤكاسى بووُى ئيٌاُةوة خواى طةوسة ثاداػتى داُةوة واتة: بة

، (1)طشتِةبةسى سِيَطةى سِاطت و هة دواسِؤريؼذا بة طشتِةبةسى سِيَطةى طةياُذْ بة بةٓةػتى ُةبشِاوة

ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   خؤػياْ دةَهيَّ: ] هة سِؤرى دواييذا بؤية

كة سِيٌَِووُى كشديّ بؤ ئةَ  ىواتة طوثاغ و طتاييؽ بؤ ئةو خواية. {C  :53}د ىئ  ىئ
 .ة بةسسِيَطةية، طةس ئةو ُةبواية ئيٌَة ئةَ سِيَطةيةًاْ ُةدةطشت

                                                             

 .331ص "تػسر السعدي" (1)
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ھ   ھ    ھہ  ہ  ہ  ڻڻۀۀہ]وة بؤ شةييدانيض دةفةرمويَت:  -

 .{U  :5 ،3}د ےھ  

اجلـي ويصؾح  ففذه هدايي بعد قتؾفم شقفدهيم إىل ضريق دةَهيَت: T ()ابً الكيه

حوُلم ِف اآلخرة بنرضوء خصومفم وقبول أعامُلم
(1). 

ٓيذايةت دةدسيَّ هةثاؾ كورساُياْ بة  ،ثيَِاوى خوادا واتة: ئةواُةى ػةٓيذ بووْ هة
هةاليةْ  بة وةسطشتِى كشدةوةكاُياْ ،ٓيذايةتيَم بؤ سِيَطةى بةٓةػت و كاسئاطاُى دواسِؤرياْ

 و سِاصيلشدُى خاوةْ ًافةكاْ هةطةسياْ. خواوة

ی  ی     یی    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ]بؤ رِيَطةى طومزِاياى دةفةرمويَت:  -

 .{A  :11 ،13}د جبجئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  
)وةن ًوػشيلني و دووسِووةكاْ و  بيَربِواْ و ٓاوػيَوةياُّ هة كاس و كشداسدا ئةواُةىواتة: 

 .(2)بياُبةْ بةسةو طضاى دؤصةخ هةطةأل ئةواُةى كة ثةسطتووياُّ تاواُباساْ( كؤياْ بلةُةوة

﮵    ﮶  ﮷  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳   ے ھ ھ ] :6 ۞ ﮹    ﮸﮴ 

 .{150، 151:  6}د ﮺  ﮻  ﮼  ﮽

واياُةى كة كاس و كشدةوةى بيَربِوايياْ ئةجناًذاوة هة طتةَ و تاواْ، دووسْ هة واتة: ئةو بيَربِ
هةبةس بزاسدةى خؤياْ  ،بيَحطة هة سِيَطةى دؤصةخ ُةبيَت سِاطتبووْ و ٓيذايةت بؤ سِيَطةى هيَدؤػ

وةكوو  خوا طتةَ هة بةُذةكاُى ُاكاتوة دَهِيايّ كة و بةسدةواًيياْ هةطةس ئةو سِيَطاية تا ًشدْ، 

تةُٔا ػاييظتةى كةواتة ئةواُة  .{I  :55}د مخحخجحمحجخ]: خؤى دةفةسًويَت
 .(3)بؤ خؤياْ خؤياْ بزاسدةياْ كشدووةئةو سِيَطايةْ كة 

صاُاياْ ٓةًوو ئةو ٓيذايةتاُةى كة هة قوسئاُذا باطلشاوة دابةػى دةكةْ بةطةس ئةَ ضواس 
، ٓةسيةكةياْ ثوةيةن هة ثوةكاُى سِيٌَِووُى و ٓيذايةتى تايبةت بة خؤى و كة باطلشاْ جؤسةدا

                                                             

 .15َلبن الؼقم ص "صػوء العؾقل" (1)

 .131ص "تػسر السعدي" (1)

 .131ص "تػسر السعدي" (3)
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طةيت هة خاوةُةكةى هةخؤدةطشيَت، ئةطةس ئاػِا ببيت بةطةس ئةَ ضواس جؤسةدا ئةوكات تيَذة
ػيَواصى داسِػتِى قوسئاْ و ًةبةطتةكاُى و جياكشدُةوةى جؤسى ٓيذايةتةكاْ و طشيَذاُياْ 

 .سِيَطةكاُى طوًشِايىهة تيَطةيؼتِى قوسئاْ و ثاسيَضساو دةبيت هة ػاسةصا دةبيت  ةو ،بةيةكةوة
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 هؤكارةكانى هيدايةت

 هـؤكـارةكـانى هـيدايـةت
 أسبـاب الـهدايــة

 .ة()أسباب اهلداية العام هؤكارةكانى هيدايةتى طشتى يةكةم:
  بة ثاكى: )فطرة(مانةوةى سروشتى ئادةميزاد  .1

باوةسِبووى بة داييَهةس و دسوطتلاسى  )فطرة(ئادةميضاد بة طشوػتى ثاكى هةدايلبوويى خؤى 
ة، وة خؤػةويظتى خوا و مولةضبووى )توحيد الربوبية(هة ناخيذا ضةطجيوة كة  خؤى و بوونةوةس

ة، ئةم )توحيد األلويية(كة ئةمةؾ  ،كانى نةفظى و داواكاسى دَهىييةبؤى يةكيَلة هة ئاطوودة
قَّاِت َكََم دةَهيَت:  T ي(ـ)القرطبيةطتانة وةكوو 

َخَؾَق َأْعُقـَُفْم َوَأْشََمَعُفْم َقابَِؾًة لِْؾَؿْرئِ

قَِّة َأْدَرَكِت اْْلَقَّ 
َْهؾِ ْٕ َوادَْْسُؿوَعاِت، َفََم َداَمْت َباِقَقًة َعَذ َذلَِك اْلَؼُبوِل َوَعَذ تِْؾَك ا

(1). 
بة ثاكى ئاواؾ طشوػتى ثاكى طةس  ؛وةكوو ضؤى ضاو و طوآ يؤكاسى بيهني و بيظتهة واتة:

مابيَتةوة قابيوى وةسطشتهى ئةو حةق و ئيمانةية، بؤية دةبيهيت طةس مهذاأل دسؤ يا تاواى يا ناخ ثيظى 
تيادا بيَت طةسػؤسِ و ئاصاس و خةجاَهةتى دةسوونى دةضةػيَت، ئةم طشوػتة هة ناخيذا ضيَهشاوة بةبآ 

يةن دةكاتة دوو، وة يةن نيوةى  فيَشبووى، بؤية صؤس سِوونرتة هة صانظتى بريكاسى كة تيَيذا يةن و
ئةمة ثيَويظتى بة فيَشبوونة، بةآلم ئةوياى ثيَويظتى ثيَى نيية و يةَهطشى ثيَضةوانةى ئةو كة دووة، 

طشوػتةؾ نيية، وة بطشة ناطيهى خوا و خؤػةويظتى بؤى هة يةموو صانظتيَم و ػاسةصابوونيَم هة 
 ؛كى مبيَهيَتةوة و ثيع نةكشيَت و تيَم نةدسيَتطشوػتيذا سِؤضووتشة، خؤ ئةطةس ئةم طشوػتةى بة ثا

ڭۇۇ]ئةوا واآلية بؤ ئيظالم، بؤية خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:  ۆ  ڭڭ

ى  ى   ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې    ائ     ۆ  ۈ   ۈ  

. واتة يةموو سِووت بلةسة ئةو ديهة بؤ جيَبةجيَلشدنى ئةم {v  :03}[ ەئائەئ
طؤسِانلاسى هةم  لى هةطةس دسوطتلشدووة،طشوػتة ثاكةية كة خوا خةَه ة ئةوفةسمانةماى، ئةو

وة، يةثاكييةئةوةى هةم بهةماية دةسضيَت بة يؤكاسى تيَلذانى ئةو  طشوػتة ثاكةدا نيية، مةطةس
َدانِِه، ـُكلُّ َمْوُلودٍ ُيوَلُد َعَذ ال»دةفةسمويَت:  وو ثيَغةمبةسيؽ ـوةك انِِه،ِفْطَرةِ، َفَأَبَواُه ُُيَوِّ َ  َأْو ُينَِّصِّ

                                                             

 .(11/96) "تػسر الؼرضبي" (1)
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َسانِهِ  «... َأْو ُيَمجِّ
(1). 

بووة، بةآلم باون و دايم طؤسِانلاسيياى  هةدايم )فطرة(واتة: يةموو مهذاَهيَم بة ثاكى 
طةسنا كةغ ناتوانيَت " دةيانلةى بة جووهةكة و طاووس و ئاطشثةسطت. بةطةسدا ديَهو و

ئةوةى كة فةسمامناى ثيَلشديت بؤ سِووكشدنة ئةو دسوطتلشاوى خوا هة ػيَوةى خؤى بطؤسِيَت، وة 
 .(2)"ديهة ئةوة طوجناوة هةطةأل طشوػتتذا

َٓ َيْؾَزُم ِمْن َكْوِِنِْم َمْوُلوِديَن َعَذ اْلِػْطَرِة َأْن َيُؽوُكوا ِحنَي دةَهيَت:  T ()ابو تيمية َو

ْشََلِم بِاْلِػْعلِ  َدِة ُمْعَتِؼِديَن لِْْلِ َٓ َٓ َكْعَؾُم َصْقًئا ،اْلِو َفاتِـَا  َوَلؽِْن  ،َفإِنَّ اَّللََّ َأْخَرَجـَا ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ

 ٍ ْشََلُم بَِحْقُث َلْو ُتِرَك ِمْن َغْرِ ُمَغرِّ ِذي ُهَو اْْلِ : الَّ َّٓ  َشََلَمُة اْلَؼْؾِب َوَقُبوُلُه َوإَِراَدُتُه لِْؾَحقِّ دََا َكاَن إ

ُمْسؾًَِم 
(3). 

بةَهلوو ، ئةوة نيية كة هةدايلبوويو بة موطوَهمانى هةدايلبوويو )فطرة(ت بة مةبةط واتة:
طةالمةتى دأل و  هةطةأل هةدايلبوونذا خاوةنى ئيَمة كاتيَم هةدايلبوويو ييضماى نةصانيوة، بةآلم

طةس بةو ػيَوةية مبيَهيَتةوة وة ، ، ئةمةؾ يؤكاسة بؤ وةسطشتهى ئيظالمبوويو وةسطشتو و ويظتى حةق
 طؤسِانلاسى بةطةسدا نةيةت يةس موطوَهماى دةسدةضيَت.و 

بة بةَهطةى ئةوةى كة بيَربِوايى و طومشِايى ثيَويظتى بة طةوسةبووى و فيَشبوونى دةسةكى و 
سِاييَهاى يةية هةطةسى، وة طةس ئةو طشوػتة بةييَضبلشيَت بة صانظتى ديهى هة طةسةتاوة و بيَئاطايى 

دةبيَت  ئةوا دَههيايى صياتش و ثةيوةطتبوونى تةواوى تيادا دسوطت ؛ةوةو كةمتةسخةمى تيايذا بشِةويَت
 كة خاوةنةكةى بة متمانةيةكى تةواو و قؤناغربِيهيَلى بةسدةوامةوة دةميَهيَتةوة.

                                                             

وابن حبان يف  (،9105والسمذي ) (،1411وأبو داود ) (،9325ومسؾم ) والؾػظ له، (،1052رواه البخاري ) (1)

 (،3033) "مسـده"وأبو يعذ يف  (،4493) "ادسـد"والبزار يف  (،4151) "ادسـد"وأمحد يف  (،196) "صحقحه"

 (،1023) "رشح مشؽل أثار"والطحاوي يف  (،9153) "مسـده"والطقاليس يف  (،503) "الؽبر"والطزاين يف 

رشح "والَللؽائي يف  (،133) "الرشيعة"وأجري يف  (،1145) "اْلباكة"وابن بطة يف  (،52) "الشعب"والبقفؼي يف 

 .(133) "الؼدر"والػريايب يف  (،51) "رشح السـة"والبغوي يف  (،6/93) "اْلؾقة"وأبو كعقم يف  (،662) "أصول اعتؼاد

 .313ص "تػسر السعدي" (9)

 .(1/914ٓبن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (0)
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 : (اإلمياى) باوةِربوون .2

بوونى ئيماى و باوةسِ يؤكاسيَلى طةسةكيية بؤ ضوونة ناو ييذايةت و كامَوبووى تيايذا، وة 
دةبيَت، يةكةم بة تيَشِوانني هة دسوطتلشاوةكانى خوا هة كةونذا،  ئيمانيؽ بة دوو يؤكاس دسوطت
 هة ئايةتةكانى خوا هة قوسئانذا. ياخود ووسدبوونةوة و تيَطةيؼنت

ڇ  ] دةفةرموَيت: بؤ تَيِروانني لة بوونةوةر و دةسةآلتى خوا لة دروستكردندا وةكوو

. واتة ئةوة طةيشى {W  :66}[ ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڍ  ڍڌ
ئةوة ناكةى كة خوا دسوطتلاسى ئامساى و صةويية و بةتواناية هة دسوطتلشدنى ياوػيَوةيانذا، وة 

. واتة نابيهو هة صةويذا {n  :4}[ ژ ڌڌڎ ڎ  ڈ   ڈ    ژڍڍ  ڇڇ] دةفةسمويَت:

گگ  ] دةفةسمويَت:ضةنذةيا ياوػيَوة و ياوجؤس ميوة و سِووةكماى دسوطتلشدووة، وة 

. واتة ئةوة نابيهو {t  :16}[ ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڳ
ضؤى هة طةسةتاوة خوا دسوطتى كشدووى و ثاػاى دسوطتياى دةكاتةوة؟ ئةمة الى خوا ئاطانة، وة 

ڄ ] دةفةسمويَت: ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤڤ   ڃ  ڃ   ٹ  

ئةوة هة ناخى خؤتانذا واتة  .{v  :5}[ ڇڃڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ
بريناكةنةوة كة خوا ئامساى و صةوى و ضيؽ هة نيَوانيانذاية دسوطتيلشدووة؟ بةآلم صؤسياى بيَربِواى 

 بة طةسِانةوةياى بؤالى خوا.

ضةنذةيا ئايةتى تشيؽ هةم ػيَوةيةية داواى طةيشكشدى و تيَشِوانني دةكات هة 
دسوطتلشاوةكانى ضواسدةوسى، هة ئامساى و صةوى كة خاوةنيَلى يةية و بةتواناية هة دسوطتلشدنى 

بة جؤسةيا بوونةوةسى تش، ياخود بةتواناية هة صيهذووكشدنةوةى ئادةميضاد، بؤية باوةسِ بيَهو بةو و 
 نةوة بؤالى.طةسِا

ٿ  ] وة بؤ تَيِروانني لة ئايةتةكانى قورئانيش دةفةرموَيت: ٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  

. واتة ئةم قوسئانة {W  :6}[ ڦٿٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

گ  گ   ک] ييذايةتذةسة بؤ ضاكرتيو سِيَطا و موردةية بؤ ئيمانذاساى، وة دةفةسمويَت:
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ڳڳ ووسدةكاسييةكانى قوسئاى ناكةنةوة؟ . واتة ئةوة بري هة {U  :91}[ ڳگ گ

ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇ] ياخود ضةنذةيا قوفأل هةطةس دَهتاى دساوة، وة دةفةسمويَت: ۇ  

ۅ . واتة هةم قوسئانةدا بؤ ئادةميضاد ضةنذةيا منوونةماى {E  :94}[ ۉٴۇۋۋۅ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڦ ] طيَشِاوة، وة دةفةسمويَت: ڦ  

ناسدووةتة خواسةوة تا سِوونلةسةوة بيَت بؤ يةموو  . واتة قوسئامناى{U  :56}[ ڃڃ
 ػتيَم و يؤكاسى ييذايةت و بةصةيى و موردةى خوا بيَت بؤ موطوَهماناى، وة دةفةسمويَت:

واتة ئةم قوسئانة ػيلةسةوة و  .{105:  4}[ ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ]
 سِوونلةسةوة و يؤكاسى ييذايةت و ئامؤرطاسيية بؤ خواناطاى.

كة تيَشِوانني و تيَطةيؼنت و بيظتهى تةواو هةم ئايةتة  ئايةتانة ئامارة بةوة دةكةىيةموو ئةم 
بة خوا و ثةيوةطتبوونة بة ديهةكةيةوة و  ةقوسئانيانة ياسمةتيذةس و يؤكاسى ئيماى و باوةسِبوون

 موردةبةخؽ و ئامؤرطاسى و ضاوكشاوةيية بؤ باوةسِداساى.

رياى تاَهى  شاوةكانى و ئايةتةكانى( بؤ ئيماى يؤكاسىنةطشتهةبةسى ئةو دوو سِيَطاية )دسوطتل

ېئ   ۆئ  ۈئ ]نابيهايى دواسِؤريةتى، وةكوو دةفةسمويَت: كويَشيةتى دَهى و  و ۈئ   ېئ  ېئ  

ىئىئیی    ٱ     مبخب   حئ  مئ  ىئ  يئ    جب   حب      جئ    یی  ىئ

پ پ  ٻٻپ پ هة دواسِؤردا كويَش دةبيَت و واتة  .{c  :191 - 193}[ ڀٻٻ
خواية بؤ مهت هةم سِؤرةدا كويَشكشدووة و نابيهام، كاتى خؤى هة دونيادا مو دةمبيهى، ثيَى دةَهيَت: 

دةَهيَو: بةم ػيَوةية ئايةتةكانى خوات بؤ دةيات هةبريت دةكشد، ئةمشِؤؾ بةم ػيَوةية هةبري 
 طضاكاى بة ياوػيَوةى كاس و كشدةوةكانة. (1))اجلزاء مو جهس العمل( ،دةكشيَى

و سِيَطشييةكى  ة بةطةس دَهةكانةوةهةوةى كة طومشِايى ثةسدةيةكى ئةطتووسطوماى نيية 

[ ڦٹڤڤڤڤڦڦ ]طةوسةية هةسِيَى ئيمانذا، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 
{e  :19} واتة كةطيَم باوةسِ بةم قوسئانة ناييَهيَت كة هةوثةسِى تاواى و طتةملاسيذا بيَت، وة .

                                                             

 .(1/146) "تػسر ابن كثر" (1)
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ۓ﮲﮳] دةفةسمويَت: . واتة بيَربِوا بةم قوسئانة تةنًا هةاليةى {66:  2}[ ﮴  ﮵ ۓ

[ ڑڌڎڎڈڈژژڑ] تاوانباسانةوةية، وة دةفةسمويَت:
، وة ئةوةى ئيماى بطؤسِيَتةوة بة بيَربِوايى ئةوة طومشِاية هةطةس سِيَطةى سِاطت. واتة {135:  2}

ې ېې ] دةفةسمويَت: . واتة بيَربِواياى هةناو دسؤدا دةريو، وة {i  :16}[ ىۉې

ۅ] دةفةسمويَت: . يةموو بيَربِواياى يؤكاسى {A  :00}[ ۅۈٴۇۋۋ  
ثيَضةوانةػةوة  و طتةملاسيية و درايةتيلشدنى حةقةكانة، بة اى تاوانباسى و طومشِايى و دسؤبيَربِوايي

ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ] ئيماى ييذايةت و ضاوكشاوةيى و كشدةوةى ضاكة، وةكوو دةفةسمويَت: 

. واتة خوا ييذايةتذةسى ئيمانذاسانة بؤ طةيؼنت بةو {910:  2}[ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 2}[ ٹ  ٹ  ٹ  ڤٹ] حةقةى كة جياواصيياى هةطةس دسوطتلشدووة، وة دةفةسمويَت:

   ڤٹ  ٹ ] . واتة ئةوةى ئيماى بة خوا بًيَهيَت دَهى ييذايةتذساوة، وة دةفةسمويَت:{11: 

ڤڤڦ واتة ئيمانذاسانى خاوةى كشدةوةى ضان  .{I  :6}[ ڦڤ
 بة يؤكاسى ئيمانيانةوة خوا ييذايةتى بةسدةوامياى ثيَذةبةخؼيَت.

 : (صدق الهية واإلرادة) و ويشتةكان ثاكى نيةت .3

يؤكاسة بؤ  ،ويظت و ئريادةى دسوطت هةطةأل بوونى نيةتجاكى و سِاطتطؤيى هة كاسةكانذا
مةبةطتى  و بةطويَشةى بةييَض و الواصى و كاسةكاى بة دأل دةكشيَوؤية يةموو ئيماى و باوةسِييَهاى، ب

 .دَهةكاى كاسةكاى دةسِةخظيَت

سِاطتطؤ بيَت هةطةَهيذا تا ئةو سِيَزةية بؤى وةسدةطرييَت، وة  هةبةسئةوة ييذايةتيؽ تا ضةنذيَم
ويظتى هةطةس بيَت ئةوةنذةى بؤ دةكشيَت، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:  ؾضةنذة

:  W}[ ڦٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ]

. واتة ئةوةى ويظت و ئريادةى دواسِؤرى بيَت و كؤػؼى بؤ بلات ئيمانذاسة و ئةوانة {16

ڇ  ڃ]يةوَهذانةكانياى ثاداػت دةكشيَت، وة دةفةسمويَت:  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

واتة يةتانة  .{K  :93}[ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱگڳڳ ]، {K  :12}[ ڇ
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ويظت و ئريادةى دونيا و نيعمةتةكانى يةية، وة يةػتانة ويظت و ئريادةى سِؤرى دوايى يةية، 
 ئةوةى دونياى بويَت دةيذةيهآ، وة ئةوةػى كة دواسِؤرى بويَت بة صيادةوة ثيَى دةبةخؼني.

ََل َينُْظُر إََِل َأْجَسادُِكْم، َوََل إََِل ُصَوِرُكْم، َوَلكِْن َينُْظُر إِنَّ اهللَ »دةفةسمويَت:  ثيَغةمبةسيؽ 

«إََِل ُقُلوبُِكمْ 
واتة خوا طةيشى سِووكةػتاى ناكات، بةَهلوو طةيشى دَهتاى دةكات، بةطويَشةى  .(1)

 ت.سِيَطةى ييذايةت بؤ ئادةميضاد واآل دةبيَت و كاسئاطانى بؤ دةكشيَ ةكاىسِاطت و دسوطتى نيةت

 : (التعقل والتفكر) بةكارهَيهانى عةقأل و بريكردنةوة .4

 ية هةطةألهة بةخؼهذةيى خواى ثةسوةسدطاس بؤ ئادةميضاد ثيَذانى عةقأل و بريكشدنةوة
بةنذايةتى  وا و بوونى و دةطةآلتى و كاسكشدى وبةكاسييَهانى بيظنت و بيهني بؤ تيَطةيؼنت هة خ

بة جيابوونةوةيةتى هة طيانوةبةسانى تش،  ئةم يؤكاسانة بة ئادةميضاد بؤى، وة مةبةطتيؽ هة ثيَذانى
تةكاى هة ػويَهى دانانى يةموو ػ ةو ،ييَهانةدى ثيَويظتييةكانى و جيَبةجيَلشدنى كاسةكانى مةبةطتى

 بؤ و بةسِيَوةبشدنى بوونةوةسةكانى ريَشدةطتى، وة بةكاسييَهاىدسوطت  خؤيذا و بةػيَوةيةكى
 بةسثشطياسيَتى هة ئاطتى ثيَويظتذا.يو باػرتييَهانةدى 

ی    ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: وةكوو  ی  ی  ېئېئىئ ىئىئ ی

، وة طتى بةخؼيهى بيظنت و بيهني و دألهة ئائادةميضاد بةسثشطياسة  . واتة{W  :36}[ جئ

ېېې  ې   ى  ى]دةفةسمويَت:   . واتة{9:  0}[ ائۅۉۉ
 ةو ،دأل طوثاططوصاسيية هةاليةى ئادةميضادةوةيؤكاسى بةخؼيهى بيظنت و بيهني و صماى و 

ھ  ڻ ]، وة دةفةسمويَت: بةكاسييَهانيةتى ھ   ہ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     [ ھڻ  
{E  :99} :خشاثرتيو بوونةوةس هةطةس صةويذا ئةوانةى كة كةسِ و الَهو و بووةتة يؤكاسى . واتة

 .بآ عةقَويياى
ةكانى كاسكشدنذا و دةَهيَو: طوودنةبيهيهة هة ئةنذامةنيَو بةم تةنانةت دؤصةخييةكاى داى د

 ئةطةس مبانبيظتاية و عةقَوماى. واتة: {13:  8}[ ېئائەئ ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ]
                                                             

 (،0123) "الؽبر"والطزاين يف  (،4594) "ادسـد"وأمحد يف  (،061) "صحقحه"وابن حبان يف  (،9231رواه مسؾم ) (1)

 (.1123) "رشح السـة"والبغوي يف  (،4/191) "اْلؾقة"وأبو كعقم يف  (،13304) "الشعب"والبقفؼي يف 
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 بةكاسبًيَهاية هة كةطانى ناو دؤصةخ نةدةبوويو.

يةموو بوونيَم دانشاوة تاوةكوو ببيَتة بةَهطة بؤ عةقأل و ريشى الى ئادةميضاد و طوودمةنذ 

[ ۈڭڭۇۇۆۆ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: وةكوو بيَت هيَى، 
{O  :1}. 

يؤكاسى بريكشدنةوةية، بؤية قوسئاى وتوويَزةكانى يةمووى هةطةأل عةقَوة، وةكوو عةقأل 

ک  کک  ک  گ  ڈڈژژڑڑ ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 

. واتة يةس خواية دةيزييَهيَت و دةميشيَهيَت و دسوطتلاسى جياواصييةكانى ػةو و {i  :53}[ گ

 G}[ ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ]وة دةفةسمويَت:  سِؤرة، ئةوة عةقَوتاى ثآ ناػليَت؟

ڱ   ] . واتة ئةم قوسئانة ييذايةت و بريخظتهةوةية بؤ خاوةى عةقَوةكاى، وة دةفةسمويَت:{21: 

ڃ  ڃ  ڃ  ] . بؤ ئةوانةى كة دةبيهو و خاوةنى بيهيهو، وة دةفةسمويَت:{10:  4}[ ں

 دةفةسمويَت:. واتة بؤ كةطانى خاوةى عةقَوى تةواو، وة {c  :21}[ چچڃچ

[ ڃڄ ]، {M  :13}[ ائائ]، {k  :31}[ ۇئوئ]
{y  :13}. .بةَهلوو ببيَتة يؤكاسى بريكشدنةوة و بيهني و عاقَوبووى و ييذايةت و سِصطاسبووى 

خوا، هةبةسئةوة عةقأل  نة يؤكاسى بة طةيؼنت بة فةسموودةكانىاكةواتة بةكاسييَهانى ئةم ئةنذام
ضاوسِؤػهى و سِيَهموونى و وة عةقَويؽ ؾ بة تةنيا الدةدات، )فطرة(بة تةنيا طومشِا دةبيَت و 

 .بؤ ييَهانةدى صانظتى تةواو بةطةس فةسموودةكانى خواداطةسثةسػتيلاس دةبيَت 

ٌط يِف َمْعِرَفِة اْلُعُؾوِم ... َلؽِـَُّه َلْقَس ُمْسَتِؼَلا دةَهيَت:  T ()ابو تيمية َبْل اْلَعْؼُل رَشْ

ْؿِس َوالـَّاِر. َوإِْن اْكَػَرَد بَِذلَِك7 ...  7 ... إَذا اتََّصَل بِِه ُكوُر الشَّ تِي يِف اْلَعنْيِ ِة اْلَبََصِ الَّ بَِؿـِْزَلِة ُقوَّ

تِي َيْعِجُز َوْحَدُه َعْن َدْرِكَفا ُُموَر الَّ ْٕ بِـَْػِسِه ََلْ ُيْبَِصْ ا
(1). 

عةقأل هة سبةخؤ نيية، هةبةسئةوة بوونى عةقأل مةسجة بؤ ناطيهى صانظتةكاى، بةآلم طةواتة: 
 وانيَتـى نةبيَت ناتـوودةى خواييؽ هة ػويَهى سِووناكيية، طةس ضاو سِووناكـػويَهى ضاوة، وة فةسم

                                                             

 .(006، 0/005) ٓبن تقؿقة "جمؿوع الػتاوى" (1)
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 ى بيهيهيؼى يةبيَت.يَت، با بوونيؼى يةبيَت و تواناببيه
)ابو بةكاسييَهانى عةقأل هة بريكشدنةوةدا باػرتيو كاس و يؤكاسى طوودمةنذيية، وةكوو 

َراَدة ... وأكػع دةَهيَت:  T (القيم أصل اْْلَْر َوالرشَّ من قبل التػّؽر َفإِن اْلِػؽر مبدأ اْْلِ

اْلِػؽر اْلِػؽر يِف مَصالح ادَْعاد َويِف ضرق اجتَلهبا َويِف دفع مػاشد ادَْعاد َويِف ضرق اجتـاهبا َفَفِذِه 

َأْرَبَعة أفؽار ِهَي أجّل إفؽار
(1). 

ةموو خيَش و ػةسِيَم بريكشدنةوةية، هةبةسئةوةى بريكشدنةوة طةسةتاى بهةماى ي واتة:
طوودمةنذييةكانى دسوطتبوونى ئريادة و ويظتةكانة، وة باػرتيو بريكشدنةوةؾ بريكشدنةوةية هة 

، ئةمانة ضواس هيَى صةسةسؤمةنذييةكانى و طشتهةبةسى سِيَطاكانى خؤثاساطنت ، وةدواسِؤر و سِيَطاكانى
 بريكشدنةوةى كة باػرتيو جؤسى بةكاسييَهانى عةقَوة هة بريكشدنةوةدا.جؤسى 

 : (اخللو مو املوانع العائقة) نةبوونى ِرَيطرى و بةربةرستةكان .5

شِياسداى و بيَربِوايى طشتهى ييذايةتو، يةس هة )ياوبةؾ بسِيَطش و بةسبةطتةكاى يؤكاسى وةسنة
يةواوئاسةصووةكاى و تاواى و ثيَؼخظتهى عةقأل و ...(، و دووسِوويى و طتةم و ػويَهلةوتةى 

 هةبةسئةوة، و بووةتة سِيَطة و ثيَطةى كةطةكاى يةسيةكة هةمانة بؤخؤى كاسى هةطةس كشاوة
 ناى وةسطشتهى ييذايةت و سِيَطةكةياىخاوةنةكةى بة يؤكاسى ئةمانةوة و طةسقاَهبووى ثيَيانةوة توا

هة ييواى وةسطشتهى سِيَطة  وةيةهةامةكةى دةسضووى و دووسكةوتطةس بةم ػيَوةيةؾ بو ئةجننةماوة، 

:  8}[ گکککگگگ]حةقةكة، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 

ٹ     ] . واتة بة دَههياييةوة خوا ييذايةتى كةطانى بيَربِوا نادات، وة دةفةسمويَت:{34 ٿٹٹ  ٹ  

خوا ييذايةتى . واتة {135:  8}[ جتمب  ىب    يب   حبخب ]، {21:  8}[ ڤڤ

ٻ  پ  پ  پ  پٱ] كةطانى طتةملاس و تاوانباس نادات، وة دةفةسمويَت: [ ٻ  ٻ   ٻ      
{Q  :90} بةطةس خؤيةوة و طومشِاى . واتة ئةوةى حةص و ئاسةصووةكانى كشدووةتة خوايةن

ٿ  ٿ  ٹ    ٿٿ] بوونى ئةو يةموو صانظتة هةطةسى، وة دةفةسمويَت: ةسِاىطةسكشدووة 

 .{113:  6}[ ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ]، {03:  2}[ ڤٹ  ٹ  ٹ  
                                                             

 .165ٓبن الؼقم ص "الػوائد" (1)
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ئةوة هة طومشِاييةكى صؤس دووس و واتة ئةوةى طةسثيَضى خوا بلات و ياوبةػى بؤ بشِياس بذات 
 ئاػلشاداية.

يةموو ئةم ئايةتانة ئامارةى بؤ بووى و سِيَطشييةكاى هة وةسطشتهى ييذايةت و سِيَهموونى 
 ديهيذا.

 : (عدم االستجابة ألعداء يدى اهلل) هيدايةتى خوانةطرتهةبةرى ِرَيطةى دوذمهانى  .6

ايةت بؤخؤى ثاسيَضساويية و دورمهانى سِيَطةى ييذ نةكشدنى خؤبةدةطتةوةنةداى و طويَشِايةَهى
 دةبيَتة يؤكاسيَلى ئاطاى بؤ وةسطشتهى سِيَطةكةى خوا. ئةمةؾ

ڦ   ٹ] وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: ڦ   ڤ  ڤ ڤ  ڤ   

بؤ يةموو ثيَغةمبةسيَم  واتة .{A  :119}[ ڃڦڦڄڄڄڄڃ
بشيق و  قظةىياى و كشدةوة كاس، هة خشاثةكاساى يةبووة، هة ئادةميضاد و جهةكاى صؤس ىدورمهيَل

 بؤ درايةتيلشدنى ئةو ثيَغةمبةسة. باق و سِاصانذنةوة بووة

ۈئ  ېئ   ېئ  ] وة دةفةسمويَت:  واتة .{135:  2}[ ېئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      
 .يةنطاوةكانى ػةيتاى مةبو، ئةو دورمهيَلى ئاػلشاى ئيَوةيةبةسنامة و ػويَهلةوتةى 

ڇ] وة دةفةسمويَت:  ڌڌڎ]، {C  :13}[ ڌڍ  ڍ   چڇڇڇ

ڑڑ ػةيتاى طويَهذ دةخوات  واتة .{S  :06}[ کڎڈڈژژ
 .بؤياى بشِاصيَهيَتةوة بةسدةوام كة هةطةس سِيَطة سِاطتةكة دانيؼيَت و خةَهلانى هةطةس طومشِا بلات و

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ] وة دةفةسمويَت:   ڻڳ  

ھ      ے  ے    ۓ  ہہ  ہ   ڻۀۀ ہ   واتة .{l  :94 - 96}[ ھ  ھ    ھ  
سِؤريَم دةبيَت طتةملاس دةطتى خؤى بطةصيَت و بَويَت خؤصطاية سِيَطةكةى ثيَغةمبةسم بطشتاية و 

 .خؤصطاية فآلنة كةطم نةكشدايةتة ياوةَهم، ئةو بووة يؤكاسى طومشِاييم

 .{34:  2}[ ڈڇڍڍڌڌڎڎڈ] وة دةفةسمويَت:
 .خواية ئيَمة طويَشِايةَهى طةوسةكامناى بوويو و طومشِاياى كشديو ػويَهلةوتةى طتةملاساى دةَهيَو:
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٻ   ٱ] وة دةفةسمويَت: :  2}[ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ئةطةس ثيَياى  واتة .{M  :90}[ ٹڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ]، {143
بَويَيت ػويَهلةوتةى بةسنامةكةى خوا بو، دةَهيَو بةَهلوو ئيَمة ػويَهلةوتةى سِيَطةى باو و 

 .باثريامنانني، ئةوامناى بيهيوة هةطةس ئةم سِيَباصة و ئيَمةؾ ػويَهلةوتةيانني

الِْل ادَْْرُء َعَذ دِيِن َخلِيلِِه َفْلَينُْظْر »دةفةسمويَت:  وة ثيَغةمبةسى خواؾ  «َأَحُدُكْم َمْن ُُيَ
(1). 

يةسيةن هة ئيَوة بضانيَت كآ ياوةَهيةتى.  م هةطةس ديهى ياوةَهةكةيةتى، باواتة: يةموو كةطيَ
 واتة ياوةأل و سِةفيق ديو بة ياوةَهةكةى دةطؤسِيَت.

سِيَطةى  ؛وةآلمهةدانةوةى ئةم دورمهة جؤساوجؤسانةخؤثاساطنت و دووسكةوتهةوة هيَياى و بة 
 يةت متمانة و مظؤطةسى صياتشة بؤ وةسطشتهى.ييذا

 .ة()أسباب اهلداية اخلاص هؤكارة تايبةتييةكانى هيدايةت ةم:دوو

بؤ وةسطشتهى ييذايةتى صياتش يةنذيَم يؤكاسى تايبةت يةية بؤ كةطى ئيمانذاس كة 
 دةيطةيةنيَت بة ثوةيةكى صياتشى ييذايةت، هةوانة:

 :()اإلستقامة بةردةوامى و مانةوة .1

هة صمانى قوسئاى و بةكاسييَهانيذا واتة صؤس بةكاسدةييَهيَت، كة  )اإلستقامة(وػةى قوسئاى 
 مانةوة هةطةس ئيظالم و بةسدةوامى هةطةس ييذايةت، بة جيَبةجيَلشدنى فةسمانةكانى و

چچچ  ]دةفةسمويَت:   خواى طةوسةنضيلهةبوونةوة هة سِيَطشييةكانى، وةكوو 

ڍ  ڌ  ڌ چ  ڇڇ  ڇ  .{A  :120}[ ڎ ڇ  ڍ   

، )التوحيد(مانةوةية هةطةس بريوباوةسِى ثان بةبآ ياوبةؾ بشِياسداى بؤ خوا  )استقامة(بهةماى 

 ڀ] :، وةكوو دةفةسمويَتهةطةسى ةو ئاسامطشته وةحةقةكة سِيَطا و بةسنامة بة ةوة دةطتطشته

                                                             

والطقاليس  (،4016) "ادستدرك"واْلاكم يف  (،5395) "ادسـد"وأمحد يف  (،9045والسمذي ) (،1500رواه أبو داود ) (1)

 "اْلباكة"وابن بطة يف  (،193) "البدع"وابن وضاح يف  (،5663) "الشعب"والبقفؼي يف  (،9363) "مسـده"يف 

 "الصحقحة"وصححه إلباين يف  (،0153) "رشح السـة"البغوي يف  (،0/132) "اْلؾقة"وأبو كعقم يف  (،021)

 (.0212) "الصغرصحقح اجلامع "(، و 694)
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 .{I  :0}[ ٺٺٺ

قوسئانة، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس  )استقامة(وة باػرتيو سِيَهموونيؽ بؤ مانةوة و 

ٿ  ٿ]دةفةسمويَت:  ٿ  ٿ   واتة ئةم قوسئانة ياسمةتيذةسة بؤ  .{W  :6}[ ٺ  ٺ  ٺ  
انى و كاسى خواثةسطتى تةواوتشيو باسودؤخ و سِاطترتيو سِيَطا كة سِيَطاى ئيمانة بة خوا و ثيَغةمبةس

ې]، بؤية دةفةسمويَت: طةسىهة و بةسدةواميية [ ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ    ېۉۉېې
{a  :94 ،95}.  واتة ئةم قوسئانة يادخةسةوةيةكة بؤ طؼت خةَهلى، بةتايبةت بؤ ئةوانةى كة

 دةيانةويَت مانةوةياى هةطةس ديهةكة مظؤطةس بيَت.

هة ديهى خوادا كاسيَلى  ىو دسوطت ىبة سِيَلهةطةس حةقةكة ى بةسدةوام )استقامة(مانةوة و 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ]ثاداػتيؼى طةوسةية، خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:  هةبةسئةوةقوسطة، 

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ٻ  پ  پ  

بوونى تةوحيذيَلى ثاكى بآ ياوبةؾ  )استقامة(كويوى دةسطاى  .{I  :03}[ ٿٿ  
ئةطةس وا بة سِيَطاكةيةوة،  ةثةيوةطتبوون ػويَهلةوتو و هةطةس ئةو بريوباوةسِة و يةو مانةوة ةبشِياسدان
َقاَل  مةالئيلةكاى دةباسيَهة طةسياى و موردةى نةبوونى ييض خةم و خةفةتيَلياى ثيَذةدةى: بو ئةوا

َزُكوا َعَذ ُذُكوبُِؽْم َفإيِنِّ َأْغِػُرَها َلُؽمْ  َٓ ََتْ ُه َمْؼُبوٌل، َو اُفوا َردَّ َثَوابُِؽْم َفإِكَّ َٓ ََتَ َعَطاٌء: 
(1). 

، مةتشطو هة تاوانةكانتاى، تشطو هة كشدةوةكانتاى، وةسطرياوة و ثاداػتى مظؤطةسةمة :واتة
 ة يةمووى خؤؾ بووم.مو ه

تيايذا ئةوةنذة طشنطة خواى طةوسة فةسمانى داوة بة  كاسى ديهى بةسدةوام و قؤناغ بشِيو

[ ائېېىىائ]وةكوو دةفةسمويَت: ، )استقامة(ثيَغةمبةسةكةى بة 
{K  :12}.  واتة مبيَهةسةوة هةطةس ئةو ديهة و ػويَهلةوتةى يةوا و ئاسةصووةكانياى مةبة، وة ريانى

فةسمانى بووة  بةو ػيَوةيةؾو مانةوةى ديهيية، وة يةس )استقامة(باػرتيو منوونةى  ثيَغةمبةسيؽ 
 َيا َرُشوَل اَّللِ، ُقْل ِِل يِف ُقْؾُت: »دةَهيَت:  ( ُسْفَياى ِبو َعِبد اهلل الثََّقِفّي، يةسوةكوو ) بؤ ياوةآلنى

                                                             

 (.1/263)لؾشوكاين  "فتح الؼدير" (1)
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َٓ َأْشَلُل َعـُْه َأَحًدا َبْعَدكَ   ًٓ ْشََلِم َقْو «"ُقْل: آَمنُْت بِاهللِ، َفاْسَتِقْم  " َقاَل: اْْلِ
(1). 

واتة: ئةى ثيَغةمبةسى خوا ػتيَلم ثيَبَوآ كة هةثاؾ تؤ ثشطياس هة كةغ نةكةم، فةسمووى: 
ةقيذة ثان و بةسدةوام بة هةطةسى. بةو واتايةى كة كةطيَلى ع بَوآ ئيمامن بة خوا ييَهاوة، ثاػاى
 .(2)جيَبةجيَلاسى ديو بة وةكوو خؤى

 :()التقوى خواثةرسنت .2

ثةيوةطتبوونى تةواوى ديهى يؤكاسيَلى تشة بؤ ييذايةتى تةواوتش، هةبةسئةوةى خواثةسطتى 
بؤية دةبيهني صؤسى وػةى بشيتيية هة سِيَللشدنى ثةيوةنذى نيَواى خؤت و خوا و ثاػاى خةَهلى، 

)تقوى( و داسِيَزساوةكانى ثةيوةطت دةكات بة اليةنة سِةوػتى و كؤمةآليةتييةكانةوة، تاوةكوو 
)أبو ؤى بجاسيَضيَت هةو كاس و طوفتاسانةى كة صيانى بؤ خؤى و ضواسدةوسى يةية، ثشطياس هة خ

َهْل َوَجْدَت َضِريًؼا َذا َصْوٍك؟ َقاَل: كشا دةسباسةى ضؤنيةتى خواثةسطتى، فةسمووى:   يريرة(

ْوَك َعَدْلُت  َكَعْم، َقاَل: َفَؽْقَف َصـَْعَت؟ َقاَل: ُت َعـُْه، َقاَل: إَِذا َرَأْيُت الشَّ ْ َعـُْه َأْو َجاَوْزُتُه َأْو َقَصَّ

َذاَك التَّْؼَوى
ئةطةس بة صةوييةكذا بشِؤيت دسِكاوى بيَت ضى دةكةيت؟ وتى: خؤم ئةثاسيَضم واتة  .(3)

و خواثةسطتيؽ بةسدةوام بةو ػيَوةيةية.  )تقوى(، وتى: و بةمالوالدا بة تيَجةسِانذنى و ئاطاداس دةمب
 .ؾ واتة خؤثاساطنت()تقوىوة وػةى 

بطشة يةموو قوسئاى بؤ ئةم بابةتة و ثيَويظتييةكانى ياتووة، خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 

ڀ  ڀ] پپ  ڀ    . واتة ئةمة كتيَبيَلة طومانى تيَذا نيية و يؤكاسى {9:  2}[ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  

[ ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ] خؤثاساطنت و خواثةسطتيية، وة دةفةسمويَت:
واتة ئةم قوسئانة سِوونلةسةوةيةكى تةواو و يؤكاسى ييذايةتة و ئامؤرطاسييةكى  .{105:  4}

 تةواوة بؤ خواناطاى، تا خؤياى بجاسيَضى هة طضاى خوا و هيَجشطيهةوةى.
                                                             

 (،12113) "ادسـد"وأمحد يف  (،619) "صحقحه"وابن حبان يف  (،11192) "الؽزى"والـسائي يف  (،05رواه مسؾم ) (1)

وابن بطة يف  (،1249) "الشعب"والبقفؼي يف  (،1094) "مسـده"والطقاليس يف  (،3065) "الؽبر"والطزاين يف 

 (.13) "رشح السـة"والبغوي يف  (،121) "اْلباكة"

ئةو باطةى ئةم بابةتة بةسنامةيية يةَهذةطشيَت بطةسِيَشةوة بؤ و  )اإلستقامة(بؤ سِوونلشدنةوةى صياتش هةطةس تيَطةيؼتهى وػةى  (9)
 كة سِوونلشدنةوةيةكى صؤسى تيَذاية هةطةسى. "اإلستقامة"بةناوى  )ابو تيمية( شيخ اإلسالمنووطيهيَلى 

 (.1/13)لؾشوكاين  "فتح الؼدير" (0)
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ٹ  ]، وةكوو دةفةسمويَت: هانى تةواو هةم بواسةدابةجيًَيَ وة داواكشاوة بة ٿٿ

ڤڤڤڤڦڦ واتة ئةى باوةسِداساى خواثةسطتى  .{139:  4}[ ڦٹٹٹ
 مانةوةى ئيماى. سدةوامى تا مشدى، دةبيَتة متمانة و مظؤطةسىبةبة بذةى بة تةواوى و  ئةجنام

 :()اجملايدة تَيكؤشانى بةردةوام .3

نةفع و يةوا و ئاسةصووةكاى،  ييذايةت جيًاد و تيَلؤػانة در بةكانى تايبةتيية هة يؤكاسة
بؤ سِيَطةى ئةو ديهة، يةسجؤسيَم بيَت هة جؤسةكانى  بريوسِاكانذا، ياخود بانطةواصييةأل ياخود هةطة

تيَلؤػاى هةثيَهاوى خوادا يؤكاسى بةدةطتًيَهانى يةموو جؤسةكانى تشى ييذايةت و ديهذاسيية، 

ہ  ہ   ڻ ڻڻ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:  [ ھڻ  ۀۀ  ہ  ہ  
{t  :36}.  جيًاد هة ثيَهاوى ئيَمةدا دةكةى ئةوانة ييذايةتذساوى واتة ئةوانةى تيَلؤػاى و

تةنانةت تيَلؤػانةكةى خظتؤتة ثاأل خؤى  سِيَطةكانى ئيَمةى، وة خوا هةطةأل ضاكةكاسانذاية.
ئامارةية بؤ طةسثةسػتى تايبةتى خؤى بؤ ئةم  )فيها، سبلها(هةطةأل ييذايةتى سِيَطةكانى، وػةى 

 كاسانة و خاوةنةكانى.

تيَلؤػانة هةثيَهاوى خوادا يةسدوو جؤسة طةسةكييةكةى عيبادةت دةطشيَتةوة،  ئةم جيًاد و
، وةكوو خواى )العبادات البدنية والعبادات املالية(عيبادةتى جةطتةيى و عيبادةتى ماَهى 

واتة  .{G  :11}[ ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ]ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 
 ماَهتانةوة.تيَبلؤػو هةثيَهاوى خوادا بة خؤتاى و 

ةوة دةطتجيَبلات و جيَبةجيَلاسى بيَت، ثاػاى كاس هة ةآلم ئةم تيَلؤػانة دةبيَت هة خؤيب
ن من ِجَفاد عدوه يِف دةَهيَت:  T ()ابو القيمدةسةوةى خؤى بلات، وةكوو  َٓ يَتَؿؽَّ َو

َْعَداء َباضِـا َفؿن كَص َعَؾْقَفا كَص عذ  ْٕ َّٓ من َجاهد َهِذه ا اِهر إِ عدوه َومن كَصت َعَؾْقِه كَص الظَّ

 َعَؾْقِه عدوه
كاس هةطةس دورمهة  وةكووكاس هة دةسةوةى خؤى بلات تاناتوانيَت  واتة .(1)

ةوا بةطةس بوو ئبةطةس دورمهةكانى ناخى خؤيذا صاأل ناوةسِؤكييةكانى خؤى نةكات، ئةوةى 
 صاأل دةبيَت. دورمهانى دةسةوةى خؤيذا

                                                             

 .26ٓبن الؼقم ص "الػوائد" (1)



   
303 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

«اْدَُجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه ِِف اهللَِّ»دةفةسمويَت:  وةكوو ثيَغةمبةسى خوا 
 تيَلؤػاىواتة  .(1)
 و موجاييذ ئةو كةطةية كة جيًاد هةطةأل نةفظى خؤيذا دةكات هةثيَهاوى خوادا.

وة ياسمةتيذةسى ئةم جيًادةؾ عيوم و صانظتى ػةسعى و دوعا و ثؼتبةطتهة بة خوا و 
 .صيلشكشدى و ثةيوةطتبوونى بةسدةوامة بة ثةسوةسدطاس و ديهةكةيةوةطانى بةدةوامة هة خوا و تش

 ييذايةت. ييَهانةدى سِيَطةى ئةمانة يةنذيَم اليةنى طةسةكى بووى هة يؤكاسةكانى

 

 

   

                                                             

 "ادسـد"وأمحد يف  (،1433) "صحقحه"وابن حبان يف  (،11461) "الؽزى"والـسائي يف  (،1391رواه السمذي ) (1)

صحقح اجلامع "وصححه إلباين يف  (،9314) "رشح السـة"والبغوي يف  (،464) "الؽبر"والطزاين يف  (،90632)

 (.3346) "الصغر



 
304 
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 هـؤكـارةكـانى طـومـرِايـى
 أسبـاب الـضالل

ةبةسى سِيَطاكاُى طوًشِايى و طوًشِايى طضايةكى خوايية هةطةس ئادةًيضاد، بة ٓؤكاسى طشتِ

ٹ  ]خواى ثةسوةسطاس دةفةسًويَت: ، حةق و سِيَطة سِاطتةكةى خواى خؤى ثؼتٔةَهلشدْ هة

واتة ئةى ئادةًيضاد ضى ياخى كشدوويت هة خواى . {c  :6}د ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ 
 ةكاسُةٓيَِاُى عةقألب هةطةأل خؤت؟ ٓةًوو ٓؤكاسةكاُى طوًشِايى ثيَؼخظتِى حةص و ئاسةصووةكاُة

 و دةسُةضووْ هة كاسيطةسييةكاُى ضواسدةوس ... .

ُيية و هة ٓةًوو حاَهةتيَلذا بةغ  خؤت و كشدةوة و كاست خوا ثيَويظتى بة هةطةأل ئةوةػذا

ېئ  ېئ  ۆئۆئۈئۈئ]: وةكوو دةفةسًويَتخوا،  هة ثيَويظتى بةسدةواًذاى بةتؤ 

خوا ض  ؛واتة خؤ ئةطةس ئيَوة ئيٌاْ بيَِّ و طوثاططوصاسى خوا بّ .{747:  6}د ېئ
 .؟ٓةية هة طضاداُى ئيَوة ثيَويظتييةن و ًةبةطتيَلى

 T ()ابن القيم، وةكوو هةطةأل ثيَذاُى ووسدةكاسى تةواو بةطةس سِيَطاى خيَش و ػةسِدا
َواهلل َتَعاََل قد َبني ِِف كَِتابه َشبِقل ادُْممـنَِي مػّصؾة وشبقل ادُْْجرمني مػّصؾة وعاقبة دةَهيَت: 

 َٓ  وأعامل َهُم
ِ
ء َٓ  مػّصؾة وأعامل َهُم

ِ
ء َٓ  مػّصؾة وعاقبة َهُم

ِ
ء َٓ : َهُم

ِ
ڍ  ]ء ڇ  ڇ  

 .(1) .{A  :55}د ڎڍ  ڌ  ڌ  
 ىسِيَطةى ضان و خيَش و طاَهخاْ و سِيَطةى ػةسِ و تاواُباساُ خواى ثةسوةسدطاس ٓةسدوو واتة:

، بؤئةوةى الى ةوةبة دووسودسيَزى سِووُلشدووةتةوة، بة خؤياْ و كشدةوة و ئةجناًةكاُياُ
ضاوكشاوة بّ هةطةس كاسياْ، هة ٓةًووى طشُطرت ئةوةية ئادةًيضاد ٓيض بةَهطةيةن ُةًيَِيَت بؤياْ و 

هيَت وةسدةطشيَت و تؤ ثيَويظتت بةوة و ئةو داوات هيَذةكات و  كةضى كة ثيَويظتى ثيَت ُيية و
 .ػتت دةداتةوة و تؤ طوودًةُذ دةبيتثادا

                                                             

 .708ٓبن الؼقم ص "الػوائد" (7)
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)عدم استخدام  بةكارنةهيَهانى ثيَبةخشراوةكانى بؤ بةدةستواتهى حةق يةكةم:هؤكارى 
 .(يف طمب احلق همواهب

ةكاُى كاسكشدْ هة ئادةًيضاددا كة جياى كشدووةتةوة هة طياُوةبةساْ هة بيظنت و ئةُذاً
ٓؤكاسيَلى طةسةكني بؤ دؤصيِةوةى حةق و سِاطتييةكاْ و  ؛عةقَوى تيَطةيؼنتبيِني و قظةكشدْ و 

هةَ ٓؤكاساُة تاوةكوو ، بةآلَ طوًشِاكاساْ طوودًةُذ ُني ةكاْدووسكةوتِةوة هة بةتاأل و ػةسِ
طةس طةيشى قوسئاْ بلةيّ دةبيِني ٓةًوو يةت و طوودًةُذييةكاُياْ، بؤية سِؤريَم ثيَى بطةُة ٓيذا

 .هؤًةكاْ هةطةسياْ بةكاسُةٓيَِاُى ئةو ثيَبةخؼيِاُةى خواية بؤخؤياْ

 g}د وئوئ  ۇئەئەئائېېېې ىىائ] :6 ۞

دَهيَلتاْ بؤ دسوطتبيَت كة ػتى ثآ تيَبطةْ و بؤ ُاطةسِيَّ بةطةس صةويذا تاوةكوو  واتة .{46: 
 طويَيةكتاْ بؤ دسوطتبيَت كة ثيَى ببيظنت.

ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ىائائەئەئ] :6 ۞ وئ   وئ  

، وة ضاوياْ كويَشة هة طويَياْ ُابيظتيَتئةواُةى باوةسُِآيَِّ  واتة .{I  :44}د ېئېئ  ېئ  
 ياْ هيَبلشيَت و ٓيض تيَِةطةْ.هة ػويَِى دووسةوة باُط كةطاُةْ كة وةكوو ئةو ،ئاطتيذا

د ڄڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹٹ  ٹڤ   ] :6 ۞
{C  :798}. دةبيِيت كة  ةو ،ُابيظنتبؤ سِيَطةى خوا ئةطةس باُطى ئةو ًوػشيلاُة بلةيت  واتة

 .ُابيِّ و ثيَغةًبةسايةتيت تيادا بةدى ُاكةْ حةقيكةتى تؤ ، بةآلَطةيشت دةكةْ

كةسِ و كويَش بيَربِواياْ واتة  .{78:  2}د ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ] :6 ۞
 .بؤ حةق و ديِةكةى خوا طةسِيَِةوةو الَهّ، ُا

ڄڄ] :6 ۞ ڇ   ڃ   ڃڄ  ڄ   ڦ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

يَم اُدؤصةمخاْ بؤ كةط سِؤرى دواييذاهة  واتة .{707، 700:  2}د ڍڇ ڇ ڇ
هة ئاطتى يادةكاُى ًِذا و  بووبةطةس ضاوياُذا ٓاتؼاُياْ دةدةيّ كة ثةسدةيةن يووة و ثذطاصاُ

 .ُةياُذةتواُى باُطةواصى خوا ببيظنت

ی    ] :6 ۞  .{W  :66}د جئی  ی  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  
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 ٓةًوو ئةو ئةُذاًاُةى كة ثيٌَاْ بةخؼيوْ هيَجشطشاوْ هة ئاطتياُذا، ٓةس هة بيظنت و واتة:
 .بيِني و دأل و صًاْ و ئةُذاًةكاُى تش

ڳ  ڳ  ] :6 ۞  .{U  :44}د ڳک  گ  گ   گ   گ  
 !ئاْ؟ ياخود دَهةكاُتاْ ضةُذةٓا قوفَوى هةطةسةئةوة بؤ تيَشِواُيِتاْ ُيية بؤ قوس واتة:

جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  ] :6 ۞

 .{A  :770}د ختحت  
ئيٌاُياْ ثيَِةٓيَِا،  ةوةيةكةَ طات هة دأل و ضاوياْ ٓةَهذةطيَشِيِةوة هة طضاى ئةوةى ٓةس واتة:

 .ةكى كويَشاُةدآةس بةو ػيَوةية دةيأُيََويِةوة هة طوًشِايي

پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ] :6 ۞ پ  پ    پ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    

 .{A  :777}د ٺ
ئةطةس ًةالئيلةكاْ دابةصيَِة طةسياْ و ًشدووةكاْ صيِذوو بلشيَِةوة و ٓةواَهياْ بذةُآ  واتة:

 سِاطت و دسوطتى ئةوةى كة بؤ ثيَغةًبةساْ ٓاتووة، ٓةس ئيٌاْ ُآيَِّ.هةطةس 

ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ] :6 ۞ ٺ  ٺ   ڀ  ٺ  ٺ  

. واتة خواى طةوسة ًؤسى هةطةس دأل و بيظتِى داوْ و ثةسدةى ٓيَِاوة بةطةس {7:  2}د ڤ

ڌ  ڎ  ڎ  ] ضاوياُذا و هة دواسِؤريؼذا طضاى طةختياْ بؤ ٓةية، وة دةفةسًويَت: ڍ  ڌ  

. واتة ٓةس بةو ػيَوةية ًؤسيَلى كاسيطةسًاْ ُاوة بةطةس ٓةًوو {G  :65}د ژژ  ڈڈ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٺ ] ، وة دةفةسًويَت:دادَهيَلى خؤبةطةوسةصاُى طتةًلاس

. واتة بة ٓؤكاسى بيَربِوايياُةوة خواى طةوسة دَهى ًؤس كشدووْ و تةُٔا {755:  6}د ٹٹ  

. {e  :74}د ڍڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ] كةًيَلياْ ئيٌاْ ديَِّ، وة دةفةسًويَت:

گ  ] واتة ثةسدةيةكى سِةمشاْ داوة بةطةس دَهياُذا هة ئةجناًى كشداسةكاُياْ، وة دةفةسًويَت:

گ  گ   ڳ    ڳ    ىواتة دَهياْ ًؤسكاسى دةكةيّ هةبةسئةوة .{C  :700}د ڳگ  
 ُابيظنت.
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اس بة ٓؤكاسى ئايةتاُة ٓةًووى ٓةسِةػةية هةطةس طوًشِاكاساْ كة خواى ثةسوةسدطئةَ 
ةكاُى بيظنت و بيِني و دَهةكاُياْ دادةخات و ُيؼاُة و كاسيَلياْ بةطةسدا ئةُذاً ةوةكشدةوةكاُياُ

 .ُةياُبيَتٓةس دةدات كة بة ٓيض جؤسيَم طوودًةُذ ُةبّ هيَى، وةكوو ئةوة واية كة 

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٻ ٱٻ ٻ  ] :6 ۞

ڤ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ د ڄڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  
{C  :779}. كةطاُيَلى صؤسًاْ داُاوة خبشيَِة دؤصةخةوة هة جّ و ئادةًيضاد، كة خاوةُى  واتة

طويَيةكاُياْ ِاطةْ، وة ضاوةكاُياْ ٓيضى ثآ ُابيِّ، وة لّ طوودًةُذ ُني ثيَى و ٓيضى ثآ تيَدَهيَ
ٓيضى ثآ ُابيظنت، ئةواُة وةكوو طياُوةبةساْ واْ، بةَهلوو طةسهيَؼيَواوتشْ، هةبةسئةوةى 
طياُوةبةساْ بةطويَى خاوةُةكاُياْ دةكةْ هة سِؤيؼنت و وةطتاْ و ثيَويظتييةكاُيذا، بةآلَ ئةًاْ 

 هة طوودًةُذييةكاُذا. بةطويَى ثيَغةًبةسةكاُياْ ُاكةْ

ڀ  ] :6 ۞ ڀ     2}د ڀٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      

 .بيَربِواياْ ئاطاداسياْ بلةيتةوة و ُةكةيتةوة باوةسِ ُآيَِّ واتة .{6: 

 .()الكفر بيَربِوايى ةم:دووهؤكارى 

ٓؤكاسيَلى طةسةكيية بؤ ُةتواُيِى  وايى و كاسكشدْ هةطةسىطشتِةبةسى سِيَطاكاُى بيَربِ
 :سِيَطةكاُى ٓيذايةت و طةسئةجناَ طوًشِابووْ، ئةويؽ دةطةسِيَتةوة بؤشتِى ئيٌاْ و وةسط

بواسى تش، دةبيَتة ٓؤى ُةسِةخظاُذُى كة طةسقاَهبووْ و كاسكشدْ هةو سِيَطايةدا  يةكةم:
ت، ئةًة طشوػتى دسوطتلشاوى ئادةًيضادة، خواى ثةسوةسدطاس ِيَيَبطشة ٓةس تواُاى وةسطشتِى ُاً

ڃدةفةسًويبَت: ] چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ   واتة دوو دَهٌاْ هة ُاخى . {4:  2}د ڃ      
 ُةكشدووة، يةن دأل بةكاسدةٓيَِشيَت بؤ يةن كاس و سِيَطا. كةطيَلذا دسوطت

، دوو دريؽ هة يةن كاتذا كؤُابيَتةوة سِيَطاكاُى بيَربِوايى و ئيٌاْ درى يةكّ بؤخؤىةم: دوو
 و كاسى هةطةسُاكشيَت.

ٓةًووػياْ ٓؤكاسى وةسُةطشتِى  طوُِةتذا بيَربِوايى ضةُذ جؤسيَلة وهة بةسُاًةى ئةٓوى 
ّ، ئةو جؤساُةؾ ثيَويظتياْ بة ػيلشدُةوةى تةواو سِيَطةكةى خواْ و ُةتواُيِى وةسطشتِى ٓيذايةت

 .ٓةية تاوةكوو سِيَطةكاُى طوًشِايى دةسكةوتووتش بيَت
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 جـؤرةكـانى بيَبـرِوايـى
 أنواع الكفر

 :)كفز التلذيب(بةدرؤخستهةوة  وايىبَيرِب جؤرى يةكةم:
، ئةَ جؤسة بيَربِوايية عتقادي(ال)كفز ا بيَربِوايى بريوباوةسِى ئةَ بيَربِوايية يةكيَلة هة جؤسةكاُى

 بةدسؤصاُيِة.
 .)القمب والمسان(بة دأل و صًاْ  ةيةكيَم هةواُة بةدسؤصاُيِى ثيَغةًبةساْ و ثةياًةكاُياُ

ئةَ  ، بةآلَ بة دأل باوةسِى ثيَيةتى،)التلذيب بالمسان( جؤسيَلى تشياْ بة صًاُة
دووةَ ػيَوةى طؼتى و  بة دةبيَتة دوو بةػةوة، يةكةَ ى ديِى خوا و ثيَغةًبةساْيةوةبةدسؤخظتِة
باوةسِى بة ٓةًوو ثةياًةكاُى خوا  ئةوةية كة ، بة ػيَوة طؼتييةكة)املطمق واملقيد(ة تايبةتبة ػيَوةى 

دةَهيَت: سِاطت ُيية خوا ٓيض ػتيَلى  .{A  :97}د ٺپپڀڀڀ ڀ] :و ثيَغةًبةساُى ُيية
 بؤ ئادةًيضاد ُةُاسدووة.

يَم هة ثاية و حةآلأل )فزض( ْام ييَ)واجب(و درايةتى  ثيَِةبووْتايبةتةكةػى باوةسِبة ػيَوة 
بؤ ئةَ بةدسؤخظتِةوة و باوةسِثيَِةبووُة كة  هةطةس بيَربِوايى و حةساًةكاُى ئيظالَ دةكات، بةَهطةؾ

كة  ةجؤسيَلة هة جؤسةكاُى بيَربِوايى و دةسضووْ هة ديّ، فةسًوودةى خواى ثةسوةسدطاس

ڱ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ]دةفةسًويَت:  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 بةُاوى خواوة قظة دةكات و واتة كآ هةوة طتةًلاستشة كة .{t  :68}د ںں
  ()باوةسِى بةوة ُيية كة بؤ ثيَغةًبةس  ياخود ،طوًشِايى و بةتاَهةكاُى دةداتة ثاأل خوا

ٓةسدوو  ٓاتووةتة خواسةوة، يةكةًياْ دسؤ ٓةَهبةطتة بةُاوى خواوة و دووةًياْ بةدسؤصاُيِيةتى،
 دؤصةخ ػويَِى بيَربِواكاْ ُيية؟! ئايا هةبةسئةوة فةسًووى: ئةوة جؤسةكة بيَربِوايني،

بَيرِبوايى وةرنةطرتو و لووت بةرزى لة ئاستيدا، لةطةَل ئةوةشدا بة  جؤرى دووةم:
 :)كفز اإلباء واإلستلبار مع التصديق(ِراستى دةزانَيت 

جؤسةياْ فةسًاُةكاُى خوا و ثيَغةًبةسةكةى وةسدةطشيَت، بةآلَ جيَبةجيَى ُاكات بة  ئةَ
بةسصى هة ئاطتى جيَبةجيَلشدُيذا،  تيَلشدُى و هووتجؤسيَم هة سِةخِةطشتّ هيَى و ثؼت 

باوةسِثيَِةبووُةكةى بة ئاػلشا دةسُابشِيَت، بةَهلوو بة كشداس دةيظةمليَِيَت كة ًّ جيَبةجيَى ُاكةَ، 



   
309 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

كة بةساًبةس فةسًاُةكةى خوا وةطتايةوة بة سِةخِةطشتّ و خؤبةطةوسة  )إبميس(وةكوو بيَربِوايى 

ھ  ہ ] :صاُني هة ئاطتيذا ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ہ  

واتة بة ًةالئيلةكامناْ وت كة طوجذة بؤ ئادةَ ببةْ، واتة داْ بة  .{64:  2}د ﮳﮲   
 )إبميس(ثوةوثايةيذا بِيَّ و طةسى بؤ ُةوى بلةْ، ٓةًوو ًةالئيلةكاْ جيَبةجيَياْ كشد بيَجطة هة 

كة هووت بةسصى ُواُذ و خؤى بة طةوسة صاُى و فةسًاُةكةى جيَبةجآ ُةكشد و بوو بة يةكيَم هة 

ڳ    ]، {C  :74}د ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ڀ ]بيَربِواكاْ، وة وتى:  گ  

ئةوت هة  هة ئادةَ، ًِت هة ئاطش دسوطتلشدووة و واتة ًّ باػرتَ .{W  :64}د ڳ  ڳ
خؤأل دسوطتلشدووة، وة وتى ئةًةية كة سِيَضيت بةطةس ًِذا بةسصكشدووةتةوة؟! ئةًاُة ٓةًووى 

كشد و خواى ثةسوةسدطاس هة بةٓةػت دةسى ة كة بووة ٓؤكاسى بيَربِوايى )إبميس(ٓةَهويَظتةكاُى 

ی    یىئ  ىئ  ىئ  ی  ]و بةُةفشةتى كشد تا سِؤرى قياًةت، وةكوو دةفةسًويَت:  ی  

 .{C  :77 ،78}د يئجئ  حئ  مئ      ىئ  

ٓةسوةن بيَربِوايى ًوػشيلةكاْ كة باوةسِياْ بةوة ٓةبوو كة خوا ٓةية، وة خاوةْ و 
دسوطتلاسى بووُةوةسة، هةطةأل ئةوةػذا باوةسِياْ بة ثةياًةكةى و ثيَغةًبةسةكةى ُةبوو، وةكوو 

ہ   ]خواى ثةسوةسدطاس دةسباسةياْ دةفةسًويَت:  ہ   ہ  ہ  ھ  ۀ  ۀ  

 .{E  :68}د ھ

 ڦڦ] دةفةسًويَت: دةسباسةى كة خواى ثةسوةسدطاس وةن بيَربِوايى فريعةوْياخود 

ڄڃڃڄ چڃڄڄ ڇڇڇڃچچچ

واتة )ًوطا( و )ٓاسووْ(ًاْ  ،{i  :45 - 47}د ڈڌڎڎڇڍڍڌ 
سِةواُة كشد بؤ فريعةوْ و دةطةآلتةكةى، بةآلَ خؤياْ بة طةوسةتش صاُى و صؤس هووت بةسص بووْ، 
بؤية دةياُوت: ئةوة ئيٌَة باوةسِ بة دوو ئادةًيضادى وةكوو خؤًاْ بلةيّ كة خؤياْ و طةهةكةياْ 

هة  ،{p  :74}د پٱٻٻٻٻ]ريَشدةطتة و خضًةتلاسى ئيٌَةْ؟! 
ُاخذا باوةسِياْ ثيَبوو، بةآلَ هةبةس خؤبةطةوسةصاُيِى خؤياْ تةطويٌى ثةياَ و ثيَغةًبةسةكةى خوا 

 ُةبووْ.
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ياْ وةكوو ًِذاَهةكاُى خؤياْ ى ئيظالًبيَربِوايى يةٓوودييةكاْ كة ثيَغةًبةسٓةسوةكوو 
 دةُاطى، بةآلَ باوةسِياْ ثيَِةدةٓيَِا و درايةتيياْ دةكشد.

ْ َيُؽْن َأْصُؾُه ِمْن دةَهيَت:  T ()ابن تيمية َوُكْػُر إْبؾِقَس َوفِْرَعْوَن َواْلَقُفوِد َوَكْحُوُهْم ََل

َدَم َفَلَبىِجَفِة َعَدِم  ِٔ ُجوِد  ُه َأَحٌد بَِخَزِ َبْل َأَمَرُه اهللَُّ بِالسُّ ِزْ ْ ُُيْ  التَّْصِديِق َواْلِعْؾِم: َفنِنَّ إْبؾِقَس ََل

َْجِل َتْؽذِ  ِٕ  َٓ ْشتِْؽَباِر َوَما َيْتَبُع َذلَِك:  ِٓ  َوا
ِ
َباء يٍب. َواْشَتْؽَزَ َوَكاَن ِمْن اْلَؽافِِريَن َفُؽْػُرُه بِاْْلِ

ا ا َواْشَتْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسُفْم ُظْؾاًم َوُعُؾوًّ َوَكَذلَِك فِْرَعْوُن َوَقْوُمُه َجَحُدوا ِِبَ
(1). 

واتة: وةكوو بيَربِوايى ئيبويع و فريعةوْ و جووهةكةكاْ و ٓاوػيَوةياْ، بيَربِوايى ئةًاُة هة 
ى خواوة بووة بة هووت ةكاًُاُباوةسُِةبووْ و ُةصاُيِةوة ُةبووة، بةَهلوو هة جيَبةجيَِةكشدُى فةس

بيَت، وة ٓةسوةٓا فريعةوْ و طةهةكةػى بة بووبةسصى و ُةكشدُى، ُةن هةبةس بةدسؤخظتِةوة 
 ِى خواياْ وةسُةطشت و درايةتيياْ كشد.ياْ ُةكشد و ديٓةًاْ ػيَوة دَهِيا بووْ، بةآلَ جيَبةجيَ

 دةَهيَت:  T ()ابن القيم
ِ
َباء ا ُكْػُر اْْلِ ْ ََيَْحْد َوَأمَّ ُه ََل ْشتِْؽَباِر َفـَْحُو ُكْػِر إِْبؾِقَس، َفنِكَّ ِٓ َوا

ْشتِْؽَباِر، َوِمْن َهَذا ُكْػُر َمنْ  ِٓ  َوا
ِ
َباء اُه بِاْْلِ اَم َتَؾؼَّ ْكَؽاِر، َوإِكَّ َٓ َقاَبَؾُه بِاْْلِ َعَرَف ِصْدَق  َأْمَر اهللَِّ َو

ُه َجاَء بِاْْلَقِّ ِمْن ِعـْ  ُشوِل، َوَأكَّ  الرَّ
ِ
ِد اهللَِّ، َوََلْ َيـَْؼْد َلُه إَِباًء َواْشتِْؽَباًرا، َوُهَو اْلَغالُِب َعَذ ُكْػِر َأْعَداء

ُشلِ  الرُّ
(2). 

جيَبةجيَِةكشدْ و خؤبةطةوسةصاُني بوو هة ئاطتى فةسًاُى  )إبميس(واتة: بيَربِوايى كوفشى 
خوادا، ئةًةؾ وةكوو بيَربِوايى ئةو كةطاُةية كة دةصاُّ ثيَغةًبةساْ سِاطتطؤْ و ثةياًةكاُياْ سِاطتة 

 و هةاليةْ خواوةية، بةآلَ ُاضِة ريَش باسى جيَبةجيَلشدْ و وةسطشتِى.

 :(رعزا )كفز اإلكردى بَيرِبوايى ثشتهةَلـ جؤرى سَييةم:
جؤسة بيَربِوايية بةو ػيَوةيةية كة خاوةُةكةى ثؼت ٓةَهذةكات هة ديِةكةى و  ئةَ

ثيَغةًبةسةكةى، بة ػيَوةيةن كة ُة ثؼتيواُيةتى و ُة دورًِيؼيةتى، ُة بة سِاطتى دةصاُيَت، وة ُة بة 
ُة بةدواداضووُيؼى دسؤى دةصاُيَت، وة بة ٓيض ػيَوةيةن ُة طوآ دةطشيَت ُة ئةيةويَت فيَشبيَت، 

 بؤ دةكات.
                                                             

 .(7/646ٓبن الؼقم ) "مدارج السالؽني"      (4)  .(7/564ٓبن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (7)



   
311 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

مةبةستى خاوةنةكةى نةويستهى ديهة و باوةِرثَيهةبوونيةتى، كة ئةم شَيوةيةية 
 منوونةش لةسةرى:

ى ثيَغةًبةسايةتيذا ثيَغةًبةسى خوا (01)كة هة طاَهى ة )عبد يالين بن عمزو الثقفي(ضريؤكى  -
هةطةأل  ثيَغةًبةسى خوا ، )ثقيف(بؤ باُطةواصى سِووياْ كشدة عةػريةتى  )سيد بن احلارثة(و 

دا كة طآ بشا بووْ كؤبووةوة و ئيظالًى ثيَطةياُذْ، ٓيضياْ ئيظالًياْ )ثقيف(طةسكشدةكاُى 
بوو بةَ ػيَوةية بوو كة وتى:  ()عبد يالينوةسُةطشت و ٓةَهويَظتى يةكيَم هة بشاكاْ كة ُاوى 

ئةطةس تؤ سِاطت بلةيت ئةوا صؤس بةسِيَضتشيت تا وةآلًت بذةًةوة، وة ئةطةس دسؤ بلةيت تؤ هةوة 
ٓةَهلشد و سِؤى، ٓيض ئاًادةييةكى تيَذا ُةبوو ت هةطةأل بلةَ، ثاؾ ئةًة ثؼتى ىلَ كةًرتيت تا قظة

ا هةبرييذا ٓةبوو ئةطةسى سِاطتى و دسؤيى بطشيَت، هةطةأل ئةوةػذ كة طوآ هة ثيَغةًبةسى خوا 
 بؤى.

ٓةَهذةكةْ، دةيضاُّ و ثاػاْ ثؼتى ىلَ ئةَ ثؼتٔةَهلشدُةؾ ٓةُذيَلجاس بة عيوٌةوةية و 

﮶  ﮷  ھ ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:  ﮵   ۓ  ﮲﮳   ﮴   ۓ    ے  ے  

طويَياُذا، وة . واتة خؤ ئةطةس خيَشياْ تيادا بيَت خوا دةيذات بة {E  :46}د ﮹﮸  
ئةطةس بيؼيذا بة طويَياُذا ثؼت ٓةَهذةكةْ و دةسِؤْ و ئاوسِداُةوةياْ ُيية بؤ حةق بة ٓيض جؤسيَم 

 هة جؤسةكاْ.
، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس وة ٓةُذيَم جاسيؽ بة ُةصاُيِةوةية ثؼتٔةَهلشدُةكةياْ

جتحت  خت  مت  ] دةفةسًويَت: طةس صؤسياْ صاُياسياْ بة. {e  :44}د ىتخب مبىب  يب  
 حةقذا ُيية و ثؼتياْ تيَلشدووة.

بةآلَ ثؼتٔةَهلشدُى تةواو ثاؾ طةيؼتِى ثةياًةكةى خواية بؤياْ، كة ئةًة طيٌا و ُيؼاُةى 

ٺ  ]صؤسى ئةٓوى كيتابة هة طاووس و جووهةكةكاْ، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

كاتيَم ثيَياْ  واتة .{89:  2}د ڤٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ
وة  ُةفشةتى خوا هة بيَربِواياْ بيَت، ،باوةسِياْ ثيَِةٓيَِا ؛طةيؼت ئةوةى دةياُضاُى كة حةقة

وةكوو ًِذاَهةكاُى خؤياْ دةياُِاطييةوة . {746:  2}د پٻٻپ] دةفةسًويَت:

د ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ] ، وة دةفةسًويَت:حةقّ ئةَ ثيَغةًبةسة و ثةياًةكةىكة 
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{S  :6}. و  ٓةَهلشد ىلَ ثؼتياْ بووْ بة ئاطاداسكشدُةوةكاُى خوائةواُةى بيَربِوا  واتة
 .طشُطيياْ ثيَِةدا

ؾ ئةَ جؤسة بيَربِوايية بيَربِوايية بةػيَوةى بيَذةُطى و ثؼتٔةَهلشدْ، بؤية وةآلًى ئةَ جؤساُة
ِري،ْْ،َهاهْ ْ،َهاهْ »دةَهيَّ:  دةكةْ طةباسةت بة ثيَغةًبةس هة طؤسِدا كاتيَم ثشطياسياْ ىلَ  َْأد  ََل

ِْمث َؾهُْ َْفُؼؾ ُت َْيُؼوُلوَن، ْالـَّاَس ُت «َسِؿع 
واتة: ٓا ٓا ُاصامن، طويٍَ هيَبوو خةَهلى ػتيَلياْ هة  .(1)

 باسةيةوة دةوت، ًِيؽ دةًوت. واتة بةبآ ػويَِلةوتِى.

 :فز الشم()كوماى بَيرِبوايى ط جؤرى ضوارةم:

ئةَ جؤسةياْ خاوةُةكةى ُة داْ دةُيَت بة سِاطتطؤيى ثيَغةًبةسةكةيذا، وة ُة داْ دةُيَت بة 
بةدسؤخظتِةوةيذا، يةكالبووُةوةيةكى بؤ ُيية و هة طوًاْ و دوودَهيذاية، ئةًة بؤخؤى هة طةسةتاى 

و  كاسةكةيةوةيةتى، طةسُا ثاؾ ئةوة دةتواُيَت ئةطةس ًةبةطتى بيَت بةدواداضووُى بؤ بلات
كتيَب و كةطاُى  و ئاػلشايى ئيظالَ بةبووُى  كة بؤخؤى بة ػيَوةيةكى طؼتىيةكالبيَتةوة، 

ئةًاُة ٓةًووياْ دةبِة ػاسةصاى ئةو ديِة و كاس و كشداسى ئيٌاُذاساْ و سِيَطةكاُى بيظنت ... 
ٓؤكاسى وةسطشتِى ديّ و دةسكةوتّ و ئاػلشابووُى وةكوو سِؤرى سِووُان بؤ كةطى خاوةْ 

ةطت، طةس بةطةس ئةًاُةدا ثؼتى ٓةَهلشد، ئةوا دةضيَتة بةػةكةى ثيَؼوو كة بيَربِواى ًةب
لشد، بةآلَ هووت بةسصى كشد ثؼتٔةَهلةسة، وة طةس بة دأل باوةسِى ثيَلشد و بة صًاُيؼى باوةسِى ثيَ

س ة، وة طة)كفز اإلباء واإلستلبار(ُةطشت، ئةوا ثةيوةطت دةبيَت بة بةػى دووةًةوة كة و وةسى 
بة دأل باوةسِى كشد بةآلَ بة صًاُى بةدسؤى خظتةوة، ئةوا ثةيوةطت دةبيَت بة بةػى يةكةًةوة كة 

ة، وة طةس باوةسِى ثئَيَِا و بةسِاطتى صاُى و بة دأل و صًاْ ػويَِلةوتة و ٓةَهطشى )كفز التلذيب(
 ئةوا بة ثيَضةواُةى ٓةًووياُةوة ئيٌاُذاسة. ؛ئةو ديِة بوو

طوًاْ و دوودَهيية هةطةس ئيٌاْ، خاوةْ دوو باخةكةى خاوةُى منووُةى ئةَ ضواسةًة كة 

ٺ]ة كة وتى: )اللوف(طووسةتى  هة  واتة طوًامن ٓةية .{Y  :66}د ٺٺٺ
                                                             

وابن أيب  (،707) "ادستدرك"واْلاكم ِف  (،78564) "ادسـد"وأمحد ِف  (،7077والسمذي ) (،4756رواه أبو داود ) (7)

رشح "والاللؽائي ِف  (،864) "الرشيعة"وأجري ِف  (،690) "الشعب"والبقفؼي ِف  (،74059) "ادصـف"صقبة ِف 

 (.7676) "صحقح اجلامع الصغر"(، و 767) "ةشؽااد"وصححه إلباين ِف  (،4740) "أصول اعتؼاد
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 ڄڦڄڦ]وت: وة ٓاوةَهةكةى ثيَى ، و صيِذووبووُةوةسِؤرى قياًةت بووُى 

 خوايةى كة هة خان دسوطتى كشدوويت؟!. ئةوة بيَربِوا بوويت بةساًبةس ئةو {Y  :67}د ڄ

ُيية هةطةأل طوًاُذا، بةَهلوو دةبيَت هةطةأل ئيٌاُذا دَهِيايى و بووُى هةَ بةػةدا ئيٌاْ 
 باوةسِبووْ ٓةبيَت.

 :(نفاقفز ال)ك دووِروويىبَيرِبوايى  جؤرى ثَيهجةم:

دةسبشِيِى ئيٌاُة و باوةسِثيَلشدُة بة صًاْ، بةآلَ بةدسؤصاُيِى و باوةسِثيَِةبووُيةتى  ئةَ جؤسةياْ
 بة دأل.

، تةُاُةت بة وةكوو باسودؤخى دووسِووةكاُى ُاو ػاسى ًةديِة هة طةسدةًى ثيَغةًبةسدا 
، وةيةثيَضةواُةى جؤسى يةكةًة الػة و كشداسيؽ ُويَز و حةج و جئادياْ دةكشد، ئةَ جؤسة بة

 كة ئةواْ بة دأل باوةسِياْ ثيَى ٓةبوو، بةآلَ بة صًاْ و كشداس ُةياُذةكشد.

ڃ   ]ئةَ جؤسة بيَربِوايية دووسِوويية خواى ثةسوةسدطاس دةسباسةياْ دةفةسًويَت: 

چڃچ چ  وة دةفةسًويَت:  . ئةوةى بة صًاْ دةيَويَّ هة دَهياُذا ُيية،{W  :77}د چ  

د ائۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ۈ]
. ئةطةس بة بشِواداساْ بطةيؼتِاية دةياُوت ئيٌَةؾ باوةسِداسيّ، وة طةس بة خشاثةكاساُى {74:  2}

وة  ّ طاَهتةثيَلشدُياُة،يوةكوو خؤياْ بطةيؼتِاية دةياُوت ئيٌَة هةطةأل ئيَوةيّ، ئةوةى كة دةيلة

ڳڳ  ڳ    کک  ]دةفةسًويَت:  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     گ  گ  گ  گ   ڳ  

واتة دووسِووةكاْ دةَهيَّ ػايةتى دةدةيّ كة تؤ  .{7:  0}د ڻڻڻ
هةبةسئةوةى تةُٔا بة  ثيَغةًبةسى خواى، خواؾ ػايةتى دةدات كة دووسِووةكاْ دسؤ دةكةْ،

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڦ ]وة دةفةسًويَت:  سِووكةؾ وادةَهيَّ،

چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڃچ ة دووسِووةكاْ صؤس هةوة وات .{G  :64}د ڍچ  چ   
ثيَياْ بَوآ طاَهتةى  ()اْ ئاػلشا بلات، ئةى يٓةواَهى دَه بيَتةخواسةوةطووسةتيَم  دةتشطّ

 اية ثيَتاُى دةسدةخات.ذخؤتاْ بلةْ، خواى طةوسة ئةوةى كة هة ُاخى دَهتاُ
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، كة خاوةُةكةى هة ديّ ثيَى يةدووسِوويى طةوسةة، واتة )نفاق األكرب(ئةَ جؤسة دووسِوويية 
 دةسدةضيَت.

 .()الشِّرْك هاوبةش برِياردان :ى طومرِايىةمسيَيهؤكارى 
يةكيَم هة ٓةسة سِيَطشيية بةسبآلوةكاُى ُاو ئادةًيضاد بة طؼتى هة ٓةًوو طةي و ضيِيَلى 

، ٓاوبةؾ بشِياسداْ بووة بؤ خوا بة ٓةًوو جؤسةكاُيةوة، بؤية كيَؼةى بة ئيَظتةػةوة ثيَؼوودا
 بووة. )توحيد األلوهية(طةسةكى ُيَواْ ٓةًوو ثيَغةًبةساْ و طةالُياْ هةطةس 

۞ (G)5 ٿٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ] :لةطةَل قةومةكةى

ئةى طةهةكةَ، خوا بة تان و تةُيا بة طةهةكةى وت:  )نوح( .{C  :59}د ڄڦ ڦڦ 
 خوايةكى تش ُيية بيَجطة هةو.بجةسطنت، ٓيض 

۞ (K)5: [  ې     ىى  ائ ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۅ   ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ   ۈ  

بة طةهةكةى وت: ئةى طةهةكةَ، خوا بة تان و تةُيا بجةسطنت،  (هود) .{C  :65}د ەئائ   
 ٓيض خوايةكى تش ُيية بيَجطة هةو.

ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ڭ ] :5(مثود) ۞

بة طةهةكةى وت: ئةى طةهةكةَ، خوا بة تان و تةُيا بجةسطنت، ٓيض  (مثود) .{C  :76}د ۉ
 خوايةكى تش ُيية بيَجطة هةو.

ڄڄڃڃڃڃ] :5(ُشَعِيِب) ۞ چ  چچڄڄ

بة طةهةكةى وت: ئةى طةهةكةَ، خوا بة تان و تةُيا  (شعيب) .{C  :85}د چ  ڇ  ڇ
 بجةسطنت، ٓيض خوايةكى تش ُيية بيَجطة هةو.

۞ (Q)5: [ ڎ  ڈ ڈ ڌ ڎ  :  M}د ژڇ  ڍ  ڍ ڌ

 .ًّ بةسيٍ هةوةى كة ئيَوة دةيجةسطنتوت:  و باوكى بة طةهةكةى (إبزاهيم) .{46

ڳ  ] :5(ُمِوَسى) ۞ گ  گ  گ  گ    ک     ک  ک  ک  

 ؤتاْـتةًتاْ هة خـيَوة طـةكةى وت: ئـةهـبة ط (ىـموس) .{54:  2}د ڱ   ڳ      ڳ   ڳ 
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 ثةسطتِتاُةوة، بطةسِيَِةوة بؤالى خواى خؤتاْ. كشدووة بةٓؤى طويَشةكة

ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ] :5(اِلَمِسِيح) ۞ ڤ    ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڍ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

ئةى كوسِاُى )بين إطشائيى( ئةو خواية بجةسطنت كة وتى:  (عيسى) .{74:  8}د ڍ  ڌ
حةساًة هةطةس بةٓةػت و  خواى ًّ و ئيَوةػة، وة بضاُّ ئةوةى ٓاوبةؾ بؤ خوا بشِياس بذات

 ػويَِى دؤصةخة.

۞ ()5: [ۓ    ڭ  ڭ  ]، {66:  6}د ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ثيَغةًبةسى ئيظالَ وتى: خوا . {A  :757}د ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ
ثيَياْ بَوآ  )حممد(بجةسطنت و ٓاوبةػى بؤ بشِياس ًةدةْ. وة خواى ثةسوةسدطاس ثيَى فةسًوو: ئةى 

 وةسْ با ئةوةى حةساًة هةطةستاْ ثيَتاُى سِابطةيةمن، ئةويؽ ٓاوبةؾ بشِياسُةداُة بؤ خوا.

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ] :هةموو ثَيغةمبةران ۞

بؤ ٓةًوو طةهيَم ثيَغةًبةسًاْ ُاسدووة بؤئةوةى ثيَياْ سِابطةيةُّ كة خوا  .{U  :66}د ڇ
 بجةسطنت و هة ٓاوبةؾ بشِياسداْ دووسبلةوُةوة.

سِةواُةكشدُى ثيَغةًبةساْ و ُاسدُةخواسةوةى ثةياًةكاُى و ثاداػت و ٓؤكاس و ًةبةطت هة 
خواثةسطتى و واتة ة، )توحيد األلوهية(داُشاوة كة  ةبِةًاى ديِ ئةَ ... هةطةس ى دواسِؤرطضا

 تةُٔادووسكةوتِةوةية هة ٓاوبةؾ بشِياسداْ، ئيَظتاؾ ئةوةى كة وُة هةُاو طةالُى ٓةًوو جئاْ 
كةواتة ، يةة)توحيد( ئةو ة، وة طةوسةتشيّ و طةسةكيرتيّ ٓيذايةت وةسطشتِى(األلوهية )توحيد

ئةطةس هةُاو تةُاُةت ٓاوبةؾ بشِياسداُاُة بؤ خوا،  جؤسةكاُى طةوسةتشيّ ٓؤكاسى طوًشِاييؽ
 قةبش ثةسطنت و ٓاواسكشدْ ٓةس ٓؤكاسى ٓاوبةؾ بؤ خوا بشِياسداُة، ٓةس هة ديِيؼذا بيَت ٓةًووى

...  و كشدُى جؤسيَم هة جؤسةكاُى ثةسطنت بؤ صيِذوويةن بيَت ياخود ًشدوويةن هة غةيشى خوا
كةى تيجاُى و ػاصىل و ُةقؼبةُذى و يئةو ٓةًوو تةس ٓةس هة ػيعة و طؤفييةكاْ و دةسويَؽ و

... منووُةيةكى صؤس سِووْ و ئاػلشاْ بؤ ُاو ديّ، ض جاى دةسةوةى ديّ هة  ةوةسدىطوٓش
ثةسطتِى )عيظا( و ثيَغةًبةساُى جووهةكة و بوصا و كؤُفؤػيؤغ و ًاُطاثةسطتى ِٓذؤطةكاْ و 

 بتجةسطتةكاُى ئةفشيكا ... .
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طةوسةتشيّ تاواُة هة ئيظالًذا و ٓةَهوةػيَِةسةوةى ئيٌاْ و  شزك(ال)يؽ ٓاوبةؾ بشِياسداُوة 

ڻڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ]دةفةسًويَت:  كشدةوةكاُة، وةكوو خواى طةوسة 

﮵﮶ . واتة خوا هة ػةسيم {a  :48}د ﮷ھھےےۓۓ﮲﮳﮴
 هيَياْ خؤػذةبيَت،بشِياسداْ خؤؾ ُابيَت، بةآلَ بيَجطة هة ػةسيم بشِياسداْ خوا بة ويظتى خؤى 

﮹  ﮺  ﮻  ]وة دةفةسًويَت:  ﮶      ﮷  ﮸   ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ے  ۓ  ۓ  

. واتة وةحيٌاْ ُاسدووة بؤ تؤ و ثيَغةًبةساُى ثيَؽ تؤ، ئةطةس ػةسيم {E  :65}د ﮽﮼  
وة  بؤ خوا بشِياس بذةيت ٓةًوو كشدةوةكاُت دةطشِيِةوة و هةو كةطاُة دةبيت كة صةسةسؤًةُذْ،

ڄڄ]دةفةسًويَت:  ڄ   واتة ػةسيم بشِياسداْ طةوسةتشيّ  .{x  :76}د ڄڦ
 طتةًة هة حةقى خوادا.

هة ٓةًوو جؤسةكاُى عيبادةتذا دسوطتذةبيَت، بؤية ثةيوةُذى  كاسيَلة وة ٓاوبةؾ بشِياسداُيؽ
تِي»دةفةسًويَت:  ، وة ثيَغةًبةسيؽ بة ٓةًوو ديِةوة ٓةية ُكِِْفُْأمَّ َْدبِقِبْْالِّشر  َػىِْمن  ِلَْأخ  الـَّؿ 

َػا «َعَذْالصَّ
(1). 

هةيةن بةطةس ػاخيَلى هووطذا وواتة: ػةسيم بشِياسداْ هة طةهةكةى ًِذا هة سِؤيؼتِى ًيَشو
 .و ُابيِشيَت ووسدتشة

 .()إتباع اهلوى شويَهلةوتهى حةز و ئارةزووةكان ةم:ضوارهؤكارى 

ٓةوا و ئاسةصوو و حةصةكاُى ئادةًيضاد صؤس ػت هةخؤدةطشيَت هة جؤسةكاُى تاواْ، 
)الػسق، إتباع الشقطان، التؼؾقد، التعصب، إتباع الظن والشك وحب الدكقا والبدعة  وةكوو:

 .والتشبه بالضالني ...(

ًووى ٓةسضييةن هة باصُةى حةص و ئاسةصووةكاُى ئادةًيضاددا ٓةية و جيَطةى دةبيَتةوة ٓة
ٓؤكاسة و بةسبةطتة هة وةسطشتِى ٓيذايةت و سِيَطةكةيذا، ٓةس طوُِةتى خوا واية ٓةوا و ئاسةصوو 

                                                             

(، وابن أيب صقبة ِف 58) "مسـده"(، وأبو يعذ ِف 79606) "ادسـد"(، وأمحد ِف 776) "إدب ادػرد"ِف رواه البخاري  (7)

صحقح " وصححه إلباين ِف(، 7/774) "اْلؾقة"(، وأبو كعقم ِف 987) "اْلباكة"(، وابن بطة ِف 49547) "ادصـف"

 (.6760) "اجلامع الصغر
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بةساًبةس ٓيذايةتة، هةبةسئةوةى ٓةوا و ئاسةصوو بؤ خودى ئادةًيضادة و ًافى خؤى تيادا دةبيِيَت، 
، وة ٓةًوو ذا ُةبيَت، دةبيَت ٓةس بؤ ئةو بيَت و بةػى بووُيَلى تشى تيَوة ٓيذايةتيؽ ًافى خواية

 كيَؼةكاْ و كيَؼٌةكيَؼةكاُى طةس صةوى ٓةس هةَ ُيَوةُذةداية.

ۈئ  ۈئ   ]خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:   r}د ېئ  ېئ  ېئۇئ ۇئۆئ  ۆئ   

هة واتة كآ هةوة طوًشِاتشة كة ػويَِلةوتةى ٓةوا و ئاسةصووةكاُيةتى بةبآ ٓيذايةتى خوا،  .{50: 
ُيَواُطريى جياكشاوُةتةوة و بة وػةى )غري( بةساًبةس يةكّ و )ٓذى(  و )ٓوى( ئايةتةكةدا وػةى
وةن ذاية، تشى تيَبيَجطة هة ٓيذايةت ٓةًوو ػتيَلى )ٓوى( حةص و ئاسةصووة و كشدووة، واتة 

:  0}د ٹ   ٹ  ٹ  ڤ]. هةثاؾ {7:  0}د ڦڦڦ]دةفةسًويَت: 

جياواصى  وةايى و طضادساوةكاْ، . واتة ٓيذايةمت بذة بؤ سِيَطة سِاطتةكة بيَجطة هة سِيَطة طوًشِ{6
وػةى )ٓذى(دا  هةكة ُيَواْ ئةو دوو وػةيةؾ يةن ثيتى جياواصة ئةويؽ )واو(ة  داسِػتِى ثيتى

  واتة صؤس ُضيلّ هة يةكةوة. ُيية، وة )داي(ة هة وػةى )ٓوى(دا ُيية،

وة ٓةًوو تاقيلشدُةوةكاُى خواؾ هة عيبادةت و عةقيذةدا ٓةس بؤ ئةوةية كة ػويَِلةوتةى 

د ڤڤڤ]ٓيذايةت بيت و دابربِيَيت هة ٓةوا و ئاسةصووةكاُت، وةن دةفةسًويَت: 

 ڀ ڀڀ] . واتة ػويَِلةوتةى ٓةوا و ئاسةصووةكاُت ًةبة، وة دةفةسًويَت:{765:  0}

ػويَِلةوتةى ٓةوا و ئاسةصووةكاُى كةطاُى طوًشِا ًةبة، وة . واتة {77:  8}د ٺڀٺ

د ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ    ڤ] ،{Y  :7}د گ  گ  گ  گ  ڳک] دةفةسًويَت:
{A  :779} ،ٍواتة صؤسى خةَهلى طوًشِا بووْ بة ٓؤكاسى ٓةوا و ئاسةصووةكاُياُةوة بةبآ عيو .

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گگ گ ] وة دةفةسًويَت: . {A  :56}د ںگڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
بَوآ ًّ ػويَِلةوتةى ٓةوا و ئاسةصووةكاُتاْ ُامب، طةس وامب طوًشِا دةمب و  )حممد(واتة ئةى 

ې ى ې ې ۉ] ٓيذايةتذساو ُامب، وة دةفةسًويَت: ى ائ  ې 

. واتة ئةطةس حةق ػويَِلةوتةى ٓةوا و ئاسةصووةكاْ بيَت ئامساْ و صةوى {i  :77}د ائ

د ہڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻ ]تيَلذةضيَت بةواُةػةوة كة تيايذاْ، وة دةفةسًويَت: 
{A  :750}. .ُّواتة ػويَِى ٓةوا و ئاسةصووى ئةواُة ًةكةوة كة فةسًاُةكاُى خوا بة دسؤ دةصا 
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ٓةًووى ئاًارة بؤ يةن كاس دةكةْ، ئةويؽ ػويَّ ُةكةوتِى ٓةوا و ئاسةصووى  ئةَ ئايةتاُة
كشدةوة وةسطرياوةكاْ  يةكةًىًةسجى  هةبةسئةوةئادةًيضادة، هةبةسئةوةى دورًِى طةسةكيياُة، 

 هة كاسةكاُذا ُةبووُى حةصةكاُى خؤتة. ، وة ئةوةى داواكشاوةهةطةأل خوادا )اإلخالص( ُيةتجاكيية

هة  ئةجناًذاْضؤُيةتى  ةو ،ةوةسطشتِ كاسكشدْ وئاسةصوو ٓؤكاسى ػيَواُذُى  وٓةوا 
 لةْ.تش بةػذاسى تيادا ب بؤ ػيَواصيَلى ُاطشوػتى كة كةطاْ و بووُيَلىئادةًيضاددا دةطؤسِيَت 

ٓةية هةطةس ػويَِلةوتةى ئاسةصووةكاُة كاسيطةسى  ٓؤكاسى ٓةًوو تاواُةكاْ كة
يؽ ًةهيم و طةسكشدةى الػةى ئادةًيضادة، وة بيَطوًاْ ٓةًوو ، وة دَهطؤسِاُلاسى هة دَهذا

طةسةتاى هة  ٓةس هةبةس ئةوةػة كة ٓةسِةػةكاُى خوآةطت و فةسًاُةكاْ هةويَوة دةسدةضيَت، 
 .ٓةًووى بؤ طةس دَهة قوسئاُةوة تا كؤتايى

َداُء،ْ»دةفةسًويَت:   ؾثيَغةًبةسى خوا َتٌةَْسو  بِِهُْكؽ  ِِْفَْقؾ  َطَلَْخطِقَئًةُْكؽَِتت  ْالَعب َدْإَِذاَْأخ  إِنَّ

َبُه،َْوُهَوْ ُؾَوَْقؾ  َْعاَدِْزيَدْفِقَفاَْحتَّىَْتع  ُبُه،َْوإِن  َػَرَْوَتاَبُْسِؼَلَْقؾ  َتغ  اُنْالَِّذيَْذَكَرَْفإَِذاُْهَوَْكَزَعَْواس  الرَّ

«.{e  :74}د ڍ        ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ]:ْاَّللَُّ
(1). 

واتة: ئةطةس كةطيَم تاواُيَلى كشد خاَهيَلى سِةؾ هةطةس دَهى دادةُشيَت، ئةطةس طةسِايةوة و 
داواى هيَخؤػبووُى كشد ئةوا دَهى ثان دةبيَتةوة، وة ئةطةس طةسِايةوة طةس تاواْ و صيادى كشد، 

تاسًاييةية كة خواى ئةو  يؽدَهيذا ديَِّ، ئةوئةوا خاَهةكاْ صياد دةبّ، تاوةكوو تاسًاييةن بةطةس 

بةَهلوو تاسًاييةكى سِةػة واتة  .{e  :74}د ڍچچڇ ڇ ڇ ڇ  ]طةوسة دةفةسًويَت: 
 ذا.آُاتووة بةطةس دَهي

. ًؤس {G  :87}د پ  پپ] :س تاواُى صياتشى كشد ئةواوة ثاؾ ئةًةؾ ئةطة -
 هةطةس دأل دةدسيَت.

                                                             
 (،960) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،4444وابن ماجه ) (،70779) "الؽزى"والـسائي ِف  (،6664رواه السمذي ) (7)

َهَذا َحِديٌث  وقال: (6908) "ادستدرك"واْلاكم ِف  ،، وقال صعقب إركموط: إشـاده قوي(7954) "ادسـد"وأمحد ِف 

َجاُه  ْ ُُيَرِّ ِط ُمْسؾٍِم َوََل وابن بطة ِف  (،6808) "الشعب"والبقفؼي ِف  (،8964) "ادسـد"والبزار ِف  ،َصِحقٌح َعَذ رَشْ

صحقح "وصححه إلباين ِف  (،7604) "رشح السـة"والبغوي ِف  (،474) "الرشيعة"وأجري ِف  (،974) "اْلباكة"

 .(7670) "اجلامع الصغر
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صيادكشدُى تاواُذا ًؤسيَلى ٓةَهلةُشاو هة . هة {A  :46}د ٿٿٿ] ثاػاْ: -
 دأل دةدسيَت.

ى تاواُذا دَهةكاْ ًهة صيادكشدْ و بةسدةوا .{U  :44}د ڳگ  ڳ ]ثاػاْ:  -
 قوفىَ دةدسيَّ.

إكـة والغطاء والغالف واْلجاب والوقر والغشاوة ... وادرض وتؼؾقب  ثاػاْ: -

... زاغة الؼؾوبإإفئدة واْلول بني ادرء وقؾبه و
(1). 

ثةسدة ٓاتّ بةطةس دَهذا و ئةًاُة ٓةًوو ئةو قؤُاغى تاواُباسيياُةية كة بةطةس دَهذا ديَت، وةن 
خظتِة الوة و داثؤػني و ُةخؤػى و ٓةَهطيَشِاُةوةى و ُيَواُلشدُى و الداُى هة وةسطشتِى حةق و 

كوو خواى ، وةِةبؤ دأل و هةكاسكةوت ٓؤكاسى ًشدُى حةقيكيية ىسِةق و ئةطتووسبووُى، ٓةًوو

وة  . دَهياْ ٓةَهذةطيَشِيِةوة،{A  :770}د مئجئحئ] ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:

 . واتة بةآلَ دَهةكاُياْ سِةق و ئةطتووس دةكةيّ،{A  :46 }د وئ  ۇئوئ ]دةفةسًويَت: 

. واتة دةَهيَّ دَهٌاْ هة {I  :5}د ڦٹٹڤ ڤ  ڤڤ]وة دةفةسًويَت: 

ائ  ائ]وة دةفةسًويَت:  طؤػةيةكذاية هيَتاْ تيَِاطات، . واتة خوا {E  :44}د ەئى  

د ەئى ائ ائ  ەئ ]وة دةفةسًويَت:  جياواصى دةخاتة ُيَواْ دأل و خاوةُةكةيةوة،

{w  :5}،د ڍ  ڌ  ڌ]وة دةفةسًويَت:  . واتة كاتيَم طوًشِا بووْ دَهيامناْ طوًشِا كشد

 ،{7:  4}د ہہ ہ]وة دةفةسًويَت:  . واتة هة دَهياُذا ُةخؤػى ٓةية،{70:  2}

وة  . واتة دةَهيَّ ثةسدة بةطةس دَهٌاُذا ٓاتووة و تيَِاطةيّ هيَتاْ،{88:  2}د ې   ې  ى]

واتة طويَشِايةَهى ئةواُة ًةكة كة  .{Y  :48}د ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ]دةفةسًويَت: 
 دَهياْ بيَئاطا كشدووة هة ئيٌَة

وةكوو خواى ثةسوةسدطاس  ،خاوةُى ئةَ حاَهةتاُة ًشدووْ و صيِذووبووُةوةياْ ُيية

 دةَهيَت: يؽوةكوو ػاعري ،{U  :47}د ڑژ ژ ] دةفةسًويَت:
                                                             

 .94ٓبن الؼقم ص "صػاء العؾقل" (7)
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 (1)وُرـُبـوِر ُقـبُـِبَل اِلُقـاُمُهِم َقــَسـَوَأِج ِهِلِهأَلِل َقِبَل اِلَمِوِت َمِوٌت َوِفي اِلَجِه

طوًشِايياُةوة، وة  ُةصاُني و ىكاسٓؤ واتة: ئةًاُة ثيَؽ ًشدْ خاوةُةكاُياْ ًشدووْ بة
 .ةوة خؤى طؤسِةثيَؽ ئةوةى خبشيَِة ُاو طؤسِالػةياْ 

 .()التكرب لووت بةرزى و خؤبةطةورةزانني ةم:ثيَهجهؤكارى 

هووت بةسصى و خؤ بةطةوسة و  ٓؤكاسيَلى دةسووُى بؤ طوًشِاكشدْ و طةسهيَؼيَواُذْ،
ئةو  دةطةآلتذاس و ثوةوثاية دوُياييةكاُىُةخؤػى صاُيِة هة ُاخى خاوةُةكاُيذا، ئةًة دةسد و كاًأل 

 صاُظتى و ثوة و ثؤطتةكاُى تش.خةَهلةية، هة دةطةآلتى طياطى و ًاَهى و 

َن َأْحَؽام الرب ُشْبَحاَكُه كثرا َما َتليت دةَهيَت:  T ()ابن القيمهةبةسئةوةى وةكوو  ِٕ

َٓ ِشقاَم أهل الرياشة َوالَّذين يتبعُ  َٓ تتّم ََلُم عذ خالف أغراض الـَّاس َو ُم  ُبَفات َفنَِّنَّ ون الشُّ

َّٓ بؿخالػة اْْلق َودفعه كثرا َفنِذا َكاَن اْلَعاَل َواْْلَاكِم حمبني لؾرياشة متبعني  أغراضفم إِ

َّٓ بِدفع َما يضاده من اْْلق لؾشفوات َل يتم دا َذلِك إِ
(2). 

ياطاكاُى خوا صؤسياْ بة ثيَضةواُةى خواطتى ئادةًيضادةوةية، بةتايبةت كةطاُى خاوةْ  واتة:
و  سِيَطةى ثيَضةواُةيةتى حةق بةبيَجطة دةطةآلت، هةبةسئةوةى ًةبةطت و حةصةكاُياْ ُايةتة دى 

 ىخواؾ سِيَطشيياْ هيَذةكات هة وةسطشتِ هة طضا و تؤَهةى ئةوةػذا ئةوكات كاسثيَلشدُيةوة ُةبيَت،

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڃڃڃڃچ]، وةكوو دةفةسًويَت: و حةق ئيٌاْ

واتة  .{C  :746}د ژ  ژ  ڑ ڇڍڍڌڌڎ ڎ  ڈ ڈڇ  
ئايةتةكامناْ، ئةواُةى بةبآ حةق خؤياْ  بةطةوسةصاُاْ دةكةيّ هة طوودبيِيِياْ هةسِيَطشى هة خؤ

باآلدةطت و طةوسة كشدووة، ئةواُة ٓةسضى ئايةت و دةطةآلتى ئيٌَة ٓةية ثؼاُياْ بذةيت باوةسِ 
و  ُآيَِّ و سِيَطةى سِاطت ُاطشُة بةس، بةآلَ طةس سِيَطةى طتةَ و طوًشِايى ببيِّ دةيطشُة بةس

 .ػويَِلةوتةى دةبّ

                                                             

 .(6/445ٓبن الؼقم ) "مدارج السالؽني"(، 7/44ٓبن الؼقم ) "إغاثة الؾفػان" (7)

 .700ٓبن الؼقم ص "الػوائد" (4)
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 W}د چڃ  چ  چ  ] :كة وتى ًافى خوادا وةكوو فريعةوْخؤ بةطةوسةصاُني هة  -

گ  ڳ   ڳ گ  گ ] ياخود وةكوو: ًّ خوا و بةسِيَوةبةسى ئيَوةَ، واتة .{44:  ڱ   گ   ڳ  ڳ  

، ()ئةواُة ئةطةس ثيَياْ بوتشاية ٓيض خوايةن ُيية بيَجطة هة واتة  .{A  :65}د ڱڱ
 هووت بةسصيياْ دةُواُذ و وةسياْ ُةدةطشت.

ڍ  ڍ] :باوةسُِةٓيَِاُة بة ثيَغةًبةسايةتيياْ، وةكوو ذايؼهة ًافى ثيَغةًبةساُوة  -

. دةياُوت: ئةوة باوةسِ بة دوو كةغ )ًوطا و ٓاسووْ( بيَِني كة وةكوو ئيٌَة {i  :47}د ڌ

ۅ  ۉ        ۉ  ]ياخود:  ئادةًيضادْ؟ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ   ۆ  

واتة طةس ثيَغةًبةسيَلٌاْ بِاسداية هووت بةسصيياْ دةُواُذ و  .{87:  2}د ېې  
 ٓةُذيَلياْ بة دسؤصُياْ دةصاُى و ٓةُذيَليؼياْ دةكوػنت.

ۆئ ى  ى  ائ  ائ  ]وة هة ًافى خةَهليؼذا:  - د ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      
{K  :44}. هةطةس دةكةْ هة خةَهلى طضاى خوايى هةطةس ئةو كةطاُةية كة طتةَ ى واتة سِيَطة

 .صةويذا بةبآ حةق

كة بة بةوةى هة ًافى خوادا طيفاتيَم هة طيفاتةكاُى خوايةتى بؤ خؤياْ دسوطتذةكةْ، 
ِاكشيَت، ػويَِلةوتةيياْ ثيَهة ًافى ثيَغةًبةساُيؼذا وة و باآلدةطتى خؤياْ دةسِاصيَِِةوة،  يىطةوسة

ليؼذا طتةَ و طضا و هة ًافى خةَهوة ، ن ببِةوة بضِة ريَش باسى طويَشِايةَهيلشدُيةوةوُاتواُّ بضو
 ذا.يدةطةثيَِّ بةطةس خةَهلخؤياْ جؤسيَم هة خوايةتى بة ثيؼةياُة و  ًاف خواسدُى خةَهم

 هة ٓةًوو حاَهةتةكاُذا ئةًاْ سِقياْ هة حةق و خاوةُةكاُياُة، بؤية ثيَغةًبةسى خوا 
ْالـَّاس»دةفةسًويَت:  ُط َْوَغؿ  ، قر ْاْل َ َْبَطُر ُ «ال ؽِْب 

ثيَِاطةى خؤ بةطةوسةصاُني دةكات بة  .(1)
 .بووُى خاوةُةكةىسِةتلشدُةوةى حةق و سِقويَ

                                                             

 "ادسـد"وأمحد ِف  (،5466) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،7999والسمذي ) (،4094وأبو داود ) (،97مسؾم ) رواه (7)

والطحاوي  (،745) "شامقنيال"والطزاين ِف  (،70070) "ادسـد"والبزار ِف  (،69) "ادستدرك"واْلاكم ِف  (،4058)

 (،7677) "رشح أصول اعتؼاد"والاللؽائي ِف  (،5784) "الشعب"والبقفؼي ِف  (،5557) "رشح مشؽل أثار"ِف 

 (.6587) "رشح السـة"والبغوي ِف 
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ڍ  ڌ ]طضاى خواؾ بؤياْ وةكوو دةفةسًويَت: 

ًؤسى تاواُباسى و ُةطبةتى دةدات هةطةس دَهى ٓةًوو واتة خواى طةوسةؾ  .{G  :65}د ژ

 E}د ڍچڇڇڇڇ]، وة دةفةسًويَت: داخؤ بةطةوسةصاُيَلى طتةًلاس

 بةغ ُيية كة ػويَّ و الُةى هووت بةسصةكاُى دوُيا دؤصةخ بيَت؟!. {60: 
كة ٓةًوو خؤ بةكةًضاْ و ًولةض و ى واية ػٓةس طشوػتى ديِى خوا و ٓيذايةتةكةوة 

امن ُاوياْ دةبات كة دةفةسًويَت )يا الواصيَم وةسيذةطشيَت، بؤية خواى ثةسوةسدطاس بة بةُذةك
دةطةآلتذاساْ و هووت بةسصاْ كةطاُى طوًشِاْ، بؤية بةٓةػت و جةٓةُِةَ  بةآلَعبادي، عبذُا(، 

ـَُّة:»دةَهيَّ:  ْاْل َ َْوَقاَلِت وَن، ُ َْواد َُتَؽْبر بَّاُروَن، ْاْل َ ُخُؾـِي َْيد  ْالـَّاُر: َْفَؼاَلِت ـَُّة، َْواْل َ ْالـَّاُر ِت َتجَّ ْاح 

ِْشْ َتِؼُمْبِِكِِْمَّن  ْلِؾـَّاِر:َْأك ِتَْعَذاِِب،َْأك  َْوَجلَّ َعَػاُء،َْواد ََساكنُِي،َْفَؼاَلْاَّللَُْعزَّ ُخُؾـِيْالضُّ ئ ُت،َْوَقاَلَْيد 

ِْشئ ُتْ َحُمْبِِكَْمن  تِيَْأر  َ «لِؾ َجـَِّة:َْأك ِتَْرْح 
(1). 

دةطةآلتذاساُى طتةًلاسْ ديَِة ُاو ًّ، واتة: دؤصةخ وتى: خواية ٓةسضى خؤ بةطةوسةصاْ و 
بةٓةػتيؽ وتى: ٓةسضى ٓةراس و كةَ دةطةآلتة ًِت كشدووةتة الُةياْ، خواى طةوسةؾ بة 
بةٓةػتى فةسًوو: تؤ سِةمحةتى ًِيت، ٓةسكةطيَم بةس بةصةيى ًّ بلةويَت دةخيةًة ُاو تؤوة، وة بة 

 واُةى كة ويظتٍ هةطةسيةتى.دؤصةخيؼى فةسًوو: تؤ طضاى ًِى، تؤَهةت ثيَذةكةًةوة بة
 .()الظمم ستةملردن ةم:شةشهؤكارى 

حةق، طتةَ و طتةًلاساُّ، سِيَطةيةكى تش هة سِيَطشييةكاُى ٓيذايةت بؤ وةسطشتِى 
تيَجةسِ  داُاكشيَت ٓةتا بة كؤًةَهيَم سِيَطةى تاواْ و ػلاُذُى فةسًاُةكاُى خوا طتةًلاسيؽ

 .ُةبووبيَتة سِيَطا بؤىيَت و دةقى ثيَوة ُةطشتبيَت و ووُةب

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ] :6 ۞

 .{k  :50}د ېۉ   
                                                             

وابن حبان ِف  (،77458) "الؽزى"والـسائي ِف  (،4567والسمذي ) (،4846)(، ومسؾم 7449رواه البخاري ) (7)

 "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،9855) "ادسـد"والبزار ِف  ،والؾػظ له (9876) "ادسـد"وأمحد ِف  (،7447) "صحقحه"

 "أصول اعتؼادرشح "والاللؽائي ِف  (،940) "الرشيعة"وأجري ِف  (،548) "السـة"وابن أيب عاصم ِف  (،7774)

 (.4444) "رشح السـة"والبغوي ِف  (،740)
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ثيَغةًبةسةكةى طتةًياْ ىلَ  وا دةتشطّ خوا و ،هة دَهياُذا ُةخؤػى ٓةية ياخود طوًاْواتة: 
 ، بةَهلوو خؤياْ طتةًلاسْ.بلةْ، طتةَ هةواُةوة دووسة

ڇڍڍڌ    ڌ  ڎ  ] :6 ۞ ڎ  ڈ  چڇڇڇ

 .{86:  4}د کک      ک  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ
ضؤْ خوا ٓيذايةتى كةطاُيَم دةدات كة بيَربِوا بووْ هةدواى ئةوةى كة صاُيياْ واتة: 

 .ثيَغةًبةس و ثةياًةكةى حةقّ، خوا ٓيذايةتى طوًشِاكاساْ ُادات

خب  مب  ىب  يب  جت    حت  ی ] :6 ۞ ىئ   يئ  جبحب   ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  

 .{I  :706}د خت
ِاطةيةُيَت، طةس بةو ػيَوةية داوا بيَجطة هة خوا ًةكة كة ٓيض طوود و صياُيَلت ثيَواتة: 

 .ت ئةوا تؤ كةطيَلى طتةًلاسى هة ًافى خوادابي

 .{G  :44}د ٴۇۇۆ ۆۈ ۈ] :6 ۞
 طتةًلاساْ هة طوًشِايى بةسدةواًذاْ. :واتة

 .{458:  2}د ڱڳ  گڳڳڳ] :6 ۞
 خوا ٓيذايةتى طوًشِا و طتةًلاساْ ُادات. :واتة

 .{M  :76}د ٿٺٺٺ ٿ ٿٿ] :6 ۞
 ُةكشدووْ، بةَهلوو خؤياْ طتةًلاس بووْ.ئيٌَة طتةمماْ ىلَ  :واتة

 .{t  :49}د ڻڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ] :6 ۞
 .ٓيض كةطيَم ُيية كة باوةسِى بة ثةياًةكةى خوا ُةبيَت بيَجطة هة طتةًلاساْ ُةبيَتواتة: 

حةق و طتةًلشدْ هة ًافى خوا و ثيَغةًبةسةكةى و خةَهلى ٓؤكاسى ئةوةية كة هة 
وةس ُةبيَت بؤ خؤى و خةَهلى ئةوا ُاتواُيَت ثةس، وة كةطيَليؽ دادٓيذايةتةوة دووسة

و  بّ وةسييةكةى خوا وةسبطشيَت، هةبةسئةوة ُةبيِشاوة طتةًلاساْ خاوةْ ٓيذايةت و حةقثةسداد
 بّ. ًاف ثاسيَض

 بةكاسٓيَِاُى صؤستشيّ هةبةسئةوة و بةسُاًةى خوا ثاكرتيّ و دادثةسوةستشيّ بةسُاًةية،ياطا 
 وػةى حةق هةخؤدةطشيَت، وة ئادةًيضاديؽ طشوػتى خؤى طتةَ و طتةًلاسيية و سِآاتِة
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وةسطشتِى ديِى  خؤى، بؤية قوسطرتيّ و طشاُرتيّ كاسهةطةسى، هةبةس ُةصاُني و ُاتةواوييةكاُى 

ۇئ ]و خواى ثةسوةسطاس دةفةسًويَت: خواية، وةكو  2}د ۆئائ ەئەئوئوئ ۇئ  

. واتة ئادةًيضاد ثةياًةكةى خواى ٓةَهطشت، بةآلَ ٓةس هة دسوطتلشدُيةوة طتةًلاسة {74: 

. واتة بة {Q  :64}د ٿٺ  ٺٺٺ ] هةبةسئةوةى ُةصاُة، وة دةفةسًويَت:

د ھہ    ہ  ہ   ہ] دَهِياييةوة ئادةًيضاد صؤس طتةًلاس و بيَربِواية، وة دةفةسًويَت:
{C  :6}. ٓةس هةبةس ئةًاُةية ، واتة ئادةًيضاد هةطةس ُيعٌةتةكاُى خواى خؤى ُلووَهيلاسة

 .{Y  :77}د گک  ک      گ    گ    ] ػاييظتةى ئةوةية كة خواى ثةسوةسدطاس ثيَى دةفةسًويَت:
 بلورسيَيت ئادةًيضاد ضةُذة بيَربِواى.تيابضيت و ٓةى واتة 

حةقذا، ئةطةسضى ضةُذةٓا  وةسطشتِى سِيَطةى هة طشُطرتيّ ٓؤكاسةكاُى طوًشِاينيُة ئةًا
هةريَش  يؽٓؤكاسى تش ٓةية بؤ طوًشِاييلشدْ، بةآلَ بةػيَوةيةكى طؼتى ٓةًوو ئةو جؤساُةى تش

 ُاوُيؼاُيَم هةَ ُاوُيؼاُاُةدا كؤدةبيَتةوة.

هة ئةجناًى ئةَ بةػةػذا سِووْ بووةوة كة ئادةًيضاد هة ُيَواْ سِيَطةى ٓيذايةت و 
هة تواُايذا ٓةية بزاسدةى اليةن بلات و بيطشيَتة بةس، بةآلَ ٓةسدوو سِيَطاكة وة طوًشِاييذاية، 

 ُةكةى دةطةيةُيَتة ئةجناَ.ٓؤكاس و سِيَطاى تايبةتى خؤى ٓةية كة خاوة

وةسدطاس خاوةْ و دسوطتلاسى بةُذةكاُى و ٓةسدوو سِيَطا و وة صاُيٌاْ كة خواى ثةس
ْ و بةكاسٓيَِاُى ثيَبةخؼشاوةكاُى هةالية ى سِيَطاو طشتِةبةس كشدْٓؤكاسةكاُيةتى، وة كاس

 بةُذةكاُيةوةيةتى و كاسى خؤياُة.

 ، ئةَاسى خوا و كاسى بةُذةكاُيذابؤ ٓةَهظووسِاُى كاسةكاْ هة ُيَواْ ك ٓةية وة ثةيوةُذييةن
و ٓيض كةطيَم و بووُيَم تواُاى صاُني  هة بةسِيَوةبشدُى دسوطتلشاوةكاُيذا ثةيوةُذيية ُٔيَِى خواية

د وئ    ۇئ  ۇئوئ] وةكوو خؤى دةفةسًويَت: و دةسكجيَلشدُى ُيية و ثيَويظتة بةدوايذا ُةضيَت،
{e  :46}. يت و تواُا و صاُيِت بةطةس )خمموق(، هةبةسئةوةى تؤ هةو باسةيةوة ُاكشيَت واتة ثشطياس

 دا ُيية.)خالق(كاسةكاُى 
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بؤ صياتش ػاسةصابووْ و ئاػِابووْ بةطةس سِيَطةكاُى ٓيذايةت و طوًشِايى و دةسئةجناَ و 
كاسيطةسييةكاُياْ، ثيَويظتٌاْ بة صاُني و ػاسةصابووْ ٓةية بةطةس كاس و ٓؤكاسةكاُيذا، تاوةكوو 

و ٓاتِةدى كاسةكاْ بضاُني، وة تا ضةُذ و ضؤْ  ووسدةكاسى هةطةس كاسيطةسى ٓؤكاسةكاْ
بةكاسٓيَِاْ  ض سِيٌَِووُى و ًاًةَهة و ػيَواصيَلىئادةًيضاد هةو ُيَوةُذةداية و كاسى بؤ دةكشيَت، وة 

 ػاسةصابووْ بةطةس ئةًاُةدا هةَ بابةتةى دواتشدا ديَت.ٓةية بؤ طشتِةبةسى ٓؤكاسةكاْ، 
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 بـابةتـى حـةوتـةم
 كــار و يــؤكــارةكـانـى

 ()األسـباب واملسـببات

دازِغنت و ضونهةتى خوا واية هة بوونةوةزدا كة ييض كازيَم بةبآ يؤكازةكةى نايةتة دى، 
بووندا، ئةمة ثةيوةندى بة )توحيد(ةوة يةية كة كازةكاى دزوضتلساو و قةدةزى خوايني هة 

يؤكازةكاى بؤ ييَهانةدى كازةكاى ، وة طستهةبةزى )خالق َمدبر( بةزِيَوةبةزى دزوضتلساوةكانيةتى
دذةكانى، ئةمةؽ ثةيوةندى بة ياضا غةزعييةكانةوة يةية كة زِيَهموونى  زِيَطسى و ى هةو ثازاضته

 ستهةبةزى قةدةزةقةدةزى كةونى و ط) دوو قةدةزة دوويت بؤ كازةكاى، باوةزِبووى بةمكس
 تةدى.هيَثيَويطتييةكانى دونيا و دوازِؤذ ديَ كاى(غةزعيية

 وة يؤكارةكانيش لة قورئاندا دوو جؤرة:
دزوضتلسدنى ئامساى و شةوى و غةو و زِؤذ و ئادةميصاد و  وةكوو :كانكةونيية هؤكارة .1

 ....  و زِشق و زِؤشيياى بازاى بازيو و زِووانى كػتوكاأل طيانوةبةزاى و ثيَويطتييةكانياى هة

﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ۓ ے ]وةكوو خواى ثةزوةزدطاز دةفةزمويَت:  ﮳      ۓ  ﮲ 

 .{22:  2}د ﮸
يةز ئةو خوايةية كة هة ئامسانةوة بازاى دةبازيَهيَت بؤ ييَهانةدى بةزوبوومةكاى و واتة: 

 زِؤشييةكانتاى.

ڤڤٹ  ٹٹ ]وة دةفةزمويَت:   .{A  :69}د ڦڤڤ
خوا دزوضتلازى غةو و زِؤذة بؤ ذيانتاى و مانط و زِؤذى دزوضتلسدووة بؤ ذمازةى واتة: 

 ضاأل و مانط.

 .{g  :54}د پٻ  ٻ  ٻ      ٻ    ٱ]وة دةفةزمويَت: 
 خوا دزوضتلازى نيَس و ميَية هة ئيَوةدا.واتة: 

 .{Q  :31}د يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  خت]وة دةفةزمويَت: 
 خواى ثةزوةزدطاز يةزضييةن يةية هة ئامساى و شةويدا بؤى زِةخطاندووى.واتة: 
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 .{26:  2}د ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ]وة دةفةزمويَت: 
 يةز ئةو خوايةية كة يةزضييةكى هة ئامساى و شةوى دزوضتلسدبيَت بؤ خصمةتى ئيَوةية.واتة: 

بازاى و غةو و زِؤذ و مانط و زِةطةشةكاى، بطسة يةموو ئةو ثيَويطتييانةى بوونةوةزاى هة 
 تى ئادةميصادداية بؤ بةكازييَهانى خؤى.خصمة يةموو بوونةوةزةكاى هة

هة طستهةبةزى زِيَطةى خيَس و ضاكة و جيَبةجيَلسدنى غةزعى خواية  :هؤكارة شةرعييةكان .2
عيبادةت و خواناضى و ثاكلسدنةوةى دةزووى و طستهةبةزى يةموو زِيَطة خيَسةكاى هةطةأل خؤت 

دووزكةوتهةوة هة يةموو و خيَصاى و كؤمةَهطا و وآلت و ئةوةى كة ثةيوةنديدازى ثيَيةوة، وة 
 .و ضؤنيةتى خؤثازاضنت هيَياى ززِيَطة غةزِةكانى نةفظ و غةيتاى و خساثةكازانى ضوازدةو

ڇڇڇڇ]خواى ثةزوةزدطاز دةفةزمويَت:  ڍ  چچچ

 .{U  :69}د ڑڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

 طةياندنى وبة دادثةزوةزى و ضاكةكاى  دةكات خواى ثةزوةزدطاز فةزماىواتة: 
 .ضتةملسدىهة خساثة و تاواى و  دةكات ، وة زِيَطسىثةيوةندييةكانى كةع و كاز

ڳ     ڱ    ڱ  ک]وة دةفةزمويَت:  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  

 .{K  :29}د ڱ   ڱ  ں
تاى بؤ و ئةوةى ثيَػتاى خطتووة كازة خيَسةكانتاى يةموو نويَر و شةكات وواتة: 
قوزئاى بؤخؤى باغرتيو زِوونلسدنةوة و زِيَهموونى يةية بؤ زِيَطة  الى ثةزوةزدطاز،هة كؤكساوةتةوة

 ياندانى خاوةنةكةى و زِةخطاندنى يازمةتى و ثػت و ثةنا بؤى.و ضاكةكاى 

د ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ]وة دةفةزمويَت: 
{U  :69}. 

دا باغرتيو ذيانى يهة ثاداغت ؛كات هة نيَس و مآئيماندازةى كة كسدةوةى ضان دة واتة: ئةو
 بؤ دةزِةخطيَهني.

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ]وة دةفةزمويَت: 

 .{6:  8}د ۆئ
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واتة: خوا بةَهيَهى بة ئيماندازاى داوة كاتيَم كازى ضان ئةجنام دةدةى هة ثاداغتدا 
 هيَخؤغبووى و ثاداغتى طةوزةياى يةية.

ؾٖظجزهم من مل يبذل  وافْاس يف هذا ادَام أربًة أؿسام:دةَهيَت:  T ()ابو القّم

 ٕيره مَابِة ... وافثافث: من اشتًّل األشباب ورصف مهته إفٔٓا وؿكافسبب ... وافثاين: 

وهو رجل ٕبذ األشباب وراء طٓره هظِٔٓا ... وافرابع: مَابِ
 (1). 

 خةَهلى هة طستهةبةزى يؤكازةكاى ضواز جؤزى: واتة:
كةضيَلة ييض يؤكاز و زِيَطايةن ناطسيَتة بةز، ئةمانة الواش و بيَسِيَصتسيو  جؤرى يةكةم:

 دزوضتلساوى.
ضيَم كة بةييممةترتيو كةضة هة طستهةبةزى يؤكازةكاى، وة دوعا و كة ةم:دووجؤرى 

 وةكوو كةضيَمكة هيَى وةزبطسيَت، وة يةضتى بؤ كازةكانى داواكسدنيَلى يةية هة خواى خؤى 
يؤكازيَلى نةطستبيَتة بةز و هة حاَهةتيَلى بآ ييوايى و موفويطيدا بيَت كة خاوةنى كة ييض  واية

 .و تةنًا ضاوى هة زِةمحةتى خوا بيَت ييض زِيَطا و توانايةن نةبيَت
كةضيَم يؤكازةكاى دةطسيَتة بةز بةآلم يةموو ئاوات و ثػت و ثةنا و  ةم:شَييجؤرى 

بيهيهى يازمةتييةكانى خوا، ئةم  جةخت دةكاتةوة ضةز يؤكازةكاى، ثػت يةَهلساوة هة ىييوايةك
بةآلم  ؛كة خوا بؤى ثةيوةضتلسدووة ثيَوةىةبيَت هةم يؤكاز و كازانةدا جؤزة ئةطةز بةغيَلى ي

متمانةى بةزدةوامى نابيَت و هةضةز زِيَطةى يةموو ياتهى بةآل و زِيَطسييةكانيداية و دزاوةتة دةضت 
ييَصى ديازيلساوى خؤى ثيَدةدزيَت، ئيرت خؤى و يؤكازةكانى و بةطويَسةى توانا و بووى 

هة شيادة و  دةزةوةى يؤكازةكاى كازئاضانىبؤ زِةخطاندنى يازمةتييةكانى خوا و بةزةكةت و 
ييةكى ئيمانى و عةقيدةيى هة ثةيوةند نةبوونى هادزيَت، بة يؤكازىئةمانةى ثيَ بةخػيهى يازمةتى،

 بوونىو نةدا )تُحّد( كاأل و كسذى خاوةنةكةى هة ةو ،ةضنت و داوا و يازمةتى هة خواثػتب
 .ة دَهييةكاىعيبادةت

كةضيَم يةزضى يؤكازةكاى يةية خطتوويةتيية ثػتييةوة و نايطسيَتة بةز،  ةم:ضوارجؤرى 
يةَهةية و  ةوةزِوودةكاتة دوعا و ثازِانةوة و داواكسدى، ئةمة هةزِووى ثةزاويَصخطتهى يؤكازةكان

                                                             

 .(1/396البن افَٔم ) "بدائع افٍوائد" (3)
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تاوانبازة، وة هةزِووى ثازِانةوة و داواكازييةكانى هة خوا و زِووكسدنة ئةو يؤكازيَلى ضاكة و 
ئةم داواكازى و ثازِانةوانة كازى ثيَؼ و  زِيَطةيةكة هة زِيَطةكانى طةيػنت بة مةبةضتةكاى، بةآلم

ةوزى دابيَت، ييض ئةم كةضة وةكوو يةكيَم واية كة دوذمو د دواى طستهةبةزى يؤكازةكانة،
بةزطسييةن نةكات و داوا بلات هة خوا كة بيجازيَصيَت، ياخود وةكوو كةضيَم واية كة تيهوو بيَت 

 ئاو نةخواتةوة و داوا بلات خوا تيَسئاوى بلات.و 

 :طرنطرتيو نًيَهييةكانى ناو يؤكارةكاى ضوار خالَو

 :بنفسها()األسباب ليست مستقلة هؤكارةكان سةربةخؤ نني بة خؤيان  .1

وُر َأْهِل دةَهيَت:  T ()ابو تّمّٕ ُٓ َِّْة َوُُجْ ُة َأْهِل افسُّ َّّ ْم َوَأِئ ُٓ َُِف َوَأْتَباُظ ِْٔه افسَّ َِ ِذي َظ افَّ

ْبِد َمعَ  ًَ َتِزَفِة إْثَباَت اأْلَْشَباِب َوَأنَّ ُؿْدَرَة اْف ًْ ُّ ِْ وَن فِ ٍُ َدِر ادَُْخافِ ََ ِْ ْشََلِم ادُْْثبُِتوَن فِ ثٌِر  اْْلِ ْٖ ِِِه ََلَا َت ًْ
ؾِ

ََِق اأْلَْشَباَب َوادَُْسبََّباِت. َواأْلَْشَبا اَػ َخ ًَ ا؛ َوَاَّللَُّ َت ْٖثِِر َشائِِر اأْلَْشَباِب يِف ُمَسبََّباِِتَ َت َْٔسْت ـَ ُب َف

ًة بِادَُْسبََّباِت؛ َبْل اَل ُبدَّ ََلَا ِمْن َأْشَبا َِّ َِ َ ُمْسَت اِوُُنَا َوََل ًَ ا َوادَُْسبَُّب اَل  ا َمَع َذفَِك ٍب ُأَخَر ُت َٓ ًُ
َأْضَداٌد ُُتَإِ

اِرَضَة َفهُ  ًَ َُِق اَّللَُّ َُجَِٔع َأْشَبابِِه َوَيْدَؾَع َظُْْه َأْضَداَدُه ادُْ وُن َحتَّى ََيْ ُُ ُق َُجَِٔع َذفَِك  ،َي ُِ ُه ََيْ َٕ َوُهَو ُشْبَحا

ِنَٔئتِِه َوُؿْدَرتِهِ  َّ ُق َشائَِر ادَْ  ،بِ ُِ ََم ََيْ وَؿاِت ـَ ُِ ْبِد َشَبٌب ِمْن اأْلَْشَباِب  ،ْخ ًَ ْدَرُة اْف َُ ْبِد اَل  ،َؾ ًَ ُل اْف ًْ
َوؾِ

ا َوْحَدَها وُن ِِبَ ُُ ْدَرةِ  ،َي َُ َراَدِة اْْلَاِزَمِة َمَع اْف َبْل اَل ُبدَّ ِمْن اْْلِ
(1). 

 بريوزِاى ياوةآلى و غويَهلةوتووانياى و كؤى شانايانى ئةيوى ضونهةت هةضةز بووى و واتة:
كازثيَلسدنى يؤكازةكانو، خواى طةوزة دزوضتلازى يؤكاز و كازةكانة، بؤية  طستهةبةز و

يدانياى، وة ى تس يةية بؤ يازمةتبة يؤكازةكان اى ضةزبةخؤ نني، بةَهلوو ثيَويطتياىيؤكازةكاى بؤخؤي
، وة كازةكاى نايةنة دى تاوةكوو خوا هة ييَهانةديدا و دذةكانى يةية زِيَطسى ئةوةغدا هةطةأل

يةموو دذةكاى و زِيَطسييةكانى هة زِيَطايدا تاوةكوو يةموو يؤكازةكانى بؤ نةزِةخطيَهيَت، وة 
نةزِةويَهيَتةوة، يةموو ئةمانة ثةزوةزدطاز دزوضتياى دةكات بة ويطت و تواناى خؤى وةكوو ضؤى 

ى يةموو دزوضتلساوةكانى دزوضتلسدووة، تواناى بةندةكانيؼ يؤكازيَلو هة يؤكازةكان
 بوونى وو هةطةألـة دى، بةَهلهبيَبؤ خـؤياى بة تةنيا ئةو توانايةياى نيية  ة كازةكانيػياىو ،ييَهانةدى
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 تواناكةوة ثيَويطتة بؤ ياتهةدى كازةكاى.ئريادةى تةواو بة  ا بوونىتواناغد

ِْٕوََمِم َأْشَباٍب ُأَخَر  وة دةَهيَت: ُِوِب َبْل اَل ُبدَّ ِمْن ا ْى َّ َلا بِ َِ ٌء ِمْن اأْلَْشَباِب ُمْسَت َْٔس ََشْ َوَف

لُّ َشَبٍب ؾَ  ُُ ُهوُد. َؾ َْ اَرَضاِت َظُْْه َحتَّى ََيُْهَل ادَْ ًَ ِف ادََْوإِِع َوادُْ ِْٔه َواَل ُبدَّ َأْيًوا ِمْن رَصْ ُه إَف َِ

يٌك َوَفُه  ُه مَلْ ََيُْهْل َشَبُبُه َؾادََْىُر َوْحَدُه اَل ُيْْبِ ََشِ ْف َظُْْه ِضدُّ ُه َومَلْ ُيْكَ ُُ ي ُه ََشِ ْٕ اِو ًَ ُت ِضدٌّ َؾإِْن مَلْ ُي

اِب َوَؽْرِ َذفَِك  َ  َوافسُّ
ِ
ِْٔه ِمْن اَْلََواء افََّْباَت إالَّ بََِم َيَْْومُّ إَف

(1). 
بؤ ييَهانةدى مةبةضتةكاى، يةز  كازيدا و بةع نييةةزبةخؤ نيية هة ييض يؤكازيَم ض واتة:

يَطايدا دةبيَت كؤمةَهيَم يؤكازى تس خبسيَتة ثاَهى و زِيَطسييةكاى و دذايةتييةكانى يةَهطرييَت هة زِ
دى، بؤية يةموو يؤكازيَم ياوبةغى يةية و دذيػى يةية، طةز  تاوةكوو مةبةضتةكاى بيَهة

ييض يؤكازيَم كازةكةى ثآ نايةتة دى،  ؛هةوةسيَاى نةزِةويَهياوبةغةكاى يازمةتيدةز نةبو و دذةك
بازاى بةتةنًا خؤى كػتوكاَهى ثآ نازِويَت، بةَهلوو ثيَويطتى بة خان و يةوا و كازى تس يةية بؤ 

بؤ  ياتهةدى، وة يةز بةو غيَوةيةؽ ئاطس بؤ ضووتاندى و زِؤذ هة يةَهًاتهدا و خؤزان و خوازدنةوة
 ... يةموو ئةمانة يؤكازيَلو، بة ضةزبةخؤيى خؤياى كازةكانياى ئةجنام نادزيَت. ذياى

 :كارةكان بَيتة دى نى و نةبوونى ِرَيطرييةكانىمةرج نيية بة بوونى هؤكار و ثَيويستييةكا .2

رضورة وجود افسبب من افسْن افُؤٕة افتي خِق اَّلل ِبا دةَهيَت:  T (القّم)ابو 

يتًِق بافدين أو ما يتًِق بافدٕٔاافُون، شواء ؾَٔم 
(2). 

ى خوايية، يةكى كةونةَهلوو طستهةبةزياى ياضا و ثيَويطتيبوونى يؤكازةكاى ثيَويطتة، ب واتة:
يؤكازة بؤ دزوضتى نويَر ...(، وة  بوونى دةضتهويَر)وةكوو  ةوةكازة ديهييةكانثةيوةضتة بة ياتهةدى 

وةكوو يةوَهداى بؤ ثةيداكسدنى زِشق و زِؤشى  ،ييةكاىبة ييَهانةدى كازة دونيايةزوةيا ثةيوةضتة 
موضافري دةيطسيَتة بةز بؤ كةضى زِيَطايةن واية  طستهةبةزى ئةم يؤكازانة وةكووطستهةبةزى ذياى، 

 غويَهى مةبةضتى.

ئةطةزضى خواى ثةزوةزدطاز دزوضتلاز و نةخػيَهةزى ئةم زِيَطة و يؤكازانةية، واى داناوة 
بة طستهةبةزى مةبةضتةكاى كازةكاى ديَتةدى، بةآلم هة ضةزوو ئةمانةغةوة ئةطةز خواى ثةزوةزدطاز 
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 ئةطةز وةنابيَت، زِةخطاندووة نازِوات  بةو زِيَطة و زِيَسِةوةى كة بؤىويطتى هةضةز نةبيَت ئةوا 
كازةكاى دةبو و يةموو زِةخطاندنةكانيػى  ؛ببيَت هةضةز ى خوايىويطت و زِةشامةندى و ئريادة
ئةم بووى و نةبوونة هة ئريادةى خوادا مامةَهةيةكى ووزدى نيَواى خوا  بؤ جؤز دةكات و ديَهة دى،

سدى بةو و دزوضتلساوةكانيةتى، كة بة حيلمةت و دانايى خؤى دةيانبات بةزِيَوة، وة دةزكل

ەئ   ىائائ]ووزدةكازييةؽ هة ئاضتى تيَطةيػتهى بةندةكانيدا نيية، وةكوو دةفةزمويَت: 

وئ    وئ]، وة دةفةزمويَت: واتة دةزن بة كةمرتيو شانيازى خوايى ناكةى .{244:  2}د ەئ

 .واتة ثسضياز هة خوا ناكسيَت هةضةز كازةكانى .{e  :21}د ۇئ  ۇئ

مةزج نيية يةموو مةبةضت و يؤكازةكاى بطرييَتة بةز هةطةأل نةبوونى ييض  هةبةزئةوة
بلسيَت، هةبةزئةوةى ويطتى خوا هةضةزوو يةموو  ىمطؤطةزبة  يؼكازةكان و زِيَطسييةكدا

بةبآ ناو و ويطتى ئةو، وةكوو  ناويػى بربيَت ييض كازيَم غاييطتة نيية تةنانةتمةبةضتةكانةوةية، 

ہ   ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ڻڱ  ڱ   ڱ   ں  ں ڻ ڱ]خؤى دةفةزمويَت: 

 .{Y  :21 ،25}د ھ
واتة: بؤ ئةجنامدانى كازيَم بؤ ضبةيهآ مةَهآ مو ئةو كازة دةكةم، بيَحطة هةوةى بَويَى ئةطةز 

 بيَت ئةجنامى دةدةم. خوا ويطتى هةضةز

:  Y}د ہ  ھ ہ ہ ]هةضةز ئةم ئايةتة  T )احلصو البصرٓ(ئيمامى 

ْل: إِْن َصاَء اَّللَُّإَِذا دةَهيَت:  .{25 َُ َٔ ِْ ْل: إِْن َصاَء اَّللَُّ، َؾ َُ ُه مَلْ َي َّٕ َر َأ ـَ َذ
(1). 

 .)إى شاء اهلل(بَوآ هةضةز كازيَم،  )إى شاء اهلل(كةوتةوة كة نةتطوتووة واتة: كاتيَم بريت 

واألشباب وادسببات ضوع منٔئته وؿدرته مَْادة حلُّه إن دةَهيَت:  T ()ابو القّم

يبىل شببٔة افقء أبىِٓا ـَم أبىل إحراق افْار ظذ خِِٔه إبراهٔم وإؽراق اداء ظذ صاء أن 

ـِّٔه وؿومه
(2). 

 يؤكاز و كازةكاى هةذيَس جيَبةجيَلسدنى ويطتةكانى خواداية و تواناكانيػى ثةيوةضتة بة واتة:
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 .ئةوا دةيلات لاتةوةطةز ويطتى هيَبيَت يؤكازى كازةكة بةتاأل بئة ،ييَهانةدى حيلمةتةكانى

ضووتيَهةزى ئاطسةكةى هةضةز بةتاأل كسدةوة، كة خواى طةوزة   )إبرايّم(منوونةى  -

ٴۇ]وةكوو دةفةزمويَت:  ئةى ئاطس ضازد  .{e  :96}د ۋۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  
 . )إبرايّم(بةزةوة و ضةالمةت بة هةضةز 

ِْٔه َؿاَل   َظْن َظِعِّ ْبِن َأِِب َضافٍِب  َِ ُُِه، َحتَّى ِؿٔ: َبَرَدْت َظ ُت َْ اَدْت َت ـَ ، (َوَشَلًما)َل: َحتَّى 

يه َؿاَل: اَل ترضِّ
تاوةكوو خةزيم   )إبرايّم(غيَوةيةن ضازد بووةوة هةضةز ثيَػةمبةز  بة واتة .(1)

 بوو ببيَتة يؤكازى زِةقبوونةوةى، تاوةكوو فةزمووى بة ضازدبوونةوةيةكى ضةالمةتى.

زِيَسِةوكسدنةوة بؤ بووة و  )نّل(غةثؤىل ئاوى دةزيايةكى وةكوو  ياخود وةضتانى -
 نةمانى ضيفةتى نقومبووى هة دةزيادا. بةتاَهلسدنةوة و و ثةزِيهةوةياى

ڱ  ڱ  زِيَطةى هةناوبسدنى يوضفياى طستةبةز تاوةكوو ]  ()ُِشفياخود بساكانى  -

ں باوكياى هةبريى بلات و ئيرت طسنطى بدات بةماى و يوضفيؼ نةميَهيَت  .{M  :6}د ڱ  
شياتس خؤغةويطتى و  بة يؤكازى بووتاوةكوو ثوةبةزشييةكةى نةميَهيَت بةضةزياندا، كةضى 

ۆئ] باوكياى بة )يوضف(ةوة: ثةيوةضتى ۈئ  ەئەئوئوئۇئۇئۆئ 

ېئ   كوزِةكانى وتياى ضويَهد بة خوا باع و ناوى )يوضف( هة  .{M  :84}د ېئۈئ  
تؤ دووزناكةويَتةوة يةتا دةبيَتة يؤكازى الواشيت ياخود تياضوونت، تةنانةت بووة يؤكازى نابيهايى 

ۉېېېې] :باوكى ىۋۋۅۅۉ   M}د ائى  

بووة  ييَهدة بةتةواوى زِووى وةزضةزخاى هة كوزِةكانى و باضى يوضفى هةضةز شاز بوو، وة. {85: 
يةمووياى  كؤتاييػدا تا ضاوةكانى نابيها بوو، وة هة ىو زِغتهى فسميَطل بؤى خةفةتيؤكازى 

د ہہہہ] :ثيَويطتى دةضتى )يوضف( بووى و ثوةوثايةى بةضةزياندا بَوهد بوو
{M  :63}. وة بةضةزياندا.واتة خوا ثوةوثايةى بةزشكسديتة 

 ڱ  ڱ   ڱ    ڱ] : غازياى بةجيًَيَػتئةو طةهةى كة هة تسضى مسدى ود منوونةى ـياخ -
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ںڻڻڻڻ  ۀ  ہ ں ذمازةياى يةشازةيا  .{251:  2}د ۀ  ہ   ہ  
خواى طةوزة  ؛كةع بووى، بةآلم كاتيَم كة هة غويَهى تسضهان كة غازةكةيانة ضوونة دةزةوة

«َقَدرٍ ََل ُيْغنِي َحَذٌر ِمْن »: دةفةزمويَت وةكوو ثيَػةمبةزى خوا يةموويانى مساند، هةوآ 
(1). 

 خؤثازاضنت ضوودى نيية هة قةدةز.واتة 

ويطتى هة طةهةكةى زِشطازى بيَت كاتيَم كة باوةزِياى ثيَهةييَها، بةآلم   ()ُِنضياخود  -
 كةوتة ناو خساثرت هة طةهةكةى كة ناوضلى نةيةنط بوو.

گ  گ  ] :، بةآلم بة باغرت بؤى زِةخطا ()عّصٖياخود زِيَطة طرياية بةز بؤ كوغتهى  -

بةزشكسايةوة بؤ ئامساى و هة كاتيَلى ضاكرت و  .{348، 349:  6}د ڳڳڳڳگگ
 تةواوتسدا دةيهيَسيَتةوة خوازةوة ثيَػةمبةزايةتييةكةى تةواو بلات.

و ياوةآلنى بة نيةتى زِيَطستو هة كازوانيَلى قوزِةيؼ كة هة غام   ()ياخود ثيَػةمبةز  -
 دةضتى بةضةزدا بطسى، هة بسيتى داطريكسدنى ضةزوةت و ماَهى ياوةآلى كة دةطةزِايةوة بؤ مةكلة

هة مةكلةدا كسدبووياى، بةآلم قةدةز وابوو كازوانةكة زِشطازى بوو، وة غةزِى بةدزى  قوزِةيؼ
ئةو هيَلةوتةوة كة هةو دةضلةوتة طةوزةتس بوو بؤ ئةواى هةزِووى ديهى و دونياييةوة، 

ڍ  دةكات: ]كازةدا خواى طةوزة باضى  وهة اطؤزِانلازيانةى كة زِوويد ڇڇڍ  

 ئةطةز وادة و مةوعيدتاى هةواتة  .{E  :52}د ژڌڌڎڎڈڈژ
نيَواندا يةبواية بؤ ئةو جةنطة ئةوا ئامادة نةدةبووى، هةبةز زِاى جياواشتاى، بةآلم خواى طةوزة ئةم 

 دى. كازانةى بؤية يةَهطيَسِايةوة بؤ ياتهةدى ئةوةى كة ويطتى هيَية بيَتة

طستهةبةزى يؤكازةكاى زِيَطاية بؤ ياتهةدى كازةكاى، نةن مةزجى ياتهةدى كازةكاى بيَت،  -
منوونةى فريعةوى و ذنةكةى و عةشيصى ميطس، يةزدووكياى مهداَهياى نابيَت، دوو مهداأل 
ا يةَهدةطسنةوة بة نيةتى ئةوةى بيلةى بة كوزِ و جيَطسةوةى خؤياى، كة هةكاتى يةَهطستهةوةكةياند

هة ئةجنامدا ئةوةى  .{r  :6}، {M  :23}د ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ]يةن قطة دةكةى: 
                                                             

َجاهُ َهَذا وؿال:  (3831) "ادستدرك"رواه احلاـم يف  (3) ْشَْاِد، َومَلْ َُيَرِّ  (،2568) "وشطاأل"وافىزاين يف  ،َحِديٌث َصِحُٔح اْْلِ

 (.9916) "صحٔح اْلامع افهٌر"(، و 2215) "ةنُااد"وصححه األفباين يف  (،11) "دظاءاف"ويف 
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رتيػياى ياضوونى خؤى و دةضةآلتةكةى، ئةويدةزدةضيَت و دةبيَتة يؤى ت  ()مُشٖفريعةوى 
دةزدةضيَت و دةبيَتة يؤى بةييَصكسدنى دةضةآلتى عةشيصى ميطس و زِشطازبوونى   )ُِشف(

طستهةبةزى يؤكازةكةى )فريعةوى( نةضووة ضةز بؤى،  وآلتةكةى هة طةوزةتسيو طسانى و قةيساى.
 بةآلم طستهةبةزى يؤكازةكةى )عةشيصى ميطس( ضةزى طست و ياتة دى.

كة ثةَهة يةوزيَلى طةوزة يات و وايانصانى يؤكازى بازانة،  )عاد(ياخود وةكوو طةىل  -

ڳ  ڱ  ] :بةآلم يؤكازى تياضوونياى بوو ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   د ڱڑ  
{S  :25}.  وتياى: ئةو ثةَهة يةوزة بازاناويية بؤ ئيَمة، خواى طةوزة فةزمووى: بةَهلوو ئةو ضصا

 ضةختةية كة ئيَوة ثةهةى ياتهيتانة.
َتَح َفُه َباُب َتْوِحِٔد اَّللَِّ َوَظَِِم دةَهيَت:  T ()ابو تّمّٕ ٍَ ْٕ ِرَؾِة ا ًْ َوَمْن َظَرَف َهَذا َحقَّ ادَْ

ِه َواَل يُ  َل َظَذ َؽْرِ َـّ ُه َواَل ُيَتَو َبَد َؽْرُ ًْ ُه َؾْوًَل َظْن َأْن ُي ُه اَل َيْسَتِحقُّ أِلَْن ُيْدَظى َؽْرُ َّٕ ُه َأ ْرَجى َؽْرُ

لِ َوَهذَ  َْ ًَ ِع َواْف ْ َهٌن بِافؼَّ ا ُمَزْ
(1). 

ئةو  و تيَطةيػتهى بؤى، زدكسدنةوةوتةواوى و ئاَهوطؤزِانة بصانيَت بة ئةوةى ئةم واتة:
دةزطايةى بؤ دةكسيَتةوة كة تان و تةنيايى و طةوزةيى و بةزِيَوةبسدنى دزوضتلساوةكاى غاييطتة 

 ،ةوةية داوا هة بوونيَم نةكسيَت بيَحطة هةوطتة بكة غايي ة،يةز بة خواى تان و تةنياى بآ ياوبةغ
، ئةمة شؤز تيَبلاتض جاى بوونيَلى تس بجةزضرتيَت و ثػتى ثيَببةضتيَت و داوا و ئاواتةكانى زِوو

 ة.ةوغةزع و عةقَو هة زِوانطةىزِوونة 

ک  ژ  ژ  ڑ   ڈ  ڈڎ]خواى ثةزوةزدطاز دةفةزمويَت:  ڑ  ک  ک  

ں  ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ    .{29:  4}د ڻڻ   ڻ   ڱڱڱ  ں  
كة ويطتى هةضةزة و  َهم و دةضةآلت دةبةخػيَت بةوةىمو واتة: ئةو ثةزوةزدطازةية

 هةضةزة ثايةدازى دةكات و ئةوةغى ويطتى ةوة كة ويطتى هةضةزة، وة ئةوةىهةوةغى وةزدةطسيَت
ويطتى هةضةزة بآ دةضةآلت و شةهيى و مولةضى دةكات، وة يةموو خيَسةكاى بةدةضتى خواية و 

بةطويَسةى ضوودى بةندةكانى و  ى و ووزدةكازى بيَطهووز، وةكازةكانى ثسِة هة حيلمةت و داناي
 كازبةزِيَلسدنياى يةَهياى دةضووزِيَهيَت.
                                                             

 (.8/398البن تّٔٔة ) "جمّوع افٍتاوى" (3)
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 :)األخذ باألسباب والكفز بها(يان طرتنةبةرى هؤكارةكان و ثشتنةبةستنى دلــَى ثَي .3

. َؿاُفوا: دةَهيَت:  T ()ابو تّمّٕ
ِ
ََمء َِ ًُ ٌة ِمْن اْف ٍَ َم: َما َؿاَفُه َضائِ َِ ًْ ٌِي َأْن ُي َوِِمَّا َيَْْب

ٌص يِف  َْ َٕ وَن َأْشَباًبا  ُُ ٌك يِف افتَّْوِحِٔد. َوََمُْو اأْلَْشَباِب َأْن َت اُت إَػ اأْلَْشَباِب َِشْ ٍَ ِل ااِلْفتِ َْ ًَ اْف

ُف  َٖفَّ ًْى َيَت ًْ َجاُء َم ُل َوافرَّ ُـّ ََم افتََّو َّٕ ِع َوإِ ْ َِّٔة َؿْدٌح يِف افؼَّ ِِّ ُُ ْظَراُض َظْن اأْلَْشَباِب بِاْف  ِمْن ُموِجِب َواْْلِ

عِ  ْ ِل َوافؼَّ َْ ًَ افتَّْوِحِٔد َواْف
(1). 

ثيَويطتة ئةوة بصانسيَت كة يةنديَم هة شاناياى وتوويانة ئاوزِدانةوةى دَهى و ثػتبةضنت بة  واتة:
دانةنانى يؤكازةكاى بة يؤكاز ناتةواويية هة عةقأل و دا، )تُحّد(يؤكازةكاى ياوبةؽ بسِيازدانة هة 

نت بة خوا و ذيسيدا، بةكازنةييَهاى و ثػتلسدنة يؤكازةكاى زِةخهةية هة غةزعدا، بةَهلوو ثػتبةض
و بوونى عةقأل  )تُحّد(طستهةبةزى يؤكازةكاى دةبيَتة يؤكازى ياتهةدى تةواوى و داواكازى هةو 

 و جيَبةجيَلازى غةزع.

ْٔهِ وة دةَهيَت:  ِْٔه َوَرَجاُؤُه َوااِلْشتَِْاُد إَف َِ ِب َظ ِْ ََ َبِب ُهَو اْظتََِمُد اْف اَت إَػ افسَّ ٍَ َْٔس  ،َأنَّ ااِلْفتِ َوَف

وَؿاِت َما َيْسَتِحقُّ َهَذايِف ادَْ  ُِ َلا  ،ْخ َِ َْٔس ُمْسَت ُه َف َّٕ اَء َوَأْضَدادٍ  ،أِلَ ـَ َواَل ُبدَّ َفُه ِمْن َُشَ
(2). 

ى و ئاوات ثةيوةضتبوونة ئاوزِدانةوة بؤ يؤكازةكاى "مةبةضتى تيايدا ثػتبةضتهى دَهواتة: 
)واتة غاييطتةى ثػتجيَبةضتهى تةواو بيَت( هة  ييض غتيَم نيية غاييطتةى ئةمة بيَتثيَوةى" 

 توانا و ييَهانةدى خاوةنى بيَت و ضةزبةخؤبووى و غتيَم نيية ، هةبةزئةوةى ييض دزوضتلساوةكاندا
 ئةوةى يةموو غتيَم بوونى ثػتيوانى تس و نةمانى دذةكةى دةويَت.هةبةز كازى تةواو بيَت،

ُُ وة دةَهيَت:  سَّ ََمُْو اأْلَْشَباِب َأْن َت َذفَِك ... َمَع َأنَّ احْلِ ـَ َو  ُٓ ِل َؾ َْ ًَ ٌص يِف اْف َْ َٕ وَن َأْشَباًبا: 

ا ْغِ يِف اْختَِهاِص َأَحِدمِهَ ًَ ِة َوَبْغَ اْف َٓ ْرَق َبْغَ اْْلَْب ٍَ ُم اْف َِ ًْ َا َأْشَباٌب َوَي ُد َأُنَّ َٓ َل َيْن َْ ًَ َْٔسْت  َواْف ِة َف وَّ َُ بِ

َذاُء ُدوَن اْْلَخرِ يِف اْْلَخِر َوَبْغَ اْْلُْبِز وَ  ٌِ ا ََيُْهُل بِِه اْف احْلََل يِف َأنَّ َأَحَدمُهَ
(3). 

و يةز دزوضتة  "ناتةواويية هة عةقَودا بة يؤكاز ةكاىيؤكاز دانةنانى" بسِيازداى بة واتة:
وايػة، هةبةزئةوةى يةضت و عةقأل غايةحتاَهى ئةوةى كة يؤكازةكاى يؤكازى بؤ كازةكاى، 

                                                             

 (.8/396البن تّٔٔة ) "جمّوع افٍتاوى" (2) (3)

 (.8/394البن تّٔٔة ) "جمّوع افٍتاوى" (1)
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دةشانسيَت ضاو هةطةأل ناوضاودا يةكيَلياى ثةيوةضتة بة بيهيهةوة و ئةويرتياى نيية، وة وةكوو ضؤى 
 .جياواشى نيَواى بةزد و ناى كة يةكيَلياى تيَسكةزة و ئةويرتياى نيية، كةواتة يؤكازةكاى ئاغلساى

ِع ..وة دةَهيَت:  ْ ِة َؿْدٌح يِف افؼَّ َّٔ ِِّ ُُ ْظَراُض َظْن اأْلَْشَباِب بِاْف ِذيَن آَمُْوا . اْْلِ َل افَّ ًَ ْن َج َّ َؾ

َو ِمْن َأْظَيِم افَّْا ُٓ اِر َؾ جَّ ٍُ اْف ـَ َغ  َِ
ُل ادُْتَّ ًَ ِسِديَن يِف اأْلَْرِض َأْو ََيْ ٍْ ادُْ ـَ احِلَاِت  ُِوا افهَّ ِّ ًَل َوَظ ْٓ ِس َج

ًرا ٍْ ـُ ِهْم  َوَأَصدِّ
(1). 

ئةوةى كةضانى بؤية دذايةتى غةزعى خواية،  ؛ثػتًةَهلسدى هة يؤكازةكاى بةتةواوى واتة:
وةن  )كة بة طستهةبةزى يؤكازةكانى ئيماى ثيَى طةيػتووة( ئيمانداز و خاوةى كسدازى ضان

 كةضانى خساثةكاز ضةيسبلات ئةوة كةضيَلة شؤز نةشاى و بيَربِواية هة ديهدا.

افَرآن وافسْة فزاد وفو تتبًْا ما ئٍد إثبات األشباب من دةَهيَت:  T ()ابو القّم

ظذ ظؼة آالف موضع ومل َٕل ذفك مبافٌة بل حََٔة ... ثم من أظيم اْلْاية ظذ افؼائع 

ؾإذا رأى افًََلء إٔه ال  ،وافْبوات وافتوحٔد إهيام افْاس أن افتوحٔد ال يتم إال بإُٕار األشباب

 ،توحٔد وبّن جاء بهيُّن إثبات توحٔد افرب شبحإه إال بإبىال األشباب شاءت طْوُنم باف

ويا َّلل افًجب إذا ـان اَّلل  ،وإٔت ال جتد ـتابا من افُتب أظيم إثباتا فألشباب من افَرآن

خافق افسبب وادسبب
(2). 

ئةطةز بةدواداضووى بلةيو بؤ ضةملاندنى طستهةبةزى يؤكازةكاى هة قوزئاى و  واتة:
وة طةوزةتسيو تاواى هة ئاضتى  ،ادةزِةوىشيبآ شياد هة دة يةشاز غويَو دةبيَت فةزموودةدا، دةبيهني 

بسِيازدانة بةوةى كة )توحيد( و عةقيدةى ثان  ؛بؤ خوا داغةزعى خوا و ثيَػةمبةزاى و )توحيد(
بة يؤكازةكاى و ثػتطوآ خطتهياى نةبيَت،  بووىنةنايةتة دى هة موضوَهماناندا ئيال بة زِيَطةى باوةزِ

زة دزا طومانياى بؤ )توحيد( و ئةوةى ييَهاويةتى خساث ، كاتيَم ئةم بسِيا)تصُف(وةكوو ئةيوى 
ييض بؤية  بوو، بؤية نة خواياى بةتةواوى بؤ ثةزضرتا و نة غويَهلةوتةى ثيَػةمبةزةكةى بووى،

جطة هة قوزئاى، وة ئةم طةمليَهيَت بوونى يؤكازةكاى ب كتيَبيَم نيية هة كتيَبةكاى بة طةوزةتسيو غيَوة
 نايطسيَتة بةز. ت خوا دزوضتلازى كاز و يؤكازةكانة كةضىم دةبيهيَكاتيَيية بابةتة مايةى ضةزضام

                                                             

 .386البن افَٔم ص "صٍاء افًِٔل"      (2) (.399، 8/394البن تّٔٔة ) "جمّوع افٍتاوى" (3)
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 ضةند ئاماذةيةكى قورئاى بؤ طرتهةبةرى يؤكارةكاى:

 لة خؤثاراشتهدا:. 1

خوا فةزماى دةكات بة  .{93:  6}د ڱڳڳڳڳ] :6 ۞
ئيماندازاى كة حةشةزى خؤياى وةزطسى بةزامبةز دوذمهياى بة يةموو يؤكازةكاى كة دةبهة 

 .(1)ثػتيوانى بؤ غةزِكسدى و ثازاضتهى خؤياى و بةزثةزضدانةوةياى

خوا فةزماى دةكات بة  .{E  :99}د ٴۇۇۆۆۈۈ] :6 ۞
 .(2)هة غةزِدا دذ بة دوذمهاىئامادةكازى بؤ طستهةبةزى ييَص بة يةموو جؤزةكانيةوة 

 بؤ بةدةشتوَيهانى ِرزق و ِرؤزى ذيان:. 2

 .{y  :39}د ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹٹڤڤڤڤ ] :6 ۞
 ثاؽ نويَرى يةيهيتاى بآلوببهةوة بة شةويدا بؤ بةدةضتًيَهانى نيعمةتةكانى خوا.

ڄ    ] :6 ۞ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 زِةخطاندووة بؤتاى، بطةزِيَو بة يةموو غويَهيَليدا بؤ زِشق و زِؤشيتاى.شةومياى . {34:  8}د ڄ

ۆئ] :6 ۞ ۇئ ۇئ  r}د ۆئىى ائائەئ ەئوئوئ

و بةغى  بؤ زِؤذى دواييت بةكازى بًيَهة ةو نيعمةتانةى كة خوا ثيَيداويت هة دونياداه. {99: 
دونياى خؤغت هةبري مةكة هة خوازدى و خوازدنةوة و ثؤغان ... هةبةزئةوةى مافى خوا و خؤت 

 .(3)مافى يةمووياى بدةيتكة كةضوكاز و ميوانت هةضةز دةبيَت و خيَصانت و 

 فةرمان بة كردةوةى ضاك و بةدةشتوَيهانى:. 3

ڤ ] :6 ۞ كاتيَم فةزماى دةدات بؤ  .{369:  2}د ڤ  ڤٹڤ
زِيَهموونيػياى دةكات بؤ يةوَهداى بؤ  ،بؤ زِيَطةى حةجخؤزان و تويَػوو يةَهطستهى دونيايى 

 .(4)بةدةضتًيَهانى تويَػووى زِؤذى دوايى هة خواناضى و عيبادةت و ضاكة
                                                             

 .(3/459) "تٍسر ابن ـثر"      (5)   .389ص "تٍسر افسًدي" (3)

 (.2/599فِنوـاين ) "ؾتح افَدير" (2)

 .(9/241) "تٍسر ابن ـثر" (1)
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ں  ں   ڻ] :6 ۞ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   د ڻگ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  
{o  :9}.  ببةخػو هةو زِشق و زِؤشييةى كة هةذيَس دةضتاندا يةية، ئةوانةى ئيماندازى و

 دةبةخػو هة ماَهةكانياى ثاداغتى طةوزةياى يةية.

 هاندان بؤ بةدةشتوَيهانى ئةو كارانةى كة هؤكارى ِرةزامةندى خواية:. 4

 .{1، 2:  4}د ۀ   ۀڻ   ڻ ڻ  ڻڱڱ ڱ  ڱ  ں ں ] :6 ۞
ئةوةى خواثةزضتى بلات ئةوا خوا زِيَطةى بؤ دةزِةخطيَهيَت بؤ زِشطازبووى هة يةموو 

 .شييةكى ثيَدةدات بةبآ ثيَوانةناخؤغييةكاى و زِشق و زِؤ

 t}د ڌڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  چ چ  چ  چ   ] :6 ۞

ة يؤكازةكانى و بلةى، كةع هة دةضتيدا نيية بيَحطة هةو،داواى زِشق الى خوا  .{39: 
 عيبادةت بؤكسدى و ضوثاضطوشازيية هةضةز نيعمةتةكانى. بةدةضتًيَهانيػى

د ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۇ ۆ ۆ ] :6 ۞
{p  :92}.  كآ يةية هةكاتى تةنطانةدا بيَت بة ياناى هيَقةوماوانةوة كاتيَم داوا دةكات و

 ناخؤغييةكاى دةزِةويَهيَتةوة و دةتانلاتة ئاوةدانلازى شةوى.

ی   ی  ی  ی  ]، {292:  2}د گ  گ  گ  ڳک  گ  ] :6 ۞

 ؛ئةوةى دةيبةخػو بؤ خؤتاى و ماأل و مهداَهتاى و خيَس و خيَسات .{16:  4}د جئ  حئ
 ثسِدةكةيهةوة. ىبؤتان

 :ثاداشتى كردةوةكان ثةيوةشتة بة هؤكارةكانةوة. 5

جبحبخب] :6 ۞ ئةو بةيةغتةية  .{C  :51}د يبمب     ىب  ىئيئ
 كسدةوةكانتةوة.بة يؤكازى  دزاوةثيَتاى كة 

چ  ] :6 ۞ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ هة  خبؤى و خبؤنةوة .{e  :36}د چڄ  
 نيادا بؤتاى كسدبوو.هة دوانةى كسدةوئةو بة يؤكازى  بةيةغتدا

ہ   ھ  ھ            ھ  ] :6 ۞ ۀ  ہ  ہ  ہ       ڻ  ڻ  ۀ   :  0}د ھڻ  ڻ  

 نةفطةكاى ناشانو ضيياى بؤ غازدزاوةتةوة هة نيعمةتة طةوزةكاى بة يؤكازى كسدةوةكانيانةوة. .{39
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 بؤ شسا و تؤَلةشةندنةوةش: -

ڄڄڃڃ] :6 ۞  ضصا و ضةختييةكاى .{35:  0}د ڃڄ
 .ةوةبة يؤكازى هةبريضوونةوةى ئةم زِؤذةتان بضيَرى

 .{A  :56}د ڱڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ         ڱ   گ  ڳ ] :6 ۞
 ئايةتةكانى خوا بةدزؤ دةخةنةوة ضصاى ضةختياى يةية بة يؤكازى تاوانةكانيانةوة.ئةوانةى 

. دۆئ  ۈئ  ۇئ     ۆئ ] . بة يؤكازى كسدةوةكانتانةوة،دۇ ڭ  ڭ  ] :6 ۞

 ڑ ژ] . بة يؤكازى كسدةوةكانتانةوة،ديئمئىئ]بة يؤكازى بيَربِواييتانةوة، 

 يؤكازى بةدزؤشانيهتانةوة،. بة دکڑک ] . بة يؤكازى بيَربِواييتانةوة،دڑ

. بة دڤٹڤ ]  . بة يؤكازى ضتةملازيتانةوة،دہہہ]
 .يؤكازى بةدزؤخطتهةوةتانةوة

 .بوونةتة يؤى ضصاكانى دونيا و دوازِؤذياىكة يةموو ئةم ئايةتانة باع هةو يؤكازانة دةكات 

 :)التوكل على اهلل تعاىل(ثشتبةسنت و ييوا بة خوا 

، ئةوكات كاتى ئةوةية كة و يةوَهى تةواو هةطةأل كازةكانداهةثاؽ طستهةبةزى يؤكازةكاى 
بطيَسِيتةوة بؤالى خوا، ئةمةؽ بة زِيَطةى  يةمووى ثةيوةضتبوونى دأل و دةزوونت دَههيايى و

 ةو ،ييَص و بووى و كازيطةزى يؤكازةكاى كة ضةندة ضهووزداز و زِيَرةيني بريخطتهةوةى خؤت بة
وةختيَلداية ئةطةز خوا ويطتى هةضةزبيَت دةميَهيَتةوة،  ضسكة ضاتة كازيطةزيةكانياى و مانةوةياى هة

 وة طةز نا يةزوةن بوونى نةبووبيَت واية.

هةطةأل بريخطتهةوةى ئةوةى نةن يؤكازةكاى بةَهلوو نيعمةتةكانيؼ بؤ ذيانيَلى دونيايى 
هةدواى تؤؽ دا بووة و بةجيَياى ييَػتووة و ى تسبسِاوةية و هةثيَؼ تؤغدا هةدةضتى كةضانيَل

، ئةمانة و مسدى و ياتهة دونيات بة زِووتى و زِؤغتهةوةت بة زِووتى تة دةضتى كةضانيَلى تسدةكةويَ
 زِؤيػتهى غتةكاى و تةمةنت ييَدى ييَدى.و 

كة  غةزِزِابووى و هووت بةزشييانةىبؤ كةمبوونةوةى ئةو  ئةم بريخطتهةوانة يازمةتيدةزى
وةكوو خواى طةوزة  وونة خاوةنى،بةضةز ئادةميصاددا ديَت هةكاتى ياتهةدةضتى يؤكازةكاى و ب
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ياخى بووة  . ئادةميصاد{9، 9:  4}د ڱڳ ڱ ڱ  ڳڳ  ڳ  گگ]دةفةزمويَت: 

ڤڦ] كاتيَم دةبيهيَت باآلدةضتة، وة دةفةزمويَت: ئادةميصاد  .{K  :1}د ڦڦ  ڤ
 وا طوماى دةبات كة ماأل و ضةزوةتةكةى بة يةتا يةتايى بؤى دةميَهيَتةوة.

 از دزوضتى كسدوويت بؤ عيبادةتى خؤى و يةن دَهى ثيَداويتخواى ثةزوةزدطوة بصانة 
بؤئةوةى بةكازيبيَهيت بؤ ئةو، بةآلم كاتيَم تؤ دةبيتة بةندةى دونيا و يةموو دَهت دةدةى بة دونيا 

و  دةضةآلتى خوا هةضةز ضةزت ئامادةية و بةندايةتى و شةهيويتى تيادا وى دةكةيت، ئةوكات
ى بيَت، وا ضةزةى تؤَهةضةندنةوةتة، هةبةزئةوة ثيَويطتة ثػتبةضنت بة خوا ضةزةتا و كؤتايى كازةكا

بةدةضت دةذميَسيت، با يةز  ة ماَهيؼو ،دونيا وةكوو تةضبيخيَم بةدةضتتةوةيةكة يةضت بلةيت 
هة دةضتتدابيَت و نةضيَتة دَهتةوة و هةو ثياوانة بيت كة ثةزوةزدطاز وةضفياى دةكات و 

 يةى ثياوانيَلى كامألواتة  .{k  :19}د پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]دةفةزمويَت: 
 باشزطانييةكانياى و كسِيو و فسؤغتهةكانياى يؤكاز نيية بؤ هةبريكسدنى يادى خوا و نويَرةكانياى.

كانى ثةيوةضتلسدووة بة ثػتبةضنت بة خؤيةوة، وةكوو تةخواى ثةزوةزدطاز عيبادةوة 

ڳ  ڱ]دةفةزمويَت:  واتة خوا بجةزضنت و ثػت ببةضنت بة خوا،  .{K  :321}د ڳ  
 واتة كازكسدى و ثػتبةضنت بة خوا هةضةزى.

َل مَلْ دةَهيَت:  T ()ابو تّمّٕ َـّ ا َوَتَو ُْٖموَر ِِبَ َباَدَة ادَْ ًِ ْن َتَرَك اْف َّ ُْٖموِر َؾ ُل ادَْ ًْ
َباَدُة ؾِ ًِ َواْف

ْل  َـّ ْن َأْحَسَن َحااًل ِِمَّْن َظَبَدُه َومَلْ َيَتَو ُُ ُل  َي ُـّ ِض َما ُأِمَر بِِه. َوافتََّو ًْ ا َظاٍص َّللَِِّ َتاِرٌك فَِب ِْٔه َبْل ـََِلمُهَ َِ َظ

ِدُر ا َْ ُه َما اَل َي َٔ
ىِ ًْ ُٔ

ِْٔه فِ َِ َل َظ ُـّ ِل َما َأَمَر َوافتََّو ًْ
َُْٔه َظَذ ؾِ ًِ

ُٔ
ِْٔه فِ َِ َل َظ ُـّ ْٔهِ َيَتَْاَوُل افتََّو َِ ْبُد َظ ًَ ْف

(1). 
كساوة هةضةز ئادةميصاد، خوا فةزمانى داوة  )َاجب( كازانةية كةعيبادةت ئةو واتة: 

ئةوةى كة عيبادةتى ناكات و ثػتى ثيَدةبةضتيَت حاَهى ، ى و ثػتى ثيَببةضنتعيبادةتى خوا بلة
باغرت نيية هةوةى كة عيبادةتى بؤ دةكات و ثػتى ثيَهابةضتيَت، يةزدووكياى تاوانبازى و بةغيَم هة 

ةت و نةكسدووة، ثػتبةضنت بة خوا بؤ يازمةتيدانيةتى بؤ ييَهانةدى عيبادجآ فةزمانةكانياى جيَبة
 ى هةطةأل ثيَبةخػيهى ئةوةى كة هة توانايدا نيية بةدةضتًيَهانى.جيَبةجيَلسدنى فةزمانةكان

                                                             

 .(8/399البن تّٔٔة ) "جمّوع افٍتاوى" (3)
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كة  )التُكل(ئاواؽ ثيَويطتة  ؛ييةكاى بةكازديَهو بؤ كازةكانى دونيايةزوةن ضؤى يؤكازة ماد
 و ناوةزِؤكيية و ثةيوةندى بة دَهةوة يةية بةكازيبيَهو بؤ كازةكانياى هة دونيادا. كازيَلى ناخى

ََم َأنَّ دةَهيَت:  T ()ابو تّمّٕ ـَ َل َظَذ اَّللَِّ َواِجٌب ِمْن َأْظَيِم اْفَواِجَباِت  ُـّ افتََّو

ْخََلَص َّللَِِّ َواِجٌب َوُحبَّ اَّللَِّ َوَرُشوفِِه َواِجٌب. َوَؿْد َأَمرَ  ِل يِف َؽْرِ آَيٍة َأْظَيَم ِِمَّا َأَمَر  اْْلِ ُـّ اَّللَُّ بِافتََّو

ِل َظَذ َؽْرِ اَّللَِّ ُـّ ْسِل ِمْن اْْلََْاَبِة َوَُنَى َظْن افتََّو ٌُ  َواْف
ِ
بِاْفُوُضوء

(1). 
، وةكوو ضؤى وزةتسيو واجبة هة واجبة ديهييةكاىثػتبةضنت و دَههيايى هةضةز خوا طة واتة:
 )تُكل(فةزمانى بة  عيبادةتةكاىواجبة، خواى طةوزة شياتس هة دةضتهويَر و  )اإلخالص(نيةتجاكى 

 بة غةيسى ئةو. )تُكل(حةزامى كسدووة كسدووة و 

كازةكاى بدزيَهة  ةو ،ضتطؤييةكى تةواو يةية هةضةز خواثيَويطتى بة زِاثػتبةضنت بة خوا 
هةطةأل طومانى باغدا ثيَى و بوونى متمانةى تةواوت  ،ثاؽ يةموو بةكازييَهانى تواناكاى دةضت ئةو

هةضةز باغرتيو برازدة بؤت هةاليةى خواوة، ئةمانة ثيَؼ ياتهةدى كازةكاى ثيَويطتة، وة هةدواى 
هة بؤى برازدة كساوة  كةدأل متمانةبووى بةوةى ئةمةى بة ياتهةدى كازةكاى زِاشيبوونى تةواو و 

 برازدةى نةبيَت بةضةز برازدةى خواييدا،وة يةوأل بدات ذى، يةمووى باغرتة بؤ دونيا و دوازِؤ
 :(2)كازكسدنة و نيوةكةى تسيػى ثػتبةضتهة بة خوا يةموو ديو هةضةز دوو بةؽ بهياد نساوة: نيوةى

 ڳ] ثػتبةضتهة، )نصتعني(كازكسدنة، وة  )نعبد(. {4:  0}د ٹٿٿٿٿ]

ڦڄ   ] ثػتبةضتهة، )َتُكل علٌّ(كازكسدنة، وة  )فاعبدٍَ(. {K  :321}د ڱڳ

 ثػتبةضتهة. )فتُكل(كازكسدنة، وة  )عسمت( .{346:  4}د ڄ ڄ ڄ

 طستهةبةزىيةز ئةويػة فةزمانى داوة بة  )تُكل(فةزمانى داوة بة كة ئةو خوايةى 

. واتة {G  :394}د ۉۋۅۅۉ]، وةكوو دةفةزمويَت: ى كازكسدىيؤكازةكان

. {Y  :84}د ٺڀ   ڀ] دةبيهيَت، وة دةفةزمويَت:ثيَياى بَوآ كاز بلةى، خوا كازةكانتاى 

)ذَ . واتة {Y  :85}د ڀپ  پ  پپ  ڀ  ] واتة يؤكازةكاى بطسنة بةز، وة دةفةزمويَت:
                                                             

 .(9/39البن تّٔٔة ) "جمّوع افٍتاوى" (3)

 .(2/331البن افَٔم ) "مدارج افسافُغ" (2)
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. {i  :43}د ہ  ہ] يةموو يؤكازةكامناى بؤ زِةخطاندبووى، وة دةفةزمويَت: القرنني(

ڎ] واتة كسدازة ضاكةكاى بطسنة بةز، وة دةفةزمويَت: د ڎڇڇڇڍڍڌ ڌ
{I  :59}:واتة بةطويَسةى ويطتى خؤتاى كاز بلةى، خوا كازةكانتاى دةبيهيَت، وة دةفةزمويَت . 

. ئةوةى ثيَت دزاوة بةكازى بيَهة بؤ زِؤذى {r  :99}د ى  ى ائ  ائ  ەئ     ەئ]
«اْحِرْص َعَذ َما َينَْػُعَك »دةفةزمويَت:  وة ثيَػةمبةزيؼ  دوايى،

واتة كؤغؼ بلة هةضةز  .(1)
 ئةوانةى كة ضوودمةنديت تيايدا.

واجًل شرك بغ مىافًة مْته ومناهدة ظٔب افٍْس دةَهيَت:  T ()ابو القّم

وافًّل وافتَيص
(2). 

هةكاتى ئةجنامدانى كازةكانتدا هةيادى نةكةيت مهةتةكانى خواى طةوزة بةضةزتةوة هة  واتة:
 وة ناتةواوى و كةموكوزتى خؤت و كازةكانت. ،نيعمةتةكانيدا

و ثشتبةشنت بة خؤى وةكوو هةموو فةرمانة  )توكل(خواى طةورة فةرمانى داوة بة  -
 ديهييةكانى تر:

 .{1:  2}د ڄڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ] :6 ۞
 لازتاى بيَت.ضةزثةزغتي واتة: ثػت بة خوا ببةضنت و بةضتانة كة خوا

گ  ] :6 ۞  .{n  :239}د ڳگ  گ  گ     
 واتة: ثػت ببةضنت بة باآلدةضتيَلى بةبةشةيى كة ثةزوةزدطازة.

 .{l  :48}د ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ] :6 ۞
 واتة: ثػت بة خوايةن ببةضتة كة شيهدووة و نامسيَت.

                                                             
 (،4923) "صحٔحه"وابن حبان يف  (،5398وابن ماجه ) (،39182) "افُزى"وافْسائي يف  (،2995رواه مسِم ) (3)

َشح "وافىحاوي يف  (،9243) "مسْده"وأبو يًذ يف  (،8814) "ادسْد"وافبزار يف  (،8963) "ادسْد"وأمحد يف 

َشح أصول "وافَلفُائي يف  (،149) "افسْة"وابن أِب ظاصم يف  (،363) "افنًب"وافبَٔٓي يف  (،246) "منُل اْلثار

 (.39/269) "احلِٔة"وأبو ًٕٔم يف  (،3928) "اظتَاد

 .285البن افَٔم ص "ظدة افهابرين" (2)
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 :وة ثةيوةشتلردووةة)توكل(بة مةرجى ئيماندارى  -

حئ    مئ  ] :6 ۞  .{21:  8}د ىئی  ی  ی  جئ  
 ئيماندازى ثػت بة خوا ببةضنت. ئةطةز ئيَوةواتة: 

 .{346:  4}د ڃ  ڃ  ڃ  چ] :6 ۞
 واتة: خواى ثةزوةزدطاز ئةوانةى خؤغدةويَت كة ثػتى ثيَدةبةضنت.

 .{322:  4}د ڀ  ڀ] :6 ۞
 واتة: ئيماندازاى با ثػت بة خوا ببةضنت.

ھ  ] :6 ۞  .{E  :56}د ےہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
 ئةوةى ثػت بة خوا دةبةضتيَت ئةوا خوا باآلدةضت و داناية. واتة:

ھ  ھ] :6 ۞  .{1:  4}د ہ  ہ  ہ  ھ  
 ئةوةى ثػت بة خوا دةبةضتيَت ئةوة خواى بةضة.

 .{I  :85}د ڻں  ں  ڻ   ڻ    ڻ] :6 ۞
 واتة: ئةطةز موضوَهمانو ئةوة ثػت بة خوا ببةضنت.

 .{E  :18}د ەئې  ې     ېى  ى  ائ  ائ] :6 ۞

 واتة: بَوآ خوام بةضة و ثػتيوانى ئةوانةية كة ثػتى ثآ دةبةضنت.

كاتى ئةجنامدانى ةهدةكةى و ثػتبةضنت بة خوا  )تُكل(بة  يةموو ئةم ئايةتانة فةزماى
فةزمانى   خواى طةوزة ؛انة بة ثػتبةضنت بة خوانياندا، بة ياوغيَوةى ئةم فةزمانكازةكا

وةكوو شةكات و زِؤذوو و دةضتهويَر و كؤمةَهيَم  تسى كانىنةداوة بة شؤزيَم هة كازة عيبادةتيية
 كازى عيبادةتى تس.

)تُحّد هةبةزئةوةى عيبادةتيَلى دَهيية و ثةيوةندى بة عةقيدة و بريوباوةزِ و نيةتجاكييةوة يةية 
زِيَطسى هة بةكازييَهانةكانى يؤكازةكاى ناكات،  )تُكل(ثػتبةضنت بة خوا وة ، َاإلخالص(

 ثاؽ طستهةبةزى يؤكازةكانة. )تُكل(بةَهلوو كازى 
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و وتى:  دةيطيَسِيَتةوة كة ثياويَم ياتة الى ثيَػةمبةزى خوا   )أنض بو مالك(وةكوو 
ُل؟ َؿا» َـّ ا َوَأَتَو َٓ َُ ُل، َأْو ُأْضِِ َـّ ا َوَأَتَو َٓ ُِ َِ ْل "َل: َيا َرُشوَل اَّللَِّ َأْظ «"اْعِؼْلَها َوَتَوكَّ

(1). 
ئةى ثيَػةمبةزى خوا حوغرتةكةم ببةضتمةوة و ثاغاى ثػت بة خوا ببةضتم، ياخود  واتة:

 ثػت بة خوا ببةضتة.ثاغاى ؟ فةزمووى: بيبةضتةزةوة و ةآلى كةم و ثػت بة خوا ببةضتمبةز

اُفوا: َيا َرُشوَل اَّللَِّ، » دةَهيَت:  ()أشامٕ بو َشرِكوة  ََ َُٖفوُه َؾ َؾَجاَءِت اأْلَْظَراُب، َؾَس

َتَداَوى؟ َؿاَل:  َرمُ "َٕ «"َىَعْم، َتَداَوْوا، َفإِنَّ اَّللََّ ََلْ َيَضْع َداًء إَِلَّ َوَضَع َلُه َدَواًء َغْرَ َداٍء َواِحٍد اْْلَ
(2). 

و ثسضيازياى هيَلسد ئايا دةزماى و ضازةضةز  الديَييةكاى ياتو بؤالى ثيَػةمبةز  واتة:
بةكازبيَهني؟ فةزمووى: بةَهآ ضازةضةز و دةزماى بةكازبيَهو، خواى طةوزة ييض دةزديَلى نةنازدووة 

 بةبآ دةزماى بؤى.

، ثاؽ طستهةبةزى يؤكازةكاى و متمانةبووى بة خؤت و طةغبيهى و طومانى باؽ بة خواهة
وَهداى بؤ شيادة و ثيَػربِكآ، ثاؽ ئةمانة خؤت دابربِة هة يةموو كازكسدنى بةزدةوام و يةهةطةأل 

غتيَم و ثػت بة خوا ببةضتة و يةموو دَهتى زِادةضت بلة، خواى ثةزوةزدطازيؼ دةفةزمويَت: 

ې      ] ۉ  ې    كسدى هةم بوازةداية.و ثيَػربِكآ يةوَهةكاى  .{e  :29}د ېۉ  

ِعوِف، »دةفةزمويَت:  ثيَػةمبةزيؼ وة  ، َخْرٌ َوَأَحبُّ إََِل اَّللِ ِمَن ادُْْؤِمِن الضَّ اْدُْؤِمُن اْلَؼِويُّ

«َوِِف ُكلٍّ َخْرٌ اْحِرْص َعَذ َما َينَْػُعَك، َواْسَتِعْن بِاَّللِ َوََل َتْعَجزْ 
(3). 

، وة هة ئيماندازى بةييَص خيَستس و خؤغةويطترتة الى خوا تاوةكوو ئيماندازى الواش واتة:
يةوَهى تةواو بدة هةضةز ضوودمةندييةكانت و ثػت بة خوا ببةضتة و تووغى  يةموو خيَسيَلدا

 زِووخاندنى دةزوونى مةبة.
                                                             

 "احلِٔة"وأبو ًٕٔم يف  (،3393) "افنًب"وافبَٔٓي يف  (،913) "صحٔحه"وابن حبان يف  (،2439رواه افسمذي ) (3)

 (.3998) "صحٔح اْلامع افهٌر"ه األفباين يف حسْو (،8/169)

 "ادسْد"وأمحد يف  (،9993) "صحٔحه"وابن حبان يف  (،9433) "افُزى"وافْسائي يف  (،1844رواه أبو داود ) (2)

 (،1229) "َشح افسْة"وافبٌوي يف  (،594) "ُبراف"وافىزاين يف  (،8299) "ادستدرك"واحلاـم يف  (،38545)

 (.9615) "صحٔح اْلامع افهٌر"(، و 5412) "ةنُااد"وصححه األفباين يف 

 .151شبق خترَيه صو (،2995رواه مسِم ) (1)
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كة بة  بةم غيَوةيةى )يعقوب(ة  )تُكل(منوونةى ثيَػةمبةزيَم هة جيَبةجيَلسدنى 

ہ     ہہ  ہ  ھ  ھ  ]كوزِةكانى دةَهيَت:  ۀ  ۀ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  

خاوةنى دوانصة كوزِ بوو بة )يوضف(ةوة  )يعقوب( ثيَػةمبةز  .{M  :99}د ے  ے ھ  ھ 
  بة كوزِةكانى وت: ئةى كوزِةكامن هة يةن دةزطاوة مةضهة ذووزةوة، بةَهلوو هة ضةند ،

ئةمة وةكوو طستهةبةزى يؤكاز بؤ خؤثازاضنت هة ضاوى ثيظ، ثاؽ دةزطايةكةوة بضهة ذووزةوة، 
ييض ضووديَلتاى ثيَبطةيةمن بيَحطة هة خوا، ئةمةؽ واتاى ئةوةية ثػت بة خوا  ئةمة وتى مو ناتوامن

ببةضنت و ويطتى خوا هةضةزوو يةموو ويطتةكانةوةية و ييض خؤثازاضتهيَم هة ئاضتى ويطت و 
 قةدةزى خوا بوونى نيية.

وذفك أن افتوـل  ،وبغ األشباب تواد افتوـل فٔس بغدةَهيَت:  T ()ابو اجلُزٓ

وذفك ال يْاؿض حرـة افبدن يِف افتًِق باألشباب ،اظتَمد افَِب َظَذ افوـٔل وحده
(1). 

 )تُكل(نيَواى ثػتبةضنت بة خوا و طستهةبةزى يؤكازةكاى دذايةتى نيية، هةبةزئةوةى  هة واتة:
ى بة ثػتبةضتهى دَهيية هةضةز خوا و بةع، وة طستهةبةزى يؤكازةكاى كازى الغةيية و ثةيوةند

 يةية. ةوةةكانى جةضتة و دةوزوبةزبةكازييَهانى جةضتة و ئةندام

 :()مناسعة األقدار باألقداربةرةنطاريكردنى قةدةر بة قةدةر  .4

دةدات و خؤى دةثازيَصيَت هة شياى ئادةميصاد بة ضسوغتى خؤى يةوأل بؤ ضوودمةندييةكانى 

ھ] و شةزةزؤمةندييةكانى خواى طةوزة بةو غيَوةية دزوضتيلسدووة كة هةناو . {m  :1}د ہ 
 كيَػمةكيَػى خيَس و غةزِداية.

بةآلم ئيمانداز بةوة ضاوكساوةية كة يةموو كاز و دزوضتلساوةكاى داناى و دزوضتلساوى 
ضوودمةندى و شياندا، ... بؤية ئةطةز كازيَم ياتة ثيَؼ  وة هة نيَواى نيَواى خيَس و غةزِدا، خواية هة

 نابيَت ، بةو واتايةى تةضويمدةدات بؤ كازيَلى تسى جيَطسةوةىأل هة ضوودمةندى ئةودا نةبوو يةو
هة ئاضتى شةزةزؤمةندييةكانيدا بؤ  وة يَت هة ئاضتى قةدةزةكاندا،وةضتو دةضتةوةضتاى نا

 ؤكازـوو يـسدنة يةتاوةكـئةم كازك يػىـود يةَهطستهى ئةو شةزةزؤمةنديية ئـدانةوةى ياخـبةزثةزض
                                                             

 .258البن اْلوزي ص "تِبٔس إبِٔس" (3)
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 كازيةتى هةطةأل ثػتبةضنت بة خواى خؤى. ، بؤية طستهةبةزى يةموو يؤكازةكاىببيَت
َدِر، َوَيْدَؾُع دةَهيَت:  T ()ابو القّم ََ َدَر بِاْف ََ ِذي َيُردُّ اْف ِه افَّ َْ ٍِ لَّ اْف ـُ ُٔه  َِ ٍَ َدَر َبِل اْف ََ اْف

ًَِٔش إاِلَّ بَِذفَِك، َؾإِنَّ اْْلُوَع  َْٕساٍن َأْن َي ُُِن ِْلِ ّْ َدِر، َبْل اَل ُي ََ َدَر بِاْف ََ اِرُض اْف ًَ َدِر، َوُي ََ َىَش بِاْف ًَ َواْف

ْم َشاُهوَن يِف  ُٓ ُِّ ـُ ُق  ِْ َدِر. َواْْلَ ََ َواَع ادََْخاِوِف َوادََْحاِذيِر ِهَي ِمَن اْف ْٕ َد َوَأ َدِر َواْفَزْ ََ َدْؾِع َهَذا اْف

َدِر اف ََ ِة بِ وَبِة اأْلُْخَرِويَّ َُ ًُ ُه ُرْصَدُه َيْدَؾُع َؿَدَر اْف َّ ُه اَّللَُّ َوَأَْلَ ََ َذا َمْن َوؾَّ َُ َدِر، َوَه ََ يََمِن بِاْف تَّْوَبِة َواْْلِ

ُتُه َواِحَدةٌ  َّ ُْ اَرْيِن َواِحٌد َوِح احِلَِة، ... َؾَربُّ افدَّ ًوا، َواَل ُيْبىُِل  َواأْلَْظََمِل افهَّ ًْ ا َب َٓ ُو ًْ اَل ُيَْاِؿُض َب

ا،  َٓ
ِف ادََْسائِِل دَِْن َظَرَف َؿْدَرَها، َوَرَظاَها َحقَّ ِرَظاَيتِ َفُة ِمْن َأَْشَ َٖ ِذِه ادَْْس َٓ ًوا، َؾ ًْ ا َب َٓ ُو ًْ َواَّللَُّ َب

انُ  ًَ ادُْْسَت
(1). 

دةطيَسِيَتةوة، بةَهلوو ذياى  قةدةزو كةضةية كة قةدةزى خوا بة تيَطةيػتووتسيو كةع ئة واتة:
بةزثةزضياى نيية بةبآ ئةوة، بسضيةتى و تيهويةتى و ضةزما و يةموو ناخؤغييةكاى هة قةدةزداية، 

يةموو دةداتةوة بة قةدةزى خوازدى و خوازدنةوة و خؤطةزملسدنةوة و ثؤغيهى جى و بةزط ...، 
ةطيَسِنةوة بة قةدةزةكانى تس، ئةو دزوضتلساوةكاى كؤغػياى هةم بوازةداية كة قةدةزةكاى د

كةضةى خوا يازمةتى دابيَت و زِيَهموونى كسدبيَت قةدةزى ضصاكانى دوازِؤذ بة تةوبة و ئيماى و 
ثيَوانة  يةبةو غيَوة يؼيةموو تسع و ناخؤغييةكانى دونيا و قيامةتوة  ،كازى ضاكة دةطيَسِيَتةوة

يةز يةكة و ثيَضةوانة و بةتاَهلةزةوةى  اييةكانيػىدةكسيَت، خواى يةزدوو دونيا يةز يةكة و دان
حةقى  و باغرتيو جؤزى تيَطةيػتهة بؤ كةضيَم بصانيَت يةنني، تيَطةيػتهى ئةم بابةتة بةم غيَوة رتيةك

 خؤى بداتآ.
ئةطةز بوو  ةو ،ئيمانداز هةضةزى داواكساوة خؤثازاضنت هة ناخؤغييةكاى بؤئةوةى نةبيَت

 ،هةبةزئةوةى ناديازة هةضةزماى و ئةطةزى ياتهى يةية يؼ، قةدةزةوةبيَت نةيًيََويَت و بةزةنطازى
 و ، خؤ ئةطةز هةضةزماى نووضسابيَتة بةزئةوا ئيَمة يؤكازةكانى زِيَطسى هة بوونيدا دةطسيه

ى ناكات و بوونى نابيَت كازئاضان كانى زِيَطسيؼئةوا بةدةضتًيَهانى يؤكازة ؛هةاليةى خواوة ببيَت
نابيَت بؤ زِيَطستو هةو  ئةجنام و كازيطةزى  ؛كازةكانيؼ بةدةضتًاتطةز يؤوة  بةدةضتمانةوة،

 زِيَطسييةن هة زِيَطاى طةياندنى يؤكازةكاى بة كازةكانةوة. ضةند بة يؤكازى بوونى ،قةدةزة
                                                             

 .23البن افَٔم ص "افُايف دن شٖل ظن افدواء افنايفاْلواب " (3)
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خؤثازاضنت  قةدةزى بسضيةتى و تيهويةتى بة خوازدى و خوازدنةوة دةزِةويَهيتةوة، نةخؤغى بة
، وة بوونى نةوةكانت بة دةزماى، وة يةذازى بة يةوَهداى، وة نةشانني بة يؤكازةكانى فيَسبووى و

 .وة يةزوةيا و خيَصاى ثيَلةوةنانت، ذنًيَهاى

«ََل ُيوِرُد ُُمِْرٌض َعَذ ُمِصحٍّ »دةفةزمويَت:  ثيَػةمبةزى خوا 
(1). 

 يَو.حوغرتة نةخؤغةكاى تيَلةَهى حوغرتة هةؽ ضاغةكاى نةكس واتة:

«فِرَّ ِمَن ادَْجُذوِم َكََم َتِػرُّ ِمَن األََسدِ »وة دةفةزمويَت: 
(2). 

 كة وةكوو ضؤى هة غيَس زِادةكةيت.اهة كةضيَم كة تووغى طوىل بووة زِ واتة:

بة شؤزيَم هة ياوةآلنةوة   )عمر بو اخلطاب(يةزوةن بةضةزياتى خةهيفةى دووةم 
كةوتووةتة ناو غامةوة  )طاعُى(زِوودةكةنة غام، كاتيَم دةطةنة نصيم غام دةبيطنت نةخؤغى 

فَِغ، َؾَدَظاُهْم َؾاْشَتَناَرُهمْ اْدُع ِل »)ضوزياى ئيَطتا(، خةهيفةؽ دةَهيَت:  اِجِريَن اأْلَوَّ َٓ ،  اْدُ

ُهْم َأنَّ افْ  وا َوَباَء َؿْد َوَؿعَ َوَأْخَزَ ٍُ َِ ِْٖم، َؾاْخَت مْ  ،بِافنَّ ُٓ ُو ًْ اَل َب ََ ََٕرى َأْن : َؿْد َخَرْجَت أِلَْمٍر وَ َؾ اَل 

مْ  ُٓ ُو ًْ َُّٔة افَّْاِس َوَأْصَحاُب َرُشوِل اَّللَِّ َص َتْرِجَع َظُْْه، َوَؿاَل َب
َِ َك َب ًَ َِّمَ : َم ِْٔه َوَش َِ ، َواَل ذَّ اَّللَُّ َظ

 َْ ْم َظَذ َهذَ ََٕرى َأْن ُت ُٓ وا َظِّْي، ُثمَّ َؿاَل ِدَم ًُ
ٍِ اَل: اْرَت ََ ، َؾ

ِ
ْم ا اْفَوَباء َْٕهاَر َؾَدَظْوُِتُ : اْدُظوا ِل اأْلَ

وا َشبَِٔؾاْشَتَناَرُهمْ  ُُ َِ اِجِرينَ ، َؾَس َٓ وا َظِّْي، ُثمَّ َؿاَل  ،َل ادُْ ًُ
ٍِ اَل: اْرَت ََ ْم، َؾ ِٓ اْختََِلؾِ ـَ وا  ٍُ َِ : َواْخَت

اَن َها ُهَْا مِ  ـَ ََٔخِة ُؿرَ اْدُع ِل َمْن  ْتِح ْن َمْن ٍَ اِجَرِة اْف َٓ َتِِ ْيٍش ِمْن ُم ْم ََيْ َِ ْم َؾ ِْٔه ، َؾَدَظْوُِتُ َِ ْم َظ ُٓ ْف ِمْْ

َْ َرُجََلنِ  َرى َأْن َتْرِجَع بِافَّْاِس َواَل ُت َٕ اُفوا:  ََ ُر يِف افَّْاسِ ، َؾ َّ ، َؾَْاَدى ُظ
ِ
ْم َظَذ َهَذا اْفَوَباء ُٓ ، إيِنِّ ِدَم

ْٓ ُمَهبٌِّح َظَذ  ْٔهِ  َط َِ َْٖصبُِحوا َظ اِح ، َؿاَل أَ ٍر َؾ َْٔدَة ْبُن اْْلَرَّ رُ : َأؾَِراًرا ِمْن ُبو ُظَب َّ اَل ُظ ََ : َفْو َؿَدِر اَّللَِّ ! َؾ

كَ  مْ  َؽْرُ ًَ َٕ َْٔدَة:  رُّ ِمْن َؿدَ َؿاََلَا َيا َأَبا ُظَب
ٍِ
َٕ اَن َفَك إِبٌِل َهبَ ِر اَّللَِّ إَِػ َؿَدِر اَّللَِّ،  ـَ َىْت َواِدًيا َفُه ، َأَرَأْيَت َفْو 

                                                             
ومافك يف  (،9334) "صحٔحه"وابن حبان يف  (،1453وابن ماجه ) (،2223(، ومسِم )4995رواه افبخاري ) (3)

وابن أِب  (،1584) "وشطاأل"وافىزاين يف  (،9653) "ادسْد"وافبزار يف  (،6291) "ادسْد"وأمحد يف (، 18) "ادوضٖ"

 (.32/398) "َشح افسْة"وافبٌوي يف  (،3999) "َشح منُل اْلثار"وافىحاوي يف  (،26410) "ادهْف"صٔبة يف 

 "َشح افسْة"وافبٌوي يف  (،25451) "ادهْف"وابن أِب صٔبة يف  (،6922) "ادسْد"(، وأمحد يف 4999رواه افبخاري ) (2)

(1259.) 
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ا َْٔت َخِهَبٌة َواأْلُْخَرى َجْدَبةٌ  ُظْدَوَتاِن إِْحَدامُهَ َدِر اَّللَِّ َوإِْن َرَظ ََ ا بِ َٓ َت ْٔ َْٔت اْْلَْهَبَة َرَظ َْٔس إِْن َرَظ ، َأَف

َدِر اَّللَِّ، َؿاَل اْْلَْدبَ  ََ ا بِ َٓ َت ْٔ اَن مُ َة َرَظ ـَ مْحَِن ْبُن َظْوٍف َو اَل تَ : َؾَجاَء َظْبُد افرَّ ََ ِض َحاَجتِِه، َؾ ًْ ًِّٔبا يِف َب ٌَ :

ًَم  ِْ ِْْدي يِف َهَذا ِظ ُت َرُشوَل اَّللَِّ َصذَّ اَّللَُّإِنَّ ِظ ًْ
ِّ وُل : َش َُ َم، َي َِّ ِْٔه َوَش َِ َٖ  َظ ُتْم بِِه بِ ًْ

ِّ ْرٍض َؾََل : إَِذا َش

ْٔهِ  َِ َدُموا َظ َْ ُتْم ِِبَا ؾَ َت ْٕ َْٖرٍض َوَأ ُرُج ، َوإَِذا َوَؿَع بِ رُ ََل خَتْ َّ َد اَّللََّ ُظ ِّ ، ُثمَّ وا ؾَِراًرا ِمُْْه، َؿاَل: َؾَح

َف  َْٕكَ «ا
(1). 
يةواَهى دانآ بة زِووداوةكة، و  )املًاجرِو(د كانى مةكلةى كسبانطى كؤضةزيية واتة:

يةنديَلياى وتياى ياتوويت بؤ كازيَم بؤ غام و مةطةزِيَسةوة، يةنديَلياى وتياى: ثامشاوةى 
و  )األنصار( زِاماى واية مةيانبةزة ناو ئةو دةزدةوة، ثاغاى ثػتيوانةكانى بانطلسدياوةآلنت الماوة 

بة يةماى غيَوةى كؤضةزييةكاى دوو زِاياى يةبوو، ثاغاى ثياوة طةوزةكانى قوزِةيػى بانطلسد، 
ئةوانةى كؤضياى كسد بؤ مةديهة ئةو ضاَهةى كة مةكلة طريايةوة، يةمووياى وتياى: زِاماى واية 

ى بطيَسِيتةوة و نةيانبةيتة ناو ئةو نةخؤغييةوة، خةهيفةؽ بانطى خةَهلى كسد و وتى: مو خةَهل
وتى: ئةوة زِادةكةيت هة قةدةزى خوا؟ ئةويؼ   )أبُ عبّدٔ(ضبةيهآ هةضةز زِيَم بؤ طةزِانةوة، 

ى ةزى خوا بؤ قةدةزيَلوتى: خؤشطة تؤ نةبوويتاية ئةو قطةيةت بلسداية، بةَهآ زِادةكةيو هة قةد
طةزِايةوة و كاتيَم  ،بوو دووز م زِووداوةوةكة هة  )عبد الرمحو بو عُف( تسى خوا، ثاغاى

 ى بيطت وتى: شانيازييةكم يةية هةضةز ئةمة كة بيطتوومة هة ثيَػةمبةزى خواوة كةيةواَهة
بووى لدا بآلوة مةزِؤنة ناوى، وة طةز هة غويَهيَ )طاعُى(فةزموويةتى: ئةطةز بيطتتاى هة غويَهيَم 

 خةهيفة ضوثاضى خواى كسد و طةزٍِِانةوة مةديهة. دةزمةضو، ئةوكاتهيَى  بآلو بوو و تيايدا

)الطُق دا ثيَى دةوتسيَت يؤكازةكانى خؤثازاضتهى تةندزوضتى ػئةمة هة ياضاى تةندزوضتي
 .الصحْ(

نيَواى دوو ييَص و تةوذمى  واية ذيانى ئادةميصاد هة ؽضونهةت و قةدةزى كةونى خواوة 
نيَواى خيَس و  هة و مومالنيَداية )صراع(دزوضتلساوة هة  هة بوونيةوة كةدذبةيةكداية، بؤية يةز 

                                                             

وافبزار يف (، 22) "ادوضٖ"ومافك يف  (،2641) "صحٔحه"وابن حبان يف  (،2236(، ومسِم )4926رواه افبخاري ) (3)

فَواء ا"وافبَٔٓي يف  (،9914) "اْلثار ًاينَشح م"وافىحاوي يف  (،837) "مسْده"وأبو يًذ يف  (،669) "ادسْد"

 .(3363) "َشح أصول اظتَاد"وافَلفُائي يف  (،299) "وافَدر
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 هة و ، ثاغاى غؤزِ بووةتةوة بؤ بوازةكانى ذياىدادم َإبلّض(آ)غةزِدا كة بةزجةضتة بوو هة 
نى خؤى هة غةزِةوة بؤ خيَس، هة اليةكةوة يةَهًاتووة بؤ اليةكةى تسى بة ييواى مانةوة و بوو

نيَواى موذدة و  يةوة بؤ ضوودمةندييةكانى، تا دةذى دةبيَت هةمسدنةوة بؤ ذياى، هة شيانةكان
 دؤشةخدا بيَتكازى بةيةغت و  كازى و عيبادةت و تاوانبازى و يةزِةغةكاى و تسع و ييوا

ةميصاد ذياى هةم ، يةموو ئاد...( ُف َالرجاء، الطاعٕ َاملعصّٕ، اجلهٕ َالهاراخلُعّد، الُعد َال)
ة ضةز، يةمووغياى دازِيَرزاوة و قةدةزى خوايني و يةنديَم بة يةنديَم نيَوةندةدا دةبةن

يةوأل  ؛و ويطتى دةزضووى )طمُح(تيَدةثةزِيَهيَت، وةكوو قوتابى كة هة تسضى دةزنةضووى و 
 ئةم مومالنيَية دةخياتة دةزضوونةوة.دةدات و 

اللُهمَّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك، »فةزموويةتى:  وعاكانى ثيَػةمبةز بؤية يةكيَم هة د

«َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُؼوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك ِمنَْك ََل ُأْحِِص َثنَاًء َعَلْوَك َأْىَت َكََم َأْثنَْوَت َعَذ َىْػِسَك 
(1). 

بة زِاشيبوونى تؤ هة تووزِةبوونت، وة بة هيَبوزدةييت هة  ثةنا ئةطسم ئةى ثةزوةزدطاز واتة:
باع و  ضؤى خؤت وةكوو ضصادانت، وة ثةنا دةطسم بة تؤ هة تؤ، وةضف و باضى تؤم ثيَهاكسيَت

 غاييطتة بةو غيَوةيةيت. وةضفى خؤت دةكةيت

ا ئةطةز يؤكازةكاى خودى خؤياى ضةزبةخؤ نةبو هة كازةكاندا و مةزجيؼ نةبيَت هة بوونيد
كةواتة يؤكازةكاى ضهووزداز و  ؛بيَت ى نابيَت ثيَوةبة واقعيؼ ثةيوةضتبوونى دَهيػ و بووى يةبيَت

هة زِووة ديهى و دونياييةكةغةوة بؤ يةزةع نةييَهاى و نةزِووخاندنى دةزووى دةبيَت  الواشى و
 هة زِووة ديهييةكةغةوة جؤزيَلة هة يؤكازةكانى غةزيم ،بةزدةوام ئةطةزى ضفس و نةبوونى بدةيتآ

تة بةز بؤئةوةى بصانى توانا يَري، وة دةبيَت زِيَطةى ئاَهوطؤزِى يؤكازةكاى بةزدةوام بطداناى بؤ خوا
 قةدةز بة قةدةز. زِةواندنةوةى كة ئةمة ثيَى دةوتسيَت ،و زِةخطاوييةكانت هةكويَداية

ازةكاى بيَت دةبيَت طةزِاندنةوة بؤالى ثةزوةزدطاز و بةيةزحاأل ئةطةز ئةمة حاَهى يؤك
 كؤتا ضازةضةز بيَت هة بوونى تؤدا.بوازةكانى ئيماى 

                                                             

وابن  (،3396وابن ماجه ) (،348) "افُزى"وافْسائي يف  (،1561وافسمذي ) (،896داود )وأبو  (،589مسِم )رواه  (3)

 "ادسْد"وأمحد يف (، 924) "ادوضٖ"ومافك يف  (،3612) "صحٔحه"وابن حبان يف  (،944) "صحٔحه" خزيّة يف

وافىزاين  (،294) "مسْده"وأبو يًذ يف  (،3349) "ادستدرك"واحلاـم يف  (،431) "افسْن"وافدارؿىْي يف  (،943)

 (.3199) "َشح افسْة"وافبٌوي يف  (،1449) "افنًب"وافبَٔٓي يف  (،1999) "وشطاأل"يف 
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هة كؤتايى ئةم بةغةدا كؤمةَهيَم بابةتى طسنط زِووى بووةوة كة بؤخؤياى بهاغةى بؤ 
ةى برازدة تيَطةيػتهى ووزدةكازى هةضةز قةدةز، هةوانة دَههيابووى هةضةز ئةوةى كة ئادةميصاد خاو

و ئريادةى ضةزبةخؤى خؤيةتى، نلووَهيلسدى هةو بابةتة ئةضتةمة و بة واقعى زِؤذانة تيايدا دةذى، 
و ئةطةزضى ئةم برازدةيةى ثةيوةندى بة خؤى و كاز و تواناكانى ضوازدةوزةوة يةية و زِيَرة 

 ضؤنيةتييةكى ديازيلساو هةخؤدةطسيَت.

ت دةزن بة ضان و خساثى كاز و زِيَطاكاى بلات و تا وة بةو عةقَوةى كة ثيَى دزاوة دةتوانيَ
ثاضاو و خؤدشيهةوةى بؤ نةضيَتة ضةز، مةطةز هةضةز ووزدةكازى و يةنديَم بوازى زِادةيةكى شؤز 

 تيايدا. نةبيَت غازاوة

ؼ كازةكاندا بوونى يةية و يةموو غيَوةؽ تواناكانى ئادةميصاد هةثيَوة بة يةماى 
، وة يةماى توانا و ئريادة ذيَس بازى بةكازييَهانى خؤيدايةبؤ زِةخطاوة و هةثيَويطتييةكانى كازكسدنى 

بوونى يةية هة كاتى ئةجنامدانى كازةكانيدا، هةطةأل ضوونة ناو ئةجنامدانى كازةكانةوة كؤمةَهيَم 
بؤ ئةجنام دةدزيَت، بةطويَسةى نيةت و ضوونةثيَػةوةى هة تسى توانا و يازمةتى و ئاضانلازى 

ضاكةكانى ئةو زِيَطة  ئيرت ئةطةز زِيَطةى خيَس بيَت ئةوا وةكوو ئةجنام و ثاداغتى كازةجا  كازةكاى،
زِةخطاوة، وة ئةطةز زِيَطةى خساث بيَت ئةوا وةكوو ضصا و ثاغلؤ و يؤكازى ئةجنامى  خيَسةى بؤ

 دةكات ىتيَسئاو ئاو خبواتةوة، وةكوو طةز ا ييَهاوةبةدواى خؤيد زِيَطة خساثةكةى خساثةكانى كازة
 .كة خساثة ئةجنامةكةى بيَئاطاى دةكات ةوة، وة طةز عةزةق خبواتكة ضاكة

، ضهساوة وة زِيَطةكانى ييدايةت و طومسِايى هةاليةى خواوة بة كاز و يؤكاز و زِيَطاكانيةوة
بة غيَوةيةن كة تةنانةت ئادةميصادةكاى هة نيَواى يةكدا تواناى  ،و واآل كساوة كساوةتةوةووزد

، وة تةوةزِووى دةبيَ ى يةموو اليةكانياى يةية و ضاكة و خساثةياى بؤةوة و يةكالكسدنةوةخويَهدن
 ئةم يةموو ياضا و بةزنامةدانانى قةبازةى ثاداغت و ضصاؽ هةضةزياى، بةَهطةؽ هةضةز ئةمة 

 بةبآ شانطتى ديهى بؤ بةزِيَلسدنى ذيانى ئادةميصاد هة ئاضتى دةوَهةت و خيَصاى ... . يةيةدونياي

وة يةموو يؤكازةكاى و كازيطةزيياى هةضةز ييَهانةدى كازةكاى وا ثةيوةضت كساوى 
بةيةكةوة كة بةبآ يةكرت بوونياى نابيَت، يةزوةكوو تا ئاو و شةوى و دانةويََوة و كيآَلى ... 

 بوونياى نةبيَت بةزوبووميؼ بوونى نابيَت.
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هانةدى كازةكاندا، وة مةزجيؼ ئةمانة ئةوة دةطةيةنيَت كة يؤكازةكاى ضةزبةخؤ نني هة ييَ
نيية بة بوونى يؤكازةكاى كازةكاى بيَهة دى، هةبةزئةمة ثيَويطت دةكات ثةيوةندييةكى دَهى 
 ثةيوةضت بيَت بة ثةزوةزدطازى ييَهةزةدى كازةكانةوة، نةن زِاضتةوخؤ تةنًا بة يؤكازةكانةوة،

تاوةكوو هة  بؤ كازةكاى دابهيَيت،دةبيَت بةزدةوام ئةجنامى ضفس  ةوةػييدونيا تةنانةت هةزِووى
و ثاَهدانةوة بؤ خاوةنةكةى دزوضت نةبيَت، وة دةبيَت زِووخاندى و بآ ئوميَدى نةياتهةديدا 

يةموو  تاوةكوو ئةجنام بدزيَت قةدةز بة قةزدةزوةآلمدانةوةى  وو غةزعيؼ ثةزضدانةوة ووةك
ثػتبةضنت و داواكسدى و ثةيوةندى بة دةبيَت يؤكازةكاى بطسيَتة بةز، بةآلم هة ضةزوو يةموويانةوة 

 وة توند و تؤأل بيَت.يةثةزوةزدطاز و ييَهةزةدى خؤى و كاز و يؤكازةكان

ئةمانة يةمووى دةزبازةى ئادةميصاد، ئةوةى دةزبازةى ثةزوةزدطازى ئادةميصادة ئةوةية كة 
ةغيدا حةزامى كسدووة دَههيا بني هةوةى خواى ثةزوةزدطاز ضتةم هة بوونيَم ناكات و هة غةزعةك

 و ييض غتيَليػى بة غةزِى تةواو دزوضت نةكسدووة.

يةمووى كاز و زِيَطة و ئةجنامى تايبةتى خؤيةتى، خوا  ديَت ئةوةى بةضةز ئادةميصاددا
ثيَويطتى بة ضتةم و ضصا و شؤزثيَلسدى نيية و شاناية بةضةز كاز و ووزدةكازييةكاندا، هةبةزئةوة 

 ضتةم هة ناو و ضيفات و كازى ئةودا نيية و نابيَت.

ة و يةَه ةو ،وة يةموو كازةكانى ثسِة هة حيلمةت و شانايى و خويَهدنةوةى يؤكازةكاى
وة بووى هة ييض كاز و ئةجنامى كازةكانيدا بوونى نيية و ئةضتةمة و يةز ئةو هة نةشانني و هةخؤ

يانة، وة يةز ئةويؼ غاييطتةى )خالق(و  (ّب)َرنةبوونةوة ييَهاونييةتة بووى، وة يةز ئةويؼ 
يَهة و غيَواشى شات و كازيَلة و ياو وثةزضتهة، هةبةزئةوةى خاوةنى تةواوتسيو ناو و ضيفات و 

 .نيية

 دۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ]
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 بـةشـى يـةكـةم

 وكمةكانىـةدةر و حـوون بة قـرِازيب
 الرضا بالقدر وأحكامه

ٍد » :قال رسول اهلل  ۩ ينًا، َوبُِمَحمَّ
ْسََلِم دِ ا، َوبِاْْلِ يََمِن َمْن َرِِضَ بِاهللِ َربًّ َذاَق َصْعَم اْْلِ

«َرُسوًل 
(1). 

، وة  ()تام و ضيَرى ئيمانى ضةغتووة ئةو كةضةى كة زِاشيبيَت بة خوايةتى  واتة:
 . ()بة ديهى ئيطالم، وة بة ثيَػةمبةزايةتى 

نَ » :قال رسول اهلل  ۩ ذِّ ًَ َأْشَهُد َأْن َل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل  َوَأَىا :َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع ادُْ

ينًا
ْسََلِم دِ ٍد َرُسوًل، َوبِاْْلِ ا َوبُِمَحمَّ ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َرِضوُت بِاهللِ َربًّ يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَمَّ ، ُغِفَر َلُه ََشِ

«َذْىُبهُ 
(2). 

"مهيؼ غايةتى دةدةم كة جطة هة يةزكةضيَم طويَى هة بانطبيَر بوو ثاغاى بَويَت:  واتة:
()  نيية و تان و تةنياية و غةزيليَلى نيية، وة بوونى ييض خوايةن بة حةق()   بةندة و

 ()، وة بة ديهى ئيطالم، وة بة ثيَػةمبةزايةتى  ()نيَسدزاوى خواية، زِاشيم بة خوايةتى 
 " دةبيَت. خواى ثةزوةزدطاز هة يةموو تاوانةكانى ثيَػووى خؤؽئةوا 

، َوإَِلْقِفََم َيـَْتِفل. دةَهيَت:  T ()ابن القيم ـِ ي َوَهَذاِن اْْلَِديَثاِن َعَؾْقِفََم َمَداُر َمَؼاَماِت الدِّ

َضا  َضا بُِرُبقبِقَّتِِف ُشْبَحاَكُف َوُأُلقِهقَّتِِف. َوالرِّ ـَا الرِّ َضا بِِديـِِف،َوَقْد َتَضؿَّ ْكِؼَقاَد َلُف. َوالرِّ ِٓ  بَِرُشقلِِف، َوا

                                                             

والبزار يف  (،1334) "ادسـد"وأمحد يف  (،1253) "صحقحف"وابـ حبان يف  (،6264والسمذي ) (،43مسؾؿ )رواه  (1)

 (،423) "اإلباكة"وابـ بطة يف  (،151) "الشعب"والبقفؼل يف  (،2256) "مسـده"وأبق يعذ يف  (،1414) "ادسـد"

 (.63) "رشح السـة"والبغقي يف  (،5/112) "اْلؾقة"وأبق كعقؿ يف  (،1242) "رشح أصقل اعتؼاد"والاللؽائل يف 

وابـ  (،361وابـ ماجف ) (،1211) "الؽزى"والـسائل يف  (،612والسمذي ) (،161وأبق داود ) (،442مسؾؿ )رواه  (6)

 "ادستدرك"واْلاكؿ يف  (،1121) "ادسـد"وأمحد يف  (،1254) "صحقحف"وابـ حبان يف  (،361) "صحقحف" خزيؿة يف

 .(451) "أثار عاينرشح م"والطحاوي يف  (،366) "مسـده"وأبق يعذ يف  (،1142) "ادسـد"والبزار يف  (،364)
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ْعَقى وَ  ا. َوِهَل َشْفَؾٌة بِالدَّ يُؼ َحؼًّ دِّ َْرَبَعُة: َفُفَق الصِّ ْٕ ـِ اْجَتَؿَعْت َلُف َهِذِه ا الؾَِّساِن. َوالتَّْسؾِقَؿ َلُف، َوَم

ْمتِ  ِٓ ُُمقِر ِعـَْد اْْلَِؼقَؼِة َوا ْٕ ـْ َأْصَعِب ا الُِػ َهَقى الـَّْػِس َوِهَل ِم ََم إَِذا َجاَء َما ُُيَ َٓ ِشقَّ َحاِن. َو

َٓ َعَذ َحالِِف .. َضا َكاَن لَِساُكُف بِِف َكاضًِؼا. َفُفَق َعَذ لَِساكِِف  َ َأنَّ الرِّ ـْ َذلَِؽ َتَبَّيَّ َضا َوُمَراَدَها. ِم . َفالرِّ

َضا بَِؿَحبَّتِِف َوْح  ـُ الرِّ قَّتِِف َيَتَضؿَّ
َضا بِنََِلِ ـُ الرِّ َضا بُِرُبقبِقَّتِِف: َيَتَضؿَّ َدُه، َوَخْقَفُف، َوَرَجاَئُف، ... َوالرِّ

ْكِؼَقاِد َلُف. َوالتَّْسؾِقؿَ  ِٓ ـُ َكََمَل ا : َفَقَتَضؿَّ ًٓ ِف َرُشق َضا بِـَبِقِّ ا الرِّ ادُْْطَؾَؼ إَِلْقِف، ...  بَِتْدبِِرِه لَِعْبِدِه ... َوَأمَّ

َضا  ا الرِّ َضا. َوََلْ َيْبَؼ يِف َقْؾبِِف َحَرٌج َوَأمَّ بِِديـِِف: َفنَِذا َقاَل، َأْو َحَؽَؿ، َأْو َأَمَر، َأْو ََنَك: َرِِضَ ُكؾَّ الرِّ

َؿ َلُف َتْسؾِقًَم  ـْ ُحْؽِؿِف. َوَشؾَّ ِم
(1). 

كؤتا كؤكةزةوةى يةموو ئةو دوو فةزموودةية خاَهى كؤكةزةوةى يةموو ديهة، وة  واتة:
، وة هةخؤدةطسيَت زِاشيبووى بة خوايةتى خوا هة بةزِيَوةبسدى و ثةزضتهدا ديهة،مةبةضتةكانى 

ى بة ديهةكةى و زِاشيبوو ةو ،و طويَسِايةَهيلسدنى  ()زِاشيبووى بة ثيَػةمبةزايةتى 
الى  الصديقني() ةزِاضتطؤيانى، يةزكةع ئةم ضوازةى بؤ كؤببيَتةوة ئةوة هة ثوةى خؤبةدةضتةوةدان

و دزوضتى، ئةمانة بة شماى و باضلسدنى ئاضانة، بةآلم يةكيَلة هة يةزة كازة  بة زِاضت خوا
هةكاتى بوونى دذ و ثيَضةوانةكانيدا كة  قوزضةكاى هة ناوةزِؤن و كاتى تاقيلسدنةوةدا، بةتايبةت

، ئةوكات دةشانيَت كة ئةمانة باضلسدنيَلى ضةزشازةكى بووى، حةش و ئازةشووةكانى ئادةميصادة
ثةيوةضتة بة   ()زِاشيبووى بة خوايةتى اقع حاأل حاَهةتيَلى جياواشة، طةزنا بة و

زِاشيبووى بة بةزِيَوةبسدنى بة بةوةوة، وة تةنيا ئاوات بووى ثػتبةضنت و خؤغةويطتى و تسع و 
بؤ  ضةزثةزغتيلازىزِاشيبووى بة يةموو جؤزةكانى ، واتة )الربوبية( ةوةخوايى بوونةوةزةكان

، غويَهلةوتةيى تةواو بؤىواتة تةواو ثةيوةضتبووى و  ىغزِاشيبووى بة ثيَػةمبةزةكة، وة بةندةكانى
و ياضا و فةزماى و زِيَطسييةكى ثيَلسديت دةبيَت  واتة يةز فةزماييػتى غوة زِاشيبووى بة ديهةكة

، نازِاشيبووىزِاشيبيت بة يةموو جؤزيَلى زِاشيبووى كة ييض غتيَم هة دَهتا نةبيَت هة قوزضايى و 
 ةواو بة خاوةنةكةيةوة ديازبيَت.بةَهلوو خؤبةدةضتةوةدانى ت

ضيَرى ئيمانى ثةيوةضتلسدووة  «َذاَق َطِعَم اِلِإمَياِن»طةز هة فةزموودةكة ووزدببيهةوة دةبيهني 
 هةو كازانةى كة هةطةَهتا اوـخ بووى هةـ، نةن بة زِاشي«ِباهلِل َربًّا» وةواـخ تىوايةـبووى بة خـبة زِاشي

                                                             

 .(6/131) الؼقؿٓبـ  "مدارج السالؽَّي" (1)
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 .يبووى بة ثيَػةمبةزةكةى و ديهةكةيةوةخطتووةتة زِيصى زِاش ، وة زِاشيبووى بة خؤىدةكات

ـْ َأْعََمِل اْلُؼُؾقِب َفَؽََمُلُف ُهَق اْْلَْؿُد َحتَّك دةَهيَت:  T ()ابن تيمية َضا َوإِْن َكاَن ِم َوالرِّ

َضا6 َوَِلََذا َجاَء يِف  َ اْْلَْؿَد بِالرِّ ـَِّة مَحُْد اَّللَِّ َعَذ ُكؾِّ َحاٍل َوَذلَِؽ إنَّ َبْعَضُفْؿ َفَّسَّ اْلؽَِتاِب َوالسُّ

َضا بَِؼَضائِفِ  ـِ الرِّ بَِتَضؿُّ
(1). 

زِاضت و و واتة: ئةم زِاشيبوونانة ئةطةزضى كازى دَهيية، بةآلم نيػانةى تةواوى 
ى يةنديَم ثيَهاضة ضةز يةمووى، بؤيةية هةبوونى ضوثاع و ضتاييػلسدنى خوادزوضتييةكةى 

بةو واتايةى بةندة كاتيَم ضتاييػى خوا دةكات كة  ،هة خوا كسدووة بة زِاشيبووى ضتاييػى خواياى
يةز هةبةز ئةمةية هة قوزئاى و ضونهةتدا فةزماى دزاوة بة ضوثاع و ضتاييػلسدنى  زِاشى بيَت هيَى،

 .هةخؤدةطسيَت زِاشيبووى بة قةدةز ئةوةىهةبةز خوا هةضةز يةموو كازةكاى،

َضا؟ َفَؼاَل: إَِذا َأَقاَم َكْػَسُف َعَذ َأْرَبَعِة (ياى وت: ُمَعاذ َيِحَيى ِبُنبة ) َمَتك َيْبُؾُغ اْلَعْبُد إََِل َمَؼاِم الرِّ

ُف، َفَقُؼقُل: إِْن َأْعَطْقَتـِل َقبِْؾُت. َوإِْن َمـَْعَتـِل َرِضقُت. َوإِْن َتَرْكَتـِل ْدُت. َعبَ  ُأُصقٍل فِقََم ُيَعاِمُؾ بِِف َربَّ

َوإِْن َدَعْقَتـِل َأَجْبُت 
(2). 

؟ وتى: ئةطةز ئةو كةضة ى خوايىنض كاتيَم بةندةيةكى خوا دةطاتة ثوةى زِاشيبوو واتة:
ت بةخػيم ئةطةز ثيَ :كازكسدى هةطةأل خواى خؤيدا و بَوآ يَت هةضةز ضواز بهةماىخؤى زِابًيَه

نةدام زِاشى دةمب و ئةطةز واشت هيًَيَهام يةز دةتجةزضتم و ئةطةز بانطت  وةزيدةطسم و ئةطةز ثيَت
 كسدم وةآلمت دةدةمةوة.

هةطةأل حةش و ضسوغت و  ، جؤزيَلياىانوقةدةزةكاى دوو زِاشيبووى بةجؤزى 
ةٌ  َفَؾْقَس : طوجناوة، ئةمةياى ثيَويطتييةكانتدا َضا بِِف ُعُبقِديَّ ْؽِر،  ،يِف الرِّ ُة يِف ُمَؼاَبَؾتِِف بِالشُّ َبِؾ اْلُعُبقِديَّ

اِف بِادِْـَّةِ  ْعِسَ ِٓ َوا
(3). 

زِاشيبووى هةم جؤزة عيبادةت نيية، بةَهلوو عيبادةت هة بةزامبةز ئةمةدا ضتاييؼ و  واتة:
 ضوثاضطوشازى خواية و دانهانة بة نيعمةتةكانيدا و بةكازييَهانيةتى هة غويَهى خؤيدا.

                                                             

 .(6/145ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي"      (4)  .(12/34ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى" (1)

 .(6/136ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي" (6)
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زِاشيبووى ، طت و حةش و ثيَويطتييةكانى ئادةميصادةوةيةدووةمياى بة ثيَضةوانةى وي وة جؤزى
ـْ َمَؼاَماِت َأْهِؾ دةَهيَت:  T ()ابن القيمعيبادةتة و وةكوو  هةم جؤزةياندا . َوُهَق ِم ُمْسَتَحبٌّ

يََمنِ  اإْلِ
ثوةوثايةى خاوةى ئيماندازة ، وة ئةمة ثيَى باغرت و ضاكرت واية وةكوو ديو زِاشيبيَتواتة . (1)

كة يةزضييةن بة ثيَضةوانةى حةشةكانيةوة بوو ئةم ثيَى زِاشيية و بة دَهيَلى فساوانةوة  تايبةتةكانة
 .وةزى دةطسيَت

َضا َكْسبِلٌّ بِاْعتَِباِر َشَببِِف، ُمقَهبِلٌّ بِاْعتَِباِر َحؼِ وة دةَهيَت:  قَؼتِِف. َوالتَّْحِؼقُؼ يِف ادَْْسَلَلِة: َأنَّ الرِّ

ـَْفا ثَ  ـَ يِف َأْشَبابِِف َوَغَرَس َصَجَرَتُف: اْجَتـَك ِم َْشَبابِِف. َفنَِذا ََتَؽَّ ِٕ ـُ َأْن ُيَؼاَل بِاْلَؽْسِب 
َؿَرَة َفُقْؿؽِ

ؾِ  َضا آِخُر التََّقكُّ َضا. َفنِنَّ الرِّ الرِّ
(2). 

بةطويَسةى ئةوا  ؛هة خوابؤ بةدةضتًيَهانى زِاشيبووى زِاى دزوضت هةم بابةتةدا ئةوةية: واتة: 
تةواوى  زِاضت و دزوضتى و ييَهانةدى ، وة بةطويَسةىيَطاى يةوَهدانةيؤكازةكانى زِطستهةبةزى 

هة  ة بؤ بةندةكةى،يبةخػيهيَلى خواي ، ئةمةبةزامبةز بة خواى خؤى هة ئادةميصاددا يةةزِاشيبوونئةو 
ز ئةوا دزةختى زِاشيبووى ديَتة بةزيةم، خؤ ئةطةز يؤكازةكاى بطسيَتة بة تواناى بةندةكةيدا نيية،

 .)التوكل(هةبةزئةوةى زِاشيبووى كؤتا قؤناغى ثػتبةضتهة بة خوا 
زِاشيبووى عيبادةتيَلى دَهيية، ثةيوةضتة بة خؤبةدةضتةوةداى و قبووَهلسدنى يةموو ئةوانةى 

كازة ثسِ ديَتة زِيَطةت بة خؤغى و ناخؤغييةكانيةوة، ئةمةؽ بة يؤكازى دَههيايى هةضةز 
انةى الى ئةوةوة ديَت، بؤية قةدةز خوا و نةبوونى ييض طومانيَم هةضةز ئةوحيلمةتةكانى 

 زِاشيبووى هةضةزوو ئازامطستهةوةية و بةَهلوو شياتسيؼ.

ََض بِاْلَؼَدِر، »دةَهيَت:   رداء()أبو الدَّ وةكوو ْزُ لِْؾُحْؽِؿ، َوالرِّ يََمِن الصَّ ِذْرَوُة اإْلِ

ْخاَلُص  بِّ َعزَّ َوَجؾَّ  َواإْلِ ْشتِْساَلُم لِؾرَّ ِٓ ِؾ، َوا «يِف التََّقكُّ
(3). 

خوا و زِاشيبوونة هةضةز  حوكم و غةزعةكةىضَوةثؤثةى ئيماى ئازامطستهة هةضةز  واتة:
 .و نيةتجاكيية هة كاتى ثػتبةضنت بة خوا و خؤدانة دةضتى خواية قةدةز

                                                             

 .(6/136ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي"      (6) .(6/145ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي" (1)

 "ققت الؼؾقب"و  (،1/634)ٕيب فرج اجلقزي  "صػة الصػقة"و  (،1/612)ٕيب كعقؿ إصبفاين  "إولقاء حؾقة" (4)

 (.6/23)ٓبـ عطقة 
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دةفةزمويَت:  ثيَػةمبةزى خوا  وةكوووة كاتى زِاشيبوونيؼ دواى ياتهةدى قةدةزةكانة، 
َضا َبْعَد اْلَقَضاءِ » ُهمَّ إِِّنِّ َأْسَيُلَك الرِّ «اللَّ

(1). 
 خواى ثةزوةزدطاز داوات هيَدةكةم زِاشيبوومن ثيَببةخػة هةدواى قةدةزةكانت. واتة:

بابةتة هةبةزئةوةى هةثيَؼ قةدةزةكاى نيةت و خؤئامادةكسدنة بؤ زِاشيبووى، بةآلم بهاغةى ئةم 
ةبةزئةوةى ه ،)الشخط(كة ثيَى دةوتسيَت  تاوةكوو نازِاشيبووى نةيةتة دى ،دواى قةدةزةكاى طسنطة

بوونى نةبيَت بة زِيَرةيةكى شؤز، بةآلم بةغيَوةى  ثيَضةوانةى زِاشيبوونة، تاوةكوو ئةم نازِاشيبوونة
 كات.تى ثيَهةضى خاوةنةكةغى يةضئةطةز ،ووزدة طوةيى و كةم تا شؤز بوونى يةز دةبيَت

ـْ َصؽٍّ ُيَداِخُؾ َقْؾَبُف َوَيَتَغْؾَغُؾ فِقِف، دةَهيَت:  T ()ابن القيم اِخُط ِم َقؾَّ َأْن َيْسَؾَؿ السَّ

. َفنِنَّ  ًٓ ًٓ َمْدُخق َٓ َيْشُعُر بِِف. َفَؾْق َفتََّش َكْػَسُف َغاَيَة التَّْػتِقِش َلَقَجَد َيِؼقـَُف َمْعُؾق َضا َوإِْن َكاَن   الرِّ

ْخَط َقِريـَانِ  ؽَّ َوالسُّ ُمَتاَلِزَمانِ  َواْلَقِؼََّي َأَخَقاِن ُمْصَطَحَباِن. َوالشَّ
(2). 

واتة: بة دةطمةى يةية ضةالمةت بيَت هة طومانى ناو دَهى كاتيَم تيَلةَهى دأل دةبيَت و 
غة و يةضتيػى ثيَهاكات، خؤ ئةطةز بة ووزدى بةدواداضوونى بؤ بلات دةبيهيَت دَههياييةكةى نةخؤ

ى دوو بساى ياوزِيَى يةكو، وة طوماى و زِاشيبووى و دَههياي ووزدة غتى تيَلةَهة، هةبةزئةوةى
 ى بةيةكةوة.بوونازِاشيبووى دووانةيةكى ثةيوةضت

والراحة كؾفا يف الرضا بادؼسقم وآقتصار عذ حال الققت دةَهيَت:  T ()املناوي

ٕن ذلؽ كدر يف الققت وصغؾ بَم ٓ يعـل وٓ يغـل ،واإلعراض عَم كان ويؽقن
(3). 

 .بة خواداية هةوةى بةخػيويةتى ثيَتو ئاضوودةييةن هة زِاشيبووى  يةموو خؤغحاَهى واتة:
                                                             

واْلاكؿ يف  (،61222) "ادسـد"وأمحد يف  (،1971) "صحقحف"وابـ حبان يف  (،1665) "الؽزى"رواه الـسائل يف  (1)

َجاهُ وقال:  (1522) "ادستدرك" ْ ُُيَرِّ ْشـَاِد، َوََل والبقفؼل يف  (،825) "ؽبرال"والطزاين يف  ،َهَذا َحِديٌث َصِحقُح اإْلِ

َضا َبْعَد اْلَؼَضاِء َفَؼاَل وَ  (156) "الشعب" ـْ َقْقِل الـَّبِلِّ َصذَّ اَّللَُّ َعَؾقِْف َوَشؾََّؿ: َأْشَلُلَؽ الرِّ َضا َقبَْؾ " :ُشئَِؾ َأُبق ُعثََْمَن َع الرِّ

َضا  َضا، َوالرِّ َضااْلَؼَضاِء َعْزٌم َعَذ الرِّ رشح أصقل "والاللؽائل يف  (،362) "السـة"وابـ أيب عاصؿ يف  ،"َبْعَد اْلَؼَضاِء ُهَق الرِّ

 صحقح اجلامع"، و (122) "ختريج الؽؾؿ الطقب"(، و 1968) "تعؾقؼات اْلسانال"وصححف إلباين يف  (،433) "اعتؼاد

 .(1421) "الصغر

 .(1/663لؾؿـاوي ) "فقض الؼدير"      (4) .(6/145ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي" (6)
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كوزتلسدنةوةى تيَسِوانني و بريكسدنةوةكاى هةضةز ئاى و ضاتى ئةو كاتةى تيَيدا دةذيت وة 
ثيَويطتة، وة ثػتلسدنة زِووداوةكانى زِابوزدوو و داياتوو دةبيَت كازى تؤ بيَت، هةبةزئةوةى 

ةوة دةبيَتة هيََولسدى و تيَلدانى ئةو ضات و كاتةى كة تيايدا دةذيت و خؤضةزقاَهلسدنة بة بابةتيَل
 نابيهيت.تؤوة ثةيوةضتى نةماوة و ضوودى ىلَ كة بة 

ُهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اهَلمِّ َواحَلَزِن،»فةزموويةتى:  ثيَػةمبةزى خوا  هةبةزئةوة «... اللَّ
(1). 

 خواية ثةنات ثيَدةطسم هة خةمى زِابوزدوو و خةفةتى داياتوو. واتة:

اَح َولَِذلَِؽ دةَهيَت:  T ()ابن القيم ْكَقا، َوُمْسَسَ َْعَظَؿ، َوَجـََّة الدُّ ْٕ َضا َباَب اَّللَِّ ا َكاَن الرِّ

َة ُعُققِن ادُْْشَتاِقَّيَ  ، َوُقرَّ ـَ اْلَعاِرفََِّي، َوَحَقاَة ادُِْحبََِّّي، َوَكِعقَؿ اْلَعابِِدي
(2). 

دةزطايةكى طةوزةية و بةيةغتى دونياية و غويَهى  اشيبووى هة كازةكانى خوازِ واتة:
ذيانى خؤغةويطتانة و نيعمةتةكانى عيبادةتلازانة و  ةو ،ئاضوودةيى خواناضاى و ئاغهايانة بة خوا
 .ة بة ثةزوةزدطازبيوبيوةى ضاوى خاوةى حةشانى طةيػته

ـِ اَّللَِّ َفؽَ  دةَهيَت: يةكيَم هة خواناضاى َٓ َتْرََض َع َضا َعـَْؽ؟إَِذا ُكـَْت  ْقَػ َتْسَلُلُف الرِّ
(3). 

 ئةطةز تؤ زِاشى نابيت هة خوا ضؤى داواى زِاشيبوونى هيَدةكةيت هة خؤت؟واتة: 

ا َبْعُد، و وتى:  )أبو موسى األشعري(نامةيةكى نووضى بؤ   )عمر بن اخلطاب(خةهيفة  َأمَّ

َضا، َفنِِن اْشَتَطْعَت  ُف يِف الرِّ َّٓ َفاْصِزْ َفنِنَّ اْْلَْرَ ُكؾَّ َأْن َتْرََض َوإِ
(4). 

يةموو خيَسيَم هة زِاشيبوونداية ئةطةز بتوانيت جيَبةجيَى بلةيت، وة طةز نا ئةوة ئازام واتة: 
 بطسة هةضةز كازةكاى.

                                                             

ـْ َغَزا بَِصبِلٍّ لِْؾِخْدَمةِ  (6454رواه البخاري ) (1) ، بَاُب َم َرِ  (،4346والسمذي ) (،1131وأبق داود ) ،كِتَاُب اجِلَفاِد َوالسِّ

 "مسـده"وأبق يعذ يف  (،2664) "ادسـد"والبزار يف  (،16212) "ادسـد"وأمحد يف  (،3441) "الؽزى"والـسائل يف 

 (.1411) "رشح السـة"والبغقي يف  (،6612) "مسـده"والطقاليس يف  (،165) "وشطإ"والطزاين يف  (،4322)

 .(1/54ٓبـ الؼقؿ ) "الػقائد"، (6/136ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي" (6)

 .(1/651) "البغقيتػسر " (4)

 .(6/131ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي" (3)
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امِّ بََِم َقَسَؿُف اَّللَُّ َوَأْعَطاُه. دةَهيَت:  T ()ابن القيم َضا َثاَلَثُة َأْقَساٍم: ِرَضا اْلَعقَّ َوالرِّ

ـْ ُكؾِّ َما ِشَقاهُ  ًٓ ِم َرُه َوَقَضاُه. َوِرَضا َخَقاصِّ اْْلََقاصِّ بِِف َبَد َوِرَضا اْْلََقاصِّ بََِم َقدَّ
(1). 

اشيبوونة بةوةى ةندةكانى خوا ضآ جؤزة: زِاشيبوونى زِةغؤكى خةَهم، كة زِزِاشيبوونى ب واتة:
تايبةمتةنداى، كة زِاشيبوونة بة يةموو قةدةزةكانى خوا ، وة زِاشيبوونى خوا ثيَى بةخػيوة و ثيَى داوة

هةضةزى، وة زِاشيبوونى تايبةتى تايبةت، ئةوة زِاشيبوونة بة خوا خؤى هة بسيتى يةموو غتةكاى، واتة 
زِاشيبوونة بةوةى كة خواية و خاوةى ويطت و ئريادةى ضةزبةخؤى خؤيةتى و قابيوى ييض زِةخهة و 

 طاشندةيةن نيية.

 َقَضاُه اَّللَُّ "دةَهيَت:   مشعود()ابن  وة
ٍ
ء ـْ َأْن َأُققَل لَِمْ  َأَحبُّ إََِلَّ ِم

ِ
ََمء ـَ السَّ َْن َأِخرَّ ِم َٕ

ـْ   َقْد "، ويف رواية: "َتَعاََل: َلْقَتُف ََلْ َيُؽ
ٍ
ء ـْ َأْن َأُققَل لَِمْ َد َأَحبُّ إََِلَّ ِم َْن َأَعضَّ َعَذ ََجَْرٍة َحتَّك َتْزُ َٕ

ـْ َقَضاُه  "اَّللَُّ: َلْقَتُف ََلْ َيُؽ
(2). 

 قةث بلةم بة ثػلؤيةكدا تا دةكوذيَتةوة،ئةطةز هة ئامسانةوة بلةومة خوازةوة، ياخود واتة: 
 نةبواية.ئةمة كازيَم خوا ئةجناميداوة هةضةزم بَويَم خؤشطة قةدةز و ثيَم خؤغرتة هةوةى 

 :يؽرهُف َفؾُف فِقِف شّتة مَشاهدإِذا جرى عذ الَعْبد َمْؼُدور دةَهيَت:  T ()ابن القيم

ِذي قّدره وصاءه وخؾؼف ... الثَّايِن  ،مْشفد التَّْقِحقد :َأحدَها َوَأكف  ،مْشفد اْلعْدل :َوَأن اَّلل ُهَق الَّ

مْحَة :الثَّالِث .َماض فِقِف حؽؿف عدل فِقِف َقَضاُؤهُ  َوَأن َرمحتف يِف َهَذا ادَْْؼُدور غالبف  ،مْشفد الرَّ

ابِع .ؼامف َوَرمحتف حشقهلغضبف واكت ْؽَؿة :الرَّ َوَأن حؽؿتف ُشْبَحاَكُف اْقَتَضت َذلِؽ َل  ،مْشفد اْْلِ

َٓ َقَضاُه َعَبثا َوَأن َلُف ُشْبَحاَكُف اْْلَؿد التَّام عذ َذلِؽ مـ  ،مْشفد اْْلَؿد :اْْلَاِمس .يؼّدره شدى َو

اِدس .ََجِقع وجقهف َوَأكف عبد ََمْض مـ كؾ َوجف جْتِري َعَؾْقِف َأْحَؽام شّقده  ،مْشفد العبقدّية :السَّ

وأقضقتف
(3). 

                                                             

 .(6/131ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي" (1)

(، و 612لؾبقفؼل ) "صعب اإليَمن"(، و 4/44لؾـعَمين ) "الؾباب يف عؾقم الؽتاب"(، و 3/144) "تػسر الرازي" (6)

 .(1613لاللؽائل ) "رشح أصقل إعتؼاد"(، و 164ٕيب داود ) "الزهد"(، و 1313ٓبـ بطة ) "اإلباكة الؽزى"

 .46صٓبـ الؼقؿ  "الػقائد" (4)
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ئةطةز قةدةزيَلى ناخؤؽ بةضةز بةندةيةكى خوادا بيَت، هة غةؽ زِووةوة خويَهدنةوةى  واتة:
 بؤ دةكسيَت:

اليةنى عةقيدةيى )اهتوحيد(، بةوةى كة ئةم قةدةزة هةاليةى خواوةية و ئةو ويطتى  يةكةم:
 و بؤى دزوضتلسدووة.هةضةزة 

اليةنى دادثةزوةزى خوايى، كة قةدةزةكانى بةضةز بةندةكانى تيَدةثةزِيَت و ييضى  دووةم:
 ضتةم نيية و يةمووى دادثةزوةزيية.

اليةنى بةشةيى خوايى، كة ئةم قةدةزة ناخؤغة شاَهبوونى بةشةيى خوايية بةضةز ضصايدا  سَييةم:
 و بةمة تيَيدةثةزِيَهيَت.

اليةنى حيلمةت هة كازةكاندا، واى زِةخطاندووة ئةم قةدةزة وابيَت، بة الوةكى و  ضوارةم:
 طاَهتة ئةمة زِوويهةداوة.

واوى خوايى، بة يةموو ضتاييؼ و غوكسانةى تة ضوثاضطوشازى و اليةنى ثَينجةم:
 تةية بة خوا.طهة يةموو زِوويةكةوة غايي، بةو غيَوةيةى كة غيَواشةكانيةوة
بةندايةتى بؤ خوا، كة بةندةيةكى بيَدةضةآلتة و هةذيَس ويطت و اليةنى  شةشةم:

 يةَهطووزِاندنى طةوزةكةيايةتى بةبآ بوونى دةضةآلتى خؤى.

هةبةزئةوة زِاشى بة هة خوا بة يةموو ئةو كازانةى كة هةطةَهتدا دةيلات، خواى ثةزوةزدطاز 
دا ئةوةية كة هةضةزت البات بةضةزت يَت، وة مةبةضتى هة بةآلمةبةضتى هة زِيَطسيلسدنت ثيَدانيةتى ث

و ضةالمةتيت ثيَببةخػيَت، وة نةخؤغت دةخات بؤ ئةوةية كة غيفات بؤ بًيَهيَت، وة دةختاتة بةز 
ناخؤغييةكاى بؤئةوةى بترييَهيَت، وة هة يةموو ئاَهوطؤزِةكاندا مةبةضت ئةوةية كة تؤ بةندةى 

ت مةبةضت بة تؤ ى ضةزيةَهطووزِاندنةكان كاز وئةويت، ثيَويطتة هةطةأل ئةودا بيت، وة يةموو 
 طةياندنة بة ثاداغت و يؤكازةكانى زِشطازبووى.

َما ُأَباَِل َعَذ َأيِّ َحاٍل َأْصَبْحُت، َعَذ َما ُأِحبُّ َأْو دةَهيَت:   )عمر بن اخلطاب(خةهيفة 

َٓ َأْدِري اْْلَْرَ فِقؿَ  يَنِّ  ِٕ فِقََم َأْكَرهُ ا ُأِحبُّ َأْو ـَعَذ َما َأْكَرُه، 
ؽروت: ـ، وة دةي(1) ْز والشُّ  لق َكاَن الصَّ

                                                             

 "رشح السـة"، و (4/543لؾدوٓيب ) "الؽـل وإشَمء"(، و 361( برقؿ )1/134ٓبـ ادبارك ) "الزهد والرقائؼ" (1)

 .(1/353ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي"(، و 52ٕيب داود ) "الزهد"، و (13/422غقي )لؾب
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َم ركِبت بعَريـ ما بالقت أُّيُّ
(1). 

هةبةزئةوةى مو ئيَوازة و بةيانى بة يةزجؤزيَم بلةمةوة بةالمةوة وةكوو يةن واية،  واتة:
دةوَهةمةندى دوو وة ئةطةز يةذازى و ناشامن خيَسةكاى هة خؤغييةكامنداية ياخود هة ناخؤغييةكاى، 

بلةم الى مو وةكوو يةن واى، هةبةزئةوةى ئةوا بة ضوازى يةزكاميَلياى زِىَ  وغرت بو
 يةزدووكياى دةمطةيةنهة غويَهى مةبةضتم.

، َوَلْوَس َذاَك ِِلََحٍد إِلَّ »دةفةزمويَت:  ؼ ثيَػةمبةزي ِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْْيٌ ًْ َعَجًبا ِِلَْمِر ادُْ

ا َلهُ  اُء، َصََبَ َفَكاَن َخْْيً ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه ََضَّ اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْْيً ِمِن، إِْن َأَصاَبْتُه ََسَّ ًْ «لِْلُم
(2). 

، ئةمةؽ بةع بؤ بؤى خيَسة يَهى ضةزضاميية، يةموو كازةكانىكازى ئيمانداز غو واتة:
ع و ضتاييػى خواى هةضةز دةكات و بؤ ئةو ضوثا ثآ بةخػسا ئةوائيماندازة، ئةطةز خؤغييةكانى 

 .ئازامطستهةكة خيَسة، خؤ ئةطةز ناخؤغييةكانى تووؽ بوو ئازام دةطسيَت و بؤ ئةو يةز خيَسة

 حوكمى رِازيبوون بة قةدةر
 حكم الرضا بالقدر

َٓ يِف ُشـَِّة َرُشقِل اَّللَِّ آَيٌة دةَهيَت:  T ()ابن تيمية َٓ َحِديٌث َيْلُمُر َلْقَس يِف كَِتاِب اَّللَِّ َو َو

ـْ َأْفَعاِل اْلِعَباِد َحَسـَِفا َوَشقِّئَِفا6 َفَفَذا َأْصٌؾ ََيُِب  ٍر ِم َأْن ُيْعَتـَك  اْلِعَباَد َأْن َيْرَضْقا بُِؽؾِّ َمْؼِِضٍّ ُمَؼدَّ

ََحِد َأنْ  ِٕ ـْ َعَذ الـَّاِس َأْن َيْرَضْقا بََِم َأَمَر اَّللَُّ بِِف َفَؾْقَس 
َيْسَخَط َما َأَمَر اَّللَُّ بِفِ  بِِف َوَلؽِ

(3). 
ودةيةن نيية هةضةز فةزمانداى بة ئايةتيَم يا فةزمو يض غويَهيَلى قوزئاى و ضونهةتداهة ي واتة:

بو بة يةموو قةدةز و زِووداوةكانى ضةزياى هة ضاكة و خساثة، ئةمة بةبدةكانى خوا كة زِاشى 
 ثيَويطتة هةضةز موضوَهماناى زِاشيبوونة كة ئةوةى بةآلمبهةمايةكى ديهيية ثيَويطتة طسنطى ثيَبدزيَت، 

 .و جيَبةجيَلسدنى ، بؤ كةضيػياى نيية نازِاشى بو هةضةز غةزعكانى خواغةزعيية بة فةزمانة
                                                             

ٓبـ  "تلريخ دمشؼ"(، و 16/252لؾذهبل ) "تلريخ اإلشالم"(، و 143برقؿ ) (1/45) ٕيب اْلسـ اددائـل "التعازي" (1)

 .51ٓبـ الؼقؿ ص "عدة الصابريـ"(، و 3) أيب الدكقآبـ  "الصز والثقاب عؾقف"(، و 14/33) عساكر

 "وشطإ"والطزاين يف  (،14543) "ادسـد"وأمحد يف  (،6452) "صحقحف"وابـ حبان يف  (،6555رواه مسؾؿ ) (6)

 (.3125) "الشعب"والبقفؼل يف  (،4435)

 .(4/152ٓبـ تقؿقة ) "جمؿقع الػتاوى" (4)
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وٓ دلقؾ يدل عذ  ،ا رشعقً فنن اإلَياب يستؾزم دلقاًل دةَهيَت:  T ()ابن القيم

القجقب وهذا الؼقل أرجح
(1). 

ييض ثيَويطتى بة بةَهطةى غةزعى يةية، وة بيَت  )واجب(طةز غتيَم  هة ديهدا واتة:
بؤ يةموو ئةو قةدةزانةى كة ديَت بةضةزياندا، ئةم  بةَهطةيةكيؼ نيية هةضةز واجب بوونى زِاشيبووى

 ية بةييَصتسيو زِاية هةم بوازةدا.زِا

فالديـل َيب الرضا بف وهق مـ لقازم  ،ديـل وكقين ،اْلؽؿ والؼضاء كقعانوة دةَهيَت: 

 ،ومـ َتام صؽرها الرضا هبا ،والؽقين مـف ما َيب الرضا بف كالـعؿ التل َيب صؽرها ،اإلشالم

ومـف ما ٓ َيقز الرضا بف كادعايب والذكقب التل يسخطفا اَّلل وإن كاكت بؼضائف وقدره ومـف 

وأما الؼضاء  ،الؼضاء الذي هق ادؼِضما يستحب الرضا بف كادصائب ... هذا كؾف يف الرضا ب

الذي هق وصػف شبحاكف وفعؾف كعؾؿف وكتابف وتؼديره ومشقئتف فالرضا بف مـ َتام الرضا باَّلل 

فبفذا التػصقؾ يتبَّي الصقاب ويزول الؾبس يف هذه ادسللة العظقؿة  ،اا ومدبرً ا ومالؽً ا وإَلً ربً 

التل هل مػرق ضرق بَّي الـاس
(2). 

قةدةز و  ةو ،خوا و قةدةزةكانى دوو جؤزى: قةدةز و ياضاى غةزعى و ديهى ياضاكانى واتة:
 ياضاى كةونى:

 ،ئةوانةى كة خوا فةزمانى ثيَداويو هة عيبادةت و كازةكانى تسدا قةدةز و ياضا غةزعييةكاى
يةية واجبة زِاشيبني بة يةمووى، يةن بة يةكى و بطسة مةزجى هة ضونهةتدا  ة ئةوانةىو

 بة ئيطالمةوة.ثةيوةضتبوونة 

كسدووى و ييَهاونيةتة انةى هة بووندا خواى طةوزة دزوضتى ئةو قةدةز و ياضا كةونييةكاى
دى ضةند جؤزيَلو، يةيانة واجبة زِاشيبيت ثيَى، وةكوو نيعمةتةكانى خوا بةضةز بةندةكانيةوة، وة 

ة كةوندا )وةن ئيبويظ يةيانة نابيَت زِاشيبيت ثيَى، وةكوو ئةو يةموو تاواى و خساثانةى كة يةية ه
ضونهةتة و باؽ واية زِاشى بني ثيَى،  حوكمى زِاشيبوونةكةى ، وة يةغةو تاوانةكاى و بيَربِوايى ...(

 .هةوانة بةآل و ناخؤغييةكانى دونيا
                                                             

 .634ص ٓبـ الؼقؿ "صػاء العؾقؾ" (6) (1)
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، بةآلم وةكوو قةدةز و ييةكانةدونيا هانةدييةقةدةز و دزوضتلسدى و ييَ وة كةزِووة وئةمانة هة
 ؛ييَهانةدى خوايى بؤ ضةز بةندةكانى كة ثةيوةندى بة خوايةتى خؤيةوة يةيةنووضني و ويطت و 

 ةوة كةربوبة واأللوهية(ال)ئةمة هة تةواوكازى زِاشيبووى و باوةزِبوونة بة خواى خؤت هة زِووى 
ناتةواويية  ئةم غيَواشة باوةزِبووى و زِاشيبوونة، وة بة نةبوونى ةخاوةى و بةزِيَوةبةزى بوونةوةزةكان

ة عةقيدةى ئيماندازدا، واتة زِاشيو بة برازدة و نووضني و ييَهانةدى خوا هةضةزماى وةكوو قةدةز، ه
 جياواشى. كة باع كساى بةآلم وةكوو كازةكاى

بة زِاشيبوونى  خواى ثةزوةزدطاز خؤيػى زِةخهة هةوانة دةطسيَت كة يةموو قةدةزةكاىوة 

ٺ ٺ  ]، وةكوو دةفةزمويَت: تيادا دةخويَههةوةى كةونييةكة خوا دادةنيَو و تةنًا ئةو اليةنة

ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ٺ    ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ

موغسيلةكاى دةيانوت:  .{A  :134}[ ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
كازانةى ئةو خؤ ئةطةز خوا ويطتى هةضةز نةبواية ئةوا ئيَمة و باو و باثريامناى بتماى نةدةثةزضت و 

، ئةمانة يةزوةن ئةوانةى ثيَػووى خؤياى دزؤ نةماى دةكسدحةزامماى كسدووة هةضةز خؤماى 
 ة كة دةَهيَو خواقطان ئايا ئيَوة هةضةز ئةمثيَياى بَوآ   ()ئةى  ،دةكةى تا ضصاكامناى دةضيَرى

 اى ثػانبدةى.هةضةزى تا ثيَم هةالى خواوة ييض شانيازييةكتاى يةية ؛ثيَى خؤغة ويطتى هةضةزة و

موغسيلةكاى هةوةدا بةيةَهةدا ضووى ياخود دةيلةنة ثاضاو كة يةزضييةن هة بووندا يةية 
ويطتى خواى هةضةزة بؤية دزوضتى كسدووة، وة ئةوةغى كة ويطتى ئةوى هةضةزة و دزوضتى 

إلرادة )اكسدووة دةبيَت ثيَى خؤؽ بيَت و ثيَى زِاشى بيَت، بةآلم ئةوة دةشانني كة ئريادة و ويطت 
تةنانةت ئةمة هة ئادةميصاديػدا يةية كة نيية،  )احملبة والرضا(ثيَخؤغبووى و ثيَسِاشيبووى  واملشيئة(

 كاز يةية ويطتى هةضةزة ببيَت و دةغيلات، بةآلم ثيَى زِاشى نيية.

 غةزعةكةى و بة ديهى خوا و ثيَداطسيية هةضةز زِاشيبووىئاماذةكانى قوزئانيؼ يةموو 

[ ڌڍڍڌ]تاوانةكاى، وةكوو دةفةزمويَت: زِيَطةى يةَهة و نازِاشيبوونة بة 

ڎ  ڈ ]وة دةفةزمويَت: ، دا يةية وةكوو ديوئيطالمهة . زِاشيم بةوةى كة {4:  8} ڎ

ثيَى  خواى طةوزةواتة ، {E  :3}[ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ]، {Y  :3}[ ڈ  ژ
 .زِاشى نيية بة بيَربِوايى بؤ بةندةكانىة، وة ايى و تاواى و الدانةكانزِقى هة بيَربِو ناخؤغة و
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هةضةزى، وة نازِاشيبووى هةوةى كة  ئةمانة بةَهطةى هةضةز زِاشيبووى بةوةى كة خوا زِاشيية
 خوا ثيَى نازِاشيية.

 :(1)رِازيبوون بة قةزا و قةدةر بريورِاى فريةقةكان لةسةر

عيبادةتة، بةآلم زِاشيبووى بة  ة خيَسةكاىزِاشيبووى بة قةدةزدةَلَين  قةدةرييةكان: يةكةم:
بة قةدةزى خواؽ نيية، واتة خوا دزوضتى نةكسدووة و دايهةناوة  نيية و بطسة تاوانةكاى دزوضت

هةضةزت، ئةمة هةضةز بريوزِاى خؤيانة كة دةَهيَو ئادةميصاد خؤى كازى خؤى دزوضتدةكات، 
ة" ئةمة تةواوة، بةآلم "قةدةز نيية" نيوةى قطةكةياى كة دةَهيَو "زِاشيبووى بة تاوانةكاى دزوضت نيي

ئةمة يةَهةية، هةبةزئةوةى هة ئةجنامى كازةكانتا خوا بؤى زِةخطاندوويت، يةز ئةويؼ دايهاوة و 
 دزوضتى كسدووة.

ييض كازيَم هة دةضتى ئادةميصاددا نيية، بؤية زِاشيبووى بة دةَلَين  ةرييةكان:جةب ةم:دوو
تاوانةكانيؼ بة قةدةزى خواية و ئيَمة ثيَى زِاشيو و زِقماى هيَياى نيية، قةدةز عيبادةتة، وة تةنانةت 

كة بة ويطتى ئةويؼ بوو ئةوا ثيَى خؤغة  اية،هةبةزئةوةى يةزضييةن هة بووندا يةية بة ويطتى خو
، ةموو قوزئاندا يةن واتاياى يةيةهة ي يةن غنت و )املشيئة واحملبة والرضا(و ثيَى زِاشيية، الى ئةماى 

 .ةزوةكوو قطةى موغسيلةكاىي

أن الرضا  :قال كثر مـ إصعرية بؾ َجفقرهؿ ومـ اّتبعفؿدةَهيَت:  T ()ابن القيم

وأن كؾ ما صاءه وأراده فؼد أحبف ورضقف ،وادحبة واإلرادة يف حؼ الرب تعاَل بؿعـك واحد
(2). 

ئةطةزضى ئةغعةزييةكاى ، يةموو ئةغعةزييةكانيؼ يةماى بريوزِاى جةبةزييةكانياى يةيةواتة: 
دةَهيَو ئادةميصاد خاوةى ئريادة و كازة، بةآلم كازيطةزيياى هةضةز ييَهانةدى تواناى كازةكة نيية، 

 .كةواتة هة ئةجنامدا يةماى قطةى جةبةزييةكاى دةزدةضيَت

بِقِؾ. َفُلووة دةَهيَت:  ـْ َقْصِد السَّ ائَِػَتاِن ُمـَْحِرَفَتاِن، َجائَِرَتاِن َع ـْ َوالطَّ َلئَِؽ َأْخَرُجقَها َع

 الـقَ 
ِ
بِّ َوقَ ـَضاء  َرُضقا هِب ـرَّ

ِ
ء َٓ  َخالَ ـطُ ـا َوََلْ َيْسخَ ـََدِرِه. َوَهُم

ِ
ء َٓ بَّ تَ ـُػقا الـقَها. َهُم  َعاََل يِف ِرَضاهُ ـرَّ

                                                             

ٓبـ  "جمؿقع الػتاوى"(، و 1/141ٓبـ الؼقؿ ) "مدارج السالؽَّي"، و 243ٓبـ الؼقؿ ص "صػاء العؾقؾ"م بابةتة هة ئة (1)

 .(4/662ٓبـ بطة ) "اإلباكة"(، و 66لعبد الرمحـ جزيـ ) "رشح الطحاوية"(، و 4/152تقؿقة )

 .635ٓبـ الؼقؿ ص "صػاء العؾقؾ" (6)



   
367 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

ِعِف َوِديـِِف. َوُأوَلئَِؽ َأْكَؽُروا َتَعؾَُّؼ َقَضائِِف  ـْ رَشْ اَوَشَخطِِف. َوَخَرُجقا َع َوَقَدِرِه هِبَ
(1). 

اتة: ئةم دوو فريةقانة يةزدووكياى تاوانباز و الدةزى هة زِيَطةى زِاضت، قةدةزييةكاى تاواى و
دةكات، خوا ة و دةَهيَو ئادةميصاد خؤى دزوضتى و خساثةكانياى هة قةدةزى خوا دةزكسدوو

 دزوضتى نةكسدووة و دةضةآلتيػى تيايدا نيية و هةضةزيػى نةنووضيوة.

... زِاشيو ئةطةز  تاواى و خساثة و بيَربِواييةكاىوة جةبةزييةكاى و ئةغعةزييةكانيؼ بة 
هةبةزئةوةى ويطتى خواى هةضةزة و وادةشانو كة ويطتى هةضةز بوو  زِووبدات و زِقياى هيَى نيية،

سة هة ئةمانة ثيَضةوانةيى خوا دةكةى هة زِاشيبووى و ثيَهاخؤغبووندا و بط ثيَػى خؤغة و زِاشيية،
ييض دةضةآلتيَلى نيية و بةشؤز كازةكانى  دةزكسدووة، هةبةزئةوةى ئادةميصادغةزع و ديهيػياى 

ثيَدةكسيَت، كةواتة )قةدةز يةية و غةزع نيية(، قةدةزييةكانيؼ هة قةدةز دةزيانلسدووة و 
ئةم جؤزة  وة يةَهةكانىثةيوةضتيياى بة خواوة نةييَػتووة، الى ئةماى )غةزع يةية و قةدةز نيية(، 

 بريوزِايانةياى دةطةزِيَتةوة بؤ دوو يؤكاز:

، واتة ئةوةى )القضاء واملقضي( نيَواى يةزدوو الياى جياواشيياى نةكسدووة هة هؤكارى يةكةم:
كة خوا بسِيازى هةضةز دةدات بؤ ياتهةدى، هةطةأل ئةوةى كة ييَهاويةتيية دى و دزوضتى كسدووة 

يةكةمياى ثةيوةندى بة خواوة يةية، دووةمياى ثةيوةندى بة هة بووندا، ئةم دووانة جياواشى، 
 T )العثيمني(9وةكوو دزوضتلسدى و ييَهانةدى ضةز ئادةميصاد و كازةكانيةوة يةية،

فادؼِض غر الؼضاء6 ٕن الؼضاء فعؾ اَّلل، وادؼِض مػعقل اَّلل، فالؼضاء الذي هق : دةَهيَت

ا أن كسخطف بلي حال مـ إحقال، وأما ادؼِض فعذ فعؾ اَّلل َيب أن كرَض بف، وٓ َيقز أبدً 

ما حيرم الرضا بف  القسم الثاِّن:ما َيب الرضا بف )مثؾ القاجب رشعًا(،  القسم اِلول:أقسام: 

ما يستحب الرضا بف )وهق ما يؼع مـ ادصائب( القسم الثالث:)حيرم الرضا بادعايص(، 
(2). 

َأْمَراِن: َقَضاُء اَّلل6َِّ َوُهَق فِْعٌؾ َقائٌِؿ بَِذاِت اَّللَِّ ُهـَا دةَهيَت:  T يؼ()ابن أبي العز وة

: َوُهَق ادَْْػُعقُل ادُْـَْػِصُؾ َعـُْف. َفالْ ـْؼِض ـَعاََل، َومَ ـتَ  ُف َخْرٌ َوَعْدٌل َوِحْؽَؿٌة، َكْرََض بِِف ُكؾِِّف،ـلٌّ  َؼَضاُء ُكؾُّ
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َٓ ُيْرََض بِفِ  َوادَْْؼِِضُّ ِقْسََمِن: ِمـُْف َما ُيْرََض بِِف، َوِمـُْف َما 
(1). 

كازى خوا ا و قةدةز وةكوو "نووضني و داناى و نيَواى قةش جياواشيياى بؤ نةكساوة هة واتة:
"دزوضتلسدى ، وة هةطةأل )القضاء(كة ثةيوةندى بة خوايةتى خؤيةوة يةية" كة ئةمة ثيَى دةوتسيَت 

واتة ياتووةدييةكاى، ئةمانة  )امُلقضي(ثيَى دةوتسيَت ئةمةغياى كة  دا"هة واقع و ياتهةدى و بووى
...، وة  و واجبة غةزعييةكاى هة عيبادةت ضآ جؤزى، يةيانة واجبة زِاشيبيت ثيَياى، وةكوو كاز

يةيانة حةزامة زِاشيبيت ثيَياى، وةكوو تاواى و خساثةكاى كة دةبيَت زِيَطة بطسيتة بةز بؤ نةكسدى و 
ثاداغتى تياداية و مايةى و  زِاشى بيت ثيَى باؽ واية ة وشتحب(م) هةناوبسدنياى، وة يةغيانة

اخؤغييةكانى ذياى و هة ئاضتياندا ة قةدةزةكاى، وةكوو بةآل و نزِاشى بيت بثوةبةزشيية بؤت ئةطةز 
َضا َوالتَّْسؾِقؿ لَؼَضاء اَّلل َوقدره َوترك دةَهيَت:  T ()ابن بطةوةكوو  يََمن بِاْلؼدِر َوالرِّ اإْلِ

َٓ َفنِن َهَذا ُكؾف اعساضات مـ الَعْبد عذ ربف اْلَبْحث والتـؼر َوإِْشَؼاط َل َوَكقػ ولقت َوَلْق
(2). 

 وة هة ئاضتياندا، خؤماى بدةيو بةدةضتةوةبني ثيَياى و يماى بة قةدةزةكاى بيَهني و زِاشى ئواتة: 
واش هة بةدواداضووى و قووَهبوونةوة و وتهى وغةكانى )بؤ و ضؤى و خؤشطة و ئةطةز( بيَهني، 
هةبةزئةوةى يةموو ئةمانة زِةخهةطسيية هةاليةى بةندةكانةوة بؤ خوا، ئةم جؤزة زِاشيبووى و تةضويمة 

 .و ناخؤغييةكانة نةن تاواى و الداى و بريوزِاكاى )مصائب(غةزعى و بؤ قةدةزى 

ثيَخؤغبووى و زِاشيبوونى  جياواشى نةكسدى هةنيَواى "ئريادة و ويطت و ةم:دووى هؤكار
لؽقن همٓء دةَهيَت:  T ()ابن تيميةوةكوو  ،)اإلرادة واملشيئة واحملبة والرضا(خوايى" 

ثؿ قال  والرضا، بؾ جعؾقا كؾ مراد َمبقبًا مرضقًا. ادتقمهَّي َل يػرققا بَّي اإلرادة، وادحبة،

الؽػر والػسقق والعصقان لقس َمبقبًا باتػاق ادسؾؿَّي، فال يؽقن مرادًا، فقؽقن وققع همٓء: 

وقال  ذلؽ بدون إرادتف، فقؽقن يف مؾؽف ما ٓ يريده، فقؽقن ما ٓ يشاء، ويشاء ما ٓ يؽقن.

والؽػر والػسقق  همٓء بؾ هق مريد لؽؾ حادث، فنكف ما صاء كان، وما َل يشل َل يؽـ.

د لف فقؽقن َمبقبًا مرضقًا، ... شقوا بَّي ادلمقر وادحظقرمرا والعصقان.
(3). 
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نيَواى ئريادة و ويطت و ثيَخؤغبووى و  يةزدوو ئةم فريةقانة جياواشى ناكةى هة واتة:
تاواى و خساثةكاى خؤغةويطت نني، هةبةزئةوة الى  قةدةزييةكاى دةَهيَوزِاشيبوونى خوايى، وة 

، بةم واتاية ئةوة و بةبآ ئريادةى خوا بوونياى دةبيَت نني خواؽ غويَهى ويطت و ئريادةى ئةو
دةطةيةنيَت كة هة موَهم و دةضةآلتى خوادا دةغيَت بووى يةبيَت خوا ويطت و ئريادةى هةضةز 

، ئةمة نةبيَت، وة دةغيَت خوا ويطت و ئريادةى هةضةز يةنديَم غت يةبيَت بةآلم بوونى نةبيَت
 .نى يةية، بةآلم بؤ خوا ئةمة بآ دةضةآلتييةهة ئادةميصاددا بةو غيَوةية بوو

ويطتى  ليؼ كةهةضةزة و يةموو غتيَ خواى ويطتى جةبةزييةكانيؼ دةَهيَو: يةموو بوونيَم
خساثةكانيؼ ويطتى هةضةز بيَت دةبيَت و ئةوةغى ويطتى هةضةز نةبيَت نابيَت، تاواى و ئةوى 

ئةو بو، بةم يؤكازة جياواشيياى كةواتة دةبيَت غويَهى خؤغةويطتى و زِاشيبوونى  خواياى هةضةزة،
الى ئادةميصاد بوونى نيية  ئةمة تةنانةت نةييَػتةوة هة نيَواى حةآلأل و حةزام و ضاكة و خساثةكاندا،

 ، ض جاى ثةزوةزدطاز!زِاشى بيَت خؤؽ بيَت و كة يةزضى ويطتى هةضةز بيَت دةبيَت ثيَػى

ـْ َهِذِه اْلِعََمَيِة، َوُيـِْجل دةَهيَت:  T (لقيم)ابن ا َة، َوُيْبِنُ ِم ِذي َيْؽِشُػ َهِذِه اْلُغؿَّ َوالَّ

َق اَّللَُّ َبْقـَُف، َوُهَق اْدَِشقَئُة َوادََْحبَُّة.  ْػِريُؼ َبَّْيَ َما َفرَّ ََم ُهَق التَّ ـْ َهِذِه اْلَقْرَضِة: إِكَّ ََُم َلْقَسا َواِحًداِم . َفنَِنَّ

َٓ َيَشاُء َكْقَكُف. بُُّف، َوحُيِبُّ َما 
َٓ حُيِ . َبْؾ َقْد َيَشاُء َما  ا ُمَتاَلِزَمَّْيِ َٓ مُهَ ُل: َكَؿِشقَئتِِف لُِقُجقِد  َو َوَّ ْٕ َفا

ِة جِلَِؿقِع َما يِف اْلَؽْقِن َمَع ُبْغِضِف لَِبْعِضِف. َوالثَّايِن: َكَؿَحبَّتِِف إِيََمَن  إِْبؾِقَس َوُجـُقِدِه. َوَمِشقَئتِِف اْلَعامَّ

ُف وَ  ادََِِّي، َوَتْقَبَة اْلَػاِشِؼََّي. َوَلْق َصاَء َذلَِؽ َلُقِجَد ُكؾُّ اِر، َوَعْدَل الظَّ اِر، َوَضاَعاِت اْلُػجَّ َكاَن اْلُؽػَّ

. ـْ ْ َيُؽ ْ َيَشْل ََل ُف َما َصاَء َكاَن. َوَما ََل َر هَ  ََجِقُعُف. َفنِكَّ َْصُؾ، َوَأنَّ اْلِػْعَؾ َغْرُ ادَْْػُعقِل، َفنَِذا َتَؼرَّ ْٕ َذا ا

َواْلَؼَضاَء َغْرُ ادَْْؼِِضِّ 
(1). 

دةبيَت كة ضيَت دةال بةوة ضةز كةضيَم ئةم تازمايى و كويَسى و زِيَطة ئاَهؤشييةى واتة:
هةطةأل  "ويطت و ئريادةى"نيَواى  نيَواى ئةو جياواشييةى كة خوا كسدوويةتى هة جياواشى بلات هة

كة يةزدووكياى جياواشى و بة دوو واتاى  ،)املشيئة واحملبة(" زِاشيبووى و ثيَخؤغبوونى"ضيفةتى 
جياواش باضياى يةية هة قوزئاندا، هةبةزئةوة دةغيَت خوا ويطتى هةضةز يةنديَم غت يةبيَت و 

خوايى طػتيية هة  نةبيَت، وةكوو )ئيبويظ و تاواى و بيَربِوايى ...(، ئةمة ويطتيَلى ثيَيػى خؤؽ
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، وة دةغيَت ثيَى خؤغبيَت و هة يةماى كاتدا ويطتى هةضةز نةبيَت، وةكوو كةونى و بووندا
(، ئةمانةى يةموو )ئيمانًيَهانى بيَربِواياى و تةوبة و طةزِانةوةى تاوانبازاى و دادثةزوةزى ضتةملازاى

وةكوو كازكسدنياى هةضةزى  خؤغة هةم كةضانةدا ببيَت، بةآلم بة يؤكازى برازدةى خؤياى وثيَى 
ئةجنام و ضصاى طستهةبةزى ئةو زِيَطةيةياى خوا ويطتى هةضةز نيية ببيَت، وةكوو عةداهةت و 

ئةطةز خوا  دادثةزوةزييةكى خوايى بةضةزيانةوة، بةآلم دَههيايو خؤ يةمووى هةذيَس ويطتى خواداية،
يةية كة هة قةدةزى كةونى و  زييةوةجياكاويطتى هةضةز بيَت ديَتة دى، ئةم بابةتة ثةيوةندى بةو 

هةطةأل جياواشيلسدى هة نيَواى "دزوضتلسدنى خوا و  غةزعيدا بة دزيَرى باضلساوة،
هةو  ةجياواشيلسدنبةم  دزوضتلساوةكانيدا" و "قةدةز و دازِغتهةكانى خوا و ياتهةدى بوونةكاى"،

 نيَوةندةدا يةكالكةزةوةى يةموو بابةتةكانى قةشا و قةدةزة.
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 دادثةروةرى خوايى لة ليَثرسينةوةدا
 العدل اإللهي في الجزاء

بةآلم  يةكيَك لة بهةما و متمانةكاى الى ئادةميساد دادثةروةرى خوايية بؤ بةندةكانى،
ى ووردةكارييةكانى ئةم دادثةروةريية زؤرجار الى بةندةكانى ونة، بة يؤكارى بيَئاطايياى لة شونهةت

ى دروشتكراوةكانيدا، وةبردنبةرِيَمامةَلةكردى و لة  ة ضهراوة كةونى و شةرعييةكانىو رِيَط خوا
ييةكاى، ئةوكات ئةويض يةمووى دةطةرِيَتةوة بؤ كار و يؤكار و بوونى مةرج و جؤرى داواكار

يةنديَك لة شونهةت  بةم يؤكارانة لة دادثةروةرى ثةروةردطار تيَدةطةيت، ئيَصتاط بؤ ضاورِؤشهى
كة  ،ى ثةروةردطار دةخةيهة رِوو لة ئاشتى ليَجرشيهةوة و ثاداشت و شساى بؤ بةندةكانىكانو ياشا

 متمانةى دادثةروةرى خواية. بوونى شةمليَهةرى

 لة شساداندا هاوشَيوةيةتيية. الى خوا بنةما .1

 .{K  :04}[ ےھھے] :6 ۞
 شساى تاوانيَك يةك شساية بة ياوشيَوةى خؤى.واتة: 

 .{U  :622}[ ې  ېۅۉۉې  ې] :6 ۞
 طةر تؤَلةتاى شةندةوة با بة ياوشيَوةى خؤى بيَت.واتة: 

ی]، وةكوو دةفةرمويَت: أل ئةمةشدا زؤرى مايةى ليَبووردةييةييَصتا لةطة  ی  

مئىئيئجب  .{K  :04 }[ خبحبیجئحئ
خؤتانةوةية، ييَصتا زؤريصى بةر يةرضييةكتاى تووشدةبيَت بة يؤكارى كردةوةكانى  :واتة

 ليَبوردى كةوتووة.

 بؤ ثاداشتى ضاكةكان زياتر و ثِرترة لة قةبارةى خؤيان. .2

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ڻ ۀ ] :6 ۞

 .{630:  6}[ ھ
لة ثمةوثايةى  يضثاداشتى خؤياى بةتةواوى و زيادةيةك بؤ خاوةى باوةرِ و كارضاكةكاىواتة: 

 .خوايياى ثيَدةبةخصريَت
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 ۈئ  ۈئۇئۆئۆئ]، {Q  :3}[ ڄڦڦ] :6 ۞

 .{U  :63}[ ېئېئ
ئةوانةى ييدايةتياى وةرطرتووة ييدايةتى واتة: طةر شوثاشطوزار بو بؤتاى زياد دةكةيو، وة 
 .خواثةرشتى واآلدةكريَت بة رِووياندازياترياى ثيَدةبةخصريَت، شةرةرِاى ئةمانةط يؤكارةكانى 

 .دةكاتزاأل  هةندَيكيان بةشةر هةندَيكيانداتؤَلة لة شتةمكارةكان دةكاتةوة بةوةى  .3

 .{A  :625}[ ﮷﮲﮳﮴﮵﮶ۓےۓ] :6 ۞

دةكةم بةشةر يةنديَكياندا بة يؤكارى واتة: يةنديَك لة شتةمكاراى باآلدةشت و زاأل 
 .ةوةكردةوةكانيان

 .خوايى بةندة بة شةرخصتنى دينةكةيةوةشةركةوتنى  .4

 .{U  :3}[ ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ] :6 ۞
 ئةطةر ديهى خوا شةرخبةى ئةوكات شةركةوتهتاى ثيَدةبةخصني.واتة: 

 .{g  :04}[ چ  چ  چ  چ] :6 ۞
 خوا ئةوانة شةردةخات كة ديهةكةى شةردةخةى.واتة: 

وانةى كة شاييصتةى بةنيعمةتةكانى لةوانة وةردةطرَيتةوة كة نايبةخصن  .5
 .ثَيبةخصينن

ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ٿ ]، {A  :63}[ ڀٻپ  پپپ] :6 ۞ ٿ  ٿ  

ڤ     ڤ  .{A  :65 ،24}[ ڤڤ  
لة  ،دا شووتات مافى يةذاراى نةدات و لة شسايوةكوو خاوةى باخةكةى كة دةيويصواتة: 
 .باخةكةياى شووتا كة خةودا بووى

 .{232:  2}[ ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ] :6 ۞

 ئةوةى بيبةخصو بؤتاى ثرِدةكةيهةوة و شتةمتاى ليَهاكريَت.واتة: 
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 .كىكةشَيكة كة كارئاشانكارة بؤ خةَلكارئاشانى بؤ  .6

ی  ی] :6 ۞ ىئىئ   ېئ ېئىئ جئ    حئ  مئېئ [ ی  ی  
{q  :66}. 

خواى  ؛لة كؤرِيَكدا كارئاشانى بكةى بؤ دانيصتهى كةشيَكئةى ئيمانداراى ئةطةر واتة: 
 طةورة فراوانى و كارئاشانى يةمةجؤرةتاى ثيَدةبةخصيَت.

 .خاوةن ضاكة بة ضاكةثاداشتى  .7

 .{k  :24}[ ېۉ  ۋۅ   ۅ  ۉ] :6 ۞

 ئايا ثاداشتى ضاكةكردنى دونيايى ضاكةى دوارِؤذ نيية؟واتة: 

 .ثصتطوَيخصتنى ئةوانةى كة دينيان ثصتطوَى خصتووة .8

 .{C  :16}[ مئ  ىئ   يئ  جب   حبجئ  حئ] :6 ۞
 وةكوو ضؤى ئةم رِؤذةتاى لةبريكرد. مرِؤ لةبريتاى دةكةيوئةواتة: 

 .ياندا دةكرَيتاوشَيوةى كارةكانى دونيا مامةَلة لةطةَلبة ه .9

 .{e  :00}[ جحجث  مث  ىث  يث  حج  مج  ] :6 ۞
ئةواى ثيَدةكةنني بة  ضؤى لة دونيادا ئةمرِؤ ئيمانداراى بة بيَربِواياى ثيَدةكةنو وةكووواتة: 
 ئيمانداراى.

 .{K  :04}[ ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ] :6 ۞
 ةط رِؤذيَك دةبيَت طاَلتة بة ئيَوة بكةيو.ئةطةر طاَلتة بة ئيَمة بكةى ئيَمواتة: 

 .طرتنى ِرَيطةى ثاك بةرهةمى ثاكة .11

پپ  پ  پ  ڀ      ڀ       ڀ  ڀ] :6 ۞ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    C}[ ٱ  

 :14}. 
 زةوى ثاك بةريةمى ثاكة و زةوى ثيصيض بةريةمى ثيصة.واتة: 

ۅ  ...  ۈ  ۈ] :6 ۞  .{k  :22}[ ۅ  
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 بؤ ثيصةكانة. يضثاكةكاى و ثيصةكانثياوة ثاكةكاى بؤ  ئافرةتةواتة: 

 .هةموو كةس كردةوةى خؤى بؤ خؤيةتى و تاوانيض هةر بؤ خؤيةتى .11

 .{g:05 ،04}[ ختىبيبجتحتمبمئىئيئجبحبخب] :6 ۞
 .دةبيهيَتةوة يةموو كةس كردةوةى خؤى بؤ خؤيةتى و ثاداشتةكةشىواتة: 

ې  ې  ] :6 ۞ ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ   ۇ   ڭ  

 .{W  :61}[ ې
يةركةس ييدايةت وةربطريَت بؤ خؤيةتى و طومرِاط بيَت يةر بؤ خؤيةتى، وة تاوانى واتة: 

 كةشيض نادريَت بةشةر كةشى تردا.

 .ئةوانةى كة ئازارى ثَيغةمبةران و وةلييةكانى خوا دةدةنلةناوبردنى  .12

وئۇئۇئۆئۆئ] :6بؤ فريعةون  ۞  W}[ ېئۈئ  ۈئ  ېئ  وئ

دةيويصت موشا و طةلةكةى شةرطةرداى بكات لةشةر زةوى، خواى طةورةط يةموويانى  .{640: 
 خهكاى لة ئاوةكةدا.

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  ] : 6بؤ طةىل )نوح(  ۞

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ڻ         ڻ   [ ۀگ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  
{G  :1}.  بةدرؤ خصتةوة و يةموو طةىل )نوح( و ئةوانةى كة لةدواى ئةوانةوة ياتو ثيَغةمبةرانياى

بيانطيَرِنةوة و حةقةكةياى  كانياى دةدا، تاوةكوو بة زؤرةممىَلةناوبردنى ثيَغةمبةرة طةالى يةوَلى
 ناشريو بكةى، بةآلم ض شسايةكماى داى!

 .شسادانى هةندَيك بة هةندَيك بة لةناوبردنيان .13

 .{2:216}[﮷ۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶]:6 ۞
 ذيانى شةرزةوى تيَكدةضيَت. ؛ئةطةر يةنديَك بة يةنديَك لةناونةبةيو لة خراثةكاىواتة: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ] :6 ۞

 .{g  :04}[ ڃ   ڃڄڄڃ
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و رِيَطة خيَرةكاى شويَو  ائةو ،خراثةكاى لةناونةبات بة يةكرتى خواى ثةروةردطار طةرواتة: 
 دةكريَت. يضو رِيَطرى لة رِيَطة خيَرةكان بهةبرِ دةكريَو

رةكانى خوا ثرِ لة ووردةكارى لة رِوانطةى ئةم دةقانةوة بؤماى دةردةكةويَت كة كا
يَوةبردنى بةندةكانيةتى بة دادثةروةرى و ييض شتيَك لةذيَر دةشةآلتى خواى ثرِ لة حيكمةت و بةرِ

ڤ  ڤ  ]دانا دةرضوونى نيية و يةر ئةو ضاوديَرة بةشةر دروشتكراوةكانيةوة، وةكوو دةفةرمويَت: 

ڦ   واتة يةر لة  .{12:  2}[ گگ  گ     ک  ک  ک  ک]، {6:  6}[ ڦڤ  ڤ  
 ئةزةلةوة خوا بةشةرتانةوة ضاوديَر و رِةقيبة.
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 ثرسيار و وةآلم
 لة بابةتة قةدةرييةكاندا

 األسئلة واألجوبة في مسبئل القدر

 ى صؤسئةطةسضى ٓةطت دةكةيّ بةو سِيَطة و بابةتاُةى ثيَؼوو طشآ و ثشطياس و طوًاُ
هةريَش باسى ئةو باطاُةدا بة دَهِياييةوة وةآلًى دةبيَت، سِةويوُةتةوة و ئةطةس ثشطياسى تشيؽ ٓةبيَت 

ةوة باػرت و صووتش سبةخؤ ثشطياسةكاْ ئاسِاطتة بلشيَّ و وةآلَ بذسيَِبةآلَ ٓةس بة تايبةت و طة
ية ػويَِى ثشطياسة و قةصا و قةدةسدا ٓةُذيَم بابةت و دةق ٓة تيَطةيؼنت دةدات بةدةطتةوة، وة هة

بة ػيَوةى طةسبةخؤ ُةسِةخظاوة وةآلًى بذسيَتةوة، بؤ  تى بة سِووُلشدُةوة و وةآلَ ٓةية كةثيَويظ
 بلشيَتةوة.ػيَوةى ثشطياس و وةآلَ ػى  بة كة ثيَويظتى دةصاُني تةواوكشدُى بابةتى قةصا و قةدةس بة

 :ياخود؟ تاواى، بَيرِبوايى ...(، إبلًسحيكمةت ضيية لة دزوضتبوونى ) :يةكةمثرسيارى 
 ؟()يريده وال يرضاه ئايا ضؤى خوا كازَيكى دةوَيت كة ثَيى خؤط نيية

َق افـَّاُس ِِلَْجؾِِه ؾَِرًؿا، ...  ِؿقَل:دةَهيَت:  T ()ابو القًم ِذي اْؾَسَ َماُل ُهَو افَّ َهَذا افسُّ

ِه. َؾادَُْراُد فِـَْػِسِه: َمْطُؾوٌب ََمُْبوٌب فَِذاتِِه ... َؾُفَو َؾاْظَؾْم َأنَّ ادَُْراَد َكْوَظاِن: ُمَراٌد فِـَْػِسِه.  َوُمَراٌد فَِغْرِ

ِه: َؿْد ََل َيُؽوُن ِِف َكْػِسِه َمْؼُصوًدا فِْؾُؿِريِد،  َوََل ؾِقِه ُمَراُد إَِراَدِة اْفَغاَياِت َوادََْؼاِصِد. َوادَُْراُد فَِغْرِ

اَن َوِشقَؾًة َمْؼُصوَدًة َوُمَراَدةً َمْصَؾَحٌة َفُه بِافـََّظِر إَِػ  ـَ اتِِه. َوإِْن  ََ  
(1). 

ئةو  يةكةمياى: ًةبةطتةكاْ دوو جؤسْ،ئةَ ثشطياسة ٓؤكاسى جياواصى بريوسِاكاُة،  واتة:
 ئةوا بووُى )ئيبويع و تاواْ و بيَربِوايى ..( ؛ًةبةطتاُةى كة بؤ خودى خؤيةتى و ثيَى خؤػة

ٓؤكاسْ بؤ طةيؼنت بة ًةبةطت و داواكاسييةكاُى وةن عيبادةت و )توحيذ( ... كة ًةبةطت 
سِووى  خؤى ُيية، ئةًاُة هة ئةو ًةبةطتاُةى كة بؤ دووةمياى: تيايذا دةسكةوتِى حةقى خوايةتيية،

سِووى ٓؤكاسةكاُةوة بؤ طةيؼنت بة ًةبةطتةكاْ  خودى خؤياُةوة طوود و ًةبةطت ُني، بةآلَ هة
 ثيَويظتة و ػويَِى ًةبةطتة.

ُه ُش ـثَ ـمِ ؤ دووةَ دةٓيَِيَتةوة و دةَهيَت: ـووُةيةن بـمن T ()ابو القًم فَِك: َأكَّ ََ  اَكهْبحَ ـاُل 
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َراَداِت، َوُهَو َشبَ  ٌة فَِػَساِد اِْلَْدَياِن َواِْلَْظََمِل، َواَِلْظتَِؼاَداِت َواْْلِ ِذي ُهَو َمادَّ  ُب َخَؾَق إِْبؾِقَس، افَّ

َبْت َظَذ َخْؾِؼهِ  بِّ َتَعاَػ َتَرتَّ ثَِرٍة فِؾرَّ ـَ . َوُجوُدَها َصَؼاَوِة اْفَعبِقِد، ... َوَمَع َهَذا َؾُفَو َوِشقَؾٌة إَِػ ََمَابَّ 

َأَحبُّ إَِفْقِه ِمْن َظَدِمَفا
(1). 

بِة خواى طةوسة ٓةُذيَم ػتى دسوطتلشدووة بؤ بةُذةكاُى كة ب )املراد لغريه(منووُةى واتة: 
ٓؤكاس و طةياُذْ و بةدةطتٔيَِاُى كؤًةَهيَم ثوةوثايةى بةسص، طةس بةَ ٓؤكاساُةوة ُةبيَت ئةوا 

ةكاُى ئادةًيضادة و سِيَطةى سى تيَلذاُى ديّ و بريوسِا و كاسُايةتة دى، هةواُة )إبويع( كة ٓؤكا
ى بةُذةكاُى بة يؼتِخشاثة و ُةطبةتيية بؤ بةُذةكاُى خوا ... بةآلَ هةطةأل ئةوةػذا ٓؤكاسة بؤ طة

، ٓةس هة جئاد و عيبادةت و درايةتيلشدْ و ثةُاطشتّ و خؤػةويظتييةكاُى خوا صؤسيَم هة
 بؤية بووُى خؤػةويظترتة تا ُةبووُى. داواكشدْ هة خوا و ٓةتا دوايى،

 ؤسْ،ى بووُى ئةًاُة صكة ُٔيَُِةخؤػى و ٓةراسى و بيَربِوايى و تاواْ ...  ةواُةؾوة ٓةس ه
ْؽَؿُة ِْف َخْؾِق اهللِ ُشْبَحاَكُه دَِا َيْؽَرُه ِمـَْفا: َأْن َتْظَفَر فِْؾِعَباِد دةَهيَت:  T ()ابو القًموةكوو  اْْلِ

اِت ادَُْتَؼابََِلِت َؾَخَؾَق َهِذِه اف بِّ َتَعاَػ َظَذ َخْؾِق ادَُْتَضادَّ اَت ُؿْدَرُة افرَّ َواِت  ذَّ تِي ِهَي َأْخَبُث افذَّ افَّ

لِّ َشر هَ َوَشُّ  ـُ َواِت، َوَأْضَفُرَها  ا. َوِهَي َشَبُب  ُف افذَّ تِي ِهَي َأْشَ يَل، افَّ اِت ِجْزِ ََ ِِف ُمَؼاَبَؾِة 

اِر، َوا ِة، ِمْثَل اْفَؼفَّ ، ... َوِمـَْفا: ُطُفوُر آَثاِر َأْشََمئِِه اْفَؼْفِريَّ لِّ َخْرٍ ـُ ُة  اَها. َوِهَي َمادَّ ـَ دُْـَْتِؼِم، َوَأْز

ِديِد، َواْْلَاؾِِض، َواْفعَ  َِي اْفَبْطِش افشَّ َساِب، َو يِع اْْلِ ، َوَصِديِد اْفِعَؼاِب، َوََسِ ارِّ ْدِل، َوافضَّ

ِؼَفا. َوِمـَْفا: ُطُفورُ  ََمٌل. َؾََل ُبدَّ ِمْن ُوُجوِد ُمَتَعؾِّ ـَ . َؾنِنَّ َهِذِه اِْلَْشََمَء َواِْلَْؾَعاَل  آَثاِر َأْشََمِئِه  َوادُِْذلِّ

ةِ ادُْتَ  ْزَ
ْؽَؿِة َواْْلِ  اْْلِ

ِ
ـَْفا: ُطُفوُر آَثاِر َأْشََمء ِه، ... َوِم ْؾِؿِه َوَظْػِوِه، َوَمْغِػَرتِِه َوِشْسِ ـَِة ِْلِ ُه َضؿِّ . َؾنِكَّ

ِة ادُْ  تِي ُشْبَحاَكُه اْْلَؽِقُم اْْلَبُِر افَِّذي َيَضُع اِْلَْصَقاَء َمَواِضَعَفا، ... َوِمـَْفا: ُحُصوُل اْفُعُبوِديَّ َظِة افَّ َتـَوِّ

ِة إَِفْقِه ُشْبَحاكَ  َفاِد ِمْن َأَحبِّ َأْكَواِع اْفُعُبوِديَّ َة اْْلِ ُه، ... َفْوََل َخْؾُق إِْبؾِقَس دََا َحَصَؾْت، ... ُظُبوِديَّ

ْزِ َوُمَ  ُة افصَّ ُة اِْلَْمِر بِادَْْعُروِف َوافـَّْفِي َظِن ادُْـَْؽِر، َوُظُبوِديَّ ُة َوُظُبوِديَّ اَفَػُة اْْلََوى، ... َوِمـَْفا: ُظُبوِديَّ

ِة ِمْن ظَ  ََ ِه، ... َوِمـَْفا: َأْن َيَتَعبََّد َفُه بِاَِلْشتَِعا ُة ُمَاَفَػِة َظُدوِّ ِه، ... َوِمـَْفا: افتَّْوَبِة، ... َوِمـَْفا: ُظُبوِديَّ ُدوِّ
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َة ُمْشَتِؿَؾٌة َظَذ اْْلَْرِ  يَّ بِقَعَة اْفَبَؼِ اِمٌن ... َؾُخؾَِق َأنَّ افطَّ ـَ فَِك  ََ قِِّب َواْْلَبِقِث. َو ، َوافطَّ ِّ  َوافؼَّ

ِة إَِػ اْفِػْعِل، ... َوبِاْْلُْؿَؾِة: َؾاْفُعبُ  ِّ ِمَن اْفُؼوَّ ْقَطاُن ُمْسَتْخِرًجا دَِا ِِف َضَبائِِع َأْهِل افؼَّ ُة افشَّ وِديَّ

َبْت ظَ  تِي َتَرتَّ بُُّه َوََل َيْرَضاُه َوَتْؼِديُرُه َوَمِشقَئُتُه: َأَحبُّ إَِفْقِه َواْْلَياُت َواْفَعَجائُِب افَّ
َذ َخْؾِق َما ََل ُُيِ

ا ا َوَتْعطِقؾَِفا بَِتْعطِقِل َأْشَباِِبَ ُشْبَحاَكُه َوَتَعاَػ ِمْن َؾَواِِتَ
(1). 

تواُاى خوا تاوةكوو  لةوانة:هة حيلٌةت و ُٔيَِييةكاُى دسوطتبووُى ئةو ػتاُة، واتة: 
ة )جربيل(كة بةساًبةسى  )إبلًض(و ثيَضةواُةكاُذا، وةن  ةكاْدةسكةويَت هة دسوطتبووُى در

 َبة ثيَضةواُةوة. )إبلًض(، كة ٓؤكاس و بووُى خيَش و ثاكيية، بةآل 

طةُذُةوة و طضاداْ و كة باغ هة تؤَهةدةسكةوتِى ثامشاوة و كاسى ُاوةكاُى خوا  لةوانة:
 ئةطةس ئةَ ػةسِاُة ُةبيَت ئةو ُاو و طيفاتاُة هةكاسدةكةويَت، وة بةهيَجشطيِةوة ... دةكات، خؤ 

ثيَضةواُةػةوة طيفات و ُاوةكاُى هةخؤطشى بةصةيى و هيَبوسدْ و ٓاوػيَوةكاُيؼى كاسياْ 
ُةدةكشد، هة كآ ببوسآ و تاواُةكاُى كآ بجؤػآ و بةصةيى بة كيَذا بيَتةوة؟! وة ٓةسوةٓا 

بة ضى و بةطةس ضيذا بيبيَت  )علًم، خبري، حكًم ...(ووسدةكاسى  طيفةتةكاُى داُايى و صاُايى و
 ئةو ٓؤكاساُة ُةبيَت؟ دةسئةجناًى ئةطةس

وة طةسةسِاى ئةًاُةؾ: ٓاتِةدى ٓةًوو جؤسةكاُى عيبادةت هة جئاد و فةسًاْ بة ضاكة و 
 ةس ئةوسِيَطشى هة خشاثة و ئاساًطشتّ و درايةتى حةص و ئاسةصووةكاْ ... بة ضى دسوطتبيَت ط

اُة بووُى ُةبيَت؟ وة عيبادةتى تةوبة و داواى هيَدؤػبووْ و ثةُاطشتّ بة خوا ... وة ٓؤكاس
ثيظى و ػةسِ و فيأَل و  دةسكةوتِى ئةو طشوػتة جؤساوجؤسةى كة هة ُاخى ئادةًيضاددا ٓةية هة ُاخ

ْ ... وة بةو ٓؤكاساُةوة دةسدةكةوْ و دةيلةُة كاس و خاوةُياكة خياُةت و دسؤ و ثاكى ... 
تؤفاْ و جؤسةكاُى  ،بووُة ٓؤكاسى دةسكةوتِى دةطةآلت و ُيؼاُة طةوسةكاُى خوا هة بووُةوةسدا

 )إبرايًم(ُةطوتاُذُى ئاطش بؤ  ة بة ثيَضةواُةػةوةو، )لىط(و طةىل  )مثىد(هةُاوبشدُى طةالْ وةن 
 ...  واأللىيًُ واألمساء )الربىبًُ وة دةسكةوتِى طيفات و ُيؼاُة طةوسةكاُى تةوحيذ هة

يَوةبةس و ػاييظتةى ثةسطرتاوى و خاوةْ ٓةًوو طيفات و ُاوة تةواوةكاُة و كة بةسِ والصفات(

ٓةًوو ئةو  .{p  :8}[ ڻڻڻڻ ٓيض ُاتةواوى و كةًوكوستى هةخؤُاطشيَت ]
                                                             

 .(193 - 2/191َلبن افؼقم ) "مدارج افسافؽغ" (1)
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يَوةبشدُى ٓؤكاساُة دةبِة ٓيَِاُةدى ُٔيَِييةكاُى ُاو رياْ و ئادةًيضاد و دةطةآلتى ثةسوةسدطاس هة بةسِ
: خوا ووسدةكاسى صؤسى ٓةية هة دسوطتلشدُى )وهلل يف خلقه شؤوى(وةن دةَهيَّ بووُةوةسدا، 

بووُةوةسةكاْ و بةسِيَلشدُياُذا، هة دةسكةوتِى وادةكاُى خوا و حيلٌةت و جؤسةكاُى عيبادةتى 
 .(1)ٓةًةجؤسة كة ئادةًيضاد بؤى دسوطتلشاوة

وة دةصاُني كة خوا ٓيض ػتيَلى دسوطت ُةكشدووة كة ػةسِى تةواو بيَت و خيَشى تيادا 
ُّ َلْقَس إَِلْقَك »دةفةسًويَت:  ُةبيَت، وةكوو ثيَغةًبةسى خوا  «َوالَّشر

واتة ػةسِ هة تؤوة ُيية  .(2)
ئةى ثةسوةسدطاس، بةَهلوو بووُى ٓةًوو ػةسِةكاْ سِيَزةيية و هة بووُيَلةوة بؤ بووُيَلى تش جياواصة، 

 وة بووُى ػةسِةكاْ هة كاسى دسوطتلشاوةكاُذاية، ُةن هة دسوطتلشدُى خوادا.

جؤزى  ديازيكسدنى داياتووى ئادةميصاد لة ضكى دايكيدا بةئايا  :ةمدووثرسيارى 
ٌّ أم سعًٌد) خساثةكازاى ياى بةختةوةزاى  ُابيَتة صؤسةًويَلشدْ هةطةسياْ؟ (شق

ِحِم َمَؾًؽا، َيُؼوُل: َيا َربِّ ُكْطَػٌة، َيا َربِّ » :قال رسول اهلل  ۩ َل بِالرر إِنر اَّللرَ َعزر َوَجلر َوكر

ْزُق َعَؾَؼٌة، َيا َربِّ ُمْضَغٌة، َفنَِذا َأَراَد َأْن َيْؼِِضَ  َخْؾَؼُه َقاَل: َأَذَكٌر َأْم ُأْكَثى، َشِؼيٌّ َأْم َسِعقٌد، َفََم الرِّ

هِ  «َواألََجُل، َفُقْؽَتُب ِِف َبْطِن ُأمِّ
(3). 

خواى ثةسوةسدطاس ًةالئيلةيةن بة طلى دايليَم سِادةطجيَشيَت، قؤُاغ بة قؤُاغ ئيضْ  واتة:
ىلَ  كات ئيضُىودةبيَت، ئة ئةوةى دسوطتهة خوا وةسدةطشيَت هةطةس بةسِيَوةبشدُى تا دةطاتة 

 دياسىود ًآ، كةطيَلى ضان بيَت ياخود خشاث، وة تةًةْ و سِصقى بؤ ـشيَت ُيَش بيَت ياخـوةسدةط
                                                             

 .(2/116) "جمؿوع ؾتاوى ورشائل افعثقؿغ" (1)

 "صحقحه"(، وابن خزيؿة ِف 973) "افؽزى"(، وافـسائي ِف 3422(، وافسمذي )761(، وأبو داود )771رواه مسؾم ) (2)

(، وافدارؿطـي ِف 1274) "شــه"(، وافدارمي ِف 813) "ادسـد"(، وأمحد ِف 1773) "صحقحه"(، وابن حبان ِف 462)

(، 2566) "ادصـف"(، وظبدافرزاق ِف 574) "مسـده"(، وأبو يعذ ِف 536) "ادسـد"(، وافبزار ِف 1137) "افسـن"

 (.538) "افؼيعة"(، واْلجري ِف 2864) "افشعب"وافبقفؼي ِف  (،147) "مسـده"وافطقافيس ِف 

 (،7452) "ادسـد"وافبزار ِف  (،12157) "ادسـد"وأمحد ِف  (،2646(، ومسؾم )6595، 318رواه افبخاري ) (3)

 (،187) "افسـة"وابن أيب ظاصم ِف  (،2666) "شح مشؽل اْلثار"وافطحاوي ِف  (،2186) "مسـده"وافطقافيس ِف 

وأبو  (،1149) "شح أصول اظتؼاد"وافَلفؽائي ِف  (،364) "افؼيعة"واْلجري ِف  (،1416) "اْلباكة"وابن بطة ِف 

 .(144) "افؼدر"وافػريايب ِف  (،71) "شح افسـة"وافبغوي ِف  (،6/261) "اْلؾقة"كعقم ِف 
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 دةُووطشيَت. ئةًاُةى هة طلى دايليذا بؤ دةكشيَت، ٓةًوو
)ُيَش يا ًآ و خشاث ياخود ضان  بابةتة ُووطشاوةكاُى ُاو طلى دايم ثيَلٔاتووة هةًاُة:

دةكشيَت كة  )شقٌ أم شعًد(ثشطياس هةطةس هةُاو ٓةًوو ئةًاُةدا صؤسى هةطةأل سِصق و تةًةْ( 
هةطةأل ئةوةػذا ئةطةس ثشطياسى سِةخِةيى بيَت ئةوا ٓةًوو كةطيَلى خشاث دةبيَت ياخود ضان، 

، وة ئةطةس ثشطياس هةطةس ٓةًووى بيَتو دةبيَت  ئةَ بابةتاُة ٓةس هة بووُيؼيةوة ػويَِى سِةخِةية
ئةوا ُابيَت  ؛ى كةطةكةسِةخِة ُةبيَت هةطةس بووُى و ٓاتِة دوُياى و ُيَشى و ًيَيى و تةًةْ و سِصق
 كةغ ُاَهيَت بؤ تةًةمن سِةخِة و ثشطياسيؽ ٓةبيَت هةطةس دياسيلشدُى ضان و خشاثى كةطةكة،

ظت بة كاس و ا ًآ بووًاية، ياخود سِصقٍ دياسة و ثيَويياخود ُيَشة بَويَت ب ئةوةُذةية و ضةُذى ًاوة،
قابيوى سِةخِة هة سِيضى ئةًاُةدا ٓاتووة و  ؾة)شقٌ أم شعًد(ٓةًاْ ئةو بابةتى  كاطجى ُاكات ...

ت كة دةكشيَ )شقٌ أم شعًد(، هةطةأل ئةوةػذا كاتيَم ثشطياس هةطةس ةسىو بريكشدُةوة ُيية هةط
تواُاى بةخؼشاوة و ئريادة و صاُظتى ديِى و دوُيايى بةػى خؤى ثآ  عةقأل و هة كةطةكةدا

ئيرت ئةَ ثشطياسة هةكويَذا جيَطةى  ؛ى خؤىبزاسدة كاسكشدُيؼى ٓةية بة ويظت و ٓةوأل و
 دةبيَتةوة؟!

ضؤْ هة ياطاكاُى دةوَهةتذا ٓةس هة قوتاخباُة و فةسًاُطةكاُى بةسِيَوةبشدُى دةوَهةتذا  بؤ منووُة
ةيت و ياطايةن ٓاتة ثيَؼت ُاَهيَت بة ٓؤكاسى ئةوةى ُةتضاُيوة بةَ ياطاية و صاُظتت تؤ كاس دةك

بةطةسيذا ُةبووة ئةوا تؤ تاواُباس ُيت و سِصطاست دةبيَت هة طةسثيَضى و باجةكاْ ... هةبةسئةوةى 
بة ػيَوةيةكى طؼتى تؤ ثابةُذى بة كاسكشدْ هةطةس كاس و ًةبةطتة سِاطت و دسوطتةكاُى 

ةبشدُى كؤًةَهطا و دةوَهةت، ٓةس بةَ ػيَوةيةؾ ئادةًيضاد دةبيَت ثابةُذ بيَت بة ياطاكاُى خوا بةسِيَو
هة بةسِيَوةبشدُى ًافةكاُى خوا و خةَهلى و خؤت و كؤًةَهطا، ئةًة ػتيَلة هة ُاخ و بري و ٓؤؾ و 

هةبةسئةوةى ، ةهيَطشتِى ػويَِى قبووأل ُييو سِةخِة اُى ٓةًوو كةطيَلذا ػويَِى قبووَهةريشى و ري
خاوةْ عةقأل و تواُا و بزاسدةية و ضاوسِؤػِى ٓةية هةطةس كاسةكاْ، ئةًة هة سِووى بووُى 

 ثشطياسةوة هةَ بابةتةدا كة قابيى و ػويَِى ثشطياس ُيية.
خػى لوفقس باب اْلداية بدةَهيَت:  T ()ابو العثًمنيوةكوو  سِووى بابةتييةوة وة هة

من أبواب ضؾب افعؾم ىخػلبمن باب افرزق و
سِيَطةى ٓيذايةتى خوا صؤس واآلية و واتة  .(1)

                                                             

 .16دحؿد بن صافح افعثقؿغ ص "رشافة ِف افؼضاء وافؼدر" (1)
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دا ُيية، بةَهلوو سِيَطةى سِصق و سِؤصى صؤس ػاساوةتشة كة ٓةَهجةى ٓةًوو اليةكى بؤ يى تياػاساوة
بة ٓةًاْ دةكةيت و داُاُيؼيت و بَويَيت خؤ سِصقٍ دساوة ثيَويظت بة ٓةَهجة و ٓةوأل ُاكات، 

خؤ و عيبادةت و ديِذاسى ٓةوأل و ٓةَهجة و كاسى بؤ بلة،  و ضاكة خواثةسطتىؾ سِيَطةى ػيَوة
ديِذاسى ٓةس هة  ئةواتواُيَت بيربِيَت، ػةٓادة و ثوةبةسصةكاْ كةَ كةغ ب سِيَطةى صاُظت و ئةطةس

و بةطويَشةى صاُني و تواُاى  ػواُيَلةوة تا صاُايةن دةتواُيَت بيطشيَتةبةس و كاسى هةطةس بلات
 .اًى بذاتخؤى ئةجن

طشتِةبةسى سِيَطةى ضان و  كشدُى ئةَ ثشطياسة ثةيوةُذى بة ُاخى ئادةًيضادةوة ٓةية، بؤخؤى
و ثيَضةواُةى حةص و ئاسةصووةكاُى ئادةًيضادة و كؤتلشدْ و طشتِةوةيةتى هة  ديِذاسى قوسطة

، ثاػاْ ةسباصبووْو ثاطاو و د ئةًاُة دةكةُة بةَهطة ُةفع و دوُيا، بؤية بؤ خؤدصيِةوة هةو سِيَطاية
طةس طةسُخ بذةيّ بة طؼتى ئةواُةى ئةَ جؤسة بةَهطة و ثاطاواُة دةٓيَِِةوة كةطاُيَلّ كة سِيَطةى 

ئةواُةى كة ئةو سِيَطةيةياْ طشتووةتةبةس ٓةًيؼة  بؤيةديّ و ضاكة و عيبادةتياْ ُةطشتووةتةبةس، 
واقعيَلى ئاػلشاية كة ًوطوَهٌاْ ئةَ  ٓيَِاُةوةى ثاطاو بةو ػيَواصاُة، ئةًةدووسْ هة بشِوبياُوو و 
 .جؤسة ثشطياساُة ُاكات

اِصٌف َلَ ُمْؽِره"وةن دةَهيَّ:  وةآلمَيكى تس بؤى: ـَ "ِظْؾُم اهللِ 
(1). 

ئةَ ٓةواَهذاُة بؤ كةطةكاْ كة ضان دةبيَت  واتة صاُظتى خوا ئاػلشاكاسة ُةن بةصؤسثيَلةس،
رييَتةوة و بة طىلَ وةسدةياخود خشاث واتاى ئةوة ُاطةيةُيَت كة ئريادة و ريشى و بزاسدةى 

ئةواُة هة رياُيذا سِووُادات،  بؤى داُاوة، ٓةس بة واقعيؽ خياتة طةس ئةو سِيَطايةى كةصؤسةًوىَ دة
واى ٓيض كاسيَلى ى ثيَِةًيَِيَت ئةوا داتواُا و ئريادة وةكوو عةقأل و خؤ ئةطةس ٓةسػتيَم هةواُة

ُرفَِع اْلَؼَؾُم َعْن َثََلَثٍة: »دةفةسًويَت:  ُاكشيَت، هةبةسئةوةى ثيَغةًبةسى خوا جيَبةجيَلاسى ىلَ 

، َوَعِن ادَْْجـُوِن َحترى َيْعِؼَل،  ِغِر َحترى َيْؽَزَ «َأْو ُيِػقَق َعِن الـرائِِم َحترى َيْسَتْقِؼَظ، َوَعِن الصر
(2). 

 .حوكٍ هةطةس طآ كةغ ُيية: خةوتوو و ًِذاأل و ػيَت :واتة

اَوَز عَ »وة دةفةسًويَت:  َطَل، َوالـِّْسَقاَن، َوَما اْسُتْؽِرُهوا َعَؾْقهِ إِنر اَّللرَ ََتَ تِي اْْلَ «ْن ُأمر
(3). 

                                                             

 .29ْلشام ظبد افرزاق اْلؿيص ص "وافؼدر حق وظدلافؼضاء " (1)

 .189(، وشبق خترجيه ص1423(، وافسمذي )4398رواه أبو داود ) (2)

 .189شبق خترجيه ص(، و7219) "صحقحه" (، وابن حبان ِف2143رواه ابن ماجه ) (3)



 
382 

 ثرسيار و وةاَلم لة بابةتة قةدةرييةكاندا

واتة: خواى ثةسوةسدطاس هةطةس ًوطوَهٌاُاُى ُاُووطيَت طةس ٓةس كاسيَم بة ٓةَهة و 
 هةبريضووْ و بةصؤسثيَلشدْ بلةْ.

ائېېېى ] دةفةسًويَت:خواى ثةسوةسدطاسيؽ   .{286:  2}[ ى  ائ  

ُووطشاوة هة طلى دايلياُذا ثةيوةُذى بة طيفةتى  بةطةس كةطةكاُذاكة  ىٓةواآلُة ئةو
ةوة ٓةية بةطةس دسوطتلشاوةكاُيذا، خؤ ئةطةس خوا صاُظت و صاُياسى )علم الغًب(صاُظتى خوايى 

ئةوا بؤ خوا  ؛ُةبيَت بةطةس بووُةكاُذا كةى دةبّ و ضؤْ دةبّ و ضى دةبّ و ووسدةكاسييةكاُياْ
 وة بيَت، )عالم الغًىب(دةبيَت بؤية وايةتيذا و ػاييظتةى خوايةتى ُيية، هة طيفةتى خُاتةواويية 

ئةَ ٓةواَهذاُة بةطةس بةُذةكاُيذا كة ضان دةبّ ياْ خشاث ثةيوةُذى بة صاُظتى خوايةتى خؤيةوة 
و ُةدسيَت  هةاليةُى خواوة ثةيوةُذى بة ئادةًيضادةوة ٓةبيَت، هةبةسئةوةى ٓةواأل بذسيَتٓةية، ُةن 

 .لاسييةن هة كةطةكاُذا سِووُاداتدةسدةضيَت، وة ٓيض طؤسِاُ و ػيَوةيةبةٓةس 

ضؤْ ٓةواَهى داوة وةكوو ، )علم الغًب(ةسوةسدطاس خاوةْ صاُياسيية غةيبييةكاُة خواى ث
ئادةَ و ئيبويع و طةالُى ثيَؽ ئيٌَة و سِووداوةكاْ كة ضى بووْ، وة  سِابوسدووةكاُى وةن هةطةس

و  ْ... و بةَهطة )لىط(و  )مثىد(ثامشاوةكاُيؼياْ ٓةس ًاوة هة ػويَِةواسةكاُى فريعةوْ و طةىل 
ػايةحتاَهّ، وة ٓةواَهيؼى داوة هةطةس دآاتووةكاْ و ُيؼاُةكاُى سِؤرى دوايى، ... وة ًشدْ و 

و بةٓةػت و دؤصةخ ... بة ٓةًاْ ئةَ جؤسة ٓةواآلُة ٓةواَهيؼى داوة كة ئةواُةى صيِذووبووُةوة 
 سدوو وٓةًوو ئةًاُة ٓةواَهى سِابودةيأُيَِيَتة دوُيا و ضني و ضؤُّ و دواسِؤريؼياْ ضؤْ دةبيَت، 

 ُاكشيَت.ئيَظتا و دآاتووة و ُلووَهى ىلَ 

هة كؤًةَهيَم بابةتى دوُيايى و رياُيذا  خؤ كةطيَم دةتواُيَت ٓةواأل بذات هةطةس ًِذاَهةكةى
و بة سِيَزةيةكى بةسضاو ديَتة دى و سِاطت دةسدةضيَت، ض جاى ثةسوةسدطاسى ًةصْ و دآيَِةسى 

 ."وهلل املثل األعلِ"ٓةًوو بووُةوةسةكاْ 

هة  كة ضؤْ طوصاسػت هة حةقيقةتى خؤت دةكاتئةَ ٓةواَهذاُاُةؾ وةكوو ئاويَِةيةن واية 
بةو ػيَوةيةؾ بة ٓيض جؤسيَم صؤسى هةطةست ُيية و ٓةس وة ، ... ػلأل و ػيَواصجى و بةسط و 

حب ]، بؤية خواى ثةسوةسدطاس هة ثاػةسِؤر و كؤتايى كاسةكاُى ئادةًيضاد دةفةسًويَت: دةبيَت

متىت يبجتحتخت . واتة ٓةس بةو ػيَوةية فةسًوودة {I  :33}[ يتخبمب   ىب
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ۇئ ] تاواُباساْ كة ئيٌاْ ُآيَِّ، وة دةفةسًويَت: و داُاُةكةى خوا ٓاتة دى هةطةس

ېئېئېئۆئ  ۈئۆئ بة سِاطت و . واتة ئةواُةى كة {I  :96}[ ىئۈئ

ڇ  ڇ] ٓاتة دى بةطةسياُذا باوةسِياْ ُةٓيَِا، وة دةفةسًويَت: دسوطتى فةسًوودةكاُى خوا

ڎ كة ػاييظتة بووْ خوا . واتة هةواُة ٓةبوو {U  :36}[ ڈڎڍ  ڍ  ڌڌ
 وة ٓةياْ بوو داُاُةكةى خوا ٓاتةدى بةطةسياُذا طوًشِا بووْ، وة دةفةسًويَت: ٓيذايةتياْ بذات،

ڻ] ہڻ  ڻ واتة بةسِاطتى ئةوةى خوا دايِابوو هة  .{E  :71}[ ہۀۀ
 طضا بةطةس بيَربِواياُذا ٓاتةدى.

 و هةطةسياْ فةسًووى ٓةًوو ئةَ ئايةتاُة باغ هةوة دةكات كة ئةوةى خوا دةسباسةياْ
بة سِاطت و دسوطتى ٓاتةدى وةكوو خؤى، بؤية ٓةًووياْ تاواُباس و بيَربِوا و طوًشِا  ؛ُووطى

يؼى ةطشتةبةس، ئةو ىدةسضووْ، ئةوةيؼى كة ٓيذايةتى وةسطشت خوا ياسًةتيذا و سِيَطةى باػرت
و  ضى ٓؤكاسٓةسياسًةتى خوايى ُةيطشتةوة، طةس سِيَطةى طوًشِايى ٓات بةطةسيذا و  ة بةسُةيطشت

ّ هيَى، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس بؤ ٓيذايةتى ئةواْ طوودًةُذ ُاب ة بطرييَتة بةسيؼةى ٓيذايةتسِيَط

 .{14:  6}[ ڳگگ گڳڳگککک]دةفةسًويَت: 
 ؼيبيظنت وةآلًتاْ ُادةُةوة.طةس بطةس باُطةواصيياْ بلةيت باُطةواصةكة ُابيظنت، وة ئةواتة 

ٻ ٱ ٻٻ]وة دةفةسًويَت:  ڀ  ٻ   [ ڀپ  پ  پ    پ   ڀ   
{2  :6}. 

 ئيٌاْ ُآيَِّ. ةوةو ُةكةُ ةوةياْ بلةُاْ ٓةَهبزاسدووة ئاطاداسواتة ئةواُةى كة بيَربِوايي

 َلدانة كة ِزوويداوة:امنوونةيةك لةضةز ئةو يةو -

ئيٌاْ ُآيَِيَت و  ى ًاًى ثيَغةًبةس )أبى هلب(دةدات كة ٓةواأل خواى ثةسوةسدطاس 

واتة ئةبو  .{Y  :3}[ ڳگڳڳڳ]دةضيَتة دؤصةخةوة، وةكوو دةفةسًويَت: 
دواى ئةَ ٓةواَهة دة طاأل دةرى بةآلَ ُاتواُيَت ئةَ هةٓةب دةخشيَتة ئاطشى بَويَظلةداسةوة، 

كة طةسقاَهى  ٓةواَهة بةدسؤ خباتةوة و ئيٌاْ بيَِيَت، هةبةس بزاسدة و كاسى ثيَؼيِة و ًةبةطتى خؤى
 .كشدووة و دةقى ثيَوةطشتووة و تواُاى وةسطشتِى سِيَطةى ٓيذايةتى ُةًاوة
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  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۇئۆئ]وة خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: 

ىئیی ی ی جئ حئ  دايِابوو  ئةواُةى كةخوا واتة  .{I  :96 ،97}[ مئىئ
 )معجسَ(ئيٌاْ ُآيَِّ، ئةطةس ٓةسضى ُيؼاُة و  و ٓات بةطةسياُذا ىبة سِاطت و دسوطتهةطةسياْ 

 بيِّ.ةبيَت، بةآلَ ئيٌاْ ُآيَِّ تاوةكوو طضاى طةختى دؤصةخ د ٓةية بؤياْ ى خواييؽو بةَهطة

سِووُلشدُةوةى داوة هةطةس بابةتةكة و   ؾفةسًوودةكةى ثيَغةًبةسى خواوة 
َِا ُخؾَِق »فةسًوويةتى:  ٌ د ٌ " َلُه،اْعَؿُؾوا َفُؽلٌّ ُمَقَّسر َعاَدةِ  "اْعَؿُؾوا َفُؽلٌّ ُمَقَّسر ا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل السر َأمر

 ُ َؼاِء َفُقَقَّسر ا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الشر َعاَدةِ، َوَأمر ُ لَِعَؿِل َأْهِل السر َؼاَوةِ َفُقَقَّسر ُثمَّ َؿَرَأ: ،  لَِعَؿِل َأْهِل الشر

ۓ   ےھ  ھ      ھہ  ہ  ہ  ھ  ] ﮴   ﮵    ۓے   ﮷  ﮸     ﮶﮲  ﮳ 

«.{w  :5 - 11}[ ﮼﮺  ﮻      ﮹
(1). 

كاس بلةْ، ٓةًوو كةغ كاسئاطاُى بؤ بزاسدةى كاسةكاُى دةكشيَت، كةطاُى ضان  واتة:
كاسئاطاُيياْ بؤ دةكشيَت بؤ كشدةوةى ضان، وة كةطاُى خشاث كاسئاطاُيياْ بؤ دةكشيَت بؤ 
كاسى خشاث، ثاػاْ ئايةتةكةى كشدة بةَهطة كة ٓةسكةغ ببةخؼيَت هة خيَشدا و خواُاطى بلات 

وايى بيَت كاسئاطاُى بؤ دةكشيَت بؤ سِيَطةى ضان، وة ٓةسكةغ بةخيى بيَت و باوةسِى بة سِؤرى د
سِيَطةى خشاثةى بؤ ثاداػتى سِؤرى دوايى ُةويَت ئةوا هة كاسى خيَشدا و ثيَويظتى بة خوا ُةبيَت و 

وةية، وة كاسئاطاُيياْ بؤ ئاطاْ دةكشيَت، ئةًاُة ٓةًووى هةدواى بزاسدة و كاسى خؤياُة
 .اُياْ بؤ دةكشيَتدةسةجناًى كاسةك

ئايا متمانة يةية لةضةز طستهةبةزى ِزَيطةى خَيس لة كاتَيكدا كة  :ةمسيَيثرسيارى 
 ئةجنامةكاى ناديازى؟ وة دةشَيت بةثَيضةوانةوة بَيت بة طوَيسةى ئةم فةزموودةية!!:

ـرِة َحترى َما ...» :قال رسول اهلل  ۩ ُه إِنر َأَحَدُكْم َلَقْعَؿُل بَِعَؿِل َأْهِل اْْلَ َفَوالرِذي ََل إَِلَه َغْرُ

ا، َوإِنر َأَحَدُكْم َيُؽوُن َبْقـَُه َوَبْقـََفا إَِلر ذَِراٌع، َفَقْسبُِق َعَؾْقِه اْلؽَِتاُب، َفَقْعَؿُل بَِعَؿِل َأْهِل الـراِر، َفَقْدُخُؾفَ 

                                                             

 "افؽزى"وافـسائي ِف  (،2136وافسمذي ) (،4694وأبو داود ) (،2647(، ومسؾم )4949رواه افبخاري ) (1)

 "ادسـد"وافبزار ِف  (،1111) "ادسـد"وأمحد ِف  (،334) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،78وابن ماجه ) (،11615)

 (.1315) "اْلباكة"وابن بطة ِف  (،182) "افشعب"وافبقفؼي ِف  (،582) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،583)
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بَِعَؿِل بَِعَؿِل َأْهِل الـراِر، َحترى َما َيُؽوُن َبْقـَُه َوَبْقـََفا إَِلر ذَِراٌع، َفقَْسبُِق َعَؾْقِه اْلؽَِتاُب، َفقَْعَؿُل  َلَقْعَؿُل 

ـرِة، َفَقْدُخُؾَفا «َأْهِل اْْلَ
(1). 

طويَِذ بةوةى كة طياُى ًِى بةدةطتة دةفةسًويَت:  فةسًوودةيةدا ثيَغةًبةسى خوا هةَ 
يَم هة ئيَوة كشدةوة دةكات بة كشدةوةكاُى ئةٓوى بةٓةػت تاوةكوو ٓةُطاويَلى دةًيَِيَت بؤ يةك

هة كؤتاييذا  ؛بةٓةػت، ئةوكات ئةوةى كة هةطةسى ُووطشاوة هة قةدةسدا كة ئةَ كةطة دؤصةخيية
كشدةوةيةن دةكات هة كشدةوةكاُى ئةٓوى دؤصةخ و دةضيَتة دؤصةخةوة، وة بة ٓةًاْ ػيَوةؾ بؤ 

 دؤصةخييةكاْ دةكات و دةضيَتة بةٓةػت هة كؤتاييذا.طيَم كة كشدةوة بة كشدةوةى كة

ثشطياس هيَشةدا ئةوةية كة ضؤْ ٓيض ًتٌاُةيةن ُيية هةطةس سِيَطةى ضان و دةػيَت ٓةًووى 
ثيَضةواُة بيَتةوة و كاس و كشدةوةى بةجاسيَم بظووتيَت؟! وة سِيَطةى خشاثيؽ ٓةًووى ببيَتة ًايةى 

 !سِصطاسبووْ بؤىو ضاكة 

يةكيَم هة سِيَطة بةسُاًةييةكاُى ئةٓوى طوُِةت بؤ تيَطةيؼنت و حةقجيَذاُى بابةتيَم 
ػيَواصى كؤكشدُةوةى ٓةًوو جؤسة داسِػتِةكاُى ئةو دةقةية هة ئايةت و فةسًوودة، هةبةسئةوةى 

سةصا و ئاػِا بة داسِػتِى قوسئاْ و فةسًوودة تايبةمتةُذييةكى خؤياْ ٓةية، ئةويؽ كةطاُى صؤس ػا
ة هةطةس ػيَواص و تايبةمتةُذى خؤى شدُةوةى ٓةًوو ضٌلةكاُى ئةو باطدةقةكاْ دةتواُيَت بة كؤك

 وةآلَ و تيَطةيؼتِى تةواو بةدةطتبٔيَِيَت.

كة طتةًلشدْ هة  ئةو بِةًايةًاْ ثيَذساوةئيٌَة هة ديِذا  وةآلم بؤ ئةم ثسضيازةط ئةوةية:

 .{I  :46}[ مخجحمحجخحخ]وو خؤى دةفةسًويَت: كةغ ُيية بة دَهِياييةوة، وةك
، وة ئةطةس هة بةُذةكاُى طتةًلشدْ ُيية بة ٓيض ػيَوةيةن هةاليةْ خواوة ( )واتة ئةى 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ]سِووداويَم ببيَت ئةوا اليةُى كةطةكةية و خؤى ٓؤكاسة، وةكوو دةفةسًويَت: 

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ُاكات،خوا طتةَ هة كةغ واتة . {I  :44}[ ٹٿ  
 بةَهلوو كةطةكاْ خؤياْ طتةَ هة خؤياْ دةكةْ.

                                                             

وابن  (،76وابن ماجه ) (،2137وافسمذي ) (،4718وأبو داود )وافؾػظ فه،  (2643ومسؾم ) (،6594رواه افبخاري ) (1)

 "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،1551) "ادسـد"وافبزار ِف  (،3624) "ادسـد"وأمحد ِف  (،6174) "صحقحه"حبان ِف 

 (.1397) "اْلباكة"وابن بطة ِف  ،(184) "افشعب"وافبقفؼي ِف  (،296) "مسـده"وافطقافيس ِف  (،5157)
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، وةكوو وة بِةًايةكى تشًاْ ٓةية ئةويؽ ئةوةية كة كشدةوةى كةغ بةفريِؤ ُاضيَت

ٻٻٻ]دةفةسًويَت:  . {195:  4}[ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٱ
، وة بةفريِؤ ُادةَ، ض ثياو بّ ض ئافشةت خوا دةفةسًويَت: ًّ كشدةوةى كةطتاْ هة ئيَوة

ۓ  ھ ھ]دةفةسًويَت:  كشدةوةى بة دَهِياييةوة خوا . {G  :121}[ ۓھ  ے  ے   
 .ئيَوة بةفريِؤ ُاداتٓيض كةطيَلى ضان هة 

ثيَغةًبةسى خوا  تةواويؽ هة ووسدةكاسى سِيوايةتةكاُى تشدا دةسدةكةويَت، وةكوووةآلًى 
  :ُجَل َلَقْعَؿُل َعَؿَل َأْهِل »دةفةسًويَت اَْلـرِة، فِقََم َيْبُدو لِؾـراِس، َوُهَو ِمْن َأْهِل الـراِر، َوإِنر إِنر الرر

ُجَل َلَقْعَؿُل َعَؿَل َأْهِل الـراِر، فِقََم َيْبُدو لِؾـراِس، َوُهَو ِمْن أَْهِل اَْلـرةِ  «الرر
فِقََم َبْقـَُه »ِف رواية:  .(1)

«َوَبْْيَ الـراسِ 
(2)

«الـراُس فِقََم َيَرى »ِف رواية: ، 
خةَهم واى دةبيِّ، واى تيَذةطةْ، وا واتة  .(3)

بةآلَ هة دةسدةكةويَت كة ئةَ كةطة ئةٓوى بةٓةػتة و كاسةكاُى ئيٌاُذاساُةية هة سِووكةػذا، 
 ُاخذا واُيية.

  ئةو ٓةًوو عيبادةت و خواُاطييةى كشد هةطةس صةوى و هة سِيضى  )إبلًض(وةكوو
ُةضووة ريَش جيَبةجيَلشدُى  بوو، كؤتاييةكةػى بيَربِواييةكةى تيادا دةسكةوت و كاُذا)مالئكُ(

فةسًاُى خواوة، ئةًة هة ُاخذا ٓةس ئةو طيفةتةى تيادا بووة و ُةئيَؼتووة دةسكةويَت تاوةكوو 

ڇ ]دةفةسًويَت:  ، ٓةسوةكوو خواى طةوسة كاتى تاقيلشدُةوة دةسكةوت چ ڇ ڇ 

 هة ُاختاُذاية و حةصةسى هيَذةكةْ كة دةسكةويَت، ئةوةى واتة .{G  :64}[ ڍڇ

ڤ   ڤ]وة فةسًووى: خواى طةوسة باسودؤخى بؤ دةسةخظيَِيَت تا دةسكةويَت، ئةوة دَهِيا بّ 

ڦ     ئةوةى ًّ دةيضامن ئيَوة ُايضاُّ.واتة  .{31:  2}[ ڦڤ  ڤ  

  دووسِووةكاْ كة بة ثؼتى ثيَغةًبةسى خواوة ياخود  ُويَزياْ دةكشد و بةػذاسى
)عبد اهلل بو هة ػلاُذُى ػةسِى ئوحوددا  وةنٓةس، جئاديؼياْ دةكشد، وا دةبيِشاْ كة ئيٌاُذاسْ

                                                             

وابن بطة ِف  (،7544) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،22813) "ادسـد"وأمحد ِف  (،112(، ومسؾم )2898رواه افبخاري ) (1)

 (.367) "افؼيعة"واْلجري ِف  (،1321) "اْلباكة"

 (.5816) "افؽبر"رواه افطزاين ِف       (3)  (.6175) "صحقحه"ِف  ابن حبانرواه  (2)
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َم ُيِريُد »وتى:   مصعىد( ـُْت َأَرى َأنَّ َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُشوِل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾَّ ـُ َما 

ْكَقا، َحتَّى َكَزفَ  [ گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ]ْت ؾِقـَا َيْوَم ُأُحٍد: افدُّ

{4  :152}.»
دوُياياْ بويظتاية  واتة طوًامن ُةدةبشد كةطيَم هة ٓاوةآلُى ثيَغةًبةس  .(1)

تاوةكوو ئةو ئايةتة بة بؤُةى ػةسِى ئوحودةوة ٓاتة خواسةوة كة دةفةسًويَت: ٓةُذيَلتاْ دوُياتاْ 
، ئةوكات دةسكةوت كيَّ ئةواُةى كة ئيٌاْ ًةبةطتتاْ سِؤرى دواييةتاْ يؼدةويَت و ٓةُذيَل

 .الواصْ و دوُياياْ دةويَت بةطةس سِؤرى دواييذا

  ُاو خةَهلذا ضةُذ ُاوداس بوو بة خواُاطى كة هة )بين إشرائًل(وةكوو عابيذةكةى ياخود
ؼت، خواى يسِؤ وةهة كؤتاييذا بة طوًشِايية و ديِذاسى، بةآلَ هة ئةجناًى تاقيلشدُةوةيةن

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱ ]ثةسوةسدطاس دةسباسةى دةفةسًويَت: 

ہہ ٓةواَهى ئةو ثياوةى كة  ( واتة ئةى ). {C  :175}[ ہۀ ۀ
ئةَ كةطة ػويَِى ػاسةصاًاْ كشد هة ديِذا و ُاوداس بوو ثيَى بؤ ًوطوَهٌاُاُى باغ بلة كة 

ةكوو تاو و ٓةًوو ئةوةى كة ثيٌَاْ بةخؼيبوو ثؼتطويَى خظت، ٓةواوئاسةصووةكاُى كةوت
 كشد.ػةيتاْ بةو ٓؤكاسةوة طوًشِاى 

  ًاًى ثيَغةًبةس  )أبى طالب(ياخود وةكوو  ئةو ٓةًوو ثؼتيواُييةى هة ثيَغةًبةس 
: كشد و ئاصاسى ضةػت هةثيَِاويذا، كةضى هة كؤتاييذا ئيٌاُى وةسُةطشت و بة بيَربِوايى سِؤيؼت

َؿُفْم: ُهَو َعَذ ِمؾرِة َعْبِد ادُطرؾِِب، َوَأَبى َأْن َيُؼوَل: َلَ إَِلَه إَِلر اَّللرُ» «آِخَر َما َكؾر
كؤتا قظةى  .(2)

 )عبد املطلب(داواى ئيٌاُى هيَلشد ئةوةبوو وتى: ًّ ٓةس بة ديِى  طةسةًةسطى كة ثيَغةًبةس 
سِاصيٍ و بة ًوػشيلى ًشد، دةسكةوت كة ٓةًوو ثؼتطريييةكةى هةبةس كةطايةتى بوو ُةن 

 ثؼتيواُى بؤ ديِى خوا.

                                                             
كظر وا (،36783) "ادصـف"وابن أيب صقبة ِف  (،1399) "وشطاِل"وافطزاين ِف  (،4414) "ادسـد"رواه أمحد ِف  (1)

 .(2/134) "تػسر ابن ـثر"

وأمحد ِف  (،982) "صحقحه"وابن حبان ِف  (،2173) "افؽزى"وافـسائي ِف  (،24(، ومسؾم )1361رواه افبخاري ) (2)

شح مشؽل "وافطحاوي ِف  (،3133) "شامقغاف"وافطزاين ِف  (،3291) "ادستدرك"واْلاـم ِف  (،23674) "ادسـد"

 (.1274) "شح افسـة"وافبغوي ِف  (،2484) "اْلثار
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  وة طاحريةكاُى فريعةوُيؽ كاسةكاُياْ كاسى ئةٓوى دؤصةخ بووْ، بةآلَ هة كؤتاييذا
 ؼنت.يياْ بوو و بة ئيٌاُةوة سِؤبة ٓؤكاسى صاُظتةكةياُةوة هةطةس طيحش سِصطاس

َوادَُْراُد ِِبََذا اْْلَِديِث َأنَّ َهَذا َؿْد َيَؼُع ِِف َكاِدٍر ِمَن افـَّاِس دةَهيَت:  T ()الهىوٍئيٌاًى 

 ِّ تِِه اْكِؼََلُب افـَّاِس ِمَن افؼَّ ُه ِمْن ُفْطِف اهللَِّ َتَعاَػ َوَشَعِة َرمْحَ ُه َؽافٌِب ؾِقِفْم ُثمَّ َأكَّ إَِػ اْْلَْرِ ِِف ََل َأكَّ

ِّ َؾِػي َؽاَيِة افـُُّدوِر َوِِنَاَيِة اْفِؼؾَّةِ ـَ  ْم ِمَن اْْلَْرِ إَِػ افؼَّ ا اْكِؼََلُِبُ ْثَرٍة َوَأمَّ
(1). 

هة ةَ فةسًوودةية سِووداوة دةطٌةُةكاُة هةُاو خةَهلذا، صؤسيِة ُيية، ثاػاْ ًةبةطت ه واتة:
، بةآلَ هة خيَشةوة ةضاك طةس ةدةطةسِيَِةوئةوةية كة صؤسيِة هة خشاثةوة  خوا و بةصةيى فشاواُى طؤص

 .كة سِوودةدات بؤ ػةسِ سِيَزةيةكى صؤس كةًة

وةك لة  يةية؟ ى تةمةى و ِزشقداشيادبوون لة طؤِزانكازىئايا  :ةمضوارثرسيارى 
 :لة كاتَيكدا يةموو ئاماذة قوزئانييةكاى بة ثَيضةوانةوةية ،فةزموودةيةكدا ئاماذةى ثآ دةكات

 .{I  :49}[ ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ڭ ۇ] :6 ۞
 ئةوةى ئةجةىل ٓاتبيَت دواكةوتّ و ثيَؼلةوتِى ُيية بة ئاْ و طات.واتة: 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ] :6 ۞  .{O  :39}[ ۋڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  
، ئةوةػى هة ثةسِاوطةى كشدةوةى ئادةًيضاددا ئةوةى خوا ويظتى هيَبيَت دةيظشِيَتةوةواتة: 
 دةئيََويَتةوة.ةس بيَت ويظتى هةط

 .{Q  :11}[ ۅ  ۉ  ۉ   ې] :6 ۞
 .كة هةطةس ئادةًيضادى دياسى كشدووة دواتاْ دةخات بؤ كاتى ُاوبشاو و دياسيلشاوواتة: 

ُه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِِف ِرْزقِِه، َأْو ُيـَْسَل َلُه ِِف أََثِرهِ، َفْؾَقِصْل َرحِ » :قال رسول اهلل  ۩ «َؿهُ ـَمْن ََسر
(2)

، 

                                                             
 .(19/192) "شح افـووي ظذ مسؾم" (1)

وابن حبان ِف  (،11365) "افؽزى"وافـسائي ِف  (،1693وأبو داود ) (،2557(، ومسؾم )2167رواه افبخاري ) (2)

 (،6316) "ادسـد"وافبزار ِف  (،7279) "ادستدرك"واْلاـم ِف  (،12588) "ادسـد"وأمحد ِف  (،438) "صحقحه"

 (،3171) "شح مشؽل اْلثار"وافطحاوي ِف  (،11822) "افؽبر"وافطزاين ِف  (،3619) "مسـده"وأبو يعذ ِف 

 (.3429) "افسـةشح "وافبغوي ِف  (،7571) "افشعب"وافبقفؼي ِف 
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هُ » رواية:وِف  «َمْن َأَحبر َأْن ُيَؿدر َلُه ِِف ُعْؿِرهِ، َوَأْن ُيَزاَد َلُه ِِف ِرْزقِِه، َفْؾَقَزر َوالَِدْيِه، َوْلَقِصْل َرِِحَ
(1)

 ،

هُ »وِف رواية:  «َوَأْن َيُؿدر ِِف َأَجؾِِه، َفْؾَقِصْل َرِِحَ
(2). 

بيَت با ثةيوةُذى خضًايةتى  دسيَزتةًةُى ئةوةى كة ثيَى خؤػة سِؤصى صياد بيَت و  واتة:
 .ضان بيَت هةطةأل دايم و باوكيذاو  ُةثضشِيَِيَت

كى تسدا بة شَيوةى ئايةتةكانى فةزموودةيةكازانة لة ئةم  ئاماذة لةضةز لة كاتَيكدا
 :قوزئانة، وةك

َم: افؾُفمَّ  َظْن َظْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعودٍ  ۩ ، َؿاَل: َؿاَفْت ُأمُّ َحبِقَبَة َزْوُج افـَّبِيِّ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾَّ

َم، َوبَِليِب َأيِب ُشْػَقاَن، َوبَِلِخي ُمَعاِوَيَة َؿاَل:  َؾَؼاَل َأْمتِْعـِي بَِزْوِجي َرُشوِل اهللِ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾَّ

َم: افـَّبِيُّ َصذَّ اهلُل َظَؾقْ  اٍم َمْعُدوَدةٍ، َوَأْرَزاٍق َمْؼُسوَمٍة، »ِه َوَشؾَّ وَبٍة، َوَأير َقْد َسَلْلِت اَّللَ ِِلَجاٍل َمْْضُ

ِه، َوَلْو ُكـِْت َسَلْلِت اَّللَ َأْن ُيِعقَذِك ِمْن  َر َشْقًئا َعْن ِحؾِّ ِه، َأْو ُيَمخِّ َل َشْقًئا َقْبَل ِحؾِّ َعَذاٍب ِِف َلْن ُيَعجِّ

ا َوَأْفَضَل الـراِر،  ، َكاَن َخْرً «َأْو َعَذاٍب ِِف اْلَؼْزِ
(3). 

دوعاى كشد و وتى: خواية  خيَضاُى ثيَغةًبةسى خوا   )أم حبًبُ( واتة:
)أبى ، وة بة باوكٍ و بشاكةَ كة خؤػحاَهٍ بلة بة ًاُةوةى ًيَشدةكةَ كة ثيَغةًبةسى خواية 

و سِؤراُيَلى هة خوا كشد بؤ ئةجةهيَم  فةسًووى: داوات ، ثيَغةًبةسيؽ يةشفًاى( و )ُمعاويُ(
كة ٓةًووى بشِاوةتةوة و كؤتايى ثئَاتووة، خوا ٓيض كاسيَم هة  دياسيلشاو و سِؤصييةكى دابةػلشاو

وادةى خؤى ثيَؽ و ثاؾ ُاخات، خؤ ئةطةس تؤ دوعات بلشداية هةطةس ثاساطتِت هة دؤصةخ و 
 .طضاى طؤسِ، صؤس خيَشتش و ضاكرت بوو

وة ٓةًوو ًِذاَهيَم هة طلى دايليذا فةسًاْ دةدسيَت بة دياسيلشدُى سِصق و تةًةُى،  ۩
«...َوُيْمَمُر بَِلْرَبِع َكؾََِمٍت: بَِؽْتِب ِرْزقِِه، َوَأَجؾِِه، ...»دةفةسًويَت:  وةكوو ثيَغةًبةسى خوا 

(4). 
                                                             

 (.12588) "ادسـد"رواه أمحد ِف       (2)        (.3/117) "اْلؾقة"وأبو كعقم ِف  (13411) "ادسـد"رواه أمحد ِف  (1)

 (،5313) "مسـده"وأبو يعذ ِف  (،3711) "ادسـد"وأمحد ِف  (،11122) "افؽزى"وافـسائي ِف  (،2663رواه مسؾم ) (3)

وابن  (،262) "افسـة"وابن أيب ظاصم ِف  (،229) "ؼضاء وافؼدراف"وافبقفؼي ِف  (،12129) "ادصـف"وابن أيب صقبة ِف 

 .(47) "افؼدر"وافػريايب ِف  (،2111) "اْلباكة"بطة ِف 

 .55شبق خترجيه صووافؾػظ فه،  (،2643ومسؾم ) (،6594رواه افبخاري ) (4)



 
390 

 ثرسيار و وةاَلم لة بابةتة قةدةرييةكاندا

 كةواتة طؤسِاُلاسى ُيية هةو بواساُةدا.
ئةَ دةقاُة دةبِة دوو بةػةوة، بةػيَلياْ باغ هة دياسيلشدُيَلى  ط ئةوةية:وةآلم بؤ ئةمة

ُةطؤسِ دةكات هة تةًةْ و سِؤصى بؤ ئادةًيضاد، كة خوا هة ئةصةهذا بؤى دياسيلشدووة و هة طلى 
دايليؼيذا دووباسة دياسيذةكشيَتةوة، وة بةػيَليؽ هة دةقةكاْ باغ هة طؤسِاُلاسى دةكات بة 

 اد و كةًى هة تةًةْ و سِؤصيذا بؤ ئادةًيضاد.طشِيِةوة و دواخظنت و صي

ئةو بةػةى كة باغ هة ُةطؤسِى دةكات ئةو قةدةسة ئةصةهيةية كة خواى ثةسوةسدطاس 
اَعةُ »ئةوكاتةى كة قةَهةًى دسوطتلشدووة ثيَى فةسًوو:  ٍء َحترى َتُؼوَم السر «اْكُتْب َمَؼادِيَر ُكلِّ ََشْ

(1). 
دا تؤًاس )اللىح احملفىظ(تاوةكوو سِؤرى دوايى، كة هة بِووطة ووسدةكاسى ئةواُةى كة دةبيَت 

ۈئ     ۈئ ]كشاوة، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:  :  a}[ ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ْت ُرفَِعِت األَْقََلُم »فةسًووى:  وةكوو ثيَغةًبةسى خوا طؤسِاُلاسى بةطةسدا ُايةت،  .{29 َوَجػر

ُحُف  «الصُّ
 . قةَهةَ ٓةَهطرياوة و الثةسِة وػم بووةتةوة.(2)

وة ئةو دةقاُةيؼى كة باغ هة طؤسِاُلاسى دةكةْ ٓةًوو ئةو ٓؤكاس و ووسدةكاسياُةية كة 
بةطويَشةى كشداسةكاُى ئادةًيضاد دةبيَتة ٓؤكاسى  هةُاو ئةو قةدةسةى ثيَؼوودا سِوودةدات،

طةيؼتِى ئةو ئةجةي و سِصقةى كة خوا بؤى دياسى كشدووة، كةواتة خوا صاُاية بةطةس ئادةًيضاددا 
 هة طشتِةبةسى ٓؤكاسةكاْ و ئةجناًةكاُى، بؤية ئةو سِصق و تةًةُةى بؤ دياسى كشدووة.

بة بووْ و ُةبووْ هةُاو قةدةسة طةوسةكةدا  ٓةًوو ئةو ٓاُذاُاُةػى كة باطلشاوة ٓةًووياْ
بة طشتِةبةس ياخود ُةطشتِةبةسى هةاليةْ ئادةًيضادةوة، وة ئةو طؤسِاُلاسياُةػى كة  بووُياْ ٓةية

اُةى ثيَياْ دساوة )تعلًمات(كاُذاية، بةطويَشةى ئةو )مالئكُ(ديَت بةطةسيذا هة ثةسِاوطةى دةطتى 
 .هةاليةْ خواوة دةيبةْ بةسِيَوة

َوَأَجٌل ُمَؼقَّدٌ  ،َيْعَؾُؿُه اهللَُّ َأَجٌل ُمْطَؾٌق  :َواِْلََجُل َأَجََلنِ دةَهيَت:  T (بو تًمًُ)ا
(3). 

 دوو جؤس قةدةس ٓةية: واتة:
                                                             

 .42وشبق خترجيه ص (،22717) "ادسـد"وأمحد ِف  (،3319وافسمذي ) (،4711رواه أبو داود ) (1)

 .53وشبق خترجيه ص ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحقٌح وؿال:  (2516رواه افسمذي ) (2)

 .(8/517َلبن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (3)
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دا ُووطشاوة، )أم الكتاب اللىح احملفىظ(ئةوةية كة هة  :أو املربم القدر املثبت أو املطلق. 1
 جيَطرية و طؤسِاُلاسى بةطةسدا ُايةت.

ئةوةية كة دساوةتة  ياخود ثةيوةطت، ئةجةي و قةدةسى تايبةت، أو املقًد: القدر املعلق. 2
دةطت ًةالئيلةكاْ، ئةوةياْ طشِيِةوة و داُاْ و طؤسِاُلاسى هة ئةجةي و سِصق و تةًةْ و ئةواُةدا 

ى سِوودةدات هة الثةسِةكاُى دةطتى ًةالئيلةكاْ، ئةويؽ بة ٓؤكاسى ئةو صاُياسى و ووسدةكاسيية
ت و طضا و ثيَذاْ و هيَطشتِةوة كة خوا فيَشى ًةالئيلةكاُى كشدووة هةطةس كاس و كشدةوة و ثاداػ
 سِؤراُة ى كةةو طؤسِاُلاسيياُ ... هةطةس كشداس و كاسى ئادةًيضاد، بةآلَ ٓةًوو ئةو سِووداو

كة خوا  ى ثيَؼوو وةكوو خؤىة ئةصةهييةكةجيَطري دةبيَت هةطةس قةدةس سِوودةدات هة كؤتاييذا

ڭڭ ۇ ۇ  ]دةفةسًويَت:  ديَتة دى، ئةًة ئةو ئايةتةية كة خواى طةوسة  دايِاوة

. طشِيِةوة و داُاْ بة ويظتى خوا دةبيَت هة {O  :39}[ ۋۆۆۈۈٴۇ

ۈ]ثةسِاوةكاُى دةطتى ًةالئيلةكاْ، بةآلَ   )اللىح احملفىظ(ُووطيِى  [ٴۇۈ
 طؤسِاُلاسيياُة هة سِصق و ئةجةي وطةسضاوةية و الى خواية و طؤسِاُلاسى ُيية هةودا، ئيرت ئةَ 

 ٓةًوو كاسةكاُذا دةبيَت.

بؤية فةسًوودةكة دةفةسًويَت ئةوةى كة دةيةويَت تةًةْ دسيَز بيَت و سِصقى صياد بلات با 
ثةيوةُذى خضًايةتى و كةطايةتى ُةثضشِيَِيَت، با ضةُذ كشدةوةيةكى تشى وةكوو ضاكةكشدْ 

، َوََل »هةطةأل دايم و باون بلات، ياخود دةفةسًويَت:  َيُردُّ اْلَؼَدَر إَِلر  ََل َيِزيُد ِِف اْلُعْؿِر إَِلر اْلِزُّ

َعاءُ  «الدُّ
واتة ٓيض كاسيَم تةًةْ صياد ُاكات بيَحطة هة ضاكة ُةبيَت، وة ٓيض كاسيَم قةدةس  .(1)

 ُاطيَشِيَتةوة بيَحطة هة دوعا ُةبيَت.

دةػيَت كةطةكة ئةَ ٓؤكاساُة بطشيَتةبةس و بةو ٓؤيةوة ئةوةى كة هةطةسى ُووطشاوة ديَتة 
دى، ياخود ُةيطشيَتةبةس و بة ٓؤيةوة ئةوةى هةطةسى ُووطشاوة ديَتة دى، بة ٓةسدووالدا، 

                                                             

وؿال صعقب  (22386) "ادسـد"وأمحد ِف  (،91وابن ماجه ) ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َؽِريٌب  وؿال: (2139رواه افسمذي ) (1)

َجاهُ  وؿال: (1814) "ادستدرك"واْلاـم ِف  ،اِلركموط: حسن فغره ْ ُُيَرِّ ْشـَاِد، َوََل وافطزاين ِف  ،َهَذا َحِديٌث َصِحقُح اْْلِ

وافبقفؼي ِف  (،3169) "شح مشؽل اْلثار"وافطحاوي ِف  (،29867) "ادصـف"وابن أيب صقبة ِف  (،1442) "افؽبر"

 (.154) "افصحقحة"وصححه اِلفباين ِف  (،3418) "شح افسـة"وافبغوي ِف  (،9752) "افشعب"
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هةبةسئةوةى خوا صاُاية بةو كةطة كة ئةًاُة دةكات، بؤية ئةوةى بؤ ُووطيوة، وة صاُاية بةوةى كة 
 واُة ُاكات بؤية بؤى ُةُووطيوة.ئة

َلْن ُيَؼاَل فِْؾَؿَؾِك َمَثًَل إِنَّ ُظُؿَر ُؾََلٍن ِماَئٌة َمَثًَل إِْن َوَصَل َرمِحَُه دةَهيَت:  T ()ابو حجر ـَ

ُه َيِصُل َأْو َيْؼَطعُ  ُم َوََل َؾافَِّذي ِِف ِظْؾِم اهللَِّ ،َوِشتُّوَن إِْن َؿَطَعَفا َوَؿْد َشَبَق ِِف ِظْؾِم اهللَِّ َأكَّ  ََل َيَتَؼدَّ

رُ  َياَدُة َوافـَّْؼُص  ،َيَتَلخَّ َصاَرُة بَِؼْوفِِه َتَعاَػ  ،َوافَِّذي ِِف ِظْؾِم ادََْؾِك ُهَو افَِّذي ُيْؿؽُِن ؾِقِه افزِّ  :َوإَِفْقِه اْْلِ

... َوَما ِِف ُأمِّ اْفؽَِتاِب ...  {O  :39}[ ۋڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ]

مُ  :ُيَؼاُل َفهُ  اْفَؼَضاُء ادَُْعؾَُّق  )ِِف ُصُحِف ادَََْلئَِؽَة( اْفَؼَضاُء ادُْْزَ
(1). 

طةس ثةيوةُذى كةطوكاسى يَت تةًةُى فآلْ كةغ طةد طاَهة وةن بة ًةالئيلةكاْ بَو واتة:
و ئةو كاساُةى ُةكشد ئةوا ، وة طةس ُةيطةياُذ و ضاكةى كشد و ئةو ٓؤكاساُةى طشتة بةس طةياُذ

كة دةيطةيةُيَت ياخود ُايطةيةُيَت، وة  و دةصاُيَت ػةطت طاَهة، هة صاُظتى خوادا ٓةيةتةًةُى 
ت كاساُة دةكائةوةى هة ُووطيِى خواداية ٓةس ئةوة ديَتة دى و ًةالئيلةكاُيؽ ُايضاُّ كة ئةو 

يَت كة ٓةًووى سدةكةودة ؛ُووطني و تؤًاسكشدُى كاسةكاُى هة كؤتايىت، بةآلَ لايياخود ُا
 دا ٓةية.)اللىح احملفىظ(ئةوة ديَتة دى كة هة قةدةسى وةكوو 

  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ]بة طةهةكةى دةَهيَت:  ة )نىح(ى يةئةًة ئةو وتة

 ئةطةس ٓؤكاسةكاْ بطشُة بةس هة .{G  :3 ،4}[ ڻڱڱںںڻڻڻ
ئةوا خوا هيَتاْ خؤػذةبيَت و بةَ ٓؤكاساُةوة دةطةُة  ؛خواثةسطتى و طويَشِايةَهى باوةسِبووْ و

ئةوا كاسيَلى تشتاْ هةطةس  ة بةسخؤتاْ، وة ئةطةس ُةيطشُئةو ٓؤكاساُةى كاتى دياسيلشاوى 
كاس دةطشُة  اُذا كاَخواى ثةسوةسدطاسيؽ صاُاية بةطةست ،دةُووطشيَت و ئةوةتاْ بةطةسدا ديَت

 .، بة ٓؤكاسى بزاسدةكاُتاُةوةُووطيوْاُذا و هةطةسيؼى بةس و ضى ديَت بةطةست

ُق: َأنَّ اهللََّ َيْؽُتُب فِْؾَعْبِد َأَجًَل ِِف ُصُحِف دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ َواْْلََواُب ادَُْحؼَّ

فَِك ادَْْؽُتوِب. َوإِْن َظِؿَل َما ُيوِجُب افـَّْؼَص َكَؼَص ِمنْ  ادَََْلئَِؽةِ  ََ ا َوَصَل َرمِحَُه َزاَد ِِف  ََ فَِك  َؾنِ ََ

ِه َظْن افـَّبِيِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ِمِذيِّ َوَؽْرِ ْ َأنر آَدَم دَرا َصَؾَب ِمْن » :ادَْْؽُتوِب. َوَكظُِر َهَذا َما ِِف افسِّ

                                                             

 .(11/416َلبن حجر ) "ؾتح افباري" (1)
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اُهْم َفَرَأى فِقِفْم  تِِه َفَلَراُه إير ير َرُجًَل َلُه َبِصقٌص َفَؼاَل َمْن َهَذا َيا اَّللرِ َأْن ُيِرَيُه ُصوَرَة اأْلَْكبَِقاِء ِمْن ُذرِّ

؟ َفَؼاَل اْبـُك َداُود. َقاَل: َفَؽْم ُعُؿُرُه؟ َقاَل َأْرَبُعوَن َسـًَة. َقاَل: َوَكْم ُعْؿِري؟ َقاَل: َأْلُف َسـٍَة.  َربِّ

اَن ظُ ...  «َقاَل َفَؼْد َوَهْبت َلُه ِمْن ُعْؿِري ِستَِّْي َسـًَة ... ـَ ـًَة ُثمَّ َؾَفَذا َداُود  ُؿُرُه ادَْْؽُتوُب َأْرَبِعَغ َش

اَن َيؽُ  ـَ ْقَف  ـَ اَن  ـَ ْ َيُؽْن َفْو  اَن َوَما َيُؽوُن َوَما ََل ـَ ٌ بََِم  وُن: َؾُفَو َجَعَؾُه ِشتَِّغ ... َوَاهللَُّ ُشْبَحاَكُه َظاَِل

فَِك َوادَََْل  ََ اُه َبْعَد  َتَبُه َفُه َوَما َيِزيُدُه إيَّ ـَ َؿُفْم اهللََُّيْعَؾُم َما  ئَِؽُة ََل ِظْؾَم َْلُْم إَلَّ َما َظؾَّ
(1). 

ئةوةية كة خوا هة ثةسِاوطةى ًةالئيلةدا تةًةُى كةطيَم بؤ ئةَ بابةتة وةآلًى سِاطت  واتة:
سِاوطةيةدا بؤى صياد دةكات، وة طةياُذ ئةوا هةو ثة و ضاكةكاُى دةُووطيَت، خؤ ئةطةس كةطايةتى

ٓؤكاسةكاْ،  طشتِةبةسى بةطويَشةى ياطاى ةوةثةسِاوطةيةدا بؤى كةَ دةكاتطةس ُةيطةياُذ ئةوا هةو 
ٓةس ئةوةؾ دةسدةضيَت، ئةًة بة ٓاوػيَوةى دا جيَطرية كاًياْ دةكات و )اللىح احملفىظ(بةآلَ هة 

 كة ُةوةكاُى دةبيِيَت، ثشطياس هة يةكيَلياْ دةكات كة )داود(ة  ة )آدم(بةطةسٓاتةكةى 
ئةى تةًةُى ًّ ضةُذة؟ خوا  دةَهيَت: ى طةوسة ثيَى دةفةسًويَت ضى طاَهة،ى ضةُذة؟ خواتةًةُ

ئةوا ًّ ػةطت طاَهى خؤًٍ بةخؼى بة داود، خواى  دةفةسًويَت: طةد طاَهة، ئادةًيؽ دةَهيَت:
طةوسة ئةًةى هةطةس دةُووطيَت و ًةالئيلةكاْ بة ػآيذ دةطشيَت هةطةسى، بؤية كاتيَم ػةطت 

ًةُى ثيَى دةَهيَّ ئاًادة بة بؤ ًشدْ، دةَهيَت: ػةطت طاَهٍ ًاوة، دةَهيَّ: طاأل دةًيَِيَت هة تة
ى بؤ دةسدةخةْ و بةخؼيوتة بة داودى كوسِت، ئةويؽ ُلووَهى هيَذةكات، ئةوكات ثةسِاوطةكة

هةثاؾ ئةَ وتوويَز و سِووداوة دةسدةكةويَت كة بؤ ئادةَ ٓةصاس طاأل و بؤ داود طةد  ثؼاُى دةدةْ،
دا، بؤية خوا صاُاية بةوةى بووة و دةبيَت و ُةبيَت ضؤْ دةبيَت، )اللىح احملفىظ(ُووطشاوة هة  طايَ

ئيلةكاْ ئةًاُة وة دةصاُيَت بةوةى بؤى ُووطيوة و ضى بؤ صياد دةكات هةدواى ئةوة، بةآلَ ًةال
يبوو، ، وة طةد طاَهةكةػى بؤ داود ُووطواتة ٓةصاس طاَهةكةى بؤ ئادةَ ٓةس ُووطيبوو ،ُاصاُّ
ُةصاُني و بآ  :هةواُة وتوويَزة هة ثةسِاوطةى ًةالئيلةدا كةوتة ُيَواْ بؤ ًةبةطتى تش،ئةَ بةآلَ 

ُلووَهى و هةبريضووُةوة هة ئادةًيضاددا  و خؤػةويظتى رياْ و عيوٌى ًةالئيلةكاْ بةطةس غةيبذا
ة و ،ةوةداود بةُاوى يَمثيَغةًبةس و بووُى يؽ ئادةًيضادْوة ثيَغةًبةساُ ،هةطةأل بووُى طيفاتةكاُى

 طتلشاوةكاُذا.هة بةسِيَوةبشدُى دسو تيادا دةبيَت ىةكاُطؤسِاُلاسيي قةدةسةى كةجؤسى  ئةو

                                                             

 .(491، 14/491َلبن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (1)
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َتْبَتـِي »: كة دةيوت  )عمر بو اخلطاب(ئةًةػة واتاى دوعاكةى ٓةس  ـَ ـَْت  ـُ ُفمَّ إِْن  افؾَّ

ـَْت  ـُ َعاَدِة َؾَلْثبِْتـِي ؾِقَفا، َوإِْن  ْكِب َؾاَْمُـِي َوَأْثبِْتـِي ِِف َأْهِل ِِف َأْهِل افسَّ َؼاَوِة َوافذَّ َتْبَتـِي ِِف َأْهِل افشَّ ـَ

َك ََتُْحو َما َتَشاُء َوُتْثبُِت، َوِظـَْدَك ُأمُّ اْفؽَِتاِب  َعاَدِة َوادَْْغِػَرِة، َؾنِكَّ «افسَّ
(1). 

هة  وة ئةطةس ضاكةكاُذا ُووطيوة جيَطريَ كة هةطةسى،هة سِيضى  واتة: خواية ئةطةس ًِت
ئةى خواية ئةوةى كة  ضاكةكاُذا مبِووطة، سِيضى ُووطيوة مبلوريَِةوة و هةًِت خشاثةكاُذا سِيضى 

ٓؤكاسَ  ، ًةبةطتى هيَشةدا ئةوةية كةٓةس خؤت بة ويظتى خؤت دةيظشِيتةوة و دايذةُيَيت بتةويَت
 ضاكةكاْ. سِيضى دةًطةيةُيتةتا بؤ بشِةخظيَِة 

)املربم وغري دةَهيَّ: دوو ئةجةي ٓةية، بشِاوة و ُةبشِاوة  ى ئةجةهةوةهة باسة كاْ)معتسلُ( -
ٓةًاْ بريوسِاياْ ٓةية كة تةًةْ دسيَز و  ، يا دسيَز يا كوست، وة ٓةسوةٓا فةيوةطووفةكاُيؽاملربم(

ئةوة تةًةُى  ؛، ئةطةس بة ٓؤكاسيَم وةكوو كوػنت سِؤىكوستى ٓةية بةطويَشةى سِووداوةكاْ
 .(2)تةًةُى دسيَزتش دةبوو هةاليةْ بلورةكةوة، خؤ ئةطةس ُةكورساية ئةوا كوستلشايةوة

ى ئةٓوى طوُِةت بريوسِا و دابةػلشدُةكةى ًوعتةصيوةكاْ هةطةأل دابةػلشدُ جياواصى
واتة طةس  ئةواْ دةَهيَّ ئةجةهيؽ ئاًادة بيَت ئةطةس ئةو ٓؤكاسة ُةبواية دسيَز دةكشايةوة، هةوةداية

َوّ دةطاتة ئةو ئةجةهةى بؤى دياسى كشاوة، كةواتة سِيَطشى ٓؤكاسةكاْ ئةجةي سِيَطشييةكاْ بٔيَ
بةآلَ ئةٓوى طوُِةت دةَهيَّ: ئةطةس ئةجةىل ئاًادة بوو ئةوا ٓيض ٓؤكاسيَم كاسيطةسى  دةطؤسِيَت،

اْ ٓةية هة ثيَؼلةوتّ و دواكةوتِى ُيية، وة ئةطةس ئةجةىل ئاًادة ُةبوو ئةوا ٓؤكاسةكاْ كاسيطةسيي

ُةفظيَم  .{11:  0}[ ائ  ائ     ەئ  ەئى  ې ى]ذا، بؤية ئايةتةكة دةفةسًويَت: ةهياُئةج
 ت.ى ُاخادواخوا ئةجةىل ئاًادةبيَت 

 هةكة ةالئيلةكاْ، ئةوةى اوطةى ًثاػاْ جياواصى ٓةية هة ُيَواْ عيوٌى خوا و ُووطيِى ثةسِ
                                                             

 ،215ص "ؼضاء وافؼدراف"وافبقفؼي ِف  (،8847) "افؽبر"(، وافطزاين ِف 7/63) "افتلريخ افؽبر"ِف رواه افبخاري  (1)

واكظر  (،4/113) "اْلؾقة"وأبو كعقم ِف  (،1217) "شح أصول اظتؼاد"وافَلفؽائي ِف  (،1565) "اْلباكة"وابن بطة ِف 

 .(8/541َلبن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى"(، و 9/331) "تػسر افؼرضبي"(، و 13/563) "تػسر افطزي"

( ظن ابن مسعود بـػس افؼول، و 8847فؾطزياين ) "افؽبرادعجم "(، و 4/735فَلفؽائي ) "شح أصول اظتؼاد" (2)

ْلـد بـت دخقل اهلل  "افشبفات افـؼؾقة" ، و91َلبن افؼقم ص "صػاء افعؾقل"(، و 8/541َلبن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى"

 .315ص
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بةطةسياُذا ُايةت، بةآلَ ئةوةى هة دا ُووطيويةتى طؤسِاُلاسى )خملىقات(عيوٌى خوادا ٓةية بةطةس 
ثةسِاوطةى ًةالئيلةكاُذا ٓةية ئةوةية كة طؤسِاُلاسييةكاُى بةطةسدا ديَت تا دةطاتة ئةوةى كة خوا 

 هةطةسى ُووطيوة.

ر. َوؿبل ُحُضوره دةَهيَت:  T ()الشىكانٌ م، َوََل يَتَلخَّ ُه ََل يَتَؼدَّ إَِا حرض اِْلََجل، َؾنِكَّ

رهُ  ِحم، َأو بِػعل اْْلَْر  جيوز َأن ُيَمخِّ  َأو بصَؾة افرَّ
ِ
َظاء اهلل بِافدُّ

(1). 
بةآلَ ئةطةس ئاًادة ُةبوو ئةطةس ئةجةىل كةطيَم ئاًادة بوو ئةوا ثيَؽ و دوا ُاكةويَت،  واتة:

 ئةجةهةكةى ئةوا خوا دواى دةخات بة ٓؤكاسى بووُى دوعا و كاسة ضاكةكاُةوة.

ما َل ُيرض اِلجل ؾنَا حرض اْلجل َل يزد  كرى أكه يمخردةَهيَت:  T ()السيرٍوة 

ِف افعؿر وَل يؼع تلخر
(2). 

بريوسِاى ئيٌَة واية بة ئاًادةبووُى ئةجةي دواكةوتِى ُابيَت، وة بة ئاًادةُةبووُى  واتة:
 دوادةكةويَت.

 دةطةيةُيَت كاْ ئةطةس دوو ئةجةي بؤ كةطيَم داُشابيَت ئةوا واتاى ئةوة)معتسلُ(هةطةس سِاى 
ُاصاُيَت ئةو كةطة بة كاَ ئةجةهةياْ دةسِوات، بؤية دوواُى بؤ  "نعىذ باهلل"كة خواى طةوسة 

 داُاوة.

كةواتة ٓةًوو ٓؤكاسةكاْ هة دوعا و طةياُذُى كةطايةتى و ضاكة هةطةأل باون و دايم و 
تةًةْ و كاسى خيَش و ثيَضةواُةكاُياْ ٓةًووى هةُاو قةدةس و ئةجةىل طةوسةداية و خواى طةوسة 
دووة، وة سِصق و ٓةًوو ثيَويظتييةكاُى رياُى بؤ سِةخظاُذووة بةطويَشةى ئةوةى كة بؤى دياسيلش

بؤية دةبيَت و اُايى خؤيةتى بةطةس بةُذةكةيذا كة بةو ػيَوةية دةبيَت و ئةو دياسيلشدُاُةػى بة ص
ادة و بزاسدةى و ، بةبآ صؤسهيَلشدْ و هيَظةُذُةوةى عةقأل و ئريوا بيَت دةبيَت ئةجناًةكةػى

طةثاُذْ بةطةسيذا، خؤ ئةطةس ئةَ صاُياسيياُة بؤ خوا ُةبيَت ئةوا ُاتةواويية هة خوايةتى ئةودا، بؤية 
 بيَت.ئةو صاُياسييةى بةطةس ووسدةكاسى بووُةوةسدا ٓةدةبيَت 

                                                             

 .491فؾشوـاين ص "ؿطر افويل" (1)

 .(7/16ِلبو جعػر افـحاس ) "معاين افؼرآن" (2)
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 هةوة بؤ ئةم دوو ئةجةلة، لةوانة:كان هةنديَك بةلَطة دةهيَه)معتزلة(

 .{A  :2}[ ڤٹٹٹٹڤ ڤ] :6 ۞
 واتة ئادةًيضاد ئةجةهيَم بةسِيَذةكات و ئةجةهيَلى تشيؼى ٓةية ئةطةس بيطاتآ. دةَلَيو:

ى: َأَجُل بةآلَ هة تةفظريةكةيذا:  َظِن اْبِن َظبَّاٍس: َيْعـِي: َأَجَل ادَْْوِت. َواِْلََجُل ادَُْسؿَّ

ـَْد اهللَِّ اَظِة، اْفوُؿوُف ِظ افسَّ
واتة ًةبةطت بة ئةجةىل يةكةًى ئايةتةكة ئةجةىل ئادةًيضادة، وة  .(1)

 ئةجةىل دووةًيؽ ئةجةىل سِؤرى دوايية.
هذا افؼول ملثور ظن جماهد، وظؽرمة، و: ة، وةن)تابعني(تةفظريةؾ تةفظريى صاُاياُى  ئةَ

من وشعقد بن جبر، وافسدي وؽرهم، وؿد رجحه افطزي، وابن تقؿقة، وابن افؼقم، وـثر 

افعؾَمء وادػرسين
(2). 
 )أجل املصمِ(، وة ًشدُى ئادةًيضادةئةجةىل  ٓيَض و تةواو بؤ ئةو ئايةتة واتاىتةفظريى بة

واتة ئيَوة ئةجةىل خؤتاْ بةسِيَذةكةْ، وة ئةجةىل  ئةجةىل سِؤرى دوايية ُةن ئةجةىل ئادةًيضاد،
 .دوُياؾ الى خوا تؤًاس كشاوة

بةَهطةيةكى  .{11:  6}[ محىث  يث  حجمججحجث مث  يتمت  ىت] :6 ۞
دةَهيَّ واتاى ئةوةية كة صيادكشدْ و كةًلشدْ كاْ هةطةس دوو ئةجةي ئةَ ئايةتةية، )معتسلُ(تشى 

أن افضؿر ظائد إػ صخصغ  هة ئةجةهذا تؤًاس كشاوة، بةآلَ صاُاياُى ئةٓوى طوُِةت دةَهيَّ:

يدرـه اْلرم، وَل متؾػغ َل صخص واحد، ؾقؽون معـى اْلية: وما يؿد ِف ظؿر أحد حتى 

يـؼص من ظؿر آخر حتى يؿوت َفك إَل ِف ـتاب ... وهذا افؼول رجحه افطزي، وابن 

ظطقة، وافبغوي، وابن ـثر، وؽرهم من ادػرسين
سِاى تةواو هة تةفظريى ئةَ ئايةتةدا واتا و  .(3)

                                                             
 .(9/153) "افطزيتػسر " (1)

 .316ْلـد بـت دخقل اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة" (2)

(، و 3/721) "تػسر ابن ـثر"(، و 4/432َلبن ظطقة ) "ادحرر افوجقز"(، و 22/123فؾطزي ) "جامع افبقان" (3)

ْلـد بـت دخقل  "افـؼؾقةافشبفات "(، و 2/84َلبن افؼقم ) "إؽاثة افؾفػان"(، و 14/489َلبن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى"

 .316اهلل ص
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دةطاتة ًشدْ، وة دسيَز دةكةيّ تا لياْ تةًةُى كة يةكيَ ًةبةطتى ثيَى ئةجةىل دوو كةطى جياواصة،
 ُةن ضةُذ ئةجةهيَم بؤ يةن كةغ. ًشيَت،تةًةُى كةَ ُاكشيَتةوة تاوةكوو دة ئةويرتيؼياْ هة

كاْ هةطةس )معتسلُ(بةَهطةيةكى تشى . {G  :4}[ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ] :6 ۞
دوو ئةجةي ئةَ ئايةتةية، دةَهيَّ بةو واتاية ديَت كة هة ئةجةهيَلةوة بؤ ئةجةهيَلى تش دواتاْ 

معـى اْلية: أن اهلل تعاػ  دةخةيّ، بةآلَ تةفظريى تةواوى ئةَ ئايةتة الى ئةٓوى طوُِةت دةَهيَّ:

يمخر ِف آجافؽم، ؾَل هيؾؽؽم بافعذاب، )إػ أجل ادسؿى(: يعـي إػ حغ ـتب أكه يبؼقؽم 

إفقه إن أكتم أضعتؿوه وظبدَتوه ِف أم افؽتاب
 واتة خوا ئةجةهتاْ دوادةخات و بة طضا .(1)

دا ئةطةس ئيٌاْ بيَِّ و )اللىح احملفىظ(هةُاوتاْ ُابات تا دةطةُة ئةو ئةجةهةى كة بؤى ُووطيوْ هة 
ئةًة ٓاُذاُة بؤ ئيٌاْ و طويَشِايةَهى، ئةطةسضى دياسيلشاوة ئةجناًياْ ضى دةبيَت، طويَشِايةَهى بلةْ، 

ٓةبيَت و بتواُّ ئةًياْ  كةواتة بة طشتِةبةسى ٓؤكاسةكاْ ئةجناًةكاْ دةطؤسِيَّ، ُةن دوو ئةجةي
 بطشُة بةس ياخود ئةوياْ.

ئةًة ئاًارةية بؤ طشتِةبةسى سِيَطة و ٓؤكاسةكاْ تا ئةجناًةكاْ بةو طويَشةية بيَت، وة الى خوا 
ئاػلشاية ض سِيَطةيةن و ئةجناًيَلياْ بةطةسدا ديَت و بؤياْ ُووطشاوة، وة دَهِيايية بؤ ئادةًيضاد كة 

 ٓؤكاسة بؤ ٓاتِةدى ٓةًوو سِووداوةكاْ.كشدةوةكاُى خؤتاْ 
 جياواص هة يةكرت و طواية دةتواُشيَت ٓةًوو ئةَ دةقاُة دةكةُة بةَهطة بؤ بووُى دوو ئةجةىل

، بةآلَ كيَؼةى طةسةكى فريةقةكاْ ئاػِا ُةبووُى تةواوياُة بةطةس صًاُى ئةجةهةكاْ ٓةَهبزيَشدسيَّ
هة ٓيَِاْ و باغ و  فةسًوودةدا، بةتايبةت قوسئاْعةسةبى و ػيَواصى داسِػتِى قوسئاْ و 

 .ًةبةطتةكاُذا
ئايا يةَلة و تاوانةكانيض بة قةدةز لةضةز ئادةميصاد نةنووضساوة  :ةمثرسيارى ثيَهج

اْحَتجر آَدُم َوُموَسى، َفَؼاَل »فةزمووى:  ثَيغةمبةزى خوا بةطوَيسةى ئةم فةزموودةية؟ 

ـرِة،ُموَسى: َيا آَدُم َأْكَت  ْبَتـَا َوَأْخَرْجَتـَا ِمَن اْْلَ َفَؼاَل َلُه آَدُم: َأْكَت ُموَسى، اْصَطَػاَك اَّللُ  َأُبوَكا َخقر

َرُه اَّللُ َعََلر َقْبَل َأْن َيْ   َفَؼاَل الـربِيُّ  ُؾَؼـِي بَِلْرَبِعَْي َسـًَة؟بَِؽََلِمِه، َوَخطر َلَك بَِقِدهِ، َأَتُؾوُمـِي َعَذ َأْمٍر َقدر

                                                             

تقسر "، و 1829فؾشوـاين ص "ؾتح افؼدير"(، و 4/545) "تػسر ابن ـثر"(، و 29/91فؾطزي ) "جامع افبقان" (1)

 .316ْلـد بـت دخقل اهلل ص "افشبفات افـؼؾقة"، و 888فؾسعدي ص "افؽريم ادـان
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«"َفَحجر آَدُم ُموَسى، َفَحجر آَدُم ُموَسى"َصذر اَّللُ َعَؾْقِه َوَسؾرَم: 
(1). 

وتى: ئةى ئادةَ  بةَهطةكاسيياْ بةطةسيةكةوة كشد، )ًوطى(  )ئادةَ و ًوطى(  واتة:
تؤ باوكٌاُى، بوويتة ٓؤكاسى صةسةسؤًةُذى و ُاخؤػييةكامناْ و دةسكشدمناْ هة بةٓةػت، )ئادةَ( 

  ثيَى وت: تؤ )ًوطى(يتوة تةوساتى ى ثةسوةسدطاس قظةى كشدووة هةطةَهتا، كة خوا ،
بؤ ُووطيتةوة، ئةوة طةسصةُؼتٍ دةكةيت هةطةس ػتيَم كة خوا هةطةسى ُووطيوَ بة ضى طاأل 

 فةسًووى: )ئادةَ( بةَهطةى بةٓيَض بوو بةطةس )ًوطى(دا. ثيَؽ ئةوةى دسوطتٍ بلات؟ ثيَغةًبةس 

ثٌِر ِمْن افـَّاِس َأنَّ آَدَم دةسباسةى ئةَ فةسًوودةية دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ ـَ َوَؿْد َطنَّ 

ْكِب  ابِِق َظَذ َكْػِي ادَََْلِم َظَذ افذَّ اْحَتجَّ بِاْفَؼَدِر افسَّ
(2). 

صؤسى خةَهلى ئةَ فةسًوودةية دةكةُة بةَهطة بؤ ثاطاو ٓيَِاُةوة بؤ تاواُةكاُياْ، وا  واتة:
قةدةسى كشدووةتة بةَهطة هةطةس ئةوةى كة هؤًة و طةسصةُؼتى  طوًاْ دةبةْ كة )ئادةَ( 
 ُةكةْ هةطةس تاواُةكةى.

ك تَيى ا و قةدةزدا كة شؤزى خةَلبَيطوماى ئةمة يةَلةيةكى طةوزةية لة تَيطةيصتهى قةش
مةبةضت تيايدا ئةمانة  )ئادةم و موضى( بةَلطةكازييةى نَيواى  وتووَير و ، وة ئةمدةكةوى

 بووة:

 لةضةز تاوانةكاى: قةشا و قةدةز ناكسَيتة بةَلطةى .1

اْفَؼَدَر َوُموَشى َوآَدُم َأْظَؾُم بَِاهللَِّ ِمْن َأْن َيُظنَّ َواِحٌد ِمـُْفََم َأنَّ دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ

َوَؽْرِ إْبؾِقَس َوآَدُم َكْػُسُه َؿْد ُأْخِرَج ِمْن اْْلَـَّةِ  َس قْ ؾِ بْ نِ ُظْذٌر دَِْن َظََص اهللََّ َوَؿْد َظؾََِم َما َحلَّ بِ 
(3)

، َوآَدُم 

ََلُم َأْظؾَ  ْكِب َوُموَشى َظَؾْقِه افسَّ َتجَّ بِاْفَؼَدِر َظَذ افذَّ ُم بَِاهللَِّ َتَعاَػ ِمْن َأْن َيْؼَبَل َهِذِه َأْظَؾُم بَِاهللَِّ ِمْن َأْن َُيْ

ًة فِِػْرَظْوَن  ًة ْلبؾقس َظُدوِّ آَدَم َوُحجَّ ْكِب َفَؽاَكْت ُحجَّ ًة َظَذ افذَّ اَكْت ُحجَّ ـَ َة َؾنِنَّ َهِذِه َفْو  َظُدوِّ اْْلُجَّ

اؾٍِر َوَؾاِجٍر َوَبَطَل َأْمُر اهللَِّ َوَِنْقُ  ـَ ًة فُِؽلِّ  هُ ُموَشى َوُحجَّ
(4)

اَن ُظْذًرا فِْؾَخْؾِق َفَؾِزَم َأنْ  ـَ  ، َؾنِنَّ اْفَؼَدَر َفْو 
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ْكَقا َوََل ِِف اْْلِخَرِة َوََل ُيْؼَتصَّ ِمْن َطاَِلٍ َأْصًَل  َبْل ُيْؿؽُِن  ََل ُيََلَم َأَحٌد َوََل ُيَذمَّ َوََل ُيَعاَؿَب ََل ِِف افدُّ

ُمْطَؾًؼاافـَّاُس َأْن َيْػَعُؾوا َما َيْشَتُفوَن 
(1). 

 وا طوًاْ بةسْ قةدةس كة هة ديِى خوادا صؤس هةوة صاُاتشْ )ئادةَ و ًوطى(  واتة:
صؤس هةوة صاُاتشة كة ئةو  تاواُةكاْ، وة بةتايبةت )ًوطى(  ئةجناًذاُى بؤ و ثاطاوة بةَهطة

بةَهطةكاسيية وةسبطشيَت، ٓةسدووكياْ دةصاُّ ضى بةطةس )إبويع( و بيَحطة هةو ٓات بة ٓؤكاسى 
 تاواُةكاُياُةوة، وة )ئادةَ( خؤػى بةو ٓؤكاسةوة دةسكشا هة بةٓةػت.

ئةوا بةَهطةية بؤ )إبويع(ى دورًِى  ؛خؤ ئةطةس ئةًة بةَهطة بيَت بؤ سِصطاسبووْ هة تاواْ
باسيَم و ٓؤكاسة بؤ )ئادةَ( و )فريعةوْ(ى دورًِى )ًوطى(، وة بةَهطةية بؤ ٓةًوو بيَربِوا و تاواُ

فةسًاْ و سِيَطشييةكاْ، وة كةغ هؤًة ُةكشيَت و  جيَبةجيَلشدُى عى خوا هةبةتاَهبووُةوةى ػةس
 بويَت بيلات.طضا ُةدسيَت هة دوُيا و قياًةت و ٓةسيةكة ضى 

ْكَساَن َفْقَس َمْلُموًرا َأْن َيـُْظَر إَػ اْفَؼَدِر ِظـَْدَما ُيْمَمُر بِِه ِمْن اِْلَْؾَعاِل َوَفؽِْن ت: وة دةَهيَ َؾنِنَّ اْْلِ

تِي ََل ِحقَؾَة َفُه ِِف َدْؾِعَفا ِظـَْد َما جَيِْري َظَؾْقِه ِمْن ادََْصائِِب افَّ
(2). 

فةسًاُى ثآ كاتيَم كة فةسًاُةكاُى خوا بؤ جيَبةجيَلشدْ دةخشيَِة بةسدةطتى، ئادةًيضاد واتة: 
كشاوة كاتيَم بةآليةن بةبآ ، بةَهلوو فةسًاُى ثآ طةيشى قةدةس بلات و بيلاتة بةَهطةُةكشاوة 

طةيشى قةدةس بلات و  دةػيَت ؛ٓؤكاسى خؤى ديَت بةطةسيذا و ٓيض دةطةآلتى ُيية هة سِيَطشتِيذا
 طة بؤ ئةو كاسة.بيلاتة بةَه

لةضةز يؤكازى بةآلى دةزكسدى بوو لة بةيةشت، نةك   )مىسى(لؤمةكةى  .2
 :كسدنى تاوانةكة

ََم َحجَّ ُموَشى ِِلَنَّ ُموَشى ََلَمُه َظَذ َما دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ ََلُم إكَّ َؾآَدُم َظَؾْقِه افسَّ

َجَرِة ََلْ َيُؽْن َفْوُمُه َفُه ِِلَْجِل َحقِّ اهللَِّ ِِف َؾَعَل ِِلَْجِل َما َحَصَل َْلُْم ِمْن ادُِْصقَبِة  ؾِِه ِمْن افشَّ ـْ بَِسَبِب َأ

ََم َؿاَل َتَعاَػ  ـَ ْكِب  اَن َؿْد َتاَب ِمْن افذَّ ـَ ْكِب. َؾنِنَّ آَدَم  [ يئییجئحئمئ ىئ] :افذَّ
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{c  :122}[ ٴۇۈ  ۇۇۆۆۈ] :َوَؿاَل َتَعاَػ  ،{37:  2}
 (1)

ْوُكُه  ، ـَ ا  ِِلَْجِل َوَأمَّ

اَن َؿدْ  ـَ ََلُم  ََم َيُظـُُّه َضَواِئُف ِمْن افـَّاِس َؾَؾْقَس ُمَراًدا بِاْْلَِديِث: ِِلَنَّ آَدَم َظَؾْقِه افسَّ ـَ ْكِب   َتاَب ِمْن افذَّ

َػاِق افـَّ  ْكَب َفُه َوََل جَيُوُز َفْوُم افتَّاِئِب بِاتِّ ََ َؿْن ََل  ـَ ْكِب  ْكِب َوافتَّائُِب ِمْن افذَّ اسِ افذَّ
(2)

َواُب ِِف َوا ، فصَّ

َتُه بََِم  يَّ رِّ َُ تِي َأَصاَبْتُه َو ِة آَدَم َوُموَشى َأنَّ ُموَشى ََلْ َيُؾْم آَدَم إَلَّ ِمْن ِجَفِة ادُِْصقَبِة افَّ َؾَعَل ََل ِِلَْجِل  ِؿصَّ

ا َأْخَرْجتـَا  ََ ا َخاَفْػت َأنَّ َتاِرَك اِْلَْمِر ُمْذكٌِب َظاٍص: َوِْلََذا َؿاَل: دَِا ََ َوَكْػَسك ِمْن اْْلَـَِّة؟ ََلْ َيُؼْل: دَِا

ا َظَصْقت؟ ََ اِْلَْمَر َودَِا
(3)

ُه  ، ـْ ُه َتاَب ِم َكٍب َؿْد َظؾَِم َأكَّ ََ اَن َأْظَؾَم ِمْن َأْن َيُؾوَمُه ِْلَقِّ اهللَِّ َظَذ  ـَ َوُموَشى 

ْكٍب َظِؿَؾُه َوَؿْد ؿَ  ََ خب  ]اَل ُموَشى: َؾُؿوَشى َأْيًضا َؿْد َتاَب ِمْن  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  

{C  :155}[ ىبمب  
(4). 

كشد هةطةس ئةو )ئادةَ( بةَهطةى بةٓيَض بوو، هةبةسئةوةى )ًوطى( هؤًة و طةسصةُؼتى ة: وات
دا كة دةسكشا هة بةٓةػت بة ٓؤكاسى دسةخت خواسدُةكةيةوة، بةآليةى ٓات بةطةس ئادةًيضاد

كة فةسًاْ ػلاُذُةكةيةتى، هةبةسئةوةى )ئادةَ( هؤًةكةى بة ٓؤكاسى حةقةكةى خوا ُةبوو 
تةوبةى كشدبوو هةو تاواُة و خواى طةوسةؾ تةوبةكةى ىلَ قبووَهلشدبوو، ئةو تاواُةى هةطةس 
طشِدسابووةوة، وة ئةوةػى كة تةوبة بلات هة تاواُيَم و تةوبةكةى ىلَ قبووَهلشابيَت، وةكوو ئةوة 

 هؤًة هةطةس تةوبةكاس ُيية. يؽطى صاُاياُواية كة تاواُى ُةكشدبيَت، وة بة كؤدةُ

ئةوةية كة )ًوطى( هؤًةى )ئادةَ(ى  )ئادةَ و ًوطى(دا سِاطتى هةَ وتوويَزةى 
 بة ٓؤكاسى كاسةكةيةوة، ُةن هةبةس ُةكشدووة بيَحطة هةوةى كة ئةو بةآلى دةسكشدُة سِوويذا

َذا َأِخَرِجتَها َوَنْفَصك ِمِو ِلَما)كة فةسًاُى خواى ػلاُذووة، بؤية )ًوطى( فةسًووى:  كاسةكةى
ُِ؟ ت ى خوابؤضى خؤت و ئيٌَةت دةسكشد هة بةٓةػت؟ ُةيوت بؤضى ثيَضةواُةى فةسًاُ(، اْلَجهَّ

 كشد و تاواُت ئةجناًذا.
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صؤس هةوة ػاسةصاتشة هؤًةى بلات هةطةس حةقةكةى خوا كة تاواُيَلة و  )ًوطى( 
خؤػى تاواُى ئةجناًذاوة كة كةطيَلى كوػت هة  دةصاُيَت خوا هيَى خؤػبووة، )ًوطى( 

تؤ ئةى ثةسوةسدطاس طةسثةسػتيلاسى ئيٌَةيت، هيٍَ  [ىئجئ حئمئ]ُاوبزيواُيذا، فةسًووى: 
خؤػبة، خواى ثةسوةسدطاسيؽ هيَى خؤػبوو، ئيرت ضؤْ هؤًةى )ئادةَ( دةكات هةطةسى؟! 

كة  ؤ خؤت و ُةوةكاُيؼتبةَهلوو ًةبةطتى ئةوةبوو كة ئةو كشداسةى تؤ بووة ٓؤكاسى بةآل ب
 .دةسكشاى هة بةٓةػت و ُيَشدسايتة طةس صةوى

ئةو دسةختةى ُةخواسد بؤئةوةى هة بةٓةػت  وة هةاليةكى تشيؼةوة )ئادةَ( 
منووُةى ئةًة وةكوو كةطيَم واية كة طةفةس بلات تووػى سِووداويَم ببيَت و وة دةسبلشيَت، 

، ئةًة هؤًة ٓةَهِاطشيَت، هةبةسئةوةى ى كشدووةطةفةسة ةى كة ئةوتؤؾ هؤًةى بلةيت هةطةس ئةو
ئةوة بة بَويَت سِووداوةكة بؤ ئةو طةفةسى ُةكشدووة بؤئةوةى ئةو سِووداوة سِووبذات، وة ئةطةس 

 وةسدةطرييَت.تةواوة و هيَى  قةدةسى خوا بووة ئةوا ئةَ قظةيةى
 تةوبةكردنيش دوو جؤرة:دةرئةجنامى 

 .دةشَيت بةس تةوبةكة يةبَيت و ضصا بةدوايدا نةيةت جؤزى يةكةم:

 ،َوَهَؽَذا َؿْد ُيِصقُب افـَّاُس َمَصاِئَب بِِػْعِل َأْؿَواٍم ُمْذكِبَِغ َتاُبوادةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ

اؾٍِر َيْؼُتُل ُمْسؾًَِم ُثمَّ ُيْسؾُِم َوَيُتوُب اهللَُّ َظَؾْقهِ  ـَ ًَل فِبِْدَظِة ُثمَّ َيُتوُب ِمْن اْفبِْدَظةِ  ،ِمْثَل  َأْو  ،َأْو َيُؽوُن ُمَتَلوِّ

َيُؽوُن جُمَْتِفًدا َأْو ُمَؼؾًِّدا ُمْطًِئا
(1). 

وةكوو  ؤكاسى كةطاُى تاواُباس و ٓةَهةوة:خةَهلاُيَم تووػى كؤًةَهيَم بةآل دةبّ بة ٓ واتة:
ْ ًوطوَهٌاْ دةبيَت و تةوبةى هيَذةكات ئةوا كةطيَلى بيَربِوا ًوطوَهٌاُيَم دةكوريَت و ثاػا

يةكى بيذعةوة و ئيحتئادى ٓةَهةوة كؤًةَهيَم بريوسِآيضى هةطةأل ُاكشيَت، ياخود بة ٓؤكاسى 
كاسى ٓةَهة و تاواْ دةكشيَت، بةآلَ ثاؾ تةوبةكشدُةكة ياخود طةسِاُةوة هة ٓةَهةى ئيحتئادةكة 

 ُادسيَت. ٓيض تؤَهةطةُذُةوةيةن ئةجناَ
ةسوةن سِيَطش و ضةتةكاُى طةس سِيَطاكاْ كة خواى ثةسوةسدطاس هةو باسةيةوة دةفةسًويَت: ٓ

 ڎ  ڈ  ڈ  ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ  ڇ   چ   چ  چ  ]

                                                             

 .(8/333َلبن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (1)



 
402 

 ثرسيار و وةاَلم لة بابةتة قةدةرييةكاندا

ک  ک  گگ  ژژ ڑڑک ڻ  ڻ  ڻ  ...ک   ۀ    ڻ   ۀ   

ئةو سِيَطش و ضةتاُةى طةس  .{34، 33:  8}[ ےہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ
سِيَطا كة خةَهم دةكورْ و سِووتياْ دةكةُةوة دةبيَت بلورسيَّ و ٓةَهواطشيَّ و دةطت و قاضياْ 

خؤياْ  ؛بة ثيَضةواُةوة بربِدسيَت، بةآلَ ئةطةس ثيَؽ ئةوةى بطرييَّ و بلةوُة ريَش دةطتى دةطةآلت
ُادسيَت،  يض تؤَهة و كاسيَلياْ هةطةَهذا ئةجناَئةوا ٓ ؛تةوبةياْ كشد و واصياْ ٓيَِا و تةطويٍ بووْ

خوا هة سِابوسدووتاْ [، واتة يئحئمئىئ ] :وةن ئةو تاواُاُةى كة هة كؤتاييةكةيذا ثيَياْ دةَهيَّ
ى بِِػْعؾِِفْم َؾُفَو ِمْن دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُبؤية  بووة. خؤؾ ًَ ا َأَصاَب اْفَعْبَد َأ ََ  إ

ِ
َؾَفُمََلء

تِي ََل ُيْطَؾُب ؾِقَفا ِؿَصاٌص ِمْن آَدِمير َوِمْن َهَذا اْفَبا ِجـِْس ادََْصائِِب  ِة افَّ ََمِويَّ ِب اْفِؼَتاُل ِِف افسَّ

ـَةِ " "اْفِػْت
(1). 

وةكوو  ئةوا تؤَهةطةُذُةوة هيَياْ ُيية، تووػبيَت بة ٓؤكاسى ئةواُةوةٓةسضييةن  واتة:
 ...(. و بووًةهةسصة بةآلكاْ واية بة ٓؤكاسة ئامساُييةكاُةوة )الفاو و ٓةوسةبشوطلة

 دةزةجنام بةدواى خؤيدا بَيهَيت. دةشَيت دوابةدواى تةوبةكة ةم:جؤزى دوو

ا َبْعَد افتَّْوَبِة ُأْهبَِط إَػ دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ ََ اِْلَْرِض؟ . َؾنِْن ِؿقَل: َوُهَو َؿْد َتاَب َؾؾََِم

اَظتِهِ ِؿقَل: افتَّْوَبُة َؿْد َيُؽوُن ِمْن ََتَاِمَفا َظَؿٌل َصافٌِح َيْعَؿُؾُه َؾُقْبَتَذ َبْعَد افتَّْوَبِة فَِقـُْظَر َدَواَم ضَ 
(2). 

طةس وتشا: ئةى بؤ دواى تةوبة دابةصيَِشاُة طةس صةوى؟ دةَهيَني: ئةًة بةػى دووةًى  واتة:
 شدْ ٓةُذيَم دةسةجناًت تووػبيَت.اؾ تةوبةكتةوبةية كة دةػيَت هةث

ڻ  ڻ ]وةكوو تةوبةكشدْ هةدواى تاواُةكاْ كة خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت:  ۀ  ڻ  

ہ  ہ  ہ  ۀ  . واتة بيَحطة هة تةوبةكاساُيَم كة هةثاؾ {k  :5}[ ھھ  ھ ہ  

چ  ڃ ] تةوبةكةياْ بةسدةواًّ هةطةس كشداسى ضان، وة دةفةسًويَت: ڃ  ڃ   چ  چ  

 l}[ ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڌڌ  ] ،{A  :54}[ ڇچ  ڇ  

خوا بةخؼِذةيى خؤى  ؛. واتة ئةوةى بطةسِيَتةوة و تةوبة بلات و كشداسى ضان ئةجناَ بذات{71: 
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ۅ  ] ثيَذةبةخؼيَت، وة دةفةسًويَت: ۅ   ۈۈٴۇۋۋ   ۇۆۆ ۇ

ضان دةبّ، ئةواُة بةس . واتة بيَحطة هةواُةى تةوبة دةكةْ و {161:  2}[ ۉۉ

ڃ  ڄڄڄ] هيَدؤػبووُى خوا دةكةوْ، وة دةفةسًويَت: ڃ    ڄ  ڃ  ڃ  

. واتة بيَحطة هةواُةى تةوبة {l  :71}[ ڍچ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
 دةكةْ و كشداسى ضان دةكةْ، ئةواُة خوا خشاثةكاُياْ بؤ دةطؤسِيَت بة ضاكة، وة دةفةسًويَت: 

و ئةواتة ًّ هيَبووسدةَ بؤ  .{c  :82}[ ںڱ  ڱ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ]
 كةطاُةى كة تةوبة دةكةْ و كشداسى ضان دةكةْ و سِيَطةى ٓيذايةت دةطشُة بةس.

كشدُى كاسى ضان بة بةسدةواًى هةثاؾ  و ةتاُة بةَهطةْ هةطةس بةًةسجطشتّئةَ ئايٓةًوو 
 .بةتةواوى هةطةس ئةو كاساُة ُةًاوْكة  كة ئةًة دةسئةجناًة و وةكوو طةملاُذُى ئةوةػة تةوبةكشدْ

و دوو ٓاوةَهةكةى كة هة جئاد دواكةوتّ هة  )كعب بو مالك(وةكوو تةوبةى  -
 فةسًاُيذا كة كةغ قظةياْ هةطةَهذا ُةكات و خيَضاُةكاُيؼياْ ىلَ تةبووكذا، ثيَغةًبةس 

 .ةسدا ٓاتئةًةياْ بةط ػياْتةوبةكشدُةكة طةسةسِاى دووسخشايةوة تاوةكوو ٓةػتا سِؤر،
، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس هةثاؾ طويَشةكة ثةسطتِةكةياْ )بين إشرائًل(ياخود تةوبةى  -

ڳڳڳڳڱڱ]: باطياْ دةكات [ ڱگگگ  گ
 دةبيَت هةثاؾ تةوبةكشدُةكةياْ خؤياْ بلورْ. .{54:  2}

اَن اهللَُّ َتَعاَػ َؿْد َيْبَتِع اْفَعْبَد ِمْن دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ ـَ ا  ََ قَِّئاِت َوإِ اْْلََسـَاِت َوافسَّ

ْػُرُه َوَجَزُظُه َوَضاَظُتُه َأْم َمْعِصَقُتهُ  ـُ ُه َأْم   بََِم َُيُْصُل َمَعُه ُصْؽُرُه َوَصْزُ
ِ
اء َّ  َوافرضَّ

ِ
اء َّ َؾافتَّائُِب  ؛َوافرسَّ

 
ِ
َؼُه اهللَُّ ،َأَحقُّ بِاَِلْبتََِلء َؾَؽاَن َحاُفُه َبْعَد  ، ِِف ُهُبوضِِه فَِطاَظتِهِ َؾآَدُم ُأْهبَِط إَػ اِْلَْرِض اْبتََِلًء َفُه َوَوؾَّ

ا ِمْن َحافِِه َؿْبَل اْْلُُبوطِ  اْْلُُبوِط َخْرً
(1). 

و خؤػى و ُاخؤػييةكاْ، تاوةكوو بلشيَتةوة بة ضاكة و خشاثة ئةطةس ئادةًيضاد تاقى  واتة:
خواثةسطتى هةطةس دةكات و بةو ٓؤكاساُةوة دةسكةويَت كآ طوثاططوصاسة و كآ ئاساًطشة و 

 ؛دابيَت و ثاػاْ تةوبةى هةطةس بلات ئةوا كةطيَم تاواُى ئةجناَ ؛بةثيَضةواُةى ئةًاُةوةية كيَؽ
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، )ئادةَ(يؽ )وةكوو دةسئةجناًيَم( بؤى كاْبةآلُاخؤػى و هةثيَؼرتة بةو تاقيلشدُةوة و ٓاتِةسِيَى 
، بةآلَ هة ٓاتِةخواسةوةيذا حاَهى )ئادةَ( ُيَشدساية طةس صةوى وةكوو تاقيلشدُةوة و بةآليةن بؤى

كاًَورت و خيَشتش بوو تا ثيَؽ ٓاتِةخواسةوةى، ئةو ٓةًوو ثيَغةًبةساُة هة ُةوةى ئةو بووْ، هةطةأل 
ئةو ٓةًوو ئيٌاُذاس و عيبادةت و خواثةسطتييةى بة ٓؤكاسى ٓاتِةخواسةوةى ئةوةوة طةسصةوى 

 دةسكةوتّ و ثان و ثيع هةيةن جيابووةوة. ئاوةداْ بووةوة، بيَربِوا و تاواُباساُيؽ

 :ضتةمى لة نةوةكةى نةكسدووة تا لؤمة بكسَيت  (آدم) .3

ََم ُوفُِدوا َبْعَد ُهُبوضِِه ِمْن اْْلَـَِّة دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُ ْ َيْظؾِْم َأْوََلَدُه َبْل إكَّ َؾنِنَّ آَدَم ََل

 ْ اُء َوََل ََم َهَبَط آَدَم َوَحوَّ ا ُثمَّ َبْعَد َوإِكَّ ى إَػ َوَفِدِِهَ ْكَبُفََم َتَعدَّ ََ َيُؽْن َمَعُفََم َوَفٌد َحتَّى ُيَؼاَل: إنَّ 

وَن بِِه َمََل  َمُه ُهُبوِضِفََم إَػ اِْلَْرِض َجاَءْت اِْلَْوََلُد َؾَؾْم َيُؽْن آَدَم َؿْد َطَؾَم َأْوََلَدُه ُطْؾًَم َيْسَتِحؼُّ

ْوُِنُْم َصاُروا ِِف افدُّ  ـَ وَن بِِه َفْوَم آَدمَ َو ًرا َظَؾْقِفْم ََل َيْسَتِحؼُّ اَن ُمَؼدَّ ـَ ْكَقا ُدوَن اْْلَـَِّة َأْمٌر 
(1). 

طتةًى هة ُةوةكةى ُةكشدووة و كاتيَم ُيَشدساوةتة خواسةوة ٓةس خؤى و  )ئادةَ(  واتة:
حةواى خيَضاُى بووة و ًِذاأل و ُةوةياْ ُةبووة، تاوةكوو بَويَّ ئادةَ طتةًى هة ُةوةكةى كشدووة، 

 بةَهلوو هةطةس صةويذا ُةوةياْ بووة.

تاوةكوو ػاييظتةى ُةكشدووْ ةكةى ُاخشيَتة ئةطتؤى و طتةًى ىلَ بؤية ٓيض طتةًيَلى ُةو
، ياخود بوتشيَت هة بةٓةػتذا هؤًة بيَت، بةُاوى ئةوةى كة ُةوةكاُى هة دوُياْ و هة بةٓةػتذا ُني

 .بووْ و دةسكشاوْ بؤ دوُيا

تِي ُتِصقُبُفْم بَِلْؾَعاِل دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُثاػاْ  َوافـَّاُس َمْلُموُروَن ِظـَْد ادََْصائِِب افَّ

ََم َؿاَل َتَعاَػ:  ـَ ُبوبِقَِّة  ْم بِافتَّْسؾِقِم فِْؾَؼَدِر َوُصُفوِد افرُّ
ٺ  ]افـَّاِس َأْو بَِغْرِ َأْؾَعاِْلِ ٺ  ٺ  ٺ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ {11:  2}[ ٿ        ٿ  ٿٿ  
(2). 

هةكاتى بةآلكاُذا فةسًاْ دساوة بة خةَهلى كة خؤى سِادةطتى قةدةس بلات و  واتة:
دةطةآلتى بةسِيَوةبشدُى خوايى تيادا ببيِيَت، جا ئيرت ئةو بةآلياُة بة ٓؤكاسى كشدةوةى خةَهلييةوة 
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ٓةس بةآليةكتاْ بةطةسدا بيَت بة ئيضُى ، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسًويَت: ُا ياخودبيَت 
 وة ئةوةى باوةسِيؼى بةوة بيَت ئةوة ٓيذايةتذساوة. خواية،

خؤ ئةطةس )ئادةَ( تاواُى كشد و ثاػاْ تةوبةى كشد، ئةوكات بة بووُى ئةو ٓؤكاسةوة هة 
ـَُه اهللَُّ بَِسَبِب دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُبةٓةػت دةسكشا، ئةوا وةكوو  َوَؿْد َظؾَِم َأنَّ إْبؾِقَس َفَع

ْكبِِه: َوُهَو  ًرا َظَؾْقهِ ََ اَن ُمَؼدَّ ـَ َأْيًضا 
هةثاؾ تاواُةكةى خوا ُةفشةتى  )إبلًض(خؤ دةصاُشيَت كة  .(1)

هيَلشد و ئةويؼى هة بةٓةػت دةسكشد، ئةًيؽ وةكوو ئةوةى ئادةَ قةدةسة و ثاؾ ُةفشةتويَلشدْ 
 .، كةواتة ٓةسدووكياْ بة قةدةسى خوا دةسكشاوْو دةسكشدُةكة ٓاتة طةس صةوى

َوإِْن »فيَشًاْ دةكات كة بَوينَي:  كةواتة ٓةَهويَظت هةكاتى بةآلدا وةكوو ثيَغةًبةسى خوا 

ٌء، َفََل َتُؼْل َلْو َأِّنِّ َفَعْؾُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلؽِْن ُقْل َقَدُر اَّللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفنِنر  ْو  لَ َأَصاَبَك ََشْ

ْقَطانِ  «َتْػَتُح َعَؿَل الشر
. طةس ػتيَلت تووؾ بوو ًةَهآ "ئةطةس" ئةوةَ بلشداية ئةوا وا دةبوو، (2)

 ويَت ٓةس ئةوة دةبيَت.ضى ببةَهلوو بَوآ خوا ضى داُابيَت و 

بةختةوةس ئةو كةطةية كة داواى هيَدؤػبووْ دةكات هة تاواُةكاُى و ئاساَ هةطةس بةآلكاْ 
يَت هةكاتى بةآلكاُذا و قةدةس دةكاتة دةطشيَت، وة طوًشِاؾ ئةو كةطةية كة ُاسِةصايى دةسدةبشِ

 بةَهطة هةطةس تاواُةكاُى.

وةكوو ُةوةكاُى بةآلداسة و هةريَش قةدةسى خواداية و حةصى  )ئادةَ(يؽ كةواتة 
ُةدةكشد هة بةٓةػت دةسكشيَت، وة بطشة ئةو دسةختةػى بؤية خواسد كة هة بةٓةػت دةسُةكشيَت 

سِيَطايةػى طشتةبةس و ُةبووة سِيَطا، بةَهلوو ئةو ٓةس . {C  :21}[ وئەئ   ەئ  وئ  ائ]
فةسًووى:  بؤية ثيَغةًبةس  !قةدةسةكة هةوةدا داُشابوو، كةضى هؤًةؾ دةكشيَت هةطةسى

 بوو بةطةس )ًوطى(دا. تشيَضٓ)ئادةَ( بةَهطةى بة .«َفَحجر آَدُم ُموَسى»

كؤًةَهيَم بةُاوى طةيؼنت بة ثوةى حةقيقةت و عريفاْ وا طوًاْ دةبةْ و بشِواياْ  تَيبيهى:
 واـؤكاسى تيَذا ُيية، بيَحطة هة ويظتى سِةٓاى خـدةبيَت ٓٓةسضـى ى سِوودةدات و ـواية كة ٓةسض
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 بووُى ٓؤكاس و ياطاى ػةسعى و كاس و كشدةوةى ئادةًيضاد.ُةبيَت، بةبآ 

َوِمـُْفْم َمْن َيُؼوُل: َهَذا ِِف َحقِّ َأْهِل اْْلَِؼقَؼِة دةَهيَت:  T ()ابو تًمًُهةَ باسةيةوة 

ْوَن َأْن ََل َؾاِظَل إَلَّ اهللَُّ َؾَفُمََل  ُبوبِقَِّة َوَؾـُوا َظَمَّ ِشَوى اهللَِّ َؾَرَ ِذيَن َصِفُدوا َتْوِحقَد افرُّ  ََل افَّ
ِ
ء

 ُ ْم ََل َيَرْوَن دَِْخُؾوِق ؾِْعًَل: َبْل ََل َيَرْوَن َؾاِظًَل إَلَّ اهللَُّ َيْسَتْحِسـُوَن َحَسـًَة َوََل َيْسَتْؼبُِحوَن َشقَِّئًة َؾنِِنَّ

ِظَغ فِْؾَحِؼقَؼِة َوَؿْد جَيَْعُؾوَن َهَذا ِِنَاَيَة افتَّْح  ... ِة ادُْدَّ قَّ
وؾِ ِري افصُّ ثٍِر ِمْن ُمَتَلخِّ ـَ ِؼقِق َوَؽاَيَة َوَهَذا َؿْوُل 

ثٌِر ِمْن اْفَػََلِشَػِة:  ... َهَذا َؿْوُل َضاِئَػٍة ِمْن َأْهِل اْفِعْؾمِ اْفِعْرَؾاِن َوافتَّْوِحقِد وَ  ـَ  
ِ
َوِِمَّْن ُيْشبُِه َهُمََلء

ا ََمًْضا. َوِِف  يًّ اَن َجْزِ ـَ ُه  فَِك: ِِلَكَّ ََ ُر  اِزي ُيَؼرِّ َؼْوِل اْبِن ِشقـَا بَِلْن َيْشَفَد َِسُّ اْفَؼَدِر. َوافرَّ  اْْلُْؿَؾِة ـَ

ِة َوُهَو َؾَفَذا ا ِة ِمْن َأْهِل اْفِعْؾِم َواْفِعَباَدِة َؾْضًَل َظْن اْفَعامَّ ثٍِر ِمْن اْْلَاصَّ ـَ دَْْعـَى َدائٌِر ِِف ُكُػوِس 

ْشََلمِ  ُمـَاِؿٌض فِِديِن اْْلِ
(1). 

كة  ٓةُذيَم هة ئةٓوى حةقيقةت و عريفاْ دةَهيَّ: تاواُةكةى ئادةَ و بةآلكةى واتة:
بةسِيَوةبشدُى خوايى و دةطةآلتى سِةٓاى ئةوى تيادا دةبيِشيَت و بةغ، كة ٓيض  بةطةسيذا ٓات

كاسيَم بؤ ئادةًيضاد ُيية، بةَهلوو ٓيض خاوةْ كاسيَم ُيية بيَحطة هة خوا، ئةًاُة كاس و كشدةوةى 
كشدةوة ئةوة ضان و عيبادةت و تاواْ و خشاث وةن يةن دةبيِّ، ٓةسكاًيَلياْ بلةيت و ببيَتة 

ئةوة كؤتا تيَطةيؼنت و سِاطتييةكاُة  ،ى هةطةسة و بةغ ئةو ببيِة هة بووُذااوو سِاصيبووُى خويظت 
، ًةبةطت بةًة ئةوةية كة و ُاطيِى ئةو )تىحًد(ئاػِابووُة بة خوا و و و خاَهى كؤتاى عريفاُى 

آلى بة بووة كة )ئادةَ( تاواُةكة بلات و يبووُى ئةوى هةطةسويظت و سِاص سِةخظاُذوويةتى و خوا
يؽ فةسًاْ بؼليَِيَت و ُةفشةتلشاو بيَت، ئةًة بؤضووُى صؤسى ئةٓوى )إبلًض(بةطةسدابيَت و 

ةى كة تةُٔا )حقًقُ(، ئةو دةكةْ )حقًقُ(كة باُطةواصى بؤ طةيؼنت بة  ةتةطةوفى ئةَ دوايياُةياُ
 بووُى ُيية.ى خواى تيَذا دةبيِشيَت و ُة كاس و ُة كشدةوة و ُة ػةسعى خوا تيايذا ()الربىبًُ

كة دةَهيَّ  )ابو شًها والرازٍ(وةكوو ئةًة بريوسِاى ٓةُذيَم هة صاُاياْ و فةيوةطووفةكاُة 
كةطاُى خاوةْ ئةًة ُٔيَِى قةدةسة، وة تةُاُةت ئةَ جؤسة بؤضووُة هة ُاخى صؤسى عابيذةكاْ و 

 بووُى ٓةية، ض جاى خةَهلى طؼتى كة بؤخؤى ئةَ بريوسِاية ثيَضةواُةى ئاييِى ئيظالًة. عيوٌذا
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ئايا شانيهى جؤزى ِزةطةشى كؤزثةلة بةزثةزضى ئةم دةقانة ناداتةوة  :ةمثرسيارى شةش
 وةكوو: كة عيممى غةيبى خوايية؟

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] :6

 .{x  :34}[ ىبخب  مبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  یىئی

ائ  ەئ  ەئ    ] ، ُثمر َقَرَأ:ِِف ََخٍْس ِمَن اْلَغْقِب ََل َيْعَؾُؿُفنر إَِلر اَّللُ...» :قال رسول اهلل  ۩

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  

خب  مب  «{x  :34}[ ىبحئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  
(1). 

يةن بةَهطةْ هةطةس ئةوةى كة كؤسثةهة و ئةوةى ئةَ ئايةت و فةسًوودةية ٓةسدووكياْ 
صاُظتيَلى غةيبيية، وة كةغ ُايضاُيَت بيَحطة  ت هة سِةمحى دايليذا ضيية و ضؤُيةتييةكةىدسوطتذةبيَ

 هة خوا.
ثشطياسيَم هةَ طةسدةًةدا دةكشيَت و دةَهيَّ بة ٓؤكاسى تيؼلى طؤُةس و ئةو ئاًيَشاُةى 

ّ دةصاُشيَت ئةو كؤسثةهةية ُيَشة ياْ ًيَية، ئةُذاًةكاُى طاغ و ئيَظتا و دآاتووؾ كة دسوطتذةكشيَ
طةالًةتّ ياخود ُا ... كةواتة بةَ ٓؤكاساُة هة صاُظتى غةيبى دةسضووة و ئادةًيضاد دةيضاُيَت، 

 هةبةسئةوة دةيلةُة سِةخِة هةطةس ديّ.
 بة ثَيصةكييةك يةية وةكوو بهةما بؤ ئةم ةآلمدانةوةى ئةم ثسضيازة ثَيويطتماىثَيض و

 ة:بابةت
أكه َل يؿؽن أن يتعارض رصيح افؼرآن افؽريم مع افواؿع دةَهيَت:  T ()ابو العثًمني

أبدا، وأكه إَا طفر ِف افواؿع ما طاهره ادعارضة، ؾنما أن يؽون افواؿع جمرد دظوى َل حؼقؼة فه، 

ارضته: ِلن رصيح افؼرآن افؽريم وحؼقؼة وإما أن يؽون افؼرآن افؽريم ؽر رصيح ِف مع

افواؿع ـَلِها ؿطعي، وَل يؿؽن تعارض افؼطعقغ أبدا
(2). 
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بة  بووْ و واقعيَم كة وةكوو ياطايةكى بِةًايى هةدواى دابةصيِى قوسئاُةوة ُةبيِشاوة واتة:
 قوسئاُذا،ثيَضةواُة بووبيَت هةطةأل هةطةأل ئةوةػذا  و بووبيَتٓة ػيَوةيةكى سِاطت و دسوطت

هةاليةكى تشيؼةوة وةكوو  واتة كاس و ػتةكاُى دوُيا بة ٓيض ػيَوةيةن ثيَضةواُةى قوسئاْ ُةبووة،
واقع ٓةس فريةق و تاقٌيَم هةُاو ديِذا دسوطتبووبيَت و خاوةُى ٓةس بريوبؤضووُيَلى ٓةَهة ياخود 

يَِةسى سةوةياْ و طةملذا قوسئاْ سِاطتلةٓةس هة كؤتايي ؛ثيَضةواُةى دةقةكاُى قوسئاْ بووبيَت
سِاطتييةكاْ بووة بةطةسياُذا و ٓةَهة و طوًشِايياْ بة ئاػلشا دةسكةوتووة، وة ًيَزوو و 
طةسضاوةكاُى باطى فريةق باػرتيّ بةَهطةْ، ئةًة بةدةس هةو ٓةًوو ئةو ئيوحاد و بيَربِوايياُةى كة 

ى قوسئاْ ًوعحيضةيةكى ، هةبةسئةوةبووُياْ ٓةية و هة ئاطت قوسئاُذا ٓيضياْ ثآ ُةكشاوة
 بةسدةواًة تا سِؤرى دوايى.

بؤية ُاػيَت دةقيَلى سِووْ و ئاػلشاى قوسئاْ ثيَضةواُةى كاسيَلى واقعى دسوطت بيَت، خؤ 
بة سِاطت و  باغ بيَت و بووُى ُةبيَت و ئةطةس بوو ئةوا ئةو واقع و بووة دةػيَت بةغ قظة

َ ئةو دةقةى كة هة قوسئاُذا كشاوةتة بةَهطة ، ياخود دةػيَت واقعةكة تةواو بيَت بةآلدسوطتى
ئةو بابةتةى ًةبةطت ُيية  ياخود ،)ؿشيح( و سِاطتةوخؤ و تةواو ُةػيَت بؤ سِةتذاُةوةى ئةو واقعة

)صريح القرآى دةقة سِاطتةوخؤكاُى قوسئاْ يةكالكشاوة و بِةًاية  ىو ُايطشيَتةوة، هةبةسئةوة
، (قطعٌ حقًقُ الىاقع)سِاطتةوخؤى تةواو يةكالكشاوة و بِةًاية  واقعةكاُيؽ وة بووْ و، قطعٌ(
 درايةتى يةن بلةْ. و يةكالكةسةوة و دَهِياية )قطعٌ( ُاػيَت ئةَ دوو بِةًابؤية 

ى "درء تعارض العقل والهقل"كتيَبى  T ()ابو تًمًُئةًة ياطايةكى ُاو صاُاياُة، تةُاُةت 
)العقل الصريح ال خيالف الهقل شِػتووة هةريَش ُاوُيؼاُى ياطاى يهةطةس ئةَ بِةًاية دا ُووطيوة و
 .(1)الصحًح(

 ثيَضةواُةى دةقيَلى تةواوى ديّ ُاكات. واتة: عةقَويَلى ثان و سِاطت و دسوطت

تةواو  صاُيِى كؤسثةهةيةكةواتة ًةبةطت هيَشةدا ئةوةية: يا دةبيَت ًةبةطت هةو بواسةى 
ُةبيَت، ياخود دةبيَت دةقةكاْ ًةبةطتياْ هةوة ُةبيَت، طةس ُا قوسئاْ و فةسًوودة درايةتى واقعى 

 دسوطتلشاوةكاُى خوا ُابيَت بلات و ُاػيلات.
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 وةآلميض بؤ ثسضيازةكة:

ئاًارة ُيية بةغ بؤ صاُيِى  ئةو دوو دةقةى قوسئاْ و فةسًوودة هة عيوٌى غةيبى خوايى .1
وة  تشة،ريطُيَشة ياْ ًيَية، بةَهلوو صؤس هةوة طؼتسِةطةصى كؤسثةهة هة طلى دايليذا كة 

تؤو و ٓيَولةى  ٓةس هة طةسةتاى طةيؼتِى ًةبةطتيؽ هةطةس صاُيِى خوا بةطةس ئةو كؤسثةهةيةدا
ةكاُى تا دسوطتبووْ و سِؤح بة يةكرت، وة هة ٓةًوو ئاْ و طاتيَلذا و قؤُاغربِيِ ُيَش و ًيَية

كشدةوةكاُى و ضان و خشاثى و تةًةْ و سِصق و سِؤصى و  و كشدُةبةسدا و ٓاتِة دوُياى
قياًةتيؼى كة بةٓةػتيية يا و ثاؾ ًشدْ و  ػيَوةكاسى و الػة و سِواَهةت و ٓةًوو دوُياى

 .ًاُة دةطشيَتةوةدؤصةخيية ...، ًةبةطت بة صاُني و عيوٌة غةيبييةكةى خوا بةطةسيذا ٓةًوو ئة

إِنر »هة فةسًوودةيةكى تشدا ئاًارةى بةًاُة كشدووة و دةفةسًويَت:  بؤية ثيَغةًبةسى خوا 

ِحِم َمَؾًؽا، َيُؼوُل: َيا َربِّ ُكْطَػٌة، َيا َربِّ َعَؾَؼٌة، َيا َربِّ ُمْضَغٌة، َفنِذَ  َل بِالرر ا َأَراَد َأْن اَّللرَ َعزر َوَجلر َوكر

هِ َيْؼِِضَ  ْزُق َواألََجُل، َفُقْؽَتُب ِِف َبْطِن ُأمِّ «َخْؾَؼُه َقاَل: َأَذَكٌر َأْم ُأْكَثى، َشِؼيٌّ َأْم َسِعقٌد، َفََم الرِّ
(1). 

واتة: خواى ثةسوةسدطاس ًةالئيلةيةن بة طةسثةسػتيلاس دادةُيَت بةطةس سِةمحى دايلةوة، هة 
غربِيِى، دةَهيَت: خواية دَهؤثيَم ئاوة، ئةى ٓةًوو قؤُاغةكاُذا ئيضْ هة خوا وةسدةطشيَت بؤ قؤُا

خواية ثاسضةيةن خويَِة، خواية ثاسضة طؤػتيَلة، ثاؾ ئةًاُة بيةويَت دسوطتلشدُةكةى تةواوكات 
دةَهيَت: ئةى خواية ُيَش بيَت ياْ ًآ بيَت؟ كةطيَلى ضان بيَت ياْ خشاث؟ سِصقى ضؤْ دةبيَت؟ 

 .يةكال دةكشيَتةوة دايليذائةجةىل ضى دةبيَت؟ ئةًاُة ٓةًووى هة طلى 

ئةَ صاُيِة ٓةس هة طةسةتاى دَهؤثيَم ئاوةوةية تا كؤتايى بووُى، بؤية قوسئاُيؽ هة 
بؤ بآ  )ما(، هةبةسئةوةى )َمِو( ثيتى ُةن )ما( ثيتى داسِػتِةكةيذا ئاًارة بةوة دةكات بة بةكاسٓيَِاُى

طؤػتيَلى بآ طياْ و بآ  عةقَوةكاْ بةكاسدةٓيَِشيَت، واتة ٓةس هة طةسةتاى بووُى بة ثاسضة
ى بةكاسُةٓيَِا كة بؤ عاقأل و خاوةْ ريشى دةبيَت )َمِو(عةقَوةوة خواى طةوسة صاُاية بةطةسيذا، 

سيَت ئةو كاتة تاوةكوو بَويَيت كاتيَم دسوطتذةبيَت و سِؤحى دةكشيَت بةبةسيذا و عةقَوى ثآ دةد

ئةًةؾ يةكيَلة هة ئيعحاصةكاُى سِةواُبيَزى داسِػتِى  ،[ۈئ ۆئ ۆئ  ۈئ]خوا صاُاية بةطةسيذا 
 قوسئاْ.
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صاُيِى ُيَش و ًيَيةتى هة طلى دايلذا هةثاؾ تةواوبووْ و دسوطتبووُى الػة و  .2
و  (حجر)ابو بةسيذا، وةكوو ئيٌاًى جةطتةيةتى، وة ثاؾ الػة و جةطتةػى سِؤح دةكشيَت بة 

وِح ََل َيُؽوُن إَِلَّ َبْعَد َأْرَبَعِة دةَهيَّ: سِةمحةتى خواياْ هيَبيَت  )الهىوٍ( َػَق اْفُعَؾََمُء َظَذ َأنَّ َكْػَخ افرُّ اتَّ

َأْصُفرٍ 
سِؤح دةكشيَت بة بةسى  ييةوةضواس ًاُط هةدواى واتة ٓةًوو صاُاياْ كؤدةُطّ هةوةى .(1)

 الػةى ئادةًيضاددا.

 و هة قؤُاغى ئاو و خويَّ و طؤػتذا دةبيَت ًاوةيةى كة جةطتةى تةواو ُةبووةتةُاُةت ئةو 
ثاؾ دسوطتبووْ و تةواوبووُى الػةػى  هةطةأل ئةوةػذاكةغ ُاصاُيَت ُيَش دةبيَت ياخود ًآ، 

ٓةُذيَم جاس ئةو ئاًيَشاُة و بةكاسٓيَِةسةكاُياْ ٓةَهة دةكةْ و بةثيَضةواُةوة بشِياس هةطةس سِةطةص و 
وبووُى جةطتةى دةدةْ، بةدةس هة عةقأل و ئةُذاًةكاُى تشى ُاو جةطتةى و تةًةْ و ئةجةي و تةوا

، كة ٓةًوو ئةًاُة بؤضووْ و ضاكة و خشاثة و دوُيا و دواسِؤر و ووسدةكاسييةكاُى ُاوياْ
 .ئيحتئاديَلّ دةػيَت بيجيَلّ و ُةيجيَلّ

ة كة بة ئاًيَشيَم بضاُشيَت ُيَشة ثاؾ دسوطتبووْ و تةواوبووُى جةطتةى ٓيض طشُط ُييبؤية 
ياْ ًآ، ئةوة يةكيَلة هةو كاساُةى كة خواى طةوسة ُضيلى خظتووةتةوة هة صاُيِى ئادةًيضاد، 

ضةُذةٓا دايم بة ٓؤكاسى جؤسى جووَهةى ًِذاَهةكة و بووُى هة  بةبآ ئاًيَشيؽ بةَهلوو
بؤية ئةَ جؤسة  ت ُيَشة ياْ ًآ،ئاسِاطتةيةكى الػةيذا و جؤسى ػريةكةى ثيَؽ هةدايلبووُى دةصاُيَ

ثشِوثاطةُذةى  ؛قظةكشدُاُة هةطةس ئةوةى كة صاُظت ثيَؼلةوتووة و ٓةًوو ػتيَم دةصاُشيَت
ئةًةؾ بةس ئةو ئاًارةيةى قوسئاْ دةكةويَت  سِووكةػى دوُياية و هة ُاوةسِؤكذا بةو ػيَوةية ُيية،

ٿ    ٺ]دةفةسًويَت:  دةسباسةى ئادةًيضاد كة خواى ثةسوةسدطاس ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

و  سِووكةػييةكاُى رياُى دوُياياْ دةصاُّ تةُٔائادةًيضاد واتة  .{v  :7}[ ٹٿ     ٹ  ٹ
 .بآ ئاطاْ هة سِؤرى دوايياْ

ت و شيَئةًةؾ وةكوو ئةوة واية ػريى دايم و ػريى دةطتلشد بة ػريى ػةسعى دابِوة 
ئةوةػذا ػريى دةطتلشد ٓاسِسِاوةى خؤساكة بَويَيت بة خواسدُياْ دةبِة خوػم و بشا، هةطةأل 

 هةطةأل بابةتى تش بةطويَشةى تةًةْ و بة ٓيض ػيَوةيةن ػريى دايلى تيَذا ُيية.
                                                             

 .(16/191) "شح افـووي ظذ مسؾم"(، و 11/481َلبن حجر ) "ؾتح افباري" (1)
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واية، تةُٔا هة ُاودا بةػذاسة، دةُا هة  وو ئةو منووُةيةئةَ بشِياسى صاُيِى سِةطةصةؾ وةك
 ة.يؽ ػريى دايلة و ُة ئةًواقعذا صؤس دووسْ هةيةكةوة، ُة ئةوياْ صاُيِى غةيب

دةبِة  ثشطياس و وةآلَ هة بواسى قةدةسدا صؤسْ، بةآلَ ثيٍَ واية ئةَ منووُاُة و باطةكاُى ثيَؼرت
 ئةطةس هة بواسى قةدةسدا دسوطتوةآلَ و يةكالكةسةوةى تةواو بؤ ٓةًوو ثشطياسيَلى تش  ياطا و

ووسدةكاسييةكاْ و ؼنت و وةسطشتِى ًافى خؤى ثيَبذات هة تيَطةي ببيَت، بة ًةسجيَم
 .ٓةَهظةُطاُذُيذا بة ػيَوةيةكى صاُظتى تةواو
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 بةرهةمةكانى
 باوةرِبوون بة قةزا و قةدةر

 ثمرة اإليمان بالقضاء والقدر

يةموو سِوكهيَم هة سِوكهةكانى ئيظالم قوسطايى و كاسيطةسييةكى تايبةتى يةية هةطةس 
بؤخؤى ديو بة ثيَويظتييةكى طةسةكى دادةنشيَت بؤ ريانى سِيَلخظنت و ريانى ئيمانذاس، هةبةسئةوةى 

كةهيَهةكانى رياى و ناتةواوييةكانى قووَهرت دةبيَت و ئاطوودةيى و  ؛وة بة نةبوونى ئادةميضاد،
ذا، وة هةاليةكى تشيؼةوة يةسيةن هة بواسةكانى ديو يكامةسانى دةتؤسيَت هة سِاطتةسِيَطةى ريان

بةتايبةت بابةتى قةصا و قةدةس كة هة كاتةكانى ناخؤػى و خؤػيذا كاسيطةسييةكى جياواصى يةية، 
بؤ يةَههةديَشاى و النةداى هة سِيَشِةوى دسوطتى رياى ثيَويظتت بة ئاطاهيَبووى و تاصةكشدنةوةى 

هةطةأل دةسكلشدى بة نًيَهييةكانى كة دةبيَتة يؤكاسى طةقامطريى  ،تيَطةيؼنت و ئيماى ثيًَيَهانى يةية
، تاوةكوو ئاسامطشى و ييوا ووسدى دووس و نضيم بؤ كاسةكاىى صياتش هة خويَهذنةوةى و كامَوبوون

 .بةيةكةوة ريانيَلى ثشِ ئاطوودةيى بشِةخظيَهو بؤ ئيمانذاس

اْلَؼَدُر كَِظاُم »دةَهيَت:   )ابن عباس(وةكوو طشنطى قةصا و قةدةس بة كوستى 

«التَّْوِحقدِ 
يؽ مام أمحد()اإل وةئيماى بة قةدةس سِيَلخةسةوةى تةواوى عةقيذة و خواناطيية، واتة ، (1)

T  :َرُه اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ »دةَهيَت «اْلَؼَدُر َقدَّ
واتة قةدةس باوةسِبوونة بة توانا و دةطةآلتى  .(2)

دةبيهيَتةوة كة كاسيطةسييةكانى قةدةس هة طآ بواسى طةسةكيذا خؤى بةسيةم و ، بؤية سِةياى خوا
 :بشيتني هة
 .دةيىوارى عةقيـب .1
 .ةوشـتوارى ئاكار و ِرـب .2
 .وارى دةروونىـب .3

                                                             

 .27شبؼ خترجيه صو (،1619) "اإلباكة"وابن بطة يف  (،3573) "وش األ"رواه الطزاين يف  (1)

(، واآلجري يف 904) "السـة"وأبو بؽر بن اخلالل يف  َعْن َزْيِد ْبِن َأْشَؾَم،عن ( 207) "الؼدر"أخرجه الػريايب يف  (2)

واكظر كتاب  ( عن عؿر بن اخلطاب وعن زيد بن أشؾم، 1805، 1562) "اإلباكة"(، وابن بطة يف 482) "الرشيعة"

 .(3/254البن تقؿقة ) "مـفاج السـة الـبوية"، و (4/188) "اجلامع لعؾوم اإلمام أمحد"
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 بةرهةم و كاريطةرة عةقيدةييةكان
 الثمرات العقدية

 :)اخلالص ون الشرك(. ِرزطاربووى لة ياوبةش بِريارداى 1

نايةتةدى بةتةواوى تاوةكوو هةالى ئيمانذاس  )التوحيد(يةكخواثةسطتى عةقيذة و بريوباوةسِى 
بةوة نةبيَت كة خواى ثةسوةسدطاس داييَهةس و بةسِيَوةبةس و  دا باوةسِىالربوبية(توحيد )هة 

يةموو  ادة و ويظتى ئةو بة سِةيايى باآلدةطتة بةطةسيةَهظووسِيَهةسى كةوى و بوونةوةسةكانة، وة ئري
ـَِّة ُيْمِمـُوَن »بوونيَلذا،  ْ َيُؽنْ َفَلْهُل السُّ ْ َيَشْل ََل ُه َما َصاَء اَّللَُّ َكاَن، َوَما ََل «بِاْلَؼَدِر، َوَأكَّ

ئةيوى  .(1)
 ئةوةى خوا بيةويَت دةبيَت و ئةوةى كة نةيةويَت نابيَت.طونهةت باوةسِياى واية 

يئ  جب  حب  خب   مب  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  ىئىئ: ]تةنانةت

طةآلى داسيَم ناوةسيَت و بوونى تةسِ و وػليَم نابيَت بةبآ  .{A  :59}[ ختىبيبجت حت 
باآلدةطتى و فةسماى بةسِيَوةبشدى و ييَهانةدى يةس وة ، و تؤماسكشدنى خوايى نةبيَت ئيضى و صانياسى

و نًيَهى و  وو و ئاػلشادةسكةوت و و كؤتايى وة طةسةتا .{C  :54}[ ڻں ڻ ] :بؤ ئةوة

ۈئ ] :دايةثةسوةسدطاسناوةسِؤكةكاى يةمووى هةريَش ويظت و دةطةآلت و صانياسى و بةسِيَوةبشدنى 

 .{o  :3}[ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

بؤ  بةػذاسيلاس و ثاَهجؼت و ياسمةتيذةس وة خيَش و ػةسِ هة دةطتى ئةوداية،وة بوونى يةموو 
بةبآ ئيضنى ئةو بوونى  هة سِؤرى دواييذا تةنانةت تلاكاسيؽ ةو خواى ثةسوةسدطاس نيية و نابيَت،

ېئىئ  ىئ  ىئوئۇئۇئۆئۆئۈئ ۈئېئ] :نيية ی   ی  ېئ   ی  ی  

جب  حب  خب  مب  ىب    پ  پ   يبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٻ    4}[ ٱ  

ثيَياى بَوآ ئةوانةى كة ئيَوة دةيانجةسطنت بيَجطة هة خوا خاوةنى  ( )واتة ئةى  .{23، 22: 
طةسديوةيةن نني هة ئامساى و صةوى، وة ياوبةػيَم هة ئامساى و صةويذا بوونى نيية بؤى، وة 

 ياسمةتيذةس و كاسبةسِيَلاسيؼى نيية، وة تةنانةت تلاكاسى سِؤرى دواييؽ بةبآ ئيضنى ئةو نيية.
                                                             

 (.1/454)البن تقؿقة  "مـفاج السـة الـبوية" (1)
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بة نةبوونى يةموو جؤسةكانى دةطةآلت كشدووة هة بةسصتشيهيانةوة تا هةم ئايةتةدا ئامارةى 
نضمرتيهياى، يةكةم هة خاوةنيةتى و موَهلذاسى و دووةم ػةسيلةبةػى و طيَيةم ثؼتيواى و 
ياسمةتيذةس و ضواسةم تلاكاسى، ئةمانة يةموو جؤسةكانى دةطةآلتو و ييضياى بوونى نيية الى خوا 

 ى.و يةمووى يةس خؤى خاوةنيةت

قةصا و قةدةسى، سِصطاسبوونة هة  باوةسِبووى بة خواى تان و تةنيا و بة دةطةآلتى بآ ياوتاى
بؤى، وة يؤكاسى ثاكبوونةوةى نيةت و دَهةكانة هة  كانى ػةسيم و ياوبةؾ بشِياسداىيةموو بواسة

يةموو بووى و دةطةآلتيَم بيَجطة هة بووى و دةطةآلتى ئةو، ئةطةس تيَربِوانني دةبيهني باوةسِبووى بةم 
دةطةآلتة طةوسة سِةياييةى خوا هةناو ئادةميضاددا ونة و دابةػلشاوة و هة سِوانطةى ئةو 

 ،بة خواى خيَش و ػةسِ يةيةييةكاى كة باوةسِياى مةجووطة، وةكوو دابةػلشدنةوة خوايةتيياى ثيَذساو
خواى خيَش و  يةموو بةناو ئاييهة كؤنةكانى صوو هة ميظشييةكاى و يؤنانييةكاى ة بة يةماى ػيَوةؾو

سِصطاسكاسى ئادةميضادة و   )مسيح(كة دةَهيَو  يؽتةنانةت طاووسةكان ةو ػةسِياى جياواص بووة،

ڱ  ڱ  ] :ثيَغةمبةسةكانياى سِصطاسكاس و دةطةآلتذاسى باوةسِياى واية كة يؽجووهةكةكان

ييضياى دةطةآلتى سِةيا نادةنة خواى ثةسوةسدطاس، بةَهلوو . {a  :30}[ ںڱں 
 ى ناو باصنةى ديو كةئةيوى تةسيقة و تةطةوفةكانبةػذاسبووى بؤ بشِياس دةدةى، يةتا دةطاتة 

كة كاسبةسِيَوةبةسى )خمووقات( و  يةية هة خواناطاى وتاد(األقطاب و)األباوةسِياى بة ضواس 
َهحاى دةثةسطنت بة تا دةطاتة يةموو جيًانى ئيظالمى ئةمشِؤ كة طؤسِى ثياو طا ،بوونةوةسةكانة

: هة خواوة نضيلو و كاسياى بةدةطتة و دةتوانو طؤسِانلاسى هة ريانذا دسوطتبلةى بيانووى ئةوةى

وة تةنانةت فريةقى )قةدةسى(يةكانيؽ دةَهيَو خؤت كاسى  .{E  :3}[ ڳگگگ]
، الى ئةمانيؽ دةطةآلتى سِةياى خؤت دسوطتذةكةيت و خوا دةطةآلتى هة كاسى ئادةميضاددا نيية

 .خوا بوونى نيية

 ثةنا دةبةنة بةس نةبوونى ئةو عةقيذةيةؾ هة ئاطتى خةَهلى طؼتيذا سِةنطى داوةتةوة كة
 ياخود يةقني و دَههيايى هةطةس ،طاحرياى يانابشدى بؤشتهةوة و بوسجةكاى و بةخت و فاَهط

طةنطى مةحةكة بؤ طؤسِانلاسى و ياتهةدى كة كاسيطةسييةكانى ضواسدةوس و يةوَهةكانى خؤت 
ئاواتةكاى، ئةمة بووةتة يؤكاسى نةمانى ئةو عةقيذة ثاكةى كة خواى ثةسوةسدطاس يةموو 

سييةكانى ريانى ئادةميضادة و بووى و نةبووى يةس هة دسوطتلاس و بةسِيَلاس و خاوةى طؤسِانلا
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سِصطاسبوونة هة يةموو  ى خواقةدةس خوا و بة دةطةآلت و باوةسِبووى بةبؤية ، دةطةآلتى ئةوداية
 ةم جةنطةَهظتانة.ئةم تاسيلى و ئ

)حصوه اإلخالص يةتجاكى و بةدةستًَيهانى ئيمانى زياترة . يؤكارى دروستبوونى ن2
 :واهلداية(

باوةسِبووى بة قةدةس بةػيَوةى دسوطتى خؤى يؤكاسى تةواوة بؤ دسوطتبوونى نيةتجاكى هة 
وة  ة،كاس و كشدةوةكانذا، بضويَهةس و جووَهيَهةسى يةموو كاسةكاى و قظةكاى و نيةتةكان

 ، يةس بةوهةطةس ييَهانةدى سِةصامةنذى خوا و جيَبةجيَلشدنى فةسمانةكانى يؤكاسيَلى كاساية
 نيية كاسيطةس هة بوونذا ىفةسمانيَل اية و متمانةى دَهى يةية كةاوةى بشِوا بة قةدةس دَههيخ يؤكاسةوة

 ةى ئةوبةوةية كة يةموو بوونيَم موَهلى خواية و ئةو يَجطة هة فةسمانى خوا، وة باوةسِ و متمانةىب
هة نيعمةت و  ى، سِةتلشدنةوة و سِيَطشنةبيَت نابيَتدةبيَت و ئةوةى ئةو ويظتى ىلَ ويظتى هيَبيَت 

پ پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٻٱٻٻٻ] :نى ئةو بوونى نييةفةسمانى كةو

خؤ ئةطةس خوا ويظتى صياى ثيَطةيانذنى  .{I  :107}[ ٹٹٺٺٺٺٿٿٿٿ
ئةطةس ويظتى  وة تؤى يةبيَت ييض يؤكاسيَلى سِيَطشى هة ئاطتيذا نيية بيَجطة هة فةسمانى خؤى،

 خيَشى ثيَت يةبيَت سِةتلاسيَم بوونى نيية هة سِيَيذا، ئةوةى بيةويَت هةطةس بةنذةكانى ديَتة دى.

ةوة هة كاسدا سِصطاسى دةبيَت هة نةخؤػيية دةسوونييةكاى، )اإلخالص(بة يؤكاسى نيةتجاكى 

 6}[ ڌ  ڌ] :سِاصيلشدنى خةَهلى و دووسِوويى و سِاصانذنةوة و دأل هة سِيا و سِووثامايى

خؤػيياى هيَبلةيت تثيَياى خؤػة دةط .{188:  4}[ ڄڦڦڦڦڄ ]، {142: 
 كة نةيانلشدووة. ذاهة كاسيَل

، يؤكاسى صيادبوونى ييذايةت و ئيمانى صياتشةوة يةسوةيا باوةسِبووى بة قةصا و قةدةس 

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ٿ  ] وةكوو خواى ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت:

يةس بةآليةكياى بةطةسدا بيَت باوةسِياى واية ئةمة هةاليةنى خواوةية و بة واتة  .{11:  2}[ ڤ
، وة دةفةسمويَت: يؤكاسى ييذايةتى دَهى و ئيماى صيادبوونة ئةم جؤسة باوةسِبوونةئيضنى ئةوة، 

واتة ئةوانةى ييذايةتياى وةسطشتووة  .{U  :17}[ ېئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ]
 صياتش ييذايةتياى ثيَذةبةخؼني و هةطةسوو ئةمانةػةوة تةقوا و خواثةسطتيياى بؤ ئاطاى دةكةيو.
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بةسدةوام باطى خوا و دةطةآلت و  ريانيذا يةموو سِووداو و يةَهظووسِانذنةكانىئيمانذاس هة 
بؤية بة دأل و صماى و ئةنذامةكانى الػةى دةبيَت،  هة بريويؤػيذاويظت و ئريادةى سِةياى ئةو 

يةس ئةمة بةسدةوام سِووى هةوة و هةطةأل ئةوداية، ئةوةؾ بؤخؤى ناوةسِؤكى بةنذايةتيية بؤ خوا، 
ضةنذةيا طاَهة خاوةى و  ة )أيوب( كة يةكيَلياى وةطفى دوو ثيَغةمبةسى خواية هة قوسئانذا

يةموو دةطةآلت و خؤػييةكة، تةنانةت بة  ةنىخاوكة  ة )سليمان( وة يةكيَليؼياى ،بةآلية
امسانذا دةسِوات و باَههذة و بوونةوةسةكاى و جهةكاى هةريَش دةطةآلتى ئةوداى، بةآلم هةطةأل ئ

هة باغ و  و نةيرتاصانذى كشدىنةئةوةػذا نة بةآلكةى ئةو و نة نيعمةتةكانى ئةم بيَئاطا و طةسقاَهى 
ثيَغةمبةسة  ئةم دوو بة يةن وةطف خواى ثةسوةسدطاسية خوا، بؤبؤ ى بةنذايةتصيلش و عيبادةت و 

كة  هةطةأل خواى خؤيانذادَهى  خاوةى خؤػى و ناخؤػيية وةطف دةكات بة وةطفيَلى ريانى

 ى مهو، بةسدةوام هةطةأل مهذاباػرتيو بةنذة .{C  :30 ،44}[ ڌڇڇڍڍ ]دةفةسمويَت: 
 .ى دَهيياى هة مو ئاوا نةدةبووسِوو دةرياى وبة دأل 

)صحة التوكن والرجاء عمى اهلل   ة بة خوائومَيد. يؤكارى دروستبوونى ثشتبةسنت و 3
 :عزوجن(

ثؼتبةطنت بة خوا ناوةسِؤكى عيبادةتة و ئةم ثؼتبةطتهة نايةتةدى يةتاوةكوو باوةسِ و ئيماى بة 
 .ى بشِواداسدا)توحيد(هة عةقيذة و  نةبيَتبوونى قةدةس بةػيَوةيةكى دسوطت 

ئوميَذ نذا و ئةجنامذانى كاسةكا هةكاتى بة دأل سِووكشدنة خواذا واتة هة صمانى ػةسع )تونل(
بووى بؤ سِاصيبووى بة ئامادة ػاى طشتهةبةسى يؤكاس و سِيَطاكاى، هةطةألثاثةيوةطتلشدى ثيَوةى و 

 ثةسوةسدطاسة بة خواى نًيَهى ثؼتبةطته سِاطت و دسوطتى بة يةساليةكذا بيَت، ئةمة ئةجنامةكاى طةس
 .تونل(ال)

تاوةكوو خاوةنةكةى ػاسةصايى و  ئةو سِيَطايةية كة تونل(ال)ياسمةتيذةسيَم بؤ دسوطتبوونى 
ثؼتبةطتهةكةى بة خوا كامأل و تةواو و  ؛خويَهذنةوةى ووسدى بةطةس نًيَهييةكانى قةدةسدا يةبيَت

 نويَلاستش دةبيَت هة يةموو ئاى و طات و جؤسى كاسةكانذا.

و  ذاكاسةكان ئةجنامى يؤكاسةكاى وطشتهبةسى خؤى و  ضاوكشاوةتش دةبيَت بةطةسوة 
نة بة جؤسيَم خاوةنةكةى خؤى دةبيَت،  خويَهذنةوةى بؤى بةػيَوةيةكى ثشِ بة واقع و دسوطتى

ييَهانةدى خؤػييةكانى بةدياس  يؽمشدن ة نةو ييةكاى،دونيائةجنامة ةكاى و دةبيَتة بةنذةى يؤكاس
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، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس و بيَئاطا دةبيَت هة ياد و عيبادةتى خوا بةتاألنة دَهيؼى ، وة دونياوة

ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ] دةفةسمويَت: . واتة ثياوانيَم {k  :37}[ ٱ  ٻ  
 يةى كة باصسطانى و كشِيو و فشؤػنت بيَئاطاياى ناكات هة يادى خوا و ئةجنامذانى نويَزةكانياى،

 »دةفةسمويَت:   (ابن أبي طالب )علي ووةكو
ِ
 اآْلِخَرِة، َواَل َتُؽوُكوا ِمْن َأْبـَاء

ِ
َفُؽوُكوا ِمْن َأْبـَاء

ْكَقا، َفنِنَّ اْلَقْوَم َعَؿٌل َواَل ِحَساٌب، َوَغًدا ِحَساٌب َواَل َعَؿٌل  «الدُّ
دواسِؤر بو و هة هة كوسِانى  .(1)

كاسكشدنتاى هةطةسة و هيَجشطيهةوةى خوايى نيية، طبةى هةبةسئةوةى ئةمشِؤ كوسِانى دونيا نةبو، 
 .هيَجشطيهةوةتاى هةطةسة و كاسكشدى نيية

ؾِِه، »دةفةسمويَت:  بؤ ئةم حةقيقةتةؾ ثيَغةمبةسى خوا  ْؾُتْم َعََل اَّللَِّ َحقَّ َتَوكُّ ُؽْم َتَوكَّ َلْو َأكَّ

اًصا، وَ  ، َتْغُدو ِِخَ «َتُروُح بَِطاًكاَلَرَزَقُؽْم َكََم َيْرُزُق الطَّْْيَ
(2). 

ئةطةس ئيَوة بة سِاطتى و بة دسوطتى ثؼت ببةطنت بة خوا ئةوا سِصق و سِؤصييةكتاى  واتة:
 دةدات وةكوو ضؤى باَههذةكاى بة طلى بةتاأل دةسِؤنة دةسةوة و بة طلى ثشِةوة دةطةسِيَهةوة.

 تش و صياتشبةييَض ثيَىئوميَذى  ى خؤىباؾ بة خوا ىطومانبشدنى  ئيمانذاس بة سِيَزة و بوونى
توانا و نووطيهى ن نيية و بوونى نابيَت بةبآ و تواناية ييض قةدةسكة دةبيَت، هةبةسئةوةى دةصانيَت 

 حيلمةتةكانى. و ييَهانةدىدادثةسوةسى خوا و بةصةيى  ثشِ

ة ثاأل خوا هة خاتو طلاآل و تؤمةتيَم نة ييض طاصنذة ئةمانةؾ يؤكاسى بؤئةوةى بةنذةكةى
هة كاتى بةسصى و  دةبيَتة يؤكاسى ياوطةنطى يةموو حاَهةتةكانى ريانى انى، ئةمةقةدةسةك

                                                             

َقاِق  (8/89رواه البخاري ) (1)  "فضائل الصحابة"وأمحد يف  (،106) "الزهد"يف  ، وأبو داودَباُب يِف األََمِل َوُضولِِه، كِتَاُب الرِّ

 (،1/76) "احلؾقة"وأبو كعقم يف  (،10130) "الشعب"والبقفؼي يف  (،34495) "ادصـػ"وابن أيب صقبة يف  (،881)

البن  "إغاثة الؾفػان" و ،51ص "الػوائد"و  ،41ص "اجلواب الؽايف"ـظر ي (،14/243) "رشح السـة"والبغوي يف 

 .71الؼقم ص

 (،730) "صحقحه"وابن حبان يف  (،4164وابن ماجه ) (،11805) "الؽزى"والـسائي يف  (،2344رواه السمذي ) (2)

 "ادستدرك"واحلاكم يف  ،إشـاده قوي، رجاله ثؼات رجال الشقخني وقال صعقب األركموط: (205) "ادسـد"وأمحد يف 

َجاهُ وقال:  (7894) ْ ُُيَرِّ ْشـَاِد َوََل
 (،247) "مسـده"وأبو يعذ يف  (،340) "ادسـد"والبزار يف  ،َهَذا َحِديٌث َصِحقُح اإْلِ

رشح "والبغوي يف  (،10/69) "احلؾقة"وأبو كعقم يف  (،1139) "الشعب"والبقفؼي يف  (،51) "مسـده"والطقاليس يف 

 (.5254) "صحقح اجلامع الصغر"(، و 310) "الصحقحة"وصححه األلباين يف  (،4108) "السـة
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و ئةسن و  بؤى خوا و بةسدةوام ضاوةسِيَى دةسطاكانى خواية و سِاصيية بة بزاسدةكانى نضمييةكانذا
هة خةم و ثةراسة و تاَهييةكانى خةفةت و سِصطاسى دةبيَت ، ناخؤػييةكانى طةس ػانى طوون دةبيَت

وةكوو خواى ثةسوةسدطاس  ،ابوسدوو و داياتووهةطةس سِ شدنةوة و طووتانذنى طاتةكانى ريانىبريك

ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ]دةفةسمويَت:  . واتة {o  :23}[ ې   ى  ى  ائ  
ئاطايى و بآ  و كامةسانى َهىتاوةكوو خةم و ثةراسةكانتاى هةطةس سِابووسدوو نةبيَت و خؤػحا

بةسدةوام هة هوتلةى ئوميَذ و طةسفشاصيذا دةرى  طةس وا بلات ،نيعمةتةكاىتووػتاى نةبيَت هةطةس 
بة  بويَت و ضى ثيَبلات و ضؤنى يةَهذةطووسِيَهيَتيَى خواى ثةسوةسدطاسييةتى ضى ىلَ و ضاوةسِ

 .، بة كوستى ريانى هةطةأل خوادا بوونى دةبيَتدةكانى خؤىاويظت و ئري
 :()الشكر والرضا واخلوف ون اهلل تعاىل ى وةك:ى جؤرةيا عيبادةت. دروستبوون4

بة تةنًا هةاليةى خواوةية، وة يةس  ة ثيَؽئيمانذاس بة قةدةس دةصانيَت يةس نيعمةتيَم بؤى بيَت
ى طوثاططوصاسى بؤ خوا بةتةنيا، ئةويؽ البةسى يةموو ناخؤػييةكانة، ئةم صانيهةى دةبيَتة يؤكاس

ئةو  وة يةس هةاليةى ئةوةوةية،كة خؤػحاَهى كشد بة نيعمةتيَم دةصانيَت  خواى ثةسوةسدطاس طةس
ئةوا  ييَها بةطةسيذاخاوةنيةتى، وة ئةميؼى ثوةداس كشدووة بةو نيعمةتة، وة ئةطةس كاسيَلى ناخؤػى 

بةسدةوام هة يةوَهى داثؤػيهى سِق و بيَتاقةتى و طلاآلكانيةتى بةسامبةس بة يةس طوثاططوصاسة بؤى، 
هةطةأل خوادا، ئةمةؾ بة يؤكاسى ئةو  بهويَهيَت وةكوو سِةوػت و ئةدةبيَلى جواىتا، خؤى خواى

بيَت هةطةأل خواى ثاسيَضهة بواسى عةقيذةدا واى هيَلشدووة ئةدةب عيوم و صانظتةى كة يةيةتى 
يذا و طوثاططوصاس بيَت هة خؤػى و ناخؤػييةكانيذا، ئةطةسضى طوثاططوصاسى هةطةس خؤ

، بةمة و صاَهبوونى دونيا هةبةس ػلانذنى نةفع دسوطتلشدنى، ةقوسغ و صةمحةتناخؤػييةكاى 
بةطتهةوةى بؤ  يؤكاسة طوثاططوصاسى خوا، وة نةى خوايى بةسصتشة هة سِاصيبووىدةصانني ػوكشا

، وةكوو خواى ثةسوةسدطاس ى نيعمةتة نةياتووةكانةكشدنسِاووة  بةخؼشاوةكاى،نيعمةتة 

ى هةطةس نيعمةتةكاى وة ػوكشانةى خواي .{Q  :7}[ ڄڦڦ] :دةفةسمويَت
دةفةسمويَت:  ، ئةطةس يةموو دونياؾ بيَت، وةكوو ثيَغةمبةسى خوا هة نيعمةتةكاى طةوسةتشة

ْؿُد َأْفَضُل ِمْن تِْؾَك الـِّْعَؿةِ ، َما َأْكَعَم اَّللُ َعََل َعْبٍد كِْعَؿًة َفَحِؿَد اَّللَ َعَؾْقَفا» «إَِّلَّ َكاَن َذلَِك اْْلَ
(1). 

                                                             

 "الصغر صحقح اجلامع"وصححه األلباين يف  (،4093) "الشعب"والبقفؼي يف  (،7794) "الؽبر"رواه الطزاين يف  (1)

(5562.) 
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واتة: طةس خواى ثةسوةسدطاس يةس نيعمةتيَم ببةخؼيَت بة بةنذةكةى و ئةويؽ طوثاطى 
ئةوا ئةو طوثاططوصاسييةى بةسِيَضتشة الى خوا هة نيعمةتةكةى كة ثيَى  ؛خواى هةطةس بلات

 بةخؼيوة.

ئةطةسضى سِاصيبوونيؽ هة خوا دةسطايةكى طةوسةية و بةيةػتيَلى طةس سِووى دونياية و 
انة و بيَطوماى سِاصيبوونى و خواثةسطت عابيذ خواناطانة و بةختةوةسى و بيوبيوةى خؤػى دَهى

ڀ  پڀڀ] عةبذةكاى هة خوا ثامشاوة و بةسيةمى سِاصيبوونى خواية هة عةبذةكانى

 .{G  :100} [ڀ

َضا؟ َفَؼاَل: إَِذا»وت:  Tياى معاذ( ى كوسِى )حيىبة  َأَقاَم  َمَتى َيْبُؾُغ اْلَعْبُد إََِل َمَؼاِم الرِّ

ُه، َفَقُؼوُل: إِْن َأْعَطْقَتـِي َقبِْؾُت. َوإِْن َمـَْعَتـِي رَ  ِضقُت. َوإِْن َكْػَسُه َعَذ َأْرَبَعِة ُأُصوٍل فِقََم ُيَعاِمُل بِِه َربَّ

«َتَرْكَتـِي َعَبْدُت. َوإِْن َدَعْوَتـِي َأَجْبُت 
(1). 

ض كاتيَم عةبذيَلى خوا دةطاتة ثوةوثايةى سِاصيبوونى خوايى؟ وتى: ئةطةس ضواس  واتة:
بهةماى بةطةس خؤيذا جيَبةجيَلشد هة مامةَهةكشدى هةطةأل خوادا، يةسكاتيَم وتى: ئةطةس ثيَت 

سِاصى دةمب، وة ئةطةس واصت هيًَيَهام دةتجةسطتم، وة  ثيَت نةبةخؼيمبةخؼيم وةسيذةطشم، وة ئةطةس 
 بانطت كشدم وةآلمت دةدةمةوة. ئةطةس

سِاصى  ياخودطةس سِاصيبيَت ةبذيَم نيية هة قةدةسةكانى خوا هةطةأل ئةمةػذا دةسضوونى ييض ع
و بةس سِاصيبوونى خوايى دةكةويَت، وة ئةطةس  بةطةسيذا نةبيَت، خؤ ئةطةس سِاصى بيَت ئةوا ياتووة

 اسِاصيبوونى خوايى دةكةويَت.يةس ياتووة بةطةسيذا، بةآلم بةس نئةوا  ؛سِاصى نةبيَت

 دةصانيَت كة ، هةبةسئةوةىناسِةويَتةوة دائادةميضاد هةخوا  يؽ تشطاى هةهةطةأل ئيماى بة قةدةس
دَههيا  دةطووسِيَهيَت وسدطاسداية، ضؤنى بويَت ئاوا يةَهى نيَواى دوو ثةجنةى ثةسوة دَهى بةنذةكاى هة
 ،و ناصانيَت ثةسوةسدطاسى ضى ثيَذةكات طيَتصؤس دةتش هة كؤتايى كشدةوةكانى نيية هة خؤى و

، وةكوو خواى هيَى دةسنةضيَتدةتشطيَت بلةويَتة ريَش باسى تاقيلشدنةوةيةكى خوايى و 

ڍ  ] ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ   [ ڍڃ  ڃ   چچ  
                                                             

 .(2/172)البن الؼقم  "السالؽنيمدارج " (1)
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{C  :99}. ئةمني و بيَباكة هة  واتة ئةوة دَههياى و بيَباكو هة تاقيلشدنةوةى خوايى؟ كةطيَم
 خةطاسؤمةنذى. كة كةطانيَلى يىى خواتاقيلشدنةوة
بآ كاسة و ثاَهى  تاوانباسيؽبةآلم بةسدةوام هة كاسداية و دةتشطيَت، ئةوةية كة ئيمانذاس حاَهى 

ى عابيذ و عابيذةكةى )إبليس(كؤتايى  طةس طةيشى، بؤ خؤى دسوطتلشدووةداوةتةوة و ئوميَذى 
صؤس هة تؤ دةبيهني  ؛نةييَهاوة بلةيوئةوانةى باوةسِياى وة  ... و فريةقة طومشِاكاى ين إسرائيل()ب

ئيماى  هةطةأل ئةوةػذا نةيانتوانيوة ة،دونيا و طيفةتى كاسامةيياى تيَذا بووووسياتش و عاقَورت بووى بؤ 
 ةسدا بيَهو، يةسوةن يةكيَم هة خواناطاى كوسِةكةى ئاواتى دةخواطت كة هة طةسدةمى ثيَغةمب

و كاتيَم ريا طةسدةمةدا  وبزياية، باوكيؼى ثيَى وت: سِؤَهة صؤس هة تؤ عاقَورت و كامَورت يةبوو هة
 بيهى نةيتوانى باوةسِى ثيَبيَهيَت. ثيَغةمبةسى 

ئةمانة بؤخؤياى ووسياكةسةوةى ئيمانذاسانة بؤ طوثاغ و طتاييؼلشدى و دسوطتبوونى تشغ و 
 و كاسكشدى هة باصنةى بةنذايةتى خوادا. )اخلوف والرجاء( ذئوميَ

 بةرهةم و كاريطةرة رِةوشتييةكان
 الثمرات األخالقية

باوةسِبووى بة قةدةس بةسيةميَلى سِةوػتى سِاصاوةى جواى دةسِةخظيَهيَت بؤ ئيمانذاس و بةسطى 
دةسوونى ثان و سِةوػتى  بةسيذا، دةيلاتة خاوةىصيَشِيو و بةيا و قةدسى ئيمانذاسى دةنةخؼيَهيَت هة

كةطايةتى  دسوطتبوونى يةَهظوكةوتى كامآلنة و دامةصساوى و هةطةسخؤيى و هةخؤطشى جواى و
هة قووآليى و  و ، هةبةسئةوةى ػتةكاى بة ناوةسِؤكةوة دةبيهيَتمنوونةيى بؤ ضواسدةوسى و تايبةتى

ئةجنامى باوةسِبووى و ػاسةصايى هة كة دووسبيهييةوة دةسِوانيَتة بوونةكاى، هةو ئاكاسة جوانانةى 
 دسوطتذةبيَت ئةمانةى: بؤ ئيمانذاس ووسد هة قةدةسدا

 :()الصرب . ئارامطرتو1
سامطشتهة هةطةس طةختييةكانى رياى بة يةكيَم هة بةسيةمةكانى ئيماى بة قةدةس بةدةطتًيَهانى ئا

بشِةويَتةوة يةوسى غةم و ثةراسة يةس  دةبيَت كة ،وةدَهيَلى ئاسام و نةفظيَلى بةسص و ييوايةكى دَههيا
 .و سنًيَهييةكانى ئةم ناخؤػيانة دةسكةويَت و سِؤرى خؤػييةكاى و ثاداػتةكانى بيَتة دى

ئاسامطشتو ئةطةسضى تاَهة وةكوو تاَهى دةسماى، بةآلم بةسيةمةكانى صؤسى و بةنشخ و 
 ثايةبةسصى بؤ خاوةنةكةى.
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ْزُ يِف اْلُؼْرآِن يِف َكْحِو تِْسِعنَي َمْوِضًعادةَهيَت:  T )أمحد(وةكوو ئيمامى  الصَّ
(1). 

 ذا باطى ئاسامطشتو ياتووة.ى قوسئانهة نةوةد ػويَه واتة:

ةِ دةَهيَت:  T ()ابن الكيم اِع اأْلُمَّ يََمَن كِْصَػاِن: كِْصُػ  ... َوُهَو َواِجٌب بِنِْْجَ َفنِنَّ اإْلِ

، َوكِْصُػ ُصْؽٍر. َمْذُكوٌر يِف اْلُؼْرآِن َعَذ ِشتََّة َعرَشَ َكْوًعاَوُهَو  َصْزٍ
(2). 

بة كؤدةنطى صاناياى ئاسامطشتو واجبيَلى ديهيية، وة يةموو ديهيؽ دوو بةػة، بةػيَلى واتة: 
 ئاسامطشتهة و بةػيَلى طوثاططوصاسيية.

فةسمانجيَلشدى و  ػيَوةىداسِيَزساوة هة قوسئانذا، بةئاسامطشتو جؤس باطى  ػيَوة و ةنضػابة وة 
وةطفى خاوةنةكانى و دةسبشِيهى  ة بة ػيَواصىو ،ىقةدةغةكاسى هة طشتهةبةسى سِيَطة ثيَضةوانةكان

وادةى هةطةَهذابوونى خوايى بةتايبةت بؤ خاوةنةكةى، وة وادةى  ة بةو ،خؤػةويظتى خوا بؤى
بة ثوةكانى ئيظالم و ثةيوةطتلشدنى  بؤ خاوةنةكةى هةطةأل ثاداػتى بآ طهووس و موردة و متمانة

 ... . ةوةئيمان

ئاسامطشتو هة ئيمانذا وةكوو طةس واية هة جةطتةدا، وة ئيماى بةبآ ئاسامطشتو  وةن دةَهيَو
 .(3)نيية، وةكوو ضؤى جةطتة بةبآ الػة نيية

ْزِ دةفةسمويَت:   )عمر بن اخلطاب(خةهيفةى بةسِيَض  َخْرُ َعْقٍش َأْدَرْكـَاُه بِالصَّ
(4). 

 .ةخظاوةبؤ سِبة ئاسامطشتو خؤػرتيو ريامناى  واتة:

واالختقاري أكؿل من  ،كوعان: اختقاري واضطراري الصزئاسامطشتهيؽ دوو جؤسة: 

االضطراري
ةبيَت، وة جؤسيَليؽ بة صؤسةموىَ جؤسيَلى بة ويظت و سِةصامةنذى خؤت د .(5)
ةترتة، ثامشاوةى بةبةسةكتةواوتشة و باػرت و ئاسامطشتو بة بزاسدةى خؤت جؤسى ، دسوطتذةبيَت

ئةمة هة سِيضبةنذى ئاسامطشتها نيية و دةبيَت هة كؤتاييؼذا  بةآلم ئاسامطشتهى صؤسةموىَ و بة ناضاسى
 ناسِاصييةكانيؼى بذات.تاَهى كاسةكة بضيَزيَت و باجى 

                                                             

 (.2/151)البن الؼقم  "مدارج السالؽني" (2) (1)

 .33البن الؼقم ص "عدة الصابرين"      (5)  .111صالبن الؼقم  "عدة الصابرين" (3)

 (.2/153)البن الؼقم  "مدارج السالؽني" (4)
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ۉ  ۅ ]موردة بة ئاسامطشاى دةدات و دةفةسمويَت: يةس ئةوةنذة بةطة كة خوا 

ېئ  ] خواى ثةسوةسدطاس ئاسامطشانى خؤػذةويَت، وة دةفةسمويَت:. واتة {146:  4}[ ۉ

 . واتة خواى ثةسوةسدطاس هةطةأل ئاسامطشانذاية، وة دةفةسمويَت:{153:  2}[ ىئېئىئ

حج  مج  جح  محىث  ] ثاداػتى بآ ثيَوانةيياى  واتة ئاسامطشاى .{E  :10}[ جخيث   
 .ثيَذةبةخؼشيَت

ْزُ دةَهيَت:  T )احلسن البصري( ، ال ُيْعطِقِه اَّللَُّ إاِل لَِعْبٍد َكِريٍم َكـٌْز ِمْن ُكـُوِز اخْلَْرِ  الصَّ

َعَؾْقهِ 
(1). 

واتة: ئاسامطشتو كةنضيَلة هة كةنضةكانى خيَش، خوا نايذات بة كةطيَم بيَجطة هة بةنذةيةكى 
 خؤى نةبيَت.تايبةتى بةسِيَضى 

 وُعمو اهِلىَّة(:)الثبات والشجاعة . دامةزراوى و دلَيرى و وورةبةرزى 2

هة بةسامبةس  خؤسِاطشييةبةخؼيهى دامةصساوى و  كانى باوةسِبووى بة قةدةسسِةوػتيية هة بةسيةمة
 سِووبةسِووبوونةوةياى بة ووسةيةكى بةسص و دهيَشييةكى بةتواناسِووداوةكانذا و بةسيةَهظتيلشدنياى و 

دووس هة داضَوةكانذى و تشطهؤكى و خؤخواسدنةوة، هةبةسئةوةى ئيمانذاس باوةسِى بةوةية كة  و
ناكات،  سِصق و تةمةنى دياسيلشاوة و نةطؤسِة و ييض سِووداويَم طؤسِانلاسيياى هةطةس دسوطت

َة لَْو اْجَتَؿَعْت  ...»دةفةسمويَت:  وةكوو ثيَغةمبةسى خوا  ٍء َواْعَؾْم َأنَّ األُمَّ َعََل َأْن َيـَْػُعوَك بَِمْ

وكَ  ٍء ََلْ َيُُضُّ وَك بَِمْ ٍء َقْد َكَتَبُه اَّللَُّ َلَك، َوَلْو اْجَتَؿُعوا َعََل َأْن َيُُضُّ ٍء َقْد ََلْ َيـَْػُعوَك إَِّلَّ بَِمْ  إَِّلَّ بَِمْ

ُحُف  ْت الصُّ «َكَتَبُه اَّللَُّ َعَؾْقَك، ُرفَِعِت األَْقََلُم َوَجػَّ
(2). 

ئيمانذاس دَههياية هةوةى ئةطةس يةموو خةَهلى كؤببهةوة هةطةس ئةوةى طووديَلى ة: وات
طوودى ثآ ناطةيةنو بيَجطة هةوةى كة خوا هةطةسى نووطيوة، وة طةس كؤببهةوة  ؛ثيَبةطةيةنو

صيانى ثآ ناطةيةنشيَت بيَجطة هةوةى كة خوا هةطةسى  ؛هةطةس ئةوةى صيانيَلى ثآ بطةيةنو
 ياية هةوةى كة تووػى بووة بة يةَهة تووػى نةبووة.نووطيوة، وة دَهه

                                                             

 .95البن الؼقم ص "عدة الصابرين" (1)

 .53شبؼ خترجيه صو ،َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحقٌح وقال:  (2516رواه السمذي ) (2)
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بةدةطتةوةنةدانى  نةوانذى و خؤنةدا باوةسِبووى بة قةدةس يؤكاسى ووسةبةسصى و خؤ
و  سِووداوةكانة، بةَهلوو باػرت و دهيَشانةتش يةوأل و كؤػؽ دةكات بؤ بةسةنطاسبوونةوة

هةطةسى، قةدةس ناكاتة بةَهطةى تةطويم  يؤكاسةكانى سِةوانذنةوةى بةآلكاى و الدانياىطشتهةبةسى 
 قةدةسى تش دةكاتة بةَهطةى سِةوانذنةوة و ييوا و ئوميَذ بةخؼيهى.طشتهةبةسى بووى، بةَهلوو 

َوإِْن اْحِرْص َعََل َما َيـَْػُعَك، َواْسَتِعْن بِاَّللِ َوََّل َتْعَجْز،  »...دةفةسمويَت:  ثيَغةمبةسى خوا 

ٌء، َفََل تَ  ْو ُؼْل َلْو َأِّنِّ َفَعْؾُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلؽِْن ُقْل َقَدُر اَّللِ َوَما َشاَء َفَعَل، َفإِنَّ لَ َأَصاَبَك ََشْ

ْقَطانِ  «َتْػَتُح َعَؿَل الشَّ
واتة يةوأل و كؤػؼى تةواو بذة هةطةس طوودمةنذييةكانت و  .(1)

مةسِووخآ، وة ئةطةس كاسيَلت تووؾ بوو مةَهآ ئةطةس ئةوة بووبواية ئةوة دةبوو، بةَهلوو بَوآ خوا 
 ضى داناوة و ويظتى هةطةسة يةس ئةوة دةبيَت.

ة ون )التواضع والكرم والسالو بةكةم زانني و بةخشهدةيى و ئريةيى نةبردىخؤ . 3
 :(احلسد

بةسيةميَلى تشى باوةسِبووى بة قةدةس خؤ نةنوانذنة هة ئاطتى نيعمةتةكانى خوا، طةس 
يةسضةنذة و يةسضؤنيَم بيَت خؤى بة خاوةنى سِاطتةقيهةى نيعمةت و بوونةكاى ناصانيَت، وةكوو 

و ػاسةصايى خؤم  بة ووسيايى و بويمةتى .{r  :78}[ ٻ  ٻ  ٻ     پ] :)قاسووى( ناَهيَت
خوا ئةم نيعمةتانةى ثيَبةخؼيوة بؤ تاقيلشدنةوة و كة بةَهلوو وا يةطت دةكات بةدةطتم ييَهاوة، 

وو خواى اسى ػانى قوسطرتة هة كةطانى تش، وةكبوة يةطتى واية كة  ديهة،ديهذاسى و خضمةتى 

تاقيتاى دةكةيهةوة بة خؤػى  .{e  :35}[ حئ  مئیجئ]ثةسوةسدطاس دةفةسمويَت: 
 و ناخؤػييةكاى.
ى خؤى )خالل(بةسدةوام صمانى ػوكشانةبزيَشى و بةكاسييَهانى هة ثيَهاوى سِةصامةنذى ئيمانذاس 
يةتى، وة باوةسِى واية ئةم نيعمةتانة كاتيية و ريانى دونياى ثآ ى سِؤرانةكاس ؛و نيعمةتةكانى

و دةسووى  يىبةخؼهذةدونيا و بة سِووتيؽ دةطةسِيَتةوة، وة دةطوصةسيَهيَت و بة سِووتى ياتووةتة 
سِةصيوى و دةطت نوقاوى و طشتهةوة كاسيَلى  ةو ،فشاوانى ثةيوةطتييةكى نةبشِاوةية ثيَوةى

 وةييلشدىئريةيى و ضاوبشِيهة طةسوو خؤى و طاصنذة و ط وةن ؤػييةكانىـهة نةخ نةخواصساوة الى،
                                                             

 .343شبؼ خترجيه صو (،2664رواه مسؾم ) (1)
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 بة قةدةس. ةئيمانذاس ، ئةمة كاسىكوسِووصانةوة طةالمةت و بةسيية و

 بةرهةم و كاريطةرة دةروونييةكان
 الثمرات النفسية

هة ئةجنامةكانى باوةسِبووى بة قةدةس بةسيةمة دةسوونييةكانة هة ئاطوودةيى و دأل فشاوانى و 
ئاسامى دأل و دةسووى، كة بؤخؤى يةموو ريانى ئادةميضاد هةطةس ئةمة بةنذة و بهةماى يةموو 

 انةؾ:بةسيةمة دةسووني كاسةكانة، هةو
 :()عدم اليأس نةمانى بَى ئومَيدى. 1

باوةسِبووى بة قةدةس دةسوونيَلى ئوميَذ بةخؽ دسوطتذةكات الى ئادةميضاد، كة بة ئةطةس و 
ةسِاوكآ و طوماى و يات سِةوانذنةوةى ئةو دَه دةبيَتة يؤكاسى ناريَت، وة (َتْي، َلْو)َلخؤصطةكانةوة 

يةس ياواس و دةنطيَم بيَت وا  و يةَهجةكاسى دونيايةى كة هة ناخيذا يةية، كة يةموو كاتو ياواس 

[ وئ  ۇئ ەئ وئ ] يةطت دةكات كة بؤ ئةو ياتووة و هةطةس ئةوة و ثؼت ػليَهةسيةتى
نيية و بوونى  مى سِابوسدوو و ئيَظتا و داياتووخاوةى ئيماى بة قةدةس يةَهطشى خة، وة {4:  0}

ې   ى  ى  ائ  ائ  ] :هةطةس نيية سِابوسدووى و خةمى داياتووى ئيَظتاػى طؤسِانلاسى

.{o  :23}[ ەئ    ەئ  وئ  وئ

بؤية بآ ئوميَذى رةيشيَلى كوػهذةية و بةنذخيانةيةكى تاسيلة و نةفع طةسقاَهلشدنة هة 
 الدانة هة خيَش و تاَهلشدنى ريانة و داضووى و سِؤضوونة بة ناخى خؤيذا. ة يؤكاسىو ،يةوَهذاى

باآلدةطتى ثةسوةسدطاسى بآ ئوميَذى ناناطيَت و  باوةسِبوو بة ئيمانذاس بة قةدةس و كةطى بةآلم
 ة بةسدةوامو ،بة وةطوةطةيةكى ػةيتاى و الواصى و سِووخانذنى دةسوونى و نةخؤػى دةصانيَت

يَى سِصطاسبووى و دةسطاكشدنةوةية و دَههياية طةسكةوتو هةطةأل ئاسامطشتهذاية و و ضاوةسِ ةطةػبيه

 .{6:  0}[ ۋۈ     ٴۇ  ۋ     ةنذةيا خؤػى يةية ]ضهةطةأل يةموو ناخؤػييةن 
 نيية، صاَهبووى و باآلدةطتى داى خواسةكانقةدةهة بةسامبةس وة دواسِؤر يةس بؤ ئيمانذاسة، وة 

ئةو خاوةنيةتى و يةموو سِووداو و كاسةكاى  يةس كاسةكاى يةس الى خواية و ة سِاطت و دسوطتىو
ثشِى هة حيلمةت و سِةمحةتى بيَؼوماسى ثةسوةسدطاس بؤ ئيمانذاس كة ثيَى ناصانيَت، وة يةطتذةكات 

 هة دوعا و نويَز و خيَش يةس ،ظتى بة كاسى تشة هة عيبادةتةكـاىثيَويةسى ـئةم سِووداوانةى طبوونى 
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 .كة يؤكاسى سِةوانذنةوةيانة ووكشدنة ئةو و داوا و ثةناثيَربدى و نضيلبوونةوةى صياتش هيَىو سِ

 )الكناعة وعزة النفس(:. ِرازيبووى بة بةشى خؤت و نةفس بةرزى 2
ئيمانذاس بة قةدةس هةدواى طشتهةبةسى يؤكاسةكاى ئةوكات باوةسِى واية كة سِصقى ئةو 

ضاوتيَربِيهى ئريةييلاساى سِيَطشى ىلَ ناكات و خؤى و تواناكانى يةَهجةى يةَهجةكاساى نايبات، وة 

ەئ  ەئ  وئ     وئ    ] :هةاليةى خواوة ييةكانيةتىطهووسداسى و نيعمةتةكانى بةطويَشةى ثيَويظت

. يةموو ػتةكاى بة سِيَزةى دياسيلشاوى خؤى دسوطتلشاوة و سِةخظيَهشاوة، {l  :2}[ ۇئۇئ   
و قةناعةتى تةواوى بؤ دسوطتذةبيَت بةوةى ثيَى بةخؼشاوة، بؤية  ئاهيَشةدا ئيمانذاس سِاصيبووى

 .دةبيَت تةنانةت يةوَهذانةكانى بة ػيَواصيَلى جواى و دووس هة مهةت و كؤيوةيى خةَهم

 ةو ،خاوةى قةناعةت نةفع بةسص و بة ويقاس و يةيبةت و سِيَضداسة هة بةسضاوى يةموو كةطذا
وكبوونةوة و طةسبةسص و ثشِ سِيَض و ئاصادة هة بضو سدةوامة بةو ،خؤػةويظتة هة دَهى خةَهليذا

و هة سِيَطةى خؤيةَهواطني و ضةوسةيى و بةدواكةوتهى ئةم و ئةودا  صةهيوى دةطتى خةَهم
 نايبيهيت.

هة جيًانيَلى ثشِ هة ئاطوودةيى و نةفع بةسصى ئيمانذاسى سِاصيبوو بة قةدةس و بةػةكانى خوا 
دةبيهيت، ئةو بةغ خوا دةناطيَت بؤ عيبادةت و داواكشدى و بةنذايةتى و  خؤىو خاوةى خؤيةتيذا 

ى و )خملوم(هةثاؾ ئةو يةمووى بةنذةى ئةوى و هةريَش باسى قةدةسى ئةوداى،  ،بضووكبوونةوة
 نني. )خالل(

)قوة اإلحتىاه . بةتوانايى بةرطةطرتو و ياوسةنطيبووى لةكاتى خؤشى و ناخؤشيدا 3
 :ء والطراء(واإلعتداه حاه السرا

و بةسطةطشتهى يةية و كةمرتيو طوةيى يباوةسِبوو بة قةدةس بةييَضتشيو دةسوونى يةية و صؤستش
يؤكاسيَلى طةسةكيية بؤ ئيمانذاس كة يةَهظوكةوتى هةطةأل كةطانى تشدا كاتيَم و دةسبشِيهى يةية، 

كة  ،تيادا دةبيهيَتخشاثة و يةَهةى بةسامبةس دةكةى قةدةس و ئاَهوطؤسِةكانى كشدةوةى خؤى 
مايةى ثاكبوونةوةى  ياخود ،دةػيَت ئةم سِووداوة يؤكاسى كةمتةسخةمى و طضاى يةَهةكانى بيَت

نةخيَش ئةمةؾ خيَشيَلى صيادةية سِووى تيَلشدووة، دةبيَت بؤ خؤى سِاوى بلات و خؤى بة  بيَت، يا
 بةطةسدا ديَت.ػاييظتةى يةَهطشتهى ئةم كاسة بضانيَت كة طةوسةكاى بةآلى قوسطياى 

 كة هة ،انى بيَربِوا بة قةدةسدا دةبيهوـؤكوػنت و هةناوبشدى هةناو كةطـة دةبيهني صؤسى خـبؤي
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خؤناطني يةية كة بةنذةيةكى خواى و بؤ عيبادةت  ثيَهاطةيانذا نة خواناطى يةية، وة نة
 .هة ئاطتى خوادا و بآ توانا و بآ دةطةآلت و ييَضى دسوطتلشاوى

ؽ هة دةوَهةمةنذى و هةػظاغى و دةطةآلت و صانايى، وة ثيَضةوانةكانيؼى بوونةكانى رياني
هة يةراسى و نةخؤػى و بآ دةطةآلتى و يةموو باسودؤخةكانى رياى يؤكاسى تاقيلشدنةوةى الى 

ة هةطةأل ئةم ئيمانذاس بة قةدةس، بؤية بة يةطتيَلى وسياوة و ئامادةبوونيَلى تةواوةوة مامةَه
نابيَتة يؤكاسى خؤبةطةوسةصانني و  هةالى نيعمةت و ثوةداسييةكاىوة  باسودؤخانةدا دةكات،

كامَوى و فةخشكشدى بةطةس خةَهليذا، وة ناخؤػييةكانيؼى نابيَتة يؤكاسى بآ ئوميَذى و 
 .و ناسِاصيبوونى هة خواى ثةسوةسدطاسى سِووخانذى و صةهيوى و خةم و ثةراسةى ريانى

يةموو دونيا و ديو يا طوثاططوصاسيية يا ئاسامطشتو، ئةم دونياية يةس ئةم دووانةى تيَذاية، خؤ 
نابيتة مةالئيلة، بؤية ئيمانذاس بة قةدةس ػاى دةداتة بةس يةموو قةدةسةكاى و هةطةأل ئةوةػذا بة 

ةضيَت و مايةى تاقيلشدنةوةيةكى دةصانيَت كة بةسدةوام دةتشطيَت مافى خؤى ثيَهةدا و تيايذا دةسن
تياضوونى بيَت، ئةوةنذةى هة بري و خةمى سِاصيبوونى خواداية خؤى هةبريكشدووة، بؤية خوا 

واتة ريانى ثشِ كامةسانى دةبةخؼيهة  .{U  :97}[ گگگ]وةطفياى دةكات بة 

ىئ]ئيمانذاس، وة بة ثيَضةوانةػةوة دةفةسمويَت:   c}[ ىئۆئۈئۈئ ېئېئېئ 

 .شِ خةم و ثةراسة و ئاَهؤص دةدات بةطةسيانذابيَربِواياى بة خوا و قةدةسةكانى خوا ريانيَلى ث .{124: 

وَهلى خواية و يةس بؤ خواية و يةموو طيفةتة ناتةواوةكانيؽ يةموو طيفةتة كامَوةكاى م
 موَهلى )خمووق( و دسوطتلشاوةكانة و يةس بؤ ئةوانة.

نة هة رياى و نة هة مشدى و نة هةدواى مشدنيؽ،  ئادةميضاديؽ ثيَويظتى بة خوا نابشِيَت،

ۆئ  ۈئ]خواى ثةوةسدطاسيؽ دةفةسمويَت:  یی ]، {U  :38}[ ۇئ  ۆئ   ی  ی 

خوا خاوةنى يةموو طيفةتة كامأل و تةواوةكانة و يةس ئيَوةؾ  .{t  :6}[ حئجئ
 .بةسدةوام بآ دةطةآلت و يةراسى

 

   



   
427 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

 ةمبـةشـى دوو

 سةرةتاى دروستبوونى بريورِا لة قةدةردا و هؤكارةكانى
 نشأة القول بالقدر في اإلسالم وأسبابه

خواى ثةسوةسدطاس ئادةًيضادى دسوطتلشدووة و جياى كشدووةتةوة هة طيانوةبةسانى 
كة هةطةأل ئةو طيفةتانةى  ى خؤى،بة عةقأل و بري و يؤؾ و ئريادةى طةسبةخؤضواسدةوسى 

سِايًيَهاوة هةطةسى هة خؤػةويظتى و صاَهبووى بةطةس ضواسدةوسيذا و يةوأل و تيَلؤػاى بؤ 
داييَهانى بةسناًة و سِيَطةى تاصة و تاصةتش بؤ تيَطةيؼنت و  يةوَهذانى بؤ هةطةأل ريانى، سِيَلدظتهى
 ى ئادةًيضادى خاوةى بري و يؤػة.، كة ئةًانة بؤخؤى تايبةمتةنذةطةسى ...سِؤيؼنت ه

بؤية يض ئادةًيضاديَم ياخود كؤًةَهطةيةن نيية خاوةى بري و بةسناًةى جياجيا نةبيَت، 
يةسضةنذة خاوةى ػاسطتانيةت و كؤًةَهطا و خاوةى بريًةنذى ناوداس بيَت ... ئةًة طشوػتى 

 .و سِايًيَهاوة هةطةسى ثةسوةسدطاسى بؤى سِةخظانذووةئادةًيضاد و ريانيةتى كة 

 ؾتاقيلشدنةوةى خوايية هةطةسياى و يةس بؤ ئةوة بوونى ئةو طيفةتانة يؤكاسىبةَهلوو 

، K  :118}ز ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ڀپڀ  ڀ  ] :دسوطتى كشدووى

واتة بةسدةوام هة سِاى جياواصداى، ًةطةس كةطيَم سِةمحةتى خوا طشتبيَتييةوة و يةس بؤ  .{119
تاوةكوو ييذايةتذساو و طوًشِا و  ،ئةو جياواصيية ببيَتكة ذيلٌةتى واية  ئةوةؾ دسوطتلشاوى،

 دةسكةويَت هةيةن جياببهةوة، وة ػاساوةكانى ناو ناخ و ضؤنيةتييةكانى ئادةًيضادجؤساوجؤسةكاى 
 .(1)انايى خوا بؤ بةنذةكانى سِوونبيَتةوةهة خيَش و ػةسِ، وة دادثةسوةسى و صانايى و د

يةس هة دسوطتبوونى  بة ئاػلشا، يةس بوونى يةبووةيةؾ ئةو جياواصى و دووبةسةكايةتي
)ْٛح ةوة يةتا دوو كوسِةكةى ئادةم و ثيَػةًبةساى هة )إبًٝط(و كيَؼٌةكيَؼى   )آدّ(ثيَػةًبةس 
يةس بووة و  ... يةتا كؤتايى دونيا كوسِ و خيَضاى و بهةًاَهةكانياىهةطةأل  ٚيٛط ٜٚٛصف( ٚإبزاِٖٝ

 .يةس دةًيَهيَت و تاقيلشدنةوةية هةطةسًاى

                                                             

 .392ص "تػسر افسعدي" (1)
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 سةرةتاى دروستبوونى بريوِرا لة قةدةردا و هؤكارةكانى

 و ، كة بةسةو دووبةسةكايةتىبة ذةق ةبؤ طةيؼته ياواصييةكاى دوو جؤسى: يةكةمئةطةسضى ج
سةكايةتى و درايةتى و طويَهةداى بيَت بة ًةبةطت ثيَى دووبة ى و يةَهة نةبشيَت، دووةًيؽالسِيَي

 .ف تضاد()اختالف تٓٛع ٚاختالًاف و ذةقة سِةواكاى و دسيَزبوونةوة بيَت هةطةس بةتاأل 

 )اإلفرتام(، )اإلفرتام ٚاإلختالف(بةسيةم و كؤتاييةكةى ثيَى دةوتشيَت  دةسةجنام و بة ػيَوةى
بةطةس  نلووَهى و درايةتى دةكشيَت هةثاؾ صانني و ئاػهابووى هةبةسئةوةى ،خشاثرتيو جؤسة

ى ذةص ة يؤكاسةكانيؼو نةدا دةبيَت كة صؤس ئاػلشا و سِوونو،او بهةًا و بابةتة طةوسهة ةكةدا،ذةق
ؾ وًاى و ػاساوةكانة و ئةو كاسانةيةًوو بةَهطةكانياى ط ةو ،و ئاسةصووةكانى ئادةًيضادة

نةداوة قظةى هةطةس بلشيَت و يةسِةػةى هةطةسة، طةى ثآ دةطشيَتةوة كة ػةسعى خوا سِيَ
 ةوةية،رتام()اإلفبة ثيَضةوانةى  )اإلختالف(خاوةنةكةى ييض ثاطاويَلى نيية ... بةآلم  هةبةسئةوة

)إٔ : بؤ طةيؼنت بة ذةق و دةسكةوتهى سِاطتييةكانة بة ووسدى، هةبةسئةوة دةوتشيَت )اإلختالف(
 .(1)اختالف افرتام(فرتام اختالف، ٚيٝط نٌ انٌ 

بة هة قةدةسى كةونيذا  و دووبةسةكايةتيية دةبيَت بوونى يةبيَت )اإلفرتام(ئةطةسضى ئةو 
، بةآلم هة تاقيلشدنةوةى بةنذةكانى ئةو ئريادة و ًةبةطتة خواييانةى كة هة ثؼتييةوةيةتى يؤكاسى

سِيَطةثيَذساو نيية، بطشة سِيَطشى و هة قةدةسى ػةسعيذا ئةو جياواصيية و )االفرتاق( و درايةتيية 
هة ثيَذاى و بةدةطتًيَهانى سِيَطةى ثشِ  ، هةبةسئةوةى دةبيَتة يؤكاسى سِيَطشىيةسِةػةػى هةطةسة

 ييذايةت و عيبادةت و كاًَوى ديهى.

هةو  باغ و سِيَطشىبة ضةنذ ػيَواصيَم  ذاى خؤيقةدةسة ػةسعييةكة هةخواى ثةسوةسدطاس 
يةوَهذاى بؤ  ثاساطتهى يةكشِيضى ئيٌانذاساى و ، وة داواىدةكات يةتييانةجياواصى و دووبةسةكا

 :(2)دةكات، هةو ػيَواصانةؾ ىػويَهلةوتةى ذةق و سِيَطةكة

جياوازى  دووبةرةكايةتى و ؤدةنطى و نةبوونىة شَيوةى فةرماى بة يةكِريسى و كب. 1
 :)األمر باجلماعة والههي عو الفرقة(

                                                             

 "دراشات يف األهواء وافػرق وافبدع"(، و 1/41فعػاف بـت حسن بن حمؿد ) "تـاؿض أهل األهواء وافبدع يف افعؼقدة" (1)

 .(1/37فدـتور كارص بن ظبد افؽريم افعؼل )

دراشات يف األهواء "، و 184 - 121فدـتورة أشامء بـت شؾقامن افسويؾم ص "موؿف افصحابة من افػرؿة وافػرق" (2)

 .(75، 1/45فدـتور كارص بن ظبد افؽريم افعؼل ) "وافػرق وافبدع
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ِٙاأَل) ةوةبة يةك ثةيوةطنتئةم دوو داواكاسيية  ِٔ ِضذِّ ٌٞ َع ِٗ ِِٞء َْ واتة فةسًاى بة ، (1)(َُِز ِبايغَّ
 كاسيَم سِيَطشيية هة ثيَضةوانةكةى.

ڄ  ڄ  ڃ] :6 ۞  .{103:  4}ز ڦ  ڄ  ڄ  
 ثؼتبةطتوو بو بة بةسناًةى خواييةوة و جياواصيلاس ًةبو.واتة: 

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ] :6 ۞

ک  ک  ک]، {A  :153}ز ڎ ک     .{K  :13}ز ڑ  ڑ  
ػويَهلةوتةى سِيَطةى سِاطت بو و دواى سِيَضلةكانى تش ًةكةوى كة دةبيَتة يؤكاسى واتة: 
 ػويَهلةوتةى ديهى خوا بو و جياواصى تيادا دسوطت ًةكةى. ةو ،جياكاسيتاى

لة ئةجنامى  ىوةى باس و بارودؤخى خراثيابة شَي ئاطادارى ئيمانداراى دةكاتةوة. 2
 :دووبةرةكايةتى

 .{176:  2}ز يئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ] :6 ۞
ى دووس و يةكهة بةسة جياكاساى هة دووبةسةكايةتى و درايةتى ذةق و خاوةنةكانياىواتة: 

 بةساًبةس ذةق.ى جياواص

ڃ  چ  چ  ] :6 ۞ ڄڃڃ  ڃ    ڦڦڄڄڄ ڦ ڦ

ڇ]، {115:  6}ز ڍڇڇ  ڇ   ڍ  چ  چ  ڇ   ڃ  چ  چ  چ  چ  

 .{A  :159}ز ڇ     ڇ  ڇ  ڍ
 ئاػلشابوونى، وة بيَت هة ثيَػةًبةسةكةى هةثاؾ صانني و هة بةسةى جياكاسى  ئةوةىواتة: 

دةخيةيهة طةسى و ئةوا ئةو سِيَطةيةى كة يةَهيبزاسدووة  ؛سِيَطةى ئيٌانذاساى نةطشيَتة بةس
و  انة ثيَػةًبةسى خوا كةط ئةووة ت، ابيى بةسة و دؤصةخ و ثاػةسِؤرى خشاث دةػكؤتاييةكة

 بةسيو هيَياى و ييض ثةيوةنذييةكياى ثيَوةى نابيَت. طونهةتةكانى

 جياكارى و جياوازييةكاى كار و شيماى بَيرِبوايانة نةك ئيمانداراى:. 3

                                                             

 .(11/368البن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى"(، و 25البن ؿدامة ) "روضة افـاطر وجـة ادـاطر" (1)
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 سةرةتاى دروستبوونى بريوِرا لة قةدةردا و هؤكارةكانى

﮲   ہ ہ ہ  ہ] :6 ۞ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ]، {105:  4}ز ﮵﮳  ﮴

 .{v  :31 ،32}ز ی  ی  ی
صانيهى يةًوو  ياوػيَوة و ػويَهلةوتةى بيَربِواياى ًةبو كة كاسياى جياكاسى بوو هةثاؾواتة: 

 ثاسضةثاسضة و جياواص دةكشد وةكوو طاووس و جووهةكةكاى. ديهذاسيياىى ذةقةكاى و سِيَطة

حتريم  أحدمها:ؾلؾاد ذفك بشقئغ: دةَهيَت: ة اندةسباسةى ئةم ئايةت T ()ابٔ ت١ُٝٝ

ن ـان ؿبؾـا، واحلذر من مشاهبتفماالظتبار بؿ والثاين: االختالف يف مثل هذا.
(1). 

دوو ثةنذى تيَذاية بؤًاى، يةكةم ذةساًبوونى جياكاسى و دووةم ثةنذ وةسطشتو هة  واتة:
 كةطانى ثيَؽ خؤًاى كة ياوػيَوةياى نةبني.

 :دووِروو و بَيرِبوايانةماناى مةبةشت و ئاواتى جياوازى نَيواى موشوَل. 4

ک  ک  ]، {120:  2}ز پ  پ  پ  پٻٻٱٻٻ] :6 ۞

:  2}ز ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ

ې   ې]، {109 ې   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    .{120:  4}ز ۋ  
دورًهانى ديو هة طاووس و جووهةكة سِاصى نابو تاوةكوو ػويَهلةوتةى ئةواى نةبو، واتة: 

، وةكوو ئريةيى و ذةطوودييةكى ئاواتيانة ىووهة ئيٌاى و بيَربِواب بوونةوةتاىثاػطةصبؤية صؤسياى 
، وة يةسكاتيَم خؤػييةن ئاييهيَلى دسوطت نةبوذةق و  و يةَهطشى ناخى خؤياى، تاوةكوو خاوةى

 سِووتاى تيَبلات ئةواى دَهطشاى دةبو و بة ناخؤػييةكانتاى خؤػراأل دةبو.

، دةبيَتئةو يةًوو صيانانةى هةطةس تاكى ئيٌانذاس و كؤًةأل  بوونة يؤكاسى هةطةألئةًانة و 
يةس هة بةسكةوتهى يةسِةػةى خوايى و سِووسِةػبوونى دواسِؤر و ناًؤبوونى هة ديهذا و بيَبةػبوونى 

هةطةأل  ،و ئاوى ذةوصةكةى و وةسنةطشتهى تةوبة و كاس و كشدةوةكانى هة ػةفاعةتى ثيَػةًبةس 
هةطةس ػيَوةى  دةسضوونى هة دونيا و كؤتاييًاتهى صاَهبوونى ػةيتاى بةطةسيذا و سِيَطةىكشدنةوةى 

 نةفاًى ثيَؽ ئيظالم.
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هة وةطتانى كؤػؽ و جيًاد هة ثيَهاوى يةس  صؤسة، وطوَهٌاناىهةطةس كؤًةَهطةى ًوة صيانى 
كةوتو و ػلظتى و دوا ؤكاسىة يو ،ديهذا و بطشة صاَهبوونى دورًهاى بةطةس ًوطوَهٌانانذا

ةًانى ييض بشايةتى و يةكشِيضييةن ن هةطةأل ى و درايةتيية،بةسةيةكى ثشِ هة دووبةسةكايةتدسوطتبوونى 
هةدةطتذانى يةًوو بةيايةكى ديهى  صؤس بةو بيَذةطةآلتييةكى  بووى ريَشدةطتةيى ةو ،ئيٌانذاساى بؤ

 .بؤ ًوطوَهٌاناى و دونيايى

 :(1)بؤ ئةمانة دةطةرِيَتةوة هؤكارةكانى جياوازى نيَوان موسولَمانان

 خؤييةكان.ناوهؤكارة  يةكةم:

 ، بة يؤكاسى)َكاصذ ايغزٜع١( نةصانني بةطةس ديو و ًةبةطتةكانيذا :)اجلهل(نةزانني  .1
و صًاى و  )ايعًّٛ ايغزع١ٝ(هة صانظتة ػةسعييةكاى ديو،  ػيَواصى ػاسةصابوونىبيَئاطايى هة سِيَطة و 
بةػيَلى صؤس هة  ،)ايًػ١ ايعزب١ٝ ٚعًَٛٗا(ناوةسِؤكى داسِػتهى صًانى عةسةبى ئاػهابووى بةطةس 

 بة يةًوو ضٌلةكانى ديو. يؽ دةطةسِيَتةوة بؤ كاسنةكشدىنةصانيه

)اإلبتداع وعدم  نةكةوتهى قورئاى و شونهةت و دايَيهانى ِرَيطةى طومِرايى شوَيو .2
 .(تباعاإل

 : بةشةر فةرموودةى خوا و ثَيغةمبةرداثَيصخصتهى ِرا و بريوبؤضوونةكاى  .3

 .{Y  :1}ز ک  گ  گ  گ  گ  ڳک  ک  ک ] :6 ۞
 .ثيَؽ ًةكةوى ئةى ئيٌانذاساى هة ئاطتى قوسئاى و طونهةتذاواتة: 

دةمةقاَلآ و قصةكارى لة ديهدا بة ثةنابردنة بةر طؤِريهى واتا و مةبةشتة حةقةكانى  .4
 دةقةكاى:

ے  ے  ۓ  ۓۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ] :6 ۞ ز ھ   ھ  
{4  :7}. 

ئةوانةى كة دَهياى ثشِة هة طوًشِايى ػويَهلةوتةى دةقة ًانا ياوػيَوةكانو بؤ واتة: 
 دووبةسةكايةتى نانةوة و تشاصانذنى ًةبةطتةكاى.
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 ترازاندى و بةجَيًَيصتهى ِرَيطة ِراشتةكة بةشَيوةى زيادةِرةوى و كةمِرةوى تيايدا .5
 :()االفراط والتفريط

ٻٻ] :6 ۞ پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱٻٻ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    .{77:  8}ز ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
واتة: ئةى ئةيوى كيتاب هة طاووس و جووهةكةكاى، صيادةسِةوى ًةكةى هة ئاييهةكةتانذا و 
ػويَهلةوتةى ذةص و ئاسةصووةكانى ئةو كةطانة ًةبو كة هةًةوثيَؽ طوًشِابووى و خةَهليَلى 

 كشد. صؤسيؼياى طوًشِا

 دةمارطريى مةزيةبى و شوَيهلةوتةى ناوداراى و ضيهايةتى دروشتلردى: .6

اَن َؾَواَػ َوَظاَدى َظَذ َؾُؽلُّ دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ ـَ ائِـًا َمْن  ـَ َب َصْخًصا  َمْن َكصَّ

ىئ   ی  ی  ی]ُمَواَؾَؼتِِه يِف اْفَؼْوِل َواْفِػْعِل َؾُفَو   اْْلَيةَ  زىئ  ىئ  
(1). 

ئةوةى كةطيَم دابهيَت، طةس يةسكةطيَم بيَت و ثؼتيوانى و درايةتى هةطةس كاس و  واتة:
ةوة و كايةتى و جياواصى هة ديهذا دةنيَهئةوة هةو كةطانةية كة دووبةسة ؛طوفتاسى ئةو دابهيَت
 ثاسضةثاسضةى دةكةى.

 :()اتباع اهلوى شوَيهلةوتهى حةز و ئارةزووةكاى .7

  ۆ  ۆ  ۈ]، {C  :26}ز حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب] :6 ۞

ۅ  ۉ    ۇئ  ]، {87:  2}ز ېۉ  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ   وئ   وئ  

ۈئ  .{g  :23}ز ۇئ  ۆئ  ۆئ  
لةوتهى ذةص و ئاسةصووةكاى و نةكشدنة ثيَوةس بؤ سِيَطشى دةكات هة ػويَهيةسطآ ئايةتةكة 

 نى ػتةكاى.يةَهظةنطانذكاس و 

بَيرِبواياى و  لة ضؤنيةتى كار و شَيوازى ىالشايى و ياوشَيوةكار شوَيهلةوتة و .8
 :()التشبه بأهل الكتاب والكفار طومِراياى
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ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے] :6 ۞  .{105:  4}ز ہ   ہ  ہ  ہ  
هةثاؾ  هة ديهذا ياوػيَوةى ئةوانة ًةبو كة جياواصى و دووبةسةكايةتيياى دسوطتلشدواتة: 
 ئاػهابووى بةطةس سِاطتييةكانذا.ػاسةصايى و 

َكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ ...» :قال رسول اهلل  ۩ «َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدهِ َلََتْ
(1). 

 و.تةى بةسناًةى ثيَؼووانى خؤتاى دةبػويَهلةو طويَهذ بةوةى طيانى ًهى بةدةطتة واتة:

نيَواى ذةق و بةتاَهذا خواى ثةسوةسدطاس بة ثيَػةًبةسةكةى دةفةسًويَت:  بؤ جياكاسى هة

 .{Q  :18}ز ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ ]
هةطةس بةسناًة و ػةسيعةتيَلى سِاطت و دسوطت تؤًاى داناوة، ػويَهلةوتةى ذةص   ()ئةى 

و ئاسةصووى نةصانةكاى ًةبة.

 :(حب السلطة واملكانة)خؤشةويصتى دةشةآلت و دونيا و دةركةوتو و ناودارى  .9

َؿاَل َأُبو  .{K  :14}ز ھ  ھۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ] :6 ۞

ْكَقا َوَضَؾَب ُمْؾِؽَفا َوُشْؾَطاِِنَا اْفَعافَِقِة: َبْغًقا َظَذ افدُّ
(2). 

، بة بووى دسوطت بة ذةقةكاى ثاؾ ئاػهابووىهةجياواصييةكاى دووبةسةكايةتى و واتة: 
 ًةبةطتى طتةًلشدى هة يةن و بةدةطتًيَهانى ثوة و ًاأل و دةطةآلتى دونيايى.

هةطةس دونيا  هةاليةى عيَشِاقى و ًيظشِييةكانةوة  )عجُإ بٔ عفإ(ػةييذكشدنى خةهيفة 
يةس هةطةس   )عًٞ بٔ أبٞ طايب(، وة ػةسِ و درايةتييةكانى خةواسد هةطةأل خةهيفة بوو

 .(3)ى بةطشِة و كوفة و عيَشِاق بوودةطةآلت

 يَزووىـزايى ًـبة دسيَ  فٝإ(ـا١ٜٚ بٔ أبٞ صـ)َعانذا هةدواى ـةسِانةى كة سِوويـوة ئةو ػ
                                                             

 "مسـده"وأبو يعذ يف  (،21897) "ادسـد"وأمحد يف  (،6702) "صحقحه"وابن حبان يف  (،2180رواه افسمذي ) (1)
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 .(5408) "ةشؽااد"وصححه األفباين يف  (،205) "رشح أصول اظتؼاد"يف 

 .(5/283) "تػسر افطزي" (2)
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يةواَهى هةطةس داوة و  ئةًةوييةكاى يةس هةطةس دةطةآلت بوو، يةسوةن ثيَػةًبةسى خوا 
تِي َعََل َيَدْي ِغْلَمٍة ِمنْ »فةسًوويةتى:  «ُقَرْيشٍ  َهاَلُك ُأمَّ

. تياضوونى ًوطوَهٌاناى هةطةس دةطتى (1)
 ضةنذ طةجنيَلى قوسِةيؽ دةبيَت.

بؤ  يؽوة طةسدةًى عةبباطييةكاى بؤ طةسخظتهى بريوسِاى )ًوعتةصيوة(كاى و عومسانييةكان
 .بووة )تصٛف( قةوًييةتطةسى و سِيَباصى بريوسِاى

بؤ دسوطتبووى و طةسيةَهذانى جياواصى و  ىيؤكاسة ناوخؤييةكاى بوو ةئةًانة يةس
 .جؤساوجؤسى تش هةناو ًوطوَهٌانانذا دووبةسةكايةتى

 ييةكان.دةرةك هؤكارة ةم:دوو

 ةو ،هةدواى فشاوانبوونى طهووسى ئيظالًى و ياتهةناوةوةى طةالنى جؤساوجؤسى دونيا
ضةنذةيا  بووة يؤكاسى دسوطتبووى و طةسيةَهذانى ؛ًانةوةى ثامشاوةى ئايني و بريوسِاكانياى

بريوسِاى تيَلةأل هة ئيظالم و ئاييهة ثيَؼووةكاى، هة كؤتاييذا بوونة بريوسِا و ًةصيةب و سِيَباصى 
هة ناوضة  )تصٛف(هة ناوضة فاسطةكاى و  )عٝع١(ئيظالم، وةكوو  ػةسيعةتىجياواص هة ياطا و 

 ةغشيب ... .هة ًيظشِ و ً )ايكزاَط١(توسكةكاى و 
يةًوو ئةًانة و ضةنذةيا بريوسِا و عوسف و ثامشاوةكانى سِابوسدوو بوونة يؤكاسى 
دسوطتبوونى فريةق و تاقٌة طوًشِاكاى، كة بةدواى خؤيذا ضةنذةيا هق و ثؤثى جياجياى 

 هيَبووةوة.
و  ىنى ئةم ئيظالًة هة ناوداساى و عةقَوة ديهييةكاهةاليةكى تشيؼةوة دووسِوو و دورًها

كةوتهة ثيالى داناى  ؛بؤ نةييَؼتبوونةوة ىطةالنى ثيَؼوو كة ئيظالم ييض ػتيَلى هة ديو و دةطةآلت
بؤ تؤَهةكشدنةوة و طةسِانةوةى ثامشاوةى ئاييهى سِابوسدووى خؤياى، بة يةس جؤسيَم بيَت هة 

خؤياى هةريَش تيَلةَهلشدى و دسوطتلشدى و تاػيهى ئاييهيَلى تشى جياواص بؤ طةسِانةوةى ػاسطتانى 
 ى تاصةدا.)َذٖب ٚطزٜك١(ناونيؼانى 

و درايةتييةكى صؤسى ئيظالًياى دةكشد، بة ذوكٌى  ةبةسايةتىبةتايبةت يةيوودييةكاى كة سِق
 ئةوةى تيَلةأل بووى هةطةأل عةسةبةكانذا هةسِووى ناوضةوة و نضيلى صًاى و بهةًاى ديهى و

                                                             

 (.9630) "ادسـد"وافبزار يف  (،8304) "ادسـد"(، وأمحد يف 3605رواه افبخاري ) (1)
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درايةتى جووهةكةكاى بؤ ،  )إبزاِٖٝ( كوسِانى و ضوونةوة طةس ثيَػةًبةس و بهةًاَهةيى
بؤ هة ًةديهةوة  بووة يؤكاسى دووسخظتهةوةياى هةاليةى ثيَػةًبةسى ئيظالًةوة  ًوطوَهٌاناى

 .ةوة )عُز بٔ اخلطاب(تةبوون، وة بؤ جاسى دووةم دووسخظتهةوةياى بؤ ػام هةاليةى خةهيفة 

يةس هة طةسدةًى طةسًاوطةسًى ئيظالًذا بوونة يؤى يةَهطريطانذنى ئاػووب و هيَدويَهذنى 
كة جووهةكةى  )عبذ اهلل بٔ صبأ(بة طةسؤكايةتى   )عجُإ بٔ عفإ(دةطةآلتى خةهيفةى طيَيةم 

بووة يؤكاسى دسوطتبوونى  ، تاوةكوو بريوسِا كؤنة جووهةكةييةكةىيةًةى بوو ًوطوَهٌاى بووبوو
 ة و يةًوو جؤسة فريةقة جياجياكانى.ػيع

  )عًٞ بٔ أبٞ طايب(وة دسوطتبوونى خةواسد و يةَهطةسِانةوةياى هة خةهيفةى ضواسةم 
، )ايكزاَط١ ٚاملغب٘ اجملض١ُ ٚايفزم ايباط١ٝٓ(و ثاػاى كاسيطةسيياى هةطةس دسوطتبوونى فريةقةكانى 

فريةقة و تيَلةَهبوونى بة بريوباوةسِى  ٚاألصباط ...()ايزجع١ ٚايبذاء ٚاملٗذٟ بة ييَهانةدى بريوسِاى 
 .ئيظالًييةكاى

، )اإلحتاد ٚاحلًٍٛ ٚايزٖبا١ْٝ ...(هةاليةكى تشيؼةوة طاووسةكاى بة بآلوكشدنةوةى بريوسِاى 
)ايٓب٠ٛ ٚحز١ٜ اإلراد٠ ٚطبٝع١ و بابةتةكانى  ِٝ ٚايكذر ...()األقاْية هةطةس )اجلذٍ ايهالَٞ(وة ئةو 

)حي٢ٝ و تةنانةت بة بوونى كةطى ناوداسياى هة دةوَهةتى ئةًةوييةكانذا، وةكوو  (1)(املضٝح ...
 ، بؤية كاسيطةسى بريوسِاى هةطةس)عبذ املًو بٔ َزٚإ(و باوكى هة طةسدةًى  ايذَغكٞ(

 يةبوو. )املزجئ١ ٚايكذر١ٜ( دسوطتبوونى
ى فةهظةفةى يؤنانى و وة سِةوسِةوةى وةسطيَشِانيؽ ضٌليَلى كاسيطةس بووة هة ياتهةناوةوة

كة  )اإلهلٝات ٚايطبٝعٝات ٚاملٓطل ٚايفًو ...(دا هة بابةتةكانى )َإَٔٛ(سِؤًانييةكاى هة طةسدةًى 
نيَلى سِاطتةوخؤى بةدواى خؤيذا ييَها و بووة يؤكاسى دسوطتبوونى فريةقة ضةسخاوةس

ابٔ صٝٓا )، وة دسوطتبوونى ..()املعتشي١ ٚايكذر١ٜ ٚاجلرب١ٜ ٚاألعاعز٠ ٚاملاتزٜذ١ٜ .كةالًييةكانى وةن 
تيَلةأل كشد بة فةهظةفة و ئايني و عيبادةتياى  بابةتةكانى ، ئةوانةىخٛإ ايصفا ...(إٚفارابٞ ٚ

ياى ييَهاية دى، وة هةسِووى دةطةآلتيؼةوة صياتش هة طةد )ٚحذ٠ ايٛجٛد( تةؿةوفةوة و بريوسِاى
 ياىئةيوى طونهةياى ثآ سِاونا و طةسكوتصانايانى و  دةطةآلتياى بشدة طةسكانياى )َعتشي١(طاأل 
 .ىكشد
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)ايبذع بريوباوةسِى ئيظالًيذا  "قظةكشدى هة بواسى ئةًةؾ ئةوة دةطةيةنيَت كة طوًشِايى هة
بوونى يةبووة و  ")ايبذع ايع١ًُٝ(ادةتى بكاس و كشداسى عي"ثيَؽ طوًشِايى  "االعتكاد١ٜ ايكٛي١ٝ(

 ياتووةتة ناو ًوطوَهٌانانةوة.

اِد دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ هَّ ِريَن ِمْن اْفُعبَّاِد َوافزُّ تِي َحَصَؾْت يِف ادَُْتَلخِّ َؾاْفبَِدُع اْفَؽثَِرُة افَّ

ُتَفا يِف َزَمِن افتَّابِِعَغ َوَتابِِعقِفْم بِِخاَلِف َأْؿَواِل َأْهِل افْ  ْ َيُؽْن َظامَّ وؾِقَِّة ََل  َوافصُّ
ِ
ِة بَِدِع اْفَؼْو َواْفُػَؼَراء فِقَّ

َحاَبِة َوافتَّابِِعغَ  َا َطَفَرْت يِف َظرْصِ افصَّ َؾإِِنَّ
(1). 

فريةقة فةهظةفييةكاى هة كؤتايى طةسدةًى ياوةآلنذا دسوطتبووى، بة قظةكشدى هةطةس  واتة:
)ايشٖذ ، بةآلم بيذعةكاسى هة بواسى عيبادةتذا هة )األمساء ٚاألحهاّ، ٚاألمساء ٚايصفات ...(

 هة كؤتايى طةسدةًةكانى ئيظالًذا دسوطتبووى. ...( ٚايٛرع ٚايتصٛف

ُثَرْت يِف َباِب وة دةَهيَت:  ـَ َراَدِة َأْظَظُم ِِمَّا  ُثَرْت يِف َباِب اْفِعَباَدِة َواْْلِ ـَ َواَل َرْيَب َأنَّ اْفبَِدَع 

ااِلْظتَِؼاِد َواْفَؼْولِ 
(2). 

و ًوطوَهٌانانذا ئةوةنذة بابةتة بؤية ئةًشِؤ ئةوةنذةى بيذعةى عيبادةت بةسبآلوة هةنا واتة:
و انفةهظةفييةكانى عةقيذة و بريوسِا بآلو نيية، هةبةسئةوةى نيةت و ئريادةكاى يةًوو كةغ خاوةني

و فةهظةفى بؤ كةطى  )َٓطل(و ئاطانلاسيية بؤ كاسكشدى هةطةسى، بةآلم قظةكشدى و وتوويَزى 
 تايبةمتةنذى خاوةى عةقأل و بريوسِاية.

بريوسِا الدساو و طوًشِايانة هة طهووسة تاصةكانى دةوَهةتى ئيظالًى طةسى وة يةًوو ئةم 
يةَهذا، يةس هة عيَشِاق و خوساطاى و ػام و دميةػق ...، بةَهلوو ناوجةسطةسى ئيظالم يةس هة 
)ًةكلة و ًةديهة و ذيحاص و يةًةى ...( ثاسيَضساو و طةالًةت بووى هة طةسيةَهذانى ئةم 

 طوًشِاييانة.

ِة دةَهيَت:  T (١ُٝ)ابٔ تٝ َؾُة َؾَؾْم َيُؽْن ؾِقَفا بِادَِْديـَِة افـََّبِويَّ ا اأْلَْظَصاُر افثَّاَلَثُة ادَُْػضَّ َؾَلمَّ

ـََفا َأْصَحاُب َرُشوِل اَّللَِّ َصذَّ اَّللَُّ تِي َشَؽ ْقِه َتَعاَػ َظؾَ  بِْدَظٌة َطاِهَرٌة َأْفَبتََّة ... َؾإِنَّ اأْلَْمَصاَر اْفؽَِباَر افَّ

اُم: ِمـَْفا َخَرَج اْفُؼرْ  ياَمُن ََخَْسٌة: احْلََرَماِن َواْفِعَراَؿاِن َوافشَّ َم. َوَخَرَج ِمـَْفا اْفِعْؾُم َواْْلِ آُن َوَشؾَّ
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ْشاَلِم. َوَخَرَج ِمْن َهِذِه اأْلَْمَصارِ  بَِدُع  َواحْلَِديُث َواْفِػْؼُه َواْفِعَباَدُة َوَما َيْتَبُع َذفَِك ِمْن ُأُموِر اْْلِ

ْرَجاُء َواْكَتَؼَ َبْعَد ذَ  ِة. َؾاْفُؽوَؾُة َخَرَج ِمـَْفا افتََّشقُُّع َواْْلِ َها. ُأُصوفِقَِّة َؽْرِ اْدَِديـَِة افـََّبِويَّ فَِك يِف َؽْرِ

ُة َخَرَج ِمـَْفا اْفَؼَدُر َوااِلْظتَِزاُل َوافـُُّسُك اْفَػاِشُد َواْكَتَؼَ َبْعَد َذفَِك  اَن  َواْفَبرْصَ ـَ اُم  َها. َوافشَّ يِف َؽْرِ

اَم َطَفَر ِمْن َكاِحَقِة ُخَراَشاَن َوُهَو رَشُّ اْفبَِدعِ  ُم َؾإِكَّ ا افتََّجفُّ ا افـُُّصُب َواْفَؼَدُر. َوَأمَّ هِبَ
(1). 

اييةكى هة طةسدةًى يةسطآ طةدةكةى ئيظالًذا هة ػاسى ًةديهة بيذعة و طوًشِ واتة:
تيايذا بآلوبوونةوة، وة ديهياى  ياوةآلنى ثيَػةًبةس  كة ةو ثيَهخ ػويَهةىئاػلشا نةبووة، بةَهلوو ه

و عيبادةت بووى، يةس هة ًةكلة و ًةديهة  فٝك٘تيادا سِاطةيانذ و طةسضاوةى قوسئاى و فةسًوودة و 
بيذعة طوًشِايية  باقى ػويَهةكانى تش بيَحطة هة ًةديهة و ًةكلةو بةؿشة و كوفة و ػام، 

، هة كوفة فريةقى ػيعة و خةواسجةكاى و ًوسجيئةكاى ذاانتياي طةسياى يةَهذاعةقيذةييةكاى 
بة سِيَطةى دةسياوة هة " .دسوطتبووى، هة بةؿشة قةدةسييةكاى و ًوعتةصيوة و تـوف دسوطتبووى

دةيشييةكاى و عيبادةت و طؤػةطريى بوصا و سِةيبانةكاى  بريوسِاى يهذطتاى و سِؤريةآلتةوة
 ."طةيؼتة بةؿشة و هةويَوة بآلوبووةوة بة جيًانى ئيظالًيذا

  )عًٞ بٔ أبٞ طايب(ئةوانةى كة قظةياى بة دسوطتبووى، كاى )ْاصب١(وة هة ػاًيؽ 
بة  ىنى قةدةسبةدةس هةوةى كة بابةتةكا ،دةوت و هة درايةتيلشدنى ػيعةدا كةوتهة طوًشِاييةوة

ظةفييةكانى طةس طهووسى طاووس و ثامشاوةى فةه ػيَوةيةكى فةهظةفى تيادا وسوورا، بة يؤكاسى
يؤناى و سِؤًانةوة، وة هة طؤػةى خوساطاى بةػى سِؤريةآلت و طةس طهووسى صةسادةػتييةكاى و 

هة  )اجلرب١ٜ(ةى جةيٌييةكاى كة باوةسِنةبوونة بة ناو و طيفاتى خوا و عةقيذ بريوسِاىيهذؤطيةكاى 
بةناوى  ثامشاوةى ئةطتيَشةثةسطتييةكاى طةسى يةَهذا ة يةس هةو ػويَهةوةو دسوطتبوو، كشداسدا
 .و بوسجةكانةوة )َٓجِ(

ومعؾوم أن ظرص افصحابة وـبار افتابعغ َل يؽن ؾقه من  دةَهيَت: T ()ابٔ ت١ُٝٝ

ادرجئة  ،خالؾة ظعيعارض افـصوص بافعؼؾقات، ؾإن اخلوارج وافشقعة حدثوا يف آخر 

وافؼدرية حدثوا يف أواخر ظرص افصحابة
(2). 
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َبْرِ َوَظْبِد ادَْؾِِك، َحَدَثْت وة دةَهيَت:  َحاَبِة، يِف إَِماَرِة اْبِن افزُّ اَن يِف آِخِر َظرْصِ افصَّ ـَ ُثمَّ دََّا 

ِل  اَن يِف َأوَّ ـَ ِة. ُثمَّ دََّا  ِة َحَدَثْت بَِدَظُة بِْدَظُة ادُْْرِجَئِة َواْفَؼَدِريَّ اَلَؾِة اأْلَُمِويَّ َظرْصِ افتَّابِِعَغ يِف َأَواِخِر اخْلِ

ٌء ِمْن َذفَِك  َحاَبِة ََشْ َؾِة َوادَُْشبَِّفِة ادَُْؿثَِّؾِة. َوََلْ َيُؽْن َظَذ َظْفِد افصَّ اْْلَْفِؿقَِّة ادَُْعطِّ
(1). 

يانذا درايةتيلشدنى دةقةكانى قوسئاى و ئاػلشاية هة طةسدةًى ياوةآلى و ػويَهلةوتووان واتة:
فةسًوودة بة بريكشدنةوة عةقَوييةكاى بوونى نةبووة، بؤية خةواسد و ػيعةكاى هة كؤتايى طةسدةًى 

ًوسجيئة و قةدةسييةكاى هة كؤتايى طةسدةًى ياوةآلنذا  ةو دسوطتبووى،خةهيفةى طيَيةًذا 
دا بيذعة و طوًشِايى شبري ٚعبذ املًو بٔ َزٚإ(اي)عبذ اهلل بٔ ، هة طةسدةًى دةطةآلتى دسوطتبووى

كة كؤتايى  )ايتابعني(ًوسجيئة و قةدةسييةكاى ياتةدى و هة كؤتايى طةسدةًى ػويَهلةوتووانذا 
كاى دسوطتبووى، كة )املغب١ٗ(خةالفةتى ئةًةوييةكاى دةكات بيذعة و طوًشِايى جةيٌييةكاى و 

ادةًيضادةوة، ييضيَم هةًانة هة طةسدةًى ياوةآلنذا طيفاتةكانى خوا دةػوبًيَهو بة طيفاتةكانى ئ
 بوونياى نةبوو.

 :(2)ئةو شويَهانةى كة سةرةتا ئةم تاقم و فريةقانةى تيادا سةرى هةلَدا و دروستبوون

 ػيعة و سِافيضةكاى و دسؤ يةَهبةطنت هة فةسًوودةدا و ًوسجيئةكاى. وفة:لة ك .1
 قةدةسييةكاى و ًوعتةصيوة و تـوف. :بةصرةلة  .2
و ػوبًانذنى  )تعطٌٝ(جةيٌييةكاى و باوةسِنةبووى بة طيفاتةكانى خوا  :خوراشاىلة  .3

 )تٓجِٝ(ةوة، وة )تعطٌٝ(، بة ثيَضةوانةى )ايتغبٝ٘(طيفاتةكانى خوا بة دسوطتلشاوةكانييةوة 
نيهى غةيب، خوساطاى واتة باوةسِبووى بة بوسد و يةَهًاتو و ئاوابوونى ئةطتيَشةكاى بؤ صا

 سِؤريةآلتى ئيظالم كة بهاغةى طةسيةَهذانى يةًوو سِووداوةكانة.
ة ى هئةيوى طونهةى صيادةسِةوكاى كة )ايٓاصب١( :شام و شةرووى عَيِراقلة  .4
 بوونى قةدةسييةكانيؽ. هةطةأل، )أٌٖ ايبٝت(ياى بؤ يلشدندرايةت

)عجُإ هةطةأل كوفةدا ػويَهى طةسيةَهذاى و دةسضووى بوو هة خةهيفةى طيَيةم  :ميصرلة  .5
 ، تا بة طتةم ػةييذياى كشد. بٔ عفإ(
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دسوطتبوونى ئةم فريةقانة بوو، بةآلم ئةوة  ئةم ػويَهانة طيٌا و طةسةتا و النةى طةسيةَهذاى و
ناطةيةنيَت كة يةًوو ئةو ناوضانة تيَوةطالبينَت هةو فيتهانةدا، بةَهلوو هةطةأل ئةوةػذا النةى صاناياى 
و خواناطاى و ناوداسانى ئةيوى طونهةت و بةسناًة ثان بووى، كة طةستاثاى صانظت و ريانياى 

ةوةى بةسناًةى ثاكى ئيظالم و كؤػؽ و جيًادكشدى تةسخاى كشدبوو بؤ ثاساطنت و طةسِان
بريوسِا ذةق و بةسناًةى هةثيَهاوى خوادا، بةَهلوو ػاسةصاتشيو و صاناتشيو كةغ بةطةس 

 .و بةساًبةسياى دةوةطتانةوة ئةو فريةقانةدا صاناياى و ناوداسانى ئةو ناوضةيةى بووى طوًشِاييةكانى

 :(1)بة شيَوةيةكى طشتى بةم شيَوةية بوو فريةقةلَدان و دروستبوونى قؤناغةكانى سةره

 نيوة شةدةى يةكةمى ئيصالم:قؤناغى يةكةم: 

هةم طةسدةًةدا يةسضييةن دسوطتبووبيَت هة ئاطتى تاكةكةطيذا بووة و هة كاس و 
كشدةوةيةكى عيبادةتى و بابةتيَلى طادةدا بووة، بهةًاكانى ديو ثاسيَضساو بووى هة بابةتة 

انةؾ هة ئاطتى دووسِووةكانذا ياخود و يةَهة و طوًشِايي غةيبييةكانذا، ئةم كاسعةقيذةييةكاى و 
 ديهذاسة نةصانةكانذا بووة.

تانة و سِةخهة هة دةطةآلت و صيلشى بة كؤًةأل و ػويَهلةوتةى ثامشاوةى عيبادةتى  :وةن
كاسى و وةن ئةو داسةى بةيعةى عةقةبةى هةريَشدا بةطرتا و ئةػلةوتى ذةسِسِا  ثيَػةًبةس 

طةسكوت  و خةهيفة و صانايانى صؤس ياوةآلى ...، بةآلم بة يؤكاسى بوونى كؤًةَهى ًوطوَهٌاناى
 كشاوى و بوونياى نةًاوة.

 نيوةى دووةمى شةدةى يةكةم:

بريوسِاى فريةقةكانى وةن ػيعة و خةواسد بة  هةيةنذيَم  دسوطتبوونى هةم طةسدةًةدا
هة بابةتة غةيبى و  َهيؼيذا طةسةتاى قظةكشدىطةوة هة وثيَؽ ضوو،ةيؤكاسى سِووداوةكانةوة بةس

)غٝالٕ يانةوة وةن و ناوداس دسوطتبوو، هة بابةتى قةدةس و ئيٌانذا هةاليةى كةطانى دياس ئيٌانييةكاى
، وة طشنطيذاى بة يةنذيَم ػويَو بؤ ًةبةطتى ايذَغكٞ ٚاملدتار بٔ أبٞ عبٝذ، َعبذ اجلٗين ...(

)عبذ املًو قوبةكشدنةوة بةطةس بةسدةكةيةوة هةاليةى و  بٝت املكذظ() ن سِاصانذنةوةىطياطى وة
، بةآلم ئةم طةسدةًةؾ بة يؤكاسى بوونى ياوةآلى و صاناياى و بةسبآلوى بةسناًةى بٔ َزٚإ(
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و بطشة هةاليةى  سدةكةوتوكةطةكاى دة بريوسِا وهة ضواسضيَوةيةكى بضووكذا  ،ذةقى ئيظالم
)غٝالٕ دةطةآلتةوة ضاوديَشى دةكشاى تا دةطةيؼتة ئاطتى تةًيَلشدى و هةناوبشدنياى، وةن 

كورسا و يةَهواطشا هة  ،كة طووس بوو هةطةس طوًاى دسوطتلشدى هةطةس قةدةس ايذَغكٞ(
 .)دَغل(

 شةدةى دووةمى ئيصالم:: دووةمقؤناغى 

ةكاى ثيَؼلةوتهياى بةخؤيانةوة بيهى و بطشة فريةقى و قظةكشدنى فريةق وسِاهةم طةسدةًةدا بري
)اجلرب١ٜ، ايزافض١، املزجئ١ َٚزجئ١ ايفكٗاء، ٚايكذر١ٜ تاصةتش هة بابةتى تاصةتشدا دسوطتبوو، وةن 

 .ٚاملعتشي١ ...(

كاسيطةسى صياتشى دةسةكى دةسكةوت بةطةس فريةقةكانةوة هة ديهةكانى وةن يةيوودييةكاى 
و فةالطيفةكانى ى يهذييةكاى )طكٛظ(و سِةيبانييةت و  )اجملٛص١ٝ(و  )ايصائب١(و طاووسةكاى و 

 يؤناى و سِؤًاى.

 لةمانةدا خؤى دةبيهييةوة: ى فريةقةكاننبةرنامة و بابةتةكا

 هةكاسخظتهى ناو و طيفاتةكانى خوا. التعطيل: .1
 واتا طؤسِيهى ًةبةطتى ئايةتةكاى. يل:التأو .2
 و تيَشِوانيهةكانى فةهظةفة. (ألقة)عطشنطيذاى بة  .3
 بةػيَوةكشدنى طيفاتةكانى خوا. :التشبيه .4
ةوى هة ديهذا، وة صيادةسِةوى هة كةغ و ناوداسةكانذا تا خظتهةسِيضى خوا هة صيادةسِ .5

 يةنذيَم طيفاتذا، ياخود خظتهة سِيضى ثيَػةًبةساى.
 .طةسيةَهذانى قظة و تانة هة ياوةآلى و ناوداسة دياسةكانياى .6

 ةمى ئيصالم:شةدةى شَيي: شَييةمقؤناغى 

و قظةكشدى و بهةًا داناى بؤ بري و  )جذٍ( ةسدةًةدا طةيؼتهة ئاطتى بةسناًةيى وم طهة
سِاوبؤضوونةكانياى و تشاصانيَلى بةسناًةيى بةخؤوة بيهى تا طةيؼتة ئاطتى دةطةآلت، بة يؤكاسى 

ػويَهى تايبةت بؤ فريةقةكاى، وةن  دسوطتبوونىبووة يؤكاسى تيَلضوونى باسى طياطى دةوَهةتةوة 
هة  ضني()ُحهة نةجةف و طؤسِى هةاليةى ػيعةكانةوة  )عًٞ بٔ أبٞ طايب(دسوطتلشدنى طؤسِى 



   
441 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

و طؤسِى ناوداسانى  ضني()ُحكةسبةال و ضةنذ طؤسِيَلى تش هة ػام و ًيظش و ئيَشاى بؤ طةسى 
و ياوػيَوةكانى و  )حالج(دةسكةوتهى وة  ،طؤفييةكاى هة عيَشِاق و سِؤريةآلت و ػام ...

 .ٓاء(ضُاع ٚايذٚم ٚايعًِ ايًذْٞ ٚاحلًٍٛ ٚايف)ٚجذ ٚنغف ٚايبةسناًةى تاصة بؤ ثةيشِةوانى هة 

وة دسوطتبوونى دةطةآلتى طهووسداس بؤ بريوسِاى ػيعة تيَلةأل بة ئةطتيَشةثةسطتى و ثامشاوةى 
و كة تيايانذا قةبش ثةسطتى كاى مساع١ًٝٝ ٚايعبٝذ١ٜ()اإلكاى هة ًيظش و )ايكزاَط١(بتجةسطتةكاى، وةن 

، وة ًوعتةصيوةكاى طةيؼتهة دةطةآلت هة طةسدةًى ثةسةى طةنذو طوًشِايى  )عزى(جؤسةكانى 
 دا.)َإَٔٛ(

ذا هة بةسيةَهظتى و درايةتى ػصانايانى ئةيوى طونهةت هةم دوو طةدةية بة يةًاى ػيَوة
)اَاّ وةن  ،و درايةتيلشدنى دةطةآلت و ناوداسانياى تةواودا بووى، بة نووطني و ثةسضذانةوة

 .)احملذثني(و ياوػيَوةكانى، بةتايبةت هة فةسًوودةناطاى Tأمحذ(

 ضوارةم:قؤناغى 
طةسدةًة بةدواوة بة تةواوى فريةق و طوًشِاييةكى صؤس باَهى كيَؼا بةطةس جيًانى  هةم

انلاسى فريةقةكاى هة طةسةتا و ئيظالًيذا، يةس هة بةؾ بةؾ بوونى دةوَهةتى ئيظالًى و طؤسِ
ئةيوى طونهةت، بة بةسناًةى ةوة بؤ طةسضاوة و ًةصيةب و بهةًاى جياكةسةوةى تةواو هة ووثشط

، )أٌٖ ايبٝت(ديهى طةسبةخؤ دةضووى، وةكوو ػيعةكاى هة خؤػةويظتى و اليةنطشى ػيَوةيةن هة 
و صياتش ئيٌام كشدنى يةًوو ياوةآلى و دانانى دوانضة )تهفري(سِافيضةى تةواو هة  ضوونة سِيضىوة 
ئيٌام و ثيَؼةواى جيا جياى خؤياى و ثيَذانى تايبةمتةنذييةكانى ثيَػةًبةساى هة هة  و رًاسةيةهة

)ْائب إَاّ ايشَإ، ٚال١ٜ ايفكٝ٘، و غةيب صانني و تةنانةت طؤسِانلاسى ػةسيعةت بةناوى  ّٛ()َعص
 .ٚعًِ ايباطٔ(

)االحتاد ٚاحلًٍٛ ٚايفٓاء، ٚحذ٠ ايٛجٛد يَلى فةهظةفى هة )تصٛف(بؤ اليذا يؽ )تصٛف(وة 
فةهظةفى تةواو و دةسضووى هة ػةسيعةت و ضوونة ناو كانيؽ بؤ )َذٖب ايهال١َٝ(و  ...(

اليةنطشى و ثوةوثايةدانى فةيوةطووفة ئةطتيَشة و بتجةسطتةكانى يؤناى و سِؤًاى بةطةس ثيَػةًبةسانذا، 
 .)ابٔ صٝٓا ٚفارابٞ ٚابٔ صبعني ٚابٔ عزبٞ ٚايضٗزٚردٟ ٚابٔ ايفارض ...(وةن 

 ٚاجلرب١ٜ ٚايزافض١ ٚاخلٛارج ...( )ايكذر١ٜفريةقة طوًشِاكانى وةن  طوًشِابوونى صياتشى وة
هة قوسئاى و فةسًوودة، وة تةنانةت و دووسفةهظةفى سِووت  و تيَلةَهلشدنيَلى عةقالنىيؤكاسى بة 
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بةناوى ئةيوى طونهةوة دسوطتبووى بؤ كة  )األعاعز٠ ٚاملاتزٜذ١ٜ ...(ئةو فريةقانةى وةن 
بة تةواوى ناسِاطتةوخؤ و نضيم و صؤس جاس بة دووس  ئةًانيؽ ثةسضذانةوةى ئةو فريةقانة، دةسئةجنام

بة جؤسيَلى تش نةيانتوانى ثةيوةطت  ،كةوتهةوة ناو بهةًا و ياطاكانى عةقَوى فةهظةفةى فريةقةكاى
تيَطةيؼتهى ياوةآلى و ػويَهلةوتووانى ئةو طآ طةدة  وة هةطةس ػيَواصىبو بة قوسئاى و فةسًوودة

ونبوونى بةسناًةى ػاساوةيى و بوو هة ديو و دسوطتةوة ثشِ خيَش و ديهذاسة، يةتا بيَت دووسكةوته
ئةو بةسناًة ذةقة هة ئاطتى ة و ،ذةقى قوسئاى و فةسًوودة باَهى كيَؼا بةطةس جيًانى ئيظالًيذا

 .خؤى دةبيهييةوة )دار احلذٜح(ى ئةًالوالدا بةناوى )َذرص١(صاناياى و 

ساًيتةكاى و صةيذى و وة جيًاى بووة جيًانى طةفةوييةكاى و بووةيًييةكاى و قة
ئيظٌاعيوييةكاى هة سِؤريةآلت و سِؤرئاواى ئيظالم، تا هةدواى ئةًاى ثايتةختى ئيظالم بةسةو 

خؤى بيهييةوة هة دةطتى توسكة عومسانييةكانذا، بة بةسناًةى تيَشوتةطةىل  )اصالّ بٍٛ(ئةوسوثا هة 
طةسدةًى طاووسى يريةقوييةكانذا، بة كوستى ضةنذة  ىتـوفى ثشِ سِةيبانييةتييةكةى ثيَؼوو

)دميةػق( هة طةسدةًى ثايتةخت هة ًةديهة و دةطتى قوسِةيؼى سِةطةنذا دووسكةوتةوة بؤ 
و  )أعجُٞ(توسكى ئةًةوييةكانذا و )بػذاد( هة طةسدةًى عةبباطييةكانذا و هةويَوة بؤ 

ئةوةنذة ديو غةسيب بوو و  ؛ةم طةسدةًةى ئ)اصتٓبٍٛ(و ثاػاى بؤ  )اصالّ بٍٛ(ى بة )قضتٓط١ٝٓٝ(
 .و هة ئةطىَ و سِةطةنايةتى ئيظالم دووسكةوتهةوة خةَهليؽ طوًشِا بووى

 :(1)ى فريةقةكانيخالَى طومرِا

 قظةوتو و تانةداى هة ياوةآلى بة جؤساوجؤس. .1
 و طوًاى دسوطتلشدى هةطةسى. وةسنةطشتهى فةسًوودةى ثيَػةًبةس  .2

تةفظريكشدنى قوسئاى بة ػيَوةى عةقَوى و دانانى ناونيؼاى بؤ وةسنةطشتهى وةكوو  .3
 .)اجملاس، ظين ايذالي١، ايتأٌٜٚ، ايتفضري ايباطين ...(خؤى، بةناوى ػيَواصى دسوطتى 

)األمساء ٚايصفات، ايكذر، باوةسِنةبووى و ثةيوةطتهةبووى بة بابةتة غةيبييةكانةوة، وةن:  .4
بة  ةكاىدياس يؼانى ياطا و قاعيذة عةقَوييةهةريَش ناون .ار ...(ايربسخ، اجل١ٓ ٚايٓ

 .ةكاىنادياس

 .ثةيوةطتهةبووى بة عيبادةتةكانةوة بة ػيَوةى ػةسعى خؤى .5

                                                             

 .(156 - 1/143فدـتور كارص بن ظبد افؽريم افعؼل ) "دراشات يف األهواء وافػرق وافبدع" (1)
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و يةَهطةسِانةوة هيَى، يةًوو ًةبةطتةكانيؽ هة  لشدىدةسضووى هة دةطةآلت و ػؤسِػ .6
 .بووة، ئةوانيؽ فريةق بووى دةطةآلتى ئةيوى طونهةت دةطةآلت

 .... بةطةس ػةسع و بةَهطة و ذةقذا اَهبوونى ذةص و ئاسةصوو و دونياص .7

 :(1)لة طومرِاييةكاندا اى فريةقةكانسيم

 ئاكاس و طيٌا و ػيَواصيَم كة يةسيةن هةو فريةقانة خؤى دةبيهييةوة تيايذا بشيتيبووى هةًانة:

 .دسؤ و نةصانني هة ئاطتيَلى بيَعةقَويذا ِرافيسةكاى: .1

 هة ًوطوَهٌاناى و ذةآلَهلشدنى خويَهياى تونذوتيزى هة ديهذا و طتةًلشدى خةوارج: .2
 .)ٜكتًٕٛ أٌٖ اإلصالّ ٜٚذعٕٛ أٌٖ األٚثإ(

و طؤسانى  عو سِةقخؤباداى هة عيبادةت  ىصؤسيَلى بيَؼوًاسى بيذعة بوونى الصوفية: .3
 وة.)َعزف١(ناوى بة )عطخات(و 

)اجلذٍ و  فةيوةطووفقَوى كةطانى قظة و ياطاى فةهظةفى عةبريوسِا و  املعتضهة: .4
 بريكشدنةوةى دونياييانةى ثشِ ذةص و ئاسةصووةكاى.و  ايهالَٞ(

هة  هة ًافيذا و دةطةآلتى خوا و صيادةسِةوى كذر(ايكضاء ٚاي)باوةسِنةبووى بة  القدرية: .5
 .)املاد١ٜ( ضوونة ناو دونياوة و هة كاسكشدنذا ئادةًيضاد طةسبةخؤيى

و  ثاَهذانةوة و سِآ خؤػلشدى بؤ دةسضووى هة ػةسع و ديو و هةكاسخظتهى اجلربية: .6
 .غةسقبووى هة ػةيةوات و دونيادا

نةًانى و  )ايٛالء ٚايرباء(ًانةوةى ديو هة وػة و داسِػتهيَلذا و نةًانى  املرجئة: .7
بؤ ديو هةثيَهاوى خوادا و تيَلةَهبوونى ػرين و تةوذيذ و طونهةت و بيذعة و كاسكشدى 

 .اناغ و تاوانباس هة باصنةى ديهذاخو

داسِنيهى بةَهطة هة قظةكاى و دةسطاى فيأَل و ذيوة و سِؤتيهياتى ديهى و  أهل الرأي: .8
 .ةكاىضوونة دونياى ذةص و ئاسةصوو

 كةطانى و و ئةيوى خةياأل و قظةى صي ووى هة ئةديب و ػاعريفةيوةطووفةكاى: بشيتيب .9
 دةسضوو هة ئيٌاى و ديو. و ئيٌاى الواص
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وة دةطةآلتيؽ بة طتةم و قةوًيةتطةسى و هةكاسخظتهى ياطا جيَبةجيَلاسةكانى ئيظالم، تا 
طةيؼتة طةسدةًى دةسضووى هة ديو و جياكةسةوةى هة دةطةآلت و ياطا و تةػشيع و سِةتذانةوةى 

 دسوطتلشدنى ، وة)ايعًُا١ْٝ(ياخود  )ايعٛمل١(بةناوى  )اإلباح١ٝ(دةقةكاى و طوًاى دسوطتلشدى و 
بؤ بةتايبةت  ئاصادييةوةدةسضووى هة ديو بةناوى  ئاصادى وةن نيؼانةيةن بؤ سِصطاسبووى و ثةيلةسى

بؤ ئةو دسوطتبوو  )ايٛالء(ثؼتطريى و ، هة يةًوو ػاس و وآلتيَلى ئيظالًى نيؼانةى اىئافشةت
 ى كة هة ئةوسووثا و ئةًشيلادا يةية.يةعةوهةًة

ضووى هة ديو و طوًشِايى هة ئاطتى ئةو ذةقةى كة بةم ػيَواصة ًيَزووى خاوبوونةوة و دةس
ئيظالم ثيَيةتى جيًانى ئيظالًى بةخؤيةوة بيهيويةتى تاوةكوو ئةم طةسدةًة، هةبةسئةوة ييض 

بؤ ديهى ثاكى ئيظالم و بةسناًة و ًةنًةجى ذةقى خؤى  انةوةضاسةطةسيَم نيية بيَحطة هة طةسِ
ََلَا َفنْ دةَهيَت:  T ()َايونةبيَت، وةكوو ئيٌام  ِة إالَّ َما َأْصَؾَح َأوَّ ُيْصؾَِح آِخَر َهِذِه اأْلُمَّ

(1). 
و ضاكبوونةوة بيَحطة بةو ػيَواصة  ىواتة: كؤتايى طةىل ًوطوَهٌاناى نايةنة ريَش باسى سِيَل

 ى ثآ سِيَم و ضان و ئيظآلح بووة.ت كة طةسةتاى ئةم ئوممةتةنةبيَ

بؤ طيٌا و  تةوةنةوناو ئيظالم و ئيَظتاؾ طةسِاهةبةسئةوةى هة نةفاًى و جاييويةتةوة ياتهة 
 ة.ووى و ئاػلشاػهة ديو، ئةطةسضى ديهى ئيظالم بةسثا و سِ داىػيَواصةكانى نةفاًى و ال
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 ناودارترين فريةقةكانى قةدةر

 انـةكـةدةرييـقةم: ـةكـي
 ةـدريـقــال

لةضةز بوونى تواناى ئادةميصاد و  قةدةزييةكاى ئةو كةضانةى كة شيادةزِةويياى كسدووة
ييَهانةديياى و توانا و شةزع و فةزمانةكانى جيَبةجيَكسدنى  ضةزلة برازدةى تةواو بةدةضتيةوة

 .)تعظيِ ايػسع وْفي ايكدز(، تا كةوتوونةتة باوةزِنةبووى بة قةشاوقةدةز ئريادةى كازكسدنياى

قةدةزييةكاى وةكوو ميَروو لة كؤتايى ضةزدةمى ياوةآلندا دزوضتبووى، وة شويَو و النةياى 
بة بوو )بةظسة(  شويَو و النةياى ى و ياوةآلى بوو،بوون ةمبةز وفةزموودةكانى ثيَػ دووزة دةضتى
 بوو بة ثمةى دوو. )دَػل(ثمةى يةك و 

ناوشزِاوى الى شاناياى بوو  و يةكةم كةضيَك كة بصويَهةزى ئةم قطة و باضة بوو لة قةدةزدا
بوو، لة ضةزةتاوة طويَبيطتى فةزموودة بوو لة يةنديَك  )َعبد بٔ عبد اهلل بٔ عويِ اجلُٗي(ناوى 

 .وعُسإ بٔ حضني()ابٔ عباع وابٔ عُس وَعاوية لة ياوةآلنى وةك 

ـان ظـده شوء حظ من افعؾمدةَليَت:  T ()ابٔ تيُية
(1). 

 خاوةى شانطتيَكى كةم بوو لة ديهدا.واتة 

 بوو.  طايب وَعاوية()عًي بٔ أبي نيَواى خةليفة  وضتانةكةىوة بةشدازى دان

صدوق يف كػسه، وفؽـه شن شـة شقئة، ؾؽان أول دةَليَت:  T )افذهبي(ئيمامى 

من تؽؾم يف افؼدر، وهنى احلسن افـاس ظن جمافسته، وؿال: هو ضال مضل
(2). 

لة ضةزةتاوة ثياويَكى ضةززِاضت بوو بؤ خؤى، بةآلم داييَهةزى زِيَطةيةكى شةزِ بوو، واتة: 
زِيَطسى  T )احلطٔ ايبضسي(وة يةكةم كةس بوو لة بابةتى قةدةزدا قطةى لةضةز كسد، وة 

 دةكسد كة خةَلك لةطةَلى دابهيصيَت و ثيَى دةوت طومسِا و طومسِاكازة.
                                                             

 .(2/212ٓبن تقؿقة ) "تؾبقس اجلفؿقةبقان " (1)

 .(4/141فؾذهبي ) "مقزان آظتدال" (2)
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ادةَليَت:  T ()ابٔ نجري ـَ َكْت دَِْعَبٍد ِظَباَدٌة َوؾِقِه َزَهاَدةٌ َوَؿْد 
(1). 

 كةضيَكى خاوةى عيبادةت و شايد بوو.واتة: 

دذى  )ابٔ األغعح(لةطةأل دا يةكيَك بوو لةوانةى كة )عبد املًو بٔ َسوإ(دةمى زلة ضة
 .(2)كوشتى ى ييحسى(08)ضاَلى  )حجاج بٔ يوضف ايجكفي(دةضةآلت دةزضوو، تاوةكوو 

دةَليَت:  T ي(ـ)ايرٖبئيمامى وةكوو  )غيالٕ بٔ َطًِ ايدَػكي(يض )دَػل(وة لة 
ؽقالن افؼدري أبو مروان، صاحب َمْعَبد اجْلَُفـي ... ؿد أطفر اْفَؼَدَر يِف خالؾة ُظَؿر ْبن َظْبد 

افعزيز، ؾاشتتابه ُظَؿر، ؾؼال: فؼد ــت ضآ ؾفَدْيتـي، وَؿاَل ُظَؿر: افؾَُّفمَّ إن ـان صادًؿا، وإٓ 

ن َظَذ ُدظائه ْن يا َؽْقالن، َؾلمَّ اهر  مات ظؿر َج ؾّم )ؾَ  ،ؾاصؾبه واؿطع يَديه وِرْجَؾقه، ثم َؿاَل: َأمِّ

بؿذهبه( ... ثم كػذْت ؾقه دظوُة اإِلَمام افراصد ُظَؿر ْبن َظبْد افعزيز، ؾُلِخذ وُؿطَِّعْت أرَبَعُتُه 

وُصؾِب بدمشق يِف افَؼَدر
(3). 

بوو  )َعبد(دةكسد، ياوةَلى دزوضت لةضةز قةدةز  قطة و طومانى بة ئاشكسا )غيالٕ(واتة: 
بةآلم خةليفة بةَلطةكازى بةضةزدا كسد و ، Tدا )عُس بٔ عبد ايعصيص(لة ضةزدةمى خةليفة 

ئةى خةليفة طومسِا بووم ييدايةتت دام، خةليفةط وتى: خواى طةوزة ئةطةز زِاضت ئةويض وتى: 
دةكات ليَى وةزبطسى، وة ئةطةز نا يةَليواضيت و يةزضواز ثةىل بربِيت، ثاشاى وتى: ئةى غيالى 

)ٖػاّ بٔ عبد ئامني بكة لةضةز دوعاكةم، ئةويض ئاميهى كسد ... بةآلم لة ضةزدةمى خةليفة 
يض طستى و )ٖػاّ(سدنى لةضةز قةدةز دةضتجيَكسدةوة و بانطةواشى بؤ دةكسد و دا قطةكاملًو(

 .)دَػل(يةزضواز ثةىل بسِييةوة و كوشتى و يةَلى واضى لةضةز دةزطاى 

 اندا ضهووزداز بووى،ـايةتييةكاى و يةم لةزِووى بريوزِاكـايةدا يةم لةزِووى كةضـلةم ضةزةت
                                                             

 .(9/34ٓبن ـثر ) "افبداية وافـفاية" (1)

فعبد  "افؼضاء وافؼدر"، و 9ٕيب مـصور افبغدادي ص "افػرق بغ افػرق"(، و 11/225ٓبن حجر ) "هتذيب افتفذيب" (2)

 .162افرمحن بن صافح ادحؿود ص

، 111ٓبن خؾؽان ) "وؾقات إظقان"(، و 3/338فؾذهبي ) "مقزان آظتدال"(، و 7/259فؾذهبي ) "تلريخ اإلشالم" (3)

أصول اظتؼاد "مـاؿشة اإلمام إوزاظي مع ؽقالن افدمشؼي يف ظفد هشام يف (، و5/351فؾزرـع ) "إظالم"(، و 121

 .(4/718فؾالفؽائي ) "أهل افسـة
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لةبةز نامؤيى و تاشة ضةزيةَلدانى كةس و باضةكاى، وة بوونى دةضةآلتى ئيطالمى و ياوةآلى و 
ياوةآلى و شويَهكةوتووانياى و مانةوةى خةَلكى لةضةز و بةزبآلوى قوتاخبانةكانى  )تابعني(شانايانى 
و  ةازدنةونة كازيطةزى تةواوى يةبوو لةضةز شو ناخى ثاك و شازةشايى ديهى، ئةما )فطسة(

ازاوةيى كةضةكاى و بريوزِاكاى لةضةزى، يةزوةك لةم طيَسِانةوةيةدا ضةزةتا و بوونياى ش
 دةزدةخات:

، َؾاْكَطَؾْؼُت  ۩ ِة َمْعَبٌد اجْلَُفـِيُّ َل َمْن َؿاَل يِف اْفَؼَدِر بِاْفَبْكَ اَن َأوَّ ـَ َقى ْبِن َيْعَؿَر، َؿاَل:  َظْن ََيْ

مْحَ  يُّ َح َأَكا َومُحَْقُد ْبُن َظْبِد افرَّ ْؿَرِ
ْغِ ِن احْلِ َؾُؼْؾـَا: َفْو َفِؼقـَا َأَحًدا َمْن َأْصَحاِب  -َأْو ُمْعَتِؿَرْينِ -اجَّ

َق َفـَا َظْبُد ا  يِف اْفَؼَدِر، َؾُوؾِّ
ِ
ء َٓ َم، َؾَسَلْفـَاُه َظمَّ َيُؼوُل َهُم هللِ ْبُن ُظَؿَر ْبِن َرُشوِل اهللِ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾَّ

َخُر َظْن ِصَمفِِه، َؾَظـَـُْت أَ اخْلَطَّ  ْٔ َتـَْػُتُه َأَكا َوَصاِحبِي َأَحُدَكا َظْن َيِؿقـِِه، َوا ـْ نَّ اِب َداِخاًل ادَْْسِجَد، َؾا

، َؾُؼْؾُت َصاِحبِي َشَقؽِ  ُه َؿْد َطَفَر ِؿَبَؾـَا َكاٌس َيْؼَرُءوَن اْفؼُ ُل اْفَؽاَلَم إََِلَّ ِن إِكَّ مْحَ ْرآَن، : َأَبا َظْبِد افرَّ

َْمَر ُأُكٌف، َؿاَل  ْٕ َٓ َؿَدَر، َوَأنَّ ا ُْم َيْزُظُؿوَن َأْن  َر ِمْن َصْلهِنِْم، َوَأهنَّ ـَ ُروَن اْفِعْؾَم، َوَذ َؾنَِذا ": َوَيَتَؼػَّ

ُْم ُبَرآُء ِمـِّي ُهْم َأِّنِّ َبِريٌء ِمـُْفْم، َوَأهنَّ َفْو "ْبُد اهللِ ْبُن ُظَؿَر ، َوافَِّذي ََيْؾُِف بِِه ظَ "َفِؼقَت ُأوَفئَِك َؾَلْخِزْ

ََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َؾَلْكَػَؼُه َما َؿبَِل اهلُل ِمـْ  ِٕ «..."ُه َحتَّى ُيْمِمَن بِاْفَؼَدرِ َأنَّ 
(1). 

قطةى لةضةز  )َعبد اجلٗين(دةَليَت: كاتيَك لة بةضسِة يةكةم كةس  )حييى بٔ يعُس( واتة:
بؤ ذةد يا عومسة زِيَماى كةوتة مةديهة و ومتاى طةز  عبد ايسمحٔ()محيد بٔ قةدةز دةكسد، مو و 

و ثسضيازماى ليَبكسداية دةزبازةى ئةوانةى كة قطة  بطةيصتيهاية بة يةكيَك لة ياوةآلنى ثيَػةمبةز 
 )عبد اهلل بٔ عُس(طةيصتني بة لةناو مصطةوت وابوو  ى خوازِيَكةوتلةضةز قةدةز دةكةى، 

 ،خؤم و ياوةَلةكةم ئةمالوالماى ليَطست و وا يةضتم كسد ياوةَلةكةم بَمآ تؤ قطة بكة ،
دةخويَهو و خةزيكى شانطتى لةالى ئيَمة كةضانيَك يةى قوزئاى  )عبد ايسمحٔ(مهيض ومت: باوكى 

لةطةأل ئةوةشدا دةَليَو قةدةز ييضى لةضةز نةنووضيويو و خوا شانا نيية بةضةز  ،... شةزعني
شؤز دذايةتى ئةو قطةيةى كسد و   )عبد اهلل بٔ عُس(زةكامناندا تاوةكوو نةيكةيو، كسدا

                                                             

 "افؼضاء وافؼدر"، ويف (177) "افشعب"وافبقفؼي يف  (،2611وافسمذي ) (،4695وأبو داود ) (،8رواه مسؾم ) (1)

وافػريايب يف  (،2) "ذح افسـة"وافبغوي يف  (،206) "افؼيعة"وأجري يف  (،3/151) "اإلباكة"وابن بطة يف  ،(181)

 .(210) "افؼدر"
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وتى: ئةطةز طةيصتى بةوانة يةواَلياى بدةزآ كة مو بةزيم لةواى و ئةوانيض لة مو بةزيو، بةو 
دةخيوات طةز يةزكةضيَك لةوانة بةقةدةز شاخى ئوذود ئاَلتوونى ثيَى  )عبد اهلل بٔ عُس(ضويَهدةى 

 يَت و بيبةخصيَتةوة لة ثيَهاوى خوادا، خوا ليَى وةزناطسيَت تاوةكوو باوةزِى بة قةدةز نةبيَت.يةب

بةم شيَوةية ضةزكوت كساوى و ناو شزِاو بووى و بوونةتة يؤكازى بضووككسدنةوة و 
َىا ُكنُْت أَ »دةَليَت:  )أبو ايصبري املهي(مساندنياى، بةَلكوو شؤزجاز ناضاز بة دزؤكسدى بووى، وةكوو 

َل َمنْ  َهنِيَّ َتَكلََّم ِِف اْلَقَدِر َوَكاَن َأوَّ  َتَكلََّم َوَطاُوٌس َىُطوُف بِاْلَبْوِت َمَع َطاُوٍس، َفَذَكَر َأنَّ َمْعَبًدا اْْلُ

ُه َيْكذِ  ي َعََل اَّللَِّ، َفَقاَل: إِىَّ ، ...ِِف اْلَقَدِر، َفَعَدْلُت إَِلْوِه َفَقاَل َلُه َطاُوٌس: َأْىَت اْلُْْفََتِ «ُب َعََلَّ
(1). 

)َعبد باضى  )طاوع(تةوافماى دةكسد لة كةعبة،  )ابٔ عباع(قوتابى  )طاوع(لةطةأل  واتة:
مهيض  لةو كاتةدا ئةويض لة تةوافدا بوو، ة قطة لةضةز قةدةز دةكات،كسد كة يةكةم كةض اجلٗين(

ثيَى وت: تؤ دزؤ دةكةيت  )طاوع(كازيَكم كسد كة ليَى نصيكبيهةوة، كاتيَك نصيك بوويهةوة 
)كة دةَليَيت خوا شانطتى نيية بةضةز كسدةوةى بةندةكانى تا كاتيَك ئةجنامى دةدةى(،  زامبةز خوابة

 ئةويض وتى: ئةوة دزؤية بةدةمى مهةوة دةيكةى.

 ٔ عبيد ...()حطٔ ايبضسي، ابٔ عوٕ، يوْظ بوة لةاليةكى تسيصةوة شانايانى بةضسِة وةكوو 
بةزدةوام دذايةتيياى دةكسدى و زِيَطسيياى دةكسد لة تيَكةَلبووى و دانيصنت لةطةَلياندا و شؤزجاز 

دةخطتة ثاَلياى بؤ  قطةكانى خؤياى )حطٔ ايبضسي(ئةوانيض بة دزؤ بةناوى ئةمانةوة بةتايبةت 
 .(2)زدنةوةياىزِةواد و خؤشا

دا قةدةر ئةو بريوِرا جياوازانةى كة لةناو يةموو ،ةوة لةسةر قةدةريانلةِرووى بريوِراكان
 :(3)دةسووِرَيهةوةبة دةورى دوو بابةتدا  دروستبووة

ثةيوةنديياى بة خواوة يةية لة ثمةوثايةكانى كة ةو بابةتانةى يةزيةك للة  يةكةم:بابةتى 
 .)ايعًِ، ايهتابة، املػيئة، اخلًل(قةدةز كة ضوازى 

                                                             

 (،1322) "ذح أصول اظتؼاد"وافالفؽائي يف  (،218) "افؼيعة"وأجري يف  (،1611) "اإلباكة"رواه ابن بطة يف  (1)

 .(، وؿال حمؼؼه: إشـاده صحقح264) "افؼدر"وافػريايب يف 

 (.2/431)فعبد اهلل بن أمحد  "ـتاب افسـة" كظروا ،184فعبد افرمحن بن صافح ادحؿود ص "ؼضاء وافؼدراف" (2)

 .311ص فعبد افرمحن بن صافح ادحؿود "ؼضاء وافؼدراف" (3)
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 بة ئادةميصادةوة يةية، يةز لة: كة ثةيوةنديياى ئةو بابةتانةى دووةم:بابةتى 

 ئايا ئادةميصاد خاوةى ئريادة و ويطتة؟ -

 ئايا خاوةى تواناية لة كازكسدندا؟ -

 ئايا خاوةى كسدازة بةزِاضتى لة كازدا؟ -

دزوضتكسد لةضةز دوو بةشى يةكةم لة ثايةكانى  قطةياى طوماى و قةدةزييةكانى ضةزةتا
ية و طومانياى لةمةدا يةبوو و دةيانوت خوا نة كسدازةكانى ئادةميصادى )ايعًِ، ايهتابة(كة  قةدةز

قةدةزيية ، ئةمانة ثيَياى دةوتسا ئةجنام دةدةىتاوةكوو كازةكاى  يصانآصينووضيوة، وة نة دة
ئةم بريوزِاية يةماى ، )غالة ايكدزية، ايكدزية األوىل(، ياخود قةدةزييةكانى ضةزةتا شيادةزِةوةكاى
، واتة خوا نايصانيَت تاوةكوو كازةكاى )ايبداء(يدةى جوولةكةكانة كة ثيَى دةوتسيَت بريوزِاى عةق

 .(1)ديَتة دى، وة شيعةكانيض يةَلطسى يةماى بريوزِاى

ابَِؼَة ... َوُهَو دةَليَت:  T ()ابٔ تيُية َتاَبَتُه افسَّ
َم َوـِ ُروَن ِظْؾَؿُه ادَُْتَؼدِّ

ِة ُيـْؽِ َوُؽاَلُة اْفَؼَدِريَّ

ِة مَ َٓ  ُل َمْن َطَفَر َظـُْه َذفَِك بِاْفَبْكَ اَن َأوَّ ـَ َْمُر ُأُكٌف ... َو ْٕ قُعُه ِِمَّْن َيْعِصقِه َبْل ا
ْعَبَد َيْعَؾُم َمْن ُيطِ

ِم َواْفؽَِتاِب  ُثَر َخْوُض افـَّاِس يِف اْفَؼَدِر َؾَصاَر ُُجُْفوُرُهْم ُيِؼرُّ بِاْفِعْؾِم ادَُْتَؼدِّ ـَ ابِِق  اجلفـي ... ُثمَّ  افسَّ

ُه َؿْد َيَش  ُروَن ُظُؿوَم َمِشقَئِة اهللَِّ َوُظُؿوَم َخْؾِؼِه َوُؿْدَرتِِه ... َؾَؾِزَمُفْم َأْن َيُؼوُفوا: إكَّ
َٓ َفؽِْن ُيـْؽِ اُء َما 

َْؾَعاِل اْفِعَبا ِٕ َٓ َيَشاُء َوَأْكَؽُروا َأْن َيُؽوَن اهللَُّ َتَعاَػ َخافًِؼا  ِد َأْو َؿاِدًرا َظَؾْقَفاَيُؽوُن َوَيُؽوُن َما 
(2). 

 دزوضتنكووَليياى لة دوو بةشى ثايةكانى قةدةزدا  طوماى و قةدةزيية ضةزةتاييةكاى واتة:
بوو، ثاشاى ئةم بابةتة بةطويَسةى ثةزةضةندنى قةدةزييةكاى و  )ايعًِ وايهتابة(دةكسد ئةويض 

و ثاشةكصيَياى ليَكسد و دانياى ثيادا نا لةبةز  فساوانبوونياى لةناو قةدةزييةكانى ثاط ئةواى ووى بوو
شؤز شةقى و يةَلةى قطة و طومانةكاى كة لة عةقَمدا جيَطةى نةدةبووةوة، وة قطة لةضةز دوو 

ى بوو لةضةز دزوضتبوو، كة ئةويض ويطت و ئريادةى خوا و دزوضتكسد ى قةدةزةكةى تسثاي
 .لةضةزة و ئةو دزوضتى كسدووةا ويطتى ، واتة يةموو بوونيَك خو)املػيئة واخلًل(بوونةكاى 
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 )القدرية(قةدةرييةكان فريةقى 

ـِقِع اْفَباضِِل دةَليَت:  T ()ايٓووي ُؾوَن ِِبََذا اْفَؼْوِل افشَّ
ُة اْفَؼائِ  ...َوَؿِد اْكَؼَرَضِت اْفَؼَدِريَّ

َرِة َتْعَتِؼُد إِْثَباَت اْفَؼَدِر َوَفِؽْن َيُؼوُفوَن اخْلَْرُ ِمَن  ْزَماِن ادَُْتَلخِّ
َ ْٕ ُة يِف ا ُّ ِمْن َوَصاَرِت اْفَؼَدِريَّ اهللَِّ َوافؼَّ

مْ  ِه َتَعاَػ اهللَُّ َظْن َؿْوِِلِ َؽْرِ
(1). 

ذهب ؽالة افؼدرية( َؿِد اْكَؼَرَض َهَذا اْدَْذَهُب )أي: مدةَليَت:  T )افؼرضبي(

َؾَف يِف َزْظِؿِفْم بَِلنَّ َأْؾَعاَل اْفِعَباِد َمْؼُدوَرٌة َِلُْم وَ  َم َخاَفُػوا افسَّ ُة اْفَقْوُم ... إِكَّ ـُْفْم َظَذ َواْفَؼَدِريَّ َواِؿَعٌة ِم

ْوكِِه َمْذَهًبا َباضاًِل َأَخفُّ ِمَن اْدَْذَهِب  ـَ ْشتِْؼاَلِل َوُهَو َمَع  ِٓ لِ ِجَفِة ا َوَّ ْٕ ا
(2). 

بريوزِاياى بةضةزضوو، بةَلكوو قةدةزييةكاى ثاط  )غالة ايكدزية(قةدةزييةكانى ضةزةتا  واتة:
و  يةضةزبةخؤو اى لةضةز ئةوةية كة ئادةميصاد خؤى كسدةوةى خؤى دزوضتدةكات قطةيئةواى 

، خوا دةضةآلتى تيادا نيية، وة دةَليَو خيَس خوا دزوضتى كسدووة و شةزِ خوا دزوضتى نةكسدووة
ِٕ َيُكوُيوا :دةَليَت T ()ابٔ تيُية ثيَصرت باضكسا كة وةكوو ِِ َأ ُٗ ََ ًَِص .. قطةكانياى وا . َف

بوونيَك ببيَت دةطةيةنيَت كة دةشيَت خوا ويطتى لةضةز كاز و بوونيَك يةبيَت و نةيةتة دى، وة 
 و ويطتى لةضةز نةبيَت.

ُْم َأَضاُؾوا دةَليَت:  T ()ابٔ قتيبةوة يؤكازى ناونانيصياى بة قةدةزييةكاى وةكوو  هَنَّ
ِٕ

هِ اْفَؼَدَر إَِػ َأْكُػِسِفْم، ...  َء فِـَْػِسِه، َأْوَػ بَِلْن ُيـَْسَب إَِفْقِه، ِِمَّْن َجَعَؾُه فَِغْرِ ْ ِظي افقَّ َوُمدَّ
(3).  

ثيَصرتة خاوةنةكةى لة يضلةبةزئةوةى قةدةز و تواناكاى دةدةنة ثاأل خؤياى، وة خؤدانة ثاأل شتيَك
 ى ليَبهسيَت.ةناشناوئةو 

كاى يةَلطسى ئةم بريوزِاية )َعتصية(ثاط قةدةزيية ضةزةتاكاى بةطويَسةى تيَجةزِبوونى كات 
ثايةكانى قةدةز و كاز و كسدةوةكانى بةآلم لة بابةتى دووةم و ضيَيةمى بووى و ثةزةياى ثيَدا، 

ئادةميصاد كة خاوةى ئريادة و توانا و دزوضتكسدنى زِاضت و دزوضتى خؤيةتى و ييض دةضةآلتيَك 
 بيَحطة لة خؤى بوونى نيية تيايدا.
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

)واصٌ بٔ عطاء : ئةمانة بووى سِةشازى بةض يةَلطسى بريوزِاى قةدةز لة قؤناغى دووةمدا لة
يٌ ايعالف وَعُس بٔ عباد ايطًُي وايٓظاّ واجلاحظ وأبو عًي اجلبائي ٖربو وعُسو بٔ عبيد وأ
)أمحد بٔ أبي دؤاد وأبو احلطني اخلياط وأبو : ئةمانة بووى وة لة بةغداديض ،وأبو ٖػاّ اجلبائي(

 .(1)ايكاضِ ايبًخي وبػس بٔ َعتُس ...(

بةتى تسياى بةخؤوة دةبيهى، ئيرت بةطويَسةى ميَروو شؤزِبوونةوةى بريوزِاكاى فساواى دةبووى، با
لة ثيَهخ ثايةكانى ديو الى  انة بووة يةكيَكسِوانيهتيَ قةدةز بةو قةشا و تا طةيصتة ئةو ئاضتةى

 :كة ئةمانةى كاى)َعتصية(
 مةبةضتياى ثيَى باوةزِنةبوونة بة ضيفاتةكانى خوا. التوحيد: .1

بؤ خوا، وة ئادةميصاد خاوةنى ئةو  )اخلًل واملػيئة(لة قةدةزدا باوةزِنةبوونة بة  :العدل .2
 دوو ضيفةتةية.

ى قوزئاى دةبيَت وةكوو خؤى بيَتة دى بةضةز ئةو كةضةدا يةزِةشةكان الوعد والوعيد: .3
، بة ثيَضةوانةى ئةيمى ضونهةتةوة كة ...(وغسى )نفس وفطوم  كة دةكةويَتة ناوى وةك

ئةطةزضى كةضى تاوانباز بةز ، عرب٘، وإٕ غاء غفس ي٘( )يف َػيئة اهلل، إٕ غاء :دةَليَو
يةزِةشةكاى دةكةويَت، بةآلم طةز خوا ويطتى ليَبيَت ضصاى دةدات، ياخود 

 دةيبةخصيَت، بةآلم ئةواى دةَليَو نابيَت لةدواى يةزِةشةكانةوة ويطتى خواى تيَدابيَت.

 لة ذوكمةكةى يةزكةضيَك تاواى بكات و تةوبة نةكات ئةوا املنزلة بني منزلتني: .4
دوازِؤذدا لة لة بةآلم  دا،لة دونيا ، نة موضوَلمانة و نة كافسةيماى و كوفسدايةنيَواى ئ

 داية بة بةزدةوامى.دؤشةخلة  زِيصى كافسانداية و

لةذيَس ئةم ناونيصانةدا دةزضووى لة دةضةآلت و  األمر باملعروف والنهي عن املنكر: .5
واتة دةزضووى لة بو،  )َعتصية(شؤزِشكسدى ثيَويطتة طةز ثيَضةوانةى بهةماكانى 

 ئةيمى ضونهةت. ضةآلتةكانىدة
 كاى بوو.)املعتصية ايكدزية(و ضةندةيا شتى تس بةزنامةى  )خًل ايكسإٓ(ئةمانة و لةطةأل 

كؤكةزةوةى يةموو جؤزة بريوزِا دةزضووةكاى بوو لة ئةيمى  )َعتصية(كةواتة ناونيصانى 
ضونهةت، بةشيَك لةوانة قةدةزييةكاى بوو، بةآلم لة يةموو ضةزدةميَكدا بةط بةط و ثازضة ثازضة 
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 )القدرية(قةدةرييةكان فريةقى 

، (1)دةَليَت طةيصتوونةتة دوانصة فريقةى جيا جيا T ()ايػٗسضتاْيدةبووى تا ئاضتى ئةوةى 
 .(2)طةياندوويةتيية يةذدة و نؤشدة فريقة T ()ايبػداديبةَلكوو 

 :لةم خاآلنةدا كؤدةبيَتةوة بريورِاى قةدةرييةكان لة قةدةرداطومرِايى 

 .ية)اخللق واملشيئة(لة ثايةكانى قةدةردا بِروايان بة دوو ثايةى نيية، كة ئةويش  .1

كسدازةكانى ئادةميصاد خوا دزوضتى نةكسدووة، بةَلكوو ئادةميصاد خؤى دزوضتى  دةَلَيو:
 .(3)دةكات

ى كؤضى مسدووة و (415)لة ضاَلى  )عبد اجلباز اهلُراْي(قاشى ناودازى موعتةشيمةكاى 
 ىكاتى خؤى ئةشعةزى بووة، ثاشاى ضووةتة ضةز بريوزِاى موعتةشيمةكاى و كؤتا شاناى طةوزة

"األصوٍ بووة و نووضيهيَكى شؤزى لةو بريوزِايةدا يةية، وةك  ياىقاشى دةوَلةت و موعتةشيمةكاى
 .(4)... اخلُطة" و "املػين"

اتػق أهل افعدل ظذ أن أؾعال افعباد من تكؾفم، وؿقامفم، وؿعودهم حادثة دةَليَت: 

إن اهلل من جفتفم، وأن اهلل أؿدرهم ظذ ذفك، وٓ ؾاظل ِلا، وٓ حمدث شواهم، وأن من ؿال: 

خافؼفا وحمدثفا ؾؼد ظظم خطمه
(5). 

بةناوى يةكيَك لة بهةماكانى ديهةوة كاى، كة )َعتصية(واتة " )أٌٖ ايعدٍ(واتة: كؤدةنطى 
دةضةآلتداز كةيت  )خمًوم(و دادثةزوةزى نيية كة  )عدٍ(بةس ناوى خؤياى ناوة، لةطةأل ئةوةشدا 

بيَدةضةآلت كةيت"، دةَليَت كؤدةنطى ئةواى لةضةز ئةوةية كة يةزضى كاز و كسدازى  )خايل(و 
ئادةميصاد يةية لة يةضتاى و دانيصنت يةمووى لةاليةى خؤيانةوةية و خوا بةتواناى كسدووى 

دا و خوا خؤى نةيكسدووة و دزوضتى نةكسدووة، ئةوةيصى بَميَت خوا دزوضتكاز و بةضةزي
 يةَلةى طةوزةى كسدووة.ييَهةزةدييانة ئةوا 

                                                             

 .(1/46فؾشفرشتاِّن ) "ؾل وافـحلاد" (1)

 .114ٕيب مـصور افبغدادي ص "افػرق بغ افػرق" (2)

 .262دحؿد بن إبراهقم احلؿد ص "اإليمن بافؼضاء وافؼدر" (3)

 .266دحؿد بن إبراهقم احلؿد ص "اإليمن بافؼضاء وافؼدر" (4)

دحؿد بن إبراهقم احلؿد  "اإليمن بافؼضاء وافؼدر"(، و 2/241فعبد اجلبار اِلؿذاِّن ) "ادغـي يف أبواب افتوحقد وافعدل" (5)
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جيوز أن ُيْػـي ؾعل اهلل افذي هو افؼدرة بػـاء دةزبازةى تواناكانى ئادةميصاديض دةَليَت: 

احلقاة بلن يؼتل كػسه، وجيوز أن يبطل ؾعل افغر فؾسؽون بتحريك ادحل
(1). 

لةكاتيَكدا كة خوا ئةو  ئادةمى دةتوانيَت كؤتايى و نةبوونى بةضةز كازى خوادا بًيَهيَت واتة:
واتة خوا دةيةويَت ئةو  ، وةك خؤكوشنت،ئادةميصاد ىانتوانا و ذي ويطتةى لةضةزى نيية، وةك

كةضة بريَت، بةآلم ئةو كؤتايى بة ذيانى خؤى ديَهيَت، كةواتة ويطتى كةضةكة شاأل بوو بةضةز 
و ئادةميصاد( بةتاأل  خواكسدازى  واتةخؤى ) وة دةتوانيَت كسدازى بيَحطة لة ويطتى خوادا،

 خباتة جووَلة و كاز. كة مةبةضت تيايدا دزيَرةثيَدانيةتى، وةك وةضتاو و نةجووآلو بكاتةوة

ئادةميصاد و دةيكةنة خالق و  ثاأل ياخيبوونيَكى بآ شوماز و ضةزكةشى دةدةنة يةبةم شيَوة

 .[ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ] ضيفاتةكانى خواى ثيَدةبةخصو

ئوممةتة، وةكوو ئيمامى ناونساوى بة ئاطسثةزضت و مةجووضييةكانى ئةم  يانةقةدةزئةم 
ةِ دةَليَت:  T ()ايطخاوي ـَنِ  َوَؿْد َوَرَد يِف َذمِّ اْفَؼَدِريَّ ُة » ... :ِمـَْفا َأَحاِديُث يِف افسُّ اْلَقَدِريَّ

ِة،  َا َمْوُؿوَؾٌة،  ... «..ََمُوُس َهِذهِ اْْلُمَّ ِحقُح َأهنَّ نَّ َصَبَفُفْم فِْؾَؿُجوِس َطاِهٌر، َبْل َؿْوُِلُْم  ...َوافصَّ
َوَفؽِ

َة اْظَتَؼُدوا َخافِِؼغَ  ، َواْفَؼَدِريَّ َأْرَدُأ ِمْن َؿْوِل ادَُْجوِس، َؾنِنَّ ادَُْجوَس اْظَتَؼُدوا ُوُجوَد َخافَِؼْغِ
(2). 

واتة: وةكوو زِيوايةت شؤز يةى لة شةمكسدى و بةخساث باضكسدنى قةدةزييةكاى، وة شاناياى 
بؤضوونى جياجياياى يةية لةضةزى، بةآلم ئةوةى تةواو بيَت ئةوةية كة قطةى ياوةآلنة و فةزموودة 

ياى نيية، بةآلم ياوشيَوةكسدنياى بة ئاطسثةزضتةكانةوة )مةجووضييةكاى( ئاشكساية و بةَلكوو قطة
خساثرتة لة قطةى مةجووضييةكاى، لةبةزئةوةى مةجووضييةكاى باوةزِياى بة بوونى دوو خالق يةية 

تؤى )واتة ئةطةز ببيَت(، بةآلم قةدةزييةكاى باوةزِياى بة دوو خالقى تةواو يةية، واتة خوايةك كة 
 كاز و داييَهةزيانيت.خؤت خؤت دزوضت دزوضتكسدووة و تؤط كة كسدةوةكانى

دزوضتى "كة  ، واتة خواى تؤ)خًل وفعٌ(نيَواى  ئةماى ئةوةية كة جياواشى ناكةنةكيَصةى 
، بةآلم "بؤ دزوضتكسدوويت يصىسدندى و ثيَويطتييةكانى كازكى ييَهانةةكانو يؤكاز كسدوويت
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 و يت، وةكوو ئاميَسيَك)فاعٌ(ة و تؤ )خايل(خؤتى، واتة خوا  "يةضتاى بة كازكسدنةكة"
تؤ دزوضتت كسدووة، وة كاتيَك ئاميَس و دةشطاكة دةكةويَتة كة دةشطايةكى شت دزوضتكسدى 

دةَليَيت ئةم دةشطاية ئةم بةزيةمةى تؤ و بةزيةمةكاى دزوضتدةكات،  و مةك كاز و شت
 .، لةطةأل ئةوةشدا تؤ دزوضتت كسدووة و كازةكةط لة ئاميَسةكةوةيةدزوضتكسدووة
 و ضةزقاأل بووة خؤياىتايبةت و لة ئاضتى كةضانى  لة واقعدااى ئةم بريوبؤضوونانةيبوونى 

لة ئاضتى خةَلكى طصتيدا ئةم باضانة بوونى نةبووة و خةَلك لةضةز  م بابةتانةوة، طةز نابة بووى
 ةكانى ذيانة كة دووز و نصيك لةضةز ذةقةكةى ئةطةز بة نيوة و ناضَميض بيَت.)واقع(و  )فطسة(

ضادة، بؤية طةوزةيى بؤ  طاَلتةجازِى خةَلكانىتة نةئةم قطانة بووةا ذيانى زِؤذانةشدلة  يةز
 ئةو خوايةية كة عاقأل بة عةقَمةكةى ضةزطةزدانة و نةشاى بة نةشانيهةكةى ضةالمةت و لةضةز ذةقة.

ِِٓرز) ُُ ُٔ اِي َّٓ َوَجْدُتُه َمـُْظوًما بُِحْؿِؼهِ  دةَليَت: (َأِزَطاُة ِب ا إِ ُه ُيَؼاُل: َما َؾتَّْشُت َؿَدِريًّ َشِؿْعُت َأكَّ
(1). 

مو وام دةبيطت كة لةناو خةَلكيدا باو بوو دةياى وت: ديقةتى يةز قةدةزييةك بدةيت  واتة:
 .كةم عةقَمى بة نيَوضةوانيدا ديازة و ئابَمووقةى داوة
 ِروويداوة دةردةكةوَيت: ِراستىقسةى ئةم ثياوة لةم دوو ِرووداوةدا كة بة 

َؾَؼاَل ، ِد  ْو جَمُ وَ  ي  رِ دَ ا ؿَ فَ قْ ْبُن اِْلَْقَثِم َؿاَل: َخَرْجـَا يِف َشِػقـٍَة، َوَصِحَبـَا ؾِ  ورُ ؿْ َرَوى ظَ  يةكةم:

: َأْشؾِمْ  نَّ ُيِريُد اهللَُّ،  تَّىَح  :ادَُْجوِدُّ  َؿاَل  ،اْفَؼَدِريُّ فِْؾَؿُجوِدِّ
: إِنَّ اهللََّ ُيِريُد، َوَفؽِ َؾَؼاَل اْفَؼَدِريُّ

ْقَطانُ  ْقَطاُن، َؾَؽاَن َما َأَراَد افشَّ : َأَراَد اهللَُّ َوَأَراَد افشَّ َٓ ُيِريُد! َؿاَل ادَُْجوِدُّ ْقَطاَن  ! َهَذا َصْقَطاٌن افشَّ

!! ُه َؿاَل:  َؿِوي  ا!!َويِف ِرَواَيٍة َأكَّ َؾَلَكا َمَع َأْؿَواُُهَ
(2)

. 
( دةَليَت: لة بةلةميَكدا بوويو دوو كةمساى لةطةَلدا بوو )عةمسى كوزِى ييصامواتة: 

)قةدةزييةك و مةجووضييةك(، قةدةزييةكة بة مةجووضييةكةى وت: موضوَلماى بة، مةجووضييةكةط 
وتى: يةزكاتيَك خوا ويطتى لةضةز بوو موضوَلماى دةمب، قةدةزييةكةط وتى: خوا ويطتى لةضةزة 

ةجووضييةكةط وتى: ويطتى خوا و ويطتى شةيتاى؟! كةواتة با بةآلم شةيتاى ويطتى لةضةز نيية، م
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ويطتى شةيتاى بيَت، ئةو بةييَصة و مهيض لةطةأل بةييَصةكةياندام. واتة ضؤى دةبيَت ويطت و 
 ئريادةيةك يةبيَت لة ئاضتى ويطت و ئريادةى خوادا لة توانادا؟!

ةبيَت بةضةز تى شاأل دتوانا و ويطشةيتاى ضؤى كة ى خؤى شانى )فطسة(مةجووضييةكة بة 
 بةَلكوو خوا ويطتى لةضةزة و خؤى ويطتى نيية. !؟ياى لة ئاضتيدا دةبيَت ويطت و تواناى خوادا

َؿْت  دووةم:  إِنَّ َكاَؿتِي ُُسِ
ِ
ء َٓ َوَؿَف َأْظَرايِب  َظَذ َحْؾَؼٍة ؾِقَفا َظْؿُرو ْبُن ُظَبْقٍد، َؾَؼاَل: َيا َهُم

َق َكاَؿتُ  ْ ُتِرْد َأْن ُتْْسَ َك ََل ، َؾَؼاَل َظْؿُرو ْبُن ُظَبْقٍد: افؾَُّفمَّ إِكَّ َها َظَعَّ َؿْت، َؾاْدُظوا اهللََّ َأْن َيُردَّ ُه َؾُْسِ

َٓ َحاَجَة َِل يِف ُدَظائَِك! َؾا  : َْظَرايِبُّ ْٕ َم َأَرا-َؿاَل: َوَِلَ؟ َؿاَل: َأَخاُف ْرُدْدَها َظَؾْقِه! َؾَؼاَل ا َٓ ـَ َد َأْن 

َؿْت  َق َؾُْسِ !! -ُتْْسَ َها َؾاَل ُتَردُّ َأْن ُيِريَد َردَّ
(1)

. 
كاى، )َعتصية(ضتةى ضةزدة )عُسو بٔ عبيد(واتة: كابسايةكى الديَيى ياتة مةجميطى دةزضى 

ى، وتى: ئةى خةَلكيهة مو ذوشرتةكةم دشزاوة دوعاى خيَسم بؤ بكةى بؤم )أٌٖ ايعًِ(وايصانى 
دةضتى يةَلربِى و وتى: خواية تؤ نةتويطت ذوشرتةكةى  )عُسو(بطةزِيَتةوة، مامؤضتاكةياى 

وتى  )عُسو(تؤ نيية،  بدشزيَت و دشزا، خواية بؤى بطيَسِةزةوة، الديَييةكة وتى: ثيَويطتم بة دوعاى
بؤ؟ الديَييةكة وتى: ئةتسضم وةكوو ضؤى نةيويطت بدشزيَت و دشزا ئاوا بيةويَت بؤم بطيَسِيَتةوة و 

و ذيانى خؤى شانى ئةم كةضة لةضةز  )فطسة(نةطةزِيَتةوة )واتة نةتوانيَت بيطيَسِيَتةوة(. ئةم الديَيية بة 
 طومسِايية و قطةكةى يةَلةية.

زِايانة لة باشنةى داخساوى خؤياى و مةجميطةكانياندا يةبوو، كازيطةزى كةواتة ئةم بريو
 ى مامؤضتاياى ييض وةآلميَكى نةبوو بؤ الديَييةكة.)عُسو بٔ عبيد(لةضةز خةَلطى طصتى نةبووة، 

دا بووى، ثرييَرنيَك )ايساشي(يةزوةك دةطيَسِنةوة زِؤذيَك خةَلكيَكى شؤز لة دةوزى ئيمامى 
هذا صقخـا افرازي افذي يؿؾك ثسضيازى كسد ئةم كةضة كيَية دةوزتاى داوة؟ قوتابييةكى وتى: 

أفف دفقل ظذ وجود اهلل، ؾضحؽت وؿافت: تعس واهلل وخْس، أيف اهلل صك؟! إذًا: ظـده أفف 

... صك
(2)

. 
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خوا، ثريةذنةكةط وتى: ئةى يةية لةضةز بوونى ئةوة مامؤضتاكةمانة كة يةشاز بةَلطةى  واتة:
تياضيَت و شةزةزؤمةند بيَت، ئةوة لة بوونى خوادا طوماى يةية تا بةَلطةى بويَت؟ كةواتة يةشاز 

 طومانى يةبووة.

و تيَطةيصتهى ناو ذيانى  )واقع(و  )فطسة(بةم شيَوةية قطة و بريوزِاكانياى ثيَضةوانةى عةقأل و 
و دةقةكانى قوزئاى  ىالداى و ضةزليَصيَواوى لة تيَطةيصته، بةدةز لة طومسِايى و ئاضايى بووة

 ةكاى.)صخيح(فةزموودة 

)اإلرادة  ىنَيوان ويست و ئريادةى خوايى و خؤشةويستى و ثَيِرازيبوون جيانةكردنةوةيان لة .2

 .(واملشيئة واحملبة والرضا

اَلِل: ِمَن افتَّْسِوَيِة دةَليَت:  T ()ابٔ أبي ايعص ـَْشُل افضَّ َراَدِة، َوَبْغَ َم َبْغَ ادَِْشقَئِة َواإْلِ

ُة: ا يَّ ُة، ُثمَّ اْخَتَؾُػوا، َؾَؼاَفِت اجْلَْزِ ُة َواْفَؼَدِريَّ يَّ
ى َبْقـَُفَم اجْلَْزِ َضا، َؾَسوَّ ُه بَِؼَضائِِه ادََْحبَِّة َوافرِّ ؾُّ ـُ ْفَؽْوُن 

َٓ َمْرِضقًَّة َفُه، َوَؿَدِرِه، َؾَقُؽوُن حَمُْبوًبا َمْرِضقًّا، َوَؿاَفِت افْ  ُة افـَُّػاُة: َفْقَسِت ادََْعاِِص حَمُْبوَبًة هللَِِّ َو َؼَدِريَّ

َٓ َمْؼِضقًَّة، َؾِفَي َخاِرَجٌة َظْن َمِشقَئتِِه َوَخْؾِؼهِ  َرًة َو َؾَؾْقَسْت ُمَؼدَّ
(1). 

واتاى ويطت و ئريادة و ثيَخؤشبووى و  كاى لةوةوة ضةزى يةَلدا كةبهةماى طومسِايية واتة:
، ئةوةى ويطتى لةضةزة دةبيَت ثيَصى خؤشبيَت الياى يةك واتاى يةبيَت دةبيَت يةمووى زِاشيبووى

و ثيَصى زِاشيبيَت، واتة ئةوةى لة بووندا يةبيَت خوا ويطتى لةضةزة، وة كاتيَكيض خوا ويطت و 
 يَت ثيَى خؤشبيَت و ثيَصى زِاشيبيَت.ئريادةى لة بوونى ئةو شتةدا يةبيَت كةواتة دةب

كانة لةضةزى، بةآلم لة ئةجنامى كازةكاندا زِاى جياواشياى )اجلربية وايكدزية(ئةمة تيَطةيصتهى 
يةموو بووى بة داناى و قةدةزى خوا بووة، كةواتة دةبيَت يةمووشى  كاى دةَليَو:)اجلربية(يةية، 

نةخيَس، بةَلكوو تاواى و  كاى دةَليَو:)ايكدزية(ةآلم شويَهى زِاشيبووى و ثيَخؤشبوونى خوا بيَت، ب
ةبيَت خوا قةدةزى واى كازة خساثةكاى خوا ثيَى خؤط نيية و زِاشى نيية لةضةزياى، كةواتة د

ى لةضةز نيية، وة ئةويض دزوضتى نةكسدووى و لة دةزةوةى ويطت و ئريادة و يصويطت نةبيَت و
 خؤى دزوضتياى دةكات و ئريادةى لةضةزيانة. )خمًوم(دزوضتكسدنى خواييداى، كةواتة 
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وذفك متى أراد افقء أحبه ومتى أحبه أراده ...  دةَليَت: ()ايكاضي عبد اجلباز اهلُراْي

كه تعاػ إذا صح ـوكه مريدًا ؾثبت ... أن ـل من جازت ظؾقه اإلرادة جازت ظؾقه ادحبة، وأ

..ؾقجب ـوكه حمبًا، وـل ما صح أن يريده صح أن َيبه .
(1). 

يةزكاتيَك ئريادةى لةضةز شتيَك يةبوو ئةوة خؤشى دةويَت، وة يةزكاتيَك خؤشى  واتة:
 ويطت ئةوة ئريادةى لةضةزة.

إكه تعاػ ٓ يريد افؼبائح وٓ يشاؤها، بل يؽرهفا تاواى و خساثةكانيض دةَليَت: بؤ وة 

ويسخطفا
(2). 

، بةَلكوو ويطتيصى لةضةز نييةواتة: خواى طةوزة بة ييض شيَوةيةك خساثةكانى ناويَت و 
 زِقى ليَى بوو دةيبوغصيَهيَت.

كةواتة بة ييض شيَوةيةك تاواى و خساثةكاى خوا نة دزوضتيكسدووى و نة ويطتيصى لةضةز 
 بوونيانة.

يريد وٓ يشاء بلكه يؼع يف مؾك اهلل ما ٓ :قطةكةياى ئةوةيةكةواتة ئةجنامى 
دةبيَت لة  .(3)

و  كة خوا ويطت و ئريادةى لةضةز نةبيَتموَلك و دةضةآلتى خوادا بووى و كازيَك يةبيَت 
كوو ئةويض دزوضتى نةكسدووى، ئةم ئةجنامة بؤخؤى ناتةواوى و بيَدةضةآلتى خوا دةزدةخات بةَل

 .[ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ]لة خوايةتى خؤيدا بةضةز دزوضتكساوةكانيدا 

كة  بؤ ئةو ضيفةتانةى دةطةزِيَتةوة بابةتى قةدةزدايؤكازى ئةم طومسِاييانةى قةدةزييةكاى لة 
باوةزِثيَبووى  لة )اإلفساط وايتفسيط( شيادةزِةوى و كةمسِةويية قة طومسِاكاى تيَيكةوتووى، ئةويضفرية

 .بةتايبةت غةيبييةكاى بابةتة ديهييةكاندايةموو لة  )ايٓفي واإلثبات( و باوةزِثيَهةبووندا

لة كة لةوةى  ى خوابيَطةزدكسدندا واتة )ايٓفي(موعتةشيمة و قةدةزييةكاى لة  بؤ منوونة:
د لة نةما، ئةوةندة شيادةزِةويياى كس باوةزِياى بة ضيفاتةكانى خوا لة ضيفةتةكانيداضيَت نا )خمًوقات(
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لة بةشى يةكةمى ئةم  ةزِةويكسدنةكة بؤخؤى شيادتيَكةوة، كهةضوونى ضيفاتةكانى بة ييض ضيفاليَ

ٹ ٿٺ] :ئايةتةدا و نةيانتووانى باوةزِبيَهو بة بةشى دووةمى ٿٿٿ

. ييض شتيَك ياوشيَوة و ليَكضووى ضيفاتةكانى خوا نيية و بيطةز و {K  :11}[ ٹٹ
باوةزِ دا )اإلثبات(نةيانتووانى لة شيادةزِةويياى تيَدا كسدووة و  )ييظ نُجً٘ غيء(بيهةزيصة، واتة 

لة  كاى لة شيادةزِةوى)َػبٗة ودلطُة(، وةك ضؤى لة بةزامبةزيصدا )وٖو ايطُيع ايبضري(بة  بيَهو
 .ة ثازيَصزاو بو)ييظ نُجً٘ غيء(دا كة )ايٓفي(و نةيانتووانى لة  دا كةوتهة شوبًاندنةوة)اإلثبات(

و خساثة و لة شةزِ  داو بيَطةزدكسدنى خوا )ْفي(شيادةزِةويياى كسد لة  يةكانيضقةدةزي
و ويطت و ئريادةيصى لةضةز بوونياى  نةكسدووة ئةوانةى دزوضتتا كةوتهة ئةوةى خوا  تاوانةكاى

، وة لة )ْعوذ باهلل َٔ قوهلِ(نيية و خواياى بيَدةضةآلت كسد لة ئاضت و بووى و ئريادةياندا 
 ضةزئةجنامةضةزياى، و بووى و خاوةى ويطت و ئريادة ل )خايل(ئةجنامدا ئادةميصادياى كسدة 

 .)خايل(ياى كسدة )خمًوم(

ُه ِِف َيَدْيَك، »شيادةزِةويياى كسد لة بةشى دووةمى ئةم فةزموودةيةدا: يةزوةك  ْْيُ ُكلُّ َواْْلَ

ُّ َلْوَس إَِلْوَك  «َوالَّشَّ
بةآلم ئةواى نيية،  وةتؤ ة يةزدوو دةضتى تؤية، وة شةزِ لةيةموو خيَسةكاى ب ،(1)

 طةز نا تؤ بة شةزِ دزوضتت نةكسدووة. مةخموقات كازةكاى دةكةنة شةزِ، وتياى

[ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ]، {215:  2}[ کڑ   ڑ  ک  ک  ] ياخود لة ئايةتةكانى
{E  :7}.  ئةو كازانة و شيادةزِةويياى كسد تا كةوتهة باوةزِنةبووى بة قةدةزى خوا لةضةز بوونى

 .لةاليةى خواوة نةديياىييَها
 طةأللة شيادةزِةويكسدى لة نةبوونى تاواى لة )األحهاّ(ذوكمةكاندا يةزوةك ضؤى لة 

، وة لة بةزامبةزيصدا كسدنى ئيماندازاى)تهفري وتفطيل(كةوتهة  ئةماى و خةوازجةكانيض ئيماندا
بؤى  الى ئيمانداز و مانةوةى ئيماى ئيماى ىبوونواتة  )اإلثبات(كاى لة شيادةزِةويكسدى لة )َسجئة(
و كسداز لة ئيماندا و وتياى  )عٌُ(لة ئادةميصاددا كةوتهة ناو دةزكسدنى  يةبوونى تاواىلةطةأل 

                                                             

 "صحقحه"وابن حبان يف  (،973) "افؽزى"وافـسائي يف  (،3422وافسمذي ) (،761وأبو داود ) (،771رواه مسؾم ) (1)

وأبو يعذ يف  (،536) "ادسـد"وافبزار يف  (،1137) "افسـن"وافدارؿطـي يف  (،1274) "هشــ"وافدارمي يف  (،1773)

 (.572) "ذح افسـة"وافبغوي يف  (،2864) "افشعب"وافبقفؼي يف  (،574) "مسـده"
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ييض  خاوةنى ىةكةشو شانيهة بةضةز خوادا و داى ثيادانانة ثيَى، ئةطةز خاوةن )َعسفة(ئيماى بةس 
 كاز و كسدازيَكيض نةبيَت ئةوا لة ئيماى ناضيَتة دةزةوة.

 :بة طشتى كانلقدرية()املعتزلة وابريوبؤضوونى 

 .باوةزِنةبووى بة شيَوةيةكى طصتى بة ضيفاتةكانى خوادا: ()توحيد األمساء والصفات لة .1

ناتوانيَت بيكات خوا يَى ىلَ ناطرييَت، بةآلم دةَليَو: زِ: بؤ خوا دا(الظله) ثَيهاسةى لة .2
 .)ايظًِ ممهٔ يهٔ اليكدز عًي٘(

 ياوشيَوة دةكةى بة )خايل(كسدازةكانى : الصفات()مشبهة األفعال معطلة لة كرداردا  .3
 .ةوة)خمًوقات( كسدازةكانى

ط خوائةوةى خساث بيَت بؤ وة ط باشة، ئةوا بؤ خوا دا باط بيَت)خمًوقات(ئةوةى لة 
)معسفة(يةكى تس  ييض نةطوجناوة، ثيَوةزةكة تيَطةيصنت و شانيهى ناو ئادةميصادة و لة ضةزوو ئةوةوة

 نيية.بؤ خوا 

و ى خوا )تػسيع( سدنى يؤكازةكاى و بوونى دانايى لةزِةضاوكدا: (احلكنة والتعديل)لة  .4
تعود إػ افعباد  :ئادةميصادة بةشيَوةيةك ثيَوانةكانياى جؤزى ذيكمةتةكانى ناو، داكسدازى خوا

 ياضاكانى خوا ىةكانزِةضاوكسدن ذيكمةت و  دةبيَت يةموو .فـػعفم واإلحسان إفقفم
كة بؤ خوا دانا  بة عةقَمى خؤياى شةزيعةت و ياضايةكياى ،بيَتتيَدا  ىضوودمةندى ئادةميصاد

 .بةطويَسةى ئةوة كاز بكاتدةبيَت 

ٓ ؿدر، وأن إمر أكف، ؾؿن صاء هدى كػسه، بريوزِاياى واية كة:  دا:قةدةر و قةزا لة .5

قةدةز و نووضني لةضةز ئادةميصاد بوونى  .ومن صاء أضؾفا ... مردود إػ مشقئة افعبد أثـاء افعؿل
ةكاى الى خؤيةتى، دةتوانيَت خؤى يؤكازكات، وة ئادةميصاد يةموو خؤى كازةكاى دة تا نيية

دةكات و خوا  ييدايةت بدات ياخود خؤى طومسِا بكات، واتة خؤى كسدةوةى خؤى دزوضت
 .دةضةآلتى لة بوونيدا نيية

)األَس  جيَبةجيَكسدنى شةزعى خوا لة ضةزلة ىةثيَداطسى تةواو دةكدا: (تشريع)لة  .6
 .ئادةميصاد خؤى ييَهةزةدى كسدازةكانيةتى دا، لةبةزئةوةى باوةزِياى واية كةوايٓٗي(
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نةيانتوانى باوةزِ بة قةدةز بيَهو، بؤية باوةزِياى بة قةدةزى شةزعى دا )ايتوحيد(اليةنى لة بةآلم 
و، يا بة ثيَهاضةيةكى تس نةيانتوانى كؤكةزةوةى نيَواى يةبوو بةآلم باوةزِياى بة قةدةزى كةونى نةبو

 بو لة يةك كاتدا. )ايػسع وايعدٍ(

يةماى : ة(خملوق) و وةكوو يةموو دروستكراوةكانةدةَلَيو ثَيهاسةى قورئاندا  لة .7

 قطةى لة ئةمة .{M  :25}[ ڄڦڦڄڄڄ]دةيانوت: كة موشسيكةكاى  قطةى
 دةكات ئةويض يةك ئةجنام دزوضتة، يةزدووال )خمًوم( ئادةميصاد دةضيَت و قطةى ئادةميصاديض

 .وةكوو فةزموودة و بةزنامةى خوايى نةمانى قوزئانة

ناكةى  )اآلحاد(دا، كاز بة )اآلحاد واملتواتس(دابةشياى كسدووة بةضةز لة ئاضتى فةزموودةشدا 
بهةماكانياندا ئةوا يض طةز نةطوجنيَت لةطةأل )املتواتس(طةز لة )بوخازى و موضميم(يصدا بيَت، وة 

ئةويض بةز ليَصاوى ثةزاويَصكسدنياى دةكةويَت، يةموو ئةمانة بؤ خؤزِشطازكسدنة لة 
 .(1)فةزموودةكاى

: دةَلَيو وةبهةةكـؤد دا(معتزلة) ئةوانةى لة بازنةىدةربارةى خوا بريوِراياى بة طشتى  .8
ما ؾوؿه إٓ بيهيى خوا نة ضيفاتى ...، بةَلكوو:  نة )عسش(ييض شتيَك بوونى نيية لة ضةزةوة، نة 

افعدم ادحض وافـػي افكف
بةَلكوو لة ميَصك و بريى خؤتدا دايهآ كة بوونيَك يةية و  .(2)

...، بيَربِوا و دزوضتكسدى لة ضيفات و شويَو و بيهني و بةزِيَوةبسدى و  ةناوى خواية، دازِنساو
 .يةز بةو شيَوةيةيةبريوزِاياى ضةبازةت بة خوا  و موحليدةكانى ئةم ضةزدةمةطعةملانى 

لة دادثةزوةزى خوا ئةوةية كة  دةَليَو:دا: (العدل) دادثةروةرى بؤ خوا ثَيهاسةى لة .9
كسدبيَت، وة نة نةبوونيصى بةضةزدا  دزوضتىنة  ى)املالئهة واجلٔ واإلْظ(كسدةوةى 

 ؛زِيَطسى و نةبوونى بةضةزدا ييَهابيَتت ياخود ييَهابيَت،لةبةزئةوةى طةز خوا دزوضتى كسدبيَ
، )فٗرا توحيدِٖ وذاى عدهلِ( ئةوكات خاوةنةكةى بؤضى ثاداشت و ضصاى لةضةز وةزطسيَت؟

وة يةزوةيا ، ضوثاس و ضتاييصى بؤ دةكسيَت بةبآ موَلك و دةضةآلت، )أثبتوا ي٘ محدّا بال ًَو(
 .ادة واملػيئة تطتًصّ احملبة وايسضا()اإلزئريادة و ويطت و زِاشيبووى يةك واتاى يةية بؤ خوا 

                                                             

 .(1/341ٓبن أيب افعز احلـػي ) "ذح افعؼقدة افطحاوية"يـظر  (1)

 .3صٓبن افؼقم  "صػاء افعؾقل" (2)
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ڳڳ ]، {K  :11}[ ٿٿٺ]لة كؤدةبيَتةوة يةموو بريوزِاكانياى  .11

بيَطةزدكسدنى ثةزوةزدطاز لة يةموو ضيفات  ثاك و ، بؤدا)ايٓفي(دا، واتة لة .{U  :61}[ ڱڱ
تيايدا و  شيادةزِةويياىطةيصنت و ثيَهاضةيةكى نةشياو بؤ خوا، بةآلم بة يؤكازى تيَجؤزى و كسداز و 

 فةزمانةكانى قوزئاى و فةزموودةوة كةوتهة ئةوديو نةبووى بة و ثةيوةضتبةكازييَهانى عةقأل 
 لة دؤضتةوة بوونة دوذمهى ديو و بةزنامةى ذةقى ةو ،ئيطالمةوة بةبآ ئةوةى بةخؤياى بصانو

 .ئيطالم

كة ييض متمانةيةك نيية لة  قةدةزييةكانةشؤزتس لةمانة بريوزِاى طومسِاى موعتةشيمة و ئةمانة و 
 .دا طومسِا نةبووبيَنتى ديهيييض شتيَك
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 ناودارتريو فريةقةكانى قةدةر

 اىـةكـةرييجـةبـةم: دوو
 ةـريجـبــال

جةبةسييةكاى ناصناويَلة بؤ ئةو كةس و فريةقانةى كة صيادةسِةويياى كشدووة هة باوةسِبووى بة 
 وانات ىنةبوون شةسع و جيَبةجيَلشدنى كةوتوونةتة باوةسِنةبووى بةقةصا و قةدةس و دةطةآلتى خوا، تا 

 .)تعظيي الكدر وٌفي الشزع(هة كاس و كشدةوةدا 
كػي الػعل حؼقؼة عن العبد وإضافته إىل الرب تعاىل ايان:بريوِر

(1)
، َوَأنَّ فِْعَل اْلَعْبِد بَِؿـِْزَلِة 

ُصولِِه َوَلْوكِهِ 
هة نيية باوةسِياى واية كة بة ييض شيَوةيةن ئادةميضاد خاوةى توانا و ئريادةيةن  .(2)

 دا، وة)واقع(ييَهانةدى كاس و كشدةوةكانيذا، بةَهلوو بةس توانا و ئريادةى خوا بوونى يةية هة 
 ذا نيية.يانى تياو شيوةيانة كة ييض دةطةآلتيَل تواناكانى ئادةميضاد وةكوو سِةنط و باآل

يةى، وسِاجةبةسييةكاى ناصناوة بؤ يةموو ئةو فريةقانةى كة بة دووس و نضيم خاوةنى ئةم بري
ى و ئةويض مامؤطتاكةى )اجلّي بَ صفواُ(كة شويَهلةوتةى  )اجلّىية( ةناوداستشيهياى جةيمييةكان

ة وةسيطشتووة، وةوة )لبيد بَ أعصي(ى خوشلةصاى )طالوت(ة، دةَهيَو ئةويض هة )اجلعد بَ درِي(
كة طيخشةكةى  يض ئةو كةطة جووهةكةيةية)أعصي(وة  ،ةوة وةسيطشتووة)أعصي(يض هة )لبيد(

كشد هة ثيَػةمبةسى خوا 
(3). 

وةن وةكوو ميَزوو طةسةتاى ئةم فريةقانة يا جووهةكة بووى ياى طاووس ياى مةجووطى، 
)عبد اهلل  كة شيعةكاىى ئةم بريوسِاية يةيوودييةكانة، يةسوةن بهةماى سِافيضةى كة بهةما دةسكةوت

 T )األوساعي(ى جووهةكةى يةمةى بوو، وة بهةماى قةدةسييةكاى وةكوو ئيمامى بَ صبأ(
اكِقًّا َفَلْسَؾَم، ُثمَّ دةَهيَت:  ُل َمْن َكَطَق بِاْلَؼَدِر: َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق ُيَؼاُل َلُه: َسْوَسُن، َوَكاَن َكْْصَ  َأوَّ

، َفَلَخَذ  َ ، َوَأَخَذ َغْقََلُن َعْن َمْعَبدٍ َتـَْصَّ َعـُْه َمْعَبٌد اْْلَُفـِيُّ
(4). 

                                                             

 .524البن أيب العز احلـػي ص "رشح العؼقدة الطحاوية"      (2)  .(1/85لؾشفرستاين ) "ادؾل والـحل" (1)

 (،1398) "رشح أصول اعتؼاد"والَللؽائي يف  (،555) "الرشيعة"واآلجري يف  (،1954) "اإلباكة"ابن بطة يف  أخرجه (4)

 .(6/315البن تقؿقة ) "بقان تؾبقس اْلفؿقة"      (3)  .(348) "الؼدر"والػريايب يف 
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خيَش خوا دسوطتى كشدووة و شةسِيض بيَحطة هة خوا ) دةَهيَو: بريوسِاى قةدةسييةكاى كةوة 
يةماى بريوسِاى مةجووطييةكانة كة  ؛(ئادةميضاد و شةيتانة كة دسوطتى دةكات و دةيةويَت

 خواى خيَش و شةسِ يةية. باوةسِياى بة

 دوو كةطة، ئةوانيض: طةسى طومشِاكاى ريانهامة و باطى طةس بةدواداضوونيَم بلةيو دةبيهني
ناو و باطى ريانهامة و ثوةوثايةى  خواناطانذاهةناو صاناياى و ضيهى ى، ئةم دوو ناوة عد(جّي وج)

: دةَهيَت T ()ابَ تيىية وةكوو ئيمامى، صانظتى و خواثةسطتيياى ونة و نيية و ناوداس نني
َوَكاَن َجْفٌم فِقََم َبَؾَغـَا اَل ُيْعَرُف بِِػْؼٍه َواَل َوَرٍع َواَل َصََلٍح 
(1). 

واتة: جةيم يةكيَم نيية هةوانةى ناطشاو بيَت بة شاسةصا هة شةسع، وة بة خاوةى تةقوا و 
 ثياوطاَهخيض نةناطشاوة.

 :دةَهيَت T ()ابَ وباركوةكوو ئيمامى 

 (2)مِنَّهََج ِنمِ هُُماِس قََّشانِوَ اِرنَّى اِللَإِ اّياِعدَ اَسنَّى اِلتَأَ اٍنَطيَِشلِ ُتبِِجَع

طةسطامم كة شةيتانيَم بة ئاشلشا بانطةواصى خةَهم دةكات بؤ ئاطش، ناويصى هة  واتة:
 .جةيةنهةمةوة داسِيَزساوة

بة شيَوةيةكى طصتى ئةمة هةاليةن، هةاليةكى تشيصةوة وةكوو طضايةكى خوايى يةمووياى 
ى ييحشى (288)هة طاَهى  )جّي بَ صفواُ( ؤكاسى طومشِاييةكانياى بووى، وةكووكورساوى ي
هة طاَهى  (درِيبَ  عد)ج، وة (3)كورسا كة ئةمريى خوساطاى بوو )صمىة بَ أحوس(بة دةطتى 

قوسبانذا ا، هة جةرنى كة ئةمريى عيَشِاق بوو كورس (خالد الكضزي)ى ييحشى بة دةطتى (118)
دةَهيَت خوا  (درِيبَ  عد)ج بلةى خوا هيَتاى قبووأل بلات، اىوتى: خةَهلاى قوسبانييةكانت

خوا قظةى هةطةأل نةكشدووة ...   (ووصى)ى نةكشدووةتة خةهيوى خؤى و  (إبزاِيي)
 .(4)دةيلةمة قوسبانى، هةطةس ميمبةسةكةى دابةصى و طةسى بشِى يضمه

                                                             

 .(6/361البن تقؿقة ) "الػتاوى الؽزى" (1)

 .(4/398البن الؼقم ) "الصواعق ادرسؾة"و ، (8/411) ؾذهبيل "سر أعَلم الـبَلء" (2)

 .(1/273البن أيب العز احلـػي ) "رشح العؼقدة الطحاوية"، و (2/138) ؾزركيلل "األعَلم" (3)

 .(4/399البن الؼقم ) "الصواعق ادرسؾة" (،2/354البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (، 2/141لؾزركيل ) "األعَلم" (4)
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، (املادية) بوونة دياسةكاى بووكانذا كة باوةسِياى بةس بة (الضىٍية)هةطةأل  )جّي بَ صفواُ(
ئايا ئةوةى تؤ دةيجةسطتيت بيهيوتة ياخود تامت كشدووة يا بؤنت كشد تا ثيَياى وت:  ىوتوويَز

)معذوم(  شتيَلى نةبوو بيظتووتة؟ وتى: نةخيَش، وتياى كةواتة كشدووة و دةطتت هيَذاوة يا
ََلَة َأْرَبِعنَي َيْوًما َعَذ َوْجِه : هةطةَهياى ةو قظةكشدن دةثةسطتيت، هةثاط ئةم وتوويَز َتَرَك الصَّ

، َفَؼاَل: اَل ُأَصيلِّ دَِْن اَل َأْعِرُف، ُثمَّ اْشَتقَّ َهَذا اْلَؽََلمَ  كِّ الشَّ
(1)

ُُه،  ، ُثمَّ دََّا َخََل َقْؾُبُه ِمْن َمْعُبوٍد ُيَمِّلِّ

َػاِت، َواتَّ  ُه اْلُوُجوُد ادُْْطَؾُق!! َوَكَػى ََجِقَع الصِّ ْقَطاُن اْعتَِؼاًدا َكَحَتُه فِْؽُرُه، َفَؼاَل: إِكَّ َصَل َكَؼَش الشَّ

بِاْْلَْعدِ 
كةوتة طومانةوة و تةسكى كشد و نويَزى نةكشد و  ة ضى سِؤر)جّي(ئةم ثياوة كة ناوى  .(2)

بةسةو شيلشدنةوة  ةم قظةيةيذا سِؤيصت وئبةدواى وتى: نويَز ناكةم بؤ يةكيَم كة نةيهاطم، ثاشاى 
بؤ شةيتاى بريوسِايةكى هة عةقَويذا  ،كاتيَم دَهى بةتاأل بوو هة خواثةسطتى تا، و بريكشدنةوةى بشد

هة  ، وةكوو يةوا ...،ود املطمل()الوج داسِشت و ثيَى وت: خوا بوونيَلى طصتييةداتاشى و بؤى 
، ئةويض هةم خاَهةوة طةسِايةوة و كةوتة طةسةتاى بريكشدنةوة يةموو شويَهيَلة و ييض طيفاتيَلى نيية

ى ييض نيية و ةهة خوا تا بةو شيَوةية كةوتة ثيَهاطةى و وتى: شويَو و طيفات و بيهني ... ئةمان
 .بوونيَلى سِةياية

 :(3)بةشيَوةيةكى طشتى لة يةموو بوارة ديهييةكاندا كاى()اجلهميةبريورِاى 
ض ناو و طيفاتيَلى خوا نيية و دةَهيَو باوةسِياى بة يي دا:)توحيد األمساء والصفات(لة  .1

، وة ةكة بيَتيةية نةن ناو هة ثصتةوة مةبةطتى تشى اتةو ،ى)دلاس(ناوةكانى خوا يةمووياى 
 ى شوبًانذى و شيَوةكاسى بؤدةبيَتة يؤكاسبةو شيَواصةى كة هة دةقةكانذا باطلشاوة طيفاتةكانيض 

تاوةكوو هة  ةوة، بؤية نابيَت خاوةنى ئةو طيفاتانة بيَت)خمموقات(ى و الشة )جضي(خوا بة 
 .نةضيَت )خمموقات(

                                                             

و  (،633ؾَللؽائي )ل "رشح أصول اعتؼاد"و  (،278بن بطة )ال "اإلباكة"، و 33ص ؾبخاريل "خؾق أفعال العباد" (1)

 .(4/54البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى"

 .523البن أيب العز احلـػي ص "رشح العؼقدة الطحاوية" (2)

الصواعق "و  (،53 - 33/ 1) تقؿقةبن ال "جامع الرسائل"، و (442 - 6/421) "موسوعة الػرق ادـتسبة لإلسَلم" (3)

، 1/143البن أيب العز احلـػي ) "رشح العؼقدة الطحاوية"لألشعري، و  "مؼاالت اإلسَلمقني"و  ،البن الؼقم "ادرسؾة

 .(3/1148لدكتور غالب بن عيل عواجي ) "فرق معارصة"، و (47/6)جزين(، والبن 541، 144
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دةطةآلتى  ، بةَهلوو بهةمايانة و دةَهيَو: ييض كاسيَم هةجةبةسييةكانولة قةزا و قةدةردا:  .2
ناصناويَم  )دلاس(دةكات و كشدةوةكانى بةشيَوةى و يةموو كشداسةكانى خوا ثيَى ئادةميضاددا نيية 

، طةس نا ييض بزاسدة و ئريادةيةن بوونى نيية الى ئادةميضاد، وةكوو ثةسِيَم واية هة دةخشيَتة ثاَهى
 .يةوادا

)الصزاط، امليشاُ، رؤية باوةسِنةبووى و درايةتيلشدنى صؤسى بابةتة غةيبييةكاى، وةكوو:  .3
 ئةمانة ييضياى بوونياى نيية.، اهلل، عذاب الكرب، الكوه بفٍاء اجلٍة والٍار ...(

 )جربين(قظةى سِاطت و دسوطتى خوا بيَت و  )نالً احلكيكي(باوةسِياى بة قوسئاى نيية كة  .4
  بيظتبيَتى و ئةويض طةيانذبيَتى بة ثيَػةمبةس هة خواوةةدسوطتلشاو دةَهيَو ، بةَهلوو 

هة صات و وجوودى خؤيةوة نةبووة و نةبيظرتاوة، بةَهلوو هة دةسةوةى خؤى بيظرتاوة و  )خمموم(
 ى.)قزآُ نالً اهلل خمموم(بؤية خاوةنى قظةى ،  ()طةيصتووة بة  و

ئيماى تةنًا ناطيهى خواية بة واتة: . اإليَمن هو ادعرفة باهلل: َينثَيناسةى ئيماندا دةَللة  .5
 ى تيَذا نيية.(والعىن )اإلقزاردأل و بةس، دانجيَذاناى و كشدةوة 

هةطةس عةسِط و سِووطةى  ،باوةسِياى بةوةية كة خواى ثةسوةسدطاس هة يةموو شويَهيَلة .6
ى بة طةسةوة نيية، ئةمانة و ضةنذةيا بريوسِاى طومشِايياى هة ضواسضيَوةى ئةم بابةتانةدا كة يةموو

 ، بؤية صاناياى ثيَياى دةَهيَو:نة هة ناوةسِؤن و طةسضاوةى ديوكؤكشاوةيى دةسضوونة هة ديو و دابشِا

ِه ِمَن اْْلَْفِؿقَّةِ َكاَن َأْعَرَف بَِربِّ  َفنِْبؾِقُس َمَع ُكْػِرهِ 
(1). 

بة شيَوةيةكى طصتى بآلوبووةتةوة بةطةس يةموو فريةقةكانذا بة ئةم بريوسِاى جةيميانة 
)املزجئة واألشاعزة واملاتزيدية والكدرية شيَوةيةكى دووس و نضيم هةخؤياى طشتووة، يةس هة: 

ى ئةو فريةقانة بة شيَوةيةكى طصتى يةموو )وتأخزيَ(، بةتايبةت والشيعة واخلوارج والتصوف(
)وٍّج الضمف ئةيوى بيذعة و طومشِاكاى هة بةسةيةكو و ئةيوى طونهة و جةماعةت ثةيوةطت بة 

 هة بةسةيةكى تشى. الصاحل(
خمتؾػون يف الؽتاب، خمالػون لؾؽتاب، دةسباسةياى دةَهيَت:  T )أمحد(وةكوو ئيمام 

جمؿعون عذ مػارقة الؽتاب
هة وةسطشتو و يةية ى ياجياواصيةموو فريةقةكاى سِاى واتة  .(2)

                                                             

 .56لإلمام أمحد ص "الرد عذ اْلفؿقة والزكادقة"      (2)         .(1/192)البن أيب العز احلـػي  "رشح العؼقدة الطحاوية" (1)
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تيَطةيصتهى قوسئاى، وة يةموويا ثيَضةوانةى سِاطت و دسوطتى قوسئانو، وة يةمووياى هةوةدا 
عةقأل و سِاوبؤضووى و خةياأل و "ى كة ثيَضةوانةى قوسئاى بو بة ثيَصخظتهى و يةكشِيض كؤدةنط
 دا.ةو فةسموود بةطةس قوسئاى "خةو ...

و يةسضييةن هة يةية ى يايةن واتا: دا بؤ خوا)اإلرادة واملشيئة واحملبة والرضا(لة  .7
ويظت و ئريادةى خواى هةطةسة و ثيَى خؤشة و بوونةوةسدا يةية هة بووى و كشداس يةمووى 

 ى سِاصيية.ثيَص

كاسى خوادا نيية بيَحطة هة ويظت و  انايى و يؤكاس هةد: دا()احلكمة والتعليللة  .8
هةاليةى تياضوونى طةالى و خةَهلى  طويَشةى ئةم بريوسِاية، بة)املشيئة املطمكة(طصتى نةبيَت  ئريادةى
ى ييذايةت و نيعمةتةكان ة بةخصيهىو ،فةسمانى خوا كانياى نةبووة هةيؤكاسى تاواى و الدانةخواوة 

دةشيَت  كةواتة طةس ثيَضةوانةط بيَتةوة دسوطتة و ط يؤكاسى ئيماى و كاسى ضاكة نةبووة،خوا
 كافشاى و دووسِوواى و تاوانباساى ةو ،يةموو خواناطاى و ئةوهياكاى و ثيَػةمبةساى طضا بذات

 اتة بةيةشتةوة و ئاطوودةياى بلات.ياخنب ببةخصيَت و

خوا  بؤ )عمي وعده ورمحة وحهىة وخبري ...( هةم وشانةدا مو مةبةطتيَ بؤية ييض واتا
ئةجنامى ئةم ، هة كؤتاييذا )املشيئة املطمكة(نةمايةوة بيَحطة هة ويظت و ئريادةى سِةياى خوا نةبيَت 

يبغضون اهلل إىَِل خؾؼه ويؼطعون َعَؾْقِفم َصِريق حمبته والتودد إَِلْقِه بَِطاَعتِِه ... ئةوةية كة: قظانة 

َأن الَعْبد َلْقَس عذ ثَِؼة َواَل َأمن من مؽرهَوَأن اهلل ُسْبَحاَكُه اَل َتـَْػع َمَعه َصاَعة ... وَ 
بةم  .(1)

سِيَطةى عيبادةتى هةطةس دادةخةى و  بةنذةكانى و و )خمموقات( الىة خوا دةبوغضيَهو هةانبريوسِاي
، ضاكة بلةى يانذا بلةىى خؤضؤى مامةَهة هةطةأل خوا كة ناييََوهةوة بؤ بةنذةكانىييض دَههياييةن 
دةشيَت يةموو ضاكةكاى كؤتايياى طومشِايى و دؤصةخ بيَت، وة يةموو هةبةسئةوةى  ياخود خشاثة؟!

 بةيةشت بيَت.كؤتايياى تاواى و طومشِاييةن 

 داواكاسييةكو كة جيَبةجيَلشدنياى هة توانادا نيية و داواكاسيية شةسعييةكاى يةمووياى .9
بةَهلوو هة دةطتى ئادةميضاددا نيية،  و دةطةآلتيَم ة، هةبةسئةوةى ييض بزاسدة)تهميف وا اليطام(
تاوانيض وة ئةطةس  ، كةواتة هة بوونذا تاواى نيية و تاوانباسيض بوونى نيية،يةمووى ثيَذةكشيَت

                                                             

 .159البن الؼقم ص "الػوائد" (1)
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دةَهيَت: ئةطةس فةسمانيم شلانذبيَت ئةوا ئريادةيم جيَبةجيَلشدووة، وةكوو شاعريياى ئةوا لشيَت ب
 دةَهيَت: 

 (1) اْتــاَعــلُُّه َطـي ُكـلِـِعــفِـي َفـنِـّمِ  ِخَتاُرُهِلَما ةي  َأِصَبِحت ُمِنَفِعاّل

بزاسدةى ئةو دةسناضيَت، بؤية يةموو كشداسةكامن  خيَش و شةسِ هة بلةم هة واتة: يةسضى
 طويَشِايةَهى ئةوة.

باوةسِياى بة قةدةس ييَها و شةسعياى هةكاسخظت، وةكوو موششيلةكاى  هة ئةجنامذا ئةمانة

ڤ ٺ ٺ ردةيانوت:  :  A}د ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ئةطةس خوا ويظتى هيَبواية خؤماى و باو و باثريامناى شةسيلماى بؤ بشِياس نةدةدا و ييض واتة  .{148
 شتيَلماى حةسام نةدةكشد.

اْلزية اخلالصة وهي اْلفؿقة بة كوستى هة بواسى قةصا و قةدةسدا جةبةسييةكاى دوو بةشو: 

قالوا بلن اإلكسان جمبور عذ أفعاله، ... وجزية جزئقة وهم جزية األشاعرة ،اخلالصة
(2). 

و بةصؤس كاسةكانى ئةوانةى كة دةَهيَو ئادةميضاد خاوةى كاس نيية  جةبةرييةى تةواو:
، بةآلم ئةجنامى كة بريوسِاى ئةشعةسييةكاى و ماتؤسيذييةكانة :ةبةرييةى ناتةواووة جثيَذةكشيَت، 
 .وسِاكة يةس ثيَذاطشيية هةطةس نةبوونى ييض بزاسدة و ئريادةيةن بؤ ئادةميضاديةسدوو بري

أكه ال ى ثيَصةنطياى دةَهيَت: )اجلّي(ماى هة جةبةسييةكاى جةيمييةكانة، كة مةبةطتهيَشةدا 

عاِّلم عذ ل، وأن الـاس إكَم تـسب إلقفم أففعل ألحد يف احلؼقؼة إال هلل وحده، وأكه هو الػاع

ادجاز، كَم يؼال: حتركت الشجرة، ودار الػؾك، وزالت الشؿس، وإكَم فعل ذلك سبقل 

 ؾق له إرادةـ، وخ ؾق لإلكسان قوة كان هبا الػعلـرة والػؾك والشؿس سبحاكه إال أكه خـبالشج

                                                             
الرد عذ " و، 123لؾذهبي ص "ادـتؼى من مـفاج االعتدال" ، و257صالبن أيب العز احلـػي  "رشح العؼقدة الطحاوية" (1)

البن الؼقم  "شػاء العؾقل" و(، 8/257البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" و، 123لؾؿَل الؼاري ص "الؼائؾني بوحدة الوجود

 .4ص

رشح العؼقدة " ، و(8/113لـارص العؼل ) "رشح العؼقدة الطحاوية"و  ،(1/85لؾشفرستاين ) "ادؾل والـحل" (2)

 .(3/9لعبد الرحقم السؾؿي ) "الطحاوية
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لؾػعل واختقاًرا له مـػرًدا بذلك، كَم خؾق له صوالً كان به صويًَل، ولوًكا كان به متؾوًكا
(1). 

هة سِاطتيذا ييض كةطيَم خاوةنى كشداس نيية بيَحطة هة خوا، بة تةنيا ئةو خاوةنى واتة: 
، وةن دةَهيَو دسةختةكة دةخشيَهة ثاأل ئادةميضاد )دلاس(كاسةكانة، وة كشداسةكاى بة شيَوةى 

دةجووَهيَت و ئةطتيَشةكاى دةطووسِيَهةوة و خؤس اليذا هة ناوةسِاطتى ئامساى، ئةوةى بة دسةخت و 
يةس ئةوةى جياية كة يَشة و خؤسى كشد بةس خواى ثةسوةسدطاس بوو، بةآلم بؤ ئادةميضاد ئةطت

، وة ئريادةيةكى ثيَذا كة كاسةكة بلات، وة ئةجنام بذاتكاسةكة  ووة تاييَضيَلى بؤ دسوطتلشد
ى ، يةسوةن دسيَزييةكى ثيَذا كة ثيَئةو كاسة ئةجنام بذاتثيَبةخصى بةتايبةت هةو كاتةدا بزاسدةيةكى 

 دسيَز بيَت، وة سِةنطيَلى ثيَذا كة بةو شيَوةية سِةنطذاس بيَت.
بةم شيَوةية جةبةسييةكاى باوةسِياى بة بوونى ييض ئريادة و توانا و كاسيَم نيية كة ئادةميضاد 

كاى دسوطت بيَت كة بَويَو: )وزجئة(خاوةنى بيَت، ئةمةط بووة يؤكاسى ئةوةى كة بريوسِاى 
اناى ئادةميضاددا نةبيَت ئةوا هة ئيمانيصذا نيية، بةَهلوو ئيماى تةنًا ناطيهى كشداس و كاس طةس هة تو

كشداس هة ئيمانذا نيية و يةسضييةن بلات بةو يؤكاسةوة هة ئيظالم دةسناضيَت،  ةو ،خواية بة دأل
هة كؤتاييصذا ئيماى يةن ئاطتة و ئيمانى )جربيى و حممذ و ياوةآلنى ...( هةطةأل يةموو كةس ييض 

س، وة يةن ثاسضةية و يةكى خوايية و بةفة(وعز)ناطني و  ىواصى و ثوةوثايةيةكى نيية و يةمووجيا
يَت، طةس وةسيطشت ئةوة يةمووى وةسطشتووة و ييض شتيَليض كاسى تيَهاكات و صياد بةط بةط ناب

انةوة ، ئةمانة بريوسِاى موسجيئةكانة هة ئةجنامى قظةكانى جةيمييةكو كةم و الواص و بةييَض نابيَت
 .دسوطت بوو

َباِع َحتَّى َتِصَر دةَهيَت:  T ()ابَ تيىية ا ُثمَّ َتْؽُثُر يِف ااِلتِّ ِِّلَا ِشْزً اْلبَِدُع َتُؽوُن يِف َأوَّ

َأْذُرًعا َوَأْمَقااًل َوَفَراِسَخ 
(2). 

 يةنطاو و  ة ضةنذةياتدةبيَ ووسدة ووسدة صياد دةبيَت تا بيذعة هة طةسةتاوة بظتيَلة، واتة:
 .و فةسطةخى جياجيا ميى

ا َلـَْحؽِي َكََلَم اْلَقُفوِد َوالـََّصاَرى»دةَهيَت:  T ()عبد اهلل بَ وبارك  َواَل َكْسَتطِقُع َأنْ  ،إِكَّ

                                                             

ؼاالت م"(، و 2/585البن تقؿقة ) "اْلفؿقة بقان تؾبقس"و  ،(1/541البن أيب العز ) "رشح العؼقدة الطحاوية" (1)

 .333لعبد الرمحن صالح ادحؿود ص "الؼضاء والؼدر"، و (1/338) ألشعريل "اإلسَلمقني

 .(8/425البن تقؿقة ) "جمؿوع الػتاوى" (2)
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

«َكْحؽَِي َكََلَم اْْلَْفِؿقَّةِ 
(1). 

ئيَمة دةتوانني قظةى جووهةكة و طاووس بطيَشِيهةوة، بةآلم ناتوانني قظةى جةيمييةكاى  واتة:
 بطيَشِيهةوة.

 جةيمييةكاى:بريورِاى حوكمى  -
صاناياى هة حوكمذاى بةطةسيانذا سِاى  ؛هةطةس بيذعة و طومشِايى صؤسى قظةى جةيمييةكاى

يةنذيَلياى هة حةفتاو دوو فريةقةكةى ناو ئيظالم دةسياى  تا دةطاتة ئةو ئاطتةى جياواصياى يةية،
 دةكةى.

واألئؿة يف ذم اْلفؿقة أعظم وأكثر من أن وكَلم السؾف دةَهيَت:  T ()ابَ تيىية

يذكر هـا، حتى كان غر واحد من األئؿة خيرجفم عن عداد األمة، وقال يوسف بن أسباط 

وعبد اهلل ابن ادبارك: أصويل الثـتني وسبعني فرقة أربع: اخلوارج والشقعة، وادرجئة والؼدرية، 

وا من أمة حمؿد صذ اهلل عؾقه وسؾمفؼقل البن ادبارك: فاْلفؿقة: فلجاب بلن أولئك لقس
(2). 

قظةى صانايانى ثيَصني هةطةس بةخشاث باطلشدنى جةيمييةكاى صؤس هةوة صياتشة هيَشةدا  واتة:
باطى بلةيت، تا طةيصتووةتة ئةو ئاطتةى كة هة حةفتاو دوو فريقةكةى ناو ئيظالم دةسياى 

وتوويانة: بهةماى حةفتاو دوو فريقةكة ضواسى:  )يوصف بَ أصباط وابَ وبارك(كشدووى، وةن 
ياى وت ئةى جةيمييةكاى؟ بَ وبارك(عبد اهلل )خةواسج و شيعة و موسجيئة و قةدةسييةكاى، وة بة 

 نني. ( )وتى: ئةوانة هة ئوممةتى 
بخَلف الرفض والتجفم فنن مبدأمها دةَهيَت:  T ()ابَ الكييبةآلم هة واقعذا وةن 

مؽذبني دا جاء به الرسول مبغضني له لؽن التبس أمر كثر مـفم عذ كثر من من قوم مـافؼني 

ادسؾؿني الذين لقسوا بؿـافؼني وال زكادقة فدخؾوا يف أشقاء من األقوال واألفعال التي ابتدعفا 

الزكادقة وادـافؼون ولبسوا احلق بالباصل ويف ادسؾؿني سَمعون لؾؿـافؼني
(3). 
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 ةي( )اجلربةرييةكان جةب فريةقى

فريةقةكانى خةواسج و موسجيئة و قةدةسييةكاى خةَهلانيَم بة نةصانني بهاغةى  واتة:
 بيذعةكانياى دانا و مةبةطتياى طويَشِايةَهى خوا بوو، مةبةطتياى فةسماى شلانذنى ثيَػةمبةس 

نةبوو، بةآلم كةوتهة ناو تاواى و ثيَضةوانةى طونهةتةوة، بة ثيَضةوانةى سِافيضة و جةيمييةكاى كة 
نة بهاغةدانةسياى كةطانى بآ ئيماى و دووسِوو بووة، بؤ درايةتى و بة دسؤخظتهةوةى ئةما

 بةو يؤكاسةوةكةى بووة، بةآلم حاَهياى شاساوة بووة هةالى صؤسى مووطوَهماناى، ةثيَػةمةبةس
 كةوتوونةتة ناو قظة و كشداسى ئةوانةوة، بةبآ ئةوةى دووسِوو و دةسضوو هة ديو بووبينَت.

َوَكثٍِر ِمَن اْْلَْفِؿقَِّة دةَهيَت:  T ()ابَ الكيييمييةكانيصذا ثؤهيَهو، وةكوو وة هةناو جة

ائَِػتَ  افَِضِة، َلْقَس لِؾطَّ ا َغالِقَُّة اْْلَْفِؿقَِّة َفَؽُغََلِة الرَّ ِم، َوَأمَّ ِذيَن َلْقُسوا ُغََلًة يِف التََّجفُّ ْسََلِم الَّ نْيِ يِف اإْلِ

َكِصقٌب 
هة  )غالة( صيادةسِةوةكاى نني، بةآلم )غالة( ةكانياىجةيمييةكاى صيادةسِةو بةىصؤسواتة  .(1)

 سِافيضة و جةيمييةكاى ييض بةشيَلياى هة ئيظالمذا نةماوة.

بة كوستى  T ()ابَ تيىيةقظةى دسوطت و ئاشلشا هة حوكمذاى بةطةسيانذا 
ؾِقِدِهْم يِف َواْلُعَؾََمُء َقْد َتـَاَزُعوا يِف كؤيلشدووةتةوة و دةَهيَت:   َوََتْ

ِ
َتْؽِػِر َأْهِل اْلبَِدِع َواأْلَْهَواء

ِة إالَّ  ،الـَّارِ  ؿَّ
ـُْه يِف َذلَِك  َوَما ِمْن اأْلَئِ ... َوالتَّْحِؼقُق يِف َهَذا: َأنَّ اْلَؼْوَل َقْد   :َقْواَلنِ  َمْن ُحؽَِي َع

ِذيَن َقاُلوا: ُم َواَل َيَرى يِف اآْلِخَرِة: َوَلؽِْن َقْد خَيَْػى  َيُؽوُن ُكْػًرا َكَؿَؼااَلِت اْْلَْفِؿقَّة الَّ إنَّ اهللََّ اَل َيَتَؽؾَّ

َؾُف َمْن َقاَل: اْلُؼْرآنُ  ُه ُكْػٌر َفُقْطؾُِق اْلَؼْوَل بَِتْؽِػِر اْلَؼائِِل: َكََم َقاَل السَّ  خَمُْؾوٌق َعَذ َبْعِض الـَّاِس َأكَّ

ُ َحتَّى َتُؼوَم  ، اَل ُيَرى يِف اآْلِخَرِة َفُفَو َكافِرٌ َفُفَو َكافٌِر َوَمْن َقاَل: إنَّ اهللََّ ْخُص اْدَُعنيَّ َواَل َيْؽُػُر الشَّ

ةُ  َعَؾْقِه احْلُجَّ
(2). 

ِ "َفَتْؽِػُر َوإَِذا ُعِرَف َهَذا وة دةَهيَت:  ْم  "ادَُْعنيَّ اِل َوَأْمَثاِِّلِ  اْْلُفَّ
ِ
بَِحْقُث ُُيَْؽُم -ِمْن َهُماَلء

ارِ ْقِه َعؾَ  ُه ِمْن اْلُؽػَّ ُة الرِّ  -بَِلكَّ ْقَداُم َعَؾْقِه إالَّ َبْعَد َأْن َتُؼوَم َعَذ َأَحِدِهْم احْلُجَّ تِي  ،ةقَ الِ َس اَل ََيُوُز اإْلِ الَّ

ُسلِ  ُْم خُمَالُِػوَن لِؾرُّ ُ هِبَا َأَّنَّ َا ُكْػٌر، ... َمَع َأنَّ َبْعَض َهِذِه  ،َيَتَبنيَّ َوإِْن َكاَكْت َهِذِه ادََْؼاَلُة اَل َرْيَب َأَّنَّ
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 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

يََمِن َما َلْقَس يِف َبْعضٍ  ،اْلبِْدَعِة َأَشدُّ ِمْن َبْعضٍ  َفَؾْقَس أِلََحِد َأْن  ،َوَبْعُض ادُْْبَتِدَعِة َيُؽوُن فِقِه ِمْن اإْلِ

َر َأَحًدا ِمْن ادُْ  ُة. َوَمْن َثَبَت ُيَؽػِّ َ َلُه ادََْحجَّ ُة َوُتَبنيَّ ْسؾِِؿنَي َوإِْن َأْخَطَل َوَغؾَِط َحتَّى ُتَؼاَم َعَؾْقِه احْلُجَّ

ِة َوإَِزاَلِة الشُّ  : َبْل اَل َيُزوُل إالَّ َبْعَد إَقاَمِة احْلُجَّ كِّ ْ َيُزْل َذلَِك َعـُْه بِالشَّ ْبَفِة. َوَهَذا إيََمُكُه بَِقِؼنِي ََل

َتِؿُل َأْكَثَر ِمْن َهَذا اْْلََواُب اَل َُيْ
(1). 

صاناياى سِاى جياواصياى يةية هةطةس تةكفريكشدنى بيذعةكاساى، ييض ئيماميَم نيية هةم  واتة:
بواسةدا ئيال خاوةنى دوو سِاية، سِاى ووسدةكاس و دسوطتيض هةم باسةيةوة ئةوةية: دةشيَت يةنذيَم 

بيَربِوايى و كوفش بيَت، وةكوو جةيمييةكاى كة دةَهيَو خوا قظة ناكات و بريوسِا يةبيَت بؤخؤى 
نابيهشيَت، ئةم قظانة الى يةنذيَم شاساوةية كة كوفشة، بةآلم كوفش هة بةسامبةس ئةم قظانةدا 

، وةكوو ثيَصيهى طاَهذ وتوويانة: ئةوةى بَويَت و دةخشيَتة ثاَهياى طصتى باس دةكشيَت شيَوةىبة
ابيهشيَت كافشة. بةآلم كةطى هة دواسِؤردا ن ة ئةوة كافشة، ئةوةى بَويَت خوا)خمموم(قوسئاى 

هةثاط ئةم  دياسيلشاو كافش ناكشيَت يةتاوةكوو يةموو شتيَلياى هةطةس سِووى نةكشيَتةوة.
 ناكشيَت، وة نابيَت ئةم سِيَطةية بطرييَتة بةس بيَحطة )تهفري(صانيماى كةطى ناوبشاو  سِوونلشدنةوانة

 هةو كاتة نةبيَت كة يةموو شتيَلياى هةطةس سِوونلشابيَتةوة و ئاطاداس كشابيَتهةوة هةطةسى.
ئةطةسضى يةنذيَم بيذعة طومشِاتشة هة يةنذيَم، وة يةنذيَم بيذعةكاس ئيمانذاستشة هة يةنذيَلى تش، 

ةكى كشدبيَت، بؤية نابيَت يةن كةس هة موطوَهماناى حوكم بذسيَت بةطةسيذا طةس يةَهة و ناتةواويي
بؤية يةسكةطيَم بة دَههيايى و يةقيهةوة  تاوةكوو ئاشها دةبيَت بةطةس بابةت و حوكمة ديهييةكةيذا.

ئيمانذاس بوو ئةوا بة طوماى ئيمانةكةى ىلَ ناطةنذسيَتةوة، بةَهلوو ئيمانةكةى ياتة ناو ئيظالمةوة و 
ئةم ، نةكشيَت هةطةسى وة احلجة()اقا و الناضيَت يةتا دواى بةَهطةكاسى و البشدنى طومانةكاى

 .هةمة صياتش وةآلم يةَههاطشيَتبابةتة 
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 رية()األشعئةشعةرييةكان  فريةقى

 ناودارتريو فريةقةكانى قةدةر

 اىـةكـةرييـئةشـعةم: سيَي
 ةـريـشــــاأل

طةسدةًى ى كؤضى (812)ُيَواْ طاَهةكاُى  هة طةدةى دووةًى كؤضييةوة بةتايبةت هة
ُاوةسِاطتى ُيوةى طةدةى طيَيةَ، طؤسِاُلاسييةكى ثشِ هة ى عةباطييةكاْ تا )املعتضِ باهلل(خةالفةتى 

كاْ هة ًةغشيب و )ايكزاَط١(هة دسوطتبووُى دةوَهةتى  هة ئاسادابوو سِووداوى طياطى
كاْ هة ًيظشِ و )بووةئييةكاْ( هة سِؤرٓةآلت و الواصبووُى دةطةآلتى عةباطييةكاْ )ايفاط١ُٝ(

كاْ و الواصبووُى بريوسِاياْ بة ٓؤكاسى ئةو َعتشي١()...، وة هةاليةكى تشيصةوة كؤتايى طةدةى 
وةآلًذاُةوةى صاُاياُى ُاوداسى  ةو ،ٓةًوو طتةَ و صوَهٌةى هة صاُاياُى ئةٓوى طوُِةياْ كشد

ئةٓوى طوُِة و بةساًبةسكآ كشدُياْ هة ضةُذةٓا كؤسِى طةوسةى ديواُى خةالفةت و شلاُذُى 
سِووشاُذْ و  ة هةطةأل ئةًةشذاو ،و وتوويَزى صاُظتى )َٓاقش١(كةطايةتى ُاوداسياْ بة سِيَطةى 

و صاُاياُى  ()أمحد بٔ حٓبٌ ٚعبد ايعشٜش ايهٓاْٞشلاُذُى شلؤى بِةًا و بري و ٓضسياْ بة سِيَطةى 
)ايرببٗارٟ ٚابٔ فةسًوودة و ُووطيِةكاُى صاُاياْ هة ثووضةَهلشدُةوةى بري و بِةًاكاُياْ، ٓةس هة 

، بووة ٓؤكاسى تةواو الواصبووْ و ثووكاُذُةوةى ٚايطربٟ ...(خشمي١ ٚايطحاٟٚ ٚاملزٚسٟ 
بيَضاسى هة سِابوسدووى تاَهياْ و كؤتايى بيَبةسةكةت و  ة هةالى خةَهلى طصتيضو ،بريوسِاكاُياْ

 .بووة ٓؤكاسى ٓةسةس ٓيَِاُياْ ثامشاوةى ثشِ هة ئةُذيَصةياْ

كاْ )َعتشي١(ةى دةطتى يَلى ُاوداسى ثةسوةسدةى ضى طاَهةطكهةَ باسودؤخ و كةشةدا 
كة دةطاتةوة طةس بِةًاَهةى ٓاوةَهى بةسِيَضى  )أبٛ احلضٔ عًٞ بٔ امساعٌٝ األشعزٟ(بةُاوى 

شِةية شاسى بةطى كؤضى (862)، كة هةدايلبووى  )أبٛ َٛص٢ األشعزٟ( ثيَغةًبةسى خوا 
كاْ ٓةَهذةطةسِيَتةوة و بةسثةسضى بريوسِاكاُياْ دةداتةوة و ئةبيَتة ثاَهجصتيَلى طةوسةى تش )َعتشي١(هة 

هة باطيذا  )ايضبهٞ(بؤ ئةٓوى طوُِةت و طةسخظتِياْ، بةَ طةشبيِييةوة هيَياْ دةسِواُى، وةن 
نن إصعرَصقخـَا وؿدوتـا إَِػ اهلل َتَعاَػ دةَهيَت:  ْْ ُُو ا ْق  َأ صق  َضريَؼة أهل  ي،افبرص ي افَّي

 حػظ يف يوافناظافّنـة َواْْلَََمَظة َوإَِمام ادَُْتَؽؾِّؿغ وكارص شـة شقد ادُْْرشؾغ وافذاب َظن افّدين 
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ظؼائد ادُْنؾؿغ
(1). 

طةوسة و ًاًؤطتاى سِيَطةى  ،)أبٛ احلضٔ األشعزٟ(ًاًؤطتا و ثيَصةواًاْ بؤالى خوا واتة: 
و طةسخةسى طوُِةتى  )أٌٖ ايهالّ(ئةٓوى طوُِةت و جةًاعةت و ثيَصةواى فةهظةفة و 

ى ةسِوباطةسداسى ثيَغةًبةساْ و بةسطشيلاس هة ديّ و كؤشصلاسى ثاساطتِى عةقيذة و بري
 ًوطوَهٌاُاْ.

ةوةى و بةسثةسضذاُ )األشعزٟ(يض هة وةطف و بةسطشيلشدْ هة )ابٔ عضانز(وة 
ُووطيِيَلى بةُاوى  )أبٛ عًٞ األٖٛاسٟ ٚابٔ اجلٛسٟ ٚابٔ حشّ ٚاملكبًٞ ...(سِةخِةهيَطشاُى وةن 
 ُووطيوة بة واتاى سِووُلشدُةوة هةطةس دسؤ ٓةَهبةطرتاوةكاْ. "تبٝني نذب املفرتٟ"

ثياويَلى صاُاى فةسًوودة و ئةٓوى طوُِةت و جةًاعةت بووة،  )أبٛ احلضٔ األشعزٟ(باوكى 
ةوة وةفات دةكات و ثيَصوةختة وةطيةت دةكات كة ئةو )أبٛ احلضٔ(هة طةسدةًى ًِذاَهى  ٓةس

بةآلَ بة ٓؤكاسى شووكشدُى ، (2))سنزٜا بٔ حي٢ٝ ايضاجٞ(ًِذاَهةى ببةُة الى صاُاى فةسًوودة 
كاْ دةكةويَتة ريَش )َعتشي١(ُاوداسى  )أبٛ عًٞ ذلُد بٔ عبد ايٖٛاب اجلبا٥ٞ(دايلييةوة بة 

دةبيَت و  )أبٛ احلضٔ(كاُةوة و بةًةط ضى طاأل ًاًؤطتاى )َعتشي١(ثةسوةسدةكشدُى بةسُاًةى 
ثاشاْ هيَياْ ٓةَهذةطةسِيَتةوة و كؤًةَهيَم ُووطشاوياْ هةطةس كاُذا دةبيَت، )َعتشي١(هةُاو بريوسِاى 

"ايًُع يف ايزد ، وةكوو كتيَبى تشي١()َعدةُووطيَت وةكوو طةسٓةَهذاُةوةى ُٔيَِيية طوًشِاييةكاُى 
ع٢ً أٌٖ ايشٜؼ ٚايبدع" ٚ "اإلبا١ْ عٔ أصٍٛ ايدٜا١ْ" ٚ "نتاب تفضري ايكزإٓ" ٚ "َكاالت 

 . اإلصالَٝني" ٚ "اختالف املضًني" ٚ "نشف األصزار" ...

ُيَواْ خؤى  ، هةواُة وتوويَزى صؤس هةةكةشى دةطةسِيَِِةوة بؤ صؤس شتٓؤكاسى ٓةَهطةسِاُةو
ًاًؤطتاى و دةطتِةكةوتِى وةآلًى دَهِياكاس هةطةس صؤس شت كة بريوسِاى  )أبٛ عًٞ اجلبا٥ٞ(و 

 باطى دةكات. (3)دا"ايٛفٝات"هة كتيَبى  )ابٔ خًهإ(كاُى هةطةس بةسُذة، وةن )َعتشي١(

)أبٛ اصحام املزٚسٟ وة هةاليةكى تشيصةوة ٓاتوضؤكشدُى بؤالى صاُاى ئةٓوى طوُِةت 
فةسًوودة وةكوو بِةًايةكى بؤًاوةيى باوكى كة و ذُى فيكٔى ًةصٓةبى شافعى و خويَِ ايشافعٞ(

                                                             

 .(3/347فؾنبؽي ) "ضبؼات افَّاؾعقة افؽزى" (1)
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كاْ هةثاط )َعتشي١(ئةٓوى طوُِةت بووة، وة هةاليةكى تشيصةوة كضبووُى ٓيَض و ٓضسى فيلشى 
ثيَصةُطى ئةٓوى طوُِةت و بةسٓةَهظتلاسى  )أمحد بٔ حٓبٌ(و ُاخؤشييةكاُى بةطةسٓاتى  )ذل١ٓ(

كاُى ثصتطوآ خظت و هة دةطةآلت )َعتشي١(كة  )َتٛنٌ(ٓاتِى خةهيفة  ةو ،كاْ)َعتشي١(
)أبٛ احلضٔ ى خةوبيِيِ ة هةاليةكى تشيصةوةو ى كشد،ثصتيواُى ئةٓوى طوُِةت دووسى خظتِةوة و

 .(1)وةكوو دةطيَشُِةوة هةطةسى بة ثيَغةًبةسى ئيظالًةوة  األشعزٟ(
َؿاَم ظذ دةَهيَت:  T ()ابٔ عضانزئةًاُة و كاسى تش دةبيَتة ٓؤكاسى ئةوةى كة وةن 

قته ََخَْنة ظؼ َيْوًما َؾبعد  َُ اَن ََلُم إَِماًما ثمي َؽاَب َظن افـياس يِف  ـَ َُِعَغ شـة َو َمَذاِهب ادُْْعَتزَفة َأْر

ََم تغقبت َظـُْؽم يِف هَ  َِّنِّ َذفِك خرج إَِػ اْْلَاِمع َؾَصعَد ادِْـَْز َوَؿاَل معارش افـياس إِِّنِّ إِكي
ِٕ ة  ِذِه ادْدي

َُاضِل ظذ حق ؾاشتفديت   َٓ اِضل َو َُ ح ِظـِْدي حق ظذ  جي ة َومل يَسَ َِدفي ْٕ ـِْدي ا كظرت ؾتؽاؾلت ِظ

اهللي تَبارك َوَتَعاَػ ؾفداِّن إَِػ اْظتَِؼاد َما أودظته يِف ـتبي َهِذِه واكخؾعت من ََجِقع َما ــت أظتؼده 

ََم اكخؾعت من ثويب َهذَ  اَن َظَؾْقِه َورمى ُِِه َودؾع اْفؽتب إَِػ افـياس َؾِؿـَْفا ـَ ـَ ا واكخؾع من ثوب 

َِْديث  ْؾَك اْفؽتب أهل ا
ار وهتك إشتار َوَؽرمَها َؾَؾَمي َؿَرَأ تِ َْْسَ ْٕ ـتاب افؾؿع ... ـَّف ا

دمه واختذوه إَِماًماَواْفِػْؼه من أهل افّنـة َواْْلَََمَظة أخُذوا ََُِم ؾِقَفا واكتحؾوه واظتؼدوا تؼ
(2). 

كاْ، ثاُضة سِؤر هة ًاَهةوة خؤى وْ )َعتشي١(ثاط ضى طاأل ًاُةوةى هةطةس بريوسِاى  واتة:
واى ُويَزى ٓةيِى دةضيَتة طةس دةكات بؤ ثيَذاضووُةوةى خؤى و ثاشاْ هة سِؤرى ٓةيِى د

بؤ بةسةكةى ًضطةوتى طةوسةى شاسى بةطشِة و دةَهيَت: خةَهليِة ًّ ئةَ ًاوةية هيَتاْ وْ بووَ ًيِ
دا كة حةقى تةواوَ )َعتشي١(ثيَذاضووُةوة، هة ئةجناًذا ُةطةيصتٌة ٓيض ئةجناًيَم هة بريوسِاى 

ذايةمت دةطلةويَت بةطةس بةتاَهذا، وة بةتاَهى تةواويض دةسكةويَت بةطةس حةقذا، بؤية داواى ٓي
كشد هة خوا و طةيصتٌة دةسئةجناًى ئةَ ُووطيِاُةى هةَ كتيَباُةدا ٓةية، وة ًّ واصَ هة بريوسِاى 

كاْ ٓيَِاوة و هةخؤَ داسُِيوة وةكوو ضؤْ ئةَ ثؤشاكة هةخؤَ دادةسِمن، جوةكةى هةبةس )َعتشي١(
سضذاُةوةى ئةو كتيَباُةى كة ُووطيبووى هة بةسثة ةو ،خؤى داكةُذ و ٓةَهى داية ئةوالوة

...،  "ايًُع" ٚ "نشف األصزار"كاْ ٓةًووى داية دةطت خةَهلى، هةو كتيَباُةط: )َعتشي١(
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خويَِذياُةوة كشدياُة ًاًؤطتا و ثيَصةُطى خؤياْ و بريوسِا و  (فك٘)كاتيَم صاُاياُى فةسًوودة و 
 ُووطيِةكاُياْ هةخؤ طشت.

قؤُاغى يةكةًى رياُى بشِى و ًايةوة قؤُاغةكاُى دواى  ()أبٛ احلضٔ األشعزٟبةَ شيَوةية 
 :(1)ئةوة كة ئايا يةن قؤُاغة ياْ صياتش؟ بؤضووُى صاُاياْ بؤ ئةَ بابةتة دوو بؤضووُة

ى، يةن )َعتشي١(هةدواى قؤُاغى يةكةًى  T ()أبٛ احلضٔ األشعزٟ يةكةم:بؤضوونى 
ئاطتى و ُةطةيصتووةتة  )األشعز١ٜ(اُة ، ئةويض قؤُاغى ئةشعةسييةكقؤُاغى تشى بةخؤيةوة بيِيوة

 ٓةَهطشتِى بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت.

ة كة خاوةُى بريوسِاى جياواصة )عبد اهلل بٔ صعٝد بٔ نالب(هةَ قؤُاغةدا شويَِلةوتةى 
و ضةُذ بةشيَلى تشى عةقيذةدا كة بة  )صفات ٚنالّ ٚأفعاٍ(هةطةأل ئةٓوى طوُِةتذا هة بواسى 

 T ()ابٔ ت١ُٝٝ ُضيلرتيّ كةس دادةُشيَت هة ئةٓوى طوُِةتةوة هة صؤس بواسدا، وةكوو
اَن أؿرب دةَهيَت:  ـَ ُْن ـالب  د ُن ـالب َوا ََم اْؿتدى ُطريؼة أيب ُُمَؿي َْصَعِرّي إِكي ْٕ نن ا ْْ ا ا َُ َؾنِن َأ

إَِػ افّنؾف َزمـا َوَضِريَؼة
(2). 

ة، وة ئةويض ُضيلرتيّ كةطة هة بٔ نالب(ا)شويَِلةوتةى  (أبٛ احلضٔ األشعزٟ) واتة:
و  بةسُاًةتةًةُى و بةسُاًةى ثيَصووة طاَهحةكاُةوة هة ٓاوةآلْ و شويَِلةوتوواُى بة كات و 

 .ىبؤضووُ

 طةألخاوةْ بؤضووْ و بةسُاًةيةكى جياواصة هة ٓةُذيَم شتذا هة )األشعزٟ(هةَ قؤُاغةدا 
و ئةٓوى طوُِةتذا، بؤية بةَ  )َعتشي١(ُيَواْ بةسُاًةى  ، وةكوو ُيَوةُذطرييَم هة)ابٔ نالب(

، ئةًةط بةطويَشةى ئةوةى كة دايشِشتووة هة كتيَبةكاُيذا بةتايبةت )األشعز١ٜ(قؤُاغةى دةوتشيَت 
يَت ةكاُى دةباُى رياُى هةطةس ُووطيِهةطةس قؤُاغةك داْ، هةبةسئةوةى بشِياس"اإلبا١ْ"ُةن  "ايًُع"

هة  ثيَطةيصنتئاطتى كة كاًياْ هة طةسةتاوة بووة و كاًياْ هة كؤتايى تةًةُيذا بووة، وةكوو 
 )األشعزٟ(ووُة ى طةسبةخؤى خؤى، كةواتة بةَ بؤضو طةيصتِى كؤتا بريوسِا بريوسِاكاُذا

هةَ  تواُيوةو ُةي (١)األشعزٜدةوتشيَت ئةشعةسييةكاْ وةتة قؤُاغى طةسبةخؤى خؤى كة ثيَى طةيصتو
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كاْ )َعتشي١(بطاتة بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت، بة ٓؤكاسى كاسيطةسى ًاُةوةى بريوسِاى  قؤُاغةدا
كة  )ايشٗزصتاْٞ(، وةن ئيٌاًى و تيَلةَهلشدُى ثيَى )ابٔ نالب(هةطةسى و وةسطشتِى بريوسِاى 

شعقد...ذهب صقخـا افؽاليب ظبد اهلل ُن ئاًارةى ثيَذةكات و دةَهيَت:  خؤى ئةشعةسيية
 (1). 

 .)عبد اهلل بٔ صعٝد ابٔ نالب(واتة: ئةوةط بريوسِاى ًاًؤطتاًاُة 

و بة ٓؤكاسى بريوسِا  Tبووة  )أمحد بٔ حٓبٌ(ٓاوطةسدةًى ئيٌاَ  )ابٔ نالب(
و بيَضاُذْ و دووسكةوتِةوةى،  )ٖحز(فةسًاُى داوة بة  ()أمحدالدةسةكاُى هة ئةٓوى طوُِةت ئيٌاَ 

رُ دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةن  ذِّ اَن َأمْحَد ُُيَ ـَ ـِاَلب َوَأْتَباِظهِ ظَ  َو ُن  ُْ ْن ا
ُن ، (2) ُْ َماُم َأمْحَد  َواإْلِ

ٍب َوُُيَ  الي ـُ ُن  ُْ ِذي َأْحَدَثُه ا َْصِل افي ْٕ ُروِن َظْن َهَذا ا اُكوا ُُيَذِّ ـَ ـيِة  ِة افنُّ ؿي
ُه ِمْن َأئِ ُروَن َحـَْبٍل َوَؽْرُ ذِّ

َظْن َأْصَحاُِهِ 
(3). 
ئاطاداسى قوتابييةكاْ و شويَِلةوتوواُى كشدووةتةوة كة تيَلةآلوى و  ()أمحدئيٌاَ واتة: 

صؤسى صاُاياُى ئةٓوى طوُِةت ئاطاداسى  ()أمحدئيٌاَ ، وة بيَحطة هة )ابٔ نالب(ُضيم ُةبِةوة هة 
 و ٓاوةآلُى. )ابٔ نالب(خةَهلياْ كشدووةتةوة هة تيَلةأل ُةبووُى 

هة ئةٓوى  ُضيلرت بوو ()ايكدر ٚاألمسا٤ ٚاألحهاّهة بابةتةكاُى  )ابٔ نالب(وة تةُاُةت 
دا )ابٔ ت١ُٝٝ(ى "دلُٛع ايفتا٣ٚ"، وة هة صؤس شويَِذا هة (4)تاوةكوو ئةشعةسييةكاْ ةوةطوُِةت

 )أبٛ احلضٔ األشعزٟ( بةو ٓؤكاسةوة ،دةكات هة ئةٓوى طوُِةتةوة )ابٔ نالب(ئاًارة بؤ ُضيلى 
 .هة بريوسِاكاُى ُضيم بووةتةوة ةوة)صًف ايضاحل(هةبةس ُضيلى و ثةيوةطتبووُى بة طةسدةًى 

ى دوو قؤُاغى )َعتشي١(هةثاط قؤُاغى  T ()أبٛ احلضٔ األشعزٟ ةم:دووبؤضوونى 
و ثاط ئةوةط  )ابٔ نالب(بة شويَِلةوتةى  )األشعز١ٜ(تشى بةخؤيةوة بيِيوة و بشِيوة، قؤُاغى 

)أمحد بٔ بة ثيَصةوايةتى ئيٌاَ  ةبوو ىقؤُاغى كؤتايى كة ويظتى ٓةَهطشتِى بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت
و ضووُة طةس سِيَباصى ئةو و شويَِلةوتوواُى، ئةًةط بة ٓؤكاسى ُووطيِى كؤتا  T حٓبٌ(
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كييةكةيذا دةَهيَت: هة كؤتايى تةًةُيذا، وةن هة ثيَصة "اإلبا١ْ عٔ أصٍٛ ايدٜا١ْ"كتيَبى بةُاوى 
ؿوفـا افذي كؼول ُه، ودياكتـا افتي كدين هبا، افتؿنك ُؽتاب اهلل رُـا ظز وجل، وُنـة كبقـا 

ُمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم، وما روى ظن افنادة افصحاُة وافتاُعغ وأئؿة اْديث، وكحن 

اهلل وجفه ورؾع  كرض -ُذفك معتصؿون، وَُم ـان يؼول ُه أُو ظبد اهلل أمحد ُن ُمؿد ُن حـبل 

ؿائؾون، ودا خافف ؿوفه خمافػون: ٕكه اإلمام افػاضل، وافرئقس  -درجته وأجزل مثوُته 

أُان اهلل ُه اْق، ودؾع ُه افضالل، وأوضح ُه ادـفاج، وؿؿع ُه ُدع ادبتدظغ،  افؽامل، افذي

وـبر مػفموزيع افزائغغ، وصك افَّاـغ، ؾرمحة اهلل ظؾقه من إمام مؼدم، وجؾقل معظم، 
(1). 

و باوةسًِاْ ثيَى بيَت، ئةوةية كة ثةيوةطت بني بة  هةطةسى بنيقظةى ئيٌَة و ديٌِاْ كة  واتة:
اْ و صاُاياُى قوسئاُةوة و طوُِةتى ثيَغةًبةسةكةى و ئةو فةسًووداُةى ٓاوةآلْ و شويَِلةوتوو

)أمحد بٔ ةكاُى ئيٌاَ دةطيَشُِةوة، ثصت و ثةُاى ئيٌَةْ، وة شويَِلةوتةى وت فةسًوودة بؤًاُى
يّ، خواى طةوسة سِوو طةشاوة و ثوةبةسصى بلات و ثاداشتى بذاتةوة، وة درايةتى ئةواُة حٓبٌ(

و تةواوى طةسكشدةيى  ()أمحدئيٌاَ  دةكةيّ كة ثيَضةواُةى ئةوْ، هةبةس ثوةى ثشِ سِيَضى ثيَصةوايةتى
بيذعةكاساُى  ةو ،ئةو حةقةية كة خوا بة ٓؤكاسييةوة سِووُى كشدووةتةوة و طوًشِايى ثآ ُةٓيَصتووة

ثآ هةُاوبشدووة و طوًاْ و طوًشِايى طوًشِاياْ و الدةساُى ثآ سِةواُذووةتةوة، بةصةيى خوا بشِريَت 
 .()أمحدئيٌاَ  تيَطةيصتووبةطةس ثيَصةواى ثيَصةُط و بةسِيَض و بةقةدس و طةوسة و 

ئةَ قؤُاغى كؤتاييةشى كة باُطةواصى بؤ بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت دةكات، صاُاياْ هةطةس 
ة، كة هةَ كؤتا قؤُاغةشيذا كتيَبى ()أبٛ احلضٔ األشعزٟئةوة بشِياس دةدةْ كة ئةًة كؤتا قؤُاغى 

كؤتا كتيَبيةتى و  "با١ْ"اإل ى ُووطيوة، هةو صاُاياُةشى كة دةَهيَّ"اإلبا١ْ عٔ أصٍٛ ايدٜا١ْ"
 :(2)بةطويَشةى ُووطيِةكةشى بشِياسى هةطةس دةدسيَت كة ئةو طآ قؤُاغةى بشِيوة، ئةًاُةْ

 .Tالشيخ اإلصالم ابو تيمية  .1
 .Tابو كثري  .2
 .Tابو القيم اجلوسية  .3

                                                             

 .21، 20ٕيب اْنن إصعري ص "اإلُاكة ظن أصول افدياكة" (1)

 (.1/345فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (2)
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 .Tابو العماد احلهبمي  .4
 .Tأبو عمي الفارس  .5
 .Tحمب الديو اخلطيب  .6

شى ٓيَصتا كؤًةَهيَم بابةت هةخؤدةطشيَت كة شويَِى سِةخِةى صاُاياُى "با١ْ"اإلبةآلَ كتيَبى 
ومن ؾـي ـالمه ْؼته أؾات وجرى ظؾقه افنؽوت، )ـالم اهلل أزفًقا، ئةٓوى طوُِةتة، هةواُة: 

وٓ جيعل اإلرادة من صػات إؾعال، إن اهلل مل يزل راضًقا ظؿن يعؾم أكه يؿوت مممـًا وإن ـان 

كة دةَهيَت قظةى خوا ئةصةهيية و دةبيَت بةسدةواَ قظةى ٓةبيَت، طةس ُا  .ا، ...(أـثر ظؿره ـاؾرً 
خوا الى ُاتةواوى و بيَذةُطى ديَت بةطةسيذا )ئةَ جؤسة باس و خواطاُة هةطةس فةسًوودةى 

ئةٓوى طوُِةت طوًاُاويّ(، وة دةَهيَت: خوا ويظتى واية ئةطةس سِاصى بيَت هة يةكيَم ئةوا هة 
 ربِواييةكةشيذا ٓةس هيَى سِاصيية.طةسدةًى بيَ

 بؤخؤى كة دادةسِيَزيَت ٓةُذيَم بابةت كى تشيصةوة صؤس بة كوستىئةًاُة هةاليةن و هةالية
شذا ٓيض ئاًارةيةن بةوة ُاكات كة "با١ْ"اإلكة هة حةق و بةتاأل هةخؤدةطشيَت، وة بةدةس هةوةط 

و بؤضووُةكاُى، وة صاُاياُيض بةو ٓؤكاسةوة هةَ قؤُاغةشيذا سِةخِةى توُذ  )ابٔ نالب(بةسيية هة 
 دةطشْ هةطةس بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت. ()أبٛ احلضٔ األشعزٟهة 

بة صاُاياْ و قوتاخباُةكاُى  ىئةًةط دةطةسِيَتةوة بؤ ئةو ثةسوةسدة ُةبووْ و ثةيوةطت ُةبووُة
 تةًةُييةوة و دووسة دةطتى هيَياُةوة. ئةٓوى طوُِةتةوة، بةتايبةت ٓةس هة طةسةتاى

هةالى بيذعةكاساْ و طوًشِاياُى فريةقة  ىهةاليةكى تشيصةوة طةسةتاى بةدةطتٔيَِاُى صاُظت
و تيَلذاُى باسى صاُظتى و تةًةْ  )فطز٠(دةبيَتة ٓؤكاسى شيَواُذُى ئةًة كة  بووة، ئيظالًييةكاْ

ة صاُظتة شةسعييةكاْ و هة كؤتاييصذا ه ىدووسكةوتِةوةش ةو ،بةفريِؤداُيَلى صؤس هةطةسى
وةكوو خؤى ئةطةس  شةسعيياُةى ئةٓوى طوُِةت ُةتواُيِى وةسطشتِى سِيَشِةوى ئةو صاُظتاُة

 ويظتيصى هةطةس بيَت.

ُُاَلَع)هة  )ابٔ بط١ ايعهربٟ(ٓةسوةن  ٍِٝط اْي َٔ َق َُِّٞزٚ ِب إَِذا »يةوة دةيطيَشِيَتةوة كة وتوويةتى: (٥ِ

َل َما َيـََّْ َرَأْيَت  ابي َأوي ـيِة َواْْلَََمَظِة َؾاْرُجُه، َوإَِذا َرَأْيَتُه َمَع َأْهِل اْفبَِدِع، َؾاْيَئْس ِمـُْه، ُل َمَع َأْهلِ افَّي  افنُّ
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ِل ُكَُّوئِهِ  ابي َظَذ َأوي «َؾنِني افَّي
(1). 

ئةطةس ٓةس طةجنيَم طةسةتا هةطةس بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت طةوسة بوو ئةوا ٓةًوو  واتة:
بة هيَى.  ئوًيَذطةوسة بوو ئةوا بآ ئاواتيَلت ثيَى بيَت، وة ئةطةس هةطةس بةسُاًةى بيذعةكاساْ 

 هةبةسئةوةى ٓةًوو طةجنيَم هةطةس بِةًاى طةجنييةتييةكةى دسوطت دةبيَت.
و َحاِمٍد َدَخَل ًاًؤطتاى دةَهيَت:  )ايػشايٞ(بة ئيٌاًى  املايهٞ()ابٔ ايعزبٞ وةكوو  ُُ َصْقُخـَا َأ

ُرَج ِمـُْفْم َؾََم َؿَدرَ  ْطِن اْفَػاَلِشَػِة ُثمي َأَراَد َأْن ََيْ َُ يِف 
(2). 

 و ثاشاْ ويظتى هيَى بيَتة دةسةوة بةآلَ واتة: ًاًؤطتاكةًاْ ضووة ُاو طلى فةهظةفةوة
 ُةيتواُى.

بووة، وة طةسدةًةكةشى  ()أبٛ احلضٔ األشعزٟكةواتة ئةوة كاسيطةسييةكى طةوسةى طةس 
دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ، وةن بؤ ضووُة طةس بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت ياسًةتيذةس ُةبووة

اَن  ـَ ِعَغ َشـًَة، َو َُ اَن َؿْد َدَرَس اْفَؽاَلَم َظَذ َأيِب َظِعٍّ اْْلُبيائِيِّ َأْر ـَ ُه َرَجَع َظـُْفْم، َوَصـيَف َو قًّا، ُثمي إِكي
َذـِ

ـيِة مِ  َقِّ َوافنُّ ْْ َا َأْؿَرُب إَِػ ا هَني
ِٕ ٍب،  الي ـُ ِن  ُْ َػاِت َضِريَؼَة ا دِّ َظَؾْقِفْم، َوَكرَصَ يِف افصِّ ْم، َومَلْ يِف افري ْن َؿْوَِلِ

ُه مَلْ َيُؽْن َخبًِرا ُِافنُّ  َها، َؾنِكي ِهْم، َوَتْػِنِر َيْعِرْف َؽْرَ ِة َوافتياُِِعَغ َوَؽْرِ َُ َحا َِديِث، َوَأْؿَواِل افصي ْْ ـيِة َوا

ََم ُيْنَتَػاُد مِ  ـيِة اْدَْحَضِة إِكي َؾِف فِْؾُؼْرآِن. َواْفِعْؾُم ُِافنُّ رُ افني ـُ ِت َمَؼاَفَة  ْن َهَذا، َوَِلََذا َيْذ َٓ يِف ادََْؼا

َؾةً  ُتبِِه، ... ادُْْعَتِزَفِة ُمَػصي ـُ ا َوَكَظٍر يِف  ٍة هِبَ ٍب َظْن ِخْزَ الي ـُ ِن  ُْ ُر َمَؼاَفَة ا ـُ َمَؼاَفِة  َؾنَِذا َجاَء إَِػ ...  َوَيْذ

رَ  ـَ َِديِث َذ ْْ ـيِة َوا اِجيِّ  َأْمًرا جُمَْؿاًل، َيْؾَؼى َأْهِل افنُّ َقى افني ِن َُيْ ُْ ا  ِريي ـَ َثَرُه َظْن َز ـْ َأ
(3). 

ضى طاأل دةسطى خويَِذووة و  داًوعتةصيوة ()عًٞ اجلبا٥ٞهة طةسدةًى  ()أبٛ احلضٔ واتة:
و هة باسةى طيفاتةكاُى  هةطةسياْ ُووطيِى ٓةية اشاْ ٓةَهطةسِاوةتةوة هيَياْ، وةصيشةكيض بووة، ث

طةسدةخات، هةبةسئةوةى ئةو هةو طةسدةًةدا هة ٓةًوو كةس صياتش  ()ابٔ نالببريوسِاى  ةخوا
و طوُِةتةوة، وة هةو صياتش كةطى تشى ُةُاطيوة، هةطةأل ئةوةشذا شاسةصايى  بووة هة حةق رتُضيل

، وة ئاشِا ُةبووة بةطةس و قظةى ٓاوةآلْ و شويَِلةوتوواُييةوة ُةبووة بةطةس طوُِةت و فةسًوودة
                                                             

 (.44)( ُرؿم 1/205) "اإلُاكة"رواه اُن ُطة يف  (1)

 .(4/66ُٓن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (2)

 .(278، 5/277ُٓن تقؿقة ) "مـفاج افنـة افـبوية" (3)
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شيَواصى تةفظريى قوسئاُذا بة شيَواصى ٓاوةآلْ و ُاطيِى تةواوى طوُِةت وةكوو خؤى، 
كاْ باس دةكات بة )َعتشي١(كاتيَم بريوسِاى  دا"اإلبا١ْ"هة كتيَبى  يش بلةيّهةبةسئةوة ئةطةس طة

باس دةكات ووسدةكاسى  )ابٔ نالب(شيَوةيةكى صؤس ووسد باطياْ دةكات، وة كاتيَم بريوسِاى 
خويَِذُةوةى تةواوى ٓةية هةطةسياْ، بةآلَ كاتيَم بريوسِاى ئةٓوى طوُِةت باس دةكات صؤس بة 

ٓةًووى وةسطشتووة و ئاطاى هة  )ايضاجٞ(كات و بة طصتيض هة ًاًؤطتاكةى كوستى باطياْ دة
 طةسضاوةى تش ُيية.
وأُو اْنن إصعري دا رجع ظن مذهب ادعتزفة شؾك ضريؼة اُن ـالب، وة دةَهيَت: 

 :ومال إػ أهل افنـة واْديث، واكتنب إػ اإلمام أمحد، ـَم ؿد ذـر ذفك يف ـتبه ـؾفا، ــ

اإلُاكة وادوجز وادؼآت وؽرها، وـان خمتؾطًا ُلهل افنـة واْديث ـاختالط ادتؽؾم هبم
(1). 

ى طشتووةتة ()ابٔ نالبٓيَِا سِيَطةى  ()َعتشي١كاتيَم واصى هة  ()أبٛ احلضٔ األشعزٟ واتة:
)أمحد  بةس و بةالى بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةتذا خؤى ُضيم دةكشدةوة و خؤى بة شويَِلةوتةى ئيٌاَ

"اإلبا١ْ" ٚ "املٛجش" ٚ دةصاُى، وةكوو خؤى باطى كشدووة هة كتيَبةكاُيذا وةن:  (بٔ حٓبٌ
ئةٓوى طوُِةت و و  )أٌٖ ايهالّ(، بةآلَ ُووطيِةكاُى تيَلةَهة بة "َكاالت اإلصالَٝني" ...

 .وةكوو عةقالُييةكى فةهظةفةيى تيَلةأل بة بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت فةسًوودة،
ٓةًوو قظةكاُى ئةشعةسى بة يةن ئاطت داُاُيَت هة وةسطشتِذا و بة يةن  ()ابٔ ت١ُٝٝكةواتة 

هة ئةٓوى طوُِةتةوة، بةَهلوو ٓةًوو بابةتةكاْ ئاطتى تايبةتى خؤياْ ٓةية  ى ُاصاُيَتُضيلبة ثيَوةس 
هة ثيَلاُذْ و دووس و ُضيلى هة حةقةوة، هةبةس سِةضاوكشدُى واقعى ئاطت و رياُى ئةشعةسى و 

 طؤسِاُلاسييةكاُى طةسى.
وةكوو ُووطيِةكاُى بةتايبةت  T ()أبٛ احلضٔ األشعزٟكةواتة كةطايةتى تايبةتى 

ثوةوثاية و تايبةمتةُذييةكى خؤى ٓةية هةسِووى ثيَلاُذْ و اليةُطشى بؤ ئةٓوى طوُِةت و  "اإلبا١ْ"
بةسُاًةكةى، بةآلَ ًةصٓةبى ئةشعةسى و ئةشعةسييةكاُى دواى خؤى جياواصييةكى صؤسياْ ٓةية 

و ئيٌاًى ًةصٓةبةكة و بطشة بة تةواوى سِيَطةى ئةوياْ وْ كشدووة  ()أبٛ احلضٔ األشعزٟهةطةأل 
دةكةْ، بؤية دةبيَت هة حلوًذاُذا جياواصى بلشيَت هة ُيَواُياُذا، وة ئةو ووَهيصى ىلَ ُل

 طؤسِاُلاسييةى ُيَواْ ئيٌاًى ًةصٓةبةكة و شويَِلةوتوواُيصى دةطةسِيَتةوة بؤ ئةَ ٓؤكاساُة:
                                                             

 .(2/16ُٓن تقؿقة ) "درء تعارض افعؼل وافـؼل" (1)
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كة  ()أبٛ احلضٔشةى ُووطيِةكاْ قظة دةدسيَتة ثاأل خاوةُةكاُى، وة بةتايبةت بةطويَ .1
ةكاُى ثيَض "اإلباُة"ى صؤسْ و جياواصْ هة ُووطيِةكاُى كؤتايى تةًةُى، وة ئةو ُووطيِ

بآلوبووُةتةوة و شةسح و شيتةَهلشدُةوةياْ هةطةس كشاوْ و وتشاوُةتةوة  ثيَصرت ُووطيِاُةط
 هةاليةْ صاُاياْ و وا بآلوكشاوُةتةوة كة ئةواُة كؤتا قظةى حةقّ هةطةس ئةو بابةتاُة.

و ئيٌاًةط ثاشطةص بووبيَتةوة هةطةس بريوسِا ثيَصووةكاُى، ئةوةُذة شاساوة  وة ئةطةس ئةو صاُا
دةبيَتة ٓؤكاسى  ؛و الواص دةسكةوتووة بة حوكٌى بووُى هة كؤتايى تةًةُيذا و بآلوُةبووُةوةى

دةكشيَت هةاليةْ اليةُطشاُييةوة، وة بةتايبةت طرييَت و بطشة ُلووَهيصى ىلَ ئةوةى وةسُة
تى ووسدى ئيٌاًةكة هةطةس طةسةتاى قظةى بؤ بابةتةكة و كؤتا ووسدةكاسى و ًةبةطتيَطةيصتِى 

 .هةطةسى شيلشدُةوةى

هة كؤتايى تةًةُيذا  )اجلٜٛين(دا ٓاتووة، كة )ايزاسٟ(و  )اجلٜٛين(ٓةسوةن ئةًة بةطةس ئيٌاًى 
ُووطيِى صؤسى  ثاشطةص دةبيَتةوة هة ٓةًوو بريوسِا ئةشعةسييةكاُى، بةآلَ هةبةس "ايٓظا١َٝ"هة كتيَبى 

 داْ ُاُشيَت بةطةس ئةو كتيَبةيذا و بطشة طوًاُيض دةخشيَتة طةسى. ؛ثيَصووى هةو باسةيةوة

ُةبووُةوة هة  هة كؤتايى تةًةُى و وةطيةتلشدْ هةطةس ُضيم )ايزاسٟ(وة ثةشيٌاْ بووُةوةى 
 ٓةس باطيض ُاكشيَت.كة ئةًة ، )عًِ ايهالّ(فةهظةفة و 

 هةطةس طِطيةتى. "صحٝح ايبخارٟ"كة وةفات دةكات و  )ايػشايٞ(وة ٓةسوةٓا ئيٌاًى 

و ًةصٓةبةكةى: ٓاتِى ئةو صاُا و  ()أبٛ احلضٔ األشعزٟى جياواصى ُيَواْ ٓؤكاسيَلى تش .8
دةصاُى، بة  (أبٛ احلضٔ األشعزٟ)كة خؤياْ بة شويَِلةوتة و ٓةَهطشى بةسُاًةكةى  ُاوداساُة بوو

شيَوةيةن بةُاوى خضًةت و ثةسةثيَذاُيةوة طؤسِاُلاسيياْ تيادا دسوطتلشد، كة بةتةواوى تشاصاُذياْ 
 هة سِيَشِةوى خؤى و بطشة ئةوةى كة ئةو درايةتى دةكشد كشدياُة ًةصٓةبى ئةو.

ُه خُمَافٌِف دةَهيَت:  T )حافظ احلهُٞ(9وةن فِْؾُؿـَْتِنبَِغ إَِفْقِه َؾَؽاَلُمُه َيُدلُّ َظَذ َأكي

ِؿَغ يِف َمْنَلَفِة اْفُؼْرآنِ  ْؤَيَة َواْفَوْجَه  ،ِمَن ادَُْتَؽؾِّ ْشتَِواَء َوافـُُّزوَل َوافرُّ
ِٓ ََم ُهَو خُمَافٌِف ََلُْم يِف إِْثَباتِِه ا ـَ

َضا َوَؽْرَ َذفَِك َواْفَقَدْيِن َواْفغَ  تِ  ،َضَب َوافرِّ َٓ َح يِف َمَؼا ُن َوَؿْد رَصي ُْ َماُم َأمْحَُد  ُه َؿاِئٌل ََُِم َؿاَل اإْلِ ِه َُِلكي

ُة افْ  ؿي
َُْوٌن َُ ـَحـَْبٍل َوَأئِ ْغَ ادُْـَْتِنبَِغ إَِفْقِه  َُ َُِريءٌ  ،ِعقدٌ ـَحِديِث، ... َوُِاْْلُْؿَؾِة َؾَبْقـَُه َو  ِمـُْفْم َوُهمْ  َُْل ُهَو 
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َرآءُ  ُُ َػى ُِ  ِمـُْه  ـَ اهلليِ َحِنقًباَوادَْْوِظُد اهلليُ َو
(1). 

ى )َتهًُني(بةَهطةية هةطةس جياواصى قظةى شويَِلةوتوواُى هة  ()أبٛ احلضٔقظةكاُى واتة: 
: خوا هةطةس عةسشة و دابةصيِى بؤ و بابةتاُةى كة ثةيوةُذيياْ بة خواوة ٓةية، وةنهة ًةصٓةبةكةى

و ٓةسدوو دةطت و تووسِةبووْ و  )ٚج٘( ئامساُى دوُيا و بيِيِى و باوةسِبووْ بة بووُى سِوو
سِاصيبووْ و بابةتةكاُى تش، صؤس بة ئاشلشا هة ُووطيِةكاُى وتوويةتى باوةسَِ بةواُة ٓةية كة ئيٌاَ 

و شويَِلةوتوواُيذا  ُيَواْ خؤى و صاُاياُى فةسًوودة باطياْ كشدووة، بة كوستى هة )أمحد(
هةواْ و ئةواُيض بةسيّ هةَ، وة شويَِى بةيةن بةسيية  )أبٛ احلضٔ(جياواصييةكى صؤس دووس ٓةية كة 

 طةيصتِةوةط الى خواية.

بةآلَ ئةوةط ٓةية كة ثةُاطةهيَم شويَِلةوتوواُى ثةُاياْ ثيَربدبيَت ُووطيِةكاُى ثيَض 
يةتى، كة بؤخؤى كةشيَلى هةباس بووة بؤ ثةسةثيَذاُى بة سِواُطةى فةهظةفيذا، وةكوو "اإلبا١ْ"

)ايضفات ايفع١ًٝ، ايزضا ٚايػضب َٚع٢ٓ اإلدراى ٚايزؤ١ٜ، هة بابةتةكاُى  )ايتأٌٜٚ(دُى بؤ ثةُابش
ايهضب يف ايكدر ٚاإلصتطاع١ َع ايفعٌ فكط، ايكدر٠ غري املؤثز٠، ٚجٛاس تهًٝف َا الٜطام ْٚفٞ 
ايتعًٌٝ ٚايكٍٛ بايتحضني ٚايتكبٝح ايعكًٝني ايشزعٞ فكط، ٚتفضريٙ يإلميإ بايتضدٜل باهلل يف نتاب٘ 

 .(2)("ايًُع"

بؤية يةن ُووطيِى كؤتايى هة بةساًبةس دةيةٓا ُووطيِى سِابوسدوودا ٓةس دةبيَتة ثةُا و 
 ٓؤكاسى ئاَهؤصى صاُظتى.

الداُةكاْ هة طةسةتاوة ى جياواصى ُيَواْ ئةشعةسى و ًةصٓةبةكةى: ٓؤكاسيَلى تش .3
بضوون بووْ، ثاشاْ طةوسة بووْ و هة ضواسضيَوةيةكى طِووسداسدا بووْ بة ٓؤكاسى هةخؤطشتّ 

شيَوةيةن تواُاى هةخؤطشتِى صيادة هة الداْ و  كاْ، بة)َعتشي١(ًاُةوةى بريوسِاى تياداو 
ٓةُذيَم هة بةَهطة بة  بةدةطتةوةداْخشِكشدُةوةى بؤضووُة ٓةَهةكاْ هةخؤبطشيَت، بةدةس هة خؤ

عةقَوييةكاْ و شؤسِبووُةوة بؤ ياطا فةهظةفييةكاْ و دةطتةوةطتاْ هة ئاطتى ٓةَهةكاُياْ و هة 
)أبٛ احلضٔ ٓةسوةن هة طةسةتاى ٓةَهطةسِاُةوةى كؤتاييذا ثةُابشدُة بةس بِةًا ٓةَهةكاُياْ، 

 )ابٔ عضانز(وة كة وةن كاْ بؤ سِةتذاُةوةياْ ئةًةى بةطةسدا ٓاتو)َعتشي١(خؤيذا هة  األشعزٟ(
                                                             

 .(، وظؾق ظؾقه ُمب افدين اخلطقب َُم يميده دمفف1/378ْاؾظ اْؽؿي ) "افوصولمعارج افؼبول ُؼح شؾم " (1)

 (.390 - 369/ 1فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (2)
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ـُ  ُض ؼُ كْ ُِدَظة أَ  ُت رْ فَ طْ َأِّنِّ أَ  هيَيةوة دةيطيَشِيَتةوة كة دةَهيَت: مػرهِ هَبا 
، واتة: ٓةُذيَم بريوسِاى (1)

َ  َأني بيذعةَ بةكاسٓيَِاوة بؤ بةسثةسضذاُةوةى بيَربِواييةكاُياْ، بؤ ئةوةى بضاُّ كة:   ةِ ـي نُّ افْ  هلِ ِٕ

اَكارِصً 
 طوُِةت طةسخةسيَلياْ ٓةية.. ئةٓوى (2)
بِةًاى  بؤ ئةو جياواصييةى هة ُيَواْ ئةشعةسى و ًةصٓةبةكةيذا ٓةية بووُى ٓؤكاسيَلى تش .4

هةسصؤكى ًةصٓةبى ئةشعةسيية كة ضةُذ سِةُط و قؤُاغيَم بةخؤيةوة دةبيِيَت و ٓيض سِيَطة و 
ًاًةَهلشدْ هةطةأل  بِةًايةكى سِووْ و ئاشلشا و داًةصساوى ُيية بؤ سِؤيصنت هةطةسى و

و جاسيَم )فةهظةفة و عةقالُيةت( و  )تفٜٛض(دةبيِيت و جاسيَم  أٌٜٚ(ت)بةساًبةسةكاُيذا، جاسيَم 
 جاسيَم دوودَهى و دَهةسِاوكآ هة بِةًاى داسِشتِى باطةكاُذا و ٓاتوضؤ و جووَهةيةكى بةسدةواَ هة

و ...، وة  )ابٔ نالب(ا بشدْ بؤ كاْ هةاليةن و ثةُ)َعتشي١(ُيَواْ بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت و 
و شويَِلةوتةى كويَشاُةى ُاوداساُى ًةصٓةب و ثاشاْ هة كؤتاييذا بة  )تكًٝد(هةاليةكى تشيصةوة 

 ُاضاسى ثةيوةطتبووْ بة دةسئةجناًةكاُى ئةو بريوسِا و بؤضووُاُة كة صؤس جاس بةتاأل و الداْ بووْ.
 ٓوى طوُِةت و وةسُةطشتِياْ و داْوة هةاليةكى تشيصةوة ُاًؤيةتى ئةشعةسى الى ئة

الى صاُاياُى ئةَ بةسُاًةية ٓؤكاسيَلى  )ايضًف ايضاحل(ٓةَهطشاُى بةسُاًةى يةكيَم هة ُةُاُياْ بة 
كة ٓؤكاسيَلى  ذا،تشة بؤ دووسكةوتِةوة و ٓةطتلشدْ بة جياواصى تةواوياْ هةطةأل ئةٓوى طوُِةت

 .واقعى حاَهياْدةسووُى دووسى صاُظتيياْ بؤ دسوطتبووة بة 
خؤى و صاُاى ئةٓوى طوُِةت ئيٌاًى  )أبٛ احلضٔ األشعزٟ(ٓةسوةن هة وتوويَزيَلى ُيَواْ 

دا دخل إصعري إػ ُغداد جاء إػ افزهباري دا دةسدةكةويَت: )حضٔ بٔ عًٞ ايرببٗارٟ(

ؾجعل يؼول: رددت ظل اْلبائي وظذ َأيِب هاصم وكؼضت ظؾقفم وظذ افقفود وافـصارى 

وادجوس وؿؾت َلم وؿافوا وأـثر افؽالم يِف َذفَِك ؾؾَم شؽت َؿاَل افزهباري: ما أدري مما ُؿْؾُت 

ُُو  َؿاَل: ؾخرج من ظـده وصـف َظْبِد اهلليِ أمحد ُن حـبل ؿؾقال وٓ ـثرا وٓ كعرف إٓ ما ؿافه َأ

ؾؾم يؼبؾه ِمـُْه ومل يظفر ُبغداد إػ أن خرج مـفا "اإلُاكة"ـتاب 
(3). 

                                                             

 .117ُٓن ظناـر ص "تبقغ ـذب ادػسي"      (2) .97ُٓن ظناـر ص "تبقغ ـذب ادػسي" (1)

ُٓن مػؾح  "ادؼصد إرصد" (،11/395فؾذهبي ) "شر أظالم افـبالء" (،2/18ن أيب يعذ )ُٓ "ضبؼات اْـاُؾة" (3)

(1/329.) 
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ئةٓوى  شِةوة ٓاتة بةغذاد، ضووة الى صاُاىهة بةط )أبٛ احلضٔ األشعزٟ(كاتيَم واتة: 
و  )عًٞ اجلبا٥ٞ(ى بةسثةسضذاُةوةى خؤى بؤ ًاًؤطتاكةى ، كةوتة باط)ايرببٗارٟ(طوُِةت ئيٌاًى 

جؤسى سِةتذاُةوةى عةقَوى بؤ جووهةكة و طاووس و ًةجووطييةكاْ،  ، هةطةألى كوسِى)أبٛ ٖشاّ(
واَ وت و واياْ وت، صؤسيَم هةَ باطاُةى بؤ كشد تاوةكوو بيَذةُط بوو، ئيٌاًى دةيوت: 

ُاصامن ضيية كةَ تا صؤسى )واتة بةسُاًة و جؤس  وتى: ئةوةى وتتهة كؤتاييذا  T )ايرببٗارٟ(
ئةٓوى طوُِةت بةو جؤسة ُيية(، ئيٌَة ٓيضيَم هةواُة ُاصاُني بيَحطة هةوةى كة ئيٌاَ و كاسى 

ى ُووطى و ٓات ثيَيذا و "اإلبا١ْ"وتوويةتى، ثاط ئةًة ٓةطتا و سِؤيصت و ثاط ئةوة كتيَبى  )أمحد(
 )أبٛ احلضٔ األشعزٟ(بةغذاد  طةَهيذا هةداُيصتِة هة ئةويض هيَى وةسُةطشت، هةثاط ئةَ دوو

 دةسُةكةوت تاوةكوو بةغذادى بةجئَيَصت.

بوو هة ئةٓوى طوُِةت، ئةًاُة بة طصتى ٓؤكاسةكاُى دووسكةوتِةوةى ًةصٓةبى ئةشعةسى 
كةوتِةواُةط هةطةس دةطتى كةطاُى ُاوداسياْ دسوطت بوو، كة صياتش ئةواْ وة ئةو دووس
ْ و ُاوداس بووْ بة بريوسِاكاْ تاوةكوو ئةشعةسى خؤى، هةو صاُاياُةشى كة هةطةس بةُاوباُط بوو

 :(1)دةطتياْ طؤسِاُلاسى تةواوياْ بةطةس ًةصٓةبى ئةشعةسيذا ٓيَِا ئةًاُة بووْ

 .قوتابى تايبةتى ئةشعةرى خؤىأبو احلضو الطربي:  .1
 بة ئةشعةرى دووةم ناودةبرَيت.أبو بلز الباقالني:  .2

 .)ابو فورك(ناسراو بة  الفورك:حممد بو حضو  .3
 عبد القهار البغدادي. .4

 أبو املعالي اجلويين. .5

 أبو حامد الغشالي. .6

 الشهزصتاني. .7

 فخز الديو الزاسي. .8

ئةو طؤسِاُلاسيياُةى كة بةطةس ًةصٓةبى ئةشعةسيذا ٓات بة ٓؤكاسى ُاوداساْ و 
دةطةسِيَتةوة بؤ طةس بابةتة بِةًا و بِضيِة بةسُاًةييةكاُى ثيَضةواُةى ئةٓوى  ؛شويَِلةوتوواُييةوة

 ؤوة بيِيوة و ًةصٓةبى ئةشعةسى ثيَلٔاتووةـؤسِاُلاسيية بةسضاواُةياْ بةخـهةبةسئةوة ئةَ ط طوُِةت،
                                                             

 (.590، 1/450فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (1)
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 :(1)هةَ طؤسِاُلاسيية ًةُٔةجيياُة
 .)أٌٖ ايهالّ(كاْ و )َعتشي١(ُضيلبووُةوةى تةواو هة سِيَباصى بةسُاًة عةقَوييةكاُى  .1
وفيَلى فةهظةفى و هلاُذُى بة ًةصٓةبى ئةشعةسييةوة، بةتايبةت ضووُة ُاوةوةى تةطة .8

ُُو َحاِمٍد َيِؿقُل إَػ دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ، وةكوو )أبٛ حاَد ايػشايٞ(هةطةس دةطتى  َأ

ِف  ـيُه َأْطَفَرَها يِف َؿاَفِب افتيَصوُّ
ْشاَلِمقيةِ اْفَػْؾَنَػِة َفؽِ َواْفِعَباَراِت اإْلِ

واتة )غةصاىل( بةالى  .(2)
 .دةسى دةبشِى فةهظةفةدا دةسِؤى، بةآلَ هة قاَهبى تةطةوف و داسِشتِة ئيظالًييةكاُذا

ضووُة ُاو جئاُى فةهظةفة و بِةًا داسِيَزى بؤ ًةصٓةبى ئةشعةسى هةطةس ياطا  .3
 .)فخز ايدٜٔ ايزاسٟ(فةهظةفييةكاْ و كشدُة بةشيَم هةواْ، بةتايبةت هةطةس دةطتى 

ؾنن ـثر من متلخري أصحاب إصعري خرجوا ظن ؿوفه دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝ

ػةإػ ؿول ادعتزفة أو اْلفؿقة أو افػالش
(3). 

صؤسى شويَِلةوتوواُى ئةَ دواييةى ًةصٓةبى ئةشعةسى هة قظةكاُى ئةشعةسى  واتة:
 .ييةكاْو فةهظةف )َعتشي١( ٚ )ج١ُٝٗ(دةسضووْ بؤ قظةكاُى 

 :(4)خؤى، بةطوَيرةى نووسينةكانى )أبو احلسن األشعري(بريوباوةِر و عةقيدةى 

و طةملاُذُى بووُى خواية بة بةَهطةى دسوطتبووُى  )تٛحٝد ايزبٛب١ٝ( :داتوحيد(ال)لة  .1
باطى ُيية بيَحطة هةوة ُةبيَت كة  )تٛحٝد األي١ٖٝٛ( بةآلَ، )ديٌٝ ايتُاْع(ئادةًيضاد، وة بة بةَهطةى 

 بةتواُا و دسوطتلاسة.

دا باوةسِى بة ٓةًوو ئةو ُاواُة ٓةية كة خوا )األمسا٤(دا: هة )تٛحٝد األمسا٤ ٚايضفات(هة 
 باطلشدووة هة قوسئاُذا.بؤخؤى 

)ايعًِ، احلٝا٠، ايكدر٠، ٓةية كة حةوتّ:  )صفات املعاْٞ(دا باوةسِى بة )صفات(وة هة 
 .ايضُع، ايبضز، ايهالّ، اإلراد٠(

                                                             

 (.1/450فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (1)

 .(4/164ُٓن تقؿقة ) "اوىجمؿوع افػت" (2)

 .127ُٓن تقؿقة ص "رشح افعؼقدة إصػفاكقة" (3)

 (.1/374فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (4)
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، ُةن خوا ويظت و ئريادةى خواوةيةبة ٓةية كة ثةيوةُذى  )صفات ايفع١ًٝ(وة باوةسِى بة 
، ٤ٞ)ايهالّ، االصتٛا٤، ايٓشٍٚ، اجمل، وةكوو: ة بيَتخؤى ئةجناًذةس و خاوةُى كشدُى ئةو طيفةتاُ
 .ايضحو، ايػضب، ايزضا، احملب١، ايتعحب ...(

كة صاتى  كاْ بة بةَهطةى ئةوةى)َعتشي١(كاُذا دةضيَتةوة طةس )ايضفات اإلختٝار١ٜ(بةآلَ هة 
)صفات ، وة هة )إٕ اهلل ال حتً٘ احلٛادث(شويَِى دسوطتلشدْ و سِووداوةكاْ ُيية  خوا

و واتا طؤسِى بؤ دةكات و دةَهيَت: طيفةتةكاْ ئةصةهني و هةطةأل خوادا  )تأٌٜٚ(كاُيصذا ايفع١ًٝ(
ني بة كاسكشدْ ُ . ئةو طيفةتاُة بةسدةواَ(الٜتحدد ي٘ فٝٗا حاٍ نُا ٜشا٤)ٓةس بووْ، بةآلَ: 

وا طيفاتيَلى دةَهيَّ طيفاتةكاُى خياخود  واتة خوا بة بةسدةواًى ئةَ كاساُة ُاكات،هةطةأل خوادا، 
فعٌ فعاًل )بة خواوة، بةَهلوو:  بيَت تيَم ُيية ثةيوةطتكة طيفا )االصتٛا٤(هة خوا، وةن  جياواصْ

، ئةًاُةط بؤخؤى )اصتٛا٤(. كاسيَلى هة عةسشذا كشدووة و ُاوى ُاوة (يف ايعزش مساٙ اصتٛا٤
 باوةسُِةبووُة بة طيفاتةكاْ بةشيَوةيةكى تش.

بةآلَ  ،ُيية )رلًٛم(، قوسئاْ )ٚأْ٘ يٝط حبزف ٚال أصٛات(ت: دةَهيَ )نالّ اهلل(بؤية بؤ 
و هة صاتى  )ايهالّ ايٓفضٞ( خواط خاوةُى قظة ُيية بة حةسف و دةُط، واتة قظةى ُةفظيية

 دةَهيَت.وا  )ابٔ نالب(خؤيذايةتى، وةكوو 

ٓةية،  ...()ايٓشٍٚ، ٚاجمل٤ٞ ٚايزضا ٚايػضب ٚايزؤ١ٜ ٚايٛج٘ ٚايٝدٜٔ وة ٓةسوةٓا باوةسِى بة 
كشدووة بؤ جياكشدُةوةى هة )تأويى( و واتاداسِشتِى تاصة باطى بةآلَ ٓةًوو ئةًاُةى بة شيَوةى 

تةطويٍ ثيَبووْ و باطلشدُى و هةاليةكى تشيصةوة َ بةٓةسحاأل هةاليةكةوة باوةسِكاْ، بةآل)َعتشي١(
ى در ُاًؤ و شيَواو يةكىبةسُاًة تيَلةأل بة يَلىئةٓوى طوُِةت وةكوو خؤى، ُةبووْ و وةسُةطشتِى

 .بة خؤى
ثةي و ثؤ قظةكاُى ئةشعةسى هةَ بواسةدا صؤس دووس و دسيَز و  دا:قةزا و قةدةرلة  .2

كؤتايى ديَت، بةوةى كة ئادةًيضاد خاوةُى تواُا و  )ْظري٠ ايهضب(هيَبووةوةية، كة هة كؤتاييذا بة 
كاُة )اجلرب١ٜ(ئريادةيةكة كة ٓيض كاسيطةسييةكى هةطةس كشداسةكاُى ُيية، ئةًةط بؤخؤى بريوسِاى 

ؤى خؤى ُيية و بةصؤس كاسةكاُى ثآ كة دةَهيَّ ئادةًيضاد خاوةُى ٓيض بزاسدة و ئريادةى طةسبةخ
 طتةوخؤ.دةكشيَت، بةآلَ بةشيَوةيةكى ُاسِا

 اتى كاسةكاُذاـهةك تةُٔااُى ئادةًيضاد ـبؤ كاسةك شدْـكاسك واُاىـت :داة(ـاعـ)اإلصتط لة .3
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ئريادةيةن ُيية بؤ ئةجناًذاُى خاوةُى ٓيض تواُا و  ى كاسةكاْ ئادةًيضادبووُى ٓةية، ثيَصوةختة
 كاُة.)اجلرب١ٜ(ئةًةط بريوسِاى  كاسةكاْ،

ئيٌاًى ئةشعةسى باوةسِى بة بووُى داواكاسييةن ٓةية كة هة  :دا(تلميف ما اليطاق) لة .4
)أبٛ تواُاى ئادةًيضاددا ُةبيَت، ئةًةط تةواوكاسى بريوسِاى جةبةسييةكاُة، وةكوو داواى ئيٌاُى هة 

 كشدووة و دةشضاُيَت كة ُاتواُيَت ئيٌاْ بيَِيَت. هلب(

باوةسِى بة ٓؤكاس و داُايى هة كاسةكاُى خوادا ُيية، بةَهلوو  :دا(التعمين واحللمة) لة .5
 طصتى خواية.سِةٓا و ويظتى  ية، واتة تةُٔا)َطًل املش١٦ٝ(يةكاُى )األَز ٚايٓٗٞ(ٓةًوو 

ُاكشيَت و داواكاسى ضان و خشاث بة عةقأل دةسكى ثآ  :دا(التحضني والتقبيح) لة .6
ُةبيَت، ئةًةط ُيوةى  ى هةطةسشةسعى خوا داواكاسى شةسعيض داُابةصيَتة طةسى تاوةكوو بووُى

 ، بةَهلوو بة عةقأل دةسن دةكشيَت بة ضان و خشاث.قظةكةى طةسةتاياْ ٓةَهةية

قظة و  )قٍٛ ٚعٌُ ٜٚشٜد ٜٚٓكط( كة ئيٌاْ بشيتيية هة باوةسِياْ بةوةية :دا(اإلمياى)لة  .7
دا ثيَِاطةى ئيٌاْ تةُٔا "ايًُع"، بةآلَ هة كتيَبى الى ئيٌاُذاس صياد و كةَ دةكاتئيٌاْ  ةو كشداس،

 .(1)داُاُيَتهةُاو ئيٌاُذا  )قٍٛ ٚعٌُ(دةكات،  )تضدٜل( بة

هة ٓةًوو ئةًاُةدا  :دا(الشفاعة وعذاب القرب واحلوض والصزاط واإلمامة والصحابة) لة .8
 .(2)قظةكاُى قظةى ئةٓوى طوُِةتة

 )أبٛ احلضٔ األشعزٟ(بة شيَوةيةكى طصتى و بةطويَشةى ُووطشاوةكاُى، ئةًاُة بريوسِاى 
T ّو جياواص هة ًةصٓةبةكةى، وة بريوسِاى ًةصٓةبةكةشى هةدواى ئةَ بابةتةية. خودى خؤي 

 بريوباوةرِى مةزيةبى ئةشعةرييةكاى:
)أبٛ احلضٔ بريوسِاى ًةصٓةبى ئةشعةسى ًةبةطت بةو تيَجةسِبووُاُةية كة هةدواى 

يةوة بةخؤيةوة بيِيوة، وة ئةو تيَجةسِبووُاُةط ٓةتا شؤسِبووبيَتةوة بؤ خواسةوة الداْ و األشعزٟ(
 ؤيةوةـئةشعةسى خؤى صياتش بووة و دووسكةوتِةوةى صؤستشى بةخودى ـختشاصاُذْ هة بريوسِاكاُى 

                                                             

 .472فؾَّفرشتاِّن ص "هناية إؿدام"(، و 1/101فؾَّفرشتاِّن ) "ادؾل وافـحل"، و 248فؾبغدادي ص "أصول افدين" (1)

 – 1/371فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" كتيَبى: هةخاَهة و طةسضاوةكاُى  ٓةشتبؤ ئةَ  (2)

390 - 447.) 
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 وة هة بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت.بيِي
ُن دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةن  ُْ با الي ِة  ـُ َْصَعِريي ْٕ َؾِف  ...إَماُم ا ِمْن  َوَأْؿَرُب إَػ افني

َْصَعِريِّ َكْػِنهِ  ْٕ ْؽٍر  ،ا َُ ُُو  ْؽٍر اْفَباِؿاَلِِّن. َواْفَؼاِِض َأ َُ َؾِف ِمْن اْفَؼاِِض َأيِب  َْصَعِريُّ َأْؿَرُب إَػ افني ْٕ َوا

َؾِف ِمْن َأيِب ادََْعاِِل َوَأْتَباِظهِ  َوَأْمَثاُفُه َأْؿَرُب إَػ افني
ْثَباِت  ،(1) َؿِة اإْلِ و ُمَتَؽؾِّ ِذينَ  َؾُؿَتَلِخرُّ َخَؾُطوا  افي

اِزيِّ وَ  افري ـَ ا ُهْم اْفَؽاَلَم ُِاْفَػْؾَنَػِة  ِمِديِّ َوَكْحِومِهَ ْٔ ُدوَن َأيِب ادََْعاِِل اْْلَُوْيـِيِّ َوَأْمَثافِهِ ا
(2). 

هة ئةشعةسى ُضيلرتة هة طوُِةتةوة، وة ئةشعةسيض خؤى ُضيلرتة هة  )ابٔ نالب( واتة:
ةوتوواُى، وة ئةًاُيض ُضيلرتْ هة طوُِةتةوة تاوةكوو و شويَِل )ايباقالْٞ(طوُِةتةوة تاوةكوو 

ط ُضيلرتة هة طوُِةتةوة تاوةكوو ئيٌاًى )اجلٜٛين(و شويَِلةوتوواُى، وة ئيٌاًى  )اجلٜٛين(
ةوة )صًف ايضاحل(و شويَِلةوتوواُى، بةَ شيَوةية تا ُضيم ببِةوة هة طةسدةًى  )ايزاسٟ ٚاآلَدٟ(

 بريوباوةسِياْ.ُضيلرت دةبِةوة هة بةسُاًة و 
 :بة شيَوةيةكى طشتى ئةم قؤناغانةى مةزيةبى ئةشعةرى لة بريورِادا بةم شيَوةيةى

أما افتوحقد ؾال يَّرون إفقه يف ـتبفم توحقد افرُوُقة ؾؼط:)توحيد(دا: لة  .1
(3). 

 يشمل ثالثة أمور: ...والتوحيد 

 أن اهلل واحد يف ذاته ٓ ؿنقم فه. .أ

 صبقه فه.كه واحد يف صػاته ٓ وأ .ب

 .كه واحد يف أؾعافه ٓ رشيك فهوأ .ت

ٓ إفه إٓ " وأصفرها ظـدهم وأؿواها دٓفة ظذ افتوحد افـوع افثافث، وُه يػرسون معـى

 فه إٓ اهلل ٓ خافق إٓهي افؼدرة ظذ آخساع واخلؾق، ؾؿعـى ٓ إ . وإفوهقة ظـدهم"اهلل

اهلل
(4). 

                                                             

 .(3/293ُٓن تقؿقة ) "مـفاج افنـة افـبوية"      (2) .(203، 12/202ُٓن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (1)

 (.1/618فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (3)

مـفج أهل افنـة " (،3/98ُٓن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى"(، واكظر: 1/250) "موشوظة افػرق ادتـنبة فإلشالم" (4)

 (.1/100فؾَّفرشتاِّن ) "ادؾل وافـحل" ،123فؾبغدادي ص "أصول افدين" (،1/307خلافد ظبد افؾطقف ) "واْلَمظة



   
489 

 لة نَيوان هيدايةت و طومِراييدا قةزا و قةدةر

الى ئةواْ بةس ئةوةية كة  )تٛحٝد األي١ٖٝٛ(باطى ٓةية الياْ،  )تٛحٝد ايزبٛب١ٝ(تةُٔا واتة: 
ٓاوبةط و ٓاوشيَوةى ُيية هة كشداسدا، وة واتاى بةوة ديَت كة خاوةْ تواُا و دسوطتلشدُة و ٓيض 

الى  )تٛحٝد(ة، ٓةًوو )تٛحٝد ايزبٛب١ٝ(دسوطتلاسيَم ُيية بيَحطة هة خوا ُةبيَت، كة ئةًة بؤخؤى 
دى خوا خؤى دابةشبووُى بةطةسدا ُايةت، وة هة طيفاتذا ٓاوشيَوةى ُيية، وة ئةواْ ئةوةية كة خو

 هة كشداسدا ٓاوبةشى ُيية.
 )شزى ٚبدع١(دا ثشِ هة )تٛحٝد األي١ٖٝٛ(ئةًةط بووة ٓؤكاسى ئةوةى كة ئةشعةسييةكاْ هة 

هة ٓةس  بّ بة ٓةًوو جؤسةكاُيةوة، وة ئةو شويَِةى ئةشعةسى تيادا بةسبآلوة )تضٛف(بّ و الُةى 
 .ّبٓاوبةط بشِياسداْ  بيذعة و ثيَصةوا ديِييةكاُةوة ُوقٌى بواسةكاُى

يةكيَلة هة بِةًاكاُى  :دا واتة ُاوةكاُى خوا)األمسا٤(هة  (دا:األمساء والصفات )توحيدلة  .2
ئةشعةسييةكاْ كة باوةسِياْ ثيَى ٓةية و طشُطى ثيَذةدةْ، ٓؤكاسى ئةًةط دةطةسِيَتةوة بؤ 

يض صؤس طشُطى دةدةْ بة )تضٛف(ةوة، وة ئةٓوى )تضٛف(تيَلةَهبووُى ئةشعةسييةكاْ بة 
كى صؤس ٓةية كة ُاوةكاُى خوا، هةبةسئةوةى بةسُاًةياْ واية كة هةريَش ُاوةكاُى خوادا ُٔيَِيية

 دةصاُّ.ثيَى  )عًِ ايباطٔ(خاوةْ 
هةو بواسةدا ئةوةية كة ٓةُذيَم ُاو  )صًف ايضاحل(ئةوةى جياياْ بلاتةوة هة بةسُاًةى 

)ايكدِٜ، ايذات، املٛجٛد هةطةس ُيية، وةكوو: دادةُيَّ بؤ خوا كة دةقى قوسئاْ و فةسًوودةى 
ى صؤس بؤ ئةو ُاواُةى )تأٌٜٚ(وة ... هةطةي اشئايا ُاو ُاوب )ٌٖ اإلصِ ٖٛ املض٢ُ(، وة بابةتى ...(

، كة يةكةَ كةس هة (1))ايٓٛر، ايضُد ...(وةكوو:  )ايضفات اخلرب١ٜ(كة دةبِة طيفات، بةتايبةت 
ُل َمْن َكْػَي : بةو طيفةتاُة باوةسِ ثيَِةٓيَِاُى دآيَِاكة  ية)اجلٜٛين(ئيٌاًى  صاُا ئةشعةسييةكاُذا َأوي

و ادََْعاِِل اْلَُوْيـِي ُُ ِة َأ يي َػاِت اخْلََزِ افصِّ
(2). 

 كؤدةُطّ هةطةس باوةسِبووْ ثيَى، هةواُة حةوت طيفاتة :دا(يضفاتاتٛحٝد )هة 
. ئةَ )ايضفات املعاْٞ: ايعًِ، احلٝا٠، ايكدر٠، ايضُع، ايبضز، ايهالّ، اإلراد٠(: ًةعِةوييةكاْ

 ئةشعةسييةكاْ.طيفةتاُة عةقأل بةَهطةية هةطةسى الى 
                                                             

فعبد افرمحن ُن صافح  "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة"(، و 1/290) "موشوظة افػرق ادتـنبة فإلشالم": بابةتة هةبؤ ئةَ  (1)

 (.3/39ادحؿود )

 .(4/508ُٓن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (2)
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ية )ايضفات اإلختٝار١ٜ(وة ٓةُذيَم طيفات ٓةية كؤدةُطّ هة بشِياسُةداُى بؤ خوا، ئةويض: 
كة ُابيَت دسوطتلشاو و كاسى تاصة هة صاتى خوادا بووُى  )ْفٞ حًٍٛ احلٛادث(بة بةَهطةى 

كة  )َعتشي١(اكاُى بريوسِ ى، ئةًة يةكيَلة هة بِةًا(1))رلًٛم(ٓةبيَت، طةسُا دةبيَتة خاوةُى طيفاتى 
 .(2)ئةشعةسييةكاْ ضووُةتةوة طةسياْ

دا و ياطا و بِةًاكاُياْ كؤدةبيَتةوة (تٛحٝد األمسا٤ ٚايضفات)بةسُاًةى ئةشعةسييةكاْ هة 
بة شيَواصيَلى دووس و هة ُاو و طيفاتةكاُى خوادا  مجاٍ يف اإلثبات()ايتفضٌٝ يف ايٓفٞ َع اإلهةطةس 
، بة عةقأل شاييظتة ُيية بؤ خواكة  ُاو و طيفاتاُةىهةطةس دياسيلشدُى ئةو  ى دةكةْثيَذاطشدسيَز 
هةطةأل كوست و كويَشى بشِياسداْ هةطةس ئةو شتاُةى شاييظتةية بؤ خوا و دةبيَت بووُى  بةآلَ

، ئةوةُذة بشِياسى هة ُاو و طيفاتةكاُى خواداة )احلاد(ببيَت و خاوةُى بيَت، ئةًةط بؤخؤى سِيَطةى 
هة طيفاتةكاُذا و  )تعطٌٝ( باوةسُِةبووُى تةواوتة ؤ خوا تا دةكةويب هة طيفاتةكاُذا دةدةيت ُةبووْ

 ئةًةط هةكاسخظتِى طيفاتةكاُة.

ْؾبِقيِة َظَذ َوْجِه افتيْػِصقِل دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوةكوو  َػاِت افني ُْم َيِصُػوَكُه ُِافصِّ َؾنهِني

ٓي ُوُجوًدا  َٓ ُيْثبُِتوَن إ َٓ َحِؼقَؼَة َفُه ِظـَْد افتيْحِصقلِ َو ُمْطَؾًؼا 
(3). 

ٓةًوو وةطفةكاُى خواياْ هةطةس ُةبووُى ئةو طيفةتاُةية كة بة عةقأل خوا بيَطةسد  واتة:
ذا صهة سِاطتي بؤ خوا و ثيَى، بةآلَ هة ئةجناًذا ٓيض شتيَم ُاًيَِيَتةوة هة بووُيَلى سِةٓا ُةبيَت ْدةكة

 بووُى ُيية.
 مجاٍ يف ايٓفٞ(إلثبات َع اإل)ايتفضٌٝ يف اكة بةسُاًةياْ: ئةٓوى طوُِةتة  ةواُةىئةًة ثيَض

واتة بة شيَوةيةكى دووس و دسيَز بشِياسى طيفاتة جيَطري و بووةكاْ دةدسيَت بؤ خوا، وة بة شيَوةى 
 .كوستربِى بشِياسى ُةبووُى طيفاتةكاْ دةدسيَت بؤ خوا

دا ئةشعةسييةكاْ بة )صفات اهلل تعاىل(هة بابةتةكاُى بةَهطةكاُى قوسئاْ و فةسًوودة 
بشِياسداْ هةطةس بووُى ى دادةُيَّ هة جؤسى بةَهطةكاُى ديِذا، وة هةاليةكى تشيصةوة )َتشاب٘(

 تةفظري و ٓةًووبؤ بؤية  .(4)ثيَضةواُةى بةَهطة عةقَوييةكاُى دادةُيَّطيفاتةكاْ بؤ خوا بة 
                                                             

 .(3/7ُٓن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى"      (3)  .629فألرزق شعقداِّن ص "افـػي يف ُاب صػات اهلل" (1)

 (.2/10ُٓن تقؿقة ) "درء تعارض افعؼل وافـؼل" (2)

 .(3/329فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة"(، و 3/7) "كؼض افتلشقس" (4)
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ـالمها متؼارُان يف كة ٓةسدووكياْ: ةوة )تأٌٜٚ ٚتفٜٛض(ة ُاو كؤتاييذا دةكةوُ شيلاسةكاُياْ هة

افـتقجة وهي افؼطع ُـػي ما يدل ظؾقه طاهرها من افصػة افالئؼة ُاهلل تعاػ
ُضيلّ هة يةن  .(1)

 خوا هة قوسئاْ و طوُِةتذا.كة شاييظتةْ بؤ ى ةاُو طيفاتئةجناًةوة، ئةويض باوةسُِةبووُة بة

)نالّ  قظةكشدُى ُةفظى و ُاخيية )نالّ اهلل( فةسًوودةى خوا بريوسِاياْ دةسباسةى. 3
بيظتوويةتى بة حةسف و  )جربٌٜ(كة بؤخؤى باوةسِياْ بة قظةى حةقيكى خوا ُيية كة ، ْفضٞ(

كة باوةسِياْ  ةكاُ)َعتشي١(دةُطةوة هة خوا و طةياُذبيَتى بة ثيَغةًبةسةكةى، ئةًةط ُيوةى بريوسِاى 
 .(2)بيظتبيَتى )جربٌٜ(و  ا بة حةسف و دةُطةوة بيَتبة قظةكشدُيَم ُيية بؤ خو

ئةشعةسييةكاْ باوةسِياْ بة بريوسِاى بيِيِى خوا ٓةية هة دواسِؤردا، بةآلَ هةطةأل ئةًةشذا . 4

بةَهلوو  .{c  :5}[ ڑڈ ژژ ڑ]باوةسِياْ بةوة ُيية كة خوا هةطةس عةسِشة 
كاُة كة دةَهيَّ: خوا هةُاو بووْ و )َعتشي١(ئةًةط ٓةًاْ بريوسِاى ّ هة ٓةًوو شويَِيَلة، دةَهيَ

 .(3)دةسةوةى بووُذا ُيية

مافوا ؾقه إػ مذاهب ادرجئةبريوسِاى ئةشعةسييةكاْ هة ئيٌاُذا: . 5
: بةالى بريوسِاى (4)

 باوةسِبووُة بة خوا بة دأل و وتِة بة دةَ. تةُٔا ْ٘ ايتضدٜل(أ)ًوسجيئةكاُذا دةشليَتةوة، دةَهيَّ: 

 ية، بةس بة دأل بضاُيَت كة خوا ٓةية، بةبآ وتِى بة صًاْ.)املعزف١(بةس ٓةُذيَلياْ دةَهيَّ: 

كشداس واجبة  دةَهيَّ ، بةآلَذا ُييةئيٌاُ هةُاوكشداس  )الٜدخٌ ايعٌُ يف َض٢ُ اإلميإ(كةواتة 
 .خشاث بة كشداسى ضان و و بة ُةكشدُى تاواُباس دةبيت، وة دةَهيَّ ئيٌاْ صياد و كةَ دةكات

)اجل١ُٝٗ بةآلَ هةطةأل ئةَ بريوسِاياُةدا ثةيوةطت ُني بة دةسئةجناَ و بريوبؤضووُةكاُى 
ُيَواْ ئةشعةسييةكاْ و ًوسجيئة و  ، وة جياواصييةكى كةَ تا صؤس دةبيِشيَت هةوةٚاملزج١٦(

 .، بةآلَ هة داسِشنت و قظةكاُذا هةيةكةوة ُضيلّجةٌٓييةكاُذا

وو )ُاو و طيفات بة طصتى بؤ تيَشِواُيِى بابةتة غةيبييةكاْ وةك ئةشعةسييةكاْ هة بِةًاكاُى. 6
، )ايعكٌ ٚاجلدٍ ايهالّ ٚايٓظز(...( هةطةس بِةًاى عةقأل و وتوويَزة كةالًييةكاُة  و قةصا و قةدةس

                                                             

 .(2/695فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة"(    3( )2) (1)

 .(1/618فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (4)
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ِئل افـؼؾقة طـقة َوَأن اْفَعؼْ دةَهيَّ:  ٓةسوةن هة ُاو و طيفاتةكاُذا بةدةسكةوت. َٓ ة َأن افدي قية َؿْطِعقي
ؾِ

َٓ ُيَعارض اْفؼطع َوافظين 
(1). 

واتة: بةَهطةكاُى قوسئاْ و فةسًوودة طوًاُاويّ و بةَهطة عةقَوييةكاْ يةكالكةسةوةية و 
، واتة عةقأل هةثيَض بةَهطةكاُى قوسئاْ و طوًاُيض ثيَضةواُةى يةكالكةسةوةكاُى ثيَِاكشيَت

 .فةسًوودةوةية
ٓ يػقد افقؼغ، ؾال ُيتج ُه يف افعؼائد هة ديِذا: اآلحاد()خرب فةسًوودةكاُى . 7

ئةو  .(2)
 جؤسة فةسًووداُة دَهِيايى ُادات بةدةطتةوة و ُابيَتة بةَهطة هة بريوسِا و عةقيذةدا.

و ثوةوثايةى خةهيفة سِاشيذيِةكاْ و صيِذووبووُةوة و  )اإلَا١َ(بةآلَ هة بابةتةكاُى . 8
دواسِؤر و بةٓةشت و جةٓةُِةَ و شةفاعةت و تلاكاسييةكاُى سِؤرى دوايى ... هةطةس بِةًاكاُى 

 )تأٌٜٚ(هة دةقةكاْ، هةطةأل ئاطاداسبووُياْ هة  ُِةتّ و تا سِادةيةكى صؤس الُادةْئةٓوى طو
 ذا.يةكاُهة ووسدةكاسي ياْكشدُ

وافؼول  واْؽؿة، كظرة افؽنب، وإكؽار افتعؾقل،بريوسِاياْ هة قةصا و قةدةسدا: . 9

... ُافتحنغ وافتؼبقح افؼظي ؾؼط، وتؽؾقف ما ٓ يطاق،
(3). 

ٓةية كة دةَهيَّ ئادةًيضاد خاوةْ ئريادة و تواُايةكة ٓيض  )نضب(باوةسِياْ بة ياطاى 
و ًاُاى ُيية  )شطحات(هةو قظاُةى ثيَى دةوتشيَت كاسيطةسييةكى ُيية هة كاسدا، كة ئةًة يةكيَلة 

)ايكدر١ٜ ُيَواْ بريوسِاى  هة طاَهتةى ُاو صاُاياْ، ويظتووياُة ُيَوةُذطريى بلةْ و بووةتة ثةُذ و
ةوة، وة بة كاُ)اجلرب١ٜ ٚاجل١ُٝٗ(تة ُاو بريوسِاى آلَ هة كؤتاييذا كةوتووُةكاُذا، بةٚاجلرب١ٜ(

ه١ُ ٚايتحضني )ْفٞ ايتعًٌٝ ٚاحلهة  وةيوةطتبووةكاُى ئةو قظةيةتة ثةٓؤكاسى ئةًةوة كةوتووُة
 ، ئةًاُة خاَهى دياسى بريوسِاى ًةصٓةبى ئةشعةسييةكاُة.ٜطام ...( الٚايتكبٝح ٚتهًٝف َا

 ئايا بة ئةشعةرييةكاى دةوتريَت ئةيلى سونهةت؟
 ؛دةسدةكةويَتئةشعةسييةكاْ هةبةسئةوةى ئةو تيَلةأل و ضةُذ جؤسة بةخؤوةبيِيِةياْ تيا 

 ُا، هة ضةُذ سِا و ْةتذاْ ياـهة باصُةى ئةٓوى طوُِئايا حوكٌذاْ بةطةسياُذا هةاليةْ صاُاياُةوة كة 
                                                             

 .25فؾرازي ص "معامل أصول افدين" (1)

 .(1/618فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (3) (2)
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 :(1)بؤضووُيَلياْ ثيَم ديَت

)أبٛ ْضز هةواُة ئيٌاًى  ئةشعةرييةكاى ئةيلى سونهةت نني:يةندَيكياى دةَلَيو . 1
 ُعد همٓء ُؼوم يدظون أهنم من أهل آتباع.ثم ُع أهل افنـة ثيَياْ دةَهيَت:  كة ايضحشٟ(

، ... وأُو اْنن ورضرهم أـثر من رضر ادعتزفة وؽرهم، وهم: أُو ُمؿد ُن ـالب

إصعري
(2). 

كاْ تووشى كةطاُيَم بووْ كة دةياُوت شويَِلةوتةى )َعتشي١(واتة: ئةٓوى طوُِةت هةثاط 
)ابٔ نالب ٚأبٛ احلضٔ كاْ صياتش بوو، وةكوو )َعتشي١(قوسئاْ و فةسًوودةيّ، بةآلَ صياُياْ هة 

 .األشعزٟ(

َّد يةكيَلى تش هةو صاُاياُة ) ّٞاََُح َُاِيِه َِٓداٌد اْي َِ َٛاس  ٍم َؾُفَو ِمْن ية كة دةَهيَت: (ِبٔ ُخ لُّ ُمَتَؽؾِّ ـُ

َٓ ُتْؼَبُل  اَن َأْو َؽْرَ َأْصَعِريٍّ َو ـَ ا   َواْفبَِدِع َأْصَعِريًّ
ِ
َْهَواء ْٕ ُب َأْهِل ا ْشاَلِم َوُُيَْجُر َوُيَمدي

َفُه َصَفاَدٌة يِف اإْلِ

َظَذ ُِْدَظتِهِ 
(3). 
ٓةًوو قظةكةسيَم هة ديِذا بة عةقأل، جا ئةشعةسى بيَت و جطة هة ئةشعةسى بيَت  واتة:

 وةسُاطرييَت و دةبيَت تةًآ بلشيَّ.ياْ ىلَ شايةتي

 .(4)عبد اهلل أبٛ بطنيايشٝخ ابٔ مسحإ ٚايشٝخ وة هة صاُاياُى ئةَ دوواييةط: 

ـيِة  كة دةَهيَت: (ايضفارٜين)هةواُة ئيٌاًى  و:لة ئةيلى سونهةت ئةشعةرييةكاى. 8 َأْهُل افنُّ

 َ ْْ ُُو ا ُة َوإَِماُمُفْم َأ َْصَعِريي ْٕ ُن َحـَْبٍل، َوا ُْ ُة َوإَِماُمُفْم َأمْحَُد  ََثِريي ْٕ َنِن َواْْلَََمَظِة َثاَلُث ؾَِرٍق: ا

ُُو َمـُْصوٍر ادَْاُتِريِديُّ  ُة َوإَِماُمُفْم َأ ، َوادَْاُتِريِديي َْصَعِريُّ ْٕ ا
(5). 

 كة ،اوةآلْ و تابعنيـةسًوودة و ٓـةوتوواُى فـويَِلـةشّ: شـوُِةت طآ بـةٓوى طـئة: ـوات
                                                             

 .89 - 76دحؿد ُا ـريم ُمؿد ُا ظبد اهلل ص "وشطقة أهل افنـة ُغ افػرق" (1)

 .222ٕيب كرص افنجزي ص "افرد ظذ من أكؽر اْرف وافصوترشافة افنجزي إػ أهل زُقد يف " (2)

 (.1800)( ُرؿم 2/942ُٓن ظبد افز  ) "ُقان افعؾم وؾضؾه جامع" (3)

 .80دحؿد ُا ـريم ُمؿد ُا ظبد اهلل ص "وشطقة أهل افنـة ُغ افػرق" (4)

 .(1/73فؾنػاريـي ) "فوامع إكوار افبفقة" (5)
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)أبٛ احلضٔ ، وة ئةشعةسييةكاْ كة ثيَصةواكةياْ Tة )أمحد بٔ حٓبٌ(ثيَصةواكةياْ 
 ية.)أبٛ َٓضٛر املاتزٜدٟ(وة ًاتؤسيذييةكاْ كة ثيَصةواكةياْ  ،Tية األشعزٟ(

لةو بابةتة عةقيدةييانةدا كة ياوِراى لةطةأل ئةيلى  وئةيلى سونهةت ئةشعةرييةكاى. 3
ؾادتلول  كة دةَهيَت: Tة )عبد ايعشٜش بٔ عبد اهلل بٔ باس(9هةو صاُاياُةط :سونهةتدا

ُذفك ظن َجاظة ادنؾؿغ وٓ ظن َجاظة أهل افنـة يف فبعض افصػات ـإصاظرة ٓ َيرج 

 ؽر افصػات وفؽـه ٓ يدخل يف َجاظة أهل افنـة ظـد ذـر إثباهتم فؾصػات وإكؽارهم فؾتلويل

ـَم أكه ٓ ماكع أن يؼال: إن إصاظرة فقنوا من أهل افنـة يف ُاب إشَمء وافصػات وإن ... 

م افـاطر يف مذهبفم أهنم ؿد أخطلوا يف تلويل ُعض ـاكوا مـفم يف إُواب إخرى حتى يعؾ

حتؼقؼا فؾحق وإكؽارا فؾباضل وإكزآ فؽل من أهل افنـة وإصاظرة يف مـزفته افتي ...  افصػات

هو ظؾقفا
(1). 
ٓةَهةكشدْ هة ٓةُذيَم طيفاتذا وةكوو ئةشعةسييةكاْ دةسياْ ُاكات هة كؤًةَهى  واتة:

ًوطوَهٌاُاْ و ئةٓوى طوُِةت، هةو شتاُةى كة ثيَلاوياُة بيَحطة هة طيفاتةكاُى خوا، بةآلَ هة 
... سِيَطشيض ُيية باطى طيفاتذا كاتيَم ُايجيَلّ ثيَياْ ُاوتشيَت ئةٓوى طوُِةت و ُاضِة ُاوياْ، 

ى كة بوتشيَت ئةشعةسييةكاْ ئةٓوى طوُِةت ُني هة ُاو و طيفاتةكاُى خوادا، ئةطةسضى هةوة
ئةٓوى طوُِةتّ هةواُةى كة ثيَلاوياُة، تاوةكوو بيِةس بضاُيَت كة ًةصٓةبةكةياْ اليذاوة هة باطى 

ِةت ٓةُذيَم هة طيفاتةكاُى خوادا، بؤ دةسكةوتِى حةق و ثيَضةواُةيةتى بةتاأل و داُاُى ئةٓوى طوُ
 ٓةسيةن هةواُة هة ثوةوثايةى خؤياْ كة ٓةياُة.و ئةشعةسييةكاْ 

 .(2)ى ٓةية دةسباسةى ئةشعةسييةكاْباس( )ابٔٓةًاْ بؤضووُى  ()صاحل ايفٛسا9ٕوة 

ـيةِ "َوَفْػُظ دةَهيَت:  T ()ابٔ ت١ُٝٝوة صاساوةى طوُِةتيض وةن  َؾِف  "افنُّ اَلِم افني ـَ يِف 

ـيَة يِف  ْظتَِؼاَداِت َيَتـَاَوُل افنُّ ِٓ اْفِعَباَداِت َويِف ا
(3). 

                                                             

 .37ُٓن ُاز ص "ـتبه افَّق  ُمؿد ظع افصاُوِّن يف صػات اهلل ظز وجلتـبقفات هامة ظذ ما " (1)

 .28فصافح افػوزان ص "افبقان ٕخطاء ُعض افؽتاب" (2)

 .(28/178ُٓن تقؿقة ) "جمؿوع افػتاوى" (3)
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 وشةى طوُِةت هة قظةى شويَِلةوتوواُذا )عيبادات و عةقيذة( دةطشيَتةوة. واتة:

ى عيباداتذا هةطةس بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةتّ هة شويَِلةوتةى اسوة ئةشعةسييةكاُيض هة بو
هةطةس ًةصٓةبى  األشعزٟ()أبٛ احلضٔ ئيٌاًةكاُى ئةٓوى طوُِةت و بةَهطةكاْ، وة تةُاُةت 

، وة ٓاتوضؤى )سنزٜا بٔ حي٢ٝ ايضاجٞ(هةطةس دةطتى ًاًؤطتاكةى  دا)فك٘(بوو هة  )ايشافعٞ(
دةكشد، كة ئةًةط دةكشيَتة ٓؤكاسيَم هة ٓؤكاسةكاُى  )أبٛ اصحام املزٚسٟ ايشافعٞ(دةسطةكاُى 

)أٌٖ هة درايةتيلشدُى  ٞ()شافع، بةتايبةت ٓةَهويَظتةكاُى ئيٌاًى )َعتشي١(ثاشطةصبووُةوةى هة 
 .(1)ايهالّ(

دةداتة قةَهةَ،  ى باوةسِبوو بة طيفاتةكاُى خوائةشعةسييةكاْ بة ئةٓو T ()ابٔ ت١ُٝٝوة 
وأن إصعرية اْ و دةَهيَت: ةيدواييئةَ ُيَواْ ثيَصووةكاُياْ و ئةواُةى  وة جياواصيياْ دةكات هة

ـثر من متلخري أصحاب إصعري خرجوا أؿرب إػ افنؾف وإئؿة وأهل اْديث ... ؾنن 

ظن ؿوفه إػ ؿول ادعتزفة أو اْلفؿقة أو افػالشػة
(2). 

ئةشعةسييةكاْ ُضيلرتْ هة ثيَصيِى طاَهحاْ و ئيٌاًةكاْ و فةسًوودةُاطاْ ... وة  واتة:
دةسضووْ بؤ قظةى  )أبٛ احلضٔ األشعزٟ(صؤسى ئةشعةسييةكاُى دواى ئةواْ هة بريوسِاكاُى 

 ًوعتةصيوة و جةٌٓية و فةالطيفةكاْ.

هة ٓةًوو سِاكاُى تش بةٓيَضتشة هةسِووى صاُظتى و  ى طيَيةَ هةطةس ئةشعةسييةكاْئةَ سِاية
 .)اإلْضاف ٚايعدٍ(حةقبيَزى و هةخؤطشتِى 

ةكاْ ئةَ سِايةية، بةآلَ بةشيَوةى ثةيوةطتبووْ بشِياس هةطةس ئةشعةسيي ى دسوطتيضكؤتا بشِياس
ئةوا ُة بوتشيَت ئةٓوى طوُِةتّ وة ُة بوتشيَت ئةٓوى طوُِةت  ؟بذسيَت كة ئةٓوى طوُِةتّ ياْ ُا

ُني، بةَهلوو بوتشيَت ئةشعةسييةكاْ هةو بابةتةدا ئةٓوى طوُِةتّ و هةو بابةتةدا ئةٓوى طوُِةت 
ٓةُذيَم هة  هةطةس هةطةأل ٓةُذيَم بؤضووُياُْني، بؤ منووُة ئةٓوى طوُِةتّ هة عيباداتذا، 

 .(3)...دا )ايضفات اإلختٝارٟ(، وة ئةٓوى طوُِةت ُني هة ئيٌاْ و قةدةس و داطيفاتةكاُى خوا
                                                             

 .(1/338فعبد افرمحن ُن صافح ادحؿود ) "موؿف اُن تقؿقة من إصاظرة" (1)

 .127ُٓن تقؿقة ص "رشح افعؼقدة إصػفاكقة" (2)

 .89دحؿد ُا ـريم ُمؿد ُا ظبد اهلل ص "وشطقة أهل افنـة ُغ افػرق" (3)
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 رية()األشعئةشعةرييةكان  فريةقى

هةبةسئةوةى ئةشعةسييةكاْ ُةياُتواُيوة ٓةَهطشى تةواوى بةسُاًةى ئةٓوى طوُِةت بّ، وة 
ُادسيَت بةطةس كةطذا تاوةكوو ٓةًوو بِةًا و طيفاتةكاُى ئةٓوى طوُِةتى  )أٌٖ ايض١ٓ(ُاوُيصاُى 

هةخؤ ُةطشتبيَت و بةسائةتى تةواوى تيادا ُةبيَت هة ٓةًوو بريوسِاى فريةقة طوًشٍِِاكاْ، بؤئةوةى 
 يَت.طةسهيَصيَواو ُةبيَت و ضاوبةس ُةكشكةس ثيَى 
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 ئةهلى سوننةت حةقى بةرنامةى
 منهج أهل السـنة

تاكة بةزنامةى حةق و هةخؤطسى يةموو بوازةكانى ديو  زنامة و بريوزِاى ئةيوى ضونهةتبة
بجازيَصيَت و  بووة بة دزيَرايى ميَروو هة بةزامبةز فريةقة طومسِاكاندا و توانيويةتى بةياكانى خؤى

نيَواى شيادةزِةوى و كةمسِةوى و ثةيوةضتبووى بة دةقةكانى قوزئاى  هة نيَوةندطريى هة خؤزِاطس بيَت
)الشمف يَوة و ثيًَةَهطسى ياوةآلى و شويَهلةوتووانياى كة ثيَياى دةوتسيَت بة ياوش وةو فةزموودة

و خؤثازاضنت هة يةموو حةش و ئازةشوو و كازيطةزييةكى عةقَوى و زِووداوةكاى و  الصاحل(
 بؤ شياتس ئاشهابووى بةضةز حةقدا و ضاوزِؤشهبووى بةضةز طومسِاييةكاندا، بةوة بيدعةكازييةكاى، 

ى طصتى و بابةتى قةدةز كة يةكني بةزنامة و بريوزِاى ئةيوى ضونهةت بة شيَوةثيَويطتى دةشان
 خبةيهة زِوو: شيَوةى خاأل بة باضةكةمانة

يةية كة هة  )تىحًد(ئةيوى ضونهةت باوةزِياى بة ضآ بةشةكةى  :)اإلميان(لة باوةِربووندا  .1
 كسداز و قطة:ةوةى هةضةز كساوة بة قوزئاندا باضلساوة و هة ضونهةتيصدا شيلسدن

و  يية، ئةمة بوازيَلى عةقيدة)تىحًد العمي واملعزفُ واالعتكاد(كة ثيَى دةوتسيَت  وبية:ـتوحيد الرب
بة تةنيا دزوضتلاز و خاوةى و بةزِيَوةبةزى يةموو بوونةوةزيَلة و  ()شانيهة بةوةى كة 

بة ذياى و مسدى و زِؤشى و يةَهطووزِيَهةزياى، بةبآ ييض ياوبةط و باآلدةضتة بةضةزياندا، 
يازمةتيدةز و ياوشيَوةيةكى تس، ئةم جؤزة باوةزِة ضةضجاوة هة ناخى ئادةميصاددا و عةقَويض 

ومل يعؾم أن أحًدا من اخلؾق أكؽر دةَهيَت:  T ()ابن العثًىنيبةَهطةكازة هةضةزى، وةكوو 

يؽون مؽابًرا غر معتؼد بام يؼول ربوبقة اهلل سبحاكه، إال أن
واتة كةضيَم نيية نلووَهى ىلَ  .(1)
 بلات بيَجطة هة خؤبةشهصانيَلى بيَربِوا نةبيَت بةوةى كة دةيَويَت.

و باوةزِبوونة بة خوا كةس نايةتة ناو باشنةى ئيطالمةوة،  )تىحًد الزبىبًُ(وة بةم جؤزة 
 .ة)تىحًد األلىهًُ(كة  تاوةكوو ثةيوةضت نةبيَت بة جؤزى دواى ئةمةوة

                                                             

لعبد اهلل بن عبد  "الوجقز يف عؼقدة السؾف الصالح" ، واكظر:22ص دحؿد بن صالح العثقؿني "كبذة يف العؼقدة اإلسالمقة" (1)

 .49احلؿقد األثري ص
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، ئةمةياى (ٌ العىمٌ، تىحًد العبادَـتىحًد اإلرادٍ الطمب)كة ثيَى دةوتسيَت  ية:وهـاأللتوحيد 
خواى زِاضت و دزوضتى بوونةوةزةكانة و شاييطتةى ثةزضتهة و  ()باوةزِبوونة بةوةى كة 

ياوبةط و شةزيلى بؤ دانانسيَت هة ييض جؤزيَم هة جؤزةكانى ثةزضتهى زِووكةط و ناوةزِؤكى 
 ئادةميصاددا.

 ، وةكوو خواى طةوزة كانةئةمة يؤكازى دزوضتبوونى ئادةميصاد و جهة

 .{c  :56}[ ڃڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ]دةفةزمويَت: 

وة يؤكازى نازدنى ثيَغةمبةزاى و بانطةواشييةكةيانة، وة ثةيوةضتبووى و باوةزِبووى بةم 
بة دأل ةدا )تىحًد(ناو ئيطالم و موضوَهمانبوونى، وة ثةزضتهةكانيض هةم  جؤزةياى يؤكازة بؤ ياتهة

ةط هة شوبًاندنى دزوضتلساوةكانة بة خوايانةوة )تىحًد(و شماى و كسدازة، وة طومسِاييةكانى ئةم 
 .)تشبًه املخمىم باخلالل(

باوةزِبوونة بة  ، ئةمةياى(تىحًد العمي واملعزفُ)كة ثيَى دةوتسيَت  :مساء والصفاتتوحيد األ
هة  كسدووة و ثيَغةمبةزةكةى انةى كة خوا هة قوزئاندا بؤ خؤى باضى يةموو ئةو ناو و ضيفات
دطاز، بةبآ الداى هيَى بة زِيَطةى ز، بةو شيَوةيةى كة شياوة بؤ ثةزوةكسدووةفةزموودةكانيدا باضى 

حتريف وال تعطقل وال تؽققف وال متثقل
واتاخطنت، هة ياخود هةكازخطنت و  ،بة طؤزِانلازى ،(1)

ةم بوازةدا ياخود ضؤنيةتى بؤدزوضتلسدنى، ياخود ياوشيَوةكازى بؤى، يةموو ئةم زِيَطايانة ه
 طومسِايني.

بةَهلوو ناو و ضيفاتةكانى خوا بةشدازى هة دازِشنت و باضلسدندا هةطةأل ناو و ضيفاتةكانى 
 بيَت ياخود )خالل( ة بة خؤيةوة طةزئادةميصاددا، بةآلم هة ضؤنيةتيدا جياواشى، يةزيةكةو شياو

وةكوو خواى ةدا، )تىحًد(و بيَربِوايى و طومسِايى هةم  )إحلاد(، طةزنا بة ثيَضةوانةوة دةبيَتة )خممىم(

چ  چ   چڇ  ڄڄ]دةفةزمويَت:  طةوزة  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  

 .{C  :181}[ ڍڇ  ڇ  ڇ         ڍ  
                                                             

لعبد اهلل بن عبد  "الوجقز يف عؼقدة السؾف الصالح" ، واكظر:27دحؿد بن صالح العثقؿني ص "كبذة يف العؼقدة اإلسالمقة" (1)

 .55احلؿقد األثري ص
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 لةم جؤرة تةوحيدةدا دوو كؤمةأل طومِرا بوون:
ئةوانةى كة باوةزِياى بة ناو و ضيفاتةكانى خوا نيية و هةكازى دةخةى، وةكوو:  املعطمة: . أ

ئةم  ، وة بةشيَم هة ئةشعةزى و ماتؤزيدييةكانىشًعُالمهىًُ واجلكدريُ والاملعتزلُ و
 .)املتأخزين( دواييةياى

واجملشىُ )املشبه ئةوانةى كة ياوشيَوةكازى بؤ ناو و ضيفاتةكانى خوا دةكةى هة  املشبهة: . ب
، كة يةموو طومسِاييةكانى ئةم بابةتةط دةطةزِيَتةوة بؤ شوبًاندنى خوا بة ...(

 .)تشبًه اخلالل باملخمىم(دزوضتلساوةكانييةوة 

عةقيدة  دزوضتبووى و ييَهانةدى وةكوو خؤى دةبيَتة يؤكازى بوونى ئةم ضآ جؤزة تةوحيدة
بيَطةزد و ناضني و ئاشهابووى بة وةضف و  و بريوزِايةكى ثان و كاز و عيبادةت و بةندايةتييةكى

 باضى خوا بة شيَوةيةكى زِاضت و دزوضت.

ملالئكُ والرسل والكتب والًىم اآلخر )ا بة بابةتة غةيبييةكانى وةك بوونباوةِرلة  .2
ضونهةت باوةزِى ثيَيةتى بةو شيَوة و باضةى كة هة  ئةيوى :(والقضاء والقدر، واجلهُ والهار ...

 بةبآ ثيَوةز و ثيَوانةكسدنى بة عةقأل و تيَطةيصتهةكاى.قوزئاى و ضونهةتدا ياتووة، 

بسيتيية هة باوةزِبووى بة دأل و داى ثيَداناى بة شماى و كازكسدى بة  (:اإلميان) ثَيهاسةى .3
 ئةندامةكانى الشة.

هة ئاضتيَلداية و طةوزة و بضووكى يةية و شياد دةكات بة  يةزيةكةىئيماى ثوةوثايةية و 
ض ضةندةيا ييضاكة و خواثةزضتى و كةم دةكات بة تاواى و بيَربِوايى تاوةكوو ناميَهيَت، وة بيَربِوا

 .(1)جؤزة

األعامل جزء من مسؿى : كة ئةيوى ضونهةت باوةزِياى واية :دا(ألمساء واألحكام)ا لة .4

اإليامن
كةس  يضئيماى، وة هة تاوانة طةوزةكانكسدازةكاى بةشيَلو هةوانةى ثيَياى دةوتسيَت  .(2)

 نةبيَت. باهلل(والهفز )الشزك ثيَى دةزناضيَت هة ئيماى جطة هة 
                                                             

 .14دجؿوعة من صؾبة الشقخ األلباين رمحه اهلل ص "جمؿل مسائل اإليامن العؾؿقة" (1)

 .346دحؿد با كريم حمؿد با عبد اهلل ص "وسطقة أهل السـة بني الػرق" (2)
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مؤمن بإيامكه، فاسق بؽبرتهخاوةنى تاوانة طةوزةكاى ئةطةز تةوبةياى نةكسد: 
بة بوونى  .(1)

ئيمانى ئيماندازة، وة بة تاوانةكانى تاوانبازة و هة زِؤذى دواييدا هةذيَس ويطت و ئريادةى خواداية 
 بة ضصاداى يا هيَخؤشبووى.

يةن بةشة و ثازضة ثازضة  ئيماى وةكوو )خةوازج و موعتةشيوة(كاى نني بَويَوئةيوى ضونهةت 
كةضى  نابيَت و بة زِؤيصتهى بةشيَلى يةمووى دةزِوات و بة مانةوةيصى يةمووى دةميَهيَتةوة، وة

كاى دةَهيَو هة نيَواى )وعتزلُ(بيَربِواية ئةطةز تةوبة نةكات و الى ئةواى  )الهبائز( ازى طةوزةتاوانل
 .دا بة يةتايةتايى هة دؤشةخدايةهة زِؤذى دواييصئيماى و بيَربِواييداية، وة يةزدووالياى دةَهيَو 

بة ييض شتيَم هة ئيماندازيض كانيض نني بَويَو كسداز هةناو ئيماندا نيية و )وزجئُ(وةكوو 
 ئيماى ناضيَتة دةزةوة.

ضونهةت بريوباوةزِياى واية خواى  ئةيوى :(وعد ووعًد) موذدة و هةِرةشةكاندا لة .5
 خواى طةوزة دةييَهيَتة دى، وةكوو  )وعد(ثةزوةزدطاز موذدة و هيَخؤشبوونةكاى 

ھ  ے  ]دةفةزمويَت:   .{O  :31}[ ےھ    ھ  ھ    

داخل حتت ادشقئة: وة يةزِةشةكانيض بؤ كةضيَم كة نةمسدبيَت هةضةز بيَربِوايى و شسن: 

شاء عذبه. وأكه إن عذبه ال خيؾده يف الـار كالؽػارإن شاء اهلل غػر له وإن 
هةذيَس ويطتى  .(2)

خواداية، ئةطةز ويطتى هيَبيَت هيَى خؤشدةبيَت، وة ئةطةز نا ضصاى دةدات، بةآلم بة يةتا يةتايى 
 .وةكوو بيَربِواكاى هة دؤشةخدا نابيَت

إجياهبم ذلك عذ اهلل و ثاداشتةكاى:  )وعد(كاى نني بَويَو )وعتزلُ(وةكوو ئةيوى ضونهةت 

سبحاكه بطريق االستحؼاق والعوض
و ثاداشت  جبة هةالى خوا بة شيَوةى حةق و مافوا .(3)

 بؤ عةبدةكانى.

 خؤيةوة ةقةى الىؤى ئةو حـةز خـ، مةطوةواـخ ةق نيية بةضةزـح ات(ـ)خممىقيَلى ـييض شت
                                                             

 .346دحؿد با كريم حمؿد با عبد اهلل ص "وسطقة أهل السـة بني الػرق" (1)

 .357دحؿد با كريم حمؿد با عبد اهلل ص "وسطقة أهل السـة بني الػرق" (2)

 .356دحؿد با كريم حمؿد با عبد اهلل ص "وسطقة أهل السـة بني الػرق" (3)
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فةزمووى:  دانابيَت بؤياى، وة ثاداشتةكانيض هة ئاضتى كازةكاندا نيية، بؤية ثيَغةمبةزى خوا 
َدِِن اَّللَُّ َقاُلوا: َوالَ َأْكَت َيا َرُسوَل اهللهِ؟ َقاَل:  ،َلْن ُيْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُه اجَلنَّةَ » الَ، َوالَ َأَنا، إاِلَّ َأْن َيتََغمَّ

ٍة،  «...بَِفْضٍل َوَرْْحَ
، وتياى تؤط ئةى ثيَغةمبةزى كةس بة كسدةوةى خؤى ناضيَتة بةيةشتةوة .(1)

 .؟ فةزمووى: مهيض، مةطةز خواى طةوزة نوقمم بلات هة بةشةيى و ثوةوثايةى خؤىخوا 

كانيض نني بَويَو دةبيَت يةزِةشةكانيض وةكوو )وعتزلُ(وةكوو )خةوازج( و ئةيوى ضونهةت 
موذدةكاى بيَهة دى، ئةوةى كة يةزِةشةى هيَلسدووة بيخاتة جةيةنهةم دةبيَت بيخات، ياخود نةيةتة 

خؤشبيَت، ياخود هيَى خؤشهةبيَت نابيَت هيَى دةزةوة هة جةيةنهةم ئةوا يةتا يةتاية نةيةتة دةزةوة، 
، دةشيَت بيَتة دى و دةشيَت نةيةتة دى و س ويطتى خواداىهةذيَ )وعًد(بةَهلوو يةزِةشةكاى 

 .عةفووياى بلات

 ئةيوى ضونهةت : (الصخابُ) هةَلوَيستيان دةربارةى هاوةآلنى ثَيغةمبةر .6
، ياى دةدزيَتآ وةكوو ثيَغةمبةزاى )وعصىوًُ(خؤشةويطتيياى بؤ يةموو ياوةآلى يةية، نة ثوةى 

تاوةكوو قابيوى يةموو طوماى و يةَهةيةن بو،  تةماشا دةكسيَو ةضى ئاضايى و ضادةوة نة وةكوو ك
 و دادوةز و خاوةى كسدةوةى طةوزة و ئيمانى بةييَص و ثوةوثايةى بةزشى الى خوا )عاده(بةَهلوو 

 .و وةضفةكانى قوزئاى و فةزموودة شايةحتاَهيانة

بدةى  وفشل( )نفزكاى نني حوكمى )شًعُ(و )خةوازج( و  )وعتزلُ(وةكوو ئةيوى ضونهةت 
و يةَهة ئادةميصادييةى كة يةيانبووة، هةثاأل يةموو ئةو جيًاد  )اجتمهاد(بةضةزياندا بة يؤكازى ئةو 

 و كسدازةياى كة وةكوو شاخةكاى واية هة ئاضتى ضةند بةزدةَهؤكيَلدا.

كانيصو كة خؤشةويطتى و اليةنطسيياى بؤ يةنديَلياى يةبيَت و )شًعُ(وة نة وةكوو 
 تسيصياى كافس بلةى.باقييةكةى 

 بَويَو. )آه وبًت(كانيض واى كة قطة بة )ناصبُ(وة نة وةن 
                                                             

 "ادسـد"وأمحد يف  (،348) "صحقحه"وابن حبان يف  (،4211وابن ماجه ) (،2816(، ومسؾم )5673رواه البخاري ) (1)

والطزاين يف  (،1775) "مسـده"وأبو يعذ يف  (،3121) "ادسـد"والبزار يف  (،2775) "هســ"والدارمي يف  (،7213)

والبقفؼي يف  (،5841) "رشح مشؽل اآلثار"والطحاوي يف  (،2441) "مسـده"والطقاليس يف  (،493) "الؽبر"

 (.4194) "رشح السـة"والبغوي يف  ،(1151) "اإلباكة"وابن بطة يف  (،9674) "الشعب"
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بةَهلوو ياوةآلى شاناياى و ئةوهياكانى خواى و ئةو شايةتانةى كة ئةم ديهةياى هةضةز شانياى 
هيَياى زِاشى  طةياندووة و قوزئاى وادةى زِاشيبووى و ثوةوثايةياى دةنةخصيَهيَت و ثيَغةمبةز 

 ةتايبةت هة خةهيفة و ناودازةكانياى.بووة، ب
باوةزِبووى بة قةشا و قةدةز يةكيَلة هة  :ابريوِرا و بةرنامةى ئةهمى سونهةت لة قةدةرد .7

بهةماكانى ئيماى و ثايةيةكة هة شةط ثايةكانى، وة ئيماى بة قةشا و قةدةز دانامةشزيَت تاوةكوو 
 :بسيتني هة باوةزِ بة ضواز ثايةكةى نةكسيَت، ئةوانيض

 .العلم أ.
 .الكتابُ ب.
 .املشًئُ .ت
 .اخللق .ث

 وة داناى و دازِشتهةكانى خوا بؤ ئادةميصاد ثيَهج بةشة:

 التقدير العام. أ.
 التقدير البشرٍ. ب.
 التقدير العمرٍ. .ت
 التقدير السهىٍ. .ث
 .التقدير الًىمٌ .ج

 وة فةزماى و ئريادةى خوا بؤ بوونةوةزةكاى دوو جؤزة:

 وزادف لمىشًئُ.اإلرادَ الكىنًُ:  أ.
 تتضىن مبحبُ اهلل ورضاه. اإلرادَ الشرعًُ: ب.

 .)اإلرادَ واملشًئُ واحملبُ والزضا(نيَواى  كةواتة جياواشى يةية هة

وة وةى ويطت و ئريادةى طصتى خواداية، ئادةميصاد خاوةى ويطت و ئريادةية و هة ضوازضيَ
 دوو جؤزى: خواط ىثيَخؤشبوونانةئةو ئريادة و 

 املراد لهفسه. .أ
 .املراد لغريه .ب
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كازيطةزى يةية هةضةز دزوضتلساوةكاى بة ويطت و قةدةزى  يضطستهةبةزى يؤكازةكان
)األخذ  يؤكازةكاى كازيطةزى كة بة تةنيابةوةى بيَت  خوا، بةآلم نابيَت ئاوزِدانةوةى دَهى هةضةز

 .باألسباب والهفز به(

 ناكسيَتة بةَهطة و ثاضاو بؤ كازى يةَهة و تاوانةكانى ئادةميصاد.وة بة ييض شيَوةيةن قةدةز 

ثيَض  ةو ،داخواى طةوزة توانا و كازيطةزى بةخصيوة بة ئادةميصاد هةطةأل كازةكان
 .)قبن الفعن ووعه( يةية بوونىتوانا يةز  كازةكانيض

ؤكاز و خواى طةوزة ضتةم هة ئادةميصاد ناكات و يةموو كازةكانى ثسِة هة دانايى و ي
هة ييَهانةدى كسدازةكاندا، بؤية ثيَويطتة ئةطةز بةندة ضاكةى كسد  )احلهىُ والعمُ والغايُ(مةبةضت 

ى خساثةزِيَطةى و زِيَطةى باشةى طستة بةز ضوثاس و ضتاييصى خواى هةضةز بلات، وة ئةطةز 
ت و هؤمةى خؤى بلات و يةوَهى طؤزِانلازى بدا يات بةضةزيدا و ناخؤشييةكاى طستة بةز

بؤية واجبة ئيماى بة قةدةزةكانى خوا بيَهيت هة خيَس و كة بة يؤكازى كسدةوةكانيةوةيةتى،  بصانيَت
 شةزِ و ثيَى زِاشيبيت.

قطةكسدى هةضةز قةدةز بة عةقأل و تيَسِوانيهةكاى حةزامة و يةَهةية، هةبةزئةوةى نًيَهييةكانى 
نيَواى ئةوةى كة بة ئيَمةى  جياواشى يةية هة، بؤية )سز اهلل يف خمكه(خواية هة دزوضتلساوةكانيدا 

 ، هةطةأل ئةوةى كة داواماى هيَدةكاتناكةيو و ناشانني ضيماى ثيَدةكاتكة دةزكى ثآ  ،دةكات
، بةآلم ئةوةى كة هة ئيَمةى دةويَت ئاشلساية فةزمانةكانى قوزئاى و )وا أريد بنا ووا أريد ونا(

 ى.فةزموودةية و ضةزقاَهبووى و كازكسدنة ثيَ

، وةكوو ذياى و مسدى و هة زِووداوةكاى )وشري(وةوة بيَدةضةآلتة ئادةميصاد هة يةنديَم زِو
زِؤشى و جووَهةى دأل و يةنديَم هة ئةندامةكانى الشةى، وة هة زِوويةكى تسةوة خاوةى عةقأل و 

دةوتسيَت ثيَى  ى ناضةنسيَتةوة، وة يةز ئةوانةيصةو هيَ )خمري(ئريادة و كازى ضةزبةخؤى خؤيةتى 
 .)تهمًف(داواكازى شةزعى بؤ كازةكاى 

و شانطتى خواوة يةية بؤى، كة دةبيَت خوا  )عمي(ئةوةى هةضةزى نووضساوة ثةيوةندى بة 
بصانيَت ضيية و ضؤنة و ووزدةكازى و كؤتاييةكةى ضؤى دةبيَت، ئةمةط نابيَتة يؤكازى 

عيومى خواى ثةزوةزدطاز   وهزه(ناشف ال )عمي اهلل ، بةَهلووهيَطةندنةوةى ئريادة و برازدةى
 .ئاشلساكازة و بةشؤزثيَلاز نيية
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دا )خممىقات(ى دزوضتهةكسدووة، بةَهلوو شةزِ هة )حمض(خوا بيَطةزدة هة شةزِ و شةزِى 
 تاواى و شةزِ ، بةَهلووشًزا()ال يعصٌ اهلل قيةية و زِيَرةيية، وة تاوانيض بة شؤزةمويَلسدى ناكسيَت 

 ئيصنى خواى هةضةزة هةبةز بوونى يةنديَم حيلمةت و ووزدةكازى.

دةبيَت ئازامطستو ياخود زِاشيبووى ثيَى ياخود  ئيمانداز وة هة ئاضتى قةدةزةكانيصدا
ئيمانيية هة  يةكةياى ثوةيةكىبةكازبيَهيَت، كة ئةمة يةز )الصرب، الزضا، الشهز(ضوثاضطوشازى 

 قةدةزدا.

 .)الكضاء املكدر يعاجل بالكضاء املكدر(ت بة طستهةبةزى قةدةزى تس وة قةدةز ضازةضةز دةكسيَ

ئةيوى ضونهةت باوةزِياى بة قةدةز يةية و جيَبةجيَلازى شةزعيصو هة يةن كاتدا، ييض 
هة يةموو  ياىنيَوانياندا نيية، بةَهلوو تةواوكازى يةكو بة تيَسِوانيه دذايةتى و هةكازخطتهيَم هة

 كازيَلدا.

ةى قةدةزييةكاى كة بة تيَسِوانيهى شةزعةوة باوةزِياى بة قةدةز نةما، وة بةثيَضةوانةى ثيَضةوان بة
 جةبةزييةكانيصةوة كة بة تيَسِوانيهياى بؤ قةدةز باوةزِياى بة شةزع نةما.

و ثيَضةوانةى   كة دةَهيَو شةزع دذايةتى قةدةز دةكاتنني وةكوو بيَربِواياى و تاوانبازانيض وة
 .(1)كازةشةوة باوةزِياى بة ييضياى نييةو بةو يؤ يةكو

هة بةتايبةت بؤكساو و طصتى بريوزِاى ئةيوى ضونهةتة  ئةمة بة شيَوةيةكى كوزت و ئاماذة
 قةدةزدا.قةشا و 

 ُسِبَحاَنَك المَُّهمَّ َوِبَحِمِدَك، ال ِإَلَه ِإالَّ َأِنَت، أِسَتِغِفُرَك َوَأُتِوُب ِإَلِيَك

 

   
                                                             

أليب  "معامل الطريق إىل اهلل"(، و 134 – 1/125لـارص العؼل ) "دراسات يف األهواء والػرق" بسِوانة:بؤ طصت ئةم بابةتانة  (1)

 .387 - 361دحؿد با كريم حمؿد با عبد اهلل ص "وسطقة أهل السـة بني الػرق"، و 61 - 51فقصل البدراين ص
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 228.  ..................................   (اجلربية) تيَزِوانيهى فريةقةكاى: جةبةرييةكاى .2

 217..  ................................    ()القدريةتيَزِوانيهى فريةقةكاى: قةدةرييةكاى  .1

 كارةكانى ثةروةردطاردا دانايى و يؤكارةكاى لة ةم:سَييبابةتى 

 200.  ...................................   أفعاه اهلل تعاىل( )احللىة والتعمين يف  

 222...  ........  ()ٌفاة احللىة والتعمينبريورِاى فريةقةكاى: جةبةرى و جةيمييةكاى  .2

 222...  ....  (وثبتوا احللىة والتعمين) قةدةرى و موعتةسيمةكاى فريةقةكاى: بريورِاى .1

 سانني لة ثيَشانيهى عةقَمةوةزاث بة ضاك و خ ةم:ضواربابةتى 
 229..  .........................................    )التحضني والتقبيح العقميني(   

 263...  .........................................................   رِاى موعتةسيمةكاى .2

 261  ....... .....................................................  رِاى ئةشعةرييةكاى .1

 بوونى توانا و داواكارييةك كة لة صهوورى جيَبةجيَكزدنذا نةبيَت ةم:ثَينجبابةتى 

 271...  ..................................  (االصتطاعة والتلميف مبا اليطاق)    
 ثةيوةنذى نيَواى ئريادةى ئادةميشاد و قةدةرى كةونى 

 270...  ..................................  (العالقة بني إرادة اإلٌضاُ والقدر اللوٌي)
 يةية؟ بوونى نةبيَت صهوورى جيَبةجيَكزدنذاداواكارييةك كة لة  ئايا 

 288.....  .......................................................  (تلميف وا اليطاق)
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  292...  ..................................  (تلميف وا اليطاق)رِاى فريةقةكاى لةصةر 

 292.  ............................................   كاى)اجلربية واجلّىية ...( يةكةم:

 136.......  ......................................  كاى...( املعتشلة والقدرية) ةم:دوو

 122...  .................................................  كاى...( األشاعزة) ةم:سَيي

  116...  ..........  دا(االصتطاعة والتلميف مبا اليطاق)بةرنامةى ئةيمى صونهةت لة 

 102...  ....................  جياواسييةكانى نيَواى قةدةرى شةرعى و قةدةرى كةونى 

 108......  ....................................................    كؤكزاوةى بابةتةكة 

 129.  ........................    )اهلداية والضاله(رِيَهموونى و طومزِاييكزدى  ةم:شةشبابةتى 

 122...  ..............................................   )وزاتب اهلداية(ثمةكانى رِيَهموونى 

 126...  .............................  )اهلداية العاوة( رِيَهموونى طصتىثلةى يةكةم: 

 128..  .   )ِداية اإلرشاد والدعوة( رِيَهموونى بانطةواسى و رِوونكارىةم: ثلةى دوو

 160..  ....  )ِداية التوفيق واإلهلاً( رِيَهموونى و ييذايةت خضتهة دألةم: سَييثلةى 

 168..  ..............................    رِيَطةى خيَز و ثاداشتةكاىبذاردةى  -

 172...  ................................    بذاردةى رِيَطةى شةرِ و صشاكانى -

 بةنذةكانىتواناى خوا و  تواناى ضؤنيةتى ثةيوةنذييةكانى نيَواى -

 183..  ..........................   (كيفية الصمة بني قدرة اهلل وقدرة العباد)

 187...  ...................   رِيَهموونى بؤ رِيَطةى بةيةشت و دؤسةخةم: ضوارثلةى 

 193....  .........................................   )أصباب اهلداية(يؤكارةكانى ييذايةت 

 193...  ................   )األصباب العاوة( يؤكارة طصتييةكاى هؤكارى يةكةم:

 199...  ..............   )األصباب اخلاصة( يؤكارة تايبةتييةكاى ةم:دووهؤكارى 

 032...  .........................................   (أصباب الضاله)يؤكارةكانى طومزِايى 
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 032..  .........................  بةكارنةييَهانى ثيَبةخصزاوةكاى هؤكارى يةكةم:

 037...  ......................................  )اللفز(بيَربِوايى  ةم:دووهؤكارى 

 )038...  ............................  جؤرةكانى بيَربِوايى )أنواع الكفز 

 022...  .....................................  )الشزك(ياوبةش بزِيارداى  ةم:سَييهؤكارى 

 026..  ..............   )اتباع اهلوى(شويَهكةوتةى حةس و ئارةسووةكاى  ةم:ضوارهؤكارى 

 013...  ....................................   )التلرب(خؤ بةطةورةسانني  ةم:ثَينجهؤكارى 

 011...  ..........................................   )الظمي(صتةم كزدى  ةم:شةشهؤكارى 

 016....  ........................  )األصباب واملضببات(كار و يؤكارةكانى  ةم:حةوتبابةتى 

 019..  ............................................  طزنطرتيو نًيَهييةكانى ناو يؤكارةكاى 

 019..  ........  )األصباب ليضت وضتقمة بذاتّا(يؤكارةكاى صةربةخؤ نني بة خؤياى  .2

 003...  ..  بوونى يؤكارةكاى و نةبوونى رِيَطزييةكاى كارةكاى بيَهة دىمةرج نيية بة  .1

 طزتهةبةرى يؤكارةكاى و ثةيوةصتهةبوونى دأل ثيَيانةوة .0

 002.  ..................................................  (األخذ باألصباب واللفز بْ)

 022..  ....................  األقدار باألقدار()وٍاسعة بةرةنطاركزدنى قةدةر بة قةدةر  .2

 022..  ..............................................................   :ةمبةشى يةك ةم:بةندى دوو

 022...  ....................................................   رِاسيبووى بة قةدةر و حوكمةكةى

 072.............  ........................................  ليَجزصيهةوةدا دادثةروةرى خوايى لة

 076.....  ............................................   ثزصيار و وةآلم لة بابةتة قةدةرييةكانذا

 221......  ...........................................  بةريةمةكانى باوةرِبووى بة قةسا و قةدةر

 217..  ...............................................................  :ةمبةشى دوو ةم:بةندى دوو

 217...  .............................. صةرةتاى دروصتبوونى بريورِا لة قةدةردا و يؤكارةكانى
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 222........  ..............................................  )القدرية(قةدةرييةكاى  يةكةم:

 261...  ...................................................  ية(اجلرب)جةبةرييةكاى  دووةم:

 271.....  .............................................   )األشعزية(ئةشعةرييةكاى  سَييةم:

 297.....  .......................................  )وٍّج أِن الضٍة(بةرنامةى ئةيمى صونهةت 

 237................  .................................................................   ناوةرِؤك




