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 ابلقدر إلميانا

 
 تَ ْقِديًرا" فَ َقد رَهُ  َشْيء   ُكل   َوَخَلقَ  "

 ( 2 :)الفرقان

 سلسلة أركان اإلميان
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 هللا الرمحن الرحيمبسم 

 

 اإلهداء
 

 إىل كل إنسان يف الوجود يبحث عن حقيقة اإلميان ابلقدر

هه ن خالصاً لوجأن يكو  أهدي هذا الكتاب سائاًل املوىل عز وجل أبمسائه احلسىن وصفاته الُعال
 الكرمي.

َأَحًدا"  رَبِ هِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوَل  َصاحِلًا َعَماًل  فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِ هِ  يَ ْرُجو ِلَقاء َكانَ  قال تعاىل:" َفَمن
 ( 110 :)الكهف
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

ئوت  عمولتددو   نددتو ع ددسإن احلمددهلل حن دمددهللس عينددونسته عينددوتهللفه عينددوذ ابس  عينددر  نحن  دد   ددابع   ي
 ابفك له  ع  دتهللحهللس ال  هللا ع    فتهللس هللا فال  ضل له  ع   فضلل فال هودي له  ع  تهلل  ن ال إله إال 

  ن حممهللاً عبهللس ع  رله.

ِلُمرَن" )آل عماباَع َيُوم  ِإالَّ  ََتُرُت َّ  َعالَ  تُدَقوتِهِ  َحقَّ  اللَّ  اتدَُّقرا   آَ ُترا   الَِّذف َ   َفدَُّتو " يَ   .( 102 :ن ُّن 

د  َخَلَقُكدم الَّدِذي َ بَُّكدمُ  اتدَُّقدرا   التَّدو ُ   َفدَُّتدو " يَ  د   يدَّ   ِّ َتدو َعَخلَدقَ  َعاِحدهلَل       ََ َتدو ََع  ُتَمدو ِ  َعبَد َّ  ِ تد  دوالً  تد  ََ  ِ 
 الَّدِذف َ   َفدَُّتو "يَ  ( 1 :نوءَ ِقسًبو" )الت َعَلس ُكم   َكونَ  اللَّ  ِإنَّ  مَ َعاأَل  َحو َتَنوءُلرَن ِبهِ  الَِّذي اللَّ  َعاتدَُّقرا   َعِيَنوء َكِثريًا
ِلح  َلُكم   قَدر اًل  َعُقرُلرا اللََّ  اتدَُّقرا آَ ُترا ََ  َعَ ُ درَلُه فَدَقدهلل   للََّ ا فُِطع   َعَ   ُ يُرَبُكم   َلُكم   َعفَدذ ِ اب   وَلُكم  َ ع مَ  َ هلِلفهلًلا*ُفص   فَدو
ًَا  .( 71د  70 :َعِظسًمو" )األحزاب فَدر 

تك ععظسم  لطويك لك احلمدهلل حدت تاب دل علد  ا إك احلمدهلل ي  ب لك احلمهلل كمو فتبذي جلالل َع
 ت علك احلمهلل بنهلل الاب ل.  س

فدددة تة التبر   دددو بندددهلل: هدددذا الكودددوب فو دددهللس عددد  القدددهلل  عقدددهلل  دددابت علدددل هدددهللي القدددابآن الكددداب  عالنددد
ة ذاهب ال لند سال سدة ا دالص س ة يف بسون هذا الابك     اإلميون عابونهللت كل البنهلل ع   توهج ال داب  الك

 .ميونعع رح يف  صرل اإلعحابصت علل  ن  بني  و كون علسه   رل هللا ع ص وبه    ص وء 

ولق النظدسم لتدو  ن دعهذا الكووب فنوتهللف خموطبة النقرل  ع حسوء القلرب عحتابفك ال طاب  ع بط ا 
لقددهلل  عاحلكمددة لقضدوء عااعبسدون  ددو مدب  نابفودده علددل ا كلدف التبسددل فضداًل عدد  ال و ددل اجللسدل ع ددو ع د يف 

حدهلل   عخوو ده فتدر ف  ا بدنيرحسهلل عيظو ده  ع بدهلل  الدهللعالونلسل فتر  مسل ا قوصهلل  عاإلميون به قطب  حل الو
ع إلستو عفهللع  يف مجسع تصو ف ه   ك نهللل قرام ا للستو فولع  كون اإلميون عقوعهلل    و  اإلحنون اليت فاَب
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 عحدددهللس ال لددده إال هللاعاحلكمدددة  ظتددداب احلمدددهلل  عالورحسدددهلل  وضدددم  لتتوفدددة احلكمدددة عكمدددول التنمدددة  عال إ 
 َ الَ   بدني "اه ع دابعه احلمهلل عهر علل كل  يء قهللفاب  فبولقهلل  عاحلكمة ظتاب خلق  ابفك له  له ا لك عله

ابُ  َلهُ  َل ُق َعاأَل    .( 54 :ال َنوَلِمنَي" )األعاباف َ بُّ  اللُّ  تَدَبوَ كَ  ا  

ال  محدة هللا تلكدرا لدر فعلقهلل عق ت علل جتو ب علموء كبو  مم  خو درا يف رداب علدم الكدالم عكدودعا  ن 
لدددل الومندددك ا التدددو  علتدددو خالصدددة جتدددو هبم ا ابفددداب  لكدددي يندددو سهلل  تتدددو الدددهلل ع  عالنددد   عحثدددر هبدددم عقدددهلل را 

 نلكووب عالنتة عههللي الص وبة الكابام ع   هؤالء:

قدول: ..... قرلتدو الدذي يقدرل بده عدييوتدو الديت يدهللف  هبدو الومندك بكودوب    أبو احلس ن اشش عري: 1
ل ع تة يبستو صلل هللا علسه ع لم ع دو  ع  عد  الصد وبة الودوبنني  ع امدة احلدهللف  عدد  بدذلك   بتو عز َع

 .( 1) نوصمرن

قددددول: إن الصدددد وبة   ددددران هللا علددددستم كددددويرا حموددددوَني إ  حموَددددة الستددددرد        أب    و حام    د ال     زا : 2
َادعا علدل  دلدة القدابآن  دسئوً ع دو  كبدرا ظتداب الّل دو   عالتصو   يف إثبو  يبر  حممهلل صدلل هللا علسده ع دلم فمدو 

ع ع ا قوفس  النقلسة عتابتسب ا قهلل وت كل  لك لنلمتم أبن  لك  ثو  ال نت ع تبع الوشرفش ع د  ال يف 
 . ( 2)فقتنه  دلة القابآن ال فقمنه إال النسف عالنتون  فمو بنهلل بسون هللا بسون

قول: لقدهلل خضدت الب داب ا ضدم  عتابكدت  هدل اإل دالم ععلدر تم عخضدت    إمام احلرمني اجلويين: 3
 . ( 3)هنرين عته  عاآلن إن مل فوهللا كين  يب بابمحوه فولرفل ل الن  عهو  ان   رت علل عقسهلل    ي يف الذي

 قول:: ه(606)    الفخر الرازي4

 اللددع كثاب  ني النو ني  هنوفة إقهللام النقرل عقول             

 عحوصل ديسوان     ععنل         ع  عاحتو يف عحشة    َنر تو

  ر   ن مجنتو فسه قسل عقولرا         رثتو طرل عمابانعمل ينو هلل    

ول فموترا عاجلبول َبول         عكم    َبول قهلل علت  ابفوهتو  َ 

                                                           
 .17اإلنية أليب احلن  األ نابي ص  (1)

 .159عقسهلل  ا نلمني يف ص وت  ب النو ني للصَّالَّيب ص  (2)

 .90د  89إجلوم النرام ع  علم الكالم للذزايل ص  (3)
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لقدددهلل ت لدددت الطددداب  الكال سدددة عا تدددوهج ال لنددد سة  فمدددو   فوتدددو تشددد ي علدددساًل عال تدددابعي  لدددساًل  ع  فدددت 
دوَدَر " )طده ال َنداب  ِ  َعلَدل  قابب الطاب  طابفقة القابآن  اقاب  يف اإلثبوت " الابَّمح َ ُ  دَنهللُ  " ِإلَس دهِ  ( 5 :ا    ال َكلِدمُ  َفص 

ع دد  َدداّبب  ثددل جتددابفبيت  ( 110 :بِددِه ِعل ًمددو" )طدده ُيُِسطُددرنَ  َعاَل  ع قدداب  يف الت ددي " ( 10 :الطَّسِّددُب" )فددوطاب
 .( 1)عابف  ثل  نابفيت

ع د سج اادودالت  فتذا الكووب فو دهللس عد  القدهلل  بنسدهللاً عد  صدوب األهدراء ع  شدسة الشدبتوت 
فقددهلل طولنددت  كو ددوً هددوااًل  دد  ا ددرياس الوددو  ي يف هددذا البددوب فاب فددت  دد  ال واددهلل  تابكتددو عالنددرد  إ  عصدداب 
التبر  عالص وبة للرصرل إ  فقني  لك اجلسل ا بو ك عطمأيستوه عالذي هنل  د  ا ندني الصدويف الدذي تك دل 

 ِصداَباِطي َهددَذا قدول تندو :" َعَ نَّ  لم. صدلل هللا علسده ع دهللا ر ظده عا ومثدل يف كودوب هللا ع دتة   درل هللا
َوِقسًمو ( 153 :ودَُّقدرَن" )األيندومَلَنلَُّكم  تدَ  ِبهِ  َعصَّوُكم َ ِلُكم   َ ِبسِلهِ  َع  ِبُكم   النُُّبَل فَدوَدَ ابَّ َ  تَدوَِّبُنرا   َعالَ  فَوتَِّبُنرسُ  ُ ن 

  ددابف  لدد  تضددلرا  ددو َتنددكوم هبمددو: كوددوب هللا ع ددتة  عقددول   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم: تابكددت فددسكم .
 .( 3)عقول صلل هللا علسه ع لم:     حهللس يف   ابان  و لس   ته فتر  د .( 2)  رله

 ف ي هذا الكووب 

ء عالقددهلل   ني القضددوكددون احلددهللف  يف ا ب دد  األعل: عدد  القضددوء عالقددهلل  يف اللذددة عالشدداب  عال دداب  بدد
دددرب اإلميدددون بددده  عحدددهللف  القصدددإ القدددابآين عتددده  كقصدددة يدددرح عإبددداب  ر دددف  اهسم  عفع دلدددة القدددابآن علدددل َع

درب اإل ة صدوي التبرفدالر ع ميدون بده ع ر ل عَكابي ع داب   عصدوحب اجلتودني  عاألدلدة  د  الندتة التبرفدة علدل َع
   حهللف   رض فسهلوهلل فب الت   علل الاب و نلقضوء عالقهلل  عهنل الاب رل صلل هللا علسه  لم ع  ا

  

                                                           
 .159عقسهلل  ا نلمني يف ص وت  ب النو ني ص  (1)

 . (898 /2 عاس  ولك يف ا رطأ بال و يف ك القهلل  )  (2)

 . (1344د  1343 /2األقضسة ) نلم  ك   (3)
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   ع نىن تقنسم القهلل  إ  خري ع اب.الص وبة عته

 .الثوين: كون الو صسل ع   اباتب القهلل   كولنلم  عالكووبة  عاإل اد  عا شسئة  عا لقل صل عيف ا 

يل  عتقددهللفاب فددرم ا سثددو   عالنمددابي عاحلددريل  ولدد : الوقددالثو  صددلعتضددم  ال  دفاب ا مدد  كولوقددهللفاب األ
 عالسر ي  عتضم   فضوً:  يرا  اإل اد   الكريسة عالشابعسة عال اب  بستتمو.

الابابع: كون احلدهللف  عد  ال حدرل عال قدر  إال نحن  ععد  فضدلتو ع نتوهدو ع دو تضدمتوه  د    صليف ال
 نون عقهللفة عظسمة  كوإلقابا  نلورحسهلل  عالوركل علدل هللا عت درفا األ در  إلسده  كمدو كدون احلدهللف  يف هدذا 

 ا ب   ع  االحو و  نلقهلل  علل ا نوصي.

الل ع اباتب اهلهللافة  كوهلهللافة النو ة  عههللافدة اإل  دود ا و    تكلمت ع  اهلهللافة عاإل  عيف ال صل
ابت أل دبوب اهلهللافدة الديت  كدابت يف م عاهلهللافة إ  طابفق اجلتة كمو   عالهللعر  عالبسون  عههللافة الورفسق عاإلهلو

القددابآن كوفوفظددة علددل ال طدداب  اإلينددويسة يقسددة صددوفسة  عا ددونمول النددمع عالبصدداب عالنقددل  عالنلددم  عاإلميددون  
 .اء     الكوفابف   عاجلتودال  ع هوهللاء  عالهللعوء  عاالعوصوم نحن  عاالتبو  عالطوعة  عا شسة عاإلانبة  عاال

ابت إ  الضالل ع اباتبه  عحابفة النبهلل يف اخوسو س للتهلل  عالضالل  كمو  صدت  هدم   دبوب كمو     
ا نوصددي  عاتبددو  الشددسطون  الضددالل  كنددهللم ا ددووهللام اإلينددون  راهبدده يف الو كدداب يف آيت هللا  عالددذيرب ع 

عاجلتدددل عاتبدددو  الظددد   عاجلدددهللال يف هللا عآيتددده بذدددري علدددم  عالذ لدددة   عالونصدددب نلبوطدددل  عالوقلسدددهلل ا دددذ رم  
  عاتبدو  عالشك عالابفب  عاجل رد  عالوأيب عالنتود عالونتت  عالك   عحب الهلليسو عاال داا  هبدو عاذو هدو هلدراً 

ع  له عا ؤ تني  عالك اب  عالذلر يف األيبسوء عالصوحلني  عصد بة الندرء عالبسئدة اهلر   عاإل وتزاء آبيت هللا 
 ال و هلل   عالوشبه نلضولني  عاالبوهللا  يف الهللف .

النددود : تكلمددت عدد   ددتة هللا يف األخددذ نأل ددبوب ع  ددابت إ  األخددذ نأل ددبوب يف   صددلعيف ال
ل  كولهلل ور  النودل عا تتجالقابآن الكاب   كوأل بوب اليت اذذهو  ع القابيني للومك  ني لهللف  هللا عز َع
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الابدددري للشدددنرب  عاالهومدددوم نلنلدددرم ا ودفدددة عا نترفدددة عترظس تدددو يف ا دددري عفقتددده يف احسدددوء الشدددنرب 
ل الابعسدة  اع خالقه القسودفة  عكوأل بوب اليت اذذهو  لسمون  ك قده يف إدا   الهللعلدة  د  دعام ا بو داب  ألحدر 

األ ددر   عاالهومددوم نألَتددز  األ تسددة  عبتصدداب دعددر  الورحسددهلل عالافددع عدد  حطددوم الددهلليسو  ععمددل قددرايني تضددبط
 .عا قهلل   علل اذو  القابا  الص سح  عاال و ود     ا تو ات عا راهب

كمو كون احلهللف  ع  األ بوب عالوركل عبسون  ن القرل نلوتويف بني الوركل عاألخذ نأل دبوب َتدل   
َن بني  قدو ي الوركدل عاألخدذ نأل دبوب ععد  النالقدة بدني األ دبوب عا ندببوت  عتثدري  نلهللف   ع مهسة الورا

عال هو ددة عال صدد اب   النددبب يف ا نددبب  ع ددابح حددهللف    ددرل هللا صددلل علسدده ع ددلم: ال عددهللع  عال طددري 
ععالقددددة اجلددددزاء األخددددابع  نأل ددددبوب  عاحلدددد  علددددل طلددددب األ ددددبوب يف األ ددددر  ا ك رلددددة  ع اباعددددو  صددددر   
ددل  عكدرن األ ددبوب تنمدل  ددع حتقدق الشددابع   األ دبوب يف ا ددرا    عهتسئدة األ ددبوب لرقدر   دداباد هللا عدز َع

َعدة األقدهللا  عايوقوء ا رايع  عبسون  ن إيكو  قويرن النببسة فؤدي إ  إبطد ول حقدواق النلدرم  ع دابح  قرلدة  تو
 نألقهللا   عالنالقة بني الهللعوء عالقهلل .

النوبع: كون احلهللف  ع  النهللل اإلهلي ع دتة هللا يف اجلدزاء سدت  النمدل  ع ن األصدل يف   صلعيف ال
 دتتم يف احلسدو  النقوب ا موثلدة  عصدر   د  اجلدزاء سدت  النمدل يف الدهلليسو  كوال دوتزاء ن تدوفقني عالندوابفة 

الدددهلليسو  عتندددلسط الظدددومل علدددل  ثلددده  عا وئصدددول هللا  ددد    اد  فدددذاء   دددله ع علسواددده  عيصددداب هللا  تدددر  بتصدددابته 
 .للهللف  عاحلق  ع لب التنمة عم   تنتو  نو قستو  عتسنري هللا    فنَّاب علل عبودس

ل ضددل  عتددابك اإلينددون عكددون احلددهللف  عدد  اجلددزاء سددت  النمددل يف اآلخدداب   كمنو لددة  هددل ال ضددل ن 
عإمهوله يف النذاب  كمو  مهدل احلدق عمل فوبنده  عالدوتكم نلك دو  عا تدوفقني كمدو كدويرا فوتكمدرن ن دؤ تني يف 

 الهلليسو  كمو كون احلهللف  ع  اجلزاء ست  النمل بني النبود.
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احلددهللف  عيف ا ب دد  الثددو  : حتددهللثت عدد  احلكمددة عالو نددني عالوقبددسح عتكلسددف  ددو ال فطددو   فكددون 
 ع  احلكمة يف  فنول هللا ع ابعه  عفنل األصلح  ع نىن اال وطوعة عتكلسف مبو ال فطو .

عيف ا ب دد  الوو ددع تكلمددت عدد   ددتة هللا يف اآلَددول  عقددهلل   هللا عرددو  اإلميددون نلقددهلل  عالدديت كددون  دد  
الطذسددون  عالصدد    مهتددوا اإلقددهللام علددل عظددوام األ ددر   عالقضددوء علددل الكنددل عالوراكددل عالثبددوت يف  راَتددة

عتدهلل يدزعل ا صددواب عالندز يف طلدب احلددرااج عالندكستة ع احدة الددت   ع دكرن القلدب  عا ددرف عاحلدذ   دد  
هللا  عا دددالص  ددد  الشدددابك عالقضدددوء علدددل األ ددداباض الددديت تنصدددف ناومندددوت  عاال دددونوية نحن  عاالعومدددود 

لددق  عاالعددااف نلددذيب عا نددو عة للمذ دداب  علددل هللا عحددهللس  عاالعددااف ب ضددله  عاال ددوذتوء ن ددولق عدد  ا 
 .عالوربة

 مث كانت اخلامتة. 

هدد عال ضدل حن  د  1431 بسدع األعل//15م ا رافق 1/3/2010هذا عقهلل ايوتست    هذا الكووب 
ته خولصوً علنبدودس انفندوً   قبل ع   بنهلل  ع  أله  ب ويه أبمسواه احلنىن  عص وته النال  ن منل عملي لَر

دردس  ع ن فثسدب إخدراين الدذف   عدويرين  د   َدل  عفشابح صهللع  النبود لاليو و  بده عفبدو ك فسده مبتّده عكاب ده َع
در  دد  كدل  نددلم فصدله هددذا الكودو ر  بدده ب  ن ال فتنددل النبدهلل ال قددري إ  ع دإَتدوم هددذا اجلتدهلل ا ورا ددع عياَب

 ع ذ ابته ع محوه ع  رايه نلهللعوء يف ظتاب الذسب.

َِع يِن  َ بِّ  قول تنو :" ُكاَب يِن َمَوكَ  َ ن    َع  دتَ  الَّيِت  َ     َصدوحِلًو تَداب َ دوسُ  َ ع َمدلَ  َعَ ن   َعالِدهلَليَّ  َعَعلَدل َعلَديَّ   َيد َنم 
َوِدكَ  َع َد ِخل ديِن  دَوحِ  َ دو قدول تندو :" .( 19 :الصَّدوحِلِنَي" )التمدل ِعبَدوِدكَ  يف  ِباَبمح  َدة   ِ د  لِلتَّدو ِ  اللَُّ  فَد    فَداَل   َّمح 
ِكدسُم" )فدوطاب ال َنزِفدزُ  َعُهدرَ  بَدن هلِلسِ  ِ   َلهُ  ُ اب ِ لَ  َفاَل  مُي ِنك   َ وهَلَو عَ  ممُ ِنكَ   َ بِّدكَ  ُ دب َ ونَ  قدول تندو :".( 2 :احلَ 
هللُ  َعَلل َفِصُ رَن*َعَ اَلم   َعمَّو ال ِنزَّ ِ  َ بِّ  م   .( 182د  180 :ال َنوَلِمنَي" )الصوفوت َ بِّ  للَِّ  ال ُماب َ ِلنَي*َعاحلَ 
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اللتم عرمدهللك   دتهلل  ن ال إلده إال  يدت   دوذ ابك  تدرب إلسدك عآخداب دعدراان  ن احلمدهلل حن " ب ويك 
 .( 1) ب النو ني"

 

info@alsallaby.comMail:  

Website: www.alsallaby.com 

 هوكتب                                                              

 ور علي حممد حممد الصاليبالدكت                                                             

 
  

                                                           

 اإلخر  الكابام: فنابين  ن تصل  الحظوتكم عايطبوعوتكم حرل هذا الكووب ع ريس    كويب ع طلب    إخراين الهللعوء يف ظتاب الذسب نإلخالص حن  (1)

 عالصراب  هلل ة دفته النظسم.

mailto:info@alsallaby.com
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 الفصل اشول

 القضاء والقدر

 ومعنامها يف الل ة والشرع

 والفرق بني القضاء والقدر

 

 . وشرعاً  ل ة والقدر القضاء: أولً 

 .ابلقدر اإلميان وجوب على القرآن أدلة: اثنياً 

 . ابلقدر واإلميان القرآين القصص: اثلثاً 

 ابلقدر اإلميان وجوب على السنة من اشدلة: رابعاً 

 .والقدر ابلقضاء الرضا على النفس لتدريب نبوية وصااي: خامساً 

 . القدر يف اخلوض عن وسلم عليه هللا صلى الرسول هني: سادساً 

 . الراشدين اخللفاء عهد يف ابلقدر اإلميان: سابعاً 

  .وشر خري إىل القدر تقسيم: اثمناً 
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 ولالفصل اش

 القضاء والقدر

 القضاء والقدريف الل ة والشرع والفرق بني  ومعنامها

 

 أوًل: القضاء والقدر ل ة وشرعاً:

يف التتوفدة: القضدوء يف    عقدول ابد  األثدري( 1)عإي دو س جلتوده إحكدوم   داب عاتقويده    معىن القضاء ل  ة:1
نتدددو إ  ايقطدددو  الشددديء عَتو ددده فمندددىن القضدددوء يف اللذدددة هدددر إحكدددوم الشددديء  عإَتدددوم  دددرس  اَب اللذدددة علدددل َع

ع مجسع  نوين القضوء الرا د  يف اللذة  عقهلل أييت مبنىن القهلل   .( 2)األ اب  عهذا هر  نىن القضوء  عإلسه تاَب

 د وهللاخلددة  حسددوانً هلل تيت  قددابآن الكدداب   عكددل  نويسدده الدديت عقددهلل ع د ل ددق القضددوء ع شددوقوته كثددرياً يف القدد
ع إ  األصل النوبق فم  ا نوين اليت ع د هبو:  تاَب

ُس" ) اإل اباء ِإالَّ  َ الَّتَدن ُبهلُلعا   َ بُّكَ  : قول تنو :"َعَقَضل   معىن اشمر تندو   ي:   اب  دب ويه ع  ( 23 :ِإيَّ
 .( 3)د بنبودته عحهللس ال  ابفك له

َتومع  ىن اإلهن  اء:       دداَب" )احل دداب َ لِددكَ  ِإلَس ددهِ  ع تدده قرلدده تنو :"َعَقَضددسد   ي: تقددهلل تو إلسدده  ( 66 :اأَل  
 .(4)ع هنستو

  

                                                           

 (  .99/  5 ن م  قوفس  اللذة الب  فو   )  (1)

 .422  ابدات  ل وظ القابآن للابا ب األص توين ص   (2)

 .34(    القضوء عالقهلل  د. افمرد ص 62/  15ت نري الط ي )  (3)

َي )  (4)  .43(    القضوء عالقهلل  ص  407/  4َاد ا نري الب  اجلر
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" )طده َ و َيتَ  قول تنو :"فَوق اِ معىن احلكم:   ي: اصدتع عاحكدم عافندل  دو  دئت ع دو  ( 72 :قَدوض 
 .( 1)كعصلت إلسه فهلل

ِ" )فصدلت  يف  مَسَدوَعات   َ دب عَ  ع ته قرله تنو : " فَدَقَضوُه َّ  معىن الفراغ:  ي : فداب   د   ( 12 :فَددر َ ني 
دو َقَضدل( 2)يف فدر ني تنرفوت   بع مسوعات دَل" )القصدإ   ع تده قرلده تنو :"فَدَلمَّ ََ َ  ي:  ( 29 :ُ رَ دل األ 

 .( 3)فاب     األَل األعىف عاألمت

ُوم تنو :"فَددِذَ اع تدده قرلدده مع  ىن اشداء: و  " )البقدداب  َقَضددسد   ي:  دفومرهددو عفدداب وم  ( 200 : ََّتوِ ددَكُكم 
 .( 4) تتو

َتوومع ىن اإلع الم:  داَبااِسلَ  بَديِن  ِإَ   ع تده قرلده تنو :"َعَقَضدسد   ي: تقدهلل تو  ( 4 :ال ِكوَدوِب" )اإل داباء يف  ِإ  
 .( 5)األ ض  ابتني لستم  هنم ف نهللعن يفع خ ان بين إ ابااسل يف الكووب الذي  يزل إ

س ددِه" َعلَ  فَدَقَضددل ُ رَ ددل قددول تنددو :"فَدرََكَزسُ   ( 6)فقددول:  دداببه فقضددل علسدده   ي: قولددهومع  ىن امل  و : 
 .( 7) ي:  وت ( 15 :)القصإ

ع دد  خددالل عددابض هددذس ا نددوين فوبددني  ددو بددني ا نددىن   ( 8)ةا ددوقوقوت  خدداب   كابهتددو كوددب اللذدد عهتددوك
اللذددري عا نددىن الشددابعي  دد   ابددط قددري  فوقددهللفاب هللا لذ ددر  عكووبودده لددذلك  عكرهنددو جتددابي ركمددة عدقددة علددل 

 .( 9) حنب  و   ادهو  ب ويه عقضوهو كل هذس ا نوين فرحي هبو ا نىن اللذري مبوولف  نويسه الر اد

 يء فولقوف عالهللال عالاباء  صل ص سح فهللل علل  بلغ الش : القدر ل ةمعىن    2

                                                           

 فسه ت صسل. 43  القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص  (298/  5ت نري اب  كثري )  (1)

 . (156/  7  اب  كثري ) (99/  24ت نري الط ي )  (2)

 . (172/  5 نومل الوتزفل للبذري )  (3)

 .35  القضوء عالقهلل  للم مرد ص  (295/  2ت نري الط ي )  (4)

 . (21د  20/  15ت نري الط ي )  (5)

 .35  القضوء عالقهلل  للم مرد ص  (187/  5لنون النابب )  (6)

 .35القضوء عالقهلل  للم مرد ص   (7)

 . (396/  10  ات  النابع  ) (2463/  6الص وح لل رهابي )  (8)

 .36القضوء عالقهلل  ص   (9)
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. عفطلددق القددهلل  علددل احلكددم عالقضددوء  فضددوً ع دد   لددك حددهللف  اإل ددووو   "فوق ددهلُل ُس عفنددابّس ( 1)عكتتدده عهنوفودده
 .( 2)يل"

 :")البقاب ال ُمرِ دِع قَدهلَل ُسُ  َعلَدل  َّ " َعَ وُِّندرهُ بو ابفدك الدهللال  ع تندكستتو  نتدوس الطوقدة قدول تندو :عالقدهلَل  
 : طوقوه.( 236

. فندين ( 16 :" )ال  دابفَدَقهلَلَ َعَلس دهِ  َ دوابد َواَلسُ  ِإَ ا َع َ َّدو عأييت  فضدوً القدهلل  مبندىن الوضدسسق  قدول تندو :"
هلِلَ َعَلس دهِ  لَّد  َ ن َفظَد َّ فضدسق علسده  ع تده قرلده تندو  يف حدق يبسده فدري  د علسده الندالم د "  ( 87 :" )األيبسدوءيدَّق 

 َفظَد َّ  سق علسه  علس  كمو ظ  بنا التو   ن فري  د علسه النالم د  ك يف قهلل   هللا كال. " ي: ل  يض
هلِلَ َعَلس هِ  لَّ  َ ن  .( 3)"  ي: ل  يضسق علسهيدَّق 

".  ي قدهلل عا لده عدهللد ( 4)عقهلل ت الشيء  قهلل س    الوقهللفاب  ع ته احلهللف : "فذن  م علسكم فأقهلل عا له
َل القمداب  فذيده فدهلللكم علدل  ن الشدتاب تندع ععشدابعن  الشتاب حت تكملرس ثالثني فر وً  عقسل: قهلل عا لده  تدو

 .( 5) م ثالثرن

 ددديء ع قدددهللا س:  قسو ددده  فقدددول: قدددهلل س بددده قدددهلل اً إ ا قو ددده  عالقدددهلل   ددد  الابحدددول عالندددابع : عقدددهلل  كدددل 
 .( 6)الر ط

صدددسل اللذدددري فوبدددني لتدددو  ددد  الونابفدددف اللذدددري للقضدددوء عالقدددهلل :  ن  ابطدددوً قدددريً َدددهللاً بستتمدددو عبدددني الوأع 
 .( 7)عالشابعي كذلك

 والقدر: املعىن الشرعي للقضاء   3

هللس  ععلددل  نلر ددة عتدد  هنددو  ددوقع يف  عقددوت ددسوء يف القددهللم  ععلمدده  ددب ويه األ هددر تقددهللفاب هللا تنددو 
  خلقه عّل ععال لذلك ع شسئوه هلو ععقرعتو علل حنب  و قهلل هو َ عكووبوه  ب ويه   ص وت خمصرصة

                                                           
 . (62/  5   ن م  قوفس  اللذة ) (286/  2الص وح لل رهابي )  (1)

 .1166البوو ي  ك الوت هلل  قم  (2)

 .40اإلميون نلقضوء عالقهلل  حممهلل حنون ص   (3)

 .1906وو ي  ك الصرم  قم الب  (4)

 . (23 /4التتوفة يف  ابفب احلهللف  عاألثاب الب  األثري ) (5)

 . (570/  3تابتسب القو ر  افسط )  (6)

 .40اإلميون نلقضوء عالقهلل  حممهلل حنون ص   (7)
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 .( 1)هلو

 .( 2)ا لق عالوكرف : النلم  الكووبة  ا شسئة  القهلل    بع : كمو هر ظوهاب يف الونابفف اباتب ع 

 الفرق بني القضاء والقدر:   4

ذ ا  طلدق فداآلخداب       هل النلم    قول: ال فداب  بدني القضدوء عالقدهلل   فكدل  تتمدو فدهللخل يف  ندىن
   عإ ا  طلدق شدمل القدهللفالقضوء  فذيده  الونابفف علل  حهللمهو فسشمل اآلخاب مبنىن: إ ا  طلق الونابفف علل

 الونابفف علل القهلل  فذيه فشمل القضوء.

ل اإلمجدول علدل  دبس قول آخابعن: ال  هتوك فاب  بني القضوء عالقهلل   فولقضدوء: هدر احلكدم نلكلسدوت
َل. َل   ددو القددهلل : فتددر احلكددم يف عقددر  اجلزاسددوت هلددذس الكلسددوت الدديت قُددهلّل ت يف األ ل   فولقضددوء   دديف األ

  عم    القهلل .ع 

ع تتم    قول: أبن القهلل : هر الوقهللفاب  عالقضوء  هر الو صسل مبندىن:  ن القدهلل : هدر الوقدهللفاب القدهلل  
يل  عالقضددوء: هددر الو صددسل هلددذا القددهلل  الكلددي يف  عقددوت  نلر ددة مبشددسئة هللا تبددو ك عتنددو  علددل الكس سددة  األ

ل  .( 3)اليت   ادهو  ع خلقتو عز َع

 ومندددو  عإ اَاإ ا افاقدددو  إن اَومندددو  ع اادفدددون إن افاقدددو  فندددين: لفظ   ان متباين   انالقض   اء والق   در ف
ظدون صدو  إ ا افدابد الل عاحدهلل  ع  اَومنو افاقو مبنىن: إ ا  كاب القضوء عالقهلل   نوً  فو نىن لكل   ابد   تتمدو

َل  نو يه عتنددلكددل   ددابد   تتمددو  نددىن  ولددف عدد   نددىن اآلخدداب. فولوقددهللفاب: هددر  ددو قددهلل س هللا  ددب و   يف األ
كدداب  ددع القددهلل  وء إ ا   فكددرن يف خلقدده الوقددهللفاب  ععلددل هددذا فكددرن الوقددهللفاب  ددوبقوً علددل القضددوء  ع  ددو القضدد

 .فكالمهو  نىن عاحهلل  شاك

 زلة األ و هللمهو مبتعفاب  ا طويب:  ن القضوء عالقهلل    ابان ال فت ك  حهللمهو ع  اآلخاب  ألن  ح 
  

                                                           
  .40  القضوء عالقهلل  للم مرد ص   29  وء النلسل الب  القسم ص    (1)

 للم مرد. 41القضوء عالقهلل  ص   (2)

 .41اإلميون نلقضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص   (3)
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 .( 1)هصل بستتمو فقهلل  ام ههللم البتوء عيقضعاآلخاب مبتزلة البتوء  فم   ام ال 

 يدده ال فدداب  بددني القضددوء عالقددهلل   عالددذف  قددولرا نلو ابفددق بددني القضددوء عالقددهلل  لذددة عاصددطالحوً ال عاحلددق 
دلسددل لددهللفتم  دد  النددتة الصدد س ة  ال  ددسمو عقددهلل ات قددرا مجسنددوً علددل  يدده إ ا  طلددق ل ددق  دد  هددذف  الل ظددني 

 عهللا  علم..( 2)ابفذيه فشمل اآلخ

 نياً: أدلة القرآن على وجوب اإلميان ابلقدر:اث

ع دت يف كووب هللا تنو  د آيت تهللل علل  ن األ ر  جتابي بقهلل  هللا تندو   ععلدل  ن هللا تندو  علدم 
َل  ع هنو  وقع علل  عفق  و قهلل هو د  ب ويه عتنو   .( 3)األ سوء عقهلل هو يف األ

ء   ُكدلَّ  ِإانَّ  قدول تندو :"   1 تَدوسُ  َ ددي  َل عكوبدده قدد ( 49 :)القمداب ِبَقدهلَل  " َخَلق  هلل  هللا كدل  ديء يف األ
  ب ويه.

دابُ  عََكدونَ  قَدب دلُ  ِ د  َخلَدر ا يف الَِّذف َ  اللَِّ  عقرله تنو :" ُ تَّةَ    2 دهلُلع ًا" )األحدزاب  آفدة  قَدهلَل ًا اللَِّ   َ   ( 38 َّق 
 .( 4) لسل  ع عض   فا يف قصهلل الوأكسهلل.  ي قضوء  قضسو  عحكموً  بوراتً عهر كظل ظلسل  علسل 

ددلِ  يف  ِ ددِتنيَ  عقرلدده تنددو :" فَدَلِبث ددتَ    3 َف َ  َ ه  ئ ددتَ  ُثَّ  َ ددهلل     ي  يدده ( 40 :ُ رَ ددل")طه يَ  قَددهلَل    َعلَددل َِ
 .( 5)َوء  رافقوً لقهلل  هللا تنو  عإ ادته علل  ري  سنود

 :ا اب ددالتال َقددوِدُ عَن" ) ن مَ فَددتِ  َقددهلَل  انَ فدَ  ن لُددرم  *قَددهلَل    َّ  ِإَ    َِّكددني  * قَددداَبا    يف  َفَ َنل تَددوسُ :"قول  ه تع  اىل  و  4
اًل إ  قدهلل   نلدر ( 23د 21  د  دب ويه هللام قدهلل علمده .  ي َنلتو ا وء يف  قاب فومك  فسه عهر الدابحم   دَؤ

 عن له م ا قهلل  اً فتنلك تقهللفاب عتنو  د عحكم به  فقهلل ان علل  لك تقهللفاباً فتنم القود عن د    ع: فقهلل ان  
  

                                                           
 . (77/  5   نومل النت  )810ا نوال النقهللفة اليت حكل فستو اإلمجو  اب  تسمسة االمجو  ص   (1)

 .42اإلميون نلقضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص   (2)

 .50لقضوء عالقهلل  د. افمرد ص  ا  (3)

 . (375/  7فوح البسون يف  قوصهلل القابآن  ت نري صهللفق حن  خون )  (4)

 . (287/  5ت نري اب  كثري )  (5)
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فَدَقدهللَّ َُس"  َخَلَقدهُ  يُّط َ دة     عالقداباء  الثويسدة "قدهللَّ ان" نلوشدهللفهلل ترافدق قرلده تندو :" ِ د ( 1)د  د علل قاباءتني
 .( 19 :)عب 

ء   ُكددلَّ   :" َعَخلَددقَ وق  ال تع  اىل   5 ددهلِلفاًبا" )ال ابقددون فَدَقددهللَّ َسُ  َ ددي  :  ي كددل  دديء  ممددو  ددراس خملددر   ( 2 :تَدق 
 .( 2) اببرب  عهر خولق كل  يء ع به ع لسكه عإهله  عكل  يء  حتت قتابس عتهللبريس عتنوريس عتقهللفابس

ء   :" عَُكدلُّ وقال تعاىل   6 دهلَلا  " )الابعدهلل ِعتدهلَلسُ  َ دي  َا  خلقده عآَدوهلم   ( 8 :مبِق   ي: أبَدل  ك  دق   
نل لذلك  َاًل  نلر وً   .( 3)َع

دد  :" َعِإنتع  اىلوق  ال    7 ء    ِّ " )احل دداب ِإالَِّبَقددهلَل    يُدتَدّزِلُددهُ  َعَ ددو ِعتددهلَلاَن َخَزااِتُددهُ  ِإالَّ  َ ددي   دد   .( 21 : َّن لُددرم 
تنددو   يدده  ولدددك كددل  دديء  ع ن كدددل  دديء   دددتل علسدده فنددري لهللفددده  ع ن عتددهللس خددزاا  األ دددسوء  دد  مجسدددع 

" كمددو فشددوء عكمددو فابفددهلل ع ددو لدده يف  لددك  دد  احلكمددة البولذددة عالابمحددة  ِبَقددهلَل    ِإالَّ  الصددترف  " َعَ ويُدتَدّزِلُددهُ   َّن لُددرم 
رب بل هر كوب علل ي نه الابمحة  .( 4)بنبودس ال علل َتة الَر

دددَتُكمُ  قَدددهللَّ  انَ  :" َد ددد ُ وق   ال تع   اىل       دددُبرِقنَي" )الراقندددة َعَ دددوَد  ُ  ال َمدددر تَ  بَدسد   ي: صدددابفتوس بسدددتكم  ( 60 :مبَن 
ُبرِقنَي"  ي: ع و د  بنوَزف  "َعَ وَد  ُ   .( 5)مبَن 

َندددلَ وق   ال تع   اىل       ََ ِقَتدددو ِ ددد  َ َعاِ ددديَ  ِفسَتدددو :" َع م    َ  بَدَندددةِ  يف  و َقد َراهَتَددد سَتدددوفِ  َعقَدددهللَّ َ  َتدددوِفس َعَنَ كَ  فَدر   َراءَ ددد َ يَّ
 .( 10 :لِّلنَّواِِلنَي" )فصلت

َقدده ععملدده   ددقي  ع ( 19 :فَدَقددهللَّ َُس" )عددب   َخَلَقددهُ  يُّط َ ددة   ِ دد : "وق  ال تع  اىل         ي: قددهلل   َلدده ع 
 .( 6) نسهلل 

  ري  لك    اآليت اليت تهللل علل  ن هللا قهلل  كل  يء.ع 
  

                                                           

 .51القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص   (1)

 . (314/  3ص سح ت نري اب  كثري )  (2)

 . (492/  2ا صهلل  ي نه )  (3)

 . (547/  2ا صهلل  ي نه )  (4)

 . (362/  4ص سح ت نري اب  كثري )  (5)

 . (595/  4ا صهلل  ي نه )  (6)
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 اثلثاً: القصص القرآين واإلميان ابلقدر:

األيبسوء عالاب ل ع   تبنتم  نوقهللف  بنقسهلل  الورحسهلل ا ولصة الص س ة  كمو  عحدل إلدستم  كون مجسعُ 
خلددددة يف عالقددددهلل   عاإل اد  عا لددددق كلتددددو دا  هبددددم تبددددو ك عتنددددو   عاإلميددددون بصدددد وت هللا تنددددو   ع تتددددو  النلددددم

 قددرهلم نلقددهلل   الورحسددهلل الددذي هددر   ددو  دفدد  اإل ددالم  عحتددهللس القددابآن الكدداب  عدد  األيبسددوء ع ددريهم  عبددني
 .( 1)عأبن  و  وء هللا كون  ع و مل فشأن ال فكرن

وَدل وَدتَدو قَدهلل   َييُدرحُ  قول تنو : "قَدوُلرا   يف قصة نوح عليه الصالة والسالم:   1 دهلَلالََتو ََ َِ ثَداب َت   فَأ تَتِدو فَدَأك 
َدو الصَّوِدِقنَي * قَولَ  ِ  َ  ُكتتَ   ِإن مبَوَتِنهلُلانَ  دِ ي  َيدُوم َعَ دو ِإيَشدوء اللُّ  بِدهِ  أَي تِدسُكم ِإَّنَّ  ِإن   مبُن ِ دزِفَ  * َعالَفَدتَ ُنُكم  ُيص 
ُنددرَن" )هددرد  َعِإلَس ددهِ  َ بُُّكددم   فُدذ ددِرَفُكم  ُهددرَ  َ ن فابِفددهللُ  اللُّ  َكددونَ   ِإن َلُكددم    َيَصددحَ  َ ن    ََ دتُّ  ََ فتددم  .( 34د  32 :تُداب 

دلوتو  ي: حوَ وتو فأكثابت     لك  عد  ال يوبندك  قولرا لترح علسه النالم  نون لني: ي يرح قهلل َو
فآتتددو مبددو تنددهللان  دد  النددذاب  فأَددوهبم يددرح  بستددوً  ن األ دداب كلدده بسددهلل هللا  ددب ويه عتنددو   فتددر الددذي أيتددسكم 

ذ اد  هللا  ولبددددة  نلنددددذاب إن  ددددوء  ث بددددني يددددرح  فضددددوً  ن يصدددد ه ال فت ددددع إ ا كددددون هللا فابفددددهلل   ددددراءهم  فدددد
 .( 2)ع شسئوه انفذ 

د علسه النالم د  ع ابته إمسوعسل د علسه الصال  عالنالم د  دو   اد  رده أب داب هللا   ويف قصة إبراهيم   2
دو َنددل    َبَدتِ  قَدوَل يَ  تَدداَب  َ دوَ ا فَدويظاب    َ  َرُدكَ  َ يّنِ  ال َمتَدومِ  يف   ََ   ِإيّنِ  قَدوَل َيبُديَنَّ  النَّدن يَ  َ َندهُ  بَدلَدغَ  فقدرل: "فَدَلمَّ  افد 

ددو .( 102 :الصَّددوِبابِفَ " )الصددوفوت  ِ دد َ  اللَُّ  ِإيَشددوء َ ددَوِ هلُلين  َ ددوتُدؤ َ ابُ  ددن   َ َنددهُ  بَدلَددغَ  عقددول تنددو : "فَدَلمَّ َي" النَّ
عيف هذا فكرن يف الذولب  حب  و فكرن لرالهللفه  فاب    بدرس يف ا تدوم   ( 3) ي: بلغ  ن فتصابف  نه عفنسته

 اللَُّ  ِإيَشدوء َ دَوِ هلُلين  تُددؤ َ ابُ  َ دو افد َندل    ن هللا أي ابس بذره  ع ؤي األيبسوء عحي  فقول االب   نوندلموً: "َي َبَدتِ 
هللا تنو  أليده ال فكدرن  ديء بدهللعن  الصَّوِبابِفَ "  فأخ   يه  رطِّ  ي نه علل الص   عقابن  لك مبشسئة ِ  َ 

 .( 5)ر الشوههلله. عهذا ( 4) شسئة هللا
  

                                                           
 .126القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص   (1)

 . (422/  3  ت نري الننهللي ) ( 252د  251/  4ت نري اب  كثري )  (2)

  .273ت نري  ابفب القابآن الب  قوسبة ص   (3)

 . (389/  6) الننهللي ت نري  (4)

  .273 ابفب القابآن الب  قوسبة ص ت نري   (5)
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 َعَخدابُّعا  لَددهُ  ال َندداب  ِ  َعلَدل  َبَدَرف ددهِ  د علسده الصدال  عالنددالم د فقددرل هللا تندو : "َعَ فَدعَ  ويف قص  ة يوس ف   3 
َنَلَتو َ يبِّ  َقهلل   قَدب لُ  ِ   ُ ؤ َييَ  َت ِعفلُ  َهدَذا  ََبتِ  يَ  َعقَولَ  ُ  َّهلًلا َن َ  َعَقهلل   َحقًّو ََ يِن  ِإ    يَب  َ ح  ََ داَب د   ِ  ِ د َ  َ خ   النِّ
ددوء ََ دد َ  َع عِ  ِبُكددم  ِّ ددس طَونُ  يَّددز َ  َ ن بَدن ددهللِ  ِ دد  ال بَددهلل  َ  بَدس دديِن  الشَّ ددَريت  َعبَددني   ال َنلِددسمُ  ُهددرَ  ِإيَّددهُ  َفَشددوء لَِّمددو َلِطسددف   ِإنَّ َ يبِّ  ِإخ 

ِكسُم" )فر ف  َفَشدوء  ي: إ ا   اد   داباً قدسا لده   دبونً عفندابس عقدهلل س  إيده  لَِّمو َلِطسف   ِإنَّ َ يبِّ  .( 100 :احلَ 
ِكسُم: يف  فنولدده ع قرالدده   فسر ددف د علسدده   ( 1)عقضددواه عقددهلل س  ع ددو  وددو س عفابفددهللسهددر النلددسم مبصددوه عبددودس احلَ 

 .( 2)النالم د كون  ؤ توً  ن  و َاب  عمابي له علذريس إَّنو هر بقضوء هللا عقهلل س

عاإل دالل بسدهلل هللا  عمهدو حتدت   كداب هللا عتده إميويده أبن اهلهللافدة   وموسى   علي ه الص الة والس الم   4
َووَ  ُ رَ ل َُالً  َ ب ِننيَ  قَدر َ هُ   شسئوه  فقول تنو  يف  نابض قصوه: "َعاخ  ُمُ  فَدَلمَّو لِِّمسَقوتَِتو َ  َ دُة قَدولَ  َ َخَذهت   َ  الابَّ

وَدُتم ِ ئ تَ  َلر   َ بِّ  َلك  يَ  قَدب لُ   ِّ  َ ه  تَدوُدكَ  ِإالَّ  ِهديَ  ِإن   ِ تَّدو فَدَنَل النَُّ َتوء مبَو َ هُت ِلُكَتو َعِإيَّ  َتَشدوء َ د  هِبَدو ُتِضدلُّ  ِفود 
 ِ دئ تَ    فقرله: "لَدر  ( 155 :ال َذوِفابِفَ " )األعاباف  َخري ُ  َع َيتَ  َعا  مَح َتو لََتو و  ِ اب  فَ  َعلِسدَُّتو  َيتَ  َتَشوء َعهَت هلِلي َ  
وَدُتم َلك  د  َ ه  يَ  قَدب دلُ   ِّ اافدوً ":  ي لدر  دئت إهالكتدو ألهلكوتدو بدذيربتو  تقبدل هدذا الرقدت  قدول  ر دل اعَعِإيَّ

تددو حددت فنددوف  قر دده   ع ا نددىن: لدر  دد   نلدذيب عتلت ددوً علددل  ددو فدداب   ددئت  هلكددوتم عإيي  دد  قبددل خابَع
" للومددين. ث قددول: "ِإن  بتددر إ ددابااسل  لددك عال فوتمددريين  عهددذا علددل  ن " تَدوُددكَ  ِإالَّ  ِهدديَ  لَددر   َ دد  هِبَددو ُتِضددلُّ  ِفود 

":  ي  ددو هددر إال اخوبددو ك عإ و ويددك تضددل هبمددو  دد  تشددوء عهتددهللي  دد  تشددوء  عال َتَشددوء َعهَت ددهلِلي َ دد  َتَشددوء
فقدرل  ر ددل   ( 3)عحدهللك لدك ا لددك علدك ا لدق عاأل داب     دللت  عال  ضدل  دد  هدهللفت  فأيدتهدودي  د

 .( 4)هذا فهللل علل تصهللفقه عإميويه نلقهلل 

 ِإيّنِ  لَ قَددولشددس : " احستمددو ع د  ددوء  ددهللف  فقددرل تنددو  عدد   ويف قص  ة موس  ى م  خ الش  ي  الكب  ري   5
هلَل   ُيِكَ كَ  َ ن    ُ ِفهللُ  ِ  ابد َتيَتَّ  ِإح  َُاَبين  َعَلل َهوَتني  اًبا م تَ  َت َ  فَِذن   ج  ِح َ  َرَوينَ  َ ن َت    ُ ِفهللُ  َ وعَ  ِعتهلِلكَ  َفِم    َعش 

  

                                                           

 .127عبهلل الابمح  افمرد ص     القضوء عالقهلل  (336/  4ت نري اب  كثري )  (1)

 .127القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص  (2)

َي )  (3)   . (269د  268/  3َاد ا نري الب  اجلر

 .128القضوء عالقهلل  للم مرد ص  (4)
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 َ دددَوِ هلُلين   عالشدددوههلل قرلددده: "( 27 :)القدددإ  ِ دددَ  الصَّدددوحِلِنَي" اللَُّ  ِإيَشدددوء َ دددَوِ هلُلين  َعَلس دددكَ  َ ُ دددقَّ  َ ن   
 ي: حندد  الصدد بة عالرفددوء   ع الصددالح النددوم عفددهللخل فسدده صددالح ا نو لددة  دد   ِ ددَ  الصَّددوحِلِنَي" اللَُّ  ِإيَشددوء

 .( 1)وً لذ اب إ  ترفسق هللا ع نريوهنب  ع   عقسهلل  لك مبشئة هللا ت رفض

ندوطسع الصد  فه  يده ال د علسده الصدال  عالندالم د عا ضداب بندهلل  ن بدني لد ويقول تعاىل ع ن موس ى   6
ابً  َلكَ  ِصيَعاَلَ ع   اَصوِبابً  اللَُّ  ِإيَشوء قَوَل َ َوِ هلُلين  نه  فأَوبه  ر ل كمو قول هللا: "  .( 69 :ا" )الكتف  َ  

دداًبا"  عاًلق قددر  لَددكَ  َ ع ِصددي  أصدد  مبشددسئة هللا علكدد  هددل اال ددوثتوء  ددو ل قرلدده: "َعاَل  الن للم نددابف   َ  
ح  رله هلمو داًبا"  ي:  لَدكَ  َ ع ِصدي َعاَل  َصدوِباًبا اللَُّ  ِإيَشدوء قَوَل َ َوِ هلُلين "قول يف ت نري اجلاللني   ( 2)عاألَ    َ 
دداًبا" ت ددابين بدده  عقسددهلل ن شددسئة أليدده مل فكدد  علددل ثقددة  دد  ي ندده فسمددو الوددزم  عهددذس عددود   ع ددري عددوص  "لَددكَ    َ 

. فونلسق األ اب مبشسئة هللا تندو  دلسدل علدل إميدون  ر دل ( 3)يبسوء عاألعلسوء  ال فثقرا إ   ي نتم طابفة عنياأل
س هللا ع دددوءس  عقصدددة  ر دددل عا ضددداب كلتدددو يف نب القدددهلل   عقدددهلل ع دت اد   أبن  ي  ددد  ال فكدددرن إال إ ا 

عددان لددر صددد  حددت فقدددإ  بومو تددو يف صدد سح البودددو ي  عقددول صدددلل هللا علسدده ع دددلم: "فددابحم هللا  ر دددل
 .( 4)علستو      ابمهو"

ددَبحَ  وبع  د أن خس  ف هللا بق  ارون   7 دد ِ  َ َكويَددهُ  ََتَتدَّددر ا الَّددِذف َ  عدا س فقددرل تنددو  عدد  قر دده: "َعَ ص    َ  ِنأل 
ددهلِل ُ  ِعبَددوِدسِ  ِ دد    ِلَمدد  َفَشددوء الددابَِّ  َ  فَدب ُنددطُ  اللََّ  َعف َكددَأنَّ  فَدُقرلُددرنَ  تَددو اللَُّ   َّدد َّ  َ ن لَددر اَل  َعفَدق   بِتَددو َعف َكأَيَّددهُ   َََنددفَ  َعَلسد 
ِلحُ  أل داب  " لبنا عبودس عُفضّسقه علل بنضتم فله االابَِّ  َ  فَدب ُنطُ فقرله " .( 82 :" )القصإ ال َكوِفاُبعنَ  اَلفُد  

 .( 5)ف نل  و فشوء  ب ويه عتنو 

َو فَدوَدَقبدََّلَتو "ويقول تعاىل عن زكراي ومرمي:   8  ُكلََّمدو  يَّ َََكدابِ  عََك ََّلَتدو َحَندًتو يَدبَدواتً  بَدوَدَتدوَع َي َند   حَ ِبَقُبرل   َ هبُّ
َتو َََكابِيَّ  َدَخلَ  اَبابَ  َعَلسد  هللَ  ال ِم   ََ َُ ُ  اللَّ  نَّ إ اللِّ  ِعتدهللِ  ِ د    ُهدرَ  ولَدت  قَ َهددَذا  َلكِ  َ ّنَّ  َ اب  َُ  يَ  قَولَ  ِ َ قوً  ِعتهلَلَهو َع  فَدداب 
" )آل عمابان  آفة: حِ  ِبَذري ِ  َفَشوء َ    .( 37َنوب 

                                                           
 . (169/  4فوح القهللفاب للشركوين )  (1)

 .129  القضوء عالقهلل  للم مرد ص  (17/  11ت نري القابطيب )  (2)

 . (37/  3ت نري اجلاللني: حو سة اجلمل ال ورحوت اإلهلسة )  (3)

 . (317/  1البوو ي  ك النلم  فوح البو ي)  (4)

 .130  القضوء عالقهلل  ص  ( 61/  6ت نري الننهللي )  (5)
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َُ ُ  اللَّ  فقرله:" إنَّ  " : الداباَح  يده  د  كدالم  داب   عهدر ف سدهلل الوقابفداب أبن هللا  ِبَذري ِ  َفَشوء َ   فَداب  ِحَندوب 
َ  عبودس بذري حنوب  ع ن  لك  ابتبط مبشسئوه  ب وي  .( 1)هقهلل فاب

ِإ    َعلَددر اَل فقددرل تنددو  عدد  صددوحبه  يدده قددول لدده عهددر ُيددوع س"  ويف قص  ة الرج  ل ص  احب اجلنت  ني    9
تدَّوَددكَ  َدَخل ددتَ   ي:  ( 39 :" )الكتددفَعَعلَددهلًلا َ ددواًل  ِ تددكَ  َ اَن  َقَددلَّ  تُددداَبنِ  ِإن ِنللَِّ  ِإالَّ  قُدددرَّ َ  اَل  اللَُّ  َ وَ ددوء قُدل ددتَ  ََ

ُ"   ي األ اب مبشسئة هللا َ وَ وءاهال قلت عتهلل و دخلوتو:"    ع و  وء هللا كون فاد   اب َتوك    احلند  للَّ
 "  ي: عهدال قلدت:ِنللَِّ  ِإالَّ  قُددرَّ َ  عالتضو    ولقه  ب ويه  عال ت وواب به أليه لس     عملدك عصدتنك " اَل 

"   نافوً أبهندو ع دو فستدو مبشدسئة هللا د تندو  د إن  دوء  بقوهدو  عإن  دوء  فتوهدو  ع يدك عدوَز ِنللَِّ  ِإالَّ  قُدرَّ َ  اَل "
 .( 2)عتتو  عع   ريهو لرال  نرية هللا

َ  ضِ  يف   ُ ِفدهلَل مبَدد  َ َ داب   يَدهلل  ِي اَل  َعَ انَّ "واجل ن ي  ذكر تع اىل أهن م ق  الوا:   10 ُدم   هِبِدم    َ َادَ   َم   األ  ا" َ َ ددهللً  َ هبُّ
  فتددم بنددهلل  ن  تنددرا  دد  ا دداا  النددمع َز ددرا  ن هللا   اد  ن ُيددهللس يف األ ض حددود ً  ( 10)اجلدد   آفددة: 

 ُ ِفددددهلَل...." اآلفددددة  فتددددم  ؤ تددددرن أبن هللا لدددده اإل اد   َ َ دددداب   يَددددهلل  ِي اَل  َعَ انَّ كبددددرياً  دددد  خددددري  ع  دددداب  فقددددولرا: " 
 ( 3)تنو  عالشاب حذفرا فوعله تدنً. ا طلقة  عقهلل كويرا  ؤدبني فقهلل   وفرا ا ري إ  هللا

ة وطداإلميدون حح ن  نتدوس ن اإلميون نلقهلل  داخل  دمتوً يف اإلميدون نحن  بدل هدر َدزء حقسقدي  تده ألإ
 .ل  يءكعلم هللا تنو  بكل  يء ع رل إ ادته لكل  و فقع يف الكرن  عي ر  قهلل ته يف  

ت بدده عقسددهلل  لددذي َتسددز عاإلميددون نلقددهلل   الددذي َددوء بدده اإل ددالم هددر إميددون مبقوضددل الكمددول اإلهلددي ا 
 .اإل الم  عص  ت به  عهوم ال لن وت  عاداباف الهلليانت يف  أن األلرهسة

صدابفف بودهللبري عال ت ودهللخل فسدهفلس  اإلله يف اإل الم إهلوً  نزعاًل عمو مابي يف الكرن ال فنلمده عال ف 
اباً   ع "إلدددده اب فسددده   دددد   ددددطر" الدددذي ال فنددددابف إال  اتددده  عال فنلددددم عدددد  هدددذا الكددددرن  دددسئوً  عال فددددهللب ك"إلددده

 الذي ال فنلم  اته ي نتو. فلرطني" 

  
  

                                                           
 .131الابمح  افمرد ص  لقضوء عالقهلل   د. عبهلل ا  (1) 

 . (454 /5فوح البسون يف  قوصهلل القابآن  صهللفق حن  خون )  (2)

 .131  القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص   (267 /8ت نري اب  كثري )  (3)
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تددر     ددو  ددري عالالددذي لدده يصددف الكددرن فددهللبابس عفوصددابف فسدده  عهددر  ددو فونلددق ن  ذلدده ااددر علددس  ك
و إلده ا دري  ن:  حدهللمه    أن إله آخاب  فتمو إهلدون إالتصف اآلخاب عهر  و فوصل نلشاب عالظلمة  فذلك 

 .ة  التتوفعالتر   عاآلخاب إله الشاب عالظلمة عاحلابب بستتمو   ول حت فتوصاب إله ا ري يف

بشداب  حدت ابب  دع الحداليت ذدبط يف تصدابفوهتو خدبط عشدراء عالديت تندسش يف   آهلة السراننعلس  هر ك
َمً هبددم   و ددهلليً هلددم  فطددو دهإن  عايهتددم عدد  القددهلل  ع ددابنته للتددو  َت كثدداب   علددستم  عهلددذا م عفو ددىنثلدده هددو

 .احلهللف  يف  دهبم ع  قنر  القهلل   عع  القهلل  األعمل  عالقهلل  الذو م عدر  لك

الدددذي تصدددر س تدددر اهتم افابفدددة  عكودددبتم عا دددوطريهم   سدددر اً  توقمدددوً  دددهلل اباً    ذلددده بدددين إ دددابااسلعلدددس  ك 
و ني  خوا دوً  د  اإليندون  ن أيكدل  د   د اب  احلسدو   فسصدبح كراحدهلل  د   ونصبوً لشنب إ ابااسل دعن الند

  حدددت إن إ دددابااسل لسصدددو عه اآلهلدددة  اند دددوً علدددل  دددو ف نلددده يف بندددا األحسدددون عدددوَزاً عددد   قوع دددة اإليندددون
 .( 1)فسصابعه

 اإل دالم هدر اإللده يف لس  هذا الذي توصدر س  ع تصدر س الدهلليانت عال لند وت هدر إلده اإل دالم  إَّندو 
 ع مجدود    عال حدي ولك ا لك  عصوحب ا لق عاأل اب   ب النو ني  هر خولق كل  ديء عد  قبضدة قتدابس

لنموء عهدر  دع ايف عال  ع  داااب   لطويه  ُيكم  و فابفهلل  عف نل  و فشوء  عال   ي علسه  يء يف األ ض
فبوندده  َدداب  ريس  عالهددذا بدداب كدداب   عددهللل  حددسم  علددسم حكددسم  ال فظلددم  حددهللاً  عال أيخددذ خملرقددوً بددذيب  دد

قدهلل  ن فضسع  َداب  دواهلضم:   نسه  فال  وف  حهلل عتهللس ظلموً عال هضموً  عالظلم:  ن فنوقبه مبو مل ف نل ع 
 اللَّ  ه:" ِإنَّ ول  دب وينتة  بدل فضدوع تو كمدو قدعمل  عهللا  ب ويه ال فنوقب بذري  سئة عال فضسع  َاب ح

َتو َحَنَتةً  َتكُ  َعِإن َ  َّ    َفظ ِلُم ِ ثد َقولَ  الَ  ابً    ِ  َعفُدؤ تِ  ُفَضوِع    َ  .( 40 :و" )التنوءَعِظسمً  لَّهلُلي ُه َ 
  

                                                           
 .10اإلميون نلقهلل  للقاب وعي ص   (1)
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ذا هددر اإللدده الددذي مددابي كددل  دديء يف الكددرن بوقددهللفابس عتددهللبريس بنلمدده ع شددسئوه ع قوضددل حكمودده  هدد
إميددون النددلف نلقددهلل   دد  الصدد وبة  ع دد  تددبنتم ححنددون  فلددس  اإلميددون نلقددهلل   نهددذا األ ددو  كددوععلددل 

إميددددوانً نلبوددددت عا صددددودفوت عالنشددددرااسة يف الكددددرن  كتددددؤالء الددددذف  فتقلددددرن إ  الناببسددددة الوذسددددريات السرانيسددددة 
   ددددم  ععبددد  األقددددهللا عالذاببسدددة عددد  القددددهلل  فدددااهم فقرلدددرن: القددددهلل  األعمدددل  عالقددددهلل  األمحدددق  عالقدددهلل  الذو

عدرهو  عهي  ل دوظ عتنبدريات فد    تتدو اإل دالم عا ندلمرن  إَّندو هدر إميدون ححوطدة علدم  ( 1)ع وابفة القهلل 
رد إَّنو فوم بتدوء علدل  هللا ععمرم  شسئوه ع رل قهلل ته  ع بربسوه لكل  و يف الكرن عإن كل  و ُيهللس يف الَر

 .( 2)عزفز علسم  عتهللبري قهللفاب  عتقهللفاب تابتسب  ع تصمسم  وبق

 ابعاً: اشدلة من السنة النبوية على وجوب اإلميان ابلقدر:ر 

ددرب اإلميددون نلقضدوء عالقددهلل   عاألحودفدد  الددرا د  يفدلّد   َددهللاً   لددك كثددري  ت يصددرص النددتة علددل َع
هلل  ع د  هدذس اباتب القعلك  ينابض لبنضتو ع تبني البنا اآلخاب يف األدلة الو صسلسة عتهلل احلهللف  علل  

 األحودف :

ا شتر  بابعايتده افول دة  فقدهلل قدول صدلل هللا علسده ع دلم: اإلميدون:  ن تدؤ   نحن حديث جربيل:    1
 .( 3)هلل  خريس ع ابسع الاكوه ع  له عالسرم اآلخاب عتؤ   نلق

  ددي هللا عتتمددو د قددول: قددول   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم: ال  دددح  ديث ج  ابر ب  ن عب  د هللا    2
وطئده ع ن  دو  خطدأس مل فؤ   عبهلل حت فؤ   نلقهلل  خريس ع ابس    هللا  عحت فنلم  ن  و  صوبه مل فكد  لس

 .( 4)فك  لسصسبه

ب  د ح    ل ي  نمن ع: د قدول: قددول   ددرل هللا صدلل هللا علسدده ع ددلم   رض  ي هللا عن  هح  ديث عل  ي    3
 ث وابلبعملو   اب  وينمن ينمن أبربخ: يشهد أن ل إله إل هللا وأين حممد رسول هللا بعثين ابحلق

  

                                                           

 . قهلل   وابفة احلسو  )ن(كون اإل وم الكبري  صط ل صود  الابافني فنونمل بهللاًل     وابفة ال   (1)

 .11اإلميون نلقهلل  للقاب وعي ص   (2)

 .8 نلم  ك اإلميون  قم   (3)

 .2439 لنلة األحودف  الص س ة لذلبوين  قم   (4)
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و اباد نحلدهللف  ي دي  صدل اإلميدون عمد  مل فدؤ   هبدذس اال بع: دتود  ف .( 1)بعد املو   وينمن ابلقدر
 ن ال إله إال هللا  ع تود   ن حممهللاً   رل هللا  عفؤ   ن رت:  ي فتدوء الدهلليسو   ع ا داباد: اعوقدود  ن ا درت 

 ن كدل ُيصل أب داب هللا ال ب ندود ا دزا  كمدو فقدرل الطبدوانسرن  عفدؤ   نلبند  بندهلل ا درت  عفدؤ   نلقدهلل  ع 
ددرب   ( 2)مددابي بقددهلل  هللا د تنددو  د عقضددواه ددو  عي ددي  صددل اإلميددون عمدد  مل فددؤ   هبددذس األ ددر  فددهللل علددل َع

 اإلميون هبو.

  قددول:  د كددت  ان ددوً  دد   صدد وب   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم فقددرل: كددل ح  ديث و  او    4
قدول   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم:   يء بقهلل   قول عمسنت عبهلل هللا ب  عماب د   ي هللا عتتمو د فقرل: 

 .( 3)ت الن ز عالكس   ع الكس  عالن زكل  يء بقهلل  ح

هللا علسده ع دلم   ي هللا عته قول: َوء  شابكر قابفش  وصمرن   درل هللا صدلل  وعن أيب هريرة   5
دَ ُبرنَ  فَدر مَ يف القدهلل  فتزلدت:" درِهِتم   َعلَدل التَّدو ِ  يف  ُفن  َُ ء   ُكدلَّ  ِإانَّ  َ دَقاَب * َ د َّ  ُ عقُدرا ُع تَدوسُ  َ دي  َقدهلَل  " بِ  َخَلق 

 .( 4)( 49د  48 :)القماب

  ع لددك يف احلددهللف  التح  ذير م ن التك  ذيب ابلق  درص  لى هللا علي  ه وس  لم وق  د ورد ع  ن الن       6
و  عال الذي  عاس  بر الهلل داء د   دي هللا عتده د عد  التديب صدلل هللا علسده ع دلم  يده قدول: "ال فدهللخل اجلتدة عد

 .( 5) هلل   مخاب  عال  كذب بقهلل "

 خامساً: وصااي نبوية لتدريب النفس على الرضا ابلقضاء والقدر:

ه فه هللا  ددب ويالدديت  داب  كدون الاب درل صددلل هللا علسده ع دلم  اببسددوً ع زكسدوً لت در   صدد وبه  عهدي ا تمدة
و   الندددال  رددق َّنددنددهلل هبددو  عتو لددل هددذس الوزكسددة  أبع ددح صدددر هو  دد  خددالل هددذس الرصددوي الثالثدددة الدديت تُ 

 به. التبري أل اباض الت ر  عتهلل فبتو عملسوً علل الونلسم لقضوء هللا عقهلل س عالاب و
  

                                                           
 .2439 قم  ا صهلل  يقنه  (1)

 . (201 /3حت ة األحر ي للمبو ك فر ي )  (2)

 .2655 نلم  ك القهلل   قم   (3)

 .675 لنلة األحودف  الص س ة  قم   (4)

 . (158/  1 تتج اإل الم يف تزكسة الت   )  (5)
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عددد   يب هابفددداب    دددي هللا عتددده قدددول: قدددول   دددرل هللا صدددلل هللا علسددده ع دددلم: "ا دددؤ    الوص   ية اشوىل:
القددري خددري ع حددب إ  هللا  دد  ا ددؤ   الضددنسف  عيف كددل  خددري   حددابص علددل  ددو فت نددك عا ددون  نحن عال 
تن ز عإن  صوبك    فال تقل: لر  ين فنلت كون كذا عكذا  علك  قدل: قدهلّل  هللا ع دو  دوء فندل  فدذن لدر 

 .( 1)مل الشسطونت وح ع

 ن      اد يسل حمبدة هللا ع  درايه فنلسده  ن عيف هذا احلهللف  التبري فبني الاب رل صلل هللا علسه ع لم 
فبدود  إ  تقرفدة إميويده عدوهدهلل  ي ندده  عطلدب القدر  يف النلدم عاجلندم  ع ددري  لدك  د  عتوصداب القدر  التوفنددة 

الذي ُيبه هللا  دب ويه  علكدي ُيظدل ا ندلم بدذلك فدال بدهلل لده  اليت توضوفاب مجسنتو لوكرف   وصسة ا نلم
 د  األخدذ نلرصدوي التبرفدة الدرا د  يف هدذا احلدهللف : عهدي  ن ُيدابص علدل  دو فت نده عفطلدب الندرن  دد  هللا 
 ب ويه عال فن ز  ع ن فنلم   ابس حن فسمو قهلّل  له فال فنوط عال فشوكي    ا صواب عال فدهلل  للشدسطون 

: "لددر  ين فنلددت كددذا عكددذا" فكلمددة "لددر" جتلددب احلندداب  عاأل ددل  عتزفددهلل اللرعددة عتددر س القلددق  ددهللخاًل فقرلدده
عاال دطاباب  علدد  فندوطسع إعددود   دو فددوت عال إحسدوء  دد   دوت  تمددو حتنداب  عإَّنددو  دس لب لت ندده الكآبددة 

  هللا عجلنمه األ اباض عاآلالم عفونابض لذضدب هللا  نعاا ده علدل قدهلل س  فدولنال  النملدي  ن فقدرل: "قدهللّ 
لدل هدذا القدرل كلمدو انلده  د  ع و  وء فندل"  ُ ِنلتدوً ا وندال ه أل داب هللا ع  دوس بقضدواه ع ن فندرد لندويه ع

 .( 2)فكابهه

 الوصية الثانية: دعاء الستخارة:  

ع  َوباب ب  عبهلل هللا   ي هللا عتتمدو قدول: كدون   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم: فنلمتدو اال دووو   
كولندددر    ددد  القدددابآن  فقدددرل: إ ا هدددمَّ  حدددهللكم نأل ددداب فلريكدددع  كنودددني  ددد   دددري ال ابفضدددة  ث يف األ دددر  كلتدددو  

لسقدددل: اللتدددم إين ا دددووابفك بنلمدددك عا دددوقهلل ك بقدددهلل تك  ع  دددألك  ددد  فضدددلك النظدددسم  فذيدددك تقدددهلل  عال 
ي اللتدم إن كتدت تنلددم إن هدذا األ داب خددري  يل يف دفدين ع نو ددعلددم  ع يدت عدالم الذسددرب.  قدهلل   عتنلدم عال  

هدددذا األ ددداب  ددداب  يل يف دفدددين   ن ععوقبدددة   دددابي   ع قدددول: عوَدددل   دددابي عآَلددده  فأقدددهلل س يل  عإن كتدددت تنلدددم

                                                           

 .2664 نلم  ك القهلل   قم   (1)

 . (160/  1 تتج اإل الم يف تزكسة الت   )  (2)
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   ع نو ددي ععوقبددة   ددابي   ع قددول: عوَددل   ددابي عآَلدده  فأصددابفه عددين عاصددابفين عتدده  عاقددهلل  يل ا ددري حسدد
 .( 1)كون  ث    ين به  عفنمي حوَوه

نددلسمتو  ددو الددت   ع  ددوهو نلقضددوء عالقددهلل   عت علددل تددرطنيهددذس الرصددسة التبرفددة تنددهلل تددهلل فبوً عملسددوً ع 
 لك هر األصلح  عاألي ع للنبهلل  فذ ا همَّ ا نلم أب اب  د  األ در  ا بوحدة   د   د اب  داً أبنفقهلل  هللا  اعوقو

َعا    ع جتددو    ع  ددري  لددك فنلسدده  ن فبددود  إ  النمددل هبددذس الرصددسة التبرفددة  فسددهللعر بددهللعوء اال ددووو     ع 
   وم  به   ورا نوً بني فهللفه   نونلموً أل ابس   ا سوً ركمده  داعسدوً  ن  ودو  هللا لده  دو فسده ا دري يف  وذلالً 

دفته ع نو ه ععوقبة   ابس  ع ن فصابف عته هذا األ اب إن كون فسه  اب  ث فنزم علل هذا األ اب  فذن ايشدابح 
َدددوء األ ددداب علدددل عكددد   لدددك  فنلسددده  ن صدددهلل س لددده  عفنددداب هللا طابفقددده  عهدددر ا دددري الدددذي اخودددو س هللا  عإن 

ف ابح  ألن هللا صابف عته  اباً عاخوو  له  و فصل ه  علر مل فدهلل ك احلكمدة فلوطمدئ  ي نده عال فبقدل  ونلقدوً 
هبددذا األ دداب   ع قلقددوً  دد   َلدده  عهبددذس الرصددسة التبرفددة  فددهلل ب ا نددلم ي ندده عملسددوً علددل الاب ددو بقضددوء هللا  

  ألن يف  لدك صدالح ديسدوس لدل خمول دة هراهدو عفاببستدو علدل االلودزام أب داب هللاعالونلسم أل ابس  عموههلل ي نه ع
 .( 2)عآخابته

  حدت فوسنداب عاإل دو   ع  األعمش ع   ننرد   ي هللا عته قول: إن النبدهلل لدستم نأل داب  د  الو دو    
ودده التددو   دخل نددابته لدده فلدده  يظدداب إلسدده هللا  دد  فددر   ددبع مسددوعات  فسقددرل للمالاكددة:  صددابفرس عتدده فددذين  ن 

 يه.عته  قول: فسقرل:     ف  ُدهستق ع و هر إال فضل هللا  ب وقول: فسصابفه هللا 

علذلك كون الاب رل صدلل هللا علسده ع دلم فتدوم كثدرياً بدهللعوء اال دووو   لسنلمده ألصد وبه  كمدو فنلمده 
 .( 3)عهر ع   هر  النر      القابآن  عهذا دلسل علل  وفة اإلهوموم به  عاحلابص علسه

  

                                                           
 . (162/  7لبوو ي  )ا  (1)

 . (161/  1 تتج اإل الم يف تزكسة الت   )  (2)

 . (161/  1ا صهلل  ي نه )  (3)
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   الوصية الثالثة:  

قدول   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم: "ايظدابعا إ   د  هدر   د ل  دتكم  عال تتظدابعا إ   د  هدر فددرقكم  
عيف  عافدددة البودددو ي: إ ا يظددداب  حدددهللكم إ   ددد  ُفضدددل علسددده يف ا دددول  .( 1)فتدددر  َدددهلل   ن تدددزد عا ينمدددة هللا علدددسكم

 .( 2)عا لق  فلستظاب إ     هر    ل  ته مم  ُفضل علسه

عيف هذا احلهللف  دعاء لدهللاء احلندهلل عالوشدكي  د  األقدهللا   فدولت   الديت توطلدع إ  اآلخدابف  لد  تاب دل  
ة    الذىن عاجلوس تنردهت و فملوتو عتطلنت إ  ا زفهلل فتي داامدوً يف تلتدف إ   رول      ألحرال كلمو بلذت دَ 

َد اء للدتنم  َع درد للمدتنم  عهدذا  صدهللا  قدرل الاب درل صدلل هللا علسده  كثاب  ا ول عتنلق به ع وط عحنداب  عإ
ع دلم: "لدر  ن البد  آدم عاديً  د   هدب  حدب  ن فكددرن لده عادين  علد  ميدذ فدوس إال الدااب  عفودرب هللا علددل 

 .( 3)   اتب

فذ ا اتبدع ا ندلم هدذس الرصدسة التبرفدة فذيده  دسنابف قدهلل  التنمدة عفاب دل مبدو قندم هللا لده  عفتدول القتوعدة   
عُيظددل نلنددنود  علددر كددون  بولددل نل قدداب  ع ا ددابض  ع ا صددواب ا وول ددة  أليدده إن كددون فقددرياً ال ميلددك عفدداب   دد  

إن كون  ابفضوً فشكر    بنا اآلالم فلستظاب إ   د  ا ول فلستظاب إ     ابولل نل قاب ا هللقع عاجلر  الشهللفهلل  ع 
ابولددي بنوهددة  ع  ددابض  ددز   خطددري  عهكددذا فبقددل داامددوً  قددهلل اً للتنمددة  ا ددسوً مبددو قنددم هللا لدده  ددوكاباً صددوباباً  علددر 
 خذ ا نلمرن السرم هبذس الرصسة التبرفة لننهللت  حدراهلم  عا دوقو ت  ع دوعتم  ععابفدرا الثمداب  احلقسقسدة ل ميدون 

لقضدددوء عالقدددهلل   ع دددو عرا إ  الوتدددوف  يف الوقدددر  عالنمدددل الصدددوه عالوقدددابب إ  هللا عر دددوً عددد  الوتدددوف  علدددل ن
 .( 4)حطوم الهلليسو الزاال

 

 
  

                                                           

 .2963 نلم  ك الزههلل  قم   (1)

 . (6382) الابقو  ك البوو ي   (2)

 . (175/  7) البوو ي   عاس  (3)

 . (163/  1) الت   تزكسة يف اإل الم  تتج  (4)
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 ر:ي الرسول صلى هللا عليه عن اخلوض يف القدهن -سادًسا

ع  عمابع بد   دنسب عد   بسده عد  َدهللس قدول: خداب    درل هللا صدلل هللا علسده عمل  ات فدرم عالتدو     
تددده حدددب الاب دددون  ددد  الذضدددب  قدددول: فقدددول هلدددم:  دددو لكدددم  فوكلمدددرن يف القدددهلل   قدددول: "عكأَّندددو ت قدددأ يف َع

 .( 1)نضه ببناق هبذا هلك    كون قبلكمتضاببرن كووب هللا ب

ع  ثرنن د   دي هللا عتده د عد  التديب صدلل هللا علسده ع دلم قدول: "إ ا  كداب  صد ويب فو ندكرا  عإ ا و
 .( 2)فو نكرا  عإ ا  كاب القهلل  فو نكرا كابت الت رم 

َعرا يف ال   و قددهلل :     بددر هابفدداب  د   ددي هللا عتده د  ن التدديب صدلل هللا علسدده ع دلم قددول للصدد وبة  دو تتددو
َعرا  سه هذس األحودف :  ( 3)فسه"عز ت علسكم  ن تتو  عقهلل اخولف النلموء يف تَر

درب الرقدف علدل ا درض عالكدالم يف القدهلل   عقدول: إن   أ  فبنضتم     ثبرهتدو  عا دوهللل هبدو علدل َع
 .( 4)ا ذاهب    آثاب ا الص عالنال ةهذا  حن  

إ ن  دنس ة ال  قدول  فتدي عبنضتم  د هذس األحودفد   عقدول: إن   دويسهللهو كلتدو ال ذلدر  د  ب   
 .( 5)ُيوج هبو

نضددوً  عحستئددذ بري بنضددتو عالددذي ياَب دده  هنددو  بوددة  ع قددل  ددو فستددو  هنددو حنددتة  ألن هلددو طابقددوً فقددج      
 فوجلراب عتتو كمو فلي:

   عحموعلددة نلددق نلقددهللإن ا تتددي عتدده إَّنددو هددر ا ددرض فستددو نلبوطددل  ع لددك ن ددرض يف كددل  ددو فو     1
ه احلق فسه ع  طابفق .  نابفة َع  النقل القوصاب  عال  ك  ن هذا ال مَر

  

                                                           
   عحنته حمقق َو ع األصرل.85 عاس اب   وَة يف ا قهلل ة  قم   (1)

   ص  ه األلبوين يف الص سح اجلو ع. (202/  7دمع الزعااهلل )  (2)

 . 34 لنلة األحودف  الص س ة  قم   (3)

 .25القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص   (4)

 .25ا صهلل  ي نه ص   (5)
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 علسددده يب صدددلل هللاعالقدددهلل   كددد   ددد    كدددون اإل دددالم  عقدددهلل ع دت فسددده اآليت عاألحودفددد  عددد  التددد      2
 درض فسده صدب علدل اع لم  فكسدف أييت التتدي عد  الكدالم فسدهق إ  هدذا دلسدل علدل  ن التتدي إَّندو هدر  ت

َ  عاالعااض علل هللا د  ه الوتو ه ا نابفة الصودقة    اعلل َع   س ة.ألدلة الصتنو  د ال َع

تدددل و ندددكرا" ففعيف األحودفددد  ي ندددتو  ددو فدددهللل علدددل  لددك   ال عهدددر قرلددده: "إ ا  كدداب  صددد ويب      3
تدددودهمق  م  ن التتدددي  تصدددب علدددل  ددد    ر ندددنيق: عهددد نتدددوس اإل ندددوك عددد   كددداب الصددد وبة عفضدددوالتم َع

  القهلل .يفلك فقول   ران هللا علستم مجسنوً د عكذ اإل نوك ع   كابهم نلبوطل  ععمو   اب بستتم د

َ  يف القددهلل   عهددهنددل      4 َ  ذا حددقق ألالاب ددرل صددلل هللا علسدده ع ددلم هنددل الصدد وبة عدد  الوتددو ن الوتددو
عال   كدون اإلميدون قدهلل   د    ظتة االخوالف  عهذا دا   إ  القدرل فسده بذدري احلدق  عهدر  تتدي عتده  عإال فول

إلميدون  عحدت  فو قدق انلو صسل كمو َوء يف الكووب عالنتة ع قرال النلف  حتبهلل     نابفة هذا الابك  
ر .  فثماب رو س ا اَب

 س  هنددم خددول راة  هددل  نتددو كددابعا القددهلل   عرثددرا فسدده  بددل  ل ددرا   ددوال عكوبددوً  نددوقل علمددوء النددلف      5
احلدق للتدو   ب بسدونمد رل هللا صدلل هللا علسده ع دلمق عإ ا كويدت تدابد حرلده بندا اإل دكوالت   ال   اب   

 حت ال فضلراق عحت ال فكريرا علل بصري       اب دفتتمق

د اكه لكدل  د  إتذا ص سح مب وء     ن القهلل   اب حن يف خلقه  ف  و  و فؤثاب ع  بنا النلم   6
فب دد  يف القددهلل   لكدد  هددذا حمصددر  يف اجلويددب ا  ددي  دد  القددهلل    ال عهددر كريدده د  ددب ويه عتنددو  د   ددل 

ع  وت ع حسو  ع تع ع عطل  عقنم  لدك بدني عبدودس بقهلل تده ع شدسئوه التوفدذ   فم وعلدة  نابفدة  داب  عههلل  
هللا يف  لك ال جتَر  ألن هللا ح ب علمتدو حدت عد   قدابب ا قداببني    دو َرايدب القدهلل  األخداب  عحكمده 

وته عآ  س  فتذا ممو مَر ا رض فسه  عبسون احلق للتو  ف بل بسويه ممدو فتدهللب إلسده  سه النظسمة  ع اباتبه عدَ 
 .( 1)ميون اليت فتبذي تنلمتو ع نابفوتوي  ابحه عإفضوحه للتو   إ  اإلميون نلقهلل   حهلل   كون اإلعفتبذ

  

                                                           
 .27القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص   (1)
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 اً: يف عهد اخللفاء الراشدين:بعسا

كون   اب النقواهلل يف عتهلل ا ل وء الابا هللف  د   ران هللا علستم د علل  و كون علسده يف عتدهلل   درل هللا 
علسددده ع دددلم  ددد   ددال ة النقسدددهلل   عالوندددلسم حن ع  دددرله يف كدددل   دداب ععدددهللم اجلدددهللال عا دددرض فسمدددو  صددلل هللا

خوض فسه    بنهللهم  عنلتنبة لنقسهلل  القضوء عالقهلل   كون  رقف الص وبة عالودوبنني الوندلسم عاإلميدون بده 
ه احلق  كمو بسته هلم   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم عمل فكد  فبدهلل   دتتم  د يء إال كمدو بدهلل   د  علل الَر

ميدددون القدددري بندددهلل البسدددون بنضدددتم يف عتدددهلل الاب دددرل صدددلل هللا علسددده ع دددلم ع دددابعون  دددو فدددزعل االلوبدددو  نإل
  .( 1)عاإلفضوح

 ع    قرال الص وبة يف القضوء عالقهلل :

   أبو بكر   رضي هللا عنه   1

فقددول  دد  يف ميستدده: ادخلددرا اجلتددة   فكددويرا يف قبضددوه  خلددق هللا ا لددق بددر بكدداب د   ددي هللا عتدده:  قددول
 .( 2)يل فذهبت إ  فرم القسو ةعال  ن  عقول    يف فهللس األخاب : ادخلرا التو   بنالم

  خرج عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه   2

ع ندده مجتددر  ا تددوَابف  عاأليصددو  حددت    دد  ا هللفتددة إ  الشددومخدداب  عمدداب بدد  ا طددوب   ددي هللا عتدده 
قهللم د شق فرقع نلشوم طوعرن فووف عماب  ن فقهللم أبص وب   رل هللا صلل هللا علسده ع دلم عا وشدو  
الص وبة يف  لك مم   نه    ا تدوَابف  عاأليصدو  ع د  كدون نلشدوم فقستدوً  فدوخول را علسده حدت َدوء عبدهلل 

علسه ع دلم:" إ ا مسندوم أب ض قدرم فدال تقدهلل را علسده عإ ا عقدع  الابمح  ب  عرف فابع  له ع  التيب صلل هللا
را فابا اً. ف مدهلل هللا عمداب  لدسقإ علدستم   ( 3)ث ايصدابف فوطدبتم علدل نب اجلوبسدةأب ض ع يوم هبو فال ذاَب

 عفنابفتم  بب ايصابافتم فقول يف خطبوه كمو ايزل هللا يف كووبه ع  اب   رله ا و ووح ا طسب هبو: 
  

                                                           
 . (734/  4 ابح  صرل عاعوقود  هل النتة لاللكواي )  (1)

 .154القضوء عالقهلل  للم مرد ص   (2)

 .حر ان  ابيب ير   عهي اآلن خاباب اجلوبسة قابفة     عمول   (3)
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 .ع   فتهللي فال  ضل له  هللا فال هودي له   فضلل 

 التصو  : إن هللا ال فضل  حهللاً  ابتني  ع ثال ً فأيكاب الص وبة  لك علسه  ابتني: ( 1)فقول َوثلسق

 عماب ألص وب   رل هللا صلل هللا علسه ع لم  و فقرلقفقول 

 قولرا: ي   ري ا ؤ تني فزعم  ن هللا ال فضل  حهللاً. 

هللا لددرال ع   ددو هللابددل هللا خلقددك عهللا   ددلك ث ميسوددك فسددهللخلك التددو  إن  ددوء   فقددول عمدداب: كددذبت
 .عتهلل لك لضاببت عتقك

 .( 2)التو  ع و  ولف يف القهلل  اثتون عت اب 

دداب  عدد  عبددهلل هللا بدد  عبددو   ن عمدداب بدد  ا طددوب   ددي هللا عتدده خدداب  إ  الشددومع   ( 3)حددت إ ا كددون َبن 
وبه  فدأخ عس  ن الدرنء عقدع نلشددوم. قدول ابد  عبدو : فقدول عمدداب: اد  لقسده   داباء األَتدود  بدر عبسددهلل  ع صد 

ا تدددوَابف  األعلدددني فدددهللعوهم فو وشدددو هم فدددأخ هم  ن الدددرنء قدددهلل عقدددع يف الشدددوم فدددوخول را يف األ ددداب  فقدددول 
ع عته. ت أل اب عال ياب   ن تاَب  بنضتم: خاَب

قددهلل تم اب   ن ت ددلم ال يددقددول آخددابعن: إن  نددك بقسددة التددو  ع صدد وب   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ع 
 علل هذا الرنء.

 فقول عماب: ا فنرا عين:

ل را  فدددددوخو  ف فندددددلكرا  دددددبسل ا تدددددوَاب   لددددده  فو وشدددددو هم ول: اد  األيصدددددو  فدددددهللعرا   فدددددهللعرهمث قددددد
 كوخوالفتم.

 فقول: ا ت نرا عين

 م  ولف و هم فلفو وش  فهللعرا له  ث قول: اد  يل    هوهتو     شسوة قابفش     توَاب  ال وح
  

                                                           
 َوثلسق: لنلتو  تبة دفتسة عتهلل التصو  . (1)

 . (726/  4 ابح  صرل اعوقود  هل النتة )  (2)

  اب : قابفة برادي تبرك يف   ض اجلزفاب .  (3)
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ع نلتو  عال تقهلل تم علل هذا الرنء الن قولرا: ياب   ن تاَب  .علسه  تتم َ 

 فأ ن عماب نلتو : إين  صبح علل ظتاب فأصب را علسه.  

 قول  بر عبسهلل : ي   ري ا ؤ تني  فابا اً    قهلل  هللاق 

دل إ  قدهلل  هللا    فدت لدر ك إبدل كدون لد  قول: لر  ريك قوهلو ي  ن عبسهلل : ينم ي داب  د  قدهلل  هللا عدز َع
"احددهللامهو" خصددبة عاألخدداب  َهللبددة  لددس  إن  عسددت ا صددبة  عسوتددو بقددهلل   ( 1)فتبطددت هبددو عاديً لدده عددهللعاتن

 هللاق عإن  عست اجلهللبة  عسوتو بقهلل  هللاق

ول: ف ددوء عبددهلل الددابمح  بدد  عددرف عكددون  وذسبددوً يف بنددا حوَودده فقددول: إن عتددهللي  دد  هددذا علمددوً  قدد
ع دلم فقدرل:" إ ا مسندوم بده أب ض فدال تقدهلل را علسده عإ ا عقدع أب ض ع يدوم مسنت   درل هللا صدلل هللا علسده 

را فابا  .( 2) اً  ته  قول ف مهلل هللا ث ايصابفهبو فال ذاَب

قددول  بددر عثمددون التتددهللي مسنددت عمدداب بدد  ا طددوب د عهددر فطددرف نلبسددت د فقددرل: اللتددم إن كتددت  ع 
ر   فدوحمين  تتددو عاثبودين يف النددنود  فذيدك َت ددكوبودين يف النددنود  فدوثبوين فستددو عإن كتدت كوبوددين علدل الشددقر 

 .( 3) و تشوء عتثبت ععتهللك  م الكووب

 علي بن أيب والب رضي هللا عنه:   3

 خطب علي ب   يب طولب فقول:  و ميتنه  ن فقرم د فسوضب هذس    هذا. 

 قولرا: ي   ري ا ؤ تني   و إ  عابفوه فأ ان يبري عاته 

اًل قول  يل  ري قوتلي. فقول:  يشهلل هللا َ 

 .و قولرا: فأعصت

 قول:  كلكم إ   و عكلكم هللا ع  رله إلسه. 
  

                                                           
 ثتسة عهللع : عهر َويب    الرادي عحوفوه.  (1)

 .5730   5729البوو ي  قم   (2)

 . (735 /4 ابح  صرل اعوقود  هل النتة عاجلموعة )  (3)
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 قولرا: فمو تقرل لاببك إ ا قهلل ت علسهق 

إن  ئت  صدل وتم عإن  دئت  قول:  قرل كتت علستم  تسهللاً  ود ت فستم حت ترفسوين عهم عبودك
 .( 1) فنهللهتم

فنوسق  فقستوً  ري ظ   ن  و  صدوبه مل فكد  لسوطئده قول: إن  حهللكم ل   لإ اإلميون إ  قلبه حت ع 
  .( 2)س مل فك  لسصسبه عفقاب نلقهلل  كلهع و  خطأ

  قدول ( 3)علك  الدهللعوء فدابد القضدوء  عقول علي ب   يب طولب   ي هللا عته: إن القهلل  ال فابد القضوء
دآ آَ تُدرا  هللا لقدرم فدري :"  َتو َلمَّ ُتم   َكَشد   َسَدو َ  يف  ا ِدز يِ  َعدَذابَ  َعدتد  يد َسو احل  " )فدري  َعَ ودَّن تَدوُهم  ِإَ   الدهللُّ  :ِحدني 

98)(4 ). 

 عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه:   4

ددل طنددم اإلميددون حددت فددؤ   نلقددهلل  عفقدداب  قددول عبددهلل هللا بدد   نددنرد   ددي هللا عتدده: ال عهللا ال فطنددم َ 
 .( 5) يه  ست ع يه  بنرس    بنهلل ا رتعفنلم 

األ ددر  حمددهلل هتو   هددهللي حممددهلل  ع ددابّ   صددهلل  احلددهللف  كوددوب هللا ع حندد  اهلددهللي قددول   ددي هللا عتدده:ع 
 ( 6)يف بط    ه عالننسهلل    ععق بذريسفوتبنرا عال تبوهللعرا  فذن الشقي 

 عبد هللا بن عبا  رضي هللا عنهما:   5

 ( 7)ب  عبو  فقرل: الن ز عالكس  بقهلل ع  اب  طوعع  ع   بسه قول:   تهلل لنمنت ا

ل كون علل عاب ه قبل  ن  لق  سئوً فولق القل  و هر كوا  م فكوب  قول اب  عبو : إن هللا عز َع
  

                                                           
 . (736 /4ا صهلل  ي نه )  (1)

 .  (738/  4ا صهلل  ي نه )  (2)

 . (737 /4ا صهلل  ي نه )  (3)

 . (738 /4ا صهلل  ي نه )  (4)

 . (739 /4 ابح  صرل اعوقود  هل النتة عاجلموعة )  (5)

  (738/  4ا صهلل  ي نه )  (6)

 . (741 /4ا صهلل  ي نه )  (7)
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 .( 1)هفذَّنو مابي التو  علل   اب قهلل فاب   ت إ  فرم القسو ة

عقدددول ابددد  عبدددو : القدددهلل  يظدددوم الورحسدددهلل فمددد  عحدددهلل هللا عمل فدددؤ   نلقدددهلل  كدددون ك دددابس نلقضدددوء يقضدددوً  
 .( 2)وللورحسهلل  ع   عحهلل هللا عآ   نلقهلل  كون النابع  الرثقل ال اي صوم هل

ددل فقددول: ي  ن النععدد    ددد   بددو     فددتعطددوء بدد   يب  نح قددول: كتددت عتددهلل ابدد  عبددو  ف ددوءس َ 
  دين الضاللة عالابد   ال تاباس قهلل ظلمينق ع صهللين ع  اهلهلل  ع 

  فشددوء فلددم كددون  ددسئوً لددك عتددهللس فمتنكددوس فقددهلل ظلمددك عإن كددون هددر لدده فؤتسدده  ددإن  قددول: إن اهلددهلل  
  .( 3)فظلمك. قم ال جتولنين

صدب لده هلهللهدهلل فتع  اب  عبدو  قدول: كدون اهلهللهدهلل فدهللل  دلسمون علدل ا دوء  عقلدت لده: كسدف  اك عا
 ال   علسه الاابق 

 .( 4)فقول:  عضك هللا هب   بسك   مل فك  إ ا َوء القضوء  هب البصاب

 عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:   6

عدد  ُيددي بدد  فنمدداب قددول: قلددت البدد  عمدداب: إان ينددوفاب فتلقددي قر ددوً فقرلددرن: ال قددهلل   قددول: إ ا لقسددت 
 .( 5) تتم بابيء  عهم باباء د ثالس  ابات علئك فأخ هم  ن اب  عماب 

 بن كعب رضي هللا عنه:أيب    7

ذا القددهلل   دد   دد  هدد عدد  ابدد  الددهللفلمي قددول:  تسددت  يب بدد  كنددب فقلددت:  ن ا تددذ  فذيدده عقددع يف قلدديب
  هللثين بش  لنل هللا  ن فذهبه عين.ف

  

                                                           
 . (742/  4ا صهلل  ي نه )  (1)

 . (742/  4ا صهلل  ي نه )  (2)

 . (743/  4ا صهلل  ي نه )  (3)

 . (743/  4) عاجلموعة النتة  هل اعوقود  صرل  ابح  (4)

 . (744/  4ا صهلل  ي نه )  (5)
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ددل لددر عددذب  هددل مسوعاتدده ع هددل    دده لنددذهبم  ددري ظددومل هلددم  علددر  محتددم كويددت   فقددول: إن هللا عددز َع
 محوه هلم خرياً هلم     عموهلم  علدر  ي قدت  ثدل  حدهلل  هبدوً يف  دبسل هللا  دو قبدل  تدك حدت تدؤ   نلقدهلل   

ري  لدك دخلدت عتنلم  ن  و  صوبك مل فك  لسوطئدك ع ن  دو  خطدأك مل فكد  لسصدسبك  عإن  دت علدل  د
 لدك عد  التديب صدلل التو . قول: ث  تست اب   ننرد ف هللثين مبثل  لك ث  تست ابد   بدت ف دهللثين مبثدل 

 .( 1)هللا علسه ع لم

 عبادة بن الصامت رضي هللا عنه:   8

ع  عبود  قول لده ابتده عبدهلل الدابمح : ي عبدود   عصدين  قدول:  َلندرين  فأَلندرس  ث قدول: ي بدين اتدق 
هللا عل  توق هللا حت تؤ   نلقهلل  عل  تؤ   نلقهلل  حت تؤ   نلقهلل  خدريس ع دابس  عتنلدم  ن  دو  صدوبك مل 

 .( 2)لسوطئك  ع و  خطأك مل فك  لسصسبكفك  

 لب رضي هللا عنهما:احلسن بن علي بن أيب وا   9

ف ا  .( 3)لقلم ع  ر  بقضوء يف كووب قهلل خالقول احلن  ب  علي: قضي القضوء َع

 عمرو بن العاص رضي هللا عنه:  10

قددول عمددابع بدد  النددوص: ايوتددل ع دديب إ  ثددالس: ا ددابء ف دداب  دد  القددهلل  عهددر القسدده عفدداب  يف عددني  خسدده 
عفكددرن يف القددذا فسنسبتددو عفكددرن يف عستدده  ثددل اجلددذ  فددال فنسبتددو عفكددرن يف دابودده "الصددناب" عفقر تددو َتددهللس 

 .( 4)ي نه الصناب  فال فقر تو

 أبو الدرداء رضي هللا عنه:   11

عاإلخددالص للوركددل عاإل ونددالم قددول  بددر الددهلل داء:   ع  اإلميددون   بددع: الصدد  لل كددم عالاب ددو نلقددهلل  
 .( 5)للابب

  

                                                           
 . (745/  4) ي نه ا صهلل   (1)

 . (746/  4ا صهلل  ي نه )  (2)

 . (746/  4ا صهلل  ي نه )  (3)

 . (747 /4) عاجلموعة النتة  هل اعوقود  ابح  (4)

 . (749 /4ا صهلل  ي نه )  (5)
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 اثمناً: تقسيم القدر إىل خري وشر:

و ا ولرقددوت    ددالتددو  ع  هتددو  دد  البسددون  ن تقنددسم القددهلل  إ  خددري ع دداب  إَّنددو هددر ح ددوفوه إ  البددهللَّ ع 
ل  فولقهلل  كله خري عحكمة ععدهللل ع محدة  د  هللا  دب ويه الدذي  اب ا صدواب ضدل بوقدهللفقنلتنبة حن عز َع

َهو:  عالبالي عكل  و فكابهه اإلينون حلكم كثري      باب

ددو      الب  تالء لعب  اده:1 َيد  دَ  قددول  م إ ا صدد عا هتم عثددراهبعاخوبددو هم عَت ددسإ اإلميددون يف قلددرهبم ع
ُلرُكم ري ِ  ِنلشَّابِّ  تنو : "َعيَدبد  َتةً  َعا َ  َتو ِفود  نُ  َعِإلَسد  ََ عقدول      عا قصدرد نل وتدة هتدو االخوبدو( 35 :رَن" )األيبسوء تُداب 

وَدتُدرَن * َعَلَقدهلل  اَل  َعُهدم   آَ تَّدو لُدرافَدُقر  َ ن ُفا َُكرا َ ن التَّو ُ  َ َحِنبَ  ب ويه: "  فَدلَدسَدن َلَم َّ  ب ِلِتم  قَدد ِ د  الَّدِذف َ  فَدوَدتَّدو  فُد  
 .( 3 د 2 :ال َكوِ ِبنَي" )النتكبرت  َعلَسَدن َلَم َّ  َصهلَلُقرا الَِّذف َ  اللَُّ 

ددع عدد  خطئددهعاجلددزاء ا ن ددل لكددي فثددرب       اليبي  ة والت:دي  ب:2 قددول   ( 1)اإلينددون إ    ددهللس  عفاَب
زُِؤعَن" )الت ل  ِبهِ   َّوَكويُرا   هِبِم َعَحو َ  َعِمُلرا   َ و تنو : "فََأَصوهَبُم  َ سَِّئوتُ  وَدت   .( 34 :َفن 

ع   ي    ي هللا عته قول: قول   رل هللا صلل هللا علسه ع لم: "إ ا   اد هللا بنبهللس خدرياً ع دل لده ع 
 .( 2)القسو ةالنقربة يف الهلليسو  عإ ا   اد هللا بنبهللس الشاب   نك عته بذيبه حت فراىف به فرم 

س  عفثدوب خطدويك داب و فصسب اإلينون إن كون فنابس فتر ينمدة بستده  عإن فندرؤس فتدر ينمدة  أليده ف 
 .علسه نلص  

ًئو َ ن َعَعَنلة ال فنلمتو النبهلل  قول تنو :"ع   َتة إن فسه حكمة ع مح اَبُهدرا  َ دسد   لَُّكدم   َخدري    َعُهدرَ  َتك 
ًئو حتُِبُّرا   َ ن َعَعَنل  .( 3)التنموني حتوو   ع الشكاب إ  ص . عكلوو ( 216 :" )البقاب لكم َ اب   َعُهرَ  َ سد 

  

                                                           
 . (152/  1 تتج اإل الم يف تزكسة الت   )  (1)

 حهللف  حن   ابفب. 2396 ت  الا ذي  قم   (2)

 . (210د  209 /8دمر  ال ووع  )  (3)
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 ن هللا تنو   تنم هبذا كله  عإن كون ال فظتاب يف االبوهللاء ألكثاب التو   فدذن هللا فنلدم ع يدوم عا قصرد 
 . ( 1)ال تنلمرن

ِندَك" )التندوء:  عيف بسون قرله تنو :"  َّو َ َصوَبَك ِ د   َحَندَتة  َفِمدَ  اللِّ َعَ دو َ َصدوَبَك ِ د  َ دسَِّئة  َفِمد  يدَّ  
. يالحددق: فدداّب   ددب ويه عتنددو  بددني احلنددتوت الدديت هددي الددتنم  عبددني النددسئوت الدديت هددي ا صددواب  ( 79

ده..  ف نل هذس    هللا عهذس    ي   اإلينون  ألن احلنتة  ضوفة إ  هللا  إ  هر  حن  هبو    كل َع
ف نل  دسئة قدط بدل   و النسئة فتر إَّنو  لقتو حلكمة  عهي نعوبو  تلك احلكمة    إحنويه فذن الابب ال 

 . ( 2)فنله كله حن  عخري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (153 /1) الت   تزكسة يف اإل الم  تتج  (1)

 . (154 /1) ي نه ا صهلل   (2)
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 الفصل الثاين:

 مراتب القدر

 

  . أوًل: مرتبة العلم

  اثنياً: مرتبة الكتابة

 اثلثاً: مرتبة اإلرادة واملشيئة 

  رابعاً: مرتبة اخللق
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 الثاين: لفصلا

 مراتب القدر

 

 علل   بع  اباتب:القهلل :

 أوًل: مرتبة العلم:

ددردات عا نددهللع وت عا مكتددوت عا نددو سالت   ددل افددسط بكددل  دديء  دد  ا َر اإلميددون بنلددم هللا عددز َع
فنلم  و كون ع و فكدرن ع دومل فكد  لدر كدون كسدف فكدرن  ع يده علدم  دو ا لدق عدو رن قبدل  ن  لقتدم  ععلدم 

َاقتم عآَوهلم ع حراهلم ع عموهلم يف مجسع حابكوهتم ع كتوهتم ع قوعهتم ع نودهتم ع   هدر  دتتم  د   هدل    
اجلتددة ع ددد  هددر  دددتتم  ددد   هددل التدددو   ددد  قبددل  ن  لقتدددم ع ددد  قبددل  ن  لدددق اجلتدددة عالتددو   علدددم د   لدددك 
لسلددده عكثدددريس عقلسلددده عظدددوهابس عنطتددده ع دددابس ععاليسوددده ع بدددهلل س ع تودددوس  كدددل  لدددك بنلمددده الدددذي هدددر صددد وه  َع

 .( 1)بومل الذسب عالشتود  عاّلم الذسر ع قوضل امسه النلسم ا بري ع

 األدلة    القابآن الكاب  كثري   تتو:ع 

دابِ  ال دَ ِّ   يف  َ دو َعفَدن لَدمُ  ُهدرَ  ِإالَّ  فَدن َلُمَتدو الَ  ال َذس دبِ  َ َ دوِتحُ  َعِعتدهلَلسُ  قول ه تع اىل:"   1 دُقطُ  َعَ دو َعال َب    ِ د  َتن 
" )األ ِكوَدوب   يف  ِإالَّ  َيبِد    َعالَ  ط دب   َ  َعالَ  اأَل  ضِ  ظُُلَمدوتِ  يف   َحبَّدة   َعالَ  فَدن َلُمَتدو ِإالَّ  َعَ قَدة    .( 59 :يندوم ُّبِدني 

لدده  ددذكر   يف قر ا عهددي هللاع  دوتح الذسددب فنددابهو   ددرل هللا صدلل هللا علسدده ع ددلم أبهنددو مخد  ال فنلمتددو إال 
َ  َحدومِ  يف  َ دو ن لَدمُ َعفدَ  ال َذس د َ  َعفُدتَددّزِلُ  النَّدوَعةِ  ِعل دمُ  ِعتدهلَلسُ  اللََّ  تندو :" ِإنَّ  د    تَدهلل  ِي َعَ دو األ  ِندبُ  وَ ا َّد يَد    َ دهلًلا َتك 

 .( 34 :" )لقمونَخِبري   َعِلسم   اللََّ  ِإنَّ  ََتُرتُ   َ  ض   أبَِيِّ  يَد      َتهلل  ِي َعَ و

ردات بابفتو عرابفتو ع و تندقط  د  عاآلفة دلت علل  ن هللا د  ب ويه عتنو  د حمسط علمه سمسع ا َر

                                                           
 . (920/  1 نو   القبرل لل وفق احلكمي )  (1)
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 .( 1)احلسراانت عبين اإلينون ا كل نيع قة إال فنلمتو فتر فنلم حابكة اجلمودات  ع   نب  ع   ريهو    

عقددهلل  حددو  علمددده د  دددب ويه عتنددو  د بكددل حبددة كواتدددة يف ظلمددوت األ ض  ددد  األ كتددة ا ظلمدددة  ع  
 . ( 2) التبوت الذي يف بط  األ ض قبل  ن فظتاب

 ي: النداب  ( 22 :َعالشَّدَتوَدِ " )احلشداب ال َذس دبِ  َعدوملُِ  ُهدرَ  ِإالَّ  ِإلَدهَ  اَل  الَّدِذي اللَُّ  ُهدرَ  وقول ه تع اىل:"   2
ردعالناليسة   ع الهلليسو عاآلخاب    ع ا نهلل  .( 3)عم عا َر

ء   ُكدلِّ  َعلَدل اللََّ  َ نَّ  لِوَدن َلُمدرا وق ال تع اىل:"   3 ء   ِبُكدلِّ  َ َحدو َ  قَدهلل   اللََّ  َعَ نَّ  قَدهلِلفاب   َ دي  ِعل ًمدو"  َ دي 
فذحوطودده  ددب ويه بكددل  دديء علمددوً    ( 4)عدد  علمدده  دديء  تتددو كواتددوً  ددو كددون   فددال  دداب ( 12 :)الطددال 

اًَل عالشو ل لكل  يء  .( 5)فهللل علل ثبرت ص ة النلم حن ا وصف به  

َو  وقال تعاىل:"   4 ء   ُكلَّ  َعِ عَ  ُهرَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  الَِّذي اللَُّ  ِإهَلُُكمُ  ِإَّنَّ  .( 98 :ِعل ًمو" )طه َ ي 

َعمددرا   فبنددهلل  ن  حدداب   ر ددل د علسدده النددالم د الن ددل  عيندد ه يف الب دداب  فبطددل  ن فكددرن إهلددوً كمددو 
فلمو فنل  لك عتبني هلم بطاليه   خ هم مب  فنو ق النبدود  عهدر هللا  دب ويه عتندو   ا ورحدهلل نأللرهسدة  

 .( 6)األ سوءالذي قهلل  حو  علمه سمسع ع 

اَبُهرا   َ ن َعَعَنل لَُّكم   ُكاب س   َعُهرَ  ال ِقَوولُ  َعَلس ُكمُ  ُكِوبَ   وقال تعاىل:"   5 ًئو  َتك   َعَعَنل لَُّكم   َخري    َعُهرَ  َ سد 
ًئو حتُِبُّدرا   َ ن األ در  ال فنلمتدو إال . فنراقدب ( 216 :الَتَدن َلُمدرَن" )البقداب  َع َيدُوم   فَدن لَدمُ  َعاللُّ   لَُّكدم   َ داب   َعُهدرَ  َ دسد 
 .( 7)هللا

 : تم د قول تنو ة عا و تو دسبوً ا الاكة د بنهلل اخبو هم  يه َوعل يف األ ض خلس وقال تعاىل:    6
  

                                                           
 . (260 /3) كثري  اب  ت نري  (1)

 .56  ص للم مرد عالقهلل  القضوء   (172 /3) خون صهللفق البسون فوح   (2)

 . (181 /5) التنقي ت نري   (3)

 .56  ص افمرد عالقهلل  القضوء   (474 /9) البسون فوح   (4)

 .56  ص افمرد عالقهلل  القضوء   (5)

 . (185 /5) الننهللي ت نري   (6)

 . (368 /1) كثري  اب  ت نري   (7)
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ع  دل  عقددرم  ي:  يده  دسكرن يف تلدك ا لسقدة  يبسدوء   ( 30 :تَدن َلُمدرَن" )البقدداب  الَ  َ دو َ ع لَدمُ  " ِإيّنِ 
 نلمه حمسط بكل  يء.ف  ( 1)صوحلرن  ع وكتر اجلتة

َ  ضِ  يف  َعاَل  النَّدَموَعاتِ  يف  َ  َّ     ِ ثد َقدولُ  َعت دهُ  اَلفَدن دُزبُ  ال َذس دبِ  " َعدوملِِ وقال تع اىل:   7 دَذابُ  َعاَل  األ   ِ د  َ ص 
ددَ ُ" ) ددبأ َعاَل   َ لِددكَ  اجلمسددع  تددهلل   حتددت علمدده فددال   ددل علسدده  دديء  فولنظددوم عإن تال ددت  .( 3 :َ ك 

( 2) هو  ّعل  ابّ  فذيه بكل  ديء علدسمفتر عومل  ف   هبتق ع ف  ت ابقتق ث فُنسهلُلَهو كمو بهلل عت ابقت عَتزقت

. 

َ  ضِ   ِّ َ   َيَشَأُكم ِإ    ِبُكم   َ ع َلمُ  ُهرَ  وقال تعاىل:"   8 تَّدة    َيدُوم   َعِإ     األ  َِ درا فَداَل   ُ ََّتدوِتُكم   بُطُدرنِ  يف  َ   تُدزَكُّ
.  ي: هر بصدري بكدم علدسم أبحدرالكم ع فندولكم ع قدرالكم الديت ( 32 :اتدََّقل" )الت م مبَ ِ   َ ع َلمُ  ُهرَ   َيُ َنُكم  

 وصدهلل  عدتكم عتقدع  دتكم  حددني  يشدأ  نكدم آدم  د  األ ض  عا دوواب    فودده  د  ُصدلبه   ثدول الددّذّ   ث 
تَّدة    َيدُوم   قندمتم فدابفقني فابفقدوً لل تدة عفابفقدوً للندنري  عكدذا قرلده" َعِإ    َِ " قدهلل كودب ا لدك   تدوتكم بُطُدرنِ  يف  َ 

 .( 3)َقه  ع َله  ععمله  ع قي  م  نسهللالذي فُدرَكُُّل به:   

.  ي:  علدس  هللا ( 10 :ال َندوَلِمنَي" )النتكبدرت ُصدهلُلع ِ  يف  مبَدو أبَِع لَدمَ  اللَُّ   ََعلَدس  َ  وق ال تع اىل:"   9
 ق( 4)ا رافقة مواابهم عإن  ظتابعا لكم أبعلم مبو يف قلرهبم ع و تكته 

َصل َلهلَلف ِتم   مبَو َعَ َحو َ  وقال تعاىل:"   10 ء   ُكلَّ  َعَ ح   .( 28 :هلَلًدا" )اجل عَ  َ ي 

   أدلة هذه املرتبة من السنة:

قددول:  ددئل التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم عدد   عالد ا شددابكني  ع  ن اب  ن عب  ا  رض  ي هللا عنهم  ا:   1
 .( 5)قول: هللا  علم مبو كويرا عو لنيف

 رلدرد إال فرلدهلل  لم:  و  د  ع د قول: قول   رل هللا صلل هللا علسه وعن أيب هريرة رضي هللا عنه    2
حددت تكريددرا  َددهللعوء    ددعلددل ال طدداب   فددأبراس فتردايدده  ع فتصددابايه  كمددو تتو ددرن البتسمددة هددل جتددهللعن فستددو 

  ق يوم جتهللعرهنو

                                                           
 .57  القضوء عالقهلل  افمرد ص   (368 /1ت نري اب  كثري )  (1)

 . (605 /3ص سح ت نري اب  كثري )  (2)

 . (318 /4ص سح ت نري اب  كثري )  (3)

 . (457 /3ي نه ) صهلل  ا  (4)

 .2660البوو ي  قم   (5)
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 قولرا: ي   رل:  فاب فت    ميرت عهر صذريق 

نلتندددبة ألعالد  "( 1)ه: " هللا اعلدددم مبدددو كدددويرا عدددو لني علدددم مبدددو كدددويرا عدددو لني. عالشدددوههلل قرلدددقدددول: هللا 
ا شدابكني عا نددلمني  ع نددىن  لددك  هنددم لددر عو ددرا فددذن هللا عدومل أبعمددوهلم خريهددو ع ددابهو  فددوحن فنلددم  ددو كددون  

 .( 2)ع ومل فك  لر كون كسف فكرن

  ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم  ات فددرم َولنددوً  عيف قددول: كددون ع  ن عل  ي   رض  ي هللا عن  ه     و  3
فددهللس عددرد فتكددت بدده  فابفددع    دده فقددول:  ددو  ددتكم  دد  ي دد  إال عقددهلل ُعلددم  تزهلددو  دد  اجلتددة عالتددو . قددولرا: ي 

 َعاتدََّقدل َ ع طَدل َ د    رل هللا  فلم ينملق  فال يوكلق قول: ال  اعملرا فكل  سناب  و خلق له ث قاب  " فََأ َّو
ىَن  َصهللَّ َ عَ  * دابُسُ "( 3)ِنحل ُن  داَب " )اللسدل   إ  قرلده " َفَنتُدَسنِّ   عالشدوههلل قرلده:"  دو  دتكم  د  ( 10د  5 :لِل ُنن 

ي دد  إال عقددهلل علددم  تزهلددو  دد  اجلتددة عالتددو " فددوحن علددم  هددل اجلتددة ع هددل التددو  بنلمدده القددهلل   فوحلددهللف  فددهللل 
 .( 4)علل ثبرت النلم الكو ل حن تنو 

 ن يدديب هللا صدددلل هللا علسدده ع ددلم قدددول: اللتددم  ب َ ااسددل ع سكواسدددل ع  ن عائش   ة أم امل  نمنني   و  4
عإ ابافسل  فوطاب النموعات عاأل ض عدومل الذسدب عالشدتود   يدت حتكدم بدني عبدودك فسمدو كدويرا فسده  ول درن  

 .( 5)إيك هتهللي    تشوءإ  صابا   نوقسم ههللين  و اخولف فسه    احلق ح يك 

عال يف النددموء بنددم هللا الددذي ال فضدداب  ددع امسدده  دديء يف األ ض ص  لى هللا علي  ه وس  لم:  وق  ال   5
َا  النبود عآَوهلم ع عموهلم عمجسعفو  ( 6)عهر النمسع النلسم   م هللا "النلسم" فقوضي  يه  ب ويه عومل أب 

                                                           

 .2658البوو ي  قم   (1)

 .58القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص   (2)

 .2647 نلم  قم   (3)

 .59القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص    (4)

 .770 نلم  ك الصال   قم   (5)

 . (332/  2ص سح اب   وَة لذلبوين )  (6)
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 .( 1) لقتم حابكوهتم ع كتوهتم عالشقي  تتم عالننسهلل قبل  ن

 الكتابة:مرتبة اثنياً: 

هددر ع لدرح اف درظ  بدة يف العهدي  ن هللا تندو  د كودب  قدودفاب ا ولرقدوت  عا قصددرد هبدذس الكووبدة الكوو
ذس ا ابتبددة  ع دلددة هدد الكوددوب الددذي مل ف دداب  فسدده هللا  دد   دديء  فكددل  ددو َدداب  عمددابي فتددر  كوددرب عتددهلل هللا

 كثري  يذكاب  تتو:

ء   ِ د  الِكوَدوبِ  يف  فَدابَّط تَدو :"  َّدوقول ه تع اىل   1 ِدم   ِإَ   ُثَّ  َ دي    علدل  حدهلل ( 38 :ُُي َشداُبعَن" )األيندوم َ هبِّ
تني  عهددر  ن ا قصددرد نلكوددوب هتددو اللددرح اف ددرظ  فددوحن  ثبددت فسدده مجسددع احلددرادس  فكددل  ددو مددابي  الددَر

 .( 2) كورب عتهلل هللا يف اللرح اف رظ

تَدو :" َعَلَقدهلل  وق ال تع اىل   2 ابِ  بَدن دهللِ  ِ د  الزَّبُدر ِ  يف  َكوَدبد  َ  ضَ  َ نَّ  الدذِّك  " الصَّدوحِلُرنَ  ِعبَدوِديَ  فابِثُدَتدو  األ 
فتددر كددوا  ال . فددأخ  د تنددو  د  ن هددذا  كوددرب  نددطر  يف الكوددب الشددابعسة عالقهلل فددة ( 105 :)األيبسددوء

عتدهلل  عالدذكاب  مُّ الكودوبعتدهلل  د  فنداب الزبدر  نلكودب بندهلل الدذكاب  . عاآلفة دالة علدل  ابتبدة الكووبدة ( 3)حمولة
 .( 4)هللا  عهر اللرح اف رظ

د َ   ِكوَدوب   لَّر الَ يف قصة   اب  بهلل :"  قال تعاىل  و  3 مُت   ِفسَمدو َلَمنَّدُكم   َ دَبقَ  اللِّ   ِّ " َعِظدسم   َعدَذاب   َ َخدذ 
   ي: لرال كودوب  دبق بده القضدوء عتدهلل هللا  يده قدهلل  حدل لكدم الذتدوام ع ن هللا  فدع عد    دة ( 68 :)األي ول
 .( 6)فوآلفة دلسل علل الكووب النوبق  ( 5)صلل هللا علسه ع لم  نكم النذابحممهلل 

َ  ضِ  َموءالنَّ  يف  َ و فَدن َلمُ  اللََّ  َ نَّ  تَدن َلم    ملَ  :" قال تعاىل  و  4  اللَِّ  َعَلل ِلكَ  َ  ِإنَّ  ِكَووب   يف   َ ِلكَ  ِإنَّ  َعاأل 
 كل  يء  ع يه علمب. عهذس اآلفة     ع ح األدلة الهللالة  علل علمه افسط ( 70 :َفِنري " )احلج

  

                                                           

 . (880/  2ا بوح  النقهللفة  علي الكسالين )  (1)

 .60لقضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص  ا  (2)

 . (177/  3ص سح ت نري اب  كثري )  (3)

 .60القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص    (4)

 . (191 /3ت نري الننهللي )  (5)

 . (389 /3  ت نري التن ي ) (448 /5ت نري اب  كثري )  (6)
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ردهددددو  عكوددددب  فوآلفددددة مجنددددت بددددني   ( 1)هللا  لددددك يف كووبدددده اللددددرح اف ددددرظالكواتددددوت كلتددددو قبددددل َع
 .( 2)ا ابتبوني

َ  ضِ  النَّدَموء يف   َ واِبَدة   ِ د    َعَ دو:" ق ال تع اىل  و  5 " )التمدل ِكوَدوب   يف  ِإالَّ  َعاأل     ي: ( 75 : ُّبِدني 
خ سة  ع  اب      ابا  النومل النلري عالن لي  إال يف كووب  بني  قهلل  حو   لدك الكودوب سمسدع  دو كدون 

  ( 3) طوبق  و كودب يف اللدرح اف درظ عفكرن إ   ن تقرم النوعة  فمو    حودس َلي  ع خ ي  إال هر
 فوآلفة دلسل علل الكووبة النوبقة لكل  و  سقع.

لُدر َعَ دو َ دأ ن   يف  َتُكرنُ  يف آفة مجنت بني  ابتبيت النلم عالكووبة:" َعَ و قال تعاىل  و  6   قُدداب آن   ِ د ه ِ ت د تَدود 
دددُزبُ  َعَ دددو ِفسدددهِ   تُِ سُضدددرنَ  ِإ    ُ دددُترًدا َعلَدددس ُكم   ُكتَّدددو  ِإالَّ  َعَمدددل   ِ ددد    تَدن َملُدددرنَ  َعالَ  ثد َقدددولِ  ِ ددد   َّبِّدددكَ  َعددد  فَدن   يف  َ  َّ     ِّ

دَذابَ  َعالَ  النَّدَموء  يف  َعالَ  اأَل  ضِ  ددَ َ  َعال َ لِدكَ  ِ دد  َ ص  " )فدري  ِكوَدوب    يف  ِإالَّ  َ ك   َعدد  فَدن دُزبُ    َعَ ددو( 61 : ُّبِددني 
عمسندده ع شددوههللته  ي  دديء  حددت  ثوقسددل الددذ   بددل هددر  ددو  صددذاب  َّبِّددَك"  ي:  ددو فذسددب عدد  علمدده عبصددابس 

" :  ابتبددة الكووبددة  عكثددرياً  ددو فقددابن هللا د  ددب و  يف   تتددو  عهددذس  ابتبددة النلددم  عقرلدده:"ِإالَّ  يه عتنددو  د بددني ِكوَددوب 
 .( 4)هوتني ا ابتبوني

ء   :" عَُكلَّ ال تعاىل  ق 7 َتوسُ  َ ي  َصسد  " )فد  ِإَ وم   يف   ح     ي: مجسدع الكواتدوت  كودرب يف  ( 12 :ُ ِبني 
 .( 5) وم ا بني َهُتتو: هر  م الكووبكووب  نطر   ضبر  يف لرح حم رظ  عاإل

ء   :" عَُكلُّ قال تعاىل  و  8 "  عََكِبري   ري  َصذِ  الزُّباُِب *عَُكلُّ  يف   فَدَنُلرسُ  َ ي  دَوَطاب     ي: ( 53د  52 :القمداب)ُ ن 
 م :     عموهل  ي َكِبري "َع  َصِذري   ا الاكة علستم النالم " عَُكلُّ   كورب علستم يف الكوب اليت أبفهللي

  

                                                           
 . (389 /3  ت نري التن ي ) (448 /5ت نري اب  كثري )  (1)

 .60القضوء عالقهلل  ص   (2)

 . (598 /5ت نري الننهللي )  (3)

 . (366/  3ت نري الننهللي )  (4)

 . (654/  3ص سح ت نري اب  كثري )  (5)
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َوَطاب  "  .( 1)ذود  صذري  عال كبري  إال  حصوهو"  ي: دمر  علستم  ع نطاب يف ص وا تم  ال ف ُ ن 

  يف  َ يبِّ  تدهللَ عِ  ِعل ُمَتدو لَ عَ  * قدواأل ُ  ال ُقداُبعنِ  َنلُ  عد   ر دل حدني قدول لده فابعدرن:" َفَمدو ق ال تع اىل  و  9
َفِضلُّ  ِكَووب    .( 52د 51 :فَتَنل" )طه َعاَل  َ يبِّ  الَّ

َ  عقدددهلّل  عهدددهلل    ددداب  ُيدددوج  إن فابعدددرن  دددو  خددد س  ر دددل أبن  بددده الدددذي    دددله هدددر الدددذي خلدددق ع 
 دريسق نلقابعن األع    ي: الذف  مل فنبهللعا هللا   ي: فمو نهلم إ ا كون األ اب كمو تقرل مل فنبهللعس بدل عبدهللعا 

فقدددول لددده  ر دددل يف َدددراب  لدددك: هدددم عإن مل فنبدددهللعس فدددذن َعمَلتدددُم عتدددهلل هللا  ضدددبر  علدددستم  ع دددس زفتم 
فَتَندددل"  ي: ال فشدددذ عتددده  َعاَل  َ يبِّ  َفِضدددلُّ  بنملتدددم يف كودددوب هللا عهدددر اللدددرح اف دددرظ عكودددوب األعمدددول " الَّ 

يدده بكدل  دديء حمددسط  ع يدده ال فتنددل  ديء عال ف رتدده صددذري عال كبددري عال فتنددل  دسئوً  فصددف علمدده تنددو  أب
 ددسئوً تبددو ك عتنددو  عتقددهلّل  عتتددزس  فددذن علددم ا ولرقددوت فنافدده يقصددوانن   حددهللمهو: عددهللم اإلحوطددة نلشدديء  

 .( 2)سويه بنهلل علمه  فتزس ي نه ع   لكعاآلخاب: ين

 ُمدابِسِ عُ  ِ     فُتَقإُ  َعاَل   َنمَّاب   ُّ  ِ   َنمَّابُ فدُ  َعَ و ل ِمهِ ِبنِ  ِإالَّ  َتَضعُ  َعاَل   ُيَثل ِ     حَت ِملُ  :" َعَ وقال تعاىل  و  10
 .( 11 :َفِنري " )فوطاب اللَِّ  َعَلل َ ِلكَ  ِإنَّ  ِكَووب    يف  ِإالَّ 

   اشدلة من السنة:

  د   دي هللا عتتمدو د مسندت   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم ال عبد هللا بن عم رو ب ن الع اص  ق 1
: عكددون عاب دده ا الاددق قبددل  ن  لددق النددمرات عاأل ض  منددني  لددف  ددتة  قددولفقددرل: كوددب هللا  قددودفاب 

فولهلللسل    احلهللف  قرله: كوب هللا  قودفاب ا الاق قبدل  ن  لدق الندمرات عاأل ض  فدو اباد   ( 3)علل ا وء
يل ال  عل له عقرله:" ع   عاب ه حتهللفهلل عقت الكووبة يف اللرح اف رظ  ع  ريس  ال  صل الوقهللفاب فذن  لك  

  

                                                           
 . (335/  4ا صهلل  ي نه )  (1)

 . (115/  3ص سح ت نري اب  كثري )  (2)

 .2653القهلل   قم   نلم  ك  (3)
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 .( 1)علل ا وء"  ي: قبل خلق النمرات عاأل ض

 يه:  كب خلدف   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم فر دوً عن عبد هللا بن عبا  رضي هللا عنهما   و  2
فقددددول لدددده   ددددرل هللا صددددلل هللا علسدددده ع ددددلم: ي  ددددالم إيّن  نلمددددك كلمددددوت فت نددددك هللا هبددددّ : اح ددددق هللا 

جتوهدك  عإ ا  دألت فندأل هللا  عإ ا ا دونتت فو دون  نحن  ع علدم  ّن األ دة لدر ُي ظك  اح دق هللا جتدهللس 
اَومنددرا علددل  ن فت نددرك مل فت نددرك إال بشدديء قددهلل كوبدده هللا لددك  علددر اَومنددرا علددل  ن فضددابعك مل فضدداّبعك 

 .( 2) علسك   فنت األقالم َع ت الص فإال بشيء قهلل كوبه هللا

عل  و خلق هللا القلم عفسده:  ن هللا   دابس بكووبدة  دو هدر كدوا  :  من اشحاديث املشهورة حديث  و  3
إ  فددرم القسو ددة  فندد   يب ح صددة قددول: قددول عبددود  بدد  الصددو ت ألبتدده: ي بددين إيددك لدد  جتددهلل طنددم حقسقددة 
اإلميون حت تنلم  ن  و  صدوبك مل فكد  لسوطئدك  ع دو  خطدأك مل فكد  لسصدسبك  مسندت   درل هللا صدلل 

إن  عل  ددو خلددق هللا القلددم  فقددول لدده: اكوددب  قددول:  ب ع ددو ا  كوددبق قددول: اكوددب  هللا علسدده ع ددلم فقددرل:
رل:  د   دوت علدل  قودفاب كدل  ديء حدت تقدرم الندوعة  ي بدين مسندت   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم فقد

فولابعافدة فستدو دلسدل علدل  ابتبدة الكووبدة حسد    داب هللا القلدم بكووبدة  دو هدر كدوا  إ    ( 3) ري هذا فلس   ين
 .( 4)ةفرم القسو 

 مرتبة اإلرادة واملشيئة:اثلثاً: 

 ددو مل فشددأ مل ع  كددون  إن كددل  ددو مددابي يف هددذا الكددرن فتددر مبشددسئة هللا   ددب ويه عتنددو   فمددو  ددوء هللا
 فك   فال  اب  ع  إ ادته الكريسة  يء

 ع   األدلة يف القابآن الكاب : 

َدددوتع   اىل   ق   ال 1 دددابُسُ  :" ِإَّنَّ ًئو  َ َادَ  ِإَ ا  َ   اب  ي: إَّندددو أي ددد .( 82 :ُكدددرُن" )فددد فَدسَ  ُكددد     هُ لَددد فَدُقدددرلَ  َ ن   َ دددسد 
 .نلشيء    اباً عاحهللاً ال ُيوو  إ  تكابا 

 

                                                           

 . (203 /16 ابح الترعي علل ص سح  نلم )  (1)

 حن  ص سح. 2516 قم   (667 /4 ت  الا زي )  (2)

 .4700د  ك النتة  نب يف القهلل   قم ع  ت   يب دا  (3)

 .65مرد ص افالقضوء عالقهلل     (4)
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 ( 1)فقرل له "ك " قرلة فسكرن  إ ا  و   اد هللا   اباً فذَّنو        

اب مبشدسئة هللا د قهلل ع د يف القابآن الكاب  د يف احلهللف  عد  بندا األيبسدوء ع دريهم د تنلدسقتم كدل   دو   2
 *  الصَّدوِدِقنيَ   ِ  َ  ُكتتَ   ِإن َتِنهلُلانَ  مبَو  و قول له قر ه:" فَأ تَِتو  وح عليه الصالة والسالمفن  ب ويه عتنو  د

َددو  قَدولَ  ددد بنددهلل د  ددو  ش  عيب علي  ه الس  الم    و  ( 33  32 :ن ِ ددزِفَ " )هددردمبُِ   َيددُوم َعَ ددو ِإيَشددوء اللُّ  بِددهِ  أَي تِددسُكم ِإَّنَّ
طلب  ته قر ه  ن فنرد إ   لوتم بني  يه ال ميكد   ن فندرد إ   لدوتم بندهلل  ن هللادوس هللا  تتدو هدر عا ؤ تدرن 

انَ  ِإن   َكدِذنً   اللِّ  َعلَدل اف َاَفد تَدو  نه عال فتبذي هلم  لك إال إ ا  وء هللا  لك فقول:" قَدهللِ   ِإ    بَدن دهللَ   ِ لَّدِوُكم يف  ُعدهلل 
َتددو اللُّ  هللَاَّددوانَ  ء   ُكددلَّ   َ بدُّتَددو َعِ ددعَ  َ بدُّتَددو اللُّ   َفَشددوء َ ن ِإالَّ  ِفسَتددو يدَُّنددردَ  َ ن لَتَددو َفُكددرنُ  َعَ ددو ِ تد   :ِعل ًمددو" )األعدداباف َ ددي 
قدول ألهلده بنددهلل  يوس ف علي  ه الس الم   و  اإلميدون عالك دداب علدل  شدسئة هللا.   فنلدق  عظدم  ديء عهدر( 89

ددابَ   ن  لوقدل هبددم:" اد ُخلُددرا   ددد للنبددهلل  ق  ال موس  ى علي  ه الس  الم    و . ( 99 :آِ تِددنَي" )فر ددف اللُّ  َ ددوء ِإن  ِ ص 
داًبا" )الكتدف لَدكَ  َ ع ِصدي َعاَل  َصدوِباًبا اللَُّ  َ دوء ِإن َ دَوِ هلُلين   قَولَ الصوه " هللا س بحانه وتع اىل   و .( 69 : َ  
ء   تَدُقدددرَل َّ  قدددوااًل:" َعاَل  وج   ه نبي   ه َيِندددسَت"  ِإَ ا   َّبَّدددكَ  َعا  ُكددداب اللَُّ  َفَشدددوء َ ن ِإالَّ  *  َ دددهلًلا َ لِدددكَ  فَوِعدددل   ِإيّنِ  ِلَشدددي 
تتم هبدذس ا ابتبدة  د   اباتدب فتدذس اآليت تدهللل علدل ا دوقابا  عقسدهلل  ا ندلمني عفقسد .( 24  23 :)الكتف

 .( 2)القهلل 

 َ دد  َعتُنِددزُّ  َتَشددوء ممَّدد  ال ُمل ددكَ  َعتَتددزِ ُ  َتَشددوء َ دد   ال ُمل ددكَ  تُدددؤ يت  ال ُمل ددكِ  َ ولِددكَ  اللَُّتددمَّ  قُددلِ " ال تع  اىل:  ق   3
َددري ُ  بِسَدددهلِلكَ  َتَشدددوء َ دد   َعتُدددِذلُّ  َتَشددوء ء   ُكددلِّ   َعلَدددلَ  ِإيَّدددكَ  ا   " )آل عمددابان َ دددي     ي:  يدددت ا نطدددي ( 26 :قَدددهلِلفاب 

 .( 3)  ئت كون ع و مل فشأ مل فكع يت ا ويع  ع يت الذي  و 

ِكددسُم" )آل  زِفزُ دال َندد رَ ددددهُ  ِإالَّ  ِإلَدددهَ  الَ  وءدَفَشدد فَ دَكس دد  اأَل  َحددومِ  يدفِدد  ُفَصددرِّ ُُكم   الَّددِذي رَ دُهدد ال تع  اىل:"  ق    4 احلَ 
خمول دني ي األ حدوم كسدف فشدوء  كدر اً عإان ً    دقسوء ع دنهللاء در الدذي فصدر  ا لدق فددد   ي عه( 6 :اباندعم

 .( 4)وً يف ص وهتم ع  كوهلم  حنتوً عقب 
  

                                                           

 . (675 /3ص سح ت نري اب  كثري )  (1)

 .70 لقضوء عالقهلل   افمرد ص ا  (2)

 . (338/  1ص سح ت نري اب  كثري )  (3)

 .71القضوء عالقهلل  ص    (4)
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هلِلفَهُ  َ ن اللُّ  فابِدِ  " َفَم قال تعاىل:   5 ابَح   فَدت  اَلمِ  َصهلل  َسُ  َفش   َ دسًِّقو َصدهلل  َسُ  َم َندل   ُفِضدلَّهُ  َ ن  فابِد   َعَ   ِلِ   
ددو ًَ َددو  َحاَب ددَموء" )األينددوم  يف   َفصَّددنَّهللُ  َكَأَّنَّ فسنددابس لدده عفتشددطه عفنددتله لددذلك  عفر ددع قلبدده    ي: ( 125 :النَّ

ُفِضددلَُّه"  ي منددل صددهلل س  ددسقوً  ال فونددع لشدديء  دد  اهلددهلل  عال  لددإ  َ ن  فُددابِد   للورحسددهلل عاإلميددون بدده " َعَ دد 
 .( 1)و فت نه    اإلميون عال فت ذ فسهإلسه  يء  

َتو :" َعلَدر  ق ال تع  اىل  و  6 تَدو ِ دئد  د    ُكددلَّ   آَلتَدسد  ددَذَنَّ أَلَ  ِ دينِّ  َقدر لُ ال   َحدقَّ  ِكدد   َعلَ  ُهدهلَلاَهو يَد   َتدتَّمَ      تَّددةِ اجل ِ  ِ د َ  ََ
 .( 13 :َ مج َِننَي" )الن هلل  َعالتَّو ِ 

هلَُل " )ا َعَلل جلَََمَنُتم   اللُّ   َ وء َعَلر   قال تعاىل:"  و  7  .( 35 :ألينوماهل 

 .( 118 :ً " )هردَعاِحهللَ   ُ َّةً  التَّو َ  جَلََنلَ  َ بُّكَ  َ وء َعَلر   قال تعاىل:"  و  8

د يف  نابض احلهللف  ع   هل الكووب  عهني التيب صدلل هللا علسده ع دلم علدل  ن فوبدع وله تعاىل   ق 9
 هراءهم  ع  ابس  ن فلوزم احلكم مبو  يزل هللا   بستوً  ن لكل    األ م الثالثة: السترد عالتصدو    ع  دة حممدهلل  

 َ دوء سل عالقابآن " عقدهلل يند  القدابآن  دو قبلده" قدول بندهلل  لدك:" َعلَدر   ابفنة ع تتوَوً يف كل    الور ا  عاإلهللا
لُدرَُكم   َعلَددِك  َعاِحدهلَل ً   ُ َّةً   جَلََنَلُكم   اللُّ     ي: جلنلكدم علدل  دابفنة عاحدهلل   ( 48 :آاَتُكدم " )ا وادهلل   ِفسَمدآ لِّسَدبد 

كتدوم علدل احلولدة الديت الخوبدو   فعكووب عاحهلل  ع  رل عاحهلل  لك   و مل فشأ هللا  لك  بل  وء األبوالء عا
( 3)فمشسئة هللا  طلقة  عالتوفذ هر  و فشوؤس د  ب ويه عتنو  د فتدذا دلسدل علدل  ابتبدة ا شدسئة  ( 2) يوم علستو

. 

 دلة هذه املرتبة من السنة:  أ

قدول: كدون   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم إ ا َدوءس ن أيب موسى اششعري   رض ي هللا عن ه     ع 1
ابعا  عفقضددي هللا علددل لنددون يبسدده صددلل هللا علسدده ع ددلم  ددو  النددوال  ع طلبددت إلسدده حوَددة قددول: ا دد نرا تددَؤ

  .( 4)ء و
  

                                                           

 . (69 /2ص سح ت نري اب  كثري )  (1)

 .69القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص    (2)

 .69ا صهلل  ي نه ص    (3)

 . (299 /3البوو ي  ك الزكو   فوح البو ي )  (4)
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  ث ( 1)فأعصددل نلشدد وعة ع لددك فسمددو لددس  مب ددابم ع ددوبطتو:  ددو   ن يف الشدداب  دعن  ددو مل أي ن فسدده
نلدرحي  ع اإلهلدوم  دو قدهلل س يف بني  ن هللا فقضي علل لنون   رله  و  دوء   ي: فظتداب علدل لندون   درله 

   فتذا فهللل علل  ابتبة ا شسئة.( 2)علمه أبيه  سقع

 د  فدابد هللا بده خدرياً ف قتده يف الدهللف   عإَّندو  ان قو دم عهللا  ال رسول هللا صلى هللا عليه وس لم:  ق 2
فقرلدده:  دد    ( 3)ابهم  دد  خددول تم حددت أييت   دداب هللافنطددي  علدد  تددزال هددذس األ ددة قوامددة علددل   دداب هللا ال فضدد

فددابد هللا بدده خددرياً ف قتدده يف الددهللف   فسدده إثبددوت  ابتبددة اإل اد   ع ن األ ددر  كلتددو جتددابي مبشددسئة هللا تنددو  د عهلددذا 
قول صلل هللا علسه ع لم: عإَّنو  ان قو م عهللا فنطي   ي: إَّنو اقنم  و   دابين هللا بقندموه  عا نطدي حقسقدة 

 فاب هللا تنو   عاإلينون  صابف  اببرب  هر هللا د تنو  د فوأل ر  كلتو بوقهلل

حهللف  حذف ة ب    سهلل الذ دو ي صدوحب   درل هللا صدلل  ومن اشحاديث الدالة على اإلرادة   3
هللا علسه ع لم   فع احلدهللف  إ    درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم : إن  لكدوً  دركاًل نلدابحم  إ ا ا اد هللا  ن 

فددوحن هددر ا ابفددهلل ا لددق اآلد ددي  عاألحودفدد  الهللالددة  .( 4) لسلددة... احلددهللف لددق  ددسئوً ح ن هللا لبضددع ع  بنددني 
 .( 5)علل  ابتبة ا شسئة عاإل اد  كثري  َهللاً 

دداًل قددول للتدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم:  ددو  ددوء هللا ع  ن اب  ن عب  ا    رض  ي هللا عنهم  ا     و  4  ن َ 
عاحلدهللف  عا دح   ( 6)ل  دو  دوء هللا عحدهللسهللا عدهللاًل  بدع ئت  عقول التيب صلل هللا علسه ع دلم:  َنلودين ع

الهللاللة علدل إثبدوت  ابتبدة ا شدسئة  ع ن هللا تندو  لده ا شدسئة ا طلقدة  ع ن للنبدود  شدسئة خو دنة  شدسئة هللا د 
تنو  د  عالتتي يف احلهللف  إَّنو هر ع  قابن  شسئة هللا مبشسئة الاب درل صدلل هللا علسده ع دلم  حسد  عط تدو 

طلق اجلمسع     ري تابتسدب عال تنقسدب  عالاب درل  ثدل  دريس  د  النبدود  فولكدل خو دنرن نلراع عاليت هي  
 .( 7) شسئة هللا  ع شسئوتم اتبنة  شسئة هللا

                                                           
 . (451 /10فوح البو ي ) (1)

 . (452 /13ي نه ) ا صهلل  (2)

 . (164/  1البوو ي  ك فوح البو ي )  (3)

 .2645 نلم  قم   (4)

 افمرد. 76القضوء عالقهلل  ص   (5)

 .6742 صتف اب   يب  سبة  قم   (6)

 .75القضوء عالقهلل  افمرد ص   (7)
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 ن   رل هللا صلل هللا علسده ع دلم قدول: ال فقدل  حدهللكم: اللتدم عن أيب هريرة   رضي هللا عنه     و  5
َقين إن   .( 1)لوه  يه ف نل  و فشوء ال  كابس له ئت  علسنزم  نئا  اب يل إن  ئت   محين إن  ئت    

َ  إ ا  دوء  عهدر  دب ويه ف ندل  دو فشدوء  ال ف  سه إثبوت ا شسئة حن د تنو  د فتر الذ ر  الابحسم  عالدابا
 كابس له  عاحلدهللف  فسده احلد  علدل الندزم يف ا ندألة عاجلدزم فستدو  دعن  دنف  ع تنلسدق علدل ا شدسئة  عإَّندو 

دده إ  اإلكدداباس  عهللا د هنددل عدد  الون لسددق علددل ا شددسئة أليدده ال فو قددق ا ددونمول ا شددسئة إال يف حددق  دد  فوَر
 .( 2)تو ب ويه عتنو  د ال  كابس له  كمو يإ علسه الاب رل صلل هللا علسه ع لم ه

 يده مسدع   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص   رضي هللا عنهما    و  6
إن قلددرب بددين آدم كلتدو بددني  صددبنني  د   صددوبع الددابمح   كقلدب عاحددهلل فصددابفه حسد  فشددوء  ث قددول  فقدرل:

عالشددوههلل قرلدده:  .( 3)صددابف القلددرب صددابف قلربتددو علددل طوعوددك  ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم: اللتددم  
تنددو   وصددابف يف قلددرب عبددودس كلتددم  فستددهللي ع  "كقلددب عاحددهلل فصددابفه حسدد  فشددوء"  ع نتددوس  يدده  ددب ويه

 .( 4)عفضل كمو فشوء  ف سه داللة علل  ابتبة ا شسئة

ه لدبه بنهلل  دؤاله حني  َو قهلل  قاب التيب صلل هللا علسه ع لم علي ب   يب طولب د   ي هللا عته د  و 7
  نثتو.بفبنثتو  هلل هللا فذ ا  وء  نهر عفوطمة بقرله: " ال تصلسونق" فأَوبه بقرله:  ي نتو بس

د قول علي: فويصابف حني قلدت لده إيل  دسئوً  ث مسنوده عهدر ُ دَرلِّ فضدابب فودذس عهدر  ع لدك  عمل فاَب
يَنونُ   فقرل: " عََكونَ  ثَدابَ  اإل ِ ء   َ ك  هلَلاًل" َ ي   ي هدذا احلدهللف  إثبدوت  شدسئة هللا د تندو  د ع ن النبدهلل ال ف .( 5)ََ

  فمنتوسف نل  سئوً إال ح اد  هللا ع  و ايصاباف التيب صلل هللا علسه ع لم ع اببه فوذس  عا وشتودس نآلفة  
  

                                                           
 .2678 نلم  قم ( 7477و ي )والب  (1)

 . (140/  11البو ي )  فوح  (7د  6/  17 ابح الترعي علل  نلم )  (2)

 . (2045/  4) 2654 نلم  ك القهلل   قمه   (3)

 . (204/  16 ابح الترعي علل  نلم )  (4)

 ..775 نلم  قم   (10/  3فوح البو ي )  (5)
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 .( 1)ل االعوذا  هبذا  عهلذا  ابب فوذسقوه له علتن ب     ابعة    َرابه ععهللم  راف يه 

إ ا  فدددع    دده  دد  الابكددر  فقددرل:  بتددو لددك احلمددهلل  دددلء  هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لمان رس  ول   ك   8
النموعات عاأل ض ع لء  و  دئت  د   د  بندهلل   هدل الثتدوء عاادهلل   حدق  دو قدول النبدهلل  عكلتدو لدك عبدهلل  

 .( 2) تنت  عال فت ع  ا اجلهلل  تك اجلهللاللتم ال  ويع  و  عطست عال  نطي  و 

لورحسهلل الاببربسدة خلقدوً عقدهلل اً عبهللافدة عههللافدة هدر ا نطدي ا دويع ال  دويع  دو  عطدل هذا حتقسق لرحهللايسوه ع 
عيف هدذا احلددهللف : فسده  د  الو درفا إ  هللا تنددو   .( 3)حسدهلل اإلهلسددة  دابعوً ع  داباً عهنسدوً عال  نطدي  دو  تدع علور 

ري عالشداب  تده عاحلد  علدل عاإل عون له عاالعدااف برحهللايسوده عالوصدابفح أبيده ال حدرل عال قدر  إال بده ع ن ا د
 .( 4)ةالزهود  يف الهلليسو عاإلقبول علل األعمول الصوحل

ا دؤ   القدري خدري ع حدب إ  هللا  د  ا دؤ   الضدنسف  ق ال رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم:  و  9
عيف كددل  خددري  احددابص علددل  ددو فت نددك عا ددون  نحن عال تن ددز  عإن  صددوبك  دد  فددال تقددل: لددر  ين فنلددت  

 ددي احلددهللف  حدد  .ف( 5) ددوء فنددل  فددذن لددر ت ددوح عمددل الشددسطونكددون كددذا عكددذا  علكدد  قددل: قددهلل  هللا ع ددو 
ددو   ددو فقددع للنبددهلل إ   شددسئة هللا:  لم علددل دد  ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع  اإلميددون مبقددودفاب هللا عمبشددسئة هللا عإَ 

 .( 6)نل" فسه إثبوت ا شسئة حن تنو "ع و  وء ف

 ن   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم دخددل علددل  عددابايب فنددردس  ع  ن اب  ن عب  ا  رض  ي هللا هنم  ا  و  10
   بددل هددي هددي محددل ت ددر  علددل  ددس  كبددري  فقددول: ال أب  علسددك طتددر  إن  ددوء هللا  قددول األعددابايب: طتددر 

 .( 7)يب صلل هللا علي ع لم: فتنم إ اً تُزفابس القبر   قول الت
  

                                                           
 . (2045/  4 ابح الترعي )  (1)

 .771 نلم  قم   (2)

 . (376/  14دمر  ال ووعي )  (3)

 . (196د  195/  4 ابح ص سح  نلم للترعي )  (4)

 .2664 نلم  قم   (5)

 . (883/  2ا بوح  النقهللفة ا ونلقة نأل كو  )  (6)

 .7032البوو ي  ك الورحسهلل  قم   (7)
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ددل   عهدد ذا احلددهللف  ا ددوهللل بدده البوددو ي يف صدد س ه يف كوددوب الورحسددهلل علددي إثبددوت  شددسئة هللا عددز َع
لشدوههلل  تده قرلده صدلل هللا عا كمو هر عا دح يف ذدابفج احلدهللف   حسد  بدّرب لده نب: يف ا شدسئة عاإل اد .

علسدده ع ددلم: إن  ددوء هللا. ف نددل كددرن هددذا ا ددابض الددذي  صددسب بدده ا ددابفا طتددر اً  دد   يربدده ع ك دداباً هلددو 
ف ندل  دو فشدوء عهدر علدل   قسهللاً مبشسئة هللا تنو  عفرض  لك فدذن  دوء هللا تندو  َنلده ك دو   عطتدر اً فتدر 

 ( 1)كل    قهللفاب.

 هنددو قولدت كددون   ددرل هللا   دي هللا عتتددو  دو ع د عدد  عواشددة  ب  وروفيم  ا يق  ال عن  د دخ  ول الق   11
 صدلل هللا علسدده ع دلم كلمددو كددون لسلوتدو  دد    ددرل هللا صدلل هللا علسدده ع دلم  دداب   دد  آخداب اللسددل إ  البقسددع

لددرن عإان إن  ددوء هللا بكددم الحقددرن فسقددرل : النددالم علددسكم دا  قددرم   ددؤ تني ع اتكددم  ددو ترعددهللعن  ددهللاً  َؤ
 .( 2)ا  اب ألهل بقسع الذابقهللللتم ا

 ري  َهللاً.األحودف  الهللالة علل  ابتبة ا شسئة عاإل اد  كثع 

  رابعاً: مرتبة اخللق:

عهدددر اإلميدددون أبن هللا  دددب ويه عتندددو  خدددولق كدددل  ددد   فتدددر خدددولق كدددل عو دددل ععملددده  عكدددل  و دددابك 
 دددب ويه عتندددو  خولقتدددو عحابكوددده  عكدددل  دددوك  ع دددكريه  ع دددو  ددد    ّ  يف الندددموعات عيف األ ض إال عهللا 

  .( 3)سعخولق حابكوتو ع كرهنو   ب ويه ال خولق  ريس عال  ّب  را

 ومن اشدلة من القرآن.

. ( 96د  95 :)الصدوفوت  تَدن َملُدرَن" َعَ دو َخَلَقُكدم   * َعاللَُّ  تَدت ِ وُدرنَ  َ دو  َتَدن بُدهلُلعنَ  " قَولَ  قال تعاىل:   1
عقسدددل: إهندددو مبندددىن الدددذي  فسكدددرن ا ندددىن: عهللا خلقكدددم عخلدددق  ي خلقكدددم ععملكدددم  فوكدددرن  دددو  صدددهلل فة  

 .( 4)لذي تنملريه أبفهللفكم عهر األصتوما
  

                                                           

 . (884/  2ا بوح  النقهللفة )  (1)

 .974 نلم   قم   (2)

 . (940/  3 نو   القبرل )  (3)

 . (70/  7َاد ا نري يف علم الو نري )  (4)
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َم عاألعل  ظتددابهلل  كدداب ابدد  كثددري القددرلني ث قددول: عقدد عقددهلل علددل  لددك مبددو فؤفددهللس   ( 1)عكددال القددرلني  ددوال
 صلل هللا علسده ع دلم: إن هللا     عافة البوو ي يف  فنول النبود ع  حذف ة د   ي هللا عته د قول   رل هللا

َعَ دددوتَدن َمُلرَن" فدددأخ  الصدددتوعوت ع هلتدددو  َخَلَقُكدددم   َعاللَُّ كدددل صدددويع عصدددتنوه عتدددال بنضدددتم عتدددهلل  لدددك "  فصدددتع
 .( 3)خولق ا لق ع فنوهلم كمو دلت علل  لك  اآلفة عاحلهللف   فوحن د تنو  د ( 2)خملرقة

ء " )الابعهلل  ُكلِّ   َخوِلقُ  "اللُّ  ال تعاىل:  ق 2  ُكدلِّ   قُ َخدولِ  َ بُُّكدم   اللَُّ   خداب : "َ ِلُكدمُ   عيف آفة  ( 16 :َ ي 
ء    .( 62 :" ) وفاب َ ي 

األع  يف  نددابض إيكددو   ن عهددذس يصددرص عا دد ة يف الهللاللددة علددل  ابتبددة ا لددق  عقددهلل َددوءت اآلفددة 
فكدرن للشدابكوء خلدق كولقده د  دب ويه عتندو  د فت ددي  لدك  دب ويه آ داباً   درله  ن فقداب  هدذس احلقسقدة الدديت 

"  َ ء   ُكددلِّ   َخددوِلقُ  اللُّ  قُددلِ ت صددل يف األ دداب  عتددهللل علددل عحهللايسددة هللا د تنددو  د عاي ددابادس ن لددق عالدداب  َعُهددرَ  َ ددي 
  عيف  ر ع آخاب َوءت هذس اآلفة لبسون قهلل   هللا د تندو  د عكمولده عدالادل ( 16 :ابعهلل ال َقتَّوُ " )ال ال َراِحهللُ 

ء   ُكلِّ   َخوِلقُ   عحهللايسوه " اللَُّ  ء   ُكدلِّ   َعلَدل َعُهدرَ  َ ي      دو اآلفدة الثويسدة فقدهلل َدوءت ( 62 :عَِكسدل " )الز داب  َ دي 
 .( 4)و  ث بني  ب ويه  يه خولق كل    فضوً لبسون قهلل   هللا  الوو ة  حس  َنل لنبودس اللسل عالتت

مموتوً علل الص وبة د   ران هللا تنلستم د بنهلل  ن   ابهم نلوثبت يف خد  ال و دق قدول قال تعاىل:   و  3
د َ  َكثِدري    يف  فُِطدسُنُكم   لَدر   اللَِّ  َ ُ رلَ  ِفسُكم   َ نَّ  تنو : "َعاع َلُمرا دابِ     ِّ   َ ميَدونَ  ِإلَدس ُكمُ  َحبَّدبَ  اللََّ  َعَلِكد َّ   َلَنتِدوُّم   األ   اإل ِ

ابَ  ِإلَس ُكمُ  عََكابَّسَ  قُدُلرِبُكم   يف  َعََفدََّتهُ  َسونَ  َعال ُ ُنر َ   ال ُك   لَِئكَ  َعال ِنص  عالشدوههلل  .( 7 :الابَّاِ دهلُلعَن" )احل دابات  ُهمُ   ُع 
ميَدونَ  ِإلَدس ُكمُ  َحبَّبَ  اللََّ  قرله: " َعَلِك َّ  داَب....." فتدر  دب ويه هدر الدذي   ِإلَدس ُكمُ  عََكدابَّسَ  لُدرِبُكم  قدُ  يف  َعََفدَّتَدهُ  اإل ِ ال ُك  

حندددته بورفسقددده عقاببددده  دددتكم  عهدددر الدددذي َندددل  دددو فضدددود اإلميدددون  ددد  الك ددداب عال ندددر  عالنصدددسون  كابعهدددوً 
( 5) وعدل يف كدل  لدك هدر هللا تندو عتهللكم ع لك مبو  عد  يف قلربكم    كاباهة الشاب ععدهللم إ اد  فنلده  فول

. 
  

                                                           
 .77ص   القضوء عالقهلل   (22/  7ت نري اب  كثري )  (1)

 .77ص   القضوء عالقهلل   (22/  7ت نري اب  كثري )  (2)

 .77القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص  (3)

 .78القضوء عالقهلل   افمرد ص   (4)

 . (74/  9فوح البسون يف  قوصهلل القابآن صهللفق خون )  (5)
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َم ع  هتدددوك آيت كثدددري  تدددهللل علدددل  ن هللا د تندددو  د هدددر ا ضدددل عاهلدددودي  عا ؤفدددهلل لنبدددودس ا دددؤ تني  عاهلدددو
 ا لق. ( 1)مست عافسي  عكل  لك دلسل  ابتبةألعهللااتم ع يه ا ض ك عا بكي  عا 

 َ ُ ددرلَ  فِددسُكم    َ نَّ  قددهلل  ع د احلددوفق ابدد  كثددري هددذا الددهللعوء يف ت نددريس آفددة احل ددابات النددوبقة " َعاع َلُمددراع 
" فصدو عا  " قول  ّو كون فرم  حهلل عإيك أ ا شابكرن قول صلل هللا علسه ع لم: "ا دورعا حدت  ثدىن علدل  يبِّ اللَِّ

  عال تخل دده ُصددُ رفوً: فقددول التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم: اللتددم لددك احلمددهلل كلدده  اللتددم ال قددوبا  ددو بنددط
 ضدددل  ددد  هدددهللفت  عال  نطدددي  دددو  تندددت  عال  دددويع  دددو ن دددط  دددو قبضدددت  عال هدددودي  دددو   دددللت  عال 

 عطسدددت  عال  قدددابب  دددو بندددهللت  عال  بوعدددهلل  دددو قاببدددت  اللتدددم  بندددط علستدددو  ددد  بابكوتدددك ع محودددك عفضدددلك 
َقك اللتم إين   ألك التنسم ا قسم الدذي ال ُيدرل عال فدزعل  اللتدم إين   دألك التندسم فدرم النسلدة  عاأل د   ع 

َفتددهاددذ بددك  دد   دداب  ددو  عطسوتددو ع دداب  ددو  تنددفددرم ا ددرف  اللتددم إين عو يف  ت  اللتددم حبددب إلستددو اإلميددون ع
قلربتو  عكابس إلستو الك اب عال نر  عالنصسون  عاَنلتو    الابا هللف   اللتدم ترفتدو  ندلمني  ع حسستدو  ندلمني 
 ع حلقتدددو نلصدددوحلني   دددري خدددزاي عال   ودددريني  اللتدددم قوتدددل الك ددداب  الدددذف  فكدددذبرن   دددلك  عفصدددهللعن عددد 

زك ععذابك  اللتم قوتل الك فدا  يف هدذا  .( 2) اب  الدذف   عتدرا الكودوب إلده احلدق بسلك  عاَنل علستم َ 
 .( 3)احلهللف  اإلقابا  أبن هللا د تنو  د هر ال وعل هلذس األ ر   عهذا دلسل علل  ابتبة ا لق

 هذه املرتبة من السنة:  أدلة 

قددول: ال  قددرل لكددم إال كمددو كددون   ددرل هللا صددلل هللا علسدده  ع  ن زي  د ب  ن أرق  م   رض  ي هللا عن  ه     1
ع ددلم فقددرل: كددون فقددرل: اللتددم إين  عددر  بددك  دد  الن ددز عالكنددل  عاجلددا عالبوددل  عاهلددابم ععددذاب القدد   

 .( 4)ري    َكوهو   يت علستو ع رالهواللتم آت ي ني تقراهو عَكتو  يت خ
  

                                                           

 .79القضوء عالقهلل   افمرد ص   (1)

 .381النتة الب   يب عوصم  قم   (4224/  3 نتهلل  محهلل )  (2)

 .80القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص  (3)

 . 2722 نلم  ك الذكاب عالهللعوء  قم   (4)
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عَكوهددو..  فول وعددل هددر هللا د تنددو  د فتددر الددذي فطلددب  تدده تقراهددو لشددوههلل قرلدده:" اللتددم آت ي نددي اع 
( 1)الهدو لك  عل ق "خري" لس  للو ضسل  بل ال  زكي للت   إال هللا  عهلذا قول بنهلل  لك  يت علستو ع ر 

ََمَتددوقدد فتددر  ددب ويه ا لتددم للددت   ا ددري عالشدداب.   َراَهددو ُفُ رَ َهددو ول تنددو :" فََأهل   قددول . (8 :)الشددم  "َعتَدق 
ََمَتدو " اآلفدة هذس ت نري يف حبري ب   نسهلل َراَهدو"  ي: فدو لق حن عاإليندون قدود  علدل  دلرك  ُفُ رَ َهدو فََأهل  َعتَدق 

َفدهلل يف  ندىن اآلفدة: َندل  لدك فستدو بورفسقده إيهد و للوقدر   عخذاليده إيهدو  فتمو  وء عخمري فسه  عقول ابد  
 .( 2)نل  ر 

ل رم ا تدهلل  فتقدفدلسده ع دلم قدول:   فدت التديب صدلل هللا ععن الرباء بن عازم   رض ي هللا عن ه     و  2
  نتو الااب عهر فقرل:

 عال صمتو عال صلستو                 عهللا لرال هللا  و اهوهللفتو

 عثبت األقهللام إن القستو                                فأيزل   كستة علستو

 ( 3)إ ا   ادعا فوتة  بستو                  بَدَذر ا علستوعا شابكرن قهلل 

  بددددهللل: عال صددددمتو عال صددددلستو  عهبددددذس الابعافددددة ( 4)اب  للبوددددو ي: عال تصددددهللقتو عال صددددلستويف  عافددددة  خددددع 
َن  قدول ابد  ح داب: عهدر اف درظ . عدلسدل هدذس ا ابتبدة قرلده: لدرال هللا  دو اهودهللفتو  عال تصدهللقتو ( 5)فنوقسم الر

 .( 6)صلستو  فذهنو دلسل علل  ن هللا هر خولق النبود ع فنوهلم ع تتو: اهلهللافة  عالصهللقة  عالصال عال 

لل صدو مسندت التديب ودب إيّل  دقول: كوب  نوعفدة إ  ا ذدري :  كعن ور اد موىل امل رية بن شعبة   و  3
 ع لم فقرل   علسههللا علسه ع لم فقرل خلف الصال   فأ لل علّي ا ذري  قول: مسنت التيب صلل هللا

  

                                                           

 . (41/  17 ابح الترعي علل  نلم )  (1)

َي )  (2)  . (140/  9َاد ا نري  اب  اجلر

 . (516 /11فوح البو ي )  (3)

 . (399 /7ا صهلل  ي نه )  (4)

 . (516 /11ا صهلل  ي نه )  (5)

 .83القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص    (6)
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 تنددت  خلددف الصددال : ال إلدده إال هللا عحددهللس ال  ددابفك لدده  اللتددم ال  ددويع  ددو  عطسددت  عال  نطددي  ددو 
: اللتدم ال  دويع  دو  عطسدت  عال  نطدي  دو  تندت فدو نطي  الشدوههلل قرلدهع  .( 1)عال فت ع  ا اجلهلل  تدك اجلدهلل

:"عال  فهللل علل  ن ا ولق هر هللا د  ب ويه عتنو  د .عقرلده عا ويع هر هللا د تنو  د  فتر ال وعل هلمو  عهذا
ه حظددده  تدددك  بدددل فت نددده عملددده فت دددع  ا اجلدددهلل  تدددك اجلدددهلل"  ي: ال فت دددع  ا الذدددىن  تدددك  تدددوس   ع ال فت سددد

 .( 2)الصوه

دد   دي هللا عتده د :ي عبدهلل هللا ابد  قدس   قد قال ص لى هللا علي ه وس لم شيب موس ى اشش عري   و  4
 .( 3)ل: قددل: ال حددرل عال قدددر  إال نحنعلددل كتددز  دد  كتددَر اجلتددة  فقلدددت: بلددل ي   ددرل هللا  قددو ال  دلددك 

عالشوههلل قرله: ال حرل عال قر  إال نحن  ف ستو االعااف أبيه ال صويع  دري هللا  عال  اد أل دابس ع ن النبدهلل ال 
سئة هللا تنو   عقسل  نتوس ال حدرل يف ميلك      ابس  سئوً  فمنتوهو: ال حابكة عال   وطوعة عال حسلة إال مبش

دفع  اب عال قر  يف حتصسل خري إال نحن  عقسدل: ال حدرل عد   نصدسة هللا إال بنصدموه  عال قدر  علدل طوعدة 
  عالكتدز هتددو:  نتددوس ثددراب ( 4)هللا إال مبنريوده  عُحِكددَي هددذا عد  ابدد   نددنرد د   ددي هللا عتدده د عكلدده  وقددو ب

 .( 5)هللا عهر ثراب ي س ُ هللَّخاب يف اجلتة عتهلل 

صلل هللا علسه ع لم:  يه كدون إ ا قدوم إ  الصدال  قدول: عن علي بن أيب والب عن رسول هللا   و  5
تدددي للدددذي فطددداب الندددموعات عاأل ض حتس دددوً ع دددو  ان  ددد  ا شدددابكني عإ ا  ددد هلل قدددول: اللتدددم لدددك  تدددت َع َع

تي للذي خلقده عصدر س ع دق مسنده    حند  عبصدابس تبدو ك هللا  هللت عبك آ تت علك   لمت   هلل َع
 ددددي احلددددهللف : داللددددة علددددل  ن هللا فطدددداب النددددمرات عاأل ض  ي خلقتدددد  ع بددددهللعت  ع تقدددد  ف .( 6)ا ددددولقني

هلله     النهللم علل  ري  ثول  وبق  فولقه  ب ويه هلذا الكرن      ض عمسرات ع و   صتنت  ع َع
  

                                                           

 . (325/  2فوح البو ي )  (1)

 .81القضوء عالقهلل   افمرد ص   (2)

 . (500 /11فوح البو ي )  (3)

 . (27د  26 /17 ابح الترعي علل ص سح  نلم )  (4)

 . (27 /17ا صهلل  ي نه )  (5)

 .771 نلم  ك صال  ا نوفابف   قم   (6)
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ع ن هللا  لق ا لدق بقهلل تده علدل فست      طب عيب  عخملرقوت ع سبة  ك  دلسل علل هذس ا ابتبة 
 .( 1)ضوس علمه النوبق ع شسئوه التوفذ  و اقو

 ددسهلل اال ددوذ و   ن تقددرل: اللتددم  يددت  يب ال إلدده إال  يددت خلقوددين ق  ال ص  لى هللا علي  ه وس  لم:    6
ع ان عبددهللك ع ان علددل عتددهللك عععددهللك  ددو   ددوطنت  عددر  بددك  دد   دداب  ددو صددتنت  بددرء لددك بتنموددك علددي 

  فو  اب يل فذيه ال فذ اب الذيرب إال  يدت  قدول: ع د  قوهلدو  د  التتدو   رقتدوً هبدو فمدوت  د  ع برء لك بذييب
وت قبددل  ن فصدبح فتددر  دد  فر ده قبددل  ن ميندي فتددر  د   هددل اجلتددة ع د  قوهلددو  د  اللسددل عهدر  ددرق  هبددو فمد

 .( 2) هل اجلتة

هدذا ا ولدر   د   عضدوء احلهللف  فهللل علل  يء ممو خلق هللا تنو  عهر خلق اإليندون ع دو احودراس ع 
ع َتز  فن ز اإلتسون مبثلتو إال    هدر خدولق كدل  ديء  دب ويه فولتدوظاب يف ي نده عدقدة تكرفتتدو عع سدب 

فوضددم  هددذا اال ددوذ و  االعددااف  دد  النبددهلل باببربسددة هللا عإهلسودده   ( 3)لقوتددو فددؤ   أبن هللا خددولق كددل  دديءخ
 .( 4)س يشأ  تنولزم ع زس ع   داء حقه عتقصريس فسهعترحسهللس عاالعااف أبيه خولقه  النومل به إ  ايشأ

  

                                                           
 . (886 /2ا بوح  النقهللفة )  (1)

 عللنال ة الن و فين كووب يف  ابح هذا احلهللف ..5947البوو ي  ك الهللعرات  قم   (2)

 . (886 /2ا بوح  النقهللفة )  (3)

 . (221 /1 هللا   النولكني )  (4)
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 الثالث: الفصل

 التقادير اخلمس وأنواع اإلرادة

 

  أوًل: التقادير اخلمس
يل1  . د الوقهللفاب األ

 . د تقهللفاب فرم ا سثو 2

 . د الوقهللفاب النمابي3

 . د الوقهللفاب احلريل4

 . د الوقهللفاب السر ي 5

  اثنياً: أنواع اإلرادة

 . اإل اد  الكريسةد 1

 . د اإل اد  الشابعسة2

  د ال اب  بني اإل ادتني3

 .  ولرقوتتنلق اإل ادتني ن د4

 . الشابعياأل اب الكرين ع  ا لق كالم حن  الب  القسم يف  د5
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 الفصل الثالث:

 التقادير اخلمس وأنواع اإلرادة

 

 أوًل: التقادير اخلمس:

 فسه مخنة تقودفابإن اإلميون بكووبة ا قودفاب فهللخل 

    التقدير اشز :1

 قبل خلق النموعات عاأل ض عتهلل و خلق هللا تنو  القلم 

 .( 51 :الوربةلََتو" ) اللُّ   َكَوبَ   َ و ِإالَّ  ُفِصسبَدَتو لَّ  :" ُقل  قال تعاىل 

َ  ضِ  يف   ُِّصسَبة   ِ    َ َصوبَ  :" َ و  وقال تعاىل ََ َهدو َ ن قَدب دلِ    ِّ   ِكَووب    يف  ِإالَّ  يُ ِنُكم   َ  يف  َعاَل  األ   ِإنَّ  يَّ  
اَبُحرا اَل عَ  فَوَتُكم   َ و َعَلل َت َ ر ا  اَل  ِلَكي  َفِنري  *  اللَِّ  َعَلل َ ِلكَ  َفُودر  "  وَدول  خُم   ُكدلَّ   ُيُِدبُّ  اَل   َعاللَُّ  آاَتُكم   مبَو تَد  

 .( 23  22 :)احلهللفهلل

َ  ضِ  النََّموء يف   َ واَِبة   ِ     :" َعَ و  وقال تعاىل " )التمل ُّ  ِكَووب    يف  ِإالَّ  َعاأل   .( 75 :ِبني 

كوب هللا  قودفاب ا الاق قبدل  ن  لدق الندموعات عاأل ض   وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 .( 1) لف  تة  قول: ععابُ ُه علل ا وء منني 

 قدير يوم امليثاق:  ت 2

دَتهلَلُهم  َعلَددَع َ  فدَّددوَدُتم  ُ  ِّ  ظُُتدر ِِهم   ِ دد  آَدمَ  بَدديِن  ِ د  َ بُّددكَ  َ َخدذَ  قدول تنددو :" َعِإ    ددتُ   َيُ ِندِتم   ل    ُكم  بِدداَببِّ   ََلن 
انَ  بَدَلل قَوُلرا   َم ال ِقَسوَ دةِ  تَدُقرلُدرا   َ ن َ دِتهلل  َدو ُقرلُدرا  تدَ   َع   وِفِلنَي *َ د َهدَذا َعد    ُكتَّدو  ِإانَّ  فَددر  داَبَك آنَ  ِإَّنَّ  عَُكتَّدو قَدب دلُ  ِ د  ُؤانَ َ   
ِلُكَتو بَدن هلِلِهم    ِّ  ُ  ِّفَّةً   .( 173  172 :األعاباف)فَدَنَل ال ُمب ِطُلرَن"  مبَو  َفَدوُدت 

هم علدل   ع  دتهللثول الدذ عهر  سثو  ال طاب  األعل  عفسه  خذ هللا تنو     ظتاب آدم   فوه  عهم كأ 
اَن" )األعاباف َ  بَدَلل قَوُلرا   ِباَببُِّكم    ي نتم عقول هلم"  ََلن تُ    تم علل حبه عترحسهللسف بل ( 172 :ِتهلل 

                                                           
 .2653 نلم   قم   (1)
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تلدك ال طداب  يف قلدرهبم  عتنظسمه ع قابهم علل  لك نلقر  فصو ت الت ر  تقاب  ولقتو  عَتسل إ  ترحسهللس عبقسدت
 .( 1)ح ة علستم

 التَّدو َ  َفطَدابَ  يِت الَّد اللَِّ   َ :"ِفط ابَ ن ا اباد هبذا اال تود إَّنو هر فطابهم علل الورحسهلل عفؤفدهلل  لدك قرلده تندو إ
َتو " )الابعم اَلتَدب هلِلفلَ  َعَلسد   .( 30 :ِ َل ِق اللَِّ

قددول صددلل هللا علسدده ع ددلم: إن  .( 2) فابفددق يف اجلتددة عفابفددق يف النددنريث َنلتددم بنلمدده عحكمودده فددابفقني
ددل خلددق آدم ث  خددذ ا لددق  دد  ظتددابس عقددول هددؤالء يف اجلتددة عال  نيل  عهددؤالء يف التددو   عال  نيل. هللا عددز َع

 .( 3)قول: فقول قوال: ي   رل هللا  فنلل  و ا ينملق قول: علل  رقع القهلل 

 لتقدير العمري:   ا 3

عتددهلل ذلسددق التط ددة يف الددابحم  فسكوددب إ   اك  كر فوتددو عايرثوتددو عاألَددل عالنمددل  عالشددقوع  عالنددنود  
 .( 4)فال فزاد فسه عال فتقإ  ته ال  عمجسع  و هر

دد َ  يف َ ف ددب   ُكتددُوم    ِإن التَّددو ُ  :" َي َفدَُّتددوتب  ارك وتع  اىلال هللا     ق   تَددوُكمخَ  فَددِذانَّ  ن دد ِ ال بدَ   ِّ دد  َلق   ِ دد  ُثَّ  تُددداَباب    ِّ
َذة   ِ   ُثَّ  َعَلَقة   ُثَّ ِ     يُّط َ ة   َلََّقة    ُّض  َ لِّتدُ  لََّقة  خمَُ  َعَ ري ِ  خمُّ َ  َحدومِ  يف  َعيُِقدابُّ  َلُكدم   بَدنيِّ دل   ِإَ   َيَشدوء وَ د األ  ََ  ُثَّ   َُّندمًّل َ 

اًل  َُُكم  ِط   ُلُذرا ُثَّ  ُُن اِب  ِعل دم   ِ د  بَدن دهللِ  فَدن لَدمَ  ِلَكدس اَل  ال ُنُمابِ   َ  َ لِ  َ  إِ  فُداَبدُّ   َّ   َعِ تُكمفُدوَدَرىفَّ   َّ  َعِ تُكم َ ُ هللَُّكم   لِوَدبد 
ًئو" )احلج  .( 5 :َ سد 

َنَلُكدم   ُثَّ  يُّط َ دة   ِ   ُثَّ  تُداَباب    ِّ  َخَلَقُكم َعاللَُّ :"  وقال تعاىل دو عَ  ََ ًَ َ َعا  ِإالَّ  َتَضدعُ َعاَل   ُيثَدل ِ د    حَت ِمدلُ  َ دوَ 
ددابُ  َعَ ددو ِبِنل ِمددهِ  دداب  َعاَل  ِ دد  فُدَنمَّ  . (11 :" )فددوطابَفِنددري   اللَِّ  لَددلعَ  َ لِددكَ  ِإنَّ  ِكوَددوب    يف  ِإالَّ  ُعُمددابِسِ  ِ دد    فُددتَقإُ   َُّنمَّ

د  َخَلَقُكدم الَّدِذي ُهرَ وقال تعاىل:" َُ  َعَلَقدة   ِ د    ُثَّ  يُّط َ دة   ِ د  ُثَّ  تُدداَباب    ِّ داًل  ُكم  ُثَّ ُ  داِب ُلذُدر  ُثَّ  ِط    ُثَّ  َ ُ دهللَُّكم   الِوَدبد 
ُلُذرا قَدب لُ  ِ   فُدوَدَرىفَّ   َّ  َعِ تُكم لَِوُكريُرا ُ ُسرًخو اًل  َ  َعلِوَدبد    .( 67 :) وفاب "تَدن ِقُلرنَ  م  ل َعَلَنلَّكُ  َُّنمًّ  ََ

  

                                                           

 .56القضوء عالقهلل  عتهلل النلف  علي النسهلل الرصس ي ص   (1)

 .57ا صهلل  ي نه ص    (2)

 .48النلنلة الص س ة لذلبوين  قم   (3)

 . (934/  3 نو   القبرل )  (4)
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دد َ   َيَشددَأُكم ِإ    ِبُكددم   َ ع لَددمُ  ُهددرَ  ال َمذ ِ دداَب ِ  َعاِ ددعُ  َ بَّددكَ  ِإنَّ تع  اىل:" وق  ال َ  ضِ   ِّ تَّددة    َيددُوم   َعِإ    األ  َِ  بُطُددرنِ  يف  َ 
" )ال  .( 1)ع ريهو    اآليت ( 32 :ت م ُ ََّتوِتُكم 

هللا صدددلل هللا علسددده ع دددلم عهدددر الصدددود  حدددهللثتو   دددرل ق   ال عب   د هللا ب   ن مس   عود رض   ي هللا عن   ه: و 
ا صددهللع  قددول: إن  حددهللكم ُم َمددُع َخل ُ ددُه يف بطدد    دده   بنددني فر ددو  ث فكددرن يف  لددك علقددة  ثددل  لددك  ث 
َقده ع َلده  فكرن يف  لك  ضذة  ثل  لك ث فُداب َ ُل ا لك فست   فسه الابعح  عفؤ اب أب بدع كلمدوت: بكودب  

 إله  ريس  إن  حهللكم لسنمل بنمل  هل اجلتة حدت  دو فكدرن بستده عبستتدو ععمله ع قي   ع  نسهلل   فرالذي ال
إال   ا  فسنبق علسه الكووب فسنمدل بنمدل  هدل التدو  فسدهللخلتو  عإن  حدهللكم لسنمدل بنمدل  هدل التدو  حدت 

عيف  عافدة  خداب : إ ا   ( 2)وب فسنمل بنمل  هدل اجلتدة فسدهللخلتوفكرن بسته عبستتو إال   ا  فسنبق علسه الكو
لددددهللهو عحلمتددددو    ددداب نلتط ددددة ثتوددددون ع  بنددددرن لسلددددة بندددد  هللا إلستددددو  لكددددو فصددددر هو عخلددددق مسنتددددو عبصددددابهو َع
ععظو تدددو ث قدددول: ي  ب   كددداب  م  يثدددل  فسقضدددي  بدددك  دددو فشدددوء عفكودددب ا لدددك  ث فقدددرل: ي  ب  َلددده 

َقدده  فسقضددي  بددك  ددو  ددوء عفكوددب ا لددك  ث  دداب   فسقددرل  بددك  ددو  ددوء عفكوددب ا لددك ث فقددرل: ي  ب  
 ,( 3)ا لك نلص س ة يف فهللس فال فزفهلل علل  و   اب عال فتقإ

 لتقدير احلو :   ا 4

لَدددة   َُّبو ََكدددة   يف   َيَزل تَددوسُ  قدددول تندددو :"ِإانَّ  يف لسلدددة القددهلل :عفكددرن  دداَب ُ  ِفسَتدددو * ُ تدددِذ ِف َ  ُكتَّددو  ِإانَّ  لَسد  ددداب   ُكدددلُّ   فُد     َ  
ددداًبا * َحِكدددسم   ددد     َ    ندددىن ف ددداب   يددده فكودددب عف صدددل كدددل   ددداب ع  ( 5د  3 :ُ اب ِ دددِلنَي" )الدددهللخون ُكتَّدددو  ِإانَّ  ِعتدددهلِلانَ   ِّ

َا  النبدود عآَدوهلم  عمجسدع   در هم  د  هدذس الل فسقضدي   ( 4)سلدة إ  األخداب   د  الندتة القوبلدةحكسم      
 .( 5)  اب النتة كلتو     نوفش التو  ع صوابتم ع رهتم عحسوهتم إ   ثلتو    النتة األخاب 

قول اب  عبدو  د   دي هللا عتده د : فكودب يف  م الكودوب يف لسلدة القدهلل   دو فكدرن يف الندتة  د   درت 
َ  ع طاب حت احل و  فقول: ُيج فالن عفالن  .( 6)عحسو  ع 

  

                                                           

 . (935/  3ا صهلل  ي نه )  (1)

 .3208ا لق  قم البوو ي يف كووب بهللء   (2)

 .2645 نلم  ك القهلل   قم   (3)

 . (58/  8ت نري  بر الننرد )  (4)

 .68القضوء عالقهلل  افمرد ص  (5)

 . (140/  4ت نري اب  كثري )  (6)
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 لتقدير اليومي:   ا 5

ددد دددَمو يف   َ ددد أَلُهُ هدددر  دددر  ا قدددودفاب إ  ا راقسدددت الددديت قدددهلل ت هلدددو فسمدددو  دددبق. قدددول تندددو :" َفن   َعاتِ النَّ
َ  ضِ  " )الابمح  يف  ُهرَ  فَدر م   ُكلَّ   َعاأل   .( 29 :َ أ ن 

َدي عدد   بسدده قددول: قدداب    ددرل هللا   ع  ابدد  َابفدداب بنددتهلل حندد  عدد   تسددب بدد  عبددهلل هللا بدد   تسددب األ
" فقلتددو: ي   ددرل هللا  ع ددو  اك الشددأنق قددول  يف  ُهددرَ  فَدددر م   صددلل هللا علسدده ع ددلم هددذس اآلفددة:"ُكلَّ  صددلل َ ددأ ن 

 .( 1)  كابن  عفابفع قر وً  عفضع آخابف هللا علسه ع لم:  ن فذ اب  يبوً  عف ابِّ 

َ   عفُنددز قر ددو عقددول البذددري يف ت نددريس" :  دد   ددأيه  ن ُيددي عميسددت  ع لددق عفدداب ُكلَّ فَدددر م  ُهددَر يف َ ددأ ن 
عفذ داب  يبدو إ   دو  عفذل قر وً  عفش ي  ابفضوً  عف ك عويسو  عف اب   كابعنً  عمسب داعسدوً  عفنطدي  دوااًل 

 .( 2)ال ُيصل     فنوله عإحهللاثه يف خلقه  و فشوء

 ءَتَشدو َ د  َعتُنِدزُّ  َتَشدوء  ممَّد ال ُمل دكَ  َعتَتدزِ ُ  َشدوءتَ  ال ُمل دَك َ د  تُددؤ يت  ال ُمل دكِ  َ ولِدكَ  اللَُّتمَّ  ول  ب ويه:"ُقلِ ق
ري ُ  بَِسهلِلكَ  َتَشوء َعُتِذلُّ َ   ء   ُكلِّ   َعَللَ  ِإيَّكَ  ا َ  ")آل عمابانَقهلِلف َ ي   .( 26 :اب 

 الرقددت الددذي س فسدده  يفن الوقددهللفاب السددر ي هددر تعفددل ا قددهللع علل النبددهلل عإي ددو مجلددة القددرل يف  لددك  ع 
  بق  ن فتوله فسه  ال فوقهلل ه عال فوأخابس.

ث هددذا الوقددهللفاب السددر ي ت صددسل  ددد  تقددهللفاب احلددريل  عاحلددريل ت صددسل  ددد  الوقددهللفاب النمددابي عتددهلل ذلسدددق 
يل الددذي  التط ددة  عالنمددابي ت صددسل  دد  الوولسددق النمددابي األعل فددرم ا سثددو   عهددر ت صددسل  دد  الوقددهللفاب األ

دل  عكدذلك  توتدل ا  قدودفاب يف آخابفوتدو إ  خطه القلم يف اإل وم ا بني عاإل وم ا بني هر    علم هللا عز َع
 :ال ُمتوَدَتددددل" )الددددت م َ بِّدددكَ  ِإَ   ودددده "َعَ نَّ فويوتددددت األعاادددل إ   علسودددده عإيوتددددت األعاخددداب إ  آخابف  ( 3)علدددم هللا

42)(4 ). 
  

                                                           

   ص  ه األلبوين يف ظالل اجلتة. (273/  4ت نري اب  كثري )  (1)

َن عالبذري )  (2)  . (81د  80/  6ت نري ا و

 . (939/  3 نو   القبرل )  (3)

 . (940/  3 نو   القبرل )  (4)
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 نياً: أنواع اإلرادة:اث

  إ  إ اد  كريسة قهلل فة  عإ اد  دفتسة  ابعسة.تتقنم اإل اد  يف كووب هللا

 اإلرادة الكونية:   1

هللا  اد  إه  عهددي هددي ا شددسئة النو ددة الدديت فددهللخل فستددو مجسددع ا ولرقددوت  دد  بدداب عفددوَاب عصددوه عطددو
ل  ددو حن تنددو  ف ندداب ددسه  فددوتنددو  ل نلدده   ددراء إن كددون ا  نددرل  تدده حمبددرنً  ع  ددري حمبددرب  فاب ددسه  م ال ف

 ل عاحلن  .ول عاجلالفسه إال اجلم فشوء  عال فشوء  سئوً إال بنهلل إ ادته له  عكل  و كون  ته فلس 

و و فشدوؤعن  عإَّند نلدرا  دفلنبدود  ن   و  فنول النبود فتي  تقنمة  ف ستو احلن  عفستو القبدسح  علدس  ل
   عإيوتوًء  عهذا هر احلن   تتم.ف نلرن  و فؤ ابعن به إ وثوالً 

َم الاببربسددة  فمددو  ددوء كددون ع ددو مل فشددأ مل فكدد  عفددهللخل يف  عتلددك اإل اد   ونلقددة ن لددق  عهددي  دد  لددرا
عالشدددسوطني  عخلدددق ا دددريات هدددذس ا شدددسئة خلدددق األقدددريء عالضدددن وء عال قددداباء عا دددؤ تني الك دددو   عا الاكدددة 

 .( 1)القر  عالن ز  عالبالد  عالذكوء عال ضوال  عخلق النسئوت عاحلنتوت  عخلق الورفسق عا ذالن  عخلق

 اآلاي  تدل على اإلرادة الكونية: وهذه بعض 

وَدوَدلُدرا   َ دو اللُّ  َ دوء نو : "َعَلر  قول ت  ( 112 :فَدَنُلرُس" )األينوم  َ و َ بُّكَ  َ وء ول تنو : "َعَلر  ق  َعلَددِك َّ  اقد 
َنلُ  اللَّ  ( 39 :سًندو")فري  ُكلُُّتم  مجَِ   أَل  ضِ  ِفسو َ   َ  َ آل َ بُّكَ  عقول: "َعَلر َ وء  ( 353 :فابِفهلُل")البقاب   َ و فَد  
َ ددوء اللُّ    ")التنددوء فَدَلَقوتَدُلركُ  َعلَددس ُكم   َلَنددلََّطُتم   عقددول تنددو : "َعَلر   َ ن اللُّ  فُددابِدِ  نددو : "َفَمدد عقددول ت  ( 90 :م 

هلِلفَهُ  ابَح   فَدت  اَلمِ  َصهلل  َسُ  َفش  و سًِّقو َ  َصهلل  َسُ  َنل  َم   ُفِضلَّهُ  فابِد  َ ن َعَ   ِلِ    ًَ َو  َحاَب  :)األيندوم "نَّدَموءال يف  َفصَّنَّهللُ  َكَأَّنَّ
" )ه ود َ ن فُدذ ِرَفُكم   فهللُ فابِ  اللُّ  ونَ كَ   ِإن َلُكم    َيَصحَ  َ ن    ََ دتُّ  ِإن   فَتَ ُنُكم  ُيص ِ ي َعالَ وقال تعاىل: "  .( 125

وَدوَدلُددرا  َعلَدددِك َّ  َ ددو اللُّ  َ ددوء َعلَددر  وق  ال تع  اىل: "  ( 44 : َنددلُ  اللَّ  اقد  وق  ال تع  اىل:   (253 :اب )البقدد" وفابِفددهللُ  َ  فَد  
تدََّوكَ  ِإ   َدَخل تَ  َعَلر اَل " "  ِإالَّ  قُدرَّ َ  اَل  اللَُّ  َ وَ وء قُدل تَ  ََ    ( 39 :الكتف )ِنللَِّ
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َتو "َعلَدر  وق ال تع اىل:  تَدو ِ دئد  د    ُكددلَّ   آَلتَدسد   ِإالَّ  "َعَ وَتَشددوُؤعنَ ع اىل: توق ال   ( 13 :  ُهدهلَلاَهو" )الند هلل يَد  
ددِلل هُ الّلُ  َفَشددذِ  َ دد  "وق  ال تع  اىل:  ( 30 :َحِكسًمو")اإلينددون  َعِلسًمددو َكددونَ   اللََّ  ِإنَّ  اللَُّ  َفَشددوء َ ن  َشددأ  فَ  َعَ دد  ُفض 

" )األيندددوم  ِصددداَبا    َعلَدددل َم َنل دددهُ  دددَوِقسم  َددد " وق   ال تع   اىل: ( 39 : ُّن  دددابُسُ  وِإَّنَّ ًئو  َ َادَ  ِإَ ا  َ    ُكددد     لَدددهُ  فَدُقدددرلَ  َ ن   َ دددسد 
 .( 82 :فَدَسُكرُن" )ف  

حن  لذاتدده حمبددرنً   ددابادكددرن فعهددذس اإل اد  عتلددك ا شددسئة هددي الدديت تنددولزم عقددر  ا دداباد  عا دداباد إ ددو  ن 
ذددريس لت   ع  داباداً عا دريا تندو   ع لدك  دو فسدده  د  ا دري  كولدق األيبسددوء عالصدوحلني عكدذلك كوفدة ال ضددوال

 شديء آخداب حمبدربلي  داباد  هدعهذا فطلق علل الك اب عمجسع الشابع  عاآل م  فذهنو لسنت  اباد  لذاهتو عإَّنو 
 إ  هللا تنو .

ددابِ  ال ددَ ِّ  يف  َنددودُ ال  َ  قددول تنددو  "َظَتددابَ   َلَنلَُّتددم   َعِملُددرا الَّددِذي بَدن دداَ  لِسُددِذفَقُتم التَّددو ِ  َكَنددَبت   َف ددهلِلي  مبَددو َعال َب  
ُنرنَ  َِ   .( 1) مجسع  فنول هللا تنو  ع حكو ه.عهذا دلسل علل إثبوت احلكمة يف( 41 :)الابعم "فَداب 

 ددداب  عفندددل  عإن مل فنملتدددو ا لدددق علدددل عاحلدددق  ن مجسدددع  فنولددده ع دددابعه هلدددو حكدددم ع دددويت  ألَلتدددو 
 ( 2)الو نسل  فال فلزم    عهللم علمتم هبو إيو وؤهو يف ي نتو

و اخددوالف  يراعتددع وت كلتددو إل اد  الكريسددة إثبددوت  شددسئة هللا تنددو  ا طلقددة يف إمددود ا ولرقددعحوصددل ا
  فمدددو  دددوء هللا إميوهندددو ع ع  دددكوهلو  عت دددوعت فضدددوالتو ع دددابع هو عمجوهلدددو عد و وتدددو عكسندددتو عع زهدددو  عك ابهدددو 

وً قدع فسده  د  كابهدهلل  عال فكون  ع و مل فشأ مل فك   فدوحن علدل كدل  د  قدهللفاب  عال فقدع يف  لكده إال  دو فابفد
ددِلِل اللَُّ  َعَ دد عتدده  قددول تنددو : " دد َهددود  * َعَ دد  ِ دد    لَددهُ  َفَمددو ُفض   ِ ي ز  ِبَنزِفدد اللَُّ   َلَددس  َ  ِضددلّ   ُّ  ِ دد  لَددهُ  َمددوفَ  اللَُّ  هللِ فَدت 

 "  .( 37د  36 :)الز اب ايِوَقوم 

بق  عال ميكد  لمده الندوعفتر الذي   اد إميون ا دؤ تني  عهدر الدذي   اد ك داب الكدوفابف   عكدل  لدك يف 
فتدذا  نتدوس  ب  دسك اب ألحهلل  ن  اب  ع  علمه  ععلمه فنولزم ثبدرت قهلل تده  عإ ا كدون قدهلل علدم  ن  ن هلد

 ل  فبني اإلميون  ه بسته ع هذا دلسل  ن هللا تنو   س رل بقهلل ت يه ل  فنوطسع  ن  اب  ع  علمه عفؤ    ع 
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َ  َُيُددرلُ  اللَّ  نَّ  َ  فقددهلل  علسدده  علدد  فقددهلل   بددر هلددب علددل خددالف  لددك  قددول تنددو : " َعاع َلُمددرا    ال َمدداب ءِ  بَددني 
 . ( 24 :ِإلَس ِه حُت َشاُبعَن" )األي ول  َع َيَّهُ  َعقَدل ِبهِ 

َا  ا دذال عهدي يدر   د  فطو   عإَّنو هذا  د  نب النقربدة: عهذا لس     نب تكلسف  و ال ن  د  
لدر  بمل فقدهلل س علدل ع  فرفقده ملابا  هللا ا نوقسم  ع  و طوقة األ بوب فتي  قهللع   له  علك  هللا تنو  ع  ص

 النو كدون  لدك  دذعتده إَّند  ويهتو  فمو آ      آ   إال ب ضدل هللا تندو  ع محوده  ع دو ك داب  د  ك داب كابهدوً 
 .( 99 :سًنو" )فري  ُكلُُّتم  مجَِ   اأَل  ضِ  يف  َ   آلَ  َ  َ بُّكَ  َ وء هللا تنو  له: "َعَلر  

   قدول تندو : "اللُّ    كمو هر خولق الشاب  ال إله  دريس عال  ب   دراس عهر  ب ويه عتنو  خولق ا ري 
ء " )الز دددداب  ُكددددلِّ   َخددددوِلقُ  سنددددوً")البقاب   اأَل  ضِ   َّددددويف  َلُكددددم َخلَددددقَ    عقددددول تنددددو : "ُهددددَر الَّددددِذي ( 22 :َ ددددي   :مجَِ
29)(1 ). 

لبسدون   ود عالتصح عانهلل اإل اعيف اإل اد  الكريسة قهلل فبذا هللا تنو  طوعة النوصي عال فنسته علستو ب 
 دابع  ارهتم  عتابكدرا لف يف بسع لك حلكمه عظسمة َلسلة  كمو قول تنو  يف ا توفقني الذف  ذل را  ع ا را

ُداُبعَ  ا  َ َاُدعا   ر   دزع  تبدرك: " َعلَدهللا علسده ع دلم كمدو يف لل تود  ع التديب صدلل   َكدابِسَ   َعلَددِك  ُعدهللَّ ً  لَدهُ  َعدهللُّعا  ألَ   
ُنددهلُلعا   فَدثَدددبََّطُتم  َعِقسدددلَ  ايِبَنددوثَدُتم   اللُّ    عقدددهلل بددني هللا تندددو  احلكمددة يف بذضددده ( 46 :" )الوربددة ال َقوِعددهلِلف َ  َ دددعَ  اقد 

َُرا   َلر  لطوعوه فقول: " ذُدر  َلُكدم  ِخالَ  َ ُنرا  عأَلع   َخَبوالً  ِإالَّ  ََاُدعُكم   ِفسُكم  َّو َخاَب تَدةَ فَدبد   هَلُدم   وُعرنَ مَسَّد َعفِدسُكم   َيُكُم ال ِ ود 
 .( 47 :" )الوربة ِنلظَّوِلِمنيَ  َعِلسم   َعاللُّ 

َألُ  اَل هر  ب ويه: "ع  َنلُ  َعمَّو ُفن  دأَُلرنَ  َعُهم   فَد     ع لدك أليده فوصدابف يف  لكده  ( 23 :" )األيبسدوء ُفن 
فسدده ظلددم  إَّنددو الظلددم يف احلقسقددة فكددرن  دد  تصددابف ا وصددابف فسمددو ال ميلددك  ع تددع ا نددو ق  ددو عهددذا لددس  

فنو قه  عهللا تنو  ال مدب علسده  د  ألحدهلل حدت ُيو دب علدل  دو  دسق ع تدع  ععلدل  دو  هدون عخدذل  
 .( 2)كمة نلذة ع محة عا نة ععهللل قر عإَّنو هر ح
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 هته؟ب ضه وكراو حيبه؟ وكيف جتتمخ إرادته له كيف يريد هللا أمرًا ول يرضاه ول أ    

 ا اباد يرعون: اجلراب  ن 

 وصهلل.ت عا ق طلرب حمبرب لذاته  ع و فسه    ا ري  فتر  اباد إ اد  الذوي راد لنفسهم

  قددهلل ال فكددرن  قصددرد للمابفددهلل  عال فسدده  صددل ة لدده نلتظدداب إ   اتدده   دداباد لدده  دد  حسدد  م  راد ل   ريهو 
 ددابادس  فددوَومع فسدده األ ددابان: بذضدده عإ ادتدده عال فوتوفسددون  الخددوالف  ونلقتمددو  عهددذا  إفضددوؤس عإفصددوله إ  

كولهللعاء الكابفه إ ا علم ا وتوعل له  ن فسه   وؤس  عقطع النضر ا وآكدل إ ا علدم  ن يف قطنده بقدوء َندهللس   
 .( 1) ابادس عحمبربه فة الشوقة  إ ا علم  هنو ترصل إ كقطع ا نو

بُّ إلسده  د    داب هدر  حد الشد   عال فتدويف  لدك إ ادتده ألَدل  دريس  عكريده  دببوً إ  ب ويه فكدابس  ترف
 فرته.

ات  عهددر عاإل اد  يدده خلددق إبلددس  الددذي هددر  ددود  ل نددود األدين عاألعمددول عاالعوقددودات ع دد   لددك
إ  حمددوب   تددر ع ددسلة ددبب لشددقوء الكثددري  دد  النبددود  ععملتددم مبددو فذضددب الددابب تبددو ك عتنددو   ع ددع هددذا ف

ردهو إلسه    عهلل تو:  كثري  للابب تنو  تابتبت علل خلقه َع

  يه تظتاب للنبود قهلل   الابب علل خلق ا وضودات ا وقوبالت. منها:

فع وب  عالنداب قدعالشدهللفهلل الن ظتر  آ    مسواه القتابفة   ثل القتدو   ا تدوقم  عالندهللل  عالضدو   ومنها:
ددرد  واحلنددوب  عا ددوفا  عا ددذل  فددذن هددذس األمسددوء عاألف لددر كددون اجلدد  نلقتددو  ع نددول كمددول  ال بددهلل  دد  َع
 عاإلي  علل طبسنة ا الاكة مل فظتاب  ثاب هذس األمسوء.

َس ع  ومنها:   قه     وء   حقه ععو ظتر  آ    مسواه ا وضمتة حللمه عع رس ع ذ ابته ع اس عجتوع
  

                                                           
 .329 تتج اإل وم اب   يب النز احلت ي  عبهلل هللا احلويف ص   (1)
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مسوء  لونطلدت هدذس احلكدم عبسهللس  فلرال خلق  و فكابهه    األ بوب ا  ضسة إ  ظتر  آ   هذس األ
م عال رااددهلل  عقددهلل   ددو  التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم إ  هددذا بقرلدده: "لددر مل تددذيبرا  لددذهب هللا بكددم  عجلددأ بقددر 

 .( 1)فذيبرن  عفنوذ ابعن  فسذ اب هلم"

نتو  فدال فضددع يف  را د ظتدر   مسدوء احلكمددة عا د    فذيده احلكددسم ا بدري الدذي فضدع األ ددسوء منه ا:و 
 يوتواتو إلسده إكابس علل الش  يف  ري  ر نه  فتر  علم حس  منل   والته  ع علم مب  فصلح لقبرهلو عفش

 ع علم مب  ال فصلح لذلك.

 دة حصدلت كنبردفدة اجلتدود  عالصد   عخمول حصرل النبردفة ا وترعدة الدت لدرال خلدق إبلدس   دو ومنها:
 .( 2)كم اليت تن ز النقرل ع  إد اكتو  ري  لك    احلاهلر   ععبردفة اال ونو    إ 

 هل ميكن وجود تلك احلكم بدون هذه اشسباب؟ب   

ددرد االبدد  بددهللعن األب  اجلددراب:  َ دده  ك ددابض َع ددرد ا لددزعم بددهللعن ال هددذا  ددؤال فو ددهلل عهددر فددابض َع
 .( 3)عن ا و ابك  عالوربة بهللعن الووابعاحلابكة بهلل

 اإلرادة الشرعية:   2

هي إ اد  هللا تنو  أل ابس الهللفين الشابعي  عهي اليت    ل     َلتو الاب ل  ع يزل     َلتدو الكودب 
عاإل اد    ( 4) ا كددددون  ونلقددددوً نإل اد  الكريسددددةعهددددي ال تنددددولزم عقددددر  ا دددداباد  ددددع كريدددده حمبددددرنً حن تنددددو  إال إ

الشابعسة الهللفتسة تهللل داللة عا  ة علل  يه  ب ويه ال ُيب الذيرب عا نوصي عالضالل عالك داب  عال أي داب 
هبددو عال فاب ددوهو  عإن كددون  ددوءهو خلقددوً عتقددهللفاباً عإمددوداً  ع يدده  ددب ويه عتنددو  فاب ددل عُيددب كددل  ددو فونلددق 

 تة عفتصابهم يف احلسو  الهلليسو عيف اآلخاب  عفتصاب هبذس اإل اد  الهللفتسة الشابعسة عفثسب  ص وهبو  عفهللخلتم اجل
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  .( 1)هبو   ي: اإل اد  الهللفتسة الشابعسة للنبود     علسواه ا وقني عحزبه ا  ل ني ععبودس الصوحلني

 ومن اآلاي  الدالة على اإلرادة الشرعية:

ددابَ  ِبُكدمُ  اللُّ  قرلده تندو :" فابِفددهللُ  دداَب" )البقدِبُكدُم ال نُ  فابِفدهللُ  َعالَ  ال ُسن    اللُّ  فابِفددهللُ  لدده تنو :"َ دوعقر   ( 185 :اب  ن 
َنددلَ  دد    َعلَددس ُكم لَِس   " )ا واددهلل   ِّ   ِبُنددرنَ فَدوَّ  الَّددِذف َ  فددهللُ َعفابِ  َعلَددس ُكم   فَدوُددربَ  َ ن ابِفددهللُ فُ  َعاللُّ  عقرلدده تنددو :"  ( 6 :َحددابَ  

ددَتَراتِ  ددَف َعددتُكم   َ ن اللُّ  فابِفددهللُ عقددول تنو :"  ( 27 :)التنددوء" َعِظسًمددو َ ددس الً  ََتِسلُددرا   َ ن الشَّ  اإِليَنددونُ  قَ َعُخلِدد ُ َ ِّ
َددو فابِفددهللُ   ( 28 :َ ددِنسً و" )التنددوء ِهبَ  اللَُّ  عقددول تنو :"ِإَّنَّ َ  َ  تُكمُ َعدد لِسُددذ  دد الددابِّ ددابَُكم  َتط ِتددريًا" َعفُ  ال بَدس ددتِ  لَ َ ه  َطتِّ

ُ دداُبعا قددول تنددو :"ِإن  ( 33 :)األحددزاب دد بَددوِدسِ لِنِ  َعاَلفَداب َ ددل َعددتُكم   َ دديِن   فَددِذنَّ اللََّ  َتك  ددُكاُبعا ِإناَب ع ال ُك   فَداب َ ددُه  َتش 
" )الز اب  .( 7 :َلُكم 

    الفرق بني اإلرادتني:3

 .لشابعسة ال فلزمإل اد  ااإل اد  الكريسة فلزم فستو عقر  ا اباد  عا     أ

 .( 2)ريسة عو ة فسمو ُيبه ع و ال ُيبههللا  عالكاإل اد  الشابعسة ذوإ فسمو ُيبه ب    

  . اد   ابعسةون مبنىن افبة فتر إفمو كون مبنىن ا شسئة فتر إ اد  كريسة ع و ك   ج 

" )التنددوَعلَددس كُ  فَدوُددربَ  َ ن فابِفددهللُ   ثددول اإل اد  الشددابعسة قرلدده تنددو :" َعاللُّ  فددهلل هتددو مبنددىن ألن فاب  ( 27 :ءم 
هدذا ع ع النبدود سلووب علل مج ُيب عال تكرن مبنىن ا شسئة أليه لر كون ا نىن: عهللا فشوء  ن فورب علسكم 

 لدسكم عال فلدزمن فودرب ع  اب مل فك  فذن  كثاب بين آدم    الك و   إ ن فابفهلل  ن فورب علدسكم فندين مدب  
 .ة البولذة قهلل تقوضي عهللم عقرعه    حمبة هللا للشيء  ن فقع ألن احلكمة اإلهلس

  

                                                           

 . (188 /8دمر  ال ووع  )  (1)
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ال ُيددب  ن  ألن هللا ( 34 :" )هددردُكم  فُدذ ددِرفَ  َ ن فابِفددهللُ  اللُّ  َكددونَ   ع ثددول اإل اد  الكريسددة قرلدده تنددو :"ِإن
 هللا فشدددوء  ن  إن كدددونفذددري النبدددود إ ن ال فصدددح  ن فكدددرن ا نددىن إن كدددون هللا ُيدددب  ن فذدددرفكم بددل ا ندددىن

 فذرفكم.

ا نوصددي كددرانً ال  ددابعوً  ألن اإل اد  الشددابعسة مبنددىن افبددة عهللا ال ُيددب ا نوصددي علكدد   هللا فابفددهلل      د
 .( 1)فابفهللهو كران  ي  شسئة فكل  و يف النمرات عاأل ض فتر مبشسئة هللا

 : ملخلوقا اب اإلرادتني تعلق   4

 :ا ولرقوت    حس  تنلقتو نإلدا تني إ    بنة  قنومتتقنم 

ددرد  دد  األعمددول الصددو ددو       ولاش د     ادس إ احلة  فددذن هللاتنلقددت بدده اإل اداتن  عهددر  ددو عقددع يف الَر
 دف  ع اب   فذ اب ع حبه ع  سه  ع  ادس إ اد  كرن فرقع  علرال  لك  و كون.

 حلة  فنصددل  لددكعمددول الصددو ددو تنلقددت بدده اإل اد  الهللفتسددة فقددط  عهددر  ددو   دداب هللا بدده  دد  األ      الث  اين
 فولك كلتو إ اد  دف  عهر ُيبتو عفاب وهو عقنت  ع مل تقع. الك و  عال  و 

و  لدديت مل أي دداب هبددااحلددرادس   ددو تنلقددت بدده اإل اد  الكريسددة فقددط  عهددر  ددو قددهلل س هللا ع ددوءس  دد       الثال  ث
بددودس ء عال فاب ددل لننل  شددو كو بوحددوت عا نوصددي فذيدده مل أي دداب هبددو  عمل فاب ددتو  عمل ُيبتددو  إ  هددر ال أي دداب

هللت  فذيه  و  وء هللاالك اب  عل  ك .و مل فشأ مل ف كون ع رال  شسئوه عقهلل ته عخلقه هلو  و كويت ع و َع

ددددهلل  ددددد   يددددرا  ا بوحدددددوت    الراب    خ  دددددو مل تونلددددق بدددده هدددددذس اإل اد  عال هددددذس  فتددددذا  دددددو مل فقددددع عمل فَر
 .( 2)عا نوصي

قدهللفاباً  دو مل بده تي      اد نبهلل الشقالننسهلل    عبود هللا      اد هللا  ته تقهللفاباً  و   اد به تشابفنوً  عالع 
  فابد به تشابفنوً.

  

                                                           

 . (157/  1اامر  الثمني  فمهلل ب  عثسمني )  (1)

 .108  القضوء عالقهلل  عماب األ قاب ص   (189 /8دمر  ال ووع  اب  تسمسة )  (2)
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ع هل النتة عاجلموعة الذف  فقترا دفد  هللا حدق ال قده  عمل فضداببرا كودوب هللا بنضده بدبنا  علمدرا  ن 
ادتددني  فمدد  يظدداب إ  األعمددول الصددود   عدد  النبددود هبددوتني  حكددوم هللا يف خلقدده جتددابي علددل عفددق هددوتني اإل  

النستني كون بصرياً  ع   يظاب إ  الشاب  دعن القدهلل    ع يظداب إ  القدهلل  دعن الشداب  كدون  عدر    ثدل قدابفش 
َتو َ دددو اللُّ  َ دددوء لَدددر  الدددذف  قدددولرا:"  دددابَك  تَدددو َعالَ  آَنُؤانَ  َعالَ  َ    ء " )األيندددوم ِ ددد  َحابَّ   قدددول تندددو :" ف.( 148 :َ دددي 

د    ِعتدهللَُكم َهدل   قُدل   أَب َ َتو َ اُقرا   َحتَّ  قَدب ِلِتم ِ   الَِّذف َ  َكذَّبَ   َكَذِلكَ  درسُ  ِعل دم    ِّ َُ اِب  ِإالَّ الظَّد َّ  تَدوَِّبُندرنَ  ِإن لَتَدو فَدُوو 
 .( 1)( 148 :اُبُصرَن" )األينومَذ   َإالَّ   َيُوم   َعِإن  

 الشرعي:اشمر الكوين و اخللق كالم حسن لبن القيم يف      5

  عاإل اد     عاحلكدددمقدددول ابددد  القدددسم يف  ددد وء النلسدددل: البدددوب الوو دددع عالنشدددابعن: يف ايقندددوم القضدددوء
ه  ين  ونلددق  لقدد: إ  كددر عالكووبددة  عاإل ن  عاجلنددل  عالكلمددوت  عالبندد   عاإل  ددول  عالو دداب   عاإليشددوء

َالة اللب    .عاإل كول عإ  دفين  ونلق أب ابس ع و ُيقق  لك    إ

فمو كون    كرين فتدر  ونلدق باببربسوده عخلقده  ع دو كدون  د    ( 2)هذا البوب  وصل نلبوب الذي قبله
الددهللفين فتددر  ونلددق حالهسودده ع ددابعه  عهددر كمددو  خدد  عدد  ي ندده  ددب ويه لدده ا لددق عاأل دداب  فددو لق قضددوؤس 
عقهلل س عفنله  عاأل اب  ابعه عدفتده  فتدر الدذي خلدق ع داب  ع  داب  ع حكو ده َو فدة علدل خلقده قدهلل اً ع دابعوً  

 كمه الكرين عالقهلل ي.عال خابع  ألحهلل ع  ح

َ دني   عفُقدهللِّ   دو  قدهلل فُقضدلف  و حكمه الهللفين الشدابعي فسنصدسه ال  دو  عال ندو   عاأل دابان  دري  وال
ت و عقددع  دد  طوعددو ددابان فسمددال أي دداب بدده عال  ددابعه  عقددهلل فشددابَّ  عأي دداب مبددو ال فقضددسه عال فقددهلل س  عمومددع األ

كددم ء الددهللفين عاحلابد القضددوصددي عال نددق عالك دداب  عفت ددعبددودس عإميددوهنم  عفتو ددي األ ددابان عمددو مل فقددع  دد  ا نو
نوصدددي إ ا عدددابف ع  ددد  ا الشددابعي يف  دددو   ددداب بدده ع دددابعه عمل ف نلددده ا دددأ ر   عفت ددابد احلكدددم الكدددرين فسمدددو عقدد

  لك.
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 :فالقضاء يف كتاب هللا نوعان 

دددوكقرلددده:"      ك   وين ق   دري:  َتو فَدَلمَّ دددتَدُتم تندددو :" َعُقِضددديَ عكقرلددده  . (14 :ال َمدددر َت" ) دددبأ َعَلس دددهِ  َقَضدددسد   بَدسد 
" )الز اب قِّ   .( 75 :ِنحلَ 

ُس" ) ا ِإالَّ  تَدن بُددهلُلع َ الَّ  َ بُّدكَ  :" َعَقَضددلتنددو  كقرلده   وش  رعي دي  ين:  ي:   دداب ع دداب   . ( 23 :اإل داباءِإيَّ
 علر كون قضوء كريسوً  و عبهلل  ري هللا.

 :واحلكم أيضاً نوعان 

ُكدددم كقرلددده:" قَدددوَل َ بِّ ف   الكوين:  " )األيبسدددوء اح  َدددقِّ اب بددده عبددددودك  افندددل  دددو تتصددد .  ي:( 112 :ِنحل 
 عذذل به  عهللاءك.

ددمُ  كقرلدده:" َ ِلُكددم  وال  ديين:  ددَتُكم " )ا مو َُي ُكددمُ  اللَِّ  ُحك   َ ددو َُي ُكددمُ  ول تنددو :" ِإنَّ اللَّ عقدد .( 10 : تددةبَدسد 
 .( 1 :فابِفهلُل" )ا واهلل 

ددابُِك يف  عقددهلل فددابد ن نتسددني  نددوً كقرلدده:" َعاَل  ِمددهِ  ُفش  حكم  ه  فتددذا فوتددوعل  ( 26 :لكتددفَ َحددهلًلا" )ا ُحك 
 .الكوين وحكمه الشرعي

 :واإلرادة نوعان 

 :)اإل داباء قَداب فَدًة" هنُّ لِدكَ  َ ن  ََ د انَ  ِإَ ا.عقرلده:" عَ ( 16 :فابِفدهلُل" )الد ع  لَِّمدو كقرله تندو :" فَدنَّدول  كونية: 
 .( 34 :فُدذ ِرَفُكم " )هرد َ ن فابِفهللُ  اللُّ  َكونَ   عقرله:" ِإن .( 16

ابَ  ِبُكمُ  اللُّ  كقرله تنو :" فابِفهللُ   دينية:و  اَب" )البقداب  فابِفهللُ  َعالَ  ال ُسن   فابِفدهللُ  َعاللُّ  ". عقرلده:( 185 :ِبُكُم ال ُنن 
" )التنوء فَدُوربَ  َ ن لدر عقندت فلدر كويدت هدذس اإل اد  كريسدة  دو حصدل الننداب ألحدهلل  تدو  ع  .( 27 :َعَلس ُكم 

َ وون  م الق  ( 1)الوربة    مجسع ا كل ني  عهبذا الو صسل فزعل اال وبوس يف  نألة األ اب عاإل اد   هل  وال

ابفدهللس  دابعوً  اب إال مبو فذيه ال أيفالصراب  ن األ اب فنولزم اإل اد  الهللفتسة  عال فنولزم اإل اد  الكريسة  ع 
كدرانً  عكدذلك   داب   د له دفتوً الميون  اباعدفتوً  عقهلل أي اب مبو ال فابفهللس كرانً عقهلل اً  كذميون      ابس عمل فرفقه ل 

 ذف  قهلل اً  عبني هك كرانً ع   رله  منني صال  عمل فابد  لخلسله بذبح ابته عمل فابدس كرانً عقهلل اً  ع  اب 
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األ ابف  ع  اب    مل فؤ   نإلميون فداب   فذيده  دب ويه مل ُيدب  د  إبداباهسم  بدح علدهللس  عإَّندو  حدب  تده 
عز ه علل اال وثول  ع ن فرط  ي نه علسه  عكذلك   ابس حممهللاً صدلل هللا علسده ع دلم لسلدة اإل داباء  مندني 

  دددابس  ددد  علدددم  يددده ال فدددؤ   نإلميدددون  دددب ويه ُيدددب  ددد  عبدددودس  ن فؤ تدددرا بددده عباب دددله  علكددد  صدددال   ع  دددو 
اقوضددت حكمودده  ن  عددون بنضددتم علددل فنددل  ددو   ددابس ععفقدده لدده  عخددذل بنضددتم فلددم فنتدده عمل فرفقدده  فلددم 

 .( 1)ححتصل  صل ة األ اب  تتم  عحصلت    األ اب نلذب

 :فنوعان أما الكتابةو 

تَددو  َعَلَقددهلل   "عقددول تنددو : .( 21 :ااودلددةَعُ ُ ددِلي" ) َ انَ  أَلَ  لِددَاَّ  اللَُّ  :" َكوَددبَ تنددو  كقرلددهكوني  ة:   يف  َكوَدبد 
ابِ  بَدن هللِ  ِ   الزَّبُر ِ  َ  َض فابِثُدَتدو َ نَّ  الدذِّك    َيَّدهُ  َعَلس دهِ  ُكوِدبَ   قدول تندو :".ع ( 105 :يبسدوء" )األوحِلُرنَ الصَّد ِعبَدوِديَ  األ 
سُ  َ   هلِلفهِ  فَأَيَّهُ  تَدَرالَّ  .( 4 :احلج)النَِّنرِي"  َعَذابِ  ِإَ   ُفِضلُُّه َعفَدت 

دددَسوُم" )البقددداب  :" ُكوِدددَب َعلَدددس ُكمُ تندددو  كقرلددده  أمري   ة:وش   رعية   َعلَدددس ُكم   ُحاّبَِ دددت   "عقرلددده: .( 183 :الصِّ
دوُتُكم   َعَ َخدَراُتُكم    ُ ََّتوُتُكم  َعبَدَتوُتُكم   دتِ  َعبَدتَدوتُ  اأَلخِ   َعبَدتَدوتُ  َعَخدوالَُتُكم   َعَعمَّ  َ  َ دن َتُكم   الدالَّيت  َع ُ ََّتدوُتُكمُ  اأُلخ 

د  ُحُ در ُِكم يف  الالَّيت  َعَ َناُِبُكمُ   ِيَنآِاُكم   َع ُ ََّتوتُ  الابََّ وَعةِ   ِّ َ  َعَ َخَراُتُكم  فَدِذن هِبِد َّ  َدَخل دُوم يَِّندآِاُكُم الدالَّيت   ِّ
َتوحَ  َفالَ   هِبِ َّ  مَدَخل وُ  َتُكريُرا   ملَّ   دالَِبُكم   الَّدِذفَ  ِ د     َبد َتوِاُكمُ  َعَحالَِالُ  َعَلس ُكم   َُ َ  جَت َمُندرا   َعَ ن َ ص  ِ  بَدني  وَدني   َإالَّ   اأُلخ 
َصَتوتُ   َِّحسًمو * َ ُ ر ًا ونَ الّلَ ك ِإنَّ  َ َلفَ  َقهلل   َ و َدوُيُكم   َ َلَكدت   َ و ِإالَّ  التَِّنوء ِ  َ  َعال ُم   " َعلَدس ُكم   اللِّ  ِكوَدوبَ    مي 

َتو عقرله:" .( 24د 23 :)التنوء   فدوألع  كووبدة مبندىن ( 45 :ِنلدتدَّ  ِ " )ا وادهلل  التدَّ   َ  َ نَّ  َعَلس ِتم  ِفسَتو عََكوَدبد 
 .( 2)قهلل   عالثويسة كووبة مبنىن األ ابال

  نوعان: اشمرو 

َددوتنددو  كقرلددهك  وين:  ددابُسُ  :" ِإَّنَّ ًئو  َ َادَ  ِإَ ا  َ    عقرلدده:" َعَ ددو .( 82 :َسُكددرُن" )فدد فدَ  ُكدد     لَددهُ  لَ فَدُقددر  َ ن   َ ددسد 
اُبانَ  ح    َعاِحهلَل    ِإالَّ   َ   اُب اللِّ  َكونَ عقرله:" َع  .( 50 :ِنل َبَصاِب" )القماب َكَلم  ُنراًل" )التنوء  َ      َ: 47 ). 
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دداًبا عقدول تنددو :" عََكددونَ  ِضددسًّو" ) دداب   َ   َفِ   ََ دداب انَ  قَداب فَددةً  هنُّ لِددكَ  َ ن  ََ د انَ  ِإَ اعقددول تنددو :" عَ  .( 21 : َّق   سَتددوُ ا 
وء  ي  فددذن هللا ال أي دداب نل  شدد  فتددذا   دداب تقددهللفاب كددرين  ال   دداب دفددين  ددابع( 16 :ِفسَتددو" )اإل دداباء فَدَ َنددُقرا  

  .عا نىن: قضستو  لك عقهلل انس

حنلطوعة فوعقولت طوا ة: بل هر   اب دفين  عا نىن:   ابانهم   .( 1)ول ران عفنقرا  عالقرل األعل  َ 

َنددوِن" )الت دل أَي ُ دابُ  اللَّ  ِإنَّ :" تنددو  قرلددهكدي ين: و  ِل َعاإِلح   َ ن ُكددم    أَي ُ ددابُ  .عقرلدده:" ِإنَّ اللَّ ( 90 :ِنل َنددهلل 
ِلَتو" )التنوء ِإَ   اأَلَ واَنتِ  تُؤدُّعا    .( 2). عهر كثري( 58 :َ ه 

  أما اإلذن فنوعانو : 

ي: مبشدددسئوه    ( 102 :لبقددداب اللِّ" )ا   نِ حِِ  ِإالَّ  َ َحددهلل   ِ ددد    بِددهِ  ِبَضدددآ ِّف َ  ُهددم كقرلددده تنددو :" َعَ دددوك  وين: 
 عقهلل س.

دددُوم :" َ دددوتندددو  كقرلددده  :دي   ينو  ددد  َقَطن  ُوُمرَهدددو لِّستَدددة    ِّ تَدابَك  " )احلشددداب بِدددِذ  نِ فَ  ُ ُصدددرهِلَو لوِاَمدددًة َعلَدددقَ   َع   ( 5 :اللَِّ
  ي: أب ابس ع  وس.

دد  َلُكددم اللُّ   َيددَزلَ   َّددو  ََ  َفد ددُوم :" قُددل  تنددو  عقرلدده   َم   ُكددم  لَ   َِ نَ  آللُّ  قُددل   َحدداَلالً عَ  َحاَباً ددو ت ددهُ  ِّ  َ َنل ددُومفَ    َِّ      ِّ
َاُعنَ  َعَلل  :" )الشدر  اللَُّ  بِدهِ  أَي َ ن ملَ   الهللِّفِ  َ و  ِّ َ  هَلُم راَ اَبعُ  ُ ابََكوء هَلُم    َم  عقرله:"  .( 59 :" )فري اللِّ تَد  
21 ). 

 فنوعان :وأما اجلعل 

َنل تَدددو كقرلددده:" ِإانَّ ك   وين:  ددداَلالً  َ ع تَدددوِقِتم   يف  ََ مَ  فَدُتدددم  اأَل  قَدددونِ ِإَ   َفِتددديَ  َ    َنل تَدددو ُ دددرَن * ُّق  ََ ِ  ِ ددد  َع  بَدددني 
ا َعِ دد     َف ددهلِلفِتم   ا" )فدد  َخل ِ ِتددم   َ ددهللًّ َ  َعلَددل َنددلُ .عقرلدده:" َعَم  ( 9د  8 :َ ددهللًّ  َ  :لُددرَن" )فددري فَدن قِ  الَ  الَّددِذف َ  الددابِّ
َنلَ  عقرله:" َعاللُّ  .( 100 و" )الت   َيُ ِنُكم    ِّ    َلُكم ََ ًَ َ َعا  .عهر كثري ( 72 :لَ 

َنلَ  :" َ وتنو  كقرلهديين: و  " )ا عَ  َعِصدسَلة   الَ عَ  َعاَلَ آاَِبة   رَِريَ    ِ   اللُّ  ََ  ي:  دو  ( 103 :وادهلل اَلَحدوم 
 ر خملر  له  عاقع بقهلل س ع شسئوه. اب   لك عال   اب به  عإال فت

َنلَ تنو  ع  و قرله ََ اََباَم  ال بَدس تَ  ال َكن َبةَ  اللُّ  :"   .( 97 :ِ " )ا واهلل لِّلتَّو وً وِقسَ  احل 
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ا دونمواًل للمشداك يف  نتسسده  بدل فتذا فوتوعل اجلنلني  فذهنو َنلتو كذلك بقهلل س ع ابعه علدس  هدذا 
 ( 1)اك بني  نتسسه فوأ له.إطال  الل ق عإ اد  القهلل  ا ش

  أما الكلما  فنوعان :و 

ُدددم   را  َفَندددقُ  الَّدددِذف َ  َعلَدددل َ بِّدددكَ  َكِلَمدددتُ   َكدددَذِلَك َحقَّدددت  كقرلددده:"    كوني   ة: ِ تُدددر  الَ  َ هنَّ  .( 33 :َن" )فدددري فُدؤ 
ىَن  َ بَِّك  َكِلَمتُ   :" َعََتَّت  تنو  عقرله اَبآاِ  َبيِن  َعَلل احل ُن   .( 137 :فعا " )األعاباَص َُ  مبَو سلَ ِإ  

َه  بدداب عال فددوَاب  دد   دداب  ددو عقرلدده صددلل هللا علسدده ع ددلم:  عددر  بكلمددوت هللا الوو ددوت الدديت ال مدد وع
أي دداب هبددو عفتتددل فتددذس كلموتدده الكريسددة الدديت  لددق هبددو عفكددرن  علددر كويددت الكلمددوت الهللفتسددة الدديت  .( 2)خلددق

َه  ال  و  عالك و .  لكويت ممو موع

ابِِكنيَ   ِّ َ  َ َحهلل   كقرله:" َعِإن  : ةدينيو  َوَ و َ  ال ُمش  اب سُ ك ا   َِ دَمَع َكداَلمَ  َحتَّ  فََأ عا داباد  ( 6 :اللِّ" )الوربدة َفن 
ت  بكلمددة هللابدده القددابآن عقرلدده صددلل هللا علسدده ع ددلم يف التندد  ي: إنحودده عدفتدده    ( 3)وء: عا ددو للوم فددابَع

 .( 3 :" )التنوءالتَِّنوء  ِّ َ  َلُكم طَوبَ  عقرله:" فَويِكُ را  َ و

َددو ِبَكِلَمددوتِ  َعَصددهللََّقت  قددهلل اَومددع الترعددون يف قرلدده:" ع  لموتدده الدديت ك. فكوبدده  ( 12 :" )الو دداب عَُكوُبِددهِ  َ هبِّ
 أي اب هبو  عفتتي عُيل عُيابم  عكلموته اليت  لق هبو عفكرن.

  فنوعان:وأما البعث 

وء :" فَِذَ اتنو  كقرلهكوين:   .(5 :َ هلِلفهلل " )اإل اباء    أَب    ُع يل  َتولَّ  ِعَبوًدا م  بَدَنثد َتو َعَلس كُ   ُعالمُهَو َعع هللُ  ََ

 .( 31 :هلل اأَل  ِض" )ا وا يف  فَدب َ  ُ  ُ اَبانً  اللُّ  :" فَدبَدَن َ تنو   عقرله

سِّنيَ  يف  بَدَن َ  الَِّذي :" ُهرَ كقرله تنو ديين: و  ِّ ُ ُتم " )اجل ِّ  َ ُ راًل  األ   .( 2 :منةتد 

 .( 213 : ِفَ " )البقاب ابِفَ  َعُ تذِ ُ َبشِّ  سِّنيَ التَّبِ  اللُّ  فَدبَدَن َ  َعاِحهلَل ً   ُ َّةً  التَّو ُ  :" َكونَ قرله تنو ع 
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 فنوعان:وأما اإلرسال 

دددَسوِطنيَ   َ  َ دددل َتو َ انَّ  تَددددابَ  :"  ملَ  تندددو  كقرلددده  وين:ك    ًَّا" ) ددداب  فَ  تَددددُؤَُُّهم  ال َكدددوِفابِ  لَعلَددد الشَّ  عقرلددده .( 83 :َ 
 .( 48 :الاّبَِيَح" )ال ابقون  َ  َ لَ  الَِّذي :" ُهرَ تنو 

هلَُل نِ  َ ُ رَلهُ   َ  َ لَ  الَِّذي :" ُهرَ تنو  كقرلهوأما اإلرسال الديين:  قِّ عَ  هل   .( 33 :" )الوربةِدفِ  احلَ 

 .( 15 :َ ُ راًل" )ا ز ل  ر نَ ِفاب عَ  ِإَ   و َ  َ ل تَ  وَكمَ   َ وِههلًلا َعَلس ُكم   َ ُ راًل  ِإلَس ُكم   :"  َ  َ ل َتوتنو  عقرله

  فنوعان:أما التحرمي 

تَددو تنددو    كقرلددهك  وين َددو قَددولَ  ": تنددو  عقرلدده.( 12 :قصددإ قَدب ددُل" )ال ِ دد  ال َماَباِ ددعَ  َعَلس ددهِ  " َعَحابَّ    فَِذهنَّ
َتو َعلَددل َعَحدداَبام   ": تنددو  عقرلدده .( 26 :َ ددَتًة" )ا واددهلل    َ  بَنِددنيَ  َعلَددس ِتم   حُمَابََّ ددة   َلك  ُددَهددو قَداب فَددة  َ ه  ُندد م  َ هنَّ َِ رَن" اَلفَداب 

 .( 95 :)األيبسوء 

" )الت ُ ََّتددوُتكُ  َعلَددس ُكم   : " ُحاّبَِ ددت  تنددو  كقرلدده  وأم  ا التح  رمي ال  ديين:  َعلَددس ُكمُ  اّبَِ ددت  ع"حُ  ( 23 :نددوء م 
وَددُة" )ا واددهلل   ُوم  َ ددودُ  ال ددَ ِّ  َصددس هللُ    ع" َعُحدداّبَِم َعلَددس ُكم  ( 3 :ال َمسد   ال بَدس ددعَ  اللُّ  َحددلَّ   ع" َع َ ( 96 : ُحاُبً ددو" )ا واددهلل    

 .( 275 :الاّبَِن" )البقاب   َعَحابَّمَ 

  فنوعان:وأما اإليتاء 

 َ ولِدكَ  اللَُّتدمَّ  : " قُدلِ تندو    عقرلده( 247 :َفَشوء" )البقاب   َ   ُ ل َكهُ  فُدؤ يت كقرله تنو : " َعالّلُ :  وينك
 .( 26 :َتَشوء")آل عمابان  ال ُمل َك َ   تُدؤ يت  ال ُمل كِ 

َمةَ  تنو : " فُؤيت  ع  و قرله ك  َمدةَ  فُدؤ تَ  َعَ   َفَشوء َ   احلِ  ك  ًا فَدَقدهلل   ُعيتَ  احلِ  . (269 :َكثِدريًا" )البقداب    َخدري 
 .( 1)فتذا فوتوعل الترعني  فذيه فؤتستو    فشوء   اباً عدفتوً عترفسقوً عإهلو وً 

  الكدددرين   دددع القدددهلل  يبسدددوؤس ع  دددله ع تبدددوعتم حظتدددم  ددد  هدددذس األ دددر  الدددهللفين  تتدددو ع عدددهللاؤس عاق دددرنع 
 .ف س   و  ول القهلل   ولرا  نه  فهللفتتم دف  القهلل  

  

                                                           
 .137اجلو ع الص سح يف القهلل  ص    (1)



 

80 
 

 

 

عاتبددوعتم دفدد  األ دداب فتددم فددهللفترن أب ددابس  عفؤ تددرن بقددهلل س  عخصددموء هللا فنصددرن   ددابس  عدفدد  الاب ددل  
عُيو رن بقهلل س  عفقرلرن: د  عاق درن  دع  داباد هللا  يندم  دع  دابادس الكدرين ال الدهللفين  عال فدت نكم عقدرفكم 

عمل فنوقبده  عمل   ع ا اباد الكرين  عال فكرن  لكم عذ اً لكم عتهللس إ  لر عدذ  بدذلك مل فدذم  حدهللاً  د  خلقده
 . ابفك  يف خلقه عوص  عال كوف
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 فصل الرابخال

 ل حول ول قوة إل ابهلل
 

 . أوًل: معىن ل حول ول قوة إل ابهلل

 اثنياً: ل حول ول قوة إل ابهلل دليل على إثبا  القدر .

 . اثلثاً: تضمنت ل حول ول قوة إل ابهلل معان عقدية عظيمة

 . حول ول قوة إل ابهللرابعاً: فضل ل 

 . خامساً: الحتجاج ابلقدر على املعاصي

 . سادساً: احلكمة من وجود املعاصي والكفر 
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 الفصل الرابخ

 ل حول ول قوة إل ابهلل

 

 

هلل   الابفسندددة ا تزلدددة  النولسدددة هدددي  ددد  األ كدددو  النظسمدددة القددد ( 1)" ال حدددرل عال قدددر  إال نحن إن كلمدددة "
   ال ضوال عال رااهلل عا توفع  دو ال فنلمده إال هللا  دب ويه  عقدهلل كدون التديب صدلل هللا علسده ع دلم  ابتبة  عهلوال

 .( 2) فنلمتو  ص وبه عُيثتم علستو  عتيت هذس الكلمة يف األ كو  ا طلقة عا قسهلل  يف  را ع كثري 

 معىن ل حول ول قوة إل ابهلل:وًل : أ

 نو . ة هللا ت: احلابكة عاحلسلة  ي ال حابكة عال ا وطوعة عال حسلة إال مبشسئمعىن احلول

 عقسل:  نتوس ال حرل يف دفع  اب عال قر  يف حتصسل خري إال نحن. 

عقسدددل: ال حدددرل عددد   نصدددسة هللا إال بنصدددموه عال قدددر  علدددل طوعوددده إال مبنريوددده عُحكدددي هدددذا عددد  ابددد  
 .( 3) ننرد   ي هللا عته عكله  وقو ب

عقول اإل وم الط وعي يف ت نريس  نىن "ال حرل عال قر  إال نحن": ال حسدل عال قدر  ألحدهلل علدل إقو دة 
طوعددة هللا عالثبددوت علستددو إال بورفسددق هللا  عكددل  دد  مددابي مبشددسئة هللا تنددو  ععلمدده عقضددواه عقددهلل س   لبددت 

كلتو ف نل  و فشوء عهدر  دري    شسئوه ا شسئوت كلتو  ععكنت إ ادته اإل ادات كلتو  ع لب قضوؤس احلسل
أَُلرَن" )األيبسوء :  َنُل َعُهم  ُفن  َأُل َعمَّو فَد    .( 4)(23ظومل  بهللاً " اَل ُفن 

  

                                                           

 عتنمل احلرقلة.  (1)

 . (887/  2ا بوح  النقهللفة )  (2)

 . (87 /4هتذفب األمسوء عاللذوت للترعي )  (3)

  ع  ابحتو الب   يب النز احلت ي. 445د  444النقسهلل  الط وعفة ص    (4)
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ل كل حتدرل  د  حلرل فوتوع  ع ع ع عم ممو  ُكاب  فل ق ا ( ال حرل عال قر  إال نحن)عال  ك  ن  نىن 
  للنددومل ل  يدده لددسحددول إ  حددول  عالقددر  هددي القددهلل   علددل  لددك الو ددرل  فددهلللت هددذس الكلمددة النظسمددة علدد

 النلري عالن لي حابكة عحترل    حول إ  حول عال قهلل   علل  لك إال نحن.

وعوده طقدر  علدل   نصدسوه إال بنصدموه عالع   التو     ف ناب  لك مبنىن خوص فسقرل ال حرل  د  
 إال مبنريوه. 

لقدر  علدل  ذدوإ نالعالذي فهللل علسه الل ق   ن احلرل ال  وإ نحلرل عد  ا نصدسة عكدذلك القدر  
د الَّدِذي الطوعة  بل ل ق احلرل فندم كدل حتدرل.. عكدذلك ل دق القدر   قدول تندو : " اللَُّ    َ دن ف  َخَلَقُكدم   ِّ

َنَل  ِ  ََ َنَل ِ   بَدن هلِل قُدرَّ    َ ُثَّ  ََ َبًة" )ان ً و عَ   بَدن هلِل َ ن ف  قُدرًَّ  ُثَّ   .( 54لابعم : َ سد 

دع  د   ريهدو  ع القدهلل   الوو دة  عل ق القدر  ال فداباد بده  دو كدون يف القدهلل    كمدل  د   دريس فتدر قدهلل    َ 
 ي بل ق القر    دول ع كمدل عل ق القر  قهلل فنم القر  اليت يف اجلمودات  الف ل ق القهلل   فلتذا كون ا ت

 .( 1)فذ ا مل تك  قر  إال به مل تك  قهلل   إال به بطابفق األع  عهذا نب عا ع

ل د  دد  كمددو وبنددبب  ددو فستدد علكلمددة "ال حددرل عال قددر  إال نحن" تثددري يف دفددع داء اهلددم عالذددم عاحلددزن 
َعوه يف الو رفا عالو ئ    احلرل عالقر  إال به عتنلسم األ اب كله له ععهللم كدل ه ععمدرم  لدك ل     ت تو

 حن عحدهللس فداللك كله ن حترل    حول إ  حول يف النومل النلري عالن لي عالقر  علل  لك الو رل  ع ن 
 فقرم هلذس الكلمة  يء.

عيف اآل    يدده  ددو فتددزل  لددك  دد  النددموء عال فصدددنهلل إلستددو إال بددال حددرل عال قددر  إال نحن  عهلددو تثدددري 
 .( 2)الشسطون عهللا ا نونونع سب يف طابد 

 .( 3)اثنياً : ل حول ول قوة إل ابهلل  دليل على إثبا  القدر

    ص س ه   براب عهلل عقهلل  كاب اإل وم البوو ي د  محه هللا د يف ص س ه هذس الكلمة النظسمة يف  
  

                                                           
 . (575 /5دمر  ال ووع  )  (1)

 . (204 /4َاد ا نود الب  القسم )  (2)

 .447 ابح النقسهلل  الط وعفة ص   (3)
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علل  يه د  محده ع    لك: كووب القهلل  ع نابعف  ن فقه اإل وم البوو ي كمو فقول يف تابامجه ممو فهللل 
 .( 1)هللا د  و ع نتو يف كووب القهلل  إال لهللاللوتو علسه

إن كلمددة ال حددرل عال قددر  إال نحن دخلددت  دد  نب القددهلل  لكرهنددو تددهللل علددل  ابتبددة  دد   اباتبدده عهددي 
هللا  ا شسئة  فقهلل  كابان  ن  اباتب القهلل    بع  اباتب ع تتو: اإلميون مبشسئة هللا التوفدذ  يف خلقده ع ن  دو  دوء 

كدددون ع دددو مل فشدددأ مل فكددد   فنتدددهلل و فقدددرل النبدددهلل "ال حدددرل عال قدددر  إال نحن" فنوقدددهلل يف قدددابا   ي نددده  يدددده ال 
فنوطسع الو رل      اب آلخاب إال إ ا  وء هللا له  لك عقدهلل س لده  فدال فتصدابف عد  ا نصدسة إ  الطوعدة إال 

هللا لده الشد وء ع دوء لده  عال فو درل  د  مبشسئة هللا تنو   عال فتصابف  د  ا دابض إ  الصد ة إال إ ا كودب 
 ددنف إ  قددر   عال  دد   لّ  إ  عددز   ع دد  قلددة إ  كثدداب   عال  دد  َددر  إ   ددبع عال  دد  فقدداب إ   ددىن  عال 
 دد  خددرف إ    دد   عال  دد   ددابّ  إ  خددري إال مبشددسئة هللا عإ ادتدده  فددال فو ددرل عفوقلددب  دد   ي حددول  تمددو  

هللا  لك  كمو  يه لس  لنبهلل يف يسل  طلرب عاحلصدرل علدل  اب درب  ع  كون إ  حول  ريس إال إ ا  وء له
دفددع  ابهددرب إال إن  عويدده هللا  ددب ويه ع  ددهللس بقددر   تدده  فولنبددهلل  بقرلدده هلددذس الكلمددة فودد    دد  حرلدده عقرتدده  
عفنوقهلل  ن احلرل عالقر  نحن عحدهللس فتدر  دب ويه  ولدك ا لدك عخدولق  بسدهللس   در  ا لدق فوصدابف هبدم كسدف 

ء عفصدداّبفتم حسدد  فشددوء عفقلّددب  حددراهلم  دد  حددول إ  حددول علددل حنددب  شددسئوه عحكمودده عإ ادتدده ال فشددو
 .( 2) ويع  و قضل عال  و  عطل  عال  نطي  و  تع بسهللس ا لك عهر علل كل    قهللفاب

ه  ا  دللتريمل ن فقهه ا    اثلث اً: "ل ح ول ول ق وة إل ابهلل " تض منت مع ان عقدي  ة عظيم ة الق در 
  تتو: قدر على ال

ضدوء ه فنستده علدل قوحن  دب ويع   ا دونون نحن َدل َاللده  فد:  أهنا كلمة استعانة ابهلل العظيم د  1
 حراا ه  عمجسع  و فصل ه. 

  

                                                           

 . (900 /2ا بوح  النقهللفة )  (1)

 . (901 /2) النقهللفة ا بوح   (2)
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عاال ونوية نحن     فضل النبودات ع َّلتو عتنابف  تزلوتو ععظم  أهنو    خدالل  در   ال وحتدة الديت 
ددَوِننُي"    داب هللا  ددب ويه عبددودس  ن فونبدهللعس َك َين  َك يَدن بُددهلُل عِإيَّ بوالعهتددو فر سددوً  دابا اً  ع لددك يف قرلدده تندو : " ِإيَّ

فتددذس اآلفددة فستددو إخددالص اال ددونوية حن أليدده قددهللم  ددو حقدده الوددأخري فأفددود حصدداب اال ددونوية نحن عكددذلك ال 
 .( 1)و دلت علسهحرل عال قر  إال نحن كلمة حتوري علل اإلخالص حن نإل ونوية فتي تهللل علل  

: ترحسددهلل الاببربسددة  عترحسددهلل األمسددوء عالصدد وت  عترحسددهلل األلرهسددة      اإلق  رار أبن  واع التوحي  د الثالث  ة2
فقوالتو فقاب عفنوقهلل أبن هللا عحهللس ا هللباب هبدذا الكدرن ا وصدابف ركموده ع شدسئوه فدال فقدع فسده  د  إال ح يده 

لطبدع  دينًّ عد  خلقده قدوام بذاتده  وصدف بصد وت ع شسئوه  كمو  يه  ناف أبن    كون هذا عص ه فتر ن
الكمدددول  ددد  القدددهلل   عالنظمدددة عالقدددر  عالندددز   ع ددد  فنوقدددهلل هدددذا يف خولقددده كدددون علسددده لزا دددوً  ن فؤهلددده عفنبدددهللس 
ددر  حددهللاً  ددراس  عال فددهللعر  حددهللاً إال هددر  أليدده بسددهللس الوصددابف الوددوم علدده ا لددك  عفقصددهللس عفلو دد  إلسدده عال فاَب

 .( 2)عهر علل كل    قهللفاب

ه ل عاالفوقددو  لددظتددو  الددذإ  عاال ونددالم عاإل عددون لدده  ددع   التوك  ل عل  ى هللا وتف  ويض اشم  ور إلي  ه 3
  ب ويه فتر الذين عالنبهلل فقري إلسه ال ميلك      ابس  سئوً.

عمهلل  الوتبسده هتدو علدل   داب ُ طد  بده بندا التدو   ال عهدر: ا دونموهلم هدذس الكلمدة يف  دري  ر دنتو 
و  ال كلمة ا ونوية نحن الالا  هبو  عهللام  لك  .( 3)ع  عهللم  نابفة  نتوهو عحموراهو فس نلرهنو كلمة ا َا

 :رابعاً: فضل "ل حول ول قوة إل ابهلل "

 هدو علدل اجلتدون  ن عإ ابافممو فهللل علل فضدلتو ععلدر  تزلوتدو  عممدو فاب دب يف اإلكثدو   د  قرهلدو نللندو
   ر :

  

                                                           
 . (902 /2ا بوح  النقهللفة )  (1)

  . (903/  2ا صهلل  ي نه )  (2)

َا  النبود ص   (3)   .83احلرقلة   تر تو عفضوالتو عدالالهتو النقهللفة  عبهلل الاب
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 عنها أبهنا كنز من كنوز اجلنة:  إخبار الن  صلى هللا عليه وسلم  1

فندد   يب  ر ددل األ ددنابي د   ددي هللا عتدده د قددول: كتددو  ددع التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم يف  دد اب ف نددل 
التدددو  متدددابعن نلوكبدددري  فقدددول التددديب صدددلل هللا علسددده ع دددلم:  فتدددو التدددو    بندددرا علدددل  ي ندددكم إيكدددم لدددس  

عهدر  نكدم  قدول: ع ان خل ده ع ان  قدرل: قدل  ال حدرل عال تهللعرن  صم عال  وابوً  إيكدم تدهللعرن مسسندوً قابفبدوً 
 .( 1)قر  إال نحن

قدول التددرعي  محده هللا: قرلدده صدلل هللا علسدده ع ددلم: ال حدرل عال قددر  إال نحن كتدز  دد  كتدَر اجلتددة: قددول 
عال  النلموء:  بب  لك  هنو كلمدة ا وندالم عت درفا إ  هللا تندو  عاعدااف نإل عدون لده ع يده صدويع  دريس

 اد أل ابس ع ن النبهلل ال ميلك  دسئوً عد  األ داب ع ندىن الك داب هتدو  يده ثدراب  دهللخاب يف اجلتدة عهدر ثدراب ي دس   
. عالكتز  ول دومع ال ُيوو  إ  مجع ع لك  هنو توضم  الوركدل عاالفوقدو  ( 2)كمو  ن الكتز  ي     رالكم

تده  ع ن ا لدق لدس   دتتم  د  إال  دو  حهللثده هللا إ  هللا تنو  ع نلرم  يه ال فكرن  د  إال مبشدسئة هللا عقهلل  
 .( 3)فستم

ب اإلعوية عهلذا  تتو التيب صلل هللا ؤ ن: لم إ ا قدول ا دعلسه ع د عقرل "ال حرل عال قر  إالنحن" فَر
 ول ااسدب "الل دالح  قداحي علل الصال   فسقرل ااسدب: ال حدرل عال قدر  إال نحن  فدذ ا قدول: حدي علدل 

 إال نحن"   حرل عال قر 

عقددول ا ددؤ   لصددوحبه: "علددرال إ ا دخلددت َتوددك قلددت  ددو  ددوء هللا ال قددر   ال نحن"  عهلددذا فددؤ اب هبددذا 
    وف النني علل    فقرله:  و  وء هللا  تقهللفابس:  و  دوء هللا كدون فدال أي د   بدل فدؤ   نلقدهلل  عفقدرل 

 .( 4)ال قر  إال نحن
  

                                                           

َي )  (1)  .39668 قم   (1541/  4البوو ي  ك ا ذو

 . (26/  17 ابح ص سح  نلم )  (2)

 . (321/  13دمر  ال ووعي )  (3)

 . (321 /13ا صهلل  ي نه )  (4)
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ع دد  صددهللقه هللا تنددو  علددل  ددو فقددرل فلسبشدداب ن ددري  يص  دق قائله  ا    وم  ن فض  لها أن هللا س  بحانه 2
  فن   يب هابفداب    دي هللا عتده قدول: إ ا قدول النبدهلل: ال إلده إال هللا عهللا  كد  صدهللقه  بده  قدول: ( 1)ح ن هللا

ل صهلل  عبهللي ال إله إال  ان ع ان عحهللي  عإ ا فول: ال إله إآل هللا عحهللس ال  ابفك لده  صدهللقه  بده قدول: قدو
  صهلل  عبهللي ال إله إال  ان عال  ابفك يل  عإ ا قول: ال إله إال هللا له ا لك عله احلمهلل قول: صهلل  عبدهللي

ه إال  ان يل ا لك عيل احلمدهلل  عإ ا قدول: ال إلده إال هللا عال حدرل عال قدر  إال نحن  قدول: صدهلل  عبدهللي ال إل
 .( 2)ال حرل عال قر  إال يب

 ددع البنددملة عالوركددل علددل هللا  يدده فددريف عُفك ددي  خي  رج م  ن بيت  ه م  ن فض  لها أن م  ن قا   ا ح  ني   3
عفُتهلل   فن   ي  ب   ولك  ن التيب صلل هللا علسه ع لم قول: "إ ا خاب     بسوه فقدول بندم هللا عتركلدت 
علددل هللا ال حددرل عال قددر  إال نحن فسقددول لدده حنددبك قددهلل ك سددت عهددهللفت ععفسددت فسلقددل الشددسطون  ددسطوانً 

ل قهلل ك ي عههللي ععيفآخاب فسقرل له    .( 3)كسف لك باَب

قدول هللا  ومن فضائلها أهنا م ن الباقي ا  الص احلا  وم ن أح ب الك الم إىل امل وىل ج ل جالل ه   4
 .( 46 : ََ داًل" )الكتدف  َعَخدري    ثَددَرانً  َ بِّدكَ  ِعتدهللَ  الصَّدوحِلَوُت َخدري    تبو ك عتنو  يف حمكم الوتزفدل " َعال َبوِقسَدوتُ 

ت نددري هددذس اآلفددة عدد  مجددع  دد  الصدد وبة عالوددوبنني  ن البوقسددوت الصددوحلوت هددي  ددب ون هللا  فقددهلل ع د يف 
 .( 4)  ك   عال حرل عال قر  إال نحنعاحلمهلل حن  عال إله إال هللا  عهللا

ع دئل ابدد  عمدداب   دي هللا عتتمددو عدد  البوقسدوت الصددوحلوتق فقددول: ال إلده إال هللا عهللا  كدد  ع ددب ون 
  .( 5)عال قر  إال نحنهللا عال حرل 

 دددب ون هللا ع   كددد  ال إلددده إال هللا عهللا  عتتمدددو قدددول: هدددي  كددداب هللا  قدددرلععددد  ابددد  عبدددو    دددي هللا
 لل   رل هللا ع  عصلل هللا وذ اب هللاعاحلمهلل حن  عال إله إال هللا  عهللا  ك   عال حرل عال قر  إال نحن  عا 

  

                                                           
 . (891 /2ا بوح  النقهللفة ا ونلقة نأل كو  )  (1)

 .3430 قم   (492 /5 ت  الا ذي  ك الهللعرات )  (2)

 قول الا ذي حن  ص سح. 5095 ت   يب داعد  قم   (3)

 . (255 /15ت نري اب  َابفاب الط ي )  (4)

 . (255 /15ا صهلل  ي نه )  (5)
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لبوقسوت الصوحلوت الديت تبقدل  عمول احلنتوت عهي اع نوق عاجلتود عالقسوم عالصال  عاحلج عالصهللقة عال
عقدددهلل ع د يف فضدددلت   ي الكلمدددوت البوقسدددوت الصدددوحلوت  هنددد  فك دددابنَّ الدددذيرب  فقدددهلل   ( 1)ألهلتدددو يف اجلتدددة

دل فقدرل: ال إلده إال هللا  عهللا  كد   ع دب ون  ثبت عته صلل هللا علسه ع لم  يده قدول: " دو علدل األ ض َ 
َبهلل   .( 2)الب ابهللا  عاحلمهلل حن  عال حرل عال قر  إال نحن  إال ُك ِّابت عته  يربه علر كويت  كثاب    

فقدهلل ثبدت  ن   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم لسلدة   دابي بده  داب  من فض ائلها أهن ا   را  اجلن ة  و  5
علدددل إبددداباهسم علسددده الندددالم فقدددول:  ددد   ندددك ي َ فدددلق فقدددول: هدددذا حممدددهلل  فقدددول لددده إبددداباهسم   ُ ددداب   ودددك 

اجلتدةق قدول: ال حدرل عال قدر  إال فلسكثابعا     ابا  اجلتة فذن تاببوتو طسبة ع   تو عا دنة  قدول: ع دو  دابا  
  .( 3)نحن

 اً: الحتجاج ابلقدر على املعاصي:خامس

ه  عدو ان هللا  تدإبلدس    قة  ع عل  د  قدول بدهساالحو و  نلقهلل  علل فنل ا نصسة قهلل   قهللم بهللء ا ل
وده عطدابدس  د   مح سده بلنتدهفذيه بنهلل  ن  فا   اب هللا نلن رد آلدم د علسه الندالم د عا دو ق  ضدب هللا عل
َاد ع ع علل ي نه نلالامدة  بدل  ة  رافوده َتدابداً  ح دوفصدسوانً ع عإخاباَه    اجلتة  مل فتهللم  عمل فوب  عمل فاَب

تلقدل   . عهكدذا( 39 :نِدنَي" )احل داب َ مج َ  فَدتدَُّتم  َعأُل  درِ  ضِ اأَل    يف  هَلُدم   أُلََفَِّت َّ  مبَآ َ   َرفد َويِن  إ  هللا  فقول " َ بِّ 
علدل   م ث احو راوصي عاآلشاب هذس احل ة البوطلة ع  إبلس  فذابقرا يف الضالل ععقنرا يف ا نب   ال كثري

لدذي ل  هبدم  عهدر اويهم علد لك نحل ة اإلبلسنسة  عقولرا: هذس    قدهللَّ س هللا علستدو ف ملدرا  ندئرلسة خطد
  .يهنوهم ع  تلك ا نوص

ددابَُكرا  لَددر   الَّددِذف َ  "َ ددسَدُقرلُ ق  ال تع  اىل: ف :( 4)عقددهلل  خدد  هللا عدد    ثددول هددؤالء َتو َ ددو اللُّ  َ ددوء َ    ددابَك   َعالَ  َ   
تَدددو َعالَ  آَنُؤانَ  ء  َكدددَذِلكَ  ِ ددد  َحابَّ   ددد    ِعتدددهللَُكم َهدددل   قُدددل   أَب َ دددَتو َ اقُدددرا   َحدددتَّ  قَددددب ِلِتم ِ ددد  الَّدددِذف َ  َكدددذَّبَ    َ دددي   ِعل دددم    ِّ

َُرسُ  اِب  .( 148 :َذ اُبُصرَن" )األينوم  َإالَّ   َيُوم   َعِإن   الظَّ َّ  ِإالَّ  تَدوَِّبُنرنَ  ِإن لََتو فَدُوو 
  

                                                           

 . (892 /2ا بوح  النقهللفة )  (1)

 عحنته. 3460 ت  الا ذي  قم   (2)

 .821 قم   (103 /3اب  حبون يف ص س ه )  (3)

  .253عقسهلل   هل النتة عاجلموعة  د.  نسهلل  ن اب الق طوين ص   (4)
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ابَُكرا   الَِّذف َ  "َعقَولَ  وقال تعاىل:   انَ َعبَ  َ و اللُّ  َ وء َلر   َ    ء    ِ   هِ ُدعيِ  ِ   هلل  تَدوحَ  َعالَ  آَنُؤانَ  َعال  ُ دَّ د َ ي   ابَّ  
ء   ِ   ُدعيِهِ  ِ    .( 35 :)الت ل  ُمِبنُي"ال   ال َبال ُ  ِإالَّ  الابُُّ لِ  َللعَ  فَدَتل   قَدب ِلِتم   ِ    الَِّذف َ  فَدَنلَ َكَذِلَك   َ ي 

َنلُددرا" وق  ال تع  اىل:     ََ َوبُ  َخل َقُتددم   َ َ ددِتهلُلعا  ً ِإانَ  مح َ ِ الددابَّ  ِعبَددودُ  ُهددم   ال َماَلِاَكددَة الَّددِذف َ  َع  َدهُتُم  َ ددَتو  َ ددُوك 
أَُلرَن *  اَنُهم َ دو  الدابَّمح َ ُ  َ وء َلر   َعقَوُلراَعُفن  ُدم   ِعل دم   ِ د    بِدَذِلكَ  مهَلُد  َّدو َعبَدهلل  د  19 : َ  اُبُصدرَن" )الزخدابف ِإالَّ  ِإهن 

20 ). 

و مدابي يف   صد سح  دعقهلل  د هللا يف القابآن الكاب  هذس ا زاعم  ععصف  ص وهبو نلكذب عالوودابص
سددده فسمدددو عقندددرا ف هندددم عقندددراعفقدددوً إل ادتددده  علكددد  دعدددر  ا شدددابكني  الكدددرن مدددابي مبشدددسئة هللا الكريسدددة  عفقدددع 

 بنبب تلك ا شسئة اإلهلسة عاإل اد  اإلهلسة  نطل ع ابدعد  و أييت.

ن نلمرهدو عُيسلدر فابكني  ن   فمد   فد  هلدؤالء ا شدل يعلم ه أح د قب ل أن يق خ   إن مش يئة هللا  ي ب1
هلل س هللا يف نلددم  ددو قددهللعد  ع دد  ث ال  حددهلل فنددوطسع  ن فعلستددو  ددابكتم ع ددالهلم  كمددو  ن علددم اإلينددون حمدد

و  س صددل " ألحددهلل مبدد ا ندوقبل  دد  خددري  ع  دداب إال بنددهلل عقددر   حددهللهو لدده  ع علسده    ددو قبددل  لددك فددال علددم
ِنبُ   َّوَ ا يَد       َتهلل  ِي َعَ و د    َ هلًلا َعَ وَتهلل  ِي َتك  . ( 34 :َخبِدري " )لقمدون  سم  َعلِد اللََّ  نَّ إِ  ََتُدرتُ    ض   َ  أبَِيِّ  يَد  

نابفددة الذسددب  دعددراهم  فلددر كددون عتددهلل ا شددابكني  دد  ح ددة  قتنددة أبن هللا  اض  بددذلك فلسظتابعهددو  عإال فددذن
 عكشف   ابا س كذب علل هللا  عدعر  نطلة ال بابهون هلم علستو.

   فلددر ملاف العق  اب ج  زاء عل  ى كف  رهمك  افرين الس  ابقني أل  وان الع  ذاب وأص  ن    إن هللا أذاق ال2
  ددو ا تكبددرس  دد  َدداباام عآ م عك دداب ع ددابك  ددو عددذهبم هللا ألن هللا عددهللل ال فظلددم  حددهلل " َعَ ددو فكريددرا خموددو ف 

م   َ بُّدددكَ  انَ   . عقدددول تندددو : "َفُكدددالًّ ( 46 :)فصدددلت  ( 1)لِّل َنِبسدددهلِل" ِبظَدددالَّ ُتم ِبَذيبِدددهِ  َ َخدددذ   َعَلس دددهِ   َ  َ دددل َتو  َّددد    َفِمدددتد 
ُتم ُتم الصَّدس َ ةُ  َ َخَذت دهُ   َّ    َحوِصًبو َعِ تد  َتو   َّد    َعِ دتد  َ  ضَ  َخَند   ُتم بِدِه األ  لِدَسظ ِلَمُتم   اللَُّ  َكدونَ   َعَ دو َ   اَبقد تَدو  َّد    َعِ دتد 

 .( 40 :)النتكبرت  َفظ ِلُمرَن"  َيُ َنُتم   َكويُرا  َعَلِك 
  

                                                           
 .385النقسهلل  اإل ال سة د.  محهلل حممهلل َلي ص    (1)
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والض الل  وم نحهم العق ل إن هللا خلق البشر وفطرهم على الستعداد للخ ري والش ر وا  د    3
  عبددنيَّ هلددم اآليت الكريسددة اهلودفددة إ  احلددق عا ددري  ع   ددل الاب ددل ليج  يو واح  د م  ن ه  ذه عل  ى اشخ  ر 

َف   بودة تندني اإليندون يف اخوسدو س  ع د  ث فدال ح دة ل يندون أبن عقرعده يف  ع يزل الكوب عالشدابااع كمدرا
د   قول تندو : "  ( 1)   ع  نَّ قهلل  هللا هر الذي   لهدتهالضالل عإدابافه ع  احلق مل فك  نخوسو س عإ ا  َعيَد  

ََمَتو َراَهو * َقهلل   َفد َلحَ  ُفُ رَ َهو َعَ و َ رَّاَهو * فََأهل  ( 8د  7 :َد َّدوَهو" )الشدم   َ د  َخدوبَ  ََكَّوَهدو * َعقَدهلل   َ د  َعتَدق 
ددِبسلَ  َهددهلَلفد َتوسُ  قددول تنددو : " ِإانَّ ع  .   عفقددرل  ددب ويه " َعَهددهلَلفد َتوُس ( 3 :َكُ ددر ًا" )اإلينددون   َعِإ َّددو َ ددوِكاًبا ِإ َّددو النَّ

هلَلف ِ " )البلهلل   .( 2) نؤعل حمو ب علل عمله    خري ع اب  فكل إينون إ ن ( 10 :التَّ  

  إن  سلف هذه اشمة قد فهموا القدر على حقيقته  ومن مث ردوا ما تعلل به أص حاب اشه واء 4
اللصددرص  داب  يف عتددهلل عمدداب   دي هللا عتدده فأحضدداب بدني فهللفدده فنددأله عمدداب عفددابع   ن  حددهلل :  والش هوا 

قددوااًل: مل  ددابقتق فقددول: قددهلل  هللا  لددك. فقددول عمدداب   ددي هللا عتدده: ا دداببرس ثالثددني  ددرطوً ث اقطنددرا فددهللس. 
فقسل له: عملق فقول: فقطع لنابقوه عفضابب لكذبه علل هللا  عفقرل ا طويب: قهلل ُينب كثري    التدو   ن 

قضوء عالقهلل  إَبو  هللا  ب ويه عتنو  النبهلل علل  و قهلل س عقضدوس  علدس  األ داب كمدو فورمهريده  عإَّندو  نىن ال
قدهللفاب  تده  عخلقده  نتوس اإلخبو  ع  تقهللم علدم هللا تندو   مبدو فكدرن  د  اكوندونت النبدهلل  عصدهللع هو عد  ت

 .( 3)هلو خريهو ع ابهو

  عال فومسز األبدابا  توي أولياء هللا وأعداء هللاإن هذا القول "الحتجاج ابلقدر" يلزم منه أن يس  5
   ال  و   عال  هل اجلتة     هل التدو   فدذن هدؤالء مجسندوً قدهلل كودب  قدودفابهم  قبدل  ن  لقتدم  عهدم  دع 

 . ( 4)إ   قي نلك اب عال نر  عالنصسونهذا قهلل ايقنمرا إ   نسهلل نإلميون عالنمل الصوه  ع 
  

                                                           

 .210النقسهلل  اإل ال سة د.  محهلل َلي ص    (1)

  .210عالنتة  نود  س  ص عقسهلل  الورحسهلل    الكووب   (2)

 . (155د  154 /1ص سح  نلم   ابح الترعي )  (3)

  .63اإلميون نلقهلل  للقاب وعي ص    (4)
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َنددلُ  ددِلِمنيَ  قددول تنددو :"  َفَدَت   ابِِ نَي *  ال ُمن  . عقددول ( 36  35 :ُمددرَن" )القلددمحَت كُ  س ددفَ كَ   َلُكددم   َ ددو َكددول ُم  
ِندهلِلف َ َكول مُ   الصَّدوحِلَوتِ   َعَعِملُدرا آَ ُترا الَِّذف َ  هللَا َنلُ  تنو :"  َم   َ  ضِ  يف     دوِ " )صَكول  ُ   ال ُموَِّقدنيَ  هللَا َندلُ   َم   األ  َّ : 

دددَوِريعقدددول تندددو :" اَلفَ  .( 28 دددَ وبُ  ن  دددَ وبُ  التَّدددو ِ  َ ص  َتَّدددةِ  َعَ ص  دددَ وبُ  اجل   :َ دددواُِزعَن" )احلشدددابال   ُهدددمُ  تَّدددةِ اجل َ  َ ص 
20 ). 

 وملخص القول يف الحتجاج ابلقدر على املعاصي:

لددر كددون االحو ددو  نلقددهلل    قبددراًل لقبددل إبلددس  ع دددريس  دد  النصددو  علددر كددون القددهلل  ح ددة للنبدددود مل 
فنذب  حهلل    ا لق ال يف الهلليسو عال يف اآلخاب   علر كون القهلل  ح ة مل تقطدع فدهلل  دو    عال قودل قوتدل  

عهدذا  د    ( 1)عد  ا تكداب   اب ن نابعف عال هُنديعال  قسم حهلل علل  ي َابمية  عال َرههلل يف  بسل هللا  عال 
ع خددرياً فددذن  .( 2)ال نددود يف الددهللف  عالددهلليسو ا نلددرم  ددابع   فنددودس بصددابفح ا نقددرل ا طددوبق  ددو َددوء بدده الاب ددرل

َعمده لاب دي  افوج نلقهلل  فكذب عاقع دعراس  إ ا  يه ال فنلدل نلقدهلل  كدل  حرالده  عإال لدر كدون صدودقوً يف 
در  ع هدوب  دول  عالراقدع فشدتهلل بنكد   لدك عفؤكدهلل  دنسه بكدل  بكل  و فقدهلل س هللا علسده  د  فقداب ع ل َع

وج نلقدهلل  صدودقوً يف احو وَده للدزم  ن الر وال جلمع ا ول عدفع ا ابض عإ هوب اجلدر .. ا  علدر كدون افد
ال فتكاب علل    فظلمه عفشومه عأيخذ  وله عف نهلل حابميده عفضدابب عتقده عفتلدك احلدابس عالتندل  عهدؤالء 

فدذن  حدهللهم ال فدزال فدذم هدذا  عفدبذا هدذا  ع دولف هدذا  حدت إن الدذي   ( 3)مجسنتم كذابرن  وتوقضرن
سدده  فددذن كددون القددهلل  ح ددة  دد  فنددل افاب ددوت عتددابك الراَبددوت فتكدداب علددستم فبذضددريه عفنودعيدده  عفتكددابعن عل

لز تم  ن ال فذ را  حهللاً عال فبذضرا  حدهللاً  عال فقرلدرا يف  حدهلل: إيده ظدومل علدر فندل  دو فندل  ع نلدرم  ن هدذا 
ال ميك   حهلل فنله  عفنل التو  هذا هللك النومل  فوبدني  ن قدرهلم فو دهلل يف النقدل... ع هندم كدذابرن   داعن 

 .( 4)هلم: إنَّ القهلل  ح ة للنبهلليف قر 
  

                                                           

  . (265د  264 /8دمر  ال ووع  ال ب  تسمسة )  (1)

 . (139 /5دمر  الاب وال عا نوال )  (2)

 .387النقسهلل  اإل ال سة د.  محهلل َلي ص    (3)

 . (263 /8اب  تسمسة )  دمع ال ووع   (4)
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 هل أحتج آدم عليه السالم على الذنب ابلقدر؟  

ع     تاب األدلة اليت فنوهللل هبو افو درن نلقدهلل  علدل تر دسع ت دابفطتم ععصدسوهنم حدهللف  احو دو  
هللا صدلل   عالنالم د عهر  و  عاس  بر هابفاب  د   دي هللا عتده د قدول: قدول:   درل الآدم ع ر ل د علستمو الص

وتدو  د  اجلتدة. فقدول لده  هللا علسه ع لم: "احوج آدم ع ر ل فقول له  ر ل: ي آدم  يت  بران خسبوتو ع خاَب
آدم: ي  ر دددل اصدددط وك هللا بكال ددده  عخدددط لدددك بسدددهللس   تلدددر ين علدددل   ددداب قدددهلل س هللا علدددّي قبدددل  ن  لقدددين 

 ق( 1)آدم  ر ل ثال ً   بنني  تة  ف حأب

لالحو دددو  علددل الدددذيرب نلقدددهلل   يكابعا هددذا احلدددهللف  حدددني ظتددرس  دددتهللاً قددهلل تنددداب  بنددا التدددو  فدددأل
ل آخددابعن تعفددالت  ددري  قبرلددة  عاذددذس آخددابعن تكددأ  فوركددؤعن علستددو  عفنددوتهللعن إلستددو إ ا عقنددرا يف عَت دد

الددذيرب عاآل م عالددهللف  ال  طندد  يف صدد وه  فقددهلل  عاس الشددسوون عدد  حددهللف   يب هابفدداب  ع عي يف النددت  
 عاحلهللف  فشري إ    ر  يف  وفة الر رح  تتو: ( 2)هللف  عماب   ي هللا عتهح تود َسهلل    ح

سده  يده قولده: "ي آدم  يدت  بدران    عإَّندو فلم آدم عل ى املعص يةموس ى   أن احل ديث ل يس في ه أن 1
وتدددو  ددد  اجلتدددة"  عظدددوهاب هدددذا القدددرل  يددده ال ددده علدددل اإلخدددابا   ددد  اجلتدددة ال علدددل األكدددل  ددد   خسبوتدددو ع خاَب

عا ددؤ    ددأ ر    ( 3)بنددبب ا نصددسة  ال ا نصددسة ي نددتو فسكددرن اللددرم علددل ا صددسبة الدديت حصددلتالشدد اب   
ددع إ  القددهلل  عُيومددي بدده  فددذن  ددنود  النبددهلل  ن ف نددل ا ددأ ر  عفدداك افظدددر    علددل يددزعل ا صددواب  ن فاَب

س: قددهلل  هللا ع ددو عفندلم للمقددهللع   عهلدذا علمتددو   درل هللا صددلل هللا علسده ع ددلم  ن يقدرل عتددهلل حلدرل  ددو يكداب 
 .( 4) وء فنل

 د أخ ربه هللالى ذنب ق عأن موسى عليه السالم أعرف ابهلل سبحانه وأبمره ودينه من أن يلوم   2
وَدَبوسُ    عاَوبوس بنهللس عههللاس " ُثَّ أنه اتب على صاحبه  َ    ( 122 :َعَههلَل " )طه  َعَلس هِ   فَدَووبَ  َ بُّهُ  ا

  

                                                           

 . (214 /7  البوو ي  ك القهلل  ) (4043د  4042/  4) 13 نلم ك القهلل   قم   (1)

 66اإلميون نلقهلل  للقاب وعي ص    (2)

  . (425/  1 تتج احلوفق اب  ح اب الننقالين يف النقسهلل  )  (3)

 .2664 نلم  قم   (4)
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دده ا ال ددة ع ر ددل علسدده النددالم ع دد  هددر دعن   ر ددل  تزلددة فنلددم  يدده بنددهلل الوربددة عا ذ دداب   ال فبقددل َع
عآدم  علم نحن َل  أيه     ن ُيوج نلقهلل  علدل   ( 1)فولوواب    الذيب كم  ال  يب له علل الذيب 

تَدو الذيب  كسف عقهلل اعاف به عا وذ اب  ته بقرله: " َ بدَّتَدو   ِ د َ  لََتُكدرَي َّ  َعتَداب مَح تَدو لَتَدو تَدذ ِ داب   ملَّ   َعِإن  َيُ َندَتو ظََلم 
َوِ ابِفَ " )األعاباف   .( 2)( 23 :ا  

  عكدذلك االحو دو  نلقدهلل  علدل ا نصدسة بندهلل الوربدة   إن الحتجاج ابلقدر عل ى املص ائب ج ائز 3
 .( 3)ينون عا ومابا اً فستو فذري َواز تتو َواز  ع  و االحو و  نلقهلل  علل ا نصسة ت فاباً  رقف اإل

دردس  عفسده  قو يدة  من مسائل القدر يف هذا احل ديث    4  دبق الكودوب   ي كووبدة كدل  د  قبدل َع
آدم  صددلل هللا علسدده ع ددلم بقرلدده: "ف ددحّ بددني ح ددة آدم عح ددة  ر ددل علستمددو النددالم  ث تنقسددب الاب ددرل 

ع إ   دددرل   ر دددل  عفكاب هدددو ثدددال ً"  عال فقدددرل الاب دددرل الكددداب   ن كدددالم  ر دددل خطدددأ  بدددل فل دددت التظددداب
 .( 4)ح ة آدم علسه النالم

   احلكمة من وجود املعاصي والكفر:سادساً 

 لرقر  ا نوصي عالك اب حكم كثري   تتو:

 َ د  ِإالَّ   ِ دنَي *خُم َولِ  َزالُدرنَ فدَ   الَ هللا تندو  حسد  ععدهلل التدو   ن ميذهدو قدول هللا تندو : " عَ    إمت ام كلم ة1
دددذ َ بِّدددكَ  َكِلَمدددةُ   َعََتَّدددت   َخَلَقُتدددم   َعلِدددَذِلكَ  َ بُّدددكَ    َِّحدددمَ  َتدددتَّمَ  نَّ أَل   ِتَّدددةِ   َ ِ ددد ََ د  118 :َ مج َِننَي")هدددرد  التَّدددو ِ عَ  اجل 
119 ). 

ندسم قفدذن هدذا الو حسد  قندم النبدود إ  قندمني طدواع ععوصدي    ظه ور حكم ة هللا تع اىل وقدرت ه2
ل فذن الطوعة هلو  هل هدم  هلتدو  عا نصدسة هلدو  هدل   اللُّ ول تندو : " قدم  هلتدو هدفوبني به حكمة هللا عز َع

وَدهلَلع ا. عقدول تندو : " عَ ( 124 :" )األيندوم  َِ دولََوهُ  َم َنلُ  َحس  ُ  َ ع َلمُ  دراهُ  آاَتُهدم  عَ  ُهدهلًل  ََاَدُهدم   الَّدِذفَ  اه  " تَدق  م 
ُم  فَدد  َّداَبض   رهِبِمقُدلُ  يف  الَِّذف َ  عقول تنو : " َع َ َّو فتؤالء  هل الطوعة. ( 17 :)حممهلل  ًندو ِإَ   ِ  َزاَدهت  ِندِتم   َ   َ  ِ 
 .( 125 :َكوِفاُبعَن" )الوربة   َعُهم   َعَ وتُرا  

                                                           

 .67اإلميون نلقهلل  للقاب وعي ص    (1)

  .67ي نه ص  ا صهلل   (2)

 . (159 /2اامر  الثمني الب  عثسمني )  (3)

  .48القهلل  يف  رء الكووب عالنتة  حممهلل فوح هللا كرل  ص   (4)
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ََاُ دددراتندددو  ددددد عقدددول دددو  ََا َ  : " فَدَلمَّ هدددل ا نصدددسة  عفوبدددني بدددذلك    عهدددؤالء ( 5 :قُدلُدددرهَبُم " )الصدددف  اللَُّ  َ 
دهلِلي اللَّ  ِك َّ هلَلاُهم  َعلَددُهد َلس كَ عَ  قهلل ته هبذا الوقنسم الذي ال فقهلل  علسه إال هللا كمو قول تنو : " لَّس  َ   َ د  فَدت 

بَدب دتَ  َ د    اَلهَت هلِلي عقول تنو  " ِإيَّكَ .( 2729 :َفَشوء" )البقاب   د اللََّ   َلِكد َّ عَ  َ ح   َ ع لَدمُ  ُهدرَ عَ  َفَشدوء َ د  هلِليفَدت 
َوهلِلفَ ")القصإ   .( 26 :ِنل ُمت 

 نو .تود  حن  ن فبوعهلل بسته عبني ا نصسة عالهللعوء عب جلوء العبد إىل ربه ابلدعاء  3

َداد إانبددة إ   وق  خ يف املعص  ية إ ا    ومنه  ا أن العب  د 4 هللا عايكندداب قلبدده ع مبددو ع دد َّ هللا علسدده نلوربددة إ
الن ددب عفنددابف  ددهلل  افوقددو س إ  واًل  تده قبددل ا نصددسة حسدد  فددزعل عتده الذددابع  ع بنددهلل الوربددة  كمددل حددفكدرن 

 .( 1) به

 َلَقدهلل  قدول تندو : " ا نصدسة ينمة هللا علسده نلطوعدة إ ا     حدول  هدل   ومنها أن يتبني للمطيخ قدر5
ددد    َ ُ دددرالً  فِدددسِتم   بَدَنددد َ  ِإ    ال ُمدددؤِ ِتنيَ  َعلَدددل اللُّ  َ ددد َّ  لُدددر  ِندددِتم   َي ُ   ِّ  ال ِكوَدددوبَ  ُتدددمُ َعفُدَنلِّمُ  َعفدُدددزَكِّسِتم   هِ آَيتِددد لَدددس ِتم  عَ  فَدود 

َمةَ  ك  " )آل عمابان َ الل   َلِ ي قَدب لُ  ِ   َكويُرا    َعِإن َعاحلِ   .( 164 :  ُِّبني 

فذيدده لددرال ا نوصددي عالك دداب مل فكدد        ومنه  ا إقام  ة اجله  اد واشم  ر ابملع  روف والنه  ي ع  ن املنك  ر6
 ( 2)َتدددود عال   ددداب مبندددابعف عال هندددي عددد   تكددداب إ   دددري  لدددك  ددد  احلكدددم عا صدددوه الكثدددري  عحن يف خلقددده

  ؤعن.
  

                                                           

  . (170/  1اامر  الثمني )  (1)

  . (171/  1)  ا صهلل  ي نه  (2)
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 الفصل اخلامس

 ضاللا داية وال
 

  أوًل: مراتب ا داية

  اثنياً: أسباب ا داية

 الضالل  مراتب اثلثاً:

  أسباب الضاللرابعاً: 
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 الفصل اخلامس

 ضاللا داية وال

 

إن  ندددألة ههللافدددة هللا تندددو  للنبدددهلل عإ دددالله لددده هدددي قلدددب  بدددراب القدددهلل  ع ندددواله  ألن  عظدددم ينمدددة 
 .( 1)هي  صسبة الضالل اهلهللافة  ع عظم  صسبة

 أوًل: مراتب ا داية:

 :   ا داية العامة1

عهددي ههللافددة كددل خملددر   ددو فصددلح   ددر   نو دده  عهددي  عددم ا اباتددب  عهددي  ددو لة جلمسددع ا ولرقددوت  
ء   ُكددلَّ   َ ع طَددل  الَّددِذي َ بدُّتَددو قَددولَ عدلسلتددو قرلدده تنددو : "  .عهددذس اهلهللافددة تنددم ( 50 :َهددهلَل " )طدده  ُثَّ  َخل َقددهُ  َ ددي 

اباب  عمجسدع الندلرك الديت فتدهللي هللا تندو  مجسع ا ولرقوت  عتنم  وااب   ر  ا نو     يكدوح  عطندوم ع د
خملرقوته لنملتو     ري تنلسم  وبق كتهللافة التمل إ  تتظسم طاب  ا نو  عخزن الطنوم ع ري  لدك ممدو ُيدو  

 .( 2)فنب ون    خلق فنر  ث قهلل  فتهلل  النقل البشابي فسه

 :   هداية اإلرشاد والدعوة والبيان2

عبسدون احلدق  عدر  ا لدقدخموصدة ن كل دني  د  ا لدق  عا داباد هبدو عهي  خإ    اليت قبلتو حسد  إهندو 
تنددو : "  قددول كوددب.هلددم  عهددي ح ددة هللا علددل خلقدده  فددال فنددذب  حددهللاً إال بنددهلل إ  ددول الاب ددل عإيددزال ال

ددابِف َ   ُُّ ددالً  ددة   اللِّ  َعلَددل لِلتَّددو ِ   َفُكددرنَ  لِددَئالَّ  َعُ تددِذ ِف َ   َُّبشِّ  :و" )التنددوء َحِكسًمدد َعزِفددًزا اللُّ  َكددونَ َع  الابُُّ ددلِ  ن ددهللَ بدَ  ُح َّ
دددوء فَدددِذَ ا  َُّ دددرل   . عقدددول تندددو : " َعِلُكدددلِّ  ُ َّدددة  ( 165 دددتدَ   ِضددديَ قُ  َ ُ دددرهُلُم   ََ دددطِ  ُتمبَدسد  " فُظ َلُمدددرنَ  الَ  َعُهدددم   ِنل ِقن 

دهلَلف ِ " )البلدهلل .عقدول تندو : " ( 147 :)فري    َحدتَّ  ُ َندذِِّبنيَ  َعَ وُكتَّدو قدول تندو : "ع  .( 10 :َعَهدهلَلفد َتوُس التَّ  
َنَ  َ ُ راًل" )اإل اباء   .( 15 :يَدبد 

  

                                                           

 .117ص   القسم الب   وء النلسل   (1)

  .129 - 117ا صهلل  ي نه ص   (2)
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وءانَ  َقهلل   بَدَلل قَوُلرا  َيِذفاب  * أَي ِتُكم    ملَ   َخَزيَدوُدَتو َ َأهَلُم   فَدر     ِفسَتو  ُل ِقيَ  عقول تنو : "ُكلََّمو بد َتو يَدِذفاب   ََ  َفَكدذَّ
ء   ِ   اللَُّ  يَدزَّلَ  َ و َعقُدل َتو .عهدذس اهلهللافدة هدي الديت  ثبوتدو هللا ( 9د  8 :" )ا لدك َكبِدري    َ اَلل   يف   َيُوم  ِإالَّ  ِإن   َ ي 

ل لتبسه صلل هللا علسه ع لم يف قرله تنو : " دهلِلي َعِإيَّكَ عز َع " )الشدر    ِصداَبا    ِإَ   لَوَدت  دَوِقسم   .( 52 : ُّن 
عهدي  ابتبدة عو دة فشداك فستدو   ( 1)عا رعظدة احلندتة  هللا نحلكمدة عهدي  بودة  د  بندهللس للنلمدوء  عالدهللعو  إ

التو  مجسنوً  علكتتو ال فلزم عتتو ههللافة الورفسدق عاتبدو  احلدق  فكثدري  د  الدذف     دل إلدستم الاب دل ع يزلدت 
َ ددهلُلعا ََ َتو هِبَددو علددستم الكوددب  مل فؤ تددرا عآثددابعا طدداب  الذرافددة " َع َقتَدود  ددوَدسد  َكس ددَف   فَددويظاب   َعُعلُددرًّا ظُل ًمددو  َيُ ُنددُتم   َعا  

ِندددهلِلف َ  َعوِقبَدددةُ  َكدددونَ   ي َ دددهللعا نآليت بندددهلل تسقدددتتم  ددد  صددد وتو عهدددذا التدددر   ددد   ( 14 :" )التمدددل ال ُم  
 .( 2)اهلهللافة عوم للمؤ   عالكوفاب

 عح ة هللا قوامة هبذس اهلهللافة بنهلل    ر  عهي:

 إرسال الرسل. -أ 

 إنزال الكتب  مبا فيها من احلق والبيان. -ب 

ددددمَ  يف  َ اَ ددددو يظُدددداُبعا  ا قُددددلِ : "   قددددول تنددددو         البي    ان ابآلاي  الكوني    ة والنظ    ر يف اآلف    اقج  وَعاِت النَّ
ِ ُترَن" قَدر م   َعالتُُّذُ َع  اآلَيتُ  تُدذ يِن  َعَ و َعاأَل  ضِ   .( 101 :)فري   الَّفُدؤ 

مدددل عتدددهللس هدددذس  ددد  مل تكوع   وإقام   ة أس   باب ا داي   ة  ابون   اً وظ   اهراً      بي   ان الص   رام املس   تقيم  د 
 و  إال  ددو يفهللا تندد األ ددبوب لصددذاب  ع لددزعال عقددل  ع دددر  لددك فتددؤالء  فددع عددتتم الوكلسددف  عمل فكل تددم

ُعرلّلُ فَدددع دددنتم عدلسدددل هدددذس ا ابتبدددة  ددد   دددر   فدددري  د علسددده الندددالم د يف قرلددده تندددو : "َعا ددد ا ِ دَ  ِإَ   هلل   اَلمِ النَّ
ددهلِلي " )فددري   ِصدداَبا    ِإَ   َفَشددوء َ دد  َعفَدت  ددَوِقسم  الكابميددة علددل ههللافددة البسددون س اآلفددة   فو ددوملت هددذ( 25 : ُّن 
ُعرعاإل  و الورفسدق عاإلهلدوم يف  وصدة عهدي ههللافدةهلهللافدة ا اَدا ِالنَّاَلِم"  ععلل  ِإَ   د يف قرله تنو : " َعالّلُ َفهلل 

َتو قرله تنو : " َعَلَقهلل   َلك  وءهت ُ  را  ظََلمُ  َلمَّو قَدب ِلُكم   ِ   ال ُقاُبعنَ  َ ه  ََ ِ تُدرا  َكدويُرا    َعَ و  ل بَدسَِّتوتِ نِ  ُ ُ ُلُتم م  َع  َكدَذِلكَ    لِسُدؤ 
ابِِ نيَ  ال َقر مَ  هللَا زِي   .( 13 :" )فري  ال ُم  
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ددهلِلسِ  ِ د  بَدَنثد تَدو ُثَّ عقدول تندو : "  ِ ِتم   ِإَ   ُ ُ دالً  بَدن  ِ تُدرا   َكدويُرا    َفَمددو ِنل بَدسِّتَدوتِ  َفَ دآُؤعُهم قَددر  بُرا    مبَدو لِسُدؤ   بِددهِ  َكدذَّ
ي دي هلهللافدة الورفسدق عدتتم لظلمتدم  عهدذا كمدو  ( 74 :")فري  قُلرِب ال ُمن وَدهلِلف َ  َعَلل َيط َبعُ  َكَذِلكَ   قَدب لُ    ِ 

ددَوَ بُّرا فَدَتددهلَلفد َتوُهم   َرُددردُ   َع َ َّددويف قرلدده تنددو : "  ُددهلَل  ال َنَمددل فَو   ُم   َعلَددل اهل  ُددرنِ  ال َنددَذابِ  َصددوِعَقةُ  فََأَخددَذهت   مبَددو اهل 
ِنُبرَن" )فصلت  َكويُرا فتهللاهم يف اهلهللافة األع  ههللافة البسون عاإل  ود فأعاب را عتتو مل فقبلرهدو .( 17 :َفك 

 .( 1)نلضالل َزاء إعابا تم ع دهم احلقفنوقبتم هللا تنو  

 :( 2)لفعلوخلق املشيئة املستلزمة ل واإل امية التوفيق ا  هد3

 دل  عهدي  وء  دالله دعهذس ال فقهلل  علستو إال هللا  ب ويه عتنو   فم   وء ههللافوه اهودهلل   ع د  
 تندو  عد  ي وهدو هللا  خإ ممو قبلتو إ  هي خوصدة للمتودهللف   د  ا كل دني  عهدي حومسدة الرقدر  عهدي الديت

بَدب ددتَ  َ دد    هَت ددهلِلي اَل    ددرله يف قرلدده تنددو : " ِإيَّددكَ  ددهلِلي اللََّ   َعَلِكدد َّ  َ ح  وَددهلِلفَ "  َ ع لَددمُ  َعُهددرَ  َفَشددوء  َ دد فَدت  ِنل ُمت 
ددِلل هُ  َفَشددذِ  عقددول تنددو : " َ دد  .( 56 :)القصددإ  ددَوِقس اَبا   ِصدد َعلَددل َنل ددهُ َم   َفَشددأ   َعَ دد  الّلُ ُفض  " )األ ُّن   :ينددوم م 

ِ د بِِلَنونِ  ِإالَّ   َُّ رل    َ  َ ل َتو ِ   عقول تنو : " َعَ و .( 39 َ  هِ قَدر  د َفَشدوء َ د    اللُّ  لُّ فَدُسِضد هَلُدم   لِسُدبَدنيِّ  َ د  هلِليَعفَدت 
ِكدسُم" )إبداباهسم  ال َنزِفدزُ  َعُهرَ  َفَشوء َدذَ  َ د ِ   َف دتَ عقدول تندو : "  َفَدابَ  .( 4 :احلَ   ِعل دم   لَدلعَ  اللَُّ  َ َ دلَّهُ عَ  َهدَراسُ  ِإهَلَدهُ  اذَّ
َنلَ  َعقَدل ِبهِ   مَس ِنهِ  َعَلل َعَخَومَ  ََ هلِلفهِ   َفمَ  ِ َشوَع ً  َبَصابِسِ  َعَلل َع  .( 23 :سدة  َفَداَل تَدذَكَّاُبعَن" )اجلوث اللَِّ  بَدن دهللِ    ِ  فَدت 

وَدَلُ ر  َعاِحهلَل ً   ُ َّةً  ِإالَّ  َكوَن التَّو ُ   عقول تنو : " َعَ و د َلُقِضيَ   َّبِّكَ  ِ   ت  َ بَدقَ   ِلَمة  كَ   َعَلر الَ  ا  فَوخ   ِفسدهِ  ِفسَمدو تَدُتم  بَدسد 
ُعر( 19 :َ  َوِلُ رَن" )فري   دهلِلي اَلمِ َدا ِالنَّد ِإَ   .عقدول تندو : " َعالّلُ فَدهلل  "     ِصداَبا ِإَ   َشدوءفَ  َ د  َعفَدت  دَوِقسم   ُّن 

ُدم   َ  َندُقرا  فَ  ف َ الَّدذِ  َعلَدل َ بِّدكَ  َكِلَمدتُ   عقول تندو : " َكدَذِلَك َحقَّدت   .( 25 :)فري    :ِ تُدرَن" )فدري  فُدؤ   الَ  هنَّ
ددهلِلي ِإَ    َّدد  ُ ددابََكآِاُكم ِ دد  َهددل   عقددول تنددو : "قُددل   .( 33 َددقِّ  فَدت  ددهلِليفدَ  اللُّ  قُددلِ  احل  ددهلِلي َفَمدد  َ  لِل َ ددقِّ  ت   ِإَ   فَدت 
قِّ  هلَل  َ ن ِإالَّ  فَِتهللِّيَ  الَّ   َ َّ  َ ن فُدودََّبعَ  َ َحقُّ  احلَ   .( 35 :)فري   حَت ُكُمرَن" فَ َكس    َلُكم   َموفَ  فُدت 
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ُتم بِدهِ  فدُدؤ ِ  ُ   َّ  عقول تنو : "َعِ تُتم ِندهلِلفَ " )فدري  ع لَدُم ِنل مُ  َ  َعَ بُّدكَ  هِ بِد فدُدؤ ِ  ُ  الَّ   َّد  َعِ دتد    : 40 ). 
ددهلِلسِ  ِ دد  بَدَنثد تَددو عقددول تنددو : " ُثَّ  ِ ِتم   ِإَ   ُ ُ ددالً  بَدن  ِ تُددرا   َكددويُرا    سِّتَددوِت َفَمددوِنل بدَ  ُؤعُهمَفَ ددآ قَدددر  بُرا    مبَددو لِسُدؤ   ِ دد  بِددهِ  َكددذَّ

دَراهِلِم  عَ  َعلَدل اط ِمد    ندو : "َ بدَّتَدوتعقدول  .( 74 :)فدري  " قُلدرِب ال ُمن وَدهلِلف َ  َعلَدل َيط بَدعُ  َكَذِلكَ   قَدب لُ  دهلُلد   َ    ا  
ِ تُدرا   َفالَ  قُدُلرهِبِم   َعَلل  َ د  آلَ د َ  َ بُّدكَ  َ دوء قدول تندو : "َعلَدر  ع  .( 88 :فدري  )" األَلِدسمَ  َذابَ ال َند فَدداَبُعا   َحدتَّ  فُدؤ 
سًنددو  اأَل  ضِ  يف  ددابِسُ   َفَأَيددتَ  ُكلُُّتددم  مجَِ  اللِّ  حِِ  نِ  ِإالَّ  تُدددؤ ِ  َ  َ ن لِددتَد      نَ  * َعَ ددو َكددوُ ددؤ ِ ِتنيَ  را  َفُكريُدد َحددتَّ  التَّددو َ  ُتك 

َ  َعَلل َعَم َنلُ   َ  .( 100د  99فَدن ِقُلرَن" )فري     الَ  الَِّذف َ  الابِّ

لسندددوو يف  اإل دددالل عالراقدددع  ن ا دددوقاباء التصدددرص القابآيسدددة فكشدددف  ن هدددذس اهلهللافدددة ع دددو فقوبلتدددو  ددد 
 لطندوم  دببوً يفا تندو  اإلينون ابوهللاء عخلقه  بل مهو يوواج  قهلل وت  ع ندببوت أل دبوب  فكمدو َندل هللا

 بونً ترصدل إ لك َندل   دعالندكني فتدوج عتده القطدع عالتدو  تندبب احلابفدق  فكدذالذذاء عا وء  ببوً للابي  
  .اهلهللافة ع  بونً تقرد إ  الضالل

فوهلهللافة إَّنو هدي ردو  النمدل الصدوه  عالضدالل إَّندو هدر يودو  عمدل قبدسح عإ دتود اهلهللافدة حن  د  حسد  
ل عاهلهللافدة عهدذا ا ندىن عا دح َدهللاً يف  يه ع ع يظوم األ بوب عا نببوت ال  يه  َد  اإليندون علدل الضدال

دهلِلي اآليت القابآيسة  ثل: وَهدهلُلعا .( 27 :َ اَنَب" )الابعدهلل َ د    ِإلَس دهِ  قرلده تندو :" َعفَدت  ََ  عقرلده تندو :" َعالَّدِذفَ  
ددهلِلفَدتدَُّتم   ِفستَددو ِنددِتنَي" )النتكبددرت َلَمددعَ  اللََّ  َعِإنَّ  ُ ددبُدَلَتو لَتَدت  وَددهلَلع اعقرلدده تنددو  .( 69 :ال ُم    ََاَدُهددم   :" َعالَّددِذفَ  اه 

دراُهم " )حممدهلل َعآاَتُهدم   ُهدهلًل  فتهللافددة هللا للتدو  مبندىن لط ده هبدم عتددرفسقتم للنمدل الصدوه إَّّندو هددي  .( 17 :تَدق 
 .( 1)إ  هللا عا ومنوك ح  ودس ععحسهراب  َتود للت    عإانبة 

دددهلِلي َكثِدددرياً   بِدددهِ  :" ُفِضدددلُّ ويف اإلض   الل يق   ول تع   اىل  الَّدددِذف َ  ال َ وِ دددِقنَي * ِإالَّ  بِدددهِ  لُّ اً َعَ وُفِضدددَكثِدددري   بِدددهِ  َعفَدت 
دددهلَل اللَِّ  فَتُقُضدددرنَ  دددهللِ  ِ ددد  َعت  َطُندددرنَ  ِ سثَوقِدددهِ  بَدن   ُهدددمُ  كَ  ُعلَددددئِ  اأَل  ضِ  يف  ِندددهلُلعنَ فُرَصدددَل َعفُد    ن َ  بِدددهِ  للَُّ ا  ََ دددابَ  َ دددو َعفَدق 

َوِ داُبعَن" )البقدداب  َسَدد يف  وبِدتِ الثَّ  ِنل َقددر لِ  آَ تُدرا   الَّددِذف َ  اللُّ  تندو :" فُدثَدبِّددتُ عقددول  .( 27د  26 :ا   يد َسواحل   َعيف  وِ  الددهللُّ
َندُل اللُّ  الظَّدوِلِمنيَ  اللُّ  َعُفِضلُّ  اآلِخاَب ِ   ُكدلِّ   َعلَدل اللَُّ  َكدَذِلَك َفط بَدعُ عقدول تنو :" .( 27 :بداباهسمَ وَفَشدوء" )إ َعفَد  
ََاُ راعقول تنو :"  .( 35 :" ) وفاببَّو   ََ  ُ َوَك ِّ   قَدل بِ  دهلِلي َعاللَُّ  قُدلُدرهَبُم   اللَُّ  ََا َ  َ  فَدَلمَّو  ال َ وِ دِقنَي"  َقدر مَ ال   اَلفَدت 

ِنُبرَن" )ا فَ  َكويُرا   َّو قُدُلرهِبِم َعَلل  َانَ  َبل   عقول تنو :" َكالَّ  .( 5 :)الصف ول تندو :" عقد .( 14 :ط  نيك 
َتو اللُّ  طََبعَ  َبل   ابِِهم  َفالَ  َعَلسد  ِ ُترنَ  ِبُك    . ( 155 :" )التنوءقَِلسالً  ِإالَّ  فُدؤ 

  

                                                           
  .383النقسهلل  اإل ال سة د.  محهلل َلي ص    (1)



 

103 
 

 

 

فنبب الضدالل هدر الزفدغ  عا دابع  عد  تندولسم هللا عالكد  عاجلد عت عالوندويل علدل التدو  بذدري ح دة  
 األ ض  عيقددا عتدددهلل هللا  عقطدددع  دددو   دداب هللا بددده  ن فرصدددل ععصدددل  ددو   ددداب هللا بددده  ن فقطدددع  عاإلفندددود يف

وتم ع   تتج احلق ألهندم آثدابعا النمدل  عالك اب عاقااف اآل م  فتذس    األ بوب اليت   لت التو  ع خاَب
علل اهلهلل   عا و برا الظالم علل التر   فكون  ن كوفأهم هللا فأصدمَّتم ع عمدل  بصدو هم  مبقوضدل يظو ده 

 َ َ   انَ  قرلدده تنددو :" َعَلَقددهلل   ب هللا ع دد   لددك: ددب ويه يف ا تبددو  األ ددبوب مبنددببوهتو عهددذا عدددرس كثددري يف كوددو
َقُتدرنَ  قُدُلرب  الَّ  هَلُم   َعاإِلي ِ  اجلِ  ِّ   ِّ َ  َكِثريًا  جِلََتتَّمَ  دَمُنرنَ  آَ ان   َعهَلُدم   هِبَدو فُدب ِصداُبعنَ  الَّ  َ ع دنُي   َعهَلُدم   هِبَدو فَد    هِبَدو الََّفن 
لَدِئكَ  لَدِئكَ  َ َ لُّ  ُهم   َبل   َكوألَيد َنومِ    ُع   .( 1)( 179 :ال َذوِفُلرَن" )األعاباف ُهمُ   ُع 

 ا داية إىل وريق اجلنة:  4

 آَ تُددرا  َعَعِملُدددرا   الَّددِذف َ  قرلدده تنددو :" ِإنَّ  عهددذس اهلهللافددة تكددرن يف اآلخدداب  بنددهلل احلنددوب عاجلددزاء عدلسلتددو:
ددهلِلفِتم   الصَّددوحِلَوتِ  ُددم   فَدت  َددو ُ  حَت ددِوِتمُ ِ دد   جَت ددابِي حِِميَددوهِنِم   َ هبُّ تَّددوتِ  يف  اأَلهن  عقددول تنددو :"  .( 9 :التَّنِددسِم" )فددري  ََ

ددِلحُ  َ ع َمددوهَلُم  * ُفِضددلَّ  فَدلَدد  اللَِّ  َ ددِبسلِ  يف  قُِولُددرا َعالَّددِذف َ  هلِلفِتم  َعُفص  عهددذس اهلهللافددة   ( 5  4 :َنهَلُددم " )حممددهلل َ ددسَدت 
 .( 2)إ  طابفق اجلتة علل القرل الاباَح حوصلة هلم بنهلل قولتم  فهللل علل  ن ا اباد هبو ههللافة

  اثنياً: أسباب ا داية:

   بوب اهلهللافة: كثري   تتو:

   احملافظة على الفطرة اإلنسانية نقية صافية: 1

ال طددداب  اإليندددويسة   طدددر   علدددل اإلقدددابا  نحن عإفدددابادس نلاببربسدددة عاأللرهسدددة  فدددولت   ب طابهتدددو إ ا تابكدددت  
 .( 3)حمبة له   ونبهلل   ال تشابك به  سئوً كويت  قاب  حن نأللرهسة 
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ع صل هذا النلم فطابي  ابع ي ع  هلل   رخوً يف الدت    د   بدهلل  النلدم الابي دي  كقرلتدو: إن الراحدهلل 
اجلمسددع ال فكددرن يف  كددويني  ألن هددذس ا نددو ف قددهلل تنددابض عتتددو  االثتددني  ع بددهلل  النلددم الطبسنددي  ن يصددف

فدوإلقابا  نحن هدر    د  ا ندو ف  ع ثبدت   ( 1) كثاب ال طاب    و النلم اإلهلي فمو فوصر   ن تنابض عته فطداب 
َتدددكَ  قدددول تندددو : "فَدددَأِقم    ( 2)النلدددرم  ع صدددلح األصدددرل  َ َتدددو التَّدددو َ  َفطَدددابَ  الَّددديِت  اللَِّ  ِفط ددداَب َ  لِلدددهللِّفِ  َحِتسً دددو َع  َعَلسد 

ثَدددابَ  َعَلِكدد َّ  ال َقددسِّمُ  الددهللِّف ُ  َ لِددكَ  اللَِّ  ِ َل ددقِ  اَلتَدب ددهلِلفلَ  الصَّدداَلَ   َع َِقسُمددرا َعاتدَُّقددرسُ  ِإلَس ددهِ  فَدن َلُمددرَن * ُ ِتسبِددنيَ  اَل  التَّددو ِ  َ ك 
دددابِِكنَي" )الدددابعم  ِ ددد َ  َعاَلَتُكريُدددرا  ظُُتدددر ِِهم   ِ ددد  آَدمَ  بَددديِن  ِ ددد  َ بُّدددكَ  َ َخدددذَ     عقدددول تندددو : "َعإِ  ( 31د  30 :ال ُمش 
ددَتهلَلُهم  َعلَددل ُ  ِّفدَّددوَدُتم   ددتُ   َيُ ِنددِتم   َعَ    انَ  بَدلَددل قَددوُلرا   بِدداَببُِّكم    ََلن  َم ال ِقَسوَ ددةِ  تَدُقرلُددرا   َ ن َ ددِتهلل   َهدددَذا َعدد    ُكتَّددو  ِإانَّ  فَدددر 

َدو تَدُقرلُدرا   َ دوِفِلنَي *  َع   داَبَك  ِإَّنَّ د  ُ  ِّفَّدةً  عَُكتَّدو قَدب دلُ  ِ د  آَنُؤانَ َ    ِلُكتَدو بَدن دهلِلِهم    ِّ  فَدَندَل ال ُمب ِطلُدرَن * عََكدَذِلكَ  مبَدو  َفَدوُدت 
لُ  ُنرَن" )األعاباف  َعَلَنلَُّتم   اآلَيتِ  يُدَ صِّ َِ  .( 174د  172 :فَداب 

فأبراس فتردايده  ع فتصدابايه : " و     رلرد إال فرلهلل علل ال طاب     رل هللا صلل هللا علسه ع لم عقول 
 ع مي نويه  كمو تتدوج البتسمدة مجندوء هدل حتندرن فستدو  د  َدهللعوء حدت تكدرن  يدوم جتدهللعرهنو"  "ث فقدرل 

َتو التَّو َ  َفَطابَ  الَّيِت  اللَِّ   بر هابفاب : " ِفط اَب َ  " اَلتَدب هلِلفلَ  َعَلسد   .( 3) .( 30)الابعم : ِ َل ِق اللَِّ

  عمددو  عدد  التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم فسمددو فابعفدده عدد   بدده تبددو ك عيف صدد سح  نددلم عدد  عسددوض بدد
عتنو   يه قول: "إين خلقت عبودي حت وء كلتم  عإهنم  توتم الشسوطني فوَوولوتم ع  دفدتتم  عحاب دت  دو 

عهدددذا صدددابفح يف  يددده  دددب ويه خلقتدددم علدددل .( 4) حللدددت هلدددم  ع  دددابهتم  ن فشدددابكرا يب  دددو مل  يدددزل بددده  دددلطوانً 
 .( 5)ع ن الشسوطني اَوولوتم بنهلل  لكاحلتس سة 

  

                                                           
 . (16 /2ا صهلل  ي نه )  (1)

 . (209 /1النت  اإلهلسة د.  ابفف الشس  صوه )  (2)

 . (2047 /4   نلم ) (512 /8البوو ي  فوح البو ي )  (3)

  . (2197/  4عص ة ينسمتو ) نلم  ك اجلتة   (4)

 .595  وء النلسل ص    (5)
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ل اإليندون  فضدوً علدل  نابفدة احلدق عحمبوده لده  عقدهلل هدهللاس  بده إ   يدرا   د  النلدم   عقهلل فطاب هللا عز َع
نددل يف فطابتدده حمبددة  لددك  فددذ ا يظدداب اإلينددون فسمددو َددوء بدده  ميكتدده  ن فورصددل إ   ددنود  الددهلليسو عاآلخدداب   َع

حوله يف آيتده  ع ددر  لدك  د   دؤعيه ُيصدل لده النلدم عاإلقدابا  نلتبدر   الاب رل صلل هللا علسه ع لم  ع يف 
 .( 1)ث إ ا قري التظاب يف  حراله حصل له    السقني الضابع ي الذي ال ميك  دفنه

فال  ك  ن اإلميون عاالهوهللاء هدر األصدل  ع ن الك داب عالضدالل هدر الطدو ئ الدذي فطداب  علدل الدت   
 .( 2)لنبب      بوب الضالل

ع   ن الدذي آلفة األ  و ت اآليت عاألحودف  اليت  ع دهتو إ  بنا هذس األ بوب  فأ و ت ا عقهلل
ل طداب  ا هنمدو فصدابفون وقلسدهلل  ع فصابف ال طاب  ع  اإلميون هر عهللم النلم  فأ دو ت اآلفدة الثويسدة إ  الذ لدة عال

َم ال ِقَسوفَدد رلُددرا  قُ تدَ  عد  اإلميددون نحن ع  ددرله بنددهلل و  قددوم علسده احل ددة نل طدداب  عالاب ددولة " َ ن  َهددَذا َعدد    ُكتَّددو  ِإانَّ  َ ددةِ ر 
َو تَدُقرُلرا   َ وِفِلنَي *  َع   اَبَك آَنُؤانَ  ِإَّنَّ  .( 173د  172 :م " )األعاباف بَدن هلِلهِ   ِّ  ُ  ِّفَّةً  وعَُكتَّ  قَدب لُ  ِ   َ   

نلددهللف  احلدق الددذي  ع  دو  احلددهللف  األعل إ   ثداب الابسددة عالندود   ع ن  دد  ال فندووهللم عقلدده عفتودهللي
. ع  دو  احلدهللف  الثدوين إ   ثداب الشدسوطني ( 3)فاب هللس إلسه النقل عالنلم  بل فطسع عالهللفه  عإن   اباس نلضدالل

 .( 4)يف تزفني البوطل يف ي ر  التو  عإ الهلم بذلك

 .( 5) عل   بوب اهلهللافة  هر إبقوء هذس ال طاب  يقسة صوفسة تولقل عحي هللا عتنو سب لهإن 

 استعمال السمخ والبصر والعقل:  2

ددل عهددب اإلينددون هددذس الددتنم ع  ددنت علسدده هبددو  ع لددك  ددو هلددو  دد   ددويت  ددو سة   تتددو  إن هللا عددز َع
َعالّلُ " عقدددددول تندددددو :.( 6)التظددددداب عالو كددددداب يف آيت هللا ا اباسدددددة  عاال دددددومو  عالودددددهللباب يف آيت هللا ا ندددددمرعة

ُكم ََ دداَب ددد  َ خ  ًئو تَدن َلُمدددرنَ  الَ   ُ ََّتددوِتُكم   بُطُدددرنِ   ِّ َنددَل َلُكدددمُ  َ دددسد  ََ عَ  َع دددم  دددُكاُبعَن"  َلَنلَُّكدددم   َعاأَلف ئِدددهلَل َ  َعاألَب َصددو َ  ال نَّ َتش 
 .( 78 :)الت ل 

                                                           

 . (72 /2دمر  ال ووع  الب  تسمسة )  (1)

 .272 ابح النقسهلل  الط وعفة ص    (2)

 .273ا صهلل  النوبق ص    (3)

 . (211 /1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلينويسة )  (4)

 . (211 /1ا صهلل  ي نه )  (5)

 . (77 /1 تتج الابسة اإل ال سة حممهلل قطب )  (6)
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ستده هلدتعاًل عد  ا دونمول هدذس ا لكدوت عا راهدب ععد  حند  عقهلل َنل هللا اإليندون  ندؤ  و إ   دو َر
ددفُ  َعالَ خلقددت لدده  قددول تنددو : " دد ِإنَّ  ِعل ددم   بِددهِ  لَددكَ  لَددس  َ  َ ددو تَدق  عَ النَّ  َعت ددهُ  َكددونَ    ُعلدددِئكَ  ُكددلُّ   َعال ُ ددَؤادَ  َعال َبَصددابَ  م 

ُؤعاًل" )اإل اباء   .( 36 :َ ن 

تتددو  عقدهلل  ضدت  دتة هللا  ن اإليندون إ ا  حند  ا دووهللام  راهبده  د  حدرا  ع شدوعاب ع دهللا ك  عَع
به الاب ل    آيت عبستوت  فذيه فدؤ   عفتودهللي هبدذا  إ  إد اك دالال اهلهلل  يف الكرن عالت    ع و ميء

 . ( 1)اإلميون إ  طابفق ا الص

هدددم الدددذف   ع ظدددوهابس عبدددني  دددب ويه عتندددو  يف آيت كثدددري   ن الدددذف  فتو ندددرن نلتظددداب يف هدددذا الكدددرن
دددد َخل ددددقِ  يف  مينتدددرن التظدددداب عالو كددددري عالوددددهللباب بنقددددرهلم  قددددول تنددددو : "ِإنَّ  دددد اأَل  ضِ عَ  َموَعاتِ النَّ  اللَّس ددددلِ  ِواَلفِ َعاخ 

ابِ  يف  جَت ابِي الَّيِت  َعالتدََّتوِ  َعال ُ ل كِ  سَد  َّدوء ِ د  النَّدَموء الّلُ ِ د َ  َزلَ  َيد َعَ دو و َ التَّ  فَتَ عُ  مبَو ال َب    بَدن دهللَ  األ  ضَ  بِدهِ  وفََأح 
دددابِففِ  َدآبَّدددة   ُكدددلِّ   ِفسَتدددو ِ ددد  َعبَددد َّ  َ ر هِتَدددو ددد الددداّبَِيحِ  َعَتص  َ ال ُمَنددد َ وبِ َعالنَّ اِب بَدددني  دددَموءال وِّ  َقدددر م  لِّ  آلَيت   َعاأَل  ضِ  نَّ

دِواَلفِ  َعاأَل  ضِ  النَّدَموَعاتِ  يف َخل دقِ  . عقدول تندو : "ِإنَّ ( 164 :فَدن ِقُلرَن" )البقداب   آلَيت   َتدو ِ َعالتدَّ  اللَّس دلِ  َعاخ 
ُع يل  تُ  َعَللَ عَ  َعقُدُنرًدا ِقَسوً و اللَّ  َفذ ُكاُبعنَ  األل َبوِب * الَِّذف َ  ألِّ  َعاأَل  ِض َ بدَّتَدو َعاتِ النَّدَمو َخل دقِ  يف  كَّاُبعنَ َعفَدوَد َ  رهِبِم  َُ
 .( 191د  190 :ن التَّوِ ")آل عمابا َعَذابَ  َفِقَتو ُ ب َ وَيكَ  َنِطالً  َهذا َخَلق تَ  َ و

ل عهب اإلينون    القر  عا لكوت  و َنله طابفقوً إ   ههللافوده إ ا  حند  ا دووهللا ه  إن هللا عز َع
فو دددونمول الندددمع عالبصددداب عال دددؤاد يف التظددداب يف آيت هللا  عالو كددداب يف دالالهتدددو  ددد   عل  دددبل اهلهللافدددة إ  

 .( 2) نابفة هللا عص وته  عإ  اإلميون بصهلل    له  عإ   زفهلل     لك اهلهلل  بنهلل اإلميون

   العلم:3

عل آفددة قددهلل كويددت  يف اهلهللافددة عالضددالل: النلددم  ع ع دد    ددبوب اهلهللافددة حنددب  ددتوه  ددب ويه عتنددو  
داَب    دمِ  يزلت يف القابآن الكاب  يف الدهللعر  إلسده " اقد  ت آيت القدابآن عترالد. ( 1 :ق لَدَق" )النلدخَ  الَّدِذي َ بِّدكَ  ِن  

ِعل ًمدو"  َِد ين   َّبِّ  ل: " َعقُدقدول تندو  الدهللعر  إلسده بسدون فضدل النلمدوء. الكاب  مبو فضدسق اادول عد  حصدابس يف
" )ااودلة َد َ  ال ِنل مَ  ا ُعتُر  ِذف َ َعالَّ  آَ ُترا ِ تُكم   الَِّذف َ  اللَُّ  عقول تنو : " فَداب َفعِ .( 114 :)طه   .(11 :ََوت 

  

                                                           

 . (1821 /2يف ظالل القابآن   سهلل قطب )  (1)

  . (226/  1النت  اإلهلسة )  (2)
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َوِري َهل   عقول تنو : " ُقل   َو َعالَِّذفَ  اَلفَدن َلُمرنَ  فَدن َلُمرنَ  الَِّذف َ  َفن  ُلرا فَدَوذَكَّابُ  ِإَّنَّ َل َبوِب" )الز داب   ُع  ( 9 :األ 
وَدذ ِ اب   اللَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل   َيَّهُ  عقول تنو : " فَوع َلم  .   .( 1)  فأ اب نلنمل بنهلل النلم( 19 :ِلَذيِبَك" )حممهلل  َعا  

عقددهلل َدددوء القددابآن الكددداب  فكشدددف لتددو بر دددرح عددد  تلددك النالقدددة الرثسقدددة بددني النلدددم عاهلهللافدددة يف آيت  
رهللفثده عد  النلمدوء عا دونهللادهم مبدو هلدم  د  علدم  شدسة هللا عحند  التظداب يف آيتده عاالعوبدو  كثري   ع لدك 

 .( 2)هبو عإد اك  و فصله هللا  تزاًل علل   رله ع ترد عحهللايسوه  ب ويه عتنو 

ددددل  بستددددوً  ن النلمددددوء هددددم الددددذف  فتو نددددرن نآليت ا بثرثددددة يف الكددددرن  عهددددم الددددذف   قددددول هللا عددددز َع
دددَموء ِ ددد َ   َيدددَزلَ  للََّ ا َ نَّ  تَددددابَ  عظمدددة هللا عقهلل تددده  فسوشدددريه فستدددهللفتم هللا  قدددول تندددو : " ملَ   فنوشدددنابعن  َ دددوء النَّ
تَددو  َ اَب ِبَددولِ  َعِ دد َ  خمُّ َوِلً ددو  َل َراهُنَددو َرَدداَبات   بِددهِ  فََأخ  ددهلَلد   اجل   لتَّددو ِ ا ُ ددرد  * َعِ دد َ   َل َراهُنَددو َعَ اَبابِسددبُ  خمُّ َولِددف   َعمُح دداب   بِددسا   َُ
َيد َنومِ  َعالهللََّعابِّ  َو َكَذِلكَ    َل َرايُهُ  خُم َوِلف   َعاأل  " )فدوطاب  َعزِفدز   اللََّ  ال ُنَلَمدوء ِإنَّ  ِعبَدوِدسِ  ِ     اللََّ  َ  َشل ِإَّنَّ د  27 :َ ُ در  

   فولذف  فنو سهللعن  د  اخدوالف  لدران الثمدو  عاجلبدول عالتدو  هدم النلمدوء  عهدم الدذف   شدريه حدق( 28
خشددسوه  ألهنددم النددو فرن بدده عبصدد وته َددل َاللدده  عكلمددو كويددت ا نابفددة للنظددسم القددهللفاب ا رصددرف بصدد وت 
الكمول  ا تنرت نألمسوء احلنىن  كلمو كويت ا نابفدة بده  مت  عالنلدم بده  كمدل  كويدت هدهللافوتم كدذلك  مت 

 .( 3)ع كمل

َنلَ  الَِّذي عقول تنو : " ُهرَ  َ  ِ َسوء ََ َِلَ  َ  َقهللَّ َسُ عَ  يُر ًا َمابَ َعال قَ  الشَّم  دِتنيَ  َعهلَلدَ  َلُمرا  لِوَدن   َتو َندوبَ َعا النِّ  حلِ 
قِّ  ِإالَّ  َ ِلكَ  اللُّ  َخَلقَ  َ و لُ  ِنحلَ   .( 5 :ي  ن َلُمرَن" )فر فدَ  اآلَيِت لَِقر م   فُدَ صِّ

دددل يف ك ضدددابهبو هللاعالنلمدددوء هدددم  كثددداب ا دددو ود  عإد اكدددوً عاتنوظدددوً عاعوبدددو اً  نأل ثدددول الددديت ف ووبددده عدددز َع
ثَددولُ تِل ددَك األ َ عَ نددو : " تالنزفددز  عألن ا ددوالكتم األداء الدديت فنابفددرن هبددو عظمددة عصددهلل  هددذس األ ثددول  قددول     

ابهُِبَو   ( 43 :ال َنوِلُمرَن" )النتكبرت  ِإالَّ  فَدن ِقُلَتو َعَ و لِلتَّو ِ  َيض 
  

                                                           
 . (227/  1) ي نه ا صهلل   (1)

 . (228 /1ا صهلل  ي نه )  (2)

  . (328/  1النت  اإلهلسة )  (3)
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ل ع  و  ذلقي القلرب   .( 1)فسووذعهنو  ود  للنوابفة عالوتكمالذف  فنقلرن ع  هللا عز َع

 فنددوري عتددهللس ري النددوملكمددو  هنددم األكثدداب ا ددو ود   دد  تبسددني اآليت القابآيسددة عتر ددس تو عت صددسلتو ع دد
اللِّ  َِفتَدةَ  مَ َحدابَّ  َ د    ل  تندو : "قُد األدا  الديت ميسدز هبدو بدني  فتدك األ دابف  قدولال اإلمجول عالو صسل  أليده ميلدك 

ددابَ َ  الَّدديِتَ  َسَددو ا  يف آَ تُددر  لَّددِذف َ لِ  ِهددي قُددل   الددابَِّ  ِ  ِ دد َ  َعال طَّسِّبَددوتِ  لِِنبَددوِدسِ  َ خ  يد َسو  ِ احل   َكددَذِلكَ   ال ِقَسوَ ددةِ  فَدددر مَ  َخوِلَصددةً  الددهللُّ
دددلُ   الزََّكدددو َ  آتَددددُرا  عَ  الصَّددداَل َ  َع َقَدددوُ را   اَتبُدددرا   ِذنعقدددول تندددو : " فَددد.( 32 :فَدن َلُمدددرَن" )األعددداباف  اآلَيِت لَِقدددر م   يُدَ صِّ

َراُيُكم  يف  ددلُ  الددهللِّف ِ  فَددِذخ  َنددلَ  الَّددِذي َعُهددرَ  عقددول تنددو :".( 11 :الوربددة )فَدن َلُمددرَن"  لَِقددر م   اآلَيتِ  َعيُدَ صِّ  َلُكددمُ  ََ
َوهلُلعا  هِبَو التُُّ رمَ  ابِ  ال َ ِّ  ظُُلَموتِ  يف  لِوَدت   .( 97ُمرَن" )األينوم  اآلفة: ن لَ فدَ  لَِقر م   تِ اآليَ  صَّل َتوفَ  َقهلل   َعال َب  

كمو  ن النلموء هم  كثاب تثاباً بكدالم هللا  دب ويه عتندو  ع  داب  ا دو وبة لده ع عظدم خشدرعوً عإخبدواتً 
اللدده  ع عظدم إد اكددوً فكمدده ع وشدوهبه ممددو منلتدم  كثدداب تنددلسموً عإ  عدوانً  ددو فوضدمته  دد  عقواددهلل لنظموده  َع

ِ تُددرا    َع   بِددهِ  آِ تُددرا   قُددل  ول تنددو :" قدد .( 2)ع حكددوم لَددل َعلَددس ِتم   ِإَ ا قَدب لِددهِ  ِ دد  ال ِنل ددمَ   ُعتُددرا   الَّددِذف َ  ِإنَّ  الَتُدؤ  ددابُّعنَ  فُدود  َِ  
دددهللُ   ِإن َ بِّتَدددو ُ دددب َ ونَ  َعفَدُقرلُدددرنَ  ُ ددد َّهلًلا * ِلَذ  قَدددونِ  ُندددراًل * َ بِّتَدددو َكدددوَن َعع  دددابُّعنَ  َلَم    َعفَزِفدددهلُلُهم   فَدب ُكدددرنَ  ِلَذ  قَدددونِ  َع َِ

 ُهد َّ  حمُّ َكَمدوت   آَيت   ِ ت دهُ  ال ِكوَدوبَ  َعَلس دكَ   َيَزلَ  . عقول تنو :" ُهَر الَِّذيَ ( 109د 107 :ُخُشرًعو" )اإل اباء
تَددةِ  اب ِوذَددوء َ وَتَشددوبََه ِ ت ددهُ  فَدسَدوَِّبُنددرنَ  ََف ددغ   قُدلُددرهِبِم   يف الَّددِذف َ  فََأ َّددو ُ َوَشددوهِبَوت   ال ِكوَددوِب َعُ َخددابُ   ُمُّ   َت ِعفلِددهِ  َعاب ِوذَددوء ال ِ ود 

د    ُكدل    بِدهِ  آَ تَّدو فَدُقرلُدرنَ  ال ِنل دمِ  يف  الّلُ َعالابَّاِ دُورنَ  ِإالَّ  َت ِعفلَدهُ  َعَ وفَدن َلمُ  لُدرا   ِإالَّ  فَدذَّكَّاُب  َعَ دو َ بِّتَدو ِعتدهللِ   ِّ األل بَدوِب"   ُع 
 .( 7 :)آل عمابان

َس  عإن هدذا الكدالم ال ميكد   ن فصدهلل  عإن النلموء هم الدذف  فنابفدر  ن قدهلل  كدالم هللا ععظموده عإع دو
ول قددد .( 3)نعددد  بشددداب فسدددهللفنتم  لدددك إ  اإلميدددون عالوندددلسم عاإل عدددون عاال دددو ود  ممدددو حدددر   ددد  هدددهلل  عبسدددو

ُلر تنو :"َعَ وُكتتَ   يف  بَدسِّتَدوت   ُهدَر آَيت   َبل   ال ُمب ِطُلرَن * الَّ  اَتبَ  ِإً ا بَِسِمسِتكَ  َذُطُّهُ  ِكَووب  َعاَل   ِ   قَدب ِلهِ  ِ   تَدود 
 .( 49  48 :الظَّوِلُمرَن" )النتكبرت ِإالَّ  َم َ هلُل آِبَيتَِتو َعَ و ال ِنل مَ   ُعتُرا الَِّذف َ  ُصهلُلع ِ 
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حوبسلده  فددال هللاخلده ع عالنلمدوء هدم األبندهلل عد  إلقدوءات الشدسطون عيز وتدده  عع ر دوه ع لدك لنلمتدم مب
 م ُينددددبرن  هنددددم ر ددددوه عهددد ددددوه إال إميدددوانً عفقستددددوً عتندددلسموً  ددددالف اجلتلدددة الددددذف  فتقدددودعن لر تزفدددهللهم ع ر 
َنَل َ وفُدل ِقيُينترن.  تَدةً  الشَّدس طَونُ  قول تنو :" لَِس    الظَّدوِلِمنيَ  نَّ َعإِ  ال َقوِ دَسِة قُدلُدرهُبُم  عَ   َّداَبض   رهِبِمقُدلُد يف   َ لِّلَّدِذف ِفود 

َدقُّ ا  َيَّدهُ  ال ِنل دمَ   ُعتُدرا َعلِدسَدن َلَم الَّدِذف َ  بَِنسدهلل  * ِ دَقو    َلِ ي بِدتَ  تُدرافَدسُدؤ  ِ  بِّدكَ  َّ  ِ د  حل   هَلَدودِ  اللََّ  َعِإنَّ  رهُبُم  قُدلُد لَدهُ  بِدِه فَدُوو 
" )احلج ِصاَبا    ِإَ   آَ ُترا الَِّذف َ  َوِقسم   َكدةُ َعال َمالَاِ  ُهدرَ  ِإالَّ  ِإلَددهَ  الَ   َيَّدهُ  :" َ دِتهلَل اللُّ عقول تنو . ( 54د  53 : ُّن 
ُلرا   ِط الَ  َقآِاَموً  ال ِنل مِ  َع ُع  ِكس زِفزُ ال نَ  ُهرَ  ِإالَّ  ِإلَدهَ  ِنل ِقن   .( 18 :ُم" )آل عماباناحلَ 

عال تدهللل هدذس اآلفددة الكابميدة علددل ددابد تشددابفف هللا  دب ويه ألهدل النلددم حسد  مجددع  دتودته نلورحسددهلل 
  علكتتددو تددهللل كددذلك علددل  ن علمتددم هددر الددذي فددؤهلتم إ   ددترد إ   ددتود   الاكودده ع ددتودهتم بددذلك

ددددل عإي ددددابادس ن لددددك عالوددددهللبري  فددددولنلم  دددد   عل   ددددبوب اهلهللافددددة إ   نابفددددة طابفددددق هللا   عحهللايسددددة هللا عددددز َع
 .( 1)سعاال وزاد   ته  بسل إ  ا زفهلل    ههللا

 اإلميان:   4

ددرد  عيف كددل كددوا   دد  الكواتددوت آلفددة نعثددة ع عإن يف  لددل اهلددهلل إن يف كددل      دد    ات هددذا الَر
ت   ض آليت عآيه فدر  األ لك الوتنسق البهللفع عالورافق بني  وااب الكواتوت لوراام حسو  اإلينون ع دنودت

و َدوء فسده  دد  وت ع ددبستدكثدري  تبند  علدل االهوددهللاء إ  احلدق عإن يف القدابآن الكدداب  ع دو حدر   دد  دالادل ع 
يت عتلدك هدذس اآل  رعظة عآيت حتسي القلب عتشد ي الصدهللع  عهتدهللي إ  احلدق عالصدابا  ا ندوقسم علكد 

لقددابآن يف رل يددر  اال توضددح عال فتو ددع هبددو إال القلددب ا ددؤ   فددولك اب ح ددوب عحددوَز كثسددف ميتددع  دد  دخدد
َال هدددذا احلالقلدددب عميتدددع كدددذلك  ددد  االيو دددو  نآلفدددة اهلودفدددة يف هدددذا الكدددرن فدددذ  كشدددف  لدددك  دددوب عايا 

 .هلل  عا نابفة ن    اهلاحلوَز ايو ع اإلينون بولك اآليت الكريسة  عاي و ت   و ه  فضوً كتَر القابآ

قابآن  ع د    ههلل  العقهلل َوءت آيت كثري  تبني  ن ا ؤ   هر الذي فتو ع عفنو سهلل    الذكاب  ع 
 اآليت البوعثة علل اهلهلل  يف هذا الكرن:
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ددداَب  لِل ُمدددَعبُ  ُهدددهلًل   ُّبِدددني  * عَِكوَدددوب   ال ُقددداب آنِ  آَيتُ  تِل دددكَ  ط تندددو :" هلدددقر  ِ ِتنَي" )الش  . ( 2د  1 :تمدددلؤ 
وءت ُكم َقهلل   التَّو ُ   َفدَُّتو تنو :" يَ  قرلهع  ِعَظة   ََ َدة   َعُهدهلًل  هلُلع ِ الصُّد يف  لَِّمدو َعِ دَ وء ُكدم   َّبِّ   ِّ   َّر  ِ ِتنَي" لِّل   َعَ مح  ُمدؤ 

َددو عددز  دد  قواددل:" قُددل   رلددهعق .( 57 :)فددري   َعُهددهلًل  َّبُِّكددم    ِ دد َبَصددآاابُ  دَذاَهدد  َّيبِّ  ِ دد  ِإيَلَّ  فِددرَحل َ ددو  َتَّبِددعُ  ِإَّنَّ
ِ ُترَن" )األعاباف ّلَِقر م   َعَ مح َة   َدقِّ نِ   َّبِّدكَ  ِ د  ال ُقهلُل ِ  ُ عحُ  َلهُ يَدزَّ  عقول تنو :" ُقل  . ( 203 :فُدؤ   الَّدِذف َ  لِسُدثَدبِّدتَ  حل 
اَب  َعُههلًل  آَ ُترا   ِلِمنَي")الت ل َعُبش   .( 102 :لِل ُمن 

 و:سنسني مهعقهلل   و ت هذس اآليت د ع ريهو    اآليت يف هذا ا نىن د إ   نتسني  ا

َاَدداب مبددو فسدده  دد  الا سددب اشول: وه  و أن الق  رآن الك  رمي في  ه بي  ان وإرش  اد لط  رق ا داي  ة   عإيدده 
عالاهسب  عا تكدوب ا نوصدي  عإيده  دويف  دو يف الصدهللع   د  اال داباض ا  ضدسة إ  اهلدالك عالشدك عالشدابك 
عالت ددو  عالضددالل ع يدده هددهلل   دد  الضدداللة إ  الاب ددهلل عاحلددق  ع يدده فزفددهلل ا توددهللي هددهلل   ع يدده تثبسددت  فضددوً 

بكدل  دو حدر   د   عا داب عيدراس عاعوقدودات ععبدودات ع يده هللادو   للمتوهللف  علل اهلهلل   عهر  يه  محدة للتدو 
َس عدخرله اجلتة   آ   به    عذاب هللا ع بب   .( 1)يف فر

عفنو سهللعن ممو حر  فستودهللعن هبهللفده عفندريعن   لثاين: أن املنمنني هم الذين ينتفعون هبدي القرآنا
عفددق هددهللاس  فستوددهللعن إ  صددابا   نددوقسم دعن  ددريهم  دد  اجلوحددهللف  عالكددوفابف  بدده الددذي هددر علددستم عمددل 

لكداب  هبدذا عقدهلل صدابح القدابآن ا  ( 2)اءهم علدل الك داب بده ا لدرد يف لظدلع اللة ع م عخزي  عيف اآلخاب  َز 
ِ تُددرنَ  َعالَّددِذفَ  اَل  َعِ ددَ وء ُهددهلًل  آَ تُددرا لِلَّددِذف َ  رَ قددول تنددو :" ُهددا نددىن يف آيت  تتددو:  دداب   آَ اهِنِددم   يف  فُدؤ   َعُهددرَ  َعقد 

َدددة   ُهدددرَ  َ دددو ال ُقددداب آنِ  ِ ددد َ  عقدددول تندددو :" َعيُدتَددددّزِلُ . ( 44 :َعًمل")فصدددلت َعلَدددس ِتم    َعالَفَزِفدددهللُ  لِّل ُمدددؤ ِ ِتنيَ  ِ دددَ وء َعَ مح 
ُتم ُ ددر َ     ُيزِلَددت   َ ددو عقددول تنددو : "َعِإَ ا. ( 82 :)اإل دداباءَخَنددو ًا"  َإالَّ  الظَّددوِلِمنيَ   ََاَدت ددهُ   َفُُّكددم   فَدُقددرلُ   َّدد  َفِمددتد 
ُم   آَ تُدرا   الَّددِذف َ  فََأ َّدو َهددِذِس ِإميَددوانً  وَدب ِشداُبعَن* َع َ َّددو َعُهددم   ِإميَدوانً  فَدددَزاَدهت  ُم    َّداَبض   قُدلُددرهِبِم يف  الَّدِذف َ  َفن  ًنددو ِإَ   فَدددَزاَدهت   َ  ِ 
ِنِتم    َ  .( 125د  124 :َكوِفاُبعَن")الوربة   َعُهم   َعَ وتُرا   ِ 
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هذا  صرص ههللافة القدابآن ع ن ا دؤ تني هدم ا تو ندرن هبهللفده  ع دو حدر   د  آيت  ع  دو عد  اآليت 
ت الكريسدددة ع ن ا دددؤ تني هدددم الدددذف  فتو ندددرن هبدددو عفتودددهللعن مبدددو تاب دددهلل إلسددده  ددد  الورحسدددهلل  ع ددد  إ دددوفة صددد و

 يف  ُ َندوَّاَبات   الطَّدري ِ  ا ِإَ   فَدداَبع   قدول تندو : "  ملَ  هلل َدوء يف  ثدل قرلده  دب ويه: الكمول حن  ب ويه عتنو   فق
رِّ  ِ ُترَن")الت دل  ّلَِقدر م   آَلَيت   َ لِدكَ  يف  ِإنَّ  اللُّ  ِإالَّ  مُي ِندُكُت َّ  النَّدَموء َ دو ََ إن  شدتهلل الطدري عهدي . ( 79 :فُدؤ 

ِإالَّالّلُ"  شدتهلل ع سدب بدهللفع  هدب  دو بده  د  ع دب: اإلل دة عالوكدابا    مُي ِندُكُت َّ  َر النموء "َ وحتلق يف 
علكدد  قلددب ا ددؤ   هددر الددذي فشددناب حبددهللا  ا لددق عالوكددرف   عفددهلل ك  ددو فسدده  دد   ععددة نهدداب  هتددز ا شددوعاب 

 ددددت  َتكتتددددو  دددد  عتنددددو سش الضددددموااب  عفددددهلل ك قددددهلل   هللا عإبهللاعدددده عحكمودددده فسمددددو  عد  فطدددداب  الطددددري  دددد  
 .( 1)كرن    حرهلو     ت   تو بة هلذا الطريانلالطريان  ع و  عد  ا

َنل تَدو َ انَّ   ثدل قرلده  دب ويه عتندو : "  ملَ  فَدداَبع اع  دُكُترا اللَّس دلَ  ََ  آَلَيت   يف َ لِدكَ  ِإنَّ  ُ ب ِصداًبا َعالتدََّتدو َ  ِفسدهِ  لَِسن 
ِ تُدددرَن" )التمدددل  ّلَِقدددر م   ع شدددتهلل اللسدددل الندددوك   ع شدددتهلل التتدددو  ا بصددداب  خلسقدددون  ن فرقظدددو يف . ( 86 :فُدؤ 

هللاانً دفتسوً متح إ  االتصدول نحن الدذي فقلدب اللسدل عالتتدو   عمهدو آفودون كريسودون  د  ا دونهللت  اإلينون َع
 .( 2)ي نه ل ميون

 يف  نَّ تندو : " إِ   يت  قدولقول  ب ويه عتنو   بستوً إيو دو  ا دؤ تني مبدو يف الندموعات عاأل ض  د  آع 
َ  ضِ  ِ ِتنَي" )اجلوثسة  آَلَيت   النََّموَعاِت َعاأل   .( 3 :لِّل ُمؤ 

ذيده كدذلك  دبب صدريته  فعإ ا كون اإلميون  ببوً يف إهوهللاء النبهلل إ  احلق  عايكشوف احل ب   دوم ب
َيدتده هدهلل  إ  الصدابا  ا ندوقسم  ع  آيت   لسده  عقدهلل َدوءتوده عتثبسيف ههللفة هللا يف النبهلل عإعويوه عترفسقه ع

ددددهللِ  ِنللَِّ  فدُددددؤ ِ   قرلدددده تنددددو : " َعَ دددد  س احلقسقددددة عتؤكددددهللهو   تتددددو:كثددددري  تقدددداب  هددددذ ء   َعاللَُّ  قَدل بَددددهُ  فَدت   ِبُكددددلِّ َ ددددي 
دددهلِلفِتم  فدَ  الصَّدددوحِلَوتِ  ِملُدددرا  َععَ  آَ تُدددرا   الَّدددِذف َ  عقدددول عدددز  ددد  قوادددل: " ِإنَّ . ( 11 :َعِلسم ")الوذدددوب   ُددد ت   حِِميَدددوهِنِم   م  َ هبُّ

َددو ُ  حَت ددِوِتمُ  ِ دد   جَت ددابِي تَّددوتِ  يف  اأَلهن   ل َقددر لِ نِ  آَ تُددرا   الَّددِذف َ  اللُّ  فُدثَدبِّددتُ  "عقددول تنددو :  .( 9 :التَّنِددسِم" )فددري   ََ
يد َسو يف  الثَّوِبتِ  ََسوِ  الهللُّ َنُل اللُّ َعفدَ  وِلِمنيَ الظَّ  اللُّ  َعُفِضلُّ  اآلِخاَب ِ  َعيف  احل   .( 27 :َفَشوء" )إباباهسم  و َ    

  

                                                           

 . (2186/  4يف ظالل القابان )  (1)

 . (2668/  5) ا صهلل  ي نه  (2)
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ل ُموَِّقدنَي لِّ ُهدهلًل   ِفسدهِ  بَ َ ف   الَ  ال ِكَووبُ  عبني  ب ويه عتنو  ص وت ا ؤ تني الذف  فتهللفتم فقول: "َ ِلكَ 
ِ ُترنَ  * الَِّذف َ  ِ ُترنَ  ِذف َ ِ ُقرَن * عالَّ فُت َتوُهم  َ ََقد   الصَّالَ  َعممَّو َعفُِقسُمرنَ  ِنل َذس بِ  فُدؤ   ِ د   ُيدزِلَ  َعَ و َل ِإلَس كَ  ُيزِ  مبَو فُدؤ 
لَدِئكَ  ُهم   َعِنآلِخاَب ِ  قَدب ِلكَ  ِلُ رَن"ال   لَدِئَك ُهمُ َع ُع   هبِِّم   َّ   ِّ  ُههلًل  َعَلل فُرِقُترَن *  ُع   . (5د  2 :)البقاب  ُم  

 هتداء:  ال 5

ا نددددوقسم: اهوددددهللاؤس إ    دددد    ددددبوب اهلهللافددددة ا ؤدفددددة نلنبددددهلل إ   زفددددهلل اهلددددهلل  عالوثبسددددت علددددل الصددددابا 
خلددق فسدده ا شددسئة ا نددولز ة لل نددل  ع هلمدده  ذ ا فنددل النبددهلل  لددك  هددهللاس هللا أبناإلميددون  عاإلتسددون أب ددبوبه  فدد

َادس ههلل  عترفسقوً  ع  عويه عهدر  دو ال فقدهلل  علسده إال هللا  دب ويه عتندو   كمدو فزفدهلل الدذف   ععفقه لطوعوت ع
َيد   الل هلُلد   الضَّاَلَلةِ  يف  َ   َكونَ  ُقل  ول تنو : ق .( 1)ظلمرا  ا" ) داب   الدابَّمح َ ُ  َلهُ  فَدل َسم    عهدر ( 175 :َ دهللًّ

")البقددداب  ك  .( 2) ددد  نب اجلدددزاء  ددد  َدددت  النمدددل . عقرلددده ( 152 :مدددو يف قرلددده تندددو : " فَدددو  ُكاُبعين  َ  ُكاب ُكم 
 .( 7 :فَتُصاب ُكم ")حممهلل  اللََّ  تَتُصاُبعا تنو : " ِإن

َيد  اهلهلل     اهوهلل  عفدق  دتوه  دب ويه  عقهلل َوءت بنا آيت القابآن الكاب   قاب   هلذس احلقسقة 
وَددهلَلع اقدد .( 3)عتنددو  يف ههللافددة  دد   ددلك  ددبسل اهلددهلل  عقصددهللس  َعآاَتُهددم   ُهددهلًل  ََاَدُهددم   ول تنددو : " َعالَّددِذفَ  اه 

َوهلَلع ا الَِّذف َ  اللَُّ  عقول تنو : " َعفَزِفهللُ  .( 17 :تَدق راُهم ")حممهلل   .( 76 :ُههلًل " ) اب   اه 

لنبدددودس بندددبب  افدددة هللاعإن إفددداباد ههللافدددة هللا  ددداب  بصدددسذة ا و دددي  ع ددداب  بصدددسذة ا ضدددو    ف سدددهلل  ن ههلل
س هللا األ ض    ن فداب اهوهللااتم   داب حمقدق  ع دتة َو فدة  و دسة يف الدذف   د  قبدل  عهدي  ندوماب  عداامدة إ

 ع   علستو.
  

                                                           
 .74  وء النلسل اب  القسم ص   (1)

 . (206/  8فووع   س  اإل الم اب  تسمسة )  (2)

 . (239/  1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلَوموعسة )  (3)
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وَددهلَلع ا"  نددوين  ونددهللد  دلددت علستددو  قددرال ا  نددابف  فددذهب بنضددتم  عقددهلل ع د يف ت نددري قرلدده تنددو : "اه 
  عمجددع بنضددتم بستدده عبددني الوصددهللفق آبيت هللا  ع بددط بنضددتم ( 1)إ   ن ا قصددرد  دد  اإلهوددهللاء هددر اإلميددون

َوهلَلع ا"  ي:  قصهللعا اهلهللافة ع  ادعه  .( 2)وبسته بني اإلتبو   ع هب فابفق آخاب إ   نىن "اه 

 بستددوً إهوددهللاء النبددهلل عههللافددة هللا لدده: عفزفددهلل  دد   ددلك قصددهلل افبددة عاهوددهلل  لنددبسل الاب ددهلل  الطدد يعقددول 
 فآ   باببه عصهلل  آبيته  فنمل مبو   ابس به  عايوتل عم  هنوس عته ههلل  علدل هدهللاس ع لدك يظدري قرلده: َعِإَ ا

ُتم ُ ر َ     ُيزَِلت   َ و ُم   آَ تُدرا   الَِّذف َ  فََأ َّو ِإميَوانً َهدِذِس  ََاَدت هُ   َفُُّكم   فَدُقرلُ   َّ  َفِمتد  ( 124 :)الوربدة  ( 3)ِإميَدواًن" فَددَزاَدهت 
. 

ن تابتسددب الرقددواع يف اآلفددة فنددورقف التظدداب  عالددذف  اهوددهللعا بددهلل عا هددم نإلهوددهللاء  فكوفددأهم هللا بددزيد  إ
ددراُهم "  عالوقددر  حولددة يف القلددب جتنلدده  بددهللاً عاَ ددوً  دد   َعآاَتُهددم  اهلددهلل   عكوفددأهم مبددو هددر  عمددق ع كمددل "  تَدق 

وً     ن فاباس علدل هسئدة  ع يف حولدة ال  هسبة هللا   وعاباً باباقبوه  خوا وً     ضبه   وطلنوً إ    وس   و اَب
فاب دوهو  هدذس احلنو ددسة ا ابه دة هدي الوقددر   عهدي  كوفددأ  فؤتستدو  د  فشددوء  د  عبدودس حددني فتودهللعن هددم  

 .( 4)  وسن يف الرصرل إ  عفاب بر 

 الدعاء:   6

إن      بوب اهلهللافة حنب  توه  دب ويه عتندو   ن فندأل النبدهلل  بده  لدك ألن  دو فندوطسنه النبدهلل 
هدددر فندددل األ دددبوب  ع  دددو  دددو حتقدددق التوس دددة عهدددي اهلهللافدددة إ  الصدددابا  ا ندددوقسم  عاإلعويدددة عاإلهلدددوم عالورفسدددق 

عفنله  ال فقهلل  علدل  لدك إال هدر  دب ويه عتندو   فولنبدهلل إ ا فندل عالوثبست علل احلق  فتي     أن هللا 
األ بوب اليت فقهلل  علستو  أل هللا  و ال فقهلل  علسه عهر اهلهللافة  كم  فونوطل النال  للش وء  د  ا دابض  
ل الش وء أليه هر الشويف عالهللعاء إَّنو هر دابد  بب د عاأل دبوب ال تدؤدي إ  يووا تدو  ث فنأل هللا عز َع

 .( 5)ال مبشئة هللا د ععفق قهلل  خوص لكل     ته  ب ويهإ
  

                                                           
َي )  (1)  . (249/  21ت نري الابا

 . (177/  4ت نري اب  كثري )  (2)

 . (240/  1النت  اإلهلسة )  (119/  16ت نري الط ي )  (3)

 . (3294/  6يف ظالل القابآن )  (4)

 . (241/  1النت  اإلهلسة )  (5)
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ه ة  كمدو يف قرلدال دو وبن  ؤال النبهلل حن  ب ويه عتنو  نهلهللافة هر  د  الدهللعوء الدذي ععدهلل علسده نإ
سبُ  َقابِفب   فَِذيّنِ  َعينِّ  َ أََلَك ِعَبوِدي تنو : " َعِإَ ا َِ عقدول تندو :  .( 186 :لبقاب  َدَعوِن" )ا َ اإِ  الهللَّا ِ   َ َدع رَ  ُ 

َوِ ب   " اد ُعرين   .( 60 :َلُكم " ) وفاب  َ   

ع و كون  ؤال هللا تنو  اهلهللافدة إ  الصدابا  ا ندوقسم  د   َدلَّ ا طولدب  عيسلده   دابف ا راهدب  فقدهلل 
علسدده علدم  ددب ويه عتنددو  عبدودس د يف  ددر   ال وحتدة د كس سددة  ددؤاله ع  دابهم  ن فقددهلل را بددني فهللفده محددهللس عالثتددوء 

عَت سدهللس  ث  كدداب عبدردفوتم  عترحسددهللهم  هدواتن ع ددسلوون إ   طلددرهبم  تر دل إلسدده أبمسواده عصدد وته عتر ددل 
 .( 1)إلسه بنبردفوتم  عهواتن الر سلوون ال فابد  نتمو الهللعوء

هذا الهللعوء فوضم  طلب اهلهللافدة ممد  هدر قدود  علستدو  عهدي بسدهللس إن  دوء  عطوهدو عبدهللس  عإن  دوء ع 
عاهلهللافة هي  نابفة احلق عالنمل به  فم  مل منله هللا عو وً نحلق عو اًل بده مل فكد  لده  دبسل إ   تنه إيهو  

بة ل هوهللاء اليت ال فوولدف عتتدو عهدر َندل النبدهلل  ابفدهللاً  االهوهللاء  فتر  ب ويه عتنو  ا و ابد نهلهللافة ا َر
 .( 2) لك  قابب عال إ  ييب  اب ل للتهلل   حمبوً له   ؤثاباً له  عو اًل به  فتذس اهلهللافة لسنت إ 

 العتصام ابهلل:   7

 دد  بددني األ ددبوب الدديت  تددب هللا  ددب ويه عتنددو  علستددو اهلهللافددة لنبددودس  حنددب  ددتوه تنددو  يف اهلهللافددة 
عاإل الل: االعوصوم نحن عهر اال وتو  نحن عااللو وء عال دز  إلسده عالوركدل علسده يف دفدع  دابع  الك دو  الديت 

ُ ددداُبعنَ  ة يف قرلددده:" َعدُّعا  عوّ ددد ( 3)ن دددؤ تني إ  الضدددالل الدددذي فابفدددهللس الك دددو   ددد  ا دددؤ تنيتدددؤدي   َكَمدددو  لَدددر  َتك 
ددلَ  يَ  . عالستددرد خوصددة كمددو ع د يف قرلدده:" قُددل  ( 89 :َكَ دداُبعا " )التنددوء  اللِّ  َعدد  َ ددِبسلِ  َتُصددهللُّعنَ  ملَِ  ال ِكوَددوبِ  َ ه 

ُذرهَنَو آَ  َ  َ     و تَدبد  ًَ  .( 99 :تَدن َمُلرَن")آل عمابان  َعمَّو الّلُ ِبَذوِفل   َعَ و ُ َتهلَلاء َع َيُوم   ِعَر
  

                                                           
 .  (23/  1) القسم الب  هللا   النولكني   (1)

 .116  وء النلسل ص   (2)

َي )  ت نري  (461 /1 هللا   النولكني )  (3)  . (174 /8الابا
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االعوصدددوم نحن  ددد  الومندددك بهللفتددده عالوركدددل هدددر النمدددهلل  يف اهلهللافدددة إ   نقدددهلل بدددني  دددب ويه عتندددو   ف
 تندو : " عََكس دفَ ول قد .( 1)الصابا  ا نوقسم عالنمدهلل  يف  بوعدهلل  الذرافدة  عالر دسلة إ  الاب دود عطابفدق الندهللاد

ُ اُبعنَ  لَدل َع َيدُوم   َتك  " )آل  ِصداَبا    ِإَ   ُهدهلِليَ  فَدَقدهلل   ِنللِّ  فَدن َوِصدم َعَ د  َعفِدسُكم  َ ُ درلُهُ  اللِّ  آَيتُ  َعلَدس ُكم   تُدود  دَوِقسم   ُّن 
" َددراب الشدداب  علكريدده  و ددسوً  ِصدداَبا    ِإَ   ُهددهلِليَ  فقرلدده: " فَدَقددهلل   .( 101 :عمددابان  ددَوِقسم   ددع "قددهلل"  فددود  ُّن 

 .( 2)الكالم حتقق اهلهلل  حت كأيه حصل ع ن اهلهللافة حوصلة حنب  توه  ب ويه ال حمولة

 العوصدوم نحنتدذكابهم نيظاباً ألمهسة االعوصدوم فقدهلل َدوءت عدهلل  آيت يف كودوب هللا تدهللعر ا دؤ تني ع ع 
 فَدددِتن مَ  َ دددر اَلُكم   ُهدددرَ  ِنللَِّ  َوِصدددُمراَعاع  وَ  الزََّكددد َعآتُدددرا الصَّددداَل َ  عبنتدددهللس  ددد   لدددك قرلددده  دددب ويه عتندددو : " فَدددَأِقسُمرا

سًنددو اللِّ  ِرَب ددلِ  را  عقرلدده تنددو : " َعاع َوِصددمُ  .( 78 :التَِّصددرُي" )احلددج  َعيِن ددمَ  ال َمددر َ    :مددابان عَ ابَّقُددرا " )آل تدَ  َعالَ  مجَِ
103 ). 

 باع والطاعة:  الت   8

عتنو  يف اهلهللافدة عالضدالل االتبدو   عهدر الندري عفدق الشداب  ع     بوب اهلهلل  حنب  توه  ب ويه 
ع قوضوس  عاطاباح كل     ولف ههلل  هللا  ب ويه عتنو   عطوعة هللا يف طوعة   درل هللا صدلل هللا علسده 
ع ددلم  فتددر ا بلددغ عدد  هللا  ددب ويه عتنددو   عهبددذا فددذن االتبددو  فشددمل االلوددزام مبددو ع د يف كوددوب هللا تنددو   

 ددرله صددلل هللا علسدده ع ددلم   دد  عقواددهلل ع حكددوم ع عا دداب عيددراس عآداب ع خددال   عكددل  ددو فاب ددهلل إلسدده  ع ددتة   
ددل ع ددتة   ددرله صددلل هللا علسدده ع ددلم  فوالتبددو  لددس  دددابد  ددنو  فابفددع  عإَّنددو هددر حتقسددق  كوددوب هللا عددز َع

را حه ع فكو س  .( 3) نتوس يف قلب ا نلم َع

  ابفددددق ا رصددددلة إفددددة  عالطل االتبددددو  عفنو ايدددده  تددددو  نهلهللاهللاددددهلل القددددابآن  عالنددددتة ا طتدددداب   فابكددددزان علددددع 
  لت وح عال الح يف الهلليسو عاآلخاب .الننود  عا

  

                                                           
 . (246/  1النت  اإلهلسة )  (378/  1ت نري اب  كثري )  (1)

 . (246/  1النت  اإلهلسة )  (2)

 . (348/  1ا صهلل  ي نه )  (3)
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ع دد   عظدددم الدددهللالال علدددل  لددك  ن هللا  دددب ويه عتندددو  قدددهلل بددني  مهسدددة االتبدددو   ع ثدددابس يف الرصدددرل إ  
وءس ع  له   فكون  لدك دلدساًل ساهلهلل  عجتتب الضالل عتهلل و خلق آدم ع يزله إ  األ ض  قبل  ن فاب ل  يب

ِبطُدرا   ول تندو : " قُدل تَدوقد .( 1)وً علل  و لذتبو      مهسة ع كوية يف الرصرل إ  اهلهللافة عالت و حومس َتدو اه   ِ تد 
سنددوً  ددينِّ  أَي تِسَدددتَُّكم فَِذ َّددو مجَِ قددول  .( 38 :َُي َزيُددرَن" )البقدداب  ُهددم   َعالَ  َعلَددس ِتم   َخددر ف   فَددالَ  تَبِددَع ُهددهلَلايَ  َفَمدد  ُهددهلًل   ِّ

ِبطَو تنو :" قَولَ  َتو اه  سًنو ِ تد   َعاَل  َفِضدلُّ  فَداَل  ُهدهلَلايَ  اتدَّبَدعَ  ُههلًل  َفَمد ِ   ِّينِّ  أَي تِسَدتَّكُ  فَِذ َّو َعهلُلع   لِبَدن ا   بَدن ُضُكم   مجَِ
َقل" )طه  .( 123 :َفش 

ل بني طوعوه عاتبو  يبسه صلل هللا  علسه ع لم عبني اهلهللافة ف ندل الطوعدة عاالتبدو  عقهلل  بط هللا عز َع
َددو تَدَرلَّددرا فَددِذن الابَُّ ددرلَ  َعَ ِطسُنددرا اللََّ  َ ِطسُنددرا قددول تنددو :" قُددل    ددببوً للتهللافددة عالاب ددود. ددَل َعَعلَددس ُكم َ ددو َعَلس ددهِ  فَِذَّنَّ  محُِّ

ل ُوم   فدأخ  َدل ثتدوءس  ن اهلهللافدة  .( 54 :ال ُمِبنُي" )التر  ال َباَل ُ  الابَُّ رِل ِإالَّ  َعَلل َعَ و هَت َوهلُلعا ُتِطسُنرسُ  َعِإن  َّومحُِّ
إ  ا دددتتج القدددر  ا دددؤدي إ  ال دددَر عال دددالح يف طوعدددة الاب دددرل ال يف  ريهدددو  فذيددده  ونلدددق نلشددداب  فستو دددي 

 .( 2)نيو واه  علس  علسه إال البال  عالبسون

ددوءُكم قددول تنددو :" قَددهلل  ع  دد َ  ََ دد عَِكوَددوب   ُّبِددني  * يُددر    اللِّ   ِّ ددَرايَهُ  اتدَّبَددعَ  َ دد ِ  اللُّ  بِددهِ  هلِليفَدت  دداَلمِ  ُ ددُبلَ  ِ     النَّ
َُُتم دد ِ  َعُ  دداِب ددهلِلفِتم   حِِ  يِددهِ  ِإَ  التُّددر ِ  الظُُّلَمددوتِ   ِّ " ِصدداَبا    ِإَ   َعفَدت  ددَوِقسم  يه بددني  ددب و. ( 16د  15 :)ا واددهلل   ُّن 

ددل فكوفئدده ع هللا عددز كوددوب هللا عهددر  ددو   ددسه لنبددودس  فددذن  عتنددو  يف هددذس اآلفددة الكابميددة  ن  دد   تبددع لددل َع
  لك بثالثة   ر :

  (3)اليت فنلم هبو يف الهلليسو عاآلخاب     كل  دو فابدفده عفشدقسه يهدي من اتبعه سبل السالم أنه أو ا:
فوتبو  هذا القابآن فنكب النالم يف احلسو  كلتو   الم ال ابد  الم اجلموعة   دالم الندومل   دالم الضدمري  
 الم النقل   الم اجلرا ح   الم البست   الم األ اب    الم ااومع   الم البشاب عاإلينويسة النالم  ع 

 لذي جتهللس البشابفة احلسو  ع ع الكرن  عالنالم  ع هللا  ب الكرن عاحلسو  عالنالم ا
  

                                                           
 . (248/  1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلَوموعسة )  (1)

 . (2528 /4يف ظالل القابآن )  (2)

 . (350 /6حممهلل   سهلل   و )  ت نري ا تو   (3)
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عمل جتهللس إال يف هذا الهللف  عإال يف  تت ه عيظو ه ع ابفنوه عدومنه الدذي فقدرم علدل عقسهللتده ع دابفنوه 
 .( 1)حقوً إن هللا فتهللي هبذا الهللف  الذي   سه طاب  النالم كلتو

تم  دد  الك دداب إ  يددر  اإلميددون بو: أن  ه خي  رجهم م  ن الظلم  ا  إىل الن  ور  ذن  هالث  اين رفسقدده    ي  دداَب
  ألن اجلوهلسددة كلتددو ظلمددوت  ظلمددة  ددبتوت عخابافددوت  عحددري  عقلددق عايقطددو  عدد  اهلددهلل   ( 2)عههللافودده هلددم

 ععحشة عا طاباب قسم.

عالذوفددة  دد  الددهللف  يف  قددابب  الطري  ق املوص  ل إىل املقص  داهلهللافددة إ  الصددابا  ا نددوقسم عهددر  الثال  ث:
دل اتبدو   عقت  أليه طابفق ال عر  فسه عال ادداباف  فسبطد   دولكه  ع فضدل يف  دريس  عقدهلل َندل هللا عدز َع

سددهللاً  طلقدده   ع خمصصددوً لنو دده  ع  تشددئوً ألحكددوم ء كددون  بستددوً امددل القددابآن   ع  ق  ددرله فسمددو َددوء بدده  ددرا
 َ ُ درلُ  ِإيّنِ  التَّدو ُ   َفدَُّتدو ول تندو : "قُدل  يَ قد. ( 3)  دبوب اهلهللافدة َهللفهلل  مل تابد يف القابآن َنل  لك  ببوً  د 

سًنددو ِإلَددس ُكم   اللِّ  ددَموَعاتِ  ُ ل ددكُ  لَددهُ  الَّددِذي مجَِ  التَّدديبِّ  َعَ ُ ددرلِهِ  ِنللِّ  فَددآِ ُترا   َعمُيِسددتُ  ُُي سِدددي ُهددرَ  ِإالَّ  ِإلَدددهَ  ال َعاأَل  ضِ  النَّ
يِّ   .( 158 :هَت َوهلُلعَن" )األعاباف  َلَنلَُّكم   َعاتَِّبُنرسُ  ِنللِّ عََكِلَموتِهِ  فُدؤ ِ  ُ  الَِّذي األُ ِّ

ع خددد  التددديب صدددلل هللا علسددده ع دددلم  ن الومندددك بندددتوه عصدددمة  ددد  الزفدددغ عالضدددالل عال دددنت  فقدددول: 
حمددهلل ت فنلددسكم بنددتيت ع ددتة ا ل ددوء الابا ددهللف   دد  بنددهللي َتنددكرا هبددو ععضددرا علستددو نلتراَددذ  عإيكددم ع 

 .( 4)األ ر   فذن كل حمهللثة بهللعة  عكل بهللعة  اللة

راء م ال فوبدع  هد  عالندالقول تنو  علل لندون يبسده حممدهلل صدلل هللا علسده ع دلم  بستدوً  يده علسده الصدالع 
دَراءُكم   َ  َتَّبِدُع  الَّ  :" قُدلقول تنو صابا  ا نوقسم ع بسل إ  الضالل: الكوفابف   ألن يف  لك اداباف ع  ال  ه 

وَدهلِلفَ " )األيندوم ِ  َ  َ انَ   َعَ و ِإً ا َ َلل تُ  َقهلل   لدل  دو تدهللعريين إلسده ال يف النبدود  ال اتدبنكم ع    ي:( 56 :ال ُمت 
  ا فنلت   فذ هلهلل   علسنت علل  يء    احلق عا عال يف  ريهو    االعمول ألهنو  ؤ نة علل اهلر 

  

                                                           

 . (863/  2يف ظالل القابآن )  (1)

 . (250/  1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلَوموعسة )  (2)

 . (250/  1ا صهلل  ي نه )  (3)

 حهللف  حن  ص سح.  (44 /5الا زي )  (4)
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دددت  ددد  عدددهللاد  لدددك فقدددهلل تابكدددت حم دددة احلدددق ع دددابت علدددل  دددري هدددهلل  فصدددابت   دددواًل  دددثلكم عخاَب
 .( 1)ا توهللف 

َ  َ و بَدن هللِ  ِ   الابَُّ رلَ  قول تنو :" َعَ   ُفَشوِققِ د ع  هلَُل  َلهُ  تَدَبنيَّ  تَددَر َّ  َ دو يُدَرّلِهِ  ال ُمؤ ِ ِتنيَ  َ ري َ َ ِبسلِ  َعفَدوَِّبع   اهل 
ِلهِ  َتتَّمَ  َعُيص   ري طابفق الشابفنة الديت َدوء هبدو الاب درل    ي: ع    لك ( 115 :َعَ وءت  َ ِصريًا" )التنوء ََ

صدلل هللا علسدده ع ددلم فصددو  يف  ددق عالشدداب  يف  دق  ع لددك عدد  عمددهلل  تدده بنددهلل  دو ظتدداب لدده احلددق عتبددني لدده 
َم للصددد ة األع :" يُدَرلِّدددهِ  دددِلهِ  تَددددَر َّ  َ دددو عاتضدددح لددده عفوبدددع  دددري  دددبسل ا دددؤ تني  هدددذا  دددال َتدددتَّمَ  َعُيص  َعَ دددوءت   ََ

َفتددوس علددل  لددك أبن دنددتو يف صددهلل س عيزفتتددو لدده  ( 115 :َ ِصددريًا" )التنددوء  ي: إ ا  ددلك هددذا الطابفددق َو
نددل التددو   صددريس يف اآلخدداب   ألن  دد  خدداب  عدد  اهلددهلل  مل فكدد  لدده طابفددق إال إ  التددو  فددرم  ا ددوهلل اَوً لدده َع

 .( 2)القسو ة

 رقدددع يف الزفدددغ  ددد  هدددذس التصدددرص ع ريهدددو فوبدددني  ن االتبدددو  دبلدددة للتهللافدددة عالاب دددود  ععدددهللم االتبدددو  ع 
 .( 3)عالضالل عاهلالك

 اخلشية:  9

دل عا درف  تده سوه عدز   فدذن خشدع     بوب اهلهللافة حنب  توه  ب ويه عتنو   خشسة هللا عز َع
دل جتنددل صددوحبتو  كثدداب  دد   ددريس ا ددونهللاداً للودذكاب إ ا ععددق ع كدداب  علالعوبددو  مبدد  آيت هللا يف و فدداب   دد َع

اب   الددهلليسو عاآلخدد ب هللا يفيف  حددهللاس الوددو ف   علاليو ددو  نإليددذا  بنددذاالكددرن عاحلسددو  ع ددو جتددابي بدده  ددتوه 
حدددت  هندددو  ل تر دددسح عاالهودددهللاء إ  احلدددق إ ا هدددهلل  إلسددده عآيت القدددابآن الكددداب  تر دددح هدددذس احلقدددواق  كمددد

 َنددد َ ح   َ  يَددددزَّلَ  للَُّ او : "قدددول تندددإ ا مسدددع آيت اهلدددهلل  تولدددل علدددستم:  لوصدددر  لتدددو  دددو فنددداي ا دددوا ني  ددد  هللا
َددهلِلف ِ  َشددِنابُّ   َّثَددوينَ   َُّوَشددوهِبًو ِكوَددونً   احل  لُددردُ  تَدق  َُ ُددم   َشددر نَ َ    لَّددِذف َ ا ِ ت ددُه  لُددرُدُهم   تَلِددنيُ  ُثَّ  َ هبَّ ددابِ  قُدلُددرهُبُم  ِإَ  عَ  َُ  اللَِّ  ِ ك 

هلِلي اللَِّ  ُههلَل  َ ِلكَ  ِلل   َفَشوء َ     ِبهِ  فَدت   .(  23 :" )الز اب َهود   ِ     َلهُ  وَفمَ  اللَُّ  َعَ   ُفض 
  

                                                           
 . (141 /7ت نري ا ابا ي )  (1)

 . (55د  554 /1ت نري اب  كثري )  (2)

 . (253 /1اإلهلسة )النت    (3)
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َ ً  َ لِدكَ  يف  عقول تندو  بندهلل  ن  دو  قصدة فابعدرن ع دو آل إلسده   دابس  د  التكدول عاهلدالك قدول: "ِإنَّ   َلنِد  
َعوت  لَِّم  فولذي فنابف  به ع شوس هر الذي فهلل ك  دو يف حدودس فابعدرن  د  الند    ( 26 :َ  َشل" )التو

 .( 1)لنراس   و الذي ال  شل  به فبسته عبني الن   حوَز  عبسته عبني النظة ح وب

دددل عددد  تثدددري خشدددسوه يف قبدددرل الودددذكاب  "دددد ع  دددَقل *  َعَلس دددَك ال ُقددداب آنَ   َيَزل تَدددو طددده * َ دددوفقدددرل هللا عدددز َع لَِوش 
تَددذ كِ  عقددول  .( 45 :َعِعسددهلِل" )   َددوفُ  َ دد  ِنل ُقدداب آنِ  فَددذَكِّاب  عقددول تنددو :"  ( 2د  1 :)طدده  َ  َشددل" اَبً  لَِّمدد ِإالَّ

ِدددم   ِإَ    ُُي َشددداُبعا   َ ن َ َدددوُفرنَ  الَّدددِذف َ  بِدددهِ  تندددو :" َع َيدددِذ    ددد  هَلُدددم لَدددس  َ  َ هبِّ  فَدودَُّقدددرَن" لََّنلَُّتدددم   َ دددِ سع   َعالَ  َعيل   ُدعيِدددهِ   ِّ
فولذي  شل فوذكاب حني فذكاب  عفوقي  به أبداء فابااضه عاَوتوب حمو  ه  خشسة عقدوب . ( 51 :)األينوم

 هللافة فؤتسه اله  ب ويه     شوس.  عهذس  لران    اهل( 2)هللا عععسهللس

َشدر ين  َذ َشدر ُهم   قدول تندو :" فَدالَ  .عقهلل َوء الوصابفح باتسب اهلهللافة علل خشسة هللا دعن     راس  َعاخ 
هللس دعن ددددسة هللا عحدة  شدددرن يوس ددددددو فكددددهلل  إَّنددددفوهل .( 150 :َعَلَنلَُّكددم  هَت وَددهلُلعَن" )البقدداب  َعلَددس ُكم   يِن َمدديِت  َعأُلمِتَّ 

و  دل ايكدددددداب إلده  دعن التظددددددوب يراهسددددابس عاَوتددددو   عا ددددل اتبددددل هللا إلد   شددددددع  ددددك فهللفدراس  ألن  لددد   دددددد 
 .( 3)   راسددهللم ا شسة ممدر خشسة هللا ععددهلل  هدداب فطابفق اهلدد  البشدد  ال  شوهم  ددابس ممدد س

 :إىل هللا  اإلانبة   10

َيد  اهلدهلل  ألصد وهبو  إانبدة النبدهلل إ  هللا  إانبدة عبردفدة  ع     بوب اهلهللافة اليت َنلتو هللا  ببوً يف 
 ُهرَ ول تندو :"قد .( 4)له  عاالقبول علسده عاإلعداباض عمدو  دراسعحمبة عهي توضم    بنة   ر : حمبوه عا ضر  

  َفَدلَدم  عقدول تندو :"  .( 13 :سُب" ) وفابفُتِ  َ   ِإالَّ  فَدَوذَكَّابُ  َعَ و ِ َ قًو النََّموء  ِّ َ  َعفُدتَدّزُِل َلُكم آَيتِهِ  فابِفُكم   الَِّذي
ددَموء ِإَ   فَتظُدداُبعا قَدُتم   النَّ َتوَهددو َكس ددفَ   فَدددر  َ  ضَ   فُددداُبع    ِ دد  َعََفدَّتَّوَهددو َعَ وهَلَددو بَدتَدسد  تَددو َ ددهلَلد اَنَهو *َعاأل  َ َعاِ ددَي  ِفسَتددو َع َل َقسد 
َتو اَب  تَدب ِصاَب ً  هَبِسج  * ََع     ُكلِّ   ِ   ِفسَتو َع َيبَدود  " ) َعب هلل   ُِّتس ِلُكلِّ  َعِ ك   .( 8د  6 :ب 

  

                                                           

 . (3816/  6يف ظالل القابآن )  (1)

 . (137 /16  ت نري الط ي ) (2327 /5يف ظالل القابآن )  (2)

 . (18/  2ت نري ا ابا ي )  (3)

 . (258/  1النت  اإلهلسة  )  (4)
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دداَب  تَدب ِصدداَب ً عيف قرلدده تنددو :"  " )  ُِّتسدد َعب ددهلل   ِلُكددلِّ  َعِ ك  داللددة علددل اإلانبددة  ددبب يف االعوبددو   ( 8 :ب 
لكددل  دد  حتققددت فسدده هددذس الصدد ة  ع ن هددذس الصدد ة لوددؤهلتم لثددراب هللا يف الددهلليسو عاآلخدداب  فكمددو فثسددب هللا 
دل عبددودس ا تسبدني إلسدده نجلتدة يف اآلخدداب  فذيده  ددب ويه فثسدبتم  فضددوً نهلهللافدة يف الددهلليسو حندب  ددتوه يف  عدز َع

اإل دالل فستدهللفتم عفدرفقتم إ  الاب دود عإصدوبة احلدق  ع لصدتم لنبودتده  عالنمدل بطوعوده عاَوتدوب اهلهللافة ع 
  .( 1) و حاب ه عفرفقتم إ  تصهللفق  و َوء به الاب رل علسه الصال  عالنالم عإتبوعه فسمو َوء به

د  آفَدة   َعَلس دهِ  يزِلَ  ُ  َلر الَ  َكَ اُبعا    رُل الَِّذف َ َعفَدقُ قول تنو  : "  . عيف تقابفاب  لك  َ د   ُفِضدلُّ  اللَّ  ِإنَّ  قُدل   بِّدهِ  َّ   ِّ
هلِلي َفَشوء وَدتَدبُدرا لَِّذف َ عقول تنو : " َعا. ( 27 :َ اَنَب" )الابعهلل  َ     ِإلَس هِ  َعفَدت   َ  بُدراَعَ انَ  ن بُدهلُلعَهوفدَ  َ ن الطَّدوُ رتَ  ا
داَب  هَلُمُ  اللَِّ  ِإَ   داب ِعَبوِد * الَّدِذف َ  ال ُبش  دَوِمُنرنَ  فَدَبشِّ َندَتهُ  َ  سَدوَِّبُندرنَ فدَ  ال َقدر لَ  َفن  لَئِدكَ   ح  لَئِدكَ  اللَُّ  َهدهلَلاُهمُ   َ الَّدِذف  ُع   َع ُع 
لُددرا ُهددم   َل بَددوِب" )الز دداب   ُع  دد َ  مَلُكدد َ ددابَ َ عقددول تنددو : " . ( 18د  17 :األ   َعالَّددِذي ًحددويُر  بِددهِ  َعصَّددل َ ددو الددهللِّف ِ   ِّ

َتو َتو َعَ و ِإلَس كَ   َع َحسد  دابِِكنيَ  لَدلعَ  َكدُ َ   ِفسدهِ  تَدوَدَ ابَّقُدرا َعاَل  الدهللِّف َ  ا َِقسُمدر  َ ن   َعِعسَندل َعُ رَ ل ِإبد اَباِهسمَ  ِبهِ  َعصَّسد   َ دو ال ُمش 
ُعرُهم   ُ َم َويب  ِإلَس هِ  َتهلل  هلِلي َفَشوء َ   ِإلَس هِ  اللَّ  .( 13 :)الشر    ُب"فُِتس َ   س هِ ِإلَ  َعفَدت 

َتَّدةُ يف اآلخداب  فقددهلل قدول تندو : " وأم ا ج زاء املنيب ني َ لَِ دِت اجل   تُرَعددهلُلعنَ  َ دو َهدَذا  بَِنسدهلل  * َ دري َ  لِل ُموَِّقددنيَ  َعُ 
دوء ِنل َذس دبِ  الدابَّمح َ  َخِشديَ  َ د   *  َحِ سق    َعَّاب   ِلُكلِّ  ََ " )   ِبَقل دب   َع علدذلك فقدهلل   داب  .( 33د  31 : ُِّتسدب 

دداَبُفرا الَّددِذف َ  ِعبَددوِديَ  يَ  قرلدده تنددو : " قُددل   هللا  ددب ويه عبددودس نإلانبددة كمددو يف َتطُددرا اَل   َيُ ِنددِتم   َعلَددل َ      ِ دد  تَدق 
َددةِ  سًنددو الددذُّيُربَ  فَدذ ِ ددابُ  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ   َّمح  ددِلُمرا َ بُِّكددم   ِإَ   َع َيِسبُددرا * الددابَِّحسمُ  ال َذُ ددر ُ  ُهددرَ  ِإيَّددهُ  مجَِ  َ ن قَدب ددلِ  ِ دد  لَددهُ  َعَ   

َتدددكَ  فَدددَأِقم  عكمدددو يف قرلددده تندددو   فضدددوً: ". ( 54د  53 :)الز ددداب  تُتَصددداُبعَن" اَل  ُثَّ  أَي تِدددَسُكُم ال َندددَذابُ   َ  لِلدددهللِّف ِ  َع
َتو التَّو َ  َفَطابَ  الَّيِت  اللَِّ  ِفط اَب َ  َحِتسً و ثَددابَ  َعَلِكد َّ  ال َقدسِّمُ  الهللِّف ُ  َ ِلكَ  اللَِّ  ِ َل قِ  اَلتَدب هلِلفلَ  َعَلسد    فَدن َلُمدرَن * التَّدوِ  اَل  َ ك 
ابِِكنَي" )الابعم  ِ  َ  َتُكريُرا الصَّاَلَ  َعاَل  َع َِقسُمرا َعاتدَُّقرسُ  ِإلَس هِ  ُ ِتسِبنيَ   .( 2)( 31د  30 :ال ُمش 

   الرباء من الكافرين: 11

َيد  ه نلتو  ببوً يف   و  ال اء  هلل   ص وهبع   الطوعوت اليت خصإ هللا  ب ويه عتنو   كابهو َع
  

                                                           

 . (261/  1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلَوموعسة )  (1)

 . (261/  1ا صهلل  ي نه )  (2)
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 د  الكددوفابف  نلبندهلل عددتتم عا ددالص  دتتم عالنددهللاع  هلددم ععدهللم  ددراالهتم نلوقددابب إلدستم  ع إظتددو  الددرد 
ً دو اَلجتَِدهللُ   قدول تندو : "( 1)فندول  ع التدرايهلم نألقدرال  ع األ ِ تُدرنَ فدُ  قَدر  ِخدابِ  َعال سَددر مِ  ِنللَِّ  ؤ   َ د   َحدودَّ  فدُدَرادُّعنَ  اآل 

ددَراهَنُم    َبد تَددوءُهم   َع    َع   آَنءُهددم   َكددويُرا  َعلَددر   َعَ ُ ددرَلهُ  اللََّ  لَئِددكَ  َعِشددريهََتُم    َع   ِإخ  ميَددونَ   قُدلُددرهِبِمُ  يف  َكوَددبَ    ُع   َع َفَّددهلَلُهم اإل ِ
ت هُ  ِباُبعح   ِخُلُتم    ِّ تَّوت   َعفهلل  َدو ُ  حَت ِوَتو جَت ابِي ِ   ََ َهن  ُتم   اللَُّ  َ ِ ديَ  ِفسَتدو َخولِدهلِلف َ  األ  لَئِدكَ  َعت دهُ   َعَ ُ درا َعدتد   ِحدز بُ   ُع 
ِلُ رَن" )ااودلة  ُهمُ  اللَِّ  ِحز بَ  ِإنَّ  َ اَل  اللَِّ   .( 22 :ال ُم  

   ع دوتوم عبذضد د   فندوهل  فضوً الد اءعلس  ال اء    الكوفابف  هم دابد ال اء      ووصتم  بل هر 
 الَ  آَ تُدرا    َ الَّدِذف و َفدَُّتد " يَ   لك إال ألن عالءهم هر  بسل الضالل  ع الضالل بنسته كمو َوء يف قرله تنو :

لَِسوء َعالتََّصوَ   ال سَدُتردَ  تَدوَِّوُذعا   لَِسوء  بَدن ُضُتم    َع  ُمفدَ  َعَ د  ن دا  بدَ   َع  دت وَددَرهلَّ ُتم   ِذيَّدهُ فَ  ُكم   ِّ دهلِلي الَ  اللَّ  ِإنَّ  ِ دتد  َم  فَدت  ال َقدر 
ددَراُيكُ   َبد تَددآؤُُكم  عَ  آَنؤُُكددم   ِإن َكددونَ  قُددل  عقددول تنددو : ". ( 51 :)ا واددهلل   الظَّددوِلِمنَي" ُكدد م  َعِإخ  َُ َ َعا   َعَعِشددريَُتُكم   م  َعَ 

َرال   د َ  لَدس ُكمإِ  َ َحدبَّ  وُ  تَداب َ در هنََ َعَ َندوكِ  َكَندوَدَهو  َذ َشدر نَ  َعجِتَدو َ    اق َاَفد ُوُمرَهو َع َ   َتدود  يف  هِ َعَ ُ درلِ  اللِّ   ِّ  َ دِبسِلهِ  َعَِ
ابِسِ  اللُّ  أَي يتَ  َحتَّ  َفَاَبَُّصرا   هلِلي ال   الَ  َعاللُّ  أِبَ    .( 24 : )الوربة ِقنَي"ال َ و ِ  َقر مَ فَدت 

ا نصددسة عالضددالل الدديت فقافرهنددو  عمتبدده الوشددبه مددول الكددوفابف  متددب صددوحبه الرقددر  يف  ععالدد اء  دد  
ه عدد  إميويدده عهددهللاس  قددول تنددو : أبعمددوهلم الدديت تددؤدي بدده إ  الضددالل  ث إن الدد اء  ددتتم جتتبدده حمددوعلوتم ثتسدد

ُ اُبعنَ  َعدُّعا  "  .( 2)( 89 :َكَ اُبعا " )التنوء   َكَمو  َلر  َتك 

  :يف سبيل هللا    اجلهاد 12

نلدده فددة علددل اجل  فقددهلل  تددب  ددب ويه عتنددو  اهلهللااجله  اد يف س  بيل هللاوم  ن أس  باب ا داي  ة  تددود  َع
وَههلُلعا ََ َيد  اهلهلل   قول تنو : " َعالَِّذفَ   هلِلفَدتدَّ لَتدَ  ِفسَتو  ببوً      بوب  ِندِتنَي" ال مُ  َلَمدعَ  اللََّ  َعِإنَّ  وُ بُدَلتَ  ُتم  ت    

 .وداً ظمتم َتاهلهللافة نجلتود  فأكمل التو  ههللافة  ع . علق  ب ويه( 69 :)النتكبرت 
  

                                                           

 . (264/  1) ي نه ا صهلل   (1)

 . (264/  1) اإلهلسة النت   (2)
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 ومراتب اجلهاد أربخ:

 أ   جهاد النفس:

 عله   بع  اباتب:

و دتو ع نودهدو د  يف  ن ن موههلل علل تنلم اهلهلل   عدف  احلق الذي ال فدالح هلدو  عال  دنو إحداها:
 إال هبو  ع ت فوهتو علمه   قست يف الهللا ف .

 هو مل فت نتو.ن مل فضاب إ ن موههللهو علل النمل به بنهلل علمه  عإال فم ابد النلم بال عمل  الثانية:

 كومددرن  ددو  يددزلف  الددذف   ن موهددهللهو علددل الددهللعر  إلسدده  عتنلسمدده  دد  ال فنلمدده  عإال كددون  دد الثالث  ة:
 هللا    اهلهلل  عالبستوت عال فت نه علمه عال فت سه    عذاب هللا.

 ل  لك حن.عفو مل ك علل الص  علل  شو ِّ الهللعر  إ  هللا  ع    ا لق ن موههللهو  الرابعة:

الندومل ال فندو ق  نفذ ا ا وكمل هذس ا اباتب األ بع  صو     الابنيسني  فذن النلف دمندرن علدل  
 ن ُفنمل " نيسوً" حت فنابف احلق  عفنمل به  عفنلمه  فم  علم ععمل ععلَّم فذاك الذي  فهللعل عظسمدوً 

 .( 1)يف  لكرت النموعات

 :  جهاد الشيطان ب 

  ابتبوون:عله 

 ن. اإلميوَتودس علل دفع  و أييت إ  النبهلل    الشبتوت عالشكرك ال ودحة يفإحدامها:

 ترات.قل إلسه    اإل ادات ال و هلل  عالشَتودس علل دفع  و فُل الثانية:
  

                                                           
 . (140/  1فقه اجلتود للشس  القاب وعي )  (1)
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َنل تَدد"  قددول تنددو :قددني   عالثددوين: فكددرن بنددهلل  الصدد . فوجلتددود األعل: فكددرن بنددهلل  الس ََ ُتم   وَع ددةً  ِ ددتد    َِامَّ
هلُلعَن أِبَ  ابانَ   ه الدهللف   إَّندو تُتدول نلصد  فأخ   ن   و  ( 24 :الن هلل  )فُرِقُترَن"  آِبَيتَِتو عََكويُرا َصَ ُعا َلمَّو فَدت 

 بتوت.عالسقني  فولص  فهللفع الشترات عاإل ادات ال و هلل   عالسقني فهللفع الشكرك عالش

 ج   جهاد الكفار واملنافقني:

تدد   بددع  اباتددب: نلقلددب  عاللنددون  عا ددول لدده ع  ددو َتددود الك ددو  عا تددوفقني  ف د الك ددو  وعالددت    َع
تود   ا توفقني  خإُّ نللنون. خإُّ نلسهلل  َع

 :  جهاد الظلمة والفس اق  د

 ثالس  اباتب:له ع  و َتود   نب الظلم  عالبهلل   عا تكابات  ف

 .  اللنون  فذن ع ز  َوههلل بقلبهاألع : نلسهلل إ ا قهلل   فذن ع ز  ايوقل إ

علدل  دنبة  د   فتذس ثالثة عشاب  ابتبة    اجلتود "ع    وت عمل فذز  عمل ُيهلّلس ي نه نلذدزع   دوت
 .( 1)الت و 

قددو را هبددذس   هللا هددم الددذف َددرن  محددةعال فددومُّ اجلتددود إال نهل دداب   عال اهل دداب  عاجلتددود إال نإلميددون  عالابّا
اُبعا    َعالَّددِذف َ  آَ تُددرا   الَّددِذف َ  ِإنَّ الثالثددة قددول تنددو :"  ََ ََ  َهددو لَدددِئكَ  ُ  اللِّ  ِبسلِ َ دد يف  وَهددهلُلعا  َع ددرنَ  ع  َُ َددَت  فَداب   َعاللُّ  للِّ اَ مح 
 .( 218 :َ ُ ر   َِّحسم " )البقاب 

ددل  عكمددو  ن اإلميددون فددابض علددل كددلَّ  حددهلل  ف ددابض علسدده ه دداباتن يف كددل عقددت: ه دداب  إ  هللا عددز َع
دددوء  عافبدددة  عالوربدددة. عه ددداب  إيل   دددرله ن ووبندددة   نلورحسدددهلل  عاإلخدددالص عاإلانبدددة عالوركدددل  عا دددرف  عالاَب

  عتقدددهلل    دددابس عخددد س علدددل   ددداب  دددريس عخددد س "فمددد  كويدددت ه ابتددده إ  هللا سعالوصدددهللفق  ددد   عااليقسدددود أل دددابس 
تددو  فت ابتدده إ   ددو  ع  ددرله  فت ابتدده إ  هللا ع  ددرله  ع دد  كويددت ه ابتدده إ  ديسددو فصددسبتو   ع إ دداب   فوزَع

 .( 2)هوَاب إلسه

تود  سطويه  فتدذا كلده فدابض عدني   حدهلل عد  رب فسده  ال فودعفابض علسه َتود ي نه يف  ات هللا  َع
  . حهلل

                                                           

 .1910 نلم يف اإل و    قم   (1)

 . (1907)  نلم  (1) البوو ي  (2)
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 .( 1)ع  و َتود الك و  ا توفقني  فقهلل ُفكو ل فسه ببنا األ ة إ ا حصل  تتم  قصرد اجلتود

 الضالل:مراتب اثلثاً: 

ع دللوه:  ين:  دو  الضالل:  هلل اهلهلل   ع للت بنريي: إ ا كون  نقدراًل فلدم هتودهلل  كويده  ع دل عد
  ينسوه.

عمددهللاً   ع  ددتراً  فنددرياً كددون  ع كثددرياً:  ددالل  فددذن الطابفددق ا نددوقسم عفقددول لكددل عددهللعل عدد  ا ددتتج 
تني:( 2)الذي هر ا ابتضل صنب َهللاً     عإ الل هللا ل ينون علل َع

هللل بدده عدد  يسو  عفندد ن فكددرن  ددببه عهددر  ن فضددل اإلينددون فددس كم هللا علسدده بددذلك يف الددهلل إح  دامها:
 طابفق اجلتة إ  التو  يف اآلخاب .

   إ الل هللا: عهر  ن هللا تنو  ع ع َبلة اإلينون علل هسئة إ ا  اعدل طابفقدوً حممدرداً كدون  الثاين:
 .( 3) ع  ذ ر وً  ل ه عا وطوبه عتنناب علسه صابفه عايصابافه

( 4)عا قصرد ح الل هللا للنبهلل هر خذاليه ععهللم ترفسقه عإعويوه ععهللم خلدق ا شدسئة ا ندولز ة للتهللافدة

. 

رن  د  قدبلتم  فتدم إ ا  دهللعا علدل و  منل  لك يف عبودس ع لقه فستم أب بوب تكهللا  ب ويه عتنع
 نتم نب اهلدهلل  إ اد   دتتم عاخوسدو اً   دهللس علدستم ا دطابا اً  فوالهدم ع دو اخودو عا ألي ندتم ععالهدم  دو  ي

 .( 5)ترلرا  فسكرن  لك عقربة هلم  كمو فنوقبتم يف اآلخاب  بهللخرهلم التو 
  

                                                           
 . (1205/  3َاد ا نود الب  القسم )  (1)

 . (100/  1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلَوموعسة )  (2)

 . (101/  1  النت  اإلهلسة ) 196   173  وء النلسل ص   (3)

 . (101/  1  النت  اإلهلسة )173  وء النلسل ص   (4)

 .209   186    وء النلسل ص  (101/  1النت  اإلهلسة )  (5)
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ل    إ الل بنا عبودس نلطبع عالذشدوع  عا دوم ع دري     محة هللا ع  بنبودس   ن  و ف نله هللا عز َع
 لدددك  ال ف نلددده نلنبدددهلل ألعل عهلدددة حدددني أي دددابس نإلميدددون عفبستددده لددده  عإَّندددو ف نلددده بددده بندددهلل تكدددابا  الدددهللعر  بددده 

د  ف ستئددذ فطبددع هللا  ددب ويه  عالوأكسددهلل يف البسددون عاإل  ددود عتكددابا  اإلعدداباض  تدده  عا بولذددة يف الك دداب عالنتددو
علل قلرب هدؤالء النبدود  ع دوم علدستم  فدال فقبدل اهلدهلل  بندهلل  لدك  عاإلعداباض عالك داب األعل مل فكد   نده 

وأ ددل هددذا ا نددىن يف قرلدده تنددو : ف .( 1)خددوم عطبددع  بددل كددون اخوسددو اً  فلمددو تكدداب   ددتتم صددو  طبسنددة ع دد سة
ِ تُدرَن * َخدَومَ  الَ   تُتِذ  ُهم   ملَ    َم    َ َيَذ  هَتُم   َعَلس ِتم   َ َراء   َكَ اُبعا    الَِّذف َ  "ِإنَّ  َعَعلَدل  مَس ِنِتدم   َعَعلَدل قُدلُدرهِبم   َعلَدل اللُّ  فُدؤ 

 .( 7د  6 :عِظسم " )البقاب   َعَذاب   َعهَلُم   ِ َشوَع     َب َصو ِِهم  

  د  والضالل:  حرية العبد يف اختياره ا 1

  عوقدددل  دددهلل ك يندددون كدددواعفقدددوً إل ادتددده احلددداب  عإخوسدددو س ع  دددوس  فوإلاألعمدددول الددديت فقدددرم هبدددو اإليندددون 
دددُ هللُ ا َ نَّ  تَددددابَ  " ملَ   ق   ال تع   اىل:   كددداب  عفومسدددز عددد   دددريس  ددد  ا ولرقدددوت رابفدددة اإلخوسدددو .  يف  َ ددد  لَدددهُ  للََّ َفن 

َ  ضِ  يف  َعَ   النََّموَعاتِ  َِبولُ عَ  َعال َقَماُب َعالتُُّ رمُ  َعالشَّم  ُ  األ  د َ  عََكثِدري   َعابُّ َعالدهللَّ  الشَّدَ ابُ عَ  اجل   َحدقَّ  وِ  عََكثِدري  التَّد  ِّ
ابِم   ِ   َلهُ  َفَمو اللَُّ  فُِت ِ  َعَ   ال َنَذابُ  َعَلس هِ  َنلُ  للََّ ا ِإنَّ    ُّك   .( 18 :ج َفَشوء" )احل و َ  فَد  

تددده احلددداب  إ اد  دددامبوسدددو   بستمدددو اإليندددون الدددذي فنمدددل فتدددذس الكواتدددوت مجسنتدددو ال حابفدددة هلدددو عال إخ
َعدس هللا ويدة عالع شسئوه ا ووو    قهلل فطسدع عقدهلل فنصدي  ع كدهلل القدابآن  ن اإليندون الدذي حتمدل األ  وكلسدف 

وددري عالشدداب  ونهللاد للبقددر  ع لكددوت عإ ددونهللادات لو قسددق تلددك ا الفددة عألداء األ ويددة  فولددق لهللفدده اال دد
ه  عالشدداب  ععهبددل  عا ددريه بددني احلددق عالبوطددز بددسددللوقددر  عال  ددر   عاهلددهلل  عالضددالل  ع ت دده النقددل الددذي مي

ودب  لكاع يدزل هللا  هلل  الشداب القهلل   اليت ال ميك  ع  طابفقتو  ن ُيق احلق عفبطل البوطل   ن أييت ا دري عفد
ندل يف اإليندون قدر  كد  اعسدة  هلل كدة ميع    اتسدة ع   ل الاب ل هلهللافة اإليندون عإ  دودس  دتتج احلدق عا دري  َع

ح اد الشدداب  فددس لونهلللددل إ ددنهللاد ا ددري فستددو عتذلسبدده عو ددالددت   عتطتريهددو  عتتمسددة إ تزكسددة  ن فنددووهلل تو يف
 اإلينون هبذا.

 َ د  وبَ َخد وَهدو * َعقَدهلل  ََكَّ   َ د عقهلل فظلم هذس القر  عفذطستو عفضن تو فسوسدب  قدول تندو : " قَدهلل   َفد لَدحَ 
 .( 10د  9 :َد َّوَهو" )الشم  
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ددَزاءقرلدده تندد نددل إ  النبددهلل يف الكثددري  دد  آيتدده   ثددلعقددهلل يطددق القددابآن الكدداب   ح ددتود ال  ََ   مبَددو و : " 
ِنددهِ َصددوحِلًو فَ  َعِمددلَ  قددول تنددو : " َ دد   . ( 14 :فَدن َملُددرَن" )األحقددوف  َكددويُرا َتددوفدَ  َ َ ددوء َعَ دد    ِلتَد    بُّددكَ  َ  َعَ ددو َنَلسد 
م    .( 38 :َ ِهسَتة " )ا هللثاب  َنَبت  كَ   مبَو عقول تنو : " ُكلُّ يَد     . ( 46 :لِّل َنِبسهلِل" )فصلت  ِبَظالَّ

ددِبسلَ  َهددهلَلفد َتوسُ  ع ثبددت القددابآن للنبددهلل يف  ددري  ددو آفددة  تدده يف ا شددسئة االخوسددو   فقددول تنددو : " ِإانَّ   ِإ َّددو النَّ
َعدس هللا نلنقل عاإل اد    وو   و فداباس . ( 3 :)اإلينون  َكُ ر ًا"  َعِإ َّو َ وِكاًبا  د  حدق إن اإلينون حاب  لقهلل 

 ع نطددل  عف نددل  ددو فددابع  لدده  دد  خددري  ع  دداب  فتددر  ددزعد بر ددوال اإلد اك  فددهلل ك  ددو يف األ ددسوء  دد  قددسم 
عُيكدم علستدو ع ودو   عهددر ن سدو   ن فندلك طابفددق احلدق عا دري فسكدرن  ددوكاباً   ع فندر  يف طابفقده فس ددتح 

 .( 1)در الشاب عالبوطل  فسكرن ك ر اً 

 لي:كهللهو  و فؤ فابفة حلا عهذس إلخوسو فة عا ابتبطة نلوكلسف عا نئرلسة وإلينون حاب يف داااب   عموله اف

قدع ألعمدول الديت تافدة عبدني الذي فشناب نل اب  الرا ح بني األعمدول اإلخوسو    أ   واقخ حياة اإلنسان
 علسه ا طابا اً.

ن دوطوعة  كدرن  ترطدة  ال بدهلل  ن تكما ينكدها العقل ال ذي يقض ي أبن املس ئولية والتكلي ف ب  
دده إ اإلينددون علددل ال نددل  ع الدداك ألن  دد  ال ميلددك هددذس اإل ددوطوعة فددال فصددح عقدداًل  ن  لسدده ا نددئرلسةتوَر

  صاًل.

   إ   ن كددالً س  س ن واململ ا ك  ان ف ة ف رق ب  ني احملعإ دوفة إ   لدك لدر مل فكدد  اإليندون خمودو اً     ج
 ن اإلينددون  مددو  حسدد هلا تكدداب  ال فواددهلل    تتمددو ددد  علددل  ددو قولدده  علبطددل األ دداب ن نددابعف عالتتددي عدد 

ع و هم فوتددوىف  دد ددلب إخوسدد هللا للنبددود  ألن تكلس دده إيهددم  ددعف  نددلرب اإل اد   ع ددو كددون رددة  نددىن لوكلسدد
ل لقددرايني  علبطددات فواددهلل  النددهللل اإلهلددي الددذي  ثبودده لت ندده  بددل لددر كددون اإلينددون ددد اً علددل  فنولدده  لضددوع

 نقوب. نىن اجلزاء    الثراب عال
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عقبددل هددذا كلدده  َددوءت التصددرص الشددابعسة تتنددب النمددل عاإلخوسددو  إ  اإلينددون  ع ددو فكونددبه    د
د  َ َصددوَبُكم َعَ دوول تنددو : " قد. ( 1)يوس دة جلتددهللس  عثبدت اجلددزاء نجلتدة  دد   طدو   عالتددو   د  عصددل   ُِّصددسَبة    ِّ

ددابِ  ال ددَ ِّ  يف  ال َ َنددودُ  عقددول تنددو : " َظَتددابَ  .( 30 :َكثِددري " )الشددر     َعفَدن ُ ددرَع   َف ددهلِلفُكم   فَِبَمددو َكَنددَبت    مبَددو َعال َب  
ُنددرَن" )الددابعم  َلَنلَُّتددم   َعِملُددرا الَّددِذي بَدن دداَ  لِسُددِذفَقُتم التَّددو ِ   َف ددهلِلي  َكَنددَبت   َِ  عقددول تنددو : " َعقُددلِ  .( 41 :فَداب 

َدقُّ  " )الكتددف  َعَ دد  َ دوء فَدل سُدددؤ ِ   َ ددوء َفَمد   َّبُِّكددم   ِ دد  احل  ُ دداب   ِ ددتُكم   َ ددوء عقددول تندو : " ِلَمدد  .( 29 :فَدل َسك 
َوِقسَم" )الوكرفاب   .( 28 :َ ن َفن 

ل ن اإليندددون فنمدددو  إ   علكددد  هدددذس ا شدددسئة اإليندددويسة حمدددهللعد   ابتبطدددة مبشدددسئة هللا ا طلقدددة عاتبندددة هلددد
و  التظددوم    هددي يطددداادداب  صددذاب  تقددع  ددم  داادداب  كدد   عمولدده اإلخوسو فددة عميددو   حابفودده يف النمددل داخددل 

يف  دااده  طاًل  لد   داب وً  م نالكرين النوم  إ   ن  عموله  تمو كويت  عإخوسو س  تمو كون خرياً  م  اباً حق
 ِ دتُكم   وءَ د ابفة " ِلَمد سدو  البشداألخري ع  النت  الكريسة اليت ع نتو هللا يف الكرن  عتقدرم علستدو قدرايني احل

َوِقسَم * َعَ و  . (29د  28 :كرفاب َلِمنَي" )الوال َنو َ بُّ  اللَُّ  َفَشوء َ ن ِإالَّ  َتَشوُؤعنَ  َ ن َفن 

فمشسئة هللا لسنت  ت صلة عد   شدسئة هللا تندو   عال  ندوقلة عتتدو  بدل  ن هللا قدهلل  دوء ل يندون  ن 
طابفدق األعل  عيف يطدو  ا شدسئة اإلهلسدة   وو   حهلل الطابفقوني:  طابفق اهلهللافدة عطابفدق الضدالل  فدذن إخودو  ال

 .( 2)عإ ا إخوو  الثوين ف ي يطوقتو  فضوً 

 ومشيئة العبد للهد  والضالل: تعاىل التوفيق بني مشيئة هللا   2

ل اهلهللافة عاإل الل إ   شسئوه  ب ويه يف كثري    اآليت  لَدر  عَ رله تندو : "    تتو ق  تهلل هللا عز َع
هلِليَعفدَ  َفَشوء  َ   ُفِضلُّ  َعلِك  َعاِحهلَل ً   ُ َّةً  جَلََنَلُكم   اللُّ  َ وء أَُل َّ  ءَفَشو َ   ت  دو َعلَُون  )الت دل  تَدن َملُدرَن" ُكتدُوم    َعمَّ
َ  ِ هِ قَدر   بِِلَنونِ  ِإالَّ   َُّ رل    َ  َ ل َتو ِ   عقول تنو : " َعَ و. ( 93 : د َفَشوء َ    اللُّ  لُّ فَدُسضِ  هَلُم   لِسُدَبنيِّ  َ د  هلِليَعفَدت 

ِكددسُم" ) ال َنزِفددزُ  َعُهددرَ  َفَشددوء ددِلِل اللَُّ فُ  َعَ دد عقددول تنددو :"  .( 4 :إبدداباهسم احلَ  ددهللِ  َ دد َهددود  *عَ  ِ دد    لَددهُ  َفَمددو ض   اللَُّ  فَدت 
" )الز اب ِ   َلهُ  َفَمو  .( 37د  36 : ُِّضلّ 
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شددسئة هللا    فلسنددت  ن حتمددل علددل التصددرص ا قسددهلل  عالبددهللَّ   عالراقددع  ن هددذس ع  ثوهلددو يصددرص عو ددة
دهلل هتدوك   لدك أليدهللتهللافة عاإل الل تنري َزافوً بهللعن حكمة   ع بدهللعن  دتة  و دسة يف هدذا الشدأن ع  تَر
وصددة ع  ددبوب خأبحددرال  إ  َويدب هددذس اآليت النو ددة آيت  خدداب  تقسددهلل  شددسئة هللا يف اهلهللافددة عاإل ددالل

إ   ا إمجددول ُيوددو الله عهددذبددني لتددو  دد  فشددوء هللا تنددو  ههللافودده ع دد  فشددوء إ دد نستددة عهددذس اآليت ا قسددهلل  ت
 ت صسل.

دل كثدري  د  اآليت بدني  شدسئة النبدهلل للتدهلل   عالضدالل ع شد ويه عتندو  سئوه  دب لقهلل  بط هللا عدز َع
ا قدول عهلدذ  عالندالم تم الصدالهلمو  عهللا  ب ويه ال فشوء إال النهللل عالابمحة عهذا الذي عابفه   دل هللا علدس

 اَبا   ِصددد َعلَدددل َ يبِّ  ِإنَّ  ِصدددَسِوَتوبَِتو آِخدددذ   رَ ُهددد ِإالَّ  آبَّدددة  دَ  ِ ددد    َّدددو َعَ بُِّكدددم َ يبِّ  اللِّ  َعلَدددل تَدرَكَّل دددتُ  هدددرد لقر ددده:" ِإيّنِ 
" )هرد َوِقسم   . ( 56 : ُّن 

لوصددابف فددأخ  عدد  عمددرم قددهلل   هللا عي ددر   شددسئوه عتصددابفه يف خلقدده كسددف فشددوء  ث  خدد   ن هددذا ا
 .( 1)عاحلكم علل صابا   نوقسم  ي  ب ويه عإن كويت قهلل ته تتوهلم مبو فشوء فذيه ال فشوء إال النهللل

تهللافددة هللا  ددب ويه لنبددودس  ع إ ددالهلم إَّنددو تقددرم علددل   ددو  تابتسددب ا نددببوت علددل   ددبوهبو عالتوددواج ف
 :الظَّددوِلِمنَي" )إبدداباهسم اللُّ  َعُفِضددلُّ قرلدده تنددو :" ل علددل  لددك كثددري  دد  اآليت ع تتددو: علددل  قددهلل وهتو  كمددو د

ددهلِلي  .( 27 بددني  ددب ويه عتنددو  يف اآلفددة األع  إن . ( 13 :فُِتسددُب" )الشددر   َ دد  ِإلَس ددهِ  عقرلدده تنددو :" َعفَدت 
 ددبب إ ددالله لددبنا عبددودس هددر الظلددم  عبددني يف اآلفددة الثويسددة  ن  ددبب ههللافودده لددبنا عبددودس هددر إانبددوتم 

 .( 2)إلسه

لدذلك النمدل   نلده َدزاءالقدابآن تبدني لده  ن عو دة  دو فدذكابس هللا  د  خلدق الك داب عا نوصدي م   تهللباب ع 
هلِلفَدهُ  َ ن اللُّ  فُدابِدِ  كقرلده تندو :" َفَمد  دابَح   فَدت  د َصدهلل  َسُ  َفش  ددو وَ دسِّقً  َصدهلل  َسُ  َم َندل   هُ ُفِضدلَّ  ابِد  َ نفُد َعَ د  اَلمِ ِلِ    ًَ   َحاَب

َو َ  َ  اللُّ  َم َنلُ  َكَذِلكَ   النََّموء يف  َفصَّنَّهللُ  َكَأَّنَّ ِ تُدرَن" الَّدِذفَ  الَ  لَدلعَ  الابِّ " عقدول تندو :. ( 125 :)األيندوم فُدؤ 
ََاُ ددددرا ددددو  ََا َ  فَدَلمَّ ددددلَ  َ دددد   َ َّددددوعقددددول تنددددو :" عَ . ( 5 :قُدلُددددرهَبُم " )الصددددف اللَُّ  َ  ددددوَدذ ىَن *عََكددددذَّبَ   َِ ددددىَن* نِ  َعا   حل ُن 
ابُسُ  اَب " )اللسللِل   َفَنتُدَسنِّ  .( 10د  8 :ُنن 
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عهذا ع  ثوله بذلرا فسه  عمواًل عوقبتم هللا هبو علل فنل حمظدر  عتدابك  دأ ر   عتلدك األ در  إَّندو خلقدت 
لكرهنم مل ف نلرا  و خلقرا له  عالبهلل هلم    حابكدة عإ اد  فلمدو مل فو ابكدرا نحلندتوت حابكدرا نلندسئوت عدهللاًل 

القوبدل لده  عهدر القلدب الدذي ال فكدرن إال عدو اًل فدذ ا مل فنمدل احلندتة    هللا  حسد  ع دع  لدك يف حملده 
 .( 1)ا ونمل يف النسئة: ي نك إن مل تشذلتو  ذلوك

َ  َ  َعَم َندلُ  اللِّ  حِِ  نِ  ِإالَّ  تُددؤ ِ  َ  َ ن لِتَد      قرل الشس  حممهلل   سهلل   و عتهلل قرله تنو :" َعَ و َكونَ ف  الدابِّ
 ي: ع دو كدون لدت   عال  د   دأهنو فسمدو   دري إلسده  د  ا دوقالهلو  ( 100 :" )فدري ِقلُدرنَ فَدن   الَ  الَِّذف َ  َعَلل

يف  فنوهلو عال ممو  عطوهو هللا    االخوسو  فسمو ههللاس    الت هللف  ع و  هلمتدو  د  ف ر هدو عتقراهدو ال طدابفني 
دسح بدني ا ونو  دني  فتدي خمودو   يف دااداب  اال د بوب  ن تؤ   إال ح اد  هللا ع قوضل  توه يف ا دوطوعة الَا

ف املنفي ه و عا نببوت علكتتو  ري  نوقله يف اخوسو هدو  مت اال دوقالل بدل  قسدهلل  بتظدوم الندت  ع األقدهللا   
 .( 2)استطاعة اخلروج عن هذا النظام العام ل الستطاعة اخلاصة املوافقة له

 التوفيق بني القدر اشز  واختيار ا د  والضالل:   3

   لدإ لتدو هتو مجسندوً تذكاب اهلهلل  عالضدالل  عالوتندسق بدني  دهلللرالع    اباَنة دمرعة التصرص اليت 
لالهدددرت اي    س طابفدددق عاحدددهلل بنسدددهلل عددد   لدددك اجلدددهللل الدددذي    س ا وكلمدددرن  ددد  ال ددداب  اإل دددال سة عالدددذ

يت مددابي هبددو ب ويه الدد ددا نددس ي عال لندد وت ا ونددهللد  حددرل قضددسة القضددوء عالقددهلل  عمر ددوً: إن  شددسئة هللا 
ع إفددهللا   ددل  ع لددك اإلينددوين هددي  ن  لددق هددذا الكددوا  ن ددونهللاد  ددزدع  للتددهلل  عالضددالقددهلل س يف الكددوا  

  دول إعاهلدهلل   ع دع  للضدالل ا مسدز عاالجتدوس إلستدو ع ع إعطواده النقدل فطابته إد اك حقسقة الاببربسدة الراحدهلل 
  إ ا  ل. وظ ال طاب  إ ا تنطلت عههللافة النقلالاب ل نلبستوت آلفق

  عفددق ينددون بدده لددك اال ددونهللاد ا ددزدع  للتددهلل  عالضددالل الددذي خلددق اإل علكدد  فبقددل بنددهلل  لددك كلدده
 وههلل للتهلل   مهللافة    مابي قهلل  هللا هب قهلل س  كذلك اقوضت هذس ا شسئة  ن  شسئة هللا اليت َاب  هبو

  

                                                           

 .95د  94احلنتة عالنسئة الب  تسمسة ص    (1)

 . (484 /11ت نري ا تو  )  (2)
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ع ن مددابي قددهلل  هللا كددذلك إل ددالل  دد  ال فنددووهللم  ددو  عدعدده هللا  دد  عقددل  ع ددو  عطددوس  دد   َتددز  
يف إد اك اآليت ا بثرثة يف ص  وت الكرن  عيف   والت الاب ل  ا رحسدة للتدهلل   عيف كدل الابؤي عالنمع 

احلوالت تو قق  شسئة هللا عال فو قق  راهو  عفقع  و فقع بقهلل  هللا ال بقرل  راس  ع و كدون األ داب لسكدرن 
رد  شسئة  خداب   هكذا إال  ن هللا  وء هكذا  ع و كون    لسقع إال  ن فرقنه قهلل  هللا  فلس  يف هذا الَر

  األحهللاس.. عيف إطو  هذس احلقسقة الكد   شجتابي عفقتو األ ر   كمو  يه لس  هتوك قر  إال بقهلل  هللا فت
فو ابك اإلينون بت نه  عفقع له  و فقع    اهلهلل  عالضدالل  فضدوً  عهدذا هدر الوصدر  اإل دال ي ايل تتشدئه 

فر دع  تؤخذ فاباد  عفق  هراء ال اب  عالت دل  عحدني الدمرعة التصرص القابآيسة  قو ية  وتو قة  حني ال 
 .( 1)اب  علل  بسل اإلحو و   ع اجلهلللبنضتو يف  راَتة البنا اآلخ

 ابعاً: أسباب الضالل:ر 

لدل  قدهلل وهتو لتودواج عحندبمو جتدابي بده  دتة هللا يف عبدودس  د  تابتسدب ا  للضالل   بوب كثري  ععرا ل
ددع قددع  خالقسددة    ع فكابفددة   ع ي نددسة  عاتبددو  ا نددببوت أل ددبوهبو  عقددهلل تكددرن هددذس األ ددبوب عالنرا ددل هلل تاَب

 دددبوب ري  لدددك  ددد  األبتو  ع  دددإ  الودددأثاب نلر اثدددة  ع البسئدددة   ع التشدددأ   ع طبسندددة احلسدددو  الددديت ُيسوهدددو صدددوح
 النرا ل عاليت     مهتو:ع 

   عدم استخدام اإلنسان مواهبه يف التفكر يف آاي  هللا:1

َمعُ  الَ  مبَو  فَدت ِنقُ  الَِّذي َكَمَثلِ   َكَ اُبعا    الَِّذف َ  د قول تنو :" َعَ َثلُ  دم   ُصدم   َعيِدهلَلاء ُدَعدوء ِإالَّ  َفن  دي   ُبك   فَدُتدم   ُعم 
ال فنددمنرن احلددق ععمددي ال فتظددابعن إ  آيت هللا يف  ي نددتم عيف  فتددم صددم .( 171 :فَدن ِقلُددرَن" )البقدداب  الَ 

 .( 2)اآلفو  حت فوبني هلم احلق

ثَددداَبُهم   َ نَّ  حَت َنددبُ  قددول تنددو :" َم  ددد ع  ددَمُنرنَ  َ ك  " ساًل َ ددبِ  َ َ ددلُّ  ُهددم   بَددل   يد َنددومِ َكوأل َ   ِإالَّ  م  ُهدد ِإن   لُددرنَ فَدن قِ   َع   َفن 
 .( 44 :)ال ابقون

  

                                                           

 . (1400/  3يف ظالل القابآن )  (1)

 . (114 /1النت  اإلهلسة ) 206   199  وء النلسل ص    (2)
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نددل   عااليقسددالتددو  نألينددوم عاجلددو ع بددني التددرعني الونددوعي يف عددهللم قبددرل اهلددهللفشددبه  كثدداب  ود لدده َع
ستددوً  حتسدهلل عتتددو ميلطابفددق فددالاألكثدابف    ددل  ددبساًل  د  األينددوم  ألن البتسمددة فتدهللفتو  ددواقتو فوتوددهللي عتوبدع ا

 ابقدددرن بدددني  دددو ف عن عالعال  دددواًل عاألكثدددابعن فدددهللعرهم الاب دددل عفتدددهللعهنم الندددبسل فدددال فندددو سبرن  عال فتودددهلل
  . نتو فوؤثابسه ع و فتفضابهم عبني  و فت نتم عاألينوم ت اب  بني  و فضابهو    التبوت عالطابفق فو وتب

عهللا تنددو  مل  لددق لذينددوم قلددرنً تنقددل هبددو عال  لنددتة تتطددق هبددو  ع عطددل  لددك هلددؤالء ث مل فتو نددرا مبددو 
بصدو   فتدم   دل  د  البتدوام فدذن  د  ال فتودهللي إ  َنل هلم    النقرل عالقلرب عاأللنتة  عاالمسدو  عاأل

. قدول تندو : ( 1)الاب هلل عإ  الطابفق د  ع الهلللسل إلسده د   دل ع  در  حدواًل ممد  ال فتودهللي حسد  ال دلسدل  نده
ُعرُهم   َعِإن" ُدددهلَل  ِإَ   تَدددهلل  دددَمُنرا  َعتَدددداَباُهم   الَ  اهل  . فبدددني ( 198 :)األعددداباففُدب ِصددداُبعَن"  الَ  َعُهدددم   ِإلَس دددكَ  فَتظُددداُبعنَ  َفن 

  ب ويه عهللم ايو وعتم آبيت اهلهلل .

ُم   الوَّدذ ِكاَب ِ  َعد ِ  هَلُدم   عقدول تندو :" َفَمدو عدهللم ايو دوعتم آبيت اهلدهلل  فبدني  دب ويه   مُحُداب   ُ ن اِبِ دنَي *َكدَأهنَّ
ددَوتِ اَب   *فَدددابَّت   ددَر َ  " )ا ددهللثاب ِ دد   ُّن  فسدده  ددنودهتم عحسددوهتم   . فتددم قددهلل ي ددابعا عدد  اهلددهلل  الددذي( 51د  49 :َقن 

عقددول تنددو :"  .( 2)كت ددر  احلمدداب عمددو فتلكتددو  عفنقابهددو عهددم يف َتلتددم هددذا كددوحلماب الدديت ال تنقددل  ددسئوً 
دد  عََكددأَفِّ  ددَموَعاتِ  يف  آفَددة    ِّ َتددو َعُهددم   مَيُددابُّعنَ  َعاأَل  ضِ  النَّ َتددو َعَلسد  بددني  ددب ويه . ( 105 :ُ ن اِبُ ددرَن" )فر ددف َعتد 

الصدددوحلني عددد  التظددداب يف اآليت الكريسدددة علدددذلك فدددذن الك دددو  فشدددتهللعن علدددل  ي ندددتم إ ا عتندددو  إعددداباض 
ددَمعُ  ُكتَّددو  لَددر   عددوفترا يوس ددة  ددالهلم بنددهللم النقددل عالنددمع " َعقَددوُلرا ددِنرِي"  يف  ُكتَّددو  َ ددو يَدن ِقددلُ   َع   َين  ددَ وِب النَّ َ ص 

 .( 3)( 10 :)ا لك

 لذنوب واملعاصي:د ا 2

ب  ن الددذير  حندب  دتوه  ددب ويه عتندو  ا تكدوب الددذيرب عا نوصدي ع لدكإن  د    دبوب الضددالل 
  ندو :" ِإالَّ ه  قدول ت بب يف صهلل  القلب عتكدرن الدابان علسده الدذي ميتدع  د  دخدرل اإلميدون إ  قلدب صدوحب

لَددل َعَلس ددِه آَيتُدتَدو قَددوَل َ َ ددوِطريُ  ِنددُبرَن"   َاَن َعلَددل قُدلُددرهبِِ الَّ بَدل  عَّلِدنَي * َكدد األ َ ُكدلُّ ُ ن وَددهلل   َثِدسم  * ِإَ ا تُدود  م  َّدو َكددويُرا َفك 
 . ( 14د  12 :)ا ط  ني

  

                                                           
 . (159 /1الب  القسم )   عالم ا رقنني  (1)

 . (1بوصابف  النت  اإلهلسة )  (164 /1ا صهلل  ي نه )  (2)

 ا صهلل  ي نه.  (3)
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َعمددرا  عال كمددو قددولرا: إن هددذا القددابآن   ددوطري األعلددني  بددل هددر كددالم هللا ععحسدده   ي لددس  األ دداب كمددو 
ذي قدهلل عتتزفله علل   درله صدلل هللا علسده ع دلم  عإَّندو ح دب قلدرهبم عد  اإلميدون بده  دو علستدو  د  الدابان الد

 .( 1)لب  قلرهبم    كثاب  الذيرب عا طوي

ث إن الدددذيرب إ ا تووبندددت علدددل القلدددرب   لقوتدددو  عإ ا   لقوتدددو  اتهدددو حستئدددذ ا دددوم  ددد  قبدددل هللا عدددز 
ل عالطبع فال فكرن ل ميون إلسه  نلك عال للك اب  تتو خملإ  فذلك هر الطبع عا دوم الدذي  كدابس هللا  َع

َدوء قرلده تندو  ع  .( 7 :ِ َشدوَع  " )البقداب   َب َصو ِِهم  َعَعَلل  مَس ِنِتم   َعَعَلل قُدُلرهِبم   َعَلل اللُّ  تنو  يف قرله:" َخَومَ 
  ََعملَ  " قددول تنددو : .( 2) تددهللداً للددذف  فقافددرن الددذيرب عا نوصددي أبن فطبددع علددل قلددرهبم فددال فددهللخلتو اإلميددون

دددهللِ  ددددهللِ  ِ ددد  اأَل  ضَ  فابِثُدددرنَ   لِلَّدددِذف َ  فَدت  ِلَتدددو بَدن  َتوُهم َيَشدددوء لَّدددر   َ ن َ ه   الَ  فَدُتددددم   قُدلُدددرهِبِم   َعلَدددل َعَيط بَدددعُ  بِددددُذيُرهِبِم   َ َصدددبد 
َمُنرَن" )األعاباف  .( 100 :َفن 

ث إن الذيرب عا نوصي  دبب يف  دابض القلدرب  ألن صد وتو تكدرن مبنابفدة هللا عطوعوده عاإلانبدة إلسده 
  فددذ ا ( 3)س عحمبودده عالوركددل علسدده عإفددابادس نلنبردفددة دعن  ددراسعالوددزام   ددابس عاَوتددوب ينسمدده عإفثددو س علددل  ددري 

تووبنت هدذس الدذيرب عتكدوثابت ا دوهلل  دابض القلدب  ث ال تدزال الدذيرب نلقلدب حدت تذلدب علسده فسمدرت 
 نلكلسة  ع    وت قلبه فذيه ال فتو ع نهلهلل  عال اإلميون عال فنمع عال فنقل عال فبصاب.

ول قد. ( 4)إال    كون حسوً   و    صدو  يف عدهللاد األ درات فذيده ال فتو دع بدهولقابآن الكاب  ال فتو ع به ف
اب   ِإالَّ  ُهرَ  تنو :" ِإن    .( 70د  69 :" )ف ال َكوِفابِف َ  َعَلل ال َقر لُ  َعُيَِقَّ  َحسًّو َكونَ   َ   لِسُتِذ َ   ُِّبني  * َعقُداب آن   ِ ك 

َوعقول تنو :"  َوِ سبُ  ِإَّنَّ َمُنرنَ  الَِّذف َ  َفن  َنثُدُتمُ  َعال َمر َتل َفن  ُنرَن" )األينوم ُثَّ  اللُّ  فَدبد  ََ  .( 36 :ِإلَس ِه فُداب 
  

                                                           

 . (400 /4  فوح القهللفاب ) (485 /4ت نري اب  كثري )  (1)

 . (119 /1النت  اإلهلسة يف احلسو  اإلَوموعسة )  (2)

 . (119 /1  النت  اإلهلسة ) (7 /1)إ وثة اللت ون الب  القسم   (3)

 . (119 /1النت  اإلهلسة )  (4)
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   اتباع الشيطان:3

 نده عبدذل ي ذ لدذي يدا اتب اع الش يطانو   د  ا لدق  ع     بوب الضالل ا طري  عاليت  ل هبو كثري
َنثُدددرنَ  فَددددر مِ  ِإَ    َيِظددداب ين  قدددول تندددو :" قَدددولَ عمدددابس إل دددراء بدددين آدم.  ت ِ ددد َ  يَّدددكَ إِ  قَدددولَ   *فُدبد 

ُ
 فَِبَمدددو قَدددولَ  *  ظَدددابِف َ ا 

دددَرفد َويِن  ُندددهلَلنَّ  َ    دددَوِقسَم * ِصددداَباَطكَ  هَلُدددم   أَلقد  ددد  تدَُّتمآلتِسَدددد ُثَّ  ال ُمن  ِ بَددد  ِّ َدددوهِنِم   َ  َعَعددد     َخل ِ ِتدددم   َعِ ددد     َف دددهلِلفِتم   ني   َعَعددد  مي 
دددهللُ  َعالَ  َ َدددآاِِلِتم   ثَدددداَبُهم   جتَِ  فَدددددر مِ  ِإَ   فَدددأَيِظاب ين  َ بِّ  قدددول تندددو :" قَدددولَ ع . ( 17د  14 :َ دددوِكابِفَ " )األعددداباف َ ك 
َنثُرَن *  اأَل  ضِ  يف  هَلُدم   أُلََفِّدَت َّ  آ َ   دَرفد َويِن مبَد َ بِّ  قَدولَ  *ال َمن لُدرِم  ال َرق دتِ  فَرمِ  ِإَ   *  ال ُمتَظابِف َ  ِ  َ  فَِذيَّكَ  قَولَ  فُدبد 
ُتمُ  ِعَبوَدكَ  َ مج َِننَي * ِإالَّ  َعأُل  ِرفَدتدَُّتم   َلِصنيَ  ِ تد   . ( 40د  36 :" )احل ابال ُمو 

دددل نحلدددذ   تددده  عا دددو ابا  اجلتدددهلل يف  نوداتددده عبدددني  يددده عدددهللع لدددهللعد عظدددوهاب لبدددين  عقدددهلل   ددداب هللا عدددز َع
دددس طَوَن َلُكدددم  َعدددهلُلع  . ( 1)اإليندددون ُعر ِحز بَدددُه لَِسُكريُدددرا ِ ددد   قدددول  دددب ويه عتندددو :" ِإنَّ الشَّ َدددو فَدددهلل  دددُذعُس َعدددهلُلعًّا ِإَّنَّ فَوذَِّ

 عقول تنو :" ِإنَّ الشَّس طَوَن َكوَن ِلِ ي َنوِن َعهلُلعًّا  ُِّبسًتو" . ( 6 :َ ص َ وِب النَِّنرِي" )فوطاب

ل ة عدمددري  ددو آفدد ددعقددهلل َددوء القددابآن الكدداب  كو دد وً  ددهللاخل الشددسطون عخططدده يف إ ددالل بددين آدم يف 
 هذس ا طط عا هللاخل  و فلي:

 أ   اشمر ابلسوء والفحشاء والقول على هللا ب ري علم:

 َعدهلُلع   ُكدم  لَ  ِإيَّدهُ  الشَّدس طَونِ   َراتِ ُخطُد وَِّبُندرا  تدَ  َعالَ  سِّبدوً طَ  َحاَلالً  اأَل  ضِ  يف  ممَّو ُكُلرا    التَّو ُ   َفدَُّتو قول تنو :"يَ 
َو  ُِّبني  * َشوء ِنلنُّرءِ   أَي ُ ابُُكم   ِإَّنَّ  .( 169د  168 :)البقاب  ُمرَن"تَدن لَ  الَ  َ و اللِّ  َعَلل ا  تَدُقرُلر  َعَ ن َعال َ   

عالنرء: األث  عقسل  نوصي هللا  فذَّنو مسوهو هللا  رءاً ألهنو تنرء صوحبتو بنرء عوقبوتو لده عتدهلل هللا  
 .( 2)عقسل الزان ع  و ال  شوء فتي كل  نو  شة  كابس عقبح  نمرعه 

   تزيني اشعمال الباولة واحملرمة:ب 

دددوءُهم   ِإ    فَدلَدددر ال "دددد قدددول تندددو :  دددس طَونُ  هَلُدددمُ  م  َعََفَّددد َ قُدلُدددرهبُُ  َندددت  قَ  َعلَددددِك  َتَضدددابَُّعرا   أَب ُ دددَتو ََ  را  َكدددويُ   َ دددو الشَّ
    الشابك عا نويهلل  عا نوصي. ( 43 :)األينوم فَدن َمُلرَن"

  

                                                           

 . (94 /15 عح ا نوين لذلر ي )  (1)

 . (122/  1  النت  اإلهلسة ) (772/  2ت نري الط ي )  (2)
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 أُلََفِّدَت َّ  قَوَلاَببِّ مبَآ َ   دَرفد َويِن عبني الشسطون  يه فزف  لبين آدم  عموهلم لسذرفتم  قول تنو  حوكسوً قرله: " 
عقول تنو   بستوً يوس ة تزفني الشدسطون للتدو   عمدوهلم . ( 39 :َ مج َِننَي" )احل اب  َعأُل  ِرفَدتدَُّتم   اأَل  ضِ  يف  هَلُم  

ُهم   َ ع َمدوهَلُم   الشَّدس طَونُ  هَلُدمُ   َ عهر الضالل: " َعََفَّ  دِبسِل فَدُتدم   َعد ِ  َفَصدهللَّ وَدهلُلعَن" اَل  النَّ عقدول . ( 24 :)التمدل  فَدت 
   ي: صهلل ع  طابفدق ( 37 :النَِّبسِل" ) وفاب  َع ِ  َعُصهللَّ  َعَمِلهِ  ُ رءُ  لِِ اب َعر نَ  َُفِّ َ  عََكَذِلكَ  ب ويه عتنو : " 

 .( 1)اهلهلل  اهلهللافة فأصبح  واًل ال فقبل

بني  ب ويه عتنو   يه قهلل   ل هؤالء الذف  قبلرا تزفني الشسوطني هلم فولت هبم  توه يف الضدالل  ع 
عحق علستم القرل  فولشدسطون حندترا هلدم  عمدوهلم يف ا و دي عيف ا ندوقبل  فلدم فدابعا  ي ندتم إال حمندتني  

َتو. ( 2)فنوقبتم مبو ا تضرا ألي نتم َ   َّدو هَلُدم فَدَزفدَّتُدرا هَلُدم  قُدداَباَنء قول تنو : "َعقَدسَّض   َعَحدقَّ  َخل َ ُتدم   َعَ دو  َف دهلِلفِتم   بَدني 
ي ِ  اجلِ  ِّ   ِّ َ  قَدب ِلِتم ِ   َخَلت   َقهلل    َُ م   يف  َعَلس ِتُم ال َقر لُ  ُم  َكويُرا َعاإل ِ  .( 25 :)فصلت  َخوِ ابِفَ " ِإهنَّ

عتددزفني الشددسطون للتددو   عمددوهلم علددل قنددمني: فددابدي عمجددوعي  فددول ابدي كمددو يف اآلفددة النددوبقة  دد  
َ َلُكدم َعقَدهلل َعَرُدردَ  َعَعدوًداتزفني الشسطون ل ابعدرن عملده  ع  دو الودزفني اجلمدوعي كمدو يف قرلده تندو : "  د  تدَّبَدنيَّ ِّ  

ُهم   م  الشَّس طَوُن َ ع َموهلَُ  هَلُمُ  َعََفَّ َ   ََّنوِكِتِتم   وَدب ِصابِفَ " )النتكبرت  عََكويُرا النَِّبسلِ  َع ِ  َفَصهللَّ  .( 3)( 38 :ُ ن 

 ج   الوعود واشماين الكاذبة:

ُم   قددول تندددو : "َعأُلِ دددلَّتدَُّتم   ُم   يد َندددومِ األَ  آَ انَ   َّ سُدبَدددوِّكُ فَدلَ  َعألَُ تِّسَددددتدَُّتم  َعآلُ ددداَبهنَّ ُنَّ فَدَلسدُ  َعآلُ ددداَبهنَّ  َعَ ددد  اللِّ  َخل دددقَ  ذَدددريِّ
اَباانً  َخِنابَ  فَدَقهلل   اللِّ  ُدعنِ  َعلِسًّو  ِّ  الشَّس طَونَ  فَدوَِّوذِ  ُ داُبع ًا"  ِإالَّ  شَّدس طَونُ ال فَنِدهلُلُهمُ  َعَ و تِّسِتم  َعميَُ  ِنهلُلُهم  فَ  ُِّبسًتو *  ُخن 

َفد  ( 120د  119 :)التنوء   ع عدهللهم األ دوين هلدم تدابك الوربدة  ي عأل دلتتم عد  احلدق "َعألَُ تِّسَددتدَُّتم "  ي:  
ُم    قول عهللد     األَيد َنوِم" نَ آَ ا  َّ فَدَلسُدبَدوِّكُ  عآ ابهم نلونرفف عالوأخري  ع  ابهم     ي نتم "َعآلُ اَبهنَّ

  

                                                           
 . (122/  1النت  اإلهلسة )  (1)

 . (124/  1  النت  اإلهلسة ) (97/  4ت نري اب  كثري )  (2)

 . (125/  1اإلهلسة )النت    (3)
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نلتو مسة ععال دة للب دري  عالندوابة عالرصدس   ع  دو تذسدري خلدق هللا: فتدر ( 1)لةالنلموء: فنين تشقسقتو َع
 .( 2)لدف  هللا  ع نىن تذسري الهللف  حتلسل احلابام عحتاب  احلال

. ( 3)الرعرد البوطلة اليت فنهللهو الشسطون ألتبوعه:  هندم إ ا  ي قدرا يف  دبسل هللا فندس ل هبدم ال قدابع   
ددس طَونُ قدد ددابَ  فَنِددهللُُكمُ  ول تنددو  : " الشَّ َشددوء َعاللُّ  َعأَي ُ ددابُُكم ال َ ق  ت ددهُ   َّذ ِ دداَب ً  فَنِددهللُُكم ِنل َ    دداًل")البقاب    ِّ  ( 268 :َعَفض 

 .( 4)عقهلل فناب اب  كثري: ال  شوء نأل اب ن نوصي عا آث عافو م عخمول ة ا ولق

   اإلستهواء: د

الدذي ع   التدو   د  فضدله الشدسطون بندهلل  ن كدون قدهلل عدابف اإلميدون ع اقده  عقدهلل صدر  هللا حولدة هدذا 
ُعرِ   إ ددوتراس الشددسطون بنددهلل  ن كددون  ؤ تددوً فسقددرل  قددول تنددو : "قُددل    َفُضددابُّانَ  َعالَ  فَتَ ُنتَددو الَ  اللِّ َ ددو ُدعنِ   َيَددهلل 

َرت هُ  الّلُ َكولَّددِذي َهددهلَلاانَ  ِإ    بَدن ددهللَ  َ ع َقوبِتَددو َعلَددل َعيدُدداَبدُّ  ددوَدت  ددَسوِطنيُ  ا   َانَ  اأَل  ضِ  يف  الشَّ ددَ وب   لَددهُ  َحددري  ُعريَددهُ َ ص   ِإَ    َفهلل 
ُددهلَل  ُددهلَلَ  َع ُِ دداب انَ  ُهددرَ  اللِّ  ُهددهلَل  ِإنَّ  قُددل   اا ِوتَددو اهل  ددِلمَ  اهل  فولددذي ا ددوترته . ( 71 :ال َنددوَلِمنَي" ) األينددوم  لِدداَببِّ  لُِتن 

َفتدت لده هدراس عدعوده إلالشسوطني هر الدذ هلل  ن  سده  فقدول: هدر  فتدري إ  الشد    داب  فسده  بندي ا دوذرته ع
ل ق  صر  عي لسوه فوبع هذا اإل دوتراء يف إجتوهده فسكدرن يف إجتدوس عاحدهلل     عل ق اإل وتراء( 5) ؤ توً كون 

 اهلددهلل  فقرلددرن: إاوتددو فددال مسددبتم عال  دد  اجلويددب اآلخدداب  صدد وب فهللعريدده إ عهددر الضددالل  علكدد  هتددوك 
 .( 6)هتسفتوهللي هبهللفتم  عهر بني هذا الهللعوء عهذا اإل وتراء يف حري  عا طاباب ع الل ع 

 املوالة:   ه

"  س  قددول تنددو :سدده عفددهللعر ع دد  التددو   دد  فووددذ الشددسطون علسددوً عيصددرياً ع نستددوً  دد  دعن هللا  فلو دد  إل
ُددمُ  الضَّددالََلةُ  َعلَددس ِتمُ  َحددقَّ  َعَفابِفًقددو َفابِفًقددو َهددهلَل  َددذُ  ِإهنَّ ددَسوطِ  عااذَّ لِسَددوالشَّ ُددم رنَ َعَُي َنددبُ  اللِّ  ُدعنِ  ِ دد  ءنَي  َع  وَددهلُلعَن"  َ هنَّ  ُّت 
 .( 30 :)األعاباف 

                                                           

 . (535/  3ص سح ت نري اب  كثري )  (1)

 . (122/  1النت  اإلهلسة )  (2)

 . (126/  1  النت  اإلهلسة ) (312/  1ت نري ب  كثري )  (3)

 . (312/  1ت نري اب  كثري )  (4)

 . (2454/  3ت نري القابطيب )  (5)

 . (1132/  2يف ظالل القابآن )  (130/  2فوح القهللفاب للشركوين )  (6)



 

136 
 

 

 

دددل فدددسم  تدددر  الشدددسطون  ن فضدددله عددد  الصدددابا  ا ندددوقسم عفتهللفددده إ  عدددذاب  عقدددهلل قضدددل هللا عدددز َع
سُ  َ    َيَّهُ  َعَلس هِ   َّابِفهلل  * ُكِوبَ  ُكلَّ َ س طَون    قول تنو : " َعفَدوَِّبعُ . ( 1)اجل سم هلِلفدهِ  فَأَيَّدهُ  تَددَرالَّ  َعدَذابِ  ِإَ   ُفِضدلُُّه َعفَدت 

 .( 4د  3 :النَِّنرِي" )احلج 

 ستحواذ:و   ال

عفبني هللا  ب ويه عتنو  فابفقوً    الذف  فضلتم الشسطون عهؤالء الذف  فنوريل علدستم إ دوسالء ات دوً  
عفذلددب علدددل عقددرهلم عقلدددرهبم بر ر ددوه  عتزفستددده حددت فوبندددرس يف كددل  دددو أي ددابهم بددده  عفصددب رن  دا  طسندددة 

َنددثُدُتُم اللَُّ  قددول تنددو : "فَدددر مَ . ( 2)فستنددستم  كدداب هللا بقلددرهبم ع لنددتوتمللشددسطون   سًنددو فَدبد  ِلُ ددرنَ  مجَِ  َكَمددو  لَددهُ  فَدَس  
ُم   َعَُي َنُبرنَ  َلُكم   َُي ِلُ رنَ  ء   َعَلل َ هنَّ ُم   َ ي  َر َ  ُهدمُ  َ اَل ِإهنَّ دَو   داَب اللَِّ  فَأَيَندوُهم   الشَّدس طَونُ  َعلَدس ِتمُ  ال َكدوِ بُرَن * ا    ِ ك 
لَئِدددكَ  دددس طَونِ  ِحدددز بُ   ُع  دددس طَونِ  ِحدددز بَ  ِإنَّ  َ اَل  الشَّ َوِ ددداُبعَن" )ااودلدددة  ُهدددمُ  الشَّ  قدددول تندددو : " ملَ  . ( 19د  18 :ا  
ددس طَونَ  الَّ تَدن بُددهلُلعا َ ن آَدمَ  بَدديِن  يَ  ِإلَددس ُكم   َ ع َتددهلل   ددَوِقسم  *  ِصدداَبا    عين َهددَذااع بُددهللُ   ُّبِددني  * َعَ ن   َعددهلُلع   َلُكددم   ِإيَّددهُ  الشَّ  ُّن 
ِبالًّ  ِ تُكم   َ َ لَّ  َعَلَقهلل    .( 62د  60 :ف  ( تَدن ِقُلرَن"  َتُكريُرا َكِثريًا  َفَدَلم    َِ

   اجلهل وإتباع الظن: 4

وَدتَدددو :  بستدددوً  دددالل قدددرم ردددرد: "قَدددوُلراق   ال تع   اىل ئد  َِ  ِ ددد َ  ُكتدددتَ   ِإن َتنِدددهلُلانَ  ومبَدددفَأ تِتَدددو  تَدددوآهِلَوِ     َعددد لَِوأ ِفَكتَدددو َ 
َو الصَّوِدِقنَي * قَولَ  ً دو  َاُكدم   َ  َعَلِكدينِّ  هِ بِد  ُ  ِ دل تُ  و َّد َع ُبَدلُِّذُكدم اللَِّ  ِعتهللَ  ال ِنل مُ  ِإَّنَّ د  22 :)األحقدوف  جَت َتلُدرَن" قَدر 

23 ). 

 قَدوُلرا الَّدِذف َ  تدِذ َ "َعفُ : عقول تندو   بستدوً  دالل  د  إتبدع َتلده  عيندب إلسده  دب ويه الرلدهلل  قدول تندو 
َدددذَ  دددَراِهِتم   ِ ددد    َذ دددابُ ُ  ةً َكِلَمددد  َكدددُ َت    آِلَناِِتدددم   َعاَل  ِعل دددم   ِ ددد    بِدددهِ  هَلُدددم َعلَدددهلًلا *  َّدددو اللَُّ  اذَّ َكدددِذًن"   ِإالَّ  فَدُقرلُدددرنَ  ِإن  َفد 

 .( 5د  4 :)الكتف 

  دو فنبدهللعن  د   عبدود  علسه ع دلم إ   رل هللا صلل هللاعقول تنو   بستوً َتل ك و  قابفش بهللعرهتم 
ء   ُكلِّ   َخوِلقُ الّلَ األصتوم عاألح و  عاآلهلة ا زف ة ا هللعو   قول تنو : " ء   ُكدلِّ   َعلَدل ُهدرَ عَ  َ دي   عَِكسدل  * لَدهُ  َ دي 

َ  ضِ  َ َقولِسهلُل النََّموَعاتِ  لَِئكَ  اللَِّ  آِبَيتِ  َكَ اُبعا  َعالَِّذف َ  َعاأل  َوِ د ُهمُ   ُع   َفدَُّتدو  َ ع بُدهللُ  َت ُ داُبعيّنِ  اللَِّ   َفَدذَدري َ  عَن * قُدل  ابُ ا  
َوِهُلرَن" )الز اب   .( 64د  62 :اجل 

                                                           

 . (128/  1النت  اإلهلسة )  (1)

 . (128/  1النت  اإلهلسة )   (2)



 

137 
 

 

 

 ال ُقدداب آنِ  َذاَهدد يف  لتَّددو ِ بد َتو لِ َ ددابَ  بددني  ددب ويه عتنددو  عقوبدده للددذف  ال فنلمددرن ع ددتوه فددستم فقددول: "َعَلَقددهلل  
ددوَدُتم َعلَددِئ  َ ثَددل   ُكددلِّ   ِ دد  ئد   قُدلُددربِ  َعلَددل اللَُّ  َفط بَددعُ   * َكددَذِلكَ ُ ب ِطلُددرنَ  الَّ إِ   َيددُوم   ِإن   اَكَ دداُبع   الَّددِذف َ  لَسَدُقددرَل َّ آِبفَددة   َِ

 .( 59د  58 :فَدن َلُمرَن" )الابعم  اَل  الَِّذف َ 

ع  ددو إتبددو  الظدد  عالددذي هددر دددابد حددهلل  عخددابص ع عهددوم عالددذي ال فتبددين علددل علددم  فذيدده عال  دددك 
الكدداب  يف كثددري  دد  اآليت  وه  ددب ويه عتنددو   فقددهلل  دد ل القددابآننددب  ددت ددبب  دد    ددبوب الضددالل ح

علل ك و  قابفش  الهلم بنبب إتبوعتم الظ  د كنوبقستم  د  الكدوفابف  د ع لدك سندل األصدتوم  دابكوء حن  
َعمتددم  هنددم دبددر عن يف  ددالهلم هددذا ع ددستم  يف  َ دد للِّ  ِإنَّ  قددول  ددب ويه عتنددو : " َ ال. ( 1)عبنبددودهتم هلددو ع

ددددَموَعات ُعرنَ  فَدوَّبِددددعُ  َعَ ددددو اأَل  ضِ  يف  َعَ دددد  النَّ ُددددم   ِإالَّ الظَّدددد َّ  فَدوَِّبُنددددرنَ  ِإن ُ ددددابََكوء اللِّ  ُدعنِ  ِ دددد  الَّددددِذفَ  فَددددهلل   ِإالَّ  َعِإهن 
ثَددداُبُهم   فَدوَّبِددعُ  َعَ ددوعقددول تنددو : "  .( 66 :" )فددري  َ  اُبُصددرنَ  َددقِّ  ِ دد َ  فُدذ دديِن  الَ  الظَّدد َّ  َإنَّ  ظَتًّددو ِإالَّ  َ ك  ًئو احل   ِإنَّ  َ ددسد 

َنلُددرنَ  مبَددو َعلَددسم  الّلَ  ددوَعةُ  َحددق   اللَِّ  َعع ددهللَ  ِإنَّ  ِقسددلَ  َعِإَ اعقددول تنددو : "  .( 36 :" )فددري  فَد    ِفسَتددو َ ف ددبَ  اَل  َعالنَّ
وَدس ِقِتنَي" )اجلوثسة  آفة :  َد  ُ  َعَ و ظَتًّو ِإالَّ  يَُّظ ُّ  ِإن النَّوَعةُ  َ و َيهلل  ِي  َّو قُدل ُوم  .( 2)( 32مبُن 

 اجلدال يف هللا وآايته ب ري علم:   5

ع دد   عظددم   ددبوب الضددالل: اجلددهللال يف ترحسددهلل هللا عصدد وته  ع ددابعه  عقددهلل س  عكووبدده  عالسددرم اآلخدداب 
فتوقشدرن بذري علدم  فدهللفنم لدذلك الكد   عاجلتدل  عاحلندهلل عالونصدب  عفزعمدرن للتدو  عألي ندتم  هندم إَّندو 

 آَيِت اللَِّ  يف  ُمَدوِدُلرنَ  الَّدِذف َ  قدول تندو :" ِإنَّ . ( 3)عمودلرن  ألهنم مل فقوتنرا نحلق  ع هنم  ري  نوسقتني فسده
دددَوِنذ   بَِبولِِذسدددهِ  ُهدددم  َّدددو  ِكددد      ِإالَّ  ُصدددهلُلع ِِهم   يف  ِإن َ اَتُهدددم   ُ دددل طَون   ِبذَدددري ِ  دددِمسُع ال َبِصدددريُ  ِإيَّدددهُ  ِنللَِّ  فَو    :" ) دددوفابُهَرالنَّ
داِبف   ُهدرَ  َ دد    اللَُّ  ُفِضدلُّ  َكددَذِلكَ عقدول تندو :"   .( 56 ُ ددل طَون   ِبذَدري ِ  اللَِّ  آَيتِ  يف  ُمَددوِدُلرنَ   ُّدداب اَتب  *الَّدِذف َ  ُ ن 
ًوو  َ اَتُهم   بَّدو    ُ َوَكد ِّ   قَدل دبِ  ُكدلِّ   َعَلل اللَُّ  َكَذِلَك َفط َبعُ   آَ ُترا الَِّذف َ  َعِعتهللَ  اللَِّ  ِعتهللَ  َكُ ََ ق  ( 35د  34 :" ) دوفابََ
 . 

  

                                                           
 . (1227/  3  يف ظالل القابآن ) (51/  8 عح ا نوين )   (1)

 . (132/  1النت  اإلهلسة )   (2)

 . (132/ 1. النت  اإلهلسة ) (3089/  5يف ظالل القابآن )  (3)
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 َعد  لُِسِضدلَّ  ِعط ِ دهِ  ري  *َ ينَ  ُّتِد ِكوَدوب    اَل ُهدهلًل  عَ  َعاَل  ِبذَدري ِِعل م   اللَِّ  يف  ُمَوِدلُ  َ   التَّو ِ  َعِ  َ عقول تنو :" 
يد َسو َلهُ  اللَِّ  َ ِبسلِ   .( 9د  8 :ابِفِق" )احلجاحل َ  َعَذابَ  ال ِقَسوَ ةِ  فَدر مَ  َعيُِذفُقهُ  ِخز ي   يف الهللُّ

   ال فلة:6

قدول تندو :"  ظداب فستدو:  احلدق عاهلدهلل  ععدهللم الت     بوب الضالل   لة التو  ع  األدلدة ا رصدلة إ
ددددِواَلفِ  يف  ِإنَّ  دددد يف  َخلَددددَق اللُّ  َعَ ددددو َعالتدََّتددددو ِ  اللَّس ددددلِ  اخ   الَ  ِذف َ الَّدددد فَدودَُّقددددرَن * َإنَّ  َقددددر م  لِّ  آلَيت     ضِ َعاألَ  َموَعاتِ النَّ

َُرنَ  َسو ِ  َعَ ُ را   لَِقوءانَ  فَداب  يد َسو ِنحل  لَدِئكَ  َ وِفُلرَن * تَِتوآيَ  َع    ُهم   َعالَِّذف َ  وَعاط َمأَيُّرا  هبَِ  الهللُّ  َكدويُرا    مبَدو َ أ َعاُهُم التُّو ُ   ُع 
ِنددُبرَن" )فددري    * َ ددو َّن اِبُ ددرنَ  لَددة  َ     يف  َعُهددم   وهُبُم  ِحَندد لِلتَّددو ِ  عقددول  ددب ويه عتنددو :" اق ددَاَبَ .  (8د  6 :َفك 

اب    ِّ  أَي تِسِتم َوَمُنرسُ  ِإالَّ  حمُّ هلَلس    َّهبِِّم  َّ  ِ ك  قدول تندو :" ع  .( 3د  1 :هُبُم " )األيبسوءقُدُلر  اَلِهَسةً * فَدل َنُبرَن َعُهم   ا  
دداِبفُ  ُعَن يف  الَّددِذف َ  آَييتَ  َعدد    َ َأص  َددقِّ ا ِبذَددري ِ  اأَل  ضِ  فَدَوَكددد َّ ِ تُدددرا  هِبَددو الَّ  فَددة  آ ُكددلَّ   اَبع ا  فَدددد َعِإن حل   َ دددِبسلَ  فَددداَبع ا   ِإنعَ  فُدؤ 

هللِ  ُد َ لِدكَ  َ دِبسالً  ِودُذعسُ فَدوَّ  ال ذَديِّ  فَداَبع ا  َ دِبسلَ  َعِإن َ ِبسالً  فَدوَِّوُذعسُ  الَ  الابُّ   بُرا    م  أبَِهنَّ َتدو َكدويُرا  َع آِبَيتِتَدو  َكدذَّ َ دوِفِلنَي"  َعتد 
 .( 146 :)األعاباف

   التعصب:7

ععدددهللم  الستدددرد  إن الونصددب للبوطدددل  دد    دددبوب الضدددالل  قددول تندددو   بستددوً  ثددداب الونصدددب يف  ددالل
 يددزِلَ مبَددآ  ُ  يدُددؤ ِ  ُ  قَددوُلرا   اللُّ   َيددَزلَ  ومبَدد ِ تُددرا  آ هَلُددم   ِقسددلَ  إميددوهنم  عاتبددوعتم لاب ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم :" َعِإَ ا

َتو ُ دابعنَ  َعَلسد  َدقُّ  َعُهدرَ  َع َاءسُ  مبَدو َعَفك  وُدلُدرنَ  لِدمَ فَ  قُدل   َنُتدم   َ  ُ َصدهللِّقوً لَِّمدو احل  ِ ِتنَي"   ِإن قَدب دلُ  ِ د  اللِّ   َيِبسَدوء تَدق  ُكتدُوم  ُّدؤ 
 .( 91 :)البقاب 

َعدم كدل طوا دة  تتمدو  هندو علدل عقول تندو   بستدوً تنصدب كدل  د  طدوا يت  الستدرد عالتصدو   لت ندتو ع
احلددق دعن  ريهدددو  فك دداب الستدددرد بنسنددل علسددده النددالم   دددم  يدده  دددتتم  عقددهلل كدددويرا فتوظابعيدده إلعدددود  ددددهللهم 
ععددزهم تنصددبوً عقولددت التصددو  :  ن الستددرد لسنددرا علددل  دديء حقسقددي  دد  الددهللف  إليكددو هم ا نددسح ا ددومم 

 .( 1)لشابفنوتم
  

                                                           
 . (429/  1ت نري ا تو  )  (1)
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ُخلَ  َل  و :" َعقَوُلرا  تن قول َتَّدةَ  فَدهلل    ِإن ُكم  بُداب َهدويَ  َهدوتُرا   قُدل   ُتم   ََ دويِسدُّ  تِل دكَ  َيَصدوَ    َع   ُهدرداً  َكدونَ   َ د  ِإالَّ  اجل 
دَلمَ  َ     ُكتُوم  َصوِدِقنَي *بَدَلل َتدهُ  َ     َ دابُسُ  لَدهُ حُم ِند   فدَ  َعُهدرَ  للِّ  َع  َ  َُي َزيُدرَن * ُهدم   َعالَ  َعلَدس ِتم   َخدر ف   َعالَ  َ بِّدهِ  ِعتدهللَ  َ 

ء   َعَللَ  التََّصوَ   لَس َنتِ  ال سَدُتردُ  َعقَوَلتِ  ء   لَعلَد ال سَدُتدردُ  وَ   لَس َندتِ التََّصد َعقَولَدتِ  َ ي  لُدرنَ  َعُهدم   َ دي    ِكوَدوبَ ال   فَدود 
هِلِم   ِ ث ددلَ  فَدن َلُمددرنَ  الَ  قَددوَل الَّددِذف َ  َكددَذِلكَ  ددتَدُتم   مُ َُي ُكدد فَددوللُّ  قَدددر   :َوِلُ ددرَن" )البقدداب َ    ِفسددهِ  َكددويُرا    وَ ددِة ِفسَمددوال ِقسَ  فَدددر مَ  بَدسد 
 .( 113د  111

 :دون نظر أو فكر   التقليد 8

فكدداب  قددول  يظدداب  ع لددءنء دعن الوقلسددهلل إن  دد    ددبوب الضددالل عتددهلل الكددوفابف   دد  األعلددني عاآلخددابف 
د  قَداب فَة   يف  قَدب ِلكَ  ِ    َ  َ ل َتو َ و تنو :" عََكَذِلكَ  َُفرَهدو ِإانَّ  ُ  قَدولَ  ِإالَّ  يَّدِذفاب    ِّ انَ  ا  دهلل  ََ  َعلَدل َعِإانَّ   َّدة   ُ  َعلَدل آَنءانَ  َع

وَدددهلُلعَن" )الزخدددابف آَ  ِِهددم  َعَرُدددردَ  د  َعَعدددو يُدددرح   ر مِ قَدددد قَددددب ِلُكم   الَّددِذفَ  ِ ددد  أُ يَدبَددد أَي ِتُكدددم   عقدددول تندددو :"  ملَ  . ( 23 : ُّق 
ُم   اللُّ  ِإالَّ  فَدن َلُمُتم   الَ  بَدن هلِلِهم  ِ    َعالَِّذف َ  وءهت  دَراهِ  يف   َف دهلِلفَدُتم   عا  تَدوِت فَدداَبدُّ ِنل بَدسِّ  ُلُتمُ ُ د ََ  مبَدو َكَ داب انَ   ِإانَّ  َعقَدوُلرا   ِتم   َفد 

َّددو َ ددكّ   َلِ ددي َعِإانَّ   ُ  ِ ددل ُوم بِددهِ  ُعريَدَتو ممِّ  َعاأَل  ضِ  وَعاتِ النَّددمَ  فَددوِطابِ  َ ددك   اللِّ  َ يف  ُ ددُلُتم  قَولَددت   ُ  ب  *ُ ابِفدد ِإلَس ددهِ  تَددهلل 
ُعرُكم  لِسَدذ ِ ابَ  ابَُكم   ُ يُدرِبُكم    ِّ  َلُكم َفهلل  دل   ِإَ   َعفدُدَؤخِّ ََ ثد لُتَد َبَشداب   ِإالَّ  يدُوم   َ  ِإن   قَدوُلرا     َُّنددمًّلَ  َتُصدهللُّعاَن  َ ن تابِفدهلُلعنَ  و ِّ

" )إباباهس ُنل طَون  بِ  فَأ تُرانَ  آآَبُؤانَ  فَدن ُبهللُ  َكونَ   َعمَّو  .( 10د  9 :م ُِّبني 

 لقددهلل كويددت ح ددة الكددوفابف  نحن ا ناب ددني عدد  االيو ددو  نآليت الدديت َددوءهم هبددو األيبسددوء  قددرهلم:" ِإانَّ 
انَ  هلل  ََ َوهلُلعَن" )الزخدابف آَ  ِِهم َعَلل َعِإانَّ   ُ َّة   َعَلل آَنءانَ  َع    عهدي  قرلدة تدهللعر إ  الندوابفة  فدر ( 22 : ُّت 

 هنددو  وتوفوددة ال تنددوتهلل إ  قددر  إهنددو دددابد افوكددو  عحمددا الوقلسددهلل  بددال تددهللباب عال ت كدداب عال ح ددة عال دلسددل  
 .( 1)عهي صر    ز فة تشبه صر   القطسع حس  هر  تنو  عال فنأل  ف  ميضي عال فنابف  نومل الطابفق

صد وهبو فسمدو فنبدهلل آنؤهدم  دو إهنو: طبسنة اجلمرد النقلي الذي تطبنده الرثتسدوت يف النقدرل  ال ف كداب  
ع دد  األقددرام الدديت حددهللثتو القددابآن الكدداب  ق ( 2)قسموددهق ع ددو حقسقوددهق ع ددو ا فنددوعي يف  نددابض التقددهلل عالو كددري

عتتدددو  عكدددون  ددد    دددبوب  دددالهلو تقلسدددهلل اآلنء: قدددرم يدددرح علسددده الندددالم الدددذف  قدددوبلرا دعدددر  يبدددستم نلدددابفا 
را مبثدل دعرتده يف آناتدم األعلدني عكدأن احل دة عالدهلللسل هدر عاجل رد بهللعن دلسل  ع  دتهلل  در   هندم مل فندمن

  و مسنرس    آناتم.

                                                           

  . (3182 /5يف ظالل القابآن )  (1)

  . (141 /1  النت  اإلهلسة ) (2091 /4ا صهلل  ي نه )  (2)
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ِ دهِ  ِإَ   يُرًحو د قول تنو :" َعَلَقهلل   َ  َ ل َتو د    ُكدملَ  َ دو اللََّ  عااع بُدهللُ  ر مِ قَدد يَ  فَدَقدولَ  قَدر  ُسُ   ِّ  تَدودَُّقدرَن * اَل  َفَد ِإلَده  َ دري 
ِ ددهِ  ِ دد  َكَ دداُبعا  الَّددِذف َ  ال َمددَذُ  فَدَقددولَ  ددثد ُلُكم   َبَشدداب   َهددَذا ِإالَّ  َ ددو قَدر  أَلَيددَزَل  للَُّ ا َ ددوء َعلَددر   َعلَددس ُكم   ضَّددلَ فَدوَد َ  َ ن ابِفددهللُ فُ   ِّ

ن َتو  َّو َ اَلِاَكةً  َعَِّلنَي" )ا ؤ تر  آَناَِتو يف  هِبََذا مسَِ  .( 24د  23 :ناأل 

 هلل  عيبذ عبدود  الراحيبستم  ن أيتستم بنبود  هللاعقرم عود فن برن ممو لس   ته ع ب  عفتكابعن علل 
ودَ  ئد  َِ ددهلَلسُ عَ  اللَّ  ن بُددهللَ لِتدَ  تَددواآلهلدة ا و ابقددة الدديت كددون فنبددهللهو آنؤهددم األعلددرن فسنددألرن  تكددابف  :" َ  َكددوَن   َ ددو َعيَددَذ َ  ح 

 .( 70 :آَنُؤاَن" )األعاباف فَدن ُبهللُ 

نلددرا  ددو علسدده آنءهددم د عبددت   النلددة عاحل ددة  فضددت رددرد دعددر   خددستم عيبددستم صددوه  علسدده النددالم َع
 قَدوَل يَ  َصدوحِلًو َ َخدوُهم   َرُدردَ  قدول تندو :" ِإَ  . ( 1) راء  كويرا  وبقني  ع حو ابف  د ح ة َتتنتم    اإلميون

د    َلُكدم َ ددو اللَّ  اع بُدهلُلعا   قَددر مِ  ُسُ  ِإلَددده    ِّ د َ   َيَشددَأُكم  ُهدرَ  َ دري  دوَدن َمابَُكم  اأَل  ِض   ِّ دوَدذ ِ اُبعسُ  ِفسَتددو َعا    ِإنَّ  ِإلَس ددهِ  تُربُدرا   ُثَّ  فَو  
سب  * َقابِفب   َ يبِّ  درًّا ِفستَدو ُكتدتَ   قَدهلل   َصدوِلحُ  يَ  قَوُلرا   دُِّ َُ َتدوانَ  َهددَذا قَدب دلَ  َ اب   َلِ دي َعِإيدَّتَدو آَنُؤانَ  فَدن بُدهللُ  َ دو يدَّن بُدهللَ  َ ن  َتَدتد 
َّو َ كّ   ُعرانَ  ممِّ " )هرد لَس هِ إِ  َتهلل   .( 62د  61 :ُ ابِفب 

عكذلك هللادهلل قدرم إبداباهسم فصدابعن علدل عبدود  الوموثسدل الديت ال تضداب عال تت دع عال مدهللعن َدرانً لندؤال 
انَ    إال  ن قددولرا:" قَددوُلرا( 52 :َعددوِكُ رَن" )األيبسددوء هَلَددو الَّدديِت  َيددُوم   الوََّموثِسددلُ  َهددِذسِ  يبددستم :" َ ددو ددهلل  ََ  هَلَددو آَنءانَ  َع

  هذا هر اجلراب  عهر َراب فهللل علل الو  اب النقلي عالت ني داخدل قرالدب ( 53 :َعوِبهلِلفَ " )األيبسوء
الوقلسدددهلل  يف  قوبلدددة حابفدددة اإلميدددون عايطالقددده للتظددداب عالودددهللباب  عتقدددر  األ دددسوء عاألع دددو  بقسموتدددو احلقسقسدددة ال 

قلسهللفدة عالدر ا ت ا و  داب  الديت ال تقدرم علدل    القهلل وت الرمهسدة الو سهللفة  فوإلميون نحن ُياب  اإلينونالوقل
 .( 2)دلسل

َندلَ  َ ن  َع   آَنُؤانَ  هللُ فَدن بُد َ و كَ َ ن يَّا ُ  َت ُ اُبكَ  َ َصالَُتكَ  ُ َنس بُ  يَ  عقرم  نسب فقرلرن لتبستم :" قَوُلرا    يف  يدَّ  
َرالِتَددو َلِددسمُ  أَلَيددتَ  ِإيَّددكَ  َيَشددوء َ ددو  َ   ع لددؤس دعددر   ر ددل علسدده النددالم  عقوبددل فابعددرن .( 87 :الابَِّ ددسهلُل" )هددرد احل 

 تددو فددال منلتددوااب فسق لنلوقلسددهلل األعمددل ا ددز ي الددذي فنددسطاب علددل النقددرل فس نلتددو ال ت كدداب  ععلددل البصددو
وَدتَدددو تتظددداب  ع تنوددد :" قَدددوُلرا   ئد  َِ دددو لِوَدل ِ وَدتَدددو َ  انَ  َعمَّ دددهلل  ََ  َد ددد ُ  َعَ دددو اأَل  ضِ  يف  ال ِكددد  َِيء َمدددوَلكُ  َعَتُكدددرنَ  آَنءانَ  هِ َعَلس ددد َع

ِ ِتنَي" )فري  َلُكَمو  .( 78 :مبُؤ 
  

                                                           

  . (143 /1النت  اإلهلسة )  (1)

  . (2385 /4يف ظالل القابآن )  (2)
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وُلرا  قَد الابَُّ درلِ  َعِإَ   اللُّ   َيدَزلَ  َ دو َ  إِ  وَلر ا  تَدنَ  هَلُم   ِقسلَ  ع  و ك و  قابفش فقهلل قول تنو  حوكسوً  قراهلم:" َعِإَ ا
ددبُدَتو انَ  َ ددو َحن  ددهلل  ََ وَدد َعالَ  ًئون َلُمددرَن َ ددسد  فدَ  الَ  آَنُؤُهددم   َكددونَ   لَددر    َعَ  آَنءانَ  َعَلس ددهِ  َع عقددول . ( 104 :" )ا واددهلل هلُلعنَ فَدت 
تَددوُهم  ِكوَدددونً   َم  تنددو :"  دد  آتَدسد  ِنددكُ  بِددهِ  فَدُتدددم قَدب لِددهِ   ِّ َوم  ددهلل   را ِإانَّ قَددولُ  بَدددل   رَن *ُ ن  ََ  َعلَدددل ِإانَّ عَ   ُ َّددة   َعلَدددل آَنءانَ  انَ َع
وَددهلُلعَن" )الزخددابف آَ  ِِهددم لَددل عقددول تنددو :" َعِإَ ا .( 22د  21 : ُّت   ِإالَّ  َهددَذا َ ددو وُلراقَددبَدسِّتَددوت   آَيتُدتَددو لَددس ِتم  عَ  تُدود 
َُل    .( 43 :آَنؤُُكم " ) بأ فَدن ُبهللُ  َكونَ   َعمَّو َفُصهللَُّكم   َ ن فابِفهللُ  َ 

عال اهدددني الددديت عالقدددابآن الكددداب  عهدددر فدددهللعر إ  هدددذا الو ددداب  عالو كدددري فندددر  األدلدددة عاآليت عاحل دددج 
 َبَصدآاابُ  َهددَذاقدول تندو :" . ( 1)ت ه  عتثبت  يه دف  هللا الذي فسه هللاو  البشاب مجسندوً  د  الظلمدوت إ  التدر 

َددة    َّبُِّكددم  َعُهددهلًل  ِ دد  ِ تُددرَن" )األعدداباف ّلَِقددر م   َعَ مح  ددتُكم   َ ُ ددرالً  فِددسُكم    َ  َ ددل َتو عقددول تنددو :" َكَمددو .( 203 :فُدؤ  ِّ 
ُلر َمدةَ  َعفُدَنلُِّمُكدمُ  َعفدُدزَكِّسُكم   آَيتَِتو َعَلس ُكم   فَدود  ك   .( 151 :تَدن َلُمدرَن" )البقداب  َتُكريُدرا   ملَ    َّدو َعفُدَنلُِّمُكدم ال ِكوَدوَب َعاحلِ 

 .فم  تهللبابهو ععقلتو عصل إ  احلق عاهوهلل  

  كمدو قدول  ر دل ( 2)عتنقدلع   هتو فقهلل كون  بسل ا دؤ تني ا تودهللف  هدر االتبدو  عد  بصدري  عبودهللباب 
ء   َ ع َطل ُكلَّ  الَِّذي َ بدَُّتو قَولَ  ُ رَ ل * يَ   َّبُُّكَمو َفَم  علسه النالم عتهلل و  أله فابعرن: قول تنو :" قَولَ   َ دي 

ُعَ  * قَددولَ  ال ُقدداُبعنِ  َنلُ  َفَمددو قَددولَ  َهددهلَل  * ُثَّ  َخل َقددهُ  فَتَنددل *  َعاَل  َ يبِّ  َفِضددلُّ  الَّ  ِكوَددوب    يف  َ يبِّ  ِعتددهللَ  ِعل ُمَتددو األ 
َنلَ  الَِّذي َ  ضَ  َلُكمُ  ََ هلًلا األ  تَدو َ دوء النَّدَموء َع َيدَزَل ِ د َ  ُ ُباًل  ِفسَتو َلُكم   َعَ َلكَ  َ ت   َ اَب دو بِدهِ  فََأخ  ًَ َ َعا د  َ   يدَّبَدوت    ِّ
ُع يل  آَلَيت   َ ِلكَ  يف  ِإنَّ   َيد َنوَ ُكم   ُكُلرا َعا  َعر ا  َ تَّ *  .( 54د  49 :التدَُّتل" )طه ألِّ

ددُت    قددول تنددو :" ِإيّنِ ( 3)عكمددو قددول فر ددف علسدده النددالم  وبنددوً  لددة آنادده علكدد  عدد  بصددري  عفقددني تَدابَك 
ِ تُددرنَ  الَّ  قَدددر م   ِ لَّدةَ  ددَ قَ  ِإبد دداَباِهسمَ  آآَباِددي ِ لَّددةَ  َعاتدَّبَدن ددتُ  َكدوِفاُبعَن *  ُهددم   ِنآلِخدداَب ِ  َعُهدم ِنللِّ  فُدؤ  َكددوَن   َ ددو ن ُقدربَ َعفدَ  َعِإ  
ددابِكَ  َ ن لَتَددو ء   ِ دد  ِنللِّ  يُّش  ددلِ  ِ دد  َ لِددكَ  َ ددي  تَددو اللِّ  َفض  ثَدددابَ  َعلَدددِك َّ  َعَعلَددل التَّددو ِ  َعَلسد  ددُكاُبعَن * الَ  التَّددو ِ  َ ك   يَ  َفش 

 .( 39د  37 :)فر فال َقتَّوُ "  ال َراِحهللُ  اللُّ   َمِ  َخري     ُّوَدَ اّبُِقرنَ   َ َ  َنب   َصوِحيبَِ النِّ   ِ 
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 َهدهلَلاين  ِإيَّديِن  :" قُدل  ول تندو عهكذا   اب الاب رل صلل هللا علسه ع لم نتبو   لة إباباهسم علسه النالم  قد
دددَوِقسم   ِصددداَبا    َ يبِّ ِإَ   لَّدددةَ  ِقَسًمدددو ِدفتًدددو  ُّن  ددد ونَ َكددد  َعَ دددو ِتسً دددوحَ  ِإبد ددداَباِهسمَ   ِّ  َعُيُندددِكي َصددداَليت  ِإنَّ  قُدددل   ابِِكنَي *ِ دددَ  ال ُمش 
ددِلِمنيَ  لُ  َعَّ  َعَ انَ    ُِ دداب تُ  َذِلكَ َعبِدد لَددهُ  َ ددابِفكَ  الَ  ال َنددوَلِمنَي * للِّ َ بِّ  َعمَمَددويت  َعحَم سَددويَ   َ نًّ   َب ذِددي اللِّ  ري َ َ َ دد * قُددل   ال ُمن 

ء " )األيندوم ُكدلِّ   َ بُّ  َعُهرَ  تَدو َع   عقدول تندو :" ُثَّ . ( 164د  161 :َ دي   َحِتسً دو ِإبد داَباِهسمَ  لَّدةَ  ِ  اتَّبِدع   َ نِ  ِإلَس دكَ  َحسد 
ابِِكنَي" )الت ل ِ  َ  َعَ وَكونَ   .( 123 :ال ُمش 

قدول  اهلهللافدة  كمدو هدر  دبسل فوتبو  اآلنء عاقو وء آ   الندوبقني  د  الدذف  هدهللاهم هللا عد  بستدة عدلسدل
 ددلسمون ع فددرب داعد  ع نقددرب عيددرح  ع تنددو  بنددهلل  ن  كدداب  يبسددوء هللا الددذف  هددهللاهم  دد  إبدداباهسم عإ دد و  عف

ناتدددم وً ع ددد  آعفر دددف ع ر دددل عهدددو عن عَكدددابي عُيدددو ععسندددل عإلسدددو  عإمسوعسدددل عالسندددع عفدددري   علرطددد
 ع  يهتم.

لَددددِئكَ  وَدددهلِلس   فَِبُتدددهلَلاُهمُ  اللُّ  َهدددهلَل  الَّدددِذف َ  قدددول تندددو :"  ُع  دددأَُلُكم   َ  الَّ  قُدددل اقد  ددداًبا هِ َعَلس ددد     َ ددداَب  ِ  ِإالَّ  ُهدددرَ  ِإن   َ   ك 
 .( 90 :لِل َنوَلِمنَي" )األينوم

ع  و اتبو  األبتوء لءنء عاألَهللاد عتقلسهللهم عالومنك آب ااتم  عحموكدوهتم يف كدل  قدراهلم ع عمدوهلم  د  
 دددري بستدددة عال ح دددة ظتدددوً  دددتتم علدددل احلدددق  دعن التظددداب يف  دلدددة  ددد  فدددهللعرهم إ  اهلدددهلل   عفقدددسم الدددهللالال 

ه عهددر الضددالل  عهددر  ددبسل الكددوفابف   ععلددة اإلعدداباض عدد  اإلميددون نحن عالبستددوت علددل صدد ة  ددو فددهللعرا إلسدد
 .( 1)عالنري علل طابفق اهلهلل  الذي ا تضوس للتو 

 الشك والريبة:   9

ع   األ بوب اليت فنو ق هبو بنا النبود الضدالل:  دابض القلدرب عهدر خدابع  القلدب عد  صد وه  
علدل  دريس  ع دابض القلدب هدر  دكه فمدابض ا تدوفقني هدر  فذن ص وه  ن فكرن عو فوً نحن  حمبوً له  ؤثاباً له

 .( 2) ابض  ك
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َيد  ا ددابض يف قلددرهبم  ععددهللم إميددوهنم  فددو ابض فتشدد  ا ددابض  ع  ددل  لددك  ددببوً يف  قددهلل َنددل هللا عددز َع
  َّدداَبض   قُدلُددرهِبِم قددول تنددو : "يف  .( 1)عاإلددداباف فبددهلل  فنددرياً ث فت دداب  الزاعفددة يف كددل خطددر    ددتة ال توولددف

ددِذبُرَن")البقاب   َكددويُرا  مبَددو  َلِددسم   َعددَذاب   َ اَب ددوً َعهَلُددم اللُّ  فَدددَزاَدُهمُ   ُ ددر َ     ُيزِلَددت   َ ددو عقددول تنددو : "َعِإَ ا .( 10 :َفك 
ُتم ُم   آَ تُددرا   الَّددِذف َ  فََأ َّددو َهدددِذِس ِإميَددوانً  ََاَدت ددهُ   َفُُّكددم   فَدُقددرلُ   َّدد  َفِمددتد  وَدب ِشدداُبعنَ  َعُهددم   ِإميَددوانً  فَدددَزاَدهت   يف  الَّددِذف َ  َع َ َّددو*  َفن 
ُم    َّددداَبض   قُدلُدددرهِبِم ًندددو ِإَ   فَددددَزاَدهت   َ ِندددِتم   ِ   َ عقدددول تندددو : . ( 125د  124 :َكدددوِفاُبعَن" )الوربدددة   َعُهدددم   َعَ دددوتُرا   ِ 
" ) وفاب  ُهرَ  َ     اللَُّ  ُفِضلُّ  "َكَذِلكَ  اِبف   ُّاب اَتب   .( 34 :ُ ن 

ددل  عبددني  ددب ويه عتنددو  يف آفددة  خدداب   يدده فنوقددب ا تددوفقني الددذف  ال فرفددرن بنتددردهم  ددع هللا عددز َع
يف تثددددري األعمددددول علددددل بت ددددو   نددددوماب يف قلددددرهبم إ  فددددرم لقددددواتم  عهددددذا حنددددب  ددددتوه  ددددب ويه عتنددددو  

ُتمقدول تندو : . ( 2)النمدل مبدو فقوضدسه الت دو  ميكد  الت دو  عفقرفده القلدب الت در   ع ن  اللَّ  َعوَهددهللَ   َّد    "َعِ دتد 
ِلهِ  ِ   لَِئ   آاَتانَ  َق َّ  َفض  دو ِ د َ   َّ َعلََتُكريَ  لََتصَّهللَّ د  آاَتُهدم الصَّدوحِلِنَي * فَدَلمَّ دِلهِ   ِّ  ُّن اِبُ درَن  عَُّهدم َعتَدَرلَّدرا   بِدهِ   َِلُدرا   َفض 

يَدد فَدددر مِ  ِإَ   قُدلُددرهِبِم   يف  يَِ وقًددو * فَددَأع َقبَدُتم   َلُ ددرا  اللَّ  مبَددو هُ فَدل َقر  ددِذبُرَن" )الوربددة  َكددويُرا    َعمبَددو َعَعددهلُلعسُ  َ ددو َ خ  د  75 :َفك 
77 ). 

ث قدددول  ددددب ويه عتنددددو   بستددددوً  يدددده ال فتددددهللي هددددؤالء ا تددددوفقني  ألن  ددددتوه  ددددب ويه عتنددددو  َددددابت يف 
ف قدددهللعا اال دددونهللاد ا منتددني يف فندددرقتم  عَتددابدهم ا صدددابف  علددل ي دددوقتم الدددذف   حوطددت هبدددم خطددويهم  ن 

ددوَدذ ِ اب  ( 3)للوربددة عاإلميددون عاهلهللافددة ددوَدذ ِ اب   الَ   َع   هَلُددم     قددول تنددو : "ا   ددوَدذ ِ اب   ِإن هَلُددم   َتن   فَدلَدد  َ ددابَّ ً  َ ددب ِننيَ  هَلُددم   َتن 
ُم   َ ِلكَ  هَلُم   اللُّ  فَدذ ِ ابَ  هلِلي الَ  َعاللُّ  َعَ ُ رلِهِ  ِنللِّ  َكَ اُبعا    أبَِهنَّ  .( 80 : ال َ وِ ِقنَي" )الوربة ال َقر مَ  فَدت 

 اجلحود:   10

ل علستو الضالل حنب  توه  ب ويه عتنو    ة  اهلهللافيفع   األ بوب اليت  تب هللا عز َع
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  َّكَّتَّددوُكم   ِإن َ دو يف  َ كَّتَّدوُهم   قدول تنددو : "َعَلَقدهلل  . ( 1)عالدذي فندين اإليكددو   دع النلدماجلح ود  عالضدالل:
َنل تَددو ِفسددهِ  ََ ُتم   َ   ددىَن  َفَمددو َع َف ئِددهلَل ً  َع َب َصددو ًا مَس ًنددو هَلُددم   َع دد   َف ئِددهلَلهُتُم َعاَل   َب َصددوُ ُهم   َعاَل  مَس ُنُتددم   َعددتد  ء    ِّ  َكددويُرا  ِإ    َ ددي 

زُِؤعن" )األحقددوف  بِددهِ  َكددويُرا   َّددو هِبِددم َعَحددو َ  اللَِّ  َم َ دهلُلعَن آِبَيتِ  ددوَدت   َم َ ددهلُلعَن آِبَيتِ َكددويُرا  ِإ    " .( 26 :َفن 
": مبتزلة الونلسل لندلبه إيهدم  دو  يندم علدستم بده  د  الندمع عالبصداب عالنقدل  حدت عقندرا يف الضدالل . ( 2)اللَِّ

تَدوُهمُ  فَولَّدِذف َ  ال ِكوَدوبَ  ِإلَس كَ   َيَزل َتو قول تنو : "عََكَذِلكَ  ِ تُدرنَ  آتَدسد   َعَ دو بِدهِ  فدُدؤ ِ  ُ  َ د  َهدُؤاَلء َعِ د    بِدهِ  ال ِكوَدوَب فُدؤ 
لُددر ُكتددتَ   َعَ ددوعقددول تنددو : " .( 47 :)النتكبددرت  ال َكددوِفاُبعَن" آِبَيتِتَددو ِإالَّ  َم َ ددهللُ   ِكوَددوب  َعاَل   ِ دد  قَدب لِددهِ  ِ دد  تَدود 
 آِبَيتِتَدو َم َ دهللُ  َعَ دو ال ِنل دمَ   ُعتُدرا الَّدِذف َ  ُصدهلُلع ِ  يف  بَدسِّتَدوت   ُهدَر آَيت   بَدل   ال ُمب ِطلُدرَن * الَّ  اَتبَ  ِإً ا بَِسِمستِدكَ  َذُطُّدهُ 
 لَددهُ  خُم ِلِصددنيَ  اللََّ  َدَعددُرا  َّددر    َكولظُّلَددلِ  َ ِشددسَدُتم َعِإَ اعقددول تنددو : ". ( 49د  48 :)النتكبددرت  الظَّددوِلُمرَن" ِإالَّ 

ُتم ِإَ   هللَاَّوُهم   فَدَلمَّو الهللِّف َ  َوِصهلل   ال َ ِّ َفِمتد  عا ودو :  .( 32 :)لقمدون  َكُ در  "  َخوَّدو    ُكدلُّ   ِإالَّ  آِبَيتَِتو َم َ هللُ  َعَ و  ُّق 
 .( 3)الذي هر يف  وفة الذهلل   عالك ر : الذي ال فشكاب ينمة هللا  بل م هللهو

َ ددهلُلعا   َعددود   َعتِل ددكَ قددول تنددو : "ددد ع  ِددم   ََ دد تدَّبَدُنددرا  َعا ُ ددَلهُ  ُ  َعَعَصددر ا   آِبَيِت َ هبِّ بَّددو    ُكددلِّ   ابَ  َ    :رد )هدد َعِتسددهلل " ََ
ِخددل  عقددول تنددو : ". ( 59 س بِددكَ  يف  فَددهلَلكَ  َع َد  ددعِ  يف  ُ ددرء   ري ِ َ دد ِ دد    بَدس َضددوء َذ ددابُ    ََ ِ ددهِ  ِفاب َعددر نَ  َ  إِ  آَيت   ِتن   َعقَدر 
ُدددم   ً دددو َكدددويُرا  ِإهنَّ دددو قَدر  ُم   فَوِ دددِقنَي* فَدَلمَّ دددوءهت  اب   َهدددَذا قَدددوُلرا اَب ً ُ ب ِصددد آَيتُدتَدددو ََ َ دددهلُلعا بِدددني   ُّ  ِ ددد   ََ ددد هِبَدددو * َع َتوَعا   َقتَدود   وَدسد 

ِندهللِ  َعوِقبَدةُ  َكس َف َكدونَ   فَويظاب   َعُعُلرًّا ظُل ًمو  َيُ ُنُتم    ِإيَّدهُ  يَدن لَدمُ  ول تندو : "قَدهلل  قد .( 14د  12 : فَ " )التمدلال ُم  
زُُيكَ  ُم   فَدُقرُلرنَ  الَِّذي لََس    . (33 :َم َ هلُلعَن" )األينوم  اللِّ  آِبَيتِ  الظَّوِلِمنيَ  ُفَكذِّبُرَيَك َعَلِك َّ  الَ  فَِذهنَّ

 صددددريهم يف اآلخدددداب  احلندددداب    يف الددددهلليسو الضددددالل عالذرافددددة فددددذنعإ ا كددددون  صددددري اجلوحددددهللف  آبيت هللا
ددَ وبُ  قددول تنددو : "َعاَنَد . ( 4)عالتددهللم  إ  فكريددرن  دد   صدد وب التددو  ددَ وبَ  التَّددو ِ  َ ص  َتَّددةِ  َ ص    َِفسُضددرا   َ ن   اجل 

تَدددو َدددُذعا   َعلَدددل ال َكدددوِفابِفَ  * الَّدددِذف َ  َحابََّ ُتَمدددو اللَّ  ِإنَّ  قَدددوُلرا   اللُّ  َ َََقُكدددمُ  ممَّدددو  َع   ال َمدددوء ِ ددد َ  َعَلسد   َعَلِنبًدددو هَل دددًرا ِدفدددتَدُتم   اذَّ
ُمُ  ََسو ُ  َعَ ابَّهت  يد َسو احل   50 :َم َ دهلُلعَن" )األعداباف  آِبَيتِتَدو َكدويُرا    َعَ دو َهددَذا ِتم  فَدر  ِ  َيُنرا  لَِقوء َكَمو  يَتَنوُهم   فَول سَدر مَ  الهللُّ

 .( 51د 
  

                                                           

 . (451/  2) لل رهابي الص وح  (1)

 . (151/  1النت  اإلهلسة )  (2)

 . (5163د  5162/  6ت نري القابطيب )  (3)

 . (157/  1النت  اإلهلسة )  (4)
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 الت:يب والعناد والتعنت:   11

  آَيتِتَدو فد َتوسُ َعَلَقهلل   َ َ "تنو :  فولوأيب ع  اإلميون  ععصسون  عا اب هللا فؤدين لصوحبتمو إ  الضالل  قول
 .( 56 :َعَ ََب" )طه  َفَكذَّبَ  ُكلََّتو

ع  دو النتدود ف ولددة ي ندسة تدهللفع بصددوحبتو إ  الودأيب عدد  االيصدسو  لل دق علددل  دبسل ا كددوباب  دعن  ن 
َاا ة  ع نطلة قدول  دب ويه عتندو   بستدوً  ن النتدود . ( 1)تكرن لهللفه    ات بذلك  حت علر كويت    ات 

 .( 16 :َعِتسهلًلا" )ا هللثاب  آِلَيتَِتو َكونَ   ِإيَّهُ   ويع ع  اهلهلل  ع بب يف الضالل: "َكالَّ 

تَدو : "َعلَدر  لضالل ع صر اً  دهلل  عتدود الضدولني عقول  بستوً علل ا د َ  نً نَ  لَدس ِتمعَ  فَدَو    ِفسدهِ  َفظَلُّدرا   َموءالنَّد  ِّ
دددرَن * َلَقدددوُلرا   َُ َدددو فَدن اُب دددُ ر ُ  م  قَددددر   َد ددد ُ  بَدددل    َب َصدددوُ انَ  ُ دددكِّاَبت   ِإَّنَّ قدددول  دددب ويه ع . ( 15د  14 :عَن" )احل ددداب  َّن 
اب   الَّ إِ  َهددَذا ِإن   َكَ داُبعا    ِذف َ الَّد م  َلَقدولَ أِبَف دهلِلفتِ  فَدَلَمُنرسُ  ِقاب طَو    يف  ِكَوونً   َعَلس كَ  يَدزَّل َتو عتنو  عته: "َعَلر    ُّبِدني "  ِ د  

َدقَّ  ُهدرَ  اَهددذَ  َكدونَ   ِإن  وفوه  حني قولرا: "اللَُّتدمَّ    عقهلل بلغ النتود    ك اب قابفش( 7 :)األينوم   ِعتدهلِلكَ     ِ د احل 
ِطاب   َتو فََأ   " )األي  َ  ِبَنَذاب   اا ِوَتو النََّموء  َعِ   ِّ َ  ِحَ و َ ً  َعَلسد   .( 32 :ول لِسم 

أيتددستم  نع  دو  ثددول الونتددت  ددو كددون  دد  ك ددو  قددابفش عتدهلل و طلبددرا  دد  الاب ددرل صددلل هللا علسدده ع ددلم  
آبفة     ت آيت اقاحرهو  علر عقلرا ألد كرا  ن يف القابآن عيف الكدرن   دنوفوً  ضدوع ة عد  هدذا الندهللد 

ُ دابَ  َحدتَّ  لَدكَ  يدُّدؤ ِ  َ  لَد    قدول تندو  حوكسدوً قدرل ك دو  قدابفش: "َعقَدوُلرا  ( 2) ع هذس اآليت اليت طلبرهدو  لَتَدو تَد  
تَّة   َلكَ  َتُكرنَ  فَتُبرًعو *  َع   ِ َ  اأَل  ضِ  سل    ِّ  ََ ابَ  ُنَِّ َو َ  َعِعَتب  فَدوُدَ  ِّ ِ ريًا *  َع   ِخالهَلَو اأَلهن  دِقطَ  تَد    النَّدَموء ُتن 

دددتَ  َكَمدددو تَدددو َََعم  ددد  بَدس دددت   لَدددكَ  َفُكدددرنَ  قَبِدددساًل *  َع   َعال َمءِاَكدددةِ  ِنللِّ  َت يتَ   َع   ِكَندددً و  َعَلسد  ددداُبف    ِّ  يف  تَداب قَدددل  َع   َُخ 
ِ َ  ِلاُبِقسِّكَ  َعَل  النََّموء َتو تُدتَدّزِلَ  َحتَّ  يدُّؤ  اَبُؤسُ  ِكَوونً   َعَلسد   َُّ دراًل" )اإل داباء  َبَشداًبا َإالَّ  َهدل  ُكتدتُ  َ يبِّ  ُ دب َ ونَ  ُقل   يدَّق 

 .( 93د  90 :
  

                                                           

 . (157/  1النت  اإلهلسة )  (1)

 . (166د  159/  15ت نري الط ي )  (2)
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  رب:  الكِ  12

صلل هللا علسه ع دلم:      بوب الضالل طبقوً لنتوه  ب ويه عتنو  يف اهلهللافة عاإل الل  عقهلل قول 
 .( 2)قول الترعي الك  هر اال ت و  ع  التو  عاحوقو هم عدفع احلقع . ( 1)"الك  بطاب احلق ع مط التو "

ول  ددب ويه عتنددو  قدد. ( 3)قددهلل ع دت اآليت يف  م الكدد  عا وكدد ف  عهددر  ددبب الضددالل عاإل دداللع 
ُدددم   ِ ُعَن" )الصدددوفوت  اللَُّ  ِإالَّ  ِإلَدددهَ  هَلُدددم  اَل  ِقسدددلَ  ِإَ ا َكدددويُرا  عددد  الك دددو : "ِإهنَّ دددَوك  ن    ي : فونظمدددرن  ( 35 :َفن 

ِ تُدرنَ  الَ  َعاِحدهلل  فَولَّدِذف َ  ِإلَده   عقدول تندو : "ِإهَلُُكدم  فقرلرهو كمو فقرهلدو ا ؤ تدرن.    َعُهدم  ُّتِكداَب    قُدلُدرهُبُم ِنآلِخداَب ِ  فُدؤ 
ِ ُعَن" )الت ل  َوك   .( 22 : ُّن 

دوءُكم   السترد بنبب كد هم: " ََفُكلََّمدوعقول ع   الل  دوَ  َ  هَت دَر  الَ  مبَدو َ ُ درل   ََ َ  مُت  يُ ُندُكُم ا     فَدَ ابِفقدوً  ك 
بد ُوم   وُدُلرَن")البقاب   َعَفابِفقوً  َكذَّ  .( 87 :تَدق 

ددرنَ  اَل  ِذف َ الَّدد عقددول عدد  كدد  ك ددو  قددابفش عا وتددوعتم لددذلك عدد  اإلميددون  كنددوبقستم: "َعقَددولَ  َُ  َقددوءانَ لِ  فَداب 
َتو  ُيزِلَ  َلر اَل  وَ  َلَقهللِ  َ بدََّتو يَداَب  ال َماَلِاَكُة  َع   َعَلسد  َ ُعاا    .( 21 :قون َكِبريًا" )ال اب   ُعوُدرًّا ر  َعَعودَ  يُ ِنِتم   َ  يف  ك 

 هَلُدم   لِوَدذ ِ دابَ  َدَعدر هُتُم   ُكلََّمدو  النالم كمو حكدل القدابآن  لدك: "َعِإيّنِ  ع  و قرم يرح فقهلل عص تم يبستم علسه
َنلُدددرا وَدذ َشدددر ا آَ اهِنِدددم   َ َصدددوِبَنُتم  يف  ََ َ ُعا َعَ َصدددابُّعا ثِسَدددوهَبُم   َعا   دددَوك  َبو ًا" )يدددرح  َعا   دددِوك  َنلُدددرا( 7 :ا   ََ    فقرلددده: " 

وَدذ َشدددر ا َ َصدددوِبَنُتم  يف  " لدددئال فندددمنرا صدددريت " َعا   دددرهتم لدددئال فدددابعين  ع  آَ اهِنِدددم  قسدددل ثِسَدددوهَبُم "  ي:  طدددرا هبدددو َع
َيد  يف  ددهلل  َنلددرا ثسددوهبم علددل  ؤع ددتم لددئال فنددمنرا كال ددي فسكددرن ا وذشددوء الثسددوب علددل هددذا الت ددر 

لَددل عقددول تنددو : " َعِإَ ا. ( 4)األ ان ِ ًا َكددَأن َع َّ  آَيتُدتَددو َعَلس ددهِ  تُدود  ددَوك  ددَمن َتو ملَّ   ُ ن  دداًبا  ُُ يَدس ددهِ  يف  َكددَأنَّ   َفن  دداب سُ  َعقد   فَدَبشِّ
" )لقمون  ِبَنَذاب   َمعُ . ( 7 : َلِسم  َلل اللَِّ  آَيتِ  عقول تنو : " َفن  ِ ًا ُفِصابُّ  ُثَّ  َعَلس هِ  تُدود  َوك  دَمن َتو"  ملَّ   َكدَأن  ُ ن  َفن 
ددوَدذ ِ اب   تَدَندوَلر ا هَلُددم   ِقسددلَ  عقددول تندو : " َعِإَ ا. ( 8 :)اجلوثسدة   َفُصددهللُّعنَ  َعَ  َفد ددوَدُتم   ُ ُؤعَ دُتم   لَددرَّع ا اللَِّ  َ ُ ددرلُ  َلُكدم   َفن 

ِ ُعَن" )ا توفقرن  َعُهم َوك   .( 5 : ُّن 
  

                                                           

 . (93/  1)  نلم  (1)

 . (91/  2ص سح  نلم  ابح الترعي )  (2)

 . (160/  1النت  اإلهلسة )  (3)

 . (164/  1  النت  اإلهلسة ) (297/ 5فوح الذهللفاب )  (4)
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د عإ ا كددون ا وكدد  فهللفندده كدد س  ال فنددمع آيت هللا  عإ ا مسنتددو فددال فتظدداب فستددو عال فوددهللبابهو  عال فتقددو
يو دو   لك فنووبع يووا ه يف عقله ع سبده  ع لدك بصدابف هللا إيس عد  اإل إ   و تهللعر إلسه    اهلهلل   فذن
ُعَن يف  الَِّذف َ  آَييتَ  َع    قول تنو : " َ َأص اِبفُ . ( 1)آبيته  راء الكريسة  ع النمنسة َدقِّ  ِبذَدري ِ  اأَل  ضِ  فَدَوَكد َّ  احل 

ِ ُترا  هِبَو الَّ  آفَة   ُكلَّ   فَداَبع ا   َعِإن دهللِ  َ دِبسلَ  فَداَبع ا   َعِإن فُدؤ   َ دِبسالً  فَدوَِّودُذعسُ  ال ذَديِّ  فَدداَبع ا  َ دِبسلَ  َعِإن َ دِبسالً  فَدوَِّودُذعسُ  الَ  الابُّ  
ُم   َ ِلكَ  بُرا    أبَِهنَّ َتو آِبَيتَِتو عََكويُرا   َكذَّ  .( 146 :َ وِفِلنَي" )األعاباف  َعتد 

َم ال ف و قدده عفذطددي  عفنوقبدده كددذلك نلطبددع علددل قلبدده حددت فصددري  لددك  دد سة عطبسنددة  فتددر تثددري ال
 قَدل ددبِ  ُكددلِّ   َعلَددل اللَُّ    قددول تنددو : " َكددَذِلَك َفط بَددعُ ( 2) دد   دد  اهلددهلل علددل قلبدده عفنددورثق  تدده فددال فهللخلدده 

بَّو  " ) وفاب  ُ َوَك ِّ   ََ: 35 ). 

   حب الدنيا وال يار هبا واختاذها  وًا: 13

درد  إن      بوب الضالل  نر  اإليندون إن هدذس احلسدو  الدهلليسو  صدودفة عمسدوء ع ن و لدس  لده هبدالَر
ُوم  ههللف  قول  َد  ب ويه عتندو   داً علدل  د  كدون  لدك  نوقدهللهم: "  ََفَ ِندبد  تَدوُكم  َخلَ  و َّنَّ تَدو وَعبَدثًد ق   َع َيَُّكدم  ِإلَسد 

ُنرَن" )ا ؤ ترن  اَل  ََ َلَة * َعَتَذُ عنَ ا حتُِبُّرنَ  َبل   عقول تنو : " َكالَّ . ( 115 :تُداب  َِ د  20 :و دة ِخاَبَ ")القساآل   ل َنو
دددل: " اللِّ عقدددول هللا . ( 21 دددَموَعاتِ  يف  َ دددو لَدددهُ  الَّدددِذي عدددز َع  َعدددَذاب   ِ ددد    ابِف َ َعف دددل  لِّل َكدددوفِ عَ  اأَل  ضِ  يف  َعَ دددو النَّ

َسَدددو َ  َ دددهلِلفهلل  * الَّدددِذف َ  دددَوِ بُّرَن احل  يد َسو َفن  ُذرهَنَدددوا َ دددِبسلِ  َعددد  َفُصدددهللُّعنَ عَ  اآلِخددداَب ِ  َعلَدددل الدددهللُّ دددو للِّ َعفَدبد  ًَ لَددددِئكَ  ُ  ِعَر  يف  ع 
دابانَ  َعد  َر َّ تدَ   َّ  َع  عقول تنو : " فََأع اِبض   .( 3د  2 :بَِنسهلل " )إباباهسم  ل  َ الَ  َسَد ِإالَّ  ابِد  فُد َعملَ   ِ ك  يد َسو" احل  وَ  الدهللُّ

 .( 29 :)الت م 

َراالً عَ  َِفَتةً  سُ َعَ ذ ِفاب َعر نَ  آتَدس تَ  ِإيَّكَ  ُ رَ ل َ بدََّتو عقول تنو : " َعقَولَ  ََسو ِ  يف   َ   يد َسو احل   َعد  لُِسِضدلُّرا   وَ بدَّتَد الدهللُّ
َراهِلِم   َعَلل اط ِم    َ بدََّتو َ ِبسِلكَ  هلُلد    َ   . ( 88 :فدري  األَلِدسَم" ) ال َندَذابَ  ُعا  فَددابَ  َحتَّ  ُترا  فُدؤ  ِ  َفالَ  قُدُلرهِبِم   َعَلل َعا  

مُت   ُكمُ أِبَيَّ  بنبب  ابع هم نلهلليسو: " َ ِلُكم رينى الكافلقال سبحانه وتعاىل مسجاًل عو  َدذ   ُهدُزًعا اللَِّ  آَيتِ  اذَّ
ََسو ُ  يد َسو" )اجلوثسة  َعَ ابَّت ُكُم احل   .( 35 :الهللُّ

  

                                                           

 . (60/  9 عح ا نوين )  (1)

 . (165/  1  النت  اإلهلسة )199   198  وء النلسل ص   (2)
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ث إن حبتم هلذس الهلليسو فهللفنتم إ  اإليذمو  يف  تراهتو ع تتو إ  حهلل الاف الذي    طبسنوده   يده 
عفنهلل ا توفذ  عف قهلل القلرب تلك احلنو دسة ا ابه دة الديت تولقدل عتندو سب  ف نهلل ال طاب   عفذلق ا شوعاب 

 ِ دد َ  قددول تنددو   بستددوً  ن ا افددني اتبنددرا تددابفتم عك ددابعا مبددو    ددل بدده ا اب ددلرن: "فَدلَددر اَل  َكددونَ ف. ( 1)عتنددو سب
ُلرا   قَدب ِلُكم   ِ   ال ُقاُبعنِ  َتر نَ  بَِقسَّة    ُع  َّد    قَلِدسالً  ِإالَّ  اأَل  ضِ  ال َ َندوِد يف  َع ِ  فَدتد  تَدو ممِّ ُتم   َ هللَاسد   َ دو الَّدِذفَ  ظََلُمدرا   َعاتدَّبَدعَ  ِ دتد 
ددد  قَداب فَدددة   يف   َ  َ دددل َتو عقدددول تندددو   كدددابس: " َعَ دددو. ( 116 :ُد دددابِِ نَي" )هدددرد  عََكدددويُرا   ِفسدددهِ   ُت ابِفُدددرا    قَدددولَ  ِإالَّ  يَّدددِذفاب    ِّ

َُفرَهو  .( 34 :أ َكوِفاُبعَن" ) ب  ِبهِ   ُ  ِ ل ُوم مبَو ِإانَّ  ُ ا 

 تباع ا و :  ا 14

 .( 2)عا قصرد نهلر   سل الت   للشتر 

قدول لضدالل. ا    دبوب  دو  اهلدر   دببوً قهلل َابت  تة هللا تنو  يف اهلهللافدة عاإل دالل  ن فكدرن  تبدل
د َ  ِبذَدري ِ ُهدهلًل  َهدَراسُ  اتدََّبعَ  ممَّ ِ  َ َ لُّ  تنو : " َعَ     دهلِلي اَل  اللََّ  ِإنَّ  اللَِّ   ِّ ( 50 :قصدإ الظَّدوِلِمنَي" )ال ال َقدر مَ  فَدت 

مُ   ُِكابَ  ممَّو َت ُكُلرا   َ الَّ  َلُكم   عقول  ب ويه:" َعَ و.  دطابِ  مُت   َ دو ِإالَّ  َعَلس ُكم   َحابَّمَ   َّو مَفصََّل َلكُ  هلل  َعقَ  َعَلس هِ  اللِّ  ا    ا  
دددددَرااِِتم َكثِدددددريًا  َعِإنَّ  ِإلَس ددددهِ  عقدددددول  .( 119 :ل ُمن وَدددددهلِلفَ " )األيندددددومنِ  َ ع لَددددمُ  رَ ُهددددد َ بَّدددددكَ  نَّ إِ  ِعل دددددم   ِبذَددددري ِ  لَُّسِضدددددلُّرَن أبَِه 

َددَر  تَدوَّبِددعِ   ددب ويه:" َعاَل   مبَددو فهلل  َ ددهللِ  َعددَذاب   هَلُددم   اللَِّ  َ ددِبسلِ  رَن َعدد َفِضددلُّ  لَّددِذف َ ا ِإنَّ  اللَِّ  َ ددِبسلِ  َعدد  فَدُسِضددلَّكَ  اهل 
َنوِب" )ص فَدر مَ  َيُنرا دل:"  َفَداَب َف دتَ . ( 26 :احلِ  َد َ د ِ  عقول عز َع  َعَخدَومَ  ِعل دم   لَعلَد اللَُّ  هُ َعَ َ دلَّ  َهدَراسُ  ِإهَلَدهُ  ذَ اذَّ

َنلَ  َعَلل مَس ِنِه َعقَدل ِبهِ  ََ هلِلف َفَم  ِ َشوَع ً  َبَصابِسِ  َعَلل َع  .( 23 :َتذَكَّاُبعَن" )اجلوثسة  ََفاَل  اللَِّ  بَدن هللِ  ِ   هِ فَدت 

  بددت عتوبددع اهلددر صددل الثوعالونبددري القددابآين ا بددهلل  فاب ددم َّنر َددوً ع سبددوً للددت   البشددابفة حسدد  تدداك األ
مدده ابكوهتددو  عتقسوعابهو عحتا وقلدب  حددني تونبددهلل هراهددو عذضددع لدده  عجتنلده  صددهلل اً لوصددر اهتو  ع حكو تددو ع شدد

  عفن ددب اب ددم هددذس الصددر  القبددرل  فإ ددو ته ا وقلبددة نلطوعددة عالونددلسم ع إهلددوً قددوهاباً هلددو  نددؤعاًل علستددو  تولقددل 
َددددذَ  َ دددد ِ   تتددددو يف ا ددددوتكو   ددددهللفهلل "  َفَداَب َف ددددتَ  ددددة ا  ع سددددب فنددددو ق اب فددددت إيدددده كددددواَهددددَراُس" ق  ف ِإهَلَددددهُ  اذَّ ل اَب

  هلل  عهروانً للتقلبه  ك عالون سب  عهر فنو ق    هللا  ن فضله  فال فوهللا كه بابمحة اهلهلل  فمو  بقل يف
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" علددل علددم  دد  هللا ن ددو قوقه للضدداللة   ع علددل علددم  تدده  َعلَددل اللَُّ  فونبددهلل هددراس ا ددابفا" َعَ َ ددلَّهُ  ِعل ددم 
نحلددق ال فقددرم هلددراس عال فصددهللس عدد  اذددو س إهلددوً فطددو   عهددذا فقوضددي إ ددالل هللا لدده  عاإل ددالء لدده عمسددوس " 

َنلَ  َعَلل مَس ِنِه َعقَدل ِبهِ  َعَخَومَ  ََ ِ َشوَعً " فويطمنت فسه تلك ا توفذ اليت فهللخل  تتدو التدر   عتلدك  َبَصابِسِ  َللعَ  َع
ا ددهللا ك الدديت فوندددابب  تتددو اهلددهلل   عتنطلدددت فسدده  دعات اإلد اك بطوعودده للتدددر   طوعددة النبددود عالوندددلسم " 

هلِلفهِ  َفَم  " عاهلدهلل  هدهلل   ع دو  د   حدهلل ميلدك ألحدهلل هدهلل   ع  داللة  فدذلك  بَدن هللِ  ِ   فَدت   د   دأن هللا اللَِّ
الذي ال فشو كه فسه  حهلل  حت   له ا ووو عن  "  َفَداَل تَدذَكَّاُبعَن" ع د  تدذكاب صد و عتتبده عذلدإ  د   بقدة 

 .( 1)اهلر   ععود إ  التتج الثوبت الرا ح  الذي ال فضل  ولكرس

قددرم  هددذس النددتة  ددتة هللا يف إ ددالل  دد  اتبددع هددراس حتققددت يف  قددرام  ددوبقة ع ومضددي داامددوً يف كددلع 
دددَوِ سُبرا ملَّ   قدددول تندددو :" فَدددِذن. ( 2)فوبندددرن  هدددرااتم عُيسدددهللعن عددد  احلدددق َدددو لَدددكَ  َفن  "  فَدوَِّبُندددرنَ  فَدددوع َلم   َّنَّ دددَراءُهم  َ ه 

َدددَر  * َعددد ِ  الدددتدَّ   َ  َعهَنَدددل َ بِّدددهِ  َ َقدددومَ  َخدددوفَ  َ ددد    عقدددول تندددو :" َع َ َّدددو. ( 44 :)القصدددإ َتَّدددةَ  فَدددِذنَّ  اهل   ِهددديَ  اجل 
َعوت  .( 41د  40 :ال َمأ َع " )التو

ددل يبسددده داعد علسدده الندددالم  دد   ن فدددؤثاب هددراس يف قضدددواه بددني لددل احلدددق ع التدددو  عقددهلل حددذ  هللا عدددز َع
دل ألهدل  ه  فسكدرن  د  إلميدون بداعالنهللل فسه فسكرن يوس ة  لدك  سلده عد  طابفدق هللا الدذي َنلده هللا عدز َع

َنل تَدددوكَ  ِإانَّ  َداُععدُ اهلدددولكني بضدددالله عددد   دددبسل هللا  قدددول تندددو :" يَ  َ  ضِ  يف  ِلسَ دددةً خَ  ََ ُكمفَددد األ  َ  وح  التَّدددوِ   بَدددني 
َددقِّ  َددَر  تَدوَّبِددعِ  َعاَل  ِنحل   َيُنددرا مبَددو فهلل  َ ددهللِ  َعددَذاب   هَلُددم   اللَِّ  لِ َ ددِبس لُّرَن َعدد َفِضدد الَّددِذف َ  ِإنَّ  اللَِّ  َ ددِبسلِ  َعدد  فَدُسِضددلَّكَ  اهل 
َنوِب" )ص فَدر مَ   .( 26 :احلِ 

وقلدب اتبدع هدراس ا ع    كدابس  عقول تنو  حمذ اً خومت األيبسدوء عا اب دلني  د  طوعدة  د     دل هللا قلبده عد
دابانَ  ِ  َعد  قَدل بَدهُ  َ   َ ل تَدو َ د    ُتِطدع   قدول تندو :" َعاَل آثدابس علدل احلدق. ع  دابُسُ َع  َهدَراسُ  بَدعَ َعاتدَّ  ك   :ففُداُبطًدو" )الكتدد َكدوَن  َ  

28 ). 

ددل عبددودس  دد  اتبددو  اهلددر  فستددو  ددو َددوء يف  ع دد  ا ددراط  الدديت  و َفدَُّتدد :" يَ رلدده تنددو قحددذ  هللا عددز َع
 فَدَقدريًا  َع   َ ِتسًّدو ُك   فَ  ِإن َعاأَلقد اَبِبنيَ  اِلهلَلف  ِ ال رَ   َعِ  ُكم   َيُ نِ  َعَلل َعَلر   للِّ  ُ َتهلَلاء ِنل ِقن طِ  قَدرَّاِ نيَ  ُكريُرا    آَ ُترا   الَِّذف َ 
َددَر  تَدوَِّبُنددرا   فَددالَ  هِبَِمددو  َع َ   فَددوللُّ  ددهلِلُلرا   َ ن اهل   :َخبِددريًا" )التنددوء َملُددرنَ تَدن   مبَددو َكددونَ   اللَّ  ِذنَّ فَدد تُدن اِبُ ددرا    َع   ن تَدل ددُرعا  َعإِ  تَدن 

135 ). 
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ددلَ  يَ  ددد عقددول تنددو :" قُددل   َددقِّ  ري َ َ دد ِدفددِتُكم   يف  تَدذ لُددرا   الَ  ال ِكوَددوبِ  َ ه  ددَراء را  تَدوَِّبُندد َعالَ  احل   ِ دد  را  َ ددلُّ  قَددهلل   قَدددر م   َ ه 
 . ( 77 :النَِّبسِل" )ا واهلل  َ َراء َعَ لُّرا َع  َعَ َ لُّرا  َكِثريًا قَدب لُ 

ضدالل:" ه اهلر     الو فنووبنعقول تنو   بستوً عهللم اتبو  الاب رل صلل هللا علسه ع لم للتر  جتتبوً  
َراءُكم   الَّ  ُقل َوهلِلفَ " )اال   ِ  َ  َ انَ   َعَ و ِإً ا َ َلل تُ  َقهلل    َتَِّبُع َ ه   .( 56 :ألينومُمت 

َتوسُ  الَِّذيَ  يَدَبأَ  َعَلس ِتم   د عقول تنو :" َعات لُ  َتدو ِ  فَويَندَل َ  آَيتِتَدو آتَدسد   ال ذَدوِعفَ  * ِ د َ  َفَكدونَ  الشَّدس طَونُ  َندهُ فَأَتد بدَ  تد 
َتو َلاَبفَدن تَددوسُ  َعلَددر   لَددهللَ  هُ َعلَدددِكتَّ  هِبَددو ِ ددئد    َع   فَدل َتدد    َعَلس ددهِ  حَت ِمددل   ِإن ال َكل ددبِ  َمثَددلِ كَ َفَمثَدلُددُه   اسُ َهددرَ  اتدَّبَددعَ عَ  اأَل  ضِ  ِإَ   َ خ 

دُه فَدل َتدد  بُرا    الَّددِذف َ  ال َقددر مِ  َ ثَددلُ   َّلِددكَ  َتا ُك  دداُبعَن" )األ لَُّتددم  َلنَ  ال َقَصددإَ  فَوق ُصددإِ  تَدوآِبَيتِ  َكددذَّ د  175 :عدداباففَدوَدَ كَّ
176 ). 

ود لرقدر  يف ال ندانلودويل عهكذا فوبني لتو سالء  مهسة اهلدر   عإن الرقدر  يف  لدك عقدر  يف الضدالل ع 
َدقُّ  اتدَّبَدعَ  الشو ل للنموء عاأل ض ع   فستم كمو قدول تندو :" َعلَدرِ  دَراءُهم   َ  احل  َ  ضُ ال َلَ َندهلَلتِ  ه   نَّدَموَعاُت َعاأل 

 .( 71 :ِفسِت َّ" )ا ؤ ترن َعَ  

فوحلق عاحهلل  بت  عاألهراء كثري   وقلبة  عنحلق الراحهلل فدهللباب الكدرن كلده فدال فت دابف ان ر ده هلدر  
عددو ض عال توولددف  ددتوه لاب بددة طو اددة  علددر خضددع الكددرن لذهددراء النو  ددة عالاب بددوت الطو اددة ل نددهلل كلدده  

َف  عا قدوفس   عت َ  دت كلتدو بدني الذضدب عل نهلل التو   نه  عل ندهللت القدسم عاألع دو   عاخولدت ا درا
عالاب دددددل عاحلدددددب عالدددددبذا عالاب بدددددة عالابهبدددددة عالتشدددددو  عا مدددددرل ع دددددوااب  دددددو فندددددابض  ددددد  األهدددددراء عا راَدددددهلل 
عاالي نددوالت عالوددأثابات  عبتددوء الكددرن عمبددو فسدده اإلينددون ُيوددو  إ  الثبددوت عاال ددوقابا  عاالطدداباد علددل قوعددهلل  

ح عال ُيسهلل  .( 1) بوة  عهنج  اب رم ال فوولف عال فوأَ 

 الستهزاء آباي  هللا ورسله واملنمنني:   15

َتتَّمُ  قول تنو :" َ ِلكَ  ََ َزاُؤُهم    .( 106 :الكتفُهُزًعا" ) ِليَعُ  ُ  َييت آ َعاذََُّذعا َكَ اُبعا  مبَو ََ
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عقدول . ( 41 :راًل" )ال ابقدونَ ُ د اللَُّ  َند َ بدَ  الَّدِذي اَ َهدذَ  ُهدُزًعا فَدوَِّوُذعَيَك ِإالَّ  ِإن َ  َع كَ  عقول تنو :" َعِإَ ا
دد    َفابِفددق   َكددونَ   تنددو :" ِإيَّددهُ  َُتُرُهم   * الددابَّامِحِنيَ  َخددري ُ  َع َيددتَ  َعا  مَح تَددو ولَتَدد فَددو  ِ اب   َ بدَّتَددو آَ تَّددو فَدُقرلُددرنَ  ِعبَددوِدي  ِّ َددذ  فَوذَّ

ابِيًّ  ابِي  َيَنر ُكم   َحتَّ  ِ و  ُتم   عَُكتُوم ِ ك  تد   .( 110 د 109 : ؤ ترن َتض َ ُكرَن" )ا  ِّ

اال دددوتزاء آبيت هللا ع  دددله عا ؤ تدددرن  فشددددذل صدددوحبه عددد  الودددهللباب عالو كددداب يف دالاددددل  عهكدددذا فدددذن
ددرد  عيف دالاددل صددهلل    ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم  عفشددذله  فضددوً عدد  االعوبددو  مبددو  اإلميددون الدديت يف الَر

ل  فضدوً فبوعدهلل بستده عبدني صدوحبه عد  كد لركتم عإن  لك اال وتزاء  ثاب اإلميون يف ي ر   ص وبه عحوهلم ع 
 .( 1)الهللالال عالبستوت عال  ك  ن  لك كله فنلمه إ  الضالل عالذي

   الكفر: 16

بددني  ددب ويه عتنددو  يف  ددري  ددو آفددة عإن  ددتوه يف الكددوفابف  هددي  ن فنددوقبتم نإل ددالل ععددهللم اهلهللافددة  
نلظلددم ات    عنل نددق ات    خدداب   عنلوكددذفب  لثددة  عنإلَددابام  ابنددة  عقددهلل َددوء الونبددري عدد  ك ددابهم هددذا 

لسضسف كل ل ق    هذس األل وظ  نىن آخداب  نإل دوفة إ   ندىن الك داب  عقدهلل َدوء بسدون َدزااتم يف  كثداب 
 دد   ددسو   ددراء يف الك دداب  ع ال نددق  ع الظلددم  لسكشددف  فضددوً علددل  لددك الك دداب  عصدد وت الددذف  حكددم 

ال نددق  ع الظلددم ععدهللم اهلهللافددة هلددم  ع دد  خددالل توبدع اآليت الدديت َنلددت الظلددم عال نددق  علدستم نلك دداب  ع
نحن ع دو  عالك اب عاإلَابام  ببوً يف الضالل ععدهللم اهلهللافدة  عتبدني  ن ا قصدرد مبنظمتدو الشدابك ععدهللم اإلميدون

هدذس األل دوظ    حممهلل صلل هللا علسه ع لم عالوكدذفب هبدو  عإن كدون لكدل ل دق  د فاتب علسه  َع هلل يبر 
 .( 2)له  نتوس الذي  وإ يف األصل عالر ع

    الفسق:أ 

رس ع   ق يف القابآن  عد ال نال نق فقع علل كثري الذيب عقلسله  علكته تنر ف نلكثري  كثاب  ع   َع
  

                                                           

 . (2482/  4  يف ظالل القابآن ) (178/  1النت  اإلهلسة )   (1)

 . (180/  1النت  اإلهلسة )  (2)
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  قددول ( 1)يف الك دداب عتددابك الورحسددهلل  فولكددوفاب فو ددق الخاللدده مبددو  لز دده النقددل عاقوضددوه ال طدداب  النددلسمة
لَِئكَ  َ ِلكَ  بَدن هللَ  َكَ ابَ   " َعَ  تنو :   .( 55 :ال َ وِ ُقرَن" )التر   ُهمُ  فَُأع 

 دد  اآليت الدديت بستددت  ددتة هللا يف إ ددالل هددذا الصددتف  دد  التددو  عالددذي ممددع بسددتتم الك دداب قرلدده ع 
ِسي الَ  اللََّ   ددب ويه: "ِإنَّ  ددَو   دداِببَ  َ ن َفن  قَدَتددو بَدُنرَ ددةً   َّددو َ ددَثالً  َفض  َددقُّ   َيَّددهُ  فَدسَدن َلُمددرنَ  آَ تُددرا   الَّددِذف َ  فََأ َّددو َفَمددو فَدر   احل 

ُ هِبَددَذا  َ َادَ  َ دوَ ا فَدسَدُقرُلرنَ  َكَ اُبعا    الَِّذف َ  َع َ َّو ِ    َّهبِِّم   دهلِلي َكثِدرياً   بِدهِ  ُفِضدلُّ  َ دَثالً  اللَّ  ِإالَّ  بِدهِ  ُفِضدلُّ  َكثِدرياً َعَ دو  بِدهِ  َعفَدت 
دددَراُيُكم   َع َبد تَدددآؤُُكم   آَنؤُُكدددم   ِإن َكدددونَ  عقدددول  دددب ويه عتندددو : "قُدددل   . (26 :ال َ وِ دددِقنَي" )البقددداب   ُكدددم   َعِإخ  َُ َ َعا  َعَ 
َرال   د َ  ِإلَس ُكم َ َحبَّ  َعَ َنوِكُ  تَداب َ ر هَنَو َكَنوَدَهو  َذ َشر نَ  َعجِتَو َ    اق َاَفد ُوُمرَهو َعَعِشريَُتُكم  َع َ   َتدود   َعَ ُ درلِهِ  اللِّ   ِّ  َعَِ

ددابِسِ  اللُّ  أَي يتَ  َحددتَّ  َفَاَبَُّصددرا   َ ددِبسِلهِ  يف  ددهلِلي ال َقددر مَ  الَ  َعاللُّ  أِبَ   : قددهلل  ضددت ا نددىن ( 24 :ال َ وِ ددِقنَي" )الوربددة  فَدت 
م ال و قني ا و قني    الهللف  بنهلل  ندابفوتم  كو تدوفقني  ن فكريدرا حمدابع ني  د  اهلهللافدة  تة هللا تنو  يف القر 

ددهللان الصدد سح  فددال فنابفددرن  ددو فسدده  صددل وتم ع ددنودهتم  ال طابفددة الدديت فنابفتددو اإلينددون نلنقددل النددلسم عالَر
    تبوعه فسؤثابعن حب القابابة عا ت نة النو  ة كو ول عالو و   علل حب هللا ع  درله عاجلتدود ا  دابعض يف 

 .( 2) بسله

  ب   النفاق:

ددوَدذ ِ اب  قددول  ددب ويه عتنددو  يف حددق ا تددوفقني عهددم كددوفابعن عدد   ددوَدذ ِ اب   الَ   َع   هَلُددم   احلقسقددة: "ا    ِإن هَلُددم   َتن 
ددوَدذ ِ اب   ُددم   َ لِددكَ  هَلُددم   اللُّ  فَدذ ِ ددابَ  َ ددابًَّ  فَدلَدد  َ ددب ِننيَ  هَلُددم   َتن  ددهلِلي الَ  َعَ ُ ددرلِِه َعاللُّ  ِنللِّ  َكَ دداُبعا    أبَِهنَّ ال َ وِ ددِقنَي"  ال َقددر مَ  فَدت 
يف الابا دددددوني يف فنددددرقتم عَتدددددابدهم  ا صددددابف  علدددددل ي ددددوقتم الدددددذي   ي َدددددابت  ددددتة هللا. ( 80 :)الوربددددة 

ل لذلك ال فتدهللفتم  عقربدة  تده ألهندم ال   حوطت هبم خطويهم  ن ف قهللعا اال ونهللاد للتهللافة  عهللا عز َع
 .( 3)فنو قرهنو

  ج   الظلم :

 فقهلل ع د يف آيت كثري    تتو:  أما ترتيب عدم ا داية بسبب الظلم:و 
  

                                                           
 . (180/  1ا صهلل  ي نه )  (1)

 . (236/  10ا تو  )ت نري   (2)

 . (182/  1  النت  اإلهلسة ) (567/  10ت نري ا تو  )  (3)



 

153 
 

 

 

داَبااِسلَ  َبيِن   ِّ  َ وِههلل   َعَ ِتهللَ  ِبهِ  عََكَ اب متُ  اللَِّ  ِعتهللِ  ِ     َكونَ   ِإن  ََ  َفد ُوم   تنو : " ُقل  قرله   فَدآَ  َ  ِ ث لِدهِ  َعلَدل ِإ  
َ  مُت  ِإنَّ  دددَوك  دددهلِلي اَل  اللََّ  َعا    ف ددداب تم هللا  دددب ويه اهلهللافدددة لظلمتدددم. ( 10 :الظَّدددوِلِمنَي" )األحقدددوف  ال َقدددر مَ  فَدت 

درب اإلميدون  ع د  فقدهلل ههللافدة هللا  دل عقدول تندو : . ( 1)ألي نتم نلك اب بنهلل قسوم احل ة الظوهاب  علدل َع
لُدرا الَّدِذف َ  "َ َثلُ  َمدو ِ  َكَمثَدلِ   ملَ  َُي ِمُلرَهدو ُثَّ  الودَّدر  َا َ  محُِّ دَ و ًا َُي ِمدلُ  احلِ  بُرا  الَّدِذف َ  ال َقدر مِ  َ ثَدلُ  بِدئ  َ  َ     اللَِّ  آِبَيتِ  َكدذَّ
هلِلي اَل  َعاللَُّ  َنل ُوم  عقول تنو : " .( 5 :)اجلمنة  الظَّوِلِمنَي" ال َقر مَ  فَدت  ََ َو ِّ  َ  دِ هللِ  َعِعَمدو َ َ  ِ َقوفََة احل  َداَبامِ  ال َمن   احل 

وَهدددهللَ  َعال سَددددر مِ  ِنللِّ  آَ ددد َ  َكَمددد    ََ دددوَدُرعنَ  الَ  اللِّ  َ دددِبسلِ  يف  اآلِخددداِب َع دددهلِلي الَ  َعاللُّ  اللِّ  ِعتدددهللَ  َفن  َم الظَّدددوِلِمنَي"  فَدت  ال َقدددر 
 قَددولَ  ِإ    ال ُمل ددكَ  اللُّ  آاَتسُ   ِبِّددِه َ ن   يف  ِإبد دداَباِهسمَ  َحددآ َّ  الَّددِذي ِإَ   تَدددابَ  عقددول  ددب ويه عتنددو : " ملَ  . ( 19 :)الوربددة 
َ  ِإبد اَباِهسمُ  سِدي َ انَ  قَولَ  ُُي سِدي َعمُيِستُ  الَِّذي َ يبِّ داِب ِ  ِ د َ  أَي يت ِنلشَّدم  ِ  اللَّ  فَدِذنَّ  ِإبد داَباِهسمُ  قَولَ  َع ُِ ستُ  ُ ح   فَدأ تِ  ال َمش 

ددهلِلي الَ  َعاللُّ  الَّددِذي َكَ ددابَ  فَدُبِتددتَ  ال َمذ دداِببِ  ِ دد َ  هِبَددو ددل  دد   ( 258 :الظَّددوِلِمنَي" )البقدداب   ال َقددر مَ  فَدت  فددوحن عددز َع
قبدرل اهلهللافدة  عمل فتظداب يف الدهللالال الديت ترصدل إ   نابفدة  توه  ن ال فتهللي الذي ظلم ي نه نال وتدو  عد  

احلق  عفنونلم للطو رت  عفاك  و  عطوس هللا    ال تم  إتبوعوً هلراس ع ترته  عهر حستئدذ قدهلل ظلدم ي نده 
 .( 2)ع ل  الاًل بنسهللاً 

َدددو: هه س   بحانقول   كف   ر س   بب يف يفق   ق هللا يف اإلض   الل ال وم   ن اآلاي  ال     ج   اء  تب   ني أن  "ِإَّنَّ
ابِ  يف  ََِيَد    التَِّنيءُ   فَدُسِ لُّدرا   اللُّ  َحدابَّمَ  َ دو  َ ِعدهللَّ  لِّسُدَراِطدُؤعا   َعوً دو هُ َعُُيَاّبُِ ريَد َعوً دو لِّريَدهُ َكَ داُبعا  ُيُِ   الَّدِذف َ  بِدهِ  ُفَضدلُّ  ال ُك  

دددهللِ  َعالّلُ الَ  َ ع َمدددوهِلِم   ُ دددرءُ  هَلُدددم   َُفِّددد َ  اللُّ  َحدددابَّمَ  َ دددو عقدددول  دددب ويه  .( 37وربدددة   آفدددة َكدددوِفابِفَ " )الال   ال َقدددر مَ  يفَدت 
َنددل   ملَّ   َعِإن كَ  َّبِّدد ِإلَس ددَك ِ دد   ُيددزِلَ  َ ددو بَدلِّددغ   الابَُّ ددرلُ   َفدَُّتددو عتنددو : " يَ   ِ دد َ  ن ِصددُمكَ فدَ  َعاللُّ   َِ ددولََوهُ  لَّذ ددتَ بدَ  َفَمددو تَد  

دددهلِلي الَ  اللَّ  ِإنَّ  التَّدددو ِ  َدددوِلإُ  الدددهللِّف ُ  عقدددول تندددو : "َ اَل للَِّ .  (67 :ال َكدددوِفابِفَ " )ا وادددهلل   ال َقدددر مَ  فَدت   الَّدددِذف َ عَ  ا  
لَِسوء َ و ُدعيِهِ  ِ   اذََُّذعا تَدُتم  فِ  َُي ُكمُ  للََّ ا ِإنَّ  َُل َ ل اللَِّ  ِإَ   لِسُدَقاّبِبُرانَ  ِإالَّ  يَدن ُبهلُلُهم    َع   اللََّ  ِإنَّ  َ  َوِلُ درنَ  ِفسدهِ  ُهدم   سَموبَدسد 

هلِلي اَل  " )الز اب   ُهرَ  َ     فَدت   .( 3 :َكوِ ب  َك َّو  

بُرا    ِذف َ الَّد رَي َّ ِ  َ َتكُ  الَ  بستوً  ن الوكذفب آبيت هللا  بب يف الضالل: " عَ  سبحانه وتعاىلد عقول   َكدذَّ
َوِ ابِف َ  ِ  َ  فَدَوُكرنَ  اللِّ  آِبَيتِ  ِ ُترَن" )فري  فدُ  الَ  َ بِّكَ  تُ َكِلمَ   َلس ِتم  عَ  َحقَّت   الَِّذف َ  ِإنَّ *  ا    .( 96د  95 :ؤ 

  

                                                           

 . (182/  1  النت  اإلهلسة ) (16/  5فوح القهللفاب )  (1)

  . (27/  3  ت نري ا ابا ي ) (73/  1ت نري البسضوعي )  (2)
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 بستدددوً  ن اإلَدددابام  دددبب يف الضدددالل  ع دددبب يف حلدددرل  دددتة هللا  فدددسم  هدددذس  س   بحانه وتع   اىلعقدددول 
زُِؤعَن * َكَذِلكَ  ِبهِ  َكويُرا    ِإالَّ   ِّ   َُّ رل   أَي تِسِتم " َعَ و ( 1)ص وه وَدت  دُلُكهُ  َفن  دابِِ نَي *الَ  قُدلُدربِ يف  َين  ِ تُدرنَ  ال ُم    فُدؤ 

 .( 13د  11 :اأَلعَِّلنَي" )احل اب  ُ تَّةُ  َخَلت   َعَقهلل   ِبهِ 

   ال لو يف اشنبياء والصاحلني: 17

إن اإلفابا  عالذلر يف تنظسم األيبسوء عالصوحلني نلقرل عاالعوقود عال نل عجتوَع احلهلل عاحلق يف  تدزلوتم 
 د  إدعدوء األلرهسدة هلدم  ع صدابف  د   د  النبدود  د ال تتبذدي إال حن د هلدم  ثدل الوشدابفع  اليت  يدزهلم هللا إيهدو

 .( 2)عالذبح عالوضاب  عالهللعوء إ   ري  لك     يرا  النبودات  بب يف الضالل

 للِّ ا اب ددد ُ  َزفد ددداب  عُ  سَدُتدددردُ ال   فأ دددو عددد   دددالل الستدددرد عالتصدددو   بندددبب  لدددرهم  فقدددهلل قدددول تندددو : "َعقَولَدددتِ 
هُلُم َ ِلكَ  اللِّ  اب  ُ  ال َمِنسحُ  التََّصوَ   وَلت  َعقَ   َ ّنَّ  وتَدَلُتُم اللُّ قَد قَدب دلُ  ِ د  َكَ داُبعا    ِذف َ الَّد قَددر لَ  ُؤعنَ ِتم  ُفَضدوهِ أِبَفد َراهِ  قَدر 

َفُكرَن * اذََُّذعا   َبوَ ُهم   فُدؤ  بَدوهَنُم   َ ح  د   َ  َننً  َعُ ه  َعاِحدهلًلا  ِإلَددًتو لِسَدن بُدهلُلعا   الَّ إِ   ُِ داُبعا   َعَ دو َ داب  ََ   َ اب د ال َمِندسحَ عَ  اللِّ  عنِ دُ   ِّ
ابُِكرَن" )الوربة  َعمَّو ُ ب َ ويَهُ  ُهرَ  ِإالَّ  ِإلَدهَ  الَّ   .( 31د  30 :ُفش 

دلَ  د عقول  ب ويه عتنو  عد   لدر التصدو   يف عسندل بد   داب  علسده الندالم: "يَ   ذ لُدرا  تدَ  الَ  ل ِكوَدوبِ ا َ ه 
قِّ  ِإالَّ  اللِّ  تَدُقرُلرا  َعَلل َعالَ  ِدفِتُكم   يف  َو احلَ   َعُ عح   َ داب  ََ  ِإَ   َقوَهدو َل   عََكِلَموُدهُ  ُ درُل اللِّ  َ  َ داب  ََ  ب  ُ ا ِعسَنل ِنسحُ ال مَ  ِإَّنَّ
ت هُ  ًا ا  ايوَدُتر  َثالَثَة   تَدُقرُلرا   َعالَ  َعُ ُ ِلهِ  ِنللِّ  َفآِ ُترا    ِّ  يف  َ دو لَّدهُ  َعلَدهلل   َلهُ  َفُكرنَ  َ ن هُ ُ ب َ ويَ  ِإلَده  َعاِحهلل   اللُّ  وِإَّنََّ  ُكم  لَّ  َخري 

 .( 171 :عَِكساًل )التنوء  ِنللِّ  عََكَ ل اأَل  ضِ  يف  َعَ و النََّموَعات

   صحبة السواء والبيئة الفاسدة: 18

 فَدَنداُّ  ر مَ  : "َعفَددتندوبني  ب ويه عتنو   ن الصوحب النرء قدهلل فكدرن  دببوً يف  دالل صدوحبه  قدول 
َويِن  فَدُقرُل يَ  َفهلَلف هِ  َعَلل الظَّوملُِ  تُ  لَسد  َويِن لَ  َعفد َلَت  َ ِبساًل * يَ  الابَُّ رلِ  َ عَ  اذََّذ  ذ  ُفاَلانً  ملَ   سد   َ َ دلَّيِن  َخلِدساًل * َلَقدهلل   َ ذَِّ
ابِ  َع ِ  وءين  ِإ    بَدن هللَ  الذِّك  يَنونِ  الشَّس طَونُ  عََكونَ  ََ  .( 29د  27 :)ال ابقون  عاًل"َخذُ  ِل  ِ

  

                                                           

  . (187/  1النت  اإلهلسة )  (1)

 . (195 /1) ا صهلل  ي نه  (2)
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 َلِمدددد     َاِتَّددددكَ  فَدُقددددرلُ عفصددددر  القددددابآن الكدددداب  َويبددددوً  دددد  ع ر ددددة صددددوحب النددددرء لصددددوحبه بقرلدددده: " 
تَددددو ال ُمَصددددهللِِّقنَي *  َاِددددَذا بنود للبندددد  و" علددددل  ددددبسل اال ددددوت ون عاال دددد َاِتَّددددو َلَمددددهلِلفُترنَ  َعِعظَوً ددددو تُددددداَبانً  عَُكتَّددددو ِ ود 

فبددني  يدده لددرال فضددل هللا علددل  لددك الصددوحب ععددهللم ا ددو وبوه لدده لكددون هددر عإيس يف  ددراء  عاحلنددوب  ث
ُتم   قَواِدل   فَدَوَندوءُلرَن * قَدولَ  َعلَدل بَدن دا   بَدن ُضُتم   فََأقد َبلَ قول تنو : ". ( 1)اجل سم دتد   قَدابِف   * فَدُقدرلُ  يل  َكدونَ   ِإيّنِ   ِّ
َتو ال ُمَصهللِِّقنَي *  َِاَذا َلِم     َاِتَّكَ   يف  فَدداَبآسُ   ُّطَِّلُندرَن * فَدوطََّلعَ   َيُوم َهل    َاِتَّو َلَمهلِلفُترَن * قَولَ  َعِعظَوً و تُداَبانً  عَُكتَّو ِ ود 
ِ ددسِم * قَددولَ  َ ددَراء َضددابِفَ " ِ دد َ  َلُكتددتُ  َ يبِّ  يِن َمددةُ  لَددُا ِدفِ  * َعلَددر اَل  ِكددهللتَّ   ِإن   اَتللَِّ  اجلَ  د  50 :)الصددوفوت  ال ُم  
 .( 2)فموولطة  هل النرء ع صوحبوتم  الل   ع  بسل إلسه  ع قو بة  ته  ( 57

   التشبه ابلضالني: 19

    الضالل  ع ده فؤدي إحذ  القابآن الكاب  نلوشبه نلسترد عالتصو   ع وااب الك اب  ألن هذا الوشب
 ِعتدهللَ  عََكدونَ  اقَدوُلر  ممَّدو اللَُّ   َسُ َفَ َّ  ُ رَ ل ع اولَِّذفَ  آ َ كَ   َتُكريُرا اَل  آَ ُترا الَِّذف َ   َفدَُّتو  لك قرله  ب ويه عتنو : " يَ 

سًتدددو" )األحدددزاب  اللَِّ  وَدلَ  تَدَ ابَّقُدددرا   ف َ َكولَّدددذِ   عقدددول تندددو : " َعاَل َتُكريُدددرا  . ( 69 :َعَِ دددهللِ  ِ ددد  ُ دددرا  َعاخ  دددوءُهمُ  َ دددو بَدن  ََ 
لَدددِئكَ  ددر   َتُكريُددرا   ل تنددو : " َعالَ عقددو .( 105 :)آل عمددابان َعِظددسم " َعددَذاب   هَلُددم   ال بَدسِّتَددوُت َع ُع  َُ  ِ دد  ا  َكولَّددِذفَ  َخاَب

 .( 47 :")األي ول حمُِسط   َمُلرنَ فَدن   مبَو َعاللُّ  اللِّ  َ ِبسلِ  َعَفُصهللُّعَن َع  التَّو ِ  َع َِمء َبَطاًبا ِدَي ِِهم

الك دداب   دد  ا لددل األخدداب  يف بسددون عكددل  ددو ع د يف القددابآن  دد  قصددإ الستددرد  ع التصددو     ع  ددوااب 
 .( 3) نوصستم ع خالقتم ع نوقهللاهتم البوطلة  فسه ع   لتو حت ال يوشبه هبم فتضل كمو  لرا

  

                                                           
 . (2988د  2987 /5يف ظالل القابآن )  (1)

  . (200/  1النت  اإلهلسة )  (2)

 .17اقوضوء الصابا  ا نوقسم الب  تسمسة ص    (3)
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   البتداع يف الدين: 20

ابفقدددددة البهللعدددددة طابفقدددددة يف الدددددهللف  خماعدددددة تضدددددوهي الشدددددابعسة فقوصدددددهلل نلندددددلرك علستدددددو  دددددو فقصدددددهلل نلط
 .(1)الشابعسة

أم  ا بع  د ف  ان خ  ري احل  ديث كت  اب هللا وخ  ري ا   د  ه  دي صددلل هللا علسدده ع ددلم: "   ددرل هللا قددول
  فقرلده: كدل بهللعددة  داللة: هدر  د  َرا دع الكلددم ال ( 2)"حمم د  وش ر اشم ور حم داثكا وك  ل بدع ة ض اللة

 اب  عته     عهر  صل عظسم     صدرل الدهللف  عهدر  دبسه بقرلده صدلل هللا علسده ع دلم: " د   حدهللس يف 
فكددل  دد   حددهللس  ددسئوً عينددبه إ  الددهللف  عمل فكدد  لدده  صددل  دد  الددهللف   ( 3)" ددو لددس   تدده فتددر  د   ددابان هددذا

ددع إلسددده فتدددر  دداللة  عالدددهللف  بدددابيء  تدده  ع دددراء يف  لدددك االعوقددودات  ع األعمدددول  ع األقدددرال الظدددوهاب   فاَب
 . ( 4)عالبوطتة

فدددرم  ث  قبدددل علستدددو ععدد  الندددابنض بددد   ددو فة قدددول: صدددلل بتدددو   ددرل هللا صدددلل هللا علسددده ع ددلم  ات 
لدددت  تتدددو القلدددرب  فقدددول قوادددل: ي   دددرل هللا  كدددأن هدددذس  فرعظتدددو  رعظدددة بلسذدددة   فدددت  تتدددو النسدددرن عَع
 رعظدددة  ددددرد   فمددددو ا تنتدددهلل إلستددددوق فقددددول:  عصدددسكم بوقددددر  هللا عالنددددمع عالطوعدددة  عإن   دددداب علددددسكم عبددددهلل 

يت ع دتة ا ل دوء ا تدهللفني الابا دهللف  حبشي  فذيه    فنش  تكم بنهللي فنري  اخوالفدوً كثدرياً  فنلدسكم بندت
 ( 5)َتنكرا ععضرا علسه نلتراَذ  عإيكم عحمهلل ت األ ر  فذن كل حمهللثة بهللعة عكل بهللعة  اللة

البهللعددة كمددو  كدداب الشددوطيب  محدده هللا هددي: اجلتددل  حندد  الظدد  نلنقددل  عاتبددو  اهلددهلل   عكددل عدعافددع 
يف الشدابفنة  إَّندو فقدع إ دو  د  َتدة اجلتدل  عإ دو   لك    خطط الضالل ع  بوبه عالنسدو  نحن  فوإلحدهللاس

   َتة حتنني الظ  نلنقل  عإ و    َتة اتبدو  اهلدر  يف طلدب احلدق  عهدذا احلدق رندب اال دوقاباء يف 
الكوددوب عالنددتة.. إال  ن اجلتددوت الثالثددة قددهلل تت ددابد عقددهلل جتومددع  فددذ ا اَومنددت فوددو   تونلددق نألدعات الدديت 

ذدددة الناببسدددة  فددددذن هللا  يدددزل القدددابآن بل دددق عدددابيب عال فندددوواب   حكو ددده عفنددددابف ت تدددم هبدددو ا قوصدددهلل عهدددي الل
 قوصهللس إال  د  كدون علدل علدم نللذدة ع صدرهلو  عات   تونلدق ن قوصدهلل  ع لدك نجلتدل  ن هللا  يدزل الشدابفنة 
علدددل   دددرله صدددلل هللا علسددده ع دددلم فستدددو عتبسدددون كدددل  ددديء ُيودددو  إلسددده ا لدددق يف تكدددولس تم الددديت   دددابعا هبدددو 

                                                           
 . (37 /1للشوطيب )  االعوصوم  (1)

  . (591/  2 نلم  ك اجلمنة )  (2)

 . (301 /5فوح البو ي بشابح ص سح البوو ي )  (3)

 .233َو ع النلرم عاحلكم ص    (4)

 .عقول: حهللف  حن  ص سح  (2676الا ذي )  (15د  13 /5داعد )  بر  (5)
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عتنبدددهللاهتم الددديت طرقرهدددو يف  عتدددوقتم  عمل ميدددت   دددرل هللا حدددت كمدددل الدددهللف  بشدددتود  هللا بدددذلك حسددد  قدددول 
َمل تُ  تنو :" ال سَدر مَ  َم تُ  ِدفَتُكم   َلُكم   َ ك  اَلمَ  َلُكمُ  َعَ ِ ستُ  يِن َميِت  َعَلس ُكم   َع َت   .( 3 :ِدفًتو" )ا واهلل  اإِل  

َعم  يه بقي يف الهللف   يء  َمل تُ  فقهلل كذب بقرله:" ال سَدر مَ فكل     ".ِدفتَ  ُكم  لَ  َ ك   ُكم 

نون إ  يدر فالترعون  فوو   فشابك يف الوشابفع  ع الشابك  عات   فقهللم علسه  عهذان الظن جهةع  و   اَب
 عاحهلل  

فمددد   دددأيه  ن فذلدددب ال تدددم حدددت فذلدددب صدددوحبه األدلدددة  ع فندددوتهلل إ   دددري جه   ة اتب   اع ا    و  ع  دددو 
فوبددني  ن االبوددهللا  يف الددهللف  ععددهللم اتبددو  هددهلل  هللا  ددب ويه عتنددو   ددبب  دد    دددبوب .  دد  هتددو ( 1)دلسددل

 .( 2)الضالل
  

                                                           

 بوصابف.  (293 /2االعوصوم )  (1)

 . (207 /1النت  اإلهلسة )  (2)
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 الساد  الفصل

 سنة هللا يف اشخذ ابشسباب
 

 .متهيد

 . أوًل: اشخذ ابشسباب يف القرآن الكرمي

 . اثنياً: اشسباب والتوكل

 . اثلثاً: اشسباب واملسببا 

 . رابعاً: الدعاء والقدر
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 الفصل الساد :

 سنة هللا يف اشخذ ابشسباب:

 متهيد :

 فضدوً كو ندببوت  فمد    إن اإلميون نلقهلل  ال فنو ض األخذ نأل بوب ا شابععة  بل األ بوب  قدهللَّ  
القدهلل   ع عظدم وهبو  فقدهلل  هدل عد  حقسقدة َعم  ن هللا تنو  قهلّل  التوواج ع ا نببوت     ري  قهلل وهتو ع  ب

  ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم  دد   ددأله عدد   قددول   عقددهلل( 1)ة  فوأل ددبوب  قددهلّل   كو نددببوتعلددل هللا الذابفدد
  عحسو  الاب رل صدلل هللا علسده ع دلم ع صد وبه  ( 2)الاّبقي  هل تابد    قهلل  هللا  سئوًق قول: هي    قهلل  هللا
( 3)كون فووذ كل الر دوال عالودهللابري ع  دبوب النمدلكويت قوامة علل األخذ نأل بوب ع ريته تشتهلل أبيه  

. 

 دددت  هللا يف كريددده ع دددابعه حتدددوم علستدددو األخدددذ نأل دددبوب كمدددو فندددل  لدددك  قدددر  التدددو  إميدددوانً نحن إن 
م اجلتددل نلنلددم  عقددوعم ع عقضددواه عقددهلل س عهددر   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم  لقددهلل قددوعم ال قدداب نلنمددل  عقددو

لك دداب عا نوصددي نجلتددود عكددون فنددونسهلل نحن  دد  اهلددم عاحلددزن  عالن ددز عالكنددل  ا اب ددل نلنددال   عقددوعم ا
َ     ال نموء  عقول عتنوطل   بوب األكل عالشابب  عادخاب ألهله قرت  تة  عمل فتوظاب  ن فتزل علسه الاب

  عقدددول: عفدداب  ددد  ااددذعم فدددابا ك  ددد. ( 4)ه  م فاكتددو عفوركدددلق قددول: اعقلتدددو عتركددلللددذي  دددأله:  فنقددل انقوددد
  .( 5)األ هلل

  

                                                           
 . (428 /1 تتج احلوفق اب  ح اب الننقالين يف النقسهلل  )  (1)

 حن  ص سح. 3437   قم  (1137 /2 ت  اب   وَة )  (2)

 .391د.  محهلل َلي ص  النقسهلل  اإل ال سة    (3)

  عاس اب  حبون ح تود ص سح .  (4)

 . (5380 /5) 19البوو ي   (5)
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ي حندب إال  ظتاب     ظوهاب إ ادتده النلسدو الديت جتداب  ا ظ اب  صلل هللا علسه ع لم ع و  زعات الاب رل
احلذ  ع عهلل اجلسر   عبن  الطالادع عالنسدرن عظدوهاب بدني د عدني  علدب  ا ذ داب   شسئة هللا عقهلل س  فقهلل  خذ

علددل    دده  ع قنددهلل الاب ددو  علددل فددم الشددنب  عختددهلل  حددرل ا هللفتددة  ع  ن يف اهل دداب  إ  احلبشددة عإ  ا هللفتددة 
لدك عهوَاب بت نه عاذذ   بوب احلسطة يف ه ابته   عهلل الابعاحل اليت ميوطستو عالهلللسل الذي فصد به ع دري  

  .( 1)الطابفق  عاخوبأ يف الذو 

 عكون إ ا  وفاب يف َتود  ع عماب  محل الزاد عا زاد عهر  سهلل ا وركلني.

 د ك الص وبة   ران هللا علستم هذا ا ندىن عفتمدرا  ن اإلميدون نلقدهلل  ال فندين تدابك األخدذ نأل دبوب 
ون نلقدددددهلل  ال فندددددين تدددددابك األخدددددذ عهلدددددذا  د ك الصددددد وبة   دددددران هللا علدددددستم هدددددذا ا ندددددىن  عفتمدددددرا  ن اإلميددددد

نأل بوب  عهلذا  يكاب عماب ع   يب عبسدهلل    دي هللا عتتمدو  بطده القدهلل  بندهللم اإلخدذ نأل دبوب  كمدو ع د 
ددر  إ  ا هللفتدة يف حدهللعد الشدوم  قددول لده  بدر عبسددهلل   يف قصدة طدوعرن عمدرا  الشددتري  ف دني هدّم عمداب نلاَب

ذا االعدااض عقدول أليب عبسدهلل : لدر  دريك قوهلدو ي  ن عبسدهلل : ب  اجلاباح:  فابا اً  د  قدهلل  هللاق فدهللهش عمداب هلد
اديً لدده عددهللعاتن إحددهللامهو ينددم ي دداب  دد  قددهلل  هللا إ  قددهلل  هللا  ث   دف قددوااًل:    فددت لددر كددون إبددل هبطددت ع 

 .(2)صبة  عسوتو بقهلل  هللا عإن  عست اجلهللفبة  عسوتو بقهلل  هللاعاألخاب  َهللفبة   لس  إن  عست ا  صسبةخ

فنمداب ع بدر عبسدهلل  فنلمدون  ّن القدهلل  علدم هللا الندوبق مبدو ُيدهللس  دري  ن عمداب كدون فداب   ّن قددهلل  هللا ال 
درد الطدوعرن فوندبب عتده ا درت  دخل له يف  ر ر   بط األ بوب ن نببوت  فولذهوب إ  الشدوم  دع َع

ر   خذ نأل بوب للت دو   د  الطدوعرن  عهلدذا  يكداب عمداب علدل  يب عبسدهلل   ن فند اض علسده قدوااًل لده: عالاَب
ددر  ي  نعبسددهلل   عمل فكوددف بددذلك  بددل لددر  ددريك   ددابح   فدده أبن الددذهوب إ  الشددوم  هددوب بقددهلل  هللا  عالاَب

ر  بقهلل  هللا القدهلل  ال فصدح  ن فداببط نإلقدهللام علدل األعمدول     ي بنلم هللا  ممو فهللل علل  نإ  ا هللفتة َ 
 .( 3)بوب ر ة القهلل  ع اإلح وم عتتو  عال فصح  ن فاك األخذ نأل 

  

                                                           
 .212 نود  س  ص    عقسهلل  الورحسهلل  (1)

 .5729البوو ي   قم   (2)

 .391النقسهلل  اإل ال سة  د.  محهلل َلي ص    (3)
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عهلذا فذهب اب  القدسم إ :  ن الدهللف  هدر إثبدوت األ دبوب عالرقدرف  نتدو عالتظداب إلستدو  ع يده ال دفد  
هدو  عال إثبوهتدو " ي األ دبوب" ال علدل حمر إال بذلك كمو ال حقسقدة إال بده  فوحلقسقدة عالشدابفنة  بتومهدو علدل 

 ندلم  ال فدوم إ دال ه عإميويده إآل بدذلك "اإلميدون"   يتكاب الرقرف  نتو  فذن الرقدرف  نتدو فدابض علدل كدل
درا س   دوس   علسدوؤس انل عبده ا وقاببدرن  إلسه تقابب عهبو عنأل بوب عابف هللا عهبو عبهلل هللا  عهبو  طسع هللا  يف َع

  ددنسهلل إ  التددو  إيقنددم عهبددو  دداباانه  ع دداب    ددله    ددل عهبددو دعرتدده  ع قددو را عدفتدده  حزبدده يصدداب عهبددو َتودده 
 الراقددع هددر كمددو  ددابعوً  الراَددب هددر إلستددو  عالتظدداب إلستددو  عااللو ددوف  نتددو  فددولرقرف ع ددري  ع توددهلل  ع ددقي
 . (1)قهلل اً 

  دد  الكددرن  يظددوم علستددو هللا  قددوم الدديت النددت  خددالل  دد  فت ددذ علكتدده انفددذ  هللا عقددهلل  حددق هللا قددهلل  إن
ددرد   دداب علستددو علسنددوقسم ع ددابعتو   ددب ويه خلقتددو الدديت األ ددبوب خددالل  النددت  فتددذس الوكلسددف  عيظددوم الَر

 . (2)افسط الشو ل هللا قهلل     فو ز  ال َزء عاأل بوب

 الكرمي: القرآن يف ابشسباب اشخذ أوًل:

ب اليت نآليت حوفل الكاب  القابآن  عالنمدل احلسدو   تدوحي  ت يف نأل بوب األخذ ا نلمني علل تَر
 عاألفداباد  األ دم تراَده الديت الصدنبة ا راقدف تلدك يف خوصدة ا داباد  إ  للرصدرل اال دبوب تلدك ا وقصدوء علل
 . (3)الصهللد هذا يف القابآيسة التمو   ع  

دددَوَطن ُوم  َّدددو هَلُدددم َعَ ِعدددهللُّعا   :"تع   اىل قول   ه دددد1 ددد  ا   عَّ  بِدددهِ  نَ تُداب ِهبُدددر  س دددلِ ا  َ  ّ َِن ِ   َعِ ددد قُددددرَّ     ِّ  عَُّكم  َعَعدددهللُ  اللِّ  َعدددهلل 
ء  َ دددد ِ دددد  تِ ُقددددرا  تُ  َعَ ددددو فَدن َلُمُتددددم   اللُّ  تَدن َلُمددددرهَنُمُ  ُدعهِنِددددم  الَ  ِ دددد  َعآَخددددابِف َ   الَ   َيددددُوم  عَ  ِإلَددددس ُكم   فدُددددَرفَّ   اللِّ َ ددددِبسلِ  يف  ي 
 . (60 :)األي ول "ُتظ َلُمرنَ 

 ابآنالقدد اهددوم علددذلك تدو عتترع اخوالفتددو علددل القدر    يددرا  مجسددع إ  ُيوددو  الدهللف  هلددذا الومكددني   داب إن
ب القر  أب بوب لذخذ األ ة ح  ود كبرياً  اهومو وً  الكاب    ألن بوهبو أب  األخذ األ ة علل تنو  هللا ع َع

  

                                                           
 . (408د  407 /3 هللا   النولكني الب  القسم )  (1)

 .51اإلميون نلقهلل  للقاب وعي ص    (2)

  .61النت  اإلهلسة يف األ م عاألفاباد د. دهللي عو ر  ص    (3)
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 فددددوم ال ع دددو األصدددرلسرن: قدددول عقدددهلل الشدددو ل مب تر تددددو القدددر  إ  الرصدددرل طابفقددده الدددهللف  هلدددذا الومكدددني
 . (1)عاَب فتر به إال الراَب

َوَطن ُوم  َّو قرله:" عيف  حدهللعد  قصدل إ  فشدري القدابآين الونبدري عهدذا   كدتكم  تمدو  ي كثدري: اب  قول "ا  
 و دد هتددو: نلقددر  عا دداباد   (2)طوقوهتددو يف فددهللخل القددر    ددبوب  دد   ددبب عدد  ا نددلمرن فقنددهلل ال رسدد  الطوقددة 
 علددل بدده توقددر   ددو كددل يف عددوم هددذا فقددول:  ن األع  ا نددوين:  صدد وب قددول عهلددذا: القددر  حلصددرل  ددببوً  فكددرن
 اآلفدة قداب  ع دلم علسده هللا صلل التيب  ن عع د. (3) القر  مجلة    فتر عاجلتود للذزع آلة هر  و عكل النهللع حابب
 قرلده: كمدو  نود اً  الاب دي  دري كدرن فت دي ال عهدذا. (4)  ً ثدال قوهلدو الاب ي" القر  إن " ال عقول: ا ت  علل الكابمية
 . (5) عابفة احلج

 عكدذا ا قصرد     ابفف َزء ا ذكر  هذا  ن علل فهللل بل  ريس  اعوبو  فت ي ال التصس ة الهللف  عقرله:
  ع  ندابعف  الح كل تشمل فتي  نابفة ال يكاب  هتو "قر " كلمة ديء ال تم هذا علل فنوعهلل كمو . (6)هتو

 الودأثري هلدو الديت األ دل ة عكدل عالدهللننت.. عالصرا ف  الطواابات إلعهللاد تونع فتي ا و هللد الز    ع  سنابف
َس دلِ  ّ َِن ِ ع ندىن" ..ا  عاإلعال سدة  عاأل تسدة عالنسو دسة  االقوصدودفة  القر  عتهللخل   (7)ا نابكة يف احلو م  ":ا  
 عددهللع كددل هددم الطدد ي: قددول "ُدعهِنِدم   ِ دد  َعآَخددابِف َ  " ع نددىن . (8)تنددو  هللا  دبسل يف تددابابط الدديت للوسددل ا ددم هدي

 تُداب ِهبُدرنَ  "  دأيه َدل فقول األ سوء هذس حعهللاد   اب ألَله  و الكابمية اآلفة هذس يف تنو  هللا ع كاب للمنلمني 
عَّ  بِدددهِ   لددده ع ندددونهللف  لل تدددود هبني ودددأ ا ندددلمني كدددرن علمدددرا إ ا الك دددو   ن  لدددك "َعآَخدددابِف َ  َعَعدددهلُلعَُّكم   اللِّ  َعدددهلل 

  فو اب عن ال  هنمع  كثري :   ر  ف سهلل ع لك خوفرهم  عاآلالت األ ل ة جلمسع نع نوكملر 
  

                                                           

 . (919 /2يف ظالل القابآن )  (1)

 .221فقه التصاب عالومكني للصاّليب ص    (2)

 . (64 /13 نلم  ع  ابح الترعي )  (3)

 . (74 /1 نلم  ك اإلميون )  (4)

 ا صهلل  ي نه.  (5)

 . (53 /5ت نري ا تو  )  (6)

 حممهلل النسهلل فر ف. 89الومكني لذ ة اإل ال سة ص    (7)

 .221ت نري التن ي يقالً ع  فقه التصاب عالومكني ص    (8)
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 ا نددددلمني محددددااح  ي نددددتم عتددددهلل  ددد  الوز ددددرا فابمبددددو خددددرفتم ا دددوهلل إ ا  هنددددمع  اإل ددددالم. دا  دخددددرل علدددل
  دوااب فنستدرن ال  هنمع  ععزهتم. هله  قر     فابعن  و وناإلمي إ  داعسوً   لك صو   مبو  يهع  لطلبوهتم. عاال و وبة

 الك و .

 ال دعلسددة عقدر  عو سدوً  يظو دوً  فراَتددرن فتدم القدر     دبوب كدل ُيّصددلرا  ن إ  السدرم ا ندلمني  حدر  ع دو
  دو بكدل ع هلده الك داب عفقدوبلرا نإلعصدو  الدابفح عفقدوبلرا نحلهللفدهلل  احلهللفهلل فقابعرا  ن فنلستم القر  لذة إال تنابف

  دد  النصدداب هددذا يف النلددم إلسدده ععصددل اإلينددون اكوشددف  ددو عبكددل فددهللهم  إلسدده ا وددهللت  ددو عبكددل علسدده فقددهلل عن
 . (1)فن زعن عال  لك يف فقصابعن ال حابيب  عا ونهللاد ععوود  الح

 عي ندتو مبوهلدو جتوهدهلل  ن ااهلل   صوعهلل يف عتاقل عتوقهللم لوتتا السرم اإل ال سة األ ة علل الراَب إن
 فتودف  الدذي األعلدل النلم هر عالت   ن ول فوجلتود عهللفهلل    ابا اً  الكاب  القابآن يف به هللا   ابهو الذي اجلتود
 . (2)عا نو ف النلرم  وااب هلو دايت به ععملت النلم هذا تنلمت فذ ا كلتو  نلنلرم

 علسدده  عاإل بددة  ي قددرس  ددو حخددالف  ددبسله يف للمت قددني هللا تك ددل عقددهلل إي وقددوً  فنددوهللعي القددر  إعددهللاد إن
ء   ِ دد  تُتِ ُقددرا   "َعَ ددو تنددو : قددول  َددوء عقددهلل   (60 : )األي ددول ُتظ َلُمددرَن" الَ  َع َيددُوم   ِإلَددس ُكم   فدُددَرفَّ  اللِّ  َ ددِبسلِ  يف  َ ددي 

 تندددو : قرلدده يف ع لددك عا ذلدددة  لذهددالك  ددبب  لددك  ن بسدددون  ددع هللا   ددبسل يف اإلي دددو  عددهللم  دد  الو ددذفاب
ُلَكِة" ِإَ   أِبَف هلِلفُكم   تُدل ُقرا   َعالَ  اللِّ  َ ِبسلِ  يف  "َع َيِ ُقرا    عتفسدهلل هللا  دبسل يف تبدذلرا مل إ  :  ي   (195 : )البقاب  الودَّت 

  دبسل يف اإلي دو  تدابك عد  التتي اآلفة: ف ي  ي نكم   هلكوم فقهلل عا ونهللاد  ول    تنوطسنرن  و كل دفته
 بد    دلم فند  اآلفدة  هدذس يدزعل  دبب عتده هللا   دي و ياأليصد  فدرب  بدر بدني عقهلل   (3)اهلالك  بب أليه هللا

را "القنطتطستسة" الابعم مبهللفتة كتو قول: عمابان  ا ندلمني  د  إلدستم فوداب  الدابعم   د  عظسمدوً  صد وً  إلستدو فدأخاَب
ل ف مل  ثلتم     ب ون  عقولرا: التو  فصوح فسه دخل حت للابعم صف علل  نلمنيا    َ 

  

                                                           
 .225 و ا خناب النومل ندطو  ا نلمني للتهللعي ص    (1)

 .164 و ا تخاب ا نلمرن ع و ا تقهللم  ريهم   كسب    الن ص    (2)

 . (343 /1الكشوف للزخمشابي )  (3)
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 هددذا اآلفددة هددذس لرنع توددأ إيكددم التددو   فتددو ي فقددول: األيصددو ي  فددرب  بددر فقددوم الوتلكددة  إ  بسهللفدده فلقددي
   درل دعن  دابَّاً  لدبنا بنضدتو قدول انصابعس عكثاب اإل الم هللا  عزَّ   و األيصو    نو اب فستو  يزلت عإَّنو الوأعفل:

   رالتددو يف  قمتدو فلددر س انصدابع  عكثدداب اإل دالم  عددز قدهلل هللا عإن  ددوعت  قدهلل   رالتددو إن ع دلم: علسدده هللا صدلل هللا
 َعالَ  اللِّ  َ دِبسلِ  يف  َع َيِ ُقدرا   " قلتدو:  دو علستدو فدابد ع دلم علسده هللا صدلل يبسه علل هللا فأيزل  تتو   و   و فأصل تو

ُلَكددددِة")البقاب  ِإَ   أِبَف ددددهلِلفُكم   تُدل ُقددددرا    عتابكتددددو عإصددددالحتو األ ددددرال علددددل اإلقو ددددة الوتلكددددة فكويددددت   (195 : الودَّت 
رس  وااب يف هللا  بسل يف اإلي و  فقوضي اآلفة ععمرم . (1)عالذز  درس القابنت َع  صدابف عخوصدة الطوعدوت  عَع

 هدالك أبيده  لدك فندل تدابك عد  عاإلخبدو  عدهللعهم علدل ا نلمرن به فقري فسمو عبذهلو األعهللاء قوول يف األ رال
  (2)عاعوودس لز ه    عد و 

 كعلدذل   نأل دبوب خذاأل  تة   الومكني  ت   ع  بو اب  بنالقة تابتبط اليت الابنيسة النت   هم    إن
 . لراقعا   ض علل عإيزاهلو   عا وسنوهبو فتمتو    هللا لهللف  للومكني النو لني عقودهتو األ ة  فاباد علل مب

ددل عددز هللا إن ددَوَطن ُوم  َّددو هَلُددم َعَ ِعددهللُّعا  قرلدده:" يف الشددو ل نإلعددهللاد   ددابان َع دد  ا   َس ددِل"   ّ َِن ِ  َعِ دد  قُدددرَّ     ِّ ا  
  كقددر  النقسددهلل  عاإلميددون  عقددر  الصددف عالددوالحم  عقددر  حقسقودده األخددذ نأل ددبوب الشددو لةعإعددهللاد القددر  يف 

تضدع إ هدون ا ندلمني علدل اإلعدهللاد الشدو ل ا نتدري عا دودي  عالنلمدي  النالح عالنوعهلل  إن اآلفة الكابمية
عاجلموعدوت عتدهللخل يف طسوهتدو اإلعدهللاد الابدري  عالندلركي  عاإلعدهللاد ا دويل   عال قتي علل  ندور  األفداباد

 .( 3)عاإلعهللاد اإلعال ي عالنسو ي عاأل ين عالننكابي

دددأَُلرَيكَ ق   ال تع   اىلدددد 2 ِ  ِ ي َعددد  :"َعَفن  ت دددهُ  لَدددس ُكمعَ  َ دددأَتد ُلر قُدددل   ال َقددداب َيني  ددداًبا   ِّ تَّدددو ِإانَّ * ِ ك  َ  ضِ  يف  لَدددهُ  َ كَّ  األ 
َتوسُ  ء   ُكلِّ   ِ   َعآتَدسد  د الشَّدم  ِ  َ ذ داِببَ  لَدغَ بدَ  ِإَ ا َحتَّ * َ بَدًبو فَأَتد َبعَ  َ بَدًبو * َ ي  ََ دهللَ  ئَدة  محَِ  َعدني    يف  تَدذ داُببُ  هلَلَهوَع ََ  َعَع
ً و ِعتهلَلَهو ِ  َ ا يَ  قُدل َتو قَدر  دتً  فِدسِتم   تَدوَِّودذَ  َ ن وَعِإ َّ  تُدَنذِّبَ  َ ن ِإ َّو ال َقاب َيني   يُدَنذِّبُدهُ  َندر فَ فَ  ظَلَدمَ  َ د   َ َّدو قَدولَ  و *ُحن 

اًبا * َعَذانً  فَدسُدَنذِّبُهُ  َ بِّهِ  ِإَ   فُداَبدُّ  ُثَّ  َزاء هُ فَدلَ  َصوحِلًو لَ َعَعمِ  آَ  َ      َ  َع َ َّو يُّك  ىَن  ََ داًبا   َ  ابانَ  ِ     َلهُ  لُ َعَ تَدُقر  احل ُن  ُفن 
هلَلهَ  الشَّم  ِ  َ ط ِلعَ  بَدَلغَ  ِإَ ا َحتَّ  َ بَدًبو *  َتد َبعَ  ُثَّ  * ََ   ا *ِ ا ً  ُدعهِنَو  ِّ  هلَُّم َنلهللَا   ملَّ   قَدر م   لَعلَ  َتط ُلعُ  وَع

  

                                                           
 حن  ص سح  ابفب.  (212 /5 ت  الا ذي )  (1)

 .164النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص    (2)

 .214ص  للمؤلف فقه التصاب عالومكني يف القابآن الكاب    (3)
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ًا * َلهلَلف هِ  مبَو َ َحط َتو َعَقهلل   َكَذِلكَ  َ  بَدَلغَ  َ اإِ  َحتَّ  ًبو *َ بدَ   َتد َبعَ  ُثَّ  ُخ   ف  ِ  َبني  هللَ  النَّهللَّ ََ ً دو َموُدعهنِِ  ِ   َع  الَّ  قَدر 
َقُترنَ  َفَكوُدعنَ  ِ  َ ا يَ  قَوُلرا قَدر اًل * فَد   در َ أَي   ِإنَّ  ال َقداب َيني  َُر  َُ ِندهلُلعنَ   َ َعَ دأ  َ  ضِ  يف  ُ    دو كَ لَد هللَا َندلُ  فَدَتدل   األ  ًَ  َخاب 

تَدَتو جَت َنلَ  َ ن َعَلل تَدُتم   بَدسد  ا * َعبَدسد  َندل   ِبُقدرَّ    فَدَأِعسُترين  َخدري    َ يبِّ  سدهِ فِ  َ كَّدينِّ  َ دو قَدولَ  َ هللًّ  َ دَتُكم   َ  دتَدُتم   بَدسد  ً دو * َعبَدسد   َ د 
هلِلفهللِ  َُبَدابَ  آتُرين  َ  َ وَع  ِإَ ا َحتَّ  احلَ  ِ  َبني  َنلَدهُ  َ اإِ  َحتَّ  يُ ُوراا قَولَ  الصَّهلَلَفني   ِقط داًبا * َلس دهِ عَ   ُف دابِ    آتُدرين  قَدولَ   ًاانَ  ََ
ددطَوُعرا َفَمددو ددَوطَوُعر  َعَ ددو َفظ َتدداُبعسُ  َ ن ا   بًددو * لَددهُ  اا   َددة   َذاَهدد قَددولَ  يَدق  دد َ مح  ددوء َ افَددذِ   َّيبِّ    ِّ َنلَددهُ  َ يبِّ  َعع ددهللُ  ََ ددوء ََ  دَكَّ
 .( 98د  83 :َحقًّو" )الكتف َ يبِّ  َعع هللُ  عََكونَ 

َن  ع القابيني بني األ دبوب الديت  اتحتدو هللا لده عاتبنتدو عا وقصدوهو  حدت إن القدابآن فلدح علدل  فقهلل عا
الوزا ه يف النمل نأل دبوب  ع لدك يف  را دع ثالثدة  د  اآليت الديت   دابان إلستدو حسد   لك عفبسته عفكاب  

  عقدددابن  ع ( 92د  89 :َ ددبَدًبو" )الكتددف  َتد بَددعَ  عبنددهللهو فكدداب  :"ُثَّ  ( 85 :َ ددبَدًبو" )الكتددف فقددرل "فَددأَتد َبعَ 
َدة   وه يف قرله:"َهدَذاالقابيني مبو ايطر  علسه      بوب  نترفة  ع و كون علسه    إميون عتقر  ععمل ص  َ مح 

دد  ددوء فَددِذَ ا  َّيبِّ   ِّ َنلَددهُ  َ يبِّ  َعع ددهللُ  ََ ددوء ََ   فوَومنددت لدده األ ددبوب ( 98 :َحقًّددو" )الكتددف َ يبِّ  َعع ددهللُ  عََكددونَ  دَكَّ
 .( 1)الظوهاب  عالبوطتة فكون له الومكني عالذلبة عي ع التو  عإعويوتم

ددل الطددراف يف األ ض  الصددوه ع ع القددابيني علددم قددابآين نَ   خلّددهلل هللا  كددابس يف كووبدده ا ولددهلل   إيدده الاَب
النودل ا و ع لاببه عا ت ذ أل دابس  عالقدوام بدني التدو  نإلصدالح  عالدذي  لدك  قوصدي الدهلليسو ع طابافتدو  فلدم 

ل ضددل  بدده ع محودده   وأهبددوً للسددرم   ددلطون  بددل إيدده بقددي  اكدداباً ال فذددابس  ددول عال  تصددب  عال َددوس عال قددر  ع 
اآلخددداب لسلقدددل َدددزاءس الندددودل عتدددهلل  بددده عفك دددي  ن فبقدددل  ع القدددابيني تلدددك الشوصدددسة النظسمدددة يف الودددو ف   
ع لك النلم البوَ  يف النهللل عاإلصالح عالقسدود   ع ثدول احلدوكم الصدوه علدل  داب الودو ف   عإ   ن فدابس هللا 

 .( 2)لهللاأل ض ع   علستو  بشتود  الكووب ا و
  

                                                           

 .167النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص    (1)
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 إن القابآن الكاب  اهوم حخابا  القسم الص س ة يف  ري   ي القابيني ع عموله ع قراله  ثل:

عإقو ددة النددهللل   والتمك  ني يف اشرض ينب   ي أن يس  خرلتنفيذ ش  رع هللا يف اشرض احلك  م والس  لطان
ودهللف  ع تدع ال ندود عالظلدم بني النبود  عتسنري األ اب علل ا ؤ تني افنتني عتضسسق ا تو  علل الظدو ني ا ن

 عمحوفة الضن وء    بطش ا  نهللف .

يف التدددراحي النندددكابفة عالنمابايسددة عاالقوصدددودفة الدددذف    ذوو اخل   ربا  الفني   ة العالي  ة ش   داءالرج  ال اش
كددويرا طددر  بتددون  ي القددابيني  عكددذلك خضددر  األقددولسم لدده فددوح ا ددزاا    و دده عتقددهلل  خددابا  الشددنرب لدده 

دطراعسة  كل  لك مل فهللخل يف ي نده الذدابع  عالبطداب عا ل ا دؤ   الن سدف لطدسش عالذرافدة  بدل بقدي  ثدول الاَب
َفتة احلسو   الهلليسو. ا افع ع  

حسد  آاتس هللا  د  كدل  ديء   الهتمام ابختاذ اشسباب لبلوغ اشهداف وال ااي  ال  س عى إليه ا
  ببوً فأتبع  ببوً.

 اشسباب ال  اختذها ذو القرنني للتمكني لدين هللا عز وجل:   1

 أ   الدستور العادل:

 و  علستو  ع القابيني ك وكم  ؤ   َنلوه فلوزم مبندوين الندهللل ا طلدق يف كدل  حرالده  إن ا تت سة اليت
  التددو  عاأل ددم عالشددنرب الدديت حكمتددو بنددري  النددهللل  فلددم فنو ددل األقددرام الدديت تذلددب ع ددكتوته علددذلك  ددو

لدابنين  قدول علستو يف حابعبه نلظلم عاجلدر  عالونندف عالو د  عالطذسدون عالدبطش  عإَّندو عملتدم هبدذا ا دتتج ا
دداًبا * َع َ َّددو َعددَذانً  فَدسُدَنذِّبُددهُ  َ بِّددهِ  ِإَ   فدُدداَبدُّ  ُثَّ  يُدَنذِّبُددهُ  َفَنددر فَ  ظَلَددمَ  َ دد   َ َّددو تنددو : "قَددولَ   َصددوحِلًو َعَعِمددلَ  آَ دد َ  َ دد    يُّك 

َزاء فَدَلهُ  ىَن  ََ اًبا" )الكتف   َ  ابانَ  ِ     َلهُ  َعَ تَدُقرلُ  احل ُن   .( 88:  87 :ُفن 

عهذا ا تتج الابنين الذي  و  علسه فهللل علل إميويه عتقراس  ععلل فطتوه ع كواه  ععلل عهللله ع محوده  
ألن التددو  الددذف  قتددابهم عفددوح بالدهددم  لسنددرا علددل  نددور  عاحددهلل  عال علددل صدد وت عاحددهلل   علددذلك ال 

  ع ددتتم الطددوه  فتددل مجسنددوً  نو لددة عاحددهلل   فمددتتم ا ددؤ   ع ددتتم الكددوفاب  ع ددتتم الصددوهمددَر  ن فنددو لرا 
فنورعن يف ا نو لةق  ع القدابيني:   دو الظدومل الكدوفاب ع درف ينذبده لظلمده عك دابس  عهدذا الوندذفب عقربدة لده  

 فت   عودلرن يف تنذفبه يف الهلليسو  ث  ابدس إ  خولقه لستول عذابه األخابعي.
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الهلليسو علل فهللفه  عاألخداب  فدرم إن الظومل عالبو ي الكوفاب يف د ور   ي القابيني  نّذب  ابتني   اب  يف 
القسو ددة  حسدد  فنذبدده هللا عددذانً يكدداباً    ددو ا ددؤ   الصددوه فذيدده  قددابب  دد   ي القددابيني مزفدده اجلددزاء احلندد   

 .( 1)ع ردَّ عفكوفئه ا كوفأ  الطسبة ع وطبه بسناب ع ترلة عإ ابا  عباب 

وً فوطلددع إ  ه عداامددعالنمددل الصددولقددهلل كددون  سددزان النهللالددة يف حكمدده بددني التددو  هددر الوقددر  عاإلميددون 
  قو وت اإلحنون.

 ب   املنهج اليبوي للشعوب:

ب النقربة الهلليسرفة علل    ا تكب ال نود يف ااومع عك   إلميون ممد   كد هل ا فلإن هللا تنو   َع
 هلليسو.و  يف الهلم يف األ ض  ن ُيابصرا علل تت سذ النقرنت للم نهلل عالظومل لكي تنوقسم احلس

 ع قواددهلل  تت ددوً   و ددسوً  عطابفقددة عملسددة لابسددة الشددنرب  ل  نددئرل  ع حددوكم ا القددابيني فقددهللم لكددإن 
 .( 2)علل اال وقو ة عالنني هبو در النمل لو قسق النبردفة الكو لة حن تنو 

عهددذا د ددور  احلددوكم الصددوه  فددو ؤ   الصددوه فتبذددي  ن مددهلل الكابا ددة عالوسنددري  عاجلددزاء احلندد  عتددهلل 
عا نودهللي الظدومل مدب  ن فلقدل الندذاب عاإلفدذاء عحدني مدهلل افند  يف اجلموعدة َدزاء إحندويه َدزاًء احلوكم 

ويددة َع ددر   عتهللاددذ مددهللعن  ددو حندتوً  ع  كددوانً كابميددوً ععددرانً عتسنددرياً  عمددهلل ا نوددهللي َدزاء إفنددودس عقربددة عإه
ا نودددهللعن ا  ندددهللعن ع قاببدددرن إ  ُي دددزهم إ  الصدددالح عاإليودددو     دددو حدددني فضدددطابب  سدددزان احلكدددم  فدددذ ا 

احلوكم   قدهلل رن يف الهللعلدة  عإ ا الندو لرن الصدوحلرن  تبدر عن  ع حمدو برن  فنتهللادذ  تو درل الندلطة يف فدهلل 
 .( 3)احلوكم  ر  عذاب ع دا  فنود  عفصري يظوم اجلموعة إ  ال ر ل عال نود
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 ش نوت ههللفة للم ن  لسدزداد يف إحندويه ابسة النملسة للقسود  الابا هلل  هي اليت جتنل احلرافز االإن 
َيد  اإلحنون عتشنابس نالحاام عالوقهللفاب عتخدذ علدل فدهلل ا نديء لوضدابب  عت  اب طوقة ا ري النو لة علل 

علدددل فدددهللس  حدددت فددداك اإل دددوء  عتنمدددل علدددل تر دددسع دعااددداب ا دددري عاإلحندددون يف  ع دددو  ااومدددع عتضدددسسق 
 .( 1)اب عالنقوب ا نومهلل    الراحهلل الهللينحلقوت الشاب إ   بنهلل حهلل عفق قويرن الثر 

 اإلهتمام ابلعلوم املادية واملعنوية وتوظيفها يف اخلري:   ج

َ  ضِ  يف  لَدهُ  َ كَّتَّو قول تنو :"ِإانَّ  تَدوسُ  األ  ء  َ د ُكدلِّ   ِ د  َعآتَدسد  ه  ب الندموعات إيده  دوإ  كد  لد َ دبَدًبو" ي 
 دد  كددل  سأل ض عآاتا ب النددز  عاجلدد عت  كدد  لدده يف عاأل ض ا ددولق ا ددهللباب ا وصددابف يف  ددؤعن الكددرن  

رس الومكني لده يف األ ض. لدرم عا نابفدة ه يف النلد كد    يء  ببوً  عفتصابف  ه  النو ع  ع القو ئ إ  َع
بسدة ت هتدذفبوً عتاب وعدواً عمج كد  لده يف  سو دة الت در   فدابادعالشنرب صنرداً عهبرطدوً. ع عا وقاباء  ت  األ م 

 ك  لددده يف .ع ة عالظ دددابر  ع  دددبوب القدددر  عا تنددده يف   دددبوب القدددر   ددد  اال دددل ة عاجلسددد كددد  لدددعايوظو دددوً. ع 
 الز اعة. ء  بوب النمابان عذطسط ا هللن ع ق القترات عإَّنو

ددل  نين قددهلل  كدد  لدده يف هددذس  ع تمددو قسددل ع تمددو تصددر   دد    ددبوب الومكددني احلنددتة الدديت تلسددق باَب
تَّدددو األ ض ميكددد   ن فدددهللخل حتدددت قرلددده تندددو :"ِإانَّ  َ  ضِ  يف  لَدددهُ  َ كَّ تَدددوسُ  األ  ء   ُكدددلِّ   ِ ددد  َعآتَدسد  َ دددبَدًبو"  عفبقدددل  َ دددي 

للوصددر  دددول عللوسددول  ددنة ال وشدد وف صددر   هددذا الددومك  ع  ددكوله  ع لددك  دد  خددالل ا ؤكددهللات النددهلل  
 .( 2)اليت ع دت يف اآلفة الكابمية

س النلددرم:  هددم هددذ رفددة ع دد علودده القعيالحددق  دد  خددالل اآليت  ن  ا القددابيني عظددف علر ددوً عددهلل  يف د
عديهندددو  دددبلتو  ع ع بوقندددسموت األ ض  عف وَتدددو  علدددم اجلذابافسدددو حسددد  هللادددهلل  ن  ا القدددابيني كدددون علدددل علدددم

بوهلو  ع ترهلو  لذلك ا وطو   ن فرظف هذا النلم يف حابكوه  ع َسر ه  ابقوً  ترنً  ابنً ع ع َع    واًل َع
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 .( 1)ااولعال  لر األ اب  ن فكرن يف َسشه  ووصإ يف هذا 

خوسددددو س كددددون صددددوحب خدددد   عد افددددة مبوولددددف النلددددرم ا ووحددددة يف عصددددابس  فددددهللل علددددل  لددددك حندددد  ا
علدل  حند   دو  ا ندودن عإَودتده ال دونموهلو عاال دو ود   تتدو  فقدهلل ا دونمل   ع نابفوده  راصدتو للوو وت

هلِلفهللِ  َُبَدابَ  خلقت له  ععظف اإل كوانت علل خري  و اتسح له :"آتُرين  َ  َ دوَع  ِإَ ا تَّ حَ  احلَ  ِ ا بَدني   قَدولَ  لصَّدهلَلَفني 
َنَلهُ  ِإَ ا َحتَّ  ايُ ُورا  .( 96 :" )الكتفاًباِقط   َعَلس هِ   ُف ابِ    آتُرين  قَولَ  اَن ًا ََ

  ابهم أبن أيترس بقطع احلهللفهلل الضومة  فأترس إيهو  فأخذ فبين  سئوً فشسئوً حدت َندل  دو بدني َدوييب 
: اي وددرا نلكددري يف القطدع احلهللفهللفددة ا ر ددرعة بددني هلمددو يف النلددر ث قددول للنمدولاجلبلدني  دد  البتسددون  ندوعيً 

. فلمو مت  لك عصو ت التو  عظسمة  قول للذف  فورلرن   اب الت و     اإل ابة ع ريهو:  تدرين ( 2)الصهللفني
ة احلهللفدهلل  دو وً  ذانً  فاب ه علسه فسصري  ضوعف القدر  عالصدالبة  عهدي طابفقدة ا دووهلل ت حدهللفثوً يف تقرفد

هلل  ن إ وفة ينبة    الت و  إلسه تضوعف  قوع وه عصالبوه  .( 3)فَر

كون عاقنسوً يف قسو ه لذ ر  عتدهللبريس هلدو فقدهلل قدهلّل  ح دم ا طداب  عقدهلّل   دو ُيودو  إلسده  د  عدال   فلدم 
ه درم  منل النر     احل دو    فضداًل عد  الطدني عاللدا  حدت ال فندرد  تتدو اً ألدّن عدو ض   ع يف  عل 

 َفَمددوعهلددذا نءت حمددوعالت القددرم ا  نددهللف  نل شددل عتددهلل و حددوعلرا الوذلددب علددل  ددو قتددابهم بدده  ع القددابيني :"
ددددطَوُعرا ددددَوطَوُعرا َعَ ددددو َفظ َتدددداُبعسُ  َ ن ا   بًددددو" )الكتددددف لَددددهُ  ا      ي مل فومكتددددرا  دددد  اعوالادددده ال ت وعدددده ( 97 :يَدق 

 .( 4)وهعثوويع ال نوه  ع و ا وطوعرا  ن فثقبرس لصالبوه 

ذ  د  األقدهللا  ك مل فوودلقهلل كون  ع القابيني علل علم نخبو  الذسب اليت َوءت هبو الشابااع  ع ع  لد
  فتتهللم فسه ال َاًل  رف تكئة لو فاب القنرد عاهلران  فقهلل بىن النهلل عبذل فسه اجلتهلل   ع علمه أبن له 
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 .( 1)فنلمه إال هللا

   فقهه يف إحياء الشعوب: د

اب  عددد  لقدددابآن الكددداالقدددابيني الهللعرفدددة عاجلتودفدددة َنلوددده ُيودددك نلشدددنرب عاأل دددم عتكلدددم إن حابكدددة  ي 
  حالته:

دهللفدة إ   ذدالكاب  يقطدة االيطدال  فستدو عحدهللد التتو  ُيهللد القابآنمل   الرحلة اشوىل:  ابب الشدم  عَع
 َفَندر فَ  ظَلَدمَ  َ د  و َّدنو :" َ قدول ت عتهللهو قر وً  فهللعوهم إ  هللا تنو   ع و  فستم بنري  الندهللل عاإلصدالح.

دداًبا * َعدَذانً  فَدسُدَنذِّبُددهُ  َ بِّددهِ  ِإَ   فدُدداَبدُّ  ُثَّ  يُدَنذِّبُدهُ  دَزاء فَدلَددهُ  وحِلًوَصدد َعَعِمددلَ  آَ د َ  َ دد    َع َ َّددو يُّك  ددىَن  ََ  ِ دد    لَددهُ  َعَ ددتَدُقرلُ  احل ُن 
اًبا  َ  ابانَ   .( 88د  87 :" )الكتفُفن 

  ب عالوكددددداب يف احلكدددددم عالندددددلطة عيف قلدددددرب التدددددو  احلدددددإهندددددو  سو دددددة الندددددهللل الددددديت تدددددر س الومكدددددني 
 عالددرد عالقددابب الكابا ددة للمنددوقسمني  عإدخددول الابعددب يف قلددرب  هددل ال نددود عالظلددم  فددو ؤ   ا نددوقسم مددهلل
هلل  ا و دوَع لل د ا نودهللي    احلوكم  عفكرن بطويوه ع ر ع عط ه عثقوه ع عوفة  صوحله عتسنري   ر س    دو

إ   بددده فدددرم    ث فدددابد ندددود يف األ ض فندددس هلل الندددذاب الددداباد   ددد  احلدددوكم يف احلسدددوا ت دددابف الدددذي فابفدددهلل ال
 القسو ة لسلقل النقربة األيكل مبو اقافت فهللاس يف حسوته األع .

عهددي  حلددة ا شدداب  حسدد  فصددل إ   كددون فددَ  لنددني الابااددي  ن الشددم  تطلددع  دد       الرحل  ة الثاني  ة:
م يبنددة  إال  ن القددرم الددذف  كددويرا عتددهلل  طلددع الشددم  كددويرا يف خلددف األفددق  عمل ُيددهللد النددسو   هددر ردداب  

 ع   دد و   ددو قة  ع هددب الشددس  حممددهلل    ض  كشددرفة رسدد  ال ُي ددبتم عتددهلل  ددابعقتو  ابت نددوت َبلسددة
ُددم هللَا َنددل ملَّ   وددريل الشددنابعاي إ   ن ا قصددرد بقرلدده تنددو :" دد  هلَّ ًا" )الكتددف ُدعهِنَددو  ِّ   هددي بددالد ( 90 :ِ ددا 

دهلل ظدالم فندا الشدم  القطب  الذي تكدرن فسده الشدم   دوة  دتر  ال تذسدب طدرال هدذس الشدتر  عال فَر
 .( 2)يف هذس األ وك 
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عيظاباً لر رح  سو ة  ي القابيني يف الشنرب اليت َتك   تتو عهدر الهلل دور  ا نلد  يف  حلدة الذدابب مل 
ع سو دة   دم فتدر  لودزم هبدو  فتمدو  فكاب  هتو إعالن  بوداده ألهندو  دتتج حسدو  عد دور  دعلدة  اا سدة األطداباف

 .( 1)حل  ع ا حتل

لبشدداب عكددون اونو ددل  ددع  دد  حسدد  طبسنددة األ ض عال ذولددف عدد  الددابحلوني النددوبقوني     الرحل  ة الثالث  ة:
وح األ ددابا  مجددفددة لكددبح ا تطقددة  ع دد  حسدد  األعمددول الدديت قددوم هبددو  فلددم فقوصدداب فستددو علددل األعمددول اجلتود

 عدر   األ ض قدهللع د عكدأن  ا نولك  ع  و النكون اين هوال    و األ ض فرعاب عا  نهللف   بل قوم بنمل عماب 
ل  دتتم فقدهلل  علد اإليندون  ثابت يف طبوانتم  عطابفقة ذوطبتم  ع  دريهم د ف دي الو دوهم عا ووطبدة ال فكدود

د ََ ً دقدَ  عهِنَِمدودُ  ِ د  هللَ الونبري عمو يف ي نه  عال  ن ف قه  و ُيهللثه به  دريس  د   دري بدين قر ده :"َع  َفَكدوُدعنَ  الَّ  ور 
َقُترنَ   .( 93 :قَدر اًل" )الكتف فَد  

 عيالحق    خالل النسو  القابآين  ن هؤالء القرم اتص را بص وت  تتو:

َقُترنَ  َفَكوُدعنَ  د هم قرم  وول رن "الَّ  م  د  األقدرام قتدرن لذدة  دريه هندم ال ف  قَدر اًل" ,هذا إ دو  نتدوس فَد  
ال  وس: إن الكددالمإّ ددو  نتددعمل فونلمرهددو  فتددم  تذلقددرن علددل لذددوتم فقددط. ع  األخدداب   ألهنددم مل فطلنددرا علستددو

ة ذا جل ددوء ع لظدد نلددرن هددال ف فت ددع  نتددم  ألهنددم ال ف قتددرن  عال فو ددوعلرن  ندده  عال فو ددومهرن  ددع قوالدده 
 عتهللهم   ع لذ لة ع ذاَة يف طبسنوتم.

تتددمأيَددر  ع ددوَر  عالر  ددد هددم قددرم  ددن وء: علددذلك ع ددزعا عدد  صددهلّل ه مددوت   ع تددع قددرف يف َع
اب    قددددر   خددددإعددددوَزعن عدددد  الددددهللفو  عدددد     ددددتم  ع قوع ددددة ا نوددددهللف  علددددذلك جلددددأعا  هددددم قددددرم  فنددددودهم.

سة  قر   ي القابيني  حس  طلبرا  ته حل  شكالهتم عالهللفو  ع    ا ستم.  خوَ 

ا ا شددكلة هدم قدرم اتكددولسرن كندو : ال فابفدهللعن  ن فبددذلرا َتدهللاً عال  ن فقر درا بنمددل  علدذلك  حدولر دد 
.لقدهلل كدون فقده  ي القدابيني يف ( 2)علل  ي القدابيني  ع عكلدرا إلستدو حقتدو    دو هدم فمندونهللعن لدهللفع ا دول لده

 و ل  ع الشنرب ا نوضن ة هر النني اجلود لتقلتو    اجلتل عالوولف عالكنل عالضنف إ  النلم الون
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بابعح اجلموعة عفشاك بت نه  ع إ اباك  ريس  عفدهللل علدل  ملهللم عالتشو  عالقر   فكون فهللفاب النعالوق
 لك  دمري ا دوكلم الدذي فوقوبدل يف تنلندل  وودوبع  فسدع  دع  دمري ا ووطدب يف الدتظم القدابآين الكداب  ممدو 

دددينِّ  قدددول تنو :"َ دددو  ( 1)فشدددري إ   عح احلمو دددة عاحلسرفدددة عالوندددوعن ا شددداك  ِبُقدددرَّ    فَدددَأِعسُترين  َخدددري    َ يبِّ  ِفسدددهِ  َ كَّ
َنل    َ َتُكم   َ  تَدُتم   بَدسد  ً و * َعبَدسد  هلِلفهللِ  َُبَدابَ  آتُرين  َ د  َ  َ وَع  ِإَ ا َحتَّ  احلَ  ِ  َبني  َنلَدهُ  ِإَ ا َحدتَّ  ايُ ُورا قَولَ  الصَّهلَلَفني   اَن ًا ََ
 .( 96د  95 :ِقط اًبا" )الكتف َعَلس هِ   ُف ابِ    آتُرين  قَولَ 

ل ة التدو   انصد وً هلدم فسمدو فندرد علدستم نلت دع  عهلدذا طلدب حابفصدوً علدل  صد لقهلل كدون  ع القدابيني
ذل ع د  يصد ه عإخالصده هلدم   يده بد  ( 2) تتم ا نرية اجلنهللفة   و يف  لك    تتشسط هلم ع فع  نتدريهتم

 و يف الر ع عا هلل ة  كثاب ممو كويرا فطلبرن  فتم طلبرا  ته  ن مندل بسدتتم عبدني القدرم ا  ندهللف   دهللاً    دو 
النددهلل  فقددهلل ععددهلل أبن منددل بسددتتم  د ددوً  عالددابدم هددر احلددوَز احلصددني  عاحل ددوب ا وددني عهددر  كدد   دد  هددر

 .( 3)رنع عثق  فرعهللهم ب ر   و فاَب

ني  ندعالكندب  عال لقهلل عّف  ع القابيني ع    رال ا نوضن ني ع اب  يف تنلسمتم التشو  عالنمدل 
َندل   ِبُقرَّ    فََأِعسُترين فقول هلم :"  َ دَتُكم   َ  دتَدُتم   بَدسد  ً د َعبَدسد  إن يف هدذس النبدو   القابآيسدة  نلمدوً . ( 95 :و" )الكتدفَ د 

َاً يف تضوفاب اجلترد  عترحسهلل الطوقوت  عالقهلل ات عالقر .  ن 

ستدده دددر ا و قسددق ا ددري لوكو ددل لإن القسددود  احلكسمددة هددي الدديت تنددوطسع  ن ت  دداب طوقددوت ااومددع عتَر
 عالذويت ا تشرد .

كددددداب عا دددددول وحوت ال وت البشدددددابفة  تسدددددة نلطوقدددددوت ا وندددددهللد  يف اادددددوالت ا وترعدددددة يف  دددددإن ااومنددددد
طدددر  ل ا سدددر  عا كدددبط بدددني  عالووطدددسط عالوتظدددسم عالقدددر  ا ودفدددة  عأييت دع  القسدددود  الابنيسدددة يف األ دددة لدددا 

 بني ا راهب عالطوقوت  عتو ه هبو در خري األ ة ع فنوتو. عالوتنسق
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اإل ددال سة  ددذ  ن راهددب الضددوانة عالطوقددوت ا نطلددة عاأل ددرال ا تددهلل   عاألعقددوت ا بّددهللد    وتددو إن  
عالشبوب احلسدو   عهدي تتوظداب  د  قسودهتدو يف كوفدة األقطدو  عالدهللعل عالدبالد لكدي تخدذ بقوعدهلل   ي القدابيني 

 ِبُقرَّ  ".   "فََأِعسُترين ( 1)يف اجلمع عالوتنسق عالونوعن عحمو بة اجلتل عالكنل عالوولف

فنددوطسنرا  ن  لقددر  حددتاالقددابيني مل فكدد   رق دده  ددع ا نوضددن ني محددوفوتم عإَّنددو تددر فثتم   ددبوب  إن  ا
هل دددرم  ث اأَر  يف فق دددرا   دددوم ا  ندددهللف   لقدددهلل كدددون  ع القدددابيني فندددوطسع  ن فبقدددل حدددت فبدددهلل  أيَدددر  ع ددد

ظدل ف ع ا لدك  ن  ة احلدوكملس     عظس فتوَم عفتز تم  علك  هللا  ب ويه عتنو  فابفهلل  ن فل وتو إ   يه 
 ع عقر  الظلم.تيف ايوظو  ه رم الظومل  علك  عظس وه  

ن فنستدددرس ب  دددتتم  ا نوضدددن ني  دددع قهلل تددده علدددل  لدددك عإَّندددو طلددد  ع القدددابيني سسدددر  حلموفدددة عمل أيتِ 
جلددود ا ثمدداب ا لددل النمددلعلسنددوعهللهم علددل محوفددة  ي نددتم عفونلمددرا فتددرن احلموفددة عفكنددبرا خدد ات  عفوددهلل برا 
 الذي فبترن النهلل أبفهللفتم  عهذا  دعل لل  وظ علسه عإصالحه إن  صوبه  يء.

هدددؤالء ا نوضدددن رن عدددوطلني  عهدددذا فل وتدددو إ   ن عطدددوء هللا  دددب ويه   فدددا  ن فكدددرن إن  ا القدددابيني
عتنو   عطوء إ كدوانت  ععطدوء  ايت يف الدت  .. عطدوء اإل كدوانت هدر  دو تندوطسع  ن تدرفابس  د  ع دوال 
تنستددك علددل  داء النمددل  عالنطددوء الددذايت يف الددت  : هددر القددر  الذاتسددة داخلددك الدديت تنطسددك طوقددة النمددل  

 فلو ت إ  عطوء الت  .. ال فلو دت إ   يده فسده قدر  فندوطسع  ن فنمدل هبدو  عمدواًل كثدري   ع يده عكثري  تو ال
 .( 2)ال فنووهلل تو ع ن لهللفه قر  حتّمل ح كويه  ن فتوقل     كون إ  آخاب.. ع ن فنمل  عمواًل كثري 

را ب  دتتم  ن أيتدعطلد ن وءعال أبان  آخدابف   إَّندو ا دونون هبدؤالء الضد  إن  ا القابيني مل فنون  سسشده
ن ه الت دو  لسكدر  فداب  علسد  ث قدوم بصدتاب احلهللفدهلل  ع نحلهللفهلل  ث بتوء النهلل رسد  عصدل بده إ  قمدة اجلبلدني

 النهلل يف  وفة ا ووية عالقر .
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إ ن فتدددر قددددّر  هددددؤالء الضددددن وء الددددذف  كددددون فتددددومجتم أيَددددر  ع ددددأَر   أبن علمتددددم كسددددف فنستددددرن 
نلتددم  هددم الددذف  فشدداكرن يف البتددوء عهددم الددذف  فقسمريدده  ع عددوهنم هددر   تدده  ي نددتم عكسددف فبتددرن النددهلل َع

ععلمددده فقدددط  لسأخدددذعا الثقدددة يف  ي ندددتم أبهندددم فندددوطسنرن محوفدددة  ي ندددتم علسونلمدددرا  دددو فنسدددتتم عُيمدددستم  
ف ندددهلل  عاإل دددالم فتتدددوان  ن يندددّرد التدددو  علدددل الكندددل  ع ينطدددستم  َددداباً بدددال عمدددل  ألن  لدددك هدددر الدددذي

 .( 1)ينون  ت تقو ل  َاباً بال عمل ال ميك   ن فنمل بنهلل  لك  بهللاً ااومع  فوإل

نلدده قددود اً علددل محوفددة  إن  ا القددابيني قددوم مبتمددة احلددوكم ا مكدد  لدده يف األ ض  فقددر  ا نوضددن ني َع
َني بدل يقلتدم إ   دوحة  ي نتم    النهللعان عال فنومدهلل علدل محوفدة  حدهلل  عمل فداك التدو  يف  قوعدهلل ا و داب 

فنتدددهلل و حتدددابك القدددرم ا نوضدددن رن ددددر النمدددل بقسدددود   ي القدددابيني  عصدددلرا إ  هدددهللفتم ا تشدددرد  الندددو لني. 
 .( 2)ع وفوتم ا طلربة

 عيقف  ع  ي القابيني بنهلل  ن مّت بتوء النهلل:

س يشددر  القددر  ددد يظدداب  ع القددابيني إ  النمددل الضددوم الددذي قددوم بدده فلددم أيخددذس البطدداب عالذددابع   عمل تنددكاب 
 .( 3)عالنلم  علكته  كاب هللا فشكابس  ع د إلسه النمل الصوه الذي عفقه إلسه

 عظدم صدر     فدذن  د د  كداب  ي القدابيني لاببده عتدهلل اهللادوَ عملده  فنلمتدو كسدف فكدرن  كداب هللا  دب ويه
ل عفددذكاب فندهللسورا دع ع فالدذكاب  هدي  ن فدذكاب النبدهلل  بدده عتدهلل ترفسقده يف عمدل  فسنوشدناب  ن هددذا أب داب  بده  

 عفشكاب.

ه إيس  عَتكستدد لمدده هللاددد كددون بتددوء النددهلل  محددة  دد  هللا تنددو   عقددهلل ا ددووهللم  ع القددابيني علمدده الددذي ع
 كدون علمده  محددةعدتتم  ف الدذي  كتده هللا لده  ا دووهلل ه يف  ندوعهلل  التدو  عتقدهلل  ا دري هلدم   تدع الندهللعان

     به  عكون ا ووهللا ه له  محة     به.
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دف  بسأَر  ع أَر    ناب ني إلفنودهم عمل ُيمتم  تتم إال هللا ببتوء الندهلل  فكدون د كون القرم  تهللّ 
فلدر مل فدوم عمدل عال َتدهلل عال حابكدة   دو ايقدذعا  النهلل  محة    هللا هلم  عكون خالصوً هلدم عإيقدو اً ح ن هللا 

عااليقسدددود الطدددرعي   ي ندددتم  ددد  ا طددداب  ألن اإليقدددو  ال فدددوم إال نلنمدددل عاجلتدددهلل ا وراصدددل عتكدددوتف اجلتدددرد
دددوء فَدددِذَ ا" . ( 1)للشدددنرب لشددداب  هللا خلدددف القسدددود  الابنيسدددة دددهللُ  ََ َنلَدددهُ  َ يبِّ  َعع  دددوء ََ دددهللُ  عََكدددونَ  دَكَّ َحقًّدددو"  َ يبِّ  َعع 

 .( 98 :)الكتف

 إحاوة هللا علماً بذي القرنني وجيشه :   ه

ًا" َلهلَلف دددهِ  مبَدددو َ َحط تَدددو َعقَدددهلل   َكدددَذِلكَ تع   اىل:" ق   ال عقبدددل  ن فكمدددل القدددابآن احلدددهللف  عددد  حدددابعب  ي  ُخددد  
القددابيني  عفورحوتدده عقبددل  ن فو ددهللس عدد   تمودده يف ا تطقددة الشددمولسة  ترقددف  ددسو  القددابآن لسقدداب  حقسقددة 

 ي  ن هللا  دب ويه كدون عو دوً أبحدرال  ي القدابيني ا". ُخد  ً  َلهلَلف دهِ  مبَدو َ َحط َتو َعَقهلل     و سة عهي قرله :"َكَذِلكَ 
حابكوته  حمسطوً أبخبو س ع خبو  َسشه  فمو فنريعن خطدر  إال ح ن هللا  عال فو ابكدرن حابكدة إال   طلنوً علل

مبشددسئة هللا  عال فكنددبرن  نابكددة  ع ُيولددرن بلددهللاً إال عهللا عددومل هبددم  طلددع علددستم  خبددري هبددم عيقددف لتونددوءل 
سشده ععلمده هبدو   ثتدوء حهللفثده عد  فورحوتدهق ع  احلكمدة عد   كداب حقسقدة إحوطدة هللا أبخبدو   ي القدابيني َع

يف الكددرن ح اد  هللا ع شددسئوه  إن احلكمددة الدديت قددهلل تبددهللع لتددو هددي: حددابص القددابآن علددل  بددط كددل  ددو ُيددهللس
ععلمددده  ددددب ويه حدددت  ال فتنددددل التددددو  هدددذس احلقسقددددة عهدددم فوددددوبنرن األحددددهللاس عحدددت ال فظتددددرا  ن التددددو  

فتددو هدددر  ع القدددابيني قددوم ب ورحدددوت عظسمدددة  يف فو ابكددرن هبدددو بقددهلل اهتم الذاتسدددة  مبندددزل عدد  علدددم هللا عإ يددده  
َات عظسمة يف اجلبتة الشمولسة  لكد  هللا  طلدع علدل  عمولده   اجلبتة الذاببسة ث يف اجلبتة الشابقسة عقوم حهللاو

َاته عهر  قهلّل  هلو ع ابفهلل هلو  ب ويه  .( 2)حمسط أبخبو س  عومل حهللاو

درب األخدذ نأل دبوب عبسدون  ن  لدك  دابع ي للتتد إن قصة  ي القابيني  ي رض احلضدوتهللل علدل َع
لتودواج عا قدهلل وت ن  ندببوتنلذ م  عقهلل قهللم القابآن الكاب  " ا القابيني"  َّنر َوً  و نهللاً لاببط األ دبوب 

  ر  النت  وأكسهلل  ر بعاعو   لك  قهلل ة البهلل  تتو للتترض عاإلهللاوَ احلضو ي عبذلك مل فكوف القابآن 
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 ه   دبوب احلكدمعفّنداب لد عاأل بوب يظابيً  لقهلل  ك  هللا لده يف األ ض فأعطدوس  دلطوانً عطسدهلل الدهللعوام
 يفن ميكتدرا فسده  ن البشداب ل وح ع  بوب البتوء عالنمابان  ع  بوب النلطون عا ودو   ع دوااب  دو هدر  د   دأعا

 .( 85 :َ بَدًبو" )الكتف هذس احلسو  "فَأَتد َبعَ 

قصددإ القددابآن الدديت فومثددل هبددو  دد  الهللاللددة علددل القددهلل   ال واقددة ألصدد وهبو  إن قصددة  ي القددابيني  دد 
ع هلل   و كويرا علسه    قر  عَتكني  علك  برا طة  و  ّتة هللا      بوب يف هذا الكدرن  عع دوال تدؤدي 
إ   ويهتددو ا دداباد  تتددو  لومثددل بددذلك  َّنر َددوً لكددل  نددلم فابفددهلل  ن فنددلك يف هددذس احلسددو  علددل هددهللي  دد  

م لندددت  هللا يف ا لدددق  علسوقدددني كدددل  حدددهلل  ن الومكدددني يف األ ض عالندددنود  يف اآلخددداب   إَّندددو فو صدددل ال تددد
 .( 1)أب بوب عع واط  راء ا ودي  تتو عا نتري      و حتقق به  ع القابيني

   أخالقه القيادية: و

 دفة يف احلسو وة عاجلتإن  وصسة  ي القابيني َتسزت أبخال   فسنة  وعهللته علل حتقسق   ولوه الهللعرف
 ع    هم هذس األخال :

 :كون َلهللاً صوباباً علل  شدو  الدابحالت  فمدثاًل تلدك احلمدالت الديت كدون فقدرم هبدو حتودو   الصرب
إ  َتدددرد َبدددو   يف الوتظدددسم عالتقدددل عالو دددابك عالودددأ ني  فوألعمدددول الددديت كدددون فنملتدددو حتودددو  إ  

عآالت  دددومة ع  دددبوب  نستدددة  َسدددر   دددومة  عإ  عقلسدددة فقظدددة  ع كدددوء عقدددود  عصددد  عظدددسم
 .( 2)علل ال وح عالتصاب عالوملك

 :لدرك الظلمدة ا توبدة  لسندت كويت له  توبة عهللاوبة فنوشنابهو    فاباس ألعل  اب   علكتتدو  مهابته 
دهلل القدرم ا نوضدن ني  ا وأيندرا بده   دهللعا فسدع اجلبو ف  فنتهلل و بلغ بني النهللف  عَع ه خملصدوً  د  َع

 ن   نهللاً  ثل ه ل  فكر فبود عس بنؤال ا نرية فم  الذي  د اهم أبي الظلم عالقتاب الراقع علستم
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 .( 1)عالنهلل   و لس   ثلتم القر    ا  نهللف   ع الظو ني  ع نه 

 :كون قري القلب َندر اً  دري هسدوب  د  الوبندوت الضدومة عا ندؤعلسوت النظسمدة إ ا   الشجاعة
إقو ددة النددهلل كددون عمدداًل عظسمددوً يف  اتدده  كددون يف  لددك  اب ددو  هللا  ددب ويه  فددذن  ددو طلددب  دد  

تدددرا إفندددودهم إلسددده عإ  َتدددردس علكتددده  قدددهللم  حسددد   ن القدددرم ا  ندددهللف  كدددون  ددد  ا مكددد   ن فَر
 .( 2)ع قبل  ري  وأخاب عال  هللباب

 :ندمه حوده  عال فلدم تدؤثاب  د وعوه علدل حكموده  عمل فدتقإ حز ده  د   مح التوازن يف شخصيته
طتو تدده ع   ترا ددنه عددالددهلليسو كلتددو د عقددهلل  ددوابت لدده د كوفسددة إلثتوادده  دد   فقدده ععهللالودده  عمل تكدد  

 عع وه.

 :أليددده كدددون صدددوحب قلدددب حدددي  رصدددرل نحن تندددو   فلدددم تندددكابس يشدددر  التصددداب   كث   ري الش   كر
 َهدددَذا دددب ويه عقول:" ( 3)عحدددالع  الذلبدددة بندددهلل و   ل كددد يء ا  ندددهللف   بدددل يندددب ال ضدددل إ   بددده

" )الكتف  ِّ  َ مح َة    .( 98 : َّيبِّ

 كددون  ابت نددوً عدد   ددول ال ُيووَدده ع وددو  ال فت ندده  فددذن القددرم ا نوضددن ني  ددو  ددكرا إلسدده  ة:      العف
فنددود ا  نددهللف   عاب ددرا علسدده ا ددابا   فأَددوهبم بن ددة عدييددة عصددالح: إن الددذي  عطددوين هللا  دد  

 .( 4)ا لك عالومكني خري يل    الذي جتمنريه  ع و  ان فسه خري    الذي تبذلريه

َن ا هللهش عا دالب   آلخداب  علدذلك ملعالسدرم ا يف  وصدسة  ي القدابيني  دببه إميويده نحن تندو إن الورا
ه  فسدهلل هللا ععريد قوً لوأعال  دلطويه علدل  محوده  عال  تدوس علدل ترا دنه  ع صدبح  ندو تطغ قرته علل عهللالوده

 بهللس الصوه  نو  علل عتعهر ت ضل    هللا   علذلك  كاب ه هللا تنو  نألخذ أب بوب الومكني عالذلبة 
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ف نددددل لدددده  كتددددة عقددددهلل   علددددل الوصددددابف يف األ ض  دددد  حسدددد  الوددددهللبري عالدددداب ي عكثدددداب  اجلتددددرد عاهلسبددددة 
 . ( 1)عالرقو 

عكدددذلك  كاب ددده هللا بكثددداب  االعدددران عاجلتدددرد عقدددذف الابعدددب يف قلدددرب األعدددهللاء عتندددتسل الندددري علسددده  
  عَتكتددده بدددذلك  ددد  َتلدددك ا شدددو   عا ذدددو ب  ددد  ( 2)بابهدددو عرابهدددو عتنابف ددده ف دددو  األ ض عا دددوسالاه علدددل

األ ض  فكل هذس األ ر  ال تنطي لشوإ عودي  عال ميك   ن ُيققتو حوكم ررلده عقرتده ع كواده  تمدو 
بلغ  إال  ن فكرن  ؤفدهللاً  د  هللا   لدك الوأفسدهلل الدذي فتصداب هللا بده عبدودس ا دؤ تني  عفدهللل علدل هدذس النتوفدة 

َتوسُ  فضوً  ء   ُكلِّ   ِ    مري النظمة يف قرله :"َعآتَدسد     ي:   دهللس بكدل  دو   ادس  د  ( 84 :َ بَدًبو" )الكتف َ ي 
َل األ ض ع عال تدو ععابفده  لندتة األقدرام الدذف     تموت  لكده ع قوصدهللس ا ونلقدة بندلطويه  فدزعدس بنلدم  تدو

 .( 3)كون فذزعهم فكون ال فذزع قر وً إال كلمتم بلنوهنم

درس الومكدني لده يف لقهلل  عطو س هللا تنو     كل  يء  دببوً  عفتصدابف  هد  الندو ع  ع القدو ئ إ  َع
األ ض  ع  ددبوبه  دد  النلددرم عا نابفددة عا ددوقاباء  ددت  األ ددم عالشددنرب صددنرداً عهبرطددوً  عيف  سو ددة الت ددر  

  ع  ددبوب القدددر   دد  األ ددل ة عاجلسددر   فدداباداً عمجوعددوت هتددذفبوً عتاببسددة عايوظو ددوً  ع عطددوس  دد    ددبوب القددر 
عا تندددة عالظ ددداب  ع  دددبوب النمدددابان عذطدددسط ا دددهللن ع دددق القتدددرات عإَّندددوء الز اعدددة  عقسدددل:  تمدددو تصدددر   ددد  

ددددل  نين قددددهلل  كدددد  لدددده يف هددددذس األ ض . ميكدددد   ن فددددهللخل حتددددت قرلدددده ( 4)  ددددبوب الومكددددني الدددديت تلسددددق باَب
َ  ضِ  يف  َلهُ  َ كَّتَّو تنو :"ِإانَّ  َتوسُ  األ  ء   ُكلِّ   ِ   َعآتَدسد   .( 84 :َ بَدًبو" )الكتف َ ي 

 للسدددرم اآلخددداب  ا دددونهللادسلقددهلل كويدددت  عوفدددة هللا تنددو  لدددذي القدددابيني عظسمددة بندددبب إميويددده نحن تنددو  ع 
 علذلك فوح له نب الورفسق عفق  و  نل إلسه     ههللاف ع وفة  و سة.
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ع بدددني ال ورحدددوت لقدددهلل بدددذل  ع القدددابيني  دددو يف ع دددنه  ددد   َدددل دعدددر  التدددو  إ  عبدددود  هللا فقدددهلل مجددد
عفورحددوت القلددرب نإلميددون عاإلحنددون  فكددون إ ا ظ دداب أب ددة  ع  ددنب دعددوهم إ   النظسمددة رددهلل النددسف 

احلدق عاإلميدون نحن تندو  قبدل النقدوب  ع الثدراب  عكدون حابفصدوً علدل األعمدول اإلصدالحسة يف كوفدة االقدولسم 
 اال ض  ددابقوً ع ددابنً  عكددون صددوحب عالء عالبلددهللان الدديت فو تددو  فنددنل يف بنددط  ددلطون احلددق عالنهللالددة يف

 .( 1)عحمبة ألهل اإلميون   ثلمو كون  نوديً ألهل الك ابان

   اشسباب ال  اختذها داود عليه السالم للتمكني لدين هللا:3

ددوُلرتَ  َداُعدُ  َعقَدوَددلَ  اللِّ  حِِ  نِ  فَدَتَزُ ددرُهم:"ق  ال تع  اىل َمددةَ َعاحل ِ  ل ُمل ددكَ ا اللُّ  اَتسُ َعآ ََ  َعلَددر الَ  َشددوءفَ  ممَّددو َعَعلََّمددهُ  ك 
دل  فَ  ُ ع اللَّ  َعلَددِك َّ  اأَل  ضُ  لََّ َنهلَلتِ  بِبَدن ا   بَدن َضُتم   التَّو َ  اللِّ  َدف عُ  بدني  .( 251 :" )البقداب وَلِمنيَ ال َند َعلَدل ض 

 النندري الدذي وناال و د القابآن الكاب   ن داعد علسه النالم كون دوهدهللاً يف َدسش طدولرت  عممد  هللا درا يف
  افدةندالم علسده ال قاّب   اس  اجلسش  ن  ر ه مجسع َتردس فنقط     قط عهللاح  د  هللادح فقدهلل  فدع داعد

ت فولوقده الظ داب  لدت  عمت التصاب  ع اب  يف إعود  الومكني لبين إ ابااسل بندهلل قولده جلدولرت  عكدون إ   اك فد
ل   إ دددابااسعلدددل حمبوددده القلدددرب  عتكدددهللت لددده  عا ددداب اإلخدددالص  ع صدددبح بدددني عشدددسة ع ددد وهو حدددهللف  بدددين

  .فكترن له يف ي ر تم اإلحاام عافبة  عالورقري

ه التصدداب  ندلتصداب فوبا  ظ داب إ  ظ داب  عمسئدده هلل يف الندموء عفوتقددل  دع تدذ  لدك احلدني بددهللا هللامده فصدن
َ تدددة يف عهلللددده عح ن  ّعان كمددده  عكدددوحدددت عيل ا لدددك  خدددرياً ع صدددبح  ا  دددلطون عظتدددابت  ال دددح احلكدددم يف 

 وعة عالنبود   عالذكاب عاال وذ و .وعوً إ   به نلطَ 

َ د  داعد علسده الندالم هدر الصدابا    الشداب عاإلميدونع   ا دري   ا ندلح بدني قدر لقهلل كدون  دتتج الوذسدري يف 
 هللهم ععددزهم.  قمددة دددعالك دداب  عاهلددهلل  عالضددالل  عنل نددل مت د ددغ البوطددل عإ ددنوفه ععصددل بتددر إ ددابااسل إ

دِ   قال تعاىل:" َف دهللِ  َ ا َداُععدَ  َعب دهلَلانَ  َعا  ُكداب   فَدُقرلُدرنَ  َ دو َعلَدل اص  ِبَدولَ  َ دوَّاب انَ  انَّ إِ   َعَّاب  * هُ ِإيَّد األ   ُفَندبِّ   َ  َندهُ  َ  اجل 
اَباِ  * ِنل َنِشيِّ  تَدوسُ عَ  ُ ل َكدهُ  انَ  * َعَ دهلَلد   َعَّاب   لَّدهُ  ُكل    حَم ُشر َ ً  َعالطَّري َ  َعاإل ِ   َمدةَ  آتَدسد  ك  دلَ  احلِ  طَدوِب" )ص  َعَفص   :ا ِ 

 .( 20د  17
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 أ   أخالقه القيادية :

   الدذي  كد  وكم ا ؤ علسه النالم فونابف علل ص وت احلإن ا وأ ل يف القابآن الكاب  يف قصة داعد 
 ت.ذس الص ونلم كمول الننود  يف الهلليسو عاآلخاب   ع    هم ههللا له عهي حتقق للقواهلل ا 

 :ن فقودهللي بده ة قدهلل س أبفقهلل   اب هللا تنو  يبستو حممهلل صلل هللا علسده ع دلم علدل َاللد الصرب
 يف الص  علل طوعة هللا.

 :ف صدر سم عالجلمدع للونظدع  ي نده بصدسذة اعص ه  به بقرله: "َعب هلَلاَن"  عع  عقهلل   العبودية
 ُ ددب َ ونَ " ا نددابا  نلنبردفددة حن  وفددة الوشددابفف كرصددف حممددهلل صددلل هللا علسدده ع ددلم هبددو لسلددة

اَب  الَِّذي   .( 1 :ِبَنب هلِلِس" )اإل اباء  َ   

حتدهللس عتده بدنيَّ فضدله عإَوتدودس عكون التيب صلل هللا علسه ع لم إ ا  كاب داعد علسه الندالم 
يف النبددود : "إن  حددب الصددسوم إ  هللا صددسوم داعد  ع حددب الصددال  إ  هللا صددال  داعد علسدده 

 .( 1)النالم: كون فتوم يصف اللسل عفقرم ثلثه عفتوم  هلل ه  عكون فصرم فر وً عف طاب فر وً 

 :َف   عاالحااَ ع  ا نوصي يف قرله: "َ ا القوة على أداء الطاعة  ".هلِل....األ 

 علددل  ". عصددف نلقددر  َعَّاب   ِإيَّددهُ "يف قرلدده تنددو :   الرج  وع إىل هللا ابلطاع  ة يف أم  وره كله  ا
ود  علددل هنددج يف النبدد طوعددة هللا عأبيدده  عاب دلسددل علددل كمددول  نابفودده نحن الدديت َنلودده موتددهلل

  نين ص سح.

 :ِبَدولَ  َ ددوَّاب انَ  "ِإانَّ  تس  بيو اجلب  ال والطي  ور مع  ه دداَباِ  * َعالطَّددري َ  ِنل َنِشدديِّ  َنددبِّ   َ فُ  َ َنددهُ  اجل   َعاإل ِ  
" )ص  لَّهُ  ُكل    حَم ُشر َ ً  اجلبول تنبح  نده عتدهلل إ دابا    ي  يه تنو   واب ( 19د 18 : َعَّاب 

ل: "يَ  َبولُ  الشم  عآخاب التتو   كمو قول عز َع   . (10 :) بأ  الطَّري َ"عَ  َ َنهُ   َعِّيب  َِ
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سنده إ ا  داب بده الطدري  عهدر  دوبح كثريقول اب    دع بَا : عكدذلك الطدري تندبح بوندبس ه  عتاَب
يف اهلراء  فنمنه  عهر فامن بقاباء  الزبر   ال فندوطسع الدذهوب  بدل فقدف يف اهلدراء عفندبح 

ع  نه  عتنبح تبنوً له  ( 1) نه عجتسبه اجلبول الشوخموت  عتاَب

 : نلتددو لدده اي: قرفتددو  لكدده نجلتدد ( 20 :ُ ل َكددُه" )ص َعَ ددهلَلد انَ "ق  وة املل  ك هلل  ع احلدداب   َع
  لكوً كو اًل يف مجسع  و ُيوو  إلسه ا لرك.

 :تَددددوسُ " احلكم    ة َمددددةَ  َعآتَدسد  ك  لنقددددل عال طتددددة  عالنلددددم   ي:  عطستددددوس ال تددددم عا ( 20 :" )صاحلِ 
 عالنهللل  عإتقون النمل  عاحلكم نلصراب.

 : دلَ " حسن الفصل يف اخلص وما طَدوِب"  َعَفص   ي: ع هلمتدو حند  ال صدل  ( 20 :)صا ِ 
يف القضددددوء ححقددددو  احلددددق عإبطددددول البوطددددل  عإمددددوَ البسددددون  سنددددل ا نددددىن الكثددددري يف الل ددددق 

 .( 2)القلسل

فنددددبح نلنشددددي  إن داعد علسدددده النددددالم  ددددهلّل  لكدددده نلونددددبسح عالددددذكاب عالطوعددددة  فكددددون علسدددده النددددالم
ِبَدولَ  َ دوَّاب انَ  النذب اجلمسدل عكدذلك جتوعبدت الطسدر   قدول تندو :"ِإانَّ  عاإل ابا  عجتوعبت اجلبول  ع  كابس  اجل 

داَباِ " )ص ِنل َنِشيِّ  ُفَنبِّ   َ  َ َنهُ  دل :"َعَ دهلَلد انَ  .( 18 :َعاإل ِ    فرهبده هللا هبدة عظمدل  كابهدو يف كووبده عدز َع
تَددددوسُ  ُ ل َكددددهُ  َمددددةَ  َعآتَدسد  ك  ددددلَ  احلِ  طَددددوِب" )ص َعَفص  الددددذي َنلتددددو لدددده  لكددددوً كددددو اًل  دددد  مجسددددع ا لددددرك   ( 20 :ا ِ 

النظمددوء  رسدد  ال فددومك   تدده  عددهللاؤس لكثدداب  َسر دده  عكثوفددة حابا دده الددذف  قسددل: إهنددم كددويرا  لرفددوً كثددري  
 .( 3)فوتوعبرن يف حابا وه عمل فتكناب له َسش يف  نابكة  بهللاً بنرن هللا عيصابس

   استخالف هللا تعاىل لداود عليه السالم: ب

َنل تَدوكَ  ِإانَّ  َداُععدُ  نددو :"يَ قدول ت َ  ضِ  يف  َخِلسَ ددةً  ََ ُكمفَدو األ  َ  ح  َددقِّ  لتَّدو ِ ا بَددني  َددَر  تَدوَّبِدعِ  َعاَل  ِنحل   ُسِضددلَّكَ فدَ  اهل 
َنددوِب" ر مَ فَددد َيُنددرا مبَددو َ ددهلِلفهلل   َعددَذاب   هَلُددم   اللَِّ  َ ددِبسلِ  َعدد  َفِضددلُّرنَ  الَّددِذف َ  ِإنَّ  اللَِّ  َ ددِبسلِ  َعدد  . ( 26 :)ص احلِ 

م الندلطة  ععلدستاحلكدم ع  خوطب هللا تنو  داعد علسه النالم أبن َنله حوكمدوً بدني التدو  يف األ ض  فلده
 النمع عالطوعة ث بني هللا تنو  له قراعهلل احلكم تنلسموً لذريس    التو :

                                                           
 . (29 /4ت نري اب  كثري )  (1)

 . (185د  183 /23ت نري ا تري لرهبة الزحسلي )  (2)

 . (162 /15القابطيب )ت نري   (3)
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ُكم  َ  "فَدددوح  "  ي: فوقضدددي بدددني التدددو  نلندددهللل  الدددذي قو دددت بددده التَّدددو ِ  بَدددني  َدددقِّ  ض الندددمرات عاأل ِنحل 
ََر "  ي: ال َتل يف احلكم  دع  تَدوَِّبعِ  "َعاَل  عهذس  ع  ع هم قراعهلل احلكم.  هدراء ي ندك  ع بندبب  طدو ع اهل 

"  ي: إن اتبددو  اهلددر   َ ددِبسلِ  َعدد  اتبددو  اهلددر   زلقددة ع ددهللعو  إ  التددو   لددذا قددول :"فَدُسِضددلَّكَ  فددذن الددهلليسو اللَِّ
 َفِضددلُّرنَ  الَّدِذف َ  دداباف عد  َدود  احلدق  ععوقبوده ا دذالن  قدول تندو :"ِإنَّ  دبب يف الرقدر  يف الضدالل  عاال

َنددوِب"  ي: إن الددذف  فوتكبددرن طابفددق احلددق عالنددهللل هلددم  فَدددر مَ  َيُنددرا مبَددو َ ددهلِلفهلل   َعددَذاب   هَلُددم   اللَِّ  َ ددِبسلِ  َعدد  احلِ 
لسددرم  ع ددو فسدده  دد  حنددوب اآلخددابعي بنددبب ينددسوهنم  هددرال  لددك ا عقددوب  ددهللفهلل فددرم القسو ددة  عاحلنددوب

 .( 1) هللفهلل دقسق لكل إينون  عبنبب تابكتم النمل لذلك السرم  ع ته القضوء نلنهللل

   هبة من هللا مباركة وفتو وإ ام: ج

لددك صددوه التدديب ا البدد  الإن داعد علسدده النددالم كددون لدده كثددري  دد  االبتددوء عاألعالد إال  ن هللا خصدده ن
  عاإلانبدة لطوعدة عالنبدودال د كثري هللا علسه يف كووبه بكريه  عاب إ  هللا د عز َع لسمون علسه النالم  ع ثىن 

ددل د يف  كثداب األعقددوت  ع دد   زفددهلل فضددل هللا علدل عبددهللس داعد  ن  ون الددذي ع س هبدده  ددلسمع إ  هللا د عددز َع
َتوع   بسه ا لك عالتبر   قول تنو :" " )ص َعَّ  ِإيَّهُ  هللُ ال َنب   مَ يِن   ُ َلس َمونَ  ِلهلَلاُععدَ  َعَعَهبد   .( 30 :اب 

لددداب ي الندددهللفهلل  ثوقدددب  عالقدددهلل  كدددابم هللا تندددو   دددلسمون علسددده الندددالم ن لدددك عالتبدددر  ع عطدددوس ال تدددم ال
وحة النقل عممو فهللل علل  لك قرله تنو :"َعَداُععدَ  َداب سِ  يف  ُكَمونِ َُي   ِإ    َعُ َلس َمونَ  عَ   َ دَتمُ  ِفسدهِ  يَدَ َشدت   ِإ    احل 

ِمِتم   عَُكتَّو ال َقر مِ  َتوَهو حِلُك  َتوآتدَ  ُكالًّ َع  ُ َلس َمونَ  َ وِههلِلفَ  * فَدَ تَّم  ًمو سد   .( 79د  78 :ِعل ًمو" )األيبسوءعَ  ُحك 

 يف صناعة اشسلحة:   ابتكار   د

َتوسُ قال تعاىل َنةَ  :"َعَعلَّم  ِصدَتُكم لَُّكدم   لَبُدر    َصتد  د  لُِو      ( 80 :وِكاُبعَن" )األيبسدوءَ د  َيدُوم   َتدل  فدَ  أَب ِ دُكم    ِّ
واح فتددر  عل كويددت صدد   كددون داعد علسدده النددالم  عل  دد  اذددذ الددهلل ع  عصددتنتو  عتنلمتددو التددو   تدده  عإَّنددو

فلدز تم  دكاب  هلل الدهللهاب علسده ينمدة علدل مجسدع افدو بني علدل الدهللعام ابد     ابدهو عحلقتو فأصب ت التنمدة
 هللا تنو  علل التنمة.
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 ي: علدل تسنددري ينمددة  ( 80 :َ ددوِكاُبعَن" )األيبسددوء  يدُوم   لدذا قددول تنو :"فَدَتددل  ع لدك فقوضددي الشددكاب  
س اب علدددسكم  ددد  هدددذلدددل  دددو فندددالدددهلل ع  لكدددم  ع ن تطسندددرا   دددرل هللا فسمدددو   ددداب هللا بددده عا ددداباد: ا دددكابعا هللا ع

للنمدول  تود  دقده  عهدي واع عاأل دبوب  فولندبب  دتة هللا يف خلالصدت التنمة  عهذا دلسل علل َدراَ اذدو 
ل هدل اإلميدون علد و   حلد  ع هل احلابف عالضواع أبن النمل  ابف  عاذو  احلابفة كابا ة عهذس اآلفة فستو إ د

ن   بقددسم اإلميددوسددر   قددردالنمددل عاإلبددهللا  عاألخددذ أب ددبوب التصدداب علددل األعددهللاء عحمو بددة ال نددود حعددهللاد اجل
هلِلفددهلَل * لَددهُ  عتنددولسم الددابمح   ع ددابفنة الددهللين  قددول تنو :"َع َلَتَّددو دداب دِ  يف  هللِّ   َعقَدد َ ددوِبَذوت   اع َمددل   نِ  َ  احلَ   راَعاع َملُدد النَّ

 .( 11د  10 :َبِصري " ) بأ تَدن َمُلرنَ  مبَو ِإيّنِ  َصوحِلًو

عكويددت هددذس هبددة هللا فددر  ا لددك عالنددلطون   ددع التبددر  عاال ددووالص إن هللا تنددو   ينددم علددل عبددهللس 
كسدف فندسل احلهللفدهلل الدذي هدر  دود  اإلعمدو  عالبتدوء عالوصدتسع  عال  دك داعد بونسسل احلهللفهلل لده  ع تنلسمده  

 .( 1)يف خطر    ود  احلهللفهلل يف صتوعة احلضو ات عبتوء الهللعل عيف حنم ايوصو ات اجلسر 

 لِسَدُقددرمَ  َعال ِمسددَزانَ  ال ِكوَددوبَ  ُتددمُ َ نَ   َيَزل تَددوعَ  تَددوتِ ِنل بَدسِّ  ُ ُ ددَلَتو  َ  َ ددل َتو َلَقددهلل  عيف  ددر   احلهللفددهلل يقدداب  هددذس اآلفددة :"
ددطِ  التَّددو ُ  هلِلفددهللَ  َع َيَزل تَددو ِنل ِقن   اللََّ  ِإنَّ  ِنل َذس ددبِ  َعُ ُ ددَلهُ  فَتُصددابُسُ  َ دد  للَُّ ا َعلِددسَدن َلمَ  لِلتَّددو ِ  ِفعُ َعَ تَددو َ ددهلِلفهلل   أَب     ِفسددهِ  احلَ 
 .( 25 :" )احلهللفهللَعزِفز   َقِري  

ي وء اإل دالم لكدء الديت َد ض    الو ضدري عاإلبدهللا  عالبتدوهل رة  كثاب داللة علل ا تبو  ا نلم نأل
لددديت تندددابض خدددوم اآلفدددة ا منلتدددو َدددزءاً   و دددسوً  ددد   خالقسدددوت اإلميدددون ع دددلركسوته يف قلدددب الندددومل   ددد  هدددذس

 حلهللفدهللون دع دوً عد  اف  فوموضداحلهللفهلل كتنمدة كبدري   يزهلدو هللا لنبدودس  عتندابض  نتدو ا ندألة يف طابفستدو اللدذ
لدديت ميكدد   ن ا تددوفع" هلل"  ومددثاًل ن ددووهللام احلهللفددهلل كأ ددو  للونددلح عاإلعددهللاد الننددكابي ع"ا"البددأ  الشددهللف

سدهلل ة حوَدة للوأك"ق عهدل ردُيظل هبو اإلينون    هذس ا ود  ا وم يف كوفة دوالت يشوطه عبتواده "الندلمي
 دسلة ع  الداباه  هدذا انيف عصداب  علل األمهسة ا وزافهلل  لل هللفهلل مبابع  الز   يف  نوال الندلم عاحلدابب  ع يده  دهللا

     هم الر وال يف  سودف  القر  الهللعلسة  لموً عحابنًق
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الهللعلددة ا نوصدداب  الدديت َتولددك خددوم احلهللفددهلل تنددوطسع  ن تابهددب اعددهللاءهو مبددو فوس دده هلددو هددذا ا ددوم  دد   إن
 قددهلل   علددل الونددلح الثقسددل... عتنددوطسع  فضددًو د  ن ذطددر خطددرات عا ددنة لكددي تقددف يف  صددوف الددهللعل 

 .( 1)الصتوعسة النظمل اليت فشكل احلهللفهلل النمرد ال قابي لصتوعوهتو ع توهو

ل واددهلل  تو قددق ه  ألن اويه عتنددو  د  ددتح احلهللفددهلل لددهللاعد علسدده النددالم ععلمدده كسددف فلستددإن هللا د  ددب 
درد ا دوم عالقددهلل   علدل تشددكسله  ددتتج انددت بدني   عال دك  ن  لددك  دوعهلل علددل بتدوء حضددو   عظسمدة مجبَر

 الابنين عالوطر  النماباين عالصتوعي ...ا 

إيدزال ع ل عإ  دول الاب د احلهللفدهلل  عإ ا ت لتو يف آفة احلهللفهلل هللاهلل تدهللاخاًل عمسقدوً عا تبوطدوً صدمسموً بدني آفدة
َف  الهللقسقددة لتشدداب النددهللل بددني التددو  عبددني إيددزال احلهلل مددل يف طسوتدده ُيفددهلل الددذي الكوددب  نتددم  عإقو ددة ا ددرا

 قَددِري   اللََّ  ِإنَّ  ُه ِنل َذس ددبِ َعُ ُ ددلَ  فَتُصددابُسُ " َ دد "البددأ "  ث الوأكسددهلل علددل  ن هددذا كلدده إَّنددو مدديء لكددي فنلددم هللا 
" )احلهللفهلل  .( 25 :َعزِفز 

له   احلهللفدهلل عتشدكف تب د  عدإن ا نلم الابنين ل  حتمسه بنهلل قهلل   هللا إال فهللس ا ؤ تة اليت تندابف كسد
 .وحي احلسو   ت  هللا يفعتنووهلل ه     َل محوفة اإل الم عالوقهللم به عحتقسق التصاب للمؤ تني عإقو ة  اب 

هلِلفدددهلَل" ) دددبأ لَدددهُ  إن قدددرل هللا تندددو  :"َع َلَتَّدددو    مهسدددة هدددذا ا دددوم عترظس ددده  هلل دددة فسددده إ دددو   إ ( 10 :احلَ 
 اإلينويسة يف طوعة هللا.

   اشسباب ال  إختذها سليمان   عليه السالم   للتمكني لدين هللا: 4

 سدددهلل عتقدددر  هللان عالورحتنددّلم  دددلسمون د علسددده الندددالم د قسدددود  الهللعلدددة القرفدددة الددديت   نددت علدددل اإلميدددو
   حهلل  ثلمو  عيت مل فؤت  تنو   لقهلل  عيت  لسمون د علسه النالم د ا لك الرا ع عالنلطون النظسم رس 
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ز  يف الودو ف   لقدهلل علكته  عطل قبدل  لدك عطدوء  عظدم ع كدابم  هسدأس ألن فكدرن  وصدسة فابفدهلل   ومسد
 .( 1) عطي التبر   ع تح النلم ع عيت احلكمة  ع لك  ثلمو  عطي  برس    قبل

 أ   بداية التمكني:

تَدددو قدددول تندددو : "َعَلَقدددهلل   دددهللُ  ِعل ًمدددو َعقَدددواَل  َعُ دددَلس َمونَ  َداُععدَ  آتَدسد  م  ددد    َكثِدددري    َعلَدددل ضَّدددَلَتوفَ  الَّدددِذي للَِّ  احلَ   بَدددوِدسِ عِ   ِّ
ِ ِتنَي * َعَعِ سَ  تَد و ُ التَّد  َفدَُّتدو يَ  َعقَدولَ  َداُععدَ  ُ َلس َمونُ  ال ُمؤ   هَلُدرَ  َهدَذا ِإنَّ  ء  َ دي   ُكدلِّ   ِ د  ري ِ َع ُعتِستَدوالطَّد َ تِطدقَ  وُعلِّم 

 .( 16د  15 :)التمل  ال ُمِبنُي" ال َ ض لُ 

تَدو َعَلَقهلل  بهلل  الومكني بولك اإل و   " آلفدة مديء  دكاب اقبدل  ن تتوتدي ..."  ع ًمدوِعل   َعُ دَلس َمونَ  َداُععدَ  آتَدسد 
هللا  ة ا تدة بده  د لدم  ععظمدداعد ع لسمون علل هذس التنمة  عإعالن قسموتو عقهلل هو النظدسم  فود َ قسمدة الن
ن لددم ع ر ددرعه  أليددر  الن علدل النبددود  عت ضددسل  دد  فددؤاتس علددل كثددري  دد  عبددود هللا ا ددؤ تني  عال فددذكاب هتددو

ي علدم الالاق بكل     عأبنأبن النلم كله هبة    هللا لنلم هر ا قصرد نإلباباَ عاإلظتو   عل ُيوءَت  ا
ده إ  هللا نحلمددهلل علسده  ع ن فت قده فسمددو فاب دل هللا     فددالبده ع عطدوس لدذي  ينددما ن فندابف  صدهلل س  ع ن فوَر

إليندوم  ااإل دو   إ  س عبندهللتده ععطدويندا  تفكرن النلم ُ بندهللاً لصدوحبه عد  هللا  عال  تندسوً لده إيس  عهدر ب
   ف دددابد  دددلسمونعقسموتدددو مبتدددة النلدددم علدددل داعد ع دددلسمون  عمحدددهللمهو حن  هبمدددو علدددل  توددده ععابفوهنمدددو بقدددهلل هو

تَدوُعلِّ  التَّدو ُ   َفدَُّتدو يَ  َعقَولَ  َداُععدَ  ُ َلس َمونُ  َعَعِ سَ نحلهللف : " ء   ُكدلِّ   ِ د   ُعتِستَدوالطَّدري ِ عَ  َ تِطدقَ  م   هَلُدرَ  َهدَذا ِإنَّ  َ دي 
 .( 16 :ال ُمِبنُي" )التمل  ال َ ض لُ 

 ب   فقه سليمان   عليه السالم   يف إدارة الدولة:

هدم ل الومكدني  ع وفظدة علدإن القصإ القابآين يف  ري   لسمون   دو  إ    دولسبه يف إدا   الهللعلدة عاف
 ذا ال قه فظتاب يف التقو  اآلتسة:ه

عت قدددددهلل   ر هدددددو  عالومدددددو  اإلحوطدددددة سرايدددددب ا لدددددل يف  فابادهدددددو    ل الرعي     ةدوام املباش     رة شح     وا
" )التمدددل  عمجوعوهتددو  فتدددذا كدددون حدددول  دددلسمون د علسددده الندددالم د "َعتَدَ قَّدددهللَ  ع لدددك رندددب  دددو  ( 20 :الطَّدددري 

 .( 2)أب ر  ا لك  عاالهوموم بكل َزء فسه  عالابعوفة بكل عاحهلل  فستو عخوصة الضن وء تقوضسه النتوفة

حتوو  إ  جلون ع ؤ نوت ع َتدز  حدت تندوطسع  ن تقدرم هبدذس ا تمدة النظسمدة.  القسود  عال  ك  ن
إن  لسمون كون  توموً مبووبنة اجلتهلل ع ص وب األعمول عخوصة إ ا  اب  ديء يف  حدراهلم  فندلسمون علسده 

                                                           

 .130فقه التصاب عالومكني ص   (1)

 . (177/  13ت نري القابطيب )  (2)
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ُههلَل" فنين   ََ   اَل  "َ ويلَ  فاب اهلهللههلل ند  نلنؤال مل النالم  و هلل  " هدر  وادب"ق كأيده فندأل عد  صد ة  دو اهل 
   ؤال آخاب فتم ع  حدزم يف الندؤال بندهلل الافدق  ( 20 :ِ َ  ال َذواِِبنَي" )التمل َكونَ     ث قول:" َم  ( 1)الح له

فنلسمون علسه النالم   اد  ن ف تم  تده  يده فندأل عد  الذوادب ال عد   د قة فقدط علكد  عد  َدهلل ع دهلل   
 .( 2)ب بنذ وإ ا مل فك  الذس

البدهلل  دد  ع  لمحس نب د للدول ة م ن ق وانني ح   تض بر اشم  ور بي ث يعاق ب املس ي   وحيس ن ل ل
قطدع فلدة  عهلدذا مل ني النهللا اباعو  الوهلل   يف تقابفاب النقربة  ع ن تكرن علل قهلل  ا طأ عح دم اجلدابم عهدذا عد

  طدددأا لدددل ح دددمع دددلسمون علسددده الندددالم بقدددابا  عاحدددهلل يف النقدددوب عتدددهلل ثبدددرت ا طدددأ  بدددل َنلددده  ورق دددوً 
 .( 21 :أَلَ  َرَتَُّه.." )التمل  َع   َ هلِلفهلًلا َعَذانً  أَلَُعذِّبَدتَّهُ "

عقددهلل ا ددوهللل  هددل النلددم هبددذس اآلفددة علددل  ن النقددوب علددل قددهلل  الددذيب  ععلددل الاقددي  دد  الشددهلل  إ  
 .( 3)األ هلل بقهلل   و ُيووَه إ  إصالح ا لل

البهلل للهللعلة ا نلمة  ن هتوم نألَتز  األ تسدة عحتدابص   دهلل احلدابص علدل   هتمام ابشجهزة اشمنيةال
  ععقسددددهلل  الورحسددددهلل  عيشدددداب ا بددددودئ النددددو سة  اإلهومددددوم نألخبددددو  عا نلر ددددوت حددددت ترظددددف  هلل ددددة الددددهللف 

عاألهددددهللاف التبسلددددة  عا ثددددل النلسددددو  ع ن حتددددابص علددددل حتبسددددب اجلتددددود ألبتواتددددو برا ددددطة األَتددددز  اإلعال سددددة 
الابرفة  ع ن هتس  الت ر  للظابعف ا تو بة إلقو وتو للهللف  عإعالء لكلمدة هللا  عهكدذا كدون  دأن  عالر وال

 لسمون علسه النالم د كمو قول القابطيب د  محه هللا: فذَّنو صو  صهلل  اهلهللههلل عذ اً له  أليه  خ  مبو فقوضدي 
 .( 4)اجلتود  عكون  لسمون علسه النالم حبب إلسه اجلتود

  

                                                           

َي )  (1)  . (189 /24ت نري الابا

 . (593 /2عالو وكم يف خطوب الرحي )احلكم   (2)

 . (593 /2) ا صهلل  ي نه  (3)

 . (189 /13ت نري القابطيب )  (4)
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ل عبدذ  الورحسدهلل  بتصداب دعدر    عالبهلل للقسود  يف الهللعلة ا ندلمة  ن هتدومبنصر دعوة التوحيدهتمام ال
   ّددداب عددد  ا شددابكني الر ددع يف تبلسذتدددو لكدددل  كلددف فدددذن  دددلسمون علسدده الندددالم  دددو ا ددومع إ  خددد  القدددرم

 ِإلَدس ِتم   أَل ِقه  فَ  َهَذا َوويب كِ بِّ  َهبا   . قول تنو :" وعهلل اجلهلل يف إفصول البال  إلستم  عبهلل   نتم نحل ة عالبسون
ُتم   تَدَرلَّ  ُثَّ  ُنرَن" )التمل َ وَ ا فَويظاب   َعتد  َِ  .( 28 :فَداب 

قدددول القدددابطيب د  محددده هللا د : يف هدددذس اآلفدددة دلسدددل علدددل إ  دددول الكودددب إ  ا شدددابكني عتبلدددسذتم الدددهللعر  
 .( 1)عقسصاب عإ  كل َبو عدعواتم إ  اإل الم  عقهلل كوب التيب صلل هللا علسه ع لم إ  كناب  

س الددهللعر  إ   ددة  عآخدداب علقددهلل كددون كوددوب  ددلسمون علسدده النددالم  لكددة  ددبأ فبددهلل  نلابمحددة عتووللدده الكابا
 َع  تُدرين  يَّ َعلَد تَدن لُدرا َ الَّ  ابَِّحسِم *ال الابَّمح َ ِ  اللَِّ  مِ ِبن   َعِإيَّهُ  ُ َلس َمونَ  ِ   اال و وبة حن عاال ونالم له  ب ويه "ِإيَّهُ 

ِلِمنَي" )التمل  .( 31د  30 :ُ ن 

فملكددة  ددبأ عتددهلل و عملددت احلسلددة الخوبددو   ددلسمون علسدده النددالم  ت وددق اليف  خ عل  ى حط  ام ال  دنيا: 
 هتتو ع  بن  ههللفة له َتو   هبو حبه للهللف   فدأظتاب عدهللم االكدااس هبدذا ا دول  ع علدم  د  َدوءعا بده  ن 

ود  القصر  عآاتس    الهلليسو  واًل  زفهلل علسه  فكسف فندومول  ثلده مبثدل هللا تنو  آاتس الهللف  الذي هر النن
هذس اهلهللفة  عصو حتم أبهنم هم الذف   د   دأهنم ال دابح بولدك اهلهللفدة الديت ظتدرا  يده  دس ابح هبدو   دو هدر فلد  

َّدددو َخدددري    اللَُّ  آاَتينَ  َفَمدددو مبَدددول     قدددول تنو :" ََُتِدددهللُّعَي ِ ( 2) دددتتم إال اإل دددالم  ع الندددسف فقبدددل   َيدددُوم بَدددل   آاَتُكدددم ممِّ
اَبُحرَن" )التمل هِبهلَِلفَِّوُكم    .( 36 :تَد  

 دد يف القددابا عددهللم الدا ع  املق درة عل  ى اخت اذ الق  رار الص  حيو يف الوق ت املناس  ب للمك ان املناس  ب 
هلل  لسمون علسه النالم  ن القرم  و  ل الشدابك  بدلَالرا علدالصنب للوذلب علل احلول األصنب  فنتهلل و َع

دع  فابفهللعن ا ومولوه عتت سوه ع  صالبوه يف احلق قول للرفدهلل الدذي َدوء نهلهللفدة :"ا َِ  ِسُتُدرد   أ تِسَدتدَُّتم  فَدَلتَد لَدس ِتم  إِ    
تدَُّتم هِبَو هَلُم ِقَبلَ  الَّ  ََ اِب َتو َعلَُتو  تد      كرب الشدهلل   دع ا نويدهلل   عال ويع. ( 37 :اُبعَن" )التملَصو ِ  َعُهم    َِ لَّةً   ِّ

  بدل    الشابك   التو  عا ونمول القر  يف إ هوب    فصهلل ع  الهللعر  فذن  لك قهلل ال فت ع  ريس يف إيقو
   عكون هذا  النسف ع توبك ا سل   ا نودن البشابفة  و ال فلني إال حتت عهج 

  

                                                           

 . (190 /13ا صهلل  ي نه )  (1)

 . (598 /2احلكم عالو وكم يف خطوب الرحي )  (2)
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تردهدددو لندددلسمون عال  دددويع  ددد  ا دددونمول الدددذكوء األ  دددلرب  دددببوً يف إ دددالم  لكدددة  دددبأ عايقسودهدددو َع
عالنقددل التددري  عدقدددة الوددهللبري  يف ا دددو الب قلددرب ا ددهللعرف  إ  الدددهللف  عا ددووهللام يندددم هللا يف داللددة ا لدددق 

عخموطبددة التددو  نلكس سددة الدديت تنددوتري قلددرب عددرا تم عجتلددب احدداام خراصددتم  فنددلسمون  ددو بلذدده  علددل هللا
تردهدو    اد  ن فنلمتددو  ددهلل   ددو   عطددوس هللا  دد  قددر  حددت  ن خد  ددد   لكددة  ددبأ يف مجددع  دد  حو ددسوتو َع

 .( 1)عاب تو الذي تابكوه يف محوفة عظسمة عحاب  كثسف فنبقتو إلسه

 دددد  ا تددددو ات عا راهددددب  ععلددددل الهللعلددددة ا نددددلمة  ن تنددددو سهلل الس    تفادة م    ن امله    ارا  واملواه    ب:
عإ كدددوانت ا وصدددة يف  فددداباد الابعسدددة عع دددع ال دددابد ا تو دددب يف  كويددده الصددد سح  إن مملكدددة  دددلسمون علسددده 
النددالم كددون فستددو  دد  اإليدد  عاجلدد  ع ددريهم  ددو كددون ميكدد   ن فددؤدي  تمددة اهلهللهددهلل  علكدد   ددلسمون علسدده 
النددالم اخوددو س  ددع  ددن ه عصددذابس لوأدفددة هددذس ا تمددة فددد "ذصسصدده علسدده النددالم إيس نلاب ددولة دعن  ددوااب  ددو 

 .( 2)النلم عاحلكمة حتت  لكه      توء اجل  األقريء علل الوصابف عالونابف   و عوف  فسه    خموفل

 :ه القيادية ج   صفات

ض عيف يف األ   إن اآليت الكابميددة عاب ددت صدد وت  ددلسمون د علسدده النددالم د كملددك عحددوكم ممكدد  لدده
 نو .تاب  هللا    هللا تنو  إ  الص وت القسودفة ا طلربة ل  اباف علل َتكني   هذا إ و  

 :هتدوك تقصدرياً   ع تكو داًل عد  احلضدر  عفظتاب  لك عتدهلل القسدود  إن  لدب الظد   ن  احلزم
 ( 21 :أَلَ  َرَتَّدددُه" )التمدددل  َع   َ دددهلِلفهلًلا َعدددَذانً  عقدددت الطلدددب  ع الودددأخاب عقدددت النمدددل "أَلَُعذِّبَدتَّدددهُ 

فذيه قهلل تبني لنلسمون علسه النالم  ن اهلهللههلل  واب  فوتدهللد بدذلك   دوم اجلمدع الدذي فنلدم 
 .( 3)مل فؤخذ نحلزم د  وبقة  سئة لبقسة اجلتهلل ن اهلهللههلل  واب  حت ال فكرن  سوبه د إن 

  

                                                           
 . (193 /9ا صهلل  ي نه ) (1)

 . (193 /9ت نري  عح ا نوين ) (2)

 . (2638 /5يف ظالل القابآن ) (3)
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 قبددددل احلكددددم  فلنددددل للذواددددب عددددذ اً  ع للمقصدددداب ح ددددة تددددهللفع اإلث  عتابفددددع  اليي    ث والت    :ين
" )التمددل ِبُنددل طَون   لَسَددأ تَِسينِّ   َع  النقربددة  عهلددذا قددول  ددلسمون بنددهللهو :"  ي: ر ددة  ( 21 : ُّبِددني 

الالادق نحلدوكم عالقو دي إ ا كدون عدوداًل  ع دلسمون علسده . عهدذا هدر ( 1)تبدني عدذ س يف  سبوده
تردس حت عتدهلل التمدل  ال فتوظداب  تده  دع اهلهللهدهلل   ع  دو  النالم الذي ا وتاب نلنهللالة هر َع

دعيدده  ع  ددو فرقدده  إال  ن فكددرن عددوداًل ال فنوَددل نلنقربددة قبددل ثبددرت اجلابميددة عال فبددود  إ  
 ا ؤاخذ  قبل مسو  احل ة.

 الم علسددده النددد إ  اعودددذا  ا نودددذ   عح دددة ا وولدددف  ع دددلسمون الس   تماع س   عة الص   در يف
لسمون  نوتبة لند ايصت ال ا ول اهلهللههلل حت ايوتل    قرله  علل الاب م     ن فسه ير  

ددط   ملَ   مبَدددو عفسدده ينددبة عددهللم االحوطدددة إلسدده :"َ َحطددتُ  ئد   بِددهِ  حتُِ  ِقدددني  * ِإيّنِ فَ  بِتَدبَددذ   َبذ  َ دد ِ ددد  وُددكَ َعَِ
دد ََ دداَب َ ً  هللتُّ َع ء   ُكددلِّ   ِ دد  َع ُعتِسَددت   ََت ِلُكُتددم   ا   ددهللهتَُّ  سم  *َعِظدد َعدداب     وَعهَلَدد َ ددي  ََ َ َتددو وَع ددُ هلُلعنَ  َعقَدر   َفن 

وَدهلُلعَن  اَل  فَدُتدم   ِبسلِ النَّ  َع ِ  ُهم  َفَصهللَّ  وهَلُم  َ ع مَ  الشَّس طَونُ  هَلُمُ  َعََفَّ َ  اللَِّ  ُدعنِ  ِ   لِلشَّم  ِ   َ الَّ  *فَدت 
ُ هلُلع  ءَ  ُ  ابِ ُ  الَِّذي للَِّ  اَفن  ب  َ  ضِ عَ  النََّموَعاتِ  يف  ا َ   اَل  اللَُّ  تُدن ِلتُدرَن * َعَ دو ُ رنَ ُذ   َ و ن َلمُ َعفدَ  األ 

ل هدددذا ع دددلسمون ال فقوطنددده  عال كددد   ( 26دددد 22 :ال َنِظدددسِم" )التمدددل ال َنددداب  ِ  َ بُّ  ُهدددرَ  ِإالَّ  ِإلَدددهَ 
لسده ندلسمون عل د   دابد احل دة  الديت كويدت   وَدأ   دومة  حت فتوتدي فكذبه  عال فنت ه 

 النالم.

 ممددد  فنوددددذ  يف الظدددوهاب  عإفكددددول  دددابفابته إ  هللا  فنددددلسمون علسددده النددددالم  قب   ول اإلعت    ذار
قدول القدابطيب د  محدده هللا د : هدذا دلسدل علددل  ن   دكت عد  ا ؤاخدذ  عايوقدل إ  حتددابي ا دري.
عفددددهلل   النقربددددة عددددتتم يف ظددددوهاب  حددددراهلم ببددددوط  اإل ددددوم مددددب علسدددده  ن فقبددددل عددددذ   عسودددده  

 .( 2) عذا هم  ألن  لسمون مل فنوقب اهلهللههلل حني اعوذ  إلسه

 ث إن  نلسندري  فتذا الذي حكدوس اهلهللهدهلل    داب لدس  نلندتل عالاليوي يف تصديق اخلرب  
ابعسددة  ون  دد  الاهلهللهددهلل ال مددابؤ علددل اخددوال  هددذس القصددة  الطرفلددة  عهددر فنلددم َتكدد   ددلسم

    هللفقإ  الوص   ع ع  لك مل فبود  علسه النالم  قهلل ته علل الوأكهلل    ص ة األخبو ع 
  

                                                           

 . (180 /13ت نري القابطيب )  (1)

 . (193 /13ت نري القابطيب )  (2)
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  ( 1)كمدددو  يددده مل فون دددل الوكدددذفب  بدددل قول"َ دددَتتظاُُب" عهدددر  ددد  التظددداب   ع الوأ دددل عالو دددابي
  فنددين  صددهللقت يف خدد ك  م  ( 27 :ال َكددوِ ِبنَي" )التمددل ِ دد َ  ُكتددتَ    َم   عقرلدده تنو :"َ َصددهلَلق تَ 

 .( 2)كذبت لووولإ    الرعسهلل

 عكثددداب  اجلتدددهلل ع دددنة الندددلطون  عإ دددتود ال ضدددل إ  هللا يف كدددل  ع   دم ال    يار بق   وة ال   نفس
ينمدددة  عجتهللفدددهلل الشدددكاب علدددل هدددذس الدددتنم  ع دددلسمون علسددده الندددالم  دددو طلدددب اإلتسدددون بنددداب  

ددهلل  ددلسمون طل بدده بلقددس   َوبودده َتددردس الدديت  ددوابهو هللا لدده  نددو عني إ  الطوعددة  فلمددو َع
دددونً  ع  ددابس  طددو   ددو   إ   ددبط الددت   يف  ددلك ا شددسة ع تتددو  الورا ددع عالطوعددة حن 

ددددددو ددددددَوِقابًّا َ آسُ   ب النددددددو ني :"فَدَلمَّ  ي:     الندددددداب   بوددددددوً عتددددددهللس  ( 40 :ِعتددددددهلَلُس" )التمددددددل ُ ن 
ددلِ  ِ د  َهدَذاقول:" "  ي: هدذا التصدداب عالومكدني  دد  فضدل  يب لسوودد ين    دكاب ينمودده َفض   َ يبِّ

ب بشددكابس َتددوم  ددع ي ددع  ددكابس إال إ  ي ندده حسدد  ا ددوَر  م  ك ابهددو  فددذن  دد   ددكاب ال فاَب
التنمددة عدعا تددو عا زفددهلل  ع دد  ك دداب الددتنم فددذن هللا  ددين عدد   ددكابس  كدداب  يف عددهللم  تددع ت ضددله 

 .( 3)عته

 :لداب   اشدي  تكنداب كون  لسمون علسه النالم داام الورا ع حت قسل: إيده كدون مي التواضخ
عيف يظدداب   اد التمدل ع ثتدوء ا ونابا دده جلتدردس  د  اجلدد  عاإليد  عالطدري  دداب علدل ع خشدرعوً حن 

علدم  د   تدو  عمبدوالورا ع إ  األ ض  بصاب َّنلة  فأ وإ التظاب صراهبو  ع صدوخ الندمع إلس
تددرد يف قددهللام اجل تطدق الطددري عاحلسددران حددوعل ت تددم   ابهددو. لقددهلل علددم  هنددو تووددرف  دد  بطددش  

ددددلُ ا  َفدَُّتددددو يَ  ََّن لَددددة   م قرهلددددو :"قَولَددددت   كددددب  ددددلسمون  لقددددهلل مسنتددددو عفتدددد  َتُكم  َ َنددددوكِ  د ُخلُددددراا لتَّم 
تُدددرُدسُ  ُ دددَلس َمونُ  اَلَُي ِطَمدددتَُّكم   َُ دددُناُبعنَ  اَل  َعُهدددم   َع . يندددم إهندددو كدددوا  صدددذري يف ( 18 :" )التمدددلَفش 

َ  عتتصددح هلددم  ن ف ندد را الطابفددق ب   ددوم  كدد مملكددة  ددومة عظسمددة  تنددنل كأخراهتددو للدداب
 ه هللا د :يب د  محا لك النودل  حت ال تقع  ظلمة  ري  قصرد      حهلل  تتم  قول القابط

  

                                                           
َي )  (1)  . (193 /24ت نري الابا

 . (349 /3ت نري اب  كثري ) (2)

 . (600 /2احلكم عالو وكم يف خطوب الرحي ) (3)
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الو وتة  ؤ   :  ي  د  عدهللل  دلسمون عفضدله عفضدل َتدهللس ال ُيطمدرن َّنلدة  فمدو فرقتدو إال 
 .( 1)أبال فشنابعا

إ  َويدب اإليد  عاجلد  إن هذس التملدة مل تكد  إال عاحدهلل   د   عدوي  دلسمون يف مملكوده الديت  دمت 
لقددهلل مسددع كال تددو  عت تددم  ددكراهو  فوبنددم  دد  قرهلددو  فددابّ  قلبدده اانً  دد  احلسددران عالطددري عاهلددرام.  يراعددوً ع لددر 

الكبري   فقوً جلاب تو الصذري  فابمحتو ع خراهتو  ع كاب  به إ  علمده  تطدق هدذس ا ولرقدوت حدت فدومك   د  
تدردس قددهلل عابفتددو كدل خملددر   حدت  ثددل هدذس التملددة الدديت ايصدوفتو عإفصددول الندهللل إلستددو  عُ دابَّ أبن ع هللالودده َع

. ( 2)اعودددذ ت عدددتتم  قدددهلل وً  أبهندددم إن  صدددوبرا َّنلدددة أبقدددهللا تم  فدددذن  لدددك  ددد   دددري قصدددهلل  دددتتم عال  دددنر 
هِلَدو  ِّ  َ وِحًكو فَدوَدَبنَّمَ " َِع ديِن  َ بِّ  َعقَدولَ  قَدر  دُكابَ  َ ن    َع  دتَ  الَّديِت  يِن َموَدكَ  َ     َ ع َمدلَ  َعَ ن   َعالِدهلَليَّ  َعَعلَدل يَّ َعلَد  َيد َنم 

لقددهلل  د ك  ددلسمون علسدده النددالم  يدده د يف َتددب هللا د يف حوَددة إ  الابمحددة  .( 19 :" )التمددلتَداب َ ددوسُ  َصددوحِلًو
َوِدددكَ  َع َد ِخل يِن عالنطدددف عاللطدددف   دددهلل  دددد  حوَدددة هدددذس التملددددة إ   لدددك  تددده عهلددددذا قدددول:"  ِعبَددددوِدكَ  يف  ِباَبمح 

 .( 19 :)التملالصَّوحِلِنَي" 

 اثنياً: اشسباب والتوكل:

الوركددل علددل هللا  ددب ويه د عتنددو  د ال ميتددع  دد  األخددذ نأل ددبوب فددو ؤ   فووددذ األ ددبوب  دد  نب 
اإلميددون نحن عطوعودده فسمددو أي دداب بدده  دد  اذو هددو  علكتدده ال منددل األ ددبوب هددي الدديت تتشدديء التوددواج فسوركددل 

يف األ دددبوب بندددهلل هتسئدددة األ دددبوب  كمدددو قدددول صدددلل هللا علسددده ع دددلم:    فولوركدددل: هدددر قطدددع التظددداب( 3)علستدددو
 .( 4) عقلتو عتركل

َ   عا  ُخددذُ  آَ تُددرا   الَّددِذف َ   َفدَُّتددو ف ددي َويددب األ ددبوب فقددرل هللا تنددو  :"يَ  "ِحددذ  عقددول . ( 71 :)التنددوء ُكم 
ددَوَطن ُوم  َّددو هَلُددم تنو :"َعَ ِعددهللُّعا   دد  ا   َس ددلِ ا ّ َِن ِ  َعِ دد  قُدددرَّ     ِّ  ( 60 :ي ددولَعَعددهلُلعَُّكم " )األ اللِّ  عَّ َعددهلل   بِددهِ  بُددرنَ تُداب هِ    
َ  ضِ  يف  فَويَوِشاُبعا الصَّاَل ُ  ُقِضَستِ فَذَ ا عقول تنو :" " )اجل لِ َفض   ِ   ُذراَعابد ودَ  األ   . ( 10 :منةاللَِّ

  

                                                           

 . (170 /13ت نري القابطيب )  (1)

 . (589 /2احلكم عالو وكم يف خطوب الرحي )  (2)

 .252لذ ة اإل ال سة ص   الومكني  (3)

 . (510 /2ص سح اب  حبون )  (4)
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ددددددلِ  اللَِّ    قددددددول تنددددددو :"َعَعَللويف جان      ب التوك      ل عقددددددول  .( 122 :عمددددددابان تُددددددرَن" )آلال ُمؤ  ِ  فَدل سَدوَدرَكَّ
دددددتَ  تنو :"فَدددددِذَ ا دددددل   َعَز   لُدددددرا   اللِّ  ندددددو :"َعَعَللتعقدددددول . ( 159 :اللِّ" )آل عمدددددابان َعلَدددددل فَدوَدرَكَّ  مُكتدددددوُ   ِإن فَدوَدرَكَّ

ِ ِتنَي" )ا واهلل   .( 23 : ُّؤ 

ركددل  ددع الو األخددذ نأل ددبوبعلقددهلل    ددهللان التدديب صددلل الدده علسدده ع ددلم يف  َودفدد  كثددري  إ   ددابع   
ماب ب  ا طدوب   دي هللا عتده عد  ععلل هللا تنو   كمو يبه صلل هللا علسه ع لم علل عهللم تنو  تو  ع  

َ  الطري  تذهللع مخو دوً  لا َقكم كمو فاب تيب صلل هللا علسه ع لم قول: "لر  يكم تركلوم علل هللا حق تركله لاب
حددد  علدددل الوركدددل  دددع اإل دددو   إ   مهسدددة األخدددذ نأل دددبوب  يف هدددذا احلدددهللف  الشدددابفف  .( 1)عتندددرد بطدددوان

َ  هلو  .( 2)حس   ثبت الذهللع عالابعاح للطري  ع  مون هللا تنو  الاب

إن النمددل بندددتة األخددذ نأل دددبوب  دد  صدددمسم حتقسددق النبردفدددة حن تنددو   عهدددر األ دداب الدددذي خلددق لددده 
دددهللت اجلتدددة النبسدددهلل  ع   دددلت بددده الاب دددل  ع يزلدددت ألَلددده الكودددب  عبددده قو دددت النددد موعات عاأل ض  علددده َع

 .( 3)عالتو   فولقسوم نأل بوب ا أ ر  هبو حما النبردفة

 و يوركدل علدل هللاهللهو عإَّندإن القابآن الكاب     هللان إ  األخذ نأل دبوب ع   دهللان  ال ينومدهلل علستدو عحد
  ع األخذ هبو  ععلل ا نلم  ن فوقي يف نب األ بوب   ابف :

وؤهدددو د عليه   ا  والتوك   ل عليه   االعتم   ا اشم   ر اشول:   ا  دددابك فددداب ُّ خرفتدددو  فتدددذع   عالثقدددة هبدددو عَ 
 عفذلق عبني  لك.

ل و عبددني  لددك  بدد دداباً عظلمدتددابك  ددو   دداب هللا بده  دد  األ ددبوب  عهددذا  فضدوً قددهلل فكددرن ك :اشم  ر الث  اين    
  هللاكلدده مبشددسئة    دداباأل هلل  نعلدل النبددهلل  ن ف نددل  ددو   ددابس هللا بدده  دد  األ دداب  عفوركددل علددل هللا تركددل  دد  فنوقدد

كددددم  عال ي عال ُي دددبق هبدددو علمددده  عحكمددده  ع ن الندددبب ال فضددداب عال فت دددع عال فنطدددي عال ميتدددع عال فقضددد
ب بوفسدأيت نأل دد عالنلدم  ُيصدل للنبدهلل  دو ال تندبق لده بدده ا شدسئة اإلهلسدة عال فصدابف عتده  دو  ددبق بده احلكدم

 صل له  تت سه عال حتالاب   هنو عالرصرل إال هبو  عفوركل علل هللا تركل    ف لت و  عال اب إتسون  و ال فاب  ا
  

                                                           
 حن  ص سح. 2344 قم   (573/  4 ت  الا ذي )  (1)

 .252الومكني لذ ة اإل ال سة ص   (2)

 . (130/  2 هللا ك النولكني الب  القسم )  (3)
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فالحددوً عال ترصددله إ  ا قصددرد  فس ددابد عز دده للقسددوم هبددو حابصددوً عإَوتددوداً  عف دداب  قلبدده  دد  االعومددود 
سدده ع ددلم بددني عقددهلل مجددع التدديب صددلل هللا عل .( 1)علستددو عالابكددرن إلستددو جتابفددهللاً للوركددل عإعومددوداً علددل هللا عحددهللس

 .( 2)هذف  األصلني يف احلهللف  الص سح  حس  فقدرل: " حدابص علدل  دو فت ندك عا دون  نحن عال تن دز"
 فأ ابس نحلابص علل األ بوب عاال ونوية ن نبب عهنوس ع  الن ز عهر يرعون:

 تقصري يف األ بوب ععهللم احلابص علستو.:  النوع اشول   

 اال ونوية نحن عتابك جتابفهللهو.عتقصري يف :  النوع الثاين   

 .( 3)فولهللف  كله ظوهابس عنطته ع اباانه عحقواقه حتت هذس الكلموت التبرفة

   القول ابلتنايف بني التوكل واشخذ ابشسباب جهل ابلدين: 1

إن القرل نلوتويف بني الوركل عاألخذ نأل بوب َتدل نلدهللف   عهدذا  د  قلدة النلدم بندتة هللا يف خلقده 
فددذن هللا تنددو  خلددق ا ولرقددوت أب ددبوب  ع دداب  للنبددود   ددبونً فتددولرن هبددو  ذ ابتدده ع محودده عثرابدده يف  ع  ددابس 

الهلليسو عاآلخاب   فم  ظ   يه مب ابد تركله  ع تابكه  و   ابس هللا به    األ بوب ُيصل  طلربده  ع ن ا طولدب 
 .( 4)ال تورقف علل األ بوب اليت َنلتو هللا   بونً هلو فتر  ولط

   التوازن بني مقامي التوكل واشخذ ابشسباب: 2

ا ندبب هدر  ن هدر فنوقدهلل ع   لنبدودس ع  ن فستدو األ دبوب الديت بستتدو هللا تندواألصل  ن فنونمل النبهلل 
ل  ع  هللا  ب ويه عتنو   ع و فصل إلسه    ا ت نة عتهلل ا ونموهلو بوقهللفاب هللا عز  ه تلك يه إن  وء حاب َع

  

                                                           

 . (501/  3ا صهلل  ي نه )  (1)

 .2664 قم   (2052/  4 نلم  ك القهلل   نب األ اب نلقر  )  (2)

 . (919/  2يف ظالل القابآن )  (3)

 . (530   529/  8فووع  اب  تسمسة )  (4)
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ددرد  له النددببا ت نددة  ددع ا ددونمو فوكددرن ثقودده نحن عاعومددودس علسدده يف إفصددول تلددك ا ت نددة إلسدده  ددع َع
 .( 1)النبب

َن بددني ا قددو ني هللاددهلل  ن مجتددر هم فقدداب عن  ن الوركددل ُيصددل أبن فثددق  عنلووبددع  ددو قولدده النلمددوء يف الوددرا
َ  ممدو ال بدهلل لده  تده  د   طنددم اك اتبدو  الندتة يف اا دؤ   برعدهلل هللا  عفدرق  أبن قضدوءس عاقدع عال فد بوذدوء الداب

  إ  األ ددبوب البدوب عددر  لددك  ع دع  لدك فدال فطمدئع شدابب عحتداَب  د  عدهللع حعددهللاد الندالح عإ دال  
بقلبددده  بدددل فنوقدددهلل  هندددو ال جتلدددب بدددذاهتو ي ندددوً عال تدددهللفع  ددداباً  بدددل الندددبب عا ندددبب فندددل هللا تندددو  عالكدددل 

 .( 2)ب قهللح يف تركلهمبشسئوه  فذ ا عقع    ا ابء  كرن إ   ب

َن لق    رآينويف القص    ص اأ     قددددو ني تددددرم هددددذف  ا ميددددو جتلسددددة  عفبددددني كسددددف     ددددو ملّددددي هددددذا الوددددرا
ه الذي تقوضسه النقسهلل  الص س ة  ثل:  عتطبسقتمو علل   ض الراقع ععلل الَر

وَريده  دد  لدب  ددو ُيو دع  بتوادده عتدهلل عصددسوه هلدم قبددل دخدرهلم  صدداب جل  قص ة يعق  وب   علي  ه الس الم 
 الَ  بَددديِنَّ  يَ  َعقَدددولَ طندددوم ع دددراد  ذااسدددة حدددني  صدددوب بلدددهللهم اجلدددهللب عالق دددط  فقدددهلل عّصدددوهم: قدددول تندددو  : "

ُخُلرا   د َ  تُكمَعد  ُ  ديِن  َعَ دو  ُّوَدَ اّبَِقة    َبد َراب   ِ     َعاد ُخُلرا   َعاِحهلل   َنب   ِ   َتهلل  ء   ِ د  اللِّ   ِّ دمُ  ِإنِ  َ دي   َعَلس دهِ  للِّ  الَّ إِ  احل ُك 
 .( 67 :ال ُموَدرَكُِّلرَن" )فر ف  فَدل سَدوَدرَكَّلِ  َعَعَلس هِ  تَدرَكَّل تُ 

فسنقرب د علسه الندالم د  دابب لتدو ا ثدل يف كس سدة األخدذ نأل دبوب يف يطدو  الوركدل علدل هللا  إ  يف 
ُخُلرا   قرله: "الَ   ُّوَدَ اّبِقَدة " تدهللبري عتشدب  نأل دبوب النودفدة الديت ال تدؤثاب   َبد َراب   ِ     َعاد ُخُلرا   َعاِحهلل   َنب   ِ   َتهلل 

إال ح ن هللا تنددو   علكتدده ا ددوهلل ك  لددك  بستددوً هلددم  ن األخددذ نأل ددبوب هتددو لددس  هددر مبهللافنددة للقددهلل   بددل 
ء   ِ   اللِّ   ِّ َ  َعتُكم  ُ  يِن  َعَ و فقول: " .( 3)هر ا ونوية نحن تنو  عهابب  ته إلسه   ( 67 :" )فر ف  َ ي 

  

                                                           
 . (79/  2 نب اإلميون للبستقي )  (1)

 .215النت  اإلهلسة د. دهللي حممهلل عو ر  ص   (2)

 . (19/  13 عح ا نوين لذلر ي )  (3)
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 ي: ال فكرن  و   ابتكم به  ذتسدوً  تدوًء  بودهللمً  د  عتدهلل هللا  بدل هدر األدب عالرقدرف عتدهلل و   داب هللا  
عإن خدولف  دو قدهلّل س حصدلت فوادهلل  ا وثدول  عا دابس عاقوتدو  الدت    فذن صود   و قهلّل س فقهلل حصدل فوادهللاتن 

 .( 1)بنهللم الو ابفط

عقددددهلل   اد فنقددددرب علسدددده النددددالم هبددددذا  ن فنلّددددم  بتددددوءس االعومددددود علددددل ترفسددددق هللا علط دددده  ددددع األخددددذ 
 قهلّل  األلطوف يف  عوفة احلولني ألان ال يندوطسع  ن بوب ع نأل بوب ا نوود  الظوهاب   تدنً  ع عا ح األ 

 لددك إال نلنددني هلددو  عهددذا  دداب يف األعمددول  فنلستددو  ن يونابفتددو بنال وهتددو  عال فكددرن  يطلددع علددل  دداباد هللا
 .( 2)أعملوا فكل ميسر ملا خلق له نألة القهلل  كمو   و  إلستو قرل التيب صلل هللا علسه ع لم: 

  حقسقوده   ذداب  عدعهبدذا فثبدت  ن األ دبوب البدهلل هلدو  د   دسو  قدري  د  الوركدل  تدهللع  يف فلكده عال
 و مل تكدد   ددريلنودفددة  دد  ع لددك ألن األ ددبوب السكددرن  لددك  دعددل لو قسددق ا دداباد  ع َددهلل  ال وثددول   دداب هللا

 ور ددل إلستدددو يففعلددل  ددد     وقددداب  إ   ددو ع اءهدددو د كدددون  دد  الراَدددب يف تثريهددو عال  تسدددة يف  اهتددو  نددوقلة
 يفلدك  تده َدابّي    عفكدرن  قوصهللس احلسرفة  ن فوركل  ع الور دل إلستدو علدل  دبب ع اءهدو  لسدوم هلدو الودأثري

ب    إلده إال هدر   هللا ال رن  لك نلوركل علل هللا  دب ويه يف األ در  كلتدو  فدذن بسل الاب هلل عالصراب عفك
هددذا هددر ل  دديء  ع كددل  دديء  عهددذا هددر هللا  ددب ويه عحددهللس ال  ددابفك لدده  فددذن هللا ال إلدده إال هددر  ب كدد

 .( 12 :اباهسم)إبرَكُِّلرَن" ال ُمودَ  لِ فَدل سَدوَدرَكَّ  اللِّ  ا نو ود    احلصاب الذي فهللل علسه قرله تنو :"َعَعَلل

تَددوسُ  لَِّمددو ِعل ددم   لَددُذع لقددهلل  ددهللح هللا تنددو  هتددو فنقددرب علسدده النددالم فقددول تنو :"َعِإيَّددهُ  ثَدددابَ  َعلَدددِك َّ  َعلَّم   َ ك 
   أليده عمدل األ دبوب عاَوتدهلل يف ترفسوتدو عهدر  قوضدل احلكمددة  ث  د( 68 :فَدن َلُمدرَن" )فر دف الَ  التَّدو ِ 

د َ  َعدتُكم  ُ  ديِن  األ اب كله حن تندو  عا وندلم إلسده عهدر حقسقدة الورحسدهلل فقول:"َعَ دو ء   ِ د  اللِّ   ِّ دمُ  ِإنِ  َ دي   احل ُك 
 .( 3)  فوآلفة: فأثىن هللا تنو  علسه     َل مجنه بني هوتني احلولوني النظسموني( 67 :للِّ" )فر ف ِإالَّ 

ف غ  يده ال إخدوالر درح نلدعهي د كمو ع دت يف القابآن الكاب  د تبدني لتدو ب :قصة مرمي عليها السالم
دععال تبوف  بني  قو ي األخذ نأل بوب عالوركل  إ  كلُّ له  البنوته عظابعفده ا خداب يف  قو دوً علدل آ لديت تاَب

 بنا األعقوت عاألحرال.
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َقتدو  د   دري تكندب كمدو قدول تندو  َتدو َدَخدلَ  "ُكلََّمدو :كويت  اب  يف بهللافدة حسوهتدو أيتستدو    َََكدابِيَّ  َعَلسد 
دداَبابَ  ددهللَ  ال ِم   ََ َُ ُ  اللَّ  إنَّ  اللِّ  ِعتددهللِ  ِ دد    ُهددرَ  قَولَددت   َهدددَذا لَددكِ  َ ّنَّ  َ دداب  َُ  يَ  قَددولَ  ِ َ قددوً  ِعتددهلَلَهو َع  ِبذَددري ِ  َفَشددوء َ دد  فَددداب 

" )آل عمددابان  ددو كددون قلبتددو فو  ددوً فدداب  هللا   فلمددو علددهللت  ُ ددابت هبددّز اجلددذ   قددول علمددوؤان: ( 37 :ِحَنددوب 
َو حوتددو عدد  الّتَصددب  فلمددو علددهللت عسنددل علسدده النددالم عتنلددق قلبتددو ربدده  عا ددوذل  ددابهو رهللفثدده ع  ددابس  

 .( 1)عكلتو إ  كنبتو ع ّدهو إ  النود  نلونلق نأل بوب يف عبودس

   السنة النبوية:  ب

ع دلم ظدوهاب يف احلدابب بدني د عدني  علدب  علدل فنلل  نور  الندتة ال نلسدة ثبدت  يده صدلل هللا علسده 
   ددده ا ذ ددداب  ع قندددهلل الاب دددو  يف الشدددنب  عختدددهلل  حدددرل ا هللفتدددة  ع  ن يف اهل ددداب  إ  احلبشدددة عإ  ا هللفتدددة  
عهوَاب هر عتنوطل   بوب األكدل عالشدابب ع ّدخداب ألهلده قدرهتم  عمل فتوظداب  ن فتدزل علسده  د  الندموء عهدر  

ع دع كدل  لدك ال فظد  باب درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم  يده  دول إ  كون  حق ا لدق  ن ُيصدل لده  لدك  
 .( 2) يء    اال بوب   لة  قهللا  طابفة عني

ده الو صدسل حدودس اهل داب  الدذي  ُصدط ب فسده  بدر بكداب  َن د علدل َع عا ثول التبدري ال نلدي هلدذا الودرا
 ووحددة مجسنتددو  مل فذ ددال عاحددهللاً الصددهللفق   ددي هللا عتدده فقددهلل ا ددورفسو مهددو االثتددون يف هددذس اهل دداب  اال ددبوب ا

 .( 3) تتو

  ع    دقددددة الووطددددسط فستدددو  عدقددددة األخددددذ نأل دددبوب  دددد  ابوددددهللااتو إ  إن  ددد  ت ددددل حودثددددة اهل ددداب 
ايوتواتو  ع    قهلّل وهتو إ   و َداب  بندهللهو  فدهلل ك  ن الووطدسط ا ندهلّلد نلدرحي يف حسدو    درل هللا صدلل 

الووطسط َدزء  د  الندتة التبرفدة  عهدر َدزء  د  الوكلسدف اإلهلدي يف كدل  دو هللا علسه ع لم كون قواموً  ع ن 
طرلب به ا نلم  ع ن الذي ميسلرن إ  الن رفة  ر ة  ن الووطسط عإحكوم األ ر  لسنو  د  الندتة    ثدول 

 .( 4)هؤالء خمطئرن  عمترن علل  ي نتم  ععلل ا نلمني
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 الوت سددذ  يفسدده ع ددلم ع ددلم   دداب  التدديب صددلل هللا عل فنتددهلل و حددون عقددت اهل دداب  للتدديب صددلل هللا علسدده
 يالحق اآليت:

 بدوت  نوب  ععق  باب م  و كدون فكوت تدو  د  صدوجود التنظيم الدقيق للهجرة ح  جنحت
 ون  هلل ع وً د ا ة عافسة  فمثاًل:  ع لك  ن كل   اب      ر  اهل اب  ك

الدذي   د الرقدت دهلل  احلدابّ  صدلل هللا علسده ع دلم إ  بسدت  يب بكداب  يف عقدت  درل هللا َوء 
 فاباس  حهلل. ق حت الال  اب  فسه  حهلل د بل    عودته مل فك  أييت له يف  لك الرقت   و ا

 ددوء إ  بسددت الّصددهلّلفق  خف  اء شخص  يته ص  لى هللا علي  ه وس  لم يف أثن  اء قيئ  ه للص   د يقإ َع
ه ا ولثم  .( 1) ولثموً  ألن الولثم فقلل    إ كويسة الونابف علل  نومل الَر

  داب  ال األ داب نهلإمل فبدني    ع و تكلّدمأمر صلى هللا عليه وسلم أاب بكر أن خُيرج من عنده 
 دعن حتهللفهلل االجتوس.

  ً( 2)  ع   نب خل ّي يف بست  يب بكابكان اخلروج ليال.  
 فنددابف  خت  اذ و  رق    ري م:لوف  ة للق  وم  والس  تعانة يف ذل  ك  ب  ريبلددغ االحوسددو   ددهللاس  ن

َايدة    نولك البودفة  ع نو ب الص اباء  علر كون  لدك ا بدري  شدابكوً   دودام علدل ُخلُدق ع 
عفسه دلسل علل  ن الاب رل صلل هللا علسه ع لم كون ال ُي م ع  اال ونوية ن د ات  تمدو 

 .( 3)فك   صهلل هو
  لتددو كلشوصدسوت    عفالحدق  ن هددذس اابملعاون  ة يف ش نون ا ج  رة اء شخص  يا  لتق ومانتق

    ونوعيدة علدلاباد  عحدهللتاابط بدابن  القابابدة   ع بدابن  النمدل الراحدهلل  ممدو مندل هدؤالء األفد
 حتقسق اهلهللف الكبري.

 لدل  حند  سوم بده ع  الذي مسهلل القوضخ كل فرد من أفراد هذه اشسرة يف عمله املناسب
ه  لسكرن  قهلل  علل  دااه عالتترض بوبنوته.  َع

  ك رة فلي ه وس لم الرس ول ص لى هللا ع رض ي هللا عن ه مك انفكرة نوم علي ب ن أيب وال ب
  ددلم  حددتقددهلل  ددّللت القددرم  عخددهللعوتم عصددابفوتم عدد  الاب ددرل صددلل هللا علسدده ع  انجح  ة 

السقظدة   نلقة بندهلل خاب  يف َتح اللسل حتاب ه عتوفة هللا  عهم انامرن  علقهلل ظلت  بصو هم 
نددّ ل يف  ُ انامددوً   يدده  ددو فددزال مبضدد ع الاب ددرل صددلل هللا علسدده ع ددلم  فمددو كددويرا فشددّكرن يف

 هر علي ب   يب طولب   ي هللا عته.بابدته  يف حني التوام 
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 :عقهلل كون عمل  بطول هذس الابحلة علل الت ر الوويل 

ّلم الرداادددع  رم  عُفنددد   دددهلل  القدد: فتدددوم يف فدددابا  الاب ددرل صدددلل هللا علسدده ع دددلمعل   ي  رض   ي هللا عن  هددد 
 بنهلل  لك.عفل ق نلاب رل صلل هللا علسه ع لم 

ل ا ووبابات الصود   عكو ف حتابكوت النهللع.عبد هللا بن أيب بكرد   َ : 

 عدد  حممددهلل كني  رثددوً : حو لددة الومددرف   دد   كددة إ  الذددو   ع ددط َتددرد ا شدداب أمس  اء ذا  النط  اقنيددد 
 صلل هللا علسه ع لم لسقولرس.

ندري      قدهللام ا آو   عبهللد لذالابّاعي البنسط الذي قهلّلم الل م عاللا إ  صوحيب ا : عامر بن فهريةد 
 نمسة.لومرف   عالوّ  هللاد  عاالوو  سة أب تو ه كي ال فو اب تو القرم  لقهلل كون هذا الابّاعي فقرم بهللع  اإل

عخبددري الصدد اباء البصددري فتوظدداب يف فقظددة إ ددو   البددهللء  دد   : دلسددل اهل دداب  األ ددني عب  د هللا ب  ن أريق  رددد 
كدب طابفقده  د  الذدو  إ  فثدابب  فتدذا تدهللبري لذ در  علدل ددر  اادع الاب رل صلل هللا علسه ع دلم  لسأخدذ الاب 

أب دلرب حكدسم  عع دع لكدل  دوإ  د    دووص اهل داب  يف  كويده ا تو دب   دقسدق  عاحوسدو  للظدابعف
َم  د  األ دووص  د   ع هلل جلمسع الثذابات  عتذطسدة بهللفندة لكدل  طولدب الابحلدة  عإقوصدو  علدل الندهللد الدال

َيد  عال إ ددداباف  لقدددهلل  خددد علسددده عفلدددم نأل دددبوب ا نقرلدددة   خدددذاً قدددريً حندددب  ذ الاب دددرل صدددلل هللا دددري 
 .( 1)ا وطوعوه عقهلل ته  ع   ث نتت عتوفة هللا  ورقنة

ن هدذا ة   لدك ألإن اذو  األ بوب   اب  دابع ي ععاَدب  علكد  ال فندين  لدك داامدوً حصدرل التوس د
 ذو  األ بوب.إا وكمول   ابع يً عهر    نب  اب فونلق أب اب هللا ع شسئوه  ع   هتو كون الوركل   اباً 
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إن   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم  عددهلل كددل األ ددبوب  عإذددذ كددل الر ددوال  علكتدده يف الرقددت ي ندده 
 ع هللا  فهللعرس عفنوتصابس  ن فكلدل  دنسه نلت دوح  عهتدو ُفندو وب الدهللعوء  عفتصدابف القدرم بندهلل  ن عق درا 

 .( 1)األ ض عفكلل النمل نلت وحعلل نب الذو  عتنس  فاب   اباقة يف 

ول: "فداب  د  قدهللادهلل  ن التديب صدلل هللا علسده ع دلم  يف هذا الص دد   وأما على مستو  السنة القولية
. ( 3)التيب صلل هللا علسه ع دلم  كدل  دع اادذعم ن  يف الرقت الذي ثبت فسه  ( 2)ااذعم فابا ك    األ هلل"

الوركددل عاألخددذ نأل ددبوب  إال  يدده عتددهلل الو قسددق هللاددهلل  يدده صددلل حن عظددوهاب احلددهللفثني فددهللل علددل الوتددويف بددني 
  لم  كددل  ددع ااددذعم لسبددني  ن هللا هددر الددذي ميددابض عفشدد ي  ع يدده ال  دديء فنددهللي بطبندده  ي سددوً  ددو ددعلسدده ع 

  فأبطدددل التددديب صدددلل هللا علسددده ة تنوقدددهللس  ددد   ن األ ددداباض تندددهللي بطبنتدددو  ددد  إ دددوفة إ  هللاكويدددت اجلوهلسددد
هم  لك  يف حني هنل التيب صلل هللا علسه ع لم ع  االقااب  د  اادذعم  لسبدني  ن هدذا  د  لم إعوقود ع 

األ بوب اليت  َاب  هللا تنو  النود  أبهنو تقوضي إ   نببوهتو  ف ي هنسه إثبوت األ بوب  عيف فنلده إ دو   
عإن  ددوء  بقوهددو فددأثابت  عيف إ   هنددو ال تنددوقل  بددل هللا هددر الددذي إن  ددوء  ددلبتو قراهددو  فددال تددؤثاب  ددسئوً  

دل هلدو. ع د  علل هللا  عهذا فبني  ن لكل حولة  قو تدو الديت  دابعتو هللا ( 4) لك فن ة  قوم الوركل  عدز َع
عمددداب بدد  ا طدددوب   ددي هللا عتددده  ددابَّ بقددرم فقدددول:  دد   يدددومق قددولرا: ا وركلدددرن. قددول:  يدددوم   لددك  ددو ع د  ن

ل  لقل حبه يف ل ا وراكلرن  إَّنو الوركل َ   .( 5)بط  األ ض عتركل علل  به عز َع

 اثلثاً: اشسباب واملسببا :

هددذا  ب  نددوً   ي  نعن نددب إن هللا تنددو  قددهلل  األ ددسوء أب ددبوهبو  فولقددهلل  فونلددق تنلقددوً عاحددهللاً نلنددبب
 ل تة ل إن هللا خلق لتيب صلل هللا علسه ع لم:النبب  ع   األدلة علل  لك قرل اا نبب  سقع هبذا 
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 هدداًل خلقتددو هلددم عهددم يف  صددالب آناتددم  عبنمددل  هددل اجلتددة فنملددرن  عخلددق للتددو   هدداًل خلقتددو هلددم 
 .( 1)عهم يف  صالب آناتم  عهم بنمل  هل التو  فنملرن

قدددولرا:  فدددال فقدددودفاب  عيف ا ضدددمو  ي نددده  خددد  التددديب صدددلل هللا علسددده ع دددلم صددد وبوه أبن هللا كودددب ا 
ري إ  عمدل ود  فنسصدق فقول صلل هللا علسه ع لم: "   كون     هل الندنَّنك  علل كووبتو عيهلل  النمل

  دو  هددل  كدل  سنداب  هدل الندنود   ع د  كدون  د   هدل الشدقوع  فنسندري إ  عمدل  هدل الشدقوع   اعملدرا ف
 َ د  اب : "فََأ َّدوقدوع   ث ع  دو  هدل الشدقوع  فسسندابعن لنمدل  هدل الشدق الننود  فسسندابعن لنمدل  هدل الندنود  

ددددابُسُ  َعاتدََّقددددل * َعَصددددهللَّ َ  َ ع طَددددل ددددىَن * َفَنتُدَسنِّ دددداَب   ِنحل ُن  ددددلَ   َ دددد َع َ َّددددو *لِل ُسن  دددد  َِ دددد وَدذ ىَن * عََكددددذَّبَ َعا   * ىَن ِنحل ُن 
ابُسُ  اَب " )اللسل  َفَنتُدَسنِّ  .( 10د  5 :لِل ُنن 

األعمدددول عيف هدددذا احلدددهللف  التتدددي عددد  تدددابك النمدددل عاالتكدددول علدددل  دددو  دددبق بددده القدددهلل   بدددل جتدددب 
 .( 2)عالوكولسف اليت ع د الشاب  هبو  عكل  سناب  و خلق له ال فقهلل  علل  ريس

القهلل  إ    ابف  مهدو  دبب الندنود :     هلل األ ة يف هذا احلهللف  يف  أن لم فولتيب صلل هللا علسه ع 
ابس  ع لددك اإلميددون نألقددهللا   إ  هددر يظددوم الورحسددهلل  عاإلتسددون نأل ددبوب الدديت ترصددل إ   ددريس عحت ددز عدد   دد

 .( 3)يظوم الشاب   فأ  هللهم إ  يظوم الورحسهلل عاأل اب

ء لدهللعوء  فولدهللعولدبالء نافال  توفدو  بدني األخدذ نأل دبوب عاإلميدون نلقضدوء عالقدهلل   فمد  القضدوء  د 
بددوت  دد  ابع  الت دد ددبب لددابد الددبالء  عإ ددو الب الابمحددة  كمددو  ن الددا   ددبب لددابد النددتم  عا ددوء  ددبب 

 ددداب     علدددس   ددد الدددا  فدددهللفع الندددتم فسودددهللافنون  فكدددذلك الدددهللعوء عالدددبالء فونوجلدددوناأل ض  فكمدددو  ن 
" ِحددذ   االعددااف بقضددوء هللا تنددو   ن ال ُيمددل النددالح  عقددهلل قددول تنددو : "ُخددُذعا   ع ن   ( 71 :التنددوء ) َُكم 

     فتبتمل مل فنبق ن  عإ بق القضوء نلتبوت يبت البذ : إن   ال فنقي األ ض بنهلل ب  البذع   فسقول
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بل  بط األ بوب ن نببوت هر القضوء األعل الذي هر كلمح البصاب  ع هر  قدابب  عتابتسدب ت صدسل 
ا نببوت علل ت وصسل األ بوب علدل الودهلل فج عالوقدهللفاب هدر القدهلل   عالدذي قدهلل  ا دري قدهلل س بندببه  عالدذي 

 .( 1)صريتهقهلل  الشاب قهلل  لهللفنه  ببوً  فال تتوقا بني هذس األ ر  عتهلل    اي و ت ب

َي عددد   علبسددون ا تبددو  األخددذ نأل ددبوب عتتو ددقه  ددع اإلميددون عالقددهلل  عفددق احلكمددة اإلهلسددة فقددرل الددابا
" )التندوء  ُخُذعا   آَ ُترا   الَِّذف َ   َفدَُّتو ت نري قرله تنو : "يَ   يده  دو كدون الكدل لقدهلل  كدون األ داب  ( 71 :ِحذ  َُكم 

نحلدذ   فضدوً داخدداًل يف القدهلل   فكدون قددرل القوادل:  ي فواددهلل   د  احلدذ  كال ددوً  وتوقضدوً  أليده  ددو كدون هددذا 
 .( 2)احلذ   قهلل اً  فأي فواهلل  يف هذا النؤال الطوع  يف احلذ ق

َي:  ن القددهلل  عبددو   عدد  َددابين األ ددر  بتظددوم ت يت فسدده األ ددبوب علددل قددهلل  عحوصددل حتقسددق كددالم الددابا
 .( 3)ا نببوت  عاحلذ     مجلة األ بوب  فتر عمل مبقوضل القهلل  ال مبو فضودس

عفؤفددهلل  لددك  دد  النددتة التبرفددة  ددو ع د  يدده قسددل للتدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم:    فددت  دعفددة يوددهللاع  هبددو 
  (4)علسه ع لم: هدي  د  قدهلل  هللا ع قل يناقي هبو عتقو  يوقستو  هل تابد    قهلل  هللا  سئوًق فقول صلل هللا

ع لك ألن هللا تنو  فنلم األ سوء علل  و هي علسه  عكذلك فكوبتو  فذ ا كون قهلل علم  هنو تكرن أب دبوب 
ن تلدددك األ دددر  تكدددرن بدددهللعن ن كدددذلك عقدددهلل   لدددك مل مدددز  ن فظددد    ددد  عمدددل ع دددريس  عقضدددل  هندددو تكدددر 

 .( 5)مجسع احلرادساأل بوب اليت َنلتو هللا   بونً  عهذا عوم يف 

سمددو عنددوس  ن فنلنددني  إن قددهلل  هللا تنددو  عقضددوؤس  ددري  نلددر ني لتددو  إال بنددهلل الرقددر  فددت    ددأ ر عن
 َدداب  تددو  ن قددهلل  هللا رل علمُحاب تددو ا ددأقددهلل  هللا  أ رلتددو  فددذن ا ددو اب تو َتددردان ع  فكددرن كو دد وً عدد   رافقددة

   عإعاباض  تو اد هللا     عهر خمولف  و   أيتو   فأ و تابك األ بوب فلس        قبل علل خالف  ابادان
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 .( 1)عمو  قو تو هللا فسه يف هذا النومل  عهر حتابفف  نىن القهلل 

نلتمددو التددو   ددابتبطني ب نددل اإلينددون ع نددلكه  إن القض  اء والق  در اللددذان ع د يف القددابآن  كابمهددو د َع
يف احلسو  د  ر  التظوم النوم الذي خلدق هللا علسده الكدرن ع بدط فسده بدني األ دبوب عا ندببوت  عبدني التودواج 

ابف عد  عا قهلل وت  تة كريسة داامة  ال توولف عاحلوصل  ن اإل الم ال فنمح  ن فضل اإليندون  ع فت د
عكدون بند  الاب دل  عا اب هللا يف عقواهللس عدفته  ث فنوذ  نلقضوء عالقهلل   علر صح  لدك لبطلدت الوكدولسف 

هللس نلثدراب ألهدل ا دري عنلنقدوب ألهدل الشداب د عدعر  اإلينون إ  دف  هللا ع و مب  عع عإيزال الكوب  عد
 .( 2)بنبودس نطاًل د ال فو ق عحكمة ا ولق احلكسم يف تصابفه عتكلس ه الابحسم

   أتثري السبب يف املسبب: 1

إن الددددذي علسدددده النددددلف ع تبددددوعتم ع امددددة  هددددل النددددتة عمجتددددر   هددددل اإل ددددالم ا ثبوددددرن للقددددهلل  إثبددددوت 
األ بوب  ع ن قهلل   النبهلل  ع فنله هلدو تثدري كودأثري  دوااب األ دبوب يف  ندببوهتو  عهللا تندو  خلدق األ دبوب 

 نببوت  بدل ال بدهلل هلدو  د    دبوب  خداب تنوعهندو  عهلدو د  دع  لدك د عا نببوت  عاأل بوب لسنت  نوقلة ن
  دددهللاد َتوينتدددو  عا ندددبب ال فكدددرن حدددت  لدددق هللا مجسدددع   دددبوبه  عفدددهللفع عتددده   دددهللادس ا نو  دددة لددده  عهدددر 
 ددب ويه  لددق مجسددع  لددك مبشددئوه عقهلل تدده  كمددو  لددق  ددوااب ا ولرقددوت  فقددهلل   النبددهلل  ددبب  دد  األ ددبوب  

َ ة  ع القهلل  عفنل النبهلل ال   .( 3)فكرن هبو عحهللهو  بل ال بهلل    اإل اد  اجلو

فني تس دة عال الشدوال  بدر حع بندة عال  دريهم عال  ولدك     امة ا نلمني د ال األامدة األ  عال قول  حهلل  
َاعددي  عال الثددر ي  عال اللسدد   عال   ثددول  ال  كلددف النبددود  ددوفن  هللا إؤالء د هددعال  محددهلل بدد  حتبددل  عال األع

ول  حددهلل  كنددبه  عال قددري هلددو يف. عال قددول  حددهلل  ددتتم: إن قددهلل   النبددهلل ال تثددري هلددو يف فنلدده   ع ال تثددفطسقريدده
 بهلل   عإن الن  نه تكرن إال علل ال نل ال ة: إن النبهلل ال فكرن قود اً إال حني ال نل  عإن اال وطوع  تتم
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مبدو دل علسده الكوددوب عالندتة  دد   ال ا دوطوعة لده علددل ال ندل قبدل  ن ف نلدده  بدل يصرصدتم  نو سضددة
ددَوطَو َ  َ دد ِ  ال بَدس ددتِ  ِحددجُّ  التَّددو ِ  َعلَددل إثبددوت ا ددوطوعة لذددري ال وعددل  كقرلدده تنددو : "َعللِّ  َ ددِبساًل" )آل  ِإلَس ددهِ  ا  

دَوِطع   ملَّ   عقرلده تندو : "َفَمدد  .( 97 :عمدابان  ددِكسًتو" )ااودلدة  ِ دوِّنيَ  فَِذط َندومُ  َفن  التديب صددلل عقدرل  .( 4 :ِ ن 
 .( 1)هللا علسه ع لم لنمابان ب  حصني: صل قواموً  فذن مل تنوطع فقوعهللاً  فذن مل تنوطع فنلل َتب

رد كو  لقدهلل   افهللثدةان بور ط عا قصرد بوأثري النبب يف ا نبب   ن خابع  ال نل    النهللم إ  الَر
    كمددو خلددق ذس القددهلل ال نددل هبددالقددهلل   ا ولرقددة هددي  ددبب ععا ددطة يف خلددق هللا  ددب ويه عتنددو  مبنددىن  ن

  ددبوب  ع بر ددواط  التبددوت ن ددوء  عكمددو خلددق الذسدد  نلندد وب  عكمددو خلددق مجسددع ا نددببوت عا ولرقددوت
     النبدهلل  دابكوً  إ  قدهللفتذا حق  عهذا  دأن مجسدع األ دبوب عا ندببوت. علدس  إ دوفة الودأثري هبدذا الو ندري

َ   َمددوءال   بِددهِ  احلكددسم ا بددري :"فَأَيَزل تَددو عإال فكددرن إثبددوت مجسددع األ ددبوب  ددابكوً  عقددهلل قددول اَب  ُكددلِّ   ِ دد  بِددهِ  تَددوفََأخ 
تَدددددددوعقدددددددول تنو :" .( 57 :" )األعدددددددابافالثََّمدددددداَباتِ  عقدددددددول  .( 60 :هَب َ دددددددة " )التمدددددددل تَ َ ا َحدددددددهلَلاِاقَ  بِدددددددهِ  فَأَيبَدود 

ُمُ  تنو :"قَوتُِلرُهم   " )الوربة اللُّ  فُدَنذِّهب   .( 14 :أِبَف هلِلفُكم 

درد  ددُفّندداب ال تثدري النبدهلل يف فنلدده فورقدف علدل حتقسدق الشدداب  عايو دوء ا دويع  فدذ اكمدو  ن  اب  ودأثري بَر
تندو  د  لدق هللااحلودس  ع  بب فورقدف حدهللعس احلدودس بده علدل  دبب آخداب عايو دوء  رايدع د عكدل  لدك  

ألثاب  د   ؤثاب  نوقل نري أبن افتذا حق  عتثري قهلل   النبهلل يف  قهللع هو  بت هبذا االعوبو   عإن ُفناب الوأث
ل  دديء ال س خددولق كدد ددري  شددو ك  نددوعن عال  نددوع   ددويع فلددس   دديء  دد  ا ولرقددوت  ددؤثاباً  بددل هللا عحددهلل

دد فقددرل تنو :"َ ددو هللا كددون ع ددو مل فشددأ مل فكدد .  ددابفك لدده عال يهلللدده  فمددو  ددوء َددة    ِ دد لِلتَّددو ِ  اللَُّ  َوحِ فَد    فَدداَل   َّمح 
ُعدرا عقدول تنو :"قُدلِ  . (2 :بَدن دهلِلِس" )فدوطاب ِ د  َلهُ  ُ اب ِ لَ  َفاَل  مُي ِنك   َعَ و هَلَو ممُ ِنكَ  دُوم الَّدِذف َ  اد  د َََعم   ُدعنِ    ِّ

ددَموَعاتِ  يف  َ  َّ    ِ ثد َقددولَ  مَي ِلُكددرنَ  اَل  اللَِّ  ُتم لَددهُ  َعَ ددو ِ دداب ك   ِ دد  ِفسِتَمددو م  هَلُدد َعَ ددو   ضِ األ َ  يف  َعاَل  النَّ دد ِ ددتد   َظِتددري  *   ِّ
  .( 23د  22 :" ) بأَلهُ   َِ نَ  ِلَم    ِإالَّ  ِعتهلَلسُ  الشََّ وَعةُ  تَتَ عُ  َعاَل 
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ُعرنَ   َّدو  َفَداَب َفد ُوم ُقل  عقول تنو :"   َ َاَدين   َع   ُ دابِّسِ  َكوِ دَ وتُ   ُهد َّ  َهدل   ِبُضدابّ   اللَُّ   َ َاَدينَ  ِإن   اللَِّ  ُدعنِ  ِ د  تَدهلل 
َدددة   َوِدددهِ  ممُ ِندددَكوتُ  ُهددد َّ  َهدددل   ِباَبمح  ددديبَ  قُدددل   َ مح  دددلُ  َعَلس دددهِ  اللَُّ  َحن    عيظدددوااب هدددذا يف ( 38 :" )الز دددابال ُموَدرَكِّلُدددرنَ  فَدوَدرَكَّ

 .( 1)القابآن كثري 

للددز     بددذع   ددببإن  دد  األ ددبوب  ددو فنابفدده كددل إينددون ب طابتدده  ثددل الددر ء  ددبب الرلددهلل  عالقددوء ال
 .عاألكل  بب للشبع  ع ابب ا وء  بب للابي 

خددداب  لدددهلليسو عاآلا ثدددل اتبدددو   ددداب  هللا  دددبب للندددنود  يف   دددو مدددودل فسددده بندددا التدددو ع ددد  األ دددبوب 
رال ا طلددرب كددابعس عيددعا ددابع  علددل هددذا الشدداب   ددبب للشددقوع  يف الددهلليسو عاآلخدداب   عالددهللعوء  ددبب لددهللفع ا 

م  د  عدز صدسب األ د ثدل   دبوب األحدهللاس اإلَوموعسدة ع دو ف ع   األ بوب  و   ل علل كثري    التدو 
ندوهللعي هدذس تهبو الديت عتقهللم عتخاب ع خوء ع هلل  عهزمية عايوصو  عدر  لك فتدذس األحدهللاس هلدو   دبوع ل 

سويده مدهلل ا دوء ع لنسدة  د  جتالتوواج عال ميك  ذلف هذس التوواج إ ا اينقهللت   بوهبو  فتي كوألحدهللاس الطبس
هدذس األحدهللاس  ب حتققدت دبوعيزعل ا طاب فتذس  حدهللاس هلدو   دبوهبو الديت قدهلّل هو هللا فمدت حتققدت هدذس اال

ل  كثابهددو إ ا نابفددة حصددر عكددل ال دداب  بستتددو عبددني األحددهللاس اإلَوموعسددة  ن األع    ددبوهبو  تضددبطة عميكدد   
فصددنب اجلددزم ع  وشددوبكة ع عابفددت   ددبوهبو    ددو الثويسددة  ي األحددهللاس اإلَوموعسددة فددذن   ددبوهبو كثددري  َددهللاً  

 .واج رصرل هذس التو برقت حصرل يووا تو عإن   ك  اجلزم

عالشدداب  دلتددو علددل هددذا القددويرن النددوم قددويرن النددبب عا نددبب يف يصددرص كثددري  عا قصددرد  ن  ددو قددهلّل س 
هللا عقضدددوس إَّندددو قدددهلّل س أب دددبوب  فمددد    اد احلصدددرل علدددل يوس دددة  نستدددة فالبدددهلل  ددد   بو ددداب  الندددبب ا  ضدددي 

 .( 2)إلستو

و ددق  ددع ظددوهاب فهددر  ددو  هللا تنددو  ع ددو  هددب إلسدده النلمددوء افققددرن يف فوعلسددة النددبب يف  نددببه ح ن
ول التصددرص   يف إعمددالتصددرص القابآيسددة عاألحودفدد  التبرفددة الصدد س ة عهددر ا ددتتج الر ددط عالطابفددق اال ددهللّ 

دده اجلمددع دعن االقوصددو  علددل بنضددتو عهددذا  ددو  كددابانس  هددر  ددو  هددب إلسدده لصددوه النددلف ا كلتددو علددل َع
  .عتلقوس  هل النلم نلقبرل

  

                                                           

 . (135د  134 /8)دمر  فووع  اب  تسمسة  (1)

َفهللان ص   (2)  .20اإلميون نلقضوء عالقهلل  د. عبهلل الكاب  



 

207 
 

 

 

 ض عالو كداب خالفدة اإليندون يف األ هدذا الداب ي ف ندح الطابفدق   دوم القسدوم أبعبدوءعال   ل  ن اعوتو  
يف  ت  هللا يف ا لق عترطئة للرقرف علل   بوهبو عيووا تدو  ع د  ثّ الو وعدل  دع  نطسوهتدو مبدو ُيقدق إانطدة 

 دوت اإلَوموعسدة حتمل ا نئرلسة ن كل ني يف الهلليسو عاآلخاب   عهر األ اب الذي فر ع عفثابي  د  دااداب  الهلل ا
 دتردهو احلضدو ي عع دطسوتو الشدو لة الديت  ممو فنسهلل هلدذس األ دة عالت نسة عاألخالقسة عفق ا تتج اإل ال ي 
َنل تَدوُكم   عََكدَذِلكَ  متتو هلو الشاب  الشابفف يف قرله تنو :"  َعَفُكدرنَ  التَّدو ِ  َعلَدل ُ دَتهلَلاء لَِّوُكريُدرا   َعَ دطًو  ُ َّدةً  ََ

  ُ َّددددة   َخددددري َ  ُكتددددُوم    عبددددذلك تنددددرد األ ددددة إ  اصددددرهلو عخريفوتددددو :"( 143 :" )البقدددداب َ ددددِتسهلًلا ُكم  َعلَددددس   الابَُّ ددددرلُ 
ددت   ََ اِب   عنألحدداب  تددوولإ  دد  تبنسوتددو للثقوفددوت الرافددهلل  الدديت تددابَخ حتددت ( 110 :لِلتَّددوِ " )آل عمددابان ُ خ 

 .( 1)ال طاب عطأهتو إ  فر تو هذا   م عهللم اين و تو  ع  نطسوت الشاب  عحقواق 

  :( 2)  قال صلى هللا عليه وسلم: ل عدو   ول ورية  ول هامة ول صفر2

 داباض كدرن يف األفايوقدول ا دابض  د  ا دابفا إ  الصد سح عكمدو :"الع دو " ن  :ع ابح هذا احلدهللف 
ف  لدس  الندرء كتدو ن َ  دلمع احلنسة فكرن يف األ داباض ا نترفدة ا لقسدة  عهلدذا  خد  التديب صدلل هللا علسده 

" فشددمل عددهللع "سدده ع ددلم الكددري  إ ددو  ن ُيدداب  ثسوبددك  عإ ددو  ن جتددهلل  تدده  اا ددة كابفتددة  فقرلدده صددلل هللا عل
 هي الوشوؤم مبابال  ع  نمر   ع  نلرم.و"الطرية":  النهللع  احلنسة عا نترفة.

 فنابت بو نريف : و"ا امة":

  نب لل النهللع   دعهذا الو نري فكرن عط تو داء فصسب ا اب ل عفتوقل إ   ريس  ععلل اشول: 
 عطف ا وص علل النوم.

تم تتنق علدل  ؤع دع     هلهإطري  نابعف تزعم النابب  يه إ ا قول القوسل فذن هذس اهلو ة تيت  الثاين:
 دة سدر  تشدبه البر    د  الطحت أيخذعا بثأ س  ع مبو اعوقدهلل بنضدتم  هندو  عحده تكدرن يف صدر   اهلو دة عهدي يدر 

نددت علددل بسددت فددذ ا عق ي البر ددة  تددؤ ي  هددل القوسددل نلصدداباخ حددت أيخددذعا بثددأ س  عهددم فوشددوء رن هبددو ع هدد
  حهللهم عينقت قولرا إهنو تتنق به لسمرت عفنوقهللعن قابب  َله عهذا نطل.
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 فناب بو و ري: و"صفر":

  يه  تاب ص اب ا نابعف عالنابب فوشوء رن به.اشول: 

نددهللع   دد  ط دده علددل الالبنددري عفتوقددل  دد  بنددري إ  آخدداب  فسكددرن ع يدده داء يف الددبط  فصددسب الث  اين: 
 نب عطف ا وص علل النوم.

  دتاب افدابم ابعن حتداب ص اب  تاب ص اب  عا اباد بده التنديء الدذي فضدل بده الدذف  ك دابعا  فسدؤخ الثالث:
 إ  ص اب ُيلريه عو وً عُياب ريه عو وً.

َ تددة ال ع َ  تددو  ن ا دداباد صدد اب حسدد  كددويرا فوشددوء رن بدده يف اجل   الوددأثري  عيفخددل هلددو يفدوهلسددة  عاأل
َ تدة فقدهلل  فسده ا دري عالشداب فتدذس األ بندة ل فتر كذريس    األ ل هللا وهدو الاب درل صدلالديت ي  تقهللفاب هللا عز َع

رب الوركل علل هللا  عصهلل  النزمية    . ر م هذس األعال فضنف ا نلم   وعلسه ع لم تهللل علل َع

درد  علكتده ي دي للودأثري  فدو ؤثاب هدر هللا فمدو كدون  عالت دي يف هدذس األ بندة لدس  درد  ألهندو  َر ي سدوً للَر
 تتددو  ددببوً  نلر ددوً فتددر  ددبب صدد سح  ع ددو كددون  تتددو  ددببوً  رهر ددوً فتددر  ددبب نطددل  عفكددرن ي سددوً لوددأثريس 

دددرد  ردهدددو قرلدددده صدددلل هللا علسدددده ع دددلم: ال فددددر د ممدددابض علددددل بت نددده علندددببسوه  فولنددددهللع   َر   عفددددهللل لَر
ال فددر د صددوحب اإلبددل ا ابفضددة علددل صددوحب اإلبددل الصدد س ة  لددئال تتوقددل النددهللع  عقرلدده  .  ي( 1) صددح

  اجلدددذام:  دددابض خبسددد   ندددهلل بندددابعة عفولدددف ( 2)صدددلل هللا علسددده ع دددلم: فددداب  ددد  اادددذعم فدددابا ك  ددد  األ دددهلل
  دداب حومددي صدوحبه  فددوأل اب نل ددابا  حددت ال تقددع الندهللع   عفسدده اثبددوت النددهللع  لوأثريهددو  لكد  تثريهددو لددس  

رسد  تكددرن علددة فوعلددة  علكدد    دداب التدديب صددلل هللا علسده ع ددلم ال ددابا   دد  ااددذعم ع ن ال فددر د ممددابض علددل 
 ِإَ   أِبَف ددهلِلفُكم    صددح   دد  نب جتتددب األ ددبوب  ال  دد  نب تثددري األ ددبوب بت نددتو  قددول تنددو :"َعالَتُدل ُقرا  

ُلَكدددِة" )البقددداب  ل هللا علسددده ع دددلم فتكددداب تثدددري الندددهللع   ألن هدددذا   ددداب   عفقدددول  ن الاب دددرل صدددل( 195 :الودَّت 
 .دف  األخاب فبطله الراقع عاألحو
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ددل: ي   ددرل هللا    فددت اإلبددل  فددذن قسددل إن الاب ددرل صددلل هللا علسدده ع ددلم  ددو قددول: ال عددهللع   قددول َ 
فمددد  : تكدددرن يف الاب دددول  ثدددل الضدددبو فسدددهللخلتو اجلمدددل األَدددابب فو ددداببق فقدددول التددديب صدددلل هللا علسددده ع دددلم

  فددولتيب صددلل هللا علسدده ع ددلم   ددو  بقرلدده:" فمدد   عددهلل  األعل: إ   ن ا ددابض ايوقددل  دد  ( 1) عددهلل  األعل
دل  فدو ابض يدزل علدل األعل بدهللعن عدهللع  بدل يدزل  د  عتدهلل  ا ابفضة إ  هذس الص س وت بوهللبري هللا عز َع

دددل  عالشددديء قدددهلل فكدددرن لددده  دددبب  نلدددرم  عقدددهلل ال فكدددرن لددده  دددبب  نلدددرم  ع  َدددابب األعل لدددس  هللا عدددز َع
ددابب الددذي بنددهللس لدده  ددبب  نلددرم علددر  ددوء هللا تنددو   ددو َددابب  عهلددذا   نلر ددوً إال  يدده بوقددهللفاب هللا تنددو  َع

قهلل تدهللخل البسدت   حسوانً تصوب اإلبل نجلابب  ث فابت ع عال َترت عكذلك الطوعرن عالكرلريا   اباض  نهللفة
فنومدهلل علدل هللا عفوركدل علسده عقدهلل َدوء  ن  فوصسب البنا فسمرترن عفندلم آخدابعن عال فصدوبرن  فوإليندون

ددل دددذعم فأخددذ بسددهللس عقددول لدده "كددل"  ي  دد  الطنددوم الددذي كددون  التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم قددهللم علسدده َ 
أيكدل  تده الاب درل صدلل هللا علسده ع دلم لقدر  تركلده صدلل هللا علسده ع دلم  فتدذا الوركدل  قدوعم هلدذا النددبب 

دب ألن فسده اجلمع الذي  كابان  حن ا نهللي  عهذا    و قسل يف اجلمع بني األحودف  عإ ا   ك  اجلمع َع
 .( 2)إعمول الهلللسلني

   اجلزاء اشخروي واشسباب:3

هلليسري عحدهللس  لنقوب الدمل فقوصاب قويرن النببسة علل إقو ة الكرن عتنسريس ف نب عال علل الثراب عا
لدددابنين ال الندددهللل ع لدددك  ددد  كمدددو عإَّندددو جتدددوَع  لدددك لسكدددرن االصدددل  فضدددوً يف الثدددراب عالنقدددوب األخدددابعي 

َنددلُ  عاحلكمددة البولذددة  عاالصددل يف  لددك قرلدده تنو :" َّددو  َ ددوِكاًبا اللُّ  عََكددونَ  ُوم  َعآَ تدد َكاب مُت  َ دد ِإن ُكم  ِبَنددَذابِ  اللُّ  فَد  
 الجلدددزاء األخدددابعي  إ  ا  فتدددذس اآلفدددة دالدددة علدددل اعوبدددو   دددتة اال دددبوب حدددت يف ( 147 :َعِلسًمدددو" )التندددوء

ب بدل هدر يندسم فدال عدذا ال بك ابان  فذ ا ايو ل النبب د عهدر الك داب  دراء االعوقدودي  ع النملدي دعذاب إ
طابفدق ا دالص  يت بّستدتعدخرل يف  نسة ا ؤ تني كمو دلدت علدل  لدك اآليت الندوبقة هلدذس اآلفدة  عهدي الد

 "ِإالَّ  د ل  د  التددو :اال لدهلل كللمتدوفقني  د  ي دوقتم ع دبسل قبددرل هللا  عمدوهلم  فقولدت بندهلل ترعدهلل ا تددوفقني ن
ددَلُ را   اَتبُددرا   الَّددِذف َ  َلُصددرا   ِنللِّ  َعاع َوَصددُمرا   َعَ ص  لَدددِئكَ  للِّ  فددتَدُتم  دِ  َعَ خ   ال ُمددؤ ِ ِتنيَ  اللُّ  فدُددؤ تِ  َعَ ددر فَ  ال ُمددؤ ِ ِتنيَ  َ ددعَ  فَُأع 
اًبا  َ  .( 146 :َعِظسًمو" )التنوء َ 
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 قرلددده تندددو :"ُكُلرا ي كثدددري   ع تتدددو علدددل  دددبسل ا ثدددول:األخدددابع  عاآليت يف اعوبدددو  األ دددبوب يف اجلدددزاء
دددداَببُرا ُوم   مبَددددو َهِتسئًددددو َعا   ددددَل   مِ  يف  َ    َيَّ َولِسَددددِة" )احلوقددددة األ  دددداَببُرا عقرلدددده تنددددو :"ُكُلرا .( 24 :ا    ُكتددددُوم    مبَددددو َهِتسئًددددو َعا  

ابِفدددِق * َعدددَذابَ  عقرلددده تندددو :"ُ عُقرا   .( 19 :تَدن َملُدددرَن" )الطدددر   : َف دددهلِلفُكم " )آل عمدددابان قَدددهللََّ ت   مبَدددو َ لِدددكَ  احل 
سًمددو * ِإالَّ  َ دداَبانً  َعاَل  بَددداب ًدا ِفسَتددو فَددُذعُقرنَ  عقرلدده تنددو :"الَّ  .( 182د  181 ددَزاء محَِ ََ ددوقًو *  :" )التبددأِعفَوقًددو َعَ نَّ
ُتم   فََأع اِبُ ددرا  عقرلدده تنو :" .( 26د  24 ُددم   َعددتد  دد    ِإهنَّ  َ َتددتَّمُ  َعَ ددأ َعاُهم   ِ  ددَزاء ََ ِنددُبرنَ  َكددويُرا    مبَددو ََ  :" )الوربددةَفك 
95)(1 ). 

   احلث على ولب السباب يف اشمور املكفولة: 4

ت يف حدددأل دددبوب تاب دددهللان اآليت القابآيسدددة إ  األ ددداب الشدددابعي قدددوام علدددل حددد  ا لدددق علدددل األخدددذ ن
ب فضله عكاب ه  ع    َندلَ  يالَّدذِ  رَ ُهد راههلل  لك قرله تنو : "األ ر  اليت ك لتو هللا له مبَر َ  ضَ  َلُكدمُ  ََ  األ 

ُشرا َ ُلراًل  َ  خملرقوتده بدهلللسل فقهلل ت .( 15 :ك ُشرُ " )ا لالتُّ  َعِإلَس هِ   َِّ ِقهِ  ِ   عَُكُلرا َ َتوِكِبَتو يف  فَو   ك ل هللا بداب
ددَموء قددول تنددو : "َعيف ع  .( 6 :و" )هددرد ِ َ قُدَتدد اللِّ  َعلَددل ِإالَّ  اأَل  ضِ  يف  َدآبَّددة   ِ دد  قرلدده تنددو : "َعَ ددو  ِ َ ُقُكددم   النَّ

َُقُدَتددددو اللَُّ  ِ َ قَدَتددددو حَت ِمددددلُ  اَل  َدابَّددددة   ِ دددد  عقددددول تنددددو : "عََكددددأَفِّ  .( 22 :َعَ وتُرَعددددهلُلعَن" )الددددذا يت  ُكددددم  َعإِ  فَداب  " يَّ
 . ( 60 :)النتكبرت 

َ  عحتصددسله  يف األخددذ نأل ددبوب عالنددني عالكنددب يف علكتدده  ددب ويه َنددل طابفددق عصددرل هددذا الدداب
َ   عهدددذا ال فتدددويف   ( 2)احلسدددو  َ   فس دددب علسددده طددداب  األ دددبوب يف طلدددب الددداب ع دددع تقدددهللفاب هللا للنبدددهلل يف الددداب
َ  َنل هللا هلو   بونً  تتو: الوركل َيد  الاب    ع
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َقدده ع ن فتنددأ لدده يف  ثددابس  أ   ص  لة ال  رحم: قددول صددلل هللا علسدده ع ددلم : " دد   ددابس  ن فبنددط لدده يف  
 .( 1)فلسصل  محه

و * َعفَداب  خَم ابَ  لَّهُ  َم َنل اللََّ  فَدوَّقِ  َعَ  قول تنو : " ب   تقو  هللا:  :" )الطدال َُي َوِندبُ  اَل  س د ُ حَ  ِ د    َُق دهُ ًَ
 عالابيء  ع كل  ول السوسم.عكذلك اَوتوب البذي  عظلم النبود   .( 3د  2

َ ددون ا تو ددبة عحندد   َ  عبددذل اجلتددهلل  عاخوسددو  األ عكددذلك األ ددبوب الطبسنسددة عا ودفددة  كولنددني للدداب
 .( 2)اخوو  ا كو ب التوفنة عدر  لك  عهذس األ بوب عا نببوت كلتو بقهلل  هللا تنو  ع شسئوه

َ تدده  عتدهلل و قدول: ال فقنددهللن  حدهللكم عد  طلددب ع دو  مجدل  دو قولدده عمداب بد  ا طددوب لدبنا التدو  يف 
َ  هللا تنددو  بنضددتم  دد   َقددين عقددهلل علددم  ن النددموء ال َتطدداب  هبددوً عال فضددة عإَّنددو فدداب َ   عفقددرل: اللتددم    الدداب

َ  ضِ  يف  فَويَوِشداُبعا الصَّداَل ُ  ُقِضَستِ  فَِذَ ابنا    و قاب مت قرل هللا تنو : " دلِ  ِ د  َعابد وَدذُدرا األ   :ة " )اجلمنداللَِّ  َفض 
10 )(3 ). 

 اعاة صورة اشسباب يف اخلوارق:ر   م 5

إ ا كون األصل يف النت  اجلو فة هر تنلق ا نببوت أب بوهبو  عا تبدو  التودواج مبقدهللا وتو  فدذن األصدل 
ال فوذددري يف النددت  ا و قددة ا بتسددة علددل خدداب  النددود  عاأل ددبوب  ععددهللم الوذسددري فستددو فومثددل يف  اباعددو  صددر   

تلك ا را   لسظدل قدويرن الندببسة عولقدوً بدذه  ا كلدف  ع ابتبطدوً حقو دة الكدرن عحابكدة احلسدو   األ بوب يف 
َاخددداباً نآليت الددديت ميكددد  اال دددوهللالل هبدددو يف هدددذا الصدددهلل   فَدُقل تَدددوقرلددده تندددو : "   ع تتدددو:( 4)عالقدددابآن الكددداب  

ددداِبب َ دددابَ  بَِّنَصدددوكَ  ا   ددداَب َ  اثد تَدوَدددو ِ ت دددهُ  فَدددويَ َ اَبت   احلَ  عيف الكدددالم حدددذف تقددددهللفابس:  .( 60 :َعس تدددوً" )البقددداب   َعش 
 .( 5)فضابب فوي  ابت

  

                                                           
 .1961البوو ي  قم  (1)

 .501 صرل االعوقود يف  ر   فر ف ص  (2)

 .56للقاب وعي ص   اإلميون نلقهلل  (3)

 .147دهللي عو ر  ص  النت  اإلهلسة د. (4)

 .148ا صهلل  ي نه ص  (5)
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قول القدابطيب: عقدهلل كدون هللا تندو  قدود اً علدل ت  دري ا دوء عفلدق احل داب  د   دري  دابب  علكد    اد  ن 
فدداببط ا نددببوت نأل ددبوب حكمددة  تدده للنبددود يف عصددرهلم إ  ا دداباد  علريتددب علددل  لددك ثددراهبم ععقددوهبم يف 

 .( 1)ا سنود

   كيئة اشسباب لوقوع مراد هللا: 6

ددرد هسددأ لدده   ددبوبه الدديت فقددع هبددو  ع لددك أليدده  ذا الكددرن هددنددل يظددوم َإ ا   اد عقددر   دد  يف هددذا الَر
دل  كمدو هدر     ن دزات عخدرا  الشدأن يف ا بتسوً علل  ت  ال تتوابم عقدرايني ال تتودابم إال مبشدسئة هللا عدز َع

  يف الرصددرل إ  حقسقددة د القوعددهلل  الديت قددوم علستدو الكدرن  دد  اعوبدو  األ ددبوب د الندودات  عهدر ا ددوثتوء  د 
 . ا   اد هللا   اباً فّناب   بوبه نببوهتو  عقهلل قسل إ

 البنددوهتو  ع زع  بددهلل   ددع دد  الوطبسقددوت الرا دد ة هلددذا النتددران يف القددابآن الكدداب   ددو َددوء يف حسثسددوت 
ل أل داب د  د  قبسد ظدوهاب ايفهذا السدرم   عمل مندل يصدابهم د  حس  هسأ هللا تنو    بوب التصاب للمنلمني يف

فسددده  لدددذي عدددوّنا دددرا   افضدددة الددديت لدددس  للندددبب فستدددو يصدددسب  خوصدددة يف  ثدددل هدددذا ا رقدددف الشدددهللفهلل ا
ابنيسدة عالقدرايني ال اإلهلسدة ا نلمرن    قلة الندهللد عالنودود  كدل  لدك لسوبدني للمندلمني قبدل  دريهم  ن الندت 

قرلده تندو   و َدوء يفوم الكرن ال توولف عود   عقدهلل جتلدت هدذس األ دبوب  عظتدابت فسمداليت قوم علستو يظ
ددسُكمُ  عدد   ددزع  بددهلل : "ِإ    ت ددهُ   ََ تَددةً  التدَُّنددو َ  فُدَذشِّ دد  لَددس ُكمعَ  َعفُدتَدددّزِلُ   ِّ ددَموء  ِّ ددابَُكم َ ددوء النَّ هِ  بِددهِ  لُِّسَطتِّ  َعددتُكم   بَ َعفُددذ 

زَ   َ  .( 11 : ول هلَلاَم" )األياأَلق   ِبهِ  َعفُدثَدبِّتَ  قُدُلرِبُكم   َعَلل َعِلرَي ِبطَ  الشَّس طَونِ  ِ 

َال  ثدداب ا ددرف  دد  ي ر ددتم يف  ددهلل   فددذن ا شددوءهم التنددو  كددون  دد    ددبوب التصدداب  ألهنددم  ددو ان ددرا 
هللعا يشوطوً  عيشو  األعصوب فكنب صوحبه   وعة  عفزفدل  دنر  ا درف الدذي  الترم ع و ا وسقظرا َع

 .( 2)هر فور  األعصوب

 املوانخ: اشسباب تعمل مخ يفقق الشروم وانتفاء  7

رد الشابع  عايو وء ا رايع َعال ا رايع د   ( 3)فكل  بب فتر  رقرف علل َع  عالبهلل    َتوم الشابع  ع
  

                                                           
 . (419/  1القابطيب ) القابآن   اجلو ع ألحكوم (1)

 . (278 /9ت نري الو ابفاب عالوترفاب ) (2)

 . (133 /8دمر  ال ووع  ) (3)



 

213 
 

 

 

 ي يف ايوو  األ بوب د  عكل  لك بقضوء هللا عقهلل س علدس   ديء  د  األ دبوب  ندوقاًل مبطلربده  بدل 
إلسه  عالبهلل  فضوً    صابف ا راقدع عا نو  دوت عتده حدت ُيصدل ا قصدرد  البهلل    ايضموم   بوب  خاب  

فو طاب عحهللس ال فتبت التبوت إال مبو فتضم إلسه  د  اهلدراء عالدااب ع دري  لدك  ث الدز   ال فدوم حدت تصدابف 
 .( 1)عتدده اآلفددوت ا  نددهلل  لدده  عالطنددوم عالشدداباب ال فذددذي إال مبددو َنددل هللا يف البددهللن  دد  األعضددوء عالقددر 

 ي: إ ا كويدت  دتكم  ( 64د  63 :الزَّا ُِعرَن" )الراقنة َد  ُ   َم   تَدز َ ُعريَهُ   َ َيُوم   حَت ابُثُرَن *  َّو قول تنو :" َفَداَب َفد ُوم
َالدة ا رايدع  د   دأيتو احلاباثة عالبذ  د  ع اعويوتو لكدم علدل  لدك د  فدذن إَتدوم الدز   عاإلردو  عتدرفري الشدابع  عإ

َ  ضَ  النَّدَموَعاتِ  َخلَدقَ  قرله تنو :" َ َّ    د   عفؤكهلل  لك د َ  َلُكدم َع َيدَزلَ  َعاأل  تَدو َ دوء النَّدَموء  ِّ  َحدهلَلاِاقَ  بِدهِ  فَأَيبَدود 
 فقدهلل  كداب إيدزال. ( 60 :فَدن هلِلُلرَن" )التمدل قَدر م   ُهم   َبل   اللَِّ   َّعَ   َِإَله   َ َ اَبَهو تُتِبُورا َ ن َلُكم   َكونَ    َّو هَب َ ة   َ اتَ 

َقتو هدر ا دوء  ا داا اً  ا وء أليه    مجلة  و خلق هللا  علقطع  بتة  ن فقرلرا: إن ا تبت للش اب الذي فسه  
َالدة ا رايدع عالندرا ض النو  دة لودأثري  نلنبب فبرد  نلوأكسهلل أبن هللا خلق اال بوب عهر خولق ا نببوت ح

 قودفاب ا تو بة لاليو و  نأل بوب  فقدهلل فتدزل ا دوء األ بوب  عبورفري القر  احلوصلة يف األ بوب  عتقهللفاب ا
َالدددة  َتو" تتبستدددوً علدددل إ حفدددابا  فس دددابف الدددز   عالشددد اب   ع فقولتمدددو  علدددذلك مجدددع بدددني "َع َيدددَزَل" عقرلددده:"فَأَيبَدود 

 .( 2)الشبتة

   إنكار قانون السببية يندي إىل ابطال حقائق العلوم: 8

م عهدي يف علسده ع دل الشابعسة هي حمل حكم هللا ع  رله صدلل هللالقهلل ثبت بتإ القابآن  ن األ بوب 
ال تبدهللفل   ع  لدق عاأل داب له اوضواتو  ننّببوهتو قهلل اً  فتذا  اب  الابب ع لك قهلل س  عمهو خلقه ع  ابس  عهللاقا

 هبوابفتدو علدل   دبوو  بدل م لق هللا  عال تذسري حلكمه  فكمو ال  ولف  ب ويه نأل بوب القهلل فدة  حكو تد
تو ع   ببتو ع و ُ ابعت له  بدل ع و ُخلقُت له    ه  دابعوً ع  داباً هدذس  دتو فتكذا األ بوب الشابعسة ال  اَب

دددهللَ  القهلل فدددة قدددول تنددو : "فَدلَددد  عتلددك  دددتوه قضدددوء عقدددهلل اً  ع دددتوه ددد َعلَددد  هلِلفاًل تَدب ددد للَِّ ا ِلُندددتَّتِ  جتَِ  اللَِّ  ِلُندددتَّتِ  هللَ جتَِ
 .( 43 :حَت ِرفاًل" )فوطاب 

  

                                                           

 . (167 /8ا صهلل  ي نه ) (1)

 . (11 /20ت نري الو ابفاب عالوترفاب ) (2)
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 ابتبطدددة أب دددبوهبو  دددابعوً عقدددهلل اً  علدددذلك فطلبتدددو  ددد   دددري   دددبوهبو  دددذ رم  كمدددو  ن إيكدددو   فو ندددببوت
األ بوب ألن تكرن  رصلة هلو أبهنو   اب  ابدعد  بل  ن التوواج ا اتبة علل إيكو  قويرن التندبسة كوفسدة هلدهللم 

 .( 1)حقواق النلرم كلتو  فذن النلرم مجسنتو تنوتهلل إ  هذا  القويرن

 األ دبوب  ن تكدرن   دبونً يقدإ يف النقدل  عهدر طند  يف الشداب   فضدوً فدوحن تندو  فقدرل: "َعَ دو ي يع 
سَدو  َِّ     ِ   النََّموء ِ  َ  اللَُّ   َيَزلَ  َ  ضَ  بِدهِ  فََأح  دهلِلي .( 164 :َ ر هِتَدو" )البقداب   بَدن دهللَ  األ   اللُّ  بِدهِ  عقدول تندو : "فَدت 
َرايَهُ  اتدََّبعَ  َ  ِ   .( 2)( 16 :النَّاَلِم" )ا واهلل   ُ ُبلَ  ِ   

رد للمصودفة النمسدوء    انَّ ة النو  دة: "إِ ال لل لودع عاحلوصل  يه قهلل ثبت نلقطع  يه ال  كون يف هذا الَر
ء   ُكدلَّ  تَدوسُ  َ دي  ء   لَّ ُكد  عقدول تندو : "َعَخلَدقَ  .( 49 :ِبَقدهلَل  " )القمداب  َخَلق  دهلِلفاًبا فَدَقدهللَّ َسُ  َ دي   .(2 :)ال ابقدون  "تَدق 

اَبُهرا   َ ن عقول تنو : "فَدَنَنل ًئو َتك   َ ن قدول تندو : "َعَعَندلع  .( 19 :ايندوء )" َكثِدريًا  اَخري ً  ِفسهِ  اللُّ  َعَم َنلَ  َ سد 
اَبُهددرا   ًئو َتك  ًئو حتُِبُّددرا   َ ن َعَعَنددل لَُّكددم   َخددري    َعُهددرَ  َ ددسد   :" )البقددداب  نَ تَدن َلُمددر  الَ  َع َيددُوم   ن لَددمُ فدَ  َعاللُّ  ُكددم  لَّ  َ دداب   ُهددرَ عَ  َ ددسد 
216 ). 

فاباهدددو التدددو   هلل وت الددديتعقدددهلل ال توبنتدددو  عا قددد علستدددو التدددو  قدددهلل توبنتدددو آ  هدددوعاأل دددبوب الددديت تندددو ف 
شدديء اآل   الدديت تت حومسددة قددهلل تنقبتددو يووا تددو عقددهلل ال تنقبتددو   لددك  يدده لسنددت األ ددبوب عا قددهلل وت هددي

تشددديء األ دددبوب تتدددو  كمدددو عالتودددواج  عإَّندددو هدددي اإل اد  الددديت تتشددديء اآل   عالتودددواج عهتددديء الظدددابعف لو قق
دددهللَ  ُُي دددهلِلسُ  اللََّ  َلَندددلَّ  تَدددهلل  ِي اَل عا قدددهلل وت " ددداًبا" )ا َ لِدددكَ  بَدن  ُ"  َفَشدددوء َ ن ِإالَّ  َتَشدددوُؤعنَ  َ دددو  "عَ ( 1 :لطدددال  َ   اللَّ

 .( 30 :)اإلينون

ون  تددو  عاالطمئتددهددو عيوواعا ددؤ   أيخددذ نأل ددبوب أليدده  ددأ ر  نألخددذ هبددو عهللا هددر الددذي فُقددهلّل  آ   
هلددددراَ  لر ددددرا  عاا ددددال  األ ددددني  عالت ددددو   دددد  اإ   محددددة هللا ععهلللدددده عإ  حكمودددده ععلمدددده هددددر عحددددهللس 

  :"الشَّس طَونُ 
  

                                                           

 .158النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص  (1)

 .158ص  عو ر  دهللي. د اإلهلسة النت  (2)
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ابَ  فَِنهللُُكمُ  َشوء َعأَي ُ ابُُكم ال َ ق  ت هُ   َّذ ِ اَب ً  فَِنهللُُكم َعاللُّ  ِنل َ     .(1)(268 :َعِلسم " )البقاب  َعاِ ع   َعاللُّ  َعَفض الً   ِّ

   منازعة اشقدار ابشقدار:9

ات هللحا ادعددوءفدداأل ددبوب ععلددل هددذا فددذن تابكتددو قددهللح يف الشدداب  ممددو  دد  األصددرل القطنسددة  بو دداب  
َ  القدهلل  نل لم ىن  ن ال فنونددقدهلل   مبنداجلتدول عا ذاب دني  عيزفدهلل هتدو فتقدرل  ن صدوحب اإلميددون نلقدهلل  فتدو

القدددود   لشدددس  عبدددهللللقدددهلل   دددودام لددده دافدددع  ع  افدددع  ع  دددويع  فسأخدددذ  ددد  األ دددبوب  دددو ُيقدددق  لدددك  قدددول ا
ددول إ ا عصددلرا إ  القضددوء عالقددهلل    نددكرا  ع ان اي و ددتاجلددسالين: كثددري  َيددة  دد  الاَب َعددت  قددهللا  يل  ع  فتو

 افعتنددو   يدده فددهلل محدده هللا  احلددق نحلددق لل ددق  ع ددو قولدده هددذا الشددس  اجللسددل النددو ف نحن حددق  عفابفددهلل بقرلدده 
تهبا قهللع   ودام يف  هللافنوه دول  نونستوً نحن تنو     .وذسوً َع

 .قعع فنه إ ا لئال فقع عفابفنه عد ا نلم  طولب أبخذ الرقوفة    افذع  عت صسل  لك  ن

فم  األعل  خذ احلمسة لئال فقع ا ابض عاالبوندود عد  حمدل الدرنء لدئال فصدوب بده اإليندون  عالو صد  
علدس  يف هدذس الرقوفدة ع بو داب    دبوهبو  توقضدة ل ميدون    احلصدرن يف احلدابعب عقوفدة  د  الندهللعع اء اجلهلل  ع 

نلقهلل   عإَّنو  خذ بقهلل   تع قهلل   عالقهلل   ودام دتراًل عتهللان عهر حمومل الرقر  فت   يبو اب   بوب عدهللم 
عقرعدده فددذن كددون  كوددرنً عتددهلل هللا عقرعدده مل فوسندداب لتددو  بو دداب    ددبوب دفندده   ع توسندداب لتددو هددذس األ ددبوب 

درد  دويع ميتدع  د  افضدواتو إ   ندببتو   عا قصدرد هتدو  ن  بو داب  اال دبوب علك  ال تؤدي إ  يوس وتو لَر
 تع عقر   و ُيومدل عقرعده  د  األقدهللا  لدس  فسده  توقضدة للمندىن الصد سح للقدهلل  عإَّندو هدر  خدذ بقدهلل   تدع 
قدددهلل  ألن الندددبب عا ندددبب بقدددهلل  هللا تندددو  َدددوء يف احلدددهللف  الشدددابفف : قسدددل ي   دددرل هللا    فدددت  دعفدددة 

  .( 2)هي من قدر هللاتابد    قهلل  هللا  سئوًق فقول  يوهللع  هبو ع قل يناقي هبو عتقو  يوقستو هل
  

                                                           

 .161النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص   (1)

 . (  حن  ص سح399 /4الا ذي ) (2)
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  .عقر  ا ابض فهللفع به فذ ا كون    قهلل  هللا  ن ال فصوب اإلينون ن ابض قهلّل  هللا له  بو اب   و

ل الطدوعرن علم بتزع ع ععتهلل و عصل ا لس ة النودل عماب ب  ا طوب   ي هللا عته إ   شو ف الشوم 
ر  قول له   .ري ا ؤ تنيق ي   هللا بر عبسهلل  ب  اجلاباح   ي هللا عته:  فابا     قهلل  فستم عهّم نلاَب

فقول   ي هللا عته: لر كون  ريك قوهلو ي  ن عبسدهلل   يندم ي داب  د  قدهلل  هللا إ  قدهلل  هللا عيقدع يف قدهلل  
بة هللا  ث قدول عمداب   ددي هللا عتده  ددو  نتدوس: لددر كدون عتددهللك  دتم  ع إبددل ع  و دك   ض دهللبددة ع خداب  خمصدد

 .( 1)فذ ا يزلت ناهللبة  ع ا وصبة  ع حترلت    ااهللبة إ  ا وصبة  فكل  لك بقهلل  هللا

َعددة األقددهللا  نألقدددهللا   بو دداب  اال ددبوب الابافنددة للقدددهلل  بنددهلل عقرعدده كوتدددوعل  الن  وع الث  اينع دد    ددد   تو
عطدابد األعدهللاء عالك داب   د  دي  ا ندلمني بندهلل تندلطتم نعدهللاد الندهلل  لدذلك ث قودوهلم   الهللعاء لابفع ا ابض 

ع ثوله  فضوً ادبو  ا طاب فابفع ناللو وء إ  هللا عاإلانبة إلسه عا دوذ و س  كمدو هدر  ندابعف يف ال قده يف نب 
قدول تندو :  قولده لقر ده  صال  اال ونقوء  عكمو دل علسه قرله تنو  حكوفة ع  يبسه يرح علسه النالم ع دو

وَدذ ِ اُبعا "فَدُقل تُ  دهلل  َا ًا" )يدرح  َعلَدس ُكم النَّدَموء َ  َّو ًا * فُداب ِ لِ  َكونَ   ِإيَّهُ  َ بَُّكم   ا   . فواللو دوء إ  ( 11د  10 : ِّ
قدع  هللا عاإلانبة إلسه عا وذ و       هم األ بوب لهللفع ا كابعس ع فنه بنهلل عقرعه  ع تنه    الرقر  قبل  ن ف

 .( 2)عهذس  نوين ف قتتو  هل اإلميون  ال  هل الك اب عاجلتولة عالنصسون

 رابعاً: الدعاء والقدر:

  ث الدهللعوء د ( 3)الدهللعوء  ثدل  دوااب األ دبوب  كولوركددل عالصدهللقة...  دبب جللدب ا تددوفع عدفدع ا ضدو 
 ع ثبرت كريه  ببوً د داخل يف القضوء  عال خداب  عد  القضدوء  فدذن الدهللعوء  د  مجلدة  دو  دبق بده القضدوء  
 ألن هللا  ب ويه  حو  بكل    علموً  عقهلل  كل    تقهللفاباً  عال ميك   ن  اب     ع  قضواه  فلتذا 
  

                                                           
َفهللان ص    ميون نلقضوء عالقهلل اإل (1)  .29عبهلل الكاب  

 .30ا صهلل  ي نه ص  (2)

 . (550/  10ال ووع  ) (3)
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ددل ع ناال بددهلل  ن فددهللعر الدهللعوء ي ندده داخددل القضددوء  إ ا قددهلل  الددهللعوء ع يدده  دبب لكددذا فدد فونددبب  لاَب
  . لك فسمو َنله هللا  ببوً 

بب الدبالء كدون  د  نإع فولهللعوء  بب جللب الت ع  كمو  يه  بب لهللفع البالء  فدذ ا  قدر   تده دفنده  
صدددرل بلدددغ يف ح قدددر  مل فهللفنددده  لكددد     ددده عفضدددن ه  علدددس   ددد   ددد  األ دددبوب  ي دددع  ددد  الدددهللعوء عال  

 .لربا ط

بتو مبشسئة هللا تندو  عقهلل تده  د   عهلذا   اب صلل هللا علسه ع لم عتهلل اينقود   بوب الشاب مبو فهللفع  َر
الصدددال  عالدددهللعوء عالدددذكاب  عاال دددوذ و  عالوربدددة  عاالحندددون نلصدددهللقة عالنووقدددة  فدددذن هدددذس األعمدددول الصدددوحلة 

 ض   كمددددو يف احلدددهللف : "إن الددددهللعوء عالدددبالء لسلوقسددددون بدددني النددددموء عاألي اينقددددهلل  دددببهذتندددو ض الشدددداب الددد
وء عفندل ا دري عنجلتدود لده  عإ ا ه دم الد د فدهللفع ا كمو لر َدوء عدهللع فذيده فدهللفع نلدهللع"  عهذ( 1)فسنول ون

 . ( 2)حذو  الهللفء  فكذلك األعمول الصوحلة عالهللعوء

عفددهللل علددل دفددو  النددهللع نلددهللعوء  ددع اجلتددود قرلدده صددلل هللا علسدده ع ددلم لنددنهلل بدد   يب عقددوص: "هددل 
عل دددددق التندددددواي: "إَّندددددو يصددددداب هللا هدددددذس األ دددددة بضدددددن وتم بدددددهللعراهتم عصدددددالهتم  تتصدددددابعن إال بضدددددن واكم" 

 ."( 3)عإخالصتم

وً عته  .( 4)عاحلوصل إن    مجلة القضوء  ّد البالء نلهللعوء  فولهللعوء داخل حتت القضوء علس  خوَ 

   دللة القرآن الكرمي على ذلك: 1

ُعدرين  َ بُُّكدمُ  د قدول تندو : "َعقَدولَ  دَوِ ب   اد   ِعبَدوِدي َ دأََلكَ  عقدول تندو : "َعِإَ ا .( 60 :" ) دوفاب َلُكدم   َ   
سدبُ  َقابِفدب   فَدِذيّنِ  َعينِّ  َِ  بِدهِ  اللُّ  َفضَّدلَ  َ دو تَدَوَمتدَّدر ا   ندو : "َعالَ عقدول ت .( 186 :َدَعدوِن" )البقداب  ِإَ ا الدهللَّا ِ  َدع دَر َ  ُ 

ولِ  بَدن ا   َعَلل بَدن َضُكم   ََ َّو َيِصسب   لِّلابِّ َوَنُبرا   ممِّ َّ  َيِصسب   َنوءَعلِلتِّ  اك  َ  وممِّ َوَنا  أَُلرا   اك  ِلهِ فَ  ِ   اللَّ  َعا   تندوء ل" )اض 
: 32 ). 

  

                                                           

 .7616لذلبوين   قم   ص سح اجلو ع (1)

 . (356/  1َسالن النابع ي )  الهللعوء ع تزلوه    النقسهلل  (2)

 .(  37/  6  التنواي )2896 قم  البوو ي (3)

 ( .357/  1الهللعوء ع تزلوه    النقسهلل  ) (4)
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َعال ينمدة الذدري  ع  داب بندؤاله  د  فضدله  إن هللا  ب ويه عتنو  هندل يف هدذس اآلفدة عد  احلندهلل  عَتدين 
ع مبدو فنطدي  كثداب  فلدر كدون الدهللعوء فهللل علل  يده بندبب الندؤال فنطدي  ثلمدو  عطدل لدذلك الدذي فضدله  

عالنددؤال ال  ثدداب لدده يف إعطددوء النددوال  ددو َتتددوس ع ددأله  لددزم  يدده ال فواددهلل  يف األ دداب بدده يف هددذا ا قددوم  عهددذا 
 .( 1) ولف  و فقوضسه  سو  اآلفة

عالدبالي ع دت آيت كثري  َهللاً   كاب هللا فستو  و عقع أليبسواه ع علسواه ععبودس الصوحلني  د  افد   عقهلل
عالشهللااهلل النظوم  فو وذوثرا بابهبم عتضابعرا له  عابوتلرا إلسده  فو دو وب هللا هلدم  عكشدف عدتتم تلدك افد   
بنهلل دعواتم  عقهلل حكل هللا لتو  ل وظ دعراهتم عصدسغ إبوتدوالهتم لتقودهللي هبدو  عاخدذ الند  عالدهلل ع   ع د  

يف َلدب ا تدوفع عدفدع ا ضدو   ع يده مسدة النبردفدة  تلك الهلل ع  اليت اخذهو تثري الهللعوء عفواهللته النظسمدة 
  .( 2)ع يه الذذاء الابعحي ال سمو عتهلل يزعل الشهللااهلل ا هللهلمة

 ع    لك

 اء:ما حكى هللا لنا عن نوح   عليه السالم   مما يدل على أتثري الدعأ   

و  صدددابحتو يف تثدددري الدددهللعوء    ددد( 75 :وت ال ُمِ سبُدددرَن" )الصدددوف فَدلَدددِتن مَ  يُدددرح   اَنَداانَ  َعَلَقدددهلل  قدددول تندددو : "
يددرح  فضددوً:   يف قصددةع ع دد تو ع بستتددو  دد  ح ددة قوطنددة  ع ددو  بلذتددو  دد  بابهددون  ددوطع  ع ثلتددو قرلدده تنددو 

َتو قَدب لُ  ِ   اَنَد  ِإ    َعيُرًحو" َوَ بد  َتوسُ  َلهُ  فَو   سد  بُرا  الَّدِذف َ  مِ ر  ال َقد ِ د َ  َعَيَصداب اَنسُ *  ال َنِظدسمِ  اب بِ ال َكد ِ  َ  َلهُ َعَ ه   فَدَت َّ  َكدذَّ
ُم   آِبَيتَِتو َتوُهم   َ ر ء   قَدر مَ  َكويُرا  ِإهنَّ  .( 77د  76 :" )األيبسوء َ مج َِننيَ  فََأ  اَبقد 

 :ب   دعاء أيوب   عليه السالم  

َتو الابَّامِحِنيَ  َحمُ  َ    َع َيتَ  الضُّابُّ  َ نَّيِنَ  َ يّنِ  َ بَّهُ  اَنَد  ِإ    د قول تنو : "َع َفُّربَ  َوَ بد  َتوَفكَ  لَدهُ  * فَو    بِدهِ  َ دو َشد  
َتوسُ  ُ ابّ   ِ   َلهُ  َعآتَدسد  اَب  انَ ِعتهللِ   ِّ    َ مح َةً   ََّنُتم   َعِ ثد َلُتم َ ه    .( 84د  83)األيبسوء :  ل َنوِبهلِلفَ "لِ  َعِ ك 

  

                                                           

 (  .359/  1) ي نه ا صهلل ا (1)

 (  .360/  1) النقسهلل     ع تزلوه لهللعوءا (2)
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ددده   تتدددو النطدددف نل دددوء الندددببسة يف ا ر دددنني:  فو دددو بتو  تدددهللل اآلفودددون علدددل ا قصدددرد  ددد  عدددهلل   َع
 .( 1)سو  هذس الهللالالت الرا  ة علل تثري الهللعوءفكش تو  عداللة فو و بتو عكش تو اللذرفة عداللة الن

   دعاء يونس   عليه السالم  : ج

ددهلِل َ يدَّ  لَّدد  َ ن َفظَدد َّ  ُ َذوِ ددًبو  ََّهددبَ  ِإ  التُّددرنِ  َعَ اقددول تنددو : "  ِإالَّ  ِإلَددهَ  الَّ  َ ن لظُُّلَمددوتِ ا يف  فَدتَددوَد  َعَلس ددهِ  ق 
َتو الظَّوِلِمنَي * ِ  َ  ُكتتُ   ِإيّنِ  ُ ب َ وَيكَ   َيتَ  َوَ بد  تَدوسُ عَ  َلهُ  فَو    :" )األيبسدوءال ُمدؤ ِ ِتنيَ  يُتِ دي َكدَذِلكَ َع  ال ذَدمِّ   َ ِ د هللَاَّسد 
 .( 88د  87

ه   تتدو إلذدوء الندببسة  ع   تتدو كلمودو: فهلللّت اآلفوون علل  ن الهللعوء هر النبب يف هللاوته    عهلل   َع
ا و بتو عهللاستو كمو دلت علل  ن هدذا لدس  خوصدوً بده بدل ا ؤ تدرن عو دة إ ا عقندرا يف  دهلل  عا دوذوثرا بدابهبم 

م علبقدي يف بطد  احلدرت  فتر فت ستم  كمو دلت  فضوً علل  يه لدرال الدهللعوء  دو هللادو  د  هدذا الكدابب النظدس
َنثُدرَن"  فَددر مِ  ِإَ   َبط ِتهِ  يف  ال ُمَنبِِّ نَي * لََلِب َ  ِ     َكونَ    َيَّهُ  فَدَلر اَل ذلك آفة  خاب  قول تنو : "عقهلل صابحت ب فُدبد 
دددرد  .( 144د  143 :)الصدددوفوت  فكلمدددة لدددرال يف  ثدددل هدددذا ا ر دددع تدددهللل علدددل ا وتدددو  اجلملدددة الثويسدددة لَر

يف بطد     عهذا صابفح قوطع يف  ن الهللعوء هر النبب يف هللاوته علر مل ُيصل الهللعوء  و هللاو علبقدي( 2)األع 
 .( 3)احلرت إ  فرم القسو ة

   دعاء زكراي عليه السالم: د

َتو*  ال دَرا ِِثنيَ  ري ُ َخد َع َيدتَ  افَدداب دً  تَدَذ  ين  اَل  َ بِّ  َ بَّهُ  اَنَد  :"َعَََكابِيَّ ِإ   قال تعاىل دَوَ بد  تَدوَععَ  لَدهُ  فَو    َُي دَو  لَدهُ  َهبد 
َتو َلهُ  َل   هُ  َعَ ص  ََ ُم   ََع  َا يف  ُفَنو ُِعرنَ  َكويُرا  ِإهنَّ ري  ُعر ا َ  د  89 :)األيبسدوء ِننَي"َخو ِ  لََتو عََكويُرا َ َهًبوعَ  َ َ ًبو يَدَتوِت َعَفهلل 

90 ). 

علل التهللاء  كمو  ن فسه تنلساًل لال و وبة بكدرهنم  ندو عني يف ا دريات   ف ي هذا تابتسب لال و وبة
 .( 4)عداعني هللا   بة ع هبة

  

                                                           

 . (362/  1) ا صهلل  ي نه (1)

 . (362 /1) النقسهلل     ع تزلوه لهللعوءا (2)

 . (362 /1ا صهلل  ي نه ) (3)

 . (363 /1ا صهلل  ي نه ) (4)
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   يف قصة موسى وهارون يف است اثتهما ابهلل: ه

ددَراالً َع َ  َِفتَددةً  َعَ ددذسُ  ِفاب َعددر نَ  آتَدس ددتَ  ِإيَّددكَ  ُ رَ ددل َ بدَّتَددو قددول تنو :"َعقَددولَ  يد َسو سَددو ِ احل َ  يف      َعدد  ُسِضددلُّرا  لِ  َ بدَّتَددو الددهللُّ
هلُلد   َعَلل اط ِم    َ بدََّتو َ ِبسِلكَ  َراهِلِم  َعا   سبَدت قَدهلل   ولَ قَد * األَلِدسمَ  ال َندَذابَ  اَبُعا  فَدد َحدتَّ  تُدرا  فُدؤ  ِ  َفالَ  قُدُلرهِبِم   َعَلل  َ   َِ  ُ 

َوِقسَمو" )فري  دَّع َرُتُكَمو  .( 89د  88 :فَو  

فصابحت اآلفوون حَوبة دعرهتمو عا وذوثوتمو نحن تنو  ع ن  لك عقب ابوتوهلمو إ  هللا تندو  فدهللل 
 عيف قرلده تندو  يف قصدة تضداب   ر دل ( 1)الهللعوء تابتب ا نبب علل النبب هذا علل تابتسب اإلَوبة علل

ابَح   عابوتوله إ  هللا قول تنو :"قَوَل َ بِّ  اب   يل  ا     َ  ابِي" إ   ن  َوبده هللا بقرله:"قَدهلل   ُعتِسدتَ  يل  َصهلل  ِي *َعَفنِّ
 .!( 2)الهللعوء يف اإلَوبة    و  ع  تو يف الهللاللة علل تثري( 36د  25 :َيُ رَ ل" )طه ُ ؤ َلكَ 

   دعاء املنمنني من اشمم السابقة: و

ُترِدسِ  جِلَوُلرتَ  بَداَبَُعا   "َعَلمَّو د قول تنو : َُ تَدوعَ  َف ابِ    َتوَ بدَّ  قَوُلرا   َع ِم  َعلَدل ُصداب انَ َعاي  َق دهلَلاَ َتو َعثَدبِّدت   اَصد  ً  َلسد  ال َقدر 
ددوُلرَت" ) َعقَدوَددَل َداُعدُ  اللِّ  حِِ  نِ  فَدَتَزُ ددرُهم ال َكددوِفابِفَ  *  َكددونَ   َعَ وعقددول  فضددوً:" .( 250د  249 :   آفددةالبقدداب ََ
هَلُم  ِإالَّ  ددداَبا ُ يُربَدتَدددو لَتَدددو ا  ِ ددداب    بدَّتَدددو قَدددوُلرا   َ ن قَددددر  ددد يف  فَدَتوَعِإ    ال َكدددوِفابِفَ  * ل َقدددر مِ ا َعلَدددل عايُصددداب انَ  ق دددهلَلاَ َتو َ َعثَدبِّدددت   ابانَ  َ  
يد َسو الّلُ ثَدَرابَ  َفآاَتُهمُ   .( 148د  147 :مابانعِنِتنَي" )آل ال ُم    بُّ ُيُِ  َعاللُّ  اآلِخاَب ِ  ثَدَرابِ  َعُحن  َ  الهللُّ

   دللة السنة النبوية على أتثري الدعاء: 2

ع  و النتة الهللالة علل تثري الهللعوء  فدأكثاب  د   ن حتصداب فقدهلل تدراتاب عتده صدلل هللا علسده ع دلم   دابان: 
   ع   األدلة  و فلي:( 3)عالثوين: حثه صلل هللا علسه ع لم عتاب سبه يف الهللعوء فنله للهللعوء

ددل قددجلمنددة إ  اقددول: بستمددو التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم  طددب فددرم  أ   ح  ديث أن  س ب  ن مال  ك: وم َ 
دو  النسدول  عيف  عا ل هلكدت األ درا فدة  خداب :فقول: ي   رل هللا هلك الكدابا  عهلدك الشدوء  عيف  عافدة َع
ي ة  فرالدذي ي ندندموء قزعدعايقطنت النبل فأد  هللا  ن فنقستو فمهلل فهللفه عدعدو  عيف  عافدة ع دو يداب  يف ال

 ود  علدل حلسوده طداب فو دبسهللس  دو ع دنتو حدت    الند وب   ثدول اجلبدول ث مل فتدزل عد   تد س حدت   فدت ا
  .فمطابان    اجلمنة إ  اجلمنة صلل هللا علسه ع لم 

                                                           
 . (364 /1) ي نه ا صهلل  (1)

 . (364 /1ا صهلل  ي نه ) (2)

 . (366 /1) النقسهلل     ع تزلوه الهللعوء (3)
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دددل   ع  دددريس يف اجلمندددة ا قبلدددة فقدددول: هتدددهلل ت البسدددرت عايقطندددت الندددبل فدددأد  هللا ث َدددوء  لدددك الاَب
ت  .(1)مينكتو  فابفع فهللفه فقول: اللتم حرالستو عال علستو  فمو فشري بسهللس إ  انحسة    الن وب إال اي اَب

 ودراتاب  ع د  طابقده   دو  عاس  بدر هابفداب   ن   درل هللا صدلل    عهر حهللف   شتر ب   حديث النزول
علسه ع لم قول: فتزل  بتو تبو ك عتنو  كل لسلة إ  النموء الهلليسو حت فبقل ثل  اللسدل األخدري فسقدرل:  هللا

 ( 2)   فهللعرين فأ و ب لهق ع   فنألين فأعطسهق ع   فنوذ ابين فأ  اب لهق

 يف فتددو ع ددوههللان   فددت     إن ا شددوههلل  لوددأثري الددهللعوء  دد   كدد  األدلددة ع صددهللقتو بابهددوانً ع قراهددو ح ددة
 فدداب   ثدداب باببدده فددال  ي نددتو ع دد  حرلتددو تثددري الددهللعوء  فمدد   تددو ال فقددع يف  ددهلل  عكددابب ع ددسق ث فنددوذس 

تدر  وء بندهلل أي  عقوبدة الدهللع لكق فت   يشوههلل يف حسوتتو ع ي تو القصري  عقواع لتو علذريان ُيصدل فستدو إَ
    ا ولرقوت  عبنهلل ايقطو  النبل عاحلسل فتذا فك ي عحهللس للهللاللة. 

عاحلدق الددذي ال  ابفدة فسدده  ن الدهللعوء  ددبب  د  األ ددبوب ع ن لده تثددرياً يف َلدب ا تددوفع عدفدع ا ضددو    
كنوااب األ بوب ا قهلل   عا شابععة  ع يه ال  توفو  بني القهلل  عالهللعوء  فولهللعوء  د  مجلدة  دو  دبق بده القدهلل  

 .( 3)عتضمته القهلل  النوبق

ف يف قلدب الدذي قدذ لنبدهلل إ  الدهللعوء عفندابس لده عهدرعال ك  ن هللا  ب ويه عتنو  هر الذي حابك ا
ع  د  ابف عتده ا رايدلدذلك عصد النبهلل احلابكدة إ  الدهللعوء ع هلمده الوضداب  عاالبوتدول عااليطداباح بدني فهللفده ععفقده

 ا وكبو   عكنل ع ري  لك  فتذا ا ري  ته علرال هللا  و دعو النبهلل.
  

                                                           
 .897   نلم  قم 932البوو ي  قم  (1)

 .758   نلم  قم 1145البوو ي  قم  (2)

 . (374 /1الهللعوء ع تزلوه    النقسهلل  ) (3)
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ل هدم اإلَوبدة عإَّندو  محدل هدم الدهللعوء  علكد  إ ا عقهلل قول عماب ب  ا طوب   ي هللا عته: إين ال  محد
 .( 1) هلمت الهللعوء فذن اإلَوبة  نه

نددل ا ددونويوه عدعددوءس  ددببوً للوددري الددذي قضددوس  فددذ ا   اد هللا بنبددهلل خددرياً  هلمدده دعددوءس عاال ددونوية بدده َع
 .( 2)له

   دللة الفطرة على أتثري الدعاء  ذن هللا:2

سدبُ  قول تندو :" َ َّ  دَطابَّ  مُِ ِشدفُ  ِإَ ا ال ُمض  َ  ضِ  ُخَلَ دوء َعَم َنُلُكدم   النُّدرءَ  َدَعدوُس َعَفك   قَلِدساًل  اللَِّ   َِإلَده   َّدعَ  األ 
فوآلفدددة صدددابُية الهللاللدددة علدددل  ن دعدددوء ا ضدددطاب هدددر الندددبب يف إَوبدددة  دددؤاله  .( 62 :تَدددذَكَّاُبعَن" )التمدددل  َّدددو

ة علدل عحهللايسوده عت دابدس نلاببربسدة عاأللرهسدة عهلدذا  عقبده عكشف النرء عته عهذا    آيت هللا النظسمة الهللال
 .( 3)َتذَكَّاُبعَن"  َّو قَِلساًل  اللَِّ   َّعَ :" َِإَله  بقرله

ينددل  ددو  اإلينددون  دد  طبسنودده إ ا عقددع يف  ددهلل  ع ددسق علسدده حتابكددت فطابتدده ع شددوعابس  عاجتدده إ  هللا ع ع 
 يه ال  تقذ إال هللا  عتتكشف عته احل ب  عفزعل الدابف   عتدذهب الذشدوع   كون فهللعر    قبل عهتو فرق 

عفتطابح بني فهللي هللا  تكناباً  ورا دنوً  بدوتاًل  وضدابعوً نكسدوً عمدأ  إ  هللا كو دف الندرء دسدب ا ضدطابف  
وباب ا تكنابف  ع تقدذ الذابقدل  ع دو ع الت در   فكدم  د   ل دهلل يزلد ت بده  سوس ا ذسثني  تقذ اهلولكني  َع

ددع إ  طوعودده  فددول طاب  خدددري ( 4) ددواقة آب إ  هللا َ  اتب إ  هللا عَ    عكددم  دد   ددو د فو ددق عقدددع يف  ددأ
ع ع دددح ح دددة ألهندددو ال حتودددو  إ  تابكسدددب  قهلل دددة عإقو دددة  دلدددة َهلللسدددة  دلسدددل ع يصدددع بابهدددون   دددوههلل ع قدددر 

اإلينددددون إ ا  ددددو عقددددع يف عا دددوتوو  عدلسلتددددو ال ميكدددد   قوع ودددده  عال دفندددده نلشددددبتوت عالر ددددوع    ال تدددداب  
إ  النددموء عفابفددع فهللفدده قددوااًل: ي  ب ي  ب عهددذس احلولددة هت ددم علسدده عتنددسطاب علددل   نصددسة فو دده  بو دداب 

 ت كريس ع نر س عجتنله فشناب  يه ال  تقذ عال  ت ي عال  ذس  إال هللا  ب ويه عتنو   فلر مل تهللل ال طاب  
  

                                                           

 . (375 /1ا صهلل  ي نه ) (1)

 . (375 /1ا صهلل  ي نه ) (2)

 . (359 /1ا صهلل  ي نه ) (3)

 . (368 /1  الهللعوء ع تزلوه    النقسهلل  )67النقسهلل  يف هللا لنماب األ قاب ص   (4)
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 .( 1)علكويت تل أ إ  ع وال  خاب  لال وذوثة عاال ونويةعلل تثري الهللعوء  و اجتتت إ  الهللعوء 

 يَندونَ َ  َّ اإلِ  ِإَ ا:"عَ اىلقوله تع ة اإلينون هذس يف عهلل  آيت  تتو:عقهلل  كاب هللا  ب ويه عتنو  طبسن
دو َقآِاًمو  َع   قَوِعهلًلا  َع   جِلَتِبهِ  َدَعوانَ  الضُّابُّ  تَ   فَدَلمَّ ُعَتو ملَّ   َكدَأن  َ دابَّ  ُ دابَّسُ  َعت دهُ  وَكَشد     (12 :ُه" )فدري  َّنَّد ُ دابّ   ِإَ   فَدهلل 

يَنددونَ  َ د َّ  :"َعِإَ اوق ال س  بحانه ت ددهُ  ن َمدةً َخرَّلَددُه يِ  اِإ َ  ُثَّ  س دهِ ِإلَ  ُ ِتسبًددو َ بَّدهُ  َدَعددو ُ داب   اإل ِ ُعر َكدونَ   َ ددو َيِنديَ   ِّ  ِإلَس ددهِ  فَددهلل 
َندلَ  قَدب لُ  ِ   ََ تَدو :"َعِإَ اتع اىل ول هوق .( 8 :َ دِبسِلِه" )الز داب َعد   َيدهلَلاًدا لُِّسِضدلَّ  للَِّ  َع يَندونِ  َعلَدل  َيد َنم   َ ع داَبضَ  اإل ِ

ددهُ  َعِإَ ا ِسَويِبِدهِ  َعَا  " )فصددلت ُدَعددوء فَددُذع الشَّددابُّ  َ نَّ دد  ِبُكددم :"َعَ ددوتع  اىل ول  هوق .( 51 :َعددابِفا   َفِمدد َ  يِّن َمددة    ِّ
دابِ  ال دَ ِّ  يف  ُفَنريُُِّكم   الَِّذي :"ُهرَ تعاىل ولهوق . (53 :جَت َأُ عَن" )الت ل فَِذلَس هِ  الضُّابُّ  َ نَُّكمُ  ِإَ ا ُثَّ  اللِّ   َحدتَّ  َعال َب  
دداَبف  َ  ال ُ ل ددكِ  يف  ُكتددُوم    ِإَ ا ََ َدد هِبَددو َعَفابُِحددرا   طَسِّبَددة   بِددابِفح   هِبِددم َع وءهت  ددوءُهمُ  َعوِصددف    ِفددح   وََ ََ  َ َكددون   ُكددلِّ   ِ دد  ال َمددر  ُ  َع

ُددم   َعظَتُّددرا   وَدتَددوَ هللاَ  لَددِئ    ف َ الددهللِّ  لَددهُ  خُم ِلِصددنيَ  اللَّ  َدَعددُرا   هِبِددم   ُ ِحددسطَ  َ هنَّ دد ِ دد َ  لََتُكددرَي ِّ  دِذسِ َهدد ِ دد    سد   :" )فددري وِكابِف َ الشَّ
ددُكمُ  َعِإَ ا:"تع  اىل ول  هوق .( 22 ددابِ  يف  ال ضُّددابُّ  َ نَّ ُعرنَ تَدد َ دد  َ ددلَّ  ال َب   سُ إِ  ِإالَّ  هلل  دد يَّ ددُوم   َ  ال ددَ ِّ  هللَاَّددوُكم  ِإَ   وفَدَلمَّ  ع اَب  
 الدهللِّف َ  َلهُ  خُم ِلِصنيَ  للََّ ا َدَعُرا َكولظَُّللِ    َّر     ُتمَ ِشسدَ  َعِإَ اتعاىل:" ولهوق .( 67 :َكُ ر ًا" )اإل اباء  اإِلي َنونُ  عََكونَ 
ُتم ال َ ِّ  ِإَ   هللَاَّوُهم   فَدَلمَّو َوِصهلل   َفِمتد   .( 32 :" )لقمونَكُ ر        َخوَّو ُكلُّ   ِإالَّ  َيتَِتوآبِ  َم َ هللُ  َعَ و  ُّق 

دع إ   بده  فو صدل لده   فوإلينون يف  ثدل هدذس الشدهللااهلل فتندل تلدك األ دسوء الديت كدون فونلدق هبدو عفاَب
 نابفددة قرفددة  دد   قددر   ددوفكرن ا نددو ف  فددذن ا نددو ف الدديت حتصددل يف الددت   نأل ددبوب اال ددطابا فة  ثبددت 

 .( 2) فتو تو دابد التظاب القسو ي الذي فتزاح ع  الت ر  يف  ثل هذس احلولع        ا نو ف اليت
  

                                                           

 . (368 /1) ا صهلل  ي نه (1)

 . (369 /1الهللعوء ع تزلوه    النقسهلل  ) (2)
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 سابخال فصلال

  العدل اإل ي

 وسنة هللا يف اجلزاء جبنس العمل

 

 .متهيد

 . أوًل: اشصل يف العقاب املماثلة

 .اثنياً: اجلزاء جبنس العمل يف الدنيا 

 .اثلثاً: اجلزاء جبنس العمل يف اآلخرة 

 . رابعاً: اجلزاء جبنس العمل بني العباد
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 السابخ: فصلال

 العدل اإل ي وسنة هللا يف اجلزاء جبنس العمل:

 

 متهيد:

ف  األمسدددوء وء يف حدددهلل ددد   مسدددوء هللا احلندددىن "الندددهللل" عمل أيت هدددذا اال دددم يف القدددابآن الكددداب  عقدددهلل َددد
  .احلنىن ع مجنت علسه األ ة

 تده فندل الندهللل عهدر ا ضدود لل در  عالظلدم عهدر الدذي ال ميسدل بده ي فصدهلل  ذالنودل: عهدر الد ع نتوس:
اهلر  فس ر  يف احلكم عإ ا آ   النبهلل أبن هللا هر النهللل مل فناض علسه يف  حكو ه عتهللبريس ع وااب  فنولده  

 .( 1)عافق  اباد النبهلل  ع مل فرافق  ألن كل  لك عهللل عهر كمو فتبذي ععلل  و فتبذي

ع يدزل  ل الاب ل و ه  هللاد عصراب عحق عهر  ب ويه قهلل  ع ح النبل ع   فولنهللل كل  فنوله ع حك
َاح النلل ع ّك       بوب اهلهللافة عالطوعة نالمسو    .هلللهعرل عهذا عاألبصو  عالنق الكوب ع 

لورفسقده  زفهلل عتوفة ع  اد    ي نه  ن فُنسته عفُ ّقه  فتذا فضله  عخذل    لس  أبهدلععفق     وء مب
 .( 2)بسته عبني ي نه  عمل فابد  ب ويه    ي نه  ن فرفقه  فقطع عته فضله  عمل ُياب ه عهلللهعفضله  عخلّل 

ا شددابكني    عددهللاءسعالنددمرات علددل  ن هللا تنددو  "عددهللل" ال فظلددم  حددهللاً  حددت عقددهلل ات ددق  هددل األ ض
هدم هللخلرن التدو  ع إهندم لسد اجلوحهللف  لص وت كموله  فذهنم  قداّبعن لده نلندهللل  عُ تّزهدرن لده عد  الظلدم  حدت

 .( 11 :ِبَذيِبِتم " )ا لك فَوع َاَُفراُ نافرن بنهللله  كمو قول تنو :"
  

                                                           

 .128ص     مسوء هللا احلنىن د. فو ع  محود (1)

 . (1291 /2مسوء األمسوء عالص وت د. علسهلل حممهلل عبهلل هللا النلي ) َترد اإل وم اب  القسم يف ترحسهلل  (2)
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ِددد ِّ  َ ن َشدددابَ  عقدددول تندددو :"يَ  ددد ُ ُ دددل   أَي ِتُكدددم    ملَ   َعاإِليددد ِ  اجل   وءلَِقددد َعفُتدددِذُ عَيُكم   آَييت  َعلَدددس ُكم   رنَ فَدُقصُّددد تُكم   ِّ
انَ  قَدددوُلرا   َهددددَذا فَددددر ِ ُكم   ُمُ   َيُ ِندددَتو َعلَدددل َ دددِتهلل  يد سَ  سَدددو ُ احل َ  َعَ دددابَّهت  ُدددم    َيُ ِندددِتم   لَدددلعَ  َعَ دددِتهلُلعا   والدددهللُّ َكدددوِفابِفَ "   ويُرا  َكددد  َ هنَّ
ُلَتدددو م  ل دددِبظُ  ال ُقاَب "فتدددر  دددب ويه د قددهلل حددداّبم الظلدددم علدددل ي نددده ع خدد   يددده ال فُتلدددك: .( 130 :)األينددوم  َعَ ه 

 .( 131 :َ وِفُلرَن" )األينوم

فأفنددول هللا كلتددو َو فددة علددل  ددت  النددهللل عاال ددوقو ة  لددس  فستددو  ددوابة َددر   صدداًل  فتددي كلتددو بددني 
عاحلكمدة  ع دو فتدزل هللا د  دب ويه د نلنصدو  عا كدذبني  د   يدرا  اهلدالك عا دزي  ال ضل عالابمحة عبني النهللل

يف الهلليسو ع و  عهللس هلم    النذاب ا تني يف اآلخاب   فذَّنو فنل هبم  دو فندو قريه  فذيده ال أيخدذ إال بدذيب 
ولصددة  ع  اَ ددة عال فندذب إال بنددهلل قسدوم احل ددة  ع قرالدده كلتدو عددهللل  فتددر ال أي دابهم إال مبددو فسدده  صدل ة خ

َيده ألعمدوهلم  عال فتتوهم إال عّمو  ضابته خولصة  ع  اَ ة عكذلك حكمه بدني عبدودس فدرم فصدل القضدوء عع
َِف َ  ال َددر  فسدده  كمددو قددول تنو :"َعَيَضددعُ  ددطَ  ال َمددَرا دد    ُتظ لَددمُ  فَدداَل  ال ِقَسوَ ددةِ  لِسَدددر مِ  ال ِقن  ًئو يَد    ِ ثد َقددولَ  َكددونَ   َعِإن َ ددسد 

دد    َحبَّددة   تَددو اب َدل  َخدد  ِّ   فتددر علددل صددابا   نددوقسم يف قرلدده  عفنلدده ( 47 :َحوِ ددِبنَي" )األيبسددوء بِتَددو عََكَ ددل هِبَددو  َتَدسد 
 .( 1)عحكمه

. فددوحن عددهللل يف مجسددع  قضددسوه يف عبددهللس  ( 2)ع  دل يف  قض  ا كصددلل هللا علسدده ع ددلم:   ددرل هللا عقددول 
( 3)عقضدواه فسده بندهلل مموتده  عقضدواه فسده فدرم  ندودس قضواه النوبق فسه قبل إمودس  عقضواه فسه ا قو ن حلسوته 

. 

 ِإالَّ  َدآبَّدة   ِ د   َّدو َعَ بُِّكدم َ يبِّ  اللِّ  َعلَدل تَدرَكَّل دتُ  ِإيّنِ د علل لنون يبسه هرد علسده الندالم :"تنو  عقول هللا 
" )هدددرد ِصددداَبا    َعلَدددل َ يبِّ  ِإنَّ  بَِتوِصدددَسِوَتو آِخدددذ   ُهدددرَ  دددَوِقسم  فدددأخ  عددد  عمدددرم قهلل تددده عي دددر   شدددسئوه  .( 56 : ُّن 

 .( 4)الوصابف عاحلكم علل صابا   نوقسم عتصابفه يف خلقه كسف  وء  ث  خ   يه يف هذا
  

                                                           

 . (33 /1اجلزاء    َت  النمل د.  سهلل حنني الن وين ) (1)

 .972ص سح اب  حبون  قم  (2)

 . (33 /1)اجلزاء    َت  النمل  (3)

َفة يف تقابفاب األ (4)  . (1292 /2مسوء عالص وت )َترد اإل وم اب  القسم اجلر
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الدذي  فوحن أي اب نلندهللل عف نلده عهدر  عدهللل الندودلني  فمدو قضدل يف عبدهللس قضدوء إال هدر عاقدع يف حملده
 .( 1)ال فلسق به  ريس  إ  هر احلكم النهللل الذين احلمسهلل

َي ا ثسدددب ا نوقدددب نلندددهللل فولشددداب  عالقدددهلل  عا لدددق عاأل ددداب  النقدددوب قدددوام الثدددراب ع ع فدددوحن عحدددهللس اادددو
قًو َ بِّكَ  َكِلَمتُ   َعََتَّت  نلنهللل " اًل" )األينوم ِصهلل   .( 115 :َعَعهلل 

هلدددو  عإيددده مل  دددإ  دددسئوً  تتدددو إال مبوصدددإ  عالندددهللل فوضدددم  ع دددنه األ دددسوء  ر دددنتو عتتزفلتدددو  تو
اقوضل  لك عإيه ال فنوقب    ال فنو ق النقربدة عال ميتدع  د  فندو ق النطدوء عإن كدون هدر الدذي َنلده 

 .( 2) نو قوً 

َ َحددددهلًلا"  َ بُّددددكَ  َفظ لِددددمُ  َعاَل " .( 3)عهللا ف نددددل  ددددو فابفددددهلل  عحكمدددده  ددددوض يف النبسددددهلل  علددددل الددددتتج النددددهللفهلل
 الََفظ لِدمُ  اللَّ  قدول تندو :"ِإنَّ  .( 4). عهذا الكمول عدهللل فدذن الت دي هتدو إلثبدوت كمدول الضدهلل( 49 :)الكتف
ًئو" )فري  التَّو َ  َفظ ِلمُ  الَ  اللَّ  عقول تنو :"ِإنَّ  .( 40 :َ  َّ  " )التنوء ِ ثد َقولَ   عقول تنو :"َ لِدكَ  .( 44 :َ سد 
َتددو َعَلس ددكَ  يَدُقصُّددهُ  ال ُقدداَب   َيبَددوء ِ د    تَددوُهم   َعَ ددو َعَحِصددسهلل  * قَددآاِم   ِ تد  ُتم   َ   تَددت   َفَمددو  َيُ َنددُتم   ظََلُمددرا   َعلَدددِك  ظََلم   َعددتد 

ُعرنَ  الَّيِت  آهِلَوُدُتمُ  ء   ِ   اللِّ  ُدعنِ  ِ   َفهلل  دوء لِّمَّو َ ي  دابُ  ََ دذُ  عََكدَذِلكَ تَدو ِبسدب  *  َ دري َ  ََاُدعُهدم   َعَ دو َ بِّدكَ   َ    َ بِّدكَ  َ خ 
َذسُ  ِإنَّ  ظَوِلَمة   َعِهيَ  ال ُقاَب  َ َخذَ  ِإَ ا  .( 102د  100 :َ هلِلفهلل " )هرد  َلِسم   َ خ 

عدد   يب  ر ددل األ ددنابي  قددول: قددول   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم: إن هللا لسملددي  عيف الصد س ني
دذُ  علسده ع دلم:"عََكَذِلكَ حت إ ا  خذس مل ف لوده  ث قداب  التديب صدلل هللا  للظومل   َعِهديَ  ال ُقداَب  َ َخدذَ  ِإَ ا َ بِّدكَ  َ خ 
َذسُ  ِإنَّ  ظَوِلَمة    .(5)( 102 :َ هلِلفهلل " )هرد  َلِسم   َ خ 

َتوُهم   ال ُقاَب  عقول تنو :"َعتِل كَ  َلك  َنل   ظََلُمرا َلمَّو َ ه  ََ لِ  َتوَع  .( 59 :ا" )الكتف َّر ِعهللً  ِكِتمِلَمت 
  

                                                           
 . (34 /1اجلزاء    َت  النمل ) (1)

 . (460د  457 /3 هللا   النولكني ) (2)

 . (34 /1اجلزاء    َت  النمل ) (3)

 . (34 /1) ا صهلل  ي نه (4)

 . (2583) ( ع نلم4688البوو ي ) (5)
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َتو َ  ِبهِ   ُكِّاُبعا   َ و َيُنرا    أن  ص وب النبت:"فَدَلمَّوعقول تنو  يف  َتدر نَ  ِذف َ الَّد هللَاسد  انَ  النُّدرءِ  َعد ِ  فَدتد   َعَ َخدذ 
ُنُقرَن" )األعاب  َكويُرا    مبَو بَِئس    ِبَنَذاب   ظََلُمرا   الَِّذف َ   .( 165 :اففَد  

قدددددول  .( 1)فظلمتدددددم يف اآلخدددداب  فددددوحن ال فظلددددم التدددددو   ددددسئوً يف ديسددددوهم عإَّندددددو فؤاخددددذهم بظلمتددددم  عال
د    ُتظ لَدمُ  اَل  تنو :"فَدول سَدر مَ  ًئو يَد   عقدول تندو  يف آخداب آفددة  .( 54 :تَدن َملُدرَن" )فدد  ُكتدُوم    َ دو ِإالَّ  جُت ددَزع نَ  َعاَل  َ دسد 

دد    ُكددلُّ   تُدددَرىفَّ  يزلددت قبددل  ددرت التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم بونددع لسددول:"ُثَّ  فُظ َلُمددرَن"  الَ  َعُهددم   َكَنددَبت     َّددو يَد  
 .( 281 :)البقاب 

صددلل هللا علسدده ع ددلم  فسمددو فابعفدده عدد  هللا د تبددو ك عتنددو  د  يدده قددول: ي عبددودي إين   ددرل هللا عقددول 
نلوه بستكم حماب وً  فال تظو را  .( 2)حاب ت الظلم علل ي ني  َع

لِ  أَي ُ ابُ  اللَّ  "ِإنَّ ععلل  نور  ا نو الت بني التو  َوء األ اب اإلهلي بو ابي النهللل  قول تنو :  ِنل َندهلل 
َندددونِ  َتدددل ال ُقددداب ََب  ِ ي َعِإفوَدددوء َعاإِلح  َشدددوء َعددد ِ  َعفَدتد  فولتصدددرص الددديت  .( 90 :َعال بَدذ دددِي" )الت دددل َعال ُمتَكدددابِ  ال َ   

ع تددوس   كددابت يف القددابآن عالنددتة للهللاللددة علددل حتدداب  الظلددم عتتزفدده هللا عتدده  تقوضددي كمددول عهلللدده عحكمودده 
 .( 3)النقربة عالثراب  را نتوعع نه 

 قول الشوعاب:
 ومقاله واحلكم يف امليزان         والعدل من أوصافه يف فعله

 (4)قول وفعاًل ذاك يف القرآن          نافعلى الصرام املستقيم إ 

ع دددد   كدددد   ظددددوهاب عددددهللل هللا يف خلقدددده يف الددددهلليسو عاآلخدددداب   ددددتة اجلددددزاء سددددت  النمددددل عقددددهلل تكددددوثابت 
 .( 5)هلذا ا نىن  عهذا  اب  هللا عقهلل س ععحسه عثرابه ععقوبه  كله قوام هبذا األصلالتصرص 

 أوًل: اشصل يف العقاب املماثلة:
  

                                                           
 . (35 /1) النمل َت     اجلزاء (1)

 .2577 نلم   قم  (2)

 .287القضوء عالقهلل  د. عبهلل الابمح  افمرد ص   (3)

 . (33 /1اجلزاء    َت  النمل ) (4)

 .269النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص   (5)
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إن الرعسدددهلل عالنقدددوب اإلهلدددي  بدددين علدددل الندددهللل اإلهلدددي  رسددد  تكدددرن النقربدددة  كوفئدددة للدددذيب الراقدددع 
َزاءعلذلك فصابّح القابآن بقرله:" ََ ثد ُلَتو" )الشر   َ سَِّئة   َ سَِّئة   َع الشتاُب احلدابام ِنلشدتاِب عقول تنو :" .( 40 : ِّ

اُُبَ وتُ احلاباِم  " )البقداب  اع وَدهلَل  َ و مبِث لِ  َعَلس هِ  فَوع َوهلُلعا   َعَلس ُكم   اع َوهلَل  َفَم ِ  ِقَصوص   َعاحل  عقدول  .( 194 :َعلَدس ُكم 
ُوم   تنو :"َعِإن   ُوم َ و مبِث لِ  فَدَنوِقُبرا   َعوقَدبد   .(126 :ِبِه" )الت ل ُعرِقبد 

د  َ َصدوَبُكم بدل قدهلل فو دوَع هللا مبشدسئوه عمد    دوء فقددرل  دب ويه:"َعَ و   َف ددهلِلفُكم   َكَندَبت    فَِبَمدو  ُِّصدسَبة    ِّ
 .( 30 :" )الشر  َكِثري    َع  َعفَدن ُ ر

عا نو لدة ن ثدل عُياّبض هللا التو  علل الص ح عم  ظلمتم  ع   وء إلستم  فتدر فندابّ  هلدم القصدوص 
َيد  يف اإل داباء عحثدوً علدل  علكته يف الرقت فدهللعر إ  الن در عالصد ح عفركدل  َداب فوعلتمدو علسده  دب ويه  

َزاءالونو ح  فسقرل تنو :" ََ ثد ُلَتو َ سَِّئة   َ سَِّئة   َع َلحَ  َعَ و َفَم     ِّ ابُسُ  َعَ ص   َ عقدول  .( 40 :" )الشر  اللَِّ  َعَلل فََأ
ُوم   َعِإن  تنو :" ُوم َ و مبِث لِ  فَدَنوِقُبرا   َعوقَدبد   .( 126 :" )الت للِّلصَّوِبابف َ  َخري    هَلُرَ  َصَ  مُت   َعلَِئ  ِبهِ  ُعرِقبد 

عاحلوصددل  ن عقدددوب هللا النبدددهلل فكددرن علدددل قدددهلل   يبدده ع دددو   تكبددده  علددذلك  فدددت بندددا اآليت أبن 
 .( 147 :" )األعاباففَدن َمُلرنَ  َكويُرا    َ و ِإالَّ  ُم َزع نَ  َهل  تنو :"َزاء النقربة هر  و كون فقافه النبهلل  قول 

َوعبل ق ا طوب ع د قرله تنو :"  َ دو ِإالَّ  عقرلده:"َعَ وجُت َزع نَ  .( 90 :تَدن َملُدرَن" )التمدل ُكتُوم    َ و جُت َزع نَ  ِإَّنَّ
 .( 39 :تَدن َمُلرَن" )الصوفوت ُكتُوم  

عالثدراب فسنو دل هللا عبدودس نل ضدل عالدزيد  عإن كويدت  د  َدت  النمدل الدذي ع  و يف َويب الرعهلل 
وَددهلَلع ا َعالَّدددِذف َ فنلدده النبدددهلل  فقددرل تنو :" ددراُهم " )حممدددهلل َعآاَتُهدددم   ُهددهلًل  ََاَدُهدددم   اه   عقددول تندددو :"لَِئ  .( 17 :تَدق 

" )إبدددداباهسم َ ددددَكاب مُت   َِفددددهلَليَُّكم  ددددرَ ُهم   فَدسُدددددَرفِّسِتم   الصَّددددوحِلَوتِ  َعَعِملُددددرا   آَ تُددددرا   الَّددددِذف َ  عقددددول تنو :"فََأ َّددددو .( 7 :أَل َُ  ُ 
ِلِه"  ِّ  َعفَزفهلُلُهم  .( 173)التنوء   آي :  َفض 

عالقابآن الكاب  حوفل نلوطبسقوت ا وترعدة علدل  دتة اجلدزاء سدت  النمدل  علكد  قبدل الشدابع  يف هدذس 
 صسلة هلذس النتة  ع   األ ثلة علل  لك:التمو   ينابض لءيت القابآيسة اليت تنهلل حقواق  
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َو التَّو ُ  َي َفدَُّتو "  قوله تعاىل:  1 فدو اباد نلبذدي هتدو  دو كدون  .( 23 : َيُ ِندُكم")فري   َعَلل بَدذ ُسُكم   ِإَّنَّ
و اب ن نصسة  عقدهلل فداباد بده د  فضدًو د  علل الت   خوصة حفابادهو  را د الوتلكة عالز  هبو يف  كب التهللا ة ا

علل  ن البذدو  ع د  فاب درن  دتتم البذدي فلقدرن يف  ي ندتم النوقبدة البذي علل التو   فولتو  ي   عاحهلل   
دددز   َفدَُّتدددو يَ  عا طدددوب بدددد" التَّدددوُ " ف سدددهلل النمدددرم فسدددهللخل فسددده ا ودددوطبرن ع دددريهم  عيف اآلفدددة  م للبذدددي يف  َع

 .( 1) ي عنل البذي علسكم عال مىن رابته إال  يوم ِنُكم" َي ُ  ل ق  ع نىن "َعَلل

َ  صوحبه علسه يف الهلليسو عاآلخاب   .( 2)عقهلل دلت اآلفة علل  ن البذي مو

در  إ  هللا  عإيبدوؤس إي  لدك يف ع ويرا فنملريده هدم مبدو كدفأ و يف اآلخاب  فتر  و دل علسده إيدزال  هلده الاَب
ُنُكم   ِإلَستَدو "ُثَّ قرله تنو  يف ع دز اآلفدة ي ندتو:  َِ َ د "  عا دابادتَدن َملُدرنَ  ُوم  ُكتد  مبَدو مفَدتُدتَدبِّدُئكُ  َ داب  ه نإليدذا  هتدو ال

 .عهر اجلزاء

َو عفؤفهللس قرل التديب صدلل هللا علسده ع دلم:   َيُ ِنُكم" َعَلل بَدذ ُسُكم   ع  و الهلليسو فولشوههلل الذي  كابانس "ِإَّنَّ
 .( 3)الهلليسو  ع  و فهللخاب له يف اآلخاب   ثل البذي عقطسنة الابحم  و     يب فن ل هللا لصوحبه النقربة يف

رد األعهللاء عا بذضني  ابب  د   دابعب النقربدة  عإن مل فندوطسنرا إفدذاء  فقرل حممهلل   سهلل   و: فَر
البددو ي لن ددز  فكسددف إ ا قددهلل عا عفنلددرا الذولددبق ع  ددو بذددي ا لددرك عاحلكددوم علددل األقددرام عالشددنرب فددأهرن 

  ووصددتم   ع إ   ددل عابع ددتم عالقضددوء علددل  عالطندد  علددستم  عقددهلل ت ضددي إ  إ وسددولعقربودده عددهللاعهتم 
حكمتم  إ و بثر      الشدنب تندوبهللل هبدو عاب دوً بندابض   ع يرعدوً  د  الكدم بتدر  آخداب  عإ دو ح دو   دعلدة 

 يف هللا . عتلدك هدي عهللالدة( 4)ريل علدل بالدهدووقرفة علل الهللعلة اليت فضن تو البذدي  تندلبتو إ دوقالهلو عتند
زااتم ست   و فنملرن  .( 5)حتقسق قويريه يف ا لق َع

  

                                                           
 .227(   النت  اإلهلسة دهللي عو ر  ص 140/  5ت نري الب اب افسط ) (1)

 .227عو ر  ص النت  اإلهلسة دهللي  (2)

ه  محهلل ) (3)  (   ص سح.38/  5 خاَب

 ( .344/  11ت نري ا تو  ) (4)

 .228النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص  (5)
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َبو ًا  قال تعاىل:  2 ِوك  َ  ضِ  يف  "ا   ابَ  األ  ابُ  ُيَِسقُ  َعاَل  النَّسِّ ِ  َعَ ك  لِدهِ  ِإالَّ  النَّسِّ ُ  ال َمك   ِإالَّ  فَتظُداُبعنَ  فَدَتدل   أبَِه 
َعَّلِدددنيَ  ُ دددتَّتَ  دددهللَ  فَدلَددد  األ  دددهللَ  َعلَددد  تَدب دددهلِلفاًل  اللَِّ  ِلُندددتَّتِ  جتَِ َبو ً  .( 43 :حَت دددِرفاًل" )فدددوطاب  اللَِّ  ِلُندددتَّتِ  جتَِ دددِوك   ايف  "ا  

ابَ  َ  ِض" إي ا وك عا ع  اتبو  آيت هللا "َعَ ك  هدم عد   دبسل النَّسِِّ "   ي: ع كابعا نلتو  يف صهللِّهم إي األ 
سدددقُ  َعاَل " هللا. دددابُ  ُيَِ دددسِّ ُ  ال َمك  لِدددِه"   ِإالَّ  النَّ  .( 1) ندددتم دعن  دددريهم: ع دددو فندددرد عنل  لدددك إال علدددستم  ي يأبَِه 

ابُ  ُيَِسقُ  فم   ت  هللا عيرا سنه يف خلقه "اَل  ِلِه"  ِإالَّ  النَّسِّ ُ  ال َمك   أبَِه 

 .عهلذا قسل: ع و ظومل إال  سُبلل بظومل

 شوعاب:عقول ال

 (2)ح  احلديد سطا عليه املربدُ        لكل ش  آفة من جنسه

ون األ دداب  م  عإ ا كدد كددابهم الندديء  حدهللاً إال  ي نددتم عهددر ُيددسط هبددم عُيسدق عُيددبط  عمددوهلفمدو فصددسب 
 كذلك فلمو ا فتوظابعن إ نق

إهنم ال فتوظابعن إال  ن ُيل هبم  و حل ن كذبني    قبلتم عهر   نابعف هلدم عَتضدي  دتة هللا الثوبودة 
 .( 43 :حَت ِرفاًل" )فوطاب  اللَِّ  ِلُنتَّتِ  جتَِهللَ  َعَل  تَدب هلِلفاًل  اللَِّ  ِلُنتَّتِ  جتَِهللَ  "فَدَل  ( 3)ال ُيسهلل يف طابفقتو الذي

َو يََّك َ  "َفَم    قال تعاىل: 3 ِنِه" )ال َعَلل فَتُك ُ  فَِذَّنَّ  .( 10 : وح يَد  

 دددو  ددد  بسندددة بدددني هللا ععبدددهلل  ددد  عبدددودس إال عالنبدددهلل فستدددو هدددر الدددابابح  ددد  فضدددل هللا عهللا هدددر الذدددين عددد  
عن قوبل فدذن النبدهلل هدر ا و داب حدت فتكد  عفدتقا عتدهللس  دع هللا  فسوندابض لذضدبه ععقوبده علدل النو ني  

 .( 4)التك  الذي فكابهه عميقوه  فوحن ُيب الرفوء عاألعفسوء

يكد    بذدي   ع قول حممهلل ب  كنب القابظي: ثالس    فنلت  مل فت ح حت فتزل به:  د   كداب  عع 
ابُ  ُيَِسقُ عتصهللفقتو يف كووب هللا تنو : "اَل  ِلِه"أبَِ  ِإالَّ  النَّسِّ ُ  ال َمك    .(43:  ابفوط)ه 

  

                                                           

 . (84/  1اجلزاء    َت  النمل ) (1)

 . (235/  22الو ابفاب عالوترفاب ) (2)

 . (2949/  5يف ظالل القابآن ) (3)

 .228النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص  (4)
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َو َو يََّك َ  "َفَم  ( 23فري : ) َيُ ِنُكم" َعَلل بَدذ ُسُكم   "ِإَّنَّ ِنِه" َعَلل فَتُك ُ  فَِذَّنَّ  .( 1)( 10:  ال وح) يَد  

 اثنياً: اجلزاء جبنس العمل يف الدنيا:

 منهم يف احلياة الدنيا:  الستهزاء ابملنافقني والسخرية  1

دددم   ِإانَّ  قَدددوُلرا   ِتم  َ ددددَسوِطستِ  َ  إِ  َخلَدددر ا   َ اَعإِ  آَ تَّدددو قَدددوُلرا   آَ تُدددرا   الَّددددِذف َ  َلُقدددرا   دددد قدددول تندددو : "َعِإَ ا َدددو َ َنك   َد دددد ُ  ِإَّنَّ
زُِؤعَن   ددوَدت  زِ ءُ  اللُّ  {14ُ ن  ددوَدت  ُهم   هِبِددم   َفن  قددول تنددو :  .( 15د  14 :البقدداب  فَدن َمُتددرَن" ) وهِنِم  طُذ سَدد يف  َعمَيُددهللُّ

د  َعال ُمَتوِفَقوُت بَدن ُضدُتم "ال ُمَتوِفُقرنَ  َتدر َن َعد ِ َعفدَ  ُمتَكدابِ ِنل   أَي ُ داُبعنَ  بَدن دا    ِّ ِبُضدرنَ  ال َمن داُبعفِ  تد   َيُندرا   ف دهلِلفَدُتم   َ  َعفَدق 
ِ دددَ   ال ُمطَّدددرِِّعنيَ  فَدل ِمدددُزعنَ  عقدددول تندددو : "الَّدددِذف َ  .( 67 :ال َ وِ دددُقرَن" )الوربدددة  ُهدددمُ  ال ُمتَدددوِفِقنيَ  فَدَتِندددسَدُتم  ِإنَّ  اللَّ 

ِ ِتنيَ  هلُلعنَ  الَ  َعالَِّذف َ  الصَّهلَلقَوتِ  يف  ال ُمؤ  هلَلهُ  ِإالَّ  مَِ َواُبع  م  َُت  ُتم " )ا نَ فَدَسن   .( 79 :لوربة ِ تد 

 لتم   ألن اجلدزاء  د  َدت  النمدل  فندون دؤ تنيهذا    نب ا قوبلة علل  درء  دسنتم عا دوتزااتم 
 نو لة    فندواب  دتتم إيوصدو اً للمدؤ تني يف الدهلليسو  ع عدهلل للمتدوفقني يف اآلخداب  عدذانً  لسدوً  ألن اجلدزاء  د  

 .( 2)َت  النمل

   تسلير الظامل على مثله: 2

ِنُبرَن" )األينوم  ويُرا  كَ   بَدن ًضو مبَو الظَّوِلِمنيَ  بَدن اَ  يُدَريلِّ  قول تنو : "عََكَذِلكَ  ول تندو : قدع  .( 129 :َفك 
د  َلُكدم َعَ و التَّو ُ  ظََلُمرا  فَدَوَمنَُّكمُ  الَِّذف َ  ِإَ   "َعالَتَداب َكُترا   لِسَدوء ِ د    اللِّ  ُدعنِ   ِّ  .( 13 :تُتَصداُبعَن" )هدرد  ُثَّ الَ   َع 

لِسَدددوء َعالتََّصددوَ   ال سَدُتدددردَ  تَدوَِّودددُذعا   الَ  آَ تُدددرا   الَّدددِذف َ   َفدَُّتدددو عقددول تندددو : "يَ  لِسَدددوء  َع  ُم َعَ ددد  بَدن دددا   بَدن ُضدددُتم   َع   فَدوَددددَرهلَّ
دددتُكم   ُتم   فَِذيَّدددهُ   ِّ دددهلِلي الَ  اللَّ  ِإنَّ  ِ ددددتد  َم الظَّدددوِلِمنَي" )ا واددددهلل   فَدت  دددداَ  يدُدددَريلِّ  عيف قرلددده: "عََكددددَذِلكَ  .( 51 :ال َقددددر   بَدن 

كددويرا ظددو ني فددوحن تنددو  فنددلط علددستم ظو ددوً  ددثلتم  فددذن   تددهللل اآلفددة علددل  ن الابعسددة  ددتبَدن ًضددو":  الظَّددوِلِمنيَ 
 .( 3)  ادعا  ن فوولصرا     لك األ ري الظومل فلساكرا الظلم

  

                                                           
 .229ص  ا صهلل  ي نه (1)

 .229النت  اإلهلسة د.دهللي عو ر  ص  (2)

 .234ص  صهلل  ي نها  (3)
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   استئصال هللا ملن أراد إيذاء رسله وأوليائه: 3

َلُتم   قول تنو : "َكذََّبت   دَزابُ  يُدرح   مُ قَددر   قَددبد  َح  دوَدُلرا ِباَبُ درهِلِم  لَِسأ ُخدُذعسُ   ُ َّدة   ُكدلُّ   َعمَهَّدت   بَدن دهلِلِهم   ِ د  َعاأل  ََ  َع
ِحُضرا ِنل َبوِطلِ  قَّ  ِبهِ  لُِسهلل  هُتُم  َفَكس فَ  احلَ   .( 5 :) وفاب  ِعَقوِب" َكونَ   فََأَخذ 

دددَوِ زَُّهم َ ن عقددول تندددو  عددد  ظلدددم فابعدددرن لبدددين إ دددابااسل عحموعلودده إخددداباَتم  ددد     دددتم: "فَدددَأ َادَ  ددد َ  َفن  ِّ  
َتوسُ  اأَل  ضِ  سًنو * َعقُدل َتو  ََّنهُ  َعَ   فََأ  اَبقد  اَبااِسلَ  لَِبيِن  بَدن هلِلسِ  ِ   مجَِ ُكُترا   ِإ   دوء فَدِذَ ا اأَل  ضَ  ا   تَدو اآلِخداَب ِ  َعع دهللُ  ََ ئد  َِ 
 .( 104د  103 :)اإل اباء  َلِ سً و" ِبُكم  

تَّددُكم ِلاُبُ دِلِتم   َكَ داُبعا    الَّدِذف َ  َعقَدولَ قول تندو : "عفقاب  القابآن الكاب  هذس النتة يف آيت  خاب  ََ اِب د    لَُتو  ِّ  
ُم   ِإلَس ِتم   فََأع َحل ِ لَِّوَتو يف  لَوَدُنرُدنَّ   َ  ِ َتآ  َع   ِكتَدتَّدُكمُ  َ هبُّ ِلَك َّ الظَّوِلِمنَي * َعلَُتن  " )إبداباهسم  ِ   اأَل  ضَ  لَتُدت  بَدن دهلِلِهم 

ُ ددددرنَ   َّدددداَبض   قُدلُددددرهِبِم َعالَّددددِذفَ  يف  ال ُمتَددددوِفُقرنَ  فَتوَددددهِ  ملَّ   تنددددو : "لَددددِئ عقددددول . ( 14د  13 : َِ  ال َمهلِلفتَددددةِ  يف  َعال ُماب 
وِدساًل * ُ دتَّ  َعقُدوِّلُدرا ُ ِخدُذعا ثُِقُ درا قَِلساًل * َ ل ُنرِينَي  َفد َتَمدو ِإالَّ  ِفسَتو ُمَوِعُ عَيكَ  اَل  ُثَّ  لَتُدذ ابِفَدتََّك هِبِم    يف الَّدِذف َ  اللَِّ  ةَ تَدق 

 .( 62د  60 :تَدب هلِلفاًل" )األحزاب  اللَِّ  ِلُنتَّةِ  جتَِهللَ  َعَل  قَدب لُ  ِ   َخَلر ا

   نصر هللا منوم بنصرته للدين واحلق: 4

 َعالَّددِذف َ  ُ ُ ددَلَتو لََتتُصددابُ  ِإانَّ عقددول تنددو : " .( 21 :َعُ ُ ددِلي" )ااودلددة  َ انَ  أَلَ  لِددَاَّ  اللَُّ  قدول تنددو : "َكوَددبَ 
ََسو ِ  يف  آَ ُترا يد َسو َعفَدر مَ  احل  َتوُد" ) دوفاب  فَدُقرمُ  الهللُّ   َ تَدو َحقًّدو عقدول تندو : "عََكدونَ  .( 51 :األ  ِ ِتنَي"  َعَلسد  داُب ال ُمدؤ  َيص 

 .( 47 :)الابعم 

 الَّددِذفَ  آَ تُددرا "َي َفدَُّتددوعهدذا التصدداب اإلهلددي  شددابع  نإلميدون عيصدداب  دفدد  هللا  عيف  لددك فقدرل هللا تنددو : 
" َعفُدثَدبِّددت   فَتُصدداب ُكم   اللََّ  تَتُصدداُبعا ِإن  :فَتُصددابُُس" )احلددج  َ دد  اللَُّ  َعلََستُصدداَبنَّ   عقددول تنددو : "( 7 :)حممددهلل   َق ددهلَلاَ ُكم 
40 ). 

   سلب النعمة عمن منعها مستحقها: 5

القدددابآن الكددداب   ن عقدددوب هللا ن ابصدددود  ددد   تدددع  حدددهللاً  دددسئوً فندددو قه ع ن  دددتة هللا يف هدددذا  ن  فبدددني
فتقلب  قصرد ا ويع علسده عفنو لده هللا بتقدسا  قصدردس  فسأخدذ هللا  دو بدني فهللفده  د  ينمدة عفندلبه  دو كدون 

تو ّصددقوب اجلتدة الدديت َلسددوً يف قصدة  صدد   دببوً يف الو ددين علدل خلقدده عفاكدده يف   دود  عالشددوههلل علدل  لددك
دددَ وبَ  بَدلَدددر انَ  َكَمدددو  بَدلَدددر اَنُهم   علستدددو القدددابآن لالعوبدددو  عالنظدددة  قدددول تندددو : "ِإانَّ  َتَّدددةِ  َ ص  دددابُِ تدََّتو  َق َندددُمرا ِإ    اجل   لََسص 

ددِبِ نَي * َعاَل  ددوَدثد ُترَن * َفطَددوفَ  ُ ص  َتددو َفن  دد  طَددوِاف   َعَلسد  ددَبَ ت  اَنِاُمددرَن *  َعُهددم    َّبِّددكَ   ِّ  َكولصَّدداِبِ  * فَدوَدتَددوَدعا  فََأص 
ددِبِ نَي * َ نِ  دددهلُلعا ُ ص  ُخَلتدََّتو الَّ  فَدَوَودددوفَدُورَن * َ ن َعُهدددم   َصدددو ِِ نَي * فَدددويطََلُقرا ُكتدددُوم    ِإن َحددداب ِثُكم   َعلَدددل ا    ال سَددددر مَ  فَدددهلل 
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ِكني  * َعَ هلَلع ا َعَلس ُكم  17حَم اُبعُ درَن" )القلدم    َد  ُ  َلَضولُّرَن * َبل   ِإانَّ  اقَوُلرا َ  َع سَ  قَوِد ِفَ  * فَدَلمَّو َحاب د   َعَلل  ِّن 
 .( 27د 

صهللهم  فأ هدب هللا الذي ك له هللا له عرقبرا بتقسا قفأص وب اجلتة  و عز را علل  تع ال قري حقه 
َو فدة  يف  هللا  ن حكمه هذا  دتة و أبفهللفتم نلكلسة      ا ول عالاببح عالصهللقة  فلم فبق هلم    ث بني 

 ي: هكددذا عددذاب  دد  خددولف   دداب  ( 33 :ال َنددَذاُب" )القلددم  لقدده عقضددوء عددوم  دد  عقددع يف  ثلدده "َكددَذِلكَ خ
 .( 1)هللا ع ل مبو آاتس هللا ع ينم به علسه ع تع حق ا نكني عال قري ع عي احلوَوت

َقده  د  َدت   دو  ي  قده عفزفدهللس فسده  دراء عن قوبل فذن هللا قهلل  م   د  تندهلل   دريس علدل  دريس  ن فاب
دُوم يف الهلليسو  ع يف اآلخداب   فقدول: "َعَ دو د   َيَ ق  ء    ِّ َِِقنَي" ) دبأ  َخدري ُ  َعُهدرَ  ُ  ِلُ دهُ  فَدُتدرَ  َ دي  عقدول  .( 39 :الدابَّا

القهلل دي:  ي دق عيف احلدهللف   .( 272 :ُتظ َلُمدرَن" )البقداب   الَ  َع َيُوم   ِإلَس ُكم   فُدَرفَّ  َخري    ِ     تُتِ ُقرا   َعَ وتنو : "
 .( 2) ي ق علسك

   تيسري هللا ملن يس ر على عباده: 6

َنددحِ  رافَوف َندد ُ  َ ددوِل ِ ال مَ  يف  راتَدَ نَّدد ُ  َلُكددم   ِقسددلَ  ِإَ ا آَ تُددرا الَّددِذف َ  : "َي َفدَُّتددوق  ال تع  اىل  ِإَ اعَ  َلُكددم   اللَُّ  فَد  
" )ااودلة َد َ  ال ِنل مَ   ُعتُرا ِذف َ َعالَّ  ِ تُكم   آَ ُترا الَِّذف َ  اللَُّ  فَداب َفعِ  فَويُشُزعا ايُشُزعا ِقسلَ   .( 11 :ََوت 

َنددحِ  َ  عالصدده  دد  ا كددوَلُكددم "  طلددق يف كددل  ددو فطلددب التددو  ال ندد ة فسدد اللَُّ  عيف قرلدده "فَد   هلل  ن عالدداب
 .عالق  عاجلتة 

 هللا علسه  ع ع احة.عالاب ع علم  ن هذس اآلفة دلت علل  ن كل    ع ع علل عبود هللا  براب ا ري 
  

                                                           

 .241النت  اإلهلسة د. دهللي عو ر  ص  (1)

 . (690/  2 نلم ) (2)
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خريات الهلليسو عاآلخاب  عال فتبذي للنوقل  ن فقسهلل اآلفة نلو نح يف االد   بدل ا داباد  تده  فصدول ا دري 
 .( 1)إ  ا نلم عإدخول النابع  يف قلبه

عفؤكددهلل هددذا ا ر ددع  دد  الشددوههلل قددرل التدديب صددلل هللا علسدده ع ددلم:  دد  فدداب  عدد   نددلم كاببددة  دد  كددابب 
عاآلخداب   ع د   هللا عته كاببة    كابب فرم القسو ة  ع   فّناب علل  ننداب فّنداب هللا علسده يف الدهلليسو الهلليسو فابّ 

 .( 2) ا  نلموً  اس هللا يف الهلليسو عاآلخاب  عهللا يف عرن النبهلل  و كون النبهلل يف عرن  خسه

"  ي:  ال ِنل دمَ   ُعتُرا َعالَِّذف َ  ِ تُكم   آَ ُترا الَِّذف َ  اللَُّ  فَداب َفعِ  فَويُشُزعا ايُشُزعا ِقسلَ  :"َعِإَ اويف قوله تعاىل دوت  ََ َدَ 
إ ا قسل: ا ت نرا عإَّنو فاباد بذلك عإ ا قسل قر را إ  قوول عدهللع  ع صدال   ع عمدل خدري  ع ت ابقدرا عد    درل 

دة  صد وهبو نلتصداب عحند  الدذكاب يف ( 3)هللا فقر را   فقهلل َنل َزاء ا وثدول   دابس يف تلدك اآلفدة  ن  فدع دَ 
يف اآلخدداب  خوصددة النلمددوء  ددتتم الددذف  مجنددرا بددني النلددم عالنمددل فددذن النلددم  ددع  الددهلليسو عإفددرااتم  ددابف اجلتددون

وه فقوضي النمل ا قابعن به  زفهلل  فنة  .( 4)علر دَ 

   اجلزء جبنس العمل على مستو  الوسائل:7

بدودس ال فن دزس فدر  عهاب إن  ي تهللبري  ع فنل  د  النبدهلل  تمدو بلدغ يف اتقويده عيند ه فدذن هللا هدر القدو
ث اال وثددددول  قبدددة  ع ددد  ددد  يف األ ض عال يف الندددموء  عيف هدددذس الذوفدددة القصددددر  يف ا وشدددنو  النبدددهلل ن ابا

 نلنبردفة.

ال َمِكسددهلُلعَن"  مُ ُهدد َكَ دداُبعا  ف َ فَولَّددذِ  اَكس ددهللً   فابِفددهلُلعنَ  قرلدده تنددو : " َم   اآليت الهللالددة علددل هددذس ا نددألة: ع دد 
ُددم  َفِكسددهلُلعنَ عقددول  .( 42 :)الطددر   عقددول تنددو   .( 16د  15 :هلًلا" )الطددو   َكس دد  َكس ددهلًلا * َعَ ِكسددهللُ   تنددو : "ِإهنَّ

دَنُة  َ  ال َمهلِلفتَدةِ  يف  ع  صوه د علسده الندالم د عقر ده ردرد: "عََكدونَ  دط  ِتن  ِند ه  دِلُ رَن *  َعاَل    ضِ األ َ  يف  هلُلعنَ فُد   ُفص 
لَدددهُ  هُ لَتُدبَدسِّوَدتَّددد ِنللَِّ  قَدددوُلرا تَدَقدددومَسُرا لِدددكَ َ دددِتهلل   و ددد ِتمَ لِدددَرلِسِّ   َّ لَتَدُقدددرلَ  ُثَّ  َعَ ه  لِدددهِ  اَن َ ت  ددداًبا َلَصدددوِدُقرَن * َعَ َكددداُبعا َعِإانَّ  َ ه   َ ك 

اًبا َعَ َكاب انَ  ُناُبعَن * فَويظاب   َعُهم   َ ك  ابِِهم   ةُ َعوِقبَ  َكس َف َكونَ   اَلَفش  َ ُتم   اَنُهم  َد َّاب   َ انَّ  َ ك  د  48 :)التمل  نَي"َ مج َنِ  َعقَدر 
51 ). 
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 َع َاِفُنددَك ِإيَلَّ  ُ وَدَرفِّسددكَ  ِإيّنِ  ِعسَنددل يَ  اللُّ  قَددولَ  َخددري ُ ال َمددوِكابِفَ  * ِإ    َعاللُّ  اللُّ  َعَ َكددابَ  عقدول تنددو : "َعَ َكدداُبعا  
اُبكَ  وِعدلُ  َكَ اُبعا    الَِّذف َ  ِ  َ  َعُ َطتِّ ََ ُكمُ  ِإيَلَّ  ُثَّ  ال ِقَسوَ دةِ  فَددر مِ  ِإَ   َكَ داُبعا    الَّدِذف َ  اتدَّبَدُندرَك فَددر  َ  الَّدِذف َ  َع ُنُكم  فَدَأح  َِ  َ داب 
َتُكم    لِسُدث ِبوُدركَ  الَّدِذفَ  َكَ داُبعا   بِدكَ  مَي ُكدابُ  عقول تنو : "َعِإ   .( 55د  54 :آل عمابان َذ َوِلُ رَن" ) ِفسهِ  ُكتُوم    ِفسَمو بَدسد 

وُدلُددركَ  فَدق  ددركَ   َع  َُ عمسددي َددزاء ا كدداب  كدداباً   .( 30 :ال َمددوِكابِفَ " )األي ددول  َخددري ُ  َعاللُّ  َعمَي ُكدداُب اللُّ  َعمَي ُكدداُبعنَ   َع ُ  اِب
زاء الكسهلل كسهللاً  تتبستوً علل  ن اجلزاء    َت  النمل  .( 1)َع

 اثلثاً: اجلزاء جبنس العمل يف اآلخرة:

احلسدددو  الددددهلليسو  فتدددي كددددذلك يف  ه يف  النمدددل حوكمددددة يف  نو لدددة هللا خلقددددكمدددو  ن  ددددتة اجلدددزاء سددددت
 تدا  يف هددذا ا ندىن  عتصدل إ  حددهلل  ددتة   و دسة بدني النددت   عالوطبسقدوت القابآيسدة اآلخداب   ع د  ث كويدت

 .( 2)الوراتاب     حس  النهللد  عإ  القطع    حس  ا نىن عا اباد     لك

   معاملة أهل الفضل ابلفضل: 1

دَزاء  دد قددول تندو : "َهددل   َنددونِ ََ َنددوُن" )الدابمح   ِإالَّ  اإل ِح     ي: هددل ثدراب خددرف  قددوم هللا ( 60 :اإل ِح 
َفدده علددل  ددل  دد  خوفدده فأحندد  يف الددهلليسو عملدده  ع طددو   بدده إال  ن ُيندد  إلسدده يف اآلخدداب   بدده أبن مو عددز َع

تدَّوَدونِ  َ بِّدهِ  َ َقدومَ  َخدوفَ  َعِلَمد    إحنويه  لك يف الهلليسو  دو عصدف يف اآليت  د  قرلده تندو : "  فَبِدَأيِّ ( 46) ََ
تَددددون   َ َعااتَ ( 47) ُتَكددددذَِّننِ  َ بُِّكَمددددو آاَلءِ  تَددددونِ  ِفسِتَمددددو( 49) ُتَكددددذَِّننِ  َ بُِّكَمددددو آاَلءِ  فَبِددددَأيِّ ( 48)  َفد   جَت ددددابَِينِ  َعسد 
ددونِ  فَوِكَتددة   ُكددلِّ   ِ دد  ِفسِتَمددو( 51) ُتَكددذَِّننِ  َ بُِّكَمددو آاَلءِ  فَبِددَأيِّ ( 50) ََ  ُتَكددذَِّننِ  َ بُِّكَمددو آاَلءِ  فَبِددَأيِّ ( 52) ََع 
دَو  َ    ِ د    َبطَواِتُدَتو فُداُب    َعَلل   ُ وَِّكِئنيَ ( 53) دىَن  ِإ   ََ ِ  َع َتدَّوَدني  ( 55) ُتَكدذَِّننِ  َ بُِّكَمدو آاَلءِ  فَبِدَأيِّ ( 54) َدان   اجل 

َلُتم   ِإيدد    َفط ِمددثد ُت َّ  ملَ   الطَّدداب فِ  قَوِصدداَباتُ  فِددسِت َّ  ددون   َعاَل  قَدددبد  ُ َّ (  57) ُتَكددذَِّننِ  َ بُِّكَمددو آاَلءِ  فَبِددَأيِّ ( 56) ََ  َكددَأهنَّ
ونُ  ال َسوُقرتُ  ََ   .( 3)( 58 -46 :)الابمح   َعال َماب 

تُددرهُبُم  َعدد ِ  عقددول تنددو : "تَدَوَ ددوىفَ  عِ  َُ َِ ُعرنَ  ال َمَضددو ُدد فَددهلل  فًددو م  َ هبَّ تَددوُهم  فُتِ ُقددرنَ  وَعممَّدد َعَطَمًنددو َخر   فَدداَل  * َ ََقد 
ِ يَ   َّو يَد      تَدن َلمُ  َزاء مبَو َ ع نُي   قُدابَّ ِ   ِّ  هَلُم ُ خ   .( 17د  16 :" )الن هلل  فَدن َمُلرنَ  ويُراكَ   ََ
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 .( 1)قول احلن  البصابي:  خ ل قرم عملتم ع خ ل هللا هلم  و مل تابعني عمل  طاب علل قلب بشاب

الصددوحلني  ددو ال عددني   ت عال   ن  مسنددت عال عيف احلددهللف  القهلل ددي: قددول تنددو : "  عددهللدت لنبددودي 
ددد    تَدن لَدددمُ  خطددداب علدددل قلدددب بشددداب قدددول  بدددر هابفددداب : اقدددابءعا إن  دددئوم: "فَددداَل  ِ ددديَ   َّدددو يَد   ددد  هَلُدددم ُ خ  "  قُددددابَّ ِ   ِّ دددنُي  َ ع 

 .( 2)( 17 :)الن هلل  

لُددرا أَي تَددلِ  ددد عقددول تنددو : "َعاَل  ددلِ   ُع  ددَنةِ  ال َ ض  تُددرا ن َ  ِ ددتُكم  َعالنَّ ابِف َ َعال ُمَتددو َعال َمَنددوِكنيَ  ال ُقدداب ََب  ع يل  ُ  فُدؤ  يف  َِ
ددَ ُ را َعل سَدن ُ ددرا اللَِّ  َ دِبسلِ  عقددول تنددو :  .( 22 :التددر  (  َِّحدسم "  ر   َ ُ دد  َعاللَُّ َلُكددم   اللَُّ  فَدذ ِ ددابَ  َ ن حتُِبُّدرنَ  َ اَل  َعل َسص 

ُكدم   ِ د    ِإنَّ  آَ تُددرا "َي َفدَُّتدو الَّدِذف َ  َِ َ َعا دَذُ عهُ  م  هلُلعًّا لَُّكددَعد َع َع اَلدُِكددم   َ  ددَ  ُ  تَدن ُ درا َعِإن م  فَوح   اللََّ  َعتَدذ ِ داُبعا فَددِذنَّ  راَعَتص 
 .( 14 : َِّحسم " )الوذوب   َ ُ ر   

   ترك اإلنسان وإمهاله يف العذاب  كما أمهل احلق ومل يتبعه: 2

ددابِي َعدد  َ ع دداَبضَ  قددول تنددو : "َعَ دد     ملَِ  َ بِّ  ال ِقَسوَ ددِة َ ع َمددل * قَددولَ  فَدددر مَ  َعَد ُشددابُسُ  َ ددتًكو َ ِنسَشددةً  لَددهُ  فَددِذنَّ  ِ ك 
د  124 :طده تُتَندل" ) ال سَددر مَ  عََكدَذِلكَ  فَدَتِندسوَدَتو آَيتُدتَدو  َتَدو دكَ  َكدَذِلكَ   َبِصدريًا * قَدولَ  ُكتدتُ   َعقَدهلل   َ ع َمدل َحَشاب َتيِن 
 .( 3)الهلليسو ُيشابعن فرم القسو ة عمسوً  فذن اجلزاء  بهللاً    َت  النمل خ  تنو   ن الضولني يف  .( 126

ُمُ َعَلِنًبو َعَ ابَّ  هَل ًرا ِدفتَدُتم   اذََُّذعا   عقول تنو : "الَِّذف َ  يد سَ  َسو ُ احل َ  هت  ِ ِتم   لَِقدوء  َيُندرا   وَكمَ   يَتَنوُهم   فَول سَدر مَ  والهللُّ  فَددر 
 َ دو يَدهلل  ِي م  َّدوقُدل دوُ  ِفسَتو ف بَ  َ  اَل  َعالنَّوَعةُ  ق  حَ  اللَِّ  َعع هللَ  ِإنَّ  ِقسلَ  تنو : "َعِإَ اعقول  .( 51 :َهدَذا" )األعاباف 

وَدس ِقِتنَي * عَ  َد  ُ  َعَ و ظَتًّو ِإالَّ  يَُّظ ُّ  ِإن النَّوَعةُ  زِ  بِدهِ  راَكدويُ    َّدو هِبِدم َعَحدو َ  ِملُدراعَ  َ دو سَِّئوتُ َ د هَلُم   َبهلَلامبُن  دوَدت   ُؤعنَفن 
دد  مَلُكدد َعَ ددو و ُ التَّدد َ ددأ َعاُكم  عَ  َهددَذا فَدددر ِ ُكم   لَِقددوء َيِنددسُوم   َكَمددو  يَتَنددوُكم   ال سَدددر مَ  * َعِقسددلَ  ِصددابِفَ " )اجلوثسددة  ِّ د  32 : انَّ

34 ). 

 يا:  التهكم ابلكفار واملنافقني كما كانوا يتهكمون ابملنمنني يف الدن 3

اَبُ دددراالَّدددِذفَ   قدددول تندددو : "ِإنَّ   َ دددَ ُكرَن  آَ تُدددرا الَّدددِذف َ  ِ ددد َ  َكدددويُرا    َ   ِإَ اهِبِدددم  فَدوَدذَدددوَ ُزعَن * عَ  ا  َ دددابُّع  َعِإَ ا *َفض 
ِلِتمُ  ِإَ   ايَقَلُبرا    فَدول سَدر مَ ِتم  َحدوِفِظنَي * َعَلس    ُ  ِ ُلرا رَن * َعَ وَلَضولُّ  ُؤاَلءهَ  ِإنَّ  وُلراقَ  َ  َع ُهم   َفِكِتنَي * َعِإَ ا ايَقَلُبرا   َ ه 
َ َاِاكِ  َفض َ ُكرَن * َعَلل ال ُك َّو ِ  ِ  َ  آَ ُترا   الَِّذف َ  َنلُدرنَ  َكدويُرا  َ و  َّو ُ ال كُ  ثُدرِّبَ  اُبعَن * َهل  فَتظُ  األ  " )ا ط  دني فَد  

 .( 36د  29 :
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وَددِب    ايظُدداُبعانَ  لِلَّددِذفَ  آَ تُددرا َعال ُمَتوِفَقددوتُ  ال ُمتَددوِفُقرنَ  فَدُقددرلُ  عقددول تنددو : "فَدددر مَ  ُنددرا ِقسددلَ  يُّددر ُِكم   ِ دد  يَدق  َِ  ا  
ددتَدُتم َفُضدداِببَ  يُددر ًا فَول َوِمُنددرا َع َاءُكددم   َددةُ  ِفسددهِ  َنِطتُددهُ  َنب   لَّددهُ  ِبُنددر    بَدسد   :)احلهللفددهلل  ِقَبلِددِه ال َنددَذاُب" ِ دد  َعظَددوِهابُسُ  الابَّمح 
ُنددرا عالشددوههلل يف اآلفددة قرلدده: "ِقسددلَ  .( 13 َِ يُددر ًا"  فولظددوهاب  دد  إ ددتود "ِقسددَل"  بصددسذة  فَول َوِمُنددرا َع َاءُكددم   ا  

عتكدرن  قولدة   ( 1)ااترل  ن قواله  ري ا دؤ تني ا ودوطبني عإَّندو هدر  د  كدالم ا الاكدة الندواقني للمتدوفقني
ضددابب النددر  بسددتتم عبددني إطمددوعتم ث ذسسددبتم ب   ادعا ا الاكددة للمتددوفقني هتكمددوً  إ  ال يددر  ع اءهددم  عإَّنددو

ا دددددؤ تني  ألن ا سبدددددة بندددددهلل الطمدددددع   دددددهلل حنددددداب  عهدددددذا ا دددددوتزاء كدددددون َدددددزاء علدددددل ا دددددوتزااتم ن دددددؤ تني 
 .( 2)عا ونوو هم هبم

عممو فؤفهلل  ن هذا الووبط عاحلري  الشهللفهلل  اليت  صوبت ا توفقني يف اآلخاب  هر َزاء هلم    َدت   دو  
م عحددددري   نددددوماب   عذددددبط  وراصددددل ألهنددددم  كددددويرا علسدددده يف الددددهلليسو  هنددددم كددددويرا كددددذلك يف الددددهلليسو يف قلددددق داادددد

َ   َُّذب َذِبنيَ كويرا"  .( 3)( 143 :َهدُؤالء" )التنوء ِإَ   َعالَ  َهدُؤالء ِإَ   الَ  َ ِلكَ  َبني 

 رابعاً: اجلزاء جبنس العمل بني العباد:

 لسددده الدددهلليسوم هللا عإن  دددتة هللا يف خلقددده  ن فكدددرن َدددزاؤهم سدددت   دددو عملدددرس  عهدددذا   ددداب تكدددرفين  قدددو
َا  عافو بة عاآلخاب  لسكرن قويرانً حوكموً يف ل  ن فك  اد هللا علس  هذا ف نب  عإَّنو  ااو رن هدذا عز َع

لنهللل عاأل دون تتم  لسو قق افسمو بس القويرن عتلك النتة   اباً  ابعسوً تكلس سوً  عقهلل   اب هللا التو  نلونو ل به
دب النمدل هبديف ااومع بني األفاباد عاجلموعوت عاأل م  فأيزل ا نلتدو  ندذس القوعدآليت اليت تَر وماب  هلل   َع

 ن ع د  حن  بسويف  براب الشاب  عو ة يف  نواله  عبني التيب صلل هللا علسه ع لم تلك النتة أب
  

                                                           
 .262ص  عو ر  دهللي. د اإلهلسة النت  (1)

 .263ص   ي نه ا صهلل  (2)

 .263ا صهلل  ي نه ص   (3)
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تطبسق  عهبذا فوبني  ن الشاب  عالقهلل  قهلل تظوهابا علل تقابفاب هدذس الندتة  عتلدك القوعدهلل  عالديت هدي  د  
ددَزاء .( 1)حكمددة هللا البولذددة يف خلقدده ََ ثد ُلَتددو" )الشددر    َ ددسَِّئة   َ ددسَِّئة   قددول تنددو : "َع   عقددول تنددو : ( 40 : ِّ

ُوم   "َعِإن   ُوم َ ددو مبِث ددلِ  فَدَنددوِقُبرا   َعددوقَدبد   فَوع وَددهلُلعا   َعلَددس ُكم   اع وَددهلَل  . عقددول تنددو : "َفَمدد ِ ( 126 :بِددِه" )الت ددل  ُعددرِقبد 
 .( 194 :" )البقاب  َعَلس ُكم   اع َوهلَل  َ و مبِث لِ  َعَلس هِ 

 ع   األ ثلة يف القابآن الكاب  يف هذا البوب  و فلي:

   اآلاي  ال  ورد  يف القصاص: 1

لَددلال قَ  يف  وصُ ال ِقَصدد َعلَددس ُكمُ  ُكوِددبَ   آَ تُددرا   الَّددِذف َ   َفدَُّتددو يَ : "ق  ال تع  اىل ُددابُّ  ود  ُددابِّ نِ  احل   َعاألُيثَددل هللِ ِنل َنب دد َعال َنب ددهللُ  حل 
ء   َ ِخسدهِ  ِ دد    لَدهُ  ُعِ دديَ  َفَمد    ِنألُيثَدل َندو لَس ددهِ إِ  َع ََداء عفِ ِنل َمن دابُ  فَوتِّبَدو    َ ددي  دد  َذ ِ سدف   َ لِددكَ  ن  حِِح  َددة   ُكدم   َّبِّ   ِّ  َعَ مح 
 :" )البقداب  تَدودَُّقدرنَ  َلَنلَُّكدم   ل َبوبِ األَ   ُعيل   َي   َحَسو    َصوصِ ال قِ  يف   َلِسم  * َعَلُكم   َعَذاب   فَدَلهُ  َ ِلكَ  بَدن هللَ  اع َوهلَل  َفَم ِ 

 .( 179د  178

تَدو": لنوبقةاقصوص يف الكوب النموعفة عيف هذا ا نىن  فضوً أييت قرله تنو  ع  حكم ال  لَدس ِتم  عَ  عََكوَدبد 
َ  ِنلدددتدَّ   ِ  الدددتدَّ   َ  َ نَّ  ِفسَتدددو ِ  َعال َندددني  ددد َّ عَ  ِنأُلُ نِ  نَ َعاأُل ُ  يدددفِ ِنألَ  َعاألَيدددفَ  ِنل َندددني  ددد ِّ  النِّ ُدددابُ  ِنلنِّ " عحَ َعاجل   ِقَصدددوص 

 .( 45 :)ا واهلل  

ده األكمدل  عمبدو ُيقدق القوعدهلل  الديت تو دهللس  عقهلل بستت النتة ا طتاب  تطبسدق حدهلل القصدوص علدل الَر
عتتددو  عهبددذا فوبددني لتددو ا صددوه اجلمددة الدديت بتسددت علددل  شددابععسة القصددوص  عإقو ودده يف ااومددع  ع دد  تلددك 

ََاب ا نوهللي ع   ُيوعل االعوهللاء لريتهلل  قبل اقاافه عمله  ع تتو َ  خوطاب ا نودهللي علسده  ع تتدو ا ص وه 
الو دودي  دد  تابصددهلل ا نوددهلل  علددستم لاليوقددوم  دد  ا نوددهللف   ع  دد   قددرا تم  فذبطددول احلكددم نلقصددوص فنطددل 

هددددو ا ومثلددددة يف  فابادهددددو هددددذس ا صددددوه عفقددددرض بتسددددون ااومددددع  عفشددددسع ال ر ددددل يف الهللعلددددة  عفتودددداب يف قرا
 .( 2)عطرا تو

   حد احلرابة واإلفساد: 2

َددوعهبددذا ا ندددىن  فضدددوً َدددوء حددهلل احلابابدددة عاإلفندددود يف قرلددده تندددو : " دددَزاء ِإَّنَّ  َعَ ُ دددرَلهُ  اللَّ  ُُيَدددو ِبُرنَ  الَّدددِذف َ  ََ
َنر نَ  ُلُتدم  َف دهلِلفِتم   تُدَقطَّدعَ   َع   ُفَصدلَُّبرا    َع   فُدَقودَّلُدرا   َ ن َفَنوًدا اأَل  ضِ  يف  َعَفن  َُ د    َع َ    اأَل  ضِ  ِ د َ  فُتَ در ا    َع   ِخدالف    ِّ

يد َسو يف  ِخز ي   هَلُم   َ ِلكَ  "  عهي  وههلل  و د  فسه علدل ت ندري ابد  عبدو  يف  عافدة عطدوء  33 :" )ا واهلل  الهللُّ

                                                           

 .عو ر  دهللي. د اإلهلسة النت   (1)

 .266ص  ي نه ا صهلل  (2)
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 ع مبندىن آخداب: لبسدون  ن  " هتدو لسندت للووسدري  بدل هدي للوقندسم َع  عهر  ذهب مجتر  النلموء ألن كلمدة "
األحكددوم ذولددف نخددوالف اجلتددويت  فمدد  اقوصدداب علددل القوددل قُوددل  ع دد  قوددل ع خددذ ا ددول  قُوددل عُصددلب  
لدده  دد  خددالف  ع دد   خددوف النددبل عمل أيخددذ ا ددول يُ ددي  دد   ع دد  اقوصدداب علددل  خددذ ا ددول قطددع فهللفدده عَ 

 .( 1)األ ض

   من تطبيقا  ذلك العصر النبوي: 3

َا  التدو  سدت   عمدوهلم عالشدوههلل الصدابفح   و علمتو إيس   رل هللا صدلل هللا علسده ع دلم يف كس سدة ددو
هلل عتدهللان فدهلل إال عقدهلل كوفدأانس  دو  يب بكاب د   ي هللا عته د:  و ألحديف  لك  و قوله صلل هللا علسه ع لم ع  

فأبر بكاب د   ي هللا عته د بذل كدل  دو ميلدك   ( 2)خال  ن بكاب  فذن له عتهللان فهللاً فكوفسه هللا هبو فرم القسو ة
دد  دد   دول عي دد  ع هدل ععلددهلل د لتصدداب  التديب صددلل هللا علسده ع ددلم  عكدون عطددوؤس بدال حددهللعد  فندو ق اجلددزاء 
دل   درد  فدابد التديب صدلل هللا علسده ع دلم  كوفأتده حن عدز َع    صدوحب التنمدة ا طلقدة  ععيل كدل  ت دة َع

 .( 3)كابام  علسكرن األصل يف اجلزاء  ن فكرن    َت  النمللسو ضل علل  يب بكاب نإلينوم عاإل 

:  يدده  ددو ُ  ددابت ابتددة حددومت الطددواي يف  فددهللي ا نددلمني ع آهددو   ددرل هللا واملث  ال الث  اين يف عص  ر النب  وة
صلل هللا علسه ع لم قولت له: كون  يب ف ك النوين  ُيمي الذ و   عفقابي الضدسف  عفشدبع اجلدواع  عف داب  

عفطندم الطنددوم  عف شددي الندالم  عمل فددابد طولددب حوَدة. فقددول صددلل هللا علسده ع ددلم: "خلددرا عد  ا كددابعب  
عيف  عافة: فولدل  دبسلتو   درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم  .( 4)عتتو  فذن  نهو كون ُيب  كو م األخال "

دددت إ   خدددي  عدددهللي قولدددت: فكندددوين   دددرل هللا صدددلل هللا علسددده ع دددلم عمحلدددين  ع عطدددوين ي قدددة حدددت خاَب
 .( 5)نلشوم

  

                                                           
َي )  (1)  .266ص  (    النت  اإلهلسة666/  5الو نري الكبري للابا

ه.609/  5 ت  الا ذي )  (2)  (  حن   ابفب    هذا الَر

 .271النت  اإلهلسة  دهللي عو ر  ص   (3)

 .  (24/  6(     نب اإلميون للبستقي )314/  2يرا د األصرل لل كسم الا ذي )  (4)

 .  (322/  1(  الطبقوت الك   )277/  5النري  التبرفة )  (5)
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لقددهلل عو لتددو الاب ددرل صددلل هللا علسدده سددت   ددو كددون  برهددو فنو ددل التددو    ددم ك دداب  بستددو  لسددهلللتو  لددك  
 .( 1) صاًل  ابعسوً   ع تنو ض دلساًل قطنسوً  علل  ن هذس القوعهلل  عو ة  و مل حتابم

  

                                                           
 .271النت  اإلهلسة ص   (1)
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 الثامن: فصلال

 مسائل يف القدر

 

 . أوًل: احلكمة يف أفعال هللا وشرعه

 . اثنياً: التحسني والتقبيو

  . اشصلو فعل وجوباثلثاً: 

 . الستطاعة معىن: رابعاً 

 . طاقي اإل مب تكليفل  خامساً:

 . سنة هللا يف اآلجال سادساً:

 .عزوجل قدرة هللا  سابعاً:
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 :الثامن الفصل

 القدر يف مسائل

 

 أول: احلكمة يف أفعال هللا وشرعه:

 احلاكم:   هللا احلكيم احلكم 1

لندددتة   دددله  ه  ععلدددل  بتدددو َدددل عتندددو  الددديت عدددابَّف هبدددو ي نددده إ  عبدددودس  ع كابهدددو يف كووبددد  ددد   مسدددوء
عدددز    كمدددو يف قرلددهن الكدداب "احلكددسم"  عقدددهلل ع د هددذا اال دددم "احلكددسم"   بندددوً عتنددنني  دداب  يف القدددابآ ع يبسوادده
ددل: " ِكدددسُم" )البقدداب   ال َنلِدددسمُ َع ِكدددسمُ ( 129 :اب  احَلِكدددسُم" )البقدد   "الَنزِفدددزُ ( 32 :احلَ  َبِدددريُ    "احلَ   :" )األيندددوم ا  

 .( 130 :َحِكسًمو" )التنوء    "َعاِ ًنو( 18

 .( 114 :صَّدداًل" )األينددوم ُ  َ  ال ِكوَددوبَ  ِإلَددس ُكمُ  لَ  َيَدددزَ  الَّددِذي َعُهددرَ  َحَكًمددو  َبد َوذِددي اللِّ  عقددول تنددو : " َفَدذَددري َ 
 َخدددري ُ  ُهدددرَ تتدددو: "عَ  وً "احلكدددم"  عقدددهلل َدددوء يف مخندددة  را دددع بصدددسذة اجلمسدددع فتدددذا دلسدددل علدددل  ن امسددده  فضددد

َوِكِمنَي" )األعداباف  َكدمُ    ع" َيدتَ ( 87 :احل  َدوِكِمنَي" )هدرد  َ ح  َكدمِ  اللَُّ    ع" َلَدس  َ ( 45 :احل  َدوِكِمنيَ  أبَِح  " احل 
 .( 8 :)الوني 

 ِذيالَّد اللَِّ  عَ  ويه "ُصدت   ر نتو  كمو قول  دبع"احلكسم": هر الذي ُُيكم األ سوء عفوقتتو عفضنتو يف 
ء " )التمل  ُكلَّ    َتد َق َ   .( 88 :َ ي 

   دع  دو ع"احلكسم" هر الذي فضع الش  يف  ر نه بقهلل س  فال فوقدهللم عال فودأخاب عال فزفدهلل عال فدتقإ
 .( 1)الرصف  عال فهلل كتو الرهم البولذة النظسمة اليت ال أييت علستوله يف  لك    احلكم 

  

                                                           
 .183 ع هللا د.  لمون النرد  ص   (1)
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َلدددل  ع فنولددده ع قرالددده تقدددع يف  را دددنتو ركمدددة  فدددوحلكسم الدددذي ال فدددهللخل تدددهللبريس عال  دددابعه خلدددل عال 
 .( 1)ععهللل ع هللاد  فال ف نل إال الصراب عال فقرل إال احلق

ُكدلَّ عا وصابِّف " ر ا هللبابع  و "احلكم" فتر    له احلكم عالنلطون عالقهلل   فال فقع    إال ح يه عه
" )الابمح  : فَدر م  ُهَر يف   ( .29َ أ ن 

   دداب عهنددل  ال الددهللف   ددوع"احلكددم"  فضددوً  دد  لدده الوشددابفع عالو لسددل عالو دداب   فددوحلكم  ددو  دداب  هللا  ع 
َل ددقُ ا نقددب حلكمدده عال  اد لقضددواه  فددوَومع يف اال ددم "القددهلل " ع"الشدداب " "َ اَل لَددُه  دداُب"     األعدداباف : )َعاأَل  

54. ) 

َدددوِكمِ  َكدددِم احل  َدددوِكِمنَي"  فدددذن  لدددك تكسدددهلل علدددل عهلللددده ع محوددده عع دددنه عحدددني فقدددرل: "َ ح  نَي" ع"َخدددري ُ احل 
األ دددسوء يف  ر دددنتو  فلدددس  يف قدددهلل س ظلدددم عال تننُّدددف  علدددس  يف  دددابعه حمدددون  عال حتسدددز  بدددل هدددر ح دددق 
ل عا اب    عالد ِّ عال دوَاب  عا ندلم عالكدوفاب  عالقدري عالضدنسف  عيف   لل قر   حقر  احلوكم عافكرم  عالاَب

ددب علددل كددل  نددلم حتكددسم كووبدده ع ددتة كدد ل األحددرال حددابنً عِ ددلموً  ععلددل كددل  حددهلل دعن ا ددوثتوء  علددذا َع
لِّتو علدل الصدنسهلل ال دابدي عاجلمدوعي  عاأل دابي  ا دوص عالندوم   يبسه صلل هللا علسه ع لم يف دقسق   ر س َع

 فظلددم  حددهللاً  عال عالنسو ددة عاالقوصددود عاالَومددو  عاإلعددالم  عكددل  دد   دد  حكمدده عحكمودده:  يدده عددهللل ال
َي النبهلل أبكثداب  د   يبده  عال فدهلل  حمندتوً إال   بده علدل إحندويه "ِإانَّ اَل ُيِضدسُع  َ   اك  عال مو ُيمل هذا ع

َنَ  َعَماًل" )الكتف :  اَب َ    َ ح   َ  َ30 )(2 ). 

   املراد ابحلكمة: 2

ددددرد الذددددويت افمددددرد  ا قصددددرد  ب نددددل هللا ع ددددابعه  عهددددي  قهلل ددددة يف النلددددم  عاإلدا     وددددأخاب  يف الَر
 .( 3)عاحلصرل   ي  هنو تاتب علل األحرال عاألفنول عحتصل بنهللهو

  

                                                           
 .186د  185ا صهلل  ي نه ص   (1)

 .188د  187 ع هللا د.  لمون النرد  ص   (2)

 (  .201د  197/  1 عالم ا رقنني ) (141/  1 تتو  النتة )  (3)
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 كمة توضم   سئني:حلعا

م صدف إال مبدو قدو ال فر حكمدة تندرد إ  هللا ُيبتدو عفاب دوهو  فتدي صد ة لده تقدرم بده  ألن هللا أحدمها:
 به  عهي لسنت  طلق اإل اد   عإال لكون كل  ابفهلل حكسموً عال قوال به.

رقددوت عاحلكمددة ت عا ول عبددودس  هددي ينمدة ف ابحددرن عفلودذعن هبددو يف ا دأ ر احكمددة تندرد إ  اثنيهم ا:
 تم.إال هللا تنو   عبنضتو  نلرم للولق عبنضتو ممو   ل علسال ُيسط هبو علموً 

 :( 1) تنو  يرعونعاحلكمة يف  فنول هللا

دددتُ    كمدددو يف قرلددده تندددو : "َعَ دددوحكم   ة مطلوب   ة ل   ذاكا اشول:       ِددد َخَلق  سَدن بُدددهلُلعِن" لِ  ِإالَّ  يددد َ َعاإل ِ   َّ اجل 
َ  ضِ ا َعِ د َ  مَسَدوَعات   َ دب عَ  َخَلقَ  الَِّذي عقول: "اللَُّ  .( 56 :)الذا يت  دابُ ا فَدوَدتَددزَّلُ  ِ دثد َلُت َّ  أل    َ دتَدُت َّ  أل   رالِوَدن َلُمد بَدسد 

ء   ُكلِّ   َعَلل اللََّ  َ نَّ  ء   لِّ ِبكُ  َ َحو َ  َقهلل   اللََّ  َعَ نَّ  َقهلِلفاب   َ ي   .( 12 :و" )الطال  ِعل مً  َ ي 

 حن داب حمبدرب   ئوً  عهدذاعال فشدابكرا بده  دس هللا  ن احلكمة    خلقده اجلد  عاإليد  لسنبدهللعس عحدهللس فبني
د بقدهلل   هللا لدم النبدوعتنو  ع طلرب له  عكذلك بني  ن    حكمة خلقه النموعات عاأل ض عتهللبريس هلمدو 

 ععلمه  ب ويه.

نددددو : رل هللا تقدددعتكدددرن ع دددسلة إ   طلدددرب لت نددده عفر ددد تو   حكم   ة مطلوب   ة ل ريه   ا الث   اين:      
 :شَّدوِكابِفَ " )األيندوم ِنل أبَِع َلمَ  اللُّ  لَس  َ  َ  بَدس ِتَتو   ِّ  َعَلس ِتم اللُّ  َ  َّ  َ َهدُؤالء لِّسَدُقرلرا   بِبَدن ا   بَدن َضُتم فَدوَدتَّو "عََكَذِلكَ 

ندددا خلقدده بدددبنا ا و ددون ب   فددولالم يف قرلدده: "لِّسَدُقرلدددرا " دالددة علدددل احلكمددة  ددد  قرلدده ا ددذكر  عهدددر( 53
لددرن عتددهلل  لددك: مرا فسقر  عن عدد  قبددرل احلددق عتددهلل هللا  ؤفددوتم  ددن وء قددهلل   ددلا القددرم أيي ددرم عفنددوكاؤ فكدد  

ددد  َعلَددس ِتم اللُّ  َ ددد َّ  "َ َهدددُؤالء هددي ع دددسلة إ  ع ذا اال و دددون  ة ا طلربدددة هبدد"  فتدددذا القددرل بندددا احلكمددبَدس ِتتَددو  ِّ
دددب آ طلدددرب لت نددده  فو و دددون هللا هلدددؤالء فاتدددب علسددده  دددكاب هدددؤالء عك ددداب هدددؤالء  ع لدددك ف  طلربدددة    َر

  نه وءس عُين  ع   ععطواه    فنو ق عط   عقتابس ع لطويه   عحكموه ععزته لل وعل    إظتو  عهللله
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ِنلشَّدوِكابِفَ "  أبَِع لَدمَ  اللُّ  عتهللس ع تنه  د  فندو ق ا تدع  عال فلسدق بده  دريس  عهلدذا قدول هللا تندو : " َلَدس  َ 
 .( 1)( 53 :)األينوم 

 الشرائخ:  احلكمة احلاصلة من  3

 وأما احلكمة احلاصلة من الشرائخ فثالثة أنواع:

رة ص   ل الفط   حكم  ة حاص   لة م   ن اشم  ر بفع   ل مش  تمل عل   ى مص   لحة معلوم  ة أب      الن   وع اشول:
ة أبصدل هلل   نلر   كولنهللل عاإلحنون  عالصهلل    ع حوصلة    التتي ع  فنل  شومل علل   نوالعقل

دهم  ل عدددل فندددومل علدددل  صدددل ة الندددومل  عالظلدددم فشدددومال طددداب  عالنقدددل  كدددولظلم عالكدددذب  فولندددهللل  شدددو
صدرل القدبح يف لدزم  د  حعالشاب  يف   ابس نلندهللل عهنسده عد  الظلدم عمل فثبدت لل ندل صد ة مل تكد  علكد  ال ف

 ال نل نلنقل  ن فكرن فوعله  نوقبوً يف اآلخاب  إ ا مل فابد الشاب  بذلك.

ملص لحة اماله عل ى ع ن فع ل بس ب اش تاصلة من اشمر بفع ل  أو النه ي ح حكمةالنوع الثاين:  
ب الشداب    قدبح  طدو  فسكدرن ال ندل قدهلل اكوندب صد ة احلند  عالواملفسدة ال  ل تعرف  طاب الش رع

  لك. و   عدرعالوطتاب نلااب  عالنني بني الص وء عا ابع   ع  ي اجلم مكولو ابد يف اإلحابا

  فسكدرن ا داباد  د  األ داب اإلبدوالء امل:مور ب هحكمة يكون منشنها من اشمر ل من     النوع الثالث:
اباد فنل ا أ ر  به ع ثوله:   اب هللا إباباهسم د علسده الندالم د بدذبح ابتده إمسوعسدل د علسده  عاال و ون عال فكرن ا

َقه الرلهلل حت فكرن قلبه كله حن  عمل فك  حتقق  بدح علدهللس  النالم د فأ اد هللا إبوالء خلسله إباباهسم بنهلل  ن  
 فَدويظاب    َ  َرُدكَ  َ يّنِ  ال َمتَدومِ  يف   ََ   ِإيّنِ  بُديَنَّ  يَ  قَولَ  النَّن يَ  َ َنهُ  بَدَلغَ  اداً حن  عيف  لك فقرل هللا تنو : "فَدَلمَّو اب 

َنددل    َبَددتِ  يَ  قَددولَ  تَددداَب  َ ددوَ ا ددو ِ دد َ  اللَُّ  َ ددوء ِإن َ ددَوِ هلُلين  تُدددؤ َ ابُ  َ ددو افد  ددَلَمو الصَّددوِبابِفَ  * فَدَلمَّ لِل َ بِددنِي *  َعتَدلَّددهُ  َ   
ِنددددِتنَي * ِإنَّ  هللَا ددددزِي َكددددَذِلكَ   ِإانَّ  الددددابُّؤ يَ  َصددددهللَّق تَ  ِإبد دددداَباِهسُم * قَددددهلل   يَ  َ ن   َعاَنَدفد تَددددوسُ  ال ُمبِددددنُي"  ال ددددَباَلء هَلُددددرَ  َهددددَذا ال ُم  

 .( 2)عقر   بح ابتهفلمو حتقق  و   ادس هللا ين  األ اب عهر مل فك   ابفهللاً  ( 106د  102 :)الصوفوت 
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َاد اب  القسم  ع ثولده:   هو م ا نش :  املص لحة في ه م ن الفع ل امل :مور ب ه واشم ر مع اً   عنوعاً رابعاً ع
  فذن  صل وتو ان ئة    ال ندل عاأل داب  ع كثاب األحكوم الشابعسة  عإقو ة احلهللعد  عاحلج  عالصال   الصرم

تني نوً  فول نل فوضم   صل ة عاأل اب به فوضم    .( 1) صل ة  خاب   فو صل ة فستو    َع

   اشدلة الدالة على احلكمة: 4

القدددسم   عقدددهلل حدددوعل ابددد عاألدلدددة الهللالدددة علدددل احلكمدددة كثدددري  َدددهللاً  كابهدددو النلمدددوء عال قتدددوء يف كودددبتم 
 إ  اثتدددني عصدددلتو إ حصددابهو أبيراعتدددو  د بندددهلل  ن  كددداب  ن آحددود األدلدددة كثدددري  فصددنب  دددابدهو كلتودددد عقددهلل  

 ععشابف  يرعوً ع   هذس األدلة:

 َفَمددو َنلِذَددة   َمددة  : "ِحك  قددول تنددو    وه  و أعاله  ا  م  ا ورد في  ه التص  ريو بلف    احلكم  ة الن  وع اشول:
أبيبددوء  ع اتهددم شددقو  القمدداب د يتددو إ   ي  ن هللا     الكددوفابف  يف آيتدده د عهددي ه( 5 :التُّددُذُ " )القمدداب  تُدذ دد ِ 

قدل ألحدهلل   عال فبكدل  لدك حكمدة  تده  دب ويه لوقدرم ح وده علدل الندو لنيَاَاب  هلم ع   ستم ع دالهلم   
 علل هللا ح ة بنهلل الاب ل.

د و : "ِ د   هللا تند   قدولذكر ما هو من صرائو التعلي ل  وه و م ن أج ل أو شج ل النوع الثاين:  َ  لِ َ 
تَددو  َ لِددكَ  دداَبااِسلَ  بَدديِن  َعلَددل َكوَدبد  ًنددو قَدوَددلَ  َ دد   َيَّددهُ  ِإ   دد    ري ِ ِبذَدد يَد   َددو   ضِ األَ  يف  َفَنددود    َع   يَد   سًنددو و َ التَّدد قَدوَددلَ  َفَكَأَّنَّ  مجَِ
َسوَهو َعَ     َو َ ح  سَدو َفَكَأَّنَّ سًندو التَّدو َ  َ ح  دوءهت ُ  َعَلَقدهلل   مجَِ ُتم َكثِدريًا  ِإنَّ  ُثَّ  لبَدسِّتَدوتِ نِ  ُ ُ دلَُتو م  ََ دتد   اأَل  ضِ  يف  َ لِدكَ  ن دهللَ بدَ   ِّ

ددابُِفرَن" )ا وادددهلل   دددلِ    فقدددرل "ِ دد   ( 32 :َلُمن   َ كدددم بشدددابعسة " مبندددىن: النددبب يف احلَتوَ لِدددَك"  ونلددق بدددد"َكوَدبد   َ 
 القصوص علل اب  آدم ألَل قول اب  آدم  خوس  عكون  لك حابا ة الهلليسو.

دلِ  ِ د    ُ درلِهِ  َ  َعلَدل اللَُّ  فَدوء َ   َّدوتندو : "   كمو قولاإلتيان بكي الصرحية يف التعليل النوع الثالث:  َ ه 
َ  ُدعلَدةً  َفُكدرنَ  اَل  ي  كَ   النَِّبسلِ   ِ َعاب   َنوِكنيِ َعال مَ  َعال سَدَووَ ل ال ُقاب ََب  َعِلِذي َعلِلابَُّ رلِ  فَِللَّهِ  ال ُقاَب  َ  ِتسَدوء بَدني  ِ دتُكم "  األ 

 .ن ال قاباءاأل تسوء دع   فوتوعلهفنلل  ب ويه قنموه ال   بني األصتوف اليت  كابهو كي ال .( 7 :)احلشاب 
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َ  ضِ  يف   ُِّصددسَبة   ِ دد  َ َصددوبَ  َ ددوعقددول تنددو : " دد  ِكوَددوب    يف  ِإالَّ  ُكم   َيُ ِندد يف  َعاَل  األ  ََ َهددو َ ن ب ددلِ قدَ   ِّ  ِإنَّ  يَّ  
اَبُحرا اَل عَ  فَوَتُكم   َ و َعَلل َت َ ر ا اَل  َفِنري  * ِلَكي   اللَِّ  َعَلل َ ِلكَ  "  ومبَِ  تَد    .( 23د  22 :احلهللفهلل )آاَتُكم 

 ان قدددهلل  ا صدددواب عالدددبالء قبدددل  ن فددد   األي ددد  عا صدددواب عاأل ض  ع صدددهلل   لدددك قهلل تددده عحكموددده 
البولذددة الدديت  تتددو  ن ال ُيددزن عبددودس عال ف ددابحتم مبددو آاتهددم إ ا علمددرا  ن ا صددسبة  قددهلل   كواتددة عال بددهلل  عقددهلل  

 .( 1)كوبت قبل خلقتم ع لك فترن علستم  و  صوهبم

 ال ِكوَدوبَ  َعَلس دكَ  : "َعيَدزَّل تَدوتندو هللا   قدول ل ه  وه و عل ة للفع ل املعل ل ب هذك ر املفع ول  النوع الراب خ:
سَدددوانً  ء   لُِّكدددلِّ  تِبد  َدددةً  َعُهدددهلًل  َ دددي  ددداَب  َعَ مح  دددِلِمنَي" َعُبش  سَدددواًن" د ع دددو بندددهللهو د   فقرلددده: "( 89 :)الت دددل  لِل ُمن  تِبد 

َ  ِإالَّ  ال ِكوَدوبَ  َعَلس دكَ   َيَزل تَدو تندو : "َعَ دواألحن   ن فتصب علل  يه   نرل ألَله لهللاللدة قدرل هللا   هَلُدمُ  لِوُدبَدنيِّ
وَدَلُ ددرا   الَّددِذي َددةً  َعُهددهلًل  ِفسددهِ  اخ  ِ تُددرَن" )الت ددل  ّلَِقددر م   َعَ مح  ابَ  ِإلَس ددكَ  عقددول تنددو : "َع َيَزل تَددو  ( 64 :فُدؤ  َ  الددذِّك   لِوُدبَددنيِّ
" )الت دددل  يدُدددّزِلَ  َ دددو لِلتَّدددو ِ   ِإالَّ  ِنآلَيتِ  يُداب ِ دددلُ  ن لولدددك  عقدددول تندددو : "َعَ دددوو  عيف اآلفودددني بسددد( 44 :ِإلَدددس ِتم 

 .( 2) ي ألَل الوورفف ( 59 :َذ ِرفً و" )اإل اباء 

ي الفتي يف كالم هللا تيت للونلسل ااابد  ب "لعل"التعليل  النوع اخلامس:   فذيده  و ولوه علسدهال للَا
 لَددس ُكمُ عَ  ُكوِددبَ   آَ تُددرا   الَّددِذف َ   َفدَُّتددو : "يَ   عقرلدده( 21 :تَدودَُّقددرَن" )البقدداب   إَّنددو فكددرن فسمددو جتتددل عوقبودده "َلَنلَُّكددم  

َسومُ  َ  َشدل"   َع   فَدوَدذَكَّابُ  "لََّنلَّدهُ    عقرلده( 183 :رَن" )البقداب  تَدودَُّقد َلَنلَُّكدم  قَددب ِلُكم   ِ د  الَّدِذف َ  َعلَدل ُكِوبَ   َكَمو  الصِّ
 .( 44 :)طه 

ددوء الددذ يف ا را ددع ا وقهلل ددة قددهلل  خلصددت للونلسددل للنددبب الددذي تقددهللم  عاًل  عالفلنددلّ  ي فستددو  ونلددق اَب
 ا ووطبني.

 . نهملانخ ماي بوجود تعليله سبحانه وتعاىل عدم احلكم القدري والشرع النوع الساد :

َ  ضِ  يف  لَبَدذَددر ا الددابَِّ َ  لِِنبَددوِدسِ  اللَُّ  َبَنددطَ  فمدد  األعل قددرل هللا تنددو : "َعلَددر    َفَشددوء  َّددو ِبَقددهلَل    فُدتَدددّزِلُ  َلِكدد عَ  األ 
  دنة تضدابهم يففر ع الهلليسو د لبنا د التو   بنيَّ  ب ويه  يه ال .( 27 :َبِصري " )الشر    ِبِنَبوِدِس َخِبري   ِإيَّهُ 
َقدده رنددد َ     بنددطب  ددو اقوضددوس لط دده عحكمودده  فو ددويع  ددفددتتم  عهددر  ددب ويه فتددزل  دد    صددرل حالدداب

  . البذي    التو 
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ابَ َ  اللِّ الَّيِتَ  َِفَتةَ  َحابَّمَ  َ     : "ُقل  ومن الثاين قول هللا تعاىل  :األعداباف )الدابَِّ ِ "  ِ  َ  طَّسَِّبوتِ َعال   ِنَبوِدسِ لِ  َ خ 
َ  بكريه طسبوً  ويع    احلكم بو ابميه.( 32    فرصف بنا الاب

:  تنددو بقرلده كم ةة ول حل س  بحانه عل ى م ن زع  م أن ه مل خيل ق اخلل ق ل اي  إنك ار هللا :الن وع الس ابخ
ُوم   َددو " ََفَ ِندبد  تَددوُكم    َّنَّ تَدو َع َيَُّكددم   َعبَدثًددو َخَلق  ُنددرَن" تدُ  اَل  ِإلَسد  ََ يَنددونُ  "َ َُي َنددبُ   عقرلدده:  (115 :ا ؤ تددرن )اب   َ ن اإل ِ

َكَ   .( 36 :" )القسو ة ُ هلًل  ُفا 

عاأليددرا  كثددري  عاألصددل  ن أييت الونلسددل نحلددابعف  عقددهلل تددهللل علسدده األمسددوء عاألفنددول  عاحلددق فقددول  ن 
النددسو  لدده  ثدداب يف الهللاللددة علددل النلسددة إن مل تكدد  األدلددة يصددوً يف النلسددة  فستظدداب فسمددو ُيومددل الونلسددل ععهلل دده 

 .( 1)ُينب النسو 

   احلكمة من خلق إبليس ووجود هذه اآلاثم والشرور يف الكون: 5

  : تتويذكاب سله إال هللا     احلكم  و ال ُيسط بو ص يف  لك

 حزبه عخمول ودهع لشسطون امب وههلل   أن يكمل هللا عز وجل شنبيائه وأوليائه مراتب العبودية 
وء إلسدددده   عاإلجلددددع ابا موددده عإ وظودددده عإ وظدددة  علسوادددده  عاال ددددونو   بددده  ددددب ويه  دددد  الشدددسطون
خابعفدة  دو سرفدة عاأل ب ويه  ن فنسذهم     ابس عكسهللس فساتب هلم علل  لك    ا صوه الهللي

 ال ميك   ن ُيصل هلم بهللعن خلق هللا.

 ابد  د    عكسدف طدبنهلل  دو  دوههللعا  د  حدول إبلدس   ذنوهبم خوف املقربني من املنمنني من
صدودقرن بندهلل ؤ تدرن ال محة هللا تنو  لذيبهق فكسف أي   ا قاببرن بنهلل  لدكق عكسدف أي د  ا 

 عومل بنلمهق  لكق إن كون قهلل طابد إبلس  بذيب كسف فن ب بنهلل  لك

َ ة للمالاكة ا قاببني عاأليبسوء عا اب لني ع     ب ودقني  رفتم  دالصتني ا ؤ فنوظل هذس النبردفة  ال
لددت   يف  إ ددابافسل نو   دداب هللاالنددو ني  أليدده طددابد إبلددس   دد   محودده بددذيب عقددع فسدده  فو الاكددة ا قاببددرن إ ا  دد

ددل يفمددو قددول هللاكالصددر  قددولرا:  ددب ويك  ددو عبددهللانك حددق عبودتددك  ددع  هنددم مل  ددول را هللا يف   دداب      عددز َع
َنُلرنَ   ََ اَبُهم   َ و اللََّ  فَدن ُصرنَ   أهنم: "اَل   .( 6 :" )الو اب  فُدؤ َ اُبعنَ  َ و َعفَد  
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قول التيب صلل هللا علسه ع لم: " طَّت النموء عحق هلو  ن تَدئط  دو فستدو  د   ر دع   بدع  صدوبع إال ع 
  فتددذا َ فددل  اس التدديبُّ صددلل هللا علسدده ع ددلم كددوحلل  البددويل  دد   ددهلل  ( 1)ع لددك عا ددع َبتودده  ددوَهللاً حن

  .ني عحي النموء  عهكذا   الكبري ا ونول  عهر    خرفه

َدادعا خرفوً عع  فاملالئكة املقربون بردفدة سف تنوواب  النَاًل  فك و   عا ع وههللعا  و كون    إبلس  ا
 ثل هذا اإلبوالء عالوم سإقإال مب

َداد واشنبياء واملرسلون اًل     بعهم  عابف التو  نحن إ  .النو ني عا خرفوً عَع

دل  أليده ال  واملنمنون الصادقون ال فذا عاحهلل  ته بنلمه عال بنمله  بل فظدل داامدوً علدل خدرف عَع
ابَ  . قول تنو : "َفالَ ( 2)أي       كاب هللا َوِ اُبعَن" )األعاباف  ال َقر مُ  ِإالَّ  اللِّ  أَي َ ُ  َ ك   .( 99 :ا  

  ى معص يتهوأص ر عل  تبارك وتعاىل جعله عربة ملن خالف أمره وتكرب على واعت ه هللا ن   
ث اتب  عصدي   دابس عد    د  ا تكدب هنسده  عكمو َنل  يب  يب البشاب آدم د علسه النالم د 

نل إبلس  عد   ع إ   به  فوبولل  بري اجل  عاإلي  نلذيب  َع صداب  ع قدوم    د   عيهللم عَ 
نددددل آدم عدددد   ددددع إ   بدددده فللدددده يف هددددذا  دددد  احلعلددددل الددددذيب  َع اب  بددددوهكددددم ال   دددد  اتب عَ 

 .ق!عاآليت الظوهاب

 أن هللا تبارك وتعاىل قد جعل إبليس حمك  اً مي تحن ب ه خلق ه   ليتب ني ب ه خبي ثهم ووي بهم  
بسدد   دد  الطسددب  فددوحن علددم ا بسدد  عهللا  ددب ويه عتنددو  ال فبولددي خلقدده ععبددودس لددسنلم ا 

اًَل قبدددل  ن  ع  لدددق ا بثدددوء عالطسبدددني  علكتددده   اد  ن ميسدددز ا بسددد   ددد  الطسدددب  ددد  الطسدددب  
َي النبود عفق  عموهلم ال مبقوضل علمه فستم قدول  .(3)التو  يف الهلليسو عمي إ الصف  عمو

َِبسدد َ  مَيِسددزَ  َحددتََّ  َعَلس ددهِ  َ ددآ  َيددُوم   َعلَددل ال ُمددؤ ِ ِتنيَ  لِسَددَذ َ  اللُّ  َكددونَ   تنددو : " َّددو الطَّسِّددِب" )آل  ِ دد َ  ا  
 .( 179 :عمابان 
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ُوم   عقددددول تنددددو : " َم   ُخُلرا   َ ن َحِنددددبد  َتَّددددةَ  تَددددهلل  ددددو اجل   َعفَدن لَددددمَ  وَهددددهلُلعا  ِ ددددتُكم  ََ  الَّددددِذف َ  اللُّ  ن لَددددمِ فدَ  َعَلمَّ
وُ   َم  .عقدددول تبدددو ك عتندددو : "( 142 :آل عمدددابان الصَّدددوِبابِفَ " ) ُخُلرا   َ ن م  َحِندددبد  دددو  تَّدددةَ اجل َ  تَدددهلل  َعَلمَّ

ُتمُ  قَدب ِلُكم ِ   َخَلر ا   الَِّذف َ   ََّثلُ  أَي ِتُكم  َعالَّدِذف َ  ُ درلُ الابَّ  فَدُقدرلَ  َحتَّ  ل زُِلرا  لضَّابَّاء َعَُ َعا ل َبأ َ وءا  َّنَّود 
ابُ  َ َت  َ َنهُ  آَ ُترا    ُقرلُدرافدَ  َ ن ُفا َُكدرا َ ن التَّدو ُ  َ َحِنبَ "عقول تنو : .( 214 :" )البقاب  اللِّ  َيص 
وَدتُدددرَن * َعَلَقدددهلل   َعُهدددم   آَ تَّدددو  سَدن َلَم َّ َعلَددد َصدددهلَلُقرا الَّدددِذف َ  للَُّ ا لَدددسَدن َلَم َّ فدَ  ب ِلِتم  قَدددد ِ ددد  الَّدددِذف َ  فَدوَدتَّدددو اَل فُد  

 .( 3د  2:ال َكوِ ِبنَي" )النتكبرت 

 دددل خلدددق َ فدددل قدرت   ه خللق   ه  لأن يُظه   ر هللا ع   ز وج   ل كم   ا نلددده    فدددوحن عدددز َع  دددراًل َع
نلددده لذيبسدددوء  فتدددر   دددني عحدددي الندددموء الدددذي بددده حسدددو  األ عاح  عخلدددق  سكواسدددل لدددل ع  َع

َا  عاأل طو  اليت هبو حسو  األبدهللان  عخلدق إ دابافسل ععكلده نلصدر  ت   فسده أب داب   الدذي فداأل 
وااب قسو دة  عخلدق  دو فدرم الهللا هلهللا  لو سو األبهللان  اب   خاب   ف سه حسو  األبهللان بنهلل   وتة 

ذيدده ف  ددلطويه ع ا الاكددة  عخلددق إبلددس  عالشددسوطني  ع لددك  دد   عظددم آيت قهلل تدده ع شددسئوه 
و   عاحلدددداب وء عالتدددخدددولق األ دددهللاد كولنددددموء عاأل ض  عالضدددسوء عالظددددالم  عاجلتدددة عالتدددو   عا دددد
ضدددسلة  يندددابف فملعالددد د  عالطسدددب عا بسددد   عالضدددهلل إَّندددو فظتددداب َتنددده بضدددهللس  فلدددرال القبدددسح 

  عخلدددق    دددري  م  عخلدددق هللا آدم  ددد   دددري  ب ع دددال ال قددداب مل يندددابف قدددهلل الذىنلدددر اجلمسدددل  ع 
ع م   حدددراء  ددد   ب دعن  م  عخلدددق عسندددل  ددد   م دعن  ب  عخلدددق  دددوااب البشددداب  ددد   ب

وء  ن ق  عإن  ددعلددل كددل  دد  قددهللفاب  إن  ددوء  ن  لددق بذددري  ب عبذددري  م خلدد لددتنلم  ن هللا
سئوه هلل تدده ع شددق لخلددق  فددوحن  ددب ويه عتنددو   لددق األ ددهللاد لسظتدداب كمددو لددق  دد   ب ع م 

 تبو ك عتنو .

 س انلدددرا ن  علسدددوء  دددب ويه عتندددو  ُيدددب  ن فشدددكاب رقسقدددة الشدددكاب ع يراعددده  عال  فدددب  هللا  ن
تدردس عا و دوهنم بده  د   يدرا   دكابس  دو مل فكد  رد عهللع هللا إبلس  َع م بهللعيده  ُيصدل هلد بَر

عس ث بولددي بنددهللافكددم بددني  ددكاب آدم عهددر يف اجلتددة قبددل  ن  دداب   تتددو  عبددني  ددكابس بنددهلل  ن 
 قبله.اَوبوس  به عاتب علسه ع 

صددذاب  ع كدد  علمتددوس  ع   ددب ويه  دد  خلددق ا لددق ركمودده ععهلللدده  فمددو  دد   دد  يف الكددرن
 .( 1)َتلتوس    فتوس  م  وب عتو إال عهر خملر  حن بنهللله عحكمه
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  ين ه ي أح ب ذه املع اه أن احملبة  واإلانبة  والتوكل  والص رب  والرض ا إىل   ري ذل ك م ن
ل  دددو حتملددده جلتدددود بكدددعهدددذس النبردفدددة ال تو قدددق إال ن العبودي   ة إىل هللا س   بحانه وتع   اىل 

ق إبلدس  ون يف خلدالكلمة     نىن هر   ع   توم النبردفة  ع حبتدو إ  الدابب  دب ويه  فكد
و  ددد  ع دددو فستددد عترابنتدددو الددديت ال ُيصدددل حكمتدددو عفراادددهللهو عحزبددده قسدددوم  دددر  هدددذس النبردفدددة

ددددل إبلددددس   فكسددددف حتقددددق  ابتبددددة  تددددودك سلنبردفددددة اا صددددوه إال هللا  لددددر مل  لددددق هللا عددددز َع
 .لت نك عهلراك عللشسطونق

 عاحلكمدة  د  صد وته  دب ويه عحكموده تندولزم ع دع كدل  ديء أن من أمس اء هللا: احلك يم  
مبدو ال  حكموه خلق ا وضودات  عذصدسإ كدل عاحدهلل  تتدو ر نه الذي فلسق به  فوقوضت 

 .( 1)حكوم عالص وت عا صواإفلسق به  ريس    األ

 فتدددر حممدددرد علدددل عهلللددده ع تنددده عخ ضددده أن مح   ده س   بحانه اتم كام   ل م   ن  ي   خ الوج   وه  
عايوقو ددده عإهويوددده  كمدددو هدددر حممدددرد علدددل فضدددله ععطواددده ع فنددده عإكابا ددده  فللددده احلمدددهلل الودددوم 

ي ندده علددل  لددك كلدده  عُيمددهللس علسدده ع الاكودده ع  ددله  ذا عهددذا  عهددر ُيمددهللالكو ددل علددل هدد
َم كمددول محددهللس عَتو دده فلدده يف  ع علسددوؤس  عُيمددهللس علسدده  هددل ا رقددف مجددسنتم  ع ددو كددون  دد  لددرا

  فوبددو ك هللا  ب الندددو ني ع حكدددم ( 2)خلقدده عإمدددودس احلكمددة الوو دددة كمولددده علسدده احلمدددهلل الودددوم
ة عالتنمددة النددوبذة  الددذي عصددلت حكمودده إ  حسدد  عصددلت احلددوكمني   ع احلكمددة البولذدد

قهلل تدده ع ددو  كددابان  دد  هددذس احلكددم قطدداب   دد  ردداب  عإال فنقددرل البشدداب  ع ددز ع  ددنف ع قصدداب 
  فذن كدون هللا تبدو ك عتندو  قدهلل خلدق ( 3)   حتسط بكمول هللا عحكموه يف خلقه لكل  يء

هللا لذددري إبلددس  د عهددر      إبلددس  هلددذس احلكددم الدديت عق تددو علددل بنضددتو  فددال  ددك  ن خلددق
الشدددداب د  حلكددددم كثددددري   دددد  نب  ع   فددددوحن تبددددو ك عتنددددو  مل فُطلددددع خلقدددده إال علددددل بنددددا 

 .( 4)احلكم
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دل علدسم عحكدسم  هبدابت األلبدوب حكموده  عع دنت كدل  ديء  عفك ي النوقدل:  ن فنلدم  ن هللا عدز َع
قدهلل س  داباً  صدرانً ععلمدوً  خمدزعانً احداَ    ع حو  بكل  ديء علمده  ع حصدوس لرحده عقلمده  ع ن هللا يف محوه

به دعن مجسع خلقه  عا وأثاب به علل مجسع بابفوه عإَّنو فصل  هل النلم به ع  نب عالفوه إ  مجدل  د   لدك  
عقهلل ال فؤ ن هلم يف  كابهو  ع مبدو كلمدرا التدو  يف  لدك علدل قدهلل  عقدرهلم عقدهلل  دأل  ر دل ععسندل ععزفداب 

 داب القدهلل   ع يده لدر  دوء  ن فطدو  ألطسدع  ع يده  دع  لدك فنصدل فدأخ هم  بتو تبو ك عتندو  عد   ديء  د  
 .( 1) ب ويه  ن هذا  ابس  عيف هذا ا قوم اتهت عقرل كثري    ا الاق

ععد  عمددابان بد   سمددرن عد  ابدد  عبدو  قددول:  ددو بند  هللا  ر ددل عكلمده قددول: اللتدم  يددت  ب عظددسم 
ست ع يدددت حتدددب  ن تطدددو   ع يدددت يف  لدددك علدددر  دددئت  ن تطدددو  ألطندددت  علدددر  دددئت  ال تنصدددل  دددو عصددد

 .( 2)تنصل  فكسف هذا ي  بق فأعحل هللا إلسه: إين ال ُ  أل عمو  فنل عهم فنألرن  فويوتل  ر ل

   ما احلكمة من إجياد الكرام الكاتبني مخ أن هللا يعلم كل شيء:6

 ينلدددم أل دددسوء الايقدددرل يف  ثدددل هدددذس اإل دددر  إيتدددو قدددهلل تدددهلل ك حكموتدددو عقدددهلل ال تدددهلل ك فدددذن كثدددرياً  ددد  
دددأَُلرَيكَ  دددابِ  َ  ِ ددد    الدددابُّعحُ  قُدددلِ  الدددابُّعحِ  َعددد ِ  حكموتدددو كمدددو قدددول تنو :"َعَفن  ددد  ُعتِسدددُوم َ دددوعَ  َ يبِّ      قَلِدددساًل" ِإالَّ  ال ِنل دددمِ    ِّ

دده  بددل علددل هددذا ا  فددذن هددذس ا ولرقددوت لددر  ددألتو  ددوال  ددو احلكمددة  ن هللا َنددل اإل( 85 :)اإل دداباء لَر
ندل ا سدل علددل  نددل اآلد دي علددل هدذاَع ده  َع ندل احلمددري علدل هددذا الَر دده  َع دده  ع  هدذا الَر  دو   ددبه الَر

دل َندل   ن هللا لك  علر  ألتو ع  احلكمدة يف هدذس األ در   دو علمتوهدو علدر  دئلتو   دو احلكمدة يف  عدز َع
نلددم و  ن يو ا ددوطنت دد ددبه  لددك الظتدداب   بنددوً عصددال  النصدداب   بنددوً عا ذددابب ثددال ً عصددال  النشددوء   بنددوً ع ددو  

وتددو  ددي علستددو حكملشددابعسة ذااحلكمددة يف  لددك عهبددذا علمتددو  ن كثددرياً  دد  األ ددر  الكريسددة عكثددرياً  دد  األ ددر  
ستددو ن  ددّ  هللا علشددابععة إعإ ا كددون كددذلك فددذان يقددرل إن الومو ددتو لل كمددة يف بنددا األ ددسوء ا ولرقددة  ع ا 

َيد  فضل عخري ععلم  عإن مل تص   .تو  سئوً إلستو فذن  لك ال فتقصل نلرصرل إلستو فذاك 
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دددل عكدددل بتدددو كابا دددوً  فنلمدددرن  دددو   كدددوتبنيث يندددرد إ  َدددراب الندددؤال عهدددر  دددو احلكمدددة يف  ن هللا عدددز َع
  ي نلق

فوحلكمة     لك بسون  ن هللا  ب ويه عتنو  يظم اال سوء عقهلّل هو ع حكمتو إحكو دوً  وقتدوً حدت إيده 
م ع قدددراهلم كابا دددوً كدددوتبني  دددركلني هبدددم فكوبدددرن  دددو ف نلدددرن  دددع  ن  دددب ويه عتندددو  َندددل علدددل  فندددول بدددين آد

ددل   ددب ويه عتنددو  عددومل مبددو ف نلددرن قبددل  ن ف نلددرس علكدد  كددل هددذا  دد   َددل بسددون كمددول عتوفددة هللا عددز َع
نإلينون  عكمول ح ظه تبو ك عتنو  ع ن هذا الكرن  تظم  حن  يظوم عحمكم  حن  إحكدوم عهللا علدسم 

 .( 1)حكسم

 :تعاىل   الشر ل ينسب إىل هللا 7

  فدال فتندب الشداب ال فندداًل ( 2)الشداب ال فتندب إ  هللا  قدول صدلل هللا علسده ع دلم: عالشداب لدس  إلسدك
عال تقددهللفاباً عال حكمددوً  بددل الشدداب يف   نددرالت هللا ال يف فنلدده  ف نلدده كلدده خددري عحكمددة  عفظتدداب ال دداب  بددني 

 ال نل عا  نرل يف ا ثول الوويل:

  ث ابفدهلل  صدل وهتعلكد  ال ندل خدري  أليدك     فدو  نرل  دابَاباحدةعُيودو  إ   علهللك فشوكي حستمو
َ ويه فقدط  فدذ ا  خدذ هللا ودهلل  صدو    خدذ عزفدز  ق الظدوملإن  و فقهلل س هللا ال فكرن  اباً حمصتوً  بل يف حمله ع

هللت يف قابفدة الديت اعودو  يف التند  قدول   دو لذدريس ممد  فدونق مبدو صدتع هللا  فسكدرن خدرياً  لك  اباً نلتندبة لده  
َ  لَِّمو َيَكوالً  َ َنل َتوَهوفالنبت"َ  ِعَظةً َع َ  َخل َ َتو َعَ و َفهلَلفد َتو َبني   .( 66 :البقاب ُموَِّقنَي" )لِّل   ر 

ندتوت عمل  دومابت احلعكذا إ ا ا دومابت الدتنم علدل اإليندون محلده  لدك علدل األ داب عالبطداب  بدل إ ا ا
لدده عكددم فن دب بنم  ي ندده  فقددهلل فذ دل عدد  الوربددة عفتندوهو عفذددا بت ندده ع حتصدل  تدده  دسئة تكندداب  دد  حدهلل

يدت ذكاب  نصدسوه هوه كلمدو تد   إينون   يب  يبوً ث تدذكاب عا دوذ اب عصدو  بندهلل الوربدة خدرياً  تده قبلتدو  أليد
 ال فة إالوربة عاهلهللاَوبوء ع علسه ي نه عحهلل    علسواتو  فتذا آدم علسه د الصال  عالنالم د مل ُيصل له اإل
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تَددو َ بدَّتَددوبنددهلل  ن  كددل  دد  الشدد اب  عحصددل  تدده التددهللم قددول تنو :"  َعتَداب مَح تَددو لَتَددو اب  تَدذ ِ دد ملَّ   ِإنعَ  َنددَتو َي ُ  ظََلم 
َوِ ددددابِفَ " )األعدددداباف ِ دددد َ  لََتُكددددرَي َّ  وَدبَدددد فقددددول تنددددو :"ُثَّ  ( 23 :ا    َ  : " )الشددددر  َعَهددددهللَ  َعَلس ددددهِ  فَدوَددددوبَ  َ بُّددددهُ  وسُ ا
122). 

الددذف  خل ددرا بنددهلل ا نصددسة عبنددهلل ا صددسبة الدديت  صددوبوتم حددت  ددوقت علسدده  ي نددتم ع ددوقت  عالثالثددة
علددستم اال ض مبددو  حبددت عصددو  فتكددابهم التددو  حددت  قددو هبم  صددو  قابفبدده فشددوههللس عكأيدده  َتدديب  تدده د ع دد  

  لده يظدري  بدهللاً   هلل   و يف ي نه تتكابت ي نه علسه  فبنهلل هذا الضسق النظسم صو  هلم بنهلل الوربة فابح لس
 كمل    قبدل عصدو   كدابهم بندهلل الوربدة  كد   د  قبدل  فقدهلل  عصو ت حوهلم  فضوً  بنهلل  ن اتب هللا علستم

 َعلَددس ِتم   َعَ ددوَقت   َ ُحبَددت   مبَددو اأَل  ضُ  َعلَدس ِتمُ  َ ددوَقت   ِإَ ا َحددتَّ  ُخلُِّ ددرا   الَّدِذف َ  الثَّالَثَددةِ   ُكدابعا أبعسددتتم قددول:"َعَعَلل
 :" )الوربددددةالددددابَِّحسمُ  الودَّددددرَّابُ  ُهددددرَ  اللَّ  ِإنَّ  لِسَدُوربُددددرا   َعلَددددس ِتم   اَتبَ  ُثَّ  ِإلَس ددددهِ  ِإالَّ  اللِّ  ِ دددد َ  َ ل َ ددددأَ  الَّ  َ ن َعظَتُّددددرا   م   َيُ ُنددددتُ 
فتددذس آيت عظسمدددة تولددل يف حمو فدددب ا ندددلمني ع تددوبابهم إ  فدددرم القسو دددة عهددذا  ددديء عظدددسم   .( 1)(118

  . ر  الكريسة لك يف اإل ر  الشابعسة  ع يف األ ع راء كون

علكددد  هوهتدددو   ددداب مدددب  نابفوددده عهدددر  ن ا ريفدددة عالشدددابفة لسندددت نعوبدددو  قضدددوء هللا  دددب ويه عتندددو   
فقضوء هللا تنو  كله خري  حت  و فقضسه هللا     اب هر يف الراقع خري  عإَّنو الشاب يف ا قضي    و قضدوء 

عمل فقدل  .( 2): ا دري بسدهللفك عالشداب لدس  إلسدك سل قرل التديب صدلل هللا علسده ع دلمهللا ي نه  فتر خري عالهللل
إ  هللا ال إ اد   عالشدداب بسددهللك  فددال فتنددب الشدداب إ  هللا  بددهللاً  فضدداًل عدد   ن فكددرن بسهللفدده فددال فتنددب الشدداب

هلل ال فالامده  عال قضوء فوحن ال فابفهلل بقضوء الشاب  اباً  لك  الشاب فكرن يف ا قضي  عقهلل فالام اإليندون عقد
عقهلل فكرن طوعة عقهلل فكرن  نصدسة  فتدذا يف ا قضدي  ع دع  لدك فتدر عإن كدون  داباً يف حملده فتدر خدري يف 

وً  بددل هدر  دداب  دد  قضددي علددل كريده  دداباً لدس   دداباً حمضد  حدت ا آخدداب  عال ميكد   ن فكددرن  داباً حمضددوً حمدل 
ه   ع  اب يف حمل خري يف حمل آخاب  ه خري    َع  .َع
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 َتابَ ظَ قددول تنددو :"  ددثاًل: اجلددهللب عال قدداب هددذا  دداب  لكتدده خددري نعوبددو   ددو فتددوج عتدده علتضددابب لددذلك 
دابِ  ال دَ ِّ  يف  ال َ َندودُ  ُندرَن" )ا َلَنلَُّتدم   َعِملُدرا لَّدِذيا بَدن داَ  فَقُتملِسُدذِ  التَّددو ِ   َف دهلِلي َكَندَبت    مبَدو َعال َب   َِ  ( 41 :لددابعمفَداب 

دددل د  ددد   نصدددسوه إ  طوعوددده ال  دددك  يددده خدددري عفتدددوج خدددرياً  دددر  إ  هللا د عدددز َع  مل ع   فدددأمل ال قددداب  كثدددرياً عالاَب
ُندرَن"  ل:"َلَنلَُّتم  هلدذا قدوع  اجلهللب ع مل ا ابض ع مل فقهلل األي   كله فتقلب إ  لذ  إ ا كون فنقبه الصدالح َِ فَداب 

. 

َادعا عيندرا هللا  ندرا عكم     ان  طذدرا بكثداب  ا دول ع دل د عا دوذلرا ن دول فدذ ا ُ صدسبرا ب قداب َ  د عدز َع
إ  هللا ععابفرا  هندم  دولرن  فتدذا الشداب صدو  خدرياً نعوبدو  آخداب  كدذلك قطدع فدهلل الندو   ال  دك  يده  داب 

ععددذاب الددهلليسو  علسدده لكتدده خددري نلتنددبة لذددريس    ددو نلتنددبة لدده فددذن قطنتددو فنددقط عتدده النقربددة يف اآلخدداب 
اب   عهر  فضوً خري يف  ري النو   فذن فسه  دعوً  د    اد  ن فنداب  عفسده  فضدوً ح دق  هرن    عذاب اآلخ

لذ درال  ألن النددو   إ ا عدابف  يدده إ ا  داب   ددوقطع فددهللس ا وتدع  دد  الندابقة فصددو  يف  لدك ح ددق أل ددرال 
 .( 1)التو 

علدددس  لدده فسددده فددوحن  ددب ويه عتندددو  ال  لددق الشددداب افددا الدددذي ال خددري فسددده  عال  ت نددة فسددده ألحددهلل  
حكمدة عال  محددة  عال فندذب التددو  بدال  يددب  عقدهلل بددني النلمدوء  ددو يف خلقده إلبلددس  عاحلشدابات عالكرا دداب 
   احلكمة عالابمحة  فولشيء الراحهلل فكرن خلقه نعوبو  خدرياً عنعوبدو  آخداب  داباً  فدوحن خلدق إبلدس  فبولدي 

لسدوءس  عفدرايل الدابمح  ع ضدع لده  ع دتتم  د  عفندودي  ع  به عبدودس فمدتتم  د  ميقوده عُيدو ب  تت ده  عفنودفده
 .( 2)فرالسه عفوبع خطراته

 اثنياً: التحسني والتقبيو:

هددذا ا ر ددر  لدده عالقددة  ن ر ددر  النددوبق  فولب دد  فسدده انتددج عدد  الب دد  يف تنلسددل  فنددول هللا هددل 
لنقدل عحدهللس دعن ق إن إطال  الو نني عالوقبدسح علدل كدل فندل  د  َتدة ا( 3)ُيكم علستو ركم النقل  عالً 

عا ددذهب الصدد سح يف هددذس  الشدداب    ع ي ددي  ي دع  للنقددل يف حتنددني األفنددول  ع تقبس تددو  ددري صدد سح 
 ا نألة  يه: ثبت ن طوب عاحلكمة احلوصلة    الشابااع ثالثة  يرا :
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  كمددو فنلددم  ن أن يك  ون الفع  ل مش  تماًل عل  ى مص  لحة أو مفس  دة ول  و مل ي  رد الش  رع ب  ذلك     1
 شددومل علددل  صددل ة النددومل عالظلددم فشددومل علددل فنددودس  فتددذا التددر  هددر حندد  قبددسح  عقددهلل فنلددم النددهللل 

نلنقل عالشاب  قبح  لك  ال  يه  ثبت لل نل صد ة مل تكد  لكد  ال فلدزم  د  حصدرل هدذا القدبح  ن فكدرن 
  ( 1)عالوقبددسح فوعلدده  نوقبددوً يف اآلخدداب  إ ا مل فددابد الشدداب  بددذلك  عهددذا ممددو  لددط فسدده  ددال  القددوالني نلو نددني

فذهنم قولرا: إن النبود فنوقبرن علل  فنوهلم القبس ة علدر مل فبند  هللا إلدستم   درال عهدذا خدالف الدتإ  قدول 
 .( 15 :َ ُ راًل" )اإل اباء يَدبد َن َ  َحتَّ  ُ َنذِِّبنيَ  ُكتَّو  تنو :"َعَ و

ة احلند  اكونب صد ع   أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً  وإذا هنى عن شيء صار قبيحاً   2
 عالقبح  طوب الشو  .

 د فندل ا دأ ر كدرن ا دابا  عال فأن أيم ر الش ارع بش يء ليم تحن ب ه العب د  ه ل يطيع ه أم يعص يه   3
ددو ددَلَمو بدده  كمددو   دداب إبدداباهسم بددذبح ابتدده "فَدَلمَّ حصددل ا قصددرد ف ددهللاس  ( 103 :)الصددوفوت لِل َ بِددنِي" َعتَدلَّددهُ  َ   

 .نلذبح 

    أهلم الصهللقة  فلمدو  َدوب األعمدل  االبابص عاألقاب  عاألعمل  و بن  هللا إلستمعكذلك حهللف  
  فوحلكمدددة ( 2)قدددول ا لدددك:   ندددك علسدددك  ولدددك فذَّندددو ابولسدددوم  فاب دددي هللا عتدددك ع دددوط علدددل صدددوحبسك

 .( 3) تشؤهو    ي   األ اب ال    ي   ا أ ر  به  فتذس االقنوم الثالثة هي الصراب

سط ُيدددلنقدددل ال ي: إن اد اك النقدددل حلنددد  ال ندددل  ع قب ددده  كثدددابس دمدددل  فوعهتدددوك يقطدددة  تمدددة عهددد
رس عاالعوبو ات لذفنول كلتو علذلك كون الشاب  عإ  ول الاب ل البهلل  ته خ  لبة اهلر   وصة  ع  نلَر
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رد قهلل   شداك بدني النقدالء يف إد اك حند  بندا األفندول  ع قب تدو   عإ ا ( 1)علك  هذا ال ميتع َع
هللان الهللاللة علل  ن هذا  ابكَر يف ال طاب  ع   األدلة علل  توبنتو يصر   لك:ص الشاب  لَر

انَ  قَدددوُلرا   فَوِحَشدددةً  فَدَنلُدددرا   :"َعِإَ اق   ال تع   اىلم   ا    1 دددهلل  ََ َتدددو َع  أَي ُ دددابُ  الَ  اللَّ  ِإنَّ  قُدددل   هِبَدددو  ََ ددداَبانَ  َعاللُّ  آَنءانَ  َعَلسد 
َشددوء ددِط" )األعدداباف َ يبِّ   ََ ددابَ  قُددل   تَدن َلُمددرَن * الَ  َ ددو اللِّ  َعلَددل  َتَدُقرلُددرنَ  ِنل َ    فول وحشددة  .( 29د  28 :ِنل ِقن 

دواًل عيندوء  فبدني هللا  يده ال أي داب بده لقب ده  ث بدني هللا  يده ال أي داب  هتو هي طراف ا شابكني عابا  نلبست َ 
 .( 2)إال مبو هر حن 

َو :"ُقل  وقال هللا تعاىل   2 َ  َحدابَّمَ  ِإَّنَّ َتدو َتدابَ ظَ  َ دو ال َ دَراِحشَ  َ يبِّ َد ِبذَدري ِ  َعال بَدذ ديَ  ث َ َعاإلِ  َبطَد َ  َ دوعَ  ِ تد   َعَ ن قِّ احل 
دابُِكرا   لددق   ف ددي اآلفددة ع( 33 :" )األعدابافتَدن َلُمددرنَ  الَ  َ ددو اللِّ  لَدلعَ  تَدُقرلُددرا   َعَ ن ُ ددل طَوانً  بِدهِ  فُدتَدددّزِل   ملَ   َ ددو ِنللِّ  ُتش 

 ل  شتو.هللا الو اب  ببنا األفنول 

اَببُرا   َعالَ :"وقال هللا تعاىل   3 دل    فدوحن( 32 :َ دِبساًل" )اإل داباء َعَ دوء فَوِحَشدةً  َكدونَ   ِإيَّدهُ  الزِّّنَ  تَدق  عدز َع
 .( 3)علل التتي ع  قابب الزان بكريه فوحشة

دابَ َ  الَّديِتَ  اللِّ  َِفَتةَ  َحابَّمَ  َ     :"ُقل  وقال هللا تعاىل   4   (32 :الدابَِّ ِ " )األعداباف ِ د َ  َعال طَّسِّبَدوتِ  لِِنبَدوِدسِ  َ خ 
َقده أبيده طسدب  ع ن هدذا الرصدف فقوضدي عدهللم حتابميده  فدهللل علدل ثبدرت عصدف لل ندل  فرصف هللا بنا  

 .( 4)هر  تشأ للمصل ة  ويع    الو اب   عهذا هر الو نني النقلي عسته

شدابك ع  ده لدل قدبح الهللح فوعلده  ععلقهلل  ابب هللا   ثلة عقلسة كثري  دالة علدل حند  الورحسدهلل ع د   5
دد  ُكددملَّ  َهددل يُ ِنددُكم   َ  ِ دد     َّددَثاًل  َلُكددم ع م فوعلدده  عاألدلددة فسدده كثددري   فمدد   لددك قددرل هللا تنو :"َ دداَببَ    َّددو  ِّ

َوُيُكم َ َلَكت   دلُ يدُ  َكدَذِلكَ    َيُ َندُكم   ُكم  َكِوسَ دوِ   هَنُم  َذَدوُفر  َراءَ د ِفسدهِ  فَدأَيُوم   َ ََقد َتوُكم   ِفسَمو ُ ابََكوء  ِّ   مي  َيتِ  َ صِّ  اآل 
 . ( 28 :" )الابعمفَدن ِقُلرنَ  لَِقر م  
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ف ي هذا ا ثل بسون    هللا للمشابكني  هنم إ ا كويرا ال فاب رن  ن فكرن ممدولسكتم  دابكوء هلدم  فكسدف 
  فلددر كددون ( 1)النبددود  ددو  هلددم  ن منلددرا ا ولددرقني  ددابكوء للوددولق فو ددولق  ع  نلوتزفدده عي ددي الشددابفك يف 

الشدددابك قبس دددوً ادددابد التتدددي عتددده  الكو دددل نلتتدددي عتددده فقدددط  عمل فدددذكاب  دددثاًل فدددهللل علدددل قب ددده يف النقدددرل 
 .( 2)عال طاب

دددذُ :"ق   ول هللا تع   اىلع تددده  ًئو َ دددَ وَعوُدُتم   َعدددينِّ  تُدذ ددد ِ  الَّ  ِبُضدددابّ   الدددابَّمح َ  فُدددابِد نِ  ِإن آهِلَدددةً  ُدعيِدددهِ  ِ ددد   ََ ذَِّ  َعالَ  َ دددسد 
" )فددد  َ ددداَلل   لَِّ دددي ِإً ا ِإيّنِ  فُتِقدددُذعِن * فلدددم ُيدددوج هللا علدددستم مب دددابد األ ددداب  بدددل احدددوج  .( 24د  23 : ُّبِدددني 

نلنقددل ع قوضددل ال طدداب   ألن  دد  ال ميلددك دفددع  دداب عدد  ي ندده فددأع   ن ال فقددهلل  علددل دفندده عدد   علددستم
 .( 3) ريس  فكويت عبودته    كون انفنوً  الاًل  بستوً 

اتدب علسدده فع ددلم ال   نابفدة حندد  األفندول عقب تدو نلنقددل قبدل بنثدة الاب ددرل صدلل هللا علسدهإن ددابد 
 يده لده  دهللخل يفك  كمدو  الثراب عالنقوب  كمو  يتو يثبت حن  األفنول عقب تدو لدذاهتو ع نابفدة النقدل لدذل

الشدددو    ر  ددد  قبدددل نابفدددة حنددد  بندددا األفندددول عقب تدددو  ع  دددو الثدددراب علدددل فندددل األفندددول احلندددتة فذَّندددو هددد
ل ع د الشداب    كلدف قبدعالنقوب علل فنل األفنول القبس ة  إَّنو هر    قبل الشو    فال مب    علل ا

َند َ  تَّ َحد ِبنيَ ُ َندذِّ  ُكتَّو  َعَ وعالثراب عالنقوب  ورقف علل بنثة الاب ل  كمو قول تنو : " ُ دراًل" )اإل داباء  َ  يَدبد 
: 15 ). 

ن القدبح  بدت يف ي نده  ع يده ال فندذب هللا علسده إال بندهلل إقو دة سم  عحتقسق احلق يف هدذا األصدل النظد
 .( 4)احل ة نلاب ولة

عاحلق الذي ال مهلل الوتوقا إلسه النبسل إن األفنول يف ي نتو حنتة عقبس ة  كمو  هنو انفنة ع دو    
النمدددل  علكددد  ال فاتدددب علستدددو ثدددراب عال عقدددوب  إال نأل ددداب عالتتدددي  عقبدددل ع عد األ ددداب عالتتدددي ال فكدددرن

بددوً للنقددوب  ددع قب دده يف ي ندده  عاألع ن  عالكددذب  عالددزان  عالظلددم  عال ددراحش كلتددو يف  اهتددو   القبددسح  َر
 .( 5)عالنقوب علستو  شابع  نلشاب 

                                                           
 .  (484 /1 نوال  صرل الهللف  ا ب رثة يف علم  صرل ال قه )  (1)

 .  (484 /1) ال قه  صرل علم يف ا ب رثة الهللف   صرل  نوال  (2)

 .  (333 /2(      ووح دا  الننود  )484 /1ا صهلل  ي نه )  (3)

 .  (7/  2الب  القسم )    ووح دا  الننود   (4)

 .  (247/  1 هللا   النولكني )  (5)
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و  فضداًل  تده تند  دل علدستمفوحن  ب ويه عتنو  ال فنذب عبودس إال بنهلل إقو ة احل ة علدستم ببنثدة الاب 
ِلِكي ُكتَّو  ع محة  قول تنو : "َعَ و ُلَتو ِإالَّ  ال ُقاَب  ُ ت   .( 59 :قصإ ِلُمرَن" )الظَو َعَ ه 

عهدددذا  ددد  فضدددل هللا ع محوددده  ن ال فندددذب التدددو  إال بندددهلل إقو دددة احل دددة علدددستم ببنثدددة الاب دددل  قدددول هللا 
ددابِف َ  تنددو : " ُُّ ددالً  ددة   اللِّ  َعلَددل لِلتَّددو ِ  فُكددرنَ  لِددَئالَّ  َعُ تددِذ ِف َ   َُّبشِّ   فتددذس ( 165 :الابُُّ ددِل" )التنددوء  بَدن ددهللَ  ُح َّ

اآلفة تهللل داللة صابُية علل  ن احل ة إَّنو قو ت نلاب ل ع يه بندهلل دسدئتم ال فكدرن للتدو  علدل هللا ح دة  
عهدددذا فدددهللل علدددل  يددده تندددو  ال فندددذب التدددو  قبدددل دددد  الاب دددل إلدددستم  ألن احل دددة حستئدددذ مل تقدددم علدددستم  

عي دددي الوندددذفب علدددل  لدددك إال بندددهلل بنثدددة الاب دددل  فوحلنددد  عالقدددبح  فولصدددراب إثبدددوت احلنددد  عالقدددبح عقدددالً 
 .( 1)النقلي ال فنولزم الونذفب  عإَّنو فنولز ه خمول ة ا اب لني

ع ددد  اآليت الهللالدددة داللدددة صدددابُية علدددل  نابفدددة النقدددل حنددد  األفندددول عقب تدددو ع هندددو يف  اهتدددو حندددتة 
َتوُهم  َعفدَ  ِنل َمن اُبعفِ  عقبس ة قرل هللا تنو : "أَي ُ اُبُهم ََبآاِدَ "  َعلَدس ِتمُ  َعُُيَداّبِمُ  الطَّسِّبَدوتِ  هَلُدمُ  َعُيُِدلُّ  ال ُمتَكدابِ  َعد ِ  تد  ا  

ع لدك ألن ا ندابعف الدذي أي دابهم بده تنددو  هدر  دو تنابفده عتقداب رندته النقدرل عال طدداب  ( 127 :)األعداباف 
عفددهللل   ( 2)نددلسمة عتقدداب بقب ددهالنددلسمة ع ن ا تكدداب الددذي فتتددوهم عتدده تنددو  هددر  ددو تتكددابس النقددرل عال طدداب ال

ددلُّ  ََبآاِددَ "  فتددذس اآلفددة تددهللل  َعلَددس ِتمُ  َعُُيَدداّبِمُ  الطَّسِّبَددوتِ  هَلُددمُ  علددل  لددك  فضددوً قرلدده تنددو  يف ي دد  اآلفددة: "َعُيُِ ا  
 .( 3)داللة صابُية يف  ن احلالل كون طسبوً قبل حله  ع ن ا بس  كون خبسثوً قبل حتابميه

تنيإن الطسب إ ا  حل    الشو   فقهلل اكونب طسبوً آخاب إ  طسبه  فصو  طسبوً      نوً    الَر
  

                                                           
 .  (39/  2دا  الننود  ) (435/  8دمر  ال ووعي )  (1)

 .  (142/  1د ف  علي )إ تتج النلف عا وكلمني  َوباب   (2)

 .  (142/  1ا صهلل  ي نه )  (3)
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تني  ندددوً    ( 1)عكدددذلك القبدددسح إ ا هندددل الشدددو   عتددده اكوندددب قب دددوً إ  قب ددده  فصدددو  قبس دددوً  ددد  الدددَر
 .( 2)ع لك ألن حن  األفنول عقب تو  بوون لذاهتو  عفكوشف  لك نلنقل عالشاب   نوً 

 : اشصلو فعل وجوباً: اثلث

: إيدده ال مددب ا نددألة ا نددألة  و ابعددة عدد   نددألة الو نددني عالوقبددسح النقلسددني   نوقددهللان يف هددذس هددذس
حتم  د مبدو فسده صدال داب النبدوبدل لده  ن ف ندل  دو فشدوء عُيكدم مبدو فابفدهلل  فدوحن   فنل األصلح علدل هللا تندو  

صددل ة  عإن  الاب ددل   عهنددوهم عمددو فسدده فنددودهم  ع ن فنددل ا ددأ ر  بدده  صددل ة عو ددة  دد  فنلدده  ع ن إ  ددول
 . ل عات كلكل فوع  تتي عته  صل ةكون فسه  اب  علل بنا التو   نصسوه  ف نل ا أ ر  به عتابك ا

 ددو  ي دد  األ دداب عإ  ددول الاب ددل فمصددل ة عو ددة للنبددود  عإن تضددم   دداباً لبنضددتم عهكددذا  ددوااب ع  ددو
فقهلل س هللا د تندو  د تذلدب فسده ا صدل ة عالابمحدة عا ت ندة  عإن كدون يف  دم   لدك  داب  لدبنا التدو   فللده 

  عإن كددون يف بنددا  ددو  لقدده  ددو فسدده  دداب  لددبنا التددو    ع هددر  ددبب  دداب  ديف  لددك حكمددة  خدداب .. 
 .( 3)كولذيرب د فالبهلل يف كل  لك    حكمة ع صل ة ألَلتو خلقتو  عقهلل  لبت  محوه  ضبه

 معىن اإلستطاعة:رابعاً : 

 يت َنلتدددو هللاطوعوه الدددهدددذس ا ندددألة  ددد   هدددم ا ندددوال يف نب القدددهلل   ألهندددو تونلدددق بقدددهلل   النبدددهلل عا دددو
  تو  الوكلسف  عفونلق هبو   ابان  تمون:

  .؟ لً يفعل أو  أحدمها: هل للعبد قدرة

 عده؟ والثاين: هل استطاعته قبل الفعل فقر أو معه فقر  أو هي قبل الفعل وب

 عحتهللس النلموء يف هذس ا نألة نلو صسل فقولرا:
  

                                                           
 .  (143/  1) عا وكلمني النلف  تتج(    250د  249/  1 هللا   النولكني )  (1)

 (  .143/  1 تتج النلف عا وكلمني )  (2)

 .259القضوء عالقهلل   عبهلل الابمح  افمرد ص    (3)
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عالدومك  ع دال ة األآلت  عهدي الديت تكدرن  تدو    أ   فهناك استطاعة للعبد مبعىن الصحة والوس خ
األ دداب عالتتددي  عهددي ا صدد  ة لل نددل  فتددذس ال مددب  ن تقددو ن ال نددل  بددل قددهلل تكددرن قبلدده  وقهلل ددة علسدده  

 ال بَدس دتِ  ِحدجُّ  التَّو ِ  َعَلل عهذس اال وطوعة ا وقهلل ة صوحلة للضهللف   ع ثول هذس اال وطوعة قرله تنو :"َعللِّ 
ددَوطَو  َ دد ِ    فتددذس اال ددوطوعة قبددل ال نددل  علددر مل تكدد  إال  ددع ال نددل  ددو ( 97 :َ ددِبساًل" )آل عمددابان ِإلَس ددهِ   َ ا  

دب احلددج إال علدل  دد  حددج  عال عصدل  حددهلل بدداك احلدج  عال كددون احلدج عاَبددوً علددل  حدهلل قبددل اإلحددابام   َع
" َ ددو اللََّ  بددل قبددل فابا دده  ع دد    ثلوتددو قرلدده تنو :"فَددوتدَُّقرا ددَوَطن ُوم  . فددأ اب نلوقددر  مبقددهللا  ( 16 :)الوذددوب  ا  

ددب علددل  حددهلل  دد  الوقددر  إال  ددو فنددل فقددط  إ  هددر الددذي  اال ددوطوعة  علددر   اد اال ددوطوعة ا قو يددة  ددو َع
  عهددذس اال ددوطوعة هددي  تددو  األ دداب عالتتددي  عالثددراب عالنقددوب  ععلستددو فددوكلم ( 1)قو يودده تلددك اال ددوطوعة

 .( 2)ال قتوء  عهي الذولبة يف عابف التو 

بدة  قو يدة لا  عهدذس هدي اال دوطوعة  ب   وهناك الستطاعة ال  جيب معها وج ود الفع ل ل ندل ا َر
َوِطسُنرنَ  َكويُرا    له  ع     ثلوتو قرله تنو :"َ و عَ  َفن  دَتو .( 20 :ِصداُبعَن" )هدردفُدب   ويُرا  َكد  َعَ دو النَّم   عقرله:"َعَعاَب  

َتدددتَّمَ  َ ئِدددذ   ََ دددابِي َعددد  وءِ طَددد يف  ُتم  َ ع سُددددتدُ  َكويَدددت    َعاب ً دددو * الَّدددِذف َ  لِّل َكدددوِفابِف َ  فَدر  دددَوِطسُنرنَ  اَل  َكدددويُراَع  ِ ك  ًندددو" مَس   َفن 
 .( 101د  100 :)الكتف

اال وطوعة  شقة  لك علستم  عصنربوه علدل ي ر دتم فت ر دتم ال تندوطسع إ ادتده  عإن   فو اباد بنهللم
صدهللس هدراس  ع   فده ال و دهلل عد  ا دومو  كودب هللا ا تزلدة  كويرا قود ف  علل فنله لر   ادعا  عهذس حدول  د  

بددة لدده عاتبوعتددو  عقددهلل  خدد   يدده ال فنددوطسع  لددك  عهددذس اال ددوطوعة . عهددذس اال ددوطوعة ( 3)هددي ا قو يددة ا َر
رد ال نل  .( 4)هي اال وطوعة الكريسة اليت هي  تو  القضوء عالقهلل   عهبو فو قق َع

  

                                                           

 .372اب  تسمسة ص  القهلل     (1)

 .269القضوء عالقهلل   افمرد ص    (2)

 (  .61 /1الب  تسمسة )  د ء تنو ض النقل عالتقل  (3)

 .270القضوء عالقهلل  ص    (4)
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 راء اليت هدي  تدو  الوكلسدف  عهدذس تكدرن قبدل ال ندل  عهبدو فونلدق عبذلك يثبت يرعي اال وطوعة  
الشدداب  حسدد  ال فكلددف  ددري ا نددوطسع  عاألخدداب  الدديت تكددرن  ددع ال نددل  فتددذس فو قددق ال نددل هبددو عتكددرن 

 .( 1)بقهلل   النبهلل عفنله  لكتتو ال تقع إال  رافقه للقضوء عالقهلل 

 ل تكليف إل مبا يطاق: خامساً :

  ال حددرل عال قددر ر ت نددري "تنددو  ا لددق إال مبددو فطسقريدده  عال فطسقددرن إال  ددو كل تددم  عهددمل فكلددف هللا 
  ألحدهلل ة هللا عال قدر ال مبنريدإال نحن" يقرل: ال حسلة ألحهلل عحتّرل ألحدهلل عال حابكدة ألحدهلل عد   نصدسة هللا  إ

ًنددد اللُّ  لِّدددفُ كَ فُ  الَ علدددل إقو دددة طوعدددة هللا عالثبدددوت علستدددو إال بورفسدددق هللا تندددو   قدددول تندددو :" دددَنَتو"  ِإالَّ  ويَد   ُع  
ًنو ُيَكلِّفُ    عقول تنو :"الَ ( 286 :)البقاب  َنَتو" )اال ِإالَّ  يَد    .( 152 :ينومُع  

 سنة هللا يف اآلجال:سادساً : 

ال ع عن  ددددددوعة إن هللا  ددددددب ويه عتنددددددو  قددددددهلّل  آَددددددول ا الاددددددق  رسدددددد  إ ا َددددددوء  َلتددددددم ال فنددددددوأخاب 
دددَوأ ِخاُبعَن َ دددوَعةً فندددوقهلل رن  قدددول  ُلُتدددم  فَددداَل َفن  ََ دددوء َ  ََ هلِلُ رنَ َعاَل فَ  تندددو :"ِإَ ا  دددوَدق  عقدددول  ( .49" )فدددري : ن 

ََّالً تنو :"َعَ و َكوَن لِتَد     َ ن  ََتُرَت ِإالَّ حِِ  ِن هللا ِكَووًن  ُّ   ( .145: " )آل عمابانَؤ

َع  التديب صدلل دي  عع  عبهلل هللا بد   ندنرد قدول: قولدت  م حبسبدة  هللا علسده ع دلم: اللتدم   وندين بزَع
  رل هللا  عأبيب  يب   سون عأبخي  نوعفة  قول: فقول التديب صدلل هللا علسده ع دلم  قدهلل  دألت هللا آلَدول 
َا   قندر ة  لد  فن دل  دسئوً قبدل حلده  علد  فدؤخاب  دسئوً عد  حلده  علدر كتدت   ضابعبة  ع يم  نهللعد   ع  

 .( 2)ععذاب الق : كون خرياً ع فضل  ألت هللا  ن فنسذك    عذاب التو  

 بب القول  عهذا بن فو قورل  ست أبَله  فنلم هللا تنو  عقهلّل  عقضل  ن هذا ميرت بنبب ا ابض
  

                                                           

 .272ا صهلل  ي نه ص    (1)

 .320ا ت ة اإلهلسة يف هتذفب  ابح الط وعفة  عبهلل اآلخاب محود الذتسمي ص    (2)
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عهدددذا بندددبب اهلدددهللم  عهدددذا نحلددداب   عهدددذا نلذددداب   إ   دددري  لدددك  ددد  األ دددبوب  عهللا خلدددق ا دددرت 
 .( 1)عاحلسو   عخلق  بب ا رت عاحلسو 

لندددتوتم  لرهندددو أبف دددزع    حدددهلل  ددد  ا ندددلمني  ددد  قودددل  ع خدددذ ا تدددوفقرن  ددد   لدددك قضدددسة  ع دددو قودددل يف
تم لقودددول ا شدددابكني عإن إخدددراهنم الدددذف  قولدددرا  لدددر كدددو دددرايرا عتدددهللهعفلدددرعن ا ندددلمني علدددل خدددابَع  م  عمل  اَب

ُتم  قَدداَِ ددة  :"َعَطآتم  فقولللقوددول   ددو  ددوترا ع ددو قولددرا فدددابد علددستم القددابآن  بلددغ الددابد   تدددهللداً هبددم عمبددرق  هلل  َ مَهَّدددود 
َوِهِلسَِّة فدَ  قِّ َظ َّ اجل  ء  قُدل  َهل لََّتو  ِ  ُقرُلرنَ  َيُ ُنُتم  َفظُتُّرَن ِنللِّ َ ري َ احلَ  داِب ِ د  َ دي  داَب ُكلَّدُه للَِِّ ُ  ُ درَن  َ  اأَل   ِإنَّ اأَل  

اِب ِ َ  ايف  َيُ ِنِتم  َّو اَل فُدب هلُلعَن َلَك فَدُقرُلرَن َلر  َكوَن لََتو  ء   َّو قُ  َ أَل   تدُوم  يف بُدسُدرِتُكم  لَدَ َََ ِول َتو َهوُهتَدو قُدل لَّدر  كُ ي 
ِنِتم " )آل عمدابان:  َِ داُب ِ د   َُّنمَّداب  عَ  .( 154الَِّذفَ  ُكِوَب َعلَدس ِتُم ال َقو دُل ِإَ  َ َضدو ل:"َعَ دو فُدَنمَّ اَل عقدول عدز َع

مداب:  د  فندسش عمداباً طدرفاًل يف عا ن .( 11اب: ري " )فدوطِإنَّ َ ِلَك َعَلل اللَِّ َفنِ فُتَقُإ ِ    ُعُمابِِس ِإالَّ يف ِكَووب  
ِس" ري يف "ُعُمدابِ   عالضدمالنود   ع   فتقإ  د  عمدابس:  د  فندسش عمداباً قصدرياً  قدهلل س بنضدتم مبدو قبدل الندوني

 مابس.   عتقإ فعواهلل علل اجلت  ال علل النني  ألن الطرفل النماب يف الكووب عيف علم هللا ال 

ددوء عدد  ابدد  عبددو  يف ت نددري اآلفددة: لددس   حددهلل قضددست لدده بطددرل النمدداب عاحلسددو  إ لددغ  ددو ال عهددر نَع
  علدس   حدهلل زاد علسدهقهلل ت له    النماب  عقهلل قضست  لك له  فذَّنو فتوتي إ  الكووب الدذي قدهلل ت ال فد
ذي كوبددت لدده لكوددوب الددقددهلل ت لدده  يدده قصددري النمدداب عاحلسددو   ببددولغ النمدداب " ي الطرفددل" علكدد  فتوتددي إ  ا

" فقر   الَّ يف فذلك قرله:"َعَ و فُدَنمَّاُب ِ    َُّنمَّاب  َعاَل فُتَقُإ ِ    ُعُمابِِس إِ   ل: كل  لك يف كووب عتهللس.ِكَووب 

 ددتة بنددهلل  ددتة  ع ددتاباً بنددهلل  ا قلددسالً   هددب النمدداب قلددسالً  عبنضددتم فّندداب " َعاَل فُددتَقُإ ِ دد   ُعُمددابِِس" مبنددىن
 .( 2) تاب  عمجنة بنهلل مجنة  عفر وً بنهلل فرم  ع وعة بنهلل  وعة  اجلمسع  كورب عتهلل هللا يف كووبه

  

                                                           

 .320ا صهلل  ي نه ص    (1)

 ( .550/  2ت نري اب  كثري )  (2)
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  فقددهلل َددوء يف ( 1)ع ددتتم  دد  فندداب يقددإ النمدداب بقلددة ال كددة فسدده  عالددزيد  يف النمدداب حلقددوء ال كددة فسدده
َقه   ع فتن  .( 3)  فلسصل  محه( 2)أ له يف  ثابساحلهللف  الشابفف:     ابس  ن فبنط له يف  

م عددرام مددو فوددرهك صددلة عتتددو   فوآلَددول  ددراء كويددت قصددري   ع طرفلددة  قددهلل    دد    ددبوهبو  علسنددت  ت
  .التو 

عطسددب  ء الصدد ي فمدد  قددهلل  لدده طددرل األَددل  قددهلل  لدده  يدده  ددسوتسأ لدده  دد  األ ددبوب   دد  تددرافاب الذددذا
ا ندددكابات  ع  توعلددده   ددد عاالبوندددود عمدددو فضددداب نلبدددهللن تاهلدددراء التقدددي  عممو  دددة النمدددل البدددهللين  ع الابي دددي 

 دددبوب فتدددر هبدددذس األ ا ودددهلل ات   ع الذ دددسوء الضدددو   كولودددهللخني   ع طدددرل الندددتاب   ع ا تكدددوب افاب دددوت 
  .س  عهذس األ بوب  قهلل   كمنببوهتوفطرل عماب 

ة بنددهللع   ع ع دد  قددهلل  لدده قصدداب النمدداب  قددهلل  لدده  ن فبولددي بنددرء الوذذفددة   ع  ددرء الوترفددة  ع اإلصددوب
تتوعل  و فضابس عفؤ فه   ع فصسبه حودس يف طابفق  أبن ميرت يف كو ثة عو ة كدولزلزال   ع فقولده قوتدل عمدهللاً 
 ع خطددأ  فسمددرت عفتوتددي  َلدده براحددهلل  دد  هددذس األ ددبوب  ع  ريهددو  علكتدده  ددوت يف عقودده ا قددهلل  لدده  عيف 

 .( 4)ت ع  بوهبو رول" َله ا نمل" عتهلل هللا  فال اي صول يف األقهللا  بني ا نببو

عقهلل فشكل علل بنا التو   را دع يف كودوب هللا ع حودفد    درل هللا صدلل هللا علسده ع دلم فسقدرل 
بنضتم: إ ا كون هللا علم كل  و هدر كدوا   عكودب  لدك كلده عتدهللس يف كودوب هللا فمدو  ندىن قرلده:"مَي ُ ر الّلُ 

َا  عاألعمددول عاآلَددول  كوربددة ال تزفددهلل عال تددتقإ فمددو عإ ا كويددت األ .( 39َ ددو َفَشددوء َعفُدث بِددُت" )الابعددهلل:   
َقدده عفُتنددأ لدده يف  ثددابس فلسصددل  محدده ستكم لقرلدده صددلل هللا علسدده ع ددلم:  دد   ددابّس  ن فُبنددط لدده يف    .( 5)تددَر

دد  ُ يُددرِبُكم   اب ُكم  ِإَ  عكسددف ت نددابعن قددرل يددرح لقر دده :"َ ِن اع بُددهلُلعا اللََّ َعاتدَُّقددرُس َعَ ِطسُنددرِن * فَدذ ِ دداب  َلُكددم  ِّ َعفدُددَؤخِّ
ََل   َُّنمًّل" )يرح:   ( .4د  3َ 

  

                                                           
 .60للقاب وعي ص   اإلميون نلقهلل   (1)

  ي يف  َله.  (2)

ون  قم   (3)  .1657 و ق علسه كمو يف اللؤلؤ عا اَب

 .60للقاب وعي ص   اإلميون نلقهلل   (4)

ون  قم   و ق علسه   (5)  .66  عالقضوء عالقهلل   عماب  لسمون األ قاب ص  1657كمو يف اللؤلؤ عا اَب
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َا  عاألعمو  يرعون:  عاجلراب  ن األ 

  .عكوب يف  م الكووب  فتذا ال فوذري عال فوبهللل   نوع جر  به القدر

فتددذا هددر الددذي فزفددهلل عفددتقإ  علددذلك قددول تنددو :"مَي ُ ر الّلُ َ ددو َفَشددوء    ون  وع أعل  م هللا ب  ه مالئكت  ه
(   ع م الكودوب هدر اللدرح اف درظ الدذي قدهلل  هللا فسده اإل در  علدل 39ث ِبُت َعِعتدهلَلُس  ُمُّ ال ِكوَدوِب" )الابعدهلل: َعفدُ 

َ  رنب األ بوب  فذن ا الاكدة فكوبدرن   و هي علسه  ف ي كوب ا الاكة فزفهلل النماب عفتقإ عكذلك الاب
َ  عاألَل  عإال َفهلل له يف الاب َقوً ع َاًل  فذ ا عصل  محه   .( 1) فذيه فتقإ له  تتموله  

عاألَل  َالن:  َل  طلق فنلمه هللا  ع َل  قسدهلل فدذن هللا أي داب ا لدك  ن فكودب لنبدهللس  َداًل  فدذن 
َقه عا لك ال فنلم  فزاد له يف  لك  م ال  لك  هللا فنلم  دو فندوقاب  عصل  محه  فسأ ابس أبن فزفهللس يف  َله ع 

 .( 2) فوأخابعلسه األ اب  فذ ا َوء األَل مل فوقهللم عمل

 اً: قدرة هللا عز وجل:سابع

القددهلل  عالقددهلل   عا قددهللا  علددل الشدديء: القددهلل   علسددده  عقددهلل ت الشدديء:  قددهلل س قددهلل اً   دد  الوقدددهللفاب  عيف 
(   ي:  دددو 67عقددول تنو :"َعَ ددو قَدددهلَلُ عا اللََّ َحددقَّ قَددهلل  ِِس" )الز دداب:  .( 3)احلددهللف : فددذن  ددّم علددسكم فأقدددهلل عا لدده

 .( 4)تنظسمهعظّمرا هللا حق 

 بلغ.عالقهللفاب:  بلغ يف الرصف نلقهلل      "القود " ع"ا قوهلل ":     قوهلل  عهر  

"قُددل  ُهددَر :كقرلدده تنو   عقدهلل ع د ا ددم هللا "القددود "  ددب ويه اثتدديت عشدداب   دداب  مخد   تتددو بصددسذة اجلمددع 
ِقُكم   َع  ِ دد دد  فَدددر  َنددَ  َعلَددس ُكم  َعددَذاًن  ِّ ِلُكددم  تِ   حَت ددال َقددوِدُ  َعلَددل َ ن فَدبد  َُ فُددِذفَق بَدن َضددُكم عَ   َع  فَدل ِبَنددُكم  ِ ددَسنوً   َ  

َقُتدرَن"  ندو :"َعِإانَّ َعلَدل َ ن يُّابِفَددَك عقددول ت .( 65 األيندوم:)أَب َ  بَدن دا  ايظُداب  َكس دَف ُيَصددابُِّف اآلَيِت َلَنلَُّتدم  فَد  
َعلَدل َ ن     َض ِبَقدوِد   ِذي َخلَدَق النَّدَموَعاِت َعاأل َ عقول تندو :" ََعلَس َ  الَّد .( 95َ و يَِنهلُلُهم  َلَقوِدُ عَن" )ا ؤ ترن: 

ُ  ال َنلِدددسُم" )فددد :  َدددالَّ  دددالت: نو :"فَدَقدددهلَل  اَن فَدددِتن َم ال َقدددوِدُ عَن" )ا اب عقدددول ت .( 81َ  لُدددَق ِ دددثد َلُتم بَدلَدددل َعُهدددَر ا  
23). 

                                                           

 .67عماب األ قاب ص    (    القضوء عالقهلل 540 /8دمر  فووع  اب  تسمسة )  (1)

 .67عماب األ قاب ص    (    القضوء عالقهلل 517 /8ا صهلل  النوبق )  (2)

 .1900  البوو ي  قم 233 ع هللا   لمون النرد  ص    (3)

 .233 ع هللا ص    (4)
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سًنددو ُكريُددرا  أَي  َ  َ ددو تَ ندني  دداب   تتددو قرلدده تندو :" َف  عع د ا دم هللا "القددهللفاب"  ددب ويه مخنددوً ع  ب تِددِبُكُم الّلُ مجَِ
" )البقاب :  ء  َقهلِلفاب  ًا  َع  ُذ ُ رُس  َع  تدَ  عقول تنو :"ِإن  ( 148ِإنَّ الّلَ َعَلل ُكلِّ َ ي  َرء  فَدِذنَّ ن ُ را  َع   ُ تُدب هلُلعا  َخري 

لِّ ُكددالّلُ َعلَددل    َفَشددوء َعفَدذ ِ دداُب ِلَمدد  َفَشددوء عَ عقددول تنو :"فُدَنددذُِّب َ دد ( .149 الّلَ َكددوَن َعُ ددرًّا قَددهلِلفاًبا" )التنددوء:
" )ا واهلل :  ء  َقهلِلفاب  ابِ  ( .40َ ي  " )احلج: عقول تنو :"َعِإنَّ اللََّ َعَلل َيص   ( .39ِهم  َلَقهلِلفاب 

ء   "ا قودددهلل "عع د ا دددم  ُ َعلَدددل ُكدددلِّ َ دددي  وَددديف قرلددده  دددب ويه :"عََكدددوَن اللَّ عقدددول  .( 45: هلِل ًا" )الكتدددف  ُّق 
وَددهلِل  " )القمدداب:  ددَذ َعزِفددز   ُّق  اَنُهم  َ خ  وَددعقددول تنددو .( 42تنو :"فََأَخددذ  َنددهلِل ِصددهلل    ِعتددهلَل َ ِلسددك   ُّق  هلِل  "  :"يف َ ق 

 ( .55)القماب: 

 الفتدر  دب ويه  عهللا هر القود  علدل كدل  ديء  ال فن دزس  ديء عال ف رتده  طلدرب   دالف خلقده 
 فوطاّب  إ  الن ز عال فنا ه فور .

"عالقود "  ب ويه هر    فوسناب لده  دو فابفدهلل علدل  دو فابفدهلل لظتدر   فنولده  عال فظتداب ال ندل اخوسدو اً إال 
ء   ِنِتم  َع َب َصددو ِِهم  ِإنَّ اللَّ َعلَددل ُكددلِّ َ ددي   دد  قددود   ددري عددوَز  كمددو قددول  ددب ويه:"َعَلر  َ ددوء الّلُ لَددَذَهَب ِبَنددم 

" )البقدداب :  ( . فرصددف ي ندده نلقددهلل   علددل كددل  دديء يف هددذا ا ر ددع  أليدده حددذ  ا تددوفقني أب دده 20قَددهلِلفاب 
ع طرته  ع خ هم  يه حمسط هبم  "عالقدهللفاب" هدر "القدود "  كمدو  ن "النلدسم" هدر "الندومل" "عالقدهللفاب"  دب ويه  

ددردات عبقهلل تدده دبابهددو عبقهلل تدده  ددّراهو  ددهلل ا َر ع حكمتددو  عبقهلل تدده ُيسددي عميسددت كو ددل القددهلل    فبقهلل تدده  َع
 .( 1)عفبن  النبود لل زاء عبقهلل ته فقلب القلرب علل  و فشوء عفابفهلل

 قول الشوعاب:

 (2)ان    ما رام شيئاً قر ذو سلط   وهو القدير وليس يُعجُزه إذا  

 

 

 

 
  

                                                           

 .235 ع هللا ص    (1)

 .234ص   ا صهلل  ي نه  (2)
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 التاسخ فصلال

 اإلميان ابلقدرفار 

 

ل ميددون نلقددهلل  د كمددو َددوء يف القددابآن عالنددتة د عكمددو فتمدده  ددلف األ ددة رددو   بو كددة عآ   طسبددة  يف 
هللايددده ع  ادتدددده  ععالقوددده بت نددده عباببددده  عمبدددد  حرلددده  ع دددو حرلددده  عيف احلسددددو   عقلسدددة ا ندددلم عي ندددسوه  يف َع

عفلمنتو كل  ي بصاب   و هلو  د  تثدري إمدويب يف الندلرك  اإل ال سة بص ة عو ة  فشتهلل هبو كل  ي لب 
  .( 1)ا وص عالنوم عيف النلم عاحلابب  عيف السناب عالنناب عالابخوء عالشهلل   عالتنموء عالبأ وء

 ع    هم هذس الثمو  عاآل  :

 :اشمور  اإلقدام على عظائم 1

  بثبددوت ععددزم ام اإل ددر عاإلقددهللام علددل عظددو اإلميددون نلقددهلل  يف حسددو  ا ددؤ    قددر  حددوفز للنمددل الصددوه
ي الديت صدتنت هد ندلمني نلقهلل  يف حسدو  األَسدول األع   د  ا عثقة علقهلل كويت الصر   الص س ة ل ميون

سدز  يفو  عا دع تلك الن واب اليت   لتو ات  تم عاليت ثبوت الهللعر  يف األ ض عيشدابهتو علدل يطد  فدا  َع
كددل  سددهللان  دد    ق يفلشددوهاد يف الوددو ف   عهددي الدديت  قو ددت هددذا البتددوء   دد  الددز   ال  ثسددل هلددو د يف قصددابهو

 . سودف  احلسو 

  لقددددهلل كددددون  دددد   عل رددددو س البددددوهاب   لددددك اال وبنددددول يف اجلتددددود يف  ددددبسل هللا عيف  ددددبسل يشدددداب  ينددددم
عاحدهلل    فقهلل كويرا ال  دوفرن ا درت  ألهندم فرقتدرن أبن اآلَدول حمدهللد  ال تودأخاب عال توقدهللم حلظدة ( 2)الهللعر 

 ع و كويت هذس النقسهلل   ا وة يف قلرب ا ؤ تني ثبورا يف القوول ععز را علل  راصلة اجلتود  ف وءت 
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  ع تمددو كددون ( 1) الحددم حتمددل   ع  األ ثلددة علددل الثبددوت عالصددمرد   ددوم األعددهللاء  تمددو كويددت قددرهتم
دددلِ  اللِّ  َعَعلَدددل َ دددر اَلانَ  ُهدددرَ  لَتَدددو اللُّ  َكوَدددبَ   َ دددو ِإالَّ  ُفِصدددسبَدَتو لَّددد  عدددهللدهم  لقدددهلل  فقتدددرا بقدددرل هللا تنو :"قُدددل  فَدل سَدوَدرَكَّ

ِ ُترَن" )الوربة  .( 51 :ال ُمؤ 

 ددسم فسدهللان القودول   ع يف   فدذ ا كدون ال فصدسب اإليندون إال  ددو كوبده هللا لده   دراء كدون قوعددهللاً يف بسوده
رت يندون  دو  ن ميدإلهلل  هللا فقولق  م قاجلا عفسم ال ابا     القوول خرفوً    ا رتق فتل القوول هر الذي 

  ال فددذهب إ  ن سدده  تددهيف حلظددة  نستددة يف حولددة  نستددة هددر الددذي ميسوددهق عإ ا كددون كوددب علسدده ا ددرت فتددل ف
 القوولق عإن كون مل فكوب علسه فتل فقوله الذهوب إ  ا سهللانق

ه الوددو ف  م  ددو  دد ل ددتتعكددون  هكددذا كددون األ دداب يف حّنددتم فددأقبلرا علددل اجلتددود يف ثقددة عثبددوت ععددزم 
  . ويهاإلطمئتون إ  قهلل   هللا  ب     راقف  اانة    الش وعة عالص  علل الشهلل   ع

ني قدول    حهلل  حدعلقهلل ععل ا نلمرن كذلك الهلل   الذي يزل علستم يف  ر   آل عمابان بشأن  زع 
دابِ  ِ د َ  لَّتَدو ا تدوفقرن :"َهدل ء " فدابد علدستم :"قُدل   ِ د  اأَل   دابَ ا ِإنَّ  َ دي  " عحدني ُكلَّدهُ   أَل    ِ دد َ  لَتَدو َكدونَ    قدولرا :"لَدر  للَِِّ

دددابِ  ء   اأَل    ِإَ   ال َقو دددلُ  َعلَدددس ِتمُ  ُكوِدددبَ    َ الَّدددِذف َ َََ لَددد بُدسُدددرِتُكم   يف  ُكتدددُوم    لَّدددر   َهوُهتَدددو" فدددابد علدددستم :"قُدددل قُِول تَدددو  َّدددو َ دددي 
ِنِتم " عحدددني قدددول هللا للمدددؤ تني :"يَ  َِ دددَراهنِِ  َعقَدددوُلرا   َ ددداُبعا  كَ   َكولَّدددِذف َ   ا  َتُكريُدددر  الَ  آَ تُدددرا   الَّدددِذف َ   َفدَُّتدددو َ َضدددو  ِإَ ا م  إِلخ 

َنددلَ  لُددرا  قُوِ  َعَ ددو وتُرا  َ دد َ ددو ِعتددهلَلانَ  َكددويُرا    لَّددر   ُ ددزًّ  َكددويُرا     َع   اأَل  ضِ  يف  َ دداَببُرا   دداَب ً  َ لِددكَ  اللُّ  لَِس    َعاللُّ  لُددرهِبِم  قدُ  يف  َحن 
َّدو َخدري    َ مح َة  عَ  اللِّ   ِّ َ  َلَمذ ِ اَب    م  ُ وُّ   َع   للِّ ا َ ِبسلِ  يف  قُِول ُوم   َعلَِئ  َبِصري  * تَدن َمُلرنَ  مبَو َعاللُّ  َعمُيِستُ  ُُي سِدي َم َمُندرَن  ممِّ

را  يدده ال ميددرت إال  دد   ععددرس فددأفقت. ( 158د  156 :" )آل عمددابانحُت َشدداُبعنَ  هللا إِلَ   قُِول ددُوم    َع    ُّددوُّم   َعلَددِئ  *
ل ظددة فكددل  تلددك الكوددب علسدده ا ددرت علددر كددون يف  ضدد نه يف بسودده ع يدده إن مل فكدد  ُكوددب علسدده ا ددرت يف

  .هرل احلابب عكل  توم األعهللاء ع سرفتم ل  تصسبه ن رت
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عهددر ع فقتدرا كددذلك  يده حددني فكدرن اإلينددون يف القودول عميددرت د بقدهلل   دد  هللا د فأ و دده ا ثربدة عاألَدداب 
الكو ب هبذا القهلل  الذي قهلل س له هللا  لذلك كدون القودول يف  دبسل هللا   داباً حمببدوً إ  ي ر دتم  فتصدابعا هللا 

 .( 7 : َق هلَلاَ ُكم " )حممهلل َعفُدثَدبِّت   فَتُصاب ُكم   اللََّ  تَتُصاُبعا ِإن  كمو ععهلل  ب ويه :"( 1)فتصابهم عثبت  قهللا تم

لدهللعر   اراء لتشداب يف اال ض   د الصدر   هدر حدوفزهم لاليندسوحلدل هدذس كذلك كون اإلميون نلقهلل  ع
َ    ع اكوشدددددوف ااتدددددرل  ددددد  األ ض  فكدددددون هلدددددم يف كدددددل  سدددددهللان يشدددددو    ل ددددد  رظ عآ   ع طلدددددب الددددداب

 الا   دد  الددز   فددابقوً يف  د شدترد   ف ددي يشدداب الددهللعر  هللادهلل  ن اإل ددالم قددهلل ا وددهلل  د  افددسط  ددابنً إ  اهلتددهلل 
 سة مبددو   هددب لددة اإل ددال ثسددل هلددو يف الوددو ف   ع يوشدداب  ددع اإل ددالم  ددلطون الهللع تو ددوَع قددابن عهددي  ددابعة ال 

 .أل ض لذوت يف اعايوشاب  نه كذلك اللنون النابيب بنابعة ت ر  الرصف يف ايوشو  ال    عهللاء هللا

َ  تدددهللفقت الثدددابعات علدددل الندددومل اإل دددال ي حدددت صدددو  ا ندددلمرن   دددىن   دددة يف  عيف  سدددهللان طلدددب الددداب
إلدددستم ا دددول  ددد  كدددل  دددبسل عتودددوح  نددده فابصدددة  ربدددرن الب دددو  عالق دددو  جتدددو اً عصدددتوعوً فسدددأيتاأل ض  ألهندددم م

النمددابان عاحلضددو    عيف  سددهللان الكشددف اجلذددابايف كددون ا نددلمرن هددم الددذف  ا اتدعا البقددو  ااترلددة د  عل  دد  
َالن" فسمو بنهلل    القسدوم ا اتدهو د  ع مسرا هلو ا ابااط اجلذابافسة الهللقسقة اليت  كتت "فو كرا داَو و" ع" و

بابحالهتمو حرل  فابفقسو عآ سو  كمو كشد را  تدوبع التسدل ع مسدرا خابااطده الديت َدوء ا كوشد رن األع بسدرن علدل 
هدهللاهو  دد  بنددهلل لسزعمددرا  هنددم هددم ا كوشدد رن  عهكددذا ا وددهللت احلسددو  سمسددع صددر هو  ددابقوً ع ددابنً هبددذا الددهللافع 

 .( 2)اإلميوين النمسق

 الكسل والتواكل:  القضاء على 2

 حلسددو  الددهلليسو ابي يف ا  ا نددلمني قددهلل ادابفدت يف النصددر  األخددري  يف عقسدهلل  القددهلل  بشددأن  دو مددإن مجدر 
د  لقدهلل فتدم لقندرد الكندل عالقهلل  صوهبم الوراكل فسمو  صوهبم  د  ادابافدوت  ع د  هبدم الوراكدل إ  الن دز ع 

هلل  ن فنمل  فذن قد ينون  لس هللا   يه ال حوَة بنا التو  د     نىن  يه ال ُيهللس يف الكرن إال  و فابفهلل
َ  ألن:      تسددكأيولددك  ددرف هللا  ددوض  ددراء عمددل اإلينددون  ع مل فنمددل  فددال  ددابع   للكددهلل يف طلددب الدداب

َعمتم  هلل الوركل الص سح    ك     نىن  كمو فتمرا كذل عال  ابع   للتشو  عاحلابكة ألهنو يف 
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 صددوب اإلينددون  دد  فقدداب  ع  ددابض  ع َتددل  ع حددت  نصددسة  الونددلسم لقددهلل  هللا القنددرد عدد  تذسددري  ددو 
ألن كل  لك  قهلل     عتهلل هللا فال فتبذدي  قوع وده إَّندو فتبذدي اال وندالم لده! عهدذا الوراكدل عهدذس الندلبسة 
لسنت    اإل الم يف  يء علل اإلطال   عإال فلر كويت    اإل الم فكسدف  وبدت عد  الاب درل صدلل 

 ق( 1)كابام الذف  تلقرا عته ا  وهسم الص س ة هلذا الهللف هللا علسه ع لم عع  ص به ال

ينددون عدد  ئرلسة اإلعال تددم الصددوه مل ف تددم قددط  دد  عقسددهلل  القددهلل  هددذا ال تددم ا ددوط  الددذي فلذددي  ندد
 قعمله

  ات الرقدت يفكتده كدون  قهلل اً هلم عتدهلل هللا  عل لقهلل فتم ا نلمرن    د    حهلل  ن  و عقع هلم كون
دددو  دد  عتدددهلل  ي ندددتم بنددبب  نصدددسوتم للاب دددرل صدددلل هللا علسدده ع دددلم :" َعَ  ُوم َ  قَدددهلل   ِصدددسَبة   ُّ  و ُكمَ َصددوبدَ  َلمَّ  َصدددبد 

َتددو ثد َلسد  ء   لِّ ُكدد  َعلَددل اللَّ  ِإنَّ   َيد ُ ِنددُكم   ِعتددهللِ  ِ دد    ُهددرَ  قُددل   َهدددَذا َ ّنَّ  قُدل ددُوم    ِّ  ال وَدَقددل فَدددر مَ  َ َصددوَبُكم   َعَ ددو فاب  *قَددهللِ  َ ددي 
َنونِ  م   .( 166د  165 :" )آل عمابانال ُمؤ ِ ِتنيَ  َعلِسَدن َلمَ  اللِّ  فَِبِذ  نِ  اجلَ 

 ِعتدهللِ  ِ د   رقدت "  ات اليففقهلل ععل ا نلمرن  د  الدهلل    ن كدرن اهلزميدة َتدت بقدهلل  هللا ال فتدويف  هندو 
ه فتدز كو سد ن فلس   وطد   هللا ال فت ي  نئرلسة اإلينون ع  خطئه   َيد ُ ِنُكم "  ي:  ن عقر   يء بقهلل 

طدأ   ندئراًل عد  ا ت فلندت  عفقرل: إَّنو عقع ا طأ  ين بقهلل     هللا  علقهلل قهلّل  هللا  ال  خطد   دو  خطدأ
عد   ون  ندئرالً إلينا ن فكرن كال: إن اإلميون نلقهلل  ال فوتوىف فسه  ن فكرن احلهللس  قهلل اً    عتهلل هللا  ع 

  .عمله يف  ات الرقت

لكدد  ع قددهلل  هللا  لإن علددستم  ن فنددلمرا    دد  عقندة  حددهلل ع حددهللاثتو د  ددوً آخدابكدذلك ععددل ا نددلمرن 
إَّندددو قدددول  ققدددهلل   ددد  هللا دددو  ندددىن الوندددلسمق هدددل  نتدددوس القندددرد عددد  تذسدددري  دددو  صدددوهبم  علدددر  يددده قدددهلل  صدددوهبم ب

ددوً  هلم:"فَددَأَ َبُكم    :" )آل عمددابانتَدن َملُددرنَ  مبَددو َخبِددري   للُّ َعا َ َصددوَبُكم   َ ددو َعالَ  ُكم  فَددوتَ  َ ددو َعلَددل حَت َزيُددرا   الَ  لَِّكددي   ِبذَددمّ   ُ مَّ
153 ). 
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َّتتم إ  الوندلسم بقدهلل  هللا لكدسال  فوحلزن ف وت النزمية عفرهتتو  عهر األ اب الذي ال فابفهللس هللا هلم  فر
 .( 1)م  و  صوهبم مبنىن عهللم النمل علل تذسريسُيزيرا عتو وت عزميوتم  علك  هل طلب  تتم اال ونال

 ددلم  شددوعاب  علسدده ع إن  حددهللاس ا نابكددة  ددو ت يف خددط خمولددف َتو ددوً  فقددهلل مجددع هللا الاب ددرل صددلل هللا
  لددك فقددرل هللا ميددة. عيفا نددلمني ععددزاامتم كمددو مجددع صدد رفتم لسددهللخل هبددم ا نابكددة  دداب   خدداب  علددل  ثدداب اهلز 

ددَوَ وبُرا   الَّددِذف َ  ددب ويه عتنو :" َنددُترا   ف َ لِلَّددذِ  ل َقدداب حُ ا َ َصددوهَبُمُ  َ ددآ بَدن ددهللِ  ِ دد  َعالابَُّ ددرلِ  للِّ  ا   ُتم   َ ح  دداب   تدََّقددرا  َعا ِ ددتد   َ  َ 
َشددر هُ  ُكدددم  لَ  مَجَُنددرا   قَددهلل   التَّدددو َ  ِإنَّ  التَّددو ُ  هَلُددمُ  قَدددول الَّددِذف َ  َعِظددسم  * ددبُدَتو َعقَددوُلرا   ميَدددوانً إِ  فَدددَزاَدُهم   م  فَوخ  دددمَ  اللُّ  َحن   َعيِن 
ددد َ  بِِتن َمدددة   فَدددويَقَلُبرا   ال رَِكسدددُل * دددل   اللِّ   ِّ ددد ملَّ   َعَفض  ددد اتدَّبَدُندددرا  عَ  ُ دددرء   ُتم  مَي َنن  ددد ُ ع َعاللُّ  اللِّ  َرانَ ِ    " )آل َعِظدددسم   ل  َفض 
 .( 174د  172 :عمابان

 ددددونهللعا لدددده اَتو ددددو   هللا  عددددهللاءهم فلددددم تقددددع ا نابكددددة  علكددددتتم كددددويرا قددددهلل ا ددددونهللعا للقوددددول صددددابفَ  لقددددهلل
 لدني علدل هللا لندهللع  وكأب عاحتم  ع شوعابهم  ف منرا عزاامتم   م ذرفدف التدو  هلدم ععز درا علدل لقدوء ا

 عهذا هر الوركل احلق الذي فطلبه هللا    ا نلمني.

ر دة  يده عاقدع بقدهلل   د  هللا َتولدة عظسمدة ال تتبذدي للمندلم  يندم إن القنرد عد  تذسدري األ داب الراقدع 
إن  ددو عقددع نل نددل قددهلل عقددع بقددهلل   دد  هللا د عإن كددون ال فت ددي  نددئرلسة اإلينددون د علكدد   دد  فنلددم  ددو فكددرن 
علسدده قددهلل  هللا  ددهللاً  بددل يف الل ظددة القود ددة  هددل علددم  لددك القوعددهلل ا وراكددل  ن قددهلل  هللا القددودم لدد  فكددرن 

لقددهلل  هللا الراقددعق  لددس  يف االحومددول  ن هللا قددهلل قددهلل  لل ظددة القود ددة قددهلل اً  ددري القددهلل  الددذي كددون يف   ذددوفاباً 
 ق( 2)الل ظة ا و سةق فكسف فقنهلل ع  النمل بزعم  يه  وركل علل هللا  نونلم لقهلل س

عدد  لقنددرد اهللعر إ  فددإن ال تددم الصدد سح ل ميددون نلقددهلل   ال فت ددي  نددئرلسة اإلينددون عدد  عملدده  عال 
 ذي  ن ل تم الذي فتب لك هر اتذسري الراقع  فهللعرا إ  الوراكل ععهللم األخذ نال بوب ايوظو اً لقهلل  هللا ع 
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تدل ع دابض عتراكدل عع دز  ع دو تابتدب علدل  فنرد ا ندلمرن إلسده  لسدزعل عدتتم  دو  صدوهبم  د  فقداب َع
 .( 1) لك كله     لبة عهللعهم علستم  عهرااتم علل  ي نتم ععلل التو 

 الثبا  يف مواجهة الط يان:  3

سدون  ة الظلدم عالطذل ع راَتداإلميون نلقهلل    يه فتب صوحبه ثبواتً ع  رخوً يف  قوع ة البوط ع   رو 
ف  وفرن علدددل   ددداب   عدددود   دددعإيكدددو  ا تكددداب  ال فتدددوب فابعدددرانً  وأهلدددوً عال طدددو راتً  و ددد اً  ع لدددك  ن التدددو

 ي سنني عتهللهم عمهو:

َ  عالنمدداب  دده الطذددو  عاجلبددو ف   عمل فنبددأعاالنمداب عالدداب َ   قنددرم عهلددذا عقددف ا ؤ تدرن يف َع  حموددرم  عالداب
سدد عهتم عمل فتتددرا   دددوم قددرهتم عطذسدددوهنم عيف عصددابان   فتددو النلمدددوء عالددهللعو  الشدددوخمني فراَتددرن ا ندددونمابف   

 .( 2)ع  انب ا نونمابف     ا لرك عالابؤ وء  ال فبولرن مبو فصسبتم يف  بسل هللا

لدني فوإل عكدون  ميون نلقهلل      عظم  و دفع ااوههللف  إ  اإلقهللام يف  سهللان التزال  ري هسوبني عال َع
الراحهلل  تتم فطلب ا رت يف  ظويه  عفاب ي بت نه يف  ضواق فظ  فستو هلكوه  ثّ تاباس ميرت علل فابا ده  

  فتدذا خولدهلل بد  ( 3)ألهدرالفسبكي  ن مل فنقط يف  سهللان التزال  تسهللاً عهدر الدذي كدون فقدو م األخطدو  عا
ددل عتددهللي بنددهلل ال إلدده إال هللا   دد  لسلددة  الرلسددهلل  ددو حضددابته الرفددو  ع د ك  لددك بكددل عقددول:  ددو  دد  عمددل  َ 

ع ان  وددا  عالندموء تتتددل علددّي  ع ان ايوظداب الصددبح حددت   ددري  لسددهلل يف  ددابفة  د  ا تددوَابف   بوتددو دهللفهلل  اجل
َح ددوً  ع ددو يف َنددهللي  ر ددع  دد  إال عفسدده  دداببة  علدل الك ددو   فنلددسكم نجلتددود  لقددهلل  ددتهللت كددذا عكددذا 

البندري  فدال ان دت   سف  ع   سة بنتم  ع طنتة باب ح  عهو  يذا   رت علل فابا ي حوف  ي ي كمدو ميدرت
  عقدهلل تصدهلل  خولدهلل ( 4)  فلدم فقدهلّل  يل إال  ن   درت علدل فابا ديالقودل يف  ظويدهت  عني اجلبتوء  لقهلل طلبد

 لطذسون ال اب  عالابعم  نوً.
  

                                                           

 .433ا صهلل  ي نه ص    (1)

 للقاب وعي.  اإلميون نلقهلل   (2)

 .112القضوء عالقهلل   عماب اال قاب ص    (3)

 .351ص   مؤلف(    عماب ب  ا طوب لل382 /1 ري  عالم التبالء للذهيب )  (4)
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   الصرب عند نزول املصائب:4

ع   رابات اإلميون نلقهلل  الص  عتهلل يدزعل ا صدواب  فدو ؤ   نلقدهلل  ال فندسطاب علسده اجلدز   عال دز   
 صددواب الددهللهاب بثبددوت  كثبددوت اجلبددول فقددهلل ا ددوقاب يف اعموقدده   عال فنددوبهلل بدده النددوط عاهللددع  بددل فنددوقبل

َ  ضِ  يف   ُِّصدسَبة   ِ د  َ َصدوبَ  قدرل هللا تنو :"َ دو د  ِكوَدوب    يف  ِإالَّ   َيُ ِندُكم   يف  َعاَل  األ  ََ َهدو َ ن قَدب دلِ   ِّ  َ لِددكَ  ِإنَّ  يَّ  
اَبُحرا َعاَل  م  فَوَتكُ  َ و َعَلل َت َ ر ا اَل  ِلَكي   َفِنري  * اللَِّ  َعَلل  .( 1)( 23د  22 :" )احلهللفهللآاَتُكم   مبَو تَد  

فوإلميددون نلقددهلل   دد   عظددم األدعفددة الدديت تنددني ا ددؤ   علددل الشددهللااهلل عا صددواب عالددبالي  فتددذس ردداب   دد  
  عكون   رل هللا صلل هللا علسه ع لم فذاب  يف ي ر   فاباد األ ة اإل دال سة ( 2) عظم رابات اإلميون نلقهلل 

َفهلل   دي هللا عتتمدو   هذا اإلميون عفاب هللهم عفنلمتم كسف فونو لرا  ع ا صواب عالشهللااهلل  فن    و ة ب  
إحهلل  بتوتده تدهللعرس عذد س  ن صدبسوً هلدو  ع ابتدوً هلدو يف  قول: كتو عتهلل التيب صلل هللا علسه ع لم فأ  لت إلسه

ع إلستو فأخ هو  ن حن  و  خذ عله  و    .( 3)عطل عكل  يء عتهللس أبَل  نملا رت  فقول للاب رل:  َ 

:  نتدوس َدل  ندملف ي قرله صلل هللا علسه ع دلم: إن حن  دو  خدذ علده  دو  عطدل عكدل  ديء عتدهللس أب
كدم فلددم أيخددذ لن لدده ال احلد  علددل الصد  عالونددلسم لقضددوء هللا تندو  عتقددهللفابس  ن هددذا الدذي  خددذ  دتكم كددو

علده علسده ع دلم :" صدلل هللا    ا دادت  تده عدفندة  عقرلدهإال  و هر له  فستبذي  ن ال جتزعرا كمو ال مز  
ددوً عدد   لكدده بددل هددر  ددب ويه عتنددو  ف ندد ء  عقرلدده ل  ددو فشددو ددو  عطددل"  نتددوس  ن  ددو عهبدده لكددم لددس  خوَ 
ت قددهلل أين كددل  دد  صددلل هللا علسدده ع ددلم: "عكددل  دديء عتددهللس أبَددل  نددمل"  نتددوس:  صدد عا عال جتزعددرا فددذ

 و يزل بكم  احونبرا ه  ع تخابس عته  فذ ا علموم هذا كله فأص عا ع ايقضل  َله ا نمل فم ول تقهلل 
  

                                                           
 .91للقاب وعي ص    اإلميون نلقهلل   (1)

 .250حممهلل حنون ص    اإلميون نلقهلل   (2)

 .923   نلم 6228البوو ي  قم   (3)



 

282 
 

 

 

ا شدددددوملة علدددددل مجدددددل  ددددد   صدددددرل الدددددهللف  عفابععددددده  عهللا  علدددددم  عهدددددذا احلدددددهللف   ددددد  قراعدددددهلل اإل دددددالم
 .( 2)  عا اباد أبصرل الهللف  هتو اإلميون نلقضوء عالقهلل (1)عاآلداب

ل إل ه إل ع   األ كو  اليت علمتو   رل هللا صلل هللا علسده ع دلم لذ دة قرلده صدلل هللا علسده ع دلم: 
 .( 3)هللا وحده ل شريك له اللهم ل مانخ ملا أعطيت ول معطي ملا منعت ول ينف خ ذا اجل د من ك اجل د

الورحسدهلل عيندبة األفندول إ  عيف احلهللف  ا و بوب هذا الذكاب عقب الصلرات   و ا دومل علسده  د   ل دوظ 
 .( 4)هللا عا تع عاإلعطوء عَتوم القهلل  

دددابِ َعبَ :"ج   لق   ال ع   ز و عا ندددلم فاب دددل عفندددلم عفندددلي ي نددده نلصددد  اجلمسدددل عتدددهلل يدددزعل ا صدددواب    شِّ
ُتم ِإَ ا * الَّدددِذف َ  الصَّدددوِبابِف َ  َِ  ِإلَس دددهِ  وَعِإيَّدددد للِّ  ِإانَّ  قَدددوُلرا    ُِّصدددسَبة   َ َصدددوبَدود  ددد  َلَرات  َصددد َعلَدددس ِتم    ُعلَددددِئكَ  * ندددرنَ  َا ِدددم    ِّ   َّهبِّ

َوهلُلعَن" )البقاب  ُهمُ  َع ُعلَدِئكَ  َعَ مح َة    .( 157د  155 :ال ُمت 

   نددنرد بددبددهلل هللا عتنلددم الصدد وبة  دد    ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم هددذا الددهللعوء النظددسم  عدد  ع
ق  ال: فم ول ح  زن ه  م  ا أص  اب أح  داً ق  ر "   ددي هللا عتدده قددول: قددول   ددرل هللا صددلل هللا علسدده ع ددلم: 

بك ل   ك أس :لكاللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمت ك انص ي  بي دك م اض يف حكم ك ع دل يف قض ا
ب ه يف عل م  اس ت:ثر  اسم هو لك مسيت به نفسك أو علمته أح داً م ن خلق ك أو أنزلت ه يف كتاب ك أو

 مه ه ل أذه ب هللاإح زين وذه اب مه ي ال ي ب عن دك أن جتع ل الق رآن ربي خ قل   ون ور ص دري وج الء 
  " .وحزنه وأبدله مكانه فرجاً 

 قول: فقسل ي   رل هللا  ال يونلمتوق 

 .( 5)" بلى ينب ي ملن مسعها أن يتعلمها"فقول: 
  

                                                           
 (  .225د  224 /6للترعي )   ابح ص سح  نلم  (1)

 (  .816 /2ا بوح  النقهللفة ا ونلقة نأل كو  )  (2)

 .593 نلم  قم   844  قم البوو ي  (3)

 .  (333د  332 /2فوح البو ي )  (4)

 .199   قم   (383 /1 لنلة األحودف  الص س ة )  (5)
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 الرضا والقناعة مبا قسم هللا:  5

يف  سبدةطبثمداب ردابات ذا   عهدرضا املنمن مبا قس م هللا  وقناعت ه مب ا رزق هللاع   رو  اإلميون نلقهلل : 
 ي نسة ا ؤ   عحسوته.

عيت   علدر  ُ سدوً يعلدر  عيت   فم  التدو   د  لدر  عيت عاديً  د   هدب البوذدل  يسدوً    النفس  ىنأو ا: 
 لومىن  لثوً  ع ثله ك تتم فقول هلو: هل ا وذتق عتقرل: هل     زفهللق يسوً 

ل يس ال  ىن الاب رل الكاب  صلل هللا علسه ع لم: "  الذي قول عته  عالذىن احلقسقي لس  إال  ىن الت
أرض مب ا قس م هللا ل ك تك ن عقول صدلل هللا علسده ع دلم: " .( 1)" عن كثرة ال رض  إمنا ال ين عن النفس

 .( 2)" أ ىن النا 

 عقول الشوعاب:

 ولو أنه عار املناكب حاف          إن ال ىن هو ال ىن بنفسه

 وإذا قنعت فبعض ش  كاف       ما كل ما فوق البسيطة كافياً 

 عال فنابف هذا الذىن الت ني إال      ل مبو قنمه هللا  عقتع به.

َقه  عفكدهللح يف حسوتده  علكد  ح فتر فننل والثاين: اإل ال يف الطلب: علدس   مجدول عاعودهللال  يف  
ر   ال كأعلئدددك الدددذف  فلتثدددرن  ثتدددوء التتدددو  عاللسدددل  كدددهللعدي األَندددوم   شدددويت القلدددرب   تمدددر ي الت ددد

َدادعا هلثدددوً عمهدددو إن  فشدددنابعن هبدددهللعء نل  عال باباحدددة ي ددد   عال حطمئتدددون فكددداب  فدددذن حصدددلرا علدددل ا زفدددهلل إ
ي ندددوً لددد  َتدددرت حدددت  إن   عح القدددهلل  ي ددد  يف  ععدددي:  ن   عيف احلدددهللف ( 3) خ قدددرا ا ولئدددرا يكدددهللاً ع مدددوً 

َقتو  فوتقرا هللا ع مجلرا يف الطلبتنوكمل  َ  .( 4)لتو  عتنورعب  

عفاب دل مبدو عهدب هللا لده ممدو ال فندوطسع   ول يس م ن ش :نه إىل م ا ل يس يف وس عه خأل يتطل   واثلثها:
تذسريس عيف حهللعد  و قهلل  له مب  ن فكرن يشوطه عطمرحه  فال فنسش  ومتسوً  و ال فوسناب له   وطلندوً إ  
 ددو عهددب لذددريس عمل فرهددب لدده  ع لددك كومددين الشددس   ن فكددرن لدده قددر  الشددبوب  عتطلددع ا دداب   الهلل سمددة إ  

                                                           

ون فسمو ات ق علسه الشسوون  قم   (1)  .624اللؤلؤ عا اَب

 .100ص سح اجلو ع الصذري  قم   (2)

 .93للقاب وعي ص   اإلميون نلقهلل   (3)

 .2085ص سح اجلو ع الصذري  قم   (4)
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دددل الطعيظددداب  الشددداحلندددتوء يف  دددري  عحندددهلل   رفدددل يف حنددداب  عتلتدددف  عطمدددرح البدددهللعي وب القصدددري إ  الاَب
الذي فنسش يف   ض فقاباء بطبسنوتو إ   فوهسدة احلسدو  ع  دبوب التندسم  عكمدو حدهللس يف عتدهلل الاب درل حدني 

ددول  فددأيزل هللا: "َعالَ  ددولِ  ن ددا  بدَ  َعلَددل بَدن َضددُكم   بِددهِ  اللُّ  َفضَّددلَ  َ ددو تَدَوَمتدَّددر ا   َتددىن التنددوء  ن فكدد  هلدد   ددو للاَب ََ  لِّلابِّ
َّو َيِصسب   َوَنُبرا   ممِّ َّو َيِصسب   َعلِلتَِّنوء اك  َ  ممِّ َوَنا  أَُلرا   اك  ِلهِ  ِ   اللَّ  َعا    .( 1)( 23 :" )التنوء َفض 

لدددل الدددهلليسو لوكولدددب عاول يف الطلدددب عتدددابك بنددد  إ  القتوعدددة ععدددز  الدددت   عاإلمجدددإن اإلميدددون نلقدددهلل  ف
ددده نلقلدددب إ   ب عالو ددداب   ددد     ا ولدددرقني  هدددذا  مسدددل ع لندددو ني  اعقطدددع الطمدددع ممدددو يف  فدددهللفتم  عالوَر

 قول الشوعاب:  فالحه ع    هللاوحه

 وهل عز أعز من القناعة              اعة كل عز         أفادتين القن

 وصري بعدها التقو  بضاعة          فصريها لنفسك رأ  مال

 (2) اجلنان بصرب ساعةوتنعم يف     جتز رباً وت ىن عن  يل

   العز يف ولب احلوائج: 6

     ده عال ال فطدأط ع   رو  اإلميون نلقهلل    ن فطلب ا ؤ   حوَوه عتهلل    هي عتدهللس بندز  ي د 
ز   فستدو  قدول عده  ن ف داب لدفذل ي نه عال فهللين ظتابس  ولر   إن هللا تندو  كودب الندز  للمدؤ   فدال فتبذدي 

ل: "  .( 8 :" )ا توفقرن فَدن َلُمرنَ  اَل  َتوِفِقنيَ ال مُ  َعَلِك َّ  َعلِل ُمؤ ِ ِتنيَ  َعِلاَبُ رلِهِ  ال ِنزَّ ُ  َعللَِّ َع

 علسدده صددلل هللا فددال ُيددل  ددؤ    ن فددذل ي ندده  ولددر   ثلدده  دد   َددل حوَددة عتددهللس  فقددهلل علددم التدديب
س هللهللا جتددداح دددق  ع دددلم ابددد  عمددده د عبدددهلل هللا بددد  عبدددو  د هدددذس الكلمدددوت النظسمدددة: "اح دددق هللا ُي ظدددك/

 لل  ن فت نرك عاَومنت  هللا  عإ ا ا ونتت فو ون  نحن  ع علم  ن األ ة لر  ألوجتوهك  عإ ا  ألت ف
  

                                                           

 .94للقاب وعي ص   اإلميون نلقهلل   (1)

 .343ص مؤلف لل  القابآن الكاب الر طسة يف   (2)
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بش  مل فت نرك إال بش  قهلل كوبه هللا لك  علر اَومنت علدل  ن فضدابعك بشد   مل فضدابعك إال بشد  
 .( 1)قهلل كوبه هللا علسك   فنت األقالم َع ت الص ف

  وراحة النفس وسكون القلب:  السكينة  7

دده البنددسطة  فتددذس األ ددر   دد  رددابات اإلميددون نلقضددوء عالقددهلل   عهددي هددهللف  تشددرد  فكددل  دد  علددل َع
فبوذستددو عفب دد  عتتددو  عإيددك لو ددهلل عتددهلل خددراص ا نددلمني  دد  النلمددوء النددو لني  عالنبددود القددويوني ا وبنددني  

فدهللع  حدرل  دو فشدبته خسدول  فلتدم يف  لدك      كرن القلدب عطمأيستدة الدت    دو ال  طداب علدل نل عال
الشأن القهللح ا نلل عالتصسب األعىف  فتذا   ري ا ؤ تني عماب ب  عبدهلل النزفدز فقدرل:  صدب ت ع دويل  دابع  

 .( 2)إال يف  را ع القضوء عالقهلل 

  عفقددرل  قرلودده ( 3) دد  مل فددهللخلتو مل فددهللخل َتددة اآلخدداب   عهددذا ابدد  تسمسددة فقددرل: إن يف الددهلليسو َتددة 
الددديت قوهلدددو عتدددهلل و اقوسدددهلل إ  النددد  :  دددو فصدددتع  عدددهللااي يب  ان َتددديت عبندددووين يف صدددهلل ي   فتمدددو  ا شدددتر  

 .( 4)خلر  عقولي  تود   عإخاباَي    بلهللي  سوحة  حلت فتي  ني ال ت و قين   ان حبني

بدو  س عتدهلل كو ال جتدهللبل إيدك جتدهلل عتدهلل عدرام ا ندلمني  د   دكرن القلدب ع احدة البدول  عبدابد السقدني  د
 ثدددول  ددد  الدددل  دددبسل الكودددوب عا  كدددابف  عاألطبدددوء  ددد   دددري ا ندددلمني  فكدددم  ددد  األطبدددوء  دددري ا ندددلمني ع

ب بددهللاء فن ددب  عفددذهب بدده الن ددب كددل  ددذهب  ع لددك إ ا كددون لهللفدده  ددابفا  نددلم عاكوشددف  يدده  صددو
لودده  فو ددهللس نب صددو حوه ع س سددة إخبددو  هددذا ا ددابفا خطددري د كولنددابطون د  ددثاًل فددا  هددذا الطبسددب ُيوددو  يف ك

داًل عفدؤخاب األخداب   عجتدهللس ميتدهلل الطابفدق  عفضدع ا قدهلل وت  كدل  لدك خشدسة  د ل ا دابفا    د  فندفقهللم َ 
َاء هددذا ا دد   ع ددو  ن فنلمدده مباب دده ع دد س بنلودده  إال عف وَددأ أبن هددذا ا دداب  ت   ل هددذا ا دد  بددفا فنددوقبإ

 لقهلل  فكوبرا لقضوء عان ا نلمني نعصهلل   حب  ع كستة عههللعء  لقهلل  دهش كثرياً    هؤالء إميو  ا سة
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هتم   ندد ف  عدد  دهشددوتم   ندد لني  ددتودهتم بقددر  عددزاام ا نددلمني  عا ت ددو   نتددري يف هددذا الشددأن
 فتذس  تود  حق    قرم حاب را اإلميون نحن عبقضواه عقهلل س.  ( 1)سو عحن  ا وقبوهلم لصنرنت احل

 به اشعداءوالفضل ما شهد       ومليحة شهد   ا ضراكا

" . ن.  دي. بدرديل"  ؤلدف كودويب " يح  ع   هؤالء الكووب الذف  كوبرا يف  لك د الكوتب ا شتر 
علل الص اباء" ع"الاب رل" ع  بنة عشاب كوونً  خاب   عالذي  ع د   فه "دبدل كدو فت ي" يف كووبده "د  القلدق 

م علست ظتابي الندومل الدذي 1918 عوم فقرل برديل: يف ع بهلل  احلسو " يف  قولة بنتران "عشت يف َتة هللا"
عابفوددده طسلدددة حسددددويت  عميمدددت  دددطاب  فابفقسددددو الشدددمولسة  الذاببسددددة  حسددد  عشدددت بددددني األعددداباب يف الصدددد اباء 
َفتددم عآكددل  دد  طنددو تم  عاذددذ  عقضددست هتولددك  ددبنة  عددرام  ع تقتددت خالهلددو لذددة البددهللع  عكتددت   تددهللي 

م كمدددو فتدددو رن يف ا سدددوم  عقدددهلل تنمقدددت يف د ا دددة  ظدددوهابهم يف احلسدددو   ع دددهللعت  دددثلتم   ولدددك   تو دددوً ع ان
ععترايدده "الاب ددرل"  عكويددت تلددك األعددرام  اإل ددالم حددت إيددين  ل ددت كوددونً عدد  حممددهلل صددلل هللا علسدده ع ددلم

النددبنة الدديت قضددسوتو  ددع هددؤالء البددهللع الابحددل  دد    وددع  ددين حسددويت  ع ح لتددو نلنددالم  عاإلطمئتددون عالاب ددو 
ف  تذلدددب علدددل القلدددق  فتدددم د برصددد تم  ندددلمني د فؤ تدددرن سدددلصددد اباء كنحلسدددو   عقدددهلل تنلمدددت  ددد  عدددابب ا

نلقضدددوء عالقدددهلل    دددوعهللهم هدددذا اإلميدددون علدددل الندددسش يف   دددون  ع خدددذ احلسدددو   أخدددذاً  دددتاًل هستدددوً  فتدددم ال 
فون لددرن   دداباً  عال فلقددرن أبي نددتم بددني بدداباث  اهلددم قلقددوً عددل   دداب  إهنددم فؤ تددرن أبن "  ددو قددهلل  فكددرن" ع ن 

دده الكو ثدددة  اللُّ  َكوَددبَ   َ دددو ُفِصددسَبه ِإالَّ  م "لَّددد  ددتتال ددابد  لَدده"  علدددس   نددىن هدددذا  هنددم فوراكلددرن  ع فق دددرن يف َع
 . ( 2) "  كوريف األيدي كال

 ددول عادي ة محلدت   ث   دف قدوااًل: عدعدين   دابب لددك  دثاًل  دو  عتسدده  هبدت  ات فدرم عوصدد ة عوتسد
تم  قهلل هدزعا  كودوفالقوً  ف"الابعن" يف فابينو عكويت النوص ة حو    هللفهلل  احلابا    علك  النابب مل فشكر إط
 مل إ  الن عقولرا كلموتم ا أثر   "قضوء  كورب"  لكتتم  و  ن  ابت النوص ة حت ايهللفنرا
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بتشددو  كبددري فددذررا صددذو  ا دداباف قبددل  ن فددردي القددسق رسددوهتم  ث  ددوقرا ا و ددسة إ  اجلتددرب دددر 
ا ددوء  فنلددرا هددذا كلدده يف صددمت عهددهللعء  دعن  ن تبددهللع  دد   حددهللهم  ددكر   قددول  اددس  القبسلددة الشددس : مل 

 دكاباً  فدذن لدهللفتو ددر   بندني يف ي قهلل الش  الكثري  فقهلل كتو خلسقني أبن ي قدهلل كدل  د   علكد  محدهللاً حن ع 
 .( 1)ا واة     و سوتو  عيف ا وطوعوتو  ن يبهلل  هبو عملتو    َهللفهلل

عرة حودثة  خاب   فقهلل كتو يقطع الص اباء نلندسو   فر دوً فدوي  ابت إحدهلل  اإلطدو ات  عكدون الندواق 
حيب  د  األعداباب: قهلل يني ا و ضدو  إطدو  إحوسدوطي  عتدرالين الذضدب عايودوبين القلدق عاهلدم  ع دألت صدو

 و ا ععنل  ن ي نلق فذكابين أبن االيهللفو  إ  الذضب لد  مدهللي فودساًل  بدل هدر خلسدق  ن فدهللفع اإليندون 
ت بتدو الندسو   عهدي جتدابي علدل ثدالس إطدو ات لدس  إال  لكتتدو  دو لبثدت  إ  الطسش عاحلمق  ع   ث دَ 

تثداب  اداب   حدهلل  د   فدوقي األعداباب  عال  ن ك ت ع  النري  ععلمت  ن البتدزف  قدهلل ي دذ  عهتولدك  فضدوً مل 
 .( 2)فو قتم ههللعؤهم  بل  ضرا فقطنرن الطابفق  رياً علل األقهللام

عبنهلل  ن ا ونابض برديل جتاببوه  ع عابب الص اباء علق بقرله: قهلل اقتنوين األعرام النبنة اليت قضدسوتو 
هبم   ابفكدو  ع ع ن د  دو هدم إال يف الص اباء بني األعاباب الابحل د  ن  ابض الت ر   عالنكريف  الذي ُي ل 

  و وً هلو  إيين  و  عون  سئوً  د  القلدق قدط ع ان  عدسش يف الصد اباء  بدل    وي ا هلليسة اليت تووذ النابعة
هللت النكستة عالقتوعة عالاب و هتولك يف َتة  .( 3)هللا َع

 ذدود يت الصد اباء د ع خرياً خوم كال ه بقرله: عخالصة القرل  يين بنهلل ايقضوء  بنة عشداب عو دوً علدل 
َلدددت  ذدددذ  رقدددف الندددابب حسدددول قضدددوء هللا  فأقبدددل احلدددرادس الددديت ال حسلدددة يل فستدددو نهلدددهللعء عاال وثدددول   دددو 

الدديت اكونددبوتو  دد  النددابب يف هتهللاددة  عصددويب  كثدداب ممددو ت لددح آالف  عالنددكستة  علقددهلل  فل ددت هددذس الطبددو 
 .( 4)ا نكتوت عالنقوقري
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 و"ليت":  املنمن ل يعيش بني "لو"  8

ا و دي  ندابس علدلحتإن     هم عرا ل القلق الذي ف قدهلل اإليندون  دكستة الدت   ع  تتدو ع  دوهو هدر 
 ع وطه علل احلو اب عخرفه    ا نوقبل.

َلدة  دد   صدواب الدهللهاب  فسظددل  دتر اً ع عرا دوً   ونسهلل  كابيهتددوتددو  عفندآال  إن بندا التدو  تتددزل بده التو
   ذا لكددون كددذاكددين فنلددت     ددنو س: لسوددين فنلددت   علسوددين تابكددت  ع القوامددة   و ندداباً ات     ومتسددوً  خدداب 

 عقهللميوً قول الشوعاب:

 إن "ايتا" وإن "لو ا"    ناء       ليت شعري وأين من "ليُت"؟

ددول الابسددة  ع   ل   ن فتنددل َددول النمددعلددذا فتصددح األطبددوء الت نددويسرن عا اب ددهللعن االَومددوعسرن  عَ 
 عاقع فر ه  فذن ا و ي بنهلل  ن ع َّ ال فنرد.اإلينون آالم   نه  عفنسش يف 

 ولك الساعة ال  أتت فيها     ما مضى فا   واملنمل  يب

م حدني  دأهلم: كد  لطلبودهعقهلل صر  هذا ا نىن  حهلل افو ابف  ححهلل  اجلو نوت أب ابفكو تصدرفاباً بدهللفنوً 
شداب يشدو   يم  دو   كدم  دتك و   يشاب ا شبق فابفع كثري    الطلبدة ..  صدوبنتم  فندود فندأهلم: ع   تكم

شدددو   ن فتشددداب ي ا شدددبق فلدددم فابفدددع  حدددهلل  دددتتم إصدددبنه  ععتهللادددذ قدددول افو ددداب: نلطبدددع ال ميكددد  ألحدددهلل 
 ا و دي  يفهللثت ر  حد دي: فنتدهلل و فتودوبكم القلدق أل دا شب  فتدي  تشدر   فنداًل. عكدذلك احلدول  دع ا و

 فوعلمرا  يكم َتو  رن يشاب التشو  !!

دفل كو فت ي" يف كووبه "د  القلق ع بهلل  احلسو "  كمو يقل قدرل بنضدتم: لقدهلل عقهلل يقل هذا الوصرفاب "
دددهللت  ن القلدددق علدددل ا و دددي ال مدددهللي  دددسئوً َتو دددوً  كمدددو ال مدددهللفك  ن تط ددد  الط دددني  عال  ن تتشددداب  َع

ت  .( 1)ك   ع فصسبك بقابحة يف ا نهلل التشو    عكل  و مهللفك إيس القلق هر:  ن فاب م الو وعسهلل علل َع

الضدددنف اإليندددوين فذلدددب علدددل الكثدددريف   فدددس نلتم فط تدددرن ا ط دددرن  عفتشدددابعن ا تشدددر    علكددد 
هللفتم   د وً علدل  دو فدوت  عفقلبدرن حنداب   دو  ضدل  ع بندهلل عفبكرن علل   د  الدذاهب  عفنضدرن علدل  فد

آ د  ع  اال ونالم  ثل هذس ا شوعاب األلسمة  عاألفكو  النقسمة هر ا ؤ   الذي قري فقستده باببده  ع  التو 
بقضواه  عقهلل س فال فنلم ي نه فابفنة للمو ي ع حهللاثه  بل فنوقدهلل  يده   داب قضدوس هللا كدون ال بدهلل  ن فت دذ  

 .( 2)ع و  صوبه    قضوء هللا ال فقوبل بذري الاب و عالونلسم
                                                           

 .173  د  القلق ص 97للقاب وعي ص   اإلميون نلقهلل   (1)

 .97للقاب وعي ص    اإلميون نلقهلل   (2)
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إن  دنو  ا ددؤ   داامدوً: "قددهلل  هللا  ع ددو  دوء فنددل  احلمددهلل حن علدل كددل حددول"  عهبدذا ال أي  علددل  ددو 
 حِِ  نِ  ِإالَّ   ُِّصددسَبة   ِ دد  َ َصددوبَ  سددو يف خضددم  لددسم  دد  الددذكابيت  عحنددبه  ن فولددر قرلدده تنددو : "َ ددوفددوت عال ُي

ددددهللِ  ِنللَِّ  فدُددددؤ ِ   َعَ دددد  اللَِّ  ء   ِبُكددددلِّ  َعاللَُّ  قَدل بَددددهُ  فَدت  عقددددول صددددلل هللا علسدددده ع ددددلم:  .( 11 :" )الوذددددوب  َعلِددددسم   َ ددددي 
 دد  ا ددؤ   الضددنسف  عيف كددل خددري"   حددابص علددل  ددو فت نددك عا ددون  "ا ددؤ   القددري خددري ع حددب إ  هللا 

  نحن عال تن ز  عإن  صوبك    فال تقل لر  ين فنلت كون كذا عكذا  علك  قل: قهلل  هللا ع و  دوء فندل
 .( 1)فذن لر ت وح عمل الشسطون"

ل ونوية نحن علدعاال دس  فقهلل   اب ا ؤ   يف هذا احلهللف  نحلدابص علدل  دو فت نده  دراء يف دفتده  م ديسدو
دَوِننُي"  كَ ِإيَّ  ن بُدهلُلعيدَ  كَ ِإيَّ  لك فتر الذي فتيء له األ بوب  عفزفل    طابفقه النرااق  كمدو قدول تندو : " َين 

 .( 5 :)ال وحتة 

 عقول الشوعاب:

 ف:ول ما جيىن عليه اجتهاده     إذا مل يكن عون من هللا للف 

وً نددئرلسة  عقددهللميء  دد  ا علددل القددهلل  عاالحو ددو  بدده يف اإلع ددو ع دد  الن ددز ا ددذ رم هتددو: إلقددوء األمحددول
 .قسل:    دالال الن ز كثاب  اإلحولة علل ا قودفاب 

عقددهلل س    ددو  ضددوء هللاعحددهللفثوً قددول الشددوعاب ال سلنددرف الددهللكور  حممددهلل إقبددول: ا نددلم الضددنسف ُيددوج بق
  .فابدا نلم القري فنوقهلل  يه قهلل  هللا الذي ال فذلب عقضوؤس الذي ال 
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َ دد  ال وددرح اإل ددال سة د  ددأله  حددهلل قددود  ال دداب  ومق ع ددو  :  دد   يددعقددهلل  عي  ن بنددا الصدد وبة د يف 
 حقسقوكمق 

فقول له: د  قهلل  هللا  ابوالكم هللا بتو  عابوالان بكم  فلر كتوم يف   وبة يف الندموء لصدنهللان إلدسكم  
 .( 1) ع هلبطوم إلستو

ع ددلم للمنددلم إ ا  صددوبه  دد   دد   ددهللااهلل الددهلليسو عابوالؤاهتددو د  إن  دد  عصددوي   ددرل هللا صددلل هللا علسدده
ع ددو  كثابهددو د  ال فنددلم ي ندده للو ندداب عاأل ددل علددل  ددو فوتدده  فسصددبح عمينددي  عهددر ميضددغ كلمددوت األ ددل 
عاأل ف  عفقدرل: لدر  ين فنلدت كدذا لكدون كدذا علدل  دبسل الو نداب عالومدين  عمدا الدذكابيت احلزفتدة  بدل 

ا إ  قدهلل  هللا  عفندلم   دابس عقضدواه قدوااًل: قدهلل  هللا ع دو  دوء هللا فندل   نود اً  ن ا دري   ابس  ن فابد األ اب هدذ
فسمو اخوو س له  ث هر ال فقهلل  علل  ري  لك  علسو ه د بنهلل  لدك د للمندوقبل عفنمدل عفبدين عفتدوج  ال إ  

ا ومتسدة عا و نداب  ت دوح عمدل  "اللَّرَلر " اليت فقرل فستو "لر  ين فنلت  علر  ين تابكت" فذن "لدر" هدذس "لدر"
 .( 2)الشسطون  ععمله لس  ع اءس إال الضسو  عا نابان

    اخلوف واحلذر من هللا: 9

دابَ  أَي َ د ُ  فو ؤ   نلقهلل  علل حذ   د  هللا  قدول تندو : "فَدالَ  َو ل َقدر مُ ا ِإالَّ  اللِّ  َ ك   :ِ داُبعَن" )األعداباف ا  
99 ). 

عالوذددري  عالقلددرب بددني  صددبنني  دد   صددوبع الددابمح  فقلبتددو كسددف فشددوء  فقلددرب النبددود داامددة الوقلددب 
ه  دتو تو إ  القلدرب كثدري   عا دؤ   ُيدذ  داامدوً  ن أيتسده  دو فضدله كمدو  شدل  ن  دوم لده  عال نت اليت تَر

 د    وَتة  دسئة  عهدذا ال فهللفنده إ  الوكو دل عا مدرل  بدل فهللفنده إ  ااوهدهلل  الهللاابدة لال دوقو ة عاإلكثدو 
درس عفندونسته عفندأله  الصوحلوت عدويبة ا نوصي عا ربقوت  كمو فبقل قلب النبهلل  نلقوً  ولقده  فدهللعرس عفاَب

 .( 3)الثبوت علل احلق  كمو فنأله الاب هلل عالنهللاد
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 .111القضوء عالقهلل  د. عماب األ قاب ص   (3)
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   اخلالص من الشرك: 10

قده  دو ه  و دسة يف خل ن إ ادتدع     قابَّ  ن هللا عحهللس ا ولق لكل    يف الكرن   ال فوم ترحسهلل هللا إال
  . نابفوه نابفرس حقفحهللعا  هبم  عمل  وء هللا كون ع و مل فشأ مل فك   فكل ا نذبني نلقهلل  مل فر 

صدود   عاإلميون نلقهلل    اب  طابفق بني الورحسهلل عالشابك  فدو ؤ   نلقدهلل  فُقدابُّ أبن هدذا الكدرن ع دو فسده
 .( 1)ع  إله عاحهلل ع نبرد عاحهلل  ع   مل فؤ   هذا اإلميون فذيه منل    دعن هللا آهلة ع  ننً 

   الستقامة: 11

نلقدهلل   د   كد  النرا دل الديت تكدرن  دببوً يف ا دوقو ة ا ندلم عخوصدة يف  نو لوده لءخدابف    عاإلميون 
 ع فابد إحنويه نإل وء   ع فتول    عاب ه بذري حدق  جتدهللس فن در  ف ني فقصاب يف حقه  حهلل  ع فن  إلسه 

 ن  لك  قهلل   عهذا إَّنو ُين  إ ا كون يف حق ي نه    و يف حدق هللا فدال مدَر الن در  عفص ح  أليه فنلم
 .( 2)عال الونلل نلقهلل   ألن القهلل  إَّنو ُيوج به يف ا صواب ال يف ا نوفب

ة  تسئنده ا صدسب نمدة  عالضي يف حسوته علدل  دتتج  دراء ال تبطدابس التعاإلميون نلقهلل  منل اإلينون مي
د  مِبُكد َ دوفتر فنلدم  ن كدل  دو  صدوبه  د  يندم عحندتوت  د  هللا  ال بذكواده عحند  تدهللبريس "عَ   َفِمد َ  يِّن َمدة    ِّ

  د   هللالدستم مبدو  عطدوس ع  عال فكرن حوله حول قو عن الذي بذل علل قر ده عا دوطول ( 53 :اللِّ" )الت ل
 كتَر ع  رال.

تَدددوسُ عَ  َعلَدددس ِتم   فَدبَدذَدددل ُ رَ دددل قَددددر مِ  ِ ددد  َكدددونَ   قَدددوُ عنَ  قدددول تندددو :"ِإنَّ   لَوَدتُدددرءُ  َ َ وحِتَدددهُ  ِإنَّ  وَ ددد ال ُكتُدددرَِ  ِ ددد َ  آتَدسد 
ددَبةِ  ُ ددهُ  لَددهُ  قَددولَ  ِإ    ال ُقددرَّ ِ   ُعيل  ِنل ُنص  ددابَح   اَل  قَدر  دد اَل  اللََّ  ِإنَّ  تَد   ا َ  للَُّ ا آاَتكَ  ِفسَمددو َعابد وَددغِ  * ال َ ددابِِحنيَ  بُّ ُيُِ ِخدداَب َ  الددهللَّ  اآل 

يد َسو ِ ددد َ  َيِصدددسَبكَ  تَدددت َ  َعاَل  ِنددد  الدددهللُّ َنددد َ  َكَمدددو  َعَ ح  َ  ضِ  يف  ال َ َندددودَ  غِ تَدب ددد َعاَل  لَس دددكَ إِ  اللَُّ  َ ح  دددبُّ  اَل  اللََّ  ِإنَّ  األ   ُيُِ
ِنهلِلفَ  * َو قَولَ  ال ُم    .( 78د  76 :" )القصإِعتهلِلي ِعل م   َللعَ   ُعتِسُوهُ  ِإَّنَّ

  

                                                           

 .110ص  ا صهلل  ي نه  (1)

 .457  القضوء عالقهلل  للم مرد ص  (2)
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 .( 1)عفكرن ا ؤ   نلقهلل  علل األ وقو ة يف حولة الناباء عالضاباء

   القضاء على اشمراض ال  تعصف ابجملتمعا :12

اإلميون نلقهلل  فقضي علل كثدري  د  األ داباض الديت تنصدف  ناومندوت عتدز   األحقدود بدني ا دؤ تني  
َقتدم عقدهلل   احلنهلل  فو ؤ   ال ُينهلل التو  علل  و آاتهم هللا    فضله ع لك  ثل   فلة  أليده هدر الدذي  

هلم  لك  عهر فنلم حني ُينهلل  ريس إَّنو فناض علدل ا قدهللع   عهكدذا فدو ؤ   فندنل لنمدل ا دري  عُيدب 
 ديء  د   للتو   و ُيب لت نه  فذن عصل إ   و فصبر إلسه محهلل هللا ع كابس علل ينمده  عإن مل فصدل إ 

َا    لددك صدد  عمل مددز   عمل ُيقددهلل علددل  ددريس ممدد  انل  دد  ال ضددل  ددو مل فتلدده  ألن هللا هددر الددذي فقنددم اال 
 .( 2)فسنطي عميتع عكل  لك ابوالء عا و ون  ته  ب ويه عتنو  د  لقه

دل د  دد   قدول ابد   دريف :  دو حندهللت  حددهللاً علدل  ديء  د    در  الدهلليسو  أليدده إن كدون د  ي هدذا الاَب
ل د  د   هدل  ل اجلتة  ه فكسف  حنهللس علل  يء      اب الهلليسو عهر  صريس إ  اجلتة عإن كون د هذا الاَب

 .( 3)التو  فكسف  حنهللس علل  يء      ر  الهلليسو  عهر فصري إ  التو 

فوحلنددهلل ُيدداب  صددوحبه  عافنددرد قددهلل ُفصددوُب نلنددني إن كويددت النددني خبسثددة ألن التدديب صددلل هللا علسدده 
الع ني ح ق  ول و ك ان ش يء س ابق الق در  س بقته ". عقول صلل هللا علسه ع دلم: ( 4)إن الننيع لم فقرل: 

 .( 5) "العني

ل تبا ض   وا  ول يفاس   دوا  ول ت   دابروا  ول تق   اوعوا   " صدددلل هللا علسددده ع دددلم:  دددرل هللا عقدددول 
 .( 6) "وكونوا عباد هللا إخواان

  

                                                           

 .110لذ قاب ص    القضوء عالقهلل    (1)

 .453للم مرد ص    القضوء عالقهلل    (2)

 .169خموصاب  تتو  القوصهللف  ص    (3)

 .268القضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص    (4)

 .2188 نلم   قم   (5)

 .2559   نلم  قم 6065البوو ي  قم   (6)
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نلزهدهلل يف الدهلليسو  عات   مبدو فونلدق بولدك الدتنم  د  مهدرم ععال  احلنهلل نلاب ل نلقضوء عالقدهلل   عات   
عال فتطدق  فدذ ا فندل  فسوندلل ا دؤ   بدذلك عال فنمدل مبقوضدل  دو يف الدت    صدالً  الهلليسو عحندوب اآلخداب  

. فندين: إ ا مل ُيدرل الدذي يف ي نده إ  كلمدوت حوقدهلل  حو دهلل   ع إ  ( 1) لك مل فضابس  دو ع دع يف َبلوده
 .( 2)ال فضابس  و حتهللس به الت    حسوانً  فولت   قهلل َبلت علل  ثل هذا  فنول حوقهلل  حو هلل 

يده تة إلخرايده  ألش عالضدذسفولذي فؤ   نلقهلل  ُيمل قلبوً يظس وً طوهاباً  د  الذدل عاحلقدهلل عاحلندهلل عالذد
ددهللس يف ينمددة فتددر فنلددم فقستددوً  ن الددذي  ينددم علسدده    فتددر ُيددب ذا هددر هللاهبددإن يظدداب إ   خ  دد  إخرايدده عَع

َقه مبو  َ أل َ   خوس  ن فاب  .   خوس خسه التنمة عفوضاب  إ  هللا  ب ويه عتنو  الذي  

  عا دؤ   نلقدهلل  فنلدم أبن هللا ( 3)فتذس كلتو   اباض القلب ال تهللاع  إال نإلميون نحن  ب ويه عتندو 
فنطي عميتع حلكمه  فذن    النبود    ال فت نه إال الذىن  علر  فقدابس هللا ألفندهللس  لدك  ع د  النبدود  د  ال 
فصددل ه إال ال قدداب  علددر   تددوس هللا ألفنددهللس  لددك  ع دد  النبددود  دد  ال فصددل ه إال الصدد ة  علددر   ددقمه هللا 

ددهلل  دديء يف الكددرن إال ا ددابض علددر صددح  ألفنددهللس  لددك  ع دد  النبددود  دد  ال فصددل هألفنددهللس  لددك  فددال فَر
فوحن هر احلكسم ا بري   راء علمتو احلكمة  م َتلتوهو  فوحن َل ععدال فقدهلل   بهللعن حكمة عبذري حكمة 

 .( 4)ركمة ععلم

   اإلستعانة ابهلل:13

داً  تقددددهللفاباً عإمددددو شددددسئة ع ع خلقددددوً  ع دددد  رددددو  اإلميددددون نلقددددهلل  فنلددددم النبددددهلل فقستددددوً  ن األ دددداب كلدددده بسددددهلل هللا
ابادس  عأل داب  دلدل حصدرل عفو نونون علل حصرل ا داباد هدر هللا عحدهللس دعن  دريس  عهلدذا فتدر فندونني نحن 
 هللف  الشابفف وء يف احلَ و كويت  ر   ال وحتة تقاب  يف كل صال   بل ال صال  إال ب وحتة الكووب  كمو 

  

                                                           

 .273القضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص    (1)

 .170د  169  خموصاب  تتو  القوصهللف  ص  273القضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص    (2)

 .268اإلميون نلقضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص    (3)

 .276ا صهلل  ي نه ص     عالقهلل  نلقضوء اإلميون  (4)
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كَ :"عيف هدددذس الندددر   الكابميدددة  قرلددده تندددو  كَ  يَدن بُدددهللُ  ِإيَّ دددَوِننُي" )ال وحتدددة عِإيَّ   فدددذ ا ا دددونون نحن ( 5 :َين 
عن دداب النددبب عحصددل ا قصددرد فتددذا  دد  فضددل هللا عإن مل ُيصددل ا قصددرد مل فسددأ  ا نددلم فقددهلل فكددرن يف 
ته  فوحن فنلم عدد  ال ينلدم  ع دو ينلمده  د  حكموده تندو   ديء  تخري حصرل ا طلرب خري ال تنابف َع
قلسل للذوفة نلتنبة  و ال ينابفه    هذس احلكمة ععلسه د  ي علل ا نلم د  ن مهللد الندني  ندونستوً نحن عال 
فن ز ع   لك عال فقبل لر إين فنلت كذا كون كدذا  فدذن هدذا الكدالم ال ف سدهلل  دسئوً عإَّندو ف دوح ننً لنبد  

 .( 1)الشسطون

   العتماد على هللا وحده:14

لدددل حدددهللس ال عع الصددد سح نلقدددهلل  فبو ددداب اال دددبوب بسدددهللس علكددد  اعومدددودس علدددل هللا  عصدددوحب اإلميدددون
  .ل  سهللان حممهلل صلل هللا علسه ع لمالنبب  عهكذا كون حو

ا دالص  د    داب  لندببفقهلل اخو ل صلل هللا علسه ع لم يف الذو  عهذا  ته صلل هللا علسه ع دلم  بو
  األ دبوب د  دلدل  دريس كني علدل هدذا الندبب د عال عا شابكني علك   و كون اعومودس يف ا الص    ا شداب 

ِ  علكدد  كددون اعومددودس علددل هللا عحددهللس  قددول تنددو :"َ ينَ   ِإنَّ  حَت ددَزن   الَ  َصددوِحِبهِ لِ  فَدُقددرلُ  ِإ    ال ذَددو ِ  يف  مُهَددو ِإ    اثد تَددني 
ون  لدك يف ا دالص  إَّندو كده ع  لده فثقوه صلل هللا علسه ع لم عاطمئتويه ع دكستو .( 40 :َ َنَتو" )الوربة اللَّ 

 .ذو ل هللا ال بنبب االخو وء نلبنبب تلك ا نسة ا وصة ا وأيسة    اعومودس عل

ددع إ   عيف  نابكددة بددهلل  بنددهلل  ن يظددم صددلل هللا علسدده ع ددلم اجلددسش عن دداب اال ددبوب ا ودفددة للمنابكددة َ 
ع دددلم  ن التصددداب بسددددهلل هللا الندددابفش ا تصدددرب لدددده فدددهللعر  بددده عفكثدددداب  ددد  الدددهللعوء أليدددده فنلدددم صدددلل هللا علسدددده 

عاالعومود يف حتصدسله مدب  ن فكدرن علدل هللا ال علدل األ دبوب الديت ن دابهو عإن كدون البدهلل  د   بو دابهتو  
 عهذا هر الوركل الص سح الذي هر    رابات اإلميون الص سح نلقهلل   ع   رابات الوركدل ك وفدة هللا "َعَ د 

ُبُه" فَدُترَ  اللَِّ  َعَلل فَدوَدرَكَّل    .( 2)(3 :)الطال  َحن 
  

                                                           

َفهللان ص    (1)  .30القضوء عالقهلل  للبستقي  قهلل ة عبهلل الكاب  

 .32ص   َفهللان الكاب  عبهلل  قهلل ة للبستقي عالقهلل  القضوء  (2)
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   العياف بفضل هللا:15

ه طتددو   اتددب علسددتعاإلميددون نلقددهلل  منددل  رقددف صددوحبه عتددهلل فنددل احلنددتوت  رق ددوً صدد س وً  ددلسموً 
و  كثري    .خالقه عنلوويل فنوقسم  لركه عتزكرا  قلبه     َ 

 احلنددتوت فنددلعت صددسل  لددك  ن صددوحب اإلميددون نلقددهلل  فشددوههلل القددهلل  عفنو ضددابس يف  هتدده عتددهلل 
 علسدده ا فضددل هللاعهددذس ا شددوههلل  تثمدداب يف ي ندده االعددااف أبن  ددو صددهلل   تدده عهددر مب دد ععمددل الصددوحلوت

َ  الكد  عالذدابع  عالن دب بت نده  لدل التدو  عددرعا د  ع لس  له فسه  يء  عهذا فؤدي بدهللع س إ  قمدع يدرا
علدل  ندوين اال وسدوَسده  د   فعوقودس  ن  لك    األقذا  القلبسة  ألن هذس األقذا  إَّنو تكرن يف اإلينون ال

ين  عمدددواًل ذس ا ندددوهدد ددريس  دددو فددهللعرس إ  الوكددد  علددستم عالن دددب بت ندده عالذدددابع  عدددر  لدددك   ددراء كويدددت 
وههلل ر  لدك  فدذ ا  دتبدو  عدداصوحلة  ع عبود   ع فنل حنتوت  ع قر   ع علموً  ع  لطوانً  ع  دواًل  ع كثداب  

هللا عحدهللس  ه  د  عتدهللهلل حصرل  يء ممو  كابان يف فدهللس  ععلدم  ن  لدك كلدالقهلل  عتهلل فنله احلنتوت   ع عت
َال  تددده الن دددب عالكددد  عالذدددابع  عا   ععلدددل تدددة علدددل هللاع ددو حصدددل علدددل فهللفددده هدددر حمدددا فضدددل هللا علسدده  

قدددول  . ؤ تدددرناذا ف ندددل ع دددو فاتدددب علستدددو إ  محدددهلل هللا ع دددكابس عهكددد التدددو   عنلودددويل جتدددابس هدددذس ا شدددوههلل 
هللُ  تنو :"َعقَوُلرا   م  َوهلِليَ  ُكتَّو  َعَ و هِلَدَذا َههلَلاانَ  الَِّذي للِّ  احلَ  ههللافدة هللا   ع ( 43 :الّلُ" )األعاباف اانَ َههللَ  َ ن   َلر ال لِتَدت 

 . لك و عدر هباق الهللفتسة عالنمل للنبهلل توضم  األعمول الصوحلة اليت فنلمتو  عالنلم نحلقو

نل احلنتوت ت سهلل ا نلم    انحسة  خاب  هدي ا دوهللا ة افوقدو س إ  هللا كمو  ن  شوههلل  القهلل  عتهلل ف
َم أبن  بابمحددة هللا عطلددب ع ددرس ععددهللم االلو ددوف إ  عملدده  عتصددابفه هبددذس الكس سددة عتثبودده الددهللاام عاعوقددودس اجلددو

َس يف اآلخاب  إَّنو  ه الطسب إَّنو هدر حمدا فضدل هللا فدال لمله  ألن عمفكرن مب ا فضل هللا ع محوه ال بنفر
الشددابفف: لدد  فددهللخل فنددو ق بدده اجلتددة عإَّنددو فنددو قتو ب ضددل آخدداب  دد  هللا تنددو  عهبددذا َددوء يف احلددهللف  

 .( 1)فضلع ه  قولرا: عال  يت ي   رل هللاق قول: عال  ان إال  ن فوذمهللين هللا بابمحة  ته لم حهللكم اجلتة بن
  

                                                           
 .  (139 /8(    نلم )141 /8  البوو ي )33ص   للبستقي عالقهلل  القضوء (1)
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َتَّدددةُ  ض بقرلددده تنددو :"تِل ُكمُ لكدد  قدددهلل فقددرل بندددا التددو  قدددرلكم  تقددر  تَدن َملُدددرَن"  ُكتددُوم    مبَدددو  ُع ِثد ُوُمرَهددو اجل 
   فهللخرل اجلتة إَّنو فكرن نلنمل فكسف تت ريهق  ع تقللرن     أيهق ( 43 :)األعاباف

 ُكتددُوم    عاجلددراب  ن اآلفددة الكابميددة دلددت علددل  ن النمددل  ددبب لددهللخرل اجلتددة  فولبددوء يف قرلدده تنددو  "مبَددو
تَدن َملُددرَن" هددي نء النددببسة عددد  ال يتكدداب األ ددبوب  عال كددرن النمددل الصددوه  ددببوً لل تددة  الددذي تددوكلم فسدده 

يف قرلدده  عيت سده  ن فكددرن النمددل عر دوً عرتددوً  كوفئددوً لددهللخرل اجلتدة  عهددذا  ددو ي ددوس احلدهللف  الشددابفف  فولبددوء
ع دددة عالثمتسدددة  كمدددو يف قدددرل القوادددل صدددلل هللا علسددده ع دددلم: لددد  فدددهللخل  حدددهللكم اجلتدددة بنملددده: هدددي نء ا نو

 ا افت هذا القلم بهلل هم  فولنمل لس  عر وً عال رتوً لهللخل اجلتة  عال فصلح  بهللاً  ن فكرن عر وً هلو. 

علوقابفب هذا ا نىن إ  األ هون يقرل  ن اإلينون لر عبهلل  بده عمدابس كلده ع تدل نلصدوحلوت فأفدة يندبة 
َ د  فوتدوهل  بني  و قهللم    عمل يف عمابس افهللعد  عبني ينسم اجلتة الهللاام ا مهللعدق  فدة يندبة بدني عمدل يف 

َ دد  ال فوتددوهل هددر ينددسم اجلتددةق فالبددهلل إ ن  دد  فضددل هللا ع محودده لسظ دداب  هددر عمدداب اإلينددون  عبددني ينددسم يف 
 ا ؤ   نجلتة  عهذا ا نىن ال ميك  حتصسله عايصبو  الدت   بده إال ن شدوههلل  الهللاامدة للقدهلل  عتدهلل فندل ا دري

 .عاحلنتوت 

لذدددريس عهدددذا  دددد   عفوادددهلل   خددداب   شدددوههلل  القددددهلل  عتدددهلل فندددل احلنددددتوت هدددي  ن ا ندددلم إ ا فندددل خددددرياً 
َ  ا تة علل الذري عحب اال ونالء علسه عاال وشداباف إ  طلدب الندرض  تده   احلنتوت  قهلل تو ابك فسه يرا

َ  َتدددرت إ ا  دددوههلل القدددهلل  عهددد شدددوههلل  فنلدددم  يددده عا دددطة فقدددط ف ندددل ا دددري لذدددريس أليددده هبدددذس ا  رفتدددذس التدددرا
نلي علسده  ع فندو نإلفصول  و قهلل س هللا    خري لذلك الذري  فال داعي إ ن أليه مَيُدّ  هدر علدل هدذا الذدري  

  .فوطلع إ  النرض  ته

   فت لر  ن  سهللاً    دل خود ده هبهللفدة إ   دوإ  فكدرن  د  حدق ا دودم  ن ميد  علدل ا تدهللي إلسده 
 ة عهر حما عا طة إلفصوهلو إلسهق ع فنونلي علسه هبذس اهلهللف
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   ن ال   نب  ع عإ ا كدددون صدددوحب اإلميدددون نلقدددهلل  ال ميددد  عال فندددونلي علدددل  ددد  فندددل لددده خدددرياً فم
 نلددده ا دددري هلل    ي ففكدددرن كدددذلك إ ا مل ف ندددل لددده  دددسئوً  عهبدددذا ا ندددلك احلمسدددهلل  ددد  صدددوحب اإلميدددون نلقددد

َددفدد ددتتم فكددرن  دد  الددذف  قددول هللا للتددو  دعن  تددة  ع ا ددونالء علددستم  ع طلددب النددرض   م  يُط ِنُمُكدد وستم "ِإَّنَّ
هِ   َ َزاء ِ تُكم   يابِفهللُ  اَل  اللَِّ  ِلَر  .( 9 :ُ ُكر ًا" )اإلينون َعاَل  ََ

   الست ناء ابخلالق عن اخللق:16

دددوؤس عحدددهلل هللا  دددولق عددد  ا ولدددر  عاحلدددابص علدددل   دددلع ددد  ردددابات اإلميدددون نلقدددهلل  اال دددوذتوء ن س عَ 
 سددغ   دددوالت هللاهللفددده عتبلعا ددرف  تدده  عالوركدددل علسدده عاال ددونوية بددده عت ددرفا األ دداب إلسددده عااليكنددو  بددني ف

ددده األ ض "الَّدددِذف َ  دددل عال تدددابدد عال خشدددسة  ددد   حدددهلل علدددل َع يَهُ َعَ    اللَِّ  َ دددواَلتِ  ِ  فُدبَدلِّذُدددرنَ  بدددهللعن َع  َعاَل  َشدددر 
 .( 39 :" )األحزابَحِنسًبو ِنللَِّ  َكَ لَع  اللََّ  ِإالَّ  َ َحهلًلا َ  َشر نَ 

م  ن أرض ى الن  ا  بس  خر هللا  وكل  ه هللا إىل الن  ا   وم  ن " صدلل هللا علسدده ع ددلم:   ددرل هللا عقدول 
 .( 1) "أسخر النا  برضا هللا كفاه هللا مننة النا 

ا لدق  أليده علدل فقدني  ن فولننسهلل الذي ال فنتسه إال   و هللا  عال فنتسه الشاب إطالقوً  ال فلو دت إ  
َقدده بسددهلل ا ددولق  ال بسددهلل ا لددق ع ن قلددرب ا لددق ال تقبددل ذا ال إلسدده نحلددب عالددبذا إال بوقددهللفاب ا ددولق  فتدد  

فنلدق قلبدده ن ولددرقني ال بثتدواتم  ال ببذضددتم  عال بددذ وتم  عال رمدهللهم  بددل فنلددق قلبده بددابهبم َددل َاللدده  
  فمدد  ( 2)  ددرله مبددو فاب ددي هللا  ددب ويه ال مبددو ُُيّصددُل بدده   ددو التددو فددال فنتسدده إال  ن فقددرل: قددول هللا: قددول 

 .( 3)قول حن ال  شل يف هللا لر ة الام  نحلكمة البولذة  عا رعظة احلنتة    نهللس هللا يف الهلليسو عاآلخاب 

   العياف ابلذنب واملسارعة للم فرة والتوبة:17

وج وت عال ُيدددفندددل الندددسئوت عا تكدددوب ا تتسددد عصدددوحب اإلميدددون الصددد سح نلقدددهلل  فشدددوههلل ي نددده عتدددهلل
دع إ  ي نده ل  كمدو   كبرهتدو حدوالً سر تدو  دنلقهلل  علل عصسويه أليه ال ح ة ألحهلل فسه  كمو بّستو  عإَّندو فاَب

ه   إ ا عقع فسه عفنقهلل النزم علل عهللم النرد  إ  الذيب فتتا    الرحل  عااف نال إ  هللا   عفوَر
  

                                                           
 .2311لذلبوين  قم   النلنلة الص س ة  (1)

 .225القضوء عالقهلل   حممهلل حنون ص     (2)

 .225ا صهلل  ي نه ص     (3)
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 يبسواده الكدابامو  رقدف اذا كله عّلمتو القابآن ع ابب لتدو األ ثدول عقدإ علستدنلذيب نيكنو  قلب  عهب
تَدد َ بدَّتَددو  قددول تنددو  عدد  يبسدده آدم علسدده النددالم :"يف  ثددل هددذس األحددرال  َعتَداب مَح تَددو لَتَددو تَدذ ِ دداب   ملَّ  َعِإن َتو َيُ َندد وظََلم 

َوِ ددابِفَ " )األعدداباف ِ دد َ  لََتُكدرَي َّ  ددتُ  ِإيّنِ  النددالم :"َ بِّ  عد   ر ددل علسدده  عقددول تنددو  ( 23 :ا    ِنددييَد    ظََلم 
 .( 16 :يل" )القصإ فَو  ِ اب  

س   يد الس   ت فار أن تق   ول: الله   م أن   ت ريب ل إل   ه إل أن   ت خلقت   ين وأان عيف احلدددهللف  الشدددابفف: 
عب  دك وأان عل  ى عه  دك ووع  دك م  ا اس  تطعت أب  وء ل  ك بنعمت  ك عل  ي وأب  وء ب  ذن  ف  : فر   فان  ه ل 

  .   ع كمو قول صلل هللا علسه ع لم( 1)وب إل أنتي فر الذن

  و    فشوههلل القهلل  عتهلل فنله النسئوت حمو وً به دافنوً ا نئرلسة ع  ي نده فمثلده  ثدل إبلدس  حسد  
 .( 39 :َ مج َنِدنَي" )احل داب َعأُل  دِرفَدتدَُّتم   اأَل  ضِ  يف  هَلُدم   أُلََفِّدَت َّ  َ   دَرفد َويِن  مبَآ َ بِّ  قول كمو  خ ان هللا عته :"قَولَ 

 .( 2)الطابد     محة هللا -كمو هر  نابعف   -عكون عوقبوه 

 :   تتو هذس بنا رو  اإلميون نلقهلل  ع ريهو كثري

  ر  اإلميدددون  ون بددده  عقددد  فولقدددهلل  ممدددو تنبدددهللان هللا  دددب ويه نإلميدددهلل ع   ز وج   لأداة عب   ادة أن   ه
له يف  لدك  تمو ان ال فوزعز   ع فوضنضع فولذي فؤ   نلقهلل  فقر  إميويه  فال فوولل عته

 النبسل.

 ( 11 :" )الوذوب  َف هلِلفُكم   َكَنَبت   وفَِبمَ   ُِّصسَبة    ِّ  َ َصوَبُكم َعَ و   كمو قول تنو :" ا داية 

 ا قدددهلل  هللا لدددهقدداب إال إ   فولدددذي فدددؤ   نلقددهلل   ع ن ال قددداب عالذددىن بسدددهلل هللا ع يددده ال ف و الك  رم 
 فبويل. لك  فذيه فت ق عال 

  

                                                           

 .6306ص سح البوو ي  قم    (1)

 .35ص  القضوء عالقهلل  للبستقي    (2)
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 ددوء  فددو ؤ   نلقددهلل  حندد  الظدد  نحن  قددر إحس  ان الظ  ن ابهلل ق  وة الرج  اء بدده يف كددل  ي الاَب
  حراله.

   دعددوء  ددري ع   لقب  وراوذين والتمس  و أبترب  ة  ع دم العتم  اد عل  ى الكه  ان واملنجم  ني املشع
  ابّاً.  نوً عاليهللا  عصابف  يء     يرا  النبود  لذري هللا  ألهنو ال َتلك لت نتو 

  يف ذل ك  هللالتس ليم و السالمة من العياض على أحكام هللا الشرعية  وأقداره الكونية 
 .هلك

 موقددني عإن لنوقبددة لل: فددو ؤ   نلقددهلل  فنلددم علددم السقددني  ن ا ع  دم الي  :  م  ن انتص  ار احل  ق
وً  تمدددو لسددده طابفقدددإقدددهلل   هللا يف  لدددك انفدددذ ال حمولدددة  فدددال فدددهللب السدددأ  إ  قلبددده  ال فندددابف 

 ظلمة البوطل.احلرلكت 

 ( 1)لهللعن  ععهللم الاب و نلراقع األلسم  ععهللم الاب و ن علو ا مة. 

 "عآخاب دعراان  ن احلمهلل حن  ب النو ني"

 

 
  

                                                           
 .343د  339الر طسة يف القابآن الكاب  ص     (1)
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 اخلامتة

 

عبنددهلل: فتددذا  ددو فنددابس هللا يل  دد  احلددهللف  عدد  اإلميددون نلقددهلل  يف هددذا الكوددوب  عقددهلل مسسودده "اإلميددون 
هللا علدديَّ  فلدده احلمددهلل  عا تددة   ددو كددون فسدده  دد  خطددأ   نلقددهلل "  فمددو كددون فسدده  دد  صددراب فتددر حمددا فضددل

فو دددوذ اب هللا تندددو   ع تدددرب إلسددده  عهللا ع  دددرله بدددابيء  تددده  عحنددديب  ين كتدددت حابفصدددوً  ال  قدددع يف ا طدددأ  
 ععنل  ال  حابم    األَاب.

َيد  إميويدده  عههللاف ددهلل  عفكددرن  ددببوً يف  وددده  ع  دعددر هللا  ن فت ددع هبددذا الكوددوب بددين اإليندددون  فتمددو َع
تنلسمددده  ع تدددذكريس  ع ن فدددذكابين  ددد  فقدددابؤس  ددد  إخدددراين ا ندددلمني يف دعواددده  فدددذن دعدددر  األخ ألخسددده بظتددداب 

 .لذسب  نو وبة إن  وء هللا تنو ا

َرايِتَدو ا  ِ داب   ع خدوم هدذا الكودوب بقدرل هللا تندو : " َ بدَّتَدو خ  ميَدونِ  َ دبَدُقرانَ  الَّدِذف َ  لَتَدو َعإلِِ  يف  جَت َندل   َعاَل  ِنإل ِ
 .( 10 : َِّحسم " )احلشاب  َ ُؤعف   ِإيَّكَ  َ بدََّتو آَ ُترا لِّلَِّذف َ  قُدُلربَِتو ِ الًّ 

 : يب النووهسة  عهر آخاب  ناب قوله  قرل الشوعابعب
      فييييييييييييييييي    تعييييييييييييييييي     ال إلهييييييييييييييييي 

 
 م ييييييييي  كيييييييييا  قييييييييي  بالييييييييي   مقييييييييي  

       رجيييييييييييا   إال حيلييييييييييي  لييييييييييي  وميييييييييييا 
 

 ظ يييييي  وحسيييييي  عفيييييي   إ  وعفيييييي   
       الب اييييييييا فييييييي  لييييييي  زلييييييي  مييييييي  فكييييييي  

 
 وميييييييييي    فضيييييييييي  ذو عليييييييييي    وأ يييييييييي  

        عليهييييييييييا  يييييييييي م  فيييييييييي  فكيييييييييي   إذا 
 

 سييييييي   وق عييييييي  أ يييييييامل  عضضييييييي  
 وأ يييييييي  خييييييييي ا    يييييييي  ال ييييييييا  يظيييييييي  

 
 ع يييييي  تعيييييي  ليييييي  إ  ال ييييييا  لشيييييي  

 
 ( ()) ب ويك اللتم عرمهللك    تهلل  ن ال إله إال  يت ا وذ ابك ع ترب إلسك
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 69.......................................................................  د اإل اد  الكريسة1

 73. ..................................................................... د اإل اد  الشابعسة2

 74...................................................................  د ال اب  بني اإل ادتني3

............................... ..............................  ولرقددددددوتتنلددددددق اإل ادتددددددني ن ددددددد4
75 

 76......................... .......... الشابعياأل اب الكرين ع  ا لق كالم حن  الب  القسم يف  د5

 الرابخ فصلال

 ل حول ول قوة إل ابهلل فضل

 85.......... ........................................... ابهلل إل قوة ول حول ل معىنأوًل: 

 86 .................................... دليل على إثبا  القدر اثنياً: ل حول ول قوة إل ابهلل

 87 ............................... اثلثاً: تضمنت ل حول ول قوة إل ابهلل معان عقدية عظيمة

 87 ......................................................... د  هنو كلمة ا ونوية نحن النظسم1

 88 ................................................................. د اإلقابا  أبيرا  الورحسهلل2

 88 .................................................... د الوركل علل هللا عت رفا األ ر  إلسه3

 88......................... ........................... ابهلل إل قوة ول حول لفضل رابعاً: 

 89 ............ ....................................إخبو  التيب )ص( هنو كتز    كتَر اجلتة  د1

 .....................................................................فصهلل  هللا قوالتو  د2
89 

 90 ........................................................... فُرقي قوالتو عُفك ي عفُتهلل  د3

.. ..........................................................  هنو    البوقسوت الصوحلوت د4
90 

 91.. .................................................................  هنو     ابا  اجلتة د5
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 91.................. .............................. الحتجاج ابلقدر على املعاصيخامساً: 
 95............................................. هل احوج آدم علسه النالم علل الذيب نلقهلل  

 96 ............................................. والكفر املعاصيكمة من وجود احل: ساً ساد

 اخلامس فصلال

 واإلضاللا داية 

 101........................... ....................................... أوًل: مراتب ا داية
........................... ............................................ دددددددددددد اهلهللافدددددددددددة النو دددددددددددة1

101 
 101 ........................................................ د ههللافة اإل  ود عالهللعر  البسون2
 103 ................................................................ د ههللفة الورفسق عاإلهلوم3
 105 ............................................................... د اهلهللافة إ  طابفق اجلتة4

 105.............................. ................................... اثنياً: أسباب ا داية
 .............................................. دددددد افوفظدددددة علدددددل ال طددددداب  اإليندددددويسة يقسدددددة صدددددوفسة1

105 
 107......................... ............................. د ا ونمول النمع عالبصاب عالنقل2
 108 ............................................................................. د النلم3
 111 ........................................................................... د اإلميون4
 114 ........................................................................... د االهوهللاء5
 115................. ........................................................... د الهللعوء6
 116 ..................................................................... د االعوصوم نحن7
 117 .................................................................... د االتبو  عالطوعة 8
 120 ........................................................................... د ا شسة9

 121............................. .......................................إ  هللا  د اإلانبة10
 ................................................................. ددددددددد الدددددددد اء  دددددددد  الكددددددددوفابف 11

122 
 123............................... ................................يف  بسل هللا   د اجلتود12
 124............................. ..............................َتود الت   ............د   

 124َتود الشسطون ................................................................... د ب 
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............................ ...َتددددددددود الك ددددددددو  عا تددددددددوفقني ..............................د   
125 
.............................................. الظلمددددددددة عال نددددددددو  ................ َتددددددددودد د 

126 

 126 .................................................................الضالل  مراتب اثلثاً:

 ................................................ دددددد حابفددددددة النبدددددهلل يف اخوسددددددو س للتدددددهلل  عالضددددددالل1
127 
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 129............... .................... هللا ع شسئة النبهلل للتهلل  عالضالل د الورفسق بني  شسئة2

يل عاخوسو  اهلهلل  عالضالل3  131...................... ................. د الورفسق بني القهلل  األ

 132........................... ..................................... رابعاً: أسباب الضالل

...... ............................ ددددددد عددددددهللم ا ددددددووهللام اإلينددددددون  راهبدددددده يف الو كددددددري يف آيت هللا1
132 

 133 .................................................................. د الذيرب عا نوصي2
 135 ..................................................................... د اتبو  الشسطون3
 ...........................األ دددددددداب نلنددددددددرء عال  شددددددددوء ...................................د   

135 
 135 ........................تزف  األعمول البوطلة عافاب ة ...............................د ب 
 136............................... الرعرد عاأل وين الكو بة ............................. د  
 137 ........................اال وتراء .................................................د د 
 137 ........................ا راال  ...................................................د ه 
 138................................ اال و را  ........................................د ع 
 138 .................................................................. د اجلتل عاتبو  الظ 4
 139 ....................................................... د اجلهللال يف هللا عآيته بذري علم5
 140 ............................................................................ د الذ لة6
 140 ......................................................................... د الونصب7
 141 ...........................................................دعن يظاب  ع فكاب  د الوقلسهلل 8
 144 ...................................................................... د الشك عالابفبة9

 145 ......................................................................... د اجل رد10
................................... ..........................  النتددددددددود عالونتددددددددتددددددددد الوددددددددأيب ع 11

147 
 148 ..........................................................................  . الك 12
 ................................................ هبدددددو عاذو هدددددو هلدددددراً  دددددد حدددددب الدددددهلليسو عاال ددددداا 13

149 
 150 ...................................................................... د اتبو  اهلر 14
 152 ................................................ د اال وتزاء آبيت هللا ع  له عا ؤ تني15
 153 ..........................................................................  د الك اب16
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 ............................................................................. ال نق د  
153 

 154 ........................................................................... الت و  د ب
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 154 ............................................................................ الظلم د  
.........................................................  ددددددددد الذلددددددددر يف األيبسددددددددوء عالصددددددددوحلني17

156 
 156.......................................................  د ص بة النرء عالبسئة ال و هلل 18
 157.................... .............................................. نلضولنيد الوشبه 19
 157 ................................................................. بوهللا  يف الهللف د اال20

 الساد  الفصل

 سنة هللا يف اشخذ ابشسباب

 163...............................................................................  متهيد

 165...............................................  أوًل: اشخذ ابشسباب يف القرآن الكرمي

 165..... األ اب أبخذ أب وب القر  .........................................................

ل1  170 ............................. د األ بوب اليت اذذهو  ع القابيني للومكني لهللف  هللا عز َع

 170 ....................................................................   د الهلل ور  النودل

 171 ........................................................... ب د ا تتج الابري للشنرب

 172 .....................................   د االهوموم نلنلرم ا ودفة عا نترفة عترظس تو يف ا ري

 174 ............................................................ د فقته يف إحسوء الشنرب د
 174 ....................................................................... د  الابحلة األع 
 174 .......................................................................د  الابحلة الثويسة 
 175 ....................................................................... د  الابحلة الثولثة

سشه ............................ه د إحوطة   179...... .........هللا تنو  علموً لذي لبقابيني َع

  180 ...................................................................د  خالقه القسودفة  ع

 183........ .................... د  األ بوب اليت اذذهو داععد علسه النالم للومكني لهللف  هللا 3
 184...... ............................................................... القسودفة  خالقه د  

 185...... .............................................. ا ووالف هللا داعد علسه النالم د ب
 186........... ...................................هبة    هللا عفوح عإهلوم .............. د  
 186........... ............................................... ابوكو  يف صتوعة األ ل ة د د
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 188..... ..................... د  األ بوب اليت اذذهو  لسمون علسه النالم للومكني لهللف  هللا 4

 189 ...................................................................... بهللافة الومكني د  

 189 .............................................فقه  لسمون علسه النالم يف إدا   الهللعلة  د ب

 192 .................................................................... القسودفة هص وت د  

 195 ............................................................... اثنياً: اشسباب والتوكل

... ............................ د القددددرل نلوتددددويف بددددني الوركددددل عاألخددددذ نأل ددددبوب َتددددل نلددددهللف  1
197 

َن بدددددني  قدددددو ي الوكدددددل عاألخدددددذ نأل دددددبوب 2 ......... .................................. د الودددددرا
197 

 198 ................................................................ يف القصإ القاب ين د  

 200 ................................................................... يف النتة التبرفة د ب

 200......................................................................... النتة ال نلسة 

 203................... ..............................النتة القرلسة .........................

 203. ........................................................... اثلثاً: اشسباب واملسببا 
 206 ............................................................ د تثري النبب يف ا نبب 1
 209............. ........... د قول صلل هللا علسه ع لم: ال عهللع  عال طري  عال هو ة عال ص اب 2
 211................. ......................................... د اجلزاء األخابعي عاأل بوب 3
.................. ....................... د احلددددد  علدددددل طلدددددب األ دددددبوب يف األ دددددر  ا ك رلدددددة 4

212 
....................................................  د  اباعدددددددو  صدددددددر   األ دددددددبوب يف ا دددددددرا   5

213 
 214.......................................................  لرقر   اباد هللاد هتسئة األ بوب  6
 214...................... ................. د األ بوب تنمل  ع حتقق الشابع  عايو وء ا رايع 7
 215 .................................... د إيكو  قويرن النببسة فؤدي إ  إبطول حقواق النلرم 8
َعددددددددة األقددددددددهللا  نألقددددددددهللا  9 ..................... ........................................ د  تو

217 

 218..................................................................  رابعاً: الدعاء والقدر
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 219..................... .................................. د داللة القابآن الكاب  علل  لك 1

 222.................. ............................ د داللة ال طاب  علل تثري الهللعوء ح ن هللا 2

 224.......................................................  د داللة النتة علل تثري الهللعوء 3
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 السابخ فصلال

 وسنة هللا يف اجلزاء جبنس العمل العدل اإل ي

 229 ............................................................................... متهيد

 232......................................................  أوًل: اشصل يف العقاب املماثلة

 236......................... .......................... العمل يف الدنيااثنياً: اجلزاء جبنس 
 236........................ ............. د اال وتزاء ن توفقني النوابفة  تتم يف احلسو  الهلليسو 1
 236............................................................  د تنلسط الظومل علل  ثله 2
 237...............................................  د اال وئصول      اد إفذاء   له ع علسواه 3
 237...................... ............................ د يصاب هللا  تر  بتصابته للهللف  عاحلق 4
..................................................   ددددددلب التنمددددددة عمدددددد   تنتددددددو  نددددددو قتو د 5

237 
.......................... ............................ د تسنددددددري هللا  دددددد  فندددددداب علددددددل عبودهددددددو 6

238 
 239....... ...................................... د اجلزاء ست  النمل علل  نور  الر وال 7

 240..................................................  اثلثاً: اجلزاء جبنس العمل يف اآلخرة

 240........................................................  د  نو لة  هل ال ضل نل ضل 1

 241.................... ........... د تابك اإلينون عإمهوله يف النذاب  كمو  مهل احلق عمل فوبنه 2

 241............... ......... د الوتكم نلك و  ا توفقني  كمو كويرا فوتكمرن ن ؤ تني يف الهلليسو 3

 242..................................................  رابعاً: اجلزاء جبنس العمل بني العباد

 243...................... ............................... د اآليت اليت ع دت يف القصوص 1

................................................................  د حددددددددهلل احلابابددددددددة عاإلفنددددددددود 2
243 

 244.................................................  د    تطبسقوت  لك يف النصاب التبري 3

 ثامنال فصلال

 مسائل يف القدر

 249............................ ........................ أوًل: احلكمة يف أفعال هللا وشرعه
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 249............................ ............................... د هللا احلكسم احلكم احلوكم 1
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 250............................... ...................................... د ا اباد نحلكمة 2

 252.............................. .......................... د احلكمة احلوصلة    الشابااع 3

 253................................ ........................... د األدلة الهللالة علل احلكمة 4

ددددرد هددددذس اآل م عالشددددابع  يف الكددددرند احل 5 ...........................  كمددددة  دددد  خلددددق إبلددددس  عَع
255 

 259 ....................................إمود الكابام الكوتبني ................    احلكمةد  6

 260............. .................................د  الشاب ال فتنب إ  هللا .............. 7

 262 ............................................................... اثنياً: التحسني والتقبيو

 276 ............................................................ اشصلو فعل وجوباثلثاً: 

 276...................... .......................................... الستطاعة معىنرابعاً: 

 269..................... .................................. طاقي اإل مب تكليفل  خامساً:

 269 ........................................................... سنة هللا يف اآلجال سادساً:

 272 .............................................................. عزوجل قدرة هللا سابعاً:
 التاسخ الفصل

 فار اإلميان ابلقدر
 277............... ........................................... د اإلقهللام علل عظوام األ ر  1

 279 ....................................................... د القضوء علل الكنل الوراكل 2

 282 ......................................................... د الثبوت يف  راَتة الطذسون 3

 ........................................................... د الصدددددد  عتددددددهلل يددددددزعل ا صدددددددواب 4
283 

 285 ............................................................. عالقتوعة مبو قنمد الاب و  5

 286 .............................................................. د النز يف طلب احلرااج 6

....................... ......................... د النددددددكستة ع احددددددة الدددددت   ع ددددددكرن القلددددددب 7
287 

 290...................... ........." ....................د ا ؤ   ال فنسش بني "لر" ع"لست 8
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 292 .............................................................. د ا رف عاحلذ     هللا 9

......... ...................................................... د ا ددددددددالص  دددددددد  الشددددددددابك 10
293 

 293 ............. ......................................................... د اال وقو ة 11

 ....................................... د القضدددددوء علدددددل األ ددددداباض الددددديت تنصدددددف ناومندددددوت 12
294 

 295 ................................................................... د اال ونوية نحن 13

 296 .......................................................... د االعومود علل هللا عحهللس 14

 297 .............................................................. د االعااف ب ضل هللا 15

 299............................... ........................ د اال وذتوء ن ولق ع  ا لق 16

............................... ........... د االعدددددااف نلدددددذيب عا ندددددو عة للمذ ددددداب  عالوربدددددة 17
299 

 302 ............................................................................. اخلامتة

 303...................................................................  ملوضوعا فهر  ا
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   نور الدين زنكي.19

   دولة السالجقة.20

 وجهوده يف اإلصالح والتجديد.   اإلمام ال زا 21

   الشي  عبد القادر اجليالين.22

   الشي  عمر املختار.23

   عبد امللك بن مروان بنوه.24
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  .  صالح الدين اشيويب وجهوده يف القضاء على الدولة الفاومية ويفرير البيت املقد35
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