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  مفهوم االستطاعة في مدرسة أهل البيت

Human capacity in the school of Ahl al-Bayt 
                  Dr. Mohammed Idan Mohammed(4)محمد عيدان محمد  .د.م

 الخالصة 

امـــا مقدمــة للفعــل مبعــى ع ميــة علـــ  مــ  الفعــل أي  وقــت الفعــل االســتطاعة هــ  القــدر  علــ  الفعـــل
 منلفــاً  ينـون ال العبـد أن إذ الفعـل، علـ  االسـتطاعة تتقـد  أن فالبـد االهلـ  احـداث الفعـل وهـو التوفيـ 

فقضـــية االســـتطاعة مـــن االمـــور الـــي ختـــ  أفعـــاك االنســـان  .فيـــ  هللا جعلهـــا الـــي ابالســـتطاعة إاّل  للفعـــل
   بعدلـ  تعـاىل وهـ ا مـا سـنبح   يف ضـوء مدرسـة أهـل البيـت،واستطاعت  أي قدرت  عل  الفعل وهـو متعلـ

 وقد جاء البح  مقسماً عل  أربعة مباح  عل  النحو االيت:
 لغة واصطالحا:وك: االستطاعة:املبح  اال

 :اهل البيت االستطاعة عند ائمةاملبح  ال اين:
 ال ال : االستطاعة عند الفرق االسالمية: بح امل

 يف كت  التفسري: اعةاالستطاملبح  الراب : 
Abstract 
Ability is the ability to act as a verb with the verb to be submitted to the 

determination of an act in the sense of causing a divine act of conciliation 

must be possible to apply the act, since the slave is not expensive to do, 

but make it possible to that of God in it. The issue of possible things that 

pertain to the actions of man and he could no ability to act and is related to 

his justice and this is what the Almighty Senbgesh in light of the school 

household, came Search divided on four topics as follows: 

                                                        
 املديرية العامة لرتبية حمافظة ذي قار. -2
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First topic: possible: the language and idiomatically  

The second topic: possible when Ahlulbait  

The third topic: possible when the Islamic Teams  

Section IV: Ability wrote in explanation.  

 المقدمة

خلـــ  اخللــ  لعبادتــ  وأمــره  بطاعتــ  ومـــاه  عــن معصــيت  وعمهــ  هبدايتـــ ،  هللا عــ  وجــل عــدك كــرمي،
بـــدأه  ابلــــنع  وتفضــــل علــــيه  ابإلحســـان، م ينلــــف أحــــدا دون طاقــــة، وم أيمـــر  إال مبــــا جعــــل لــــ  عليــــ  

فقضية االستطاعة من االمور الي خت  أفعاك االنسان واستطاعت  أي قدرت  عل  الفعـل وهـو ،االستطاعة
تعـاىل، وتنمـن أتيـة البحـ  يف ابـرا  اجلهـد الفنـري والعقائـدي الـ ي يتمتـ  بـ  أهـل البيـت  متعل  بعدل 

وقـد جـاء البحـ  مقسـماً  واتباعه  يف مسألة االستطاعة، وهـ ا مـا سـنبح   يف ضـوء مدرسـة أهـل البيـت،
 عل  أربعة مباح  عل  النحو االيت:

 لغة واصطالحاوك: االستطاعة:املبح  اال
 :اهل البيت االستطاعة عند ائمةاملبح  ال اين:

 ال ال : االستطاعة عند الفرق االسالمية: بح امل
 يف كت  التفسري: االستطاعةاملبح  الراب : 
 لغة واصطالحاول: االستطاعة:المبحث اال

 ، إال أن االســـتطاعة لإلنســـانابـــن منظــور ذلــك الطاقـــة، كمــا ذكـــر هــ ُعرّفــت االســـتطاعة لغــة أبمـــا: 
وأراد هبــا  ،(1)خاصــة، واالطاقــة عامــة،تقوك: اجلمــل مطيــ  حلملــ ، وال تقــل مســتطي ، فهــ ا الفــرق بينهمــا 

 (7))اإلطاقة والقدر (الطرحي  يف جممع  بـ
 (6)اس  للمعاين الي هبا يتمنن اإلنسان مما يريد  من أحداث الفعل  ه وقاك الراغ  االصفهاين:

  املنلف من الفعـل ورفـ  املوانـ  وتقويـة دواعيـ  الـي علـ  وجـ أما اصطالحاً: فاالستطاعة: ه  متنن
:)ينـون العبـد مسـتطيعاً بعـد --، ويف ذلـك يقـوك اإلمـا  الصـادق (5)ال يبق  لـ  حمـ ور يف أن يفعلـ  

ــــ  ســــب  وارد مــــن هللا عــــ و ــــ  الســــرب، صــــحيح اجلســــ ، ســــلي  اجلــــوارح، ل  اربــــ  خصــــاك: ان ينــــون خمل
 .(4)جل(.

الفعل م  صحة الفعل من  ومن غريها، فإن  غري قادر علٰ  اإلتيان  عل اإلستطاعة ه  قدر  اإلنسان 
 .(3)ب  م  مساواهتما يف مجي  الصفات

 .(8)هـ(: ه  القدر  التامة الي جي  عندها صدور الفعل 824اجلرجاين )ت:  هاوعرّف

                                                        
 .161/ 8لسان العرب: ابن منظور  -1
 .32/ 7جمم  البحرين:الطرحي   -7
 .721:مفردات غري  القرآن:الراغ  االصفهاين -6
 .146/ 1رسائل املرتض : الشريف املرتض   -5
 8/ 5حبار األنوار:اجمللس   -4
 .217الطوس :  االقتصاد: -3
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توافرها قبل إحداث الفعل وهو ما ذه   جي الي الفعل، عل وهب ا يتبن أن اإلستطاعة ه : القدر  
، وهـو مـا عليـ  متنلمـو (9)«الفعل توجد قبل  وإن الفعـل يوجـد بعـدها عل إن القدر  »النرا گ  بقول : 

 .(21). واملعت لة(22).ووافقه  بعض ال يدية(21)اإلمامية
أمـــا األشـــعري فيقـــوك: إن اإلنســـان يســـتطي  ابســـتطاعة هـــ  غـــري ، وذلـــك ينـــون اتر  مســـتطيعاً واتر  

 .(27)هو غري  مبعىعاج اً، وينون مستطيعاً 
  :اهل البيت االستطاعة عند ائمةالمبحث الثاني:

وســنتناوك  --االسـتطاعة مـن املباحــ  املهمـة يف الفنـر االســالم  والسـيما يف فنـر اهــل البيـت 
 وعل  النحو االيت:--ب  أهل البيت  كيف ه ا املبح  أه  ما قا

)اذا فعلــوا ):--: هــل للعبــاد مــن االســتطاعة شــ ء ؟ فقــاك --عبــد هللا  ول أبــئُ ســحــن  -2
اآللـة، م ـل )): --ومـا هـ  ؟ قـاك فقلـت: (الفعل كانوا مستطيعن ابالستطاعة الي جعلهـا هللا فـيه (

،   قاك ((  ترك ال   وم ي ن كان مستطيعاً لرتك  اذا تركنَ ألل   حن  ىن، ولو  ال اين اذا  ىن كان مستطيعاً 
(( لــيس لــ  مــن االســتطاعة قبــل الفعــل قليــل وال ك ــري، ولنــن مــ  الفعــل والــرتك كــان مســتطيعاً )):--

  (26).(بها فيه (ابحلجة البالغة واآللة الي ركَ )):--قلت: فعل  ما يع ب  ؟ قاك
أن فعل العبد ال يت  إال من خالك ما أودع  هللا في  من القو  والقدر  عل  القيـا  بـ   ذلك عل وبناءا 

 .وه  اآللة، أي أن لنل فعل يقو  ب  اإلنسان سواء كان قواًل أو عماًل ال ينون إال بواسطة
ئل عنهــا ُســحــن حدي ــ   عــربيف معــى االســتطاعة يتبــن  --اإلمــا  الرضــا ذهــ  اليــ  أمــا مــا  -1

صــحيح اجلســ ، ســلي  اجلــوارح، لــ  ســب   ،لــ  الســرب)يســتطي  العبــد أبربــ  خصــاك: أن ينــون خمُ )اك: قــ
أن ينـون العبـد خملـ  السـرب، )):--قـاك  .ر   هـ افَسـ ،علت فـداكقاك: قلت: جُ  (وإراد  من هللا(

  كمـا امتنـ  صحيح اجلس ، سلي  اجلوارح، يريد ي ين فـال جيـد امـرأ    جيـدها، فأمـا أن يعصـ  نفسـ  فيمتنـ
 (25)، أو خيل  بين  وبن إرادت  في ين فيسم   انيا وم يط  هللا إبكرا  وم يعص  بغلب (.--يوسف 

الرواية هـ  آلـة مقرونـة ابلفعـل  عرب --الباح  أن معى االستطاعة عند اإلما  الرضا  يتبن لدى
فالعبــد يوصــف ابالســتطاعة وقــت فعــل الفعــل إن فعــل ذلــك الفعــل، فــان م يفعــل يف ملنــ  م يســتط  أن 

)م يط  هللا )يفعل فعال م يفعل ، أي أن الفعل مقدر يف ملك هللا قبل فعل ، وهو متوقف عل  إراد  العبد 
 ال ي سب  ذكر  دليل عل  ذلك.--ا قوك اإلما  الرضو  (إبكرا  وم يعص  بغلب (

                                                                                                                                            
 .24التعريفات: اجلرجاين:  -8
 .214/  2النراجن   كن  الفوائد: -9

، 217، االقتصـــــــاد: الطوســـــــ : 77، مجـــــــل العلـــــــ  والعمـــــــل: الشـــــــريف املرتضـــــــ : 227ينظـــــــر: أوائـــــــل املقاالت:املفيـــــــد:  -21
 727/  2اإلهليات:السبحاين 

 .31ينظر: مقاالت اإلسالمين:األشعري:  -22
 .641، م اه  اإلسالمين:بدوي عبد الرمحن: 747ينظر: شرح األصوك اخلمسة: القاض  عبد اجلبار:  -21
 .252، ينظر: املواقف:االجي : 58اللم :األشعرية:  -27
 .7كتاب التوحيد، ابب االستطاعة،ح  241/ 2النايف:النلي،  -26
 .2اعة،حكتاب التوحيد،ابب االستط 241 / 2األصوك من النايف النلي،  -25
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أتسـتطي  )عن االستطاعة من احد أصحاب  فقـاك لـ : ) --ُسئل اإلما  أبو عبد هللا احلسن  -7
قــاك:  .قــاك: ال ((فتســتطي  أن تنتهــ  عمــا قــد ينــون؟: ))--قــاك .قــاك: ال ((أن تعمــل مــا م ينــن؟
--ال ادري.قاك: فقاك ل  أبو عبـد هللاقاك: (فمى أنت مستطي  ؟(: ))--فقاك ل  أبو عبد هللا 

ض إليه ، فه  مستطيعون للفعل وقت الفعل م  فوَ   م يُ  ،إن هللا خل  خلقا فجعل في  آلة االستطاعة))
ألن هللا ؛الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فان م يفعلو  يف ملن  م ينونوا مستطيعن أن يفعلوا فعال م يفعلو  

  (24).(احداً( اع  من أن يضاد يف ملن 
)ولسنا ندين جبرب وال تفـويض لننـا نقـوك مبن لـة بـن املنـ لتن، ):-- عل  اهلادي يقوك اإلما  -6

وهــو االمتحــان واالختبــار ابالســتطاعة الـــي ملننــا هللا، وتعبــد  هبــا، علــ  مـــا شــهد بــ  النتــاب ودان بـــ  
والبلوى ابالستطاعة الي جتم  القوك بن  االئمة األبرار من آك الرسوك. فأما شواهد القرآن عل  االختبار

لُـــَو َأْخَبـــارَُك ْ ومـــن ذلـــك قولـــ : القـــولن فن ـــري ، ـــْنُنْ  َوالص ـــاب ر يَن َونـَبـْ ـــد يَن م  لُـــَون ُنْ  َحـــى  نـَْعَلـــَ  اْلُمَجاه   َولَنَـبـْ
ـَ  ال،وقـاك: (28)َسَنْسَتْدر ُجُهْ  م ْن َحْيُ  ال يـَْعَلُمونَ ،وقاك:(23) رَُكـوا َأْن يـَُقولُـوا آَمن ـا ام. َأَحس  ن ـاُس َأْن يـُتـْ

 . (29)َوُهْ  ال يـُْفتَـُنونَ 
  :وقاك يف موس   (11)َوَلَقْد فـَتَـن ا ُسَلْيَمانَ وقاك يف الفن الي معناها االختبار: 
  ـْن بـَْعـد َك َوَأَضـل ُهْ  الس ـام ر ي نَـتُـكَ موسـ :وقـاك   (12)قَاَك فَإ    َقْد فـَتَـن ـا قـَْوَمـَك م  ـَ  إ ال  ف تـْ   (11)إ ْن ه 

أي اختبارك، فه   اآلات يقاس بعضها ببعض، ويشهد بعضها لبعض. وأما آات البلوى مبعى االختبار 
ُلــوَُكْ  يف  َمــا آاَتُكــْ   فقولــ : َتل ــَيُنْ   وقولــ : (17)ل يَـبـْ ُهْ  ل يَـبـْ ُهْ  َكَمــا إ    بـََلــْو َ  وقولــ :  (16)ُ   َصــَرَفُنْ  َعــنـْ

لُـوَُكْ  أَي ُنـْ  َأْحَسـُن َعَمـاًل  وقول :  (15)بـََلْوَ  َأْصَحاَب اجْلَن ة   وكـل مـا  (14)ال   ي َخَلَ  اْلَمْوَت َواحْلَيَـاَ  ل يَـبـْ
يف القرآن من بلوى ه   اآلات الي شرح أوهلا فه  اختبار،وأم اهلا يف القرآن ك ري ، فه  إثبات االختبار 

إن هللا جــل وعــ  م خيلــ  اخللــ  عب ــاً وال أتلهــ  ســدى وال أظهــر حنمتــ  لعبــا، وبــ لك اخــرب يف  والبلــوى:
َا َخَلْقَناُكْ  َعَب اً قول :  ُتْ  أمن  بـْ فاالختبار من هللا ابالستطاعة الي ملنها عبد  وهو القوك بن   (13)أََفَحس 

 .(18)اجلرب والتفويض، وهب ا نط  القرآن وجرت األخبار عن األئمة من آك الرسوك( 
معــى االســتطاعة الــي ميلنهــا الفــرد، والــي هــ  احملــور الــرئيس يف االختبــار اإلهلــ  للعبــاد  يتبــن لنــا ان

 .رية)األمر بن اآلمرين(واألساس ال ي تُبى علي  نظ

                                                        
 .1،ح242 /2 املصدر نفس  -24
 .72حممد:  -23
 .281األعرا : -28
 .1-2:العننبوت -29
 .76ص:  -11
 .85ط :  -12
 .255األعرا : -11
 .68املائد   -17
 .251آك عمران: -16
 .23القل :  -15
 .1 :امللك -14
 .225املؤمنون:  -13
 .635- 637حتف العقوك:ابن شعبة احلراين:  -18
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فت؟، فقاك اإلما  لَ من ق َبل رجل: أليس أ  مستطي  ملا كُ --ُسئل اإلما  الناظ  )العام( حن-5
قـــد أعطيـــت القـــو  إن : ))--قـــاك: القـــو  علـــ  العمـــل، فقـــاك  (()مـــا االســـتطاعة عنـــدك؟):--

اك ل  الرجل: فلـَ  إعطـاء التوفيـ  ؟ ق(( التوفي )):--قاك الرجل: فما املعونة ؟ قاك ( أعطيت املعونة(
وقد ينـون النـافر أقـوى منـك وال يُعطـ  التوفيـ  فـال ينـون  فلو كنت موفقاً كنت عاماًل،: ))--قاك

قــاك الرجــل: هللا تبــارك وتعــاىل، قــاك  ((إخــربين عنــك، مــن خلــ  فيــك القــو ؟: ))--  قــاك  (عــاماًل(
نفسك واخ  النف  إليها بغري العون من هللا تبارك وتعاىل هل تستطي  بتلك القو  دف  الضرر عن ))العام: 

أين أنت عن قوك العبد )) :--،  قاك((فل َ  تنتحل ما ال تقدر علي ؟)): --قاك: ال، قاك (( ؟
ب   الصاح: (19)َوَما تـَْوف يق   إ ال  اب 

))(71)  
ليـة إال اذا تنللـت ابلتوفيـ  اإلهلـ  أن االستطاعة املمنوحة للعبد ال ينون هلـا أي دور وفاع وعل  ه ا

األمر واضـح فـ،االسـتطاعة ابلتوفيـ  اإلهل  --هل ا فقد ربط االئمةو ؛ (72)؛الن )التوفي  عناية الرمحن(
يف أن اإلما  يقصد أن ال ي ينـون يف إراد  اإلنسـان ابالسـتطاعة الـي مـن خالهلـا يـدير أمـور  ويـوائ  بـن 

 إمنا ه  بتوفي  وعون من هللا ع وجل.األسباب الي تعود علي  ابلنف  
 الثالث: االستطاعة عند الفرق االسالمية:  بحثالم

وبعض  (77)والطوس  (71)اتف  املتنلمون عل  معى االستطاعة وهو القدر  وه ا ما علي  الشيخ املفيد
  (75)ال ين قالوا مبقارنة االستطاعة ابلفعل. (76)ال يدية خبال  االشعرية

 هـل هـ  متقدمـة علـ  الفعـل أو مـ  الفعـل ومقارنـة لـ  ؟ االستطاعة الي يف اإلنسان،وقد إخُتل َف يف 
، أي أن (74)قبـــــل أحـــــداث املقـــــدور  -مـــــن حيـــــ  التوقيـــــت–فاالماميـــــة يشـــــرتطون القـــــدر  علـــــ  الفعـــــل 

 (73)االستطاعة والقدر  يف اإلنسان متقدمتان عل  الفعل، ووافقه  عل  ه ا املعت لة وال يدية 
م اع   عل الفعل، والرد  عل وروى النرا گ  حدي اً عن شي   املفيد أثبت في  إمنان تقد  القدر  

إن متنلمـــن أحـــدتا عـــد ، واآلخـــر جـــربي كـــا  ك ـــرياً مـــا يتنلمـــان يف هـــ   املســـألة وإن »اجملـــرب  بقولـــ : 
العـد : أ  فـالن. فقـاك منـ ك العـد ، فـدق البـاب عليـ ، فقـاك العـد : مـن ذا؟ قـاك اجلـربي:  أتـ اجلربي 

أفتح فـأننر هـ ا عليـ  وقـاك لـ : ال  حىأدخل. قاك العد : أدخل  حىأدخل، قاك ل  اجلربي: إفتح   الباب 
قول  يف القدر  والفعل، وأعلم  بـ لك وجـوب تقـدمها عليـ  فانتقـل  عل يتقد  الفتح، فوافق   حىيصُح دخو  

                                                        
ْلــُت َوإ لَْيـــ   :--وهــو قـــوك النــيب شـــعي  88هــود:  -19 ب   َعَلْيـــ   تـَوَك  ْصـــالَح َمــا اْســَتطَْعُت َوَمـــا تـَــْوف يق   إ ال  اب  إ ْن أُر يــُد إ ال  اإل 

 أُن ي ُ 
 .61/ 5حبار األنوار:اجمللس   -71
 .62عيون احلن  واملواعظ:كايف الدين اللي  :  -72
 .127، صأوائل املقاالت:املفيد، -71
 .216الطوس ، ص :االقتصاد -77
 .26/ 2مقاالت اإلسالمين:االشعري  -76
 .55اللم :األشعري: -75
 .217، االقتصاد:الطوس : 227ينظر: أوائل املقاالت:املفيد:  -74
 .261/ 2مقاالت اإلسالمين:األشعري  -73
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 وهـــ  علـــ .(79)ا االشـــاعر  فقـــالوا مبقارنـــة االســـتطاعة للفعـــل أمـــ .(78)«احلـــ  إىلاجلـــربي عـــن م هبـــ  وصـــار 
 (61):أقواك
 كمـا فعلـ  أنـ  إليـ  يضـا  صـن  وإمنـا وال فعـل ذلـك يف للعبـد وليس العبد فعل خل  تعاىل هللا إن-2
  وحيات . لون  إلي  يضا 
 أن جيــو  ال الفعــل حــاك لــ  يف حــدثت ابســتطاعة فعلــ  العبــد وأن العبــد فعــل خلــ  تعــاىل هللا إن -1
 الفعل. تتقد 

إن أي  فعلـــ  ينتســـ  العبـــد وأن الفعـــل مـــ  االســـتطاعة فعلـــ  علـــ  هـــ ا االســـاس يـــرى االشـــاعر  إن
 (62)اإلنسان يستطي  ابستطاعة غري  

 موجـودا اإلميـان ملنـان اإلميـان علـ  قـادر غـري كـان النـافر الفعل م  كانت لو أما ورد قوك االشاعر 
 ال كمـا،  علـ  تركـ  ويعاقـ  بـ ، يـؤمر أن حسـن ملـا اإلميـان علـ  قـادرا ينـن م ولـو امل ه ، ه ا عل  من 

 غـري مجيعـا ألممـا مـ اهبه  علـ  العاج  والنافر بن فرق وال ب  يؤمر وال برتك  اإلميان عن العاج  يعاق 
 وأنــ  للفعــل متقدمــة فلــوال أمــا لــ ، ابالســتطاعة األمــر توجــ  شــرط .منــ  متمننــن وال اإلميــان علــ  قــادرين
 منـ  وهـ ا ووجـد فعلـ  مـن إىل توجـ  إمنـا ابحل  ينون األمر أن لوج  يفعل  م وإن للح  مستطيعا ينون
 .(61)حماك
 فقـد لألشـاعر  ، خالفـاعلي  أخـرى وتتقد  اتر ، تقارن  األفعاك من فعل عل  اإلنسان يف االستطاعةف
 (67)مطلقا ابلتقارن قالوا

 .(66)الفعل عل ونقل عن  بدوي عبد الرمحن قول : استحالة تقد  اإلستطاعة 
الفعل توجد ه  والفعل معاً وال يتأخر الفعل عنها  عل : أن القدر  ترىم اع  اجملرب  الي  وقد رد عل 
 ابألدلة اآلتية:

الوجود. فمى  إىلالفعل حلاجة الفعل إليها وخيرج هبا من العد   عل إن القدر  متقدمة يف الوجود  -2
 وجدت والفعل موجود فال حاجة لوجودها.

اإلميان، ألنـ  لـو قـدر عليـ  لنـان موجـوداً  عل القدر  لو كانت م  الفعل لنان النافر غري قادر  -1
 ه ا امل ه ، وينون مؤمناً يف حالة كفر ، وه ا فاسد. عل من  

يف يــد  شــ ء فألقــا ، إن اســتطاع اإللقـاء ال ختلــو مــن حــالتن: أمــا أن أتتيــ  والشــ ء يف مـن كــان  -7
اإللقـاء  علـ يد ، أو أتتيـ  وهـو خـارج عـن يـد ، فـإن كانـت أتتيـ  والشـ ء يف يـد  فقـد صـح تقـد  القـدر  

 وهو املطلوب.
 .(65)عنها الغىعنها فقد أتت يف حاك  ملق وإن كانت أتتي  والش ء خارج عن يد ، 

                                                        
 .222/  2كن  الفوائد: النراجن   -78
 .55اللم :األشعري:  -79
 1/281 الشريف املرتض : الشريف املرتض رسائل  -61
 .7/322 االجي  ،وينظر: املواقف ،37-31،ينظر: مقاالت اإلسالمين: األشعري -62
 2/264 رسائل الشريف املرتض : الشريف املرتض  -61
 .782،ينظر: أضواء عل  عقائد الشيعة اإلمامية: الشيخ السبحاين -67
 .647م اه  اإلسالمين:  -66
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 11 :العدد

 

تصـــلح إاّل لشـــ ء واحـــد أمـــا اإلميـــان أو ال   اجملـــرب  أن القـــدر  الـــي أعطاهـــا هللاهـــ ا رد علـــ   وعلـــ 
اإلميــان والنفــر وأنــ   علــ للعبــد هــ  قــدر   تعــاىلإن القــدر  الــي أعطاهــا هللا : »والــدليل علــ  ذلــكالنفــر 

يفعل هبما أيهما شاء ابختيار ، وال يصـح أن يفعلهـا معـاً يف حالـة واحـد  لتضـادتا. فحصـل مـن هـ ا أن 
ال ي أمر  هللا ابإلميان وما  عن النفر قادر عل  أمر  ب  وما  عن ، وصح أن  سبحان  ال ينّلف العبد إاّل 

 (64)«مبا يستطيع 
نــ كر  اإلميــان والنفــر. علــ لإلنســان قــدر  واحــد ، قــدر   تعــاىلهللا  أعطاهــا أن القــدر  الــي فيتبــن لنــا
 ما تقد : عل النرا گ   دليلن ذكرتا
إن النفــر مــأمور ابإلميــان، فلــو كانــت قــدر  اإلميــان لســت معــ ، كــان قــد كلــف مــا ال يطيقــ .  االوك:

 .ه ا الجيو و 
در  النفر احلاصلة ل  ملـا يف ذلـك مـن إجتمـاع إذا كانت القدر  مع  فال جيو  أن تنون غري قوال اين: 

أن يفعــل هبــا مــا يتعلــ  بــ  اختيــار املنّلــف منهــا،  علــ الضــدين. فعلــ  أمــا قــدر  واحــد  تصــلح للضــدين، 
حيــ  أعطــا  هللا ســبحان  وتعــاىل قــدر  تصــلح للنفــر وتصــلح للطاعــة، م ــل الســيف الــ ي يعطيــ  الســيد 

 .(63)تل ب  أوليائ لعبد  ليقتل ب  أعدائ ، وهو يصلح أن يق
.يقـاك للمـريض الـ ي جيهـد  (68)الفعل ه  اإلستطاعة توسعاً وجمـا اً.  عل ومما تقد  يظهر أن القدر  

هـ ا الصو : إنّـك ال تسـتطي  الصـيا ، وهـو يف احلقيقـة يسـتطيع ، ولنـن مبشـقة تـدخل عليـ ، وثقـل ينالـ  ف
ك ال تسـتطيع . وإن كـان يف احلقيقـة مسـتطيعاً ملن ال يفعل شيئاً ل قلـ  علـ  قلبـ  ونفـور طبعـ  منـ  أنّـ يدك
 ل .

 في كتب التفسير االستطاعةالمبحث الرابع: 
 يف ك ري من اآلات الي تعرضت هلا:  االستطاعة اىل عقيد ون فسر أشار امل
 ال املعـــى هبـــ ا فهـــ  الفعـــل لوجـــوب شـــرط هـــ  ال ـــي أن االســـتطاعةذكـــر صـــاح  مقتنيـــات الـــدرر:فقـــد 
 إال   ينـون فـال الفعـل وجـود عل ـة الفعل؛ألّمـا مـ  إال   تنـون ال فهـ  الفعـل حصـوك شـرط ه  ال ي االستطاعة

كمـا يف   (69)الفعـل حصـوك شـرط وال انية الوجوب شرط األوىل فاالستطاعة الفعل بتحّق  إال   تتحّق  وال مع 
ــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــاىل:  ۓ ۓ ھ ے ے ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھچ  قول

 املســتطي  علـ  احلــ  أوجـ  تعـاىل هللا الن(51) چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭڭ
فنأن  اراد  (52)احل ، ك لك الصو  والصال  فعل قبل إال ينون ال علي  وذلك جي  فال، يستطي  ال ومن

                                                                                                                                            
 .221/  2 النراجن  الفوائد:كن   -65
 .214/  2 : النرجن كن  الفوائد -64
 .221 – 219/  2املصدر نفس   -63
 .223/  2نفس   املصدر -68
 .162/ 1ينظر: تفسري مقتنيات الدرر: عل  احلائري  -69
 .93آك عمران/  -51
 .161/ 1عل  احلائري ينظر: تفسري مقتنيات الدرر:  ،1/578 التبيان يف تفسري القرآن: الشيخ الطوس  -52
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ان يقوك أن هنالك استطاعتان مر  مقدمة عل  الفعل وم  الفعـل توجـ  وقـوع الفعـل فـاذا حتققـت حتقـ  
 ، واذا كان غري قادر ال جي  علية الفعل.معها الفعل، الن الوجوب قبل الفعل قادر

ڑ ڑ چ  حيــ  قــاك لــ  موســ :فيمــا حنــا  عــن العــام الــ ي يتبعــ  موســ ،  قولــ  تعــاىل فســريتويف 

 .(51)چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

إنــك ال تصــرب وال خيــف عليــك، وإنــ  ي قــل علــ  طبيعتــك فعــرّب عــن نفــ  الصــرب بنفــ   اآليــةواملـراد مــن 
ہ ہ ھ چ : ، وإال فهو قادر مسـتطي  فيـدك علـ  ذلـك قـوك موسـ  يف جوابـ  لـ (57)االستطاعة

 .(56)چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
هــ  عبــار  عــن  االبتــداءوم يقــل: إن شــاء هللا مســتطيعاً، فــدك جوابــ  علــ  أن اإلســتطاعة املــ كور  يف 

ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ  :قول  تعاىل (55)وعل  ه ا املعى الفعل نفس  جما اً 

 (54)چ
فه  الست قاهل  استماع آات هللا تعاىل وكراهته  أتملها وتدبرها اجـرو  جمـرى مـن ال يسـتطي  السـم ،  

احلـ ، ومـا يطيـ   اسـتماعاحلجـ  والبّينـات، مـا يسـتطي   استماعكما يقاك ملن عهد من  العناد، واست قاك 
 .(53)أن ي كر ل 

 كقوك األعش :
  دّع هريالالالالالالالالالالالالالالر  إّن الركالالالالالالالالالالالالالالب مرحتالالالالالالالالالالالالالالآل

 

 عالالالالالالالالا أيّبالالالالالالالالا الرجالالالالالالالالآل هالالالالالالالالآل تطيالالالالالالالالق  دا 
 

 (58)وقد علمنا أّن األعش  كان يقدر عل  الوداع، وإمّنا نف  الطاقة عن نفس  من حي  النراهة.
ألمـ  كــانوا يف  ؛هـ ا تعليـل ملضــاعفة العـ اب، وان اب  امنـا يضـاعف  هلـ  وقـاك: تفسـري وذكـر مغنيـة يف 

وال النظــر إليــ  إلغــراقه  يف النفــر مــ  امــ  قــادرون علــ  مســاع احلــ   احليــا  الــدنيا ال يطيقــون مســاع احلــ ،
 (59)والعناد.

إم  م ينفروا وم يعصوا لظهور إرادهت  عل  إراد  هللا وال الن هل  أولياء  : قولذلك بوعلل الطباطبائ  
مـــن االنـــ ار مـــن دون هللا يســـتظهرون هبـــ  علـــ  هللا بـــل المـــ  مـــا كـــانوا يســـتطيعون ان يســـمعوا مـــا أيتـــيه  

يؤمنـوا هبـا كمـا  والتبشري من  حيت  أو ي كر هلـ  مـن البعـ  وال جـر مـن قبلـ  ومـا كـانوا يبصـرون آاتـ  حـى
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ يف قولــــــــــــ :  (41)وصــــــــــــفه .

 (42) چٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ 

                                                        
 .43-44النهف/ -51
 .27/761 ينظر: املي ان: الطباطبائ  -57
 .49النهف/  -56
 .228/  2 ينظر: كن  الفوائد: النراجن  -55
 .11هود/  -54
 .228/  2 ينظر: كن  الفوائد: النراجن  -53
 5/715 ينظر: مقتنيات الدرر: عل  احلائري -58
 .6/112 ينظر: الناشف: حممد جواد مغنية -59
 .292/ 21 ينظر: املي ان: الطباطبائ  -41
 .239األعرا  /  -42
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مــا كــانوا يســتطيعون الســم ،أي اســتماع احلــ ، فهــ ا التعبــري يشــري إىل احلالــة  اىل امــ الشــريا ي  اشــارو 
الواقعيـة الــي هــ  فيهـا، وهــ  أن اســتماع احلـ  كــان علــيه  صـعبا وثقــيال إىل درجــة يتصـور فيهــا أمــ  فقــدوا 
ال حاسة السم ، فال قدر  هل  عل  السم ،وه ا التعبري ينسج  متاما م  قولنا م ال: إن الش   العاش  

وبــديه  أن عــد  اســتطاعة دركهــ  احلقــائ  كانــت نتيجــة  ،يســتطي  أن يســم  كالمــا عــن عيــوب معشــوق 
ألمـ  هـ  السـب  يف ذلـك،  ؛جلاجته  الشديد  وعدائه  للح  واحلقيقة، وهـ ا ال يسـل  عـنه  املسـؤولية

ب  قــدر  علــ  وهــ  الــ ي مهــدوا لــ ، وكــان إبمنــام  أن يبعــدوا عــنه  هــ   احلالــة، ألن القــدر  علــ  الســ
 (41) .املسب 

 الخاتمة

بعد الوصوك إىل آخر املطا  يف ه ا البح  املتواض ، أرجو من هللا أن أكون قد ُوفقت فيهـا إلبـرا  
أخلــ  اهــ  النتــائ  الــي توصــل اليهــا  ،يف مدرســة اهــل البيــت ســتطاعةالــي ختــ  مفهــو  اال نقــاطأهــ  ال

 البح  وه  عل  النحو اآليت:
-مـ  الفعـل وهـو مـا تضـمن  قـوك االمـا  احلسـن  وقـت الفعـل لقدر  علـ  الفعـلان االستطاعة ه  ا .2

يف  هــ ا مــن جهــة،أي امــا مقدمــة للفعــل مبعــى ع ميــة علــ  احــداث الفعــل وهــو التوفيــ  االهلــ  -
: قـاك مـن قـوك وفسـادأن االشاعر  يرون أن االستطاعة والفعل شـ ء واحـد فـان اسـتطاع فعـل،  حن
 ال وذلك املستطي  غري عل  يوج  وم املستطي  عل  أوج  احل ّ  اب   ألنّ  الفعل م  االستطاعة إنّ 

الفعـل، إذ أن العبـد ال ينـون منلفـاً  علـ  االسـتطاعة تقـد فالبـد أن ت (47).احلـ ّ  فعـل قبـل إال   مينن
 للفعل إاّل ابالستطاعة الي جعلها هللا في .

 ن علـ  اسـتماع احلـ يالنـافر قـدر  هـ  عـد   القـرآينقالو ان االستطاعة الوارد  يف الن   نفسريإن  امل .1
 جهـةمـن الن القدر  موجود  عند النـافر قبـل اسـتماع احلـ  ولننـة رفـض اسـتماع احلـ  بَغيـة وعنـاد  

يف ذلك قوك اإلما   كستدالاال ووج فبوجود االستطاعة والقدر  عل  الفعل يتحق  التنليف  ،اخرى
معـ  مـن هللا عـّ  وجـّل، وإمّنـا وقـ   واالسـتطاعةال ينون العبد فـاعالً وال متحركـاً إاّل )): --لصادقا

 .(46)((، فال ينون منلفاً للفعل إاّل مستطيعاً االستطاعةالتنليف من هللا عّ  وجّل بعد 
 المصادر والمراجع

 القران النرمي
هــ(، تـح:  718إمساعيـل لنليـ، )ت: األصوك يف النايف:، أبـو جعفـر حممـد بـن يعقـوب بـن  -2

 هـ.2629، 1حممد جعفر مشس الدين، دار التعار  للمطبوعات/بريوت، ط
-718األصوك والفروع من النايف، أبـو جعفر،حممـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق النليـ،،)ت:  -1

 هـ.2788، 7هـ(:،تح: عل  اكرب الغفاري، دار النت  االسالمية،طهران، ط719

                                                        
 .4/513 ينظر: االم ل: الشيخ  صر منار  الشريا ي -41
 .1/161 ينظر: مقتنيات الدرر: عل  احلائري -47
 . 1ح ،763ابب بيان  يف االستطاعة:  ،لتوحيد: الصدوق -46

http://abu.edu.iq



 

  مفبوم االسرطاعة يف مدرسة أهآل البيت 

117 

 ،--مؤسســـة اإلمـــا  الصـــادق ، عقائـــد الشـــيعة اإلماميـــة: الشـــيخ الســـبحاينأضـــواء علـــ   -7
 هـ.2612 ،الطبعة: األوىل،ق 
هـــ(، دار 641االقتصــاد فيمــا يتعلــ  ابالعتقــاد: أبــو جعفر،حممــد بــن احلســن الطوســ ،)ت:  -6

  .2984-هـ2614، 1األضواء، بريوت،ط
املرك  العلمــــ  للدراســــات ،حايناإلهليــــات علــــ  هــــدى النتــــاب والســــّنة والعقــــل، جعفــــر الســــب -5

 هـ.2611، 2اإلسالمية/ق ،ط
األم ــل يف تفســري كتــاب هللا املنــ ك:  صــر منــار  الشــريا ي، مؤسســة األعلمــ  للمطبوعــات،  -4

  .1113-هـ 2618د.ط، ،بريوت لبنان
هــ(، تـح: إبـراهي  627أوائل املقاالت: أبـو عبـد هللا، حممـد بـن النعمـان العنـربي املفيـد )ت:  -3

  .2997-هـ 2626، 1األنصاري، دار املفيد للطباعة والنشر، ط
ـــــدرر األئمـــــة االطهـــــار، حممـــــد ابقـــــر بـــــن حممـــــد تقـــــ  اجمللســـــ ،)ت:  -8 ـــــوار اجلامعـــــة ل حبـــــار األن

  .2987-هـ 2617، 1هـ(:،مؤسسة الوفاء، بريوت، ط2222
قيـ : أمحـد هــ(، حت641التبيان يف تفسري القرآن: أبـو جعفـر حممـد بـن احلسـن الطوسـ ، )ت: -9

 هـ.2619حبي  قصري العامل، منت  اإلعال  اإلسالم ، ق ، الطبعة:األوىل، 
 782حتف العقوك عن آك الرسوك:، أبو حممد حسن بن عل  احلسن بن شعبة احلراين )ت:  -21

 هـ(،تح: عل  أكرب الغفاري.
ر النتـــ  : دا،هــــ(824التعريفـــات: علـــ  بـــن حممـــد بـــن علـــ  الـــ ين الشـــريف اجلرجـــاين )ت:  -22

  .2987-هـ 2617الطبعة: األوىل ، لبنان–العلمية بريوت 
 –بـــــريوت ، دار العلـــــ  للماليـــــن،هــــــ(2611التفســـــري الناشـــــف: حممـــــد جـــــواد مغنيـــــة )ت:  -21

  . 2982 ،لبنان،الطبعة: ال ال ة
مؤسســـة النشـــر اإلســـالم   ،هــــ(2611)ت:،تفســـري امليـــ ان: الســـيد حممـــد حســـن الطباطبـــائ  -27

 ماعة املدرسن بق  املشرفة.التابعة جل
تح: السـيد هاشـ   ،هـ( 782التوحيد: حممد بن عل  بن اببوي  القم  الشيخ الصدوق )ت:  -26

 احلسي، الطهراين: مؤسسة النشر اإلسالم  التابعة جلماعة املدرسن بق  املشرفة.
تــح:  ،هـــ( 674مجــل العلــ  والعمــل:، أبــو القاســ  علــ  بــن احلســن الشــريف املرتضــ  )ت:  -25

 هـ.2783، 2رشيد الصفار، مطبعة النعمان /النجف األشر ، ط
هـ(تح: السيد أمحـد احلسـي، / إعـداد: 674رسائل الشريف املرتض : الشريف املرتض  )ت:  -24

 ه.2616،ق  –دار القرآن النرمي  ،السيد مهدي الرجائ 
هـــ(، تــح: امحــد 674)ت: رســائل املرتضــ ، ابــو القاســ ، علــ  بــن احلســن، الشــريف املرتضــ  -23

 هـ.2615احلسن، دار القرآن النرمي، ق ، 
تح:  ،هـ( 625شرح األصوك اخلمسة:القاض  عبد اجلبار بن أمحد االسرتابدي املعت   )ت:  -28

 هـ. 2611، 2أمحد بن احلسن بن ب، هاش ، دار إحياء الرتاث العري/ بريوت، ط
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و احلسـن، علـ  بــن حممـد الواسـط  اللي ــ ، )مـن أعــال  عيـون احلنـ  واملــواعظ كـايف الـدين، أبــ -29
 هـ.2734هـ(:، تح: حسن احلسي، البريجندي،دار احلدي ، ق ، 4ق
هـــــــ(، الناشــــــر: منتبــــــة 669كنــــــ  الفوائد:،حممــــــد بــــــن علــــــ  بــــــن ع مــــــان النراجنــــــ  )ت:  -11

 هـ.2711، 1املصطفوي، ق ، مطبعة غدير، ط
مــــــد بــــــن منــــــر  األفريقــــــ  ابــــــن منظــــــور،)ت: لســــــان العــــــرب: أبــــــو الفضــــــل،مجاك الــــــدين، حم -12

 هـ. 2615هـ(:،الناشر: مؤسسة أدب احلو  ، ق ، 322
هــ(،  716الّلم  يف الرد عل  أهل ال يغ والبدع: أبو احلسن عل  بن إمساعيل األشعري )ت:  -11

 هـ. 2611، 2دار النت  العلمية /بريوت، ط
:أمحـــد احلســـ،، ال قافـــة اإلســـالمية، ه( تح2185جممــ  البحـــرين: ف ـــر الـــدين الطرحيـــ )ت:  -17
 هـ.2618 ،الطبعة: ال انية ،إيران
 هـ. 2614، 1دار العل  للمالين / بريوت،ط ،م اه  اإلسالمين، عبد الرمحن بدوي -16
هــــ(، 511مفـــردات غريـــ  القـــران:، أبـــو القاس ،احلســـن بـــن حممـــد الراغـــ  االصـــفهاين،)ت: -15

 هـ.6،2616مؤسسة النشر االسالم ، ق ، ط
 716مقاالت اإلسالمين واختال  املصلن:، أبو احلسن علـ  بـن إمساعيـل األشـعري )ت:  -14

 هـ. 2611، 7هـ(، مطبعة دار النشر فران  شتاي ، ط 
دار  ،تح:الشيخ حممـــد اآلخونـــدي،هــــ(2757ت: )مقتنيـــات الـــدرر: علـــ  احلـــائري الطهـــراين  -13

 ايران.، النت  اإلسالمية
منتبـــة  ،هــــ( 354النـــال ، عضـــد الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن أمحـــد االجيـــ  )ت: املواقـــف يف علـــ   -18

 املتنيب / القاهر  )د، ت(.
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